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İ. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 
Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesinin tümü üze

rinde görüşüldü. 
Birleşime ara verildi. 

Başkan vekili 
Kayseri Milletvekili 

F. Apaydın 

Kâtip 
Çorum Milletvekili 

S. Baran 

Kâtip 
İstanbul Milletvekili 

F. Tekil , 

t kinci Oturum 
Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesinin bir kısım 

bölümleri kabul olundu. 
Birleşime ara verildi. 

İJçünuü Oturum 
Millî Eğitim Bakanlığı 1951 yılı Bütçesi ka

bul olundu. 
Birleşime ara verildi. 

Başkanvekili 
Erzurum Milletvekili 

M. Zeren 

Kâtip 
İstanbul Milletvekili 

F. Tekil 

Kâtip 
Kayseri Milletvekili 

t /. Kirazoğlu 

Dördüncü Oturum 
istanbul Üniversitesi; 
İstanbul Teknik Üniversitesi; 
Ankara Üniversitesi ve 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1951 yılı 

bütçeleri kabul olundu. 
Birleşime ara verildi. 

Beşinci Oturum 
Bayındırlık Bakanlığı 1951 yılı Bütçesi ka

bul olundu. 
Karayolları Genel Müdürlüğü Bütçesinin 

bölümlerinin görüşülmesi bitirildi. 
26 . II. . 1951 Pazartesi günü saat 10 da 

toplanılmak üzere Birleşime son verildi. 
Başkanvekili Kâtip 

Balıkesir Milletvekili Kayseri Milletvekili 
S. Ytrcah î. Kirazoğlu 

Kâtip 
Çorum Milletvekili 

S. Baran 

2. — HAVALE EDİLEN KAĞITLAR 

Teklif 

1. — Ankara Milletvekili Ramiz Eren'in, Çel
tik Ekimi Kanununun yürürlükten kaldırılması 
hakkında kanun teklifi (2/181) (Tarım ve Büt
çe Komisyonlarına) 

Rapor 
1. — Rize Milletvekili İzzet Akçal ve 4 arka

daşı ile Çoruh Milletvekili Meeit Bumin ve 4 
arkadaşının, Çay Kanununa ek kanun teklifleri 
ve Tarım ve Bütçe Komisyonları raporları 
(2/76,77) (Gündeme). 



BlBl-VOt OTÜBÜM 
Açılma saati : 10,15 

BAŞKAN — Başkanvekili Mustafa Zeren 
KÂTİPLER : tbrahim Kirazoğlu (Kayseri), Püruzan Tekil (İstanbul) 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Kara/yolları Genel Müdürlüğü 1951 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu ra
poru (1/87) 

BAŞKAN — Karayolları Bütçesi Kanunu
nun maddelerine devam ediyoruz. 

MADDE 4. —Karayolları Genel Müdürlü
ğünün 30 . VI . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Ka
nunun 19 ncu maddesine giren hizmetlilerine 
ait kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde göste
rilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce geçici mahiyetteki hizmetler için Bakanlar 
Kurulu kararı ile kadro alınabilecek tertipler, 
bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
kadrolar, ertesi yıl bütçe tasarısı ile Türkiye 
Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunların elde
ki kadrolara ek olmaması şarttır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı! Maddeyi eetveliyle birlikte oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 5. — Karayolları Genel Müdürlü
ğünce gelecek yıllara geçici yüklenmelere giriş
meye yetki veren kanunlar, bağlı (G) işaretli 

cetvelde gösterilmiştir. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 

var mı? Maddeyi eetveliyle birlikte oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 6. — Karayolları Genel Müdürlüğü 
Kuruluşu hakkındaki 11 . II . 1950 tarihli ve 
5539 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde ya
zılı kadrolardan ilişik (L) işaretli cetvelde gös
terilenler 1951 Bütçe yılında kullanılamazlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Maddeyi eetveliyle birlikte oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 7. — Geçen yıl borçları bölümün
deki ödenekler üstünde çıkan ve 1950 yılı Büt
çesinin ait olduğu tertibinde karşılığı bulunan 
borçlar ilgili oldukları hizmet tertiplerinden bu 
bölüme Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenek
lerden ödenir. 

1928 - 1949 Bütçe yıllarına ait olup da Mu-
hasebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine 
göre zaman aşımına uğramamış ve karşılıkları 
yılları bütçelerinde bulunan borçlar 1951 Bütçe
sinin ilgili hizmet tertiplerinden veya 3 ve 4 ncü 
kısım tertipleri ile yatırım tertipleri artıkların
dan eski yıllar borçları tertiplerine Maliye Ba
kanlığınca aktarılacak ödeneklerden ödenir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Gider bölümlerinden yapıla
cak harcamalara ilişkin formül bağlı (R) işa
retli cetvelde gösterilmiştir, 

MADDE 3. — Karayolları Genel Müdürlü
ğünce 1951 Bütçe yılında elde edilecek gelir çe
şitlerinden her birinin dayandığı hükümler, 
bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
cetvelde yazılı gelirlerin tarh ve tahsiline 1951 
Bütçe yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Maddeyi eetveliyle birlikte oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
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BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 

var mı? Maddeyi cetveliyle birlikte oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 9. — Dâhilde istihsal olunan pet
rollerin tasfiyesinde elde edilen asfalttan bedel
leri gelecek yıllara sirayet edecek surette ve 
taksitle ödenmek üzere satın almaya Bayındır
lık Bakanlığı yetkilidir. 

Bedelin sureti tediyesi, Maliye, Bayındırlık 
ve İşletmeler Bakanlıklarınca birlikte kararlaş
tırılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Bu kanun hükümleri 1 Mart 
1951 tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Bu kanunu Maliye ve Bayın
dırlık Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü açık oya arzedilmiştir. 

2. — 1951 yılı Bütçe Kanunu tasarısa ve Büt
çe Komisyonu raporu (1/77) 

A — Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı Bütçesi: 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen var 
mı? Cumhuriyet Halk Partisi adına Cahid Za-
mangil. 

CAHÎD ZAMANGÎL (Trabzon) — Muhte
rem arkadaşlarım, Ekonomi ve Ticaret Bakan
lığının politikası üzerindeki mülâhazalarımızı 
arza başlarken, her şeyden önce, çatısı altında 
20 sene hizmet etmiş olmanın şerefini taşıdığım 
bu müessesenin aziz arkadaşlarım olan memur
larını burada muhabbetle selâmlarım. Bugün 
Bakanın politikasını ve arkadaşlarının tatbika
tını tahlil ,tenkid, zaman zaman takdir ederken, 
aralarında bulunduğum zaman bu çeşit mevzu
ların tetkikinda müştereken müracaat ettiğimiz 
objektif usullerden bugünkü vasıflarımla hiçbiri
ni kaybetmediğimi göreceklerdir. Ekonomi, si
yasetle bir bütündür. Ben bayağı mânasiyle pö-
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litikanm ekonomiye intikal ettirilmesi günahını 
üzerime almıyacağım. 

Muhterem arkadaşlarım, Ekonomi ve Ticaret 
Bakanlığının mevzularını tetkik edenler onun 
şu hususiyetini göz önünde bulundurmalıdır. 
Memleketimizin iktisadi şartlarmdaki özellikler, 
iş bölümü ve iş birliği bakımından Devletimizin 
kuruluşu öyle gerektirmektedir ki, bu Bakan
lığın takip ettiği politikanın bâzı 'noktalarına 
hâkim -ekseri noktalarda tâbidir. 

Maliye, Tarım, Ulaştırma, işletmeler ve Te
kel Bakanlıklarının tuttukları yol ve aldıkları 
tedbirler Ekonomi ve Ticaret Bakanlığının sa
hası üzerinde doğrudan doğruya müessirdir. 
Ekonomi Bakanının bu tesirleri önceden ayar-
lıyabilmesi, ekonomi ailesine mensup bu altı 
bakanlık arasında koordinasyona bağlıdır. Di
yebilirim ki, Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı ve 
iyi bir iktisadi politika tatbikatı bu koordinas
yon mevcut olduğu nispette mevcuttur. Bu iti
barla sözlerim, Ekonomi Bakanlığının hâkim 
olduğu sahaya düştükçe Ekonomi Bakanına ve 
bunun dışında Hükümete teveccüh edecektir. 

Tetkik mevzularımı peşinen arzetmem yerin
de olur. Bu Bakanlık meselelerini, mevzularını 
müfredat üzere ele almak niyetinde değilim. 
Kıyıda köşede bir mevzu kalmaksızın tam bir 
envanter yapmak, Bakanlığın ve Hükümetin po
litikası yerine teferruata kaçmak gibi bir teh
like taşır. Bendeniz Hükümetin bilhassa eko
nomi sahasında tecelli eden politikası üzerinde 
duracağım. Bu meyanda, bu politikanın bugün 
için mühim olan meselelerinden ancak bir kaçı
nı seçeceğim. Mevzularını bundan ibarettir. Ma
mafih bunun da az bir şey olmadığı, dinleme ta
hammülünüz bakımından, peşinen arzetmek 
mecburiyetindeyim. 

Hangi zaviyeden tetkikin daha muvafık ola
cağı üzerinde durarak huzurunuza geldim. 

Bugünkü halde, bendeniz için Bakanlığın 
normal intisacı birinci derecede ilgilendiren şey
ler olmaktan çıkmıştır. Bugün, uzun zamandan 
beri tekrar edegeldiğimiz şekilde, dünyada ve 
Türkiye'de değişen bir şey vardır, iktisadi ha
yatımız da bu değişen şey noktasından tetkik 
edilirse, bugünün şartlarına uygun bir iş yapıl
mış olur. 

Bütçenin gerekçesinde çok işittiğimiz için 
tekrar etmiyeceğim cümlelerle Hükümet, dik
kat nazarımızı dünyadaki şartların vahim isti-
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kametle de değiştiğine çekmektedir. Bütçeyi 
takdim eden Maliye Bakanı aynı şartların 
ehemmiyet ve vahameti üzerinde durmuştur. En 
son olarak Dışişleri Bakanını dinlediğimiz za
man aynı mevzular tekrar önümüze gelmiştir. 
Bu, Yüksek Meclisin tamamen malûmu olan bir 
keyfiyettir. Dünyada ekonominin esas şartı olan 
siyasi emniyet şartında tezelzül vukua gelmiş, 
âtiden tehlikeler sezilmiştir. Binaenaleyh, bu
gün iktisadi faaliyetleri çerçeveliyen dünya ve 
Türkiye şartları değiştiğine göre, iktisadi faa
liyetler bu değişikliğe göre nizamlanmak lâzım-
geldiğine göre, tetkikatım bu zaviyeden olacak
tır. 

Yüksek Meclisin malûmudur ki 1938 senesin
den beri dünyada bir medeniyet anlayışının 
mücadelesi yapılmaktadır. Bu mücadelenin son 
gelişmeleri, bizim de dâhil olduğumuz Birleşmiş 
Milletler ailesinde bütün millî faaliyetler, eko
nomi de dâhil olduğu halde, bir tek hedefe yö
nelmiştir; o da Yüksek Meclisin takdir ettiği 
veçhile, ferdî hürriyet temeli üzerine kurulmuş 
ve yaşamış olan müşterek medeniyetin savu
nulması meselesidir. îki cümle ile iktisadi faali
yetin dünyadaki siyasi çevresini ve siyasi kad
rosunu arzetmeye çalıştım. Şim'di, buna göre 
dünyanın iktisadi kadrosunu çizmemiz lâzım. 

Arzettiğim gibi iktisadi şartlarda, iktisadi 
sahada birçok değişiklikler olmuştur. Başlıca 
üç vasfını ifade etmek isterim. 

Birincisi; dünyada bütçeler çok ağır bir sa
vunma yükü altına girmiştir. 

ikincisi; bütün istihsal daha rahat yaşamak 
için lüzumlu olan maddelerin imalinden ziyade, 
müşterek ve millî savunma hedefine yönetilmiş
tir. 

Üçüncüsü; hükümetler istesinler, istemesinler, 
ekonominin dizginlerini yeni baştan ele almaya 
mecbur kalmışlardır. 

Kısaca iktisadi tabloyu arzetmiş bulunuyo
rum. Bu şartlar neticelerinin bir kısmını hisset
tiğimizi biliyorsunuz. Bu şartlar neticesidir ki, 
dünyada ham maddeler çok aranır hale gelmiş, fi
yatları tabiatiyle yükselmiş ve sirayet yolu ile 
umumi seviyeyi yükseltmeye başlamıştır. Bu du
rum esasen bu şekilde devam edip gidemez. Ya
kın zamanda, iptidai maddeler piyasasında görül
mekte olan bu teşevvüşü müşterek, milletlerarası 
gayretlerin ortadan kaldıracağını beklemek lâ
zımdır. Yani geçen harb" esnasında şahidi oldu-
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ğumuz milletlerarası kota usullerinin avdet et
memesi için sebfp kalmamıştır. 

Diğer taraftan büyük masraflar ve umumi fi
yat seviyesindeki bu istikametteki değişiklik enfi-
lâsyon * temayülleri doğurduğu için hükümetler 
para, fiyat, kredi mekanizması üzerinde durmak 
mecburiyetinde kalmışlardır. 

Siyasi iktisadi şartlarını elden geldiği kadar 
umumi hatlariyle çizdiğim şu âlem içinde Türki
ye'nin yeri nedir?. 

Muhterem arkadaşlar, bu noktayı, evvelâ bir 
cümle ile hülâsa ettikten, sonra arz ve izah et
mek isterim. Türkiye, umumi karakterini arzetti
ğim bu âlemin içindedir. Türkiye, Birleşmiş Mil
letlerin bugün mâruz bulunduğu tehlikeye - eğer 
daha ağırına değilse - aynen mâruzdur. Bu şart
lar içinde onlarla birlikte bugün Kore'de harb 
halindedir. Böyle bir Devletin ekonomisi de bu 
mücadelenin içindedir, o mücadelenin nizamını 
takip etmeye mecburdur. Böyle bir devletin eko
nomisi dış politikasını yakından takip eden, ihti
yatlı, inzibatlı bir sevk ve idare ister. Şimdi sor
mak isterim; şu çizdiğim şartlar içinde, bu şart
lara uygun olarak Hükümetimiz bize ne bildir
miştir?. Programı nedir?. Bütçenin tümü üzerin
deki müzakereleri de dinlediniz. Daha evvelki gö
rüşmelerimiz de malûmunuzdur. Bunlara daya
narak müştereken tesbit edebiliriz ki, Hükümet 
Temmuz ayından beri değişmiş olan bu şartlara 
nazaran tutulması lâzımgelen yeni iktisadi po
litikanın ne olduğunu, şimdiye kadar ifade et
memiştir. Birinci istintacım budur. Geçen Mayıs 
ayında Hükümetiniz programını okumuştu, bina
enaleyh bir iktisadi politikası vardır. 

Bahsettiğim şeyin farklı olduğunu arzetmek 
için kısaca bu nokta üzerinde durdum, Hüküme
tin bir iktisadi programı vardır. Bu program 
29 Mayıs 1950 de, o tarihte yapılması lâzımge
len kısa ve uzun zamana ait işleri ifade ediyor
du. Ve o zamanki şartlardan mülhem olan prog
ram, dünyada değişiklik olmadığına göre ayar
lanmış bulunuyordu, o günden beri değişen şart
lar karşısında zamana uyması, icabeden bu poli
tikanın bir revizyona tâbi tutulması gerekiyor
du. Bütçenin gerekçesinde nazarı dikkat dünya
nın fevkalâde ahvaline celbedilmektedir. Şimdi
ye kadar konuşan bakanların hepsi bunun üze
rinde durmuşlardır. Bunu bilmiyen de kalma
mıştır. Hepimiz de böyle biliyoruz. Bunun ne 
gibi neticesi vardır? Bundan ne netice çıkarma-
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mız lâzımgeliyordu? Şimdiye kadar çıkartıldı
ğını zannettiğim netice, her halde bu bahiste yer 
alacak netice değildir. Bunun için başkalarının 
nasıl yapmış olduklarını da gözden geçirmekte 
fayda vardır. Geçen Temmuz ayından beri bi
zimle aynı şartlar altında bulunan diğer mem
leketlerin Hükümetleri ile Parlâmentoları ara
sındaki münasebetleri takibetmiş olan arkadaş
larımız ve hattâ takibetmeksizin sadece gazete
lerini okumuş olan arkadaşlarımız Temmuzdan 
beri cereyan eden vukuat arasında en mühimle
rinden birisinin, Hükümetlerin bu yeni şartlar 
karş ımda ne yapabileceğini, ne yapacağını bir 
kere siyasi ve askerî bakımdan, bir kere de ik
tisadi bakımdan Meclislere areztmeleri, onun ve
receği telkinlerden faydalanmaları teşkil etmiş
tir. 

Türkiye Birleşmiş Milletlerin uzvu olarak 
aynı şartlar dâhilinde idi. Siyaseten mâruz kal
dığı tehlike, demin de arzettiğim gibi ondan 
daha ağır değilse aynıdır. îktsadi şartlar itiba
riyle de tedbir alan memleketlerdeki aynı şart
larla muhat bulunmaktadır. Hükümet, diğerle
rinden farklı olmaksızın, bütün kuvvetleriyle 
muayyen bir gayenin istihsaline yönelmiştir. 
Vaziyet böyle iken, bu programda revizyon ya
pılmasını ve bunun memlekete ifade edilmesi 
ihtiyacını Hükümetimizin duymuş olmasını arzu 
ederdik. Bu noksanı sadece üzüntü ile değil, en
dişe ile karışık olarak mütalâa ettiğimi arzetmek 
mecburiyetindeyim. 

Temmuz ayından beri vukubulan hâdiseler 
Hükümeti bu yolda geniş ölçüde ikaz etmekte 
idi. Yani etrafımızda cereyan eden herşey Hü
kümeti Meclise, değiştirilmiş, revizyondan geçi
rilmiş yeni br poltka* getirmek üzere davet ma
hiyetini arzediyordu. Şöylece erken saatlere ait 
olan siyasi, iktisadi vakıalara göz atarsak bun
lardaki ikazları beraberce hatırlamış oluruz. 

Temmuz ayı sonlarında Amerika Birleşik 
Devletler üyelerinden sormuştu : müşterek sa
vunmamız için ne gibi programınız vardır'? 
Ağustosun ilk haftasında ingiltere verdiği ce
vapta, bu memleketin üç yılda 3 milyar 400 
milyon siterlin sarf etmek üzere bir program ha
zırladığını bildirdi. Yani 26,5 milyar Türk Li
ralık bir program. 

Keza Ağustosun ilk haftasında Fransa, ce
vabi memorandumuna göre, takriben 2 milyar 
siterlinlik bir silâhlanma programı hazırlamıştı. 
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15,5 milyon Türk Lirası eder. Diğer memleket
leri saymama lüzum yoktur. Bu derece görül
memiş bir silâhlanma neticesi içine giren 
dünyanın iktisadi durumunu hesap etmemek 
mümkün mü idi? Dünyada olduğu gibi Tür
kiye'de de siyasi bakımdan olduğu gibi ikti
sadi bakımdan birçok şeylerin değişeceğini 
ve bu değişen şeylere ayak uydurulması gerek
tiğini o zaman tahmin etmek gerekiyordu. Bi
raz da iktisadi sahada başkalarının ne yaptığı
na göz atalım. Amerika'da 18 Ağustostan iti
baren 1100 maddenin ihracı muharip memleket
ler için lisansa tâbi tutulmuştu. Eylül başında 
muharip memleket kaydı aranmaksızın bu lisans 
usulü teşmil edildi. 

İngiltere'de 26 ve 27 Temmuz günlerinde 
Avam Kamarasında yapılan gayet geniş müza
kerelerde Hükümet, Kore dolayısiyle aldığı po
zisyonun iktisadi neticelerini izah ve ingilte
re 'nin içinde bulunduğu iktisadi şartların bütün 
ağırlığına rağmen bu yeni şartların gerektir
diği bütün tedbirleri almak mecburiyetinde ol
duğunu milletin mümessillerine haber vermiştir. 

Fransa'da 28 Eylül günü toplanan Bakanlar 
Kurulunda bu şartlar gözden geçirilmiş ve pek 
çok çeşitli tedbirler alınmıştı. Bu tedbirler ih
raç yasakları, ihraç lisansı, fiyat ve kredi 
kontrolü gibi mevzulara temas ediyordu. Çok 
iyi tahattur buyurulur ki, ikaz maddelerinden 
bir diğeri de fiyat yükselişleri idi. Birçok ham 
maddeler fiyatları fevkalâde yükselmişlerdi. 
Bunların hepsinin üzerinde durulmasına ma
hal yoktu. Haber vereyim ki, bugün çoklarımı
zın malûmudur ki, kalay ve bakır fiyatları, 
umumi tehlikenin işaretleri hissedildiği ilk" an
larda baş kaldırmıştır. Bu maddelerin sureti 
mahsusada seçilmesinin sebebi, bunların bir nevi 
barometre maddeler olmasıdır. Benim de bil
gim altında olduğu üzere Birinci Cihan Har
binden beri bu maddelerin başkaldırması o gün
den bugüne kadar kötü şeylerin habercisi sayıl
maktadır. Bunlar haricî hâdiselerin sakladığı 
ikazlardır. Fakat daha kuvvetli olarak, Hükü
metimizin kendi kararlarındaki ikazlardan uyan
mış olmasını beklerdik. Temmuz ayında almış 
olduğu askerî kararların ikazı her halde bunla
rın hepsinden kuvvetli olmak lâzımgelirdi. O 
kararları alırken, ve hattâ bendenizce alınma
mış dahi olsa kaderimiz birliği dolayısiyle, o ta
rihten itibaren yeni tedbirler almak iktisadi is-
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tikameti tâyin etmek mecburiyetinde bulunmak
tadır. 

Böyle olmakla beraber, hangi istikamette ol
duğunu araştırmak ve bizce meçhul fakat Hü
kümetçe. malûm bir politika mevcut olup olma*-
dığlnı araştırmaya devam etmek bu mevzuun 
ehemmiyeti icabıdır ve bunun için Hükümetin 
icraatına veya ef'aline bakmak lâzımgeliyor. 
Pek iyi takdir olunur ki, bugün hükümetleri 
meşgul eden mevzular arasında fiyat seviyesi ve 
fiyatlara hâkim olmak meselesi başlıca prop-
lemi teşkil ediyor. Biz ne vaziyetteyiz? Bizde 
fiyatlara hâkim olmak şöyle dursun, bunları 
körüMiyeeek bir istikamet alındığına dair belir
tileri hepimiz görüyoruz. Biraz sonra bunun te
ferruatına gireceğim gıda maddeleri ve ham
maddeler ihracatımızda, Hükümet kontrolünün 
noksanlığını görmekteyim Ekmek politikamız 
ihtiyatlı görünmemektedir. Bâzı arkadaşların 
arzusuna rağmen, bunu da izah edeceğim mev
zular arasına almış bulunuyorum. 

Bu hâdiselerin şevkiyle, şimdiye kadar ten
kit olarak söylediğim şeyleri, şimdi müspet bir 
yola irca ederek, Hükümetten rica etmek yoluna 
geleceğim. Hükümetin hemen işe el koyarak ne 
yapması lazımsa onu yapmanın zamanı geldiğini 
söyler ve bunu yapmasını Hükümetten rica 
ederiz. 

Fiyatlara hâkim olmak bahsinde pamuklu 
mensucat misali hatırımdan geçmitir. Bu mevzua 
temas etmek isterim: Çünkü bu maddenin, tek 
madde olarak değil fiyatlarımızın esasına dair 
bir madde olması itibariyle, fiyat bahsinde ken
dine mahsus yeri vardır. Onun için bu mevzu 
üzerinde konuşacağım: 

Pamuk mevzuunda konuşacağım: 
•Pamuk mevzuunun umumi unsurları şunlar

dır : 
Bu sene dünyada pamuk rekoltesi az oldu. 

Normal yıllarda 31,5 milyon balya olan dünya 
istihsali bu sene 27 milyon balyaya düştü. Bu
nun ensidansı Amerika'dadır ve en büyük sükut 
orada olmuştur. En inzibatlı şartlarla mal satan 
bu en' büyük pamuk istihsalcisinde en 
büyük açık vukubulmuştur. Bir taraftan istih
sal azaldığı, öteki faraftan harb konjonktürü 
dolayısiyle ihtiyaç arttığı için; pamuk fiyatı 
yükselmiştir. Bu iki unsurdan bir tanesi fiyat 
yükselişi için kâfi olduğu halde ikisinin birleş
mesi dolayısiyle; fiyatlar daha süratle yüksel-
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mistir. Amerika'da 35 sent ve 45 sent hesabiyle 
mütalâa edersek artış nispeti % 28 ilâ 30 dur. 
Türkiye 'de 235 - 240 kuruştan hareket edersek 
750 kuruşa nispeti % 200 dür. Mısır, Hindistan 
gibi memleketler mevcut ise de,, bunlar bize ya
kın, bizim fiyatlara yakın, Amerika fiyatların
dan külliyen uzak, binaenaleyh aşağı yukarı bi
zimle beraber bulunmaktadır. Bu durum mensu
cat fiyatlarına tesirini tabiatiyle icra etmiş ve 
memleketimizde bu bakımdan iki fiyat kâtago-
risi hâsıl olmuştur. Birisi piyasayı takibe mec
bur fiyatlar ki, bunlar ithalât fiyatları, diğer 
tavaftan hususi sanayi mamullerinin fiyatları
dır. 

ikincisi, fiyatlarını artıran, fakat âmme hiz
meti mülâhazaları ile geride kalan ve yarışa 
girmiyen Devlet sanayiinin fiyatları. Bu suret
le, şimdiki halde üç fiyat mevcut bulunmakta
dır. 

Piyasada bu üç fiyatın bulunması öyle bir 
tezepzüplere âmil oluyor ki, bu farklar bir gün 
doldurulacaktır. Fiyatları ayrı ayrı tutmak im
kânı yoktur. Devlet bâzı tedbirlerle bu farkları 
idame edebilir ve millî terbiye de zaman zaman 
yardım ederse bu olabilir. Böyle yapılmadığı 
hallerde, fiyatlardaki bu farkı gayrimeşru bir 
gayret doldurur. 

Muhterem Ekonomi Bakanının bu durumu 
nasıl görmekte olduklarını şimdiye kadar ki be
yanatlarından mütalâa ettim. Müspet ve bizim 
kendi kanaatimize göre menfi unsurlarının hep
sini cami olarak, şöyle düşünmekte olduğunu 
zannediyoruz. 

1. Bol miktarda pamuk ihraç etmeli döviz 
kazanmalıyız, diyorlar. 

2. Pamuk 7,5 liraya hattâ daha üstüne çık
sa dahi dışardan gelen fiyatlara ekonomimiz 
açık tutulmalıdır. Çünki bundan pamuk müstah
sili istifade edecektir. 

3. Bir kısım pamuklu mensucat fabrikala
rının çalışamamak durumuna düşmesi ileri sü
rülerek yaptlân» şikâyetler haksızdır. Bu daha 
ziyade birtakım menfaat muhitlerinin gürültü-
südüf. 

4. Pamuk mensucat; fiyatlarının ehemmiyet
li miktarda yükselmiş olması ve sirayet yolu ile 
diğer fiyatları sürüklemesi durumuna gelince; 
bu husustaki görümlerimi, sarih surette vâkıf 
değilim, hıafâsâ edeîriedim. 
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Şimdi Hükümetin takip ettiği bu ekonomi 

politikasını tahlil edelim: 
1. Bol miktarda ihracat yapmalıyız. Döviz 

kazanmalıyız. Bu hususta Hükümetle tamamiy-
le mutabıkız. Böyle bk* görüşte beraberiz. En 
büyük ölçüde pamuk ihraç edilmelidir. Memle
ketimiz, medeni ihtiyaçlarını karşılıyacak ihra
cat maddelerine sahip değildir. Eğer kabil olsa, 
tahammül edebilsek de sair maddelerimizde de 
kemerimizi sıksak, daha ağır hayat şartlarını 
kabul etsek ve Ekonomi Bakanına daha çok ih
racat yapmak için imkân versek ne yerinde 
olur! Daha çok ihraç ediniz, daha çok memleke
te döviz temin ediniz. Mensucat fabrikalarımızın 
ihtiyacı malûmdur. Bugünkü şartlara göre bi
raz daha fazla bir ihtiyat stoku elde tutularak, 
gerisinin ihracını temin etmek yerindedir. Bu 
şekilde olduğu takdirde ben de kendilerine mü
zaheret etmek isterim. Fakat tuttuğunuz metot 
iyi değildir. Bu gayeye hizmet eden metot her 
halde bir tane değildir, başka yollar da buluna
bilir. İşte arkadaşlar farkımız buradadır; gaye
de değil. Bütün mesele şundan ibarettir; hem 
ihraç etmek, hem müstahsili mâkul ölçüyle mem
nun etmek, hem de ve bilhassa memleket ekono
misini, fiyatları altüst etmemek. Zor bir iş. Fa
kat pamuk ihraç edelim, döviz temin edelim de
diğimiz zaman, bendeniz de teyit ettiğim zaman, 
pek de büyük bir iş yapmış sayılmayız. Sokak
taki vatandaş da böyle düşünürse onunla da mu
tabıkız demektir. Devlet adamına terettüp eden 
şey, bu basit mülâhazanın elbette fevkındadır. 
Devlet adamı problemin muhtelif cephelerini ele 
almak suretiyle halletmek gibi bir ödev karşı
sında olduğu için, kendisine meseleyi demin ar-
zettiğim şekilde, bir parça mudil hali ile arzet-
memde elbette mahzur yoktur, tabiîdir. 

Sayın Bakanın ikinci nokta olarak arzetti-
ğim görüşüne nazaran, haricin verdiği fiyatların 
pamuk fiyatlarımız üzerine yapabildiği bütün 
tesiri yapması tabiîdir. Çünkü bundan müstah
silimiz istifade edecektir. Bu şekildeki beyanın 
içinde bizi mütehassis eden kısımlar yok değil
dir. Müstahsili müstefit etmekten maksatları, 
istihsalin artması için teşvik eylemektir. Hem 
istihsalin artması itibariyle, hem de müstahsi
lin biraz daha müreffeh bir seviye kazanması 
itibariyle, elbette evvelâ bu mevzuu sempatik 
olarak mütalâa etmek zaruridir. Bununla bera
ber mevzu nihayet iktisadidir, objektiftir, his-
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siyatımızm dışında tetkik ve tahlillere müte
hammildir. 

Bâzı endişelerim vardır. Onları ifade etmek 
isterim. Amerika geçtiğimiz birkaç yıl içinde 
pamuk istihsali bâzı tahditler koymuştu. Bu 
sene, istihsal böyle düşer düşmez bu tahditleri 
kaldırarak derhal teşvik yoluna gitti. Biliyor
sunuz ki metotlu memlekettir, 'Hükümet karar
larının müessir olduğu, çabuk meyva verdiği 
memlekettir. Önümüzdeki yıl ve yıllarda gerek 
Amerika'da, gerekse bu fiyat kamçısı altında 
bizim gibi diğer memleketlerde, pamuk mahsu
lünün geniş olması muhtemeldir, beklenir. Bu 
itibarla bugünkü fiyatların tutunması bahis 
mevzuu olamaz. Nereye kadar gidebileceğini 
tahmin etmek bir iktisatçı için doğru olmıyan 
bir şeydir. İstikamet görülebilirse de nihai ra
kam söylemek caiz değildir. Endişem şudur: Bu
gün yapılan ekim mümkündür ki pek caiz de
ğildir. 

Endişem şudur; bugün yapılan ekim müm
kündür ki pek maliyet fiyatına bakılmaksızın 
yapılmış olsun, bu fiyatlara alışılmış olsun. Ya
rın fiyatlar düştüğü vakit ,mümkündür ki, müs
tahsil bundan zarar görsün. Bu fiyatları bula
mayınca acaba Hükümetimiz ozaman kendileri
ne der mi k i ; dün siz çok kâr ettiniz, iktisadi 
şartlar değişti, bugün de zarar edebilirsiniz. 
Memleket ve Meclis münasebetlerini kendi aile
miz içinde mütalâa edersek bu, kolay kolay söy
lenir bir şey değildir. Söylenmesinde müşkü
lât çekileceğini hissediyorum. Söylenmesi veya 
söylenmemesi değildir, maksadım. Nitekim 60 
bin tondan 110 bin tona kadar seyrederek yük
selmiş bulunan tütün mahsulümüzün sıkıntılı 
anlarında hükümetler hiçbir zaman boş durma
mışlardır. Mubayaa etmek mecburiyetinde kal
mışlardır. Pamuk için de bu alışılmış yollardan 
yardımı istenmesi ve fakat yüksek fiyat esası 
üzerinden istenmesi, gerek iç ticaret ve gerekse 
dış ticarette gelecek seneler için endişe verici 
birtakım sun'i payandalar istenmesi ihtimalleri
nin gözden de kaçırılmamasını rica ederim. 

Sayın Ekonomi Bakanını bu hususta en zi
yade meşgul eden şudur: Bu durumun sair sa
halarda ki tesirlerini mütalâa ederken, müstah
silimizin geniş ölçüde faydalanmış olduğunu 
ifade ediyorlar Bu böyle midir, değil midir? 
Bir Ekonomi Bakanının serbest piyasayı açtık
tan sonra müstahsilin faydalanması nispetini 
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ölçme imkânına malik midir, değil midir mese
lesi ayrıdır. Faydalanmamış mıdır meselesi mü
himdir. Ekonomi ve Ticaret Bakanının politi
kasının mihverini bu fayda teşkil etmektedir. 
Bu yüksek fiyatlardan pamuk müstahsilimizin 
istifade ettiği, çok istifade ettiği yolundaki 
düşünceye bir miktar tereddüt katmak müm
kündür. Acaba, hakikaten Sayın Bakan emin 
midirler? Mensucat fiyatlarının tereffüünü 
icabettirmiş olan fark, bugün ödemekte oldu
ğumuz fark, müstahsilimizin cebine giren fark 
mıdır? Tamamen onun cebine girmiş olan fark 
mıdır? öteki müstahsilimizin ve halkımızın 
ödedikleri? Yoksa artık ticaret ve spekülâsyon 
sahasına intikal etmiş olan fiyatlar mıdır? Bu 
cihet hakkındaki telâkkilerini bilmek isterim. 
Buna dair rakam üzerinde konuşmak da yerin
dedir. Sayın Bakan 2 Şubatta gazetelere ver
diği beyanatında buyurmuşlardı ki: Fabrikatör
lerimiz haksızdırlar, çünkü 10 Ağustostan Eki
me kadar 80 gün pamuk fiyatları dun bir se
viyede idi, niçin almadılar? 80 gün müstahsi
lin ve küçük müstahsilin hayatında önemli bir 
müddettir. Demek ki, piyasanın açılışından beri 
2 ay 20 günlük müddet zarfında, satışın çok 
yapıldığı bu müddet içinde, küçük müstahsilin 
bekleme kabiljyeti olmadığım Hükümetin de 
göz önünde tutması icabederdi. Bu müddet için
de müstahsilin elinde pamuk kalmıyacağı aşi
kârdır. Bunun ifadesi olarak, 9 Şubatta Sayın 
Bakanın yaptığı basın toplantısındaki beyana
tından faydalanmaya çalışacağım. Pamuk Ağus
tosta 250 kuruşken ancak 11 Eylülde 300 ku
ruşu ve 23 Ekimde 400 kuruşu bulmuştur de
mişlerdi İhracat fiyatları piyasasına bakılırsa 
bâzı tezayütlere rastgelinnıektedir. Ağustos 
ayındaki ihracat, bedeli olarak, kıymet olarak 
ortalama kilosu 213 kuruştur. Eylülde 221 ku
ruş, Ekimde 270 kuruş, Kasımda 288 kuruş, 
Aralıkta 341 kuruş. 

Muhterem arkadaşlar, fiyatları tetkik eder
ken birtakım ihtiyat tedbirleri almak zarureti 
vardır. Ağustos ve Eylül aylarında yapılmış 
olan 9 400 tonluk ihracatı nazara alıyor mu, 
belki 'eski mahsulden kalmış stoklar vardır. 
Ekim, Kasım ve Aralık aylarına nazaran, 3 ay 
içinde satılan 36 600 tonun ortalama fiyatı 300 
kuruştur. Demek ki, geçen yıllar 210 - 220 
kuruşluk ortalama fiyata nazaran 80 - 90 kuruş
luk bir fiyatla ihraç edilen 36 000 ton ufak bir ra-
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kam değildir. Bunun döviz kaçakçılığı olarak mü
talâa edildiğini biliyorum. Bu ihtimal de gayri-
vârit değildir. Fakat zannolunduğu kadar aza
metli miktarlarda para kaçırmak kolay değildir. 
Bu ihtimalin ne derece varit olduğunu Sayın Ba
kan, Bütçe Komisyonunda ifade ettikleri veçhile 
takip ve tahkik etmektedirler. Yalnız şu fiyatla
rın ucuzluğu, bu pamuklarm müstahsılımızdan 
zamanında ucuz alınmış olduğu ve bunu paçal ya
parak 300 kuruşa kadar ihraç etmek imkânının 
bulunduğu yolundaki ifadesi üzerinde dumaya 
mahal vardır. 

Şimdi bu durumun, ekonomimizin diğer ke
simleri üzerindeki tesirlerini mütalâa edelim : 

Neticelerini evvelâ şu iki noktada hulâsa ede
yim. 

Birincisi; memleketin, halkın birinci derecede 
ihtiyaç maddelerinden olan pamuklu fiyatları 
mühim nispetlerde artmıştır. Gidişe nazaran art
maya daha bir müddet, pamuklu fiyatlarına inti
bak için, devam edecektir. 

İkincisi; umumi fiyat seviyemizi yukarıya 
doğru olan hareketinde körüklemiştir. 

Pamuklu fiyatları artmıştır derken, bunu ra
kam ifadesine büründürerek, hem ölçüsünü hem 
de tesir sahasmı bulmak mecburiyetindeyiz. 

CELÂL YARDIMCI (Ağrı) — Biraz hülâsa 
etseniz. 

BAŞKAN — Müdahale buyurmayınız. 
CAHİD ZAMANGİL (Devamla) — Muhte

rem arkadaşımızın arzusuna tebaiyet zevkolurdu. 
Yalnz kendi insaflarına şu noktayı arzedeyim; 
bütçenin tümü üzerinde konuşulurken ekonomi 
meselelerimiz bir kül halinde Hükümetçe ifade 
edildi ve bizlerce münakaşa edildi mi?. Bu fırsat 
kaçırıldı, müsaade buyurun da tahlil edeyim. 
(Devam devam sesleri) 

MURAT ALÎ ÜLGEN (Konya)— Feyiz 
alıyoruz. 

CAHİD ZAMANGİL (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlar, Sayın İşletmeler Bakanının bize 
verdiği izahata nazaran pamuklu mensucat fiyat
ları Kayseri'de % 35 ve diğerlerinde % 22 ol
mak üzere ortalama bir nispet arzetmektedir. 
Ortalama nispetlerin unsurlarını bulmak lâzım
dır. Benim arzedeceğim rakamlar kendi rakam-
lariyle tearuz teşkil etmez, nihayet ortalamanın 
aşağı ve yukarı rakamlarını beyandan ibaret 
olacaktır. 
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Halkımızı en çok alâkadar eden kaput bezinin 

fiyatı en ziyade artanlardandır. Mayıs ayında 
(D) tipi kaput bezi, 90 santim, 92 kuruştu, top

tan olarak. Sümerbank'm bugünkü fiyatı, Ocak 
sonundaki fiyatı 128 kuruştur. Haziranda indi
rilmiş fiyatı 90 kuruştu. 

Demek ki artış nispeti P/c 39 ve ,Haziran fiya
tına nispetle % 42 dir. Daha başka misal vermi-
yeceğim. 

Hususi teşebbüslere ait fiyatlar şu merkezde
dir. Pamuk Mensucat Fabrikasının fiyatlarını 
alıyorum. Yine «D» tipi 90 santimlik kaput bezi 
Haziranda 89 kuruş idi. Ocak sonunda toptan 
139 kuruştur. Artış: % 56.... 

Demek oluyorki ortalama fiyatlar daha ehven 
görünebilirse de, pamuklu mensucat fiyatlarının 
artışından bahsedildiği azman bilmemiz lâzımge-
len nokta şudur ki; bu fiyatlar memleketimiz 
içinde köylü, kentli hepimizi ilgilendiren birini 
ci derecede ihtiyaç maddemiz olan, en fazla ka* 
put bezi fiyatlarını arttırmış, buna mukabil şil-
telik olarak kullanılan kutilin artış nispeti!% 12 
olmuştur. 

Demek oluyor ki, bu artışlarda en yüksek nis
pet köylüye teveccüh etmektedir. 

Şimdi umumi fiyat seviyemiz üzerindeki te
sirleri arzedeceğim: Büyük Meclis takdir buyu
rur ki, bâzı fiyatlar bir memleketin fiyat siste
minin mihverini teşkil eder. Her memleketin 
kendi hususiyetine göre fiyatları bu mihver ayar*-
lar. Memleketimizde fiyat seviyemizin esasına 
dâhil olan maddelerden birisi gıda kısmında hu
bubat ise, diğer sahalarda da pamuklu mensucat 
gelir. Bu fiyat sisteminin mihverine taallûk eden 
maddelerin fiyatı arttığı zaman sair sahalarda 
da tesir etmemesi mümkün değildir. Diğer müs-
tahsıllarımız don ve gömlek fiyatlarının bu de
rece yükseldiğini gördüğü andan itibaren yağını, 
hayvanını, soğanını daha ucuz satmak* imkânına 
malik değildir. O da fiyatını pahalılaştıracaktır. 
Burada, diğer müstahsıllarımız şu yükseliş nis
petinde kendi mahsullerini arttırabilirse, bir de
receye kadar kendi hayatlarını tehvin ederler; 
fakat fiyat çarkını da süratle çevirirler. Eğer 
süratle artıramazlarsa, bir hayat pahalılığnın 
ağır şartları altına girmiş olurlar. Bunların her 
ikisi de ağırdır. 

Demek ki umumi fiyat seviyemizin yüksel
mesi hususunda dışarının tesirlerine büyük bir 
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yerli âmil katılmıştır ve memleketimize ait olan 
bu âmilin katılmasında Hükümetin tuttuğu yo
lun büyük tesiri vardır. Denebilir ki Hükümet 
bu neticeleri hafifletmek için elinden geleni 
yapmıştır, tedbir almıştır. Filhakika Sümerbank 
kendi mamullerini asla pamuğun icabettirdiği 
dereceye çıkarmamıştır. Bir hayli dununda, 
mutedil bir seviyede tutmuştur. Bu, doğrudur. 
Fakat bunun bir diğer mânası da şudur. Sümer-
bankın bu yarışa katılmaması, gayet tabiî ola
rak katılmaması, Devlet fiyatları ile hususi te
şebbüs ve ithalât fiyatları arasında pek büyük 
farklar bulunması demektir, ki bunun da mâ
nası hususi teşebbüs sahasında bir sınai buh
randır. 

Bir piyasada mütaaddit fiyat olamaz. Ol
duğu takdirde aradaki farkı ya tedbirleriyle 
Devlet dolduracaktır, yahut muhtekir doldura
caktır, yahut sanayi çalışamaz hale gelecektir. 
Bu neticelerden bugün tahassül eden şey, baş
lıca, bâzı fabrikalarımızın çalışmakta mâruz 
kaldığı zorluk ve bâzılarının kapanmış olması
dır. 

Sayın Muhlis Ete 15 Aralıkta Tokad Milet-
vekiline burada verdiği cevapta bu durumu şöy
le ifade etmişti: «Şüphesiz ki pamuğun yüksel
mesi, daha evvel arzettiğim gibi yerli âmilleri 
müteessir etti, hususi fabrikalar ve bu meyanda 
Devlet fabrikaları müteessir oldular. Hususi 
fabrikalar yüksek mubayaa bedellerini daha 
çabuk aksettirdiler. Birkaç hususi fabrika fâali
yetlerini tatil ettiler» diyor, İşletmeler Bakanı. 

Son zamanda gazetede okuduğuma göre, iz
mir'de Pamuklu Mensucat Fabrikası iki ekip
ten birisini tatil etmiştir. Aynı yerde bulunan 
bir büyük fabrikanın, ismi lâzım değil, duru
munda da sarsıntılar müşahede edilmektedir. 

Saym Bakan bu mevzuu mütalâa ederken 
fabrikaların kusurlarını ileri sürmüşlerdir. 

Muhterem arkadaşlarım, kusurlu fabrikala
rın durumunu asla huzurunuza getirmem. Han
gisinin hangi noktada kusuru varsa onu kusuru 
ile beraber terketm elidir. Belki bâzı fabrikalar 
fiyat farkından istifade etmek için elindeki is-
tokları satmışlardır. Bir fabrika ciddî bir mü
essesedir. Istokları satmak hakikaten gayricid-
dîdir. Memlekete karşı bir fabrikatörün mü-
taahhit olduğu vazifeye karşı lâkayıt olduğunu 
gösterir ve ondan dolayıdır ki, ben de Ekonomi 
ve Ticaret Bakanı gibi bunları tahtie ederim. 
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Üu kusurunu, fabrikatörün kusurunu biz öde
mek mecburiyetindeyiz. Bu hatalı fabrikatör 
çalışmıyorsa bu şu demektir; biraz daha fazla 
ithalât, onun fiyatı kadar döviz Ödemek demek
tir. Elbette bunlar Ekonomi ve Ticaret Bakan
l ığ ım hesaplarına dâhildir. Hükümetin hususi 
teşebbüsleri zararlı devlet müdahalelerinden 
kurtarmak programını hatırlatıyorlar. Fakat bu
gün de, ben •, kendilerine zararlı ademi müdahale
ler vaziyetinin hâsıl olduğunu ifade etmek iste
rim. 

:Son günlerde Bakanlık tarafından iplik hak
kında bir tebliğ neşredildi ve mütaaddit defa 
raporda tekrar; olundu. Buna nazaran, muhte
lif ,bölgelerimizden soruyorum: Pamuk ipliği sa
tışı serbest midir, hangi usule tâbidir? Efkârı 
umumiyeyi, alâkadarları pamuk ipliği nasıl satı
lıyor diye durup dururken suale sevkeden sebebe 
hakikaten dikkat etmek lâzımdır. Fakat benim 
üzerinde durmak istediğim nokta şudur: Sayın 
Bakan diyor ki: İthalât serbesttir, ben ithalâta 
geniş ölçüde döviz verdim. Muhterem arkadaşlar, 
bu gelecek olan pamuk ipliklerinin fiyatları ucuz 
olduğu için, pamuk sanayii pahalı pamuk fiya
tına göre, aldığı veya almadığı pahalı pamuk 
fiyatlarına göre çalıştığı için, bu iplikler fab
rikatörleri çalışmaz duruma getirir. Yahut da 
şartlar müsait gidiyorsa, şuna emin olalım ki, 
ithalât fiyatiyle hususi teşebbüs fiyatı arasın
daki farktan muhtekir' müstefit olur. Demek ki, 
dâvamız tamamen iktisadi bir fenomeni ortaya 
koymaktır. Pamuk mevzuunda zararlı hareket
ler yapanlar bulunduğu gibi, hüsnüniyetle ça
lışan teşebbüslerde bulunduğu görülüyor. Or
tada bir iktisadi mesele vardır. Hususi teşebbüs 
bugünkü pamuk fiyatlarını takip etmekle mü
kellef ve buna mecburdur. Mubayaa edeceği 
pamuğun fiyatları yükseldiği müldetçe ve ueuz 
fiyatlı mamul istokları bulundukça > emin değil
dir. Yüksek fiyatla mubayaa edip ithalât fiyat
ları düşmesi halinde korkudadır. Binaenaleyh 
hususi teşebbüs yüksek pamuk fiyatlarına göre 
işini ayarlamak zorundadır. Aksi halde görülü
yor ki, bunlardan bir kısmı faaliyetlerini tatil 
etmektedir. 

Nitekim arzedeyim: Kaput bezinde * hususi 
teşebbüsün artış nispeti yüzde 49 dan 64 e ka
dardır.,Bu nispetler artmaktadır. Hükümet 
kendi İthalCt fiyatlarında tabiatiyle geride ka
lınca onun çalışmak durumu hakikaten tehli-
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keye girer. Binaenaleyh burada fabrika husu
sundan ve saireden ziyade, iktisadi durumun 
neticeleri vardır. Bundan kiu bilir daha ne gibi 
neticeler çıkabilir. 

Muhterem arkadaşlar, bu ıoktada birkaç ke
lime söyledikten sonra geçeceğim.. Beni en çok 
üzen nokta şudur; hususi teşebbüsümüzün ku
surlu olanı ile olmıvanı ile, bundan zarar göre
cek olan memlekettir. Bütün memleketlerde istih
sal cihazı bütün süratiyle çalışıp dururken, bi
zim memleketimizde böyle bir politika yüzün
den hususi teşebbüsün çalışamaz hale gelmesi 
tecviz edilir bir şey değildir. Bu, diğer hür mil
letlerle beraber dünyanın bir köşesinde harb 
halinde bulunan bir devleti ı politikası olamaz. 
Bu itibarladır ki, bu politikayı bendeniz, mazur 
görsünler, belki bir kaza, faka:; muhakkak suret
te bir hata olarak telâkki ederim. Bunun üze
rinde fazla durmuş olmamın yegâne sebebi, bi
zatihi öneminden ziyade, bir konsepsiyonun ifa
desi olmasıdır. Bunu değiştirmek lâzımgelmek-
tedir. 

Acaba Hükümet ne yapabilir? şunu yapamaz: 
Eski hale avdet. Bu mâkul surette beklenemez 
ve istenmez. Bununla beraber pamuklu fiyatla
rının tesirlerini hafitletmek için tedbir alabilir. 
Bu, mümkündür. 

Fakat bendenizee bunlardan daha mühim ve 
daha mümkün olan ^ey, bu politikanın Hükü
metimizce bir yanlış yol telâkki edilerek, yeni 
bir iktisadi politikaya girmesinin bu suretle ilk 
adımını atmış olmasıdır. 

Muhterem arkadaşlarım; bu noktayı burada 
bırakarak, bununla ilgili olan hayat pahalılığı 
mevzuuna, fazla olmamakla beraber, birkaç keli
me ile temas etmek isterim. 

Biliyorsunuz, hayat pahalılığı denince, mem
leketimizin kendine hâs olan. hayat pahalılığını 
kasdetmiyoruz. Memleketimiz iktisaden geri, bir 
memleket olarak kaldığı müddetçe burada hayat 
pahalılığının devam etmesi tabiîdir. Dünyada 
hiçbir memleket yoktur ki, iktisadi geriliğini 
fiyat olarak ödememiş bulunsun. Bir çuval unun, 
bir sandık şekerin bir limanımızdan diğerine gi
dinceye kadar geçirdiği macerayı düşünürseniz, 
gündelik yiyim ve giyimimizde satıcılara öde
miş olduğumuz gerilik payını hepimiz müşahede 
etmiş oluruz. Türkiye hakikaten bir tek pazar 
değildir, iktisadi tek bir Türkiye değiUir. 
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Mütaaddit iktisadi Türkiye, mütaaddit pazar 
mevcuttur. Bunların önüne geçebilmek uzun 
vadeli bir iştir, Türkiye'nin iktisaden cihaz-
lanmasma bağlıdır. Hükümetimiz, iktisadi ci-
hazlanmayı süratlendirmeyi kendisine politika 
ittihaz ettiğine dair 29 Mayıs tarihli progra
mında beyanda bulunmuştu. Gelip geçen her 
hükümet gibi şu memlekette taş taş üstüne 
koymak isteğini bu hükümetin de istemesi el
bette gayet tabiîdir. Bizim de kendisinden bun
ları beklememiz ve hattâ ümit etmemiz tabiîdir. 
Bu hususta yapacak olduğu şeyleri bilmekteki 
fayda aşikârdır. Ben bu hususta bir temenni 
izhar ederek uzun süren bu bahsi geçmek isti
yorum. Hükümetinizin iktisadi cihazlamamız 
için Devlet Bütçesinden envestisman mahiye
tinde ayrılarak tahsisatı memleketimizin tabiî 
şartları göz önünde bulundurularak bir plâna 
bağlamak va'dinde bulunmuştu. Bünyevi ve uzun 
vadeli olan bu sahada Hükümetten hemen ne 
yaptınız diye soramayız ve sormuyoruz. Bu, pek 
çok hükümetlerin ömürlerini dolduracak bir 
şeydir. Ancak bugünkü hükümetin, Devletçe 
yapılacak yatırım işlerini bir plân içine ala
cağız demiş olmasına binaen, bu hükümetten 
9 ay içinde bu filân sahasında yapılan işleri 
sormak ve yapılmasını temenni etmek mümkün
dür. Böyle bir plânda, hepimiz ümitlerimizin 
ölçüsünü bulmak, imkânını bu suretle bulmuş 
olacağız. 

Hayat pahalılığının asıl bu ad ile anılen 
ikinci veçhesi zaman zarfında değişen fiyatlar 
neticesi olmaktadır. Bildiğiniz veçhile, umumi 
fiyat seviyesinde kısa zamanlar içinde vukua-
gelen değişiklikler, aynı zaman içinde gelirlerin 
artmaması sebebiyle, hayat pahalılığını doğur
maktadır. Bu hususta Hükümet ne yoldadır? 

Başlangıçta hayat pahalılığını ucuzlatmak 
yolunda tatbikata girişildiği malûmdur. Ekmek 
ve şeker fiyatları indirici tedbirler alınmıştır. 
Fakat bu politika mantıkî teselsülü içinde de
vam etmedi. Bir noktadan itibaren kırılmış bu
lunuyor. 

Muhterem arkadaşlar, hayat pahalılığından 
bahsederken, Hükümetin neler yapacağını düşü
nürken, insafla mütalâa ederek şunu söylemek 
isterim: 

Bir hükümet için, Türkiye'de hayat paha
lılığı ile uğraşmak, ona tedbir bulmak kadar 
zor bir şey yoktur. Sayın Ekonomi Bakanının ne 
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zor bir durumda olduğunu bilerek konuşmakta
yım. Buna rağmen zaman zaman kendisini ten-
kid edeceğim, mazur görsünler. 

Geçenlerde bir arkadaş harb ekonomisi için 
ne düşünüyorsunuz, diye bir şey sormuşlardı. 
Harb ekonomisi, mudil bir şey. Fakat tarifi iti
bariyle ne kadar basit ve şundan ibaret: istih
lâki mal miktarına göre ayarlamak. Gerek harb 
ekonomisinde, gerek hayat pahalılığı mekaniz
masında, iktisat ilminin ortaya koyduğu öz bun
dan ibarettir. Söylemesi ne kadar kolay! Fakat 
Türkiye'de yapmaya, gelince bir Hükümetin 
omuzlarındaki ağırlığı takdir etmek için naza
ri olarak insaf veyahut onunla tev'em olarak 
tecrübe sahibi olmak lâzımgelir. Bu itibarla bu
günkü Hükümetin, gelmiş,, geçmiş ve gelecek 
iktidarların yakın zamanda bu noktada imkân
ları ve şansları farklı değildir. Elbetteki bir Hü
kümet zor olan işleri ele almak, elinden geleni 
yapmak mükellefiyetindedir. Zira sıra kime gel
mişse bu onun omuzundadır. îcabeden tedbirle
ri almak zorundadir. 

m 

Fiyat politikası üzerinde bundan evvelki 
konuşmam kâfi derecede izahatı ihtiva ettiği 
için, ve bu hayat pahalılığı mevzuunda esaslı 
unsur olarak fiyat meselesi mevzuubahis oldu
ğu için, daha fazla durmayacağını. Fakat arzet-
tiğim gibi pamuklu mensucat fiyatları vukua 
geldiği gibi fiyat hareketlerimize, karşı kayıt
sızlık ortadan kaldırılmadıkça bu Hükümetin 
hayat pahalılığı mevzuunu ele almış sayılması 
mümkün değildir. Bu noktadan geri dönmek su
retiyle Hükümet yolunu ancak çizebilir. Böyle 
bir politikanın unsurları arasında şunlar görü
lebilir: 

Birincisi, fiyat seviyemizi dışarının anormal 
tesirlerine karşı korumak, 

İkincisi, fiyat seviyemizi artıracak hareket
lerden katiyen sakınmak, 

Üçüncüsü, pamuklu fiyatlarının umumi fi
yat seviyemizdeki tesirinin yayılıp genişlemesi
ne mâni olacak acele tedbirler almak. 

Nitekim bâzı tedbir belirtileri vardır. Koo
peratiflerce kullanılmakta olan pamuk iplikle
ri paçala tâbi tutulmuştur. Niçin? Demin arzet-
tim, bir sanayici kusuru meselesine taallûk et
meyip, iktisadi bir netice olan fiyat farkından 
dolayı. Ekonomi Bakanlığı tebliğinde diyor k i , ' 
Sümerbank mamulü olan iplikler ithal edilecek-
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İpliklerin fiyatları farklı olduğu için bunları 
Halk Bankası birleştirerek bir paçal fiyatı ile 
müstehlike satacaktır. 

Görüyorsunuz ki küçük bir sahada Hükümet 
bu fiyat farklarının ne dereceye kadar tahrip
kâr olduğunu kabul etmiş ve tedbir almıştır. 
Fakat bunun dışındaki saha tamamen kendi ka
derine terkedilmiştir. Tekrar tekrar üzerinde 
duruyorum. Bu cihette geri dönmeye imkân ol
mamakla beraber, eskiyi iade imkânı olmamak
la beraber, bunun yayılmasına mâni olacak ted
birler almak ve bunun için yeni şartların ica-
bettirdiği bir politika bir konsepsiyon sahibi ol
mak lâzımdır. 

Hepimizi ilgilendiren bir mevzu da ekmek 
mevzuudur. Normal zamanlarda olduğu kadar 
bugün ve bilhassa bugün şunu zaruri görüyo
ruz. Ekmek bakımından stoklarımız tamam mı
dır? Emniyette miyiz? 

Muhterem arkadaşlar, hububat hakkında 
yapılmış olan tahminlerde Hükümetin yanıldı
ğı anlaşılmaktadır. Haziran ayında yapılan tah
minlerde hububatın bol olduğu ifade edilmekte 
idi. Bununla beraber bâzı ikazlar noksan değildi. 

Sayın Başbakan Yardımcısı 30 Haziran gü
nü Mecliste bu mevzu üzerinde konuşurken şöy
le demişti : 

«Mahsulün bu sene iyi olduğu muhakkak; 
kati olarak bilinen bir cihet budur.» Bununla 
beraber Eskişehir ovalarından haber getiren ve 
toprağın dilinden anlıyan bir arkadaş, Potu-
oğlu da Hükümeti ikaz etmiştir: Hakikaten 
bu sene mahsûl Hükümetin tahmin ettiği kadar 
bol değildir. Diğer bir yerinde «kıştan bir çok 
yerlerde mahsulün dona kaldığı malûmdur. 
Fevkalâde yıl irindeyiz diye kendimizi aldat-
mıyalım» demiştir. Hükümet bu noktada yanıl
mıştır. Yanılmış olabilir, mesele o noktada de
ğildir, Hükümetin Haziran ayında konuşma
sının sebebi; .15 Hazirana kadar Hükümetin 
hububat fiyatlarını ilân etmeğe mecbur olması
dır. Bizim memleketimizde daima sonuncu da
kikaya kadar, tahminler değişebilir. Daima ya
nılma sebepleri mevcuttur. Bir itiyat, olsa 
olsa, o sıralarda fazla konuşmamak olur. O 
halde hulâsa edeyim: Rakam veremem; mahsul 
bu yıl bol değildi, mahsul bu yıl iyi olmadı, 
aşağı ve aza yakın bir mahsule sahip olduğu
muz anlaşılmıştır. Ve bunu Ekim, Kasım ayla-
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rındaki Toprak Mahsullerinin mubayaasının 
seyri sarih surette göstermiştir. 

Stok durumumuza gelince; bu noktada size 
rakam vermeye mezun değilim. Yalnız ne du
rumda olduğumuzu ifade etmek de bir zaru
rettir. Bugünkü stoklarımız, ihtiyaçlarımıza 
göre, stoklarımız ya ucu ucuna kâfi veya bil
hassa, muhtemel olarak gayrikâfidir. Tahmi
nimiz bu merkezdedir. Ucu ucuna kâfi gelme
si hali ise içinde yaşadığımız şartlar bakımın
dan gayrikâfi görülmek halidir. Ucu ucuna ye
tişir vaziyette, önümüzdeki yaz aylarına böy
le bir durumla çıkılmaması huşunda bir kere 
daha sayın Bakanın dikkat nazarını celbetmek 
isterim. Hububat mubayaası ve hububat stok
larımızın çok gayrimüsait olduğunu ve ithalât 
lüzumunun baş göstermiş olduğunu ifade eder
ken şu mülâhazaları nazara alıyorum : Birinci
si ; stoklarımız içinde bir miktar vardır, ki bun
ların yerini istediğiniz zaman değiştirmezse
niz. İkincisi: Ofis satışlarında emoraji başla
mıştır. Hububat fiyatları 32 -36 kuruşa ve 
iyi Polatlı 41 kuruşa çıkmış olduğu için 
ve bu istikamette bulunulduğu için, artık mem
leketin her köşesinden, eskiden beri bildiğimiz 
gibi, ucuz alan Toprak Ofisin hububatı istenir. 
Gönderilmesi de zaruridir. Binaenaleyh geniş 
mikyasta Toprak Ofis hububatı satışı başla
mıştır. 

Üçüncüsü: Sivil mülâhazalar dışında kalan 
mülâhazalarla stok tevzii ve yığınaklar yapıl
ması meselesidir. Ümit ederim ki eskiden olduğu 
gibi bugün de Ekonomi Bakanlığının elinde bu 
hususta takip edeceği rotayı gösteren cetveller 
mevcuttur. (Bir arkadaşa cevaben: Genelkur
mayın bugünkü şartlar içinde yeni cetvel ver
miş olduğunu zennederim. Bu vazifesini ihmal 
edemez.) Böyle bir cetvelin irae edeceği nokta
ları doldurmak hususunda kıt bir stokla hare
ket etmek mümkün değildir. Binaenaleyh şu 
durumda zannediyorum ki bir miktar ithalât 
yapmak zaruridir. Bu ithalâtın, bizce, Aralık 
ayında siparişinin verilmiş olması lâzımgelirdi. 
Çünki Ekim ayında Toprak Mahsulleri Ofisinin 
alım vaziyeti tehlike işaretini vermişti. Kasım 
ayındaki rakamlar tehlikeyi ciddî ve nihai su
rette tesıbit etmiştir. Aralık ayında bu ikazlar 
ihtar olarak ortaya çıkmış bulunuyordu. Bina
enaleyh Aralık ayında bağlantı yapılmış olması 
lâzımgeliyordu, çünkü her geçecek olan zaman, 
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bağlantı yapılmamış olmasından dolayı, müba-
yaatı daha yüksek fiyatla yapmaya mecbur bı
rakacaktır. Meselâ 100 bin ton buğdayın beher 
kilosunda bir kuruş fazla ödemek bir milyon li
ra fark yaratacağı kabul olunursa bu hususta 
ne kadar müteyakkız olmamız gerektiği kendi
liğinden ortaya çıkar. 

İkincisi her aradığımız zaman buğday bu
lamazsınız. Son günlerde Birleşik Amerika buğ
day ihracatını bir müddet için durdurmuştur. 
Buğday anlaşması, Avrupa milletlerine verile
cek buğdayları için bâzı taahhütleri bulunan 
diğer memleketler Amerika'nın bıraktığı boşlu
ğu doldurmak için daha çok ihracat yapmaya 
sevkedecektir. Bu itibarla geçen her gün hubu
bat bulma endişemizi arttırmaktadır. 

Mâruzâtımı şöyle hulâsa edeyim. Belki faz
la ihtiyat denebilir. Fakat bugünkü şartlar dâ
hilinde fazla ihtiyat göstererek bir miktar it
halâtta bulunmak, bendenizin arzettiğim şartla
rın hiçbirisi tahakkuk etmese dahi, yerinde sa
yılır. 

Muhterem arkadaşlar, zevkli olmamakla be
raber düşündürücü olduğunu söylemek ve ha
tırlatmak isterim ki, bir memleket ithalât yap
maya hazırlanırken kendi memleketinin buğda
yını bir miktar daha kepekli yiyerek tasarruf 
etmek lâzımgelmez mi? 

MURAT ALÎ ÜLGEN (Konya) — Yâni ke
pek mi yiyelim?. 

CAHÎD ZAMANGİL (Devamla) — Maruza
tım biraz sonra anlaşılacaktır. 

Bugün 80 randımanlı undan, çok beyaz ek
mek yemekteyiz. Değirmenlere verilen her 100 
bin, ton buğdaydan bugün takriben on bin ton 
fazla un almak imkânı mevcuttur. 

Beher yüz bin tondan on bin tonluk tasarruf 
ufak birşey değildir. (Doğru sesleri). 

Diğer taraftan siha buğdayları elimizde dur
makta ve çavdar istokunun da erimemekte oldu
ğunu müşahade ediyoruz. Gerek randıman ve ge
rekse paçal bakımlarından bunlar kullanılmalı
dır. Bana kalırsa Kasım ayından beri 10 - 15 
bin ton bir tasarruf yapmamışsak bu, 3 - 4 mil
yon liralık bir israf yaptık demektir. Hububat 
ithal ederken bilmemiz lâzımgeliyor ki, bu itha
lâtın bir 'kısmı hakikaten memleketimizdeki açığı 
kapatmak için vukubulaeak; fakat bir kısmı da 
şimdiye kadar.çok beyaz ekmek yemiş, hububatı-
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mızın bir kısmını ziyan etmiş olmamız itibariyle 
bundan doğan açığı kapatmaya masruf olacak
tır. Memnun etmediğimi, yahut memnuniyetle te
lâkki etmediklerini zannettiğim bâzı arkadaşları
ma şunu hatırlatmak isterim ki, ne vakit memle
ketimizde hububat ithalâtı yapmaya mecbur kal
mışsak o zaman derhal memleketimizde daha es
mer ekmek yemeye, daha yüksek randmanlı un 
yemeye davet edilmişizdir. Hepiniz hatırlarsınız 
ki, 1948 yılında ekmekteki bütün kayıtlar kaldı
rılmıştı. Çok güzel, beyaz ekmekler yedik. Fakat 
1949 - 1950 ylmda şimdiye kadar görülmemiş de
recede memleketimizde hububat az oldu, büyük 
bir kıtlık içinde kaldık. Onun için ithalât yapıldı. 
Yapılan ithalâtı takiben daha Temmuz ayında 
89 - 91 randımanlı un yemek mükellefiyeti tekli
fi memleketimizee de kabul edilmiştir. Eğer Ara
lık aymda en geç ithalât için bağlantı yapılmış 
ise, gerek fiyat artışlarından zararımız ve gerek
se hububat bulmak bakımından emniyet mesele
sinde geç kalındığına kaniim. Geç kalındığını 
söylemek, söylemiş olmak zevki için değildir. Bu 
neticeyi söylemek, acele edilmesini tavsiye etmek
tir. Bugün tasarruf bütçe rakamlarında olabile
ceği gibi, millî birçok mevzularını] zda da tasar
ruf olarak mütalâa edilmelidir. Hububatta paçal 
ve randıman olarak behemehal tasarruf yapmak 
mecburiyetindeyiz. 

Bütün gayretimizin muayyen bir hedefe doğ
ru yöneltildiği sırada, memleket bir fedakârlığı 
Hükümet teklifi olarak aldığı zaman elbette ki 
kabul eder. 

Muhterem arkadaşlarım; dış ticaret mevzuu 
üzerinde daha ziyade memnuniyeti mucip haller 
gördüğümden dolayı çok memnunum. 

1946 dan bu yana bir istihsal devri geçirdik. 
Anlaşmalar azdı, bu anlaşma şebekesini tamam
ladık. 

îhraç, mallarımız yavaş yavaş milletlerarası 
piyasalardaki fiyatlara ulaştırılmak istenildi. 
Kapalı kıliringlere girmekten katî surette içti
nap olundu ve milletlerarası iş birliğini tazam-
mun eden usullere kıymet verildi. Ve bilhassa 
bu yolda yürüyebilmek için ihracatı destekliyen 
suni tedbirler ve payandalardan sureti kafiyede 
içtinap edilmesi istendi ve içtinap edildi. Bu yol 
bir istikamet olarak belirdi. Sayın Velibeşe Ba
kanlığı deruhde eylediği zaman bu mevzuda tuta
cağı yolu büyük bir dikkatle takip ettim. Alına
cak kararlarda bir takım tazyikler altında oldu-
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ğunu biliyordum. O zaman Bakanlık ve tüccarlar-
arası bir toplantıda kendisine bir takım teklif
ler yapılmıştı: Amerika'ya yapılan ihracatımı
zın getireceği dövizlerin i% 30 unun bunu geti
ren ihracatçıya bırakılması. Çok masumane bir 
teklif intibaını uyandırmasına rağmen, bunun 
ifada ettiği mâna paramızı uçurumun kenarına 
kadar getirmek ve orada da yuvarlamak, demekti. 

Arkadaşlar bu teklif sahiplerini yalnız fikir 
olarak tenkit ettim, onlar da benim fikrimi beğen
memiş olabilirer, sadece fikirleriyle mutabık ol
madığımdan başka birşey söylemiş değilim. Eko
nomi ve Ticaret Bakanının bütün tazyiklara rağ
men mukavemet ettiğini gördüm. Milletlerarası 
tediye usullerine sadık kalmakta ve kazanılmış 
olan sahayı kaybetmemekte olduğunun delillerini 
verdi. Miletlerarası işbirliği gibi çalışma yolları
nı takip ettiler. 

Yeni iktidara gelmiş bir Hükümetin Ekonomi 
ve Ticaret Bakanının mutlak bir yenilik vermesi 
beklendiği bir zamanda, Bakanın böyle bir sergü
zeşte girmemiş olmasını takdirle karşılarım. 

Benim temennim; bu seçtiğiniz ve bizim de 
idealimize uygun olmakla tasvip ettiğimiz yol
da yürüyebilmek imkânlarını daha çok araştır-
mamızdır. Bugünün problemi seçim meselesi ol
maktan çıkmıştır, fakat seçtiğiniz yolun muha
fazası hususu ehemmiyetlidir. Fiyat meselele
riyle dış ticaret meseleleri çok sıkı olarak bir
birine bağlıdır. Bugün fiyat problemlerinde tut
tuğunuz politika tahmin ederim ki dış ticarette 
yürümek istediğiniz iyi yolda size engel olsun. 
Bu itibarla bir kere de dış ticaret bakımından 
sayın Bakanı ikaz etmek isterim. Bu bahse av
det ederek dış ticaret rejiminin içine girmiyo
rum. Bu bir tatbikat meselesidir. Tatbikat mev
zularında bir evvelki Hükümet işlerin Bakan
lıkta görülmesini bir diğer Hükümet, onu taki-
beden Hükümet, bu işte daha çok Merkez Ban
kasının rol almış olmasını istiyebilir. Bunlar 
Hükümetlerin tabiî haklarıdır. Bizi alâkadar 
eden cihet, hangi mekanizma çalışırsa çalışsın, 
Bakanlığın daha az meşgul hale gelmesi, tücca
rın işinin daha kolay yapılabilmesi hedeflerinin 
elde edilip edilmediğinden ibarettir. Bakanlığın 
daha az meşgul ve meşbu hale gelmesi bakımın
dan bir ilerleme vardır. Tüccarın işlerinin ça
buk görülmesi bakımından Merkez Bankasının 
durumunda ıslaha muhtaç noktalar birden faz
ladır. Hassaten ekonomimizi daha inzibattı bir 
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tarzda ele aldığınız zaman, Merkez Bankasının 
tüccar işini gömlekte birtakım daha büyükv zor
luklara mâruz kalacağı şimdiden anlaşılmakta
dır. Pek çok defalar yapacağı işi Bakanlıktan 
sormaktadır. Eğer takdir unsurlarının çoğalma
sı, halinde ki bu bir zarurettir, zaman zaman 
olur istiyerek veya istemiyerek olur, evet inzi
battı bir ekonomiye geçtiğimiz zaman Merkez 
Bankasının tüccarı tatmin etmekte geri kalma
sı mümkündür. Bu noktadan tatbikatı daha iyi 
sevketmek hususunda sayın bakandan dikkatli 
olacağını elbette ki ümit ederim. 

Bir noktayı beğenmemekteyim: 
Bâzı esaslı ihracat mallarımız Hükümetin 

her türlü kontrolü dışına çıkmıştır. Fasulye, 
mereimek, nohut, yağlı taneler, nebati yağlar 
gibi. Bunların kontrolünüzün dışında kalması 
caiz değildir. Bu hususta şimdi endişe izhar 
edenleri temin ederim ki, bir Hükümetin bu iş
leri murakabe etmesi, onları kendi elinin altın
da bulundurması hiçbir zaman o malların ihra
cını kösteklemek veya ihracını arzu etmemek de
ğildir. Bu çeşit tedbirlere müracaat eden. pek 
çok memleketler, bizden daha geniş ölçüde müra
caat eden pek çok memleketler, elbette ki, müs-
tahsıllarına ihanet etmek için bu tedbirleri alma
mışlardır. Hem murakabe edilir, hem de istediği
niz gibi ihracat yapabilirsiniz. Bunlar müm
kün şeylerdir. 

Yağlı taneler ve nebati yağlar piyasasının al
makta olduğu istikametten endişe duymaktayım. 
Bu bizim gıda maddemizdir. Bu noktada çok 
müteyakkız olmak lâzımdır. Pamuklu mensucat 
gibi, arkasından yağlı maddeler ve bir yağ me
selesi zuhur edebilir. Fakat sayın Bakan bana 
diyebilirler ki; ben. istediğim anda lisans usulü
nü tatbik edebilirim. Evet, buna elbette ki, yet
kiniz vardır, bunu yapabilirsiniz. Fakat tecrü
be şunu göstermiştir ki, bir Bakanlık böyle bir 
tedbirin lüzumlu -olduğuna kanaat getirdiği an
da ekseriya bu -kanaatları vücuda getiren hâdise
ler âzami seviyeye gelmiştir. Lisans kararı alın
dığı gün elbette o tarihe kadar yapılmış satışları 
kabul etmek mükellefiyeti vardır. Binaenaleyh, 
bu gibi şartlar içinde lisans kararı alma halinde 
bir maddenin büyük bir kısmının satıldığına dair 
beyannameler verilmesi beklenir. Büyük nispet
te taahhütler çıkabilir. Bu mevzulardan bir kısım 
müstaceldir, bir kısmı da değildir. 

Muhterem arkadaşlar; dış ticaret vaziyetimiz 
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hakkında bir iki problemimize temas ettikten 
sonra huzurunuzdan ayrılacağım. Eğer müsaa
de buyurursanız... (Devam sesleri). Muhterem 
arkadaşlarım; dış ticaret vaziyetinde ... 

ABÎİDÎN POTUOĞLU (Eskişehir) — Bu sa^ 
botajdan başka birşey değil. 

CAHÎD ZAMANGlL (Devamla) — Bende
nizden mi bahsettiniz sabotaj diye Sayın Potu-
oğlu? 

•ABÎDİN POTUOĞLU (Eskişehir) —• Size ait 
bir şey değil. 

CAHÎD ZAMANGÎL (Devamla) — Teşek
kür ederim. Maamafih, sonuna kadar söyliyece-
ğim. Dış ticaret politikamızda memleketler ara
sı iş birliğinin örneklerini teşkil eden usulleri 
kabul etmiş bulunuyoruz. Ve bu arada enteresan 
olarak yeni bir liberasyon listesiyle bâzı ithalâtı 
geniş ölçüde serbest bırakmak yoluna gitmiş bulu
nuyoruz. Diğer taraftan Avrupalılararası öde-
<me Birliği içine girmek suretiyle kapalı kutu şek
lindeki tediye sisteminden diğer Birleşmiş Mil
letler üyeleriyle beraber çıkmak yolunda bulunu
yoruz, Bunun çok iyi tarafları vardır. Şart
lara göre bâzı proplemleri de elbette olabilir. Hiç 
birşey bizatihi hem iyi hem kolay olamaz. Beni 
şu mevzu düşündürmekte, Bakanı da mutlak su
rette düşündürmektedir. Biz % 60 nispetinde libe
rasyona girmiş bulunuyoruz. Bunun % 75 e 
çıkması bahis mevzuudlur. Muhterem arkadaşla
rım, Bütçe Komisyonunda da ifade etmek imkâ
nını bulduğum gibi, liberasyon listesine bakar
sanız bu fevkalâde mümtaz ithalât şartlarını haiz 
olan listenin içinde birtakım lüks maddelerin 
bulunduğu görülüyor. Bu lüks maddeleri böyle 
mümtaz bir ithal şartına mazhar kılmak doğru 
olmaz, diye vehleten, hatıra gelebilir. Ama bu
nun hangi sebeplerden ileri geldiğini teknik sa
hada konuşanlar düşünmek mecburiyetindedir
ler. Ekonomi Bakanlığı buraya daha hafif mad
deleri koymaması halinde gümrük tarife mesele
siyle karşılaşmak mecburiyetinde kalacaktı. Bu
gün de durum aynıdır. Şimdi 75 e çıkması ha
linde bu 2 nci, 3 ncü derecede ehemmiyetli olan. 
maddeleri artık buraya koymak imkânından 
mahrumdur. Çünkü nispet bakımından mâkul 
haddi aşmış bulunacaktır. Bu takdirde Gümrük 
tarifesi mevzuubahis olacaktır. Sanayiimizi mâ
kul nispette korumak, diğerlerinin rekabeti kar
şısında bırakmamak mecburiyetindeyiz. 
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Gümrük tarifelerini eskiden olduğu gibi da

ha büyük bir hürriyetle tetkik edecek şartlara 
mâlik bulunmuyoruz. Bunun sebebi, memleket
teki fiyat konjonktörü. İşletmeler Bakanı da 
kömür fiyatlarını tetkik ederken eskisi gibi hür
riyetinle mâlik değildir. Ohalde ne yapmamız 
lâzüngelir? Kanaatımca bu mesele yalnız Tür
kiye meselesi değildir. Esasen milletlerarası iş 
sahasında çalışılırken diğer milletleri de ilgilen
diren noktalar üzerinde yürümek zarureti vardır. 

% 60 nispetinde liberasyon ve tediye birliği 
mekanizması, mütaaddit merhalelerden geçil
mek suretiyle kabul edilmiştir. Bu merhaleler, bu 
tecrübe merhaleleri kâfi değildir. Türkiye için 
değil, Avrupa için dahi kâfi değildir. Bu iti
barla bu merhaleleri uzatmak ve yeni tecrübeler 
elde etmek yolunda Avrupa İktisadi îş Birliği 
teşkilâtından temennide bulunmak, bu fikri ileri 
sürmek mümkündür. Bu sistem karşısında Al
manya'nın fire verdiğini bilmekteyiz. Bu iti
barla % 75( in henüz zamanı gelmediği hususunda 
Avrupalıları ikna etmeye çalışmamız çok yerinde 
olur. 

Dış ticarette, ikinci ve sonuncu problem ola
rak gördüğüm şudur : Bütçeyi Amerikan yardı
mından gelecek olan varidat dolayısiyle Ekonomi 
ve Ticaret Bakanlığı' hakikaten müşkül durum 
içindedir. Dış ticarette normal ve tabiî hareket, 
ihraeat ve ithalâtta aktif bir politika takip et
mektir. Fakat bütçe bakımından ise hâdiseler 
25 milyon ve diğer milyonların tahakkuku için 
biraz açık * vermeye doğru sevkeder. Hangi yolu 
tutmamız doğrudur? Tabiî ve normal olan yollar 
her zaman için selâmetti yollardır. Ben Ekono
mi ve Ticaret Bakanlığını riormal yolunda yürür 
görürsem, dış ticareti açık vermeye sevketmez 
görürsem, kendi hesabıma memnun olurum. 
Çok nazik bir duruma temas ettiğim için, arka
daşlarıma şu teminatı vermek isterim; Ticaret 
Bakanını açık vermemeye teşvik etmek ve bütçede 
açık karşılığının ademitahakkukunu hazırlamak 
gibi niyetlerin benim aklımdan geçmiyeceğini pek 
çok arkadaşlarım takdir edecekleri için bu nokta
daki tavzihimi burada bırakıyorum. 

Bu yolda bir de şu tehlike mevcuttur: En ko
lay tahakkuk eden idhalât, yanı bütçe bakımın
dan en kolay tahakkuk eden ithalât istihlâk itha
lâtıdır. Onun için Ekonomi Bakanı her halde 
yatırım mubayaalarından ziyade çabuk tahakkuk 
eden istihlâk ithalâtına sevk ve teşvik edilebilir. 
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Bu dün de vardı, bugün de olabilir. Bunlar hâ
diselerin, idarelerimizin bâzı temayülleridir. 
O itibarla istihlâk maddelerine mukabil uzun 
vadeli döviz borcu altına girmemekte mümkün 
olan gayreti sar£ederlerse memnun oluruz. 

Muhterem arkadaşlar, bu mevzu bizi Marşal 
yardımı mevzuuna temas etmek fırsatını veriyor. 
Bu mevzuda bir iki kelime ile arzetmek istedi
ğim şunlardır : 

Amerikan Hükümetinin uzun görüşlülüğü ve 
Amerikan milletinin idealine sahip olması ve 
gösterdiği fedakârlık sayesinde Avrupa milletleri 
ve bu meyanda Türkiye askerî ve iktisadi mahi
yette yardım görmektedir. Bu yardımla Kore'
den Filipinlere, Avrupa'dan Yunanistan'a ve 
Türkiye'ye kadar yapılan her yardım dolarını 
santim santim, faziletli Amerikan mükellefinin 
ödemekte olduğunu bilmekteyiz. Bu itibarla ya
pılan bu yardımı, bütün kıymetiyle takdir ede
rek, grup arkadaşların adına, Türk Milletinin 
Amerikan milleti tarafından gösterilen bu feda
kârlık karşısında ne derece şükran hisleriyle 
meşbu olduğunu ifade etmek isterim. 

Hükümetimizin bu yardımın şekline ve vüsa
tine dair birtakım temennileri olduğunu bili
yoruz. Buna biz de iştirak ederiz ve Hükümeti 
takviye etmek isteriz.1 

Bu yardımının Amerikan milletinin faziletle
rinden ilham alan kaynakları bulunduğu gibi, 
opjektif esaslarının da bulunduğu muhakkaktır. 
Eğer bugünkü şartlar ve bahsettiğim opjektif esas
lar bakımından bu yardım mevzuu tetkik edilirse 
ozaman Hükümetçe ileri sürülmüş olan dileklerin 
Amerika tarafından daha iyi anlaşılacağını ve 
kabul edileceğini ümit edebiliriz. 

Aziz arkadaşlarım; inandığım şeyleri acı dahi 
olsa söylemekten çekinmedim. Sizi tasvip ettiği
miz noktaları da söylemekten hakiki bir zevk duy
dum (Bravo sesleri). Bu bir konuşma tarzı de
ğildir. Bu, bir vazife anlayışının ifadesidir. 
(Bravo sesleri). Hükümetin omuzlarındaki ve bil
hassa bugünkü şartlar dâhilinde omuzlarındaki 
yükün ağırlığını az çok tecrübesi olan bir insan 
sı f atiyle çok yakından duymaktayım. Siz niçin 
bu yükün altında ezilirsiniz? Biz, şahsan çok zor 
durumlara katlanarak, burada niçin nefes tüke
tiriz? Mücadeleler yaparız? Niçin? Şu memle
ketin biraz daha mesut, biraz daha müreffeh ol
masına hizmet için. Bu memleket hepimizin 

2.1951 O : 1 
memleketidir. (Sağdan, soldan sürekli alkışlar, 
bravo sesleri, her mebus senin gibi olsa, sesleri). 

BAŞKAN — Karayolları Bütçesi, oylarını 
kullanmıyanlar lütfen oylarını kullansınlar. 
Oy toplama muamelesi bitmiştir. 

SİNAN TEKELlOĞLU (Seyhan) — Sayın 
arkadaşlar; talihsiz bir tesadüf eseri olsa gerek 
Halk Partisinden sonra söz almış bulunuyorum? 

BAŞKAN —• Sinan Tekelioğlu, siz müstakil
siniz, kendi adınıza konuşuyorsunuz, her hangi 
bir parti adına değil. 

SİNAN TEKELlOĞLU (Devamla) — Söz 
müstakillerin, biz millet adına 'konuşuyoruz. 
Şimdi benim sözümü kesmekle, Reis Bey, iki da
kikamı aldınız. (Devam devem sesleri, konuşsun 
sesleri) müstakil olmak itibariyle tahdide tâbi 
değilim. (Gürültüler) Müstakilim, serbestim ben. 

Arkadaşlar; benden evvel konuşan arkadaş 
bize iyi bir ders verdi. Kendileri uzun müddet 
Ticaret ve İktisat Vekâletinde müsteşar olduk
ları için bu işleri iyi bilirler. Diyebiliriz k i ; 
Halk Partisi idaresinin başında 10 sene, 12 se
ne müsteşar bulundular. Bu arkadaş meğerse 
neler bilirmis; hayret ettim, neden acaba bizim 
ticaretimiz 10 sene geri gitti? 

BAŞKAN —• Şahsiyet yapmayın efendim. 
(Devam etsin sesleri) 

SİNAN TEKELlOĞLU (Devamla) — Ar
kadaşlar; burada bir muvazene meselesi vardır, 
Bu bütçeyi bu hale koyan insanların seyyiatmı 
biz söyliyecek değiliz. Fakat yalnız şunu söy
lemek isterim ki, bu kadar bilgili olan bu arka
daş bu memleketin iktisadi vaziyetini niçin bu 
hale sokmuştur? Bunu sormak benim hakkım 
değil midir? (Hahhindır sesleri) 

Siz, benden evvel konuşan arkadaşın kim ol
duğunu bilmezsiniz (Biliyoruz sesleri). Ben, o 
zatı size prezante edeyim. 

Arkadaşlar, bugün pamuk meselesinden ba
his buyurdular. Hiç şüphe yoktur ki, Devlet ve 
Hükümet elinden geldiği kadar memleket hal
kına hizmet etmek istemişler, bir formül bul
muşlar ve memleket ihtiyacından fazlası çıkarı
lacaktır demişlerdir. Fakat vaktiyle Toprak 
Ofis memleketten dışarıya hububat çıkarmıya-
cak durumda iken, bunu yapan ve millete kepek 
yediren bu arkadaş değil midir? Şimdi ekmek
ten bahsediyoruz. O zaman ekmekten hiç bah-
setmedilerdi. Memleketin ihtiyacını nazarı iti
bara almadılardı. Hububatı bir kararla dışarı 
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çıkaran, Toprak Ofis teşkilâtında yegâne mesul 
olan bu arkadaş değil miydi? 

ŞEFİK BAKAY (Kırklareli) — Atıf inan 
zamanındadır, pazartesi dahi yoktu. 

SİNAN EKELİOĞLU (Devamla) — Bende
niz, Toprak Ofis meselesini, haricî ticaret me
selesini bu arkadaşın idare ettiğini biliyorum. 
Haricî ticaret mevzuunda harice gönderilmiş 
olan kimselerin heyeti umumiyesi içinde bir
çokları lisan dahi bilmezdi. Bunlar kendi arka
daşlarıdır. Oraya göndererek haricî ticareti zirü-
zeber etmişlerdir. Yeni iktidar hâlâ onları çek
memiştir. Birçok haricî işlerde aksaklık vardır. 
O aksaklıklar yine eski iktidarın hatalarıdır. 

Kendileri birçok şeyler söylediler. İki lira
lık yağı altı liraya aldıran acaba o ticaret müs
teşarı değil miydi? Yine bu memlekete kepek ye
diren bu Ticaret Bakanlığı müsteşarı değil miy
di? Bu kadar bilgisi ile, bu kadar ilmü irfanı 
ile bu zat neden acaba Devletin siyaseti iktisa-
diyesini ıslâh etmemiştir de, şimdi 9 ay zarfında 
bozuk gittiğini söyliyerek tenkid ediyor? Ken
disi vaktiyle yapsaydı, düzeltseydi olmaz mıydı? 
(Şahsiyata girme sesleri) (Soldan devam sesleri) 

FERİDUN FÎKRl DÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Reis Bey, şahsiyata girilmesine müsaade etme
yiniz. Kendisi müsteşardı. Siyasi vaziyeti yoktu. 
Nasıl müdahale edebilirdi? 

SİNAN TEKELlOÖLU (Devamla) — Vekil, 
siyasi bir şahsiyettir. İşi asıl idare eden müste
şar değil midir? Müsteşar yeni gelen bakana o 
baknalık dâhilinde mevcut olan idaresizlikleri, 
hepsini göstermek vazifesiyle mükellef değil 
miydi? Çünkü vekil gelir ve gider. Müsteşar da
ima sabittir, müstakardır. Halk Partisi zama
nında Ticaret Bakanlığı bazan tahditçi, bazan 
da serbestçi olmuştur. Yine bu işleri yapan o zat 
değil midir? Bir insan kritik eder ama kendisi 
hatasız olur mâkul sayılır. Halbuki kendisi bu 
işin tam konpetamdır, ancak 9 aydan beri ida
re başında bulunan ve hiçbir zaman kendisinden 
evvelki idarenin bütçesiyle mesul bulundurulmı-
yan bir hükümete karşı tecavüz vaziyetine geç
memelidir. Onlar da sırası geldiği vakit ortaya 
atacaktır. Ticaret Bakanlığında yolsuzluk he
nüz tebellür etmiş vaziyette değildir. Bu işi sırf 
müstahsilin menfaati, istihsali çoğaltmak gaye
siyle yapmıştık. Neden mahzur olsun. Birçok 
şeylerde tahdidat yaptık. Yapan Bakanlığın 
kendisi değildir, Onun için şu bakımdan mua-
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heze ediyoruz: Bu kadar bilgisine rağmen acaba 
aksak bir halde neden yürümüştür? Istok yok
tur, diyor, onlar vaktiyle memlekete kepek ye
dirmişlerdir. Bu vaziyette iken kendileri Tica
ret Bakanlığı müsteşarı idiler. Hattâ Toprak 
Mahsulleri Ofisine de vekâlet etmişlerdir. Ne
den görüp işi tanzim etmemişlerdir? 

Şimdi arkadaşlar ben burada bir temennide 
bulunup sözlerime son vereceğim: 

Arkadaşlar, Toprak Mahsulleri Ofisine bu 
memleketin ihtiyacı olmakla beraber bugünkü 
.durumiyle memleketin başına bir derttir. Bunu 
evvelce olduğu gibi aynen Ziraat Bankasına 
devredersek, memleket bu belâdan kurtulacak 
ve işler daha iyi tanzim ve idare edilmiş ola
caktır. 

Sonra arkadaşlar, ticaret ajanları sureti kafi
yede zaittir. Fransa'da, Norveç'te ve sair yer
lerde bulunan ticaret müsteşarları bugüne kadar 
acaba Devlete en ufak bir fayda temin etti nü?. 
Müddetleri hitama ermiş olan ajanların geriye 
çağırılmadığını işitiyoruz. Bunlara yaptırılan iş
lerin oradaki sefirlere gördürülmesi daha 
iyi, daha isabetli, daha mâkul olur. 

Arkadaşlar, Ticaret Bakanlığı pamuğu dışarı
ya çıkarmakla; ipliği içeriye almakla pahalılığın 
artacağını arkadaşım izah .ettiler. Bendeniz de bu 
kanaatteyim. Bu hususta Bakanlık lâzımgelen 
tedbirleri almaktadır. Bütün dünyada, her yerde 
harb âfetinin baş göstermesi dolaysiyle fiyatların 
baş döndürücü bir şekilde artmakta olduğunu gö
rüyor ve işitiyoruz. Hükümet tabiî tedbirlerini 
alacaktır. Alamıyacak olursa memlekette buhran 
artacak ve tabiatiyle kendi yaptığı hatasının sey-
yiatını çekecektir. 

Benim mâruzâtım bundan ibarettir. (Soldan 
alkışlar). 

BAŞKAN — Abdürrahman Ağaoğlu. (Sol
dan «vazgeçti» sesleri). 

Şükrü Kerimzade (Soldan Kerimzade'ye hi
taben «hülâsa yap» sesleri.) 

BAŞKAN — Hariçten müdahale etmeyiniz. 
Yerilen karar dahilinde başkanlık sözleri idare 
eder. Çok rica ederim, hatibin konuşmasına karış
mayınız. 

ŞÜKRÜ KERİMZADE (Kastamonu) — 
Muhterem arkadaşlarım; Ticaret Bakanlığı Büt
çesi konuşulurken burada söz almış olan bende
niz mevzuun ve ileride vereceğim etraflı izaha-
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tın mukayesesesinin yaptırılabilmesi için müfek
kirenizi biraz geriye doğru çekmek zaruretinde 
bulunuyorum özür dilerim. Muhterem arkadaşlar, 
sureti umumiyede şöyle bir kanaat vardır. İkinci 
Büyük Harbde Türkiye harbe girmediğine göre 
iktisadi sahada daha başarılı iktisadi hamleler 

•yapmış olmamız lâzımdı diye mütalâa yürütebi
lir. Fakat maalesef bizim memleketimiz ekonomi
sini sevk ve idare eden Ticaret Bakanlığı müdde-
tince, fena sevk ve idare yüzünden memleket eko
nomimizi hergün biraz daha gerilemiş, biraz da
ha sukuta ve inkiraza uğramış bulunmaktadır. 

Buna sebebiyet veren en mühim âmillerden 
birisi şudur: Ticaret Bakanlığı, insanlarda, bel
ki herkeste mevcut olabilecek bir zaıf neticesi 
olarak, memleket ekonomisini, memleket tica
retini merkeziyetçi bir zihniyetle bir yerde ya
ni Ticaret Bakanlığında toplamak için cehdü 
gayret etmiştir. Bütün memleket iktisadiyatı, 
Ticaret Bakanlığının o dar kadrosu içine alın
mış, bu dar kadronun noksan ihtisası içinde 
onların vereceği talimat ile sevku idareye çalı
şılmıştır. Tabiidir ki, memleket ticaretinde dar 
çerçeve ve kadro bu hâkimiyet ve saltanatı ku
runca, bunun verdiği şevkle bu çerçevede gün
den güne daraltmalar olmuş ve bu yüzden mem
leket ticareti büyük zararlar görmüştür. Bunun 
tabiî neticesi olarak istihsal mütemadiyen azal
mış ve istihsal maddeleri arasında muvazene 
tedricen bozulmaya başlamıştır. Bunu takiben, 
hepiniz çok iyi hatırlarsınız ki, 1946 senesinde 
o günün iktisat ve maliye âlimlerinin başbaşa 
vererek almış oldukları devalüasyon kararı, 
aşağı yukarı bütün memleketin ticari hayatını 
hâk üe yeksan etmiştir. Bu esnada hububat ih
racı yapılmış ve bu yüzden bolca miktarda 
Sterlin bankalarımızda toplanmış ve karardan 
evvel bankalarımızda döviz ve altın stokumuz 
olmuş, ambarlarımızda hububat toplanmıştır. 
Bu sırada Hükümet israf yolunu tutmuş, âdeta 
miras yedicesine hareket etmiştir, hububatı sat
mış ve bir miktar stok toplamış ve öyle zaman
lar gelmişti ki, bugün çok kıymet verdiğimiz ve 
hiçbirimizin kıymetini inkâr etmiyeceğimiz 
sterlinleri o günkü zihniyet, acaba nasıl israf, 
nasıl çarçur etsek diye düşünme yoluna dahi 
gitmişti. Bu zamanları takip eden günlerde res
mî rayiç olan döviz ile, karaborsa arasında mü
temadiyen ayrılmalar, ekar ve yükseliş hâsıl 
olmaya başlamış, bunun da millî itibanmıis üze-
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rinde zararlı neticeleri görülmüştür. Aynı za
manda dış ticaret muvazenemiz de müthiş açık
lar vermeye başlamıştır. Buna istinaden, «Tica
ret Bakanlığında diş ticaret muvazenemiz niçin 
böyle açık veriyor, bunu önlemek imkânları dü
şünülmüyor» dendiği zaman; «dış ticaret açı
ğının en mühim önleyici tedbirlerinden biri de 
istihsal artırmaktır» demişlerdir. Maalesef is
tihsali artırmak yolunda hakiki bir gayrete te
vessül etmemişlerdir. Aldıkları fena kararlarla 
mütemadiyen istihsali baltalamış bulunmakta 
idiler. Son zamanlarda ticaret erbabının sık sık 
Ticaret Bakanlığında toplanarak mütalâaları 
alınırdı. Fakat bu ticaret erbabı Ankara 'dan ay
rıldıktan birkaç gün sonra tamamen tersine 
kararlar alındığını görmüşlerdir. Çünkü gü
dümlü bir politika zihniyeti başka türlü yapa
mazdı, Ticaret ve Ekonomi Bakanlığının işleri 
fena götürmek için bir büro kurulsa, ancak bu 
kadar işlerini bozabilirdi kanaati umumi idi. 

Bu kötü neticeler karşısında Hükümet ak-
sıyan ticareti nasıl ıslâh edebiliriz diye sık sık 
Bakan değiştirmeye başlamışlardı. 

Size kemali samimiyetle anlatayım ki, Türk 
efkârı umumiyesi şöyle bir kanaat taşıyordu: 
Demin bu kürsüden konuşan ve hakikaten bilgi 
sahibi, umumi malûmat itibariyle kıymetli 
olan Cahid Beyin icraatı, müsteşarlıkta ve tat
bikatta hakikaten malûmatiyle tezat teşkil et
miştir. Bunun neticesi olarak da Bakanlar de
ğişmiş olmakla beraber ticaret âlemi şöyle di
yordu : Bu teşkilâtın başında bu zat kaldıkça, 
hangi Bakan gelirse gelsin memleket ticareti
nin ıslahı gayrimümkündür. Maalesef bugün bu 
kürsüden muhalefet namına konuşan bu arka
daşımızın fikirlerini şöyle hulâsa etmek müm
kündür: «Bugün güdülen politika baştan aşağı 
yanlıştır, bizim eski politikamız yerindedir. 
Siz, Ticaret Bakanı, sizi de davet ediyorum, 
bizim eski verimli metodumuza avdet ediniz.» 

Kısaca anlatmaya çalıştığım harb seneleri 
faaliyetlerinden sonra yeni iktidar Ticaret Ba
kanlığını işte bu vaziyet ve bu şartlar altında 
tesellüm etmiş bulunmaktadır. 

O esnalarda bir talihsizlik eseri olarak, bi
dayette ümitlenilmesine rağmen, hububattan 
menfi netice alınmıştır. Fındık mahsulü muaz
zam denilebilecek derecede noksan istihsal edil
miştir. Bakliyat ve yağlı tohumların istihsa
linde maalesef yeni iktidarın aleyhinde büyük 
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noksanlıklar vardır. Buna rağmen bu kötü 
şartlar altında iktidarı ele alan Hükümetimiz 
ve onun Ticaret Bakanlığının gütmekte olduğu 
politika sayesinde, bugün bu millet kürsüsün
den iftiharla söyliyebileceğim, şu neticeye vâ
sıl olunmuştur arkadaşlar. Eski iktidar zama
nında bir türlü anlıyamadıkları bir hâdise 
vardır. Eski iktidarın dolar ve İsviçre Frangı 
olarak tesbit ettiğimiz döviz rayici ile karabor
sası arasında muazzam fark ve ekar vardı. 

Şimdi size fikir vermek için onun da mik
tarını söyliyeceğim : 

Son senelerde doların resmî rayici 280 kuruş 
olduğu halde kara borsası 450 kuruştan aşağı 
düşmemiştir arkadaşlar. Yani resmî rayiç ile ka
raborsa arasında % 60 fark bulunmuş ve bu de
vam etmiştir. Diğer isviçre frankı ve ona ben
zer, kuvvetli telâkki ettiğimiz, paralar da aynı 
nispette farklar göstermiştir. 

Biraz evvel anlattığım ve pahalılığından şi
kâyet edip nasıl çarçur edelim diye düşündük
leri isterlin rayici 780 olduğu halde 11,5 lira
dan aşağı düşmemiştir arkadaşlar. Park % 50 
dir. Bugün dolar karaborsası 340-350 kuruştur. 
Yani yeni iktidar memleket ekonomisini ele al
dıktan sonra doların resmî rayici ile karaborsa
sı arasındaki fark % 25 e düşmüştür, isviçre 
frankı ve diğer kuvvetli paralar da buna uygun 
bir şekilde düşmüştür. Ve yine tekrar ediyorum, 
o zamanın kıymet vermediği sterlin de 780 res
mî rayicinde iken bugün 930-940 kuruştur. Bun
daki ekar fark da % 20 dir. Ve bunu vatan
daşlarımıza iftiharla buradan ilân edebilirim. 
Çünki millî itibarımızın mühim âmillerinden bi
ri de döviz karaborsasının ortadan kaldırılma
sıdır. (Bravo sesleri) 

BAŞKAN —• Bir dakikanız var efendim. 
ŞÜKRÜ KERÎMZADE (Devamla) — Efen

dim, daha çok söyliyeceklerim var. (Devam de
vam sesleri) 

Yine elbette ki, üzerinde durmak istediğim 
bir nokta da, 1948 senesinde dış ticaret muvaze
nemiz 219 milyon lira açık vermiştir. 

Arkadaşlar şunu gözlerinizde tecessüm etti
reyim ki; bizim ihracatımız 650-700 milyon, it
halâtımız ise 900 milyondur. 700 ile 900 milyon 
arasında 200 milyon gibi muazzam bir açık baş 
göstermiştir. 

1949 senesinde bu açık 119 milyona düşmüş
tür. Fakat bu da azametli bir rakamdır. 
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Yeni iktidar iş başına geçtiği zaman yani, 

1950 senesinde, yukarda bir parça temas ettiğim 
gibi, fındık mahsulümüz 1949 senesinde 85 bin 
ton olduğu halde, 1950 rekoltesi 22-25 bin ton 
olmuştur. Yağlı tohum bakliyat ve saire 188.bin 
ton yerine 125 bin ton gibi düşük bir miktarda 
istihsal edilmiştir. Diğer taraftan da Ticaret 
Bakanlığı serbest ithalât rejimine girmiş, bir ta
raftan istihsal noksanlığı, bir taraftan da ser
best surette bol ithalâta girişildiği halde dış ti
caret açığımız 1950 senesinin sonunda, iftihar
la vatandaşlarıma bu kürsüden ilân ediyorum, 
60 milyona inmiştir. (Bravo sesleri) Karaborsa
yı ortadan kaldırmak ne derece mali itibarımız 
üzerinde müessirae dış ticaret açığı vermememiz 
de o derece malî muvazenemiz üzerine müessir 
âmillerden birisidir. Demin bilmünasebe, söyledim, 
istihsalin fena sevku idaresi yüzünden muvazene 
bozukluğu hâsıl olmuştur. Bunu küçük bir mi
salle gözlerinizin önünde canlandırmaya çalışa
cağım. Bunun en bariz misali, fındıktır arka
daşlar. Harb müddetince bütün vatandaşları ve 
Hükümeti işgal eder şekilde Karadeniz sahille
rinden mütemadiyen ıstıraplı sesler işitmiş bu
lunuyoruz. Hükümetler daima Karadeniz böl
gesine mısır göndermek suretiyle ora halkını 
beslemeye çalışmışlardır. Bu da istihsaldeki mu
vazene bozukluğundan ileri gelmiştir. 

Sayın arkadaşlarım, Karadeniz sahil bölgesi 
Milletvekili arkadaşımız çok iyi bilirler, basit 
tabiriyle bu bölge bir fındık verir, yerine 4 mı
sır alırdı. Harb müddetince, bu ıstırabın doğ
duğu günden itibaren, bir fındık vermiş, ancak 
iki mısır almıştır. Bu madde üzerindeki muva
zenenin bozulmuş olmasından halkın sıkıntısı 
artmış, daima Hükümetin yardımına muhtaç va
ziyete düşmüştür. Bu da iktisadi politikamız, 
Devlet sıkıntıları ve Hükümetin bütçesi üzerin
de ağır tesirler ve zararlar yaratmıştır. 

Biraz kehanet gibi telâkki edeceğiniz, bu kür
süden Karadenizli vatandaşlarıma gurur ve if
tiharla ilân ediyorum ve haber veriyorum ki, ar
kadaşlarım, bu sene fındık da kötü bir sene idi, 
gelecek sene fevkalâde olmamakla beraber, eğer 
umduğumuz gibi normal bir seneye girecek olur
sak, Karadenizliler müsterih olsunlar, verecek
leri bir fındığa 4 mısır alacaklardır. 

Demin bilmünasebe anlattım, istihsalde nok
sanlık hâsıl olmuştur. Bunun bariz misali pa
muk mahsulüdür. Muhalefet namına konuşan 
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muhterem arkadaşım Cahit Zamanğil bilhassa 
bu mevzu üzerinde ısrarla ve etrafiyle durdular.. 
Çok ümit ediyorum ki, Bakan arkadaşımız bü
tün detaylarına göre kendilerine izahat verecek
ler, kendisini temin ve tatmin edeceklerdir. 

Ben sadece şuna temas etmek istiyorum: Ge
çen iktidar zamanında memleketin en kıymetli 
mahsullerinden biri olan pamuk, alman baltala
yıcı tedbirlerle, kötü kararlarla maalesef sön
meye, hattâ dahilî ihtiyacı ancak karşılar halde 
kalmaya mahkûm edilmiştir. 

Arkadaşlar, eski iktidar pamukta asgari fi
yat haddi yerine azamî fiyat haddi ve kaydını 
vazetmiştir. İhracatı da, kontenjanlar, sıkıştırıcı 
bir takım tedbirlerle asgari hale indirmiştir. Bu 
yüzden pamuk istihsalimiz, zannediyorum, 50-60 
bin tonu bir türlü tecavüz edememiştir. Yalnız 
1946 senesinde konmuş olan fiyat haddi, âzami 
had olarak 120 kuruşa yükselmiştir. Tasavvur 
buyurun, bu memleket ve bütün dünya pamuğa 
muhtaç iken ve pamuğa geniş miktarda ihtiyaç 
varken geçen iktidar, pamuk fiyatlarının 120 ku-
ruşten yukarı çıkmasna izin vermemiştir. Yalnız 
1948 senesinde, bildiğimiz tazyik ve tesirler ne
ticesinde, alman, biraz ferahlatıcı kararlar so
nunda, 1949 mahsulü 84 bin tona varabilmiştir. 
Malûmunuz olduğu üzere, bunun 40 bin tonu 
dahilî ihtiyaçta kullanılır, kalanını da ihraca ça
lışırız. 

Arkadaşlarım; memlekette, demin bilmünase-
be söylediğim gibi, istihsali artırmak, dış ticaret 
muvazenesini düzeltmek için en mühim amiller
dendir. Ama bu anlattığım şartlar, tedbirler ve 
kararlarla bir memleket istihsalini artırmaya im
kân yoktur. Müstahsıla toprak, makine ve to
hum vermekle, ki bunlar da lâzımdır, istihsal 
artırılamaz. İstihsalin artırılması ancak mahsu
lün kymetlendirlmesi, değerlendirilmesiyle müm
kün olur. İşte yeni iktidarın, teferruatında belki 
ufak tefek kusurlar bulunmakla beraber, pamuk 
politikası, bu yola müteveccih bir politikadır. 
Demin de arzettiğim sebepler dolayısiyle, mu
halefetin bu cesaretli politikayı, zannediyorum, 
ihata etmesine, zihniyetleri bakımından, ihtimal 
ve imkân yoktur. Binaenaleyh, bu kadar ehemmi
yetli olan bu mevzuu ele almak suretiyle yeni 
Hükümetimizin, (Hükümetimizin diyorum, çün
kü yalnız Ticaret Bakanlığının vazifesi de
ğildir), alâkalı Bakanlıkların elele vererek 
memleketin sureti umumiyede diğer maddelerle 
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üzerinde, hattâ toprakaltı servetler de dâhil 
olduğu halde, istihsalâtı artırmak yolunda âza
mi gayret sarfetmesini temenni ve rica ede
ceğim. 

Burada size Atatürk'e ait ufakcık bir fıkra 
ile sözlerime nihayet vereceğim arkadaşlar: 

Merhum Atatürk Adana bölgesinde dolaşır
ken bir bahçede toprağa bastonunu saplamış, 
yürümüş gitmiş. Arkasından bastonu alıp yetiş
tirmişler. Bırakınız, bir iki ay sonra o da yeşe-
rir demiş. 

Bu kadar mümbit araziye malik olan mem
lekette toprak mahsullerini artırmak ve bu su
retle memleketi refaha, felaha kavuşturmak 
lâzımdır, arkadaşlar. (Soldan Alkışlar) 

BAŞKAN — Zeki Erataman. (Yok sesleri) 
Hüseyin Balık! 
HÜSEYİN BALIK (Zonguldak) — İçinde 

bulunduğumuz vaziyetin, istikbalin ve geçmişin 
seyyiatmı, bunların hepsini düşünürsek bizi 
bundan kurtaracak büyük bir reform ve büyük 
bir kafa lâzımdır. 

Bu ister, muhalefetten, ister muvafıktan, 
ister kitaptan, nereden gelirse gelsin, onu çok 
iyi karşılıyaeağımızı kabul etmek lâzımdîr. 
Dünkü iktidarın sevkettiği iktisadi istikamet 
çok fenadır. Bunu kolay kolay tashih etmek 
kabil değildir, uzun bir meseledir, güç bir 
meseledir. 

Hükümetin bilhassa işlerinin tatbikmda gö
rüyoruz, öyle iktisadi vaziyetler olmuştur ki, 
bunların arasını doldurmak lâzımdır. 

Geçen harb içinde Türk Milleti zengin olma
lı idi. Bir tüccarın ömrü boyunca ve uzun mev
sim çok para kazanması mümkün değildir, nor
mal mevsimde kazanacağı normal para onun 
50 - 100 senelik istikbalini temin edemez,. Eğer 
ömrünün içinde bir mevsim yapabilirse, iyi gö
rüşü varsa, ticari kabliyetlere sahipse, tuttu
ğunu tutarsa, memlekete, çoluk çocuğuna 50 
senelik, 100 senelik bir istikbali hazırlar. Dev
letler de böyledir. Bütün dünya muharebe için
de! bulunduğu, istihsalimiz büyük kıymet kes-
pettiği halde biz bunları dâhilde ve hariçte iyi 
kullanamaması, zarar görmüşüzdür. 

Sizlere kendi mmtakamdan bir misal vere-
ceğim: Füzyon olmadan evvel Zonguldak kö
mür istihsali üç milyonu geçmiyordu. Füzyon 
olduktan sonra 200 milyon lira sarf ettik, Dev-
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ietin başına her sene 18, 19, 20, 21 milyon lira 
yük olduj Böyle olduğu halde sekiz yüz bin 
tonluk bir artış kaydedildi. Hususi teşebbüste 
iken istihsal üç milyon tondu. Bütün bu külfet
ler 800 000 ton için ihtiyar edilmiştir. Beş yıl 
süren savaş esnasında İtalyanlar, Yunanlılar 
büyük para ile, serbest dövizle kömür istediler, 
veremedik. Ameleye 70 kuruş yevmiye verdiler 
ve bir Mükellefiyet Kanunu çıkardılar. Türk 
köylüsünü bu vaziyette zengin etmek mümkün 
iken niçin edemediler? 5 - 8 lira yevmiye ve
rebilirlerdi. Bunu yapmadılar, jandarma ile 
amelei mükellefe kanuniyle hürriyetine teca
vüz ettiler. Koluna saat taktılar ve akşama ka
dar kazma vuracaksın, dediler. Amele de bun
lara şöyle harekette bulundu, benim istediğim 
yevmiyeyi fazla görüyorsunuz ve vermiyorsu
nuz, benim hürriyetime tecavüz ediyorsunuz, 
kazmayı akşama kadar vuracağım, ama aynı 
yere vuracağım istihsal olmıyaeaktır, dedi. İş
te Zonguldak'ta böyle olmuştur. 

Lenin'in bir sözü vardır: (Bir memlekette 
münakaleyi, Devlet endüstrisini sermayeyi, her 
üçünü bir araya getirirseniz, bizim rejimimiz 
oraya daha çabuk girer) diyor. 

Zonguldak'taki kömür işletmesi de tamamen 
bu fena esas üzerinde kurulmuştu. Devletin 
elinde kalmıştır, yani hususi sermaye, kredi ve 
endüstri meseleleri Devletin elindedir. Hususi 
sermaye daima geri kalmıştır. İnkişaf göstere
memiştir ve kolay kolay da gösteremiyecektir. 
Arkadaşlar sağdan ve soldan birçok tavsiye
lerde bulunuyorlar. Acaba dünkü bu noksanlık 
o eşhasın bilgisizliğinden midir1? Yoksa o za
manki sistemin kötülüğünden midir? Her hal
de arkadaşlar ikinci husus yani sistemin kötülü-
ğündendir. Bugün Hükümet mekanizmasını 
düzenleme yoluna koymak için zannedyorum ki 
buna bir reform bulûnmıyacaktır. Bunun için 
Hükümete muvazi olarak bir şûranın kurulması 
zaruri görülüyor. Bu şûra Bütçede yer almalı
dır. Hükümet bu kadar iktisadi mevzuatın için
den çıkamıyacaktır. Maddeten buna imkân yok
tur. Eğer bu şûra, bir iktisadi kalkınma için 
kurulacak müessese bütçede yer alır ve bu su
retle Hükümete yardım ederse, kanun tasarıla
rını hazırlamak ve iktisadi mevzuları ayrı ayrı 
incelemekte yardımcı olursa, Hükümetin mesu
liyetini de bir parça hafifletmiş olur. Gerek ih
racat, gerekse ithalât işlerimizde, asıl maksat 
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âmmeyi gözetmek olduğuna göre, bunların ara
sındaki boşlukları, demin arzettiğim gibi dol
durmak için Hükümet tedbir almazsa, bunların 
hiçbir faydası olmaz. Bazan ihracat tahditleri 
dövizin kaçmasına da sebebiyet verir. (Nasıl 
sesleri) 

Meselâ pamuk 7 liraya satılırken 4 - 5 lira
dan faturası yapılmaktadır. Geçen gün İstan
bul'da bir hikâye işittim. Birisi ihraç etmek 
üzere, Eskişehir taşıdır diye, kilosu 20 liradan 
12 ton toprak almış; müstahsil Gelir Vergisine 
tâbi olmadığı için, ondan 28 liradan fatura elde 
etmiştir. Bu meseleyi Ticaret Bakanına da söy
lemişler. Asıl ihraçcı 20 liraya malı satmış gös
tererek 8 lirasını zarar göstermiştir. Bu suretle 
90 bin lira vergiden kaçırılmıştır, döviz dı-
şarda bırakılmıştır. 

Bu gibi hallerde müstahsilin kendisi vergiye 
tâbi olmadığına ve fatura vermekte serbest ol
duğuna göre, bunun çaresini bulmak lâzımdır. 
Bir müstahsıla gidiyorsunuz, istediğiniz fatu
rayı alıyorsunuz, onun üzerine muamele yapa
biliyorsunuz. 

Arkadaşlar, bâzı mevzularda ne konuşalım 
diye düşünüyoruz, bâzı işler hem İşletmeler 
Bakanlığına, hem de Ticaret Vekâletine aittir. 
Demek ki bunlar beraberdir. Memlekette bir 
fayezit fabrikası, bir çimento fabrikası halle
dilmiş değildir. Türkiye'de iktisadi sanayi bir 
çok haricî âmillerin tesiri altında empoze edil
miştir. Diğer bir kısım sanayi de dâhildeki te
sirlerin empozesiyle olmuştur. Ya dışarının 
tesiriyle olmuştur, yahut içerdeki arkadaşların 
hangisi daha kuvvetli ise, hangisi güzel ko
nuşmasını biliyorsa, hangisi daha yakınsa onun 
arzusunu yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu 
böyle gitmiştir arkadaşlar. Eğer bu işe niha
yet vermez de yine böyle devam edersek çok 
büyük zararlar görürüz ve fena notlar alırız 
arkadaşlar. 

Bu meyanda bir şeyi arzetmeden geçemiye-
ceğim; Zonguldak'ta bir kazada bir çimento 
fabrikası, yedi senelik bir müteşebbis heyet 
var. Dediler ki ; iç finansman için 1,5 milyon 
lira para bulunuz, biz size yardım ederiz. Git
tik, 1 566 000 lira bulduk. 500 kişinin iştira
kiyle bir anonim şirket olacaktır, buna ait 
bir sermayedir. Hem de mütedavile hiç tesiri 
olmıyacak bir sermaye. Bir kaptan para ka-
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zanmış, 100 bin lirasını tahvile bağlamış, diğer 
biri kazanmış çıkınlamış, saklamış. Bunları 
bulduk, tesbit ettik ve geldik arzettik Hükü
mete, Dediler ki, yardım edeceğiz, sizin fabri
kayı tesis edeceğiz. 

İstemezdim bunu arzetmek ama, seçmenlerim 
bu fabrikanın iç finansmanına para yatırmış
lardır, onlara karşı bu gibi şeyleri söylemeye 
borçlu olduğum için arzediyorum. Söylemeye 
mecburum. İşin safahatını uzatmıyacağım. Sü-
merbank İşletmeler Bakanlığına bir tezkere yaz
mıştır, falan fabrikanın falan yerde kurulması 
doğrudur diye. Buna ait raporlar gelmiştir. Bu
na rağmen bu fabrika yanlış bir yere kurul
muştur. İleride bunun mahzurları çıkacak ve 
yine bu fabrika hakkında sizlere bu kürsüden 
arzedeceğiz. («Nerede, söyle» sesleri), («Sivas'
ta mı» sesleri) Sivaslı arkadaşlarım beni affet
sinler, bu bir memleket meselesidir. Ben Bar
tınlıyım ve ondan evvel de Türküm ve müslü-
manım Buraya evvelâ Türk ve müslüman ola
rak geldim. Bartina elimden bir şey gelirse ya
parım, gelmezse hepiniz bütün memleketi bir
likte düşünürüz. Dün olduğu gibi memleketin 
bütün imkânları bir tarafa bırakılarak mez-
mum bir zihniyetle işlerin hakiki yerleri seçil
mez ve istenilen tarzda yürütülmezse... 

BAŞKAN — Rica ederim efendim bu mevzu 
İşletmeler Bakanlığını alâkadar eder. Orada ko
nuşursunuz. 

HÜSEYİN BALIK (Devamla) —• Ben Bu 
mevzuu memleketin bir derdi olarak arzediyo
rum, nazarımda İşletmeler de, Ekonomi de, Ça
lışma da birdir. Biraz evvel bir arkadaşımıza 
25 dakika konuşması için müsaade ettiniz, bana 
bu imkânı vermiyorsunuz.. 

BAŞKAN .— Şükrü Bey arkadaşımızın 25 
dakika konuşmuş olması dolayısiyle size de buna 
uyarak daha fazla konuşmanız için müsaade 
etmiş bulunuyorum. Size yaptığım ihtar, bu 
mevzu İşletmeler Bakanlığını alâkadar ettiği 
için o bütçede konuşunuz demekten ibarettir. 

HÜSEYİN BALIK (Devamla )— Sivas'ta
ki fabrika 100 bin ton olarak yapılmış ve buna 
100 bin tonluk bir de tevsi tesisi ilâve edilmekte 
bulunmuştur. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade edin bu 
mevzu İşletmeler Bakanlığı bütçesinde görüşü
lecek bir mevzudur. Orada konuşuruz. (Gürül
tüler, devam sesleri) 
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HÜSEYİN BALIK (Devamla) — Ben ya 

bu mevzuu burada anlatırım veya buradan dı
şarı çıkarım. (Gürültüler) Daima hakkımdır, 
söyliyeceğim. Müsaade ediniz. İşletmeler Bakan
lığı ile Ekonomi Bakanlığı ayni mevzudur (Gü
rültüler, sıra kapaklarına vurmalar). 

BAŞKAN — Efendim, bunları İşletmeler 
Bakanlığı Bütçesinde konuşursunuz. (Gürültü
ler). 

HÜSEYİN BALIK (Devamla) — Bu fabri
ka yüz bin ton üzerine kurulmuş, oradaki müna
kale zorluğu dolayısiyle 60 - 70 bin ton üzerinde 
çalışmıştır. Bugün yüz bin ton göreceksiniz, bir 
sene sonra hattâ 100 bin tonu sevk ve idare ede-
miyecektir. (Maddesinde sesleri, gürültüler) 

Arkadaşlar, ben yalnız Sivas için söylemi
yorum, umum için söylüyorum. İsterseniz bir 
heyeti fenniye gider vaziyeti mahallinde tet
kik eder. 

İzmit'te bir selüloz fabrikası vardır. Bu 
fabrika bizden köknar kütüğü alır. Bunlar da
ima tomruk halinde verilmektedir. Halbuki bu 
tomruklar kıymetlidir ve memlekette imalâtta 
kullanılır. 

BAŞKAN — İstirham ederim. İşletmeler 
Bakanlığını ilgilendirir. 

HÜSEYİN BALIK (Devamla) — Selüloz 
fabrikası diyor ki, «bana tomruk vermeyin, na
sıl olsa hamur yapacağım bana kırpıntı veriniz». 
Bakanlık cevap veriyor, diyor ki; «böyle bir 
mevzuatımız yoktur.» 

İşte arkadaşlar, ben bunların düzeltilmesini 
istiyorum, fabrikaların İktisat Vekâletine dev
rini ve saireyi temenni edeceğim. Yalnız Reis 
bey benimle çok meşgul oluyorlar. (Gülüşmeler). 

Benim âcizane kanaatime göre, hayat paha
lılığına en ziyade müessir olan sebep, mukave
lelerin tek taraflı olması, mütaahhidin her şeyi 
yapmayı taahhüt etmesi, fakat, öbür tarafta Hü
kümetin kendisine lâzım olan, mukavele hük
mü dairesinde, malzemeyi meselâ çimentoyu 
vaktinde vermemesi gibi hâdiselerdir. Bir mü-
teaahit işi alıyor, çimentoyu alamıyor veyahut 
çimento altı ay sonra veriliyor, parası geç veri
liyor. Mütaahhit elbette ve elbette bütün yapa
cağı işlerde kolaylık görmedikçe fiyatına zam 
edecek ve şimdiye kadar işittiğimiz gibi bundan 
sonra da suiistimaller ortadan kalkmayacaktır. 
(Kâfi, vakit tamam sesleri) 
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Peki arkadaşlarım, rahatsız ettim, affmızı 

rica ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Karayolları Genel Müdürlüğü 

1951 yılı Bütçe Kanunu tasarısına 303 arkadaş 
oy vermiştir. 280 kabul, 23 ret vardır. Tasarı-
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mn kanunluğu 280 oyla kabul edilmiştir. 

Bugün saat 15 te toplanmak üzere Oturuma 
son veriyorum. 

Kapanma saati : 13 

Î K Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Başkanvskili Sıtkı Yırcalı 

KÂTİPLER :Nazlı Tlabar (istanbul), Sedat Baran (Çorum). 

BAŞKAN — Oturum aç ümıştır. 
Söz Bedri Nedim Köknil'indir. 
BEDRÎ NEDİM GÖKNÎL (İstanbul) — Mu

halefet Partisinin değerli sözcüsü Cahit Beyin 
»derin bir vukuf ve uzun tecrübelere dayanan 
mütalâaları ve irşatkâr ve, samimî ikazları, İkti
sat işlerimizde isabetli tedbir almakta daima geç 
kalmış ve ekseriya bir birine, taban tabana zıt is
tikametlere sürüklenmiş olan bir teşkilâtın en sa
lahiyetli mevkiinde yıllarca bulunmuş bir zatın 
hissettiği yeis ve teessürün tabiî bir aksülâmeli 
ve cidden samimî bir ifadesidir. Onun içindir-
ki, değerli hitabelerini diğer arkadaşlarım gibi 
W ı de takdirle karşıladım. 

Aziz arkadaşlarım; hepimiz biliriz ki, bir 
memleketin iktisat işleri sağlam temellere daya
nan mütekâmil bir nizama bağlanmazsa o mem
lekette huzur ve refahtan bahsetmek abes olur. 
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığının fonksiyonları 
bugünkü dünya şartları içinde Devlet hizmetle
rinin diğer şubelerinden çok daha büyük bir 
ehemmiyet arzeder: 

Ticaret ve Tediye muvazenemiz, iç ve dış tica
retimiz, fiyat politikamız, milletlerarası ahdî 
münasebetlerimiz ve Avrupa iktisadi İşbirliği 
teşkilâtiyle irtibatımız . bu sahadaki gayret ve 
mesuliyetlerinin azamet ve ehemmiyetini göste
rir. Biz eğer sayın muhaliflerimiz bizi tahrik 
ederek mukabeleye mecbur etmezlerse, geçmişin. 
kötü idaresinden bahis bile etmeye tenezzül et
meyiz. Çünkü bunda istikbaldeki mesuliyetimizi 
tahfif edici bir mesnet görmeyiz. Bu itibarla 
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığmm bize intikal 

eden kısır zihniyet ve cılız teşkilâtiyle bu derece 
muazzam bir Devlet hizmetinin günün şartlarına 
ve iktisadi inkişafımızı ve dolayısiyle Millî refa
hımızı sağlıyacak bir istikamete sevk edebilece
ğinden Cahit Bey arkadaşım kadar ben de mü
tereddidim. Ama, bu halin mesuliyeti herhalde 
bugünkü iktidara tevcih edilemez. Bunu da 
kendilerinin kabul edeceklerine eminim. 

Benim görüşüme göre bu Bakanlık bugünkü 
haliyle koltuk değnekleriyle yürüyen bir sakat 
insana benzer, koltuk değneksiz ayakta duramı-
yacak bir vücuttan da dinamik bir hayatiyet bek
lenemez. 

Bu Bakanlık dış ticaret işleriyle Hariciyenin, 
iç ticaret işlerine de İşletmeler Bakanlığının te
sir ve nüfuzu altındadır. 

Diğer taraftan menfaatleri birbirine tama-
miyle zıt zümrelerin talep ve iddialarını memle
ketin umumi menfaatleriyle ahenkleştirecek il
mî ve meslekî otoriteyi haiz bir erkânı harbiye-
den yani bir iktisat şûrasından mahrumdur. 

İdari teşkilât bakımından diğer bakanlıkla
ra kıyaşen bütçesi en cılız, imkânları en kıt bir 
dereceye düşmüştür. 

İşte yeni iktidara düşen vazife kendi pro
gramının istihdaf ettiği gayelere bir an :ewel 
varacak yeni bir ekonomi cihazı kurmaktır. 

Menderes Hükümetinin bunun üzerinde ha
zırlıklar yapmakta olduğunu biliyoruz ve bunun 
hayırlı neticelerine sabırsızlıkla intizar ediyoruz. 

Bu olmadıkça bu bakanlığın çok geniş olan mes
uliyet yüklerini omuzlarında taşımak cesaretini 
kimse gösteremez. 
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Pek kısa olan zamana sığdırmak zorunda kal

dığım bu umumi mütalâalardan sonra bakan
lıktan şu temennide bulunacağım : 

îkinci Dünya Harbi içinde Almanya'ya mal 
sipariş etmiş olan Türk ticarethaneleri o devrin 
şartlarına uyarak sipariş bedellerinin yüzde 25 
ni Merkez Bankasına peşin olarak yatırmak mec
buriyetinde kalmışlardı. 

Almanya ile siyasi münasebetimizin inika
dından sonra bu siparişler memleketimize gel
medi. Gelmedi ama tüccarımızın paraları Al
manya'ya gitti. Almanya ile aramızdaki alacak 
ve verecekleri tasfiye için birsekestr kanun ta
sarısı hazırlanmıştı. 

Ben bu tüccar alacaklarını umumi tasfiyeyi 
istihdaf eden sekestr kanuniyle alâkalı göre-
mem. Bu Merkez Bankamızdaki kliring hesa
bına yatırılmış bir emanet paradır. Bugün alı
nan kliring hesabı Merkez Bankasında matlup 
bakiyesi göstermektedir. Hükümetin bu he
saptan tüccarın bu alacakları ödenmesi ve 
sonra Alman Hükümetiyle yapılacak umumi 
tasfiye sırasında mahsubu yapılması hak ve in
saf icabıdır. 

Tüccarın sermaye ve krediye muhtaç olduğu 
bir sırada parasının yıllarca haksız yere mev
kuf tutulması doğru değildir. 

Sayın Bakanın buna âcil bir çare bulması 
lâzımdır. 

MEHMET ÖZBEY (Burdur) — Sayın ar
kadaşlar; düşüncelerimi kısaca arzedeceğim : 

1. Ticaret Bakanlığı ile - İşletmeler Bakan
lığı birleştirilmelidir. Dünkü iktidarın yaptığı 
bu hata ve israfı büz devam ettirmemeliyiz. Bü
yük Milletimize de tasarruf yapacağız diye söz 
vermiştik. Bunun tahakkuku siz kıymetli arka
daşlardan bilhassa rica ederim. 

Arkadaşlar; memleketteki pahalılığın mü
sebbibi ve tek günahkârı tamamen Ticaret ve 
Ekonomi Bakanlığıdır. 

Yurdun iç htiyacı hesaplanarak stok ya
pılmadan mütemadiyen dışarıya pamuk ihraç 
ettik. Şimdi de hariçten iplik gelsin diye bekli
yoruz. Bu yüzden f abrikalarımızdaki işçilerin 
çoğuna yol verilmektedir. 

Ayrıca Denizli, Burdur, İsparta, Gazianteb 
gibi el tezgâhlariyle uğraşan vilâyetlerimizde 
müthiş iplik sıkıntısı içerisindedirler. 

Buna esaslı bir hal çaresi bulmasını Sayın 
Bakandan rica ediyorum. 
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Arkadaşlar; Ticaret Bakanlığımızın sabık 

siyaseti dikkat edilirse on sene zarfında 8 - 7 
bakan değiştirmiş; her bakan kendi düşüncesine 
göre bakanlığa veçhe vermiştir. 

Bittabi : Her birinin siyaseti birbirine da
yana dayana zıt ve mütenakız olmuştur. İşte 
bu istikrarsızlıktır ki, harbe girmiyen millee-
ler alabildiğine zengin ve müreffah olurlarken 
biz ise geriliyerek fakir ve sefil düştük; borç
landık. Bu affedilemiyecek büyük bir hatadır. 

Tek sebep de : Koyu devletçilik fikri altın
da birçok nazik ve ehemmiyetli mevkie ehli
yetli kimseler getirilmeyip doktorlara, hukuk
çulara, maliyecilere terkedilmiş; ehliyet ve 
ihtisasa asla kıymet verilmemiştir. 

Sayın arkadaşlar; Maden işlerine gereken 
önemi bizim iktidarımız vermelidir. Bir misal : 
Türkiye'nin ve dünyanın en zengin krom hav
zası olan Tefenni ve Yeşilova kıtasında krom 
nispeti % 54 tür. Sevkederken daima % 46 
taş toprağı da Amerika'ya, Avrupa'ya gönde
riyoruz. 

Sayın arkadaşlar; krom madeninin taşiyle 
toprağiyle de ki esas cevherini % yüz krom 
göndermek için yurdumuzda bir izabe fabrikası 
açmak lâzım, hattâ krom mamulleri satmak 

. lâzım. Bu ihtiyacı temin için Sayın Devlet Ba
kanımız söz verdiler. 

Sayın arkadaşlar; Toprak Mahsulleri Ofisi
ne geliriee satışa arz tarladan başlar bu itibarla 
bu müessesenin ilk kuruluşunda ödenmesi gibi 
Toprak Ofisinin Tarım Bakanlığına bağlanması 
doğru olur. 

Sayın arkadaşlar : 
1. Ankara Memurlar Kooperatifinin ve De-

mirtepe Halk İstihlâk Kooperatifinin durumu 
nedir? 

2. Uzun zamandan beri getirileceği vait 
edilen : «Kooperatifçilik kanunu» Meclisimize 
ne zaman gelecektir. Sayın Bakandan bildir
mesini rica ederim. 

HAMDİ BOZBAĞ (Giresun) — Muhte
rem arkadaşlar; 

Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı hakkındaki 
Bütçe Komisyonu raporunun Maden İşleri Umum 
Müdürlüğüne ait kısmının sonunda bu teşkilât
ta 11 i mühendis olmak üzere 18 kadronun mün
hal 'olduğunu gördüm. 

r Bu 11 mühendis kadrosunun Barem Kanunu-
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nun dar çerçevesi dâhilinde hareket ederek yük
sek maden mühendisleri ile doldurulabileceğine 
kani değilim. Zira bugün Etibank Maden Umum 
Müdürlüğü maaşlarından mâda mühendislerine 
bir işletme zammı ve M. T. A. Enstitüsü de, faz
ladan prim vermelerine rağmen mühendis bul
makta çok güçlük çekmektedirler. 

Maden îşleri Umum Müdürlüğünde münhal 
bulunan 11 kadronun derhal doldurulmasına 
şiddetle ihtiyaç olduğu şu sırada Sayın Ekonomi 
ve Ticaret Bakanımızın bu kadroları nasıl dol-
duraeağı hakkındaki fikirlerini öğrenmek isterim. 

Halen üç mühendis ve çok dar bir kadro ile 
çalışmakta olan umum müdürlük teşkilâtının ne 
kadar büyük imkânsızlıklar içinde kıvrandığını 
ve bu yüzden maden arama ve işletme işlerinin 
ne kadar geciktiğini memleketimizde maden işle
riyle alâkadar olanlar bilirler. 

Bugünkü dünya durumu, yer altı servetleri
mizin âzami "istifade ile işletilmesine imkân ver
mektedir. Bu gibi avantajlı hallere madencilik 
tarihinde nadir rastlanır. 

Maden fiyatlarının âzamiye doğru yükseldiği 
bugünlerde Avrupa ve Birleşik Amerika Devlet
leri bizden, istihsal edebileceğimiz her türlü ma
den cevherlerini satınalmak isterlerken, memleke
timizin maden istihsalini istek nispetinde artır
mak için bu işte derhal seferber hale gelmemiz 
icabetmektedir. 

Muhterem arkadaşlar;, 
Memleketin menfaatlerine aykırı olarak husu

si müteşebbislerin maden işlerini güçleştiren bir
kaç ciheti açıklamadan evvel Sayın Ekonomi ve 
Ticaret Bakanımızın, Hükümetin maden politika
sı hakkındaki görüşünü bu kürsüden açıklamala
rını rica ederim. 

Bugün madenciliğimizi idare eden resmî dai
relerin başlarır.da bulunan salahiyetli arkadaş
lar dahi Hükümetin maden politikasını henüz 
bilmediklerini itiraf etmektedirler.. 

Bir maden mühendisi olarak bendenizin ka
naatine göre yi mi Maden Kanunu çıkıncaya ka
dar hemen yapılmasında kanuni hiçbir mahzur 
olmıyan, aşağıdaki maddelerde bahsedeceğim hu
susların yerine getirilmesi ile madenciliğimizde 
ilk ümitli adımı atmış olacağımıza kani bulunu
yorum,. 

1. Memleketimizde madenciliği kösteki iyen 
ve ürküten 280i sayılı M. T. A Enstitüsü Karfu-
nunun yedinci maddesinde yazılı maden sahala-
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rını kapatma usulünün tamamen kaldırılması, 

2. Madenciliğimizde imrariyeden dolayı ka
çakçılığı ve her türlü şantajı önlemek için, hiç 
vakit geçirmeden, Bakanlar Kurulu karariyle, 
ruhsatnameli sahalarla imtiyazlı sahalardan çıka
rılan madenlerden ayni nispette nisbi resim alın
masının temini, 

3. Madenlerden alman nispî resimlerin, ma
den ister F. O. B. ister Cif. satılsın Fob. veya 
Cif. fiyatlarından nakliye masrafları düşüldük
ten sonra nispî resmin Bakanlar Kurulu kararın
ca tesbit edilecek nispet üzerinden alınması, 

Yukarda bahsettiğim hususların haricinde ma
denciliğimizin inkişafına mâni olan kanun mad
delerinin kendi bünyemize en uygun bir şekilde 
getirilmesi için Maden Umum Müdürlüğünde 
mühendis, hukukçu ve idareci arkadaşlarla çalış
malara devam edilmektedir. 

Madencilikte bizden çok ileride olan birçok 
Avrupa ve Birleşik Amerika Devletlerinde biz
deki hususi müteşebbislerin madenciliğini fren-
liyen ve güçleştiren hususlara, hiçbiri mevcut de
ğildir. Bilâkis, maden arayıcılarını bu memleket
lerde teşvik ederler. 

Meselâ, bugün Amerikada, Atom bombası 
imalinde kullanılan Uranyum madenini aratmak 
için Hükümet, maden arayıcılarına 1000 liradan 
daha fazla bir kıymette olan bir uranyum arama 
aletini meccanen vermektedir, Bu memlekette 
uranyum ve altun gibi çok kıymetli madenler 
bile şahıslar tarafından işletiliyor. Ancak, Hü
kümet bu madenlerin satış monopolünü elinde 
tutmaktadiî. • 

Bütün dünyada ve bilhassa memleketimizde 
memurlar tarafından idare edilen işletmelerde, 
randımanlı bir işletmecilik yapılamadığı için 
bizde de çok kıymetli olan nâdir madenlerin ara
ma ve işletmelerini, satış monopolünü Hükü
met elinde tutmak şartiyle hususi teşebbüslere 
terketmek memleketimizin ekonomik kalkınma
sında büyük faydalar sağlanacağına inanıyorum, 
çok kısa olarak mâruzâtım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Efendim takrir vardır. ' 

Sayın Başkanlığa 
Ekonomi ve Ticaret Baaknlığı Bütçesi üze

rinde konuşmalar kâfidir. Bölümlere geçilmesi
ni arz ve teklif ederim. 

Aydın Milletvekili 
Şevki Hasırcı 
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REFET AKSOY (Ordu) — Muhterem arka

daşlar; bütçe müzakerelerinin biraz uzaması do-
layısiyle bâzı arkadaşlar müzakerenin kifayeti 
hakkında takrir veriyorlar, haklarıdır. Yalnjz 
burada.dermeyan edilen fikirlere ve kürsüde iken 
sorulacak bâzı suallere Bakanın cevap vermesine 
imkân vermek için. Bakanın konuşmasına zaman 
bıraksınlar. 

BAŞKAN — Onu nazarı dikkata alacağız. 
REFET AKSOY (Devamla) — Vekil isterse 

her zaman suallere cevap vermelidir. Maruza
tım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Yeterlik önergesi kabul edilmiştir. 

, Söz Ekonomi ve Ticaret Bakanmmdır. Bu
yurun. 

EKONOMİ VE TİCARET BAKANI ZÜHTÜ 
HÎLrMİ VELÎBEŞE (İzmir) — Muhterem arka
daşlarım ; muhalefet sözcüsü sayın Cahid Za-
mangil'e burada vâki olan beyanatından dola
yı teşekkür edeceğim. Çünkü bu suretledir ki, 
iki iktidar arasındaki ekonomi politikasının far
kını tebarüz ettirmek imkânını bana bahşetmiş 
oluyorlar. Eski politikayı beğenmiyerek yeni 
bir politikaya girdiğimizi beyan ettiler. Arka
daşımın bu müşahedesi doğrudur. Aradaki gö
rüş hakikaten çok farklıdır. Bunu, burada ken
dilerinden dinlediğimiz mufassal izahatta açık
ça görmek mümkündür. Mütemadiyen açık ve
ya kapalı bir surette Hükümetin iktisadi haya
ta müdahale etmesine âdeta tahayyür gösterdi
ler. Açık veya kapalı bir surette fiyatlara hâ
kim olmaktan, kontroldan, çeşitli mevzularda 
tahditlerden bahsettiler. Kendi ölçülerine göre 
vâki olan bu mütalâalarını bugünkü iktidarın 
zihniyeti ile kabili telif görmüyoruz, arkadaş
lar. Bugün bambaşka bir devirde bulunuyoruz. 
Çünkü bizim bir programımız var, D. P. nin eko
nomik politikasını tâyin eden parti programı
mız, Hükümetin ekonomik sahada ve bu ekono
mik hayatın her şubesinde hususi teşebbüs ve 
sermayenin faaliyetini esas olarak almıştır. Bu
nun için piyasalarda emniyet ve istikrarın be-
hemahal teminini şart koşmuştur. Milletlerarası 
piyasaya uymak mecburiyetinde bulunduğumu
zu tebarüz ettirmiştir. Devletin, katî zaruret ol
madıkça iktisadi hayata müdahale etmemesi ve 
ancak umumi ve hususi menfaatleri telif etmek, 
veyahut reffllbetin ortadan kalkmasını veya da-
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ralmasını önlemek için harekete geçmeyi kabul 
etmiştir. 

Demokrat Parti Hükümetinin pek tabiî öla-
rak kendi programına göre hareket etmesini 
yerinde görmek lâzımgelir. Eski iktidarla ara
mızda bu kadar büyük bir görüş farkı olmakla 
beraber kabul etmek lâzımdır ki ; kendileri bu 
müdahale ve tahdit politikasını da hakkiyla yü-
rütememişler ve tesadüfe bırakmışlardır. Çünki 
bu politikanın şuurlu olarak takip edilebilmesi 
için her şeyden evvel, memleketin servet kay
naklarının mevcudiyetlerini, imkânlarını tesbit 
eden bir envantere ihtiyaç vardır. Ondan sonra 
bu kaynaklar ve imkânlarla Devlet daireleri, şu
beleri arasında, aynı istikamette işbirliği şarttır. 

Demokrat parti iktidara geldiği gün, şuurlu 
bir ekonomi politikasına imkân verecek bu şart
ların her ikisinin de mefkut olduğunu görmüş
tür. 

Eski politikayı bey enmiy er ek yeni bir poli
tikaya girdiğimizi beyan ettiler. Cahid Bey ar
kadaşımızın bu müşahedesi doğrudur. Aradaki 
görüş hakikaten çok farklıdır. Bunu burada 
kendilerinden dinlediğimiz mufassal izahatta 
açıkça görmek mümkündür. Mütemadiyen açık 
veya kapalı bir surette Hükümetin iktisadi ha
yatına müdahale etmesine tahassür gösterdiler: 
Fiyatlara hâkim olmaktan Hükümet kontrolün
den çeşitli mevzularda tahditlerden açık veya 
kapalı olarak bahsettiler, kendi ölçülerine gö
re vâki mütalâaları bugünkü iktidarın zihniye
tiyle kabilitelif değildir. Bugün bambaşka bir 
devirde bulunuyoruz. Demokrat Part i programı 
iktisadi hayatın her şubesinde hususi teşebbüs 
ve sermayenin faaliyetini esas olarak tammışi-
tır. Bunun için piyasalarda emniyet ve istikra
rın tesisi ve milletlerarası piyasaya uymak 
mecburiyeti karşısında devletin katî zaruret 
olmadıkça iktisadi hayata müdahale etmemesini 
ve ancak umumi ve hususi menfaatleri telif et
mek veyahut rekabetin ortadan kalkmasını ve
ya daralmasını önlemek için harekete geçmesi
ni kabul etmiştir. Bizim politikamız budur. Bu
nunla beraber eski iktidar bu müdahale ve tah
dit politikasını da hakkiyle yürütemiyor. Çün
kü bir politika tatbikatının şuurlu bir halde 
yapılabilmesi için her şeyden evvel memleketin 
servet kaynaklarını, mevcutlarını, imkânlarını 
tesbit eden bir bilançoya malik olmak lâzım
dır. Ondan sonra da bu kaynaklar, bu imkân-

— MS — 



B : 52 26 . 2 
lar üzerinde çalışan muhtelif Devlet daireleri 
arasında aynı istikamete tevcih edilmiş bir iş 
birliğinin mevcudiyeti şarttır. 

Demokrat Parti iktidara geldiği gün şuur
lu bir ekonomik politika takip etmeye imkân ve
recek bu şartlardan her ikisinin de mefkut de
necek halde olduğunu görmüştür. Ekonomik sa
hada hüküm süren acı kargaşalığın, bu yüzden 
memleketin içine düştüğü derin uçurumun se
bebi, yanlış bir politika takip edildiğinden de
ğil senelerden beri bu Devletin bir ekonomik 
politikası olmadığından ileri geldiğini görmüş
tür. 

Ekonomimiz eski iktidar tarafından iyi ve
ya kötü muayyen prensiplere, elde olması ica-
beden birtakım elemanların doğru veya eğri 
takdirine istinat eden kararlı bir Hükümet po-
litikasiyle değil, günün veya gecenin ilham et
tiği tepeden inme emirlerin mümkün olan veya 
olmıyan tatbikleriyle sevkedilmiştir. 

Demokrat parti, aldığı bu mirasta bir- eko
nomik politika takip etmek için birinci şart 
olan bilançoyu bulabilmiş olsaydı, bundan sü
ratle istifade ederek daha fayydalı neticeler el
de etmeye imkân bulacağı şüphesizdi. 

Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı ismi verilen 
müessese vazifesini unutmuş bir halde idi. Bu 
organın o günkü manzarasını size etrafiyle çiz-
mekliğime müsaadenizi rica ederim: 

Bir kere bu Bakanlık, memleketin ne istih
sal ne istihlâk imkânlarını tesbit edebilecek 
tarzda teşkilâtlanmamış, bu nevi bir faaliyete 
lüzum görmemişti. Bu mevzularda memleketin 
menfaati cephesinden müsmir bir âmme hizme
ti yapmasına, meselâ Ulaştırma ve nakliye ile, 
enerji kaynaklariyle kredi işleriyle ekonomik 
hayatın seyrini kolaylaştırmasına, nizamlama
sına imkân yoktu. 

Bir dış ticaret dairesi vardı. Bu daire yal
nız ithalât ve ihracat hususunda sübjektif ta
leplere kabul veya red cevabı vermekle meşgul
dü. Sayısı her ay on binlere varan bu lisans kâ
ğıtları içinde boğulan daire bunu vakit ve za
manında yapamdığı gibi esas vazifesiyle de se
nelerden beri meşgul olmaya vakit bulamıyor
du. Gerek madde, gerek miktar itibariyle ne 
hakikaten ihraca salih maddelerimizle, ne ya
bancı memleketlerdeki ekonomik rejim ile veya 
rakiplerimizin takip ettikleri usulleriyle, hula-
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sa iç ticaretimizin inkişafı için en lüzumlu ted
birleri ittihaz edebilecek bir durumda değildi. 

Binaenaleyh dış ticaretimizde Hükümet po- . 
litikası, eğer buna politika denilirse, ancak mün
ferit şahısların ithal ve ihraç lisansı alıp alama
dıklarına göre yalnız onların menfaatine taal
lûk eder. Piyasada ancak kararsızlık ve huzur
suzluk yaratmaya münhasır kalırdı. 

Bundan çıkan hudutsuz dedikoduları, ticari 
ahlâkın bozulm asındaki tesirleri, ihtikâra geniş 
bir saha ayırmak hususundaki maddi mânevi ne
ticeleri burada izah etmekte bir fayda yoktur. 

Bir iç ticaret dairesi vardı. Kredi müessese
lerine, ticaret odalarına, sigortalara nezaret 
eder. Bunun da faaliyeti sadece tescilden iba
retti. Ne bunların ciddi surette murakabesi, ne 
ticaretimizin inkişafına yarıyacak tedbirlere 
imalesi bahis mevzuu değildi. Ticaret odaları 
ise sadece siyasi maksatlarla mevki sahibi yapı
lan mahalli eşrafa bir unvan bahşetmeye ya
rardı. 

Bir sanayi umum müdürlüğü vardı: Vazifesi 
kâh çivi, kâh yün veya pamuk ipliği tevzi et
mek, hiçbir işe yaramıyan, hiçbir kıymeti olmı
yan mülkiyeti sınaiye şahadetnameleri vermek
ten ibaretti. 

Sanayiimizin bir liste halinde mevcudunu 
bile tesbit edemiyeeek halde idi. Binaenaleyh 
sanayi denildiği zaman mahiyeti, nev'i, cin
si, kabiliyeti, yurt içinde dağılışı, verim kabi
liyeti, memleket ihtiyacına verdiği cevap de
recesi, küçük sanayi ile arasındaki münasebe
ti malûm olmıyan, müphem bir şey hatıra ge
lirdi... Binaenaleyh memleket (çapmda bir sana
yi politikası var mıydı, yok muydu bunun tak
diri size aittir. 

Demokrat Parti memleket ekonomisini işte 
bu halde ve bu organlarla eline almıştır. Bu 
vaziyette bize terettüp eden vazifenin o zaman 
ne kadar yorucu ve ağır olduğunu izaha lü
zum görmüyorum. Fakat hangi sahada vazife
miz daha hafif idi ki... Demokrat Partinin ilk 
Hükümetinde böyle müthiş bir mirası, sizin 
itimadınıza dayanarak üzerine alan arkadaşla
rınızı yıldıracak bir müşkül tasavvur edilemez
di. Her taraftan bilhassa susmaları ieabeden-
ler tarafından üzerimize tevcih edilen insafsız, 
haksız, çok kere uydurma ve yalan isnatlara 
rağmen kervan yoluna çıktı ve yürüyüşüne de-
vam etti, 
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İlk olarak dış ticaret rejimimizi tesbit et

mek icabediyordu, bunu tâyine medar olacak 
elemanların noksan olmasına rağmen uzun ve 
yorucu bir çalışmadan sonra bunu ilân ettik. 
Altı ayban beri tatbik edilmekte olan bu reji
min tamamiyle muvaffak olduğunu ve mem
leketin menfaatini geniş mikyasta temin etti
ğini bugün memnuniyetle söyliyebilirim. Ca-
hid Bey arkadaşımız yeni dış ticaret rejiminin 
eskisinden farklı olmadığını, artık farkın yal
nız tatbikattan ibaret bulunduğunu beyan etti
ler.. Eskiden Ticaret Bakanlığında görülen iş
lerin şimdi bankada bulunduğunu anlattıktan 
sonra bankanın faaliyetini de tenkid ettiler. 

Aradaki farkı metinlerden anlamak kolay
dır. Artık rejim eskisi gibi sübjektif değil 
objektiftir. Filân kimse veya şahıs için hü
kümler, kararlar verilmek tarihe karışmıştır. 
Tamamiyle gayrisahsi ve objektif olarak tesbit 
edilen hükümler herkes için seyyanen câri olur. 
Banka, elindeki kararname dairesinde hareket 
eder. Kararnamenin tadilleri de yine gayri
sahsi ve objektif olarak yapılabilir. 

Tatbikat bahsine gelince : Bu işler Vekâ
lette iken bir lisans almak aylara hattâ yılla
ra tevakkuf ederdi. Hattâ bir rejimden diğeri
ne geçildiği zaman bu taleplerden binlercesi 
iptal edilerek çuval çuval ticaret odalarına 
gönderildiği vâkıdır. Bugün de banka Hezelin
de teehhür eden talepler yok değildir. Ancak 
bunlar yeni metotlarımızla pek azalmış, mah
dut bir hale gelmiştir. Çünkü % 60 hiç bekle
miyor. Bunun dışında çuval kanaviçe, lâstik, 
çimento ve saire gibi maddelerde bankaca oto
matik olarak is'af edilmek için talimat veril
miştir. Geriye ne kaldığı da artık güç değil. 
diı*. Yine metodumuz icabı önüne gelen ser
güzeşt sahibinden talep alınmamakta, depozi
toya bağlanmaktadır. 

Bu rejim bir çok suiistimalleri önlediği ka
dar ticarette matlup sürati de temin etmektedir. 
Böylece Eylülde tatbika giren yeni dış ticaret 
rejimimiz birçok formaliteleri azaltmakla kal
mamış, serbest rekabetle iş görme sistemine 
geçilmesini mümkün kılacak bir intikal devresi 
tesis etmiştir. Döviz talepleri Merkez Banka
sına devredilmiş böylece piyasada firmaların 
talepleriyle Ticaret Bakanlığının münasebeti 
kesilmiş tüccar artık muayyen bir iş takip et
mek için bakanlığınıza müracaat edememekte, 
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Merkez Bankasiyle karşı karşıya bulunmakta
dır. Bakanlık yalnız umumi politikayı idare et
mekte, tatbikat bankaya bırakılmış bulun
maktadır. Şimdi bu daire artık asli vazifesine 
başlamış, mallarımızın dış piyasalardaki va
ziyet ve mevkii ile meşgul olmak safhasına geç
miştir. 

Bu meyanda acilen vaziyetini ve takip edi
lecek usulü tâyin etmeye mecbur olduğumuz 
bâzı mahsullerimiz için derhal alâkadarlarla 
istişare etmek hâsıl olmuştur. Ankara'da akde
dilen tütün ve nebati yağlar kongrelerinin he
defi budur. Buradan aldığımız esaslı ilham
larla, müstahsil, tüccar ve imalâtçının arzula
rına muvafık surette tanzim edilmekte olan ka
nun lâyihaları yakında yüksek huzurunuza tak
dim olunacaktır. 

iç ticaret sahasında ( ) numaralı kanun
la yapılması derpiş edilen Ticaret Odaları ve 
Borsalar Nizamnamesi de ilk meşgul olduğumuz 
işlerdendir. Şimdi Danıştay Umumi Heyetinde 
tetkik edilmekte olan bu nizamname yakında ne
şir ve ilân edildikten sonra ticaret odaları ve 
borsalar seçimlerine geçilebilecektir. Böylece 
memleketin ticaret hayatında yeni bir inkişafa 
gidileceğini kuvvetle ümit etmekteyiz. Kredi 
müesseseleri ve sigortalar mevzuunda da memle
ket menfaatine en uygun bir şekil vermek için 
tetki,kat yapılmaktadır. Faiz hadlerinin düşü
rülmesine mütedair kanun hemen bu günlerde 
Meclise takdim edilecektir. Bilhassa sanayii ve 
ihracatı himaye edebilecek orta vadeli ve 
ucuz fiyatlı kredi müesseseleri teşkili dü
şünülmektedir. Birçok maddi müşkülâta rağ
men sizin müzaheretinizle buna da muvaffak 
olacağımızdan şüphe etmiyoruz. 

Memleketin tabiî ve en mühim servetlerin
den birini de yeraltı maden cevherlerimizin teş
kil ettiğine şüphe yoktur. Şimdiye kadar 40 
küsur senelik bir mevzua ile idare edilmeye ça
lışılan bu mühim servet kaynağımızın bugünkü 
acıklı halini içinizden bilmiyen kimse olmasa 
gerektir. Bu mevzua ile ve bugünkü şekli ile 
bu dairenin umumi ekonomimiz çerçevesi içinde 
bir maden politikası takip etmesine imkân ol
madığını söylemek bile fazladır. Bunun için 
maden işleriyle alâkadar birçok arkadaşlarını
zın da iştirakiyle ilim adamlarımız, hukuk ve 
maden mütehassıslarımızdan mürekkep kuvvetli 
bir heyet tarafından memleket bünyesine ve 
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menfaatine uygun.yeni bir maden kanunu tasa
rısı hazırlanmaktadır. 

Sanayi'bahsine gelince1 : Bu mevzu üzerin
de 8 aydan beri kuvvetle çalışılmakta ve lü
zumlu bütün malûmat derlenmekte idi. Bugün 
artık sanayi olarak mevcudumuzu, zümreleri' 
mizi, her tarafları ile öğrenmiş bulunmakta
yız. önümüzdeki Nisan ayının ilk haftası sonun
da bütün alâkadar zümrelerin, ithalât tüccarla
rının, mütehassıs ve ilim adamlarımızın iştira
kiyle Ankara'da yapılacak kongrede sanayii
mizin umumi ekonomimiz çerçevesi içindeki va
ziyetini, küçük sanayi ile olan münasebetini, 
himaye şekil tedbirlerini inkişaf çarelerini mü
zakere edeceğiz. Ondan sonra bir kül halinde 
sanayi kanunumuzun tasarısı hazırlanacaktır. 

Bu arada yeni bir şekil verilmesi artık zaru
ret kesbeden kooperatifçilik hakkındaki ka
nun tasarısı da balıkçılarla gelecek hafta yapı
lacak bir istişareyi mütaakıp Yüce Meclisin tas
vibine arzolunacaktır. 

Aynı zamanda şimdiye kadar mühmel bir 
halde kalan su ürünlerimizi de memleketin isti
fade edilir servetleri içine almak için eski Say-
diberri ve Bahri Nizamnamesi yerine modern bir 
su ürünleri kanunu hazırlamaktayız. 

Nihayet aziz arkadaşlarım, ekonomi politi
kamızı şuurlu ve insicamlı bir surette tatbik 
ederken bunu tahakkuk ettirecek organı Ekono
mi Bakanlığı bir taraftan yeni anlayış zihniye
tine intibak ettirmeye diğer taraftan bu vazi
feyi görecek surette yeniden tesise medar olacak 
teşkilât kanunu tasarımızı da Yüksek Heyeti
nize sunmakla bahtiyar olacağız. 

Aziz arkadaşlarım; ekonomi sahasında koor
dinasyon tesisine, yeni bir hamle ile memleketi 
hızla kalkındırmaya saik olacak bu esaslı faa
liyetler yanında yürüyen hayatın günlük icap
ları da mesaimiz arasında mühim bir yer almak
tadır. 

Bu meyanda dünya ekonomik vaziyetinin is
tihalelerini de gözümüzden uzak tutmamak 
mecburiyetindeyiz, iş başına geldiğimiz sıralar
da bütün dünyadaki vaziyet ekonomide normal 
hayata avdet seyrini göstermekte idi. Kore har
binim son aylarda aldığı şekil de her tarafta bir 
harb ekonomisine doğru süratle gidilmesini is
tilzam etmiştir. 

Bizim de bu yeni dünya şartlarını göz önün-
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de bulundurmaklığımız kadar tabiî birşey ola
maz. Bunu harbin unutmadığımız tecrübelerin
den de istifade ederek memleketimizin hususi 
bünyesine intibak edecek ve parti programımıza 
uygun düşecek bir şekilde hazırlamak için olan 
mesaimiz sonlarına gelmiştir. Halkımıza ve 
ordumuza ihtiyacı olan yiyecek ve giyecek eş
yası ve sair maddelerin sıkıntısını çektirme
mek için lüzumlu tedbirler icabında bir kül ola
rak tatbik olunacak bu istisnai rejimde mevcut
tur. Daha şimdiden böyle bir ihtimale karşı 
ithalâtımıza vüsat verilmiştir. 

Dış ticaret rejimimizin esasını teşkil eden 
mübadele sistemi prensiplerinde bir değişikliğe 
ihtiyaç olmıyacağma zaruret halinde yalnız tat
bik şekillerinde murakabeyi mümkün kılacak 
tadillere gidilebileceğine kaniiz. 

Arkadaşlar, 
Geçim zorluğu şüphesiz haklı olarak günün 

meselesi halindedir. Fiyatların yükselmekte ol
duğu da bir vakıadır. Bununla beraber, malû
munuz bulunduğu için zannedersem tekrarına 
mahal yoktur ki, bu fiyat yükselişi bize mahsus 
bir keyfiyet değildir, bütün dünya piyasaların
da görülen bir hal bize de sirayet etmektedir. 

Bu bahiste Ekonomi ve Ticaret Bakanlığınız 
hassisiyetle durmaktadır. Geçen harb yıllarının 
sistemlerinden ders alarak bu mevzudâki müda
halenin daha çok iktisadi tedbirlerle yapılabile
ceği kanaatine varmış bulunuyoruz. Böylece pi
yasalarımızda bir mal azalmasına meydan ver
memeye gayret ediyoruz, Avrupalılararası para 
birliğine iştirakimiz neticesinde elde ettiğimiz 
imkânlardan âzami derecede faydalanmış ve pek 
çok lüzumlu mallar için - bilhassa son aylarda -
geniş tahsisler, yapmış bulunmaktayız. 

İstanbul, izmir, Ankara, Mersin, Samsun gi
bi büyük piyasalarımızı takibediyoruz. Hangi 
mal azaldı, hangi mal üzerinde bir karaborsa 
tehlikesi başgösterdi diye haber gelir gelmez bil
hassa o sahada âzami tahsis yapmak yoluna gi
diyoruz. Böylece malını saklamak istiyenler za
rar ve iflâslariyle cezalarını göreceklerdir. 

Böyle bir vaziyette ihtikârın önlenebilmesi 
için en müessir tedbirin yine ekonomik sahalar
dan temin edilebileceği şüphesizse de Millî Ko
runma Kanununun yeni baştan tedvini de zaru
ri görülmüştür. 

Filhakika ikinci Cihan Harbinin ilânındaıı' 
hayli zaman sonra yürürlüğe konulan Millî Ko-
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fünma Kanunu tatbikatta beklenilen müspet 
neticeleri vermemitirş. Bunun muhtelif sebeple
ri arasında fevkalâde hallere karşı alınacak ted
birlerin nedense birtakım çerçeveler içine sıkış
tırılması, murakabenin lâyıkıyle yapılmaması 
hayli müessir olduğunda şüphe yoktur. Bu iti
barla şimdiki kanunun bünyesini tamamen de
ğiştiren yeni bir tasarının hazırlıkları son saf
haya gelmiş bulunmaktadır. 

Aziz arkadaşlarım; 
îhraç mallarımızın değerlendirilmesinde bü

yük bir ehemmiyeti olan standardizasyon işleri
ne yeni bir hız verdiğimizi de arzetmeliyim. Bu 
sene bütçesinde Marshall Yardımından pamuk 
standardizasyonu için 700 bin lira tahsis edil
miştir. Bu suretle her tarafta beğenilen ve mem
leketin en mühim mahsulü haline gelen pamuk
larımızın bu yoldan bir kat daha değer peyda 
edeceğini memnuniyetle işaret edebilirim. 

Pamuktan bahsederken bu mevzu ve etrafın
da yapılan dedikoduları zikretmeden geeçmiye-
eeğim. Pamuk bizim dış tiearet istatistiklerimiz
de 1948 senesinde 30 milyon lira gibi mütevazı 
bir rakamla ilk defa yer almıştır. Fakat bu se
ne bu listenin başında gelmektedir. 

Bu zengin maddenin bizim memlekette hazin 
bir macerası vardır. Eski Hükümetlerin pamuğa 
karşı aldıkları tavır yüzünden mahsul daima 
150 ilâ 250 bin balya arasında kalmıştı. Vaz-
iyedler, tahditler, mecburi fiyatlar müstahsılda 
bu mahsule karşı cesaretsizlik uyandırmıştı. 

1949 da serbest bırakılınca derhal rekolte 
350 bine çıktı. Demokrat Partinin iktidara gel
mesi müstahsil için yeni bir ümit kaynağı oldu. 
Bu sebepledir ki, 1950 rekoltesi 550 bin balya 
raddesine vardı. Bu rekolteden son altı buçuk 
ayı zarfında ihraç edilen miktarın memlekete 
temin ettiği döviz gümrük ve Merkez Bankası 
kayıtlarına nazaran umum ihracatımızın dörtte 
birine muadil olmak üzere 200 milyon lira ci
varındadır. Bu miktar ancak istisnai senelerde 
tütün mahsulü tarafından temin edilebildiğini 
ve bundan başka hiçbir mahsulümüzün hattâ 
bunun yarısına bile yaklaşmadığını kaydetmek 
bu hâdisenin ehemmiyetini tebarüz ettirme
ye kâfidir, zannederim. 

Demokrat Parti Hükümetinizin, yapılan bü
tün muhalefet propagandalarına mukavemet 
ederek, piyasalarda-emniyet ve istikrarın tesisi 
için iktisadi hayata müdahale etmemek hak-
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kındaki parti programımıza sadık , kalması, 
ekonomik kaynaklarımıza katılan bu yeni mad
deye büyük bir inkişaf bahşedeceği şüphesizdir. 
Daha şimdiden memleketin brçok yerlerinden 
gelen haberler bu seneki rekoltenin bir milyon 
balyayı aşacağı merkezindedir. Müstahsil eline 
geçen külliyetli parayı istihsali artıracak vası
talara yatırmış ve ziraatini makineleştirmiş 
olduğu dikkate alınır ve bu hal etraflarında da 
teşvik edici bir tesir yarattığı düşünülürse pa
muk için hazırlanan sahaların vüsati hakkında 
verilen malûmatı- mübalâğalı addetmek ica-
beder. 

Millî ekonomimizin bu çok hayırlı ve mü
him hamlesi ile dış ticaret hacmimizin şimdiye 
kadar bizde görülmemiş bir inkişaf kaydedece
ğini ve memleketin çok kısa bir zamanda her 
sahada iktisaden kalkınmasını sağlıyacağmı 
bilhassa işaret etmek lâzımdır. Bu memleket 
artık bir pamuk müstahsili ve dünya piyasa
sında bu itibarla-mevki sahibi olduğundan şüp
he edilemez. 

Cahit Bey arkadaşımızın burada beyan bu
yurdukları ; köylünün eline para geçmediği id
diası karşısında, mahallinde gezmiş olan arka
daşlar, bu iddianın ne dereceye kadar doğru ol
duğunu daha yakından takdir ederler. Yalnız 
şunu arzedeyim ki, bugün bile, köylünün elin
de hâlâ pamuk vardır. Tarım satış kooperatif
leri pamuk için en büyük alıcı olmuşlardır. Bü
tün farkı da ortaklara inikas ettirmişler
dir. Bir misal vermiş olmak için arzedeyim ; 
Ege bölgesinde bu sene istihsal edilen 32 bin ton/ 
pamuğun 12 bin tonu tarım satış kooperatifleri 
tarafından alınmış ve sonra onun vasıtasiyle ih
raç edilmiştir. 

Sonra Cahit Bey bunu söyler ve bir taraftan 
köylünün eline geçmediğini iddia ederken, bir 
taraftan da, köylünün eline büyük paralar geç
mesine karşı, gelecek sene geçmediği takdirde 
sıkıntılı bir vaziyete düşeceğini söylediler. Bu 
açık tenakuza sadece işaret etmekle iktifa ede
ceğim. 

Fiyatların yükselmesinde pamuğun âmil ol
duğunu iddia ettiler. Fiyatların yükselmesi 
pamuktan değildir. Kalay da, kauçuk da yük
selmiştir. Bugün bin müşkülâtla bulunan çu
val ve kanaviçe de, daha sair maddeler de yüksel
miştir. Harb ekonomisine girdikleri için, ek
ser ithal malları stok yapan büyük devletler 
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tarafından alınmıştır. Nakliyeler de bunlara 
tahsis edildiği için ' nakliye ücretleri bu fiyat 
yükselmesini intaç etmektedir. Pamukla, fiyat
ların yükselmesi arasında bir münasebet yoktur. 
yalnız pamuklu fiyatının yükseldiği meselesi 
ortaya atılmaktadır. 

Arkadaşlar, iktisadi sahada hiç bir hususta 
karşılamaması, Hükümetin daima nezaretle ikti
fa etmesi prensibi partimizin esas programıdır. 
Pamuğun, biraz evvel arzettiğim hususiyetini 
ve bilhassa eski iktidardan bugüne kadar görmüş 
olduğu muamelenin ruhi tesirlerini derhal izale 
etmek mümkün değildir. Binaenaleyh, pamuk 
üzerinde Hükümetinizin ittihaz edebileceği her 
hangi bir tahdit tasavvur edilemez. Eğer bunu 
yapmış olsaydık, memleketin birinci derecede 
mahsulü haline getirmek istediğimiz pamuğu, yi
ne eski iktidar zamanındaki gibi çok geri bir va
ziyette bırakmış olurduk. Binaenaleyh tarafı
mızdan her hangi bir tahdit bahis mevzuu ola
mazdı. Fiyatların yükselmesi de gayet tabiî 
idi. Diğer bir yerde vâki izahatımda da anlat
tığım gibi; bu memleketin pamuklu ihtiyacını 
yerli sanayi tamamiyle temin edememektedir. 
Yerli sanayiimiz ihtiyacımızın ancak üçte ikisini 
temin edebilmektedir, ihtiyacımız oldukça, ki 
büyük bir yekûn tutar, dışardan getirmek mec
buriyetindeyiz. Bu şartlar altında bugünkü fi
yatlara bağlı olarak gelenlerle içerdeki mallar 
arasında Cahit Beyin söylediği gibi ikilik olan 
ve memleket dâhilinde karaborsanın teessüs et
mesine imkân verilmiş olur. Bu, gayet tabiîdir. 
Bununla kimseyi muaheze etmek istemiyorum. 
Fabrikatör de, tüccar da, yerli malını ucuza al
mış olsa dahi, dış fiyata göre satması gayet tabi
îdir. Tahditten fayda temin etmek mutasavver 
değildir. 

Ondan sonra, sanayiimizin zarar gördüğün
den bahseden birçok arkadaşlarımıza verilecek 
cevap biraz çetindir. Sümerbankı bahis mevzuu 
etmiyorum. Sümerbank Devlet müessesesidir; 
hususi sanayi diye huzurunuza çıkarılan, 
12 fabrikadan, bu 12 fabrikanın amele ye
kûnu ise 10 küsur binden ibarettir. 
Şimdi biz her hangi bir tahditle bu fab
rikaları tutmuş olsaydık, bundan tahassül ede
cek netice ne olacaktı? Bu 12 fabrikayı birkaç 
10 milyon servete mazhar etmekten ibaret kalır
dı. Halbuki bunun doğrudan doğruya müstah-
sıla intikal ettirilmesi daha doğrudur. Mamafih, 
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bu fabrikalar içinde pek küçük, 20-30 amele ile 
çalışan 2*3 fabrika hariç, esaslı hiçbir fabrika 
tatili faaliyet etmemiştir. 

Bu münasebetle bir şeyi kaydetmek isterim: 
Mersin'de, yahut Tarsus'ta bir fabrikanın ka
pandığından bahsettiler. Hakkaten öyle bir fab
rika kapanmıştır. Ancak şunu bilhassa kaydet
mek isterim ki; bu fabrika pamuksuzluktan do
layı kapanmamıştır, elinde pamuğu vardı, sat
mıştır, eski bir fabrika idi, çalışamıyacak bir 
halde idi, onun için kapanmıştır. Yakından biz
zat tetkikat yapmak üzere mahalline giden Ça
lışma Bakam arkadaşımız da bunu gözleriyle 
görüp tesbit etmiştir. 

İzmir'deki vaziyete gelince; arkadaşlar İz
mir'de bir fabrikadan bahsettiler. Şunu kaydet
mek isterim ki, bütün harb müddeti zarfında 
bu fabrika çok garip vaziyetler geçirmiştir. 
Bunların içinde, o zamana göre, nafiz zevat var
dı. öyle olmuştur ki, o fabrika kendi hususi 
menfaati için köylüyü, müstahsili zarara uğra
tacak şekilde ticaret rejimini bir mevsimde dört 
defa değiştirmeye muvaffak olmuştur. 

Hükümet kendi partisinin politikası icabı 
olarak müstakar bir vaziyet tesis etmek istiyen 
ve hiçbir şeyden pervası olmıyan bir demokrat 
Hükümettir. (Soldan alkışlar) 

Pamuk mevzuunda bundan başka söylenmiş 
bir şey olmadığı için daha ileri gitmiyorum. 
Unuttuğum bir nokta varsa ilâve etmeye ha
zırım. 

MEHMET ALDEMÎR (İzmir) — Zirai si
gorta hakkında... 

EKONOMİ VE TİCARET BAKANI ZÜH-
TÜ HlLMl VELlBEŞE (Devamla) — O ayrı 
bir meseledir. Pamuk hakkında söylüyorum. 

A. HAMDI BAŞAR (istanbul) — Demin bu
yurdunuz ki; pamuk yokluğundan, pamuk 
fabrikaları kapanmamıştır. Geçen hafta Istan-
bul'da idim. iş dairesi müfettişliğine tesadü
fen uğradığım gün, fabrikalarının kapandığı
na dair 300 - 400 amele tarafından yazılmış ve 
imza edilmiş istida gelmiştir. Bunun hakkında 
malûmatınız var mıdır ? 

EKONOMİ VE TİCARET BAKANI ZÜH-
TÜ HlLMÎ VELlBEŞE (Devamla) — Bunla
rın bir tanesi pamuklu, diğerleri yün fabrika-
sıdır. Bu kapanma da, aralarındaki anlaşama-
mazlıktan ileri gelmiştir. 
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Bedri Nedim. Göknil arkadaşım, Almanya'-

daki % 25 lerden bahsettiler. Bu ticari ala
caklar, gayriticari alacaklar ve Sekestr fonu" 
mevzuundan hariç olarak bakanliklararası bir 
komisyonda tetkik edilmektedir ve buna sürat
le bir hal çaresi bulunması yolunda çalışılmak
tadır. 

Bütçemizin ana hatları hakkında vermiş ol
duğum izahatın bütün arkadaşlarımın sualleri
ne cevap teşkil ettiği kanaatindeyim. Vaktini
zi daha fazla almamak iç'in sözümü burada ke
siyorum. 

ADNAN TÜFEKCÎOĞLU (Giresun) — Sa
yın Bakandan kısa bir istirhamda bulunaca
ğım: 

% 5 olarak müstahsilden toplanmış bulu
nan paralarla bir Üzüm Ortaklığı kurulacaktı. 
Buna dair Kanun hazırlanmış mıdır, hazırlan-
mışsa Meclise ne zaman gelecektir? 

EKONOMİ VE TİCARET BAKANI ZÜH-
TÜ HİLMİ VELÎBEŞE (Devamla) — Efen
dim, buyurduğunuz husus hazırlanmaktadır. Hat
tâ içinizden bâzı arkadaşlar da buna iştirak et
mektedir. öyle tahmin ediyorum M, eğer Meclisi 
Âli bugünlerde tatil yaparsa tatilden avdetiniz
de kanunu hazır bulacaksınız. 

MAHMUT GOLOĞLU (Trabzon) — Kara
deniz kıyıları bu yıl mısır sıkıntısı çekecek mi
dir? Ofisin elinde hazır mısır var mıdır ve bu 
mmtakanın ihtiyacına kifayet edecek midir? Fi-
yatı takarrür etmiş midir ve kaç kuruştur? 

EKONOMO VE TİCARET BAKANI ZÜH-
TÜ HİLMİ VELİBEŞE (Devamla) — Mahmut 
Goloğlu arkadaşımız müsterih olsunlar, Hükü
met Karadeniz mıntakasını, her yıl olduğu gibi 
bu yıl da yiyecekten mahıaım bırakmıyacaktır. 
Fiyatlar da arzu ettikleri şekilde olacaktır. 

BAŞKAN — Mehmet Aldemir. 
MEHMET ALDEMİR (İzmir) — Efendim 

zirai sigortalar hakkında malûmat lütfetmenizi 
rica edeceğim. Bunlar ne zaman yapılacaktır? 

TİCARET VE EKONOMİ BAKANI ZÜH-
TÜ HİLMİ VELİBEŞE (Devamla) — Sigorta
lar mevzuuna temas etmiş değiliz. Sigortalar 
mevzuu sırasında zirai sigortaları nazarı itibara 
alacağız. 

ALİ FAHRİ İŞERİ (Balıkesir) — Banka
ların faizleri böyle devam edecek midir? Boş te
nekeler işi ne olacaktır? 

1951 0 : 2 
EKONOMİ VE TİCARET BAKANI ZÜH-

TÜ HİLMİ VELİBEŞE (Devamla) — Biraz 
evvel söyledim. Kanun hazırdır. Teneke işi için 
çalışılıyor, temin edilecektir efendim. (Soldan 
alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın bakanım, bir dakika. Bir 
sual var. 

EKONOMİ VE TİCARET BAKANI ZÜH-
TÜ HİLMİ VELİBEŞE — Hangi hususta efen
dim ! 

BEHZAT BİLGİN (İzmir) — Sayın Cahit 
Zamangil, ekmek ve hububat meselesi hakkında 
endişe verici beyanatta bulundu. Bu hususta Sa
yın Bakan cevap vermediler. Bir hububat darlığı 
veya ithal sıkıntısı veya bunların yükselme za
rureti hakkında düşündüklerini riea edeceğim. 

EKONOMİ VE TİCARET BAKANI ZÜH-
TÜ HİLMİ VELİBEŞE (Devamla) — Harb yıl
larını hatırlatan kepek ve kara ekmek mevzuunu 
tekrarlamak istemiyoruz. Bütün bu hususlar dü
şünülerek tertibat alınmıştır. Müsterih olmanızı 
rica ederim. 

BAŞKAN — Bölümlere geçilmesini oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Bölümlere geçilmesi kabul edilmiştir. 

CAHİD ZAMANGİL (Trabzon) — Bakanın 
beyanatının son kısmı dolayısiyle ismim geç
miştir, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bakanın beyanatı tariz mahi
yetinde olmadığı için ayrıca cevap vermenize 
lüzum yoktur. 

Bölümlere geçiyoruz. 

B. Lira 
101 Bakan ödeneği 5 320 

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

201 Aylıklar 2 942 425 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

202 Hizmetliler ücreti 356 400 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

203 Geçici hizmetliler ücreti 2 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

204 Yabancı uzman ve hizmetlilerle 
tercümanlarının ücretleri 1 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

— 921 — 
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207 

209 
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301 

302 

303 

304 

305 

306 

307 

308 

309 

4178 ve 4598. sayılı kanunlar ge
reğince yapılacak zamalar; ve 
yardımlar 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
3656 sayılı Kanunun 5 nci mad
desi gereğince ödenecek yaban
cı dil para mükâfatı 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 38 
ve 39 ncu maddeleri gereğince 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığına yapılacak ödemeler 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
Temsil ödeneği 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
Merkez büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
İller büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler , . 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
İller kira karşılığı 
BAŞKAN -
Etmiyenler 
Giyecekler 
BAŞKAN -
Etmiyenler 
Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul 
Etmiyenler 
4598 sayılı 

Kabul edenler . 
Kabul edilmiştir. 

Kabul edenler ... 
Kabul edilmiştir. 

edenler ... 
Kabul edilmiştir. 
Kanun gereğince 

ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
Taşıt giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 

Lira 

93 201 

5 000 

150 290 

2 100 

28 500 

24 500 

14 000 

76 000 

35 000 

11 400 

109 402 

11 000 

3 000 
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310 

403 

418 

419 

451 

453 

457 

458 

479 

501 

502 

901 

902 

903 

Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
Ticaret ateşelikleri giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
Temsil giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
Tahlil ve ölçüler lâbo.ratuvar-
ları giderleri • 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Katbııl edilmiştir. 
Mekşuf madenlerin ilân ve sair 
giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
Yayın giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
Milletlerarası kurum ve dernek
ler giderleri 

Kabul edenler ... 
Kabul edilmiştir, 

Kabul edenler ... 
Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — 
Etmiyenler ... 
iç kongreler 
BAŞKAN — 
Etmiyenler ... 
Sergi giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
2818 sayılı Kanun gereğince tesi
sat karşılığı olarak verilecek taz
minat 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 
BAŞKAN ,- Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
B A Ş K A N — Kabul 
Etmiyenler ... Kabul 
Onarma giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
Tahlil ve ölçüler lâboratuvarları 
için, makina, aletler satmalına 
ve onarma giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
Sanayi modelleri satınaİınması.ve 
dağıtılması 

edenler ... 
edilmiştir. 

Lira 

172 090 

6 000 

5 000 

10 000 

39 000 

20 000 

1 500 

50 001 

15 000 

5 000 

3 500 

5 000 

500 000 
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SALAHADDİN ADİL (Ankara) — Bu bö

lümdeki tahsisat için bütçede tafsilât yoktur. 
Lütfen Bakan izah ederler mi! 

EKONOMİ VE TİCARET BAKANI ZÜH-
TÜ HİLMİ VELİBEŞE (İzmir) — Efendim, 
küçük sanayii himaye etmek Hükümetin ve bil
hassa bizim Bakanlığımızın vazifesidir. Küçük 
sanat kooperatiflerini himaye etmek için model 
yapmak, yeni tezgâhları imal ve tevzi etmek için
dir. Yakında bunlardan Demirci'ye gönderdik. 
Mütemadiyen bunları imal ettirip gönderiyo
ruz. Sanayi erbabını çalışmaya sevkediyoruz. 
Bu tahsisat doğrudan doğruya küçük sanayi er
babını himaye için konulmuştur, ve bu çok lü
zumludur arkadaşlar. Yüksek Heyetinizin kerim 
davranmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Bölümü ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

B. Lira 
904 Et ve balık işleri enventismanı 

için Toprak Mahsulleri Ofisine 14 119 000 

BAŞKAN — Buyurun Cezmi Bey. 
CEZMİ TÜRK (Seyhan) — Aziz arkadaşlar, 

bu bölümde mevzuubahis olan şey, et ve balık 
sanayii kurulması için yapılan envestismandır. 
Bu münasebetle bütün meslek hayatımda içimi 
ügejı ve üzevi'n4e meşgul' olduğum bir hususu 
müsaadenizle arzetmek istiyorum. Bu da millî 
beslenme işidir. Tağdiye işidir. Bu işin başında 
et ve et isthsali gelir. 

Aziz arkadaşlarım, dünyanın her tarafın
daki büyük küçük milletlerin beslenme işine ver
dikleri önem dolayısiyle bu mevzu çoktan Dev
let işleri içerisine girmiştir. Bütün memleketler 
harb ve sulhta beslenmeyi; halk sağlığının, 
halk iktisadiyatının, çalışma gücünün artması
nın ve harb yapabilmenin esası olarak almak
tadırlar. Dünyada en çok harb tecrübesi geçi-' 
ren bir millet olmamıza rağmen, maalesef ha
len uyanmamış bulunuyoruz. Çünkü halen Dev
let Bütçesi içinde, bunun fasıllarını aradım, 
göremedim, bu millî beslenmenin organizasyo
nunu yapacak, tedarikinde ve tatbikatında iş 
görecek.bu teşkilât yine vücuda gelmemiştir. 
Yine dünya ayrıca bu teşkilâtı vücuda getirmiş 
ve Birleşmiş Milletler hususiyetle devletleri bu 
teşkilâtı yapmaya icbar etmektedir. 

Bu şu bakımdan da lâzımdır ki, iyi bir or
ganizasyon olunca sefalet ye açlığımızın, gıda 
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kifayetsizliğimizin derecesini Birleşmiş Millet
lere ve dostlarımıza iyi göster ebdlirsek, Mars-
hall Plânından da faydalanabiliriz. 

Mısır verebilmekle, buğday dağıtmakla millî 
tağdiye işini hallettiğimiz zehabına kapılırsak 
yanlıştır. Verem salgınının önlenmesi çarelerin
den büyük bir hakikat da burada yatmaktadır. 

Millî tağdiye işini düzene koymadan veremi 
önlemek imkânı yoktur. Binaenaleyh Ticaret 
Vekâletinden ve Hükümetimizden, temenni edi
yorum. Ziraat mıdır, Sağlık mıdır, hangisini 
tensip ederlerse, en münasip yeri hangisi ise 
oraya koysunlar, elverir ki, tensip 'etsinler. Hiç 
olmazsa ve hiç değilse gelecek sene bütçesinde bu 
teşkilâtı yapmış olarak gelsinler. Ondan evvel de 
önümüzde bir harb ihtimali mevcut olduğuna 
göre bu teşkilâtı yapmak ve hususi bir kanunda 
buraya getirmek doğru olur kanaatindeyim. 

Aziz arkadaşlar; Türkiye'nin et istihsal ve 
istihlâki hakkında elimizde raporlar yoktur. Ancak 
Avrupa İktisadi İş Birliği İdaresinin neşrettiği ra
kamlar vardır. Vebali boyunlarına bilmem, bun
ların ne dereceye kadar hakikate mutabıktır? Bu 
rapora göre Türkiye, diğer Avrupa devletlerini 
de nazara almıyorum, Bulgaristan, Yunanistan'a 
nazaran da et istihlâki bakımından çok geri bir 
durumdadır. İstanbul ve İzmir belediyelerimizin 
neşrettikleri istatistiklerden ancak et istihlâki 
hakkında bir fikir çıkarabilir. Benim yaptığım 
küçük bir tetkik de, bu istihlâkin acınacak kadar 
az olduğunu göstermiştir. Hattâ Beyoğlu'nun et 
istihlâki ile; İstanbul'un et istihlâki arasında bile 
büyük farklar vardır. 

Bugün Şark memleketleri evet efendimcidir, 
çünkü yeter derecede et yemezler diyen hıfzıs-
sıhhacılar da vardır. Gençliğin iyi gelişmesi için 
et istihlâkinin artırılması en önemli işlerimizden-
dir. Bu en mühim bir meseledir. 

Yalnız bu arada memleketimizin bir hususi
yetini arzetmek istiyorum. Bunu da daima ha
tırımızda tutarsak iyi olacaktır: Fakir sınıflara 
indikçe ekmek istihlâki artar, et istihlâki azalır, 
zengin sınıflara çıktıkça ekmek istihlâki azalır, 
et istihlâki çoğalır. Bizim memleketimizde şim
diye kadar yapılan tetkikler göstermiştir ki, en 
aşağı sınıfımız kâfi derecede ekmek bulamaz. 
Fakir sınıf az ekmek istihlâk eder. Ondan bir 
derece yukarı daha fazla ekmek istihlâkine baş
lar. Mahrutun kaidesi de oradan başlar. Bunun 
müşahhas misali bizim köylerimizde vardır, Ha-
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runiye, Bahçe köylerinde karadan ile akdarıyı 
karıştırarak ekmek yerine yerler. Mısır yiyen 
mmtakalar dahi bir derece daha yüksek demek 
olur. Bolu'nun Merendere'sinde ve Dersimde mısır
dan aşağı olan gilgil vardır, darı ekmeği yiyen
ler bulunmaktadır. Bunları hakikatleri tebarüz 
ettirmek için bildiriyorum. Yine arzedeyim ki, 
Avrupa İktisadi iş Birliğinin çıkardığı bir ista
tistiğe göre bizde senede vasati 262 gram hubu
bat istihlâk edilmektedir ki, istatistikte bundan 
düşük rakam yoktur. 18 gram et, 6 gram şeker 
harcanmaktadır. Birleşik Amerika'nın vasatisi 
ise şudur: Ekmek 80 - 82, et, 78, şeker 50 gram
dır. Aradaki farkı tebarüz ettirmek suretiyle 
Sayın Bakanlıktan ve Hükümetten bütün hulûsu 
kalbimle, hararetle ve suzişle istirham ederim ki, 
bu Millî tağdiye meselesine bir el koyalar! (Alkış
lar). 

SÎNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Arka
daşlar, Toprak Mahsulleri Ofisine yine aşağı 
yukarı 14 milyon lira veriyorsunuz. Acaba 
bundan evvelki bu mevzular üzerinde yapmış 
olduğu işlerden haberiniz varmı? Toprak Mah
sulleri Ofisi için Amerika'ya gönderilen heye
tin raporu da bu müessese hakkında kâfi ma
lûmat vermektedir. Benim elimde de bir rapor 
varsa da bu raporu okursam hem sizi yoraca
ğım, hem de vaktim kâfi gelmiyecektir. Büt
çeye geçen sene bu iş için hiç bir şey konmamış 
ve sıfır olarak bırakılmıştır. Binaenaleyh De
mokrat Parti acaba neden 14 milyon lirayı bu
raya vermek mecburiyetini hissetmiştir? Çün
kü onun bütçesi zaten buraya gelmez, o ayrı 
bir bütçeye maliktir, 200 - 300 milyon liraya 
malik bir teşekküldür. Biz neden buraya para 
verelim ? 

Esasen geçen sene et işinde yüz milyon lira 
zarar etmiştir. Bu Ofisi tekrar tetrübe mi ede
ceğiz? 

Yağ işinde de aşağı yukarı 50 - 60 milyon li
ra zarar etmiştir. Devletin parasını, milletin 
tırnaklariyle kazandığı beş kuruşu, üç kuruşu 
alarak Toprak Ofisin kötü kullanmasına mı 
terkedeceğiz? Onun için Bakandan çok rica 
ederim, artık Toprak Ofisin müstakil olarak iş 
görmesine imkân bırakmasınlar. Yine Ziraat 
Bankasına ilhak ederek banka zihniyetiyle ida
re ettirsinler. O vakit balık işi mi yapacaklar, 
sütçülük mü yapacaklar, peynircilik mi yapa
caklar, ne yapacaklarsa yapsınlar. Ama Top-
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rak Ofis bugün bunları yapacak durumda de
ğildir, eski zihniyet katiyen değişmemiştir, 
Yalnız başlarındaki umum müdürleri değiş
miştir. Onun da yapacağı yanındaki arkadaşla
rı belki kontrol etmek olacaktır. 

Toprak Ofis erkânından bir çokları Ameri
ka'ya gitmişlerdir. Elimde bir rapor vardır, 
okuyacak olursam belki bir saatinizi alırım,. 
onun için okumaktan vazgeçiyorum. Bu rapo
ra Vekil Bey de benden çok muttalidirler. 
Onun için bu fasıldaki tahsisatı kaldıralım, Ofi
si Ziraat Bankasına bağlıyalım. Vekil Bey bi
ze bu hususta söz versinler. Çünkü milletin 
Toprak Ofisten canı yanmış vaziyettedir. (Sol
dan alkışlar). 

TİCARET VE EKONOMİ BAKANI ZÜH-
TÜ HİLMİ VELÎBEŞE (İzmir) — Arkadaşlar, 
14 milyon lira, Marslıall Yardımından envestisman 

olarak ayrılan paranın Türk parası mukabilidir. Et 
Kombinası mevzuu hepinizce malûmdur. Onun 
için yeniden vakitlerinizi almak istemiyorum. 
Eski iktidarın projesi 275 milyon liralık bir ser
mayeyi icabettiriyordu ve elde edilecek olan etle
rin maliyet fiyatları ihraç edilecek memleketler
deki satış fiyatlarının takriben 4,5 misli idi. Bi
naenaleyh bunun rantabilitesi olmadığını gördük 
ve bunu basit hale ifrağ ettik. Bunlardan bir kıs
mı inşa edilmiştir, diğer bir kısmı da bu bahar
da inşaya başlanacaktır. Bunlar soğuk hava mah
zenleri gibi şeylerdir. Bunun için bu 14 milyon 
lira üzerinde tevakkuf edilmemesini rica ederim. 
Amerikalılarla olan anlaşmamaıza göre bu pa
ranın buraya tahsis edilmiş olduğunu arzederim. 

EMRULLAH NUTKU (Erzurum) — Arka
daşlar; ben de balıkçılık üzerinde biraz duraca
ğım. Bütçeye konmuş olan 14 milyon lira ki, 
bunun 7 milyonunun balıkçılık için ayrılmış ol
duğu görülüyor, bu doğrudan doğruya soğuk ha
va deposu için envestismandan ibaret ise, bu se
ne de balıkçılık üzerinde Ticaret Bakanlığımız 
bir hamle gösteremiyecek demektir. Halbuki bu 
memlekette balıkçılık, dünyanın hiçbir yerinde ol-
mıyan bir nimettir. Allah bize bunun için bir 
kapan yaratmıştır; Marmara'yı halli Hmiş ve iki 
ağzını da bağlamıştır. Binaenaleyh, bu servetten 
bugüne kadar lâyıkiyle istifade edilmemiş olma
sı, hakikaten gayet acıdır. Benim kanaatim şu
dur : Balıkçılık için yapılacak hamle gayet basit
tir. Yalınız balıkçılarımız kültür bakımm#dan çok; 
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ileri seviyede olmadığı için bunun bakanlık ta
rafından drije edilmesi icabederdi, 

Arkadaşlar, muhakkak surette ve çok acele 
olarak bir konserve fabrikası yapılması lâzımdır. 
bütçedeki envestismanm bu işe taallûk edip etme
diğini "bilmiyorum, zannediyorum ki, yalınız so
ğuk hava depoları için ayrılmıştır. Bakanlık mu
hakkak surette, yerli, hattâ yabancı sermayeyi 
de katmak suretiyle, bu işi organize edip hallet
me yoluna gitmelidir. Bu memlekette bir balık 
konserveciliği tesisatını yapmak bizim için haya
ti ;bir meseledir. Deniz kaynağı, bir doktor arka
daşımızın dediği gibi, bu memleketin hakikaten 
hayati bir gida davasıdır. O itibarla Bakandan 
bilhassa bunu rica ediyorum. 

FAHRÎ ÎŞERÎ (Balıkesir) — Arkadaşlar; 
Toprak Ofis, bu memleketin ve bütün halkın 
dilinde iyi anılmıyor. Çünkü şimdiye kadar bu 
memlekete, bu millete çok ıstıraplar çektirdi. 
Malını vermek için gelen müstahsil günlerce 
onu teslim edemedi, perişan oldu. Bu maddeleri 
Yunanistan'da ofis yerine bankalar alır. Tüccar
lara % 2 - 8 gibi ufak bir komüsyon verirler ve 
mubayaasında da fiyatı Hükümet tesbit eder, 
20 kuruş, 30 kuruş, ne ise. İçindeki mevaddı ecne-
biyesi tesbit edilir, analize edilir ve nihayet bu
nu Ziraat Bankası alır. Tüccarlar da serbest 
alırlar ve Devlete iki veya üç kuruşluk bir ko
misyonla verir. Bu suretle iş yapılacak olursa, 
Devlet teşkilatının masrafı küçülmüş olur. Ben 
bu kanaatteyim. 

BAŞKAN — Efendim 904 ncü bölümü oyu
nuza arzediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Bölüm aynen kabul edilmiştir. 

Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı Bütçesi sona 
ermiştir. 

CAHİD ZAMANGİL (Trabzon) — Usul 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
CAHÎD ZAMANGİL (Devamla) — Muhte

rem arkadaşlar, biraz önce sayın Başkanımız
dan bir şahsi sataşma dolayısiyle söz istediğim 
zaman, böyle bir sataşma olmadığını ifade bu
yurmuşlardı. Ozaman hangi sözün mevzuubahis 
olduğunu söylememiştim. Bendenize vermemiş 
oldukları sözü şu anda vermelerini istiyorum. 

BAŞKAN — Direndiğine göre oya koyuyo
rum .Konuşmasını kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir, 
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CAHİD ZAMANGİL (Trabzon) — Ekonomi 

ve Ticaret Bakanlığının politikası üzerinde mü
lâhazalarımızı arzetmiştim. Sayın Bakan tabi-
atiyle kendi politikalarını müdafaa ettiler. Bü
tün bunlar medeni insanlar arasındaki müna
sebetler çevresinde cereyan etmiştir. Yalnız bu 
münasebetler dışına çıkan bir sözlerini işittim. 
Aldıkları tedbirlerden bahsederlerken (kervan 
yürür, yürüyecektir) dediler. Bunun delâlet 
ettiği kötü mâna malûm. ( «O mâna ile söyle
medi» sesleri) Bu sözdeki nezahet noksanını 
Büyük Meclise arzetmekle iktifa ederim. (Sağ
dan alkışlar) • 

BAŞKAN — Böyle bir mâna ile söylemedi
ği anlaşılmıştır. 
(Ekonomi ve Ticaret Bakanı Zühtü Hilmi Veli-
beşe, Cahid Zamangil'e cevap vermek için kür
süye gelirken, Heyeti Umumiyenin (Lüzum 
yok, lüzum yok) sesleri üzerine konuşmaktan 

vazgeçmiştir.) 
BAŞKAN — Bakanın, arkadaşımızın ifade 

etmek istedikleri kötü bir beyanda bulunma
dıkları hususu Yüksek Heyetinizin tezahüra-
tiyle de kabul edildiğine göre kendileri de tat
min edilmiş bulunuyorlar. 

•B — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Bütçesi: 

3. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1951 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve 
Bütçe Komisyonu raporu (1/84) [1] 

BAŞKAN — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdür
lüğü bütçelerinin tümü hakkında müzakereyi 
açıyorum. 

Arkadaşlar; usul hakkında takrir vardır, 
takrir geldiği için oyunuza arzetmek mecburi
yetindeyim. 

T. B. M. Meclisi Başkanlığına 
Vaktin darlığı mulûmdur. Esasen faydalı ve 

lüzumlu konuşmalar için beş on dakika kâfi gel
mektedir. Bugüne kadar tecrübe ile de beş on 
dakikalık konuşmaların daha verimli olduğu gö
rülmüştür. 

Grup namına konuşan milletvekillerinin de 
30 dakikadan fazla konuşmamalarının karar al-

[1] 91 sayüı basmayazı tutanağın sonundadır, 
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tına alınması için takririmin reye konulmasını 
arzederim. • 

Amasya Milletvekili 
ismet Olgaç 

BAŞKAN — Takriri oyunuza arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... önerge redde
dilmiştir. 

AZtZ UR AS (Mardin) — Sayın arkadaşlar; 
1951 Sağlık ve Sosyal Yardam Bakanlığı Bütçe
si hakkında bizzat Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı tarafından gerek Bütçe Komisyonunda 
ve gerek Kamutayda vâki gayet samimî be
yanlarından anlaşılmış olduğu veçhile yurdun 
sağlık ve sosyal yardım hizmetlerini karşıla
maktan uzak ve binaenaleyh kifayetsiz bulun
duğu noktasında samimiyet ve hüsnüniyetine 
emin bulunduğumuz Bakan arkadaşımızla tam 
bir intibak halindeyiz. 

Bugünkü iktidarın muhalefette bulunduğu 
zaman aynı bünye ve hüviyeti taşıyan sabık 
ve esbak sağlık bütçelerinin kifayetsizliği ve 
samimiyetsizliği hakkında o zaman söylenmiş 
olan sözleri ve iradedilmiş fikirleri sadece po
litik ve gayrisamimî tenkidler sayarak Devletin 
seneler ve senetlerdir dünya ahvali karşısında 
bütçesinden sağlık için ayırabildiği miktarla
rın samimî olduğuna ve bugün görüşülmekte 
bulunan Sağlık Bütçesinin selefleri ile aynı 
bünye ve intisaç içinde ve şimdi arzedeceğim 
bâzı dolgunluklar ve eksikliklerle geçmiş bütçe
lerden ayrı bir mahiyet ve hususiyet arzetmedi-
ğine işaret ederim. Şunu da hemen kaydedeyim 
ki: Sağlık Bakanı bilhassa sağlık merkezleri ve 
bâzı hizmetler için 1951 bütçe tasarısında ko
nulmuş fazla tahsisatın bütçe zaruretleri yüzün
den Heyeti Vekilede kaldırılmış olduğunu ve 
bundan çok eza ve ıstırap duyduğunu beyan et
miş olmalarına inanıyorum. Ancak; bizim bün
yemize göre sağlık dâvamızı halletmenin tek ça
resi olan sağlık merkezlerine ayrılmış tahsisat
tan bir kısmının kaldırılması işinde Sayın Ba
kanın ısrar bahsinde vazifesini kâmil olarak 
yapmadık! ar mı müşahede etmekle üzülüyorum. 

Sağlık bütçesinin Devlet idaresi hakikatlarma 
vcı bütçe imkânlarına göre mütalâa edilmesini 
zaruri telâkki ederek; ve hayal ve politikaya ka
çan taleplerden sakınarak bu bütçe üzerindeki 
tenkidlerimizi şu birkaç noktaya tevcih ediyoruz. 

1, 1950 senesi bidayetinde kabul edilen "Ve-
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rem Savaş Kanunu ile ayrılmış olan üç milyon 
liralık tahsisatla yapılabilen hizmetlere zamime-
ten bu yıl (2000) verem yatağı daha ilâvesi su
retiyle bu savaşın daha ileri götürülmüş olması
nı memnuniyetle kaydediyoruz. Verem musab-
ları adedinin istisgar edilmiyecek raddelerde bu
lunduğunu, ve bu hastalığın sıtma gibi millî bir 
âfet telâkki edilerek iyi tevcih edilmiş ve mü
cehhez bir mücadelenin bu âfetin zararlarını 
asgari hadde indireceğine kani bulunuyoruz. De
mokrat Partinin muhalefette bulunduğu sırada 
s^ına savaşı hakkında kullandığı kifayetsiz ve 
cılız tâbirini bu mevzuda her hangi bir mübalâ^ 
ğaya düşmeden bugün verem savaşı hakkında 
kullanmaktan hazer ediyor, samimiyet ve hüs
nüniyetle ve iyi bir tevcih ile bu hastalığın da 
eninde sonunda sıtma gibi kontrol altına alına
bileceğine inanıyoruz. 

2. Sıtma savaşının bâzı menfi ve kasda mak-
run propagandalara rağmen muvaffak olmuş 
olduğu hakkında sayın Bakanın muhtelif vesi
lelerle vâki beyanlarına katılarak ve kadirşinas
lıklarına teşekkür ederek bu savaşın daha ileri 
götürülmesi hususunda dikkat ve hassasiyetle
rini âzami müstevada tutmalarını temenni edi
yoruz. 

Bu sene bütçesinde umumi olarak bu hiz
mete ayrılan tahsisatın cüzi dahi olsa eksiltil
miş bulunduğunu müşahede etmekteyiz. Bu hiz
met personelinin yurtseverliği ve Bakanlarının 
takdirkâr beyanları ile şevk ve gayretlerinin 
arttığını, imkânların kısalması mukabilinde bu 
şevk ve gayretle artan enerjilerinin bu sene 
içinde bu eksiltmeyi telâfi edeceğini umuyoruz. 

3. Demokrat Parti iktidarının sağlık politi
kasının C. H. P. sinin sağlık politikası olan ko
ruyucu hekimlikte birleşmiş olmasına göre bu 
yolda atılacak adımları ve yapılacak hamleleri 
âzami sempati ile takip edeceğimize şüphe edil
memelidir. Koruyucu tababetin safi tababetten 
her bakımdan daha iyi daha ucuz ve bizim millî 
seviyemiz ve bünyemize daha uygun olduğu şüp
he götürmez bir hakikattir. Halk Partisi ikti
darında hastanelere verilmiş olfan ehemmiyetin 
bizzat sağlık bünyemizin zaruret ve ilcaatı ile 
mütenasip bulunduğunu ve bunun ihmali imkânı 
olmıyan bir mecburiyet bulunduğunu, bir yan
dan bu tesisler beslenirken vaki tababet tesis
lerinin doğuşu ve tekâmülünü ve bu tekâmülün 
verimlerni beklemenin zaruretini demokrat Par-
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ti iktidarı da ilk Sağlık Bütçesiyle anlamış bu
lunmaktadır. Bu sebeple hasta yataklarının faz
lalaştırılmasını tabiî ve mantıki buluyoruz. An
cak bu yatakların beherine isabet eden mikta
rın hayret edilecek kadar cüzi bulunduğunu 
görüyoruz. Bunun izahını bekliyoruz. Hasta ya
taklarının memleket sathındaki tevzi nispetin
de mümkün mertebe muadelet tesisi lüzumu aşi
kârdır. Filhakika bu yatakların daha fazla me
deni merkezlerde ve tababet otoritelerinin ve 
fakültelerinin bulunduğu şehirlerde bir derece
ye kadar tekasüfü mantıki ve zaruridir. Ancak 
Orta ve Doğu Anadolu'ya isabet eden miktarın 
mâkul bir nispete çıkmasa da aynı mantıki zaru
ret ve içtimai adalet icabıdır. Bu mühim nok
tanın bu bütçe ile gereği veçhile nazarı dikkate 
alınmış olduğunu iddia edemeyiz. 

4. Sağlık merkezleri meselesine gelince; bi
liyorsunuz ki Halk Partisi iktidarı zamanında 
memleketin muhtelif köşelerine serpilmiş 29 in
şası ikmâl edilmiş 7 ve hali inşada bulunan 12 
sağlık merkezi tesis edilmiştir. Bu merkezlerin 
sağlık politikamızın tahakkuku için başlıca ve 
yegâne tesisler olduğuna ve bunların millet sağ-
lığını kâfil olacak miktara çıkarılmasından baş
ka çare olmadığına inanıyoruz. 

Sayın Bakanın muhtelif vesilelerle beyan bu
yurdukları sağlık sigortaları tesisi ideal bir 
şekli hal olduğuna tamamiyle kaani olmamıza 
rağmen mevcut bütün köylere tekerlekli sasıta
lım gitmesi zamanına kadar nazari kalacağına 
kani bulunuyoruz. 

Arkadaşlar; böyle bir tasarı daha evvel Halk 
Partisi Hükümetleri tarafından Kamutaya sev-
kedilmiş ve fakat encümenlerde arzettiğim sebep
ler dolayısiyle geri kalmıştır. 

Diğer taraftan bugünkü vaziyette bütün va
tandaşlara seyyanen tahmil edilecek malî külfe
te mukabil ancak şehirlerle mahdut meskûn ma
haller halkının istifade edeceği bu tesis elbette ki 
içtimai adaletle telif edilemez. Bununla beraber 
köy yollarının ele alınıp münakalenin temini im
kânları hazırlanırken böyle bir tesis projelerinin 
ele alınmasında ancak isabet vardır. 

Bu sebepledir ki, bugünkü sağlık vaziyetimize 
yegâne çare gibi telâkki edilmesi lâzım gel en sağ
lık merkezleri için 1951 yılı Bütçesinde bu yıl ve 

'bu yıldan sonraki yıllama sâri tahsisat konma-
'• masını esaslı bir kusur telâkki ediyoruz. 
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5. Şerefli bir mazisi olan ve yüz binlerce 

gözün korunmasını temin eden trahom savaşı ile 
frengi ve negater - ankilostom mücadelelerinin 
hızlandırılacağına veya daha umumi bir tâbir
le bu mücadelelerde bir hamle yapılacağına dair 
bu bütçede bariz bir işaret görülmemektedir. 

Trahom ve frenginin muasır tedavi usulle
riyle yapılması hususu artık tereddüt götürmi-
yecek bir zaruret halindedir. 

6. Güzel bir kanunla ele alınan kimsesiz ço
cuklar mevzuunda bu kanunun işlemiyen ve bi
naenaleyh, arzu edilen randımanı vermiyen ci
hetler ve sebepleri üzerinde durmak ve beheme
hal bu kanunun hayatiyetini sağlamak için mâ
ni ve engelleri bulup bunları kaldırmak lâzım
dır. Buna dair bütçede bariz bir iz görülme
mektedir. 

İm Hemşire, ebe, sağlık memurları kalitesi
nin ıslahı; sağlık memullarına bugünkü halin
de üç katagori halinde bulunması yüzünden 
mümkün olamamaktadır. Muayyen bir tahsil 
devresinden sonra mektepten neşet edenlerle 
kurs mezunları aynı ayar ve aynı salâhiyette
dir. Binaenaleyh, sağlık personeli ve doktor 
yardımcısı olan bu elemanların maddeten, ma
nen ve fikren teçhizi için çareler aranmalıdır. 

8. Hıfzısıhha Okulunun müstakar bir tedris, 
talim müessesesi haline gelmesini millî sağlık için 
çok ehemmiyetle üzerinde durulması lâzım bir ci
het olarak telâkki ediyoruz. 

9. Refik Saydam Müessesesinin devam ede-
gelen şerefli mesaisinin; personel ve alet itibariy
le zenginleştirilmesinde, millî sıhhat için büyük 
faydalar mülâhaza ediyoruz. Bütçede her iki mü
essese için daha geniş mesaiye imkân verecek işa
reti göremiyoruz. 

10. Çocuk vefiyatı 1945 den itibaren aşikâr 
bir tedenni kaydetmektedir. Gridai toksikoz ve ço
cuk ishalleri yüzünden çok kabarık olan çocuk 
ölümleri 1945 de başlıyan antibiyotik mücadele
siyle bu tedenninin hâsıl olduğu aşikârdır. Bu 
mücadelenin devam edeceğine dair bir kayıt göre
medim. Fevkalâde ehemmiyetli olan bu hususu
nun gereği ehemmiyetle ve müstacelen nazara 
alınmasını temenni ediyoruz. Bütçenin umumi va
ziyetinde gözümüze çarpan iyi ve eksik tarafları
nı zamanınızı almamak için notlar halinde işaret 
ettim. îmkân bulduğumuz takdirde maddelerin 
görüşülmesi sırasında da noktai nazarlarımızı ay
rıca arza çalışacağız. 
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BAŞKAN — Ahmet Başibüyük. (Doktor mu 

sesleri). 
AHMET BAŞİBÜYÜK (Çorum) — Şimdi 

görürsünüz. (Gülüşmeler). 
Muhterem arkadaşlar; memleket ve millet sağ

lığını korumak için Devlet teşkilâtı içerisinde al
dıkları vazifeleri liyakat ve feragatle başaran dok
torlarımızı Meclis kürsüsünden hürmetle selâm
larken bunların içerisine karıştığını her gün göz
lerimizle gördüğümüz menfaat düşkünlerini de 
hatırlamamak kabil değildir. 

1. Bugün Türkiye'nin hemen her tarafında 
meslekle kabili telif olmıyacak kadar acı hâdise
lerin cereyan eylediği muhakkaktır. 

Birçok hastanelerin baştabipleri, mütehassıs 
hekimleri, hastaları hastanelere yatırmadan önce 
kendi muayenehanelerine getirmek ve orada vizi-
ta namı altında lâyıkmdan üstün ücret aldıktan 
sonra yatırmak gibi usul ve kaideleri maharetle 
tatbik etmektedirler. Sayın bakanın bu gibi apart
man sevdalılarını hassasiyetle takip ve tecziye ve 
hattâ kadrodan ihraç edeceğine eminim. 

2. Ve yine birçok resmî doktorların hastane
ye müracaat eden hastaları kabul etmiyerek han 
ve otel köşelerinde ücretle tedavi ettikleri de bir 
hakikattir. Bâzı profesör ve memleket çapında ta
nınan doktorların da kliniklerde hastalara karşı 
senin tedavi veya ameliyatını burada asistanlara 
yaptırırım, şahsan meşgul olamam ve fakat falan 
özel hastaneye gelirsen, orada, elimle tedavi ve 
ameliyatını yaparım dedikleri ve yaptıkları vâkı-
dır. 

Doğum evlerine müracaat ederek çocuk dün
yaya getirmek ve bâzı güçlükleri mütehassısın 
müdahalesi ile önlemek halleri tesadüfe bırakıl
mış vaziyettedir. Çünkü İstanbul'da Çocuk Has
tanesinde ve Anadolu'daki bâzı hastanelerde do
ğum mütehassısları saat 14 de hastaneyi bırakıp 
muayenehanelerine gitmekte ve öğleden sonra 
doğurmak için hastaneye gelen vatandaş, hasta 
bakıcıların ellerine terkedilmektedir. Doğumun 
tabiî ve zaruri bir hal olduğu kabul edilince dai
mî mütehassıs nöbetçiler bulundurulmasının zaru
reti de aşikârdır. 

5. Bâzı ebelerin en aşağı elli lira almadan 
doğuma gitmemekte oldukları bir hakikattir. İk
tisadi vaziyetleri bozuk olan fakir ailelerin bu 
sebeplerle mahalle ebelerine müracaat ettikleri ve 
böylece sıhhatlerini tehlikeye koyduklarını da gör
mekteyiz. 

. 1951 O : 2 
6. Büyük şehirlerin hastanelerindeki müte

hassıs hekimlerin hemen hemen ekserisi hâlen res
mî müesseselerin bir çoklarında munzam birkaç 
vazife almışlardır. Hastanede deruhte ettikleri 
esas vazife bir dakika bile ayrılmalarına müsait 
olmamakla beraber, esasen müesseselere devamlı 
gidip vazife gördükleri de vâki değildir. Hasta
ların hepsi hastanelere gidip muayene olduk
larına göre artık bu gibi suiistimallere de son 
verilmesi zamanı gelmiştir. 

Meselâ İstanbul Sağlık Müdürü Balta Li
manı cildiye mütehassısıdır. Takdir buyurursu
nuz ki, koskoca bir vilâyetin sağlık müdürünün 
her gün normal işlerim başarıp Balta Limanın
daki işine gitmesine imkân tasavvur olunamaz. 

Ankara Numune Hastanesinin başta Başhe
kimi olmak üzere hemen bütün,1 mütehassıslarının 
hariçte munzam birkaç vazifesi vardır. Onların 
bir dakika dahi hastaneden ayrılamıyacaklarmı 
izaha lüzum olmadığına göre munzam vazifelerine 
son vermek yerinde olur. 

7. Bâzı Hükümet tabiplerinin demirbaş ilâç
larını şahsî ilâç dolaplarına naklettiklerini de 
işitiyoruz. Bakanın bu hususu önliyecek tedbir
ler almasını temenni ederim. 

8. Son olarak Sayın Bakandan bir istirham
da bulunacağım. Çorum'un çok mükemmel rönt
gen cihazı senelerden beri yatmakta ve vatandaş
lar filim çektirmek için Ankara, Samsun'a git
mek mecburiyetinde kalmaktadırlar, buraya bir 
kadro vererek mütehassıs da bulup göndermesi 
çok dua alacaktır. (Alkışlar). 

Çorum'da ve Çorum gibi birçok vilâyet mer
kezlerinde örümcek bağlamış rongen cihazları 
vardır. Bu cihazlardan hiçbir suretle istifade 
edilememektedir. Birçok fakir vatandaşlar An
kara'ya, Samsuna gitmeye mecbur kalmakta, ıs
tırap çekmektedirler. 

Sayın Bakanın Çorum'a bir röntgen müte
hassısı ve bir de doktor himmet buyurmasını is
tirham ederim. (Alkışlar). 

NAZLI TLABAR (İstanbul) — Muhterem 
milletvekileri, hepimiz biliyoruz ki ; memleke
timizde çocuk vefiyatı nispeti korkunç bir de
recededir. Türk kadını Mehmetçiğin adedini, 
binbir meşakkat içinde artırırken, kötü içti
mai şartlar yüzünden bu kıymetli canları kay
betmek ne kadar acı. 

Bir milletin hayatı için, nüfus meselesinin 
ne kadar önemli olduğunu düşünürsek, bu dâ-
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vaya verilmesi icabeden ehemmiyet azımsanabi-
lir mi? Hattâ şimdi size vereceğim ufak bir 
istatistik vaziyetin azımsanmak kelimesiyle 
ifade edilemiyecek kadar vahim bir realite kar
şısında bulunduğumuzu gösterecektir. Resmî 
istatistiklere göre Türkiye'de doğum nispeti 
binde kırk dörttür ki bu bütün dünyadaki mil
letlerin (Mısır hariç) doğum nispetlerinin fev
kinde olan bir nispettir. Binde kırk dört do
ğumun rakamla ifadesi yirmi bir milyon üze
rinden senede 924 bindir. Buna mukabil vefi
yat binde 26 dır ki, bunun da rakamla ifadesi 
526 bindir. Yâni Türkiye'de senede 924 bin 
çocuk doğuyor ve 546 bin kişi ölüyor. Bu anor
mal bir durumdur. Çünkü; çocuk sağlığına ve 
umumiyetle sağlığa ehemmiyet vermiş medeni 
memleketlerde ölüm nispeti bizde olduğu gibi 
binde 26 değil binde 10 - 12, bilemediniz binde 
12 - 15 tir. Hattâ bâzı memleketlerde bu nis
pet binde 8 e kadar düşmektedir. Bu vaziyete 
göre memleketimizde her hangi bir medeni 
memlekete kıyasla binde 14 bir ölüm fazlalığı 
vardır. Bizde yaş üzerinde nüfus sayımı yapıl
dığı i|Çİn bu vefiyat nispetinin ne miktarının ço
cuk vefiyatı olduğunu tam olarak tesbite im
kân yoktur. Bu vesileyle şunu da tebarüz et
tirmek isterim ki, bu memlekette ciddi istatis
tiklerin yapılması zamanı çoktan gelmiştir. 
Bununla beraber çocuk vefiyatı üzerinde orta
lama bir fikir edinebilmemize medar olabilecek 
vaktiyle Jakar ' ın bâzı bölgelerde yapmış oldu
ğu mahallî istatistikler vardır. Bunlara göre 
Türkiye'de sıfır yaştan 12 yaşma kadar olan 
çocuklardaki ölüm nispeti umumi vefiyatın 
yüzde 40 nı aşmakta hattâ yüzde 50 ye yak
laşmaktadır. O zaman Jakar ' ın tesbit ettiği bu 
istatistiğin Mersin 'e ait kısmı, çok acı olduğu 
için zamanın Sıhhat Vekili Refik Saydam ta
rafından neşrettirilmediği de bir gerçektir. 
Bu hakikaten havsalaya sığmıyacak bir nispet
tir, zira meselâ Avusturalya'da çocuk vefiyatı 
nispeti umumi bölümlerin yüzde 3 nü, îsveç, 
İsviçre gibi memleketlerde yüzde 3 ilâ 5 ni 
teşkil etmektedir. Afrika'daki farkın azameti
nin bu millet için ne meşum bir mâna ifade et
mekte olduğunu Büyük Meclisin takdirine ar-
zederim. 

Buna rağmen nüfusumuzun artmakta olduğu I 
da görülüyor. -Demekkî başka memleketlerde, ! 
doğum azlığından mütevellit nüfus boşluğunu i 
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ölüm azlığı ile kapattıkları halde, biz ölüm çok
luğundan mütevellit nüfus boşluğumuzu âdeta 
hüdayi nâbit diyebileceğimiz doğum çokluğu ile 
gidermeye çalışıyoruz. Halbuki ölüm nispetini 
binde 26 dan, ileri memleketlerin vasatisi olan 
binde 12 ye değil hattâ binde 16 ya düşürebil-
sek ve dolayısiyle artış binde 18 den binde 28 
e çıkacağına göre ve bir batın 32 sene hesap 
edildiğine göre 32 senede memleketimizin nüfu
sunun iki misline çıkabileceği basit bir hesap 
işidir. 

Muhterem milletvekilleri, görülüyor ki mem
leketin istikbaliyle alâkalı muazzam bir dâva 
karşısındayız. Ben bu kısa zaman içinde size dâ
vanın ancak ana hatlarını çizebildim fakat söz
lerime son vermeden evvel Türk anasının, mil
let olarak bize, gurur ve iftihar veren hasletin
den bahsetmek isterim. Türk anasının doğurdu
ğu çocuk ana sütü emdiği müddetçe sıhhatlidir. 
Sağlamdır ve ölüme karşı başka hiçbir millette 
görülmiyecek derecede mukavemetlidir. Bizde 
kırım halindeki çocuk vefiyatı yavru ana sü
tünden kesildiği yani mama ve oyun çocuğu ça
ğma girdiği zaman başlıyor. Türk çocuğunun-

süt emerken ki bu yaşama gücü Türk anasının 
irkan sağlam bünyesinin, ve temiz helâl sütü
nün yüzü suyu hürmetinedir. Sizlere bir muka
yese imkânı verebilmek için, binde nispeti üze
rinden muhtelif memleketlerde, bir yaşma ka
dar yaşıyan nispetleri arzedeyim: 

ispanya'da 115 yani binde üzerinden 
İtalya'da 110 
Fransa'da 74 
Almanya'da 71 
İngiltere 'de 70 
Ve Türkiye'mizde, muhterem arkadaşlar 

207 dir. 
Muhterem Milletvekilleri 
Şimdiye kadar üzerinde durmuş olduğum 

bu dâvayı benimsemek bunun memleket mu
kadderatı bakımından ifade ettiği büyük ehem
miyetle ele almak sadece çocuklardaki vefiya
tı önlemekle, ve nüfus artışımızı süratle bir tem
poya irca etmekle kalmaz. Aynı zamanda gür
büz bir nesil yetiştirmemizi de sağlar. Köyleri
mizin hepimizce matlûp olan kalkınması dâva
sının temel taşı da budur. Çok ümit ederim ki 
bundan sonra devletçe ve milletçe bu dâva ele, 
alınır ve ilk plânda köy sağlığı ile alâkadar 
olan mücadele tabipleri, Hükümet tabipleri ve 
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bilhassa sağlık memurları, hayati ehemmiyeti 
haiz bu ölüm kalım dâvasiyle mücadeleye me
mur insanlar halinde getirilir. 

Maruzatım bundan ibarettir. 
TALÂT ORAN (Bilecik) — Muhterem arka

daşlar, maruzatım birkaç kısa temenniden ibaret 
olacaktır. 

1. Malûmu âlinizdir ki, Hükümetimiz verem
le mücadele mevzuuna bu sene her zamankinden 
fazla ehemmiyet vermiştir. 1951 senesi içerisinde 
mevcut yataklara 30 seneden beri yapılan yatak 
adedi kadar yani 2 000 yatak ilâve edilecektir. 

Memleketimizde halen 40 bin verem yatağına 
ihtiyacımız vardır. Eğer her sene bu tempoda gi
dilecek olursa ihtiyacımızın kısmı âzami karşılan
mış olacaktır. 

Yalnız bu mevzuda en lüzumlu olan bir şey
den bahsedeceğim. O da memleketteki veremli 
miktarını tesbit etmektir. 

İstanbul Verem Savaş Derneği büyükçe bir 
seyyar röntgen cihazı almış 3 - 4 sene içerisinde 
hemen bütün istanbul'u verem cihetinden tama
men taramıştır. 

G-ayet küçük filimlerle çok ucuz olarak filim 
alan bu makine sayesinde memleketimizdeki ve
remli miktarının tesbit ve hakiki .hastaları da tec
rit imkânlarını bulmuş olacağız. Bu mevzuda 
Sağlık ve Sosyal Tardım Bakanımızdan ricamız, 
Şark, Garp, Şimal ve Cenup ve bir de orta Ana-
dolumuzda olmak şartiyle bu cihazlardan bir tane 
alıp, hattâ memleketteki verem arama ve tarama 
işine teşebbüs etmeleridir. 

Böylece tesbit edilen veremliler, tecrit edilmiş 
olacak, ve hastalığın sirayet imkânlarının berta
raf edilmiş olacaktır. 

2. Orman Umum Müdürlüğünün 30 küsur 
milyon lira sarf ile yapılan binaların yarısı bu 
teşkilâtın ihtiyacını mükemmelen karşılıyabilecek 
durumdadır. Diğer yarısını Sağlık Bakanlığının 
emrine vererek buraları verem sanatoryumu ve 
hastanesi olarak kullanmaktır. Bu binaların bu
lunduğu yerler hep ormanlık ve havadar yerlerde 
olduğu için bilhassa bu mevzu için en elverişli
dir. 

3. Kimsesiz ve avare dolaşan çocuklar için 
geniş koloniler halinde ıslahhaneler tesis etmek 
mutlaka lüzumludur. Böylece cemiyette başıboş 
dolaşan bu çocuklardan istifade imkânları elde 
edilmiş olur. 
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4. Her sene mûtat toplantılarını yapan yük

sek sağlık Şûrasına yalnız hekimlerden murahhas 
çağrılır. Ve mevzuda sadece sâri hastalıklarla mü
cadeledir. Bu şûranın meşgul olacağı diğer geniş 
mevzuları da gündemine alması, ve fou şûraya 
yalnız hekimlerin değil, bir eczacı, bir dişçi ve 
bir de tecrübeli bir hastane hemşiresinin müşa
vir olarak alınması, bu tarzda çalışılırsa daha 
verimli neticeler alınacağı kanaatindeyim. 

5. Birçok merkezlerde frengi, sıtma ve tra
hom savaşları için ayrı ayrı binalar tutulmuştur. 
Bunlar için ayrı kira ayrı tenvirleştirme masrafı 
ödenmektedir. Bunların hepsinin münasip bir bi
na içerisinde toplanması ile hem bir baştabip ile 
idaresi mümkündür, hem de (binada tenvir ve tes
hinden geniş tasarruflar sağlanabilir. 

Her şubenin mütehassısı bir direktör başhe
kim idaresinin muntazaman çalışabilir ve daha 
verimli ve faydalı olur. 

6. Türkiye'de mevcut hemşireler ihtiyacın 
yüzde birini daha karşılıyamamaktadır. Mevcut 
hemşire mekteplerinin çoğaltılması ve hemşire 
ve hastabakıcıların terfilerinin sağlanması mut
laka zaruridir. 

7. Hiçbir faal hizmet olmıyan Sağlık Mü
dürlükleri bürolarının ıslah edilmesi ve yahutta 
tamamen kaldırılmasına taraftarım. Vilâyet mer
kez Hükümet tabipleri bu işi mükemmelen gör
mektedirler. Vekâket müfettişlerinin sık sık 
kontrollarım yapmaktadırlar. Sağlık müdürleri
ne hiçbir faal hizmet kalmamaktadır. Bu teşek
küllerin daha aktif hale getirilmelerini hassa
ten rica ederim. 

8. Bu seneki bütçeye sağlık merkezleri in
şası için oldukça tahsisat konmuş, şükranla kar
şılanmalıdır. Yalnız buralara tâyin edilecek he
kimler üç ay Dâhiliye, üç ay Hariciye ve üç ay
da kadın ve doğum hastalıkları şubesinde çalış
tırılarak buralarda müspet ameliyat yapabilecek 
salâhiyetle çalışmaktadırlar. Bu staj müddetleri 
çok kısadır. Buralara imkân bulunduğu tak
dirde operatör bir mütehassısın gönderilmesi
nin mutlaka lüzumlu ve zaruri olduğu kanaatin
deyim. 

Dokuzuncu ve son isteğim Sayın Sağlık Ba
kanımızdan büyük bir sağlık reformu olacak 
olan Sağlık ve hastalık Sigortaları Kanununu 
pek kısa bir zamanda Yüksek Meclise getirilme
sini bilhassa rica ediyorum. 
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10. Çok feci bir durum arzeden hasta sim

sarları meselesini Sağlık Bakanımızın sıkı bir 
mücadele ile bertaraf etmesini bilhassa istir
ham ediyorum. 
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Maruzatım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Birleşime on dakika ara veri

yorum. 
Kapanma saati : 17,05 

Ü Ç Ü N C Ü OTUBTJM 
Açı,lma saati : 17,15 

BAŞKAN — Başkanvekili Sıtkı Yırcalı 

KÂTİPLER : Nazlı Tlabar (İstanbul), Füruzan Tekil (İstanbul) 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 
Mükerrem Sarol. 
MÜKERREM SAROL (İstanbul) — Muhte

rem arkadaşlar, bugün medeni âlemde modern 
halk sağlığı hizmetleri; ölüm ve hastalıkları 
azaltmak, doğanları mümkün olduğu kadar 
yaşatmak, vatandaşları akıl ve beden sağlığı 
içinde uzun bir ömre sahip kılmak gibi mak
sat ve gayelere göre teşkilâtlandırılmış teknik 
şubeler halinde çalışır. Bu şubelerin bir kısmı 
ilmî ve istişarî, diğer bir kısmı da idari ve 
icrai işlerle meşgul olur. 

Ortalama ömür müddetleri uzun olmıyan 
ve sağlık durumları iptidai olan memleketler
de yukarda arzedilen hedefleri gerçekleştir
mek, ancak bulaşıcı hastalıklar, çocuk hasta
lıkları, doğum güçlükleri ile savaşın muhit, 
mesken ve gıda sağlığı temin etmekle kabil ola
cağı aşikârdır. Sağlık durumu mütekâmil olan 
ve nüfusunun ortalama ömür müddeti uzayan 
memleketlerde arzettiğim tedbirlerden başka 
ayrıca kalb, kanser, diyabet gibi kronik has
talıklarla savaş için tedbir alınmış ve ona gö
re teşkilât kurulmuştur. Şimdi müsaade eder
seniz size bir misal vereyim: 

Birleşik Amerika'nın vasati ömrü 1879 sene
sine nispetle bir misli çoğalmıştır. 1879 da bu 
ömür 34 sene idi; bugün ise 67 olmuştur, ölüm 
nispeti 1900 da 1 000 nüfusta 17,2 idi. Bugün 
ise 10 dur. 

Bizde sarih ve sıhhatli bir rakam ifade et
meğe imkân yoktur. Vefiyatın binde 20 su
larında olduğu tahmin edilmektedir. Bir mem
leket sağlık bakımından arzettiğim farklı du

rumun hangi safhasında bulunursa bulunsun 
takip edeceği sağlık siyaseti halk sağlığının 
temeli üzerine kurulmuşsa teşkilâtı birbirine 
nazaran pek farklı olmaz. Hedeflere erişmek 
için kurulması lâzımgelen teşekküller şunlar
dır : 

Bulaşıcı hastalıklarla savaş, anne ve ço
cuk sağlığı hizmeti, muhit, mesken, gıda sağ
lık işleriyle meşgul olacak sağlık mühendisliği, 
lâboratuvar araştırmalarından başka aşı ve sa
ir biyolojik müstahzarları hazır]ıyacak olan 
hıfzıssıhha müesseseleri, ayrıca- bunların faali
yetlerinin neticelerini objektif olarak tesbit ve 
adedlerle bildirecek ihtimali hesap formülleriyle 
kontrol edebilecek hayat istatistik şubesi, ço
cukluk ve bilhassa mektep çağından başlamak 
üzere sağlıkla yaşama itiyadı aşılıyaeak olan 
sağlık propaganda, çeşitli mevzuatı halk sağlı
ğı icapları bakımından inceliyecek, yeryüzün
de halk sağlığının her hangi tekâmülü bakımın
dan takip edecek ve icrai makamlara bu husus
ta fikir ve tavsiyelerde bulunacak istişarî ku
rumlar modern sağlık hizmeti teşkilâtının Büt
çesi de yukarda umumi olarak temas ettiğim 
muhtelif teknik grupların faaliyetlerine muk-
tazi tahkikat grupları halinde ifade edilir. Bir 
misal verebilmek için Birleşik Amerika'da en 
büyük idari vahdet olan devletin sağlık Bütçe
sinde yer alan sağlık hizmetinin bölümler ha
linde ne nispetler gösterdiğini arzetmek iste
rim : 

1. Verem, zührevi hastalıklar, bu
laşıcı hastalıklar ı%46 

2. Anne - çocuk sağlığı ve ziyaret-
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çi hemşirelik hizmeti |%15 

3. Sağlık mühendisliği !%10 
4. Hıfzısıhha müesseseleri - la

boratuarları -' - ':'' l%15 
5. Hayat istatistik :% 5-10 
6. Sağlık propagandası ;% 3- 5 
7. Merkez teşkilât '% 10-15 
icabı hale göre birinci maddedeki yüzde nis

petini değiştirmek mümkündür. Birleşik Devlet
lerde mülhakat sağlık teşekküllerinin maaşları 
umumiyetle mahallen verilmekte olup mahallî te
şekküllere Devlet sadece bir miktar para yardı
mı yapmaktadır. ; 

Şimdi bizim bütçedeki durumu tahlil edelim: 
1951 bütçesinde sağlık tahsisatı 59 küsur mil

yondur. Burada verem sıtma, trahom, ve zührevi 
hastalıklarla diğer bulaşıcı hastalıklara ve verem 
dispanserleriyle kuduz tedavi müesseselerine ay
rılan ödeneklerin mecmuu 5 878 000 lira etmek
tedir ki sağLk bütçesinin onda birinden azdır. 
Burada çalışan personelin maaşları ve hasatane 
masrafları bizim bütçede memur maaşlarına ka
tılmıştır. Bunu tefrik etsek bile yukarda arzet-
tiğim ;% 46 nispeti bulmasına imkân yoktur. 
Bizdeki sağlık durumu, verem ve» bulaşıcı has
talıklar bakımından Amerika derecesinde olma-
dığria nazaran ,ı% 46 nispetini aşmış olması lâ-
zımgelirdi. Meselâ, Amerika'da 100 bin nüfuslu 
bir şehirde difteriden bir senede hiç ölüm kay
dedilmemiştir. Takibe muhtaç topu, topu 200 
veremli bulunmuştur. Tifodan ölüm vakasına an
cak yılda 500 bin de bir. hastlanmaktadır. 

Doğum ve çocuk bakım evleriyle korunmaya 
muhtaç çocuklara ayrılan tahsisat 1 297 200 
lirdir. Yavrularımızın ve annelerinin sağlığını 
evlerde ve mekteplerde takip edecek ziyaretçi 
hemşirelerimiz yoktur. 

Yalnız bir hafta evvel Etimesgut Sağlık mer
kezini gezdim. Orada hemşirelerin köylü vatan
daşların sağlığı ile yakından alâkadar oldukla
rını söylediler. Suni taşlardan bir gerdanlık için
de olan, Etimesgut bir kolye manzarası arzetmek-
tedir. Temenni olunur ki Türk vatanının gerda
nına bir pırlanta gerdanlık takılsın. 

Köy ve belediye ebelerinin koruyucu hekim
lik bakmmdan ziyaretçi hemşirelerin yerini tutâ-
mıyacakları malûmdur. Bütçenin yüzde ikisini 
biraz aşan bu tahsisat memurlar kısmındaki 
ödenekler ilâve edilse bile misal olarak arzetti-
ğim yüzde 15 nispetine varamaz. Bu böyle olun-.. . 
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ca hakiki nispeti maalesef malûm olmıyan çocuk 
ölümü miktarımızı da ileri memleketler derece
sinde azaltmamız ve binaenaleyh doğanları ora
dakiler kadar yaşatmamız mümkün olamaz. Ko
ruyucu hekimlik işinde çocuk büyük rolü olan 
sağlık mühendisliği hizmeti bizde Bakanlık mer
kezinde ve sıtma savaşında çalışan bir kaç mü
hendise inhisar etmektedir. Vaktiyle Rokfeller 
hesabına yetiştirilmiş sağlık mühendislerimiz de 
o devirlerdeki anlayışsızlık yüzünden sair Ba
kanlıklarda iş aramaya mecbur kalmışlardır. 

Vatandaşı sıhhi su, sıhhi kanalizasyon siste
mi ile teçhiz edilmiş medeni ve sıhhi meskenler
de yaşatmak, mikropsuz süt, konserve ve sair 
gıda maddelerinin sıhhi şekilde muhafaza ve 
ihzarım temin etmek suretiyle vatandaşın sağlı
ğını korumak istiyorsak, bu mütehassıslara sağ
lık teşkilâtımızda yer vermek hattâ onları iller
de ve ilçelerde vazifelendirmek mecburiyetinde
yiz. Bir az evvel arzettiğim örnekte bu işe |% 10 
tahsis edilmiş iken başka bütçede bu ihtiyaçlara 
hiç yer ayrılmamıştır. Hıfzıssıhha müesseseleri 
için 690 bin lira tahsisat ayrılmıştır. Yanları
na ilmî araştırmalar için birer klinik katarak 
bu müesseseleri yurdun muhtelif yerlerinde kur
mak mecburiyetindeyiz. Bu noksanları çoktan 
ikmal etmiş memleketlerde bile buna ayrılan 
tahsisat bütçede % 15 i bulmamıştır. Durum 
üzücü ve düşündürücüdür. Yurttaşları hastalık
lardan ve binnetice ölümden koruyarak ömür
lerini uzatmaya yarıyan sağlık işine ait ödenek
le bütçemizde bu hususta kabul olunan norm
lara yaklaşmaktan uzaktır. 

Sayın arkadaşlar; Refik Saydam Enstitüsü 
için ecnebi memleketlere tahsile gönderilen ve 
bu uğurda yetiştirilen gençler avdet ettikleri 
zaman bunlar büyük bir ideal peşinden koşan 
feragatli ve fedakâr insanlar olarak kendilerini 
bu işe terkettiler. Fakat o devrin adam kayır
ma ve kimsesizleri himaye etmeme şeklindeki 
siyasetleri bu arkadaşları bu müesseseden kaçır
mış ve müessesenin ilerleyişini geri bırakmıştır. 

Hıfzıssıhha Okulunun durumu ise yürekler 
acısıdır. Burada göreceğiniz şekilde tahsisatı an
cak 5 000 liradır. Bu para ancak kapıcı ve ha
deme masrafları bile değildir. Biz yurdu sağlık 
bakımından kalkındırmak istiyorsak, her kaza
ya bir doktor göndermekle kalmıyarak, köyle
re kadar nüfuz edebilecek olan sağlık memurla
rını yetiştiren bu sağlık okulunu süratle tesis 
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etmeye ve medeni memleketlerde bu işlere tah
sis edilen ödenekler gibi biz de yekûnu kabart
maya mcburuz. 

Hükümet hekimleri o kazanın jandarma teşr 
kilâtı, o kazanın adlî işleri, o kazanın halka ait, 
memurlara ait, bütün işlerini tedvir etmekle mü
kellef olan bir insan demektir. Takdir buyu
rursunuz ki, daha dün mektepten çıkmış bir in
san ve bütün mektep hayatını yalnız tedavi he
kimliği problemleri ile geçirmiş bir insan bir
denbire bu kadar çeşitli işlerle karşı karşıya 
kalırsa acze mâruz kalması gayet tabiîdir. Hıf-
Zissıhha okulu bu genç arkadaşları, koruyucu 
hekimlik bakımından, lüzumlu teçhizatla hazır-
lıyan mekteplerdir. 

Sağlık Bakanımızın bütün hayatı halk sağ
lığı ile mücadelede geçmiştir. Lüzumlu tecrübe
lere sahiptir. Gelecek sene bütçesinde bir sağlık 
okulu dâvasiyle bizi yüz yüze bırakmıyacaktır. 

Sağlık Bütçesinde ödeneklerin yekûna nispeti 
bakımından yapılan inceleme, aşikâr olarak sağ
lık siyasetimizin koruyucu tababetinden ziyade 
tedavi tababeti vasfını taşıdığını göstermektedir. 
Yani hastalıkları kaldıracak, ölüm sebeplerini 
sağlığa zararlı muhit şartlarını ortadan kaldıra
cak veya mümkün olduğu kadar azaltacak maddi 
imkânları böyle bir netice ile elde edemeyiz. Sağ
lık korumaktaki bu imkânsızlığa karşı hastalık 
baş gösterdikten sonra musapları tedavi işinde de 
bu neticenin daha ziyade bu hizmete ehemmiyet 
vermiş olmasına rağmen ihtiyacı karşılıyacak du
rumda değiliz. Hastanelerimiz ve hasta yatak
larımız hasta sayısına, hattâ bir yatağa iki has
tayı. birden yatırdıkları halde bile, yetmemekte
dir. Şu halde Sağlık Bütçesi koruyucu ve tedavi 
edici tababete inkısam bakımından maksada uy
gun olmadığı gibi yekûn hususnda da ihtiyaca 
kâfi değildir. Gerçekten de bu 59 milyon lira 
halk sağlığı bilgisine uygun nispetler dahilinde 
taksim edilmiş olsa dahi yine memlekete tam bir 
sağlık hizmeti ifasına yetmiyecekti, çünkü mik
tarı kâf,i gelmiyecekti. Zira Sağlık Bütçesini 
verimli bir hizmet basara bilmesi içini sade tak
sim ve tevzi bakımından münasip nispetler gözet
mesi değil, umumi bütçenin asgarî % 10 nma 
müsavi olması da şarttır. Bu seneki Sağlık Büt
çesi ise Genel Bütçenin % 4 ünden bile azdır. Bu 
gün ilim ölüme karşı mutlak çare bulamamış
tır, Fakat hastalıkların baş göstermesini önle
mekte birçok ölüm sebeplerinin önemini azalt-
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makta sağlığa zararlı muhit şartlarını izalede 
okadar ileri gitmiştir ki, medeni memleketlerde 
sağlık satın alınabilir, ancak ne fiyatla, ifadesi 
dillerden düşmemeye başlamıştır. Bütün bu anlat
tıklarıma son vermek üzere 21 milyon insana ge
reken sağlık yılda 59 milyona satın alınmaz 
dersem hata etmediğimi zannediyorum. Halkı 
hakikaten sağlıkla yaşatmak istiyorsak Sağlık 
Bütçesini de şimdikinden asgari üç misline çıkar
tılması lâzım. 

MUHLİS BAYRAMOĞLU (Ankara) • -
Muhterem arkadaşlar yüksek tetkikmıza bugü
ne kadar arzolunan bütün bütçelerin gayesi, 
memlekette, müstakil bir Türk vatanında va
tandaşların medeni bir refah seviyesine ulaş
mış olarak yaşamasına matuf olduğuna göre bu 
yüksek gayeyi tahakkuk ettirecek bütçe olarak 
Sağlık Bakanlığı Bütçesini birinci plânda ka
bul etmek zannederim mübalâğalı olmaz. 

1951 Bütçesini tetkik ederken yurt içinde 
sağlık hizmetlerini tedvir vazifesiyle, muvazzaf 
olan Sağlık Bakanlığı hizmetlerinin ana hatla-
rmma kısaca temas etmeme müsaadenizi rica 
edeceğim. 

İktisadi, içtimai ve siyasi varlığımızın hal ve 
istikbalinin memleketin sağlık durumu ile sıkı 
sıkıya ilgili bulunduğu ve milletimizin medeni 
refah sevyesine ulaşması birçok şartlara bağ
lıysa bunların başında sağlık dâvasının geldiği 
malûmdur. Memleket nüfusunun ilmin icapet-
tirdiği hakiki bir nüfus kesafetine kavuşabil
mesinde sağlık dâvasının halline vabeste bu
lunduğu çok tekrar edilmiş ve yazılmış ve söy
lenmiş hakikatlerden olmakla beraber maalesef 
bugün hakikatle memleketin sağlık durumu 
arasında hâlâ geniş ve engin mesafeler bulun
duğu da inkâr kabul etmez bir hakikattir. 

Tababetin koruyucu ve şifa verici sahalarda 
bugün vâsıl olmuş bulunduğu çok ileri imkân 
ve vasıtalardan faydalanamadıkları ve hakiki 
bir sosyal yardıma kavuşamadıkları için vakit
siz olarak kaybettiğimiz çocuk, genç ve orta 
yaşlı vatandaşları bu ziyaları birçok medeni 
milletlerde olduğu gibi iktisadi bir görüşle 
para ile ifade edilmek kabil olsa her sene millî 
servetin milyarlar kaybettiğimiz kolaylıkla tes-
bit olunabilir. 

Yalnız, sağlık dâvasının bu önemini belirtir
ken üzerinde dikkatle durmamız lâzımgelen 
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bir husus varsa o da, bir memleketin sağlık 
dâvasının hallinin yalnız Sağlık Bakanlığının 
uhdesine düşen bir iş olmadığıdır. Bu noktayı 
katı olarak kabul «tmesek Bakanlığın vazifeleri 
hakkında yanlış düşüncelere sahip olmuş olu
ruz. Bir memleketin sağlık hizmetleri o memle
ketin iktisadi, içtimai, kültürel ve hattâ idari 
vaziyetiyle sıkı sıkıya ilgilidir. Mesele bu yön
den tetkik edilirse: 

Nüfusunun % 75 - 80 ni 40 000 köye küçük 
cüzütamlar halinde dağılmış olan ve iktisadi 
zaruretlerle büyük bir kısmı kâfi bir gıdadan 
ve sağlık bilgisi hakkında gerçek malûmattan 
mahrum bir memlekette sağlık dâvasının hallini 
yalnız Sağlık Bakanlığından beklemek haksız
lık olur. Esasen sağlık dâvalarını ferde ve Dev
lete taallûk eden çeşitli yönleri vardır. Bizde 
Devlete ait sa ğlık hizmetlerini Sağlık Bakan
lığı yapıyor. Mesele bu noktaya gelince; şim
di arkadaşlar Sağlık Bakanlığı üzerine düşen 
vazifeleri tebarüz ettirebiliriz. 

Arkadaşlar; Sağlık Bakanlığının esas vazi
fesi ve hizmetlerini tesbit «den 1593 sayılı 
Umumi Hıfzıssıhha ve 3017 sayılı Bakanlık Teş
kilât Kanununun hükümlerine göre Sağlık 
Bakanlığı: 

Umumi sağlığı tehdit eden salgın ve bulaşıcı 
hastalıklar ve sair muzır âmillerle mücadele ede
rek memleketinin umumi sıhhi şartlarını ıslah ile 
yurtdaşları hastalıklardan korumak ve gelecek ne
sillerin sıhhatli olarak yetişmelerini sağlamak ve 
vatandaşları sosyal ve tıbbî yardımlara kavuştur
mak vazif eleriyle mükellef olup şu esas hükümler
den de anlaşıldığına göre Bakanlık daha ziyade 
umumi sıhhi şartları ıslahla mükellef bulunmak
tadır. Halbuki demin Mükerrem Sarol arkadaşı
mızın da gayet güzel belirttiği gibi Sağlık Bakan
lığı son yıllarda daha ziyade tedavicilik sahasına 
kaymıştır. Yine yukarda arzettiğim kanunların 
hükümlerine göre Sağlık Bakanlığına : Millî Mü
dafaa Bakanlığına ait sıhhi hizmetler hariç olmak 
üzere yurttaki bütün sıhhat ve içtimai muavenet 
işlerinin mercii ve murakibi olmak vazife ve salâ
hiyeti verilmiştir. Bundan başka Köy Kanunu, 
Belediyeler Kanunu, Vilâyetler idaresi Kanunu 
ve 796 sayılı Kanun ve buna müteferri muhtelif 
kararnamelerle hususi, idareler ve belediyelere 
sağlık hususunda çok önemli vazifeler verilmiş 
ve bunların murakabesinde Sağlık Bakanlığına 
tevdi edilmiştir. 
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Arkadaşlar; Sağlık Bakanlığının bu vazife

lerini yapabilmesi için iki mühim unsura ihtiya
cı vardır. Personel ve para. Yalnız para hiçbir 
zaman kâfi değildir. Bugün Sağlık Bütçe'sini elli 
milyondan yüz hattâ 150 milyona çıkarsak dahi 
elde kâfi personel olmazsa tabiidir ki, sağlık hiz
metleri yürütülemez. Para ve personelin muvazi 
olarak temini lâzımdır. Sağlık işlerinde personel 
dediğimiz zaman hekim, eczacı, diş tabibi, hemşi
re, ebe gibi elemanlar kastedildiği malûmdur. 

Memleketin içtimai ve idari durumu sebebiyle 
bu sıhhi personelin ve bilhassa hekimlerin mah
dut vilâyet ve kaza merkezleri hariç memleketin 
büyük bir kısmında serbestçe hayatlarını kazana
madıkları ve bu yüzden ancak Devlet kadrosun
dan maaş almak şartiyle memleketin muhtelif 
köşelerine hekim gönderilme imkânı hâsıl olabil
diği malûmdur. Bu kadroların ise yükü gittikçe 
artmakta olduğuna göre bu hususta yani, mevcut 
personelden istifade hususunda âzami dikkat ve 
tasarruf lâzımdır. Halbuki son yıllarda takip edi
len plânsız ve programsız politika yüzünden Sağ
lık Bakanlığı ve Devlet sağlık hizmetlerinde para 
ve personel bakımından çok çeşitli israflara sebe
biyet veren bir durum hâsıl olmuş ve Sağlık Ba
kanlığı yukarda arzettiğim müeyyidelere rağmen 
umumi sağlık işlerinde mürakebe vazifesini ta-
mamiyle ifa edemez bir hale gelmiştir. Ve bu se
beple bugün biliyorsunuz ki, her bakanlık, her 
Devlet teşekkülü müstakil bir sıhhi teşkilât kur
mak yoluna girmiş ve bilhassa Devlet iktisadi 
teşekküllerinde müstakil sıhhi teşkilâtlar kurul
muş ve bütün bunlar para personel israfına yol 
açmıştır. Sağlık hizmetleri için ayrılan tahsisa-

, tın yalnız Sağlık Bakanlığı Bütçesinden ibaret 
olmayıp meselâ buna ilâveten 1950 yılında husu
si idarelerden 7 milyon, belediyelerden 10 milyon 
Eti Banktan 2 milyon, Sümer Banktan bir 
milyon Devlet Demiryollarından 4 milyon 
gibi oldukça büyük paralar eklendiği göz önünde 
bulundurulursa bu ehemmiyetli miktarın bir el
den idare edilmemesi yüzünden maalesef hem pa
ra ve hem personel yüzünden büyük israflar vu
kua gelmektedir. Bunun bir delili olarak bir vi
lâyet merkezinde meselâ: Eskişehir'de ayrı ayrı 
altı ilâ yedi tane sağlık müessesesi saymak bugün 
kabildir. Bundan başka bizzat Sağlık Bakanlığı 
idare ve murakabesi altında bulunan sağlık mü
essese ve teşekküllerinde de esaslı değişikliklerin 
yapılması icabetmektedir kanaatindeyim. Ayrı 
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ayrı ve az sayıda küçük ve mütenevvi hatanel er
den vazgeçip bunları toplamak ve çeşitli mücade
le teşkilâtında memleket realitelerine uygun ras
yonel bir çalışmayı sağlamak lüzumuna kaniim. 

Son olarak : Şu noktayı tebarüz ettireyim ki; 
sâğlik politikası bir bakanlık işi değil bir Hükü
met politikasıdır. Ve bu dâvanın bir Devlet poli
tikası halinde ele alınması lâzımdır. Bilhassa ikin
ci Dünya Harbinden sonra birçok memleketler 
kendi ihtiyaç ve bünyelerine göre sağlık dâvasını 
halletmek yoluna girmişlerdir. Bizde de Hükü
metin sağlık hizmetlerinde ifa edici hususların 
tesbiti ve koruyucu tabebete mi, yoksa tedavicili-
ğe mi ehemmiyet verileceğinin tefriki lüzumlu b'r 
iş olmakla beraber bugün bir kısmı umumi muva
zeneye alınmış mahalli idareler hastaneleri hak
kında da Hükümetin yeni getireceği belediyeler 
ve mahallî idareler kanunlarından mülhem ola
rak katî prensip kararlarına varılması lâzımdır. 
Son olarak köy sağlık dâvasının hallinin köy yolla
rı dâvasına bağlı bulunduğu kanaatinde olduğumu 
bildirir sağlık merkezlerinin köy sağlık dâvasını 
bugünkü prensipleriyle halledeceğine inandığımı 
arzederim. (Bravo sesleri alkışlar). 

ALÎ ŞÜKRÜ ŞAVLI (Sinob) — Sayın ar
kadaşlar, Bütçe Komisyonunda Sağlık Bütçesi 
müzakere olunurken Sayın Bakanın sözleri, acı 
da olsa bir hakikatin ifalesi olduğu için kendi
lerine teşekkürü borç bilirim. 

Sayın arkadaşlarım; sağlık bütçesine göz gez
dirince geçen senelere nispetle yalnız vereme 
önem verildiği görülmektedir. 

(Trahomdan gayrı kısımlardan birkaçı müs
tesna Sayın Bakan sarfiyatı bilâkis noksanlaş-
tırmâk zorunda kalmıştır. Meselâ trahom sıt
ma, firengi mücadelelerinde olduğu gibi... Halbu
ki bu teşekkülleri birer birer ele alırsak bu mü
cadeleler tam muvaffak olmuş değildir. îlk hız
larını kaybetmiş aksak gitmektedirler.) 

Bütçeye verem için konan iki milyon lira şa
yanı şükrandır. Her sene 40 bin veremli öldü
ğüne göre bunun iki misli de musap olsa yüz bin 
veremli var demektir. Fakat arkadaşlarım, bu 
dert kadar mühim ikinci bir derdimiz vardır. O 
da çocuk vefiyatıdır. Benden evvel bir millet
vekili arkadaşımızın belirttiği gibi bu memle
kette senede ne kadar çocuk öldüğünü hakiki 
olarak bilmiyoruz. Elimizde bir istatistik yok
tur. Geçen senenin Meclis tutanaklarına göz gez
dirilecek olursa doktor Hikmet Fırat senede 600 
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bin çocuğun öldüğünü ve eski Çocuk Esirgeme 
Kurumu Başkanı Doktor Fuat da senede 300 
bin çocuk öldüğünü, Sayın Sağlık Bakanımız da 
bizde ölenlerin 4-5 inin bakımsızlıktan öldü
ğünü söylediler. Bu milletin yüzde sek^ 

• seni köylü olduğuna göre hepimiz intihap 
mmtakalarımızdaki köylülerimizi biliyoruz. 
Köylü annelere kaç çocuk doğurdunuz, kaçı sağ
dır diye sorunca, sekiz ile on dört çocuk doğur
dum iki ilâ üçü sağlam ve sağdır. Diğerlerini 
Allah verdi ve gene Allah aldı der. Bu müte
vekkil anneye hayran olmamak elde değil. Çün
kü o vatan anneliği vazifesini bihakkın yapmış. 
Fakat bizler buna karşı bir şey yapamamışız. 
Bu da bize gösteriyor ki, her türlü sıhhi bakım-
ve korunmalan mahrum olan bu çocuklarda ölüm 
müthiştir. Yaşıyanları .da mevsimin tesadüfüne 
bağlıdır. Kışın soğuk aylarında ve yazın sıcak 
aylarında doğanlar ölür. Bunun haricine rast 
gelip doğanlar yaşıyabilirler. Fakat her hangi 
bir taraftan bir bulaşık hastalık gelmemek şar-
tiyledir. 

Bir de istanbul sokaklarını dolduran anasız 
ve babasız çocuklar meselesi de çok mühimdir. 
Mektep çağında olan bu çocuklara acele yar
dım edilmezse bu çocuklar ileride milletin başına 
serseri ve ahlâk düşkünü olarak büyük ıstıraplar 
vereceği muhakkaktır. Bunlara bir an evvel yar
dım etmek çok temenniye şayandır. 

Görüşmelerimizde memleketimizin çocuk dâ-
smı esaslı surette eline almak istediğini her fır
satta söyliyen Sayın Bakan buna dair bütçeye 
esaslı bir teşkilât koyamamak zorunda kalmıştır. 
Bu gün her Devlet toprak bütünlüğünü ancak nü
fusunun çokluğu sayesinde muhafaza edebildiğini 
göz önüne alacak olursak bizler hâlâ her sene yüz 
binlerce çocuğun toprağa gömülmesine, seyirci 
mi kalacağız? Bu vazife yalnız Sağlık Bakanlığı
nın değil. Hükümetin olması lâzımdır. Bu harp
ten evvel Almanya'da tetkikatta bulunurken as
kerî doktorlara son terakkiyata göre çocukların 
tedavi ve bakımlarına dair kurslar verildiğini 
gördüm. Bu askerî doktorlar kıtalarına döndük
leri zamanda etraflarındaki sivil halkın çocukla
rına yardımları dokunsun diye bu kurslar Verili
yordu. Biz askerî doktorlarımızdan vazgeçtik. 
Mektepte ancak bâzı şubelerde staj görerek çıkar
dığımız' doktorlarımız yıllarca memleketin dört 
bucağında terakkiyatı hazıradan mahrum kalı-

I yorlar, Bunlara her sene birkaç vilâyette birer 
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merkez açarak oralara toplayıp birer mütehassıs 
göndererek kurslar tertip ederek ilimlerini ar
tırmamız çok faydalı olacağı kanaatındayım. 
Yalnız şunu arzetmek isterim ki, il ve bilhassa il
çelere gönderdiğimiz hükümet doktorlarının, va
zifeleri çoktur. Aşağı yukarı bir hükümet dok
torunun 38 i mütecaviz resmî vazifesi vardır. Bu 
şerait altında hakkiyle vazifesini yapmaya imkân 
yoktur. Buna da bir çare bulmasını temenni 
ediyorum. 

Bir iki kelimede hastanelerimizin vaziyetine 
dair söylemek isterim. Sayın Bakanımızın da 
söyledikleri gibi hastanelerimiz bu millete gayri-
kâfidir. Yalnız nazarı dikkati çekmek istedi
ğim şudur, bir hastaya 270 kuruş iaşe ve ilâç 
masrafı olarak konmuştur. Bu vaziyet bugünkü 
tedavi şartlarına hiç uymamaktadır. Meselâ 
bir tifoyu ele alalım. Tifonun eski usul ile te
davisi bir ay sürer, masrafı 71 lira eder. Buna 
hekim, hastabakıcı hademeye verilen paranın 
hissesini de ilâve edersek mecmuu 100 lira eder. 
Aynı zamanda bu hususta bir ay hastanede müs
tehlik vaziyetinde yatacak ve bir ay yatağı işgal 
edecek. Halbuki bu hastaya kloromiyesin verir
sek on günde iyi olacak ve on gün müstehlik va
ziyetinde kalacak ve bu yatakta bir ay zarfında 
bir tifolu yerine 3 tifolu tedavi görmüş olacak
tır. Fakat kloromiyesin 21 liraya olduğu için 
almaya imkân yoktur. 

Diğer hastalıklar da aşağı yukarı tedavi nok
tasından buna yakındır. 

BAŞKAN — Efendim, vaktiniz dolmuştur. 
ALÎ ŞÜKRÜ ŞAVTJ (Devamla) — Peki efen

dim. 
Sayın arkadaşlarım; Sağlık Bakanlığı Bütçe

sini Umumi Bütçe ile kıyaslarsak % 3,5 ğuna ya;-
km olduğunu görürüz. Bizim gibi sağlık duru
mu mühmel bir milletin sıhhatine tahsis edilen 
bu miktar çok azdır. Bu kadar bir para ile, 
medeni vasıtalarla boy ölçüşmemize ve me
deni âlemden geri kalmamıza imkân yoktur. Bu 
bütçe ile sağlık ve sosyal yardım işlerimizin ve
rimli olmasına ve muvaffak olmalarını çok kıy
metli ve enerjik bakanımızdan canla başla te
menni ederim. 

BAŞKAN — Fatin Dalaman. 
FATÎN DALAMAN (Antalya) — Sağlık ve 

Sosyal Yardım Bakanlığının Devlet Bütçesinde
ki emaresini; bu bakanlık yirmi milyonluk bir 
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milletin vatandaş sağlığını teminat altında bu
lundurmak mesuliyet ve taahhüdünde bulunma
sına rağmen, bugünkü siyasi ve askerî zaruret
lerimiz karşısında azımsamak mümkün değil
dir. 

Sağlık Bakanlığı ve hizmetleriyle münase
betleri bakımından evvelâ hekim ve hekimlik 
hizmetlerini ele almak gerektir. 

Hekim evvelâ, halü hüviyeti içinde, sosyal, 
idari, ahlâki ve insanlık vasıf ve faaliyetini de 
bünyesinde toplaması gereken ve çeşitli cemi
yet hizmetlerinin emanetini vicdanında taşıyan 
bir meslek adamıdır. 

Bakanlığın, her hizmetlisinin ilmî hüviyet-
• lerini, imkân ve kaabiliyetleri nispetinde geliş

tirmeye ve bunun yanıbaşmda nakil ve tâyin 
gibi nimet ve külfetlerin de ancak liyakat ve 
çalışmaları nispetinde tevzi olunacağına inan
ması ve inandırılması lâzımgelen bir makam ol
ması gerekli bir devre ayak basmış bulunuyo
ruz. Memleketin hekimsizlikten İstırap çeken 
bölgeleri bir tarafta dururken 30 - 40 yatağa 
beş mütehassıs tâyin etmek veba lve mesuliye
tini taşıyan bir teşkilâtın, mütehassıslarına hi
maye ve tesahup esaslarına göre kıymetlendi
ren zihniyetine iltifat devri kapanmıştır. Sağ
lık Bakanlığının bu hizmeti lâyikiyle ifa ede
bilin esi, ancak ilmî hüviyet taşıyan bir teftiş 
kadrosunun ehliyet ve mükemmeliyetiyle, mü
fettiş ve mütehassıslarını dâvalarında kıymet
lendirecek bir heyetin vazifelendirilmesiyle 
mümkündür. 

Nüfus ve coğrafi şartlarımıza göre vatan
daş hizmetinde bulunan yatak sayılarımız kom
şu devletlerin dahi nispetine varamıyacak du
rumdadır. Bunun tabiî bir neticesi olarak has
ta bir vatandaşın hastaneye kabulü bir imtiyaz 
gibi telâkki olunmakta ve bu hissin vatandaş
lar arasında doğmuş bulunmasından bu meslek 
müntesipleri üzüntü duymaktadır. 

Vatandaş hakkı, hekimlik haysiyet ve şerefi 
namına, hekimlerimizi sadece vatandaş hizme
tinde bulunduklarına vatandaşın aldığı tedbir
lerle inandırmak, Bakanlığın bir vazifesi hali
ne gelmiştir. 

Mücadele muvakkat bir hizmet demektir. 
Her mücadelenin bir başlangıcı bir de münteha-
sı olmak gerektir. 27 senelik sıtma mücadele
sinin bu memlekette yüz güldürücü bir karak-

| ter göstermesi medeniyetin insanlık hizmetine 
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arzettiği D. D. T. sayesinde mümkün olmuştur. 
Bu nimetten mahrum bir teşkilâtın dünkü usul 
ve zihniyetiyle bu mücadeleye daha 2700 sene 
devamı gerekirdi. 

Frengi mücadelesinde bilhassa penisilin 
devrinin başladığı bir zamanda yetecek miktar
da ilâç temin etmeden bu teşkilâttan hizmet 
beklenemez. 

Verem mücadelesine gelince: 
Bu memlekette veremin değil artışını, var

lığını bile kulaktan kulağa fısıldıyabilmenin 
mümkün olduğu bir devri kapamış bulunmak 
Demokrat Parti Hükümeti için bir bahtiyarlık
tır. 

îmkân ve şartlarımızla, işin neticelerini va
tandaşın muhasebeye vurabilmesi imkânını sağ
lamak zihniyeti içinde, verem mevzuu bütün 
çıplaklığı ile vatandaş huzuruna serilmiştir. 

Verem mikrobu, ve bu mikrop karşısında 
insan uzviyetinin hususiyet ve karakterlerinin 
hastalığın tekemmülünde oynadığı rolleri mü
talâa etmiyen bir verem mücadelesi, (Bütçe ta
kati nispetinde bir tahsisatla talih ve takdire 
bırakılmış olur. 

Bütçe darlığını, ilmî esaslara dayanan bir 
mücadele zihniyet ve prensipleriyle telâfi et
mek zorundayız. Veremin artışında rol oynı-
yan iktisadi. şartlar yanında bundan daha mü
him devlet hatasından mütevellit faktörleri hu
zurunuza getirmekte, bizim mücadelemizde esas 
mücadele noktalarımızı tesbit edebilmek bakı
mından, fayda vardır. Verem mücadelesiyle 
vazifeli bir Bakanlığın bugüne kadar başını ku
ma sokan bir devekuşu zihniyetinde kalıp 
memlekette verem artışından haberdar olmak 
istemeyişi; memlekette veremin çoğalmasın
dan bizzat mesul olmasını gerektirir. Verem 
dâvasında bu dâva ile ilgili Bakanlıklar hizmet
lerinin koordine edilmemiş bulunması verem 
artışının başlıca sebepleridir. Bunu izah et
mek için, verem intanına kâhil yaşma kadar 
uğramamış bir uzviyetin aynı şartlar altında 
çocukluğunda verem intanı geçirmiş bir insan
dan daha çok tehdit altında bulunduğunu ha
tırlatmak yerinde olur. îşte veremin bu husu
siyetidir ki, askerlik yaşındaki köy çocukları
nı şehirlerden daha çok tehdit etmekte ve da
ha ağır çekilde onu veremle karşı karşıya bu
lundurmaktadır. İkinci Cihan Harbi yıllarm-
ca bu hastalık yüzünden hava tebdili alarak 
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köyüne iade olunan hasta vatandaşlnmız, bil
ginin geri bulunduğu, aynı intan hassasiyetine 
malik muhitinde evvelâ evindekileri, sonra da 
köyündekileri intana uğratmış, bu suretle ve
rem şehirlerimizden daha (çok köylerimizde teh-
ditkâr bir durum almıştır. 

Şu mütalâadan sonra verem mücâdelesine 
Sağlık, Millî Savunma, hattâ toplu hayat ya
şatan devlet müesseselerinin, yani Çalışma, Te
kel ve Millî Eğitim Bakanlıklarının müşterek 
bir plâna katılması gerektir. 

Bu itibarla; 
1. Askere alınacak bütün vatandaşların; 

mahallinde mevcut mülki ve askerî müessese
lerin röntgen cihazlarından, mevcut değilse, 
Kızılay ambarlarında yatmakta bulunan, mo-
törle işliyen kopmle röntgen makinelerinden is
tifade edilerek muayenelerini yapmak, 

2. Verem hastalığı ile rapörlanan bir has
tayı, bilhassa köy çocuklarım köylerine iade 

, etmemek, 
Külfetsiz bir hizmettir. 

• Veremin yüz binlerle ifade olunduğu bu 
memlekette hasta tedavisini bünyesine alacak 
bir verem mücadelesine, tesislerden sarfınazar, 
en az 500 miîyon lira tahsisi gerekir. 

100 milyonların karşılıyabileceği bir hizmete 
karşılık mikroskopik verem mücadele tahsisle-
riyle bu işin tahakkukunu düşünmek ve bu yol
da muvaffakiyet sırrı aramak mevcut imkânla
rı da heder etm€k demektir. Bu şart ve takati
mizle bir taraftan tecrit ve tedavi hizmetimizi 
ifa etmeye çalışırken, asıl mücadelemizi hasta 
olmıyan vatandaşlarımızı koruma olarak ele al
malıyız. 

Mücadelemizi tevcih ettiğimiz bu sistemle 
Sağlık Bakanlığı: 

1. Mükemmel ve devamlı bir propaganda 
ile halkı tenvir etmek, 

2. Bütün memleketi vereme karşı aşılama 
tedbirlerini almak ve tahakkuk ettirmek yolu
na gitmelidir. 

Şimdi mukadder iki sualin cevabını verece
ğin: 

1. Verem aşısı mutlak korunma vasıtası-
mıdır1? 

2. Verem aşısı uzun müddet dayanır bir 
şekilde imal olunabilmekte midir? 

Verem aşısı mutlak ve en kıymetli bir -müca-
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dele mevzuudur. Bugün altı ay dayanan toz 
halinde verem aşıları imal olunmaktadır. Bi
zim enstitümüzde bunu tahakkuk ettirecek kıy
metler mevcuttur. Bir prensip içinde vilâyet 
ve kaza merkezlerini mevcut sıhhi teşkilât kad
romuzla aşılarken köylerimizi de her vilâyetin 
veremin tekasüf edercesine, köy adedlerine gö
re tesbit olunacak motorlu ekiplerle aşılamak 
mümkündür. 

Bütçenin tetkiki Bakanlığın da bu hizmete 
inanmış olmasının bir delilidir. Bölüm 307 mad
de 10 da 1950 yılında mevcut olmıyan veremle 
savaş geçici görev ödeneği 20 bin lira konulmuş 
ve bölüm 309 madde 11 de, veremle savaş taşıt 
giderleri namı altında, 1950 Bütçesinde mevcut 
olmıyan bir paranın, 1951 Bütçesinde 8 bin lira 
olarak konulmuş olması memlekete teşmilini 
temenni ettiğim ve mücadelenin esasını teşkil 
eden bir vazifenin mikroskopik bir nümunesidir. 

Sağlık merkezleri vatandaş sağlığını koru
mak ve teminat altına almak hizmetidir. Asjl 
Devlet hizmeti de budur. 40 köyde bir sağlık 
merkezi olmak üzere bin sağlık merkezi ve bir 
sağlık merkezinin 50 bin liradan aşağı olmıyan 
senelik masrafı, tesislerden sarffmazar, Sağlık 
Bakanlığı Bütçesinin iki mislini angaje etmek
tedir. 

Bu mütalâadan şu neticeye varmak müm
kündür: Sağlık dâvasına bütçe takatimiz bu
gün ve yarın hiçbir zaman yetişemiyecektir. Bu 
itibarla bugünden bir sağlık politikası takibi
nin zaruretine inanmak lâzımdır. 1952 senesinde 
yalnız vilâyet ve kaza merkezlerini Gelir Vergi
siyle ayarlı bir sağlık sigortasına bağlamak ve 
bu suretle şehirlerden temin olunan tasarrufla 
Devletin temin ettiği maddi imkânlarla köy 
sağlık merkezlerini ele alarak sağlık merkezle
rini kurmak, buna muvazi eleman yetiştirmek, 
yol ve diğer imkânların tahakkuk edeceği ya
kın zamanlarda da köy sağlığını yine bu sigor
taya bağlamak lüzumuna kaniim. 

TALÂT VASFİ ÖZ (Ankara) — Bu kadar 
kısa bir zaman içinde inanılmıyacak bir ıstıra-
rab'n koynunda kıvranan Türk hekimliğinin 
el em1 erini ifade edememenin çetinliğini itirafla 
sözlerime başlıyorum. Aziz arkadaşlarım yıllar
ca ve yıllarca Devlet kapılarında hekimin muhtaç 
bir talip olarak kalması gayesiyle tertl'pler alan es
ki görüşlerin bugünkü devraldığımız tesisleri asla 
ihtiyaca kâfi gelemiyeceği gibi ilmî esasların 
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ve dünya ölçüsündeki hareketlerin gidişlerine 
de uygun değildir. Bu tesislerin mutlak bir re
forma muhtaç olduğu reddedilemiyen bir haki
kattir. Totaliter zihniyetin hekimliğe tesiri bir 
memleketin sağlık dâvalarını nasıl baltalıyan 
bir âmil olduğunu Yüksek takdirlerinize bırakı
yorum. Yalnız şu kadarını arzedeyim ki bir 
zamanlar memleketi her hususta realitelerin 
tamamen zıddı mutlak bir sıhhi muvazenede 
gösterirlerdi. Köylü ve şehirli bozuk hüviyet 
şartlarında kıvranırken yabancı ağızlara bu 

. memleketin sağlık durumunun en iyi milletler 
seviyesinde olduğunu ifade ettirecek kadar 
ileri gidilirdi. Bugün kıymetli Sağlık Bakanı
mızdan bu sistemi yıkmasını Türk hekimini 
ilmî istiklâline ve lâyık olduğu refaha ve hak
kına kavuşturmasını ve içli şefkat havasiyle 
meşbu tedavi tesisleri vücuda getirmesini ve 
birbirinin yanı başında çeşitli felâket ve âlâmı 
dindirmesini istiyoruz. 

Bu dâvanın ne kadar çetin olduğunu müd
rikiz. Fakat bu dâva yeni zihniyetin pilânınlı 
ve ilmî çalışmalariyle yavaş yavaş da olsa mut
laka tahakkuk edecektir. Muhtelif vesilelerle 
profilâktik tababetin Bakanlığın birinci vazifesi 
olduğuna işaret eden ve ferdi tababetin bir si
gorta sistemiyle tanziminden başka çare bulun
madığını belirten Bakana hak veriyoruz. Pro
filâktik tababet, Hıfzıssıhha Umum Müdürlü
ğünün gözü ve eli haline getirilecek ve filyal 
istasyonlariyle memleketi ören bir hıfzıssıhha 
müessesesinin çalışmalariyle ancak kabil olacak
tır. Gelecek yıllarda bütçenin bu ihtiyaca göre 
tanzimi lâzımdır. Can vermekte olan Hıfzıssıhha 
Mektebini bir hesab vesilesi olmaktan süratle 
kurtarmalıyız. Bu suretle ancak vatandaşları 
muhtemel felâketlerin pençesinden kurtarabile
cek ve yanlış istatistiklerin zincirleri kırılacak
tır. Realistleri dillendirmenin başka, imkânı yok
tur. Bu müesseselerin bugünkü durumu tatmin
kâr bir mahiyet arzetmektedir. Türk hekimleri
ni dünya hekimlerinin teşkilâtlarına benziyen 
meslekî teşekküllerin, kurtarıcı ışığına kavuştur
malıdır. Etibba odaları namı altındaki kadük 
imha edilmelidir. Sağlık kanunları yeni baştan 
ele alınmalı ve modern ilmin icap1 arına uygun 
bir seviyeye ulaştırılmalıdır. Bürokrasinin taba
bette herşeyden önce iptali ve ferdî mesuliyetin 
en mütekâmil bir duruma çıkartılması ve Türk 
hekiminin ilmî hüviyetine bir itimat havası için-
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de ulaştırılması lâzımdır. * Mesuliyet tanımıyan 
ve yüksek haslet ve vicdan mülâhazalarından 
uzak kalabilecek bir meslek tipi kadar cemiyet 
için korkunç bir âfet tasavvur edilemez. Türk 
hekimini dünya hekimlerinden aşağı gören ve 
milli gururumuzu kıran zihniyetin can vermesi 
lâzımdır. İlim âlemlerinde Türk hekimleri her 
türlü başarıları diğer sahalarda olduğu kadar 
temine muktedirdir. Türk hekimi şefkat, alâka 
ve inancın kendisine teveccüh ettiği gün bu
günkü verimin birkaç misli gibi bir zaferi temi
ne muvaffak olacaktır. Basit tesislerimizi güler 
yüzlü şifa yurtları haline çevirmenin birinci 
şartı budur. İnsanların hepsinden ziyade hekim 
sınıfı meslekî icaplarının kontrolünde vicdan mu
hasebesine muhtaçtır. Onu küçültebilecek görüş
ler ve kayıtlardan kurtararak ilmî ve vicdanî 
çalışmaları içinde rahat bırakmak lâzımdır. 

îller Kanunu fennî teknik ve teşkilât husu
sunun serbest ve merci bağlılığı tanımamaktadır. 
Bu bakımdan yeniden ele alınmalıdır. Hususi 
hastanelerin çoğalması ve gelişebilmeleri için her 
türlü vergi muafiyetleri temin edilmelidir. Ba
kıcı kırmızı hemşire sayısı ihtiyacı giderebilecek 
hadde iblâğ edilmeli ve gezici yaşil hemşire sis
temi süratle kurulmalıdır. Verem dâvasında açık 
hava sanatoryumları mutlaka denenmelidir. Has
tane inşaatında basit ve ucuz paviyonlan yüksek 
inşaata tercih yoluna girmeliyiz. Köylerde sağlık 
propagandası bakımından ekipler dolaştırmak ta
rama ve âcil yardım yuvaları ve basit ilâç do
lapları en kolay temin edilebilecek imkânlardan
dır. Memleket zenginlerini sağlık tesisleri vücuda 
getirme yolunda teşvik etmeliyiz. Türk semaha-
tinin imrenilecek örnekler vermesine ümitle in
tizardayız. Bu millet; ıstıraplarımızn gideril
mesinde seferber edilmesi iyi bilindiği gün ha
rikalar doğuran, müstesna bir yaradılışa maliktir. 

Nihayet parasız tedavi ve ek görevlere mut
lak surette son verilmeli genç hekimin ve asis
tanların terfihleri âdilâne sistemlerle zıman altı
na alınmalıdır. 

Bu çetin mevzuların düzenlenebilmesi yolun
da bütün meslekdaşlanmızm uhdelerine düşen 
vazifeleri en büyük feragatle ifa edeceklerine 
emniyetimi ve kendilerine minnet ve şükranları
mı arzederek heyetinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, iki takrir vardır. 
Daha da 32 kişi söz almıştır, önergeleri okutu
yorum. 
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B. M. M. Başkanlığına 

Arkadaşların vukuflu izahlarından istifade 
ettik. Müzakerenin kifayetini teklif ederiz. 

Konya Ankara Tekirdağ 
M. Ali Ülgen Ramiz Eren Dr. Zeki Erataman 

Urfa Denizli 
Reşit Kemal Timuroğlu Eyüp Şahin 

Yüksek Başkanlığa 
Kâfi derecede tenevvür edilmiştir. Müzake

renin yeterliğini teklif ediyoruz. 
Niğde İsparta 

Fahri Köşkeroğlu Dr. İrfan Aksu 

BAŞKAN •— Bu kifayeti müzakere hakkın
daki önergeleri oyunuza arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
EKREM HAYRI ÜSTÜNDAĞ (İzmir) -r- Aziz 
arkadaşlarım; sayın milletvekilleri arkadaşlar1-
mm sağlık bütçesi hakkında göstermiş oldukları 
yakın alâkaya çok teşekkül e<!er:m. Sağlık Ba
kanlığınız medeniyet dünyasının sağlık teşkilâ 
tında eşine rasgelinmiyen ağır bir vazife de-
ruhde etmiştir. Bu vazife koruyucu hekimliği, 

. şâfi hekimliği yurdun her köşesine ulaştırmak 
vazifesidir. Bunu cesaretle başarmaya çalışmak
tadır. 

Ancak, hemen ifade edeyim ki, bugün mem
leketimizin ekonomik şartları bu azmin tahakku
kuna büyük bir engel teşkil etmektedir ve bu
nun tahakkuk edebileceği ümidi de pek zayıftır. 
Büyük şehirlerimizde yaşıyan ve yekûnu 3 - 4 
milyonu geçmiyen vatandaşlarımız şöyle böyle 
şâf i tababetten faydalanmaktadırlar. Keza aynı 
veçhile 1951 senesinde meriyete girecek olan tş 
Kanunu ile yine büyük şehirlerde tekasüf etmiş 
olan ye sayıları birkaç yüz bini bulan işçi vatan
daşlarımız da şâfi hekimlikten ve koruyucu he
kimlikten istifade etmek imkânlarını bulacak
lardır. Aynı veçhile Emeklilik Kanunu ile me
mur sınıfı da az çok sosyal teminata mazhar ol
muşlardır. Fakat yekûnu 18 milyonu bulan ve 
Devletin mesnedini ve temelini teşkil eden yurt
taşlarımız ve köylülerimiz bu haktan mahrum 
bırakılacaklardır. Görülüyor ki, mesele şimdiye 
kadar ciddî olarak ele alınmamış ve hayati bir 
zaruret olan bu millî sağlık dâvası halloluna-
mamıştır. 

Hükümetimiz vatanın her köşesinde yaşıyan 
her vatandaşa sağlık teminatını vermek kara-
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i'iııı almış ve bu vazifeyi de Sağlık Bakanlığına 
vermiştir! Binaenaleyh, çetin ve çözülmesi za
mana mütavakkkıf olan bu dâvanın nihai ve 
katî bir şekle bağlanması için de Bakanlığımız 
şimdiden hazırlıklara başlamıştır. 1952 de Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığı yeni bir prog
ramla huzurunuza çıkacak ve programı Yüksek 
Meclisçe tasvip edildiği ve imkânlar sağlandığı 
takdirde tatbik sahasına konulacaktır. 

Umumi mâruzâtım bu kadardır. Şimdi ar
kadaşlarımın bâzı temennilerine karşı cevap 
vermek istiyorum. 

Dr. Aziz Uras arkadaşımıza peşinen teşek
kür ederim. Zira sıhhati umumiye mesaili üze
rindeki sözleri benim de düşündüğüm ve tatbik 
sahasına geçmesini arzu ettiğim şeylerdir. Bil
hassa emrazı sâriye ile mücadele, verem, trahom 
ve sair mesaile temas ettiler, fakat bütçenin 
her hangi bir hususiyeti, yani ayrıca zikredil
memiş kısımları varsa bunlar yapılmıyacak de
mek değildir. Tabiatiyle ciddiyetle meşgul olu
nacaktır, esas vazifemizdir. 

Merkez Hıfzıssıhha müessesesinin bütçesinde 
cüzi bir azalma göze çarpıyorsa esasen bu mü
essese ihtiyaçlarım sağlamış olup halen normal 
mesaisine d«vam etmektedir. Bu hususta bu
günkü ihtiyaçları karşılıyacak şekilde yeni bir 
kanun tasarısı hazırlanmış ve Başbakanlığa su
nulmuş bulunmaktadır. 

Devlet Hastanelerine gelince; Devlet hasta
nelerinin tahsisatı kesilmemiş aynen bırakıl
mıştır. 

1950 yılı yatak sayısına yeniden (710) ya
tak ilâvesi için de hem tesis ve hem de idame 
masrafı konulmuştur. Bu suretle 1950 yılında 
mevcut 7329 yatağa 710 yatak daha ilâve edile
cektir. (Bu yataklara verem yatakları dâhil 
değildir). 

Verem yatakları : Halen mevcut 2107 verem 
yatağına bu yıl 2000 yatak ilâve edilmek sure
tiyle bu yatakların mevcudu da 4107 ye çıkarı
lacaktır. 

Sağlık merkezlerine gelince; 1950 de mevcut 
sağlık merkezleri 29 dur. 1951 ortalarında in
şası bitecek 7 sağlık merkezi daha açılacaktır. 
Bundan 12 tanesinin inşaatının 1951 sonlarında 
bitirilip 1952 yılında açılması sağlanacaktır. 

Sayın İstanbul Milletvekili Nazlı Tiabar ar
kadaşımızın çocuk vefiyatı hakkındaki beyana-
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tına gelince: Biz sıtma savaş tabipleri ve diğer 
vazifeliler ile sıtma mmtakalarmda 11 bin köyü 
kontrol altında bulundurmaktayız. Bu köylerde 
yapılan ev ev araştırmalar neticesinde hazırla
nan ölüm - doğum istatistiklerine göre, ölüm 
0 - 1 yaş arasındaki çocuklar arasında 1938 de 
binde 161 dir. 1950 de bu nispet 75 e kadar 
düşmüştür. 

Binaenaleyh on bir bin köyde yapılan tet-
kikat neticesinde vefiyatın büyük ölçüde azal
dığı görülmüştür. Bunlar bilhassa sıtma sa
vaş teşkilâtımızın kontrolü altındaki köylerdir. 
Bunun haricinde daimî murakabemiz altında 
bulunmıyan köylerde ölüm daha fazladır. Teş
kilâtı sıhiyemiz genişledikçe diğer kasaba ve 
köylerimizde de ölümün azalacağı gayet ta
biîdir. 

Ahmet Başıbüyük arkadaşımızın mütalâa
larına gelince; hastane profesörleri ve tabip
leri gündüz ve gecenin her saatinde vazifeleri 
başında çalışmaktadırlar. Gece ve gündüz va
zifesi başında bulunmıyan yoktur. Zaten her 
hastanenin nöbetçi tabip, hemşire ve ebeleri 
vardır. İşini iyi yapmıyanlar tahakkuk ederse 
onlar hakkında takibat yapılmaktadır, kendisi
ne arzı malûmat ederim. 

Mükerrem Sarol arkadaşımızın temennilerini 
şu suretle cevaplandırıyorum: İmkân nispetin
de sağlık merkezlerinin teksirine gayret etti
ğimizden bu merkezlerin çalışma tarzını da 
Etimesgut'taki gibi bir intizama bağlamaya ça
lışacağız. Bir sağlık merkezinin tam randıman
la çalışabilmesi için taşıt aracına ihtiyaç var
dır. 1951 yılı Bütçesine, 15 kadar taşıt aracı 
alabilmek için de ödenek konmuştur. 

Hıfzıssıhha mektebi açılacaktır, bunun için 
bir Kanun tasarısı hazırlanmış ve Bakanlar 
Kuruluna verilmiştir. Hükümet ve belediye ta
bipleri de, sağlık merkezleri . tabipleri de bu 
hıfzıssıhha okulunda staj görüp yetişeceklerdir. 

Koruyucu tababeti Sağlık Bakanlığının bel-
libaşlı mesaisi haline getirmek bizim de hede
fimiz ve gayretimizdir. 

Doktor Talât Oran arkadaşımız, Yüksek 
Sağlık Şûrasından bahsettiler. Yüksek Sağ
lık Şûrasına, ilmi, irfanı ve eserleriyle tema
yüz etmiş ve uzun zamanlar memleket sağlık 
dâvasında çalışmış zevat intihap edilmektedir. 
İntihap edilen zevat tıbbın umumi şubelerin de 
bilhassa, sıhhati umumiye meselelerinde sene-
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İerce meşgul olmuş, muvaffakiyetle hastaneler
de ve kliniklerde çalışmış ve bunları idare 
etmiş, otorite sahibi insanlardır. Bu sebeple 
Şûraya tevdi edilen her husus muvaffakiyetle 
halledilmiş ve kararlara bağlanmış bulunmak
tadır. Bu teşekkül Bakanlıkça hazırlanmış ta-

. limat ve nizamnamelere göre tesis edilmiştir. 
Bunların çalışmaları ilmîdir, eczacı ve dişta-
bibi gibi teferruatla meşgul olmazlar. 

TALÂT ORAN (Bilecik) — Bu konu ile il
gili bir sual: Diştabibi, eczacı ve hemşirelerin 
de teşekkülleri vardır, acaba bu heyette bun
lar temsil olunamazlar mı? 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
EKREM HAYRÎ ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — 
Buna ait bir Kanun vardır, bunların da temsi
linin ancak bu Kanunda bir tadilin düşünülme
sini icabettirdiğini takdir edersiniz. 

Dr. Muhlis Bayramoğlu arkadaşımızın iyi 
bir görüşle ileri sürdükleri mütalâlarma tama
men iştirak ediyorum. Bunları tahakkuk ettir
mek benim vazifemdir. Kendisine teşekkür ede
rim. 

Doktor Talât Vasfi Öz arkadaşımız, etibba 
odalarından ve eczacı odalarından bahsettiler. 
Bunun için yeni bir Kanun hazırlanmaktadır. 
Bu mevzuu büsbütün yeni bir anlayışla ele al
maktayız. 

Hususi hastanelerin gelişmesi için yeni ted
birler almak üzereyiz. Hastane inşaatında ta
sarruf en başta gelen düşüncelerimizdendir. 

îlâç dolapları için de yeni bir Kanun tasarı
sı hazırlanmaktadır. 

Ek görev ve sigorta işleriyle meşgulüz. Asis-
teanların terfii işini yeni Teşkilât Kanununda 
nazarı dikkate alacağız. 

Arkadaşlarım, maruzatım bundan ibarettir. 
(Alkışlar). • ' 

ALÎ FAHRÎ ÎŞERÎ (Balıkesir) — Çok kıy
metli doktorlarımız vardır. Fakat bunların vizi
te ücreti 30 - 40 liradır. Halk bu parayı veremi
yor ve şikâyet ediyor. Acaba bu ücretlerin in
dirilmesi imkânı yok mudur? 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
EKREM HAYRÎ ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — 
Yeni hazırlanmakta olan Etibba odaları kanu
nu bu salâhiyeti kendilerine vermektedir. Bu 
hususu nazarı dikkate alarak ücretlerini ona 
göre tesbit edeceklerdir. 
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YUSUF KÂMÎL AKTUĞ (Diyarbakır) — 

1951 senesinde sağlık merkezlerinin kaçı Şark
ta, kaçı merkezde açılacaktır? 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
EKREM HAYRÎ ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — 
Müsaade ederseniz bu sualin cevabını fasılların 
müzakeresi esnasında arzedeyim. 

ALÎ NACÎ DUYDUK (Giresun) — Kancalı 
kurt hastalığı mücadelesi hakkında izahat lüt
feder misiniz? 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
EKREM HAYRÎ ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — 
Hakikaten kancalı kurt hastalığı Karadeniz ha
valisinde çok intişar etmiştir. Bu. hastalık çok 
mühimdir. Orada yaşıyan zavallı vatandaşlara 
mızı her türlü hastalıklara karşı gayrimukavim 
bir hale getirmektedir. Verem ve saire hastalık
lar bunların yaptığı tahribat dolayısiyle kolay
lıkla inkişaf etmektedir. 

Buna karşı alınan tedbir iki noktada telhis 
edilebilir. Birisi tedavi, diğeri de intişarı önle
mektir. Hastalığın intişarını önlemek için suni 
gübre kullanmak lâzımdır. Halbuki oralardaki 
ziraatçiler tamamiyle insan gübresi kullanmak
tadırlar. Bunun önüne geçmek lâzımdır. Bunun 
için de Ziraat Bakanlığı ile temasa geçtik. On
lara uzun vâde ile ve ucuz suni gübre temin et
mek yolundayız. Hattâ Karabük'te yapılan su
ni gübrelerden, bir tecrübe mahiyetinde olmak 
üzere, birkaç ton da almış bulunuyoruz, 

Tedavi için ise orada teşkilâtımız vardır ve 
musapları tedavi etmektedirler. Ve intişarını 
önlemek için lâzımgelen tedbirler almaktadır
lar. 

HÜSNÜ AKŞÎT (Denizli) — Ek görevli 
doktorlar hakkında ne düşünüyorsunuz? 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
EKREM HAYRÎ ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — 
Bu, bir Hükümet meselesidir, bir bakanlık me
selesi değildir. Çünkü ek görev meselesi mev-
zuubahis olduğu zaman mesele ek görevlerin sa
yısı 18 bin ise bunun 16 bini Millî Eğitim Ba-
kanlığmdadır. Geri kalanları ise diğer vekâlet
lere taksim edilmiştir. Meselâ burada, bir muh
terem doktorumuzdan bahsederek, onun ek gö
rev aldığı üzerinde şikâyet ettiler: Numune 
Hastanesinin sertabibi Rüştü Çapçı. Bu arkadaşr 

Bakanlığımızda ek görev almış değildir. Husu
si müesseselerde ek görev almıştır. Vazifesini 
bitirdikten sonra kendisini musirran istiyetr 
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hastalara bakmaktadır. Binaenaleyh, bu arka
daşın hususi müessesede aldığı bu vazifeyi ek 
gcjrev olarak telâkki etmek doğru değildir. 

^SAT OKTAY (Kars) -^ Eczahanelerin tah
didi meselesinin kaldırılması düşünülüyor mu? 
pir de memleket hastanelerimizden 47 tanesinin 
durumları çok fenadır. Bunların umumi muva
zeneye alınması hususu düşünülüyor mu?.. 

SAĞLIK VB SOSYAL YARDIM BAKANI 
EKREM HAYRÎ ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — 
Efendim; eczanelerin tahdidi meselesine gelince, 
umumiyetle bunların gayrikâfi olduğu ileri sü
rülmekte, yeni tedvin edilmekte olan Eczaneler 
Kanununda bu cihetler nazarı dikkate alınarak 
bâzı noktalar derpiş edilmiş ve bu kanun Bakan
lar Kuruluna takdim edilmiş bulunmaktadır, ya
landa Yüksek Huzurunuza sunulacaktır. 

özel idareler hastanelerine gelince; bu has
tanelerin durumu hakikaten çok fenadır. Bun
lar hakkında birçok şikâyetler vâki olmaktadır. 
Bu meyanda Konya, Antalya hastaneleri" tehli
keli, bir durum arzetmiş bulunmaktadır. Bakan
lığa geldiğim günden beri her gün sayın millet
vekillerinden, ve onların bulundukları seçim da-
irejerinden, özel idarelerden, valilerden mütema
di şikâyetler alınmaktadır. Birçokları kapanmak 
tehlikesi ile haşhaşa bulunmaktadır. Bunları na
zari itibara alarak muhtaç olan 20 - 22 kadarını 
Devlet teşkilâtına almayı düşündük ve fakat im-
kâriİB l̂ıktan dolayı alamadık. Yalnız iki milyon 
lira bir yardım tahsisatı konmuştur. Bu sefer 
bütçemiz encümende konuşulurken muhterem 
komisyon azaları vaziyetin ehemmiyetini idrak 
ederek yardım faslına iki milyon daha ilâve et
mişlerdir, Bu şekilde öyle tahmin ediyorum ki, 
esaslı bir karar alıncaya kadar özel idare hasta
neleri sikmtılı vaziyete düşmiyeceklerdir. 

ŞÜKRÜ KERÎMZADE (Kastamonu) — 
Malûm olduğu üzere yabancı müstahzarat hak
kındaki vekâletin bir kararına göre, bunlar A, 
B, € diye üç kategoriye ayrılmış bulunmakta
dır. Bunlardan birinci kategoriye dâhil müstah
zaratın. Ticaret Bakanlığının bir kararı ile mem
lekete girmesi mümkün oluyor. Fakat doktor 
arkadaşlardan öğrendiğimize nazaran hayati 
mahiyeti haiz müstahzarat maalesef gelmiyor. 
Bu gibi ilâçlara memleketin büyük ihtiyacı var
dır. Bu hususta Sayın Bakanın ne düşündüğü
nü rica ederim. 
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SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANİ 

EKREM HAYRÎ ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — 
Efendim, hayati ihtiyaç olan müstesna bâzı 
ilâçlar dünyada müstesna fabrikalar tarafından 
imal edilmektedir. Meselâ bu ilâçlardan bir kıs
mı yalnız Amerika'da yapılmakta idi; hattâ 
orada bir fabrika tarafından yapılıyordu. Bü
tün dünya bu ilâcı çok müşkül bir vaziyette it
hal ediyordu. Son zamanlardaki ilmî terakkiyat 
sayesinde diğer memleketlerde de yapıldı, hem 
ucuzladı ve hem de temin edilmeye başlandı. 

Kıymetli ilâçların memleketimize ithali için 
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı 400 000 dolarlık 
döviz verdi yakında mebzul olarak bu ilâçlar 
bulunacaktır. 

BAKÎ ÖKDEM (Aydın) — Askerî ve sivil 
hastanelerin tevhidi hakkında bir düşünceniz 
var mı? 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
EKREM HAYRI ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — 
Bakanlıklara ait bâzı sıhhi teşekküller mevcuttur, 
bu teşekküllerin bir elden idare edilmesi çok da
ha iyi olur. Biz de bu fikri tasvip etmekteyiz. 

Bu hem sayım bakımından, hem de maslahat 
bakımından faydalı olur. Ancak müsaade eder
seniz tetkikatımızı yapalım, neticeyi Yüksek Mec
lise arzedelim. 

BAŞKAN — Arkadaşlar; sualler devam eder
se iş uzayacaktır. 15 kişi sual sormuştur. (Kâfi, 
kâfi sesleri). 

Arkadaşlar, bu arkadaşlar lütfen ilgili bölüm
de suallerini sorsunlar. Şu halde bölümlere ge
çiyoruz arkadaşlar. 

B. Lira 
101 Bakan ödeneği 5 320 

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

201 Aylıklar 21 017 700 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

202 Hizmetliler ücreti 7 503 460 

BAKİ ÖKDEM (Aydın) — Arkadaşlar; köy 
enstitülerinden mezun olan sağlık memurlarının 
istenilen evsafta olmadıkları ve ihtiyaca cevap 
veremedikleri hepinizce malûm bîr keyfiyettir. 
Bunun üzerinde durmayacağım. Müsaadenizle 
bir noktayı açıklamak mecburiyetindeyim. 

Arkadaşlar; köy enstitüsü mezunu olan sağlık 
memurları her bakımdan Sağlık Bakanlığına 
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bağlı oldukları halde yalnız inzibati bakımdan 
Millî Eğitim Bakanlığına bağlanmıştır; meselâ 
vazife dolayısiyle inzibati bir suç işliyen köy sağ
lık memurlarının tetkikatını Millî Eğitim me
murları yapmaktadırlar. Bunun sebebi hikme
tini bir türlü anlıyamadım. Aynı zamanda bu 
sağlık memurları yine 4274 sayılı Kanuna tâbi 
tutularak yardım sandığına girmeye mecbur tu
tulmuşlardır. Ücretlerini Sağlık Bakanlığından 
aldıklarından tatbikatta maaşlarından % 1 yar
dım sandığı hisseleri alınamamaktadır. İnzibati ba
kımdan olan salâhiyetin de Sağlık Bakanlığına 
alınmasını ve % 1 yardım sandığı mecburiyeti
nin kaldırılmasının teminini Sayın Bakandan 
rica ediyorum. 

A. MUHÎT TÜMERKAN (Sinob) — Muh
terem arkadaşlar; bu bölümde iller hizmetliler 
ücreti diye kayıtlı olan kısımda tahsisat, hasta
neler de dâhil olmak üzere, bütün sağlık mües
seselerinin hastabakıcı, hademe, aşçı, masajcı, 
çamaşırcı, işçi gibi hizmetlilerini alâkadar edi
yor. Daha evvelce, belki de bir yanlış anlaşma 
dolayısiyle, hastanelerde beş hastaya en az bir 
hastabakıcı düşeceği hakkında mevcut bir bilgi 
dolayısiyle Sayın Bakanın beş hastaya bir hasta
bakıcı düşeceği hakkındaki beyanı mutlak olarak 
yanlış bir şekilde kabul edilmiş; gece nöbetlerinde 
hattâ gijnde iki defa değişmesi gereken bu per
sonel dışında hastalara bakan hademelerle pan-
sımancılar, laborantlar, poliklinjikçiler, aşçt 
başı, çamaşırcılar gibi dolayısiyle hasta hizmetin
de bulunanların hesaba katılmadığı görülmüştür. 
Bu sebeple bu sene geçen seneye nispetle 780 has
tabakıcının hastanelerde vazifelerine son ve
rilme durumu hâsıl olmuştur. Bunlar yarından 
sonra hastanelerdeki hizmetlerinden çekilmek 
mecburiyetinde kalacaklar, kendilerinin muzta-
rip olmaları kadar hizmet de aksıyacaktır. 

Elimizde hastaneler personel adedinin ne 
kadar olacağına dair kanunlarımızda , sarih bir 
madde bulunmamasına rağmen bütün dünyada 
en az üç hastaya iki hizmetli düştüğü malûm
dur. Bizde eskiden beri ve şimdiye kadar iki 
hastaya bir hizmetlinin düşmesi usul olarak de
vam ettirilmekteydi. 1950 de meselâ Ankara 
Numune Hastanesinin vasati 650 hastasına kar
şılık 220 kadar personeli vardır. 1951 Bütçesin
deki kadro ve tahsisatın böyle çıkmasiyle sade 
bir hastanede 88 hasta bakıcı ve müstahdem ay
rılacaktır. Bu büyük hastanenin bahçıvanı, aşçısı, 
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çamaşırcısı dâhil olmak üzere 120 - 140 kişi ile 
idare edilmesi gerekecektir. Diğer hastanelerin 
durumu da nazarı dikkate alınacak olursa vazi
yetin ne kadar ağır olacağını tahmin edeceksiniz. 
Sayın Bakana Bütçe Encümeninde bu husus âr-
zedildiği vakit, bütçenin muayyen iki devrede 
hazırlanmış olduğunu ve kendisine bu kısıtiin 
muayyen fennî esaslara göre yapılmış olduğu ifa
de edilmiş olduğundan durumu bizzat tetkika 
imkân bulamadıklarını ifade etmiştiler. Bu 
halin evvelki sayın bakanın 5 hastaya bir hasta
bakıcı formülünü söylemiş olmasından ve bunun 
yanlış olarak diğer personel ve nöbet işlerine de 
teşmil edilmesinden doğduğu anlaşılmaktadır. 
Ben, bugün düşülmüş olan güç duruma bir çare 
olur ümidiyle yeni tahsisat teklif edemeyeceğimi 
nazara alarak 25 - 30 liralık vazifede bulunan 
kimseler çıkarıldığı için, yine 25 - 30 liralık aynı 
sayıda kadro ilâvesini bir formül Halinde arze-
deceğim: 

(D) cetvelinin son kısmında ancak senenin 
bitimine beş ay kala vazifeye alınmaları muh
temel hastabakıcılar kadroları vardır. Bunlar 
yeni hastanelerin inşaat ve tamirlerinin bitimin
de istihdam edilebilecektirler. Eldeki yetişmiş 
personelden çıkarılacak olanları sonradan! bulup 
göndermek imkânını da elde edemiyeceğiz. î |k 
yedi aylık müddet zarfında işinden çıkarılacak 700 
hastabakıcının ve hastanelerin zor durumunu 
takdir buyurursunuz. Beş ay için Jkönul&n kad
rolara göre 100 - 200 lira aylıklar olduğuna na
zaran; şimdilik hîç olmazsa bunları 25 - 30 ar li
ralık 700 küçük yeni kadro haline sokmak müm
kün olacaktır. Bu suretle 700 kişilik bir hasta
bakıcı fedakâr zümresinin ümitsizliğe ve zarar
lara uğratılması da önlenmiş olacaktır. 

Sayın Bakanın Bütçe Komisyonunda izahat 
verirken ihsas ettikleri veçhile 640 yataklı bir 
hastanenin işlerini 130 kadar bakıcı ile görülemi-
yeceğini esas olarak kabul edeceklerine eminim. 
Ohalde yukardaki teklifime ilâveten bir formül 
üzerinde daha durabiliriz : 

Hastanelerin 15 212 000 liralık Ödeneğinden 
212 000 lirasının buraya aktarılması suretiyle 
15 212 000 lirayı 15 000 000 na indirmek büyük 
bir sıkıntı doğurmıyabilir. Her ikisi için de tak
rir hazırladım, Sayın Sağlık Bakanı bu hususta 
beni destekliyeeek olurlarsa takririmi takdim ede
ceğim. 

Bir noktayı daha izah edeyim. Demin söyle-
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11 diğim gibi hastanelerde kaç personel bulunduru

lacağına dair bir kanun mevcut olmamakla bera
ber sıhhi müesseseler ve bu meyanda 200 yataklı 
şehir hastaneleri hakkındaki Bakanlar Kurulu 
kararına göre 80 müstahdem 90 kadar da iaşeli 
ve teknik personel olmak üzere 120 kişi bulundu
rulmasını âmir bir hüküm mevcuttur. Buna 
nazaran meselâ Ankara'da 640 yataklı hastaneye 
150 personel bile verilmemiş oluyor. Kanundaki 
ödenek ve cetvel bu şekilde kabul edilirse alâka
lıların fedakârlıklarına rağmen bugün bile zor 
karşılanan hastane hizmetlerinin aksamasını kıs
men olsun Önliyebileceğinizi umarım. 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA SEDAT BA
RI (Seyhan) —Muhterem arkadaşlar, bu hu
susta lüzumsuz bir telâşın ortalığı aldığını gör
mekteyiz. Hastanelerde, gazetelerde ve ara
mızda da fazla telâşı mucip olduğu görülıhek-

- tedir. 
Efendim, Sağlık Bakanlığının personel gi

derleri umumi bütçesinin % 53 nu teşkil etmek
tedir. Personel masraflarının yüksekliğine dik
kat nazarınızı çekerim. Sağlık Bakanlığı elbette 
ki, rasyonel bir yola gitmek mecburiyetindedir. 
Azaltıldığı iddia edilen personel, teşkilât için
de hiçbir aksamayı mucip olmıyacaktır. Bir de
fa adedler söylendiği gibi 88 değil 47 kişidir. 
Bunlar da telef on memuru, demirci, 12 hademe, 
daktilo, . boyacı ve saire gibi hastanenin işle
mesini engellemiyecek şeylerdir. Diğerlerinin 
de müfredatı aynen böyledir: Marangoz, aşçı 

• yardımcısı, hademe... Yani küçük ücret alan 
kimselerden ibarettir. Binaenaleyh muhterem 
arkadaşımız Muhit Tümerkan'ın ortaya koydu
ğu iddianın yerinde olmadığını arzetmek isti
yorum. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
EKREM HAYRİ ÜSTÜNDAĞ (îzmir) — Efen
dim, evvelâ Diyarbakır "Milletvekili arkadaşı
mızın suallerine cevap vereyim. 1951 yılı için-

.• de başlamak suretiyle Kalan, Akçadağ 'da sağ
lık merkezi kuracak, 1951 yılında da Nusey-
bin,: Doğu Beyazıt, Hakkâri, Eğin, Özalp in
şaatını ikmal edeceğiz. 

'."•.;"•••' Arkadaşımız Muhit Beyin sorularına gelin
ce ; tasarruf maksadiyle bâzı kadrolarda- azalt-

- ::ma' yapılması takarrür etmiş ve bunun için de 
bir-komisyon teşekkül etmiştir. Bu komisyon 
bâzı kararlar almış, bu kararlar hastane tabip-

-: teri. ve inüessese müdürlerine bildirmişti. Ka-
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rarı alırken sebeplerini şöyle izah ettiler. 
Süıhi müesseselerde hakikaten bâzı kadroların 
tasarrufları yapılmış, fakat şu sebeplere istinat 
etmişler: 790 sayılı bir Kanun vardır. Bu ka-

.ııuııa ek bir talimatname yapılmıştır. O talimat
namede her yatağa bir hasta bakıc; tahsis edil
miş, bu sayı gittikçe genişletilmiş, beş yatağa 
bir hademe, bir hastabakıcı verilmiştir. Kanu
nun hükmüne riayet etmek maksadiyle bu ta
sarrufları yaptıklarını söylüyorlar. Hastane ve 
s hhi müesseselerde vücutlarına kati lüzum bu-

. lunmıyan eşhastan tasarruf etmek düşüncesi 
hâkim olmuştur. 

Sonra, üçüncüsü, hastane müstahdemleri ara
sında yatak sayısı nazarı itibara alınarak yapı
lan yeni tevzi şeklidir. Meselâ 20 yataklı bir 
hastaneye 27 tane müstahdem verilmiştir. Bâzı 
hastanelerin müstahdemi çok tutulmuş, bâzı has
tanelerin de kısılmıştır. Binaenaleyh böyle bir 
tevzi yapmak suretiyle bir tasarruf temin et
mek mümkün olacağı tasavvur edilmiş ve bu 
maksatla bu indirmeler yapılmıştır. Zaten yeni 
kadroların tanziminden evvel 1950 Ağustosun
da vekâlet tarafından müessesata bir tamim ya
pılmıştır. Bu tamimde bir asgari personel kad
rosunun tanzim edilerek kadroların boş tutul
ması bildirilmiştir. 

Telaş ve heyecanın sebebi ise, o zaman ve
kâletin tanzim edilen kadro cetvelidir. Halbuki 
bilâhara bu cetvel Bütçe Komisyonunda ince
lendikten sonra yeniden tevzin ve bu suretle 
hastaneler de tatmin edilmiştir. Bu son kadro
lar da Sayıştaya verilmek üzeredir. 1951 sene
sinde tesis edilecek verem hastaneleri için eli
mizde 676 elemanımız mevcuttur, kadromuz da 
vardır. 

Arkadaşımız Muhit Beyin teklifine göre 700 
personelin açıkta kalacağı anlaşılmaktadır. Fa
kat bugün bu, 400 e indirilmiştir. Bu çıkarıla
cak olanların içinde bâzı tenekeciler de vardır. 
Bunlar hastaneden yiyip içiyor ve ayda 100-150 
lira da maaş alıyorlar. Bu suretle bir tenekeci 
2 000 liraya malolmaktadır. Halbuki bunun 
hastaneye hizmeti ancak 100 lira kadar bir şey
dir. Bu her zaman dışardan da temin olunabilir. 
Onun için bunlar tasarruf edilmiştir. Bu ve bu
nun gibi daha bir kısım zait kadrolar tasarruf 
edilmiştiî. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

KAZIM ARAR (Çankırı) — Efendim, sayın 
Bakanın verdiği izahattan anlaşıldığına göre, 
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büyük hastanelerde büyük ölçüde bir kadro ta
sarrufu yapılmıştır. Bizim Çankırı Vilâyetinde, 
kadro mevcudu 25 olan bir hastanede 11 kişi 
açığa çıkarılıyor. Hastanedeki marangoz kaldı
rılmıştır. Fakat doktorun verdiği mütemmim 
malûmata göre bir hastane marangozsuz olmaz 
diyorlar. (Biliyor musunuz sesleri) Benim bildi
ğim bir şey değil, belki öyledir, fakat doktor
lar söylüyor. Şimdi 25 kişilik bir kadrodan 11 
kişiyi çıkarmak hakikaten hastanenin bütün 
muamelâtını felce uğratacağını alâkalı hekimler 
söylemektedir. 

Sonra tasarruf hep hademelerden mi başlar? 
Bu, umumi bir dâva. Devlet müesseselerindeki 
memur sayısı % 50 nispetinde fazla iken, sayın 
Bakan 100 dediler, bunlar 30 lralık hademeler
dir, bunlardan 11 kişinin kadrodan eksilmesi 
bence tasarruf değildir. Bu itibarla kadro hak
kında arkadaşlar tarafından bir teklif var mı, 
yok mu bilmiyorum. Şayet bir kadro tasarrufu 
mevzuubahis ise, ve bu kabul edildiği takdirde 
% 50 nispetinde bir tasarrufu buraya tatbik et-
miyerek, bunların bir kısmını başka yerden te
min etmelerini rica edeceğim. 

MUHÎT TÜMERKAN (Sinob) — Efen
dim; deminki teklifimi burada arzetmeme saik; 
Bütçe Encümeninde geçen müzakerelerde, D 
cetveline ait tasarının daha evvelki bakan za
manında yanlış anlaşılma dolayısiyle eksik gel
diğini tesbit etmekliğim idi. Sayın Bakan da te
mayüllerinin ne ve kanaatlerinin bu şekilde ol
duğunu encümendeki sorulan sualler karşısın
daki durumları ile açıklamışlardır. 

Sedat Barı arkadaşımızın, telâş izafe eden 
sözlerini yüksek takdirlerinizle arzediyorum. 
Yalnız 88 kişi değil, 47 dir. 

Sayın Bakanın da konuşmalardan sonra izah 
buyurdukları gibi son zamanlarda alınmış bir 
kararla 88 kişi 47 ye indirilmiştir. Böyle de olsa 

. 640 yataklı bir hastanenin alhçısı, çamaşırcısı, 
kapıcısı ve sair hizmet erbabı dâhil hepsi 150 ki
şi ile geceli gündüzlü nöbetleriyle hem de böyle 
bir merkez hastanesini gereği gibi idare edile
ceğine Sayın Bakan da ısrar buyururlarsa ben
denizin başkaca bir mâruzâtım kalmıyacaktır. 
Müzakerelerin süratli seyrini arkadaşımın telâş
lı olarak ifade etmesini de yüksek takdirinize 
arfcederim. 

«PEBÎBUN FtKRÎ BÜŞÜNSEL (Bingöl) — 
Efendini, Bingöl'e ait bir kadro tasarrufundan 
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bahsedildi, Hakikaten böyle ise bu doğru bir ha
reket olmaz. Bingöl esasen bir mahrumiyet mın-
takasıdır; Yüksek Meclisin de mahrumiyet böl
gelerine ait asilâne hareketleri görülmektedir. 
Lütuflarmı rica ederim; 

BAŞKAN — Sözcü, buyurun. (Beye sesleri). 
SAĞLIK KOMİSYONU ADINA SEDAT 

BARI (Sivas) — Efendim, Çankırı Hastane
sinde altı kişi tasarruf edilmiştir. Kâzım Arar 
arkadaşımız adedi daha çok bildirmişlerdi; bun
lardan beş adedi 30 liralık hademedir. Başka bir 
Vaziyet yoktur. 

KÂZIM ARAR (Çankırı) — Arkadaşlar, 
bu hastaneye Bakanlığın göndermiş olduğu kad
royu okudum, vakıayı bizzat müşahedeye müs
teniden arzettim, 11 kişi kadro dışı bırakılmış
tır. 

BAŞKAN — 202 nci bölümü ayunuza arze
diyorum... Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

B. Lira 
204 Yabancı uzman ve hizmetlilerle 

tercümanlarının ücretleri 42 696 

BAŞKAN — Bu hususta bir önerge vardır, 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Şimdiye kadar Sağlık Bakanlığı için yaban

cı uzman celbedilmemiştir. 204 ncü bölümdeki 
42 696 liranın kaldırılmasını arz ve teklif ediyo
rum. 

Bilecik 
Dr. Talât Oran 

BAŞKAN —• Dikkate alınmasını kabul eden
ler... Etmiyenler... Önerge reddedilmiştir. 

Bölümü oyunuza arzediyorum. Kabul edenler. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B. Lira 
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge

reğince yapılacak zamlar ve yar
dımlar 991 000 
BAŞKAN —• Kabul edenler.. Et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

207 3656 «ayılı Kanunun 5 nci madde
si gereğince ödenecek yabancı dil 
para mükâfatı 5 001 
BAŞKAN •— Kabul edenler.; Et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 
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5434 sayılı Kanunun 14 ncü mad
desinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 
39 neu maddeleri gereğince Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli San
dığına yapılacak ödemeler 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et-
miyenler.. Kabul edilmiştir. 
Temsil ödeneği 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et-
miyenler.. Kabul edilmiştir. 
Ek görev tazminatı 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 
Merkez büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et-
miyenler.. Kabul edilmiştir. 
iller büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et-
miyenler.. Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et-
miyenler.. Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret ve 
giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et-
miyenler.. Kabul edilmiştir. 
Kira karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et-
miyenler.. Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et-
miyenler.. Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et-
miyenler.. Kabul edilmiştir. 
4598* sayılı Kanun gereğince öde
necek tedavi gderleri ve yolluk
ları 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et-
miyenler.. Kabul edilmiştir. 
Taşıt giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et-
miyenler.. Kabul edilmiştir. 
Temsil gideri 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et-
miyenler.. Kabul edilmiştir. 
Sağlık memurları ve sağlık ko
ruyucuları hayvan yem karşılı
ğı 

20.2 
Lira 

1 568 663 

2 100 

151 585 

36 900 

126 000 

30 000 

266 000 

60 001 

5 700 

1 344 726 

19 500 

284 500 

4 000 

300 000 
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SİNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Sayın ar

kadaşlar, bu sağlık memurlarının seyyar olanları
na Devlet ayda 15 lira hayvan yemi bedeli veri
yor. Bu zamanda 15 lira* gibi bir yem bedeli ile 
hayvan beslemeye imkân var mıdır? Diğer mü
esseseler rayice göre verdiklerine nazaran, sağ
lık memurlarının aldıkları miktar lâşey mesa
besinde olduğu için, kanuni mesnedi varsa art
tırılması lâzımdır. Binaenaleyh sayın Bakandan 
bu zavallıların vaziyetini ıslah edecek şekilde 
bu maddenin düzenlenmesini rica ediyorum. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
EKREM HAYRÎ ÜSTÜNDAĞ (tzmir) — Sağ
lık memurlarının hayvan yem bedeli, 15 lira 
eder. Bu yetmez, gayet tabiîdir. Bu bir tahsisat 
meselesidir. Sayın milletvekillerinden biri de 
bu hususta bir lâyihai kanuniye vermiştir, ya
kında Meclise gelecek, müzakere edilecektir. 

BAŞKAN — 405 nci bölümü oyunuza arze-
diyorum: 300 000 lira olarak kabul edenler.. 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

B. 
408 

415 

416 

Huzur ücretleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Sağlık müzeleri genel giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Okullar, kurumlar genel gider
leri 

Lira 
17 000 

15 000 

522 450 

MUHARREM TUNCAY (Balıkesir) — Muh
terem arkadaşlar, bu bölümde nazarı dikkatini
zi çekmek istediğim bir nokta var : Köylere ebe 
yetiştiren okul. 

Dikkat edecek olursanız ve bu işde ilgi gös
termiş» olan arkadaşlarım da bilirler ki, şehir
lerde ebelik yapmış olanlar için ancak iki sene 
tahsilden sonra diplomalarını almak imkânı ol
duğu halde köylerde ebelik yapanlara 8 aylık 
bir tahsil devresi kâfi gelmektedir. Bu durum 
karşısında doktor olarak şunu arzetmek isterim 
ki, ameliyat kadar mühim bir vaziyet gösteren 
doğum meselesi karşısında eğer hakikaten sekiz 
aylık bir staj, bir tahsil devresi kâfi geliyorsa 
o halde şehirlerde iş yapan diğer ebeler için iki 
senenin çok olması lâzımgelir. Bu itibarla ta
sarrufa doğru gitmek lâzımdır. Hayır, eğer 8 
aylık bir müddet kâfi değilse o zaman bu, köylü 
vatandaşla şehirli vatandaşı sıhhat bakımın-
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dan ayırmak demek değil midir? (Bravo ses
leri) . 

Arkadaşlar, bu konu, kanaatimce mühim
dir. Köylerde sıhhat imkânlarından uzak bu
lunan vatandaşlara bu iş için gönderdiğimiz 
ebeler ne bir marangozdur, tahta kırıldığı, za
man onu kesip biçip yapıştıracaktır, ne de başka 
bir şey. Onlara teslim edilen, bu memleketin 
hakiki bünyesini teşkil eden Mehmetçikleri çı
karan analarımız, kız kardeşlerimizdir. Bu 
mesele üzerinde hassasiyetle sayın Bakanın du
racağını ümit ederek kürsüyü terketmekteyim 
arkadaşlar. (Bravo sesleri). 

BAŞKAN — 416 ncı bölümü oyunuza arze-
diyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

B. Lira 
417 Bulaşıcı ve salgın hastalıklarla 

savaş genel giderleri 775 000 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? 
KENAN ÇIĞMAN (Çankırı) — Sayın arka

daşlarım; 417 nci bölümde, bulaşıcı ve salgın 
hastalıklarla yapılacak savaş genel giderlerine 
ait tahsisat vardır. ' 

Ayrıca 418, 419 ncu bölümlerde de sâri has
talıklarla yapılacak mücadele için tahsisat 
mevcuttur. Bu mücadeleyi Hükümet tabipleri 
yaparlar. Biliyorsunuz ki ; bir Hükümet tabi
bi kazaya gittiği z-aman bu hastalıklarla top
tan mücadele etmek zorunda kalıyor. Nihayet 
her hangi bir iş için mütehasıs olarak yetişti-
rilmiyen bu doktorlar, gittiği kazalarda hem 
dahiliye, hem hariciye, hem de kulak, burun, 
göz ve sair bütün tıp şubelerini ihtiva eden 
hastalıklarla mücadele eder. Bu şubelerin her 
işi kendisinden beklenmekle beraber, ayrıca 
mücadele işlerinde, memleketin sıhhatinin ko
runması, sâri hastalıklardan memleket evlât
larının kurtarılması da onlardan isteniyor. On
dan başka sayın arkadaşlarım, bir hükümet 
tabibi o kazanın belediye tabibidir, o belediyeye 
ait bütün temizlik noksanlarından, her şeyden 
o mesuldür. Bu tabip nihayet gittiği kazada 
katiyen rahat ve durak yüzü de görmez. Dai
ma hayatı tehlikelerle karşı karşıyadır. Sabah
tan akşama kadar tıbbın muhtelif şubelerine ait 
işlerle uzun uzun uğraşıp yorulurlar. Muhte
lif sebeplerle gece uykusu dahi onlara haram 
olur. Sâri hastalıklarla mücadele edebilmek 
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için mütemadiyen dolaşır ve nihayet her gûn 
karşısına gelen her çeşit hastalıkla haşhaşadır. 
Nezleli onun yüzüne karşı aksırır, tüberküloz-
lu onun ağzına karşı öksürür. Bu sebeplerle.çe
şitli tehlikelerle hayatı karşıkarşıya olan insan
dır. Sıtma, verem, frengi ile mücadele eder. 
Dinlenmeden, durmadan çalışır. Kendisini mem
leketin fedakâr ve feragatkâr evlâdı olarak 
takdirle anmamız icabederken bu vatan çocuk
larına hıncı varmış gibi bâzı arkadaşlar görü
yorum ki aleyhlerinde konuşuyorlar. Bunun 
büyük bir haksızlık olduğunu bu kürsüden ifa
de etmek isterim. Bu kadar feragat ve fedakâr
lık karşısında bu şekilde nankörce konuşmak 
doğru olmaz zanederim. Meclisiniz huzurunda 
vaziyeti bu şekilde ifade etmek doğru olmasa 
da heyecanıma bağışlayıp mazur görünüz. 

Sayın arkadaşlar, bundan başka meslekdaşla-
rım bu fedakârlıklarla da kalmazlar, birçok it
ham karşısmdadırlar da. Kendisi Hükümet ta
bibi olduğu için kaymakam kumanda etmek is
ter, müddeiumumi müdahale eder. Memur aile
leri başları ağrısa doktorun kendisini evinde mu
ayene etmesini isterler ve bütün bunlarla mem
leketin her tarafında bu fedakâr insan bütün 
hayatı müddetince mücadele eder, didinir, uğra
şır, çalışır ve bu mücadeleleri sonunda kendisi 
için en ufak bir taviz istemez. Bütün bunları al
dığı aylık mukabilinde yapar. Halbuki diğer me
murlar mesai saati dahilinde günde âzami 6 - 7 
saat çalıştıkları halde aynı maaşı alırlar. Hükü
met doktorunun gecesi gündüzü yoktur. Gece 
kitaplariyle, günün her saatinde de hastalariyle 
karşı karşıyadır. Binaenaleyh bu şahıslara emek
lerini karşılıyacak- sevgiyi veya parayı vermek 
lâzımdır. (Kanun mevzuu sesleri) Efendim, bu
nu yapmasak dahi aleyhte konuşulmamasını ve 
bu memlekette yaşıyan her insanda emeğinin 
bulunduğunun kabul edilerek kendilerine min
net ve şükranlarımızın ifadesini rica ediyorum. 
(Alkışlar). 

BAŞKAN — 417 nci bölümü kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
418 Trahomla savaş genel giderleri 400 000 

SAMÎH ÎNAL (Gazianteb) — Söz istiyorum. 
Muhterem arkadaşlar, Cenup illerimizi nüfus 
kesafeti bakımından % 80 musap kılan trahom 
hakkında konuşmak için birkaç dakikanızı ala
cağım. 

Sayın arkadaşlar, gençlerimizi mektep sıra-
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Ulundan, yaşlılarımızı maişet imkânlarından 
uzaklaştıran bu hastalık hepimizin malûmu ol
duğu veçhile. Cenup ve Şarl^ vilâyetlerimizin bir 
heyulası olmaktan el'an kurtulamamış, Sağlık 
Bakanlığının bu husustaki mahallî tedbirleri za
man zaman yetersizlik göstermiştir. îşte arka
daşlar, Bakanlığın bu yardımlarından olmak üze
re Kilis'te geniş bir trahom hastanesi inşa edil
miş olup bu sene faliyete geçmek üzeredir. Bu 
yerinde kararın daha verimli ve daha ilmî bir 
kıymet alması için, her türlü imkânı haiz olan 
bu müessesede az bir fedakârlıkla bir trahom 
enstitüsü vücuda getirmek de memleketimizin 
menfaatine olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar; bu imkân vekâletçe 
yapılan tâyinlerde araştırıcı ve kendisini bu hu
susta çalışmaya vermiş eleman yetiştiren hekim
lerin gönderilmesiyle kabil olur. Hastalık bakı- : 
mından daha taze vakalarda etüd imkânı sağla
nacaktır. Bina her bakımdan müsaittir. 

îlmî araştırmada dünya çapında eserler va
deden bu^müessese üzerinde Sağlık Bakanlığının 
durmasında memleketim için fayda gördüğüm
den bunu arzediyorum. 

ömrünü göz ilmine vakfetmiş olan merhum 
hocamız Ziya Gün bu ihtiyacı yakînen hissetmiş 
olduğundan vasiyetnamesinde böyle bir enstitü 
için yer ayırmıştır. Her ne kadar istanbul Fa
kültesine sıkıştırılan bu müessese trahom muhi
ti bulamıyacağından kısır olacaktır. Sıcak mem
leket hastalıkları nasıl yerinde etüd edilirse tra
hom da ancak mahallinde mütalâa edilerek âlem
şümul buluşlar elde edilebilir. Cezair, Mısır'da 
olduğu gibi. 

Her türlü imkânları ihtiva eden Kilis tra
hom hastanesinin büteçye dahi yük olmadan tâ
yin hususundaki ufak bir itina ile derununda bir 
enstitü tesis ederek memlekete fayda sağlanma
sını temenni eder. Sayın Sağlık Bakanından bu 
noktayı göz önünde bulundurmasını beklerim. 

BAŞKAN — 418 nci bölümü kabul edenler... 
Btmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B. Lira 
419 Zührevi hastalıklarla savaş genel 

giderleri 300 000 

ALİ RIZA SAĞLAR (Çoruh) — Muhterem 
arkadaşlar; sıtma ile savaş genel giderleri üze
rinde huzurunuza çıkmış bulunuyorum. Sağlık 
Bakanlığının kurulmuş olan koruyucu ve sağlık 
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hizmetlerinde esasen savaş için tahsisat vardır. 

• Bu bütçenin raportörünün de çok iyi teyit ettiği 
gibi tasarruf etmemiz ve lüzumsuz masraflardan 
kendimizi kurtarmamız ve israfa karşı çok titiz 
davranmamız lâzımdır. Burada filhakika tra
hom, frengi, sıtma ve verem işi vardır. Ancak 
bunlardan bâzıları müddetlerini doldurmuş ve 
hizmetlerini yapmıştır. Bilhassa 420 nci bölümde 
söz alıp çıktım, Sıtma savaşımız bu sene; başla
dığından, yani 28 sene evvelkine nazaran çok 
iyi merhaleler katetmiş bulunuyor. Ben sağlık 
Bakanlığı .Sıtma Savaş teşkilâtının 4 - 5 sene 
sonra mücadele halinden kaldırılacağını ümit 
etmekteyim. 

Bu sene Sağlık Bakanlığında toplanan Sıt
ma Savaş Kongresini birkaç gün takip ettim. 
Orada bu işin yetkili zevatı ile görüştüm. An
cak; Sağlık Bakanlığının masrafları diğer Ba
kanlıklara nazaran, % 33 olması lâzımgelen mas
rafı bu sene % 53 e çıkmış bulunmaktadır. Hal
buki, aynı masraflarla eskisinden daha çok ça
lışmak mecburiyetindeyiz. Bu meyanda mem
leketin bir köşesi olan Karadeniz sahilinde an-
kilostom, yani çengelli kurt denilen bu hastalı
ğın ıstırapları içinde vatandaş ölmektedir. Ben 
demiyorum ki, şu kadar para tenzil veya ilâve 
edilsin; bu nihayet elli imza ile olacak bir şey
dir. Huzurunuzda Sağlık Bakanlığından te
menni ediyorum, rasyonel çalışarak kombinezon 
kursunlar. Karadeniz mmtakamız, Rize ile Ço
ruh ve Hopa birinci derecede mühim bir anki-
lostom mmtakası diye vasıflandırılmıştır. Yıl
larca evvel bu mıntakalar mücadele sahası ola
rak kabul edilmişti. Fakat benim seçim mmta-
kamda Hopa'da bugün bile bu mücadele için ne 
bir doktor, ne de bir sağlık memuru yoktur. 
1800 hastayı muayene ettim. Ankilostom mu
sabı % 57 nispetindedir. Bunlar bakımsızlıktan 
mutlak bir ölüme mahkûm olmaktadırlar. Kan
sızlıktan hareket kabiliyetlerini ve çalışma im
kânlarını kaybetmişlerdir. 

Eski iktidarın Sağlık Bakanlığı şimdiye ka
dar bunlara ancak üç yılda bir, 1 - 1,5 aylık bir 
doktor ekibiyle tarama yaptırmakla asla müessir 
bir fayda sağlıyamamıştır. Halkımızın sağlığı de
rin bir ihmale uğramış durumdadır. Yeniden 
Rize'den başlıyarak Hopa'nın Rus hududuna 
kadar olan sahil mmtakamızda sıkı, ciddî ve se-
nenin; 360 gününde var olan bir mücadele ekibi
nin kurulması lüzumu âcil bir zarurettir. Bura 
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kaİkmın Ankiİostom istilâsından radikal korun
masında zirai ve sosyal olarak da büyük bir 
problem vardır. Bugüne kadar asla ele alınmı-
yan, bu dâva yalnız ve sadece tıbbî sahada kala-
mıyaeak bir şümul taşımaktadır. Bu savaş tıbbî 
ve zirai bir kül olarak ele alınmalıdır. Mmtaka-
mızıh dik ve yamaçlı i a r arazisinde yağan yağ
murlardan toprak gübresini tutamıyor, sisli, ru
tubet ve gübresizlikten tarladaki mısır dört met
reye yaklaşan cılız bir boy atma ile ancak bir, 
nadiren iki, koçanı zor beslemektedir. Halbuki 
memleketin diğer bölgelerinde topraktan senede 
iki mahsul bile alınabilmekte ve oralarda daha 
gürbüz gövdeli daha kısa boyda ve dolgun mı
sırlı dört beş koçan alınabilmektedir. 

Gübresizlikten büyük abtestini gübre olarak 
kullanmak zorunda kalan bu fakir, perişan ve 
zavallı halkımıza sağlık ve Tarım Bakanlığınca 
müşterek bir görüş birliğine varılmalı, en ucuz 
bir maliyetle bol bol suni gübre yardımında 
bulunulmak suretiyle sıhhi ve zirai bir kurtuluş 
ve kalkmış sağlanmalıdır. 

Mücadelesi kemale'çok yaklaşan, bütçesinde 
ayrılan tahsisatının artacağını tahmin ettiğim 
sıtma savaşından artacak para ile bir Ankiİostom 
savaşının kurulmuş olmasını görmek temennimi 
Yüksek Meclisin huzurunda Sayın Bakana arz 
ve rica ederim. 

BAŞKAN — Bakan umumi cevapları arasın
da Tarım Bakanlığı ile temas edilip, suni gübre 
kul'anılması hususunun temin edileceğini beyan 
buyurdular. Binaenaleyh 419 ncu bölümü oyu
nuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

AHMET HAMDİ BAŞAK (İstanbul) — 
Saat 19 u beş geçmektedir. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun da bunu bi
tirelim. 

B. Lira 
420 Sıtma ile savaş genel giderleri 2 611 100 

BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

421 Verem savaş genel giderleri 1 500 000 
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BAŞKAN — Bölüm hakkında söz istiyen! 
MEHMET YILMAZ (Kocaeli) — Muhterem 

arkadaşlar, eski iktidar verem savaşında memle
ket realitelerine göre hareket etmediği için, büt
çede 1,5 milyon lira olarak gözüken bu paranın 
yerinde sarfedilmesi hususunda sayın Bakanımı
zı buradan ikaz etmek istiyorum. 

Arkadaşlar, bilhassa verem dâvasında bugün 
için ana prensip olarak artık İstanbul gibi kala
balık şehirlerimizden verem müesseselerini 
uzaklaştırmak yolunu tutmalıyız. Bu bakımdan 
1,5 milyon liranın yerinde sarfedilebilmesi için 
evvelâ hastalığın çok olduğu bölgelerin tetki-
kmdan sonra bu bölgelerdeki' hastanelerde Ve
rem savaşı için yataklar açılmasına teşebbüs 
edilmesi lâzımdır. Eğer bu parayı da yine İstan
bul'daki bâzı hastanelerde yataklar açılmasına 
sarf edersek, bütün Anadolu'nun hastalarını 
İstanbul'a teksif etmiş oluruz ki, İstanbul'da 
hastalığın yayılmasına sebep oluruz. Bu bir bu
çuk milyon lira kifayetsizdir. Buna rağmen açı
lacak yataklar bilhassa Anadolu içerisinde me
selâ Rize'de, Trabzon'da, Ordu'da bu gibi yer
lerdeki verem hastanelerine ilâve edilmesi ve 
bilhassa verem hastanesi yoksa bile buradaki 
hastanelere yatak ilâvesi suretiyle konulması, 
lâzımdır. İmkân mevcut ise memleketimizin bil
hassa meteorolojik bakımdan çam ormanları ile 
dolu müsait pek çok yerler vardır: Eğer biz 
buralarda bu hastanelerimizi bulundurursak bu 
suretle hastalarımızı da topluluk içinden tecrit 
etmiş oluruz. Ancak bu suretle verem dâvasında 
istenilen randımanı alabiliriz. Arkadaşlar. 

Bu bakımdan sayın bakanı burada ikaz edi
yor ve bu 1,5 milyon lirayı bundan sonra İstan
bul içindeki hastanelerde değil, Anadolu içinde
ki hastanelerde kullanmaya çalışmasını rica edi
yorum. * 

BAŞKAN — Efendim, 421 nci bölümü oyu
nuza arzediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Saat 21 de toplanmak üzere oturuma ara ve
riyorum. 

Kapanma saati : 19,10 



DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 21 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikri Apaydın 

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

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçe

sinin bölümlerinin görüşülmesine devam ediyo
ruz. 

B. 
422 

Lira 
Hastaneler, sağlık ve sosyal 
yardım kurumları genel gider
leri 17 401 739 

BAŞKAN — Bu bölüm hakkında iki önerge 
vardır, okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 
Ankara Belediyesi su işlerinden tasarruf 

edilen 500 000 liranın Sağlık Bakanlığı emrine 
verilerek halk tarafından yaptırılan (sağlık 
merkezlerinin) idame ve kadro işlerine tahsis 
edilmesiyle yurdumuzun sağlık dâvasına yardım 
edilmek üzere 422/5 bölüme 500 000 liranın 
ilâvesini arz ve teklif ederiz. 

Aydın 
Şevki Hasırcı 

Manisa 
Sudi Mıhçıoğlu 

Erzurum 
Rıfkı Salim Burçak 

Erzurum 
Rıza Topçuoğlu 

İstanbul 
Senihi Yürüten 

Samsun 
Finiz Kesim 

îzmir 
Sadık Giz 

İsparta 
Raşit Turgut 

Konya 
Ali Rıza Ercan 

Maraş 
Ahmet Kadioğlu 

Manisa 
Adnan Karaosmanoğlu 

Erzurum 
Memiş Yazıcı 

Aydın 
A. Baki ökdem 

istanbul 
AJıilya Moshos 

Denizli 
Eyüp Şahin 

İzmir 
Mehmet Aldemir 

Kütahya 
Remzi Koçak 

Kars 
Abbas Çetin 

Niğde 
Halil Nuri Yurdakul 

Konya 
Tarık Kozbek 

Maraş 
Remzi öksüz 

Urfa 
Celâl Öncel 
Zonguldak 

• Cemal Kıpçak 
Tunceli 

Hıdır Aydın 
Afyon 

Bekir Oynaganlı 
Muş 

Ferit Kılıçlar 
Denizli 

Mustafa Gülcügil 
Küthya 

Yusuf Aysal 
İzmir 

Osman Kapani 
Gazianteb 

Süleyman Kuranel 
Ağrı 

Celâl Yardımcı 
Burdur 

Mehmet Erkazancı 
Diyarbakır 
M. Remzi Bucak 

Urfa 
Ferudun Ayalp 

Zonguldak 
Suat Başol 

Denizli 
Refet Tavaslıoğlu 

Bitlis 
Salâhattin İnan 

Sivas 
İhsan Dizdar 
Zonguldak 

Hüseyin Balık 
Tekirdağ 

Zeki Erataman 
Burdur 

Mehmet özbey 
Konya 

Abdi Çilingir 
İsparta 

Kemal Demiralay 
Bolu 

Zuhuri Danışman 
Çorum 

Hasan Ali Vural 

(okunamadı) 

Başkanlığa 
İnsan hayatı için önüne geçilmez bir âfet 

olduğu halde bütün medeniyet dünyasının en 
büyük fedakârlıklar bahasına tesis ettikleri; lâ-
boratuvarlar, enstitüler, fennî araştırmalar sa
yesinde habaseti bir dereceye kadar izale edile
rek tedavisi mümkün hastalıklar arasında te
lâkki edilen kanser âfeti maatteessüf bu husus
ta en iptidai ilim araştırmaları yapılmadığı için 
memleketimizde korkunç bir şekilde her sene 
biraz daha ar tarak; her yakaladığı vatandaşı
mızı öldürerek Türk neslini kemirmektedir. 

Bu sağlık felâketinin önüne ancak ve mun-
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hasıra» ilim müesseseleri ve enstitüler araştır
maları il« geçitebilir. Memleketimizde ise ne bir 
kanser müessesesi; ne lâboratuvarlar ne bir 
kanser hastanesi yoktur/Kansere yakalanan va
tandaş sade ölüme terkedillir; İstanbul'da bir 
hastanenin mütevazı bir odasında çalışan bir 
teşekkülün ise hiçbir ilmî kıymeti olmadığı an
laşılır. Yirmi beş büyük şehrimizde 1935 den 
1949 senesine kadar 1 703 069 ile 2 245 676 nü
fus arasında kanserden ölenlerin malûm olabi
len sayısı vasati olarak 1 373 ü bulmaktadır... 
Yüz binde nispeti; 64 dür. Bu rakam taramasız 
elde edilen kanserden ölenlerin sayısıdır? Eğer 
memlekette ihbarı mecburi olan hastalıklar ara
sına alınır ve memleket de baştan aşağı tara
nırsa bu ölüm nispetinin çok yüksek miktara 
çıkacağı muhakkaktır. Muntazam istatistik tu
tan Amerika Birleşik Devletlerinde; 1900 de 
binde 46, 1910 da 76,2,-1920 de 84,4 dür. 1930 da 
97,4, 1940 da 120, 1945 de 134,5 dir. İngiltere'de 
ise (Gal1 Vilâyeti dâhil) 1936 da nispet 196, İs
viçre'de 121 dir. Şu nispetler bize gösteriyor ki 
yıllar geçtikçe hastalık artmakta; fakat buna 
mukabil her tarafta savaş için bütün mücadele 
fedakârlıklarına baş vurulmaktadır. 

Memleketimizde ise her yıl kanser baş dön
dürücü bir hızla artarak Türk neslini kıran bir 
gizli kasırga halini almıştır. 

Bıı sebeplerle; Sağlık Bakanlığının 422 nci 
bölümüne yedinci madde olarak kanser enstitü
sü, lâboratuvar ve hastaneler tesisi için 300 000 
liranın ilâvesiyle bu bölüm yekûnunun 
17 401 039 liranın 17 701 739 olarak kabulünü 
arz ve teHif ederiz. 

Diyarbakır Antalya 
Kâmil Tayşı Dr. Nazif i Şerif Nabel 
Gazianteb Sivas 
Cevdet San Nurettin Ertürk 

Erzincan Zonguldak 
Nahid Pekcan Hüseyin Balık 

Bolu Kayseri 
Zururi Danışman Fikri Apaydın 

Kayseri Bitlis 
Mehmet özdendir Salâhattin inan 

BiÜjft 
Mitat Dayıoğlu Okunamadı 

Urfa Urfa 
C. öncel ö . Cevheri 

- Ankara Diyarbakır 
Fuad Seyhan 
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Diyarbakır 

Mustafa Ekinci 
Van 

İzzet Akın 
Diyarbakır 

İstanbul 
Andre Vahram Bayar 

İstanbul 
Ahilya Moshos 

Urfa 
Mustafa Remzi Bucak R. Kemal Timuroğlu 

Çoruh Konya 
Ali Rıza Sağlar Abdi Çilingir 

İçel Çankırı 
Şahap Tol Kenan Çığman 

Gazianteb Edirne 
Ekrem Cenani M. Enginün 

Ağrı Ankara 
Kasım Küfrevi H. Bulgurlu 

Ankara Ankara 
Dağıstan Binerbay Ramiz Eren 

Siird İsparta 
Baki Erden Reşit Turgut 

Niğde Antalya 
H. Nuri Yurdakul Nazif i Şerif 

Kayseri Konya 
Ali Rıza Kıliçkale Saffet Gürol 

Denizli Gümüşane 
Eyüp Şahin Halit Zarbun 

Urfa Erzurum 
Feridun Ayalp Rıza Topeuoğlu 

Erzurum Erzurum 
M. Zeren Sabri Erduman . 
Diyarbakır Manisa 

Yusuf Azizoğlu Faruk İlker 
Aydın Afyon 

Baki öktem Avni Tan 
.Çankırı Giresun 

Celâl Otman Adnan Tüfekcioğlu 
Antalya İstanbul 

İbrahim Subaşı Sani Yaver 
Konya Afyon Karahisar 

Himmet ölçmen Salih Torfilli 
Afyon Karahisar İstanbul 

Abdullah Güler Nazlı Tlabar 
BAŞKAN — Namık Gedik. 
NAMIK GEDİK (Aydın) — Muhterem ar

kadaşlar, üzerinde konuşmakta bulunduğumuz 
kalemi'ilgilendiren Sağlık Bakanlığına bağlı bu
lunan hastanelerde bilhassa verem hastaneleri 
üzerinde,, bu hastanelere vâki müracaat ve bu 
müracaatların sureti is'afi ve Bakanlığın bu hu
sustaki prensipler üzerine heyeti aliyenizi ten
vir ve temennilerimi Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığına sunmak istiyorum. 
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Sayın arkadaşlar, bugünkü hastane durumu

muzun mühim olan veziyeti hepinizin malûmu
dur. Bir taraftan memleketin içinde özel idare
lerin büyük fedakârlıklarına mukabil uzun yıl
lardan beri idare etmekte olduğu hastanelerin 
bugünkü hazin hali ile, Sağlık Bakanlığı elinde 
bulunan manen ve maddeten daha geniş bir mu
rakabe ve tatmin imkânları bulan Devlet hasta
neleri vardır ki, hasta kabulü, hasta bakımı ve 
hastalara seyyanen sağlanması lâzımgelen ve 
standart olması ieabeden muayene bakımından, 
şüphe yok ki, bâzı farklar arzetmektedir. Bun
lardan verem hastanelerine vâki müracaat şekli 
şöyle muamele görmektedir : Müracaat eden ve
remlinin müracaat ettiği hastanede muayenesin
den sonra yatakta tedavisini icabettiren bir hal 
tesbit edilirse burada kendisi muayyen bir def
tere kaydedilmekte ve numara almaktadır. Sı
rası gelince bu hasta, aldığı numara üzerinden 
davet edilmekte ve hastaneye kabul edilmekte
dir. Fakat Bakanlığın uzun zamandan beri takip 
etmekte olduğu bir usul vardır. Bakanlık bu 
hastanelere kabul edilecek hastalar hakkında 
kendisine bir kontenjan ayırmış durumdadır. 
Sırası gelip de hastaneye yatmak imkânını dört 
gözle bekliyen hastalar, Bakanlığa müracaat edip 
de yatırılsm diye elinde kâğıdiyle gelen hasta
lar, yatak bulup yatmak imkânından uzun za
man mahrum kalmaktadırlar. Bakanlığın hangi 
ihtiyaç dolayısiyle elinde böyle bir kontenjan 
bulunduğunu bilmiyorum. Fakat hastaneye ya
tırılmak ümidiyle köyünde nöbet bekliyen ve
remliye bir türlü sıra gelmemekte, bazan, gelse 
de gelip yatsın diye gönderilen kâğıda muhtar 
bu hastanın 7, 8 ay evvel öldüğünü işaret edip 
iade etmektedir. Bütün bunları bilmek Ve düşün
mek insana ıstırap vermektedir. Benim bu hu
susta istirhamım şudur : Bundan böyle büyük 
bir zaruretle hastalar verem hastanelerine mü
racaat ettikleri, ölüm anları yaklaştığı bir anda 
tek ümitleri olan, rahat bir döşekte ölmek im
kânı istiyen hastaların ümidini kırmamak yolu
na gidilsin. 

Amerika'da kanser mevzuunda salâMyetle ça
lışan bir kadın hekim arkadaşımız, burada müs
pet anlaşmalara imkân verecek surette bir kan
ser müessesesi kurulması için çalışmaktadır. 
Kanserli vatandaşların bu memlekette uzun yıl
lardır bekledikleri ümidi ve imkânı sağlıyacak 
olan böyle bir müessesenin kurulmasını Heyeti 
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Aliyenizin tensip edeceğini umar ve yapılmış 
olan tasarrufun bu kanser işine tahsis edilmesini 
bilhassa rica ederim. 

BAŞKAN — Şevki Hasırcı. 
ŞEVKÎ HASIRCI (Aydın) — Aziz arkadaş

larım; Ankara Milletvekili arkadaşlarım asla 
bize gönül koymasınlar. Ankara su tesisatı için 
ayrılan 500 bin lira için ne kadar talip varmış 
demesinler. Yapılmış olan 500 bin liralık bir ta
sarruf vardır. Bendeniz 52 arkadaşımla bera
ber, bu 500 bin liralık tasarrufun halk tarafın
dan yapılmış olan sağlık merkezlerine tahsisi 
için bir önerge vermiş bulunuyoruz. 

Aziz arkadaşlar, önerge okunurken dikkat 
buyurdunuz ki, (halk tarafından yapılmış olan) 
tâbirini taşıyan sağlık merkezleri bahis mev
zuudur. 

Muhterem arkadaşlar, halk tarafından yapıl
mış olan sağlık merkezlerinin temeline, su yeri
ne halkın alın terleri karışmıştır. Bu sağlık 
merkezlerinin gene temellerinde, yataksızlık-
tan, ilâçsızlıktan, gıdasızlıktan ölen yavrunun 
anasının göz yaşları mevcuttur. Bu binaların 
çatısı arasında, fakir halkın akşam sofraların
dan ayırdıkları birer parça mevcuttur. Kaldı ki 
bu binalar yapılmaya başlandığı zaman, eski 
iktidarın bakanları, kendilerine yapılan müra
caatlar karşısında siz, binalarınızı yapınız, biz 
onun kadrosunu ve işletmesini üzerimize alırız, 
demişlerdi. îşte bu yüzdendir ki yurdun muhte
lif yerlerinde adedini bilmediğim pek çok sağ
lık merkezleri binası yapılmıştır. 

Muhterem arkadaşlar, bu dâva başka şeye 
benzemez. Hastane kapılarında yatak bekler
ken ölen vatandaşlarımız vardır. Bunların başı 
için sizden rica ediyorum; bu Önergemizi kabul 
ediniz ve bu vereceğiniz 500 000 lira ile bu sağ
lık merkezlerini faaliyete geçirelim. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ SEDAT BARI (Sey
han) — Muhterem arkadaşlar; 52 imza taşıyan 
bir takrir ile, Maliye Bakanlığı Bütçesine An
kara Belediyesi için konan tahsisattan tasarruf 
edilen 500 000 liranın sağlık merkezleri genel 
giderlerine tahsisi istenmektedir. 

Sağlık Bakanlığı Bütçesinin raportörü ola
rak zatıâlilerine sağlık merkezlerimizin bugün
kü vaziyeti hakkında kısaca malûmat vermek 
isterim. 29 sağlık evinin faal olduğu ifade edil
miştir. Bugün faaliyet halinde olduğu ifade edi
len sağlık evlerinin kadrosu tamam değildir; 
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birçoklarında doktor, ebe ve saire noksandır. I 
Bu 29 sağlık merkezi kendisinden beklenilen va
zifeyi hakkiyle göremediği gibi, bâzıları da fa
aliyet halinde değildir, halen kapalıdır. Buna 
ilâveten, bu sene "bütçede manzuru âlileri oldu
ğu veçhile, yedi sağlık merkezi tesis edilmiştir. 

Bundan başka sağlık merkezlerinin masraf
ları konulmuş olduğu halde kadroları konulma
mıştır. Bu kadar eksiklikler karşısında genel 
masraf olarak 500 bin liranın konulması, bilmi
yorum, ne dereceye kadar doğru olabilir. 

Yedi sağlık merkezi inşaatı tamamlanmamış
tır, ancak yedi ay sonra tamamlanacaktır. 

Bununla beraber, Komisyon adına, komisyon 
sözcüsünün ne diyeceklerini bilmemekle bera
ber, bendeniz raportör olarak kabul etmiyece-
ğim. 

Raporda da arzedildiği veçhile kanser ens
titüsünün kurulması hakikaten yerinde olacak
tır. 

SÜREYYA ENDÎK (Çanakkale) — 300 bin 
lira ile bu inşaat nasıl yapılabilir? 

SEDAT BARI (Devamla) — Yüksek heye
tiniz münasip görürse Ankara su parasını ta
sarruf etmiş bulunuyoruz bu oraya sarfedilirse 
o vakit mahalline masruf olmuş olur. 

BAKÎ ÖKDEM (Aydın) — Son zamanlarda 
dedikodusu memleket efkârı umumiyesi üze
rinde çok fena bir tesir bırakan Ankara Doğum 
Evinde vukuageldiği iddia edilen yolsuzluk 
ve suiistimaller hakkında aldığım şikâyet ve 
ihbar mektuplarındaki iddialardan birkaçını 
müsaadenizle arzetmek istiyorum. 

1. 200 bin lira gibi çok büyük para muka
bili satınalınan sterilizasyon cihazının son za-
malarda bâzı aletleri eksilmiş gibi gösterilmek 
suretiyle yeniden mubayaa edilmek istenmiştir. 

2. Başhekimin ve ailesinin yemeği hasta
ne tabldotundan temin edildiği halde parasının 
ödenmediği.... Arkadaşlar, şimdi arzedeceğim 
maddeye ihtimal vermemekle beraber ihbar ma
hiyetinde olduğu için arzetmek mecburiyetin
deyim. 

3. Miadında ölü olarak doğan veya doğ
duktan bir müddet sonra ölen çocukların defne
dilmesi icabederken bu dinî akide ve merasime 
riayet edilmiyerek kalorifer ocaklarına atıldığı 
iddia edimektedir. 

4. Eski C. H. Pffftisi Bakanlarından ve 

. 1951 Ö : 4 
Baıshekimin yakın dost ve arkadaşlarından bi
risinin baldızı lüks odada ve yanında refakat
çisi ile birlikte yattığı, bu itibarla yevmiye 30 
lira ödemesi lâzımgelirken 6 liralık odada ya^ 
tırılmış gibi gösterilerek bu miktar üzerinden 
ücret ödettirildiği. 

5. Hastaneye hastabakıcı, hemşire, ebe ola
rak alınanlara yapılmak istenen ve yapılan kö
tü muamelelerden burada bahsetmekten teeddüp 
ederim. Bu madde hakkında yalnız şu ifade ile 
iktifa edeceğim. Hastanedeki herkes tarafından 
bilinen (Çatı arası hikâyesi),. 

AZÎZ URAS (Mardin) — Reis Bey, müda
hale buyurunuz! Millet kürsüsünü kendisini mü
dafaadan âciz vatandaşların haysiyet ve şerefi 
mezbahası olmaktan kurtarınız! 

BAKÎ ÖKDEM (Devamla) — 6. 50 yataklı 
çocuk lojmanı olarak inşa edilen lojman Baş
hekimin ikametine tahsis edilmiş üçüncü kat da 
ebe ve hemşirelere tahsis edilmiştir. 

Bu muazzam ve muhteşem binada yer dar
lığı, kifayetsizliği yüzünden olacak ki, birinci 
ve ikinci hattaki salonlara yatak koymak zaru
reti hâsıl olmuştur. Buna mukabil de çocuk has
tanesi için Işıklar caddesinde aylığı 1 000 li
radan senede 12 000 lira vermek suretiyle başka 
bir bina kiralanmıştır. 

Arkadaşlar; bu doğum evindeki lüks ve is
rafı görmenizi tavsiye ederim. Şimdi sizlerden 
soruyorum. Hastanede 50 yataklı çocuk loj
manı varken bunu Başhekimin maaile ikametine 
tahsis ederek başka bir yerde on iki bin lira 
ödemek suretiyle çocuk hastanesi için blfea ki
ralamak bugünkü tasarruf telâkkilerimizle ka
bili telif midir? Takdir sizlerindir. 

Dolgun ücretli hastabakıcılık kadrolarına 
tavsiyeli bâzı kimselerin tâyin edildiği nite
kim biri Hukuk, diğeri Tıp fakültelerine de
vam eden iki kişi hastabakıcılık kadrosunda 
vazifelendirilmişlerdir. Her ay ücretlerini al
dıkları halde Doğum Evinde vazife görmemek
tedirler. 

BAŞKAN — Müddetiniz bitti. (Devam de
vam sesleri) 

Devam etmesini .oyunuza sunacağım. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Devam etmesi ka
bul edilmiştir. 

BAKÎ ÖKDEM (Devamla) — Teşekkür ede
rim arkadaşlar. 
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Aziz arkadaşlarım; şimdi sayın ve muhte

rem Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından bir 
ricada bulunacağım. Saydıklarımla, bu kürsü
den açıklanmasından hicap duyduğum iddiala
rın hakikat olup olmadığını ve bu aziz mües
sesenin bu ithamların altında uzun müddet 
kalmamasını temin maksadiyle, şahıslarına iti
mat ve hürmet beslediğim Sıhhat Bakanlığı 
müfettişlerinden birkaçını birden vazifelendir
mek suretiyle en kısa bir zamanda bu tahki
katın nihayetlendirilmesini ve şahit olarak gös
terilen doğumevi müstahdem, ebe, hemşire ve 
doktorlarının da ifadelerinde hâdiselerin haki-
katlara uygun bir şekilde aksettirebilmelerini 
temin maksadiyle tahkikatın hitamına kadar 
başhekimin vazifesinden muvakkaten alınması
nı, tahkikatın selâmeti namına teklif ve rica 
ederim. 

Şunu da şükranla arzedeyim ki; Sağlık Ba
kanlığı ihbarı alınca lâzımgelen ehemmiyeti 
göstererek tahkikata başlamıştır. (Alkışlar, 
bravo sesleri). 

BAŞKAN — Kâzım Arar. 

KÂZIM ARAR (Çankırı) — Muhterem ar
kadaşlar, biraz evvel söz aldığım zaman dok
tor olmadığım için, arkadaşlar bana, doktor 
musun, diye sordular. Gerçi doktor değilim 
ama, tıbba taallûk etmiyeıı hususlar vardır. 
Her halde fikirlerime hürmet etmelerini bekle
rim. 

Baki ökdem arkadaşımızın temas ettikleri 
mevzu, benim de elimde dâva dosyası halinde 
mevcuttur. Ankara Doğumevi Nisaiye Kliniği 
sıhhi tesisatı i^in yapılmış olan bir suiistimal
de 197 bin lira mevzuubahistir. Bu, büyükçe 
bir dosyadır. Bugün, beş dakikalık, tahdit edil
miş bir müddet içine bu büyük dâvayı sığdıra-
mıyaeağım. Yalnız Baki ökdem'in hakikaten 
bu mevzuda gösterdiği hassasiyetin çok yerin
de olduğunu ve bu müessesede nisaiye, hariciye 
kliniğinin tesisatı işinde 197 bin liralık bir 
suiistimal yapıldığım ayrıca huzuru âlinize ge
tireceğimi vadediyorum, ve sözüme başlıyorum. 

Muhterem arkadaşlar, doktorlarımız maa
lesef Tıp Fakültesini ikmal ettikten sonra bü
yük şehirlerde bir konfor iptilâsma mcüptelâ-
dırlar. Bu da her hangi bir iptilâ gibi bir ipti-
lâdır. Fakat iptilâ olduğu muhakkak. Türki
ye'nin her tarafında durum aynı olmasına rağ-
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men kendi intihap bölgemden misal arzedece-
ğim: 

200 bin nüfuslu olan vilâyetimiz 27 sene
lik devri dilârayı Cumhuriyette henüz tam te
şekküllü bir memleket hastanesi kurulmasına 
maalesef muvaffak olamamıştır. Bir sertabibi, 
bir de dahiliye mütehassısı vardır. Sevtabip me
zun olduğu zaman hastalar Ankara'ya gelmek 
mecburiyetindedir. Dâhiliye mütehassısı keza 
her hangi bir şekilde hastaneden ayrıldığı zaman 
hastane boştur. Kazalarımızdan birinde 9 aydan. 
beri Hükümet tabibi yoktur. Binaenaleyh Devlet 
hastanelerine henüz gerekli mütehassısları temin 
edememek gibi bir durumda olan Sayın' Bakan
dan biraz evvel sormak istediğim suallerden biri
si bu idi. Çankırı Vilâyetinin 200 bin insanının 
sağlık teminatnı ne ile sağıiyaeaklardır. Buraya 
tam teşekküllü bir hastane yapmak istiyorlar mı?. 
Arkadaşlarıma sordum, bütün vilâyetlerin hasta
neleri hemen hemen tam teşekküllüdür. Çoruh 
Vilâyeti de bizim gibi iki doktardan ibaret kal
mış. 

Bu ciheti lütfen burada açıklamalarını rica 
edeceğim. 

Bir de maalesef yine bâzı Devlet hastaneleri
ni istismar eden doktorlarımız vardır. Bunlar 
hastaneye gitmeden evvel, muayenehaneye gele
cek, sayın doktora bir vizita yaptıracak ve bede
lini ödedikten sonra hastaneye yatabilecek. Neva
ma Devlet hastanelerinin durumu maalesef sağ
lık oteli haline gelmiştir. Bu hastaneler doğrudan 
doğruya şahsi menfaate alet olmaktadır. 

Sayın Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanına Çan
kırı'daki vâki şikâyetimiz üzerine sertabibi e, dâ
hiliye mütehassısını vekâlet emrine almışlardır 
ki, bundan dolayı huzurunuzda kendilerine ale
nen teşekkür ederim. Fakat bu mâruzâtım, yalnız 
Çankırı için değil, diğer vilâyetlerimizde de biz
zat müşahade ettiğimiz şekilde acıklı durumu 
umumi mânada Şaym Bakana duyurmak için
dir. 

TALAT ORAN (Bilecik) — Ne alâkası var 
bu şikâyetlerin bu fasılla?. ' , 

KÂZIM ARAR (Devamla) — Her ne kadar 
bu sözlerim sayın doktor arkadaşlarımı mütessir 

edebilirse de ben heyeti umumiyesine hitapta 
bulunmuyorum. Hastanelerde maalesef .bir vakıa 
halindedir. Böyle bir çirkin hâdisenin müdafaa
sına kalkışılması haklı teessürün.... 

TALÂT ORAN (Bilecik) — Hata işliyorsun. 
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KÂZIM ARAR (Devamla) — Konuşulacak

tır sayın doktor!... 
TALÂT ORAN (Bilecik) — Hayır!. 
BAŞKAN — Kâfidir, vaktiniz tamam olmuş

tur. 
Süreyya Endik... 
KÂZIM ARAR (Devamla) —Konuşulacak

tır. (Kapak takırdıları ve gürültüler). 
BAŞKAN — İttihaz buyurduğunuz karar mu

cibince arkadaşlar müsaade etmiyorlar. 
KÂZIM ARAR (Devamla) — Acıdır. Suiis

timallere temas yapmıyalım mı?. 
SÜREYYA ENDÎK (Çanakkale) — Arka

daşlar, verilmiş olan iki takrir münasebetiyle 
konuşmak istemiştim. Bunlar hakkındaki bilgi 
ve görgülerimi arzettikten sonra mesleğimize hü
cum eden arkadaşları da tatmin için birkaç söz 
söylemek istiyorum. 

Sayın arkadaşlar, bugün vilâyet merkezleri
mizin hemen hepsinde, bir kaçı müstesna, has
tane vardır. Fakat bunlar memleket hastanesi 
çapında, mahdut yataklı ve mahdut imkânlıdır. 
Diğer taraftan tababette asıl gaye tedavi mües
seselerini hastanın ayağına yaklaştırmaktır. 
Onun içindir ki, Sağlık Bakanlığı Sağlık Mer
kezi nanvnda bir müessese ihdas etmiştir. Bu
nun bir adı da Kaza Hastanesidir Kadrosunda 
bir operatörü, bir dâhiliye mütahassısı bulunan 
bir teşekkül hastane sayılmalıdır. Memleket has
tanelerimizin çoğu bu şekilde idare edilmiştir. 
Vilâyet hastaneleri illerin bütün ihtiyaçlarını 
karş'-layamamaktadırı birkaç yataklıdır. Yorgan
ları, yatakları sırtında dolaşan hasta vatandaş
lara vilâyet sokaklarında sık sık rastlanmaktadır. 

Say ıı arkadaşlar, yol, su mühim dâvadır, 
ama nihayet bu suyu içecek ve yoldan yürüyecek 
insandır. Geçmiş senelerde ihmal edilmiş olan 
köylerimize ve köylü vatandaşlarımızın ayağına 
kadar gidecek olan hastaneler için 500 bin lira
yı çok görmiyeceğinizden eminim. 

Sonra arkadaşlar, böyle 200 - 300 bin lira 
ile kanser tedavi müessesesi kurulmaz ve idare 
edilmez. Hakiki bir kâsner tedavi müessesesi 
kurmak istiyorsak bunun çok fevkinde tahsisat 
vermek mecburiyetindeyiz. Bugün bizim mües-
sesemizdeki kanser tedavisi 150 bin kilovatla 
çalışmaktadır. Arkadaşlar, btıkadar az kilovat
la kanser tedavi olunmaz. Amerika'da 1 milyon 
kilovatla bu tedavi yapılmaktadır. Konulan bu 
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200 bin lira ile bir gram radyum, dahi alınamaz. 
Eğer bu müesseseyi memlekete hayırlı bir hale 
getirmek istiyorsak bu müesseseye milyonlar tah
sis edelim, kanserli vatandaşları tedavi edelim. 
Çok istirham ederim arkadaşlar, Ankara için 
ayırmış olduğumuz 500 bin lirayı sağlık merkez
leri işine vermek suretiyle memleketin en büyük 
ihtiyacını karşılayalım. 

Şimdi arkadaşlar, diğer mevzua geçiyorum. 
Bir memlekette ahlâk çöküntüsü varsa, doktor
larda, hukukçularda, mühendislerde de vardır. 
Bu umumi ve toptan bir dettir. Bunu bu şekle 
getirenlerin Allah belâsını versin. Bizim vazi
femiz şuurlu bir şekilde iyi bir terbiye sistemi 
takip edip mütekâmil insanlar yetiştirmektir. 
Yoksa mesleği kötülemiye kalkmıyalım. Kâzım 
Arar arkadaşımızın söylediği gibi o zevk düşkü
nü adamların pek çoğu diğer mesleklerde de 
vard^. Bir birimizi incitmiyelim arkadaşlar 
(Alkışlar). 

BAŞKAN — Komisyon adına Emin Kalafat. 
BÜTÇE Ko. SÖZCÜSÜ EMÎN KALAFAT 

(Çanakkale) — Muhterem arkadaşlar; âzami 
. şekilde hüsnüniyete makrun olmakla beraber, 
ileri bir hayal mahsulü olan eski Sağlık Bakanı 
Sayın Behçet Uz'un zamanında düşünülüp tan
zim edilen ve 10 senelik sağlık programına göre 
her 40 köyün ortasında bir Sağlık merkezi ku
rulacak, biri operatör olmak üzere 3 tane dok
toru ve birer de ebe ile hemşiresi bulunacaktır. 
Bu şekilde tahayyül edilen bu düşüncenin bu
gün lafzan tatbikkatta yeri olan mevcudu 29 
sağlık merkezinden ibarettir. Lâfzan diyorum, 
çünkü bu 29 sağlık merkezinin bugün 20 sinde 
doktor yoktur, ancak 17 sinde hemşire ile ebe 
vardır. Bu itibarla aradan.bu kadar uzun za
man geçmiş olmasına ve bu hareketin bu ka
dar ileri bir hüsnüniyete istinat etmiş bulunma
sına rağmen bu noksanların bugüne kadar it
mam edilmemiş olmasını teessürle kaydererim. 
Bu noksanlar bilinmiş olmasına rağmen 1951 
Bütçesine yeniden kurulacak 7 sağlık merkezi 
için 682 000 lira konulmuştur. Senelerden beri 
kurulmuş olan sağlık merkezlerinin noksanları
nı tamamlıyan bir vekâletin bunlara zamimeten 
kurulacak 7 sağlık merkezinin noksanlarını ta-
mamlıyacağı şüphesizdir. Yenilerden evvel es
kilerinin noksanlarının tamamlanması lâzım
dır. 29 + 7 — 36 sağlık merkezinin noksanları
nı tamamlayıp tamamlıyamıyacağı sualini Sağ-
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lık Bakanına tevcih etmek ve kendisinin gele
cek sene huzurunuza çıktığı vakit, noksan bir 
vaziyetle çıkmıyacağı taahhüdünü şimdiden 
yüklenmesi lâzımgelir. Mahalline sarfedilmi-
yecek olan bir masrafı bütçeye masraf kaydet
mek suretiyle is'af edilecek olan her hangi bir 
hizmeti önlemesini de, hiç şüphesiz, doğru mü
talâa etmem. Vaziyet böyle olmakla beraber bu 
sene Hükümetin Bütçe Komisyonuna gönder
miş olduğu bütçede bir kuruş tahsisat olmadığı 
halde, Bütçe Komisyonumuz evvelden başlandı
ğı halde henüz ikmal edilemiyen sağlık merkez
lerinin tamamlanması için Bayındırlık Bütçesi
nin 902 nci bölümüne 1 500 000 liralık bir tah
sisat koymuştur. Takdir buyurursunuz ki, he
nüz ikmal edilmemiş olan sağlık merkezlerinin 
ne doktoru, ne susu ve ne de busu vardır. Lâf-
zan mevcut olduğunu ifade ettiğim 29 sağlık 
merkezine zamimeten bu bir buçuk milyon lira
lık tahsisat ile ve matlûp işlerin tamamlanması 
kaydü şartiyle, konulmuştur. Şimdi istenilen 
500 000 lira tahsisat da verildiği takdirde bu
rada kurulacak yeni sağlık merkezlerinin per
sonel ihtiyacının da yerine getirilip getirilmiye-
ceğini düşünmek lâzımdır. 

Yoksa dört duvarlı bina yapmak kaydüşar-
tı ile iktifa etmek değil. Bunları yapmak külfet 
ve vecibesini kabul ederse memleketin umumi 
sağlığına taallûk eden bir mesele için Bütçe En
cümenimizin aksine bir mütalâa dermeyan et
mesi varit değildir. 

Fakat, bilhassa, tebarüz ettirmek isterim ki, 
bugün 29 tane olan bu teşkilâtın 20 tanesinin 
doktoru ve 17 tanesinin de ebesi yoktur. 

Bir buçuk milyon liranın istimali ile daha 
birçok sağlık merkezi ilâve edilecektir. Ne es
kilerin ve ne de ilâve edilecek yenilerin perso
nel ihtiyaçlarının Sağlık Bakanlığı tarafından 
doldurulacağı kanaatinde olmadığımı da söyle
meyi bir borç bilirim. Takdir yüksek heyetindir. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
EKREM HAYRI ÜSTÜNDAĞ (İzmir) — Ay-
dm Milletvekili Sayın Baki ökdem'in doğum evi 
hakkında söylediği, bildiğiniz bâzı hakikatları 
ben de buradan tekrar etmek istiyorum: 

Bundan bir buçuk ay evvel Bakanlığımıza 
bir ihbar vâki olmuştur. Üç gün sonra aynı 
mevzuda diğer bir ihbar vâki olmuştur. Bu ih
barlar üç beş gün fasıla ile sekiz tane olmuştur. 
i lk ihbar vâki olduğu günün ertesi günü Heyeti 
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Teftişiye Reisi tahkikattı iptidaiyeyi yapmış, üç 
gün sonra başmüfettişe keyfiyeti havale etmiş
tir. Başmüfettiş tahkikat yapmaktadır. Yalnız 
bir ihbarda 21 madde vardır. Diğer bir ihbarda 
sekiz madde üzerinde elliyi mütecaviz şahit var
dır. 

Sayın arkadaşlar, bu mesele şimdiye kadar 
bitmedi, diye istical edip şikâyet edilmesinde 
başlıca sebep budur. Çünkü 50-60 şahidi dinle
mek ve hakikati ortaya çıkarmak kolay olmasa 
gerektir, bunu elbette takdir buyurursunuz. 
(«Birkaç müfettiş vazifelendirin» sesleri) 

Zaten diğer müfettişler de tamamen mahmul
dür, her müfettişin elinde 10 tane tahkik dosya
sı vardır. Binaenaleyh serbest müfettişimiz yok
tur. Başmüfettiş buna ehemmiyet vererek bu
nunla iştigal etmektedir ve asıl mühim olan ih
bar maddelerini bitirmek üzeredir, bitirmiştir. 

Yalnız sayın arkadaşımın, durup dururken 
meslektaş olan bir arkadaşına, 25-27 senedir bu 
memlekette şanı ile, şerefiyle, ilim ve bilgisi ile 
hizmet etmiş olan bir arkadaşına, kalkıp henüz 
tahkikat safhasında olan bir mesele hakkında 
umumi bir mevzuda tariz etmelerini doğru bul
muyorum. Bundan üzüntü duydum. (Bravo 
sesleri) 

AZIZ UR AS (Mardin) — Tebrik ederim. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 

EKREM HAYRI ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — 
Bilhassa böyle meslekimizi ilgilendiren ve ef
kârı umumiye üzerinde iyi tesirler yapmıyacak 
olan bu. gibi ifşaatın tahkikat yapılmadan ve ha
kikat olup olmadığı meydana çıkmadan burada 
söylenmesi, ve bunun bilhassa bir meslektaşımız 
tarafından' vâki olması beni müteessir etmiştir. 

Sonra sertabib hastanede oturuyor, buyur
dular. Başhekimin hastanede oturması için za
ten bir yer vardır ve doğum evi gibi. bir mü
essesede sertabibin ha*stanede oturması tabiî ve 
lâzımdır. Yemek yenmesi mevzuundan hiçbir 
malûmatım yoktur. Müfettişler tahkikatı yap
maktadırlar, mesele aydın!anacak ondan sonra 
hüküm verilecektir. 

Sonra doğumevinde çocuk servisi yoktur 
diyorlar, vardır, fakat çocuk hastanesi yoktur. 
Çocuk hastanesi doğumevine giremez. Çünkü 
çocuk hastanesine sâri hastalıklı kızıl kızamık
lı birçok çocuklar gelir. Bu gibi hastalıklı ço
cukları yeni doğan çocukların yanma koyama
yız. 
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Kâzım Arar arakdaşımız Çankırı'da, mem

leket hastanesinin veya Devlet hastanesinin de 
tam teşekküllü bir hastane olmadığını tebarüz 
ettirerek yalnızca iki üç doktoru vardır dediler. 
Bütün hastaneler memleketimizde tam teşek
küllü değildir. Ancak numune hastaneleri tam 
teşekküllüdür. Bir hastanenin tam teşekküllü 
olabilmesi için bir kere yatak sayısı, bina duru
mu nazarı itibara alınır. Bu nihayet bir kadro 
meselesidir. 

Kadro mevcut olsaydı, elbette mütehassıs 
arkadaş bulur ve gönderirdik. Fakat ekseriya 
kadro yoktur. Kadro bulunduğu zaman müte
hassıs arkadaş bulunmaz. Bundan dolayı her 
hastanede tam teşekküllü bir heyeti sıhhiye 
mevcut değildir. Mamafih kâfi tahsisat ve kad
ro bulursak şüphesiz ki ilerde birçok hastane
ler meyanmda Çankırı hastane kadrosunu da 
genişletebiliriz. 

Hastane mütehassıslarının heyeti umumiye-
sini kötülemek doğru olmasa gerektir. Tababet 
nesli bu memleketin hem sıhhatinde, hem ha
yatında hem de aynı zamanda siyasi hayatında 
en ziyade fedakârlık yapan kimselerdir. Bütün 
doktorları birden bire kötülemek ve doktorların 
şerefi ile oynamak hakikaten üzülecek bir şey
dir. (Alkışlar, bravo sesleri) 

Fenalık yapanlar bulunur, elbetteki buluna
bilir. Fakat bunlar er geç cezalarını görürler. 
Nasıl ki Çankırı'da şikâyet ettikleri doktorlar 
da, iyi idare etmedikleri için derhal tecziye 
edilmişler ve işlerinden uzaklaştırılmışlardır. 

Sonra yine Çankırı Milletvekili Kâzım Arar 
.197 bin liralık, bir suiistimalden bahsettiler. Bu
nu ilk defa işitiyorum. Derhal tetkik ettirece
ğim.; 

Sağlık merkezlerine gelince; öyle zannediyo
rum ki bu hususta arkadaşlarımızda sarih ma
lûmat yoktur. Sağlık merkezleri iki tür lüdür: 
Biri şehir tipi sağlık merkezi, diğeri köy tipi 
sağlık merkezidir. 

Şehir tipi sağlık merkezleri yalnız bir dis
panser vazifesini görür, öyle bir dispanser ki, 
muayyen sahadaki o insanı kendi hududuna ve 
çerçevesine alır. Daima onlarla alâkadar olur 
ve onların bütün sağlık durumunu her vakit 
kontrol eder ve icabında hastaneye sevkeder, ta
ramalar yapar, umumi muayenelerini, rön%en 
cihazı ile taramalar ve bunların her birine ayrı 
ayrı birer fiş tanzim eder ve sıhhi vaziyetlerini , 
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tesbit eder. Bu şehir tipi sağlık merkezlerinin 
çok büyük faydaları yardır. Bu hususta vakti
nizi suiistimal etmezsem ufak bir misal ile izah 
etmek istiyorum: 

Meselâ Amerika'da böyle bir şehir tipi sağ
lık merkezî tasavvur edelim. Bunlarda yatak 
yoktur, bir iki doktor, bir iki gezici has
tabakıcı ve ayrıca vesaiti nakliye bulunur. 
Bir sağlık merkezi 50 - 60 bin kişiyi kendi 
çevresine alır, onların sağlık durumları ile 
mütemadi meşgul olur. Meselâ bir in
san evleniyor. Evlenen insan sağlık mer
kezinin bulunduğu muhitte ise sağlık müdürü 
oraya haber verir, sizin sağlık merkezinin çev
resinde filân adam, filân hanımla evlenmiştir, 
der. Derhal sağlık merkezi tarafından onun 
evine bir tebrikname gönderilir, denilir ki, filân 
tarihte evlendiğinizi işittik, çok menun ve 
mesut olduk, Allah bahtiyar etsin, iki ay sonra 
gezici hemşire gider ve belki vaziyetinizde bir de
ğişiklik olabilir, sağlık merkezine kadar gelin mu
ayene edeyim yahut doktor tarafından muaye
ne edilmenizi temin edeyim der: Bundan sonra 
kadının hali ve hâmile vaziyeti tesbit olunur. 
Hamilesiniz, size şu vaziyetlerde tavsiyede bulu
nacağım, çünkü bundan sonraki hayatınız eski 
hayatınız değildir, der ve ona bir hattı hareket 
tesbit eder. Daima takip ederler, dokuz ay olun
ca muayene eder, «Doğum vakti gelmiştir, ister
seniz dispansere müracaat ediniz hastaneye yatı
nız, isterseniz evinize geleyim. Hastaneye gelir
seniz sizin için daha uygun olur, yok eğer evi
nize gelirsem size biraz masraflı olur. Onun için 
siz bilirsiniz» der. Hastaneye gelir, doğum olur, 
çocuk fişi tertip ederler. Bu şekilde 30 - 40 bin 
kişiyi adım adım takip ederler. Bunu, tabiî şe
hirlerde yaparlar, şehir sağlık işidir. Bir de köy 
sağlık işi vardır. Bu bir merkezde yapılır. Fa
raza 30 - 40 köyün tam orta yerinde sağlık 
merkezi kurulur, 15 tane yatak konur, iki dok
tordan biri dâhiliye, liğeri operatör veya kadın 
hastalıkları mütehassısıdır. Bir nakliye otomo
bili, bir ebe, bir hemşire tâyin edilir. Bu sağlık 
merkezinin bütün mütemmimi 40 köyle teşekkül 
etmektedir. 

Mesaisi, kendisine tevdi edilen 30 - 40 köy
le meşgul olmasıdır. Bu, köylerin haricine çık
maz. Doktorun biri bir hafta, diğeri bir haf
ta köyleri dolaşır, köylülerin sıhhatlerini ye
gân yegân tetkik eder ve lazımgelen sıhhi ted-
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birleri tavsiye eder. Bir kaza oldu, meselâ 
bir vatandaşın ayağı kırıldı, bulunduğu yer 
hastaneye uzaktır, vakit müsait değildir, der
hal vasıtai nakliyesiyle bunu sağlık merkezine 
getirir, orada iptidai tedbirini alır. Zaten ope
ratör veya nisaiye mütehassısı vardır. Yahut 
bir kadın doğuramıyor, memleket hastanesine 
gidinceye kadar belki çocuğunu düşürecek 
olan bu hastayı derhal oraya getirir ve doğurt
turur, tedavi ettikten sonra gönderir. Orada 
çiçek aşısını, verem aşısını yapar, içlerinde 
verem hastası bulunursa hastaneye sevkeder. 
Yani bu sağlık merkezlerinin mühim vazifeleri 
vardır, küçümsememek lâzımdır. Ama diye
ceksiniz ki sağlış merkezi iyidir, faydalıdır ama 
işlemiyor. Elbette işlemez. Çünkü binayı ya
pıyoruz, kadroyu veremiyor, doktor veremi
yoruz. Bugün millet tarafından yapılmış eli
mizde 7 tane sağlık merkezi vardır. Halk canla 
başla çalışmış, kendi sağlığı için binayı yapmış.. 
Sağlık Bakanlığına müracaat ediyor, buyurun 
binayı işletin, doktor verin diyor, biz yaptık 
size hediye ediyoruz, diyorlar. Buna rağmen 
bizim onu alıp oraya bir kadro vermemize im
kân bulunamıyor. Mütehassısımız vardır, fakat 
kadromuz yoktur, mütehasıs olmasına rağmen 
kadrosuzluktan gereken tâyini yapamıyoruz. 
Halen 28 sağlık merkezimiz vardır, bunların 
ancak 20 - 25 doktoru vardır. Halbuki 28 sağ
lık merkezine ikişer taneden 56 doktor lâzımdır. 
Bina var, vesait var, fakat doktor kadrosu ol
madığı için işlemiyor. Böyle yedi tane sağlık 
merkezine kilit vurup uzaktan seyir mi edece
ğiz? Buna vicdanımız tahammül etmez. 

Bâzı arkadaşların musırran söyledikleri gi
bi sağlık merkezlerinin lüzumunu kabul edi
yorsak bunların iyi işlemesi için lâzımgelen 
vesaiti verelim, eğer faydalı değilse hepsini 
kapatalım. 

CELÂL ÖTMAN (Çankırı) — Bir operatör, 
bir nisaiye mütehassısı ve bir de dahiliye müte
hassısı olan hekim arkadaşlardan operatör, 
köylere gitiğinde onun vazifesine kim baka
cak? Yine aynı şekilde diğer hekim arkadaş
lar vazife ile bir yere gittiklerinde onların va
zifesini kim görecektir? Sağlık merkezinde ko
ruyucu tabip yok mu? 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
EKREM HAYRÎ ÜSTÜNDAĞ (Devamla) — 
Sağlık merkezinin iki tane doktoru olacaktır: 
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Biri cerrah diğeri de nisaiye mütehassısı. Yahut 
nisaiye mütehassısı icabında cerrahlık da yapa
caktır. Esasen bu gibi sağlık merkezlerinde, bü
yük ameliyatlar yapılmaz, tehlikesi bertaraf 
edildikten sonra merkeze gönderilir. Bunların 
yanında aynı zamanda gezici hemşireler de var
dır, her zaman doktorun gitmesi şart değildir. 
Bunlar mühim bir vaka gördükleri zaman mer
keze haber vereceklerdir. Binaenaleyh bunun 
idaresi kolay bir şeydir. 

İZZET AKÇAL (Rize) — Umumi bütçeden 
para alan hekimlerin daha ziyade terfih edilme
leri kaydiyle mesailerini tamamen hastanelere 
ve lâboratuvarlara bağlamaları hususu düşü
nülmekte midir? 

SAĞLIK VE S. Y. B. EKREM HAYRÎ ÜS
TÜNDAÖ (Devamla) — Bu çok yerinde bir 
tekliftir, muvafık olur. Fakat hepsi para mese
lesidir. Siz fazla tahsisat verin, biz bunu tatbik 
edelim. (Soldan alkışlar) 

BAŞKAN — 422 nci bölüm hakkındaki mü
zakerenin kifayetine dair önerge vardır. 

B. M. M. Başkanlığına 
Önerge hakkında müzakere kâfidir. Oya 

konmasını ve maddelerin müzakeresine deva
mını teklif ederim. 

Afyon Milletvekili 
Emekli General 
Ali îhsan Sâbis 

BAŞKAN — Oyunuza arzediyorum. Müzake
renin kifayetini kabul edenler.. Etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. 

Şimdi sağlık merkezleri hakkındaki önerge
yi oyunuza sunacağım. 

Sağlık merkezleri tahsisatına 500 000 lira ilâ
vesini mutazammm önergeyi dikkate alanlar.. 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA NEDÎM ÖR
MEN (Maraş) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Henüz aksini reye koymadım. 
Bütçe Komisyonu söz istedi, kendilerine söz ve
riyorum. 

ŞEVKİ HASIRCI (Aydın) — Komisyon 
aleyhte konuşursa ben de söz istiyorum. 

BAŞKAN — öyle pazarlık yoktur. 
ŞEVKÎ HASIRCI (Aydın) — Son söz mil

let vekilinindir. 
KOMİSYON ADINA NEDÎM ÖKMEN (Ma

raş) — Muhterem arkadaşlar, Riyaset Makamı-

958 
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lıa verilmiş iki önerge vardır. Bunlardan birisi 
sağlık merkezleri için 500 000 lira, ikinci öner
ge ise kanser- enstitüsü için 300 000 lira isten
mektedir. 

Sedat Barı arkadaşımız sağlık merkezleri
nin r,vaziyetini izah ettiler,, mevcut 29 merkez
den••* henüz, üçü açılmamış, diğerlerinin kadrola
rı da ikmal edilmediği için lâzımgeldiği gibi ça
lışamamaktadır. Binaenaleyh, vereceğimiz bu 
500 000 liranın bu sene sarf edileceğini tahmin 
etmiyorum. 

Kanser enstitüsüne gelince, kabul buyurur
sunuz ki, 300 000 lira ile kanser işinde bir şey 
yapılamaz. Arkadaşam. Amerika'da muvaffak 
olunduğunu söylediler, bu rakam çok büyük
tür, bunun için dört milyar dolar sarf edildikten 
sonra muvaffakiyet hâsıl olmuştur. 

Sonra, muhterem arkadaşlarım; bilhassa bir 
noktaya nazarı dikkatlerinizi celbederim: 

önergelerde tasarruf diye kaydedilen 500 
bin lira haddizatında bir tasarruf değildir. Büt
çenin 200 küsur milyon lira açığı olduğunu bili
yorsunuz, bu paraları, faizle borç alacağımız 
paralardan ödiyeceğiz. Mahalline masruf olmı-
yacak tahsisat verilmesinde semahat gösterme
menizi rica ederim. 

BAŞKAN — Kâmil Tayşı. 
Takrir sahibi olduğu için söz verdim. Kifa

yet karar altına alındı. 
KÂMİL TAYŞI (Diyarbakır) — Muhterem 

arkadaşlar, Kanser Enstitüsü ve Lâboratuvarı 
hakkında okunan önergede tafsilâtla hastalığın 
tahribatı hakkında kâfi malûmat olduğundan 
önerge muhteviyatına temas etmiyeceğim. 

Bu habis hastalık hakkında ne sabık idare 
bütçesinde, ne elimizdeki bütçede ismine ve 
yerine tesadüf etmediğimizden önergemizi hu
zurunuza sunmuş bulunuyoruz. 

1. Memlekette bu hastalıkla mücadele ve 
tetkikat yapma esbabını hazırlamak için kurul
muş bir Kanser Cemiyeti vardır. Bu cemiyetin 
gayreti ile müessesenin kurulması için tedarik 
edilmiş bir arsa mevcuttur. 

2. Bu müessesenin başında ilmî, teknik ve 
akademik şekilde.^çalışacak durum ve kabiliyet
te ve Birleşik Amerika^ua .Kenzvif Şehrinde 
Filorida Üniversitesinde-profesör olarak tahar-
riyat yapan ve çalışan ve meslektaş yetiştiren 
bir vatandaşımla da mevcuttur. 

3. Memleketimiz müessesatı sıhhiyesinde 
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çalışan bu profesörün mesaisini kolaylaştıracak 
olan teşhisi marazi müsehassısı kıymetli ilim 
adamı arkadaşlarımız pek çoktur. 

4. Kuracağımız bu kanser enstitüsü ve lâ
boratuvarı ve buna bağlı hastane için gerekli 
ve çok yüksek değerli alât ve malzemeyi temini 
vadeden Amerika Birleşik Devletleri Sıhhiye 
Reisi Doktor Şii'in va'di mevcuttur. Bu vait; 
kansere musap kızının tedavisinde fevkalâde 
gayret sarf eden Türk profesörüne Amerika'da 
kalmasını ısrar, arzu etmesine karşılık bu va
tandaş memleketine dönmek arzusunu izhar 
edince, «Eğer memleketinizde bir Kanser Ensti
tüsü kurarsanız malzeme ve -teçhizatını temin 
ederim» va'didir. 

Görüyorsunuz ki arkadaşlarım; müessesenin 
kurumu için gerekli elemanlar ve malzeme ve ' 
arsa mevcuttur. Mevcut olmıyan ise bütçemizde 
bölüm ve maddelerinin olmamasıdır. 

Arkadaşlar; hepimiz milletimizin bağrından 
kopan bir iman kuvvetinin inancı ve eseri olarak 
bu mukaddes sakafm altında toplanmış ve onla
rın huzur, refah ve saadetinin teminine çalışma
yı kendimize şiar edinmiş ve bu maksadı temin 
için bu kürsüden and içmiş kimseleriz. 

Milletimizin hakiki vekiliyiz. O halde, mille
timizin bu derdine bugüne kadar parmak konmamış 
ve milletin sıhhat sosyal ve yardım vazifesini ifa 
ile mükellef olan Sıhhat Bakanlığı Bütçesinde 
vatandaşların bu elemini teskin için tahsisat 
ayrılmış diyerek bizler bu acı ve firaklı halin 
devamına müsaade edecek miyiz ? 

Siz milletin hakikî vekilleri, milletimizin ve 
fertlerinin bu acıklı halini düşünerek dertli va
tandaşlarımıza karşı vicdani vazifenizi ifa ile 
mükellef ve kaadir bir durumdasınız ve bu va
zifeyi ifa etmekle gönül ferahlığı duyacağınıza 
kaniim. Sıhhat bütçesinin 422 nci bölümünün 
sonuna bir madde koyarak bunun karşısına 300 
bin lira tahsisatın ilâvesini teklif ederim. Tak
dir Yüksek Heyetinizindir. Derin saygılarımı 
sunarım. 

BAŞKAN — Sağlık merkezleri tesisi hakkın
daki önergeyi dikkate alanlar^ lütfen işaret bu
yursunlar... Etmiyenler ... önerge reddedilmiş-' 
tir. 

Kanser enstitüsü tesisi hakkındaki önerge
yi dikkate alanlar lütfen işaret buyursunlar... 

ı (Anlaşılmadı sesleri). 

- - 959 
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Kanser enSÜtüsü tesisi hakkında 300 bin li

ralık bir önerge vardır. Bu önergeyi dikkaate 
alanlar lütfen işaret buyursunlar... 

SÜREYYA BNDÎK (Çanakkale) — Başkan, 
bu şekilde reye koymak doğru olmuyor. Kabul 
için kaldırılan eller daha inmeden aksini reye 
koyuyorsunuz, belli olmuyor. 

BAŞKAN —- Bellidir. Bakıyoruz, büyük fark 
oluyor... • 

Son önergeyi dikkate alanlar, lütfen işaret 
buyursunlar... Etmiyenler ... Kabul edilmemiş
tir, maalesef. 

422 nci bölümü oyunuza arzediyorum. Ka
bul buyuranlar ... Etmiyenler ... Kabul edilmiş
tir. 

B. 
423 

424 

426 

451 

Korunmaya muhtaç çocuklar 
için 5387 «ayılı Kanun gereğince 
yapılacak giderler karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
Türkiye Cumhuriyeti Refik Say
dam Merkez Hıfzıssıhha Müesse
sesi genel giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
Kan bankası genel giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
Yayın giderleri 

Lira 

150 000 

700 000 

100 000 

32 000 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Buyuran Ali 
Riza Bey. 

MURAD ALÎ ÜLGEN (Konya) — Kabul 
ediliyor, siz söz veriyorsunuz. Olmaz. Biz Mille
ti temsil ediyoruz, millet iradesini kullanıyoruz. 

BAŞKAN — Elinizi kaldırmadınız daha. 
Söz istiyen arkadaşı söz hakkından mahrum 
edemeyiz. Siz devam buyurun, Ali Rıza Ben. 

Dr. ALÎ RIZA SAĞLAR (Çoruh) — Mü
saade buyurursanız 451 nci bölümdeki yayın gi
derleri deyince bir propaganda lüzumunu anla
mak gayet tabiîdir. Şimdi ayrıca öğrenmiş bu
lunuyorum ki: Bunun izahında satınalma ve 
abone karşılığı deniliyor. Bu sene daha yapıcı 
olarak; kendi gücümüz kadar bir vereni savaşı 
açmış bulunuyoruz. Bunun haricinde de bütün 
hastalıklarla mücadele eden bir teşekkül, ve 
Türkiye'de bu işin rehberi olarak yer alan Sağ-
bk ve Sosyal Yardım Bakanlığının yayın gi-
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derleri olarak kabul edeceksek; bunun yazılışında 
manasına karşı bir hürmetsizlk görüyorum! 

Evvelâ propaganda. Bu 40 bin köydeki 20 
milyon halka verem ve diğer hastalıklar hakkın
da daha faydalı olan bilgiler vermek şeklinde 
olması lâzım iken!... bunu beklerken satınalma 
ve abone karşılığı diye kabul etmek çok güce 
gidecek bir şeydir. Eğer böyle değilse lütfen 
tavzih etsinler. 

BAŞKAN — 451 nci bölümü kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B. 
452 

453 

459 

477 

478 

501 

502 

503 

601 

4489 sayılı Kanuna göre staj 
için yabancı memleketlere gön
derileceklerin yolklkları ile baş
ka her çeşit giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Milletlerarası kurum ve dernek
ler giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Millî Türk Tıp Kongresi genel 
giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Sağlık memurları ve sağlık ko
ruyucularının hayvan avansı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
1593 sayılı Kanun gereğince çok 
çocuklu analara verilecek mü
kâfat 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. . 
Eski yıllar borçları 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun geçici 8 nci 
maddesi gereğince Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığına ya
pılacak ödemeler karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
özel kurumlara ve derneklerle 
kişilere 

Lira 

20 900 

202 232 

3 000 

100 000 

17 000 

5 600 

380 317 

15 000 

— 060 — 
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TALÂT OBAN (Bilecik) — Muhterem ar

kadaşlar, bu altıncı kısım yardım faslında (özel 
kurumlara ve derneklerle kişilere yardım) ol
mak üzere yalnız on beş bin lira vardır. Ben. 
bunu anlıyamadım. özel kurumlar ve dernekler
den maksat Veremle Savaş ve Yardımsevenler 
dernekleri midir? Ben hesap ettim, on beş bin 
liradan şahıs başına yalnız on para düşüyor. 
Başka bir fasılda gösterilecek mî Sayın Bakan 
lütfen tavzih buyursunlar. 

SAĞLIK VE SOSYAL YAEDIM BAKANI 
EKREM HAYRÎ ÜSTÜNDAÖ (izmir) — 
Efendim, kurumlara yardım meselesi mevzuüba-
his değildir. Bakanlığımız yalnız Sağlık değil, 
aynı zamanda Sosyal Yardım Bakanlığıdır. Bir
çok sakat, malûl hastalar müracaatta bulunu
yorlar. Bu para onların bu müracaatları için 
konmuş ufak bir paradır. Eğer bu parayı red
dederseniz birçok malûl vatandaşların bu müra
caatlarını karşılıyamamak zorunda kalacağız. Bu
nun için bu paranın kabulünü rica ederim. (Ka
bul sesleri). 

BAŞKAN -— 601 nci bölümü kabul edenler... 
Etmiyenler.,. Kabul edilmiştir. 

B. Lira 
901 Onarma işleri 150 000 

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

902 Hükümet tabipleri için alına
cak tıp aletleri ve gereç karşılığı 7 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu yatırımlarla ilgili bir önerge vardır, oku
yacağız. 

T. B. M. M. Başkanlığına 
Türkiye'de mevcut 502 ceza evinden 445, adedi 

maalesef gayrisıhhi şerait içindedir. Hava
sızlık, rutubet, gıdasızlık ve ruhî elem ile neş-
vünüma bulan verem hastalığı ceza evlerinde en 
müsait vasatı bulunduğundan bu hastalığa tu
tulanların adedi yürek sızlatacak kadar çoktur. 

Bunlardan yalnız ateşli ve sirayet devresine 
girmiş olup da ceza evinde bulunmaları hem mu
hitleri ve hem de kendi hayatları için katî teh
like teşkil ettiğinden ceza usulünün 399 ncu 
madesine tevfikan ve heyeti sıhhiye karariyle 
cezaları tecil edilerek ceza evlerinden aldıkları 
mikroplar ailelerinin yanına gitmelerine müsa
ade edilen: 
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1944 yılında 498 
1945 » 452 
1946 » 546 
1947 » 464 
1948 » 365 
1949 » 350 

kişidir 
Serbest kalan veremli hükümlülerin tekrar 

cezalarını çektirmek için arandıkları zaman ek
serisinin hayata gözlerini yumdukları anlaşıl
maktadır. 

Ceza evlerimizin çoğu maalesef verem mik
robunun yaşadığı ve ürediği sahalardır. Bura
dan intişar eden mikroplar temiz aile yuvalarına 
sirayet etmektedir. 

Bu membaı kurutmak birinci derecede ele 
alınması gereken mühim bîr memleket dâvasını 
teşkil eder. 

Diğer taraftan bu gibi hasta mahkûmlar ceza
larının bir kısmı infaz edildikten sonra, hasta
lıkları dolayısiyle kendi aile yuvalarına gön
derildikleri takdirde, mağdur taraf veya yakın
ları ile bu mahkûmlar arasında mevcut adavet 
yüzünden çıkan ihtilâflar neticesinde yeni suç
lar ika eylemekte ve cemiyetin nizamı yeniden 
bozulmaktadır. 

Bu itibarla, hem mahkûmu ve ailesini teh
likeli bir hastalığın zararlarından korumak ve 
hem de cemiyet nizamının bozulmasının önüne 
geçmek maksadiyle, bu gibi veremli mahkûm
ların mahkûmiyetlerini sıhhi murakabe altında 
geçirmeleri ve cezalarının hastalık dolayısiyle 
tehir edilmemesi zaruridir 

Hem masraftan tasarruf ve hem de tedavi
nin mütehassıs elemanlar tarafından temin edi
lebilmesi için, bu hastane idaresinin infaz ba
kımından Adalet Bakanlığına ve tesis ve işlet
me yönlerinden de Sağlık Bakanlığı emrinde 
bulunması faydalı olur. 

Yukarda arzedilen sebeplerden dolayı mah
kûm verem hastalarına mahsus olmak üzere 
mevcut verem hastaneleri yanında asgari 100 
kişilik bir hastane ceza evi paviyonu kurulma
sı için Sağlık ve Sosyal yardım Bakanlığı Büt
çesinin yatırımlar bölümüne şimdilik 250 bin li
ralık bir ödenek ilâvesini saygı ile arz ve tek
lif ederiz. 

Rize Rize 
tzzet Akçal M. F. Mete 

— 961 — 



Rize 
Ahmeti Morgil 

Balıkesir 
V. Aseha 
Ankara 

O. Ş. Çiçekdağ 
Balıkesir 
E. Güreli 
Antalya 

ibrahim Subaşı 
Giresun 

Adnan Tüfekçioğlu 
Seyhan 
Z. Akçalı 
Giresun 

Tahsin İnanç 
Kırklareli 

Sıtkı £ekkip 
Çoruh 

Abbas Gigin 
Sivas 

Nurettin Ertürk 
Kars 

Tezer Taşkıran 
Elâzığ 

Ş. Yazman 
Gazianteb 
Ali Ocak 
Çoruh 

Dr. Bumin 
Çoruh 

Ali Rıza Sağlar 
Ankara 

Cevdet Soydan 
Kocaeli 

Hüsnü Türkand 
Zonguldak 

Avni Yurdabayrak 
Konya 

U. N. Yiğiter 
Bursa 

Agâh Erözan 
Erzurum 

•Bahadır Dülger 
Bursa 

S. Karacabey 
Erzurum 

Sabrı Erdüman 
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Balıkesir 

M. Erkuyumcu 
Konya 

R. Alabay 
İzmir 

Osman Kapani 
Antalya 

Ahmet Tekelioğlu 
Giresun 

Hamdi Bozdağ 
Niğde 

N. Bilge 
Giresun 

Hayrettin Erkmen 
Kırşehir 

R. Özdeş 
Edirne 

Mehmet Enginün 
Konya 

Saffet Gürol 
Konya 

H. Ölçmen 
Antalya 

Burhanettin Onat 
Gazianteb 

Cevdet San 
Denizli 

Fikret Başaran 
Çoruh 

Zihni Ural 
Zonguldak 

A. Boyacıgiller 
Erzurum 
E. Nutku 
Kocaeli 

Mehmet Yılmaz 
Sivas 

İbrahim Duygun 
Bursa 

Neeâet Yılmaz 
Erzurum 
M. Yazıcı 

Kayseri 
F. Apaydın 
Erzurum 

Enver Karan 
Erzurum 

M. Zeren 
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İçel 

S, Inankur 
Çorum 

H. Ortakcıoğlu 

Çorum 
A. Başıbüyük 

Ağrı 
Kasım Küfrevi 

BAŞKAN — Ceza evlerinde bir verem pavi-
yonu tesisi için iki yüz elli bin liralık ve bu ya
tırımlarla ilgili önergeyi dikkat nazarlarınıza 
arz edeceğim. 

İZZET AKÇAL (Rize) — Teklif sahibiyim. 
Bakanın noktai nazarını öğrenmek istiyorum. 
(Reye sesleri) Ondan sonra maksadımı etraflı 
olarak izah edeceğim. 

BAŞKAN — Gayet vazıhtır. Bakan bu hu
susta söz isterlerse söz veririz. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
EKREM HAYRI ÜSTÜNDAĞ (İzmir) — Efen
dim, ceza evlerinde birçok mahbusin tüberküloza 
müptelâ oluyorlar. Tabiî bunları cezaevlerinde 
bırakmak diğer mahkûmlar için doğru bir hare
ket sayılmaz, tecrit etmek mecburiyeti vardır. 
Nasıl teerit edelim? Eğer umumi hastanelerde 
tecrit yapacak olursak bunların kaçmaları ihti
mali vardır. Binaenaleyh o zaman hukuku âmme 
bundan zarar görebilir. Bu maksatla biz kendi 
hastanelerimizin civarında bu vereme müptelâ 
mahpuslar için bir paviyon yaptırıp ve lâzımge-
len tertibatı da alarak onları tedavi ettirmek ye
rinde bir hareket olur. Çünkü umumi hastanelere 
getirirsek yanlarına bir de süngülü koymak lâzım
dır. Bu, diğer hastalara tesir eder. Ama mah
puslara mahsus verem hastaneleri olursa, hepsi 
aynı vaziyette oldukları için o zaman hususi 
tertibat almak suretiyle bunları idare etmek 
mümkün olur. 

BAŞKAN — Yusuf Kâmil Aktuğ arkadaşımı
zın bir soruları vardı.. 

YUSUF KÂMİL AKTUĞ (Diyarbakır) — 
Şarkta şart ve tahdide tâbi olmıyan cüzam has
talığı ve tamamı buna musap köyler vardır. Bun
ların sirayetine mâni olacak bir tedbir de yok
tur. Acaba bu hususta ne düşünüyorlar?. (Bölü
mü geçti sesleri.) 

SAĞLİK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
EKREM HAYRI ÜSTÜNDAĞ (İzmir) — Cü
zam meselesine bir soru münasebetiyle cevap ver
miştim. Sağlık Bakanlığının bu hususta noktai 
nazarları vardır. Cüzam meselesini ilk fırsatta 
ele alarak bir çare bulacaktır. Müsterih olunuz 
efendim. 
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BAŞKAN — Sağlık Bakanı İzahat vermişti. 

Verem koğuşları için 250 bin liralık önergeyi oyu
nuza sunuyorum. Nazarı dikkate alanlar.. Alma
yanlar.. Nazarı dikkate alınmıştır, önergeyi ko
misyona veriyoruz. 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
Bütçesi : 

BAŞKAN — Şudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğü Bütçesinin birinci maddesini oku
yoruz. 

Hulut ve Sahiller Sağlık Gtenel Müdürlüğü 1951 
yılı Bütçe Kanunu 

MADDE 1. — Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğü 1951 Bütçe yılı yatırımlar dışın
da kalan giderleri için bağlı (A - 1) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (1 144 620) lira ve yatı
rım giderleri için de bağlı (A - 2) işaretli cetvel
de gösterildiği üzere (67 000) lira ödenek veril
miştir. 

B. 
201 A' 

A/l - CET^El 

vlıklar 

ıâ 
Lira 

425 200 
Et-

202 

203 

206 

Et-

207 

209 

210 

BAŞKAN — Kabul edenler. 
miyenler.. Kabul edilmiştir. 
Ücretler 
BAŞKAN — Kabul edenler. 
miyenler.. Kabul edilmiştir. 
İller geçiei hizmetliler ücreti 
BAŞKAN — Kakıl edenler... Et-
miyenler.. Ka&ul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar! 
gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler.. Kabul edilmiştir. 
3656 sayılı Kanunun 5 nci mad
desi gereğince ödenecek yabancı 
dil para mükâfatı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
mîyenler.. Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanun gereğince Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli San
dığına yapılacak ödemeler 
BAŞKAN — Kabul edenler. 
miyenler.. Kabul edilmiştir. 
Temsil ödeneği 
BAŞKAN — Kabul edenler. 

200 940 

3 000 

25 200 

Et-

Et-

122 517 

1 500 

B. 
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

£11 Gece pratika ücreti 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

221 Emekli, dul ve yetim aylıkları 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

301 Merkez büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

302 İller büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

303 Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabili edenler... Et-
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve 
giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

305 İller kira karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

306 Giyecekler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

307 Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince öde
necek tedavi giderleri ve yolluk
ları 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler.. Kabul edilmiştir.. 

309 Taşıt giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-. 
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

407 Geri verilecek paralar 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

412 İlâç ve lâbpratuvar giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

414 Eşya taşıma ite ambalaj ve sigor
ta giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

Lira 

21 552 

70 000 

9 500 

22 225 

6 700 

7 500 

6 500 

12 000 

8 000 

3 000 

54 985 

1 000 

1 000 

5. 000 
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B. 

417 Vergi ve resimler 
BİŞKAN — Kabul edenler... Et
meyenler.. Kabul edilmiştir. 

418 Para taşıma giderleri 
BAŞKAN — Kalbul edenler... Et-
milyenler.. Kabul edilmiştir. 

419 Mahkeme giderleri 
B4ŞKAN — Kabul edenler... Et-
mi^enler.. Kabul edilmiştir. 

421 Sajğlık temizleme giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler,.. Et-
mi^enler.. Kabul edilmiştir. 

422 Yolcuları besleme, donatım ve ce
naze giderleri 
BİŞKAN — Kabul edenler... Et
ini W e r . . Kabul edilmiştir. 

451 Tapn giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

454 Sigorta 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

501 Ge<;ıen yıl borçları 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
imrenler.. Kabul edilmiştir. 

502 Eski yıllar borçları 
BAgKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

A/2 - CETVELÎ 

901 Onarma işleri 
BAŞKAN — KabuLedenler... Et-
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

902 Bina yapımı ve satınalma gider
leri 
BAŞKAN —- Kabul edenler... Et-
miyenler,. Kabul edilmiştir. 

903 Mevcut âlet, gereç ve araçlarının 
onarılması ye yenilenmesi 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

Lira 
7 000 

500 

2 000 

113 000 

4 200 

900 

2 000 

2 400 

5 300 

50 000 

9 000 

8 000 

(Madde : 1 Tekrar okundu) 

BAŞKAN — Meddeyi cetveliyle birlikte ka
bul edenler.. Etmiyeriler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Hudut ve Sahiller Sağlık Oe-
ne] Müdürlüğü 1951 Bütçe yılı* giderlerine kar

şılık olan gelirler bağlı (B) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (1 211 620) lira olarak tah-
min edilmiştir. 

B - CETVELÎ 

B. Lira 
734 000 

Et-

Et-

24 760 

227 860 

1 Resimler 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et-
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

2 Çeşitli gelirler 
BAŞKAN — Kabul edenler 
miyenler.. Kabul edilmiştir, 

3 Genel Bütçeden yardım 
BAŞKAN — Kabul edenler, 
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

4 Geçen yıldan devredilecek nakit 225 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et-
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

(İkinci madde tekrar okundu) 

BAŞKAN —- Maddeyi cetveliyle birlikte oyu
nuza arzediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Madde cetveliyle beraber kabul edilmiştir. 

MADDE 3.'— Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğünce 1951 Bütçe yılında elde edile
cek gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı 
hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösteril
miştir. Bu cetvelde yazılı gelirlerin tarh ve tah
siline 1951 Bütçe yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle beraber 
oyunuza arzediyorum. Kabul edenler.. Etmi-
yenler.. Madde cetveliyle beraber kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğünün 30 . VI . 1939 tarihli ve 
3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine giren 
hizmetliler, bağlı (D) işaretli cetvelde gösteril
miştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce geçici mahiyetteki hizmetler için Bakanlar 
'Kurulu karariyle kadro alınabilecek tertipler, 
bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
kadrolar ertesi yıl bütçesiyle Büyük Millet Mec
lisine sunulur. Ve bunların eldeki kadrolara ek 
olmaması şarttır. 

BAŞKAN ̂ -̂  Maddeyi cetvelle oyunuza arze
diyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde 
kabul edilmiştir. 



nel Müdürlüğü bütçesinin müzakeresi sırasında 
sayın Milletvekillerinin gösterdikleri alâkaya ve 
kolaylığa derin teşekkürlerimi sunarım. Muhte
rem milletvekillerinin temennilerini ve tenkid-
lerini gayet dikkatle dinledim ve not aldım. 
1951 yılı içinde bu dilekleri - ki bir çoğu benim 
de dileklerimdir - tahakkuk ettirmeye, ve 1952 
yılında huzurunuza daha büyük bir cesaretle 
gelecek şekilde hazırlanmaya çalışacağım. Büt
çemiz vesilesiyle sayın arkadaşlarımın dilekleri
nin benim 1952 yılı çalışmalarımın programı 
meyanında olacağına itimat buyrulmasmı rica 
ederek tekrar teşekkür ve hürmetlerimi sunarım. 
(Soldan alkışlar) 

MADÎ)E 5. — Geçen yıl borçları bölümünde
ki ödenek üstünde çıkan ve 1950 yılı Bütçesi
nin ait olduğu tertibinde karşılığı bulunan borç
lar ilgili oldukları hizmet bölümlerinden bu bö
lüme Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenek
lerden ödenir. 

1928-1949 Bütçe yıllarına ait olup da Muha-
sebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine 
göre zaman aşımına uğramamış ve karşılıkları 
yılları bütçelerinde bulunan barçlar 1951 yılı 
Bütçesinin ilgili hizmet tertiplerinden veya 3-4 
ncü kısım bölümleriyle yatırım bölümleri ar
tıklarından eski yıllar borçları bölümlerine Ma
liye Bakanlığınca aktarılacak ödeneklerden öde
nir. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

MADDE 6. — Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğü teşkilâtı hakkındaki 13.V.1940 
tarihli ve 3820 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelde yazılı kadrolardan bağlı (L) işaretli 
cetvelde gösterilenler 1951 Bütçe yılında kulla
nılmaz. * 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelle oyunuza arze-
diyorum. Kabul edenler.., Etmiyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Gider bölümlerinden yapıla
cak harcamalara ilişkin formül, bağlı (İR) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelle oyunuza arze-
diyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Bu kanun hükümleri 1 Mart 
1951 tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 9. — Bu kanunu Maliye, Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanları yürütür. 

BAŞKAN •— Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Tümünü açık oyunuza sunuyorum. 
SAĞLIK VE Sİ Y. B: İ K I İ E ^ HAYRÎ 

ÜSTÜNDAĞ (İzmir) — Sayın arkadaşlar; 
Bakanlığımız bütçesinin ve Hudut Sahiller Ge-

C — Gümrük ve Tehel Bakanlığı Bütçesi: 

4. — Tekel Genel Müdürlüğü £951 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu 
(1/90) [1] 

BAŞKAN — Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
Bütçesiyle Tekel Genel Müdürlüğü Bütçesini 
berabşr müzakere edeceğiz. Söz Ahmet Kocabı-
yıkoğlu arkadaşımızındır. 

AHMET KOCABIYIKOĞLU (Balıkesir) — 
Muhterem arkadaşlar, ben yalnız bu vekâlet ve 
bu vekâlete bağlı Tekece temas edeceğim. 

Bugün ticari, malî iktisadi, sınai, idarî ve 
zirai cepheleri ve nevi şahsına münhasır bir mü
essese olan ve devlette değil dünyada bir ben
zeri bulunmıyan bir-Tekel müessesesi bütçesiy
le karşı karşıyayız. 

Arkadaşlar; bu müessesenin iki bütçesi var
dır. Biri bütçe dahilî şimdi önümüze sevkedi-
lendir. Bir de mûtedavil sermayelisi ki en mü
himi budur. Bu yarım milyona yakın mûtedavil 
sermaye millî murakabeden uzaktır. Gerçi ka
nuni lüzuma göre maliyeden üç murakıptır se
nelik teftişini Meclisi âli Sayıştay Komisyonuna 
sevkeder. Eğer bunu yakînen tetkik edecek 
olursanız buna millî murakabe adını vermezsi
niz. 

Sayın arkadaşlar; bu Tekel müessesesi hük
mi şahsiyeti olan bir teşekkül olduğuna gö;re 
bu Tekel Vekâleti de sembolik bir vekâlettir. 
Bu vekâlet muhteşem sarayında bir şahsiyet 
bulmaya çalışmakta olmasına rağmen bu mües-

[1] 65 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
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seseyi murakabeden ve ona verecek istikamet
ten çok uzaktır. 

Onun içia her şeyden evvel Meclisi âlinizin 
bu müesseseye bir isim ve bir şekil vermesi lâ-
zımgelmektedir. Benim temennim, bu bütçeden 
sonra mütehassıs bir komisyon toplanarak yu
karda arzettiğim nev'i şekline münhasır bu mü-
esseyi yeni baştan tetkik etmelidir. 

Arkadaşlar, Bütçe Komisyonu müzakerele
rinde gördüm ki sayın Bakan bu müesseselere 
nüfuz edememiş. Bunu da mazur görmek lâzım. 
Çünkü umum müdürlük İstanbul'da, Bakan bu
radadır. Umum Müdürlüğün, teşkilât kanunun
daki, salâhiyetleri (büyüktür, Bakanın mahdut. 
Ancak Bakanın telefonla malûmatı olur. Görü
yoruz ki sayın Bakan 8 aylık vekâlet müddeti 
içinde ancak 15 gün kadar meşgul olabilmiştir. 
Ben bu vekâletin merkezdeki vazifesinin bu ka
dar yüklü olduğuna hayret etmekteyim. Bu 
sebeplerdendir ki, bu müesseseye yeni bir hüvi
yet vermek ve vekâleti lâğvetmek memleket 
menfaatindendir. 

Arkadaşlar, hükmi şahsiyet olan her malî ve 
iktisadi teşekkülde bir meclisi idare vardır. Ve 
bunun mesuliyeti hemen Jıemen onun üzerinde
dir. Halbuki Bakanlık tarafından murakabe 
edilmiyen, yarım milyarı aşan müessese yalnız 
bir müdürü umuminin mesuliyeti altındadır. 
Böyle bir tek adamın mesuliyeti altındaki ida
renin ne şekilde çalıştığını siz takdir buyurun. 

Bütçesinde milyonlarca tasarruf görülmekte
dir. Bunun bir tasarruf olmayıp bir hesap 
oyunu olduğunu elbetteki takdir edersiniz. 

Arkadaşlarım; bütçede tasarruf yoktur, 
yalnız bu paralar mütedavil sermayeye alınmış
tır. Keski bütçede kalmış olsa idi, mütedavil 
sermayeye geçmesiyle murakabeden uzaklaştı
rılmıştır. 

Bu mütedavil sermaye ile işliyen tütün, müs
kirat ve adedi 10 u bulan fabrikaların semelik 
bilanço yapması âdet değildir. Bir idare işlet
melerinde kâr ve zarar hanesinin bulunmamam 
sizlere bu müessesenin işleme tarzını açıkça 
göstermeye kâfidir. 

Arkadaşlarım; mubayaa işi bu müessesede 
başlı başına bir âlemdir. 

Türk iktisadiyatında en mühim bir mevkii 
olan tütün ve çiftçinin mukadderatında dört 
yaprak mütehassısı olan bir eksperin elinde
dir. Eksperler, tek taraflı mesuldurlar. Eğer 
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aldıkları birinci nevi tütün ikinci nevi çıkarsa 
kendisine ziıifmet tahakkuk ettirilmesi yüzün
den daima zürrain aleyhinde ve idarenin lehi
ne tesbitini yapar. Mesuliyetin iki tarafla ol
ması memleket çiftçisini Tekel hesabına hesap
sız vergi vermekten kurtarırı. Eksperin ikinci 
diye aldığı tütün işletmede birinci çıkarsa bu
nu zürra lehine matlup kaydetmek lâzımdır. 

Arkadaşlarım, bu idare iyi bir reviziyondan 
geçirilecek olursa 30 milyon gibi bir israfın 
önleneceğinden katiyen eminim. Meclisi Âlini
zin, yukarda da işaret ettiğim gibi, bu mües
seseye el koymasını ve Sayın Adnan Menderes 
Hükümetinin de Sayın Cumhurbaşkaımızın işa
ret buyurdukları bu müesseseye istikamet ver
melerini bekliyorum. 

BAŞKAN — Talâf Vasfi Öz. 
TALÂT VASFI ÖZ (Ankara) — Muhterem 

arkadaşlarım; gümrük gelirlerinin, azalmasında 
naçiz kanaatimce en büyük âmil tarife mese
lesidir. Bu husus da hudut kaçakçılıklarından 
daha büyük Hazine ziyanlarına sebebiyet ve
riyor. Bizde müstakar bir tarife tatbikatı yok
tur. Tarife Müdürlüğü âdeta vâzıı kanun gibi 
hareket etmekte ve böylece mütemadi tarife de
ğişikliği ticari istikrarı bozmakta ve hem de 
Hazine zararını mucip olmaktadır. Bu itibarla 
nümunehane esasına müstenit müstakar tarife 
tatbikatı cihetine gidilmesi gerektiği beyan 
edilmektedir. Yetkili ellere tevdi edilecek mü
kemmel bir nümunehaneye ihtiyaç vardır. Hal
buki bütçeye bu husus için yalnız beş yüz lira 
konmuştur. Yapılan partilere göre, meselâ te
mizlenmiş kauçuk temizlenmemiş kauçuk tarife
sine tâbi tutulmuştur. Bunun bir tefsir veya 
kanun mevzuu olması lâzımgelmez mi? 

Son çıkan Gümrük Tarife Kitabında birçok 
eşya ve müesseseler için gümrük muafiyetlerine 
rastladım. «Halkevleri, buharlı ve motorlu ge
miler muafiyetleri yataklı vagonlarda kulla
nılan eşya muafiyetleri, bankalara tanınmış 
muafivetler gibi» Bunlar gümrük gelirlerini 
azalttıktan başka mümasili sanayiin memle
kette inkişafına da mâiıi olmaktadır. 

Milletlerarası gümrük münasebetlerimizin 
yeniden düzenlenmesinde zaruret vardır. Vak
tiyle Almanlarla akdedilen bir Ticaret Anlaş
masına mütekabil gümrük indirmelerine ait 
listeler bağlanmıştı. Anlaşma meriyetten kal
kınca her iki taraf indirmeleri kaldırmış ve 
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resimler, «eski yüksek hadlere iblâğ edilmişken 
eski Hükümetçe verilen bir kararla bu tenzi
lâtlar devam ettirilmiştir. Bugün meselâ Al
manya iîe yeni bir gümrük anlaşması yapılması 
lâzımgelse hangi easa dayanmak icabedeeek ve 
bu miktarlar diğer anlaşmalara tesir etmez mi? 
Gümrük muhafaza teşkilâtının bir usule bağlan
ması lâzımdır. Burafla kaçak eşya ele geçtiği 

' halde kaçakçılar ele geçmemektedir. Gümrük 
muhafaza haber alma işleri için 50 000 liraı kon
muş bu teşkilâtın ne iş gördüğü kaç kaçakçılık 
vakası yakalandığını ve yakalanan eşyanın tu
tarını öğrenmek arzu edilebilir. 

Gümrük memurlarımız durumlarını şüpheli 
addettirecek mahiyette 1920 ve 2350 sayılı Tasfi
ye ve* Bahşiş Kanunu hükümlerinin kaldırılma
ları lüzumlu olduğuna kaniiz. 

, İptidai maddelerin yükselmeleri karşısında 
Milletlerarası pazarlarda rakibi kalmıyan ihraç 
mallarına uygun bir çıkış vergisi koymak yine 
muvafık olacağım sanıyorum. 

iskenderun'da İran'la yapılan transit eşya 
anlaşması icaplarından gümrük kontrol resim
lerinden müstesna bir serbest bölge tesisi karar-
laşmıştı. Suriyeliler Lâzkiye Limanını 60 mil
yon. Suriye lirasına ihale etmişlerdir. Rekabeti 
önleme yolunda neler düşünmektedir? 

9 . I I . 1951 tarihinde kabul ettiğimiz 5716 
sayılı Kanunla çeşitli ikramiyeler kaldırılmıştı. 
Gümrük Kanununun 148 - 152 nei maddelerinde 
mevcut ikramiyeler bu kanunda derpiş edilme
miştir. 

Çünkü bu ikramiye ceza namı altında gizlen
mektedir. 

, Gümrüğe mal gelince, muayene memuru tet
kik eder, vasfı beyana mübayin ise 1.-4 misli 
fark ceza olarak alınır*. Cezanın yarısı bulan 
memura verilir, nısfı da Bakanlığa gönderile
rek hiç ilgisi ölmıyanlara ikramiye olarak tevzi 
edilir. Bu ikramiye büyük yekûnlara baliğ ol
maktadır. Kanaatimizce bu para tamamen bulan 
memura bırakılmalıdır. Böylece kontrolün sık
laşması ve Hazinenin kazanması sağlanır. 

Gümrük Kanununun 126 ncı maddesi gerer 
ğince satışa çıkarılması lâzımgelen lüks eşyanın 
Ankara Gümrüğüne gönderilmesinin emredildi-
ğini öğrendik. Bunların Hazine menfaatleri ba
kımından değer fiyatlariyle satılmasının temin 
edileceğine eminiz. 
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Tekel Genel Müdürlüğünün İstanbul'da iki 

lojmanı olduğundan haberdarız. Aynea da An
kara'yı teşriflerinde Ankara Tekel Başmüdürlü
ğünün üzerinde ikametlerine mahsus bir lojman 
vardır. Sayın Bakanımızın bunları Hazine em
rine verilmesini temin buyurmalarını saygıla
rımla rica ederim. 

HÜSNÜ AKSÎT (Benizli) — Muhterem ar-
akdaşlar, Demokrat Parti muhalefette iken ge
çen bütçe yıllarına Sayın Nuri özsan arkadaşı
mızın Tekel ile Gümrüğün birbiriyle alâkası ol
madığım ve "Bu itibarla aynı Bakanlıkta birleşti
rilmesini doğru bulmadığını beyan etmişti. 

Sayın Cumhurbaşkanımız Celâl Bayar da se
nelik açış nutkunda bu hususa temas etmişti. 
Katî bir ifade ile dünkü iktidarın bu "teşkilâtı
nı tenkid eden arkadaşımızın hâlâ Gümrük ve 
Tekel Bakanlığı adı ile anılan bu Bakanlıktan 
Gümrük Bakanlığı kısmının lağvı cihetine git
mesini tenkid etmemizin yerinde olacağını zan
nediyorum. Bütçe Komisyonununun da bizim fi
kir ve kanaatimizde olduğunu ümit ediyorum. 
Konuştuğumuz Gümrük ve Tekel Bütçesidir. İçe
risinde Tekele ait tek bir para ve fasıl mevcut 
değildir. Tekel mülhak bütçesi ve Gümrük Mu
hafaza Genel Komutanlığı müstakil şahsiyeti 
hükmiyeyi haiz âmiri ita bir umum müdür tara
fından idare edilmektedir. Bu koca bütçe mün
hasıran Gümrük bütçesidir. 

Gümrük, vasıtalı vergi olduğuna göre; mas
rafının az olması en tabiî malî bir kaidedir. Bu 
itibarla Tekelin tasfiyesi ile Gümrük Bakalığı-
nın lağvı cihetinin yekdiğeri ile karıştırılmaması 
iktiza eder. Gümrük Bakanlığını lâğvedersek Te
kelin tasfiyesi devam eder. Bu itibarla sayın Ba
kanımızın da vaktiyle beyan ettiği gibi, birbiriy
le hiç alâkalı olmıyan bu iki idareyi bir bakan
lıkta içtima ettirmek garabetine bir an evvel ni
hayet verilmesini dilerim. 

Gümrük işlerini iyi bilenler Gümrük Bakan
lığının ihdası yüzünden gümrük işlerinin gittik
çe daha berbat bir hale geldiğini salâhiyetle söy
lemektedirler. Bu itibarla gümrüklerin bir an 
evvel Maliye Vekâletinin emri altına alınması 
zamanının çoktan geçtiğine kaniim. (Alkışlar). 

MAHMUT GOLOĞLU (Trabzon) — Arka-
kadaşlanm,- gecenin bu geç saatlerinde, bütçenin 
çabuk çıkmasını arzu ettiğim için, az konuşaca
ğım. Yalnız muhakkak konuşmak istemenin se
bebi vicdanımın sesine cevap vermek içindir. 
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Çünki bugfün de istisnasız on senedir söylediğim 
şeyleri arzedeceğim. 
. Elimizde bir müessese vardır. Tekeli ele alı
yorum, Gümrüğe karışmam bu müessese idari bir 

Â müessese midir, yoksa ticari bir müessese midir? 
Ticari ise bunu mahiyeti asliyesine irca et

mek lâzımgelir. Bunu, bu aslından çıkaran se
bep ve saikler ne ise onları da temizlemek ica-
beder. 

Arkadaşlar, bu idare, Devletçiliğin tipik bir 
misalini verir. Yani alabildiğine Devlet elinde 
eleman bulundurmak için, geniş bir memuriyet 
kadrosu ihdas edilmiştir. (Soldan bravo sesleri). 

Bunu söylerken ve îstanbulda yığılmış bir
çok memurun hattâ boş oturduğunu nazara 
alırken Anadolu'da çalışan tekel memuru ar
kadaşlarımın mesaisini takdirle karşılarım. 
Fakat kadrolar çoğaltılmışt'r. Onların günahı 
yoktur. Asil bütün mesele memur fazlalığında 
değil, teşkilât fazlalığmdadır. Tekel İdaresini 
ilga etmeden evvel, mahiyeti asliyesine irca et
mek için fuzuli teşkilleri kendisinden ayırmak 
lâzımgelir. .Ancak ondan sonra ilgası düşünü
lebilir. Yoksa birdenbire kaldırmak, memle-

; kette şüphesiz ki huzursuzluk yaratır. Bura
ya eklenmiş olan fazla şeyler nelerdir? 

Arkadaşlarım» tavzih etmek mecburiyetin
deyim. Sözlerimin* şahıslarla katiyen alâkası 
yoktur. 

Evet, fazla şeyler nelerdir? Meselâ mura
kabe heyeti vardır. Bakanlığın İstanbul'da bir 
büyük umum müdürlüğü ve Ankara'da da kü
çük umum müdürlüğü vardır. Bu küçük umum 
müdürlüğün bir başkanı ve beş üyelik bir ku
rulu ve ayrıca 9 memuru vardır. Bunlardan ay
rı olarak 11 kişilik bir de müstahdem grupu 
vardır. Müstahdem deyince akla odacı ve ha
demeler gelir. Ressam, sanatkâr ve daktilodan 
ibaret müstahdemler şrupu, yanında bir de da
ğıtma ve ayırma memurları vardır. Bu kü<çük 
umum müdürlüğe verilen para 84 bin liradır. 
Müstahdemlere de 24 bin , lira verilmektedir. 
Bir murakabe heyeti hakikaten lazımsa bu tak
dirde bu heyetin kadrosunu hiç olmazsa vazi
fesini görecek kadar küçültmek lâzımdır. 

İkincisi; kaçak takibatı şubesi.. Bunu üç 
misalle izah edeceğim. Ankara'da istediğiniz 
viski ve sigarayı temin edebilirsiniz. İstanbul'
da 90 tane takip memuru vardır, senede adam-
başma yarim vaka düşmez. Trabzon'da 38 tane 
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köy varefer, sigara arasınız bulamazsınız, yok
tur. Bütün Anadolu'ya bunu teşmil ederseniz 
kaçak takibat şubesinin ilga edilmesi lâzımdır. 
Bunu pekâlâ zabıta memurlarına yükletebili
riz. Esasen kanuni vazifeleridir. Muhafaza ko
mutanlığının kadrosunu bir az daha genişlet
mek suretiyle de bu işleri temin etmek müm
kündür. Bir de muhakemat .teşkilâtı vardır. 
Bu teşkilât da fazladır. Tekel teicari bir mü
essesedir. Muhakemat işlerini Hazine avukat
larına devredelim, onlar takip etsin. Tahsil
darlarını da Maliyeye devretmek lâzımdır. Ma
liye takip etsin. Bakanlıkta iki türlü de mü
fettiş vardır. Bunların durumu da calibi dik
kattir. Tekrar arzediyorum, bir kere Bakan
lık müfettişi var, hem gümrüğü, hem de tekeli 
teftiş «der. Bir de tekel müfettişi vardır, mün
hasıran tökeli teftiş eder. Şayet bu iki müfet
tişliğe ihtiyaç varsa tekel kadrosundaki mü
fettişlerin yapacağı işlere Bakanlık müfettiş
lerini karıştırmamak lâzımgelir. Bu takdirde 
Bakanlık kadrosunun az mı, çok mu olduğu da 
kendiliğinden meydana çıkar. 

İşletmelere ait bir temennim var, bunu 
sonra söylerim ve her yerde de söyliyeceğim. 
Esas mesele bu idareyi mahiyeti asliyesine ir
ca etmektir. Bu benim için bir vatan borcudur 
ve inanıyorımı ki, muhterem Bakan bunu hali 
aslisine irca edecektir. 

BAŞKAN — Adnan Karaosmanoğlu (Vaz
geçti sesleri). 

Remzi Bucak (Vazgeçti sesleri). ' 
Ferid Melen.. 
FERİD MELEN (Van) — Sayın arkadaşla

rım, ben günün mühim bir mevzuu haline gelen 
gümrük tarifemizden bahsedeceğim. • 

Biraz evvel bir arkadaşımız da bu mevzua te
mas ettiler! Düşündüklerimi verilen kısa "zaman-, 

- dan istifade ederek hulâsa etmiye çalışacağım. 
Bizim. Gümrük Tarifesi'1929 yılında yürür

lüğe girmiştir, muhtar bir tarifedir. 
Ahitnamelerle bunlar üzerinde nispet »tenzi-

lâtı yapılabilir. Tek tarife esasına göre kabul 
edilmiştir, spesifiktir. Malî ve hami gayeleri 
memzuç bir halde nazara almıştır. Memleketimi-
zin ihtiyacı olan hammaddeleri değişik nispetler
de resme tâbi tutar,. Buna mukabil himayesi 
icabeden maddeler sadece malî bir resme tâbi 
tutulmuş, himayesi iktiza eden mallar yüksek 
nispette resme tâbi tutulmuştu, 
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Bidayette, hazırlandığı anda yüzde 25 olarak 

kabul edilen vasati resim nispeti 1930 ve onu 
takibeden yıllarda çıkan buhranlar neticesinde 
yükselmiş bulunuyordu. Bu yüzden 1935 yılın
dan itibaren bâzı tenziller yapılması zarureti 
hâsıl oldu. İkinci Cihan Harbi çıktığı zaman va
ziyet tersine döndü, fiyatlar yükselince vasati 
resimler de % 40 yükseldi. Bilâhara 7 Eylül ka
rarlarının alınması üzerine tarifede bâzı tadil
ler yapıldı ve bâzı maddelere % 156 nispetinde 
zam yapıldı. Fakat kabulü gününden bugüne 
kadar şartlar ve fiyatlarda da büyük tahavvüller 
olmuştur. Bugün bu tarife bir himaye vazifesini 
yapamıyacak haldedir. Bilhassa ticaretin serbes
tiye doğru gittiği şu devirde himaye meselesi 
ehemmiyet kesbeder. Günün birinde bütün ka
yıtlar kaldırıldığı takdirde klâsik himayeye dön
mek ve dahilî masnuat ve mamulâtı gümrük res
miyle himaye etmek zaruretinde kalacağız. 

Avrupa'da gümrüğü, ortadan kaldırmaya 
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doğru bir temayül vardır. Hattâ bugün Lon
dra'da birkaç aydan beri bir konferans toplan
mıştır. Bâzı devletler birbirlerine taviz listeleri 
vermektedir. Ve resim hadlerinde bâzı tenzilâtı 

kabul etmektedirler. Bunları kabul edersek 
konsolidasyona gitmiş oluruz, yani bâzı resim
lerimizi tesbit etmiş oluruz. Bir müddet evvel 
Gümrük ve Tekel'de yeni bir tarife tanzimi 
yolunda bir faaliyet vardı. Zannederim bu me
sai bitmiştir. Bu tarifenin bir an evvel Yüksek 
Meclise getirilmesini rica edeceğim. Resim had
leri. konsolide edilmeden Mecliste tetkik edile
rek bir karara bağlanmasını temenni ediyorum. 

BAŞKAN — Müddet bitti. 
Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü 1951 

Bütçesine oy vermiyen var mı? Oy toplama mua
melesi bitmiştir. 

Saat 23,10 da toplanılmak üzere oturumu 
kapatıyorum. 

Kapanma saati : 23 

)>m<i 

BEŞİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 23,10 

BAŞKAN — Başkanvekili Fikri Apaydın 
KÂTİPLER : İbrahim Kirazoğhı (Kayseri), Sedad Baran (Çorum) 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 
Söz Mümtaz Kavalcıoğlu'nundur. 
MÜMTAZ KAVALCIOĞLU (Kocaeli) — 

Muhterem arkadaşlar, sözlerime sayın Gümrük 
ve Tekel Bakanına teşekkürle başlıyacağım. 

Bu memleketin senelerden beri ıstırap içinde 
bulunan tütün çiftçisinin bugünkü durumunu 
hepimiz aşağı yukarı biliyoruz. Sayın Tekel Ba
kanı bundan evvelki konuşmalarında 40 milyon 
lira sarfiyle Maltepe'de inşa edilmesi takarrür 
etmiş olan sigara fabrikasının Demokrat Parti 
Hükümetinin mevkii iktidara geçmesiyle inşa
sından sarfı nazar edildiğini Yüksek Meclisinize 
tebşir etmişti. Bendeniz bu bakımdan sayın Ba
kana teşekkürü bir vazife bilirim. 

Muhterem arkadaşlar, Gümrük ve Tekel Ba
kanımızdan bâzı hususların Yüksek Meclisiniz
de açıklanmasını istirham edeceğim. Bunlardan 

birincisi İsviçre, İngiltere, Almanya ve Holânda 
da mevcut sigara fabrikalarına iştirak halinde 
bulunan Tekel idaremizin bu fabrikalardan bu
güne kadar ne gibi faydalı neticeler elde ettik
lerini açıklamalarını rica edeceğim. 

Yine Sayın Tekel Bakanımızdan tütün ve 
tütün teşkilâtı hakkındaki kanunun ne zaman 
Meclise getireceklerini öğrenmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; malûmuâliniz Ka
radeniz mıntakasının Trabzon; Marmara mınta-
kasmın Kocaeli halkı münhasıran tütün istihsali 
ile maişetlerini temin etmektedirler. 

1950 senesi tütün mahsulü idrak edilmiştir, 
Ege mmtakasında satışlar sona ermek üzeredir. 
Fakat yakında gerek Trabzon'da ve Marmara 
mıntakasmda tütün satışları başlıyacaktır. Bu 
mmtakalardaki halkın senelerden beri çektiği 
ıstırabı bir tütün tüccarı ve eksperi olarak ya-
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kından bilen bir arkadaşınızım. Saym Tekel Ba
kanından! bilhassa bu sene Trabzon ve Kocaeli 
mmtakalarmdan mubayaa edecekleri tütünler 
hakkında eksperlerin hassasiyetle hareket etme
lerini istirham edeceğim. 

Arkadaşlar, geçen sene ve ondan evvelki sene
lerde tütün müstahsıllarımızm ıstıraplariyle 
zannediyorum yakından alâkadar olunmuş ve 
bu ıstıraplar gün geçtikçe artmıştır. 

Temennimi tekrar ediyorum: Bu sene hiçbir 
yanlışlığa mahal verilmemeli. Şu tütün veya bu 
tütün işinin eksperlerin keyfine bırakılmama
sını ve ulu orta fiyat verilmemesini rica ede-
cağim. (Var mı böyle şey sesleri) Çok, hem pek 
çok. 

.Muhterem arkadaşlarını; bundan böyle Tekel 
Genel Müdürlüğünün mütekâmil bir şekilde hu
zurunuza getirilmiyen bütçesinin İktisadi Dev
let Teşekkülleri halinde Yüksek Meclisinize su
nulmasını bilhassa rica edeceğim. 

Elimizdeki bu bütçe tasarısı bizi tatmin ede
cek bir durumda değildir, arkadaşlar. Tekel mev
zuundaki bütün maddeler burada mezeedil-
miştir. Tütünü, içkiyi, çayı, tuzu ayrı ayrı tah
lil eden bir bütçe ile Yüksek Meclisin Huzuruna 
gelmesini Tekel Bakanından rica etmekteyim. 
(Soldan, serbest mesleğe sesleri). 

Arkadaşlar, tekel mevzuunda ikinci bir cihet 
de bu müesese; sırasına göre iktisadi Devlet Te
şekkülü yani bir ticari müessese şeklinde, sıra
sına göre de bir devlet organı şeklinde murakabe 
vazifesini görerek huzurunuza çıkmaktadır. Ya
ni hem tüccar ve hem de devlet murakabesi ya
pan bir müessesedir. Bu müessese tütünü müs-
tahsıldan alan ve tütünü müstehlike satan bir 
müessesedir. Buna son verilmelidir. Ya bir tica
ri müessese ve yahut bir devlet müessese
sidir. 

Saym Tekel Bakanından son bir istirhamda 
bulunacağım: Gerek Tekel Bakanlığında ve 
gerekse Tekel Umum Müdürlüğünde birçok 
yolsuz hareketler vardır. Bu müessesenin gerek 
kadrolarında ve gerekse çalışma mevzularında 
idari bir revizyon yapmasını Tekel Bakanından 
rica edeceğim. Gelecek seneki bütçenin daha 
esaslı bir şekilde ve daha modern ve ticari bir 
zihniyetle hazırlanacağını, bu seneki varidatının 
her halde tütünde bizi tatmin edecek şekilde 
geleceğini tahmin ve ümit etmekteyim. Mâruzâ
tım bundan ibarettir. 
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BAŞKAN — Hudut ve Sahiller Genel Mü

dürlüğü 1951 yılı Bütçe Kanunu tasarısına 
245 oy verilmiş, 244 kabul, 1 ret muamele ta
mamdır. Nisap mevcuttur. Tasarının kanuniuğu 
244 oyla kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Kemal Yörükoğlu (Vazgeçti 
sesleri). 

KEMAL YÖRÜKOĞLU (Gümüşane) — 
O, benim bileceğim iş. 

Muhterem arkadaşlar, Tekel Bakanlığı, ku
ruluşunda hâkim olan esas prensip ve sistemle 
maalesef irtibatını kaybederek, kıymetli arka
daşım Mahmut Goloğlu'nun da tebarüz ettirdiği 
gibi, bir memur kesafetinin tazyiki altındadır. 
Şu muhakkak ki arkadaşlar, bu müessese Umum 
Müdürlükten bugünkünden daha iyi ve daha 
verimli çalışıyordu. Bendeniz temenjni ederim 
ki, Saym Adnan Menderes Hükümeti; Sayın 
Cumhurbaşkanının kıymetli nutuklarında bu 
mevzua temas eden çok isabetli ve realiteye ta
mamen uygun olan kıymetli fikirlerinden ilham 
alarak artık bu müessesenin tasfiyesinle doğru 
ilk adımı atar ve bu müessesenin bünyesine uy
gun ve lâyık olan bir veçhe ve istikamet verir. 

Arkadaşlar, bendeniz bu müessese içindeki 
teşkilâta temas edeceğim. Birisi, Gümrük Mu
hafaza Teşkilâtı. Naçiz arkadaşınız hudut böl
gelerinde vazife verdiği için gümrük muhafaza 
teşkilâtının katiyen gayeye uygun bir şekilde iş
lemediğini müşahede etmişimdir. Muazzam ka
çakçılık yapılır. 

Bçn bu teşkilâtın hikmeti vücudunu anlıya-
madım. Yedi sene hudutta vazife verdim. Adli
yeye gümrükten intikal eden bir torba kınadır. 
Devletin bunun için sarf ettiği kırtasiye parası 
bunun üstündedir. Maalesef vazife yapılmıyor. 
Realitelerden korkmıyalım. Dünkü vaziyet bu
gün de caridir. Ben çok temenni ederdim ki, 
Demokrat Partinin ruhunu kavramış olan kıy
metli bakanımız bu mevzuları ele alsın da bu 
teşkilâta lâyik olduğu veçheyi versin. Fakat 
maalesef arkadaşlar, aynı hamam, aynı tas, de
vam edip gidiyor.. 

Gelelim takip memurluğuna: 
Arkadaşlar, fuzulidir bu takip memurluğu 

müessesesi. Yazıktır bu milletin parasına. Ben 
bunların vazife gördüklerini ve kaçak yakala
dıklarını görmedim. Artık bu takip memurları 
işi müzmin bir hal almıştır. Tekel başmüdürü ve 
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tekel müdürü bunlardan şikâyetçidir. Ben is
terdim ki, sayın bakan bu seneki bütçe ile gelir
ken bu takip memurluğu kadrosunu getirmeyip, 
bunun ilgası ile karşımıza geleydi. 

Onun için arkadaşlar böyle gayesine uygun 
bir şekilde hizmet etmiyen ve maalesef bu hiz
metin bünyesine uygun olarak ayarlanmıyan, 
bir teşkilât için bu milletin para vermesi yazık
tır. Mademki böyle bir bütçe ile gelmiştir, ben 
sayın bakandan rica ederim, bu teşkilâta lâyik 
olduğu istikamet ve veçheyi versin. Demokrat 
parti iktidarının Tekel Bakanı verimli hizmet
ler görmüştür, diye biz de kanaat getirelim, 
biz de gurur duyalım. 

Maruzatım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Ali Fahri işeri 
ALÎ FAHRÎ İŞERİ (Balıkesir) — Muhterem 

arkadaşlar, İnhisar İdaresinin bir de kibrit işi 
vardır, kimse buna temas etmediği için ben ev
velâ bundan başlıyaeağım. Bu kibrit işi evvelâ 
Amerikan şirketinde idi. Senede iki milyon li
ra peşin Hükümete kâr veriyordu. Kendisi işle
tiyordu. Sabık idare zamanında bu da çok gö
rüldü veyahut daha çok kazanmak ümidi ile bu 
kibrit idaresi şirketi lâğvedildi. Doğrudan doğ
ruya Hükümete devredildiği için geçtiği sene
den itibaren Devletin kârı şöyle dursun 870 bi
ne düştü. Ayda yirmi beş milyon kutu çıkarıyor
du. Bir senede üç yüz milyon kutu kibrit satı
yordu. Beher kutu 64,5 paraya mal oluyordu. 
Fakat nerede bunun kârları? Milyonlarca kutu 
devrediliyor fakat ortada kâr diye bir şey yok. 

Bir de Tekel İdaresi senede 170 milyon lira 
varidat temin ediyor acaba, benim düşüncem, 
bu idare aynı teşkilâtla bir Türk şirketine dev-
redilse acaba bize iki misli kâr veremez mi?* 
Devleti de, Hükümeti de hiç uğraştırmaz. Yal
nız murakabesini yapar, onunla olan şartlarını 
tatbik ettirir. Veyahut ecnebi şirketine Ameri
kan, İngiliz şirketine verilirse (çünkü buna hep
si gözünü açmıştır) beş sene müddetle verilse 
bize en az 2 milyar lira para getirir ki, biz bu
nunla suyumuzu da yolumuzu da hastaneleri
mizi de yaparız. Hattâ sosyal yardımlarımıza 
da yeter. Biz fakir bir milletiz bize bunlar lâ
zım . 

Veyahut bandrol usulünü koyalım. Başka 
milletler ekseriyetle bandrol usulüne baş vur
muşlardır, bütün medeni milletlerde ve 
Yunanistan'da, Bulgaristan'da da tatbik etmek-
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tedirler. Eğer başka milletlerin parasına ihtiya
cımız ve minnetimiz yoksa bu işi kendimiz ya
parız. Bir masa bir kasa, bandrolü ver, parala
rı al, bu kadar adama ne lüzum var? (Gülüşme
ler) Benim bildiğim budur. 

Arkadaşlar, dünyanın neresinde ve hangi 
memlekette hangi işte olursa olsun, inhisarcı
lık memleketin iktisadi inkişafına imkân bırak
maz. O memleketten ticari inkişaflar ve terak
kiler beklenemez! Mâruzâtım bundan ibarettir. 
(Bravo sesteri, alkışlar) 

BAŞKAN — Müfit Erkuyumcu. 
MÜFİT ERKUYUMCU (Balıkesir) — Muh

terem arkadaşlar, bilirsiniz ki zabıtai saydiye 
nizamnamesi dinamitle ve zıpkınla balık avla
mayı menetmektedir. Bunu yapanları nizamna
me hükümlerine göre takip etmek, suçluları der
dest etmek vazifesi kanunen gümrük idarelerine 
ve gümrük motörlerine verilmiştir. Maalesef 
bugün sahillerimizin hemen hepsinde dinamitle 
balık avlandığı ve balık nesli imha edildiği halde 
gümrük teşkilâtımız buna seyirci kalmış vaziyet
tedir. Hiçbir gümrük motörü veya memuru bu 
gayrifenni ve gayrinizami balık avlamanın önü
ne geçmiş değildir. Bu itibarla benim sayın Ba
kandan ricam, bu vaziyetin önlenmesidir. Bun
dan sonra balıkların imha edilmemesini temin 
için gümrük teşkilâtına lâzım olan emri versin
ler. Hiç olmazsa bundan sonra balıklar imha 
edilmemiş olsun. 

Temennim bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Hasan Remzi Kulu. 
HASAN REMZİ KULU (Tunceli) — Muh

terem arkadaşlar, tütüncülük meslekim olduğu 
için huzurunuzu işgal edeceğim, affmızı dilerim. 

Doğu bölgelerindeki tütüncülükten şimdiye 
kadar çektiğimiz ıstırapları huzurunuzda arze-
deeeğim. Evvelâ şunu arzedeyim ki, Sayın Ba
kanın eski kötü durumları ıslah edeceğine emi
nim. Kendilerine şimdiden teşekkür ederim. 
(Soldan «înşaallah» sesleri) 

Arkadaşlar; kendi seçim bölgemden bahse
deceğim fakat kendi seçim bölgemden bahseder
ken bütün Doğu Bölgesini de kül halinde mev-
zubahs etmiş olaeağım. 

Arkadaşlar, ilimizde bir iki tarlası olan va
tandaşlar tütüncülüğe çok ehemmiyet verirler ve 
çalışırlar. Tütünlerimizin dış memleketlerde de 
arandığını işitiyoruz, Bilhassa batı bölgelerinde 
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çok güzel kokulu tütünlerimiz yetişir.. Belki de 
bunu iyi bilenler içimizde vardır, Danaburnu 
denen bir cins tütün her tarafta nam almıştır. 

Tütünün, ziraatimizde en mühim çalışmalara 
ihtiyaç gösteren ve vatandaşlarımızı çok yoran 
bir mevzu olduğunu şüphesiz hepiniz takdir 
edersiniz. 

Aziz arkadaşlarım; tütünü yetiştiririz, bütün 
emeğini çekeriz, satış zamanı gelir fakat tütü
nümüz alınmaz. Zaten malûmunuzdur ki, vatan
daşlarımızın tütün ambarı, tütün deposu değil, 
yatacak yerleri dahi ayrı değildir. Hayvanları; 
kendileri, tütünleri hepsi aynı binanın içinde
dir, aynı yerde muhafaza edilir. Evvelce tütün
ler sonbaharda alınmazdı. Bu sene hamdolsun 
alındı. Fakat ne şekilde alındığını bilmiyorum. 
İnşallah vatandaşlar memnun olmuşlardır. Ben 
evvelki zamanları, yani pek yakın zamanları ha
tırlatmak isterim. İlkbahar gelir alınmaz, Mart 
ayı çıkar fakat tütünler kurumuş, paslanmışı 
malı vo1 muştur. Nihayet bir emir verilir, tütün
leri getirin denir, bir ay içinde tütünler çekilir, 
ambarın önüne dizilir. Mahvolmuş, perişan ol
muştur. Alnrrken tütünün kalitesine bakılmaz, 
yalnız sahibinin durumuna bakılır. Sahibinin 
biraz gözü açıksa, eksperle söz birliği yapmışsa 
muhakkak ki tütünü kalitesi ne olursa olsun, 
en iyi fiyatla alınır. Fakat sahibi eğer zavallı 
bir adam ise anlaşamamışsa, bu işi beoerememişse 
en iyi kalite tütünü en aşağı bedel mukabilinde 
satılır. Bu vatandaşın bütün ümidi satacağı tü
tün olduğu gibi, tütün varlığı da bu tütündür. 
Ayağında çarığı, sırtmda gömleği bulunmıyan, 
belki yiyeceği olmıyan bu vatandaş muztaribtir. 
Bu kadar ıstırap içinde olan bu vatandaşlar eks
perin kurbanı olurlar. 

Arkadaşlarım; yakın zamanlara kadar nele
re şahit olduğumuzu, bu teşkilâtın ve kollarının 
neler yaptığ^ı inşaallâh Sayın Bakana verece
ğim, fakat şimdi bunların kimler olduğunu açık-
lamıyacağım. 

ikinci bir mevzu ise,... 
BAŞKAN — Hasan Bey vaktiniz dolmak üze-

rediı'. 
HASAN REMZİ KULU (Devamla) — Tü

tünlerimizin kaçak olarak satıldığı da cümlenizin 
malûmdur. Evvelce piyasaya arzedilen bu tütün
lerimiz vaktinde alınmazdı, müstahs1! neler çe
kerdi. Bunu fırsat bilen kaçakçılar gelir kilosu
na beş lira verirse vatandaşlar ne yapar, pek 
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tabiî hemen verirdi. Ne yapalım bu böyle gelmiş 
böyle gider. 

Takip memurları bu kaçakçıları yakalamazlar, 
çünkü istifade ediyorlar, yakalayıp da ne yap
sınlar. Yaln^ senede bir iki vaka yaparlar ki, bu 
da meslekten atılmasınlar diyedir. Bunların du
rumu da budur.. (Doğru, sesleri). 

Muhterem arkadaşlar, hepinizden istirham 
ediyorum, bilhassa Doğu bölgesinin mahrumiyeti 
hepinizce malûmdur. Bu tütün üzerinde hassasi
yetle durmanızı, bize yardımcı olmanızı hepiniz
den bekliyorum. 

r Tütünleri ticaret "erbabına bırakırsak acaba 
Tekerin zararı olur mu? Tütünlerde kilo başına 
bir miktarı Hükümete bırakmak suretiyle diğer
lerini ticaret erbabına terkedersek, kanaatimce 
memleketi ve vatandaşları bir an evvel kalkın-
dırmış oluruz. Hem de bu külfetten Tekel Ba
kanlığı kurtulmuş olur. 

Arkadaşlar, maruzatım bundan ibarettir. Sa-
yıı Bakanıma tekrar başarılar dilerim. Hepinizi 
saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Cemal Kıpçak! 
CEMAL KIPÇAK (Zonguldak) —Muhte

rem arkadaşlar, parti programımızın 51 nci 
maddesindeki sarahat önünde Hükümetin tekel 
fabrikalarmın hususi teşebbüse intikal ettiril
mesi üzerinde her halde lâ'zımgelen kanunları 
hazırlamakta olduğunu zannediyorum. Ancak 
tekel mevzularından tütün ve tuz mevzuunun, 
hususi teşebbüse intikal keyfiyetine pek intibak 
ettirilemiyecek bâzı kıymetler olduğu ve memle
kette bunların Devlet tarafından himayesi lâzım-
gelen mâhiyet taşıdıkları kanaatindeyim. Tütün 
meselesi müstahsili koruma ve kendi piyasaları-

<• mızda tütünlerimizin satışını temin etmek için 
bu mutlak bir icap halinde gözükmektedir. Dış 
piyasalarda bu şekilde yetişen tütünler, bilhassa 
kokulu olanları halk tarafından fazla sevilmekte 
ve hariçten gelecek tütünlere rekabet etmek su
retiyle müstahsili hırpalama imkânlarını göster
mektedir. Bundan dolayı tütün mevzuunun hu
susi teşebbüse intikal ettirilmesi zorlu bir dâva 
halindedir. Tuz ise gıda maddesidir, tevzii ve 
halkın ihtiyacına tahsisi ve bunun ucuza male-
d ilmesi de mühim bir dâvadır. Bu arada tuzun 
diğer maddeler arasında değişik fiyatlarla satıl
dığını, bu değişik fiyatlardan yüksek fiyatların 
fakir halka düştüğünü müşahede ediyoruz. Tuz
laların ve tuz madenlerinin kasaba ve şehirlere 

— 972 — 



B : 52 26.2 
yakın yerlerde bulundukları görülüyor. Bura
larda çıkan tuz nakliye masrafı üzerine konul
madığı için daha ucuzdur. Uzaklara doğru gidil
dikçe pahalılaşmaktadır. Şarkta 40 kuruşa ka
dar satılıyor. Bu doğru değildir. Bu hususu na
zarı itibara alarak Tekel İdaresi ona göre lâzım-
gelen tedbirleri alıp tuzu her yerde aynı fiyatla 
sattırmalıdır. 

Mühim bir mesele de şudur arkadaşlar : Te
kel kötü bir İktisadi Devlet Teşekkülü formun-
dadır. Bu teşekkül İktisadi Devlet Teşekkülleri
min bütün formuna sahiptir. Yalnız sermayesi 
tesis sermayesi halinde değil, bir mütedavil ser
maye halindedir. Stok sermayedir, bu serma
yenin dışında bir kısım paraları da Merkez 
Bankasının reeskontu suretiyle alır, emisyona 
tesir eder ve bir mütedavil sermaye mahiyeti
ni taşır. Bu paralar hiçbir murakabeye tâbi 
değildir. Devlet İktisadi Teşekküllerinin Baş
bakanlığa bağlı bir murakabe heyeti vardır. 
Bu murakabe heyetinin yanında teşekküllerin 
idare meclisleri ve idare meclislerinin üzerinde 
bir umumi heyet, bu da yetişmiyormug gibi bir 
de ayrıca bakanlıklar vardır. . Bu şekil muraka
be bu teşekkülde mevcut değildir. Bu mura
kabenin yerine üç kişilik bir heyet seçilmiş ve 
güya bu heyet tarafından murakabe ettirili
yor. Bu heyet izharı aczetmiştir. İnhisar mev
zuunu iktisadi devlet teşekkülü haline getirmi-
yeeek olursa Hükümet büyük bir tenakuz için
de kalmış olur. Zira İktisadi devlet teşekkülü 
iyi ise niçin bu, bu halde kalıyor? Doğrusu bu 
ise, niçin iktisadi devlet teşekkülü vardır? 

Biz dünya kadar para sarf ederek bir mura
kabe heyeti kurmuşuzdur. Umumi heyete, İkti
sadi Devlet Teşekkülleri Umumi Heyetine ra
porlar vererek. türlü tetkik mevzularını belir
tir. Bu yoktur. Böyle paralar sarf edilir. Ne 
alınır, ne satılır? Tekelin kendi karariyle ya
pılmaktadır. Bir malzemenin parasını verip de 
almak ve paranın hesabını bilmek murakabe 
değildir. Alman malzemenin lüzumu üzerinde 
de murakabe lâzımdır. Bu fabrikaya şu malze
me lâzım mıdır, değil midir? Hakiki bir ihti
yaç mıdır? Tadat ne şekildedir? Bunların da 
bilinmesi ve tetkik ve murakabe edilmesi lâ
zımdır. 

Bugün önümüze gelmiş olan Bütçede bu 
masrafların hiçbiri yoktur. Bu, doğrudan doğ
ruya mütedavil sermaye halinde, arzettiğim 
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gibi 200 milyonu mütecaviz, bazan da daha 
fazla bir reeskont yolu ile hududu tâyin edile-
miyen bir şekilde birçok paralar sarfını ge
rektirmektedir. 

Bunun murakabesi olmadıkla Hükümet da
ima bunun vebalini taşımaktadır. Bundan kur
tulması için, mutlak surette, esasen Tekel 
Umum Müdürlüğünde hazırlanmış bir halde 
bulunan iktisadi devlet teşekkülü halini alma
sı hakkındaki kanunu acele Meclise getirmek 
yoluna gitmelidir. Aksi halde murakabesiz 
milyonlar burada kendi kendine mahiyeti meş
kûk bir şekilde tahsis edilir gider. Benim mü
şahedem bu şekildedir. 

BAŞKAN — Vakit tamam, Necdet Açanal. 
NECDET AÇANAL (Urfa) — Efendim, sa

yın Bakandan ufak bir sual istirham edece
ğim: Cenup hudutlarında kaçak eşya olarak 
yakalanmış takriben 100 bin kat elbise ve bir 
çok ayakkabı ve bir o kadar da kaput bezi var
dır. Bunlar depolarda çürüyüp gitmektedir. 
Göçmenlere tevzii kararlaştırılmış olduğuna 
göre bize bu tevzi hakkında malûmat verebilir
ler mi? 

BAŞKAN — Sabri Erduman. 

SABRI ERDUMAN (Erzurum) — Muhterem 
arkadaşlar, sayın arkadaşımızın temas ettiği 
nokta üzerine bendeniz de iki kelime söylemek 
istiyorum. Memleketimizin bâzı bölgelerinin 
hayvan yetiştirmekte olduğu malûmu âlinizdir. 
Bizim bu bölgelerde en çok noksan gördüğümüz 
cihet, hakikaten madenî gıda bulunan tuz da
vasıdır. Bugün Ankara'ya ve İstanbul'a gelen 
büyük bir hayvan kütlesi vardır. Kesilen bu 
hayvanların etlerinin lezzetsizliğinden şikâyet 
ediyoruz. Muhterem arkadaşlar, buna emin olu
nuz ki hayvancılık mmtakalarmda yetiştirilen 
hayvanlara bu madenî gıdayı tamamen veremi
yoruz. Sebebine gelince memleketin içindeki 
tuz membaları memleket ihtiyaçlarına kâfi mik
tarda değildir, dersem yerinde olmaz. Çünkü 
tuz bizde mebzuldür. Tekelin elinde bâzı mem-
balar mevcutken bu membaları faaliyete ge-
çirmemiştir. Fakat mevcut membalarm tuzları 
iyi bir şekilde idare edilse, ki, şimdiye kadar 
iyi idare edilmedi, o da kifayet eder. Temenni
miz şudtır ki, bundan sonra muntazam bir şe
kilde bunu idare etsin. Bilhassa hayvan yetiş
tiren mı ntakalarda zürra halkımıza zamanında ve 
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bol bol tuz verilirse bu tuz bir taraftan para ge
tirir diğer taraftan da hayvanlarımız iyi bir 
şeMlde beslenmiş olur. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANİ NURÎ ÖZ-
SAN (Muğla) — Muhterem arkadaşlar, g>erek 
Bütçe Komisyonunda ve gerekse bu kürsüden, 
icraatımızda bize rehber olacak kıymetli mü
talâa ve tenkidlerde bulunan değerli Milletve
kili arkadaşlarıma teşekkür etmekle söze baş-
lıyacağım 

Birbirine tedahül eden birçok suallerin ce-
vaplandırılabilmek için, Yüksek Meclis izin ve
rirse, ana hatları üzerinde sizleri sıkmıyacak şe
kilde kısaca izahatta bulunacağım. Ve ümit ede
rim ki, bu bir kısım suallere cevap teşkil ede
cektir. Bunnun dışında kalacak suallere ayrıca 
cevap arzetmeye çalışacağım. 

Muhterem arkadaşlar, mesuliyetini deruhde 
etmiş bulunduğum Gümrük ve Tekel Bakanlığı, 
1951 yılında 540 küsur milyon lirayı, yani büt
çenin 1/3 ünü Hazineye taahhüt eden Bakanlı
ğın Gümrük ve Tekel umum müdürlükleri il© 
muhafaza teşkilâtını bünyesinde toplamış bu
lunmaktadır. Muhtelif arkadaşlarımız ve bu me-
yanda bilhassa Ferit Bey arkadaşımız Gümrük 
mevzuatı ve bunun ihtiyaca cevap vermiyecek 
mahiyeti üzerinde durdular. 

Hakikaten gümrüğün bir memleketin iktisadi 
hayatı üzerinde büyük tesiri vardır. Bu yapıcı 
•olduğu kadar yıkıcı da olur. Uzun yıllar kapitü
lâsyon idaresinin tazyiki altında kalam gümrük 
politikamızın memleketimizin iktisadi bünyesini 
ne derece sarsmış olduğunu hepiniz bilirsiniz. 

Gümrüklerin iki kanunu vardır: Birisi Usul 
Muamele Kanunu, diğeri de Tarife kanunudur. 
Bu Kanunların 20 senelik bir ömürleri mevcut
tur.. Biz muhalefette bulunduğumuz 4 sene zar
fında bu hususların bugünkü şartlara cevap ve
remez mahiyet aldığını ve bunların behemehal 
süratle değiştirilmesi üzerinde ısrarla durduk ve 
nihayet Muamele Kanunu ile Gümrük Kanunu
nu değiştirtebildik. Bir seneden biraz fazla yü
rürlükte kalmış bulunan bu kanunun tatbikatı 
sırasında birtakım noksanlıklarını tesbit ettik. 
ve bunları Gümrük yönetmeliğindeki değişiklik
lerle önlemeye çalıştık. Fakat o kanunda da 
bir değişiklik yapılması zaruretine inanmış bu
lunuyoruz. Bu değişikliği hazırladık. Bu işle 
meşgul bulunan müesseselerin ve alâkalı ma
kamların mütalâaları alınmıştır. Yakın bir za-
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manda huzurunuza sevkedilecektir ve bu suret
le de bu noksanlıklar ıslah edilmiş olacaktır. 

Gümrük politikasının asıl karakterini teşkil 
edecek olan, tarife kanunudur. Tarife kanunu, 
1928 de hazırlanmış, 1929 da meriyete girmiş, sik-
let esası üzerinden tedvin edilmiş bir kanundur. 
Aradan uzun zamanlar geçmiş, fiyatlardaki de
ğişiklik, memleketin içerisinde birtakım sınai mü
esseselerin kurulması ve kapasitelerinin memle
ket ihtiyacına kâfi gelebilecek bir miktara çık
mış olması karşısında bu tarife kanunu, Ferit 
Melen arkadaşımızın söyledikleri gibi, malî oldu
ğu kadar hami hüviyetini de kaybetmiş bulun
maktadır. Bunun üzerinde ehemmiyetle durmak
tayız. Amerika 'nm teşebbüsü ile Avrupa Güm
rük İttihadı yolunda bir harekete geçilmiştir. 
Bürüksel'de teşekkül eden Etüd Komitesi evvel 
emirde Gümrük Tarifesi Birliğini tesis için bir 
«nomenelâture» tesis edilmesini lüzumlu görmüş, 
Önce Cemiyeti Akvamın hazırladığı nomanklâ1-
türü esas ittihaz etmek suretiyle Brüksel no-
manklâtür projesi namiyle bir nomanklâtür ha
zırlanmış bulunmaktadır. Beş cildi ihtiva eden 
bu eseri tercüme ettirdik ve kendi Tarife Kanu
numuza göre ayarladık. Hazırladığımız bu esası 
Bakanlıkların mütalâası alınmak üzere sevket-
miş bulunuyoruz. İstenilen mütalâalar geldikten 
sonra Bakanlıklararası bir heyette resim hadleri 
tesbit edilecektir. 

Biliyorsunuz ki, gümrük tarifeleri resim had
leri ad - valorem (Kıymet) veya spesifik (Sık
let) esası üzerine tanzim olunurlar. Her iki sis
temin de leh ve aleyhinde mütalâalar mevcuttur. 
Bakanlıklararası komisyonun memleketimiz ik
tisadi bünyesini nazara alarak tanzim edeceği 
tarife bu kısa zamanda Yüksek Meclisin görü
şüne arzedilecektir. 

Bir kısmı arkadaşlarımız muhafaza teşkilâtı 
üzerinde durdular. 

Arkadaşlar, yurdun iktisadi bünyesini zede-
liyen kaçakçılıkla mücadele için 1932 yılında 
ufak bir kuvvet halinde kurulan muhafaza teş
kilâtı bu gün Irak, İran, Sovyet Rusya hududu
na kadar karadan gümrük muhafaza, ve hudut 
muhafaza vazifesini görmekte, diğer taraftan 
Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinde de gümrük 
muhafaza vazifesini üzerine almış bulunan sivil 
gümrük muhafaza teşkilâtı sekiz müdürlük ve 
başmüdürlük halinde 1321 memurla çalışmakta
dır. Güney hudut! ariyle, Ege kıyılarında dört 
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alay, bir bağımsız tabur ki, ceman dokuz taburu 
ihtiva etmektedir. Bu teşkilâtta 173 motorlu ka
ra vasıtasiyle, irili ufaklı 54 deniz vasıtası, 38 
telsiz bulunmaktadır. 

Dünya iktisadi durumunun müstakar bir 
hale gelmemesi bütün dünyada kaçakçılık hare
ketlerini uyandırmıştır. Bu hareketten yurdu
muz da müteessir olmaktadır. Bununla beraber 
son zamanda bilhassa gümrük muhafazanın ha
kikaten fedakârane denilecek derecede mesaisi 
neticesinde kaçakçılık kısmen azalmış bulunmak
tadır. Nitekim 1950 yılında 73 000 kesim hay
vanının gümrükten geçmek suretiyle normal ola
rak ihraç edilmiş bulunması kaçak olarak geçiril
mesinin önlendiğinin bir misalini teşkil etmek
tedir. 

Kaçak hareketler, Karadeniz kıyılarında, Sov
yet bölgelerinde yok, İrak, İran ve Akdeniz böl
gelerinde az, Suriye hudutları ile istanbul böl
gelerinde fazla, Ege'de bunlara nispeten azdır. 

Memlekete sokulmak istenilen kaçak madde
lerin bellibaşlısı; ipekli mensucat, plâstik mad
deler, eski elbise, kadın eşyası çakmak ve çakmak 
taşıdır. 

Giden kaçak eşyaların belli başlılarını, kesim 
hayvanı, tütün, afyon, yiyecek maddeleri teşkil 
etmektedir. 

1950 yılında Gümrük Muhafazada 4 185 olay 
vâki olmuş, bu vakalardan 4 055 kaçakçı yaka
lanmıştır. Ve bunlar mahkemeye tevdi edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar; yurdun müdafaası gibi 
mukaddes bir vazifeyi üzerine almış bulunan as
kerî birliklerin gümrük muhafaza vazifesini üze
rine almış olmasının prensip olarak uygun bulma-
maktayz. Muhafaza teşkilâtının tamamen sivili esti
rilmesi ve bunun bir meslek haline getirilmesi esas 
gayemizdir. Fakat bu teşkilât sivilleştirildiği tak
dirde bütçeye büyük malî külfet tahmil edece
ğinden bugün için tahakkuku imkânım temin ede
medik. İleride yani bütçe imkânları hâsıl olduğu 
takdirde bütün muhafaza teşkilâtım sivilleştir
mek kararındayız. Halen kadro noksanları ve 
muhtelif sebeplerle tamamen önlenmemiş bulu
nan kaçakçılığın asgari hadde indirilmesi için 
muhtelif tedbirler alma yolundayız. Bâzı arkadaş
larım istihbarat servisinin iyi işlemediğinden ve 
fuzuli olduğundan bahsettiler. 1948, 1949, ve 1950 
yıllarında kaçakçılık istihbarat servisi sayesinde 
elde edilen olay 3390 dır. 4323 kişi mahkemeye 
verilmiştir. Yakalanan eşyanın kıymeti 3 985 000 I 
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liradır. Üç sene zarfında bu teşkilâta sarfedilen 
para yekûnu 150 000 liradır. Bu teşkilâtın büs
bütün faydasız olduğunu kabul etmek güç olur. 

Bu muhafaza teşkilatındaki mâruzâtımı bitir
meden evvel bir sayın arkadaşımın sualine ce
vap arzedeyim. Arkadaşım gümrüklerde bulu
nan kaçak eşyanın göçmenlere verilmesini is
tediler. Bu hususta teşebbüse geçilmiştir. Fakat 
doğrudan doğruya gümrüklerdeki bu eşyanın 
göçmenlere verilmesi mevzuat bakımından mü
sait değildir. Kzılaya verebiliyoruz. Biz Kızıl-
aya vereceğiz, o da göçmenlere intikal ettirecek
tir. Tekel mevzuunda en çok bu umum müdür
lüğün bünyesi üzerinde duruldu. Hakikaten ar
kadaşlarım bir taraftan mütedavil sermayesi 
mevcuttur, diğer taraftan da mülhak bütçe. 
Birbirine girift iki hüviyet taşır, iki bünyesi 
vardır. Bunun işletmecilik bakımından çok mah
zurlarını görmekteyiz. Birçok arkadaşlarımın 
da izhar buyurdukları temayüle göre bunun be-
hemahal iktisadi Devlet Teşekkülleri haline ge
tirilmesi bir emri zaruridir. Bu yolda hazırlığı
mız tamamlanmak üzeredir. Bu kanun huzuru
nuza sevkedilecekth*. 

Sözlerimin bidayetinde arzetmek isterdim, 
hemen hemen ekseri arkadaşlarımız bu Bakan
lığın ilga edilmesi lüzumu üzerinde durdular ve 
bu hususta benim maruzatta bulunmamı istedi
ler. Hakikaten Hükümet olarak bunun kaldırıl
ması düşünülmektedir. Fakat henüz kesin bir 
karara varılmış değildir. Filvaki bütçesini ya
parak huzurunuza çıktık. Müstakil Tekel Mü
dürlüğü, Müstakil Gümrük Umum Müdürlüğü, 
Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı Bütçesi 
mevcuttur, ilerde bu Bakanlık kaldırıldığı tak
dirde bu bütçenin kabulünden mütevellit bir ak
saklık olmıyacaktır. 

Ahmet Kocabıyık arkadaşımız, yine biraz 
evvel cevaplandırdığım bu umum müdürlük 
bünyesi üzerinde durmakla beraber, henüz mü
esseselere nüfuz edemediğimi ifade buyurdular. 
Kendilerine bu kanaati telkin eden hususun ne 
olduğunu bilmiyorum. Bu şekilde takdir etmiş
ler. Buna karşı elbette bir diyeceğim yoktur. 

Tütün alımlarında eksperlerin mutlak tesiri 
olduğunu müstahsili üzdüklerini ve müstahsilin 
aleyhine verilen fiyatlardan dolayı mesul olma
dıklarını ifade ediyorlar. 

Tütün eksperleri müstakil değildir arkadaş
lar. Onlardan sonra baş eksper, teknik şefler, 
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müdürler gelir. Bir eksper mubayaalarında, iş
lemeler neticesinde ne kadar isabet göstermişse 
onun terfii üzerinde müessir olur. Bu şekilde 
sicil alırlar. Gerek idare ve gerekse zürra aley
hine yapılan fahiş hatalar terfilerine müessir 
oluî. 

İştigal mevzuumuza giren başlıca tütün üze
rinde kısaca arzı malûmat etmek isterim arka
daşlar. Hakikaten gelirimizin i% 60 mı tütün 
mamulâtı teşkil etmektedir. Yer yer bâzı har
man bozukluklarından şikâyetler vâki olur. Fil
vaki bunların vâki olmaması için iyi harmanla
rın ve nefis harman bulunabilmesi için 28 aylık 
stokun yapılmış olması lâzımdır. Bunun tedbir
leri alınmıştır. 28 aylık stoklar yapılmak sure
tiyle harmanlarda bir istikrar temini sağlanmış 
bulunmaktadır. Bundan sonra bir şikâyet olmı-
yacağmı tahmin etmekteyiz. 

İkinci mevzu da ambalajdır. Ambalaj da 
üzerinde ehemmiyetle durulması lâzimgelen bir 
mevzudur. Tütün, tesiratı havaiyeden çabuk 
müteessir olur. Bunu bertaraf edebilmek için 
selofan ve kalaylı kâğıtlara sarılmak suretiyle 
yeni ambalaj tiplerine doğru gitmekteyiz. Baf
ra sigarası bu şekilde yapılmıştır. Büyükkulüp 
sigarası da yeni ambalajla piyasaya yakında 
sevkedilecektir. Bu meyanda hanımlar için de 
(Bahar) adlı bir sigara çıkarıyoruz. 

Gerek tütünün vasfı gerek ambalajlarının 
şekli itibariyle hiç de iyi olmıyan büyük müs
tahsil kütlesinin istihlâk ettiği köylü sigarala
rının ismini değiştirerek daha iyi bir harmanla 
piyasaya çıkaracağız. 

Kavalcıoğlu arkadaşımız; tekel ortaklıkları 
ve neticeleri ile bunlardan ne gibi istifadeler 
temin edileceğini sordular. 

Mamul sigara olarak ihracat yapmak imkâ
nı yok, gümrük duvarları buna mâni oluyor. 
Bu itibarla daha ziyade işlenmiş tütünü ihraç 
etmek suretiyle piyasaları temin etmiş oluyo
ruz. Bu çalışmalar sonunda İsviçre'de (Tabae 
Türkc) adlı bir ortaklığımız kurulmuştur. Fran
sa ve İtalya'da bu ortaklığın sigaralarının sürü
mü temin edilmiştir. Almanya'da Frankfurt 'ta 
bir sözleşme ile Türk tütünlerinden mamul si
gara imaline geçmekteyiz. Bir ortaklığımız da 
orada tesis edilmektedir. İsveç rejisine öteden 
beri istenilen tütün ve mamulleri gönderilmekte
dir. İsviçre'le satılmakta olan tütünlerimizin 
(göstererek) birer numunesi bunlardır (Reji 
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Türk)... (Görelim sesleri) (numuneler görülmek 
üzere sayın üyelere verilmiştir) Danimarka ile 
de ortaklık tesisi yapılmıştır. İngiltere'de ise 
böyle bir ortaklığımız vardır. Bu ortaklık ilk 
defa çok inkişaf göstermişse de bilâhara Verjin-
ya tütününün istilâsı üzerine biraz gerileme kay
detmiştir. 

Kuveyt'te yeni bir ortaklık tesis ettik yakın
da faaliyete geçecektir. 

İrak'ta bir acentemiz vardı Kuveyt'te yaptı
ğımız ortaklık dolayısiyle bu acentelik kapa
nıyor. 

Kardeş Pakistan'da da bir teşebbüse geçmek 
istiyoruz. Her türlü hazırlığımızı tamamladık, 
Tekel doğrudan doğruya veya ortaklık vasıta-
siyle burada bir fabrika açma imkânlarını araş
tıracaktır. 

İçki ihracatımız: Şarap ve likörlerimiz aran
maktadır. Bilhassa şimal memleketlerinde ve 
İngiltere'de bu mahsullerimiz tutulmuş vazi
yettedir. 

Arkadaşlarımızın bâzıları Tekelde geniş mik
tarda memur istihdam edildiğinden bahsettiler. 
Hakikaten Tekel kadrolarında fazlalık vardır, 
fakat biz, münhallere tâyin yapmama ve 200 
küsurunu da (L) cetveline almak suretiyle bu 
kesafeti azaltmaya çalışıyoruz. Fakat bu daha 
ziyade bir teşkilât kanunu meselesidir. Bakan-
lıklararası bir komisyon kurulmuş, Bakanlıklar 
kadrolarını tetkik etmektedir, bir revizyona tâbi 
tutulacaktır, bu arada Gümrük ve Tekel Ba
kanlığı kadrosu da gözden geçirilecek, bu su
retle fazlalıklar bertaraf edilmiş olacaktır. 

Fahri İşeri arkadaşımız kibritin vaktiyle, şir
kette iken çok kâr getirildiğini, fakat. Tekele 
geçtikten sonra bu kârın azaldığını ifade ettiler 
ve yine bir şirkete devredildiği takdirde beş 
senede iki milyar lira sağlanacağını ifade buyur
dular. Bu rakamı nereden aldılar bilmiyorum. 
Şirketten senede iki milyon lira almıyordu ve 
senede 35 bin sandık sarfetmekte idi. Fakat bize 
geçtikten sonra bu miktar 60 bin sandığa çık
mış ve bir senede Hazineye temin ettiği gelir 
10 milyon liraya baliğ olmuştur. Bununla be
raber kibrit Tekelden çıkaracağımız maddeler 
meyanındadır. Bu behemehal bir ecnebi şirkete 
değil, hakiki veya hükmi her hangi bir hususi 
teşebbüse devredilebilecektir. 

Arkadaşlarım hangi maddelerin Tekelden 
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çıkarılacağını sordular. Alkol ve soma hariç bil
umum alkollü içkiler, barut ve patlayıcı madde
ler, kibrit ve kısmen tuz Tekelden çıkarılacak
tır. Bu meyanda yine bir kısım işletmeler hu
susi "teşebbüse bırakılacaktır. Buna ait kanun 
tasarıları hazırlanmıştır. Yakında huzurunuza 
arzedilecektir. 

Müfit Erkuyumcu arkadaşımız Zab-ıtaî Say-
diye Nizamnamesinin lâyıkiyle tatbik edileme
diğini ve dinamitle balık avlamak suretiyle ba
lık neslinin imha edildiğini ifade buyurdular. 
Hakikaten doğrudur. Biz elimizden gelen bütün 
imkânlarımızla bunları önlemeye çalışmış olma
mıza rağmen her tarafa yetişememek gibi sebep
lerden bunu tamamiyle önliyemiydruz. Başlıca 
sebepleri, ceza müeyyidesinin gayet az oluşudur. 
Mamafih bu iki sene içinde yabancı 64 büyük 
motor ve 50 kadar da yerli kayık Adliyeye sev-
bedilmiştir. Fakat eeza az olduğu için yakalan
maktan da çekinmiyorlar. Bu mesele üzerinde 
hassasiyetle durmaktayız. 

Hasan Remzi Kulu arkadaşımız. Doğu böl
gesi tütünlerinden bahsettiler ve ekimin artırıl
masını ve mubayaanın tüccara, bırakılmasını ifa
de buyurdular. 

Arkadaşlar, Doğu tütünlernin yegâne müşte
risi Tekeldir. Hariçten bir tek alıcısı yoktur. Bu 
itibarla'bizim fabrikasyon işlerinde kullanılmak
tadır. Daha çok mubayaa etmek imkânını bula-
mıyorut * 

Eksperlerin suiistimallerinden bahsettiler. Bi
ze bir misal ve isim verirlerse şiddetle hakların
da takibata geçeriz. 

Bu tütünlerin mubayaasını tüccara bıraka
lım dediler. Tüccara saha açıktır. Fakat »gelip 
almıyor. Zira satmak imkânını bulamıyor. 

Cemal Kıpçak arkadaşımız; tütün ve tuzun 
tekel mevzuundan çıkarılmaktan istisna edilme
sini istediler. Hakikaten bunlar hariç tutulmuş
tur. Tütünü tekel mevzuundan çıkarmak istemi
yorum: 
N Sabri Erduman arkadaşımız; hayvanlara tuz 
verilemediğinden bahsettiler, Biz şimdiye kadar 
her hangi bir yerde tuz buhranı olduğuna mut
tali olmadık. Hakikaten böyle bir buhran varsa 
önlemeye çalışırız. Muhtelif mıntakalarda fiyat 
tahavvülleri vardır. Biz tuzu tuzlalarda 4 ku
ruştan satmaktayız. Tuz satışı Tekelde olmadığı 
ve ticareti de serbest olduğu için nakliye mas
raftan fiyatı yükseltmektedir. Bunu önlemek 

Î.1951 O ': 5 
için muhtelif yerlerde depolar tesis ederek müm-

- kütr olduğu kadar fiyat seviyelerini biri birin© 
yakın tutmaya çalınacağız. 

Noksan bıraktığım bir cihet varsa arkadaşla
rım lütfetsinler, arzedeyim. 

KE1İAL YÖRÜKOĞLU (Gümüşane) — Ta
kip memurları hakkında bir ricada bulunmuştum. 

HALİS TÖKDEMÎR (Gümüşane) — Muh
terem Bakanımız, Tekel Bakanlığının ilgası Hü
kümetçe düşünüldü, fakat bir karara varılamadı. 
Dokuz aydanberi bu Bakanlığın başında olma
ları hasebiyle edindikleri intibaa göre, şahsen 
kendileri Bakan olarak, bu bakanlığın lâğvinin 
doğru olduğuna kanunidirler? 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI NURÎ ÖZ-
SAN (Devamla) — Bu bir Hükümet işidir. 

MECDET ALKÎN (Kütahya) — Tekel İda
resi evvelce Berlin'de ve sonra da iskenderiye'
de ortaklık kurmuştu. Bu iki ortaklık tekele bü
yük zararla netice vermişti. Şimdi buyuruyor
sunuz ki, Frankfurt'ta, îngiltere^de, İsviçre'de 
ortaklıklar kuracağız. Bu yeni ortaklıklar ne gi
bi şerait üzerine kurulacaktır İzah buyurur 
musunuz! 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI NURÎ ÖZ-
SAN (Devamla) — Bu kurulacak ortaklıkların 
sermayesi yarı yarıyadır. Biz para yerine ken
dilerine işlenmiş tütün gönderiyoruz. Göndere
ceğimiz tütün miktan tahdid edilmiştir, senede 
80 - 100 bin kilo tütündür. Göndereceğimiz tü
tünleri imal edip piyasaya sevkedeceHerdir. Biz 
bu ortaklıklardan büyük bir gelir beklememek
teyiz. Bundan başlıca gayemiz kendi tütünleri
mize mahreç bulmak ve tütünlerimizi harice ta
nıtmaktır. 

AHMET BAŞIBÜYÜK (Çorum) — Efen
dim; Ankara ve İstanbul'da lüks mağazalarda 
birtakım kıymetli esans ve boncuklar satıl
maktadır. Bunlar gümrükte rüsumu ödenmek 
suretiyle mi memlekete girmekte, yoksa kaçak 
olarak mı girmektedir ve bunlar takip ediliyor 
mu? 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI NURİ ÖZ-
SAN (Devamla) — Bu gibi emtianın gümrük-' 
ten rüsumsuz olarak çıkarılması esasen yasak
tır. Sonra bunların kaçak olup olmadıklarını, 
bir damgaları olmadığı için, bilmiyorum. Fa
kat mümkün olduğu kadar kaçakçılıkla mü
cadele yolundayız. Bu sebepten bilhassa İstan-
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bul'a i ehemmiyet verdik ve son zamanlarda bu
nun tesiri görülmektedir. Ne kadar buna ehem
miyet verilirse verilsin suiniyet yolunu tutmuş 
olan kimse bunu, yolunu bulup yine memleke
te sokmaktadır ve hiçbir memlekette kaçakçı
lığı tamamen önlemek imkânı yoktur. *> 

ŞEVKÎ HASIRCI (Aydın) — Beş buçuk li
ra gümrük resmine tâbi olduğunu bildiğimiz 
çakmaklar Ulus Meydanında 4 liraya satılmak
tadır, bunun sebebi nedir? 

GÜMRÜK VB TEKEL BAKANI NURl ÖZ-
SAN (Devamla) — Yerli imal edilmiş, çakmak
lardır, 

ŞEVKÎ HASIRCI (Aydın) — Avusturya 
damgası var. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI NURÎ ÖZ-
SAN (Devamla) — Bu vaziyete yeni muttali 
oldum. Bunun hakkında da derhal takibata 
geçeceğim. 

HALİL NURÎ YURDAKUL (Niğde) —Köy
lü içtiği tütünün ucuzlatılmasını ve ıslahını is
tiyor. Bu yapılacak mıdır? 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI NURÎ ÖZ-
SAN (Devamla) — Köylü sigarasını ucuzlat
mayı düşündük. Tetkikat yaptırdık. Beş ku
ruş indirildiği takdirde bunun 22 milyon lira 
bütçeye aksi olacağını tesbit ettik. Bütçenin 
bugünkü durumu karşısında ayrıca 22 milyon 
liralık külfet tammil etmeyi doğru görmedik. 

BEDRÎ NEDÎM GÖKNÎL (İstanbul) — 
Efendim, yabancı sigaralara Türkiye 'de rağbet 
artmaktadır. Vakaa takip yolu ile bir tedbir 
alıyorlar, fakat bir de propaganda yolu ile, 
vatandaşların aklı selimine hitap etmek tedbi
rini de düşünüyorlar mı? 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI NURÎ ÖZ-
SAN (Devamla) — Biz şimdiye kadar bunu ka
çakçılık bakımından takip ettik, propaganda 
yolu ile önlenmesini düşünmedik. Mamafih bu 
şekilde de tedbir alarak önlemeye çalışalım. 
(Kâfi sesleri, alkışlar). 

YUSUF AZÎZOĞLU (Diyarbakır) — Tütün 
Bankası işi ne oldu? Şimdiye kadar müstahsıl-
lardan kesilen % 5 lerkt miktara nedir, bu para 
şimdi nerede muhafaza ediliyor ve ne gibi işler
de kullanılmaktadır? 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI NURÎ ÖZ-
SAN (Devamla) — Tütüncülerden yüzde beşler
le bir müessese kurulması kararlaştırılmıştır. 15 
ağustosta toplanan kongrede bu mevzu görüşül-
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müştü. Bu işi Ticaret Bakanlığı üzerine almış
tır. Ayrıca zürram da katıldığı bir Komisyon
da tetkikatı yapılmaktadır. Buna ait kaınun ya
kın bir zamanda huzurunuza gelecektir. Burada 
42 milyon lira toplanmıştır, bu para destekle
me alımlarında kullanılmaktadır. (Alkışlar). 
( « yeter yeter » sesleri). 

ALÎ FAHRİ İŞERİ (Balıkesir) — Efendim, 
Bir sual soracağım. Konuşmak istiyorum. (Al
kışlar ve gürültüler). Arkadaşlar, bir kere anla
yın da ondan sonra alkışlayın. Sükûnet bulun 
da sualimi sorayım. 

300 milyon kutu istihlâk edildiğine göre 2 
kuruştan olsa 6 milyon 3 kuruştan 9 milyon eder. 
Bunun Müöîaf aai Milliye Vergisi var mı, yok mu? 
Kârı nereden oldu da idareye 10 milyon kaldı? 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI NURl ÖZ-
SAN (Devamla) — Arzedeyim efendim: 1 milyon 
lirası Tekel satışı kârıdır. 9 milyon lirası Millî 
Müdafaa Vergisidir. 10 milyon kâr demedim. 
Hazineye temin ettiği gelir miktarı 10 milyon 
dedim. 

NECDET ÎNCEKARA (îzmir) — 1951 yılı 
tütün rekoltesi için. Keyfiyet ve kemiyet bakı
mından her hangi bir tedbir almmışmıdır. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI NURÎ ÖZ-
SAN (Devamla) — Henüz 1950 rekoltesi piya
sası içindeyiz. Yalnız şimdilik aldığımız tedbir, 
kanunen, yasak bulunan bölgelere sureti katiye-
de tütün ekimine müsaade etmemektir. Bu hu
susta müteaddit konuşmalar, tamimler yaptık 
ve ayrıca radyoda bu günlerde okunacak bir 
tebliğ neşredeceğiz. Tahdit haricinde tütün 
ektirmiyeeeğiz. (Kâfi, kâfi sesleri). Bunun 
için Meclise bir tahdit kanunu şevkettik. Bu 
ekim mevsimine yetişme imkanı kalmamıştır. 

KEMAL YÖRÜKOĞLU (Gümüşane). — 
(Kâfi, kâfi sesleri). 

Rica ederim, sual sarmama nasıl, mâni ola
bilirsiniz? . 

Takip mevzuu hakkındaki noktai nazarınızı 
bildirmenizi rica ederim, 
GÜMRÜKTE TEKEL BAKANI NURÎ #Z-

SAN (Devamla) — Takip memurlarının elde 
ettiği neticenin burada 10 senelik miktarı mev
cuttur. On.. seneliği de okumaya ihtiyaç hisset
miyorum. Fakat en son senenin neticelerini ar-
zediyorum. 

Tütün, tömbeki ve enfiye olarak kaçak şe*-
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kilde yakalanan 51 555 kilodur. Ecnebi sigara 
8 564 tür. öiıiiekiM tütüna, me^rekaı» 1 573 831 
d#. Sigara ve kopye kâğıdı, 11.508-515 varak
tır. 

Baskı ve ispirtolu- iseler 1347, cibre* kuru 
üzüm, ineir, 22 013 kü©j! rakı taktir1 ka&anları 
149: §arap 12 839 litrev barut dinamit küherçile 
289 kilo, saçma kurşun 52kilö^ tülek, dinamit, 
kapsül 8 427 tabancave av fişeği 4 563, kibrit 
110, çakmalr 2 004; çakmaktaşı 18 219 dur. 

Böyle-bir teşkilât olduğu * halde ele geçen 
miktar budurv B&yles bir Heşkil&t olmadığı hal
de ne netice^ verir, takdirinize-bırakırım. 

Bir zabİ̂ Sâf vârdir. Zabftanin re 'sen bununla 
meşgul olmîâİtUâîJHİiâm Maalesef hiçbîrr sahada 
lâyık Nylduğu ve arzu edild^Şi- şekilde ilgi gös
termemekte®^ . 

Bu bir teşkilât- mevzuudur. Sözleriöiin ba
sanda da arzettiğim gibi bütün Bakanlık teşki
lâtı elden getirilirken bunun üzerinde de? duru
lacaktır. Teşkilât* Kantonu huzurunuza gel
diği vakit söz hakkı yüksek: heyetinize ait ola-
caktiF; » 

- MUHTAİi^BAŞTORT? (EsMşeMr) — As
kerî bayiler için satış hissesi varmaşi Bti kesil
miş, deniyor, Acaba* doğru mudur? 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI NURİ 
ÖZSAN (Dramla) — Bayır efendhft, kesilmiş 
değildir. Yin«> eski nispet - dâhilinde verilmesi
ne devam editeaektej hattâ son çıkan kararname 
ileVlöiÜerine olarak deği|m$ştirv ( « Çok teşek
kür ederiz -»sesleri, alkışlar). (Bölümlere ses
leri) . 

Mf REMZİ BUCAK (Diyarbakır) — Efen
dim, affınıza rica edeceğim; kısaca arzetmek 
mecburiyetindeyinsî Tekel İdaresinde bir fikri 
saMi vardır, bunu değiştirmek için elimden 
geldiği kadar enerji sarietmek mecburiyetin
deyim.' 

Tekel İdaresinin 4 tütün mtntakası vardır, 
Karadeniz, Marmara ve Ege-tütün bölgesi, bir 
de Şark bölgeydin Buirar büâhara arzedeceğim. 
Bu 4 tütün? belgesi topyekûn Türk tipi tütün 
yeliftirlr. 

Şark tütünü Haf ay dan Hakkari'ye kadar 
imtidat eder. Gazianteb, Urfa, Mardin, Diyar-
bâıkırf Bitlis, Muş ve Hakkâri vilâyetlerinin 
tütünleri bh^ef^rdlmek suretiyle bir tip tütün 
meydana çıkara 
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Mairtftrem arkadaşlarım, şayanı teessüftür 

ki, tütün kongr^smdeki bu iddialarımıza rağ
men Tekel İdaresi bir türlü nofcfcai nazarını de
ğiştirmemiştir. İş ta«ta«tten fasit bir daire içe
risindedir* Şöyle kir: Henüz çok kısa bir zaman 
evvel anavatana iltihak eden Hatay Vilâyeti
mizde yetişen tütünler'doğrudan doğruya o va
kit hudutları içerisinde bulundurduğu Suriye 
müstemlekesine satılırdı. Hatay bugün anavata
na iltihak edildi, bu tütünü kime satıyor? Tekel 
İdaresi dünkü müşterilerini arayıp bulmuş mü-
dürl Hayır, ihmal edilmiştir. Gazianteb 'in Ha-
sankeyf tütünleri vardır. Mardin'in Burs, Ur-
f a''irin Bticak, Diyarbakır'ın Silvan tütünleri ve 
Muş ve Bitlis'in enfes tütünleri vardır. Muş ve 
Bitlis tütünlerinden harman yapilmaktadir. Bu 
kadar nefis tütün olmasına rağmen?* Tekel -İda
resi bunlara müşteri yoktur diyor. Bizzat çizdi
ği daireif asideden kendini kurtaramıyor. Irak, 
Suriye, Jlfübnan ve Filistin varken, bu arzetti
ğim vilâyetlerde yetişen bu nefis tütünler Ha
lep vilâyeti vasıtasiyle o mmtakalara gönderi
lirdi. Birinci Dünya, Harbinden sonra buralar 
bizden ayrılır ayrılmaz maalesef arzettiğim bu 
tütün sahası kendi' pazarlarından bu suretle 
mahrum edilmişti. Filhakika o güne kadar İs
tanbul'da, Eğe ve İzmir'de bulunan tütün eks-' 
perleri bu tütün cinsinden tamamen bihaber ol
dukları için, oradan tütün mubayaasına başlı-
yamadılar. Şu da muhakkaktır ki, o tütün mm-
t&kasınm çıkarmışrOİduğu tütün diğer mmtaka-
larm çıkarmış olduğu tütün tiryakisini tatmin 
etmez, çünkü sert tütündür, Virjinya tütünü gi
bi bir tütündür. Müşterisi bulunmayınca ve 
tahdide tâbi tutulunca memleketimiz döviz 
membaı olan bu tütünün orada ekim sahası ta-
maıiten tahdit edilmiş, diğer taraftan diğer böl
geler" ekim sahaları geliştirlîmâşMr: İstatistik
ler tetkik edildiği zatean bu hususta doküman
lar elde edilebififR 

THlecar- 50, 100, 1000 kilo tütün almaz, ton
larca alır. Ekim sahası tahdit edildiği için kâfi. 
miktar da tütün elde edilememektedir. Halep, 
Suriye^ Filistin'den geleik tüccarlar Şatk vila
yetlerimize gJdiyorlâa* ve istedikleri miktarı 
alamıyorlar. İstedikleri* miktarı alamayınca da 
o miıStakaiton ellerin*^ çekiyorlar. İşte İnhisar
lar İdaresi^ bu' nefisi Şark -tütünlerini maalesef 
inkıraza uğr|fftmıştır>. 

Biraz evvel nmbterem arkadaşım. Bedri -Ne-
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dim Göknil, giriyor dediler. Giriyor arkadaşlar. 
Bunun en yakın tedavisi Şarkta yetişen bu ne
fis kokulu tütünlerin çoğaltılması ve piyasaya 
arzedilip satılmasını temindir. 

BAŞKAN —, Müddetiniz bitti efendim. 
M. REMZİ BUCAK (Devamla) — Bitti ise 

Gümrük Muhafaza Teşkilâtı hakkında bir iki 
kelime arzedeceğim. 

15 - 20 gün evvel bir kazada bulunan bir 
hâkim söyledi. Şayanı ibret cümle şudur: Benim 
önüme ufak kaçakçı geliyor, büyük kaçakçılar 
gelmiyor. 

Bu kanunun ne olduğunu takdirinize arzedi-
yorum. 

ÖMER BÎLEN (Ankara) — Usul hakkında 
söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun! 
ÖMER BÎLEN (Ankara) — Muhterem ar

kadaşlar, bilirsiniz ki, biz inhisar, tekel kelime-
finden kurtulmak için istibdatı devirdik, ondan 
«onra cumhuriyeti ilân ettik, cumhuriyetin içe
risinde gene bir inhisarcı zümre oldu. Bu inhi
sarcı zümreyi de 14 Mayısta tasfiye ettik. (Sol
dan alkışlar) Bu gibi şeylerde milletin, kazan
dığı, istihsal „ettiği ve müstehlikin sarf ettiği hep
si birdir. Artık bu gibi işleri doğrudan doğruya 
halka terketmeli ve Hükümet nâzım vazifesini 
görmelidir. Tekel* diyoruz, inhisarcı diyoruz. 
Burada istibdat zümresi vardır, o zümrenin hâ
kimiyeti vardır, vardır, vardır, vardır. Arzede
eeğim budur. (Soldan alkışlar). 

BAŞKAN — Bölümlere geçilmesini kabul 
edenler... Etmiyenler... Bölümlere geçilmesi ka
bul edilmiştir. 
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B. 

B. 
101 

201 

202 

203 

206 

- Kabul edenler.. 
Kabul edilmiştir. 

Bakan ödeneği 
BAŞKAN — Kabul edenler 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Aylıklar 
BAŞKAN 
Etmiyenler. 
Hizmetliler ücreti 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Merkez geçici hizmetlileri ücreti 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
4178 v§ 4598 sayılı kanunlar ge-

Lira 
5 320 

10 785 525 

714 830 

24 000 

207 

209 

210 

212 

215 

220 

301 

302 

303 

304 

305 

reğince yapılacak zamlar ve yar
dımlar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler../ Kabul edilmiştir. 
3656 sayılı Kanunun 5 nci mad
desi gereğince ödenecek yabancı 
dil para mükâfatı 
BAŞKAN — Kabul edenler.,. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü mad
desinin (D) ve 15 nci maddesinin 
(E) fıkralariyle 34, 38 ve 39 ncu 
maddeleri gereğince Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil ödeneği 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
4367 sayılı Kanun gereğince ve
rilecek er taymı karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
4511 sayılı Kanun gereğince ve
rilecek ikramiye 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
1615 sayılı Kanun, gereğince ve
rilecek yemeklik bedeli 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Merkez büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
iller büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
İller kira karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

865 830 

1 500 

641 443 

3 600 

533 000 

1 500 

30 000 

44 000 

153 600 

62 780 

116 500 

98 500 
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306 

307 

308 

309 

403 

405 

406 

407 

408 

409 

Giyecekler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 317 496 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Tedavi giderleri 47 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt giderleri 992 637 
BAŞKAN — Kabul tdenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil giderleri 2 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Hayvan satmalma ve tazmini 
ve yem bedeli 25 650 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Haberalma giderleri 50 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 48 nci maddesini ilgilendi
ren giderler 101 300 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Gümrük Tahsilat komisyonla
rında bulunacak belediye üye
lerinin huzur ücretleri 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Muayyenat 2 456 331 
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Lira ve teklif yoktur. Bölümü oyunuza arzediyorum. 

50 000 Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

CEZMÎ TÜRK (Seyhan) — Millî Savunma 
ve İçişleri bütçelerinde de ricada bulundum 
kabul edildi. Yaralı ve hasta, gidecek erlerin 
tayinatı, kıtadan ayrı kaldıkları müddetçe ke
silir. Halbuki bunları kuvvede göstermek sure
tiyle bunların tayinat tutarları köylerine gön
derilebilir. Bu usulün burada da tatbik edil
mesini ve Bakanımızın bunu kabul ettiğini bil
dirmesini rica edeceğim. 

MURAD ALÎ ÜLGEN (Konya) — Efendim, 
1330 tarihli Tayinat Kanunu arkadaşımızın bu 
arzusunun yerine getirilmesine mânidir. Yeni
den kanun getirilmesi lâzımdır. Maruzatım 
bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Bu hususta verilmiş bir önerge 

B. 
410 

411 

412 

413. 

414 

417 

418 

419 

420 

432 

451 

Süel gereçler' 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Harb gereçleri ve teçhizat gider
leri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Tıbbı ecza ve sağlık gereçleri 
giderleri 
BAŞKAN — ~ Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Veteriner ecza ve gereçleri gi
derleri 
BAŞKAN — • Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıma giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
ölen erlerin cenaze masraflariy-
le kaçakçılarla çarpışma netice
sinde ölen suTbay, erbaş, er ve 
muhafaza memurlarının ve* de
niz müstahdemlerinin teçhiz tek
fin ve kabir yapma giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Gümrük idareleri' giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Gümrük ambarlarında kaybo
lan eşya tazminatı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kaçaklarla çarpışma neticesinde 
ölenlerin ailelerine ve sakatla
nanlara ^550 sayılı Kanun gere
ğince verilecek tazminat 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Mahkeme genel giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın giderleri 

Lira 
977 304 

ıeeooo 

40 000 

8 000 

148 000 

1 500 

29 800 

300 

300 

15 000 

12 900 

BAŞKAN — Bu bölüm hakkında bir önerge 
vardır, okutuyorum. 
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KOMİSYON BAŞKANI ENVER A-DAKAN B. 

(Jstanibül) -~ Komisyon fikrinde İsrar ediyor. 502 

Yüksek Başkanlığa 
1. Gümrük ve Tekel Bakanlığı 451 nci bö

lümünde satırialma ve abone karşılığı 2 500 li
ranın 1 500 liraya indirilmesini; 

2. İkinci de 10 400 liranınr çıkarllmasinı 
arz ve teklif ederiz. 

Ordu 
Feyzi Boztepe 

Denizli 
Hüsnü Akşit ' 
Zonguldak 

Suat Baîşöl 
Konya 

Ümran Nazif, Yiğiter 
Denizli 

Refet Tavâslıoğlu 
Sivas 

" Şevki Eeevit 
Sivas 

Nurettin Ertürk 
Sivas 

Bahattîn Taner 
Ankara 

Salâhattin Benli 

Ankara 
Talât Vasfi öz 

Trabzon 
Salih Esad Alperen 

Zonguldak 
Cemal Kıpçak 

Ankara 
Salâhaddin Âdil 

Ankara 
Osman Şevki Çiçekdağ 

Sivas 
Rifat öçten 
Balıkesir 

Ali Fahri İşeri 
Sivas 

İbrahim Duygun 

(Okunamamıştır) 

BAŞKAN — İndirmeye dair olan bü önerge
yi kabul edenler;.. Etmiyehjler... önerge reddedil
miştir. 

Bölümü reyinize atzödiyörum. Kabul eden
ler... Etmiyehleı*.. Ka-bül edilmiştir. 

B. 
453 

454 

476 

501 

Milletlerarası kongre ve konfe
ranslara iştirak edeceklerin yol
luk ve giderleri 
BAŞKAN- — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
İşçi Sigortaları Kurumunu ve
rilecek prim 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kurs giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul* edilmiştir. 

Lira 

12 000 

500 

60 010 

20 000 

Lira 
21 050 Eski yıllar fborçları 

BAŞKAN — Kabul edenleri. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

701 Onarma giderleri 130 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

721 Kimyahaneleve ait makina, alet
ler ve gereçler satınalma ve 
onarma karşılığı 5 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

722 Mevcut tartı aletlerinin onarıl
ması ve yenilenmesi 3 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

723 Kara, hava taşıtları ve denfe 
muhafaza vasıtaları ve atelye 
sabit gereçleri satınalma kar
şılığı 62 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tekel Göiıet Müdürlüğü Bütçesi: 

BAŞKAN — Tekel Genel Müdürlüğü Bütçe 
tasarısının maddelerine geçiyoruz. 

'Tekel Genel Müdürlüğü 1951 yılı Bütçe Kanunu 

MADDE 1. — Tekel Genel Müdürlüğü 1951 
Bütçe yılı yatırımlar dışında kalan1 giderleri 
için bağlı (A - 1) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (19 791752) lira ve yatırımj giderleri için 
de bağlı (A/2) işaretli cetvelde5 gösterildiği üze
re (10 741 521) lira ödenek verilmiştir. 

B. 
2Û1 

A/l - OETVEÎıî 

Memurlar ücreti 
Lira 

11 101 700 

AHMET KOCABIYIKO&LU (Balıkesir) — 
Arkadaşlar; 201 nci bölümde memurlara verilen 
11 milyon küsur lira vardır; Bu teşkilâtta lü
zumsuz masraflar yapılmakta bilhassa merkez
de, İstanbul 'daki fabrikalar hariç, 827 memur 
istihdam edilmektedir; Müsaade ederseniz ve 
mörkezde' bulunan bir şubenin memur listesini 
size okursam bu teşkilâtın ne kadar geniş ve 
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lüzumsuz masraflara girildiği •hususunda bir 
fikir vermiş, olurum. 

Bu şubelerden; merkez inşaat şubesi 65 me

mur ile idare edilmektedir. Buradaki memulla* 
ra ait listeyi yüksek ^huzurunuzda müsaade 
ederseniz okuyacağım: 

İnşaat şubesi kadrosu 

Sicil 
No. 

Memur] 

7117 
6756 
4898 
5032 

6956 
6197 

A.2853 
1501 

892 
5881 

90 
826 
827 
41 

7178 
7021 
4723 

7132 
A.2869 

5188 
4856 

A.2837 
A.2891 

6181 

Adı ve soyadı 

ar : 

Hilmi Emiroğlu 
Nihat Tek 
Cavit Dağdeviren 
Enver Koksal 

Semahat Yorükoğlu 
Hüsnü Çelebi 
Yümnü Doğan Kuban 
İhsan Azmi Berker 

Emin öztürk 
Reşat Yitmen 

Nazmi Anak 
Ekrem Apaydın 
Ali Rıza Tahıl 
Cahit Okar 

Salâhattin Akyıldız 
Muhittin Tuşıray 
Arif Zerener 

• 
Arif Boğatır 
Hüseyin özaydm 

Nezihe Eren 
Refika Toros 
Vedat Yavuzol 
Argun Nemli 
Kâmil Ceran 

• ' . 

Gör«v adı 

Müdür 
Teknik Şef 
Y. Mühendis 
Y. Mimar 
Mühendis 
Mühendis 
Mimar 
Mimar 

•; Mühendis 
K. Âmiri 

K. Âmiri 
K. Âmiri 

K. Âmiri 
F. Memuru 
F. Memuru 
F. Memuru 

F. Memuru 
F. Memuru 
F. Memuru 

F. Memuru 
F. Memuru 

Memur 
Memur 
Memur 
Memur 
Memur 

Kadro 
ücreti 

625 
625 
625 
550 
475 
400 
400 
400 
400 
400 

400 
300 

400 
400 
400 
350 

250 
250 
225 

200 
250 

225 
225 
225 
200 
200 

Aldığı 
ücret 

625 
750 
625 
475 

^250 
^475 
250 
400 

475 
300 

400 
475 
400 
400 

225 
300 
225 

200 
250 

300 
225 
225 

.200 
225 

İdarede işe 
başladığı 

tarih 

-
3 1 . 7 .1948 
27.8.1946 
16.10.1937 
26 .10.1938 

3 1 . 7 .1946 
9 .11.1944 

31.10.1949 
1. 3 .1925 

10 . 9 .1927 
14.3.1944 

1.9.1926 
30.5.1933 
27 . 7 . 3,930 
13 .1.1934 

31.8 .1948 
2.1.1947 
1.12.1936 

30.9.1948 
30.11.1949 

1.4.1940 
5.8.1937 

31.1.1949 
31 . 5 .1950 
31.10.1944 

H 

Meslekî tahsili 

Y. Mühendis 
Y. Mimar 
Y. Mimar 
Y. İnşaat Mühendisi 

Y. Mimar 
Y. Mimar 
Y. Mimar 
Lise (Fransız Koi-
leji) 
Lise 
Yüksek (Nafia Fen 
Mektebi) 
— 
— 
Lise 
Orta (Kolej sanayi 
kısmı) 
Y. İnşaat Mühendisi 
Y. Mühendis 
Orta (İmalâtı Har
biye Usta Mek.) 
Lise (Sanat) 
Y. Elektrik Mühen
disi 
Lise 
Orta 
Y. İnşaat Mühendisi 
Y. Mimar 
Orta 

(Yeter sesleri). 

AHMET KOCABIYIKOĞLU (Devamla) — 
Bunlar, mühendis efendim. İnşaat işi ile meşgul
ler. Buradaki vazife taksimi hakkında bilgim 
yoktur. Diğer kısımlarda aynen bunun gibi me
murlarla doludur. Bu kesif memur kitlesinin 
bütün gün-oturmaktan başka yaptıkları bir şey 

— 98a— 

olmadığını arzederim. Onun için bu teşkilâtın 
yeniden ele alınmasını rica ediyorum. Ben bu 
34 yerde kurulmuş bulunan başmüdürlüklerin 
bölge müdürlüklerine ayrılması suretiyle en az 
bu bütçede yarı yarıya bir tasarruf sağlanabi
leceğini ümit ediyorum, arkadaşlar. 
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B. Lira 

reğince yapılacak zamlar v# yar-
dunlar 791 400 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et- . 
miyenler... Kabul edilmiştir. 

207 3656 sayılı Kanunun 5 nci mad
desi gereğince ödenecek yabancı 
dil para mükâfatı 20 000 
BAŞKAN — Kabul edenler., Et-*' 
miyenler... Kabul edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanun gereğince Tür-
» , kiye Cumhuriyeti Emekli San

dığına yapılacak ödemeler 1 200 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

210 Temsil ödeneği 2 100 
BAŞKAN — Kabul edenler!. Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

218 »Kasa tazminatı 260 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

301 Büro giderleri 67 500 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

302 ÎUer büro giderleri 308 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

303 Matbu evrak ve defterler 90 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve 
giderleri . . ' 340 000 
BAŞKAN— Kabul edenler.. Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

305 Kira karşılığı 425 001 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

306 Giyecekler 125 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

307 Yolluklar 585 000 

B : m 2§ ! 
Onun? için Tekel Bakanından ilk evvel bu 

tasfiyeyi yapmasını ve bilhassa teşkilât üzerin
de hassasiyetle durmasını temenni ederim. 

BAŞKAN — Gümrük ve Tekel Bakanı. 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI NURÎ ÖZ-

SAN (Muğla) — Muhterem arkadaşlar; sayın 
Ahmet Kocabıyıkoğlu arkadaşımızın behis buyur
dukları inşaat şubesi yılda 10-15 milyon, liralık 
inşaatı idare etmektedir. Bu personel ve ele
manlar kâfi de gelmemektedir. Eleman bulmak 
imkânı bulunmadığı için Bayındırlık Bakanlığı 
ile mutabık kaldık bunların içinden küçük in
şaat ve tamir işlerinde istihdam edilmek üzere 
küçük bir kadroyu muhafaza ederek bu teşkilâ
tı olduğu gibi Bayındırlık Bakanlığına devrede
ceğiz. - . • • • 

Geniş memur kadrosu üzerinde de mlruzat-
ta bulunmuştum. 

AHMET KOCABIYIKOĞLU (Balıkesir) — 
Bu teşkilâtı yaparken başmüdürlükleri sekize 

. indirelim. 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI NURÎ ÖZ-

SAN (Devamla) — Bugünden, Teşkilât Kanu
nu çıkmadan, üzerinde duramıyaeağım. 

AHMET KOCABIYIKOĞLU (Devamla) .— 
10 milyon inşaata kâfi gelmiyor dediniz. Halbu
ki 2-3 milyonluk inşaatı birkaç mühendis icra 
ediyor. 

Bunlar her tarafa yayılmakta, muayyen top
lu bir yer inşaatını ihtiva etmemektedir. Bu iti
barla biz bu kadar kadroyu kullanmakla bera
ber iyi randıman alamadığımızı da tesbit ettik 
ve işi Bayındırlık Bakanlığına devretmeyi uygun 
gördük;* ' 

BAŞKAN — 201 nci bölümü kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B. Lâra 
202 Hizmet ücreti 2 898 900 

• BAŞKAN — Kabui edenler.. Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

203 Geçici hizmetliler ücreti 39 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

204, Yabancı uzman ve hizmetlilerle 
tercümanların ücreti 10 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge-

AHMET KOCABIYIKOĞLU (Balıkesir) — 
Bu 307 nin ikinci bölümünde 345 bin lira gibi 
muazzam bir geçici görev ödeneği vardır. 
izahat verirler mi? Sürekli görev 55 bin, yol
luklar 345 bin. Bu paralar kimlere veriliyor? 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI NURÎ ÖZ-
SAN (Muğla) — Efendim, bu madde üzerinde 
Bütçe Komisyonunda da uzun boylu duruldu ve 

— - «TOS — 
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taünakaşası yapıldı. Bu maddede sarfiyat mu
vakkat bir hizmet için bir yere gönderilen me
murlar, Sayıştay azalarına verilen paralar, tü
tün mubayaatına gönderilen heyetler.. 

AHMET KOCABIYIKOĞLU (Balıkesir) — 
Eksperler. 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI NURl ÖZ-

SAN (Devamla) —* Eksperler değil, onun dışın
da olarak bir taraftan öbür tarafa gönderilen
ler. Eksperler mütedavil sermayeden alırlar. 
Onların-dışında grup âmirleri vardır. Baş mü
dürlerin; teftiş seyahatleri gibi mevzuarın şim
di detayını arzedemiyeceğim, Bütçe Komisyo
nunda konuşuldu. Maamafih arzu buyurursa
nız dosyadan detayını çıkarırım. 

AHMET KOCABIYIKOĞLU (Balıkesir) — 
'Efendim, benim bu iş üzerinde hassasiyetle dur
mamın sebebi; bir yerde gösterilip diğer yerde 
vazife görenlere harcırah tahakkuk ettirmek 
gibi bir şey olmaması içindir. 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI NURİ ÖZ-

SAN (Devamla) — Hayır efendim, bizde bun
lar muayyendir. Hattâ muvakkat vazife ile gön
derilip ücret dahi verilmiyen memurlarımız 
çoktur. 

BAŞKAN — 307 nci bölümü kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edildi. 

B. Lira 
308 4598 sayılı Kanun gereğince 

ödenecek tedavi giderleri, yol
lukları ve başka giderleri 70 000 
BAŞKAN — Kabul -edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

403 Temsil giderleri 4 000 
BAŞKAN — Kabın edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

405 5190 sayılı Kanun gereğince ko
ruma ve tahsil memurları hay
vanları giderleri 103 000 
BAŞKAN — Kabul -edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

407 Genel Muhasebe Kanununun 48 
nci maddesini ilgilendiren gi
derler 68 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

417 5237 sayılı Belediye Gelirleri 
Kanunu gereğince ödenecek ver-

z.vm 0:* 
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gi ve resimler 20 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

418 Para nakil giderleri 360 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

419 Mahkeme giderleri 40 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

420 Tecrübe, ıslah ve mücadele gi
derleri 210 00O 

AHMET KOCABIYIKOĞLU (Balıkesir) — 
Arkadaşlarım, bu bölüm de lüzumsuz bir tesis 
için verilen bir paradır. 

Bir memlekette Tarım Bakanlığı varken ve 
bu Toprak mahsullerinde hastalığı ve ıslâhı ka
nunen o vekâlete verilmiş iken, idarenin 210 bin 
lira gibi muazzam bir parayı buraya sarfetmesi 
bir israftır. Bölümlerde de görüleceği gibi, bu 
teşekkülün iki vazifesi vardır: Biri tecrübe ve 
ıslah diğeri hastalıkla mücadele, Türk tütünü 
arazi karakterine göre yetişmiş ve dünya piya
salarında pazarlarını bulmuş, kendi hususiyet
lerini taşıyan muhtelif cins tütünlerdir. Bun
ların tohum ıslahını çiftçi mükemmelen yap
maktadır. 

Hastalıkla mücadeleye gelince, bu da vekâ
letin vazifesidir, 210 bin lira gibi bir paradan 
ayrılacak 30 bin liralık ufak bir meblâğ bir 
köyde dahi hastalıkla mücadele etmiyecek ka
dar küçüktür. # 

Bu müessesenin lağvı ve bu tahsisatın kal
dırılması için heyeti âliyenizden bunun üzerin
de hassasiyetle durmanızı temenni ederim. Bu 
hammaddede yüz bir bin lira gibi bir tahsisat 
vardır. Bir müessesenin işçi ücreti ne demektir. 
Binlerce ve hattâ daha fazla, belki on, yirmi 
bin dönüm araziye yüz bir bin liranın sarfı ay
kırı geliyor. Acaba bu da sayın Bakandan rica 
ettiğimiz ve esasında vuzuh olmadığı şekilde; şu 
veya bu şekilde mütekaitlerden olan idare men
suplarını yüksek yevmiye vermek suretiyle, ora
da işçi olarak mı istihdam ediyorlar1? Bende 
bu şüphe hâsıl oldu. Çünkü bakıyorum ki, hiz
metle yapılan masraf arasında büyük fark var
dır. Onun için Meclisi âlinizin bunun üzerinde 
hassasiyetle durmasını rica ederim. 

BAŞKAN — Bölümü oyunuza arzediyorum., 

985 
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(İzahat istiyoruz sesleri) Efendim, bu bölümün 
izahatı, verilen izahat içinde mündemiç. Kabul 
edenler.. Kabul etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 
(Kabul edilmedi, tekrar reye konsun sesleri) 

Kabul edilmiştir efendim, üzerinde durduk, 
diğer bölüme geçiyoruz. 

B. Lira 
421 Kaçağı takip ve önleme gider

leri 170 000 
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rafı gözetlemekten salim çalışamıyorum. Bğeır o 
gün benim için bir talihsiz gün ise Mr ormanın 
dibinden tütün kolousu çifear, ben derhal belim
deki ve elimdekini atarım. O zatem biliyor, he
men yanıma gelir, benim izmaritleri bulur ve 
hakkımda o derhal zabıt varakası tutacağını; söy
ler, ben yalvarırım o anlaşma teklif eder, eğer 
param varsa kurtulurum, yoksa bir sene mah
kemeye gidip geliriz. Akşam eve dönerken sapa
nıma takılan kötü eşeğimin arkasına vurduğum 
zaman evime kadar heyecanla giderim. Gene bir 
talihsizlik karşıma ormancıyı çıkarırsa tütüncü
nün buna yaptığını o da yapar.» 

Aziz arkadaşların, daha ileri söylüyor: «Biz 
ibadet yeri olan camide bile kurtulamryoruz. Siz 
bizi kurtarın» diyorlar. 

Sayın arkadaşlarım, bir buçuk milyon lira 
masrafla bu memurların gördüğü vazife ve tut
tukları istihlâk senede kırk beş bin kiloyu geç
memektedir. Bunu kiloya taksim etsek beher ki
loya otuz lira tahsisata mal olmaktadır. 

Bu, bu kadar büyük bir meblâğla Türk köy
lüsünü ve türk haysiyetini ve şerefini .her zaman 
rencide eden bir teşekküldür. Onun için bunun 
üzerinde Meclisi Âlinizin hassasiyetle durmasını 
bilhassa rica ve temenni ederim. 

MAHMUT GOLO&LU (Trabzon) — Usul 
hakkında konuşacağım. 

Arkadaşlar, sıkışık durumdayız. Bütçemizi 
ay başına yetiştirmek istiyoruz. Onun için saba
ha kadar burada çalışmayı arzu etmedeyiz. Bu 
zarureti yalnız başkanlık makamı değil, hepimiz 
hissediyoruz. Bu itibarla başkanlık makamından 
rica ediyorum. Reyleri toplarken daha fazla has
sasiyet göstersinler, lehte ve aleyhte kalkan par
makları iyice sayarak neticeyi tebliğ eylesinler. 
İstirhamım budur. 

BAŞKAN — Başkanlık böyle bir tarize müs
tahak değildir. Cepheden bütün verilen reyleri 
görmek ve takdir etmek imkânına malikiz. Bel
ki arkadaşlar, yandan bu imkâna malik değiller
dir. Vuzuh ve sarahatle tesbit etmediğimiz bir 
neticeyi katiyen tebliğ etmeyiz. Heyeti aliyenin 
sarahatle ve vuzuhla tesbit etmediğimiz bir ne
ticeyi tebliğ ettiğimizi tasavvur edeceğini tah
min etmemekle beraber, şu beyanı çok büyük 
üzüntü ile karşılamış olduğumuzu arzederim. 

MAHMUT GOLOĞLU (Trabzon) — Kasti 
bir şey değildir, hacadır. İnsan hatadan salim 
olmaz. 

AHMET KOCABIYIKOĞLU (Balıkesir) — 
Arkadaşlarım, en mühim bir konuya temas zorun
da bulunuyorum. Şu 421 nci bölümün ifade et
tiği kaçağı takip, işindeki yolsuzluklar, bu mem
leketin üzerinde en büyük içtimai bir yaradır. 
Kaşağın Men'i takibine dair Kanunu tatbika, 
ba§ta vali, bütün Devlet memurları bu vazife 
ile tavzif edilmesine rağmen Tekel İdaresi bir 
buçuk milyon liraya yakın bir para sarfetmekle 
ayrıca bir Devlet zabıtası kurmuş ve bu zabıta 
kuvveti de bu topraklarda yaşıyan haysiyetli 
ve şerefli vatandaş] arın bu kıymetlerini hiçe sa
yarak istediği gibi bir orman kanunu tatbik et
mekte bulunmuştur. Eğer bu memlekette bu va
tandaşların haysiyetini üstün tutacak isek bu 
tak|p (kuvvetleri teşkilâtını derhal lâğvetmek he
pimizin vazifesidir. Bunun Devlete temin ettiği 
birkaç milyonu vatandaş haysiyeti ile kabili mu
kayese görmüyorum. Bütün bu memurlar yalnız 
köylü vatandaşın istihlâk ettiği kırıntı tütünler
le uğraşır. 

Sayın arkadaşlar, bizcĵ n köylülerimiz şunu 
istemektedirler, «demektedirler ki: Bizim haysi
yetli, şerefli birer vatandaş olarak yaşamamıza 
istiyor iseniz orman muhafaza memurlarıyla Te
kel takip memurlarını kaldırınız ve onun yerine 
Devlete lâzım olan parayı bize salma olarak 
atınız, her birimiz senede birkaç defa bunu ve
riyoruz, bu para şahısların kesesine gireceğine 
Devletin Hazinesine girsin!» 

Arkadaşlar, Türk köylüsü bu iki teşekkülün 
gayrimesul zabıtasına karşı illallah demiştir. 

Bakınız bir köylü ne diyor; «Biz bu vatanda 
bir güncük olsun korkusuz yaşıyamıyacağız. Ka
zancım müsait değil, tütün bahalı, tekelin siga
raları benim işlediğim sanatın ağırlığiyle beni 
tatmin etmiyor. Parasızlık ve ince sigara beni 
ham tütün içmeye mecbur kılıyor. Sabah evim
den kalkıyorum. Tütün kesesini belime yerleş
tiriyorum. Tarlaya gittiğimde mütemadiyen et-
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B&ğf$£AN —Söz Babanındır. 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI NURl 

ÖS5SAN (Muğla) — Ahmet Bey arkadapmız 
yalnız: başlığı okumak suretiyle geniş maruzatta 
bulundular. Halbuki altındaki maddeler bu para* 
um neyin kardığı olduğunu göstermektedir. Bi
rinci maddedeki 150 000 lira tahrir heyetlerinin 
mmBeâı&m Sayın Ahmet Bey arkadaşımız vak
tiyle TflfeeLde bulunmuş; olmaları itibariyle bilir-
ler> meriyette olan TÜ£ÖIL Kanununa! göre tütün 
rekoltemi testoit ve kaçakçılık olup olmadığını 
anlamaktiçin; tahrir heyetleri vardır, bu para on-
laranı giderlerine aittir. 

İkinm madde de; muhafaza ve taşıma gider
leridir, bu kaçak; olarak yakalanan malların bir 
yerden diğer yere nakli ve muhafazası içindir. 

3 neü madde ise kaçakçılıkla mücadele gi
derleri ki,. birtakım ihbarlar dölayısı ile verilen 
küçük bir paradır, ikramiye mahiyetinde me
murlara verilen bir para değildir. 

AHMET KOGABIYIKOĞLU (Balıkesir) — 
Efendim, bendeniz 640 kişiye verilen bir milyon 
küsur liradan bahsettim. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI NURİ 
ÖZSAN (Devamla) — Efendim, onu Yüksek 
Mecliskabulvakti,, evvelce esvap arzetmistim; 
mamafih burada bulunan 150; bin lira ekim ve 
yazma giderleri ki> yakında huzurunuza arzedi-
lecek Tütün Kanununda tahririn kaldırıması 
derpiş edilmektedir. O zaman Mecliste münaka
şa edilecek ve belki de lüzumsuz görülerek kal
dırılacaktır. Belki rekolteyi tesbit bakımından 
faydalı bulacak kabul edeceksiniz. Bu husustaki 
kararı Yüksek Meclis verecektir. Bu itibarla bu
gün kanun hükmü olmak itibariyle kaldırması 
imkânı yoktur. 

M. REMZİ BUCAK (Diyarbakır) — Efen
dim, sabrınızı israf ediyorum. 2ihnimdeki bir 
meseleyi sormak ve cevabını anlamak istiyorum. 
Soracağım suallere Muhterem Bakanın vereceği 
cevaplar sizleri tatmin ederse gabavetime ham
ledilsin. 

Bir emtianın dışarı gitmesinin kaçak sayıl
ması için o emtianın memleket iktisadiyatında 
ffliihmı bir rolü ofeıası ve aynı zamanda dışarda 
bizde yetişen bir mahsulün yetiştirilmemesi için 
bir tohumun ihracına mâni olma düşüncesinin 
htfcim olması lâzımdır. Veyahut dâhilde istik
rarı temin ve bw suretle fiyatları ve anormal şe
kilde yukseİ3teeshw mâni olmak içindir. 

Memlekete gelen emtiadaki kaçakçılığı anlı
yoruz, döviz membaıdar, bu hususta himayekâr 
maksatlar vaz'edilmiştir. Ama ihraç kaçakçılığı
nı, bilhassa tütün mevzuunda, anlamıyorum. 

MAHMUT GÜÇBİLMEZ (Bolu) — Yani fay
dalı mı? 

M. REMZİ BUCAK (Devamla) — Onu arze-
deeeğim. Bir taraftan Tekel idaresi dışarda* müş
teri bulamıyoruz diye feryat ederken öbür ta
raftan bilhassa Suriye ve Irak'a giden tütün
leri yakalıyorlar. Filvaki bu, kanunun kaçakçı
lık mevzuuna giriyor. Fakat Tekel İdaresi bun
da niçin ısrar ediyorlar, lütfen izah etsinler, 
bendenizi tatmin etsinler. 

BAŞKAN — Tekel Bakanı. 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI NURl ÖZ-

SAN (Muğla) —• Sayın arkadaşımız bunun bir 
kanun mevzuu olduğunu ifade buyurdular. 
Kendileri bir hukukçu olmak itibariyle kanun 
hükümlerinin ihlâl edilmiyeceğini takdir eder
ler. Bir devletin diğer bir devlet aleyhine kaçak
çılığı himaye etmesi hiçbir zaman terviç edile
mez. Bu hal Devlet haysiyeti ile kabili telif de
ğildir. Bu itibarla arkadaşımın başka bir devlet 
aleyhine kaçakçılığın himayesi fikrini uyandı
racak bir maksat taşımadığından eminim. 

BAŞKAN — Hüsnü Türkand buyurun. 
HÜSNÜ TÜRKAND (Kocaeli) — Muhterem 

arkadaşlarım, bu sene seçim bölgemde gezerken 
bana bir kaçakçılık meselesinde bâzı şikâyetler 
vâki oldu. Halk bilhassa şöyle şikâyet etti: Mu
hafaza memurları bizi pazara gelirken yakalı
yorlar, cebimizdeki tabakaları j^kluyorlar. Ce
bimizde tütün görürlerse derhal bizi mahkeme^ 
ye veriyor ve >bizi aylarca mahkemelerde sürün
dürüyorlar..;» 

Arkadaşlar, bunun üzerine ben gittim, tekel 
memurunu gördüm ve orada neden bu şekilde 
halkı takip ettiklerini sûrdum. Bana tekel me
murları tarafından verilen cevap şudur: 

«Bazan varidatımız azaldığı zaman biz bu 
gibi takipleri yaparaz ve bu şekilde halkı kor
kutur ve sigara kullanmaya mecbur ederiz> 
Ben, bunun çok mantıksız bir hareket olduğunu 
ve halkın, basitkâr zihniyeti ile taciz edilmeme
si lâzımgeldiğini kendilerine söyledim. 

Şimdi temenni mahiyetinde bir maruzatım 
vardir: 

Halkın bir kısmı tütün yetiştiriyor, tuttu* 

t 
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yetiştiren bu halk, ne kadar ihtimam edilirse 
edilsin, yetiştirdiği tütünün bir kısmını çakısı 
ile kesiyor ve kıyıyor. 

Şöyle bir teklifte bulunacağım. Müstakil 
olan halka senelik ihtiyacını temin edecek tü
tünü para mukabilinde ve tütünü satışı sırasın
da verilsin. Bu teklifim kabul olunursa kaçak
çılığın mühim bir kısmı önlenmiş olur ve muha
faza memurlarından da bir tasarruf yapılabi
lir. 

Maruzatım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — 421 nci bölümü Kabul edenler... 

Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

451 Yay m giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir 

453 Milletlerarası kurum ve der
nekler giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir 

457 İç kongreler 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir 

459 Spor giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler .. 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

476 Kurs ve öğretim giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir, 

Lira 
15 000 

23 320 

7 500 

83 830 

AHMET KOCABIYIKOĞLU (Balıkesir) — 
Hayır, 8 küsurdur, bu kadar muazzam para 
verilir mi? 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI NURÎ 
ÖZSAN (Devamla) — Bunun dışında burs alan 
talebelerimiz de vardır, bunlar evvelce Tekel 
Yardımlaşma Cemiyeti tarafından okutulan 
birtakım fakir talebelerin ödenekleridir. Bu ta
lebelerden bir kısmı Hukuk, bir kısmı Tıp, bir 
kısmı da Teknik Üniversitede okumaktadırlar, 
Bu talebelerin bir çoğu son sınıfa gelmişlerdir, 
son sınıfa kadar gelmiş burslu talebeleri tahsil 
hayatından mahrum etmeye gönlümüz razi ola
madı. Ayrıca mukavele ve taahhütleri de var
dır. BAI bursla? doğrudan doğruya burslu ta
lebelere mahsustur. Eğer lüzumsuz görüyorsa
nız bunların tahsillerine son verir ve bursu kal-
İmrız. 

İÖÖI 6 : 8 
AHMET KOCABIYIKOĞLU (Balıkesir) 

— Arkadaşlar; 476 nci bölümde öğrenci 
bursları ve başka her çeşit giderler, di
ye 82 bin lira bir para vardır. Tekel İdare
sinde neyi okutuyorlar da bunlara burs veri
yorlar? Bunu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Söz Bakanın. 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI NURİ 

ÖZSAN (Muğla) — İstanbul'da eksper yetiş
tiren bir kursumuz vardır. Bunun ismi kurs
tur. Fakat bir meslek okulu mahiyetindedir. 
Buraya lise mezunları alınır, üç sene tahsile ve, 
Ayrıca iki sene de staja tâbi tutulur ve eksper 
olarak yetiştirilirler. Tütün alımlarında ve 
fabrikalardaki harmancılıklarda istihdam edi
lirler. Buna zaruret vardır. 

AHMET KOCABIYIKOĞLU (Balıkesir) 
— Bunların adedi kaç tanedir? Aynı zamanda 
burada burstan bahsedilmektedir. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI NURÎ 
ÖZSAN (Devamla) — Efendim 40 tanedir. 

MURAD ALÎ ÜLGEN (Konya) — İdare ile 
aralarında bir mukavele var mıdır? 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI NURl 
ÖZSAN (Devaırila) — Hizmet taahhütleri var
dır. Eğer arkadaşlarımız lüzumsuz görüyor
larsa kaldırabilirler. 

BAŞKAN — 476 nci bölümü kabul eden
ler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

B. Lira 
480 Yurtdışı acente ve mümessillik

lerin her türlü giderleri 40 000 
BAŞKAN—- Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

501 ecen yıl borçları 40 000 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

502 Eski yıllar borçları . 45 000 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

505 Hüme bağlı borçlar 50 000 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

602 İşçi kurul ve sendikalarına 25 000 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

604 Çeşitli bayır kurumlarına 3 000 
BAŞKAN ~~ Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

» 
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B. Lira 
605 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu 

İçkiler İnhisarı Kanunu gere
ğince şarapçılara verilecek prim 
ve yapılacak başka ödemeler 150 000 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

A/2 - CETVELİ 

901 Onarma işleri 460 000 

MAHMUT GOLOĞLU (Trabzon) — Efen
dim; bu yatırımlarda 901 ve ondan sonraki bö
lümlerde en ziyade nazarı dikkati celbeden şey, 
Tekelin işletmeleri, onların onarımları ve ya
pılan binalarıdır. Ancak bu bölümlerle Tekelin 
can damarına gelmiş bulunuyoruz. Çünkü bu 
kadar muazzam teşkilâtı vücuda getiren işlet
melerdir. Fakat işletmelerin halini nazarı dik
katinize arzedersem görülecektir ki, şimdiye ka
dar hassasiyetle üzerinde durduğumuz mesele
ler bunun yanında tâli meselelerdir. 

Arkadaşlar; işletmelerin vaziyeti şudur: 
maliyet hesabını yapar, fakat bilanço yapmaz. 
Yani bir fabrika, bir sene içinde kâr mı etti, za
rar mı etti bilmez. Fakat binası kendisinin mi 
değil mi, bilmez. Maliyet hesabını yapar ama, 
bilançoyu yapmadığı için senelik kâr ve zara
rını bilmez. Bunu ne ben, ne Bakan, ne de 
Umum Müdür bilir, kimse bilmez. Çünkü ar
kadaşlar, merkezde kâr eden de, zarar eden de 
birbiriyle karıştırılır, paçal edilir ortaya bir 
hesap çıkar ve heyeti umumiyesi kâr mı etti, 
zarar mı etti meydana çıkar. Her teşekkülün 
ayrı bir hesabı, ayrı bilançosu yoktur. Yapılan 
maliyet hesapları ise evvelde de arzetmiştim, bir
çok fabrikaların kerestesi tütün içerisine veril
miştir. Maliyeti şişirilmiştir. Binaenaleyh ya
pılan binalarda kâr yoktur. Bunların hepsini 
yakın, mal sahibi olarak dâva etmeye hakkı
mız yoktur. 

Arkadaşlar; evvelâ işletmeler kâr mı ediyor, 
zarar mı ediyor, bunu bir hesaba bağlamak lâ
zımdır. Bunu komisyonda ortaya attım. Sayın 
Bakan bu hususta müspet veya menfi bir cevap 
veremedi. Fakat tekrar rica ediyorum, bu iş
letmeler kâr mı ediyor, zarar mı ediyor, hesap
larını yapmamışlarsa Tekel Genel Müdürlüğü 
için şu ana kadar gösterdiğimiz hassasiyetin asla 
müspet bir neticesi yoktur. Yani yaptığımız 
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işten ne kazandığımızı biz de bilmemekteyiz. 
Bendenizin istirhamım Sayın Bakanın bu huşu* 
su tetkik ettirmesidir, kanuni mâni yoktur. İş
letmelere ait ayrı ayrı senelik bilançolar yap
tırsınlar. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — 901 nci bölümü kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B. Lira 
902 Bina satmalma ve yaptırma gi

derleri 1 050 000 
BAŞKAN ~ Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

903 Satınalmacak taşıtlar karşılığı 15 000 
BAŞKAN -^ Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

904 Demirbaş, makina satmalma ve 
kurma giderleri 1 300 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

905 5113 sayılı Kanun gereğince 
yaptırılacak ve satmalınacak tü
tün bakım ve işleme ev ve am
barları giderleri 3 250 000 

AHMET KOCABIYIKOĞLU (Balıkesir) — 
Sayın arkadaşlar; 905 nci bölümde bulunan 
3 250 000 liranın plânsız olarak sarf edilmemesine 
dikkati çekmek isterim. Bu Tekel İdaresi İzmir'de 
15 sene evvel yaptırdığı işletme evine iç işletme 
tesisatı yapmadığı için bugün 350 bin lira gibi 
muazzam bir kira ve beher kiloda 2,5 kuruş gibi 
mühim bir parayı tesis masrafı olarak ver
mekte ve bu suretle belki yarım milyon lira gibi 
muazzam bir para ödemektedir. İş bununla kal
sa ibtidai işletme tesisi olan bu kiralık ambar
larda işletmenin verdiği fire % 10 dur. Halbuki 
bugün Amerikalıların yeni tıeisleri % 3 ten 5 e 
kadar fire ile işlemektedir. İşletme evi olarak 
yapılan bu deponun iç tesislerini yaptırmakla 
Münir Birsel, Salâhattin Sanur ve Kâzım Taner 
ve halen Salamon Çalar'a ait depoların tah
liyesi Hazînenin menfaati icabıdır. Bu işe Te
kel Bakanının el koymasını temenni ederim. 

BAŞKAN — 905 nci bölümü kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B. Lira 
906 4898 sayılı Kanun gereğince 

yeniden yapılacak fabrika, 
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B; Lira (Birinci madde tekrar okundu) 
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iısttl .'Vte? doldurMa evleriyle 
mevcutlarının genişletilmesi gi-
detleri; 2 439 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
ptîttaltı ve Tü?avşsn tuzlalarında 
yaptırılacak yeni tesis ve tevsi 
giderleri 1 500 000 

M. immfîmmK. (Diyarbakır) — Efen-
dfisor, ifayın Bakandan bir sual soracağım ve ce
vabım istirham edeceğin. 

İşittiğime göre' birkaç ay evvel Japonya biz-
&m takriben İSO«0©0 ton ladar taz istemiş, fa* 
kat muhabere yüzünden ve mücerret Tekel 
Umum MüdÜr^ğÜh^ieM beceriksizirk yüzün
den bu f ırtat kaıgöaâlBiş ve bu suretle de kaybe-
diltedlsviz miktarı, yine ban» söylediklerine gö
re, beş yüz bifcpilk bir milyon Ura? arasında imiş. 
Öu, doğru mudur? Bunu rica edeceğim. Hem 
Umum Müdürlük bu şaibeden kurtulmuş olur, 
hem de biz tetmin edilmiş oluruz? 

GÜMRÜK ¥ E TEEm BAKAiNI KüM ÖZ
SÜN" :;P[üığla) —T Japonya'dan mütaaddit tek
lifler aldık, muvafakatimizi daima zamanında 
bildirdik. 

Akreditif açılması mevzuuna gelince; birta
kım engeller aldu, döviz bulamadık, daima teeh
hüre uğradı. 

Japsöpafnlttiktâ^i>dürnmU; malum. Ameri-
ka'nın işgali altonda bulunmaktadır. Muhtelif 
zamanlarda muhtelif anlaşmalar yapılmış olma
sına rağmen neticeyi tahakkuk ettiremedik. Son 
bir anlaşma daha yapmış bulunuyoruz. Akredi
tif açılmak hususu da temin edilmiş, inşaallah 
bir ânzaya uğramaz. 

m$&m •— m? mi b ö l u « « m i edenler.. 
BtetjtenîeT.. MÖttl edilinipr. 

B. 

909 

5089 sarılı Kanun gereğince şa
raplık üzüm bağı yetiştirecek 
le»e yapılacak ikraz 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
5433 sayılı Kanun gereğince 
Rize Çay Fabrikası taksiti 
BAŞ&ÜSF •— ®#ul> e#mîe*... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

75 000 

652 521 

BAŞKAN — Cetvelleriyle beraber maddeyi 
oylarınıza arzediyorum. Kabul edenler.. Etmi
yenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tekel Genel Müdürlüğü 1951 
Bütçe yılı gelirleri, ilişik (B) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (214 964 428) lira tahmin 
edilmiştir. 

B. 

B - OE^VELÎ 

Satlş kârları (Tekel geliri) 111 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Çeşitli gelirler 
BAŞKAN -~ Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Para cezaları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Çeşitli hasılat 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Geri alma 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
768 sayılı Bakanlar Kurulu ka
rarı gereğince gelir kaydı lâzım

lara 
350 733 

870 000 

235 000 

250 000 

100 000 

gelen 
BAŞKAN 
Etmiyenler. 
Destekleme 
reti 
BAŞKAN 
Etmiyenler. 

2 247 000 
— Kabul edenler... 
. Kabul edilmiştir. 
alımları hizmet üc-

750 000 
Kabul edenler... 

Kabul edilmiştir. 
8 Tütün, îçki, Tuz, Kibrit Savun

ma vergileri 99 161 695 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(İkinci madde tekrar okundu) 

BAŞKAN — Cetvellerle beraber maddeyi 
oyunuza arzediyorum: Kabul edenler.. Etmi
yenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tekel Genel Müdürlüğünün 
30 . V I . 1̂ 939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 19 
nou maddesine giren hizmetlileri kadrodan, b»#-
lı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 3656;sayı-

H§ 
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lı Kanunun (9) neu maddesi gereğince muvak
kat mahiyetteki hizmetler için Bakanlar Kuru
lu kararı ile kadro alınabilecek tertipler bağlı 
(E) işaretli eetvelde gösterilmiştir. Bu kadro
lar ertesi yıl Bütçe Kanunu tasarısı ile birlikte 
Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunların el
deki kadrolara ilâve olmaması şarttır. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvellerle oyunuza 
arzediyorum: Kabul edenler.. Etmiyenler.. Mad
de kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — 26 . V . 1927 tarihli ve 1050 
sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 29 neu 
maddesi gereğince: 

A) Gelir nevilerinden her birinin dayandı
ğı hükümleri gösteren (C) cetveli; 

B) Gelecek yıllara geçici taahhütlere girişi
lmeye yetki veren kanunları gösteren (G) cet
veli, bu kanuna bağlıdır. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelleriyle birlikte 
oyunuza arzediyorum: Kabul edenler.. Etmiyen
ler.. Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tekel gelirlerinin hususi hü
kümlerine göre tarh ve tahsiline 1951 Bütçe yı
lında da devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arzediyorum: 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir . 

MADDE 6. — Geçen yıl borçları bölümün
deki ödenek üstünde çıkan ve 1950 yılı Bütçe
sinin ait olduğu tertibinde karşılığı bulunan 
borçlar ilgili oldukları hizmet bölümlerinden bu 
bölüme Maliye Bakanlığınca aktarılacak öde
neklerden ödenir. 

1928 - 1949 Bütçe yıllarına ait olup da Mu
hasebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesi
ne göre zaman aşımına uğramamış ve karşılık
ları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1951 
yılı Bütçesinin ilgili hizmet tertiplerinden veya 
3 - 6 ncı kısım bölümleriyle yatırım bölümleri 
artıklarından eski yıllar borçları bölümüne 
Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödeneklerden 
ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arzediyorum: 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul edil
miştir. 
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MADDE 7. —M&ihâMd& halterin devana 

müddetince Tekel Genel Müdürlüğünün fabrika, 
tuzla, işletme evleri gibi iş yerlerinde toplu ola
rak çalıştırdığı işçilerle hizmetlilere (fia iş 
yerlerinde çalışan memurlar dâhil), giderleri 
döner sermayeden ödenEftek üzere, çalıştıkları 
günlerde günde bir defa yemek verilebilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum.. 
Kabul edenler,. Kabul etmiyenler.. Madde kabul 
edilmiştir. 

MADDE 8. — Gider bölümlerinden yapıla
cak sarfiyata ait formül bağlı (B) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelle oyunuza su
nuyorum.. Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — 20 . V . 1946 tarihli ve 4896 
sayılı Kanuna bağlı cetvelde yazılı kadrolardan 
bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilenler 1951 
Bütçe yılında kullanılamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelle oyunuza su
nuyorum.. Kabul edenler.. Kabul etmiyenler.. 
Madde kabul edilmiştir . 

MADDE 10. — întifaı Tekel İdaresine ait 
olup Hazine namına tapuya ba#lanmı§ veya he
nüz tescil muameleleri ikmal edilmemiş- bulunan 
gayrimenküllerin Genel Müdürlük !namma yapı
lacak intikâl ve tescilleri muameleleri her türlü 
harç ve resimden istisna edilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum.. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler.. Madde kabul 
edilmiştir. 

MADDE 11. — Bu kanunun hükümleri 1 İlatt 
1951 tarihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul-edenler... Kabul etmiyenler... Madde,kabul 
edilmiştir. 

MADDE 12. — Bu kanunu Maliye ve Güm
rük ve Tekel Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Kanunun tümünü açık oyunuza sunuyorum. 
OQ1 
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& *»- Tûtâm Bakanlığı Bütçesi : 

E — Toprak veîskân îşleri Genel Müdürlüğü 
Bütçesi : 

5. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1951 yılı Bütçe Kanunu tasamı ve Büt
çe 'Komisyonu raporu (İ/83) [1] 

6. — Orman Genel Müdürlüğü 1951 yılı Büt
çe Kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu 
U/88) [2] 

BAŞKAN — Tarım Bakanlığı Bütçesini Top
rak ve İskân, Devlet üretme Çiftlikleri, Orman Ge
nel Müdürlüğü bütçeleri ile beraber müzakere 
edeceğiz. 

Usul hakkında söz istemiştiniz, buyurun Mü
fit Bey. 

Efendim, çeyrek saat vaktimiz vardır. İttihaz 
ettiğiniz karara göre 2 ye kadar görüşmelere de
vam edeceğiz. (Devam devam sesleri) (Ekseriyet 
yok sesleri). 

Tarım Bakanlığı Bütçesinde 42 arkadaş söz al
mıştır, ilk söz Ahmet Kocabıyıkoğlu arkadaşımı-
zmdırl 

AHMET KOCABIYIKOĞLU (Balıkesir) — 
Muhterem arkadaşlarım, bugün bu memleketin 
(kalkınmasına âmil olacak vekâletlerin anası 
olan Tarım Bakanlığının Bütçesini elei alıyoruz. 

Cumhuriyet devrinde ilk defa bu Vekâlete 
verilen büyük önem Demokrat Hükümete nasip 
olmuştur. Bir vatandaş olarak büyük sevinç 
duymakla beraber bâzı temennilerden de kendi
mi alamadım. Dünün sembolik vekâleti bugün 
dinamik bir devlet teşekkülü olmaya çalışmak
ta ve dünün silik şahsiyetini alıp bu vatanda 
lâyık olduğu mevkii almanın zamanının geldi
ğine işaret etmek isterim. 

Biz toprak esasına dayanan bir millet ol
duğumuza göre diğer teşkilâtımızı bu temel 
üzerinde kurmuş ve bu teşkilâtları bu ana ve
kâlete yardımcı bir hale sokmaktır. 
Ben bütün Türk münevverlerine bu dâvada va
zife almalarına tahakkukuna Türk iktisadi ve 
içtimai bünyesi birdenbire değişeceğine inana-

[1] 86 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
[2] 89 sayûı basmayazı tutanağın sonundadır. 

mı o M 
rak dört senelik bir iktidarla muvaffak olacağı* 
miza inanıyorum. 

Dünkü iktidar, daima vatan denilen bu top
rağın merkez ttıoktasmdan başladı ve oradan 
çıkamadı. Bugünkü iktidar ise vatanın muhi
tinden başlamak kiyasetini göstermekle bera
ber henüz yolunu da tâyin edemedi. Bu vekâle
tin ebedî illeti olan müdüriyeti umumiyeler 
arasında müşterek çalışmama bugün yıkılmış ve 
bir kül halinde çalışmaya başlamıştır. 

Bununla beraber vaktiyle bu vekâletin bir 
cüzü olan eski Orman Kanununun esbabı mu-
cibesinde o zamanın vekili köhne örümcekli, 
geri zihniyetli orman idaresinin yerine Alman
ya'dan aldığım yep yeni muasır bir idare ku
ruyorum, ormancıları şehirlerde değil köyde 
ve dağın içerisinde ideallerine kavuşturacağım 
demişlerdi. O günü ve bir de bu günü göz önüne 
getirdiğimizde dünü mumla, arıyoruz. Bugün 
de ziraatı köye kadar götüreceğiz diyoruz 
Ve Amerika ziraat rejimini tatbik edeceğiz 
diyoruz. Esbabı mucibelerde o kadar benzerlik 
var ki, beni korkutuyor. 

Hükümetten ricam bu zirai reformu yaparken 
muvaffakiyet unsurlarının hazırlanmasını yal
nız tek basma Tarım Bakanlığına bırakmasın
lar. Artık bu memlekette harcanacak ne zaman 
vardır, ne de para ve ne de münevver. Acele 
etmeden bugün bir memlekette mesuliyet ala
cak bir ziraat rejimi kuralım. Artık Amerika 
fikir ve vatandaşı değil, bu vatanda yetişen, 
onun bütün dertlerini bilen siz milletvekillerine 
düşüyor. 

Arkadaşlarım, bir köy olabilmek için dört 
unsur lâzımdır. Toprak, su, yol, ağaç. Sorarım 
size bu 40 bin köyde kaçta kaçı bu vasıfları 
üzerinde toplamıştır. Dünyanın hiçbir tarafında 
bu kadar darma dağınık bir nüfus yoktur. Türk 
çiftçisinin kalkınması için bu memlekette bu 
dört unsur mebzulen var olmasına rağmen isti
fademiz sıfırdır. Onun için Devletin bir iskân 
ve bir dahilî muhaceret politikası bu muvaffa
kiyetlerin en büyük bir unsuru olacaktır. Bu
nu Hükümetten beklemek hakkımızdır. 

Su işleri: Bayındırlık Vekâletinden alına
rak yalnız teknik yardımını sağlamak suretiyle 
bu vekâlete verilmesi bir zarurettir. 

Bu memlekette en ufak bir pınardan başlı-
yarak bütün sularımıza hâkim olduğumuz gün 
dâva halledilmiş .olacaktır. 
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Yol işleri: Yine bu .vekâlete plân ve prog

ram içerisine girmesi ve diğer vekâletlerin pa
ra, ve teknik yardımları bu muvaffakiyetin 
unsurlarıdır. 

Ağaca gelince; işte arkadaşlarım bu ağaç, 
yani orman dâvası bu memlekette başlı başına 
bir rejim yıkan ve geleceğe bir mamure yara-
ratacak olan bir konudur. 

Bunu da yalnız bir orman olarak ele almakla 
bu mesut anlara kavuşmak mümkün değildir. 

Bugün ormanın 4 paraziti var. Devlet, me
mur, şehirli, köylü. Devlet vekâletler arasındaki 
koordinasyonu temin ettiği zaman en büyük yük 
ormanın üzerinden kalkacaktır. Misal; Türkiye'
mizde telgraf ve telefon elektrik direkleri ağaç
tır. Bu ağaçlar bu vazifeyi görebilmek için 70 
senede yetişirler, ve vazife verildiği zaman da 
5 senede ölürler, Devlet muhabere ve muhave
resi Münakalât Bakanlığı tarafından görülür. 
Bunun yanında jandarmanın, askeriyenin orman 
teşkilâtının şimendifer idaresinin, madenlerin, 
köyün bütün muhavere ve muhabere teşkilâtı ay
rıdır. . 

Sayın arkadaşlarım; 50 metreye bir ağaç di
kildiğine göre bir Km. ye 20 ağaç, bu 20 ağacı 
10 la zarp edersek 80 ağaç eder payandalarını 
da hesap edersek 100 ağaç demektir. Bunu bütün 
vatana teşmil edecek olursanız o kadar muaz
zam orman tahribatiyle karşılaşırsınız. Bunun 
yanında muazzam saraylar, mektepler, köprüler. 
îşte Devlet teşkilâtlariyle ormanın üzerinde bü
yük bir yüktür. Bunun için Devlet bilhassa tel
graf, telefon teşkilâtını birleştirmeli ve yurdun 
dört köşesinde şimendifer güzergâlhmdaki hurda 
demirden istifade edilerek mümkün olduğu ka
dar demir direk kullanıp hem ormanlarımızı 
hem de büyük bir para tasarrufunun sağlanaca
ğını da unutmamalıdır. 

Arkadaşlarım, ikinci parazit memur demiş
tim, bugün orman işletme rejimi bu memleketin 
ormanların 100 milyon gibi muazzam bir para- f 
nm temini vazifesini görmektedir. 

Bu teşkilâtın sebebi vücudu nedir? Ormanı 
mı koruyor? Hayır. Yetiştiriyor mu? Hayır. Dev
lete bir varidat mı temin ediyor? Hayır. Ya se
bebi vücudu nedir? Bu rejimi bırakarak bu or
manın sırtından bu yükü kaldırmak temennisi 
yerinde olur zannederim. Orman İdaresi yalnız 
teknik sahada çalıştırılması lâzımdır ve ormanın 
ihtiyacına göre katiyat yapması vazifesini alma-
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lıdır. Bu memurun bir de gayrimeşru yükünü 
de unutmak mümkün müdür? Şehirler ise, ya
kacak dâvası halledilmediği için mütemadiyen 
odun kömür istemektedirler. Eğer Devlet olarak 
yakacak dâvasını halletmez isek çıkaracağımız 
kanun ne kadar güzel olursa olsun muvaffaki
yet çok azdır. Artık Anadolunun her tarafında 
mebzulen bulunan kömür dâvasını bilhassa ufak 
kömür istihsaline önem verilmesini Hükümetten 
temenni etmek yerindedir. 

Memleketin tek zirai kredi müessesesi olan 
Ziraat Bankasını da bu vekâletle beraber yürü
me imkânlarını sağlamalıdır. Bununla beraber 
kredi, istihsal, istihlâk ve satış kooperatiflerini 
süratle kurmak ve bu imkânları sağlamak yine 
kül olarak Hükümetin vazifesidir. 

Donatıma gelince, arkadaşlarım, büyük Ame
rikan yardımı ile memlekette süratle bir maki
neli ziraate doğru gidiş var. Dün de memlekette 
tatbiki güç olan kanunlarla bohça kadar topra
ğa sahip olan bu memleket çiftçisinin bir trak
törden yapacağı faydanın ne olacağını siz tak
dir buyurursunuz. Bu büyük traktör ithali mem
lekette bir büyük çiftçi zümresi yaratacak kadar 
tehlike teşkil etmektedir. Bununla beraber müş
terek kullanma imkânlarını sağlıyacak harman 
makinesinden vazgeçemeyiz. 

BAŞKAN — Efendim, müddetiniz bitmiştir. 
Kararınızı tatbik mecburiyetindeyiz. (Gürültü
ler) Çok rica ederim. Konuşacak arkadaşlar da 
sözlerini ona göre ayarlasınlar. 

AHMET KOCABIYIKOĞLU (Devamla) — 
Müsaade edin konuşmamı bitireyim. (Gürültü
ler, sıra kapaklarına vurmalar) 

BAŞKAN — Oylarını kullanmayan arkadaş-
lav, oylarını kullansınlar. 

Oy toplama muamelesi bitmiştir." 
Cevdet Soydan! 
CEVDET SOYDAN (Ankara) — Muhterem 

arkadaşlar, Tarım Bakanlığı Bütçesi dolay isiy
le bendeniz söz almış bulunuyorum. Yorgun ol
duğunuz bir zamanda sözlerimi tahdit ederek 
ayrılan dakikalardan daha az bir zamanda söz
lerimi bitirmek niyetindeyim. Arkadaşlar, ben 
orman bütçesi tasarısını elime aldığım zaman 
hâlâ mer'i olan bir kanun çerçevesi içinde bâzı 
esasların kabul edilmiş olmasından hakikaten 
müteezzi olmuş bir haldeyim. 15 sene kadar de
vam eden uzun yıllar içinde bu kanundan, gerek 
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Orman içinde yaşıyan gerek şehirde yaşıyan bü
tün Türk halkı muztariptir. 

Tarım Bakamına, 21 . XI ; 1950 tarihinde sor
duğum bir sual üzerine verdikleri cevapta, ye
ni Orman Kanununun birkaç gün içinde Meclise 
getireceklerini söyledikleri halde bu kanunun 
henüz Meclise intikal etmemiş olduğunu biliyo
ruz. Bu sebeple bendeniz Tarım Bakanına bir 
ceza olmak üzere bütçenin reddinin doğru ola
cağı mütalâasmdaymı. Şayet usul bakımından 
buna imkân yoksa hiç olmazsa iki aylık hizmet 
süresi için kendisine bir tahsisat verilmesini ka
bulünüze arz ve teklif edeceğim. < 

Halen iner'i olan 3116 sayılı Kanunun bu 
Meclisten yeni bir zihniyetle çıkmasını temenni 
etmek zorundayız. Arkadaşlar; bunda da teba
rüz ettirmek istediğim nokta şudur: Yeni ka
nundan; vaktiyle gerek tapu, gerek zilyedlik 
suretiyle halkın istishabına geçmiş arazinin ye
ni kanunla onlara terkini, kaçakçılık ve orman 
işletmelerindeki suiistimalin men'ini, taahhüt iş
lerinin olsun, Devlet işletmeciliğinin olsun de
vam ettirilmemesinin teminini bekliyoruz. Çün
kü arkadaşlar; orman bu memlekette hayat, 
sıhhat ve servetin anası olmak durumundayken 
bugün biz bu kötü vaziyette bulunuyoruz. Bu 
bakımdan Bakanlığın bize sunmak istediği tasa
rı üzerinde çok hassasiyet göstermelerini rica 
ediyoruz. 

BAŞKAN — Bir önerge var, okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Bugün için Meclis müzakeresinin saat 3 e 

kadar devamını teklif ederiz. 
Giresun Niğde 

Adnan Tüfekcioğlu F. Köşkeroğlu 
Antalya Konya 

Ahmet Tekelioğlu Murad Ali Ülgen 

BAŞKAN — Bu gece için üçe kadar çalışma
yı teklif ediyorlar. Teklifi kabul edenler.. Etmi-
yenler.. Kabul edilmiştir. Bu gece saat 3 e ka
dar çalışacağız. 

tSMAÎL BERKOK (Kayseri) — Muhterem 
arkadaşlar, memleket işlerini idare edecek 
kimselerin bilgili olmalarının lüzumu aşikâr
dır. Fakat bu bilginin kabiliyeti tatbikiyeyi 
haiz olması da şartır. Bir bilgi bu şartı, tatbik 
edileceği mahallin hususiyetlerini ve ihtiyaç
larını karşılıyacak bir mahiyette bulunması ile 
kazanır. 
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Şimdi huzurunuzda arzedeceğim bir kaç hâ

dise, bu ufak mukaddemeyi amelî bir neticeye 
bağlıyacaktır. 

Muhterem arkadaşlar; 1931 yılında o ^za
manki Ziraat Vekâleti memleket köylüsünü iyi 
hayvanlarla teçhiz etmek kararını vermişti. Bu 
karar şu hesaba dayanıyordu : Memlekette 
(3,5) milyon çiftçi ailesi vardır. Beher aileye 
ikişer kuvvetli at vermek lâzım idi. Bu sureti* 
yedi milyon ata ihtiyaç hâsıl oluyordu. 

Bir milyon da ordu ve diğer nakil vasıtaları 
ihtiyacı olarak buna ilâve edilirse memleket 
için aşağı yukarı 8 milyon ata ihtiyaç olduğu 
anlaşılıyordu. Bu hayvan ihtiyacının temini 
için memleket kaynakları tetkik edildi. Neti
cede bu hayvanların en kuvvetlisi olarak Pı
narbaşı kazasmdaki Uzunyayla mmtakası tes-
bit edildi ve Hükümet teşebbüse geçti. 

Uzunyayla hayvanlarının ıslahı için (Non-
yos) aygırları kullanılmasına karar verildi. 
Binaenaleyh Uzunyayla'daki yerli aygırlar iğ
diş edildi. Beher (50) kısrak için bir aygır he
sabiyle Sivas'ta bir aygır deposu açıldı. Aynı 
zamanda Uzunyayla'nın muhtelif yerlerinde de 
aşım istasyonları tesbit edildi. 

Daha mugaddi ot ve yonca yetiştirilmesi 
sağlanmak üzere Uzunyayla'dan geçen Zamantı 
havzasının sulanmasına karar verildi, işte bu 
kararlarını tahakkuk ettirmek üzere Hükümet 
faaliyete geçti. 

Fakat (50) kısrak için bir aygır hesap edil
mesi esasına halk itiraz ettiler. 

Çünkü tecrübelere ve muhitin hususiyetleri
ne göre Uzunyayla'da asgari (15) ve âzami 
(25) kısrak için bir aygır hesap edilmesi, aynı 
zamanda bu aygırların kısraklarla beraber bu
lundurulması lâzım geliyordu. 

Halkın tecrübeye dayanan bu mütalâalarına 
rağmen baytarlar kararlarını tatbik ettiler. 
Fakat bu hareket tarzı tamamen makûs netice 
verdi, yani halk kısraklarından bir mahsul ala
madılar. Binaenaleyh hayvan sahiplerinden 
bir çokları atlarını sattılar. Aynı zamanda 
Zamantı havzasının sulanması hakkındaki ka
rar da kuvveden fiile çıkmadı. Büyük paralar 
sarfı ile sulama hendekleri kazıldığı halde, bu 
hendekler on seneden beri metruk bir haldedir. 
Geçen seneki kuraklık yüzünden atlarını besle-
vomiyenlerin bâzıları atlarını Hatay'da Amik 

i Gölü mmtakasına gönderdiler. Fakat bu atlar-
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dan (1 200) başı öldü. Bu da; memleket için 
ağır bir darbe oldu. .t<. 

Muhterem arkadaşlar; 1950 de:>MiUî Sa
vunma at almak isçin 3 milyon lira sarfedebile-
cek vaziyette idi. • Bu imkâna dayanarak Vekâ- > 
let at satmalmaya teşebbüs etti. Fakat muh
telif tesirlerle hayvanları çok azalmış olan Uzun
yayla'dan ancak (400) at alabildi. Ancak şu
nu da söylemek lâzımdır ki, memleketin diğer 
mıntakalarmda Uzunyayla'da olduğu kadar 
toplu at bulmak mümkün olamamıştır. 

Muhterem arkadaşlar; bu harise at kayna
ğı olmak bakımından Uzunyayla'nm ehemiyeti-
ni bir daha anlattı. 

.Bayındırlık Bakanlığı Uzunyayla'nın bir az 
evvel arzettiğim mühmel ve metruk sulama id
lerini 1951 de ele alacağını vait ve tesbit et
miş bulunmaktadır. 

Bu sulama işi ikmal edilir ve Hükümet at 
almak hususunda Uzunyayla'ya karşı rağbet 
gösterirse, Uzunyayla'nm memleketin at ihti
yacını mühim bir surette karşılıyacak bir inki
şaf göstereceğini kuvvetle ümit edebilir. 

Bu hâdise, bilginin, memleketin ve muhte
lif mıntakalarmın hususiyetleri ve şartları na
zarı dikkate alınmak suretiyle verimli olabile
ceğini anlatır. 
, BAŞKAN — Vakit tamamdır. 

İSMAİL BERKOK (Keyseri) — Peki efen
dim. 

BAŞKAN — Açık oyun neticesini arzediyo-
rum : 

Tekel Müdürlüğü 1951 yılı bütçe tasarısına 
(250) oy verilmiştir. (237) kabul, (11) red, (2) 
çekinser oyu verilmiştir. Muamele tamamdır, ni
sap mevcuttur, tasarının Kanunluğu (237) oyla 
kabul edilmişti?. 

Söz Sinan Tekelioğlu'nundur. 
SİNAN TEKÎOĞLU (Seyhan) — Arkadaş

lar Demokrat Parti Hükümeti ziraate lâyık ol
duğu derecede ehemmiyeti verdiğinden dolayı 
kendilerine Çukurovalı'lar narana bilhassa te
şekkürü bir borç bilirim. 

Arkadaşlar, bendeniz bütçe üzerinde durmak
tan ziyade en çok orman işleri üzerinde duraca
ğım. Malûmu âliniz Çukurova Toros silsilesi or
man! ariyle meşhur bir bölgedir. Bu yeni Orman 
Kanunu mevkii tatbika, konulmazdan evvel bütün 
vilâyetin, yeni Çukurova'n-n masarif atı eskiden 
ormandan temin edilirken, şimdi ormanlar mem-
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leketm başına dert olmaktan başka bir mâna 
ifade etmiyor. 

Ormanda yapılan katiyat hiçbir zaman kanu
na uygun değildir,'; Orman İdaresiyle meşgul olan 
orman mühendisleridir. Eski idareye göre ne ka
dar ağaç kesileeekse o kadar ağaç damgalanır ve 
kesilirdi. Orman İdaresi damgasız ağaçları kes
tirerek ormanları âdeta istilâya uğrıyan memle
ket haline getirmiştir. 10 sene sonra kesilecek 
ağaçları şimdi kesmişler ve Devletin on sene 
sonra istifade edeceği servetten onu mahrum et
mişlerdi?. 

Halk Partisinin zamanında ormanda yapılan 
suiistimaller hakkında bir sual sormuştur. O su
ale göre 1937 senesinden 1948 senesine kadar 970 
bina yapılmış, 17 milyon lira sarfedilmiştir. Kat
ma bütçeden 1938 den 1948 e kadar ormanlara 
bâzı açağlar dikilmek şartiyle bâzı binalar yapıl
mış 2 milyon 150 bin Ura sarfedilmiştir. Yine 
tekrar orman işletmesinde yapılan binalara 8 kü
sur milyon lira sarfedilmiştir. Arkadaşlar, mem
leketimizde ne vilâyetlerde, ne de kazalarda Hü
kümet Konağı yoktur. Binaları dağ başına yapa
cağımıza Hükümet konaklarımızı yapsaydık aca
ba şu memleket cennete dönmez miydi? Bugün 
Orman İdaresi iki bütçeye maliktir, birisi 23 mil
yon liralıktır. Fakat bir de gizli bütçe vardır? 
O gizli bütçe tahsisatı mesture gibidir. Onu is
tediği gibi Orman Umum Müdürlüğü sarfeder 
bir t alimatnameye tâbidir; Tarım Bakanı da tas
dik etmek mecburiyetindedir. Her zaman söyle
diğim gibi, Devletin başına belâ olan müessese
lerden birisi de budur. Toprak Ofisi, demin mü
zakeresini yaptığımız Teker Umum Müdürlüğü, 
velhasıl buna benzer birçok müesseselerimiz var
dır ki, bunlar Devletin malî takatini söndür
meye matuf teşekküllerdir. Demokrat Part i 
Hükümeti bundan evvelki idarenin sakim olan 
bu işlerini bize getirmese çok iyi yapardı. Artık 
bunları tamamen ortadan kaldırmak ve bunları 
Devletin tam manasiyîe kontroluna vazetmek 
zamanı gelmiş hattâ geçmiştir. Geçen sene Halk 
Partisi Hükümeti bu Orman Bütçesini bize di
ğer bütçeler gibi içinde tahsisatı mesture olan 
katma kısmı ile getirecekti. Yine getirmemiş 
yine kapalıdır. 

BAŞKAN — Bir dakika kaldı. 
SİNAN TEKELİOĞLU (Devamla) — Biz 

de buna tâbi miyiz ? 
Arkadaşlar, bu bir dakika ile, iki dakika 
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ile bitecek iş değildir. Fakat bir de iskân işleri 
vardır. Toprak işleri vardır. Halk Partisinin 
kaybettiği mevzular işte bu Tarım Bakanlığına 
ait işlerdir-. Demokrat Parti de bu mevzuda 
Halk Partisinin yolunu takip ediyor gibi geliyor 
bana. 

Arkadaşlar; Halk Partisinin yoluna gitme
yelim. Halk toprak bekliyor, halk ormanın ta
mamen eskisi gibi olmasını istiyor. Halk bu
gün ormandan istifade etmiyor. Bunu vaclet-
tiğimiz insanlar bugün ormandan bir dal bile 
alamıyor. Orman idaresi, Bakanlığı aldatıyor, 
Bakanlık vaziyete hâkim olamıyor. Bu vazi
yetin düzeltilmesi Vekâlete düşer. Tarım Ba
kanlığının getireceği yeni kanun da hemen he
men eski kanunun bir müsveddesidir. Eğer 
böyle olursa Halk Partisinin düştüğü akibete 
Demokrat Parti de düşer ve vazifemizi yapma
mış oluruz. 

Daha söyleyeceklerim çok ama, zaman bitti
ği için bu kadarla iktifa ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, Feyzi Boztepe arka
daşımız sözünden vaz geçmiştir. Söz Hasan 
Üçöz'ün. 

HASAN ÜÇÖZ (Yozgad) — Muhterem ar
kadaşlar, bendeniz Sayın Bakanımıza teşekkürle 
işe bağlıyacağım. Çünkü bu sene bizim vilâye
tin mahsulü çok geri idi, bu vaziyette büyük 
yardımlar yapmaktan geri kalmadılar. Bu ba
kımdan kendilerine teşekkür etmeyi borç bili
rim. 

Yalnız kendilerinden bir istirhamım var. 
Çiftçi Mallarını Koruma Kanunu diye bir kanun 
vardır. Belki iyi bir kanundur. Fakat tatbikatı 
dejenere olmuş bir kanundur. Bu kanunun kal
dırılmasını Sayın Bakandan bilhassa istirham 
ediyorum. (Doğru sesleri). 

Aziz hemşehrilerim; bir dakikanızı daha is
tirham ediyorum. Fazla üzmiyeceğinı sizleri. 
Bir iki misal arzedeceğim. 

Çiftçi mallarını koruma heyeti gelir, çiftçi
nin öküzü, ineği, mandası ahırda olduğu halde, 
(itimat buyurun, ceplerimde buna dair mektup
lar var) bunun malı filânın tarlasına girmiştir, 
diye 20 lira 10 lira ceza yazar geçer. Bunda 
bilmiyorum çiftçi için ne fayda var? Bu kanu
nun ortadan kaldırılmasını rica ederim. 

YUSUF AYSAL (Kütahya) — Muhterem ar
kadaşlarım, 

1. Tarım Bakanlığı müzakeresi sırasında 

üzerinde durmayı umumi faydalarımızdan say
dığım bâzı hususları yüksek huzurunuza serece
ğim. Bu mevzuda partinizin görüşü programı
mızda sarahat ve selâbetle ifade olunmuştur, işa
ret olunan hususların emniyet ve selâmetle ta
hakkuk ettirilebilmesi ve daha iyi bir deyimle 
zirai reformun başarılması bu programa sıkı sı
kı sadık kalmakla mümkün olacaktır. Bilhassa 
bu noktayı, Sayın Bakan arkadaşımın dikkatine 
arzederim. 

2. Bütçeye mevzu tahsisatın mütevazi ra
kamlarla ifade olunabilecek miktarda olduğunu, 
nüfusun c/c 82 si ziraatle uğraşan bir memleket
te daha geniş imkânların sağlanmasını görmek 
bir huzur ifadesi olacağını kaydetmek isterim. 

~ 3. Bir hukuk ve nizam devleti telâkkisini 
müktesep haklara riayet ve hürmet mânâsında 
anladığımı, bilhassa bu teşkilâtta çalışan bütün 
memur müstahdem ve teknik elemanların şahsi 
teminattan ziyade kanun teminatı altında bulun-
malarmııı mutlak lüzumuna inanıyorum. Başarı
lı b r çalışmanın gönüllere ferahlık ve huzuriyle 
mümkün olabileceğini yarınından emin olmayan
lardan matlûp bir randımanın alınamıyacağma 
inanmış bulunuyorum. Tarım Bakanlığı teşkilâ
tında bir huzur devletinin başlamasını görmek 
istiyorum. .Haksız, yersiz ve kanunsuz emeklilik 
ve nakil muamelelerinin yarattığı reaksiyon 
üzüntü verecek mahiyetledir. Mağdur memurlar
dan bir kısmının Danıştaya başvurmak suretiyle 
haklarını almış olmalarını bu mevzuda haklı id
diamın b'r delili telâkki ediyorum. 

4. Yıllardır süren orman ıstırabı dindirilme-
lidir. Köylü kendi malının hırsızı olmak mevki-
nden artık kurtarılmalıdır. 

5. Yanık ormanları temizleme maksadiyle 
uhdelerine ihaleler yapılanların ormanı kökünden 
temizleme yolundaki pervasız hareketlerine son 
verilmelidir. Simav ilçesinin Akdağ Ormanmdaki 
bu facianın tahkikatı işiyle halen mahallinde dört 
müfettiş meşgul olmaktadır. Millî servetin muay
yen menfaatler karşılığı heba edilmesine artık 
külli,yen son verilmelidir. Bir tariz ve telmih ola
rak söylemiyorum. Bugün muhalefet safında bu
lunan sayın arkadaşlarımızın soldan sağa geçmek 
suretiyle yer değiştirmelerinde bu çok mühim 
mevzu başlıca rol oynamıştır. 

5. Eli böğründe yıllardır bekliyen pancar 
müstahsilinin başında bir âfet şeklinde dolaşan 
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ve nemetöt denilen hastalıkla şeker fabrikalarının 
alâka ve mücadelelerine muvazi olarak tarım teş
kilâtının da bir parça harekete geçmesi lüzumuna 
inanıyorum. 

6. Zirai reformun başarılmasında (tek fikir 
ve' tek düşünce ve en iyisini ben bilir ben yapa
rım) düşüncesi yerine, çoğunluğun alacağı karar 
ve: düşüncelerin tatbik mevkiine konmasının mil
let ve memleketin hayır ve selâmetine matuf ol
duğuna inanıyorum. 

Sayın Bakan düşüncelerime bir nebzecik ilti
fat etmek suretiyle tetkik lütfunda bulunursa 
kendisine minnettar olurum. 

ALÎ NACÎ DUYDUK (Giresun) — Memleke
timiz çeşitli iklimlere sahip olduğu gibi çeşitli 
kabiliyet ve feyizlere de maliktir. Topraklav-ra!-
zm, iklimlerimizin ilmî ve fennî bir etüdle istih
sal ve feyiz kabiliyetleri tâyin ve tesbit edilmiş 
midir!. Hangi topraklarda ve hangi iklimlerde 
nelerin yetişeceği ve hangi mahsulün o bölgeyi 
kalkındırabileceği malûm mudur?. Bu babtaid 
mütalâa ve mülâhazaları erbabına ve mütehassısı
na bırakarak ben fındık bölgesinden ve memleke
tim olan Giresun'dan bahsedeceğim. 

Giresun deyince akla fmdık gelir. Giresun fın
dığın vatanidir ve belkide ilk dünyaya geldiği 
yerdir. Fındık, fettan bir meyvadır, Fikret'in de
nizi gibidir, bir şef ve bir diktatöre de benzetile
bilir. Gönlü isterse ondurur, gönlü istemezse ba
tırır. 

Muhterem arkadaşlar, fndık her sene üst üs
te her sene mahsul vermez. Bazan normal, fakat 
ekseriyetle yarıdan, yarıya az, ba/.an da hiç ol
maz. Az olduğu ve hiç olmadığı veyahut orta 
olup ta iyi fiyat etmediği seneler halkımız için 
açlık ve ıstırap mukadderdir. Bu sene de böyle 
bir ıstırap içinde bunalmaktayız. 

Senelerden beri düşünürüz, Hükümete de söy
leriz, Hükümetle, ziraatçi arkadaşlarla başba-
şa verir, konuşuruz. Tek mahsulün esaretin
den kurtulmanın çaresini -veya onu kendimize 
râmetmenin yolunu bir türlü bulamadık ve 
bulduramadık. 

Topraklarımızın kabiliyetine, iklimimizin 
şartlarına uygun (fındığın olmadığı seneler bi
zi açlıktan kurtaracak) fındıktan başka ikinci, 
üçüncü bir ürün ne olmalıdır? 

Fındıktan her sene için iyi mahsul almanın 
çareleri nelerdir'? Bilmiyoruz ve bilemiyoruz. 
Bunun ve bu gibi hususların mütehassıslarca 
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tetkik ve tesbiti zaruridir. ; 

Bundan sonra temennilerimi .sıralıyabilirim. 
1. Toprak ve.aklim şartlarına göre eiı verimli 

bitkilerin tâyini; 
2. Fındık hastalıklarının teşhis ve müca

dele usullerinin tâyin ve tesbiti; 
3. Findik dikiminin ve bakımının ıslahı; 
4. Mısır ziraatinin ıslahı, tohum ve güb

renin temini; 
5. Fındık harman makinesinin ıslahı; 
6. Şebin Karahisar ve Alucra mmtakala-

rındaki yabani ahlat ve fıstık- ağaçlarına aşı 
tatbiki. 

<<7. Patates ziraatini teşvik, patates'in mısır 
ihtiyacını telâfi etmesine hattâ patatesin mısı
rın yerine ikamesine çalışılması; 

8. Hayvan cinslerinin ıslahı, iklime uygun 
, cinslerin tesbiti; 

9. Zirai kredinin verimli hale sokulması; 
•1.0. Müstahsilin faizcilerden kurtarılması; 
11. Tapulama işinin süratle tatbiki; 
12. Topraklandırma ve dahilî iskân. 
Muhterem arkadaşlar; Sayın Tarım Baka

nının gerek Bütçe Komisyonundaki derin ve 
ihatalı izahlarına ve gerek şahidi olduğum me
sailerine istinadederek memleketi bugünkü zi
rai anarşiden kurtaracaklarına, bunun yerine 
ilmin tâyin ettiği zirai mesainin mütekâmil, 
müspet ve verimli neticelerini ikame edecekle
rine inanmış bulunmaktayım. Bu inancımın 
tahakkuku hepimizi mesut edecektir. 

Muhterem arkadaşlar; ormanlarımız azal
dıkça tahrip keyfiyeti daha fazla mahsûs bir 
hal almaktadır. Ormanlarımızın muhafazası 
dâvası yalnız bir kanun mevzuu değildir. Asıl 
ormanlarımızı öteden beri tahribe âmil sebep
ler giderilmelidir. 

1. Umumi menfaat hissinin hâkimiyeti ve 
orman sevgisinin temini; 

2. Mahrukat işi; 
3. Dahilî iskân ve topraklandırma işi; 
Bunlardan başka : Bizim mmtakaya mün

hasır olmak üzere; 
4. Hartuma (pedatra) yerine çinkonun te

mini; 
5. Ağaç çıt yerine telin ikamesi; 
6. Kütük evlerin meni ve nihayet Devlet 

ve millet menfaatlerini telif ve temin edecek 
Orman Kanununun biran evvel Meclise sevke-
dilmesini rica ederim. (Alkışlar), 
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ZEKÎ ERATAMAN (Tekirdağ) — Muhte

rem arkadaşlar, bu seneki tarım bütçemizin en 
mühim vasfı mümeyyizi, muhakkak ki, bizi bir 
polis devleti vasfından kurtaran bünyesi içinde, 
mütevazı de olsa, az çok kabarık olmasıdır. Bu 
bakımdan, Hükümetimize, Ziraat Bakanlığına 
verdiği büyük tahsisattan dolayı teşekkür etme
yi bir borç bilirim. 

İstirham edeceğim noktalardan birisi şudur; 
görüyoruz ki, Hükümetimiz, Meclisin birçok de
fa izhar ettiği arzularına ve temayüllerine ay
kırı olarak bir Iskan Bakanlığının teessüsüne 
doğru bir hava yaratmak üzeredir. 

Sayın arkadaşlarım, kanaatimce Ziraat Ba
kanlığına bağlı ve onun emrinde bulunan iskân 
idaresinin, ehliyetli memurlarla takviyesi sure
tiyle, bu dâvanın halledileceğine kaniim. 

Sonra diğer birçok ziraat aletleri, bilhassa 
hariçten getirilen makineleri de standart tiplere 
irca etmek zorundayız. Zannediyorum ki, bugün 
Türkiye'ye 20 - 30 nevi traktör gelmiştir. Hal
buki bu şekilde bunların tamiri ve parçalarının 
bulunması güçtür. Hiç olmazsa bunları birkaç 
marka üzerinde toplamak mümkün olmalıdır ve 
bunlar için icabeden atelyeleri açmak her halde 
çok iyi olacaktır. Bunun dışında traktör veril
miş olan kimseler için traktör şoförü yetiştirmek 
veya traktör alanları, bir kurstan geçirmek su
retiyle, bunları kullanabilecek bir vaziyete sok
mak lâzımdır. Aksi takdirde bunlara verilen bu 
motörler birkaç gün içinde parçalanıp millî ser
vet, bundan önce de olduğu gibi, heder olacak
tır. Bu eksikliklerin bertaraf edilmesi için trak
tör verilenleri bir kurstan geçirmek lâzımdır. 

Temas edeceğim noktalardan birisi de, moto
run girdiği yerlerde hayvan nesli de azalmak
tadır. Bu suretle gübre işi de müşkül duruma 
düşmektedir. Bunun için sun'i gübre temin et
mek ve gereken fabrikayı kurmak lâzımdır. 

Bundan başka, arkadaşlarımızın da temas et
tikleri orman dâvasına bendeniz de temas ede
ceğim. Bu orman dâvasının katî olarak halli lâ
zımdır. Biz bunu takip etmek kararındayız. Ak
si halde vatandaşları ıstıraba sevketmis olacağız 
ve memlekete yapacağımız hizmet yollarını ak
satmış bulunacağız. 

FAHRÎ KÖŞKEROÖLU (Niğde) — Sayın 
arkadaşlarım. Ziraat bütçesinin bu yıl diğer 
yıllara nazaran bir misli daha fazla olarak 'gel
mesini görmekle sevinç duymaktayız. 
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Mâruzâtım zamanın kısalığı icabı olarak kısa 

ve dâvanın ana hatlarını-ihtiva edecektir. 
Nüfusunun % 82 sini köylü teşkil eden bir 

memlekette, hiç şüphesiz köylünün inkişafı için 
icabeden katî tedbirlerin alınması lâzımdır. Yıl
lar ve yıllarca bu memleketin vergisini veren, 
istiklâlini koruyan, karnımızı doyuran bu feda
kâr ve himayesiz kütlenin istediğini dört madde 
halinde toplamak kabildir: 

1. Yol - Köy yolları, 
2. Su - küçük sulama, 
0. Pazar - Mahsulüne müşteri, 
4. Zirai ve köy sanatları, 
1. Kısaca izah edeyim: Her şeydeki yolsuz

luğun halli gibi bu köy yollarının da ıslah edil
mesi Ziraat Vekâletinin giriştiği yeni ve muaz
zam teşkilâtta ancak muvaffak olabilmesi için 
şarttır. 

2. Sulama : Monokültürden polikültüre geç
mek ve bu arada nebatların lâyık olduğu ehem
miyeti vermek. 

Mahrukat ve saman işi ve gübre meselesi 
linyit kömürü. 

3. Pazar: Mahsul para etmezse hiçbir ziraat 
şeklinden istifade edilmez. Siz pazar bulunuz 
o işini bilir. 

4. Ziraat sanatları : Son yıllarda memleke
timize birçok ziraat aletleri girmektedir. Bu
nun çoğalmasında fayda olduğu kadar iki mü
him mahzur da ortaya çıkmaktadır: 

a) Sosyal dâva, işsizlik. 
b) Memleketin coğrafi şartları ve miras 

usulümüz... 
îşte bunu önliyecek çarelerin başında hayvan 

kuvvetine dayanan . bir makine ziraatinin yer
leşmesi lâzımdır. Ziraat ve köy sanatlarının da 
inkişafı gerektir. 

Sayın Vekilin hazırlamakta olduğu Teşkilât 
Kanununu şükranla karşılarım. Bu ?Kanunu ha
zırlarken bir Ziraat Şûrasının içtimaını zaruri 
görmekteyim. 

Şurasını da arzedeyim ki, köylerimiz eli na
sırlı motor ziraati beklediği kadar, at sırtında 
çizmeli sıhhiye teşkilâtını ve çadırlar altında 
kararlar veren seyyar mahkemeleri de görmek 
istemektir. 

Mâruzâtım bu kadardır. 
AHMET KAVUNCU (Kütahya) — Muhte

rem arkadaşlar, 
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Benden evvel söz almış ojan kıymetli arka

daşlarım Tarım Bakanlığı Bütçesi üzerinde çok 
önemli tenkid ve temennilerde bulundular. Ben
deniz de münasip gördüğüm birkaç temennide 
bulunacağım. 

Memleket nüfusunun % 82 sini teşkil eden 
çiftçi ve köylü vatandaşlarımızla, Bakanlığın 
daha yakından alâkadar olması, onun her tür
lü zirai sahada kalkınmasını sağlıyacak zamanı 
gelmiş ve hattâ geçmiş bulunmaktadır. 

Tarım Bakanlığının köylülerimizle en yakın 
temas etmekte olan illerde ziraat müdürleriyle 
ilçelerde ziraat muallimleri olduğuna göre, bu 
teşekküller şimdiye kadar arzu edilen şekilde 
verimli ve faydalı çalışmamışlar veya çalıştırıl
mamışlardır. Ancak esastan uzak istatistikleri 
malûmat ve rapor vermekle meşgul oldukları 
görülmektedir. 

Halbuki bugün ziraat dâvamızı halledebile
cek kâfi miktarda bilgili elemana mâlik bulun
maktayız. Ama bunların ilim ve bilgi sahibi ol
maları köylülerimizi kalkındırmaya . kâfi gel
mez kanaatindeyim. 

Bugün Tarım Bakanlığı ziraat teşkilâtı köy
lü vatandaşlarımızla bağdaşmış ve köye yerleş
miş bir durumda değildir. 

Binaenaleyh, bu mühim dâvamızın halli için 
köye ve asıl kök olan çiftçi, vatandaşlarımızla 
yan yana kardeşçe çalışacak ve onları her hu
susta tenvir ederek zirai bilgilerini artıracak 
vatanperver ziraat mühendislerine vazife veri
lerek köye kadar gitmelerini temin etmek. Şu 
eski usullerle çalışmaları bir taraftan ıs1 ah ve 
terketmek mecburiyeti aşikârdır. Memnuniyetle 
öğrendiğime göre Bakanlık yeni zirai kalkınma 
programını hazırlamıştır. 

Bu programın vakit geçirmeden bir an evvel 
tatbika konmasını temenni ederken bilhassa ya-
kinen müşahede ve iftihar ettiğimiz, şeker fab
rikalarının pancar ziraatindeki teşkilât ve ça
lışması örnek alınarak buna muvazi bir sistemle 
çalışılması çok verimli ve faydalı olacağı kana
atini arzeder cümlenizi hürmetle selâmlarım. 

MUHÎT TÜMERKAN (Sinob) — Muh
terem arkadaşlar, tarım ve orman meselesinin, 
bir prensip ve kanun tarafly bir de çalışanların 
hizmet görme meselesi vardır : 

11' yıldan 16 yıla kadar bir tahsili göze alan 
idealist ziraatçı ve ormancı gençler, bu işlere 
inanmış gençler, Yazın boğucu sıcaklarında; 
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Kışın ise çamurla veya iki üç metre karla ör
tülü sahalarda ve-; Kış kıyamette gece gündüz 
ayırmadan hem vazife görmek, hem de tek başı
na ve çok kere cemiyet nimetlerinden mahrum 
olarak yaşamaya mecbur meslek sahipleridir. 

Hiç şüphesiz prensipler ayrılabilir ve kanun
lar tadile muhtaç olabilir. Fakat kendilerine va
zifeler tevdi etmiş olduğumuz hizmetlerin, bilir
siniz ki hattâ kendi fikirlerine uymıyan kanun
lar karşısında diledikleri gibi hareket salâhiyet
leri yoktur, ve aksi suç" oltirj o' hâlde suç yap
madan, mevzuata göre çalışan insanları kırma
mak, değişmesi gerekli kanunlar varsa onları 
hallederek bu kanunları yine vazifelilerin tathi-
kma tevdi etmek lâzımdır.. 

Saraylarda oturanlar denilen bilhassa or
mancı arkadaşlardan imkân bulunabilmiş bir 
kısmına çok defa dağ başlarında ikişer odalı 
birer baraka vermekle, onlara tevdi ettiğimiz 
milyonluk varlıkların korunmasına yardım edi
yor ve bunu sağlamak istiyoruz. Keşke bir or
man bölgesi kadar vazife bakımından kutsi ve 
fakat mahrumiyet yeri sayılabilecek bâzı yurt 
bölgelerine gönderdiklerimize de bu ikişer oda
lı barakalardan verebilsek de; kendilerinin 
(oralara atıldıkları zannmı vermeye çalışmak
ta devam etmesek) 

Meselâ Şemdinli'de çalışan bir tabip arka
daştan aldığım mektubu huzurunuzda okusam 
görürsünüz ki, 26 nüfuslu merkezde 26 memura 
birer baraka verebilsek onların huzurlarına ve 
çalışma sevgilerine çok şeyler katılacaktır. Dev
let Orman İşletmelerinin dünya çapında bir var
lığı olan Ayancık işletmesini, imkân, çıkarsa 
görmelerini aziz arkadaşlarıma tavsiye ederim. 
Burada ormancılığın son yıllarda sade katiyat 
yapılmıyarak, meselâ geçen yıl katiyyatm daha 
fenni şekilde yapılmasına ilâveten; üç ay içinde 

yeniden 2000 dekar teşcir yapıldığına muttali 
olduğumu ve bu şekilde çalışmalarla orman ser
vetimizden memleket yararına büyük faydalar 
sağlanmasının imkân dâhiline gireceğine emin 
olduğumu arzederim. 

Şimdi, Hükümetten bütçe imkânlarına yarı-
yabilecek ve mahallî kalkınmayı da ilerletecek 
bir husus üzerinde durmasını rica edeceğim. En 
az 3000 işçi çalıştırabilecek ve ayda birkaç bin 
ahşap ve hele bağdadi evi, bir haftada iki işçi 
tarafından inşa edilebilecek şekilde bir iki bin 
liraya teslim edecek kapasitede olan bu işletme 
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fabrikaları Avrupa takma evleri kadar iyi şart- ! 
lı ve yangına mukavemetli binalar yapma hazır
lıklarını ikmal etmiş durumdadır. Yani, artık 
Avrupa'dan getirilecek takma evlere ihtiyaç 
hissettirmiyecek ucuzluk ve mükemmeliyette 
ev yapabilmek mümkündür ve bu hususların son 
yıl içinde hazırlandığını da sevinçle öğrenmiş 
bulunuyorum. Geçen yıl verem savaşı için ucuz 
ve kolay inşa usulleri aranırken, maruzatım 
veçhile Sağlık Bakanlığınca bu imkânlar üzerin
de durulmuştu. Ancak, orman işletmesinin mev
zuata göre malzemeyi verdikten sonra, bunları 
mahallinde basit montaj işinde zorluk çıkmış; 
kanun muvacehesinde formaliteleri basitleştir
me çareleri düşünülmeye başlanmıştı tıbbın iler
lediği ve verem âfetinin de ilâçla tedavisi im
kânlarının ufukta belirdiğini memnuniyetle gör
düğümüz günümüzde bu tarzı inşa usullerinin 
yeniden ele alınması; paviyonlarımızm 40 - 50 
senelik hizmet görecek müesseselerimizin; sağ
lık bütçesi sırasında arza imkân bulamadığım 
sağlık merkezlerinin acele ve ucuz inşaatının, 
bu bakımdan ele alınmasını rica eder, bu husus
ları Hükümetin dikkat nazarına arzetmeyi va
zife bildim. 

BÜRHANETTİN ONAT (Antalya) — Ar
kadaşlar vakit çok daraldı. Bütçe yetişecektir. Bu
nun verdiği en büyük ıstırap arkadaşların yük
sek fikirlerinden istifade edemememiz oluyor. 
Burada memleketin en yüksek otoriteleri konu
şuyor. Memleketin en mübrem ihtiyaçları en de
rin ıstırapları konuşuluyor. Her arkadaş beş da
kika içinde bunu ifade edemiyor. Çok defa suç
üstü yakalanmış bir çocuk gibi iniyor bu kürsü
den. Şunu demek isterim ki, hem bütçeyi yetiş
tirmek hem de daha iyi konuşmak için şimdi 
yahrz bütçe üzerinde müessir olabilecek konu
lardan konuşulsun. Bütçe müzakereleri bittikten 
sonra her bakanlığı alâkadar eden mevzua ait 
üçer gün ayıralım. Arkadaşlar, getirdikleri ihti
yaçları, yüksek malûmatı Meclise arzetmiş ol
sunlar. Bunun hakkında bir de önerge takdim 
ediyorum. 

BAŞKAN — Kifayeti müzakere teklifleri 
de vardır. Evvelâ Bürhanettin Beyin teklifi 
okunsun, oya koyacağım. 

Yüksek Başkanlığa 
Vaktin gecikmiş olması hasebiyle ve bütçenin 

zamanında yetiştirilmesi maksadiyle arkadaşla-
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rın yalnız bütçede değişiklik yapılmasını istil
zam edecek konular üzerinde konuşmalarını ve 
yüksek fikirleriyle temennilerini, bütçenin ka
bulünden sonra her bakanlığı ilgilendirecek ko
nulara ayrılacak üçer gün zarfında açıklamala
rını Yüksek Meclisin tasvibine arzederim. 

Antalya Milletvekili 
Bürhanettin Onat 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Esasen tatbik kabiliyeti olmıyan bir tekliftir. 

Kabul etmiyenler... Reddedilmiştir. 

Sayın Başkanlığa 
Tarım Bakanlığı Bütçesinin heyeti umumi-

yesi üzerindeki müzakereler kâfidir. Maddelere 
geçilmesini arz ve teklif ederim. 

Seyhan Milletvekili 
Zekj Akçal 

Başkanlığa 
Müzakercı kâfidir. 
Bölümlere geçilmesi teklifimizin Yüksek Mec

lise arzını rica ederiz. 
Kayseri Milletvekili Gümüşane Milletvekili 

Ali Rıza Kılıçkale Halis Tokdemir 

Saym Başkanlığa 
Tarım Bakanlığı Bütçesinin heyeti umumiye-

si hakkında müzakereler kâfidir. Maddelere ge
çilmesini arz ve teklif ederim. 

Erzurum Milletvekili 
Enver Karan 

BAŞKAN — önergeler aynı mahiyettedir. 
Dikkate alanlar... 

SÜREYYA ENDİK (Çanakkale) — Aley
hinde konuşacağım. 

BAŞKAN - - Aksini reye koymadık. Karara da 
iktiran etmedi. Arkadaşımız aleyhinde konuşmak 
istiyor. 

Buyurun Süreyya Bey. 
SÜREYYA ENDİK (Çanakkale) — Sayın 

arkadaşlar, biz her şeyden evvel en aşağı % 85 i 
teşkil, eden köylü vatandaşlarımızı temsil ediyo
ruz. Ziraat Bütçesinin konuşulması sırasında ileri
ye sürülecek fikirler hem köylümüze, hem şehirli
mize hem de Tarım Bakanlığının bizzat kendisine 
taallûk eder. 

Arkadaşlar, bunlar boşuna konuşmalar değil
dir. Gelecek seneki bütçe hazırlamalarında esas 
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diraktifletmabiyetine geçeeekt». Kendimizi küt 
çük «ö^yel im. Çok) kıymetli iikirler ileriye sü, 
rüyoruzv Binaenaleyh kifayeti müzakereyi ka« 
bul etmiyelim, çok rica ederim. 

ZEKÎ AKÇAk (Seyhan}, --Muhterem arka-
dAflnîn^şaııa inanıyoruz ki, > evvelâ »bütçenin geç 
gelmesinden dolayı Hükümetten şikâyetçiyiz. Fa
kat lâf us harmanı olma? derler*; Ne-kadar konu
şursakkonuşaJto ivara^jmız netiee budur. Her 
hangi bir memleket i§indet milletvekili olarak ba
kanlıkları tenkidi etmek hak ve vazifemizdir. 
Onun için takririn lehinde rey verilmesini Heyeti 
Muhteremenizde» listirkara ediyorum. 

MAHMUT GÜŞB&MEZ (Bolu) — Arka
daşlar; her iki taraf kabaklıdır. Tahammül ede
bilirsek sabaha kadar kalalım, fakat çalışalım! 

BAŞKAN — Efendim, kifayeti müzakereyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş, mü
zakereler-kâfi görülmüştür, 

TARIM BAKANI NÎHAD t&^BOZ (Ça, 
nakkale) — Müsaade ederseniz konuşulanlara arzı 
cemp edeyim. (Bölümlerden sonra sesleri). 

BAŞKAN — Bölümlere geçilmesini kabul 
edenler... Etmiyenler... Bölümlere geçilmesi ka
bul edilmiştir. 

B. 
1Q1 

201 

202 

203 

204 

206 

207 

I/ira» 
Batar ödeneği; 5p 320 
BAŞKAN — Kabul, edeler,,, 
Etmiyenler... Kabul, edilmiştir. 
Aylıklar 11609 500 
BAŞKAN — Kabul edenler-.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Hizmetliler ücreti 3 302 520 
BAŞKAN — Kabul edenler,,. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir,. 
Geçici hizmetliler ücreti 73 650 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir,* 
Yabancı uzman ve hizmetlilerle » 
tercümanlarının ücretleri 116 280 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler...Kabul • edihbiştir. 
4178 ve 4598 sayıli kanunlar ge
reğince yapılacak zamlar ve yar
dımlar 649 500 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et
miyenler., Kabul edilmiştir. 
3656 sayılı Kanunun, 5 nci mad
desi. gereğince ödenecek yabancı 

dil para mükâfatı 
BAŞKAN ~* Kabul edenler,, Et
miyenler,; Kabuledilmiştir, 

209 5434 sayılı Kanunun 14: ncü 
maddesinin, (D) fıkrasiyle 34,. 38 
ve 39 neu maddeleri, gereğince 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığına yapılacak ödemekr -
BAŞKAN -~ Kabul edenler,. Et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

210 Temsil ödeneği 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et
miyenler,, Kabul edilmiştir. 

217 Kanunları gereğince verilecek üc
retler ve tazminler-
BAŞKAN — Kabul edenler., Et
miyenler., Kabul edilmiştir. 

301 Merkez, büro gideîleri 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et
miyenler,» Kabul edibniştir. 

302 iller büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et
miyenler.. Kabuledilmiştir. 

303 Basıivkifet^e-defterler., 
ÖAŞKAH^K^bu l^den l^ Et
miyenler*, Kabul, edilmiştir. 

304 Posta» t telgral ve^ teteŞon üeret 
ve giderleri 
BAŞKAİN—- Kabul edenler* Et
miyenler^ . Kabul edilmiştir, 

305 Kira karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edenler*. Et
miyenler^ Kabul edilmiştir. 

306 Giyecekler 
BAŞKAN — Kabul edenler.. Et
miyenler.. Kabul edilmiştir. 

307 Yolluklar 2 
BAİîçAN — Kabul edenler». 
Etmiyenler*.. Kabul edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
Ödenecek tedavi giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

300 Taşü giderleri 1 
BAŞKAN — Kabul edenler,.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

312 4881. sayılı. Kanunun 3 ncü< 
maddesi gereğince verjleeek za-

Lirari 
4 500 

819 610 

2 100 

92 145 

28 100 

85 000 

19 000 

200 000 

96 000 

6 000 

312, 001 

30.000 

224 502 
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ruri masraflar karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil giderleri 
BAŞKAN •— Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
4291 sayılı Kanun gereğince 
hayvan sağlık memurlarına veri
lecek hayvan yem karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
4481 sayılı Kanun gereğince 
satm alınacak ilâçlar karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Okullar genel giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Zirai savaş işleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Tarla ziraatı ıslah, deneme, 
üretme ve tecrübe işleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Bahçe ziraati işleri, bağcılık, 
meyvacıbk, sebzecilik ve süs ne
batları ve çay 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Tavukçuluk, ipekböcekçilik ve arı
cılık işleri . 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kauçuk bitkileri ıslah, tecrübe, 
deneme ve üretme ve imal işleri 

Lira 
120 800 

5j 000 

30 000 

500 

1 534 800 

5 192 850 

397 000 

967 200 

150 040 

10 100 

BAŞKAN — Söz istiyen var. 
ALÎ HIZA KILİÇKALE (Kayseri) — Aziz 

arkadaşlar; ben ziraatçi değilim. Fakat ilk 
milletvekili olduğumuz zaman gazeteci arka
daşlar Ankara'nın yakınında bir kauçuk dene
me istasyonu kurulmuş olduğunu ve buraya 
bizim gitmemizi rica ettiler. Üç dört senedir 
burada çalışan ve kimyager olan müdür arka
daş bizi gezdirdi. Netice olarak iptidai madde
si bizde olan ve memleketimizde yetişen nebat
lardan ekimi yapılmış ve şimdiye kadar tecrü
be edilmiş ve müsbet neticeye varılmış mühim 
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bir memleket ihtiyacının ilk adımının atıldı
ğını memnuniyetle müşahede ettik. Bu mevzu 
ile ilgili olarak İngiltere ve Amerika'dan ge
len heyetlerin de bu nebatları ve asli maddele
rini tetkik ettiklerini ve tohumlarını bile mem
leketlerine götürmüş olduklarını öğrendik. Bu 
dâva için sabık iktidar zamanında on milyon 
liralık bir tahsisat konmuş, fakat zamanın 
Tarım Bakanı Bakanlıktan düşünce tahsisat
lar başka yere sarfedilmiş ve bu mühim kau
çuk dâvası yüzüstü bırakılmıştır. (Bu kadar 
mühim ve müsbet neticeye varılmış olan bu iş 
için bizim iktidarımızın daha fazla ve kâfi 
miktarda tahsisat koymasını çok arzu ederdik. 
Bu kere konmuş olan 10 bin liralık tahsisatı 
çok az buluyorum. Bu az tahsisatın niçin kon
duğunun Tarım Bakanı tarafından aydınlatıl
masını ve işin ehemmiyeti ile mütenasip olarak 
hu yıl olmazsa dahi gelecek yıllar için bir hal 
çaresine varılmak üzere kâfi tahsisat konması
nın teminini ve şimdilik bu mevzu hususunda 
Tarım Bakanının düşüncelerinin izahını rjca 
ediyorum. 

Nihayet bu hususta Hükümetin niçin fazla 
bir tahsisat teklif etmediğinin izahını Tarım 
Bakanından rica ediyorum. Maruzatım bu ka
dardır. 

TARIM BAKANI NÎHAT ÎYRÎBOZ (Ça
nakkale) — Efendim, evvelâ arzedeyim ki ka
uçuk ziraati için yalnız on bin lira "konmuş de
ğildir. Kauçuk istasyonu için ayrıca 20 bin li
ralık döner sermaye vardır. Binaenaleyh 30 
bin lira ile çalışıyor. 

Şunu da ilâve edeyim ki, bu kauçuk istasyo
nu biraz da keyfî kurulmuştur, kauçuk istasyo
nunun kauçuk sahasında kurulması lâzımgelir-
di. Yeni Hükümetiniz bunu Antalya'ya kaldı
racaktır. 

BAŞKAN — 421 nci bölümü kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B. 
422 

423 

Pamuk işleri genel giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
Tohum temizleme evleri ve ma
kine işleri genel giderleri 

Lira 
112 873 

620 568 

SABRÎ ERDUMAN (Erzurum) — Bu bö
lümde tohum temizleme makinesinden bahsedi
liyor. Bu bölüme konulan bu para bu işe kâfi 
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gelirse çok iyi netice elde edilecektir. Yalnız 
benim Saym Bakandan ricam, şimdiye kadar 
bölgeler tesbit edilmemiş ve bu makineler böl
gelere gönderilerek tam kifayette tohumların 
temizlenmesi temin edilmemiştir. Bu yüzden de 
ekilen tohumdan iyi netice elde edilmiyor. Bu 
sebepte ricam, bu hususların göz önüne alına
rak bilhassa hu makinelerin tevziinde Şark 
bölgelerinin d<e nazara alınmasıdır. Yoksa to
humlarımız yabancı ve ecnebi maddelerle ekile
cek, iyi randıman alamıyacağız. îl ve ilçeler 
halkına ve hattâ köy halkımıza tohum temizle
me makineleri verilmelidir. Ziraat aletlerimizin 
pek iptidai olduğunu Bakanın nazarına ve Yük
sek Meclise arzederim. 

BAŞKAN — 423 ncü bölümü Kabul eden
ler... Etmiyenler Kabul edilmişeir. 

B. Lira 
424 Veteriner savaş, tahaffuz evleri 

hastaneler bakteriyoloji ve se
rum kurumları ve lâböratuvar 
kurma ve yönetim işleri gi
derleri 1 800 120 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

425 Veteriner zootekni ıslah ve üret
me işleri giderleri 1 456 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... ; 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

426 Merinos işleri 185 200 
BAŞKAN ~ Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

428 Küçük su gezici arfceziyen işleri 
ve sulama istisyonları 126 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

451 Yayın giderleri 70 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

452 Staj ve tahsil giderleri 354 250 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

453 Milletlerarası kongre ve konfe
ranslara katılma giderleri 229 380 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

457 îç kongre ve teknik toplantılar 
genel giderleri 10 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 

B. 

458 

476 

477 

478 

479 
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Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Fuarlar, sergiler 
BAŞKAN — Kabul e4enler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kurslar genel giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Avanslar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
.3437 sayılı Tütün Tekel Kanu
nu uygulama giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
3039 sayılı Çeltik Ekim Kanunu 
uygulama giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

501 Geçen yıl borçları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

502 ' Eski yıllar borçları 
BAŞKAN — Kabul edenler.,. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

601 904 sayılı Islahı Hayvanat Ka
nununun 11 ve 12 nci maddeleri 
gereğince yapılacak yardım 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

901 Onarma işleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

902 Kamulaştırma 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

904 Teknik tarım ve teknik bahçıvan
lık okullarından mezun olacak 
öğrencilere 4486 sayılı Kanunun 
5 nçi maddesi gereğince .verile
cek vasıta ve malezme karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

906 4481 sayılı Kanunla satmalına» 
cak makine, aletler ve gereçler sa-
tınalma karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

907 Zirai savaş isleri 2 
BAŞKAN — Kabul edenler.,. 

Lira 

81 000 

434 400 

20 001 

50 000 

35 000 

150 000 

228 040 

181 000 

85 200 

153 001 

140 001 
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S. Lita 

Etmiyenler... Kabul"©dihttistir. 
."308 "Tarla ziraati işleri 200 Göl 

BAŞKAN • — ' Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul e&flmîştir. 

"909 'Bahçe ziraati isteri 76 000 
-BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaburedtömigtir. 

910 İpekböcekçilik, tavukçuluk yerarı-
cıhk işleri *24 000 

KEŞŞAF MEHMET KÜBKÜT (Sitfcik) — 
• Söz istiyorum. 

BAŞKAN —Buyurun. 
KEŞŞAF 'MEBMBT KURKUT ^Böfcik) ~ 

Efendim, ipekbfceği hasılatı Koten kozör bu eene 
(çok ucuza gitmiştir. ît&al edilen «ani4p«kler bu; 
sene yine ithal*edilecek olursa 3s>za müstahsili j 
çok zor duşumda kalaeakfar. Sayın Bakanın bu! 

•fc&göfcta tedbir almasını rica «derim. , ; 
BAŞKAN — 910 neu<bölümü kabul edenler..; 

Etmiyenler... • Kabul edilmiştir. * „ | 

.mı 
w. W ̂ F 

İma 
m ooo 

B. 
911 

912 

&13 

914 

915 

916 

917 

918 

KaUçük işleri 
BAŞKAN — ' Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul Emiş t i r . 
Pamuk işleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.,. Kabul edilmiştir. 
Tohum temizleme evleri ve ma
kine işleri 
BAŞKAN — Kabul edenler,.. 

- Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Küçük -su ve -'sulama istasyon
ları 
BAŞKAN—Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul •edilmiş-tir. 
Veteriner gavaş/ işleri 
BAŞKAN — .Kabul edenler ... 
•Etmiyfcûier ... Kafeul «edilmiştir. 
Veteriner 'zooteknHşleri 
BAŞKAM — Kabul < edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
Merinos işleri 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
Okullar 
BAŞKAN — Kabul 'edenler ... 
Etmiyenler ...Kabul edilmiştir. 

Lira \ 
1 0021 

20 001 

650 000 

38-5001 

880 005 

118 000, 

5 500 

140 350i 

Kurslar 
^ İ g K A N — ^Kabul -»edenler ... 
ivEtaftiyeftîer ..^ Kaimi l^tîmiiştir. 

$20 îöeYisîraatte^ilâtı 300 002 
BAŞKAN —^Kabul edenler „. 
Eftnlyenler .PKâbul edilmiştir. 

"922 Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
bankasına yaptırılacak ödeme
ler 3 379 568 
BAŞKAN — Kabul edenler ... 
Utmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

923 Döner sermayeler 2 591000 
BAŞKAN .— Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Toprak Jşieri Umum Müdürlüğü ®ütees*ae 
geçiyoruz. 

BEKtR OYNAGANLI (Afyon Karahkar) —. 
Arkadaşlar, Ormanı da çıkaralım. Vaktimiz çok 
dardır. . 

BAŞKAN —̂  Karar ittihaz buyu^duauz. Onu 
•HatbtMe rmükellefiz. Söz Heyeti ©aliteaizindir. 
Şimdi iki önerge vardır, *>kutu^mı:m: 

Baştaîîîğa 
Tarım Bütçesinrtföire^ümek - için oturumun 

saat'üöriâe kadar uzatılmasını ârşs ve telflif ede
rim. 

Erzurum 
Dr.? Enver İKaran 

Yüksek Başkanlığa "" 
Orman ve İskân, ©ütçelerinin müzakereleri-

jün a tanıma kadar müzakerenin , uzatılmasını 
teklif ederim. 

Oiresun Milletvekili 
Adnan Tüfekcioğîu 

(Ekseriyet kalmadı besleri, ekseriyet var, 
devam edeMm, "reye reye sesleri.) 

BAŞKAN — Efeıidim; valttin hitamında, 
Başkanlık, evvelce îtitihaz - buyurulan1 karara 
ittiba zaruretinde olduğunu ihıata etmiştir. Bu
na rağmenmffletvekilterinmiînerjge yermek her 
zaman hakkıdır, l î ^ e n İki önerge verilmiş bu
lunmaktandır. "Bunlardan birisi; bu geceye 
mahsus olmak üzere, oturumun Mr saat daha 
devamını teklif etmektedir. ^ Diğer önerge de, 

"Tarım Bakanlığına ait Bütçelerin itmamı için 
Orman ve İ t a n GfenerMüdüflÜklerf Bütçele-

-*mk-*: 



rinin de M^Mi^î^^Mn^'in^^ına^ftdar-müza-
Jterenin devamını talep etmektedir. Karar He
yeti Aliyenindir. (Reye, reye sesleri). 

CELÂL RAMAZANOĞLU (îçel) — Arka
daşlar, beşerin takati fevkinde iş yapılamak. Ya
rın eğer istiraat edeceksek, sabaha kadar ça
lışmaya devam edelim. Yok eğer yarın sabah 
tekrar toplanacaksak rica ederim, şimdi tatile 
karar verilsin. t 

BAŞKAN —Bendeniz arzediyorum, takdir 
heyeti âliyenizindir. 

Birinci teklif, Tarım Bakanlığına bağlı Top
rak ve îskân Genel Müdürlüğü ile Orman Ge-

nel Müdüt^ftP bftt^et«rinhıxWt^iltt(€Htııe kadar 
görüşmelerin devamıdır. Bu teklifi reyinize ar-

izediyorum: Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul 
edilmemiştir. 

Diğer takrir mesainin bir saat daha uzatıl* 
masını, yani dörde kadar müzakerenin devamını 
istemektedir. Yüksek oyunuza sunuyorum: Ka
bul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmemiştir. 
Her iki önerge de reddedilmiştir. 

Yarın saat 10 da toplanılmak üzere birleşi
me son veriyorum. 

Kapanın* saati 27 . II . 1961 salı : $16 

••«ı ' 11 » » a b i f r ^ ı 

. . - • • • ÖÜZBLTÎŞLER 
Bu birlegim tutanak dergisine bağlı 65 S. Sayılı basmayazıda aşağıdaki düzeltisler yapılaeairtır. 

•Sahile Satır . Yanlış Doğru 

18 
W 
m 
19 
19 
20 
20 

sg0 

49 

son satır 
12 
15 
19 
21* 
31 
31 
35 

1 «00^000 Mlo 
1 600 §00 •'-.» fay 
1 200 (m «kstra 

919,$4kuru§ 
10 400*600 Mra 

1652 540 .kilo 
1 € § 2 ^ > çay 
r lB2 540 ekttra 

fl$f32 *kuru§ 
1 0 ^ 9 - 4 6 0 ^ 

nci satiPİaİEİ^^^ıcak» keümesittdenitftaren üç satır kalkacak; 
nci satırdaki »>-4g$M»! kelimesi «için» olarak düzeltilecek ve bun
dan sonra teeşNiatır ^alkjacak, ibare*de'§föVle devam edecektir : 
Bugünkü şartlar fşitiâe yakılacak* ispijfto^iyatlarmm' «PterlİınTSSina 
gidilmesi* m#v«flk 'görülmediği için bugünkü'1 fiyatlar dâhilinde sa* 
tıg yaipriötası *a^a*rlaştııllmıstır. 

Kâr ., Kâr 
35 949 197 35^49 193 
D. -Sayı Aylık D. İ ^ y f ^ y i i k 

66 
«8 
«8 
68 
69 

70 
fO 

12 
12 
14 
13 

" • • * • ' • 

32 
36 

12 137 
tatbıkma 
bütçelerini 
fabrikalara 
419 ncü^^böiümden sonra : 

%mm 480 — Tecrme, «ıslâh 
necektSr. 

öğrenci bursları 

9 
150 13 

fcetkikma 
denetçilerinin 
ortaklıklara 

ve mücadele giderleri 

Üğîfenciİoırslan 

137' ^ 5 0 

":-?.• :- " V 

cümlesi'^ekîe-

Tütün ^eîîrüskîrarfen memur- Tütün-fen1 memurlan 
lan • - , • . " • " • • 
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Karayolları Genel Müdürlüğü 1951 yılı Bütçe Kanununa verilen oyların sonucu 

AFYON KARAHİAR 
Abdullah Güler 
Bekir Oynaganlı 
Ali Ihean Sâbis 
Salih Torfiİli 

AĞRI 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
İsmet Olgaç 

ANKARA 
Salâhaddin Âdil 
Sadri Maksudi Arsal 
Muhlis Bayramoğlu 
Salâhattin Benli 
Ömer Bilen 
Hamdi Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Raimiz Eren 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Oynarı Talât îltekin 
H|mid Şevket İnce 
Talât Vasfı öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Nazif i Şerif Nabel 
Akif Sarıoğhi 
Ahmet Tekelioğlu 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Şevki Hasırcı 

BALIKESİR 
Vaeid Asena 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
Üye sayısı 4 87 

Oy verenler 303 
Kabul edenler : 280 

Reddedenler 23 
Çekinserler 0 

Oya katılmıyanlar : 166 
Açık Milletvekillikleri : 18 

[Kabul edenler] 
Salâhattin Başkan 
Müfit Erkuyumeu 
Ali Fahri işleri 
Ahmet kocabıyıkoğlu 

BİLECİK 
Keşşaf Mehmet Kurkut 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Salâhattin İnan 

BOLÜ 
Fahri Belen 
Zuhuri Danışman 
Mithat Dayıoğlu 
Mahmut Güçbilmez 
ihsan Gülez 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet Erkazancı 
Mehmet özbey 

BURSA 
Halil Ayan 
Raif Aybar 
Selim Herkmen 
Hulusi Köymen 
Mithat San 
Necdet Yılmaz 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Süreyya Endik 
Emin Kalafat 
İhsan Karasioğlu 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kenan Çığman 
Celâl Otman 

ÇQRUH 
Mecit Bumin 
Abbas Gigin 
Mesud Güney 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Ahmet Başıbüyük 
Şevki Gürses 
Baha koldaş 
Saip özer 
Hasan Ali Vural 
Hakkı Yemeniciler 

DENİZLİ 
Fikret Başaran 
Ali Çobanoğlu 
Eyüp Şahin 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Yusuf Kâmil Aktuğ 
M. Remzi Bucak 
Mustafa Ekinci 
Nâzım önen 

EDİRNE 
Arif Altmalmaz 
Cemal Köprülü 

ELÂZIĞ 
Suphi Ergene 
Mehmet Şevki Yazman 
Hâmit Ali Yöney 

ERZİNCAN 
Nahid Pekcan 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Said Başak 

Fehmi Çobanoğlu 
Sabri Erduman 
Emrullah Nutku 
Memiş Yazıcı 
Mustafa Zeren 

ESKİŞEHİR 
Ali Fuad Cebesoy 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Ekrem Cenani 
Samih İnal 
tîalip Kmoğlu 
Ali Ocak 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Doğan Köymen 
Mazhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Vasfi Mahir Kocatürk 
Halis Tokdemir 
Kemal Yörükoğlu 
Halit Zarbun 

HATAY 
Tayfur Sökmen 

ÎÇEL 
Halil Atalay 
Hüseyin Fırat 
Salih İnankur 
Refik Koraltan 
Adı KSksal 
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Celâl Ramazanoftlu 
Şahap Tol 

İSPARTA 
Irf an Aksu 
Kemal Demiralay 
Tahsin Tola 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
Enver Adakaa 
Mithat Behker 
Faruk Nafiz Çemlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Bedri Nedim Göknil 
Adnan Menderes • 
Ahilya Moshos 
MÜkerrem Sarol 
Fahrettin Sayrmer 
Füruzan Tekil 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Hüsnü Yaman 
Sani Yaver* 
Benihi Yürüten 

IZMlR 
Mehmet Aldemir 
Behzat Bilgin 
Tarık Gürerk 
Vasfî Menteş 
Halil özyörük 
Abidin Tekön 
Cemal Tunca 
Ekrem Hayri Üstündağ 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Tezer Taşkıran 

KASTAMONU 
Galip Deniz 
Sait Kantarel 
Şükrü Kerimzade 
Ahmet Keskin 
Rifat Taşkın 
Hamdi Türe 

* KAYSERİ 
ismail Berk ok 
Emin Develioğlu 
ibrahim Kirazoğlu 
Yusuf Ziya Turgut 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 

B • 02 
Mahmut Erini ' 
Fikret Filiz 
Sıtkı Pekkip 
Faik Üstün 

KOCAELİ 
Ethem Vassaf Akan 
Ekrem Alican 
Ziya Atığ 
Hamdi Başak 
Salih Kalemçioğiu 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Saim önhon 
Hüsnü Türkand 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Abdürrahman Fahri 
Ağaoğlu 
Rifat Afabay 
Remzi Birand 
Sıtkı Salim Burçak 
Abdi Çilingir 
Murad Ali Ülgen 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Meedet Alkin 
Yusuf Aysal 
Hakkı Gedik 
Asım- Gündüz' 
Ahmet ihsan Gürsoy 
Ahmet Kavuncu 
Remzi Koçak 
Süleyman Sururi Nasuh 
oğlu 
ihsan Şerif özgen 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
Nuri Ocakcıoğlu 

MANİSA 
Semi Ergin 
Refik Şevket ince 
Faruk ilker 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lfttf i Karaosman
oğlu - ; 
Nafiz Körez 
Su di Mıhçıoğlu 

'.'».İMİ- 6 : S 
Kâzım Taşkent 
Muhlis Tümay 

. MARAŞ 
Ahmed Kadoğlu 
Nedim ökmen 
Mazhar özsoy 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Mehmet Kâmil Boran 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet öztürk 
Kemal Türkoğlu 

MUĞLA 
Yavuz Başer 
CemalHünal 
Nadir Nadi 
Nuri özsan 

MUŞ 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş' 
Necip Bilge 
Süreyya Dellaloğlu 
Asım Doğanay 
Ferit Ecer 
Hüseyin Ülkü 
Halil Nuri Yurdakul 

ORÖÜ 
Refet Aksoy 

RÎZE 
izzet Akçal 
Osman Kavrakoğlu 

SAMSUN 
Haşim AHşan 
Tevf ik Heri 
Firuz Kesim 
Ferit Tüzel 
Şükrü Uluçay 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 

SEYHAN 
Zeki Akçalı-
Arif Nihat Asya 
Sedat Barı 
Tevfik Coşkun 
Tfusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü 
Mahmut Kibaroğlu 
Salim Serce 

Sinan Tekelioğİu 
Cezmi Türk 

fttfRP 
Baki Erdeiı 
Şefik Türkdoğan 
Cemil Yardu» 

Nuri Serfe|&fc 
Ali Şükrü Şavlj 
Muhit Tümerkan 

StVAS 
NâzımAğacıkoğlu 
Ercüment Damalı 
ilhan Dizdar 
ibrahim Duygun 
Şevki Eeevit 
Nurettin Ertürk 
Halil îmre 
Rif at öçten 
Bahattin Taner 
Hüseyin * Yüksel 

TEKİRDAĞ 
Hüseyin Bingül 
Zeki Erataman 
Şevket Mocan \ 
Yusuf Ziya Tuntaş 

TOKAD 
Sıtkı Ailbe ! 
Hamdi KoyutS&k 
Nuri Turgut Topcoğlu 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Mahmut Goloğlu 
*Süleyman Fehmi Ka-
laycıoğlu 
Mustafa Reşit, Tarak-
çıoğlu , . . 

TOFA 
Necdet Açanal 
Feridun Ayalp 
Ömer Cevheri 
Feridun İfrgin"-., 
Hasan Oral 
Celâl öncel 

W 
tzzet Akın 

YOZĞAD 
Faik Erbaş 
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Tusuf Karshûğin 
Fuat Nizamoğte 

Hasan Üço*? 
&t 1 1 9 ü O : £ 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 

Suat Başol 
Cemal Kıpçak 

[Reddedenler] 

BtNÖÖL 
Mustafa tînîitOkcuoğlu 

KABA 
Abbas Ççtin 
Esat Oktftfk 
Ferzi Aiiaşın 
HüsaBasttin Tugaç 
Hüseyin Cahit> Yalgın 

Lâtif Akülüm, 
Veyis Ke$ttlu 

HATAY 
Hasan Reşit Tankut 

MALATYA 
Abdülkadic özbay 
Esat Doğam 
Mehmet »Kmlu 

Mehmet Sadık Eti 

MARDİN 
Rıza Erten 
Aziz Uras 

ORDU 
Hüsnü Akyol 
Hamdi Şarlan 

TOKAD 
Zihni Betil 

TRABZON 
Cemal Reşit Eyüboğlu 
Hamdi Orhon 
Hasan; Saka 
Saffet Baştımar 
Tevf ik Koral 

[Oya kattlmty anlar] 
AFYON KARAHlflAR 
Süleyman Kevmun 
Kemal özçoban 
Avni Tan*-
Ahıned îVeziroğlu 
Gaai YlğiftbAf*> 

A8İI 
Kasım K1îfr|vi 
Halis öztürk ( t ) 

AMASYA 
Cevdet Tdfca* 

ANKARA 

Abdullah: Gedikot İn 
Seyfi Kurtbek.(Bakan) 

ANTlİYA 
Burhanettin Onat 
İbrahim Subaşı , 

ÂYMN 
Namık Gedik 
Etem Menderes 
A. Baki ökdem t 

BALIKE8ÎR 
Esat Bu^akpğln 
Muzaffer. E&fcoğlu 
Enver Güreli/ 

. { • • • Arif Kahpsjzoğhı 
Yahya PeKan 
Muharrem Tuncay 
Sıtkı Yırcalı (Saşkan 
V.) 

îsmail Açkın 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BOLU 
Kâmil Kozak 

BURSA 
Selim Ragıp Emeç 
Agâh Erozan 
Sadettin Karacabey 
Halûk Şama» 

ÇANAKKALE 
Bedi Enüstüri ; 
Nihat İyrjbozr (Bakan) 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kemal Atakurt 
Celâl Boynukv 

ÇORUH 
Ali Rıza Sağlar 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Hüseyin Ortakuoğlu 

DENföLl 
Hüsnü Akşit 
Mustafa Gülcügii 
Fikret Kârabud ak 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskeader =-
Yusuf Azizoğlu 
Kâmil Tayşı, 

EDİRNE 
Mehnıeti Enginün 
Rükneddiır 'N&ssuhioğla 
(Bakan) . 
Hasan Osm* 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Şemsettin Günaltay 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Rıfki Salim Burçak 
Bahadır Dülger 
Enver Karan 
Rıza Topçuoğju 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 

GAZIANTEB 
Süleyman Küranel 
Cevdet San 

GİRESUN 
Tahsin İnanç 
Arif Hikme^ Pamukoğlu 

HAKKARİ 
Selim Seven (1.) 

HATAY 
Abdullah Çilli (1.) 
Abdürrahman Melek 
Celâl Sait Siren 
Cavit Yurtman 

İSPARTA 
Said Bilgiç 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
ihsan altınel 
Ahmet Hamdi Başar 

Celâl Bayar (Cumhur
başkanı) 
Nihad Reşad Belger 
Salih Fuad Keçeci 
Fuad Köprülü (Bakan) 
Mithat Sözer 
Nazlı Tlabar 
Andre Vahram Bayar 

İZMİR 
Halide Edib Adıvar 
Cihad Baban 
Avni Başman 
Muhiddin Erener 
Sadık Giz 
Necdet Incekara 
Osman Kapani 

KARS 
Sırrı Atalay 
Mehmet Bahadır 

KASATMONU 
Fahri Keçecioğlu 
Muzaffer Âli Mühto (t.) 
Hayri Tosumoğlu 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Kâmil Gündeş (1 Ü.) 
Ali Rıza Kılıçkale 
Mehmet özdemir 
Suad Hayri Ürgüblü 

KIRŞEHİR 
Osman"Bölükbaşı (t.) 
Halil Sezai Er kut 
Rifat özdeş 
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KOCAELİ 

Lûtfi Toköflu 
KONYA 

Kemal Ataman 
Hidayet AycUner 
Ziya Barlas 
Ömer Rıza Doğrul 
Ziyad Ebüzziya 
Ali Rıza Ercan 
Saffet Gürol 
Tarık Kozbek 
Muammer Obuz 
Himmet ölçmen 

KÜTAHYA 
Besim Besin 

üflAIrATyA 
Hikmet Fırat 
ismet İnönü 
Mehmet Kartal 
Lûtfi Sayman . 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Samet Ağaoğlu (Bakan) 
Muzaffer Kurbanoğlu 

Aydm S 
Balıkesir . I 

Bilecik 1 
Bursa 1 

Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 

MARAŞ 
Abdulkh Aytemiz 
Ahmet Bozdağ 
Salâhattin Hüdayioğlu 
Remzi öksüz 

MUĞLA 
Zeyyad Mandalinci (1.) 

MUŞ 
Hamdi Payı 

NİĞDE 
Fahri Köşkeroğlu 

ÖRDÜ 
Feyzi Boztepe 
Naşit Fırat 
Yusuf Ziya Ortaç 
Zeki Mesut Sezer 
Atıf Topalöğlu 

RİZE 
Kemal Balta 
Mehmet Fahri Mete 
Ahmet Mprgil 
Zeki Rıza Spor el 

[Açık Millet 
Çanakkale 1 
Denizli 1 

Eskişehir 1 
Gümüşane .1 

SAMSUN 
Naci Berkman 
İsmail Işın 
Muhittinözkef eli 
Hadi Üzer 

SFSHAN 
Remzi Oğuz Arık 

SÜRD 
Mehmet Daim Süalp 

SİNOB 
Cevdet Kerim îneedayv 
Serler Somuncuoğlu 

| * SÎVAS 
Seâat Zeki örs 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Âkyüz 

TOK&D 
Fevzi Çubuk 
Ahmet Gürkan 
Halûk ökeren 
Muzaffer öâal 
Mustafa özdemır 

TRABZON 
Naci Altuğ 

vekillikleri] 
İstanbul 2 
İzmir 1 
Kastamonu 1 
Kırşehir 1 
Muğla 1 

Faik Ahmed Barutçu 
Cahid Zamangil 

TUNCELİ 
Hıdır Aydın •, 
Hasan Remzi Kulu 

ÜRFA 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
Ferid Melen 
Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Ayni Doğan 
Hâşim Tathöğlu ( t ) 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Yunus Muammer ALa-
kant 
Abdürrahman Öbym-
giller 
Ali Rıza tncealemdar-
oğlu (I.) 
Rifat Sivişöğlu 
Avni Yurdabayrak 

. ' . , > _ : • 

Sivas 1 
Zonguldak 1 

: -mm 
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Hudut ve Sahiller Sağlrk Genel IVKî ürlutü 1951 yıh Bütçe 
& 

verilen oyiaüû sonucu 
(Kanun kabul edilmişltir.) 

AFYON KARA.HÎSAR 
Bekir Öyâagraıİı 
Ali İhsan Sâbis • 
Avni Taa, 
Salih Torfillî 
Ahaaed'Vezir^hı 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 
Celâl Yardımcı 

AMASYA 
Kemal Eren 
Hâmit Koray 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Salâhaddin İdi l 
Sadri Maksudi Arsal 
Muhlis Bayramoğlu 
öaser Bilen 
Dağıstan Binerbay 
Ham di Bulgurlu 
Osman Şevki Çiçekdağ 
Ramjz Eren 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Osman Talât îltekin 
Hâmid Şevket İnce 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfi öz 
Fuad Seyhun 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Nazifi Şerif Nabel 
Burhanettin Onat 
Akif Sarıoğlu 

Üye-sayısı :. 487 
Oy verenler : 245 

Kabul edenler : 244 
Reddedenler : - \ 

Çekinserler : 0 
Oya; kaialmıyanlar : ^24 

Aşık Milletvekillikleri : 18 

[KaMd edenler] 
Ahmet Tekdiogjkı 

AYDIN 
Etem Menderes 
A. Baki J&ılem 

BALIKESİR 
Vacid Asena 
Esat Budakoğlu 
Müfit Erkuyumeu 
Enver Güreli 
AK Fahri İşeri 
Ahmet Kocabıyıfeöğht 
Muharrem Tuncay 
Sıtkı Yırcalı 

BtLEOfiC 
Keşşaf Mehmet Kaiîrat 

BİNGÖL 
Fsridun Fikri Düşünsel 
Mustafa Nuri OkeıeteğJu 

BİTLİS 
SnlâTın+tirt Tnnn 
tonlaıia vıııı ııiaiı 

BOLÜ 
Fahri Belen 
Zuhuri Danışman 
Mahmut Güçbilmez 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet özbey 

BURSA 
Halil Ayan 
Raif Aybar 
Selim Ragıp Emeç 
Agâh Erozan 
Selim Herkmen 
Hulusi Köymen 
Halûk Şaman 
Necdet Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Süreyya Endik 
Nihat lyriboz 
Emin Kalafat 
ihsan Karassioğlu 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kenan Çığmaaa 

ÇORUH 
Meçit Bumln 

ÇORUM 
Sedat Baran 
Ahmet Başıbüyük 
Şevki Gürses 
Baha Koldaş 
Saip özer 

i Hakkı Yemeniciler 
DENİZLİ 

Hüsnü Akşit 
Ali Çobanoğlu 
Refet Tavashoğlu 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 

-¥tKuf-Kâmil Aktuğ 
Yusuf Azizoğlu 
Mustafa Ekinci 
Kâmil Tayşı 

EDİRNE 
Arif Altmalmaz 
Cemal Göprülü 
Rükneddin Nasuhioğlu 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Mehmet Şevki Yazman 
Hâmit Ali Yön ey 

ERZİNCAN 
Ziya Soylu 

ERZUR/UM 
Rıt'kı Salim- Burçak 
İTelımi Çk&ıasifkiJ 
Bahadır Dülger 
Enver Karan 
Emrullah Nutku 
Rıza Topçuoğlu 
Memiş Yazıcı 
Mustjafa Zmsm 

ESKİŞEHİR 
Ali Fuad t Cetoesoy 
Hasan Polatkan 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Ali Naci Duyduk 
Hayrettin Erkmen 
Doğan Köymen 
Mâzhar Şener 
Adnan Tüfekcioğlu 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Kemal Yörükoğlu 
Halit Zarbun 

İÇEL 
Halil Atalay 
Salih Inankur 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 

İSPARTA 
Said Bilgiç 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Salamon Adato 
Nihad Reşad Belger 
Mithat Benker 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
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Fuad Hulusi Demirelli 
Bedri Nedim Göknil 
Adnan MeadeEes 
Ahilya Moshos 
Fahrettîa Sayımer 
Nazlı Tlabar 
Celâl TürkgeHi 
Andre Vahram Bayar 
Sanv|Ea«er 

İZMİR 
Meiımet Aldeıair 

/AvniiBaşman 
Needsst İneekara 
Vasf i Meateş 

Ekrem -Hayri Üstündağ 
Zühtü Hilmi Telibeşe 

KARS 
Fevzi iAtlctaş 

KASTAMONU 
, Galip Deniz 

SaitiKaatarel 
Şükrü Kerimzade 
MuzaifernA&Mühto 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
IsmailrBerfcok 
KâmüiCHmâeş 
İbrahim Kirazağlu 

KIRKLARELİ 
ŞeöksBâk&y 
Fikret Hiüz 

xsmşBsâR 
Halil Sezaiürküt 

KOGAELİ 
Ethöm Tasıaf. Akan 
Ekrem lAl&ean 
Ham^i ıBaşak 
Mümtaz; .iCaraloıcilu 
Yeredoğ {Kişioğlu 
Saim önhon 

Hüsnü Tücrkand 
Mehmet Yılmaz 

KONYA 
Abdürrafaman Fahri 
Ağaoıglu 
Rif at Alabay 
Remzi Bicand 
Sıtkı Salim Burçak 
Ziyad îUbfeziya 
Ali Rıza «E»can 
Saffet GüroJ 
Muammer O buz 
Himmet ölçmen 
Murad Ali tîlgen 
Ümran Nazif Yiğiter 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin 
Yusuf Aysal 
Besim Besin 
Asım Gündüz 
Ahmet İhsan Giirsoy 
Ahmet Kavuncu 
Süleyman Sururi Na-
suhoğht 
İhsan Şerif özgen 

MALATYA 
Esat Doğan 
Mehmet Kulu 

MANİSA 
Samet Ajğaoğlu 
Semi .Ergin 
Refik Şevket İnce 
Adnan Karaosmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Karaosman
oğlu 
Muzaffer Kurbanoğlu 
Sudi Mıhçıoglu 
Kâzım Taşkent 

JRemzi öksüz 
Mazhar özsoy 

MAftBÎN 
Mehmet Kâmil Boran 
Abdülkadir Kalav , 
Cevdet özttirk 

MU&LA 
YaviH fiaşer 
Cemal Hünal 
Nadir Nâfcü 
Nun^öasan 

MARAŞ 
Nedim 

Neeip IBfcge 
Halil IN«Î4 ı&tırtfcak«l 

OBDOJ 
Refet Aiktıoy 
Feyzim fiotztepe 

BİZE 
İzzet Akçal 
Ahmet. Masgil 
Zeki i Rıza Sporel 

SAMSUN 
Ha§|m Âl^an \ 
Naci Berkman 
Tevf ik i le r i A 
Firu^^şsim 
Muhittin tjzkşfeli 
Ferid Tüzel 
Şükrk J&ogay 

SEYHAN 
Arif IŞŞhat Asya 
Tevfîk^ Coşkun 
Mahmut Kibaroğlu 
Sinan Tjekfiüçğlu 

SftgD 
Cemil Yârdım 

StNöB 
Muhit Tümgükan 

SİVAS 
Halil İmre 

Rifat öçten 
Sedat Zeki örs 
Bahattin iTaner 
Hüseyin r¥üksel 

TEKİRDAĞ 
Zeki Bra^aman 

TGKAD 
Sıtkı Atanç 
Fevzi-fNikak 
Ahmet Gürkan 
HamÖi "Kayuiürk 
Halûk lökeren 
Muaftır» öftal 
Mustafa üözdemir 
Nuri Tıpjgut Topcoğlu 

«KASSON 
Saffet Baş&mar 
Mahmut E loğ lu 
Sül<tşaaan FeİMni Ka-
layeiöP» 
Te^tüsuKoral 
Muatala Reşit TDarak-
çıoğlu 

TBNC03Lİ 
Hıdır Aydın 
Hasan Remzi Kulu 

İzzet Akan 
YOZGAD 

AvrdiBogaaı 
Faik Erbaş 
Yusuf Karshepu 
Hasan T)çöz 

ZONGULDAK 
Yunas^Mufanmer İM&-
kant 
Hiiseyin Balık 
Suat Başol 
Ali Rıaa locealemdar-

Avni ,55arâafeayrak 

[Reddedenler] 
TRABZON 

Oemal Reşit Eyiİb^jiu 
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[Oya kafolmıyanlar] 
AFYON KARAHİSAR 
Abdullah Güler 
Süleyman Kerman 
Kemal özçoban 

AĞRI 
Halis öztürk (I.) 

AMASYA 
ismet Olgaç 

ANKARA 
Salâhattin Benli 

ANTALYA 
ibrahim Subaşı 
Ahmet Toku§ 

AYDIN 
Namık Gedik 
Şevki Hasırcı 

BALIKESİR 
Salâhattin Başkan 
Muzaffer Emiroğlu 
ArifKalıpsızoğlu 
Yahya Pelvan 

BİLECİK 
ismail Aşkın 
Talât Oran 

BİTLİS 
Muhtar Ertan . • .*• 

BOLU 
Mithat Dayıoğlu 
ihsan Gülez 
Kâmil Kozak 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Mehmet Erkazancı 

BURSA 
Sadettin Karacabey 
Mithat San 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Bedi Enüstün 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kemal Atakurt 
Celâl Boynuk 
Celâl Otman 

ÇORUH . 
Abbas Gigin 
Mesud Güney 

Ali Rıza Sağlar 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Hüseyin Ortakeıoğlu 
Hasan Ali Vural 

DENİZLİ 
Fikret Başaran 
Mustafa Güleügil 
Fikret Karabudak 
Eyüp Şahin 

DİYARBAKIR 
M. Remzi Bucak 
Nâzım önen 

EDİRNE 
Mehmet Enginün 
Hasan Osma 

ELÂZIĞ 
» 

Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Said Başak 
Sabri Erduman 

ESKİŞEHİR 
Muhtar Başkurt 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu (Ba
kan) 

GAZtANTEB 
Ekrem Cenani 
Samih inal 
Galip Kınoğlu 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Tahsin inanç 
Arif Hikmet Pamukoğlu 

GÜMÜŞANE 
Vasfi Mahir Koeatürk 
Hâlis Tokdemir 

HAKKÂRİ 
iSelim Seven (I.) 

HATAY 
Abdullah Çilli (I.) 
Abdürrahman Melek 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökmen 
Hasan Reşit Tankut 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Hüseyin Fırat 
Celâl Ramazanoğlu 
Şahap Tol 

İSPARTA 
İrfan Aksu (I.) 
Kemal Demiralay 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
ihsan Altmel 
Ahmet Hamdi Başar 
Celâl Bayar (Cumhur
başkanı) 
Salih Fuad Keçeci 
Fuad Köprülü (Bakan) 
Mükerrem Sarol 
Mithat Sözer 
Füruzan Tekil 
Ahmet Topçu 
Hüsnü Yaman 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Halide Edib Adıvar 
Cihad Baban 
Behzat Bilgin 
Muhiddin Erener 
Sadık Giz 
Tarık Gürerk 
Osman Kapani 
Abidin Tekön . 
Cemal Tunca 

KARS 
Lâtif Aküzüm 
Sırrı Atalay 
Mehmet Bahadır 
Abbas Çetin 
Veyis Koçulu 
Eaa/t Ofctay 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 
Hüseyin Cahit Yalçtn 

KASTAMONU 
Fahri Keçecioğlu 
Ahmet Keskin 
Rifat Taşkın 
Hayri Tosunoğlu 
Hamdi Türe 

KAYSERİ 
Emin DeveÜoğlu 
Ali Rıza Kılıçkale 
Mehmet özdemir 
Yusuf Ziya Turgut 
Suad Hayri Ürgüblü 

KIRKLARELİ 
Mahmut Erbil (1.) 
Sıtkı Pekkip v 

Faik Üstün 
KIRŞEHİR 

Osman Bölükbaşı (I.) 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Ziya Atığ 
Salih Kalemeioğlu 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman , 
Hidayet Aydmer 
Ziya Barlas 
Abdi Çilingir 
Ömer Rıza Doğrul 
Tarık Kozbek 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Remzi Koçak 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
Hikmet Fırat 
ismet İnönü 
Mehmet Kaırtal 
Nuri Ocakçıoğlu 
Abdülkadir özbay 
Lûtfi Sayman 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Faruk ilker 
Nafiz Körez 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
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B : 52 26.2 .1951 0 : 5 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Abdullah Aytemiz 
Ahmet Bozdağ 
Salâhattin Hüdayioğlu 
Ahmet Kadoğlu 

MARDİN 
Abdürrahman Bayar 
Rıza Erten 
Kemal Türkoğlu 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Zeyyat Mandalinci (î.) 

MUŞ 
Hamdi Dayı 
Ferit Kılıçlar 

NİĞDE 
Hadi Arıbaş 
Süreyya Dellaloğlu 
Asım Doğanay 
Ferit Ecer 
Fahri Köşkeroğlu 
Hüseyin Ülkü 

ORDU 
Hüsnü Akyol 

Aydın 
Balıkesir 
Bilecik 
Bursa 

Naşit Fırat 
Yusuf Ziya Ortaç 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Atıf Topaloğlu 

RİZE 
Kemal Balta ̂  
Osman Kavrakoğlu 
Mehmet Fahri Mete 

SAMSUN 
İsmail Işın 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Zeki Akçalı 
Remzi Oğuz Arık 
Sedat Barı 
Yusuf Ziya Eker 
Reşad Güçlü 
Salim .Serçe 
Cezmi Türk 

SÖRD 
Baki Erden 
Mehmet Daim Sttalp 

[Açık Millet 
Çanakkale 1 
Denizli 1 
Eskişehir 1 
öümüşano 1 

Şefik Türkdoğan 
SİNOB 

Cevdet Kerim Incedayı 
Nuri Sertoğlu 
Server Somrancuoğlu 
Ali Şükrü Şavlı 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
Ercüment Damalı 
llnan Dizdar 
İbrahim Duygun 
Şevki Ecevit 
Nurettin Ertürk 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Hüseyin Bingül 
Şevket Mocan 
Yusuf Ziya Tuntaş 

TOKAD 
Zihni Betil 

TRABZON 
Salih Esad Alperen 
Naci Altuğ 
Faik Ahmed Barutçu 

vekillikleri] 
İstanbul 2 
îzmir 1 
Kastamonu 1 
Kırşehir 1 
Muğla 1 

Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Cahid Zamangil 

URFA 
Necdet Açanal 
Feridun Ayalp 
Ömer Cevheri 
Feridun Ergin 
Hasan Oral 
Celâl öncel 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
±! C 1 1 U İTİCJLCLL 

Kâzım Özalp 

YOZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Fuat Nîzamoğlu 
Hâşim Tatlıoğlu (1.) 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Abdürrahman Boyacı-
giller 
Cemal Kıpçak 
Rifat Sivişoğlu 

Sivas 1 
Zonguldak 1 
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7B~:>IB~ T&7i;mi~ <Ö : 5 
•Eeksl.tteiel Mtid1w]$ğ&,dâftL fîlı>Btitçe Kanunıı^ gemlen oyların sonaett 

ı ; 

t; 

v 

-

AF YON KA»AHtoAB 
Abdullah Güler 
Bekir Oynaganlı 
Kemal özçoban 
AU îhsah Sâbis 
Salih Torfilli 
A harvedf. ̂ ezirqğlu 

AĞRI 
&mm 3&&JHFİ 
Celâl Yardımcı 

^W?WW^v^ • » 

Kemal 3j mm 
Hâmit Koray 
Cevdet Topçu 

ANKARA 
Salâhaddin Âdil ı 
Sadri Maksa^i Arsal -
Muhlis Bayramoğlu i 
Dağıstan Binerbay ; 

îHamdi .Bulgurlu 
Osman Şevki' Çiçekdağ 
Ramiz Eren 
Muhlis Ete 
Mümtaz Faik Fenik 
Abdullah Gedikoğlu 
Osman Talât îltekin 
Seyfi Kurtbek 
Talât Vasfi öz 
Cevdet Soydan 

ANTALYA 
Fatin Dalaman 
Nazifi Şerif Nabel 
Burhanettin Onat 
Ahmet Tekelioğlu 

AYDIN 
Namık Gedik 
Etem Menderes 

(Kanun kabttl bilmiştir.) 
Üye sayısı 

Oy verenler 
Kabul edenler 

Reddedenler 
Çiekingeaıier 

. . Oya katilmıyaniar 
&&k MÜfetyekillikleri 

4*87 
250 
,237 

i l ı l 

2 
219 
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{[Kabul Menler] 
A, Baki ökdem 

3AÎLÎKEBÎR 
Vacid Asena 
Salâhattin Başkan 
Esat Bndakö^lu 
Mffifit Erkugrumcu 
Enver Güreli 
Arif Kalıpsızoğhı 
Muhprjo& Tuncay 
Sıİkir¥î^calı 

BlLEOÎK 
•Ksşşafî Melanet Kurkut 
Talât Oran 

BtNaöL 
Feridun lFikrî Düşünsel 

BOÜU 
Fahri Belen -
Zuhuri Damsnam 
Mahmut GüçÖHsaez 

BURDUB ı 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet özbey 

BURSA 
Halil Ayan 
Raif Aybar 
Agâh Erozan 
Selim Herkmen 
Hulusi Köymen 

ÇANAKKALE 
Kenan Akmanlar 
Süreyya Endik 
Emin Kalafat 
îhsan Karasioğlu 
Ömer Mart 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Kemal Atakurt 

- 1 0 

Kenan Çığman 
Celâl Otman 

ÇORUH 
Mecit Bumin 
Ali Rıza Sağlar 
Zihni Ural 

ÇORUM 
Ahmet Ba§ıbüvük 
Şevki Gürses 
Baha üotfos 
Hüseyin QrtafcciB&u 
SöJpöz«r 
Hasan Ali Vural 
,Etakkı Yemeniciler 

mbttzLt 
Hüsnü Akçit 

DİYARBAKIR l 
M. Remzi Bty?ak 
Mustafa Ekinci 
Kâmil Taygı 

EDİRNE 
Arif Altınalmaz 
Mehmet Enginün 
jGemal Köprülü 

ELAZIĞ 
Abdullah Demirtaş 
Mehmet Şevki Yazman 
Hâmit Ali Yöney 

ERZURUM 
Rıfkı Salim Burçak 
Bahadır Dülger 
Sabri Erduman 
Enver Karan 
Emrullah Nutku 
Rıza Topçuoğlu 
Mustafa Zeren 

ı « -

' " - ' • • ' ; - B 

' ' M 

'. 

JEıgjlIggKıJllIv 
Muhtar £a#Jourt 
Hasan PoJaikaffi . 

0#^WTEB 
Ekrem G#wani 
SacrihlaAİ 

CtfRHfliyN 
Ali Naci Du^uk 
Hay^tin^lgfcmen 
Doğan g^yman 
Adnanrfl^ttlkeioğlu 

GtmtİŞANE 
Halis* Tokdemir 
Kemal Yörükoğlu 

İÇEL 
Halil Atalay 
Hüseyin Fırat 
Refik Koraltan 
Aziz Koksal 

İSPARTA 
Tahsin Tola 

İSTANBUL 
Enver Adakan 
Salamon Adato 
Mithat Benker 
Bedri Nedim Göknil 
Adnan Menderes 
Ahilya Moshos 
Mükerrem Sarol 
Fahrettin Sayımer 
Ahmet Topçu 
Celâl Türkgeldi 
Andre Vahram Bayar 
Senihi Yürüten 

IZMÎR 
Mehmet Aldemir 
Cihad Baban 



M: 50 » 2 * 1 9 1 i @f: 
Behzat Bilgin 
Muhiddin Erener 
Tank Güreısk 
Necdet încekam 
Osman Eapani 
Halil özyörüfc 
Gemal Tunea 
Ekrem HâjOTÜstürtdağ 

Galip D«niz 
Sait Eantarel 
Fahri Köçecioğlu 
Ahmet Keskiö 
Hamdi/D&M* 

Fikri Apaydın 
ismail fierisek 
Ali Rıza Kılıçkale 
IbraMm Kiraloğlu 

KIRKLARELİ 
Fikret 

KOCAELİ 
Ethem Vassaf Akan 
Ekrem Alican 
Ziya At&.y 
Hamdi Kâşâk 
Salih Kaiemcioğlü 
Mümtaz Kavalcıoğlu 
Yeredoğ Kişioğlu 
Saim önhöri 
Hüsnü Türkand 
Mehmet filmaz 

KONYA 
Rifat Alabay^ 
Remzi Biraad 
Sıtkı Salte Bm-çtk 
Ali Rıza Mmm' 

Saffet Gürol 
Tank Kozbek 
Himmset ölfcmen 
Murad Ali tîlgem 
Umram Nazif "Kpfcier 

KÜTAHYA 
Mecdet Alkin. 
Yusuf Aysal 
Besim Bösm 
Ahmet ihsan Gürsoy 
Ahmet Kafrâmm 
Remzi Koçak 
Süleytearî Süruri Nasuh-
eğlu 
ihsan Şerif özgen 

MAiNÎSA * 
Semi Ergin-
Refik Şevket ince 
Adnan Kar&osmanoğlu 
Fevzi Lûtfi Earaosman-
fğlu 
Muzaffer Earbanoğlu 
Sudi Mıhcıoğlu 
Kâzım Taşkent 

MARA§ 
Abdullah Aytemiz 
Nedint ÖÜüen 
Mazhar özs&y 

MARDİN 
Abdürrahman Bay ar 
Mehmet Kâmil Boran 
Kemal 1ü*fc<*î$» 

Y$mm Basar 
Nadir Na4if 

NuriözSffin i 
NîöDm 

Hadi Arıbaş 

Necip Bilge 
Süreyya Deflâloğlu 
Asım Dogaımy 
Ferit Ecer 
Fahri Köşkeragiu 
Hüseyin tîffifi 
Halil Nuri ¥aw»kur 

Refet Aksey 

Izztt 
KemalıS^i* 
Osman KavraJöoğlu 
Mehme#îFahri Mete 

SABOTÜN 
Haşim Aüşan 
TevUk ileri 
Firuz Kesk& 
Muhittin özk«f«li 
Ferid TüSltl 

SBYHANf 
Zeki Akçalı 
Remzi Oğuz Arık 
Arif NihâfeA&yr • 
Sedat Barı 
Yusuf Ziy» Eker 
Mahmut" EWxdroİta 
Sinan Tekeüağifl! 
Çezmi Tüiik-

StÖtD 
Baki Erdfeh 
Cemil Yardım 

Muhit TümertBn 

StVAfi* 

Nurettin, J>.türk 

Halil Imre 
Rifat öçten 
BahaStm Tan«r 
Hüseym Yülwd 

TEKİRDAĞ 
Zeki Eratarean 

T0K31D 
Sıtkı Atanç 
Fevzi ÇhâSSi 
Hamdi Koyutürk 
Halûk teiem 
Muzaffer 
Mustafa 
Nuri Turgut Topcöğhı 

TBABeOIf 
Salih Esad* Alperen 
Naci Altttf^ 
Mahmut Geloğl* 
Süleyman Fehmi KA-
laycıoğlu 
Mustafr Rsşit Tffitak-
çıoğlu 

Hıdır Aydın 
Hasan Remzi Kulıt 

TOEA 
Necdet AgEial 
Feridun Ayalp' 
Celâl-Öneel 

Yozda» 
Faik Erbag 
Yusuf Karslıoğîu*, 
Hasan Üçöz 

ZONGULDAK 
Hüseyin Balık 
Cemal'Kıpçak 

BİNGÖL 
Mustafa Nuri Oköuoğîu 

Abbas Çetîfr 

Esat Oktay 
Hüsamettin Ttigaç 

İJsat Doğan 
İlehmet Kulu 

SINOB 
Server ^öm&nlöttöğru 

TBJumm 
Cemal Rettt '^trbb^tt 

[ffifâmserler] 
ANKARA 

Ömer Bilen 

—ao*&-

Tevfik Koral 
Hamdi Orha© 

VAN* 
Ferid 

KONYA 
Abdürrahman Fahri Ağaoğlu 
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[Oya katihmyanlar] 

AFYON KARAHlSAB 
Süleyman Kerman 
Avni Tan 
Gazi Yiğitbaşı 

AĞRI 
Halis öztürk (î.) 

AMASYA 
ismet Olgaç 

ANKARA 
Salâhattin Benli 
Hâmid Şevket ince 
Fuad Şeyhlin 

ANTALYA 
Akif Sarıoğlu 
ibrahim Subaşı 
Ahmet Tokuş 

AYDIN 
Şevki Hasırcı 

BALIKESİR 
Muzaffer Emiroğlu 
Ali Fahri işeri 
Ahmet Kocabıyıkoğlu 
Yahya Pelvan 

BlLEOtK 
tsmal Aşkın 

BlTLtS 
Muhtar Ertan 
Salâhattin inan 

BOLU 
Mithat Dayıoğlu 
ihsan Gülez 
Kâmil Kozak 
Vahit Yöntem 

BURDUR 
Mehmet Erkazancı 

BURSA 
Selim Ragıp Emeç 
Sadettin Karacabey 
Mithat San 
Halûk Şaman 
Necdet Yılmaz 
Ali Canib Yöntem 

ÇANAKKALE 
Bedi Enüstün 
Nihat îyriboz (Bakan) 

ÇANKIRI 
Celâl Boynuk 

ÇORUH 
Abbas Gigin 
Mesud Güney 

ÇORUM 
Sedat Baran 

DENIZLI 
Fikret Başaran 
Ali Çobanöğlu 
Mustafa Gülcügil 
Fikret Karabudak 
Eyüp Şahin 
Refet Tavaslıoğlu 

DİYARBAKIR 
Ferit Alpiskender 
Yusuf Kâmil Aktuğ 
Yusuf Azizoğlu -
Nâzım önen 

EDİRNE 
Rükneddin Nasuhioğlu 
(Bakan) 
Hasan Osma 

• ELÂZIĞ 
Suphi Ergene 
Ömer Faruk Sanaç, 

ERZİNCAN 
Cemal Gönenç 
Şemsettin Günaltay 
Nahid Pekcan 
Sabit Sağıroğlu 
Ziya Soylu 

ERZURUM 
Said Başak 
Fehmi Çobanöğlu 
Memiş̂  Yazıcı 

ESKİŞEHİR 
Ali Fuad Cebesoy 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu (Ba
kan) 

GAZlANTEB 
Galip Kmoğlu 
Süleyman Kuranel 
Ali Ocak 
Cevdet San 
Salâhattin Ünlü 

GİRESUN 
Hamdi Bozbağ 
Tahsin inanç 

Arif Hikmet Pamukoglu 
Mazhar Şener 

GÜMÜŞANE 
Cevdet Baybura 
Vasf i Mahir Kocatürk 
Halit Zarbun 

HAKKARİ 
Selim Seven '(I.) 

HATAY 
Abdullah Çilli (I.) 
Abdürrahman Melek 
Celâl Sait Siren 
Tayfur Sökmen 
Hasan* Reşit Tankut 
Cavit Yurtman 

İÇEL 
Salih tnankur 
Celâl Ramaızanoğlu 
Şahap Tol 

İSPARTA 
irfan Aksu (I.) 
Said Bilgiç 
Kemal Demiralay 
Reşit Turgut 

İSTANBUL 
ihsan Altmel 
Ahmet Hamdi Başar 
Celâl Bayar (Cumhur
başkanı) 
NihadUeşâd Belger 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Salih Fuad Keçeci 
Fuad Köprülü (Bakan) 
Mithat Sözer 
Füruzan Tekil 
Nazlı Tlabar 
Hüsnü Yaman 
Sani Yaver 

İZMİR 
Halide edib Adıvar 
Avni Başman 
Sadık Giz 
Vasfi Menteş 
Abidin Tekön 
Zühtü Hilmi Velibeşe 

KARS 
Fevzi Aktaş 

Lâtif -Aküzüm 
Sırrı Atalay 
Mehmet Bahadır 
Veyis Koçulu 
Tezer Taşkıran 
Hüseyin Cahit Yalçın 

KASTAMONU 
Şükrü Kerimzade 
Muzaffer Âli Mühto 
(t) 
Rifat Taşkın 
Hayri Tosunoğlu 

KAYSERİ 
Emin Develioğlu 
Kâmil Gündeş (t. Ü.) 
Mehmet özdemir 
Yusuf Ziya Turgut 
Suad Hayri Ürgüblü 

KIRKLARELİ 
Şefik Bakay 
Mahmut Erbil (I.) 
Sıtkı Pekkip 
Faik Üstün 

KIRŞEHİR 
Osman Bölükbaşı (t.) 
Halil Sezad Erkut 
Rifat özdeş 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
Hidayet Aydıner 
Ziya Barlas 
Abdi Çilingir 
Ömer Rıza Doğrul 
Ziyad Ebüzziya 
Muammer Obuz 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Asım \Gündüz 

MALATYA 
Hüseyin Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
Hikmet Fırat 
ismet inönü 
Mehmet Kartal 
Nuri Ocakcıoğlu 
Abdülkadir özbay 

1016 — 
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Lûtfi Sayman 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Samet Ağaoğiu (Bakan) 
Faruk İlker 
Nafiz Körez 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Muhlis Tümay 

MARAŞ 
Ahmet Bozdağ 
Salâhattin Hüdayioğlu 
Ahmet Kadoğlu 
Remzi öksüz 

MARDİN 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Cevdet öztürk 
Aziz Uras 

MUĞLA 
Cemal Hünal 
Zeyyat Mandalinei (I.) 

MUŞ 
Hamdi Dayı 

Aydın 3 

Balıkesir ' 1 

Bilecik 1 

Bursa 1 

Ferit Kılıçlar 
ORDU 

Hüsnü Akyol 
Feyzi Boztepe 
Naşit Fırat 
Yusuf Ziya Ortaç 
Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Atıf Topaloğlu 

RİZE 
Ahmet Morgil 
Zeki Rıza Sporel 

SAMSUN 
Naci Berkman 
İsmail Işın 
Şükrü Uluçay 
Hasan Fehmi Ustaoğlu 
Hadi Üzer 

SEYHAN 
Tevfik Coşkun 
Reşad Güçlü 
Salim Serçe 

SİÎRD 
Mehmet Daim Siuılp 

[Açık Millet 
Çanakkale ' 1 

Denizli I 

Eskişehir 1 
Gümüşane 1 

Şefik Türkdoğan 
SİNOB 

Cevdet Kerim Incedayı 
Nuri Sertoğlu 
Ali Şükrü Şavlı 

SİVAS 
Nâzım Ağacıkoğlu 
Ercüment Damalı 
İlhan Dizdar 
İbrahim Duygun 
Sedat Zeki ö r s 

TEKİRDAĞ 
İsmail Hakkı Akyüz 
Hüseyin Bingül 
Şevket Mocan 
Yusuf Ziya Tuntaş 

TOKAD 
Zihni Betil 
Ahmet Gürkan 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Saffet Baştım ar 
Hasan Saka 
Cahid Zaman gil 

vekillikleri] 
istanbul 2 
îzmir 1 
Kastamonu 1 
Kırşehir 1 
Muğla 1 

URFA 
Ömer Cevheri 
Feridun Ergin 
Hasan Oral 
Reşit Kemal Timuroğlu 

VAN 
izzet Akın 
Kâzım Özalp 

YÖZGAD 
Niyazi Ünal Alçılı 
Avni Doğan 
Fuat Nizamoğlu 
Hâşim Tatlıoğiu (1.) 

ZONGULDAK 
Fehmi Açıksöz 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Suat Başol 
Abdürrahman Boyacı-
gil] er 
Ali Rıza lııcealemdav-
oğlu (1.) 
Rifat Sivişoğlu 
Avni Yurdabayrak 

Sivas I 

Zonguldak 1 

—-
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Tekel G. M. Bütçesi 



Tekel Genel Müdürlüğü 1951 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
Komisyonu raporu (1/90) 

T. C. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 30 . XI. 1950 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71 -1723 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Tekel Genel Müdürlüğü 1951 yılı Bütçesi hakkında Gümrük ve Tekel Bakanlığınca hazırlanan 
ve Bakanlar Kurulunca 30 . XI . 1950 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun 
tasarısının gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

GEBEKÇE 

Tasarının birinci maddesi gider tertiplerini ihtiva eden A - 1 ve A - 2 cetvellerine aittir. Bu cet
veller için gerekli izahat giderler kısmında mevcuttur. 

Tasarının ikinci maddesi gelir nevilerini gösteren B cetveline aittir. Gelirler kısmında lâzım gelen 
izahat verilmiştir. 

Tasarının üçüncü maddesi daimî hizmetliler kadrolarını gösteren D. cetveline aitir. Ayni zamanda 
geçici mahiyetteki hizmetliler için Bakanlar Kurulu kar'ariyle kadro alınabilecek tertipleri gös
teren E işaretli cetvelde yukarıda mevzuubahis edilmiştir. 

Tasarının dördüncü maddesinin (Genel Müdürlük Bütçe Kanunu ile Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 29 ncu maddesi hükmüne uygun olarak bu yıl ilk defa teklif edilmektedir.) A. fıkrası, gelir ne
vilerinden her birinin dayandığı hükümleri gösteren C. cetveline,. 

B. fıkrası, gelööek yıllara geçici taahhütlere girişmeye yetki veren kanunları gösteren G cetveline,. 

(C. fıkrası da A. işaretli cetveldeki ihtiyat ödeneği bölümünden münakale yapılabilecek bölüm
leri gösteren ve ilk defa olarak 1951 yılı Bütçe Kanununa bağlanması teklif edilen F. cetvelinin tasa
rıya bağlı olduğuna) mütedair bulunmaktadır. 

Tasarının 5 nci maddesi Tekel gelirlerinin hususi hükümlerine göre tarh ve tahsillerine 1951 Büt
çe yılında da devam olunmasına Muhasebei Umumiye Kanununun 39 ncu maddesine istinaden cevaz 
veren hükmü ihtiva etmektedir. 

Tasarının 6 ncı maddesi bütçedeki ödeneklerin fevkinde çıkacak geçen ve geçmiş yıllara ait 
borçların ödeme şekillerini göstermektedir. 

Tasarının 7 nci maddesi fevkalâde hallerin devamı müddetince bâzı memur ve hizmetlilere 
yemek verilmesi için yetki vermektedir. 
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Tasarının 8 nci maddesi bütçe tediyelerinde nazara alınacak formülü gösteren R cetveline 
aittir. 

Tasarının 9 neu maddesi 1951 yılı içide mevkuf tutulan kadroları gösteren (L) cetvelinin ka
nuna bağlı olduğunu ifade etmektedir. 

Tasarının 10 ncu maddesi 1950 yılı Bütçe Kannuunda mevcut olup hükmün bir yıl daha uza
tılması zaruri görüldüğünden 1951 yılı Kanun tasarısı ile de teklif edilmiştir. 

Bölüm 201 — Memurlar ücreti : 
Madde 1 — Genel Müdürlük memurları ücreti 

1950 yılı ödeneği 2 626 677 liradır. Esas kadro 618 aded ve tutarı 2 348 41K) liradır. 1950 
yılı Bütçesiyle ilk defa olaraK (8) memur (L) cetveline alınmış olup banların yılhk tutaaı 15 600 
liradır. 1951 yılı bütçesiyle bu defa yıllık tutarı 99 600 lira olan (22) münhal kiulr-oaun 4aha^-£t) 
cetveline alıması mümkün görülmüş olduğundan bu suretle serbest kadro adeıdi §3t8 e ve tamların 
yıllık tutarı ıda 2 233 200 liraya inmiştir. Bu kadrolarda azile görenlerin.. halan bir veya iki üst 
derece aylığı alanlar (355) ve Lunların yıllık istihkakları tutarı - 243 900 - liradır. 

, 1 . VIII . 1950 tarihinden İS50 yılı sonuna kadar birinci veya ikinci üst derece aylığı alacaklar 
(78) ve bunların yıllık istihkak farkları (50 100) liradır. 

1951 malî yılı içinde birinci veya ikinci üst derece aylığı alacaklar (188) v& bııalarm 1951 yıb 
içinde karşılanması gereken istihkak farkları (49 100) liradır. 

Bu suretle bu maddeye aşağıda gösterildiği üzere : 

Memur 
adedi Tutarı 

618 2 348 400 Esas kadro 
8 15 600 1950 yılı (L) eetveli 

v̂. 
610 2 332 800 
22 99 600 1951 yılı (L) cetveli 

588 2 233 200 
355 243 900 Halen bir veya iki üst derece aylığı alanlarm istihkak faikları 
78 50 100 1 . VIII . 1950 tarihinden 28 . II . 1351 tarihine kadar terfi edeceklerin bir 

veya iki üst derece farkları, 
188 49 100 1 Mart 1951 tarihinden 28 . II . 1952 tarihine kadar terfileri yapılacakla

rın üst derece farkları, 

2 576 300 Yekûn 
100 000 Tasarruf ile idare edilmek üze*e teasil. 

2 476 300 

2 576 300 lira ödenek konulması lâzımgelmekte ise de bunun 100 000 liralık kısmı yıl içinde ya
pılacak tasarruflarla karşılanması mümkün görülmüş ve bu maksatla (2 476 300) lira teklif olun
muştur. 

Teklif edilen ödenek 1950 yılı ödeneğine nazaran 150 377 lira noksandır. 
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Madde 2 — Fabrikalar ^ e işletmeler memurları ücreti 

Bu tertibe aşağıda yazılı olduğu üzere 2 413 575 liralık ödenek konulması ieabetmekte ise de 
63 575 lirasının tasarrufla karşılanması mümkün görüldüğünden 2 350 000 lira teklif edilmiştir. 

Memur 
aded Tutarı 

671 2 119 500 Esas kadro 
9 16 800 1950 yılı (L) cetveli 

662 2 102 700 
14 43 200 1951 yılı (L) cetveli 

648 2 059 500 
236 700 Halen bir ve iki üst derece aylığı alanların istihkak farkları, 

76 41 100 Terfi sürelerini ikmal ettikleri halde henüz terfileri yapılamamış olanlar 
28 . I I . 1952 tarihine kadar terfi edeceklerin istihkak farkları, 

268 76 275 1951 yılında üst derece alacakların terfi farkları, 

2 413 575 
63 575 Tasarrufla idaresi düşünülen. 

2 350 000 

Teklif edilen ödenek 1950 yılı ödeneğine nazaran 91 515 lira fazladır. 

Madde 3 — iller memurları ücreti 

Bu maddeye konulması lâzımgelen ödenek miktarı aşağıda gösterildiği üzere: 6 414 650 lira ise de 
139 250 liralık kısmının tasarruflarla karşılanması mümkün olabileceğinden 6 275 400 lira teklif edil
miştir. 

Memur 
adedi Tutarı 

2279 5 871 900 Esas kadro 
162 316 500 1950 yılı (L) cetveli 

2117 5 555 400 
54 169 500 1951 yılı (L) cetveli 

v. 
2063 5 385 900 
1689 731 400 Halen üst derece alanların istihkak farkları, 
148 135 300 1 Mart 1951 tarihine kadar üst derece alacakların istihkak farkları, 
672 162 050 1951 yılında üst derece alacakların ücret farkları, 

6 414 650 
139 250 Tasarruflarla idaresi düşünülen. 

6 275 400 

Teklif edilen ödenek 1950 yılı ödeneğine nazaran 336 438 lira noksandır. 

Toplu olarak memurlar ücreti bölümünde münhal kadrolara katı zaruret olmadıkça tâyin yapıl-
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mıyarak ve bunları (L) cetveline almak suretiyle toplu olarak 395 300 lira tasarruf temini sağ
lanmıştır. 

1951 yılı Bütçesiyle ilâveten (L) cetveline alınması teklif edilen kadroların toplu olarak adedi 
90 ve bunların yıllık tutarı 312 300 liradır. 

Memur 
adedi Tutarı 

22 99 600 Genel Müdürlük 
14 43 200 Fabrikalar ve İşletmeler 
54 169 500 İller 

90 312 300 

Bölüm 202 — Hizmetliler ücreti 
Madde 1 — Genel Müdürlük hizmetlileri ücreti 

1950 yılı kadrosu 262 ve yıllık ödeneği 628 680 liradır. 1951 yılı bütçesiyle 36 noksaniyle 226 
kadro teklif edilmiş olup bunların yıllık tutarı geçen seneye nazaran 72 540 lira noksaniyle 
556 140 liradır. 

Madde 2 — Fafrikalar ve işletmeler hizmetlileri ücreti 

1950 yılı kadrosu 188 ve bunların yıllık tutarı 315 960 lira idi. 1951 yılı bütçesiyle yıllık tutarı 
308 280 lira olan 182 kadro teklif edilmektedir. 

Madde 3 — İller hizmetlileri ücreti 

1950 yılı kadrosu 1732 ve bunların aylık tutarı 2 086 620 liradır. 1951 yılı bütçesiyle 41 nok
saniyle 1691 kadro teklif edilmiş olup bunların yıllık tutarı 52 140 lira noksaniyle 2 034 480 li
radır. Bu bölüm ödeneğinden geçen seneye nazaran toplu olarak 132 360 lira tasarruf temin edil
miştir. Aded olarak yine geçen seneye nazaran 83 kadro eksik bulunmaktadır. 

Bölüm 203 — Muvakkat hizmetliler ücreti 
Madde 1 — Genel Müdürlük muvakkat hizmetlileri ücreti 

Bu maddeye geçen seneye nazaran 9725 lira noksaniyle 23 400 lira teklif edilmektedir. Kad
ro edediyle geçen seneye nazaran 19 noksan olacaktır. 

İhtiyaç görülmemesi dolayışiyle Müskirat eksperleri kursu kaldırılmış, beden terbiyesi antre
nörlerine lüzum olmadığı neticesine varılmış ve tütün eksperleri kursunda bâzı derslerin kaldırıl
ması muvafık görülmüştür. 

Madde 2 — Fabrikalar ve işletmeler muvakkat hizmetlileri ücreti 

Geçen seneye nazaran 26 075 lira noksaniyle 8 400 lira teklif edilmiştir. Fark fabrikalardaki 
ilk öğretim öğretmenlerinin lüzum hâsıl olmaması dolayışiyle adedlerinin azaltılmasından ve beden 
terbiyesi antrenörlerinin kaldırılmasından ileri gelmektedir. Bu maddedeki ödeneğe müsteniden 
1950 yılı için 21 kadro alınmış iken 1951 yılında sadece 4 kadro alınmakla iktifa edilecektir. 

Madde 3 — îller muvakkat hizmetlileri ücreti 

Geçen seneye nazaran 1200 lira noksaniyle 7 200 lira olarak teklif edilmiştir. 

Bu bölümden toplu olarak tasarruf edilen miktar (37 000) liradır. 
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Bolüm 204 — Yabancı uzman ve hizmetalilerle tercümanlarının ücretleri 

1950 yılı ödeneği 175 000 liradır. İdare emrin de çalışan, mütehassıslardan hesap mütehassısı Mes-
ten Havzer'in mukavelesi temdit edilmiyecek, Şarap Uzmanı Marsel Biron'un hizmetine son veri
lecektir. 

Hollerith hesap makinelerinin istimali bu günkü idare statüsüne göre faydalı lOİamıyacaığı netice
sine. varıldığından bu makinelerde çalışmak üzere angaje edilmesi düşünülen, uzmana da lüzum 
kalmaımıştır. Çay mütehassısının hizmeti mukavelesine göre cari yıl içinde sona erecektir. Bu vazi
yete göre halen 750 lira ücretli Tuz mütehassısından başka yabancı mütehassıs mevcut değildir. 
B,u itibarla 1951 yılı için (9 000 lirası öteden beri idare hizmetinde bulunan tuz mütehassısının is
tihkakları için, 41 000 lirası da 1951 yılı içimde tütün hastalıkları ve tuz tevzi projesi için getirilmesi 
melhuz görülen yabancı uzmanlar için olmak üzeer (50 000) lira teklif edilmiştir. Tasarruf miktarı 
geçen seneye nazaran 125 000 liradır. 

Bölüm 206 — 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zamlar ve yardımlar 
Madde 1 — Genel Müdürlük memurları çocuk zammı 

Yapılan hesaplara ve sarfiyata göre geçen yıl ödeneğine nazaran 5 000 lira noksaniyle 66 000 
lira ödenek teklif edilmesi mümkün görülmüştür. 

Madde 2 — Fabrikalar ve işletmeler çocuk zammı 

Geçen yıl ödeneğine nazaran 5 000 lira noksaniyle 100 000 lira teklif edilmiştir. 

Madde 3 — İller memurları çocuk zammı 

Geçen yıl ödeneğine nazaran 4 000 lira noksaniyle 520 000 lira teklif edilmiştir. 

Madde 4 — Genel Müdürlük memurları doğum yardımı 

Geçen yıl ödeneğine nazaran 2 350 lira noksaniyle 6 450 lira' teklif edilmiştir. 

Madde 5 — Fabrikalar ve işletmeler memurları doğum yardımı 

Geçen yıl ödeneğine nazaran 375 lira noksaniyle 9 000 lira teklif edilmiştir. 

• Madde 6 — iller memurları doğum yardımı 

1949 ve 1950 yılı üç aylık sarfiyatı nazarı dikkate alınarak geçen yıla nazaran 18 125 lira faz-
lasiyle 50 000 lira teklif edilmiştir. 

Madde 7 — Genel Müdürlük memurları ölüm yardımı 

Geçen yıla nazaran 1 000 lira noksaniyle 4 000 lira teklif edilmiştir. 

Madde 8 — Fabrikalar ve işletmeler memurları ölüm yardımı 

Geçen yıla nazaran 1 300 lira noksaniyle 4 000 liranın ihtiyaca yeteceği anlaşılmıştır. 

Madde 9 — İller memurları ölüm yardımı 

Geçen yıla nazaran 4 700 lira noksaniyle 15 000 lira teklif edilmiştir. 

Madde 10 — Yakacak zammı 

Geçen yılın ayni olarak 17 000 lira teklif edilmiştir . 

Bu bölümden 1950 yılına nazaran 5 600 lira tasarruf sağlanmıştır. 

( S. Sayısı : 65 ) 
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Bölüm 209 — 5434 sayılı Kanun gereğince Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak 

ödemeler 

Aylık ve ücret ödeneklerinin yekûnu olan 1 400 600 liranın % 1 i 140 000 lira ile |% 5 i 
700 000 lira ve terfi farkları olarak 80 000 lira giriş aidat olarak 5 000 lira ve Emekli Sandığı
na verilecek emekli ikramiyesi olan 162 000 lira ve ihtiyat olarak 113 000 lira olmak üzere 
1 200 000 lira teklif edilmiştir. Bu miktar geçen yıl ödeneğinden 221 696 lira noksandır. 

201 inci aylık bölümüne ait gerekçede izah edildiği üezre sözü geçen bölümün maddelerin
deki ödeneklere ileride yapılacak terfüere ait fark olarak şu suretle: 

50 100 
49 100 
41 100 
76 275 

135 300 
162 050 

513 925 lira ilâvesi teklif edilmiştir. Bu farkların senenin muhtelif aylarında tahakkuk et
tirileceği nazarı' dikkate alınarak vasati olarak altı ay alınacağı mütalâa edilmiş ve altıda biri 
(80 000) lira farkı hesaplanmıştır. Giriş aidatının (5 000) lira teklif edilmesi katî zaruret ol
madan yeni memur almmıyacağı hesabına müstenittir. 

Emekli ikramiyesinin hesabında vasati üeret miktarının 270 lira olduğu ve bir yıl içinde tah
minen (50) memura emekli ikramiyesi ödeneceği nazarı dikkate alınmıştır. 

Bölüm 210 — Temsil ödeneği 

Hususi kanununa pöre ödenmek üzere geçen sene ödeneğinin aynı olarak 2 100 lira teklif edil
miştir. 

Bölüm 218 — Kasa «tazminatı 

Geçen yıl ödeneğinden 5 000 lira noksaniyle 260 000 lira ihtiyaca kâfi geleceğinden 1948 yılı 
sarfiyatı 242 358 liradır. 1949 yılı (12) aylık sarfiyatı 247 888 liradır. 1950 yılı üç aylık sarfiya
tına göre sene nihayetine kadar 249 516 liranın sarf edileeeği anlaşılmaktadır. 

Bölüm 301 — Büro giderleri " ' 
Madde 1 — Genel Müdürlük kırtasiyesi - • •--.. 

Geçen yıl ödeneğinden 1 500 lira noksaniyle 13 500 lira olarak teklif edilmiştir. 

Madde 2 — Genel Müdürlük döşeme ve demirbaş giderleri 

Geçen yıl ödeneğinden 1 000 lira noksaniyle 9 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

Madde 3 — Genel Müdürlük Öteberi giderleri 

1950 •yıh ödeneği 40 000 lira iken 1951 yılı için 10 000 lira noksaniyle 30 000 lira teklif edil
mektedir. 

Madde 4 — Genel Müdürlük aydmlatma giderleri 

Vâfe sarfiyat miktarına göre geçen yıl ödeneğinden 1 500 lira fazlasiyle 15 000 lira teklif edil
mesine zaruret hâsıl olmuştur. 1950 yılının üç aylık sarfiyatı 3 581 liradır. 

( S. Sayısı: 65 ) 
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Madde 5 — Genel Müdürlük ısıtma giderleri 

Geçen yıl ödeneğinden 2 000 lira noksan olarak 20 000 lira teklif edilmiştir. Elde mevcut stok-
dan istifade edilecek kısmen de kok yerine fazla nispette linyit kullanılacaktır. 

Bölüm 302 — İller büro giderleri **: *"u v" 
Madde 1 — Kırtasiye 

Geçen yıl ödeneğinden 5 000 lira noksaniyle 80 000 lira teklif edilmiştir. 

Madde 2 — Döşeme ve demirbaş 

Geçen sene ödeneğinin aynı olarak 40 000 lira teklif edilmiştir. 

Madde 3 — öteberi giderleri 

Geçen yıl ödeneğinden 8 000 lira noksaniyle 48 000 lira olarak teklif edilmektedir. 

Madde 4 — Aydınlatma 

Geçen yıl ödeneğinden 11 000 lira fazlasiyle 40 000 lira olarak teklif edilmektedir. 
Fark yanlış olarak döner sermayeden yapılan bâzı sarfiyatın bütçe içine alınmasından ileri gel

mekte olup hakiki bir fazlalık ifade etmemektedir. 

Madde 5 — Isıtma 

Geçen yıl ödeneğinden 8 000 lira noksaniyle 100 000 lira ihtiyaçları karşılıyacaktır. 

•; • - • • - • • ; ••• Bölüm 303 — Basılı kâğıt ve defterler 

Geçen yıl ödeneğinden 10 000 lira noksaniyle 90 000 lira teklif edilmiştir. 

1948 yılı sarfiyatı 102 934 lira, 1949 yılı 14 aylık sarfiyatı 99 825 liradır. 

Bölüm 304 — Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 
Madde 1 — Genel müdürlük posta ve telgraf ücretleri 

Geışen yıl ödeneğinden 10 000 lira noksaniyle 25 000 lira teklif edilmiştir. 

Posta hizmetlerinde âzami tasarrufa itina olunacaktır. 

Madde 2 — iller posta ve telgraf ücreti 

Geçen yıl ödeneğinden 55 000 lira noksaniyle 220 000 lira teklif edilmektedir. 

Madde 3 — Genel Müdürlük telefon ve başka muhabere ücret giderleri 

Geçen yıl ödeneğinden 10 000 lira noksaniyle 50 000 lira ödenek ile ihtiyacımızın karşılan
masına çalışılacaktır. 

Madde 4 — İller telefon ve başka muhabere ücret ve giderleri 

Geçen yıl ödeneğinden 5 000 lira fazlasiyle teklif yapılmasına zaruret görülmüştür. 

Bölüm 305 — Kira karşılığı 
Madde 1 — Merkez 

Bu madde için (1) lira teklif edilmiş ve 151 999 lira tasarruf temin edilmiştir, idare statüsü
nün ve buna göre hesap sisteminin ihtiyaca uygun katı şeklini alamamış olması dolayısiyle 
Bolleriht hesap makinelerinin bu şartlar altında istifade sağlayamadığı görülmüş ve istimalle
rinden sarfı nazar edilmiştir. 

( S. Sayısı: 65 ) 
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Madde 2 — îller 

Halen kira ile hizmette kullanılan binaların icar bedelleri olarak 425 000 lira ödenmesi lâzım 
gelmektedir ki bu miktar geçen yıl ödeneğinden 18 000 lira noksandır. 

Bölüm 306 — Giyecekler 

Talimatına göre giyecek eşyası istihkakı olanlara asgari nispetler dâhilinde verilecek elbise 
ve teferruatı için 125 000 liraya ihtiyaç olduğu tesbit edilmiş bulunmaktadır. 

Bu miktar geçen yıl ödeneğinden 25 000 lira fazladır. 

Bölüm 307-~ Yolluklar 
Madde 1 —• Daimî memuriyet yolluğu 

Geçen yıl ödeneğinden 5 000 lira noksaniyle 55 000 lira olarak teklif edilmektedir. 1948 sarfi
yatı 50 716, 1949 yılı 14 aylık sarfiyatı 51 286 liradır. 

Madde 2 — Muvakkat memuriyet yolluğu 

1949 yılı ödeneği 560 360 liradır. Bu miktar 1950 yılı bütçesiyle 440 bin liraya indirilmiştir. 
1951 yılı için daha 60 000 lira noksaniyle 380 000 lira teklif edilmektedir. 

Madde 3 —• Müfettişler yolluğu 

Geçen yıl ödeneğinin ayni olarak 120 000 lira teklif edilmektedir. 1948 yılı ödeneği 130 000 
lira sarfiyatı 98 164 lira, 1949 yılı ödeneği 110 000 lira, 14 aylık sarfiyat 101 244 liradır. 

Madde 4 —• Yabancı memleketler yolluğu 

1951 yılı için geçen yılın aynı olarak 60 000 lira teklif olunmaktadır. 

1948 yıh ödeneği 75. 000 lira, sarfiyatı 42 542 lira, 1949 yılı ödeneği 75 000 lira, 14 aylık sar
fiyatı ise 43 368 liradır. 1950 yılı için bugüne kadar yapılan sarfiyat 23 298 lirayı bulmuştur. 

Madde 5 — Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercümanlarının yolluk ve giderleri 

Geçen yıl ödeneğinden 20 000 lira noksaniyle 20 000 olarak teklif edilmektedir. Yukarda 
204 neü bölümün gerekçesinde izah edildiği üzere 1951 yılı içinde getirilmesi mütalâa edilen ya
bancı uzmanlar temin olunduğu takdirde bu paradan sarfiyat yapılmasına ihtiyaç olaeak, aksi 
takdirde mühim bir kısmı tasarruf edilecektir. , ' • . 

Bölüm 308 — 4598 sayılı -Kanun gereğince ödenecek tedavi giderleri, yollukları ve ba|ka giderleri: 
Madde 1 — Genel Müdürlük memurları 

Geçen yıl ödeneğinin aynı olarak 23 000 lira teklif edilmiştir. 

Bu bölümün (3) maddesi için toplu olarak 1948 yılında 100 000 lira verilmiştir. 47 900 lira 
sarf edilmiştir. 1949 yılı için 86 000 lira ödenek verilmiş ve tamamı sarf olunmuştur. 1950 yılında 
bugüne kadar serilen ödeme amirleri yekûnu 10 100 liradır. 

Madde 2 — Fabrikalar ve işletmeler memurları 

Geçen yıl ödeneğinin aynı olarak 12 000 lira teklif edilmiştir. 

Madde 3 — îller memurları 

Geçen yü ödeneğinin aynı olarak 35 000 lira teklif edilmiştir. 

(S . Sayım : -65 ) 
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^ * Bölüm 403 — Temsil giderleri : 

Geçen yıl ödeneğinden 1 000 lira noksaniyle 4 000 lira teklif edilmiştir. İdaremiz için bu mik
tar bir zaruret ifade etmektedir. 

Bölüm 405 — 5190 sayılı Kanun gereğince koruma ve tahsil memurları hayvanları giderleri: 

Madde 1 — Memurlara verilecek hayvan yem bedeli 

Geçen yıl ödeneğinden 7 000 lira noksaniyle 100 000 lira teklif edilmiştir. 1948 yılı ödeneği 
126 000 lira, sarfiyatı, 77 771 lira, 1949 yılı ödeneği yine 126 000 lira ve sarfiyatı da 113 786 
liradır. 1950 yılı üç aylık sarfiyat 21 829 liraya bulmuştur. Halen 560 koruma ve tahsil memuru 
hayvan yem bedeline müstahak olup beheri için ayda 15 liradan yıllık ödenek ihtiyacı 100 000 
liradır. 

Madde 2 — Hayvan satmalına karşılığı 

Geçen yıl ödeneğinin aynı olarak 3 000 lira teklif edilmiştir. Halen 482 lira Ödenek bakiyesi 
mevcuttur. 

Bölüm 407 — Genel Muhasebe Kanununun 48 nci maddesini ilgilendiren giderler 
Madde 1 — Geri verilecek paralar 

Geçen yıl ödeneğinin aynı olarak 10 000 lira teklif edilmiştir. 1948 ve 1949 yılları ödenekleri 
de onar bin liradır. 1950 yılı ödeneğinden halen tediye emrine bağlanmamış 827.50 lira mev
cuttur. 

Madde 2 — Mahkeme harçları 

Geçen yıl ödeneğinin aynı olarak 40 000 lira teklif edilmiştir. 1950 yılı ödeneğinden halen 
14 400 lira bakiye mevcuttur. 1948 sarfiyatı 86 166 lira ve 1949 yılı 14 aylık sarfiyatı ise 38 560 
liradır. 

Madde 3 — Kaçağın meni ve takibine dair olan 1918 sayılı Kanun ve ekleri gereğince yapılacak 
ödemeler 

Geçen yıl ödeneğinin aynı olarak 15 000 lira teklif edilmiştir. 1950 yılı ödeneğinden bugüne 
kadar 2 950 lira bakiye kalmıştır. 1948 yılı ödeneği 12 000 lira, sarfiyatı 8 715 lira, 1949 yılı 
ödeneği 25 000 lira ve sarfiyatı ise 15 054 liradır. 

Madde 4 — Bina ve arazi vergileri 

Geçen yıl ödeneğinden 2 000 lira noksaniyle 3 000 lira ihtiyacımızı karşılıyacaktır. 

Madde 5 — Nispeti kanunla muayyen aidat ve ikramiye 

Geçen yıl ödeneğinin aynı olarak 500 lira teklif edilmiştir. 

Bölüm 417 — 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince ödenecek vergi ve resimler 

Geçen yıl öleneğinden 30 000 lira noksaniyle 20 000 lira teklif edilmiştir. Hakiki ihtiyaç mik
tara Belediyelerce henüz katî olarak tesbit edilememiş olduğundan bu miktarın bugün için hakiki 
bir ihtiyaç karşılığı olup olmadığı katiyetle malûm değildir. 

Bölüm 418 — Para nakil giderleri 

Geçen yıl ödeneğinden 75 000 lira niksahiyle 360 000 lira olarak teklif edilmektedir. 1948 
yılı ödeneği 440 000 lira, sarfiyatı 4A4 246 lira, 1949 yılı ödeneği 505 000 lira, sarfiyatı ise 
450 560 liradır. 1950 yılı içinde ziraat bankası ile beher liranın altı paraya nakli üzerinden yapı 
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lan anlaşma dört paraya indirilmek suretiyle yenilenmiş olduğundan bu miktar tasarruf imkânı 
hâsıl olmuştur. 

Ziraat Bankasiyle 153 000 000 liranın sevkedileceği ve beher lira için 10 santim ücret üzerinden 
153 245 lira nakil ücreti ve bunun % 10 nispetinde 15 325 lira Muamele Vergisi ödeneceği nazara 
alınarak 168 570 lira tesbit edilmiş ve bu miktar kısmen para naklinin artacağı derpiş edilerek 
185 000 lira olarak hesaba alınmıştır. 1949 yılında posta idaresine 14 aylık 200 000 lira nakil 
ücreti ödendiğinden 1951 yılında 12 aylık olarak yine postaya ödenecek miktar 165 000 lira 
olarak tesbit edilmiş ve bu suretle bu bölüme konacak Ödenek 10 000 lira da ihtiyat olarak ilâve 
edilmek suretiyle 360 000 lira bulunmuştur. 

Bölüm 419 — Mahkeme giderleri 

Geçen yıl ödeneğinden 20 000 lira fazlasiyle 40 000 lira olarak teklif edilmektedir. 

Yıl içinde vâki olacak ihtiyaçlar ve bilhassa çay dâvaları dolayısiyle bu tezyide lüzum görül
müştür. 

Bölüm 420 — Tecrübe, ıslah ve mücadele giderleri 
Madde 1 — 6 

Geçen yıl ödeneğinden 20 000 lira noksaniyle 180 000 lira olarak teklif edilmiş ve kül halinde 
bütçede yer alan bu para vuzuhu ve tasnif atta kolaylığı temin için hizmet nevilerine göre altı 
maddeye ayrılmıştır. 

Müskirat fabrikalarına bağlı olarak tesis edilen örnek ve deneme bağlarının muhafazalarına 
artık lüzum kalmadığı anlaşıldığından münasip şekillerde elden çıkarılmalarına teşebbüs edil
miştir. Devir ve satışlarının tahakkuku halinde 6 ncı maddedeki 10 000 liranın tasarrufu mümkün 
olacaktır. 

Madde 7 — Mücadele giderleri 

Geçen yıl Ödeneğinin aynı olarak 30 000 lira teklif edilmiştir. Bunun 10 000 lirası hastalıklarla 
mücadele için yapacağı sarfiyata yardım ve iştirak maksadiyle Tarım Bakanlığı emrine tahsis 
edilmiştir. 

Bölüm 421 — Kaçağı takip ve önleme giderleri 
Madde 1 — Ekim ve yazma giderleri 

1950 yılı ödeneğinden 20 000 lira noksaniyle 150 000 lira olarak teklif edilmiştir. Halen ödenek 
bakiyesi 21 344 liradır. 1948 yılı ödeneği 245 000 lira, sarfiyatı 214 639 liradır. 1949 yılı ödeneği 
170 000 liradır. 

Madde 2 — Emanet ambarları 

Geçen yıl ödeneğinin aynı olarak 250 000 lira teklif edilmiştir. Bunun 94 000 lirası emanet 
ambarları icar bedelleri, 41 000 lirası bakım ve işletme amele ücretleri, 114 000 lirası da muvak
kat kantarcı ve sair hizmetliler ücretleri karşılığıdır. 

Madde 3 —_ Muhafaza ve taşıma giderleri 

Geçen yıl Ödeneğinden 5 000 lira noksaniyle 15 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

Tekele ait kaçak eşyanın yakalandıkları yerlerden idare merkezlerine nakilleri, zabıta ile müş
tereken yapılan hareketlerde zabıtanın nakil ve seyahatleri masraflan ile işe yaramıyan kaçak 
eşyanın imha masrafları karşılığıdır. ' 
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Madde 4 ~ Kaçakla mücadele giderleri 

Geçen yıhödeneğinden 20 000 lira noksaniyle 5 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

Bölüm 451 — Yayın giderleri 
Madde 1 — Satmalma ve abone karşılığı 

Geçen yıl ödeneğinden 5. 000 lira noksaniyle 5 000 lira teklif olunmuştur. 1949 yılı ödeneği 
15 000 lira ve sarfiyatı da 15 000 lira idi. 

Madde 2 —• Başka her çeşit giderler 

Geçen yıl ödeneğinden 5 000 lira noksaniyle 10 000 lira teklif edilmiştir. 1949 yıh ödeneği 
35 000 lira ve sarfiyatı 9 021 liradır. 

Bölüm 453 — Milletlerarası kurum ve dernekler giderleri 
Madde 1 — İştirak hissesi karşılığı 

Geçen yıl ödeneğinin aynı olarak 5 200 lira teklif edilmiştir. Fransa'daki Milletlerarası şarap 
ofisine âza sıfatiyle iştirak hissemiz olan 3 000 altın frank karşılığıdır. 

Madde 2 — Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin yollukları ile diğer giderleri 
• \ • • 

Geçen yıl ödeneğinden 5 000 Mra fazlasiyle 15 000 lira teklif edilmiştir. 

1951 yılı içinde Paris'teki Birleşmiş Milletler eşekküllerine iştirak edeceklerle Amsterdam'da 
toplanacak tütün kongresine gönderileceklerin yollukları karşılığıdır.. 

Bölüm 458 — Propaganda ve sergi giderleri 
Reklâm ve propaganda ye sergi giderleri 

Reklâm ve propaganda giderlerinin satış masrafları mahiyetinde olmaları münasebetiyle bütçe
lere konulacak ödeneklerle tahdit edilmemesi ve gereken hallerde yerinde ve isabetli yapılacak-rek
lâm masraflarının idaremiz için esaslı faydalar temin edeceği düşünülerek bu tertibin diğer satış 
masrafİatrı gibi! döner sermayeden yapılması uygun görülmüş ve tertibi Bütçe haricinde bırakıl
mıştır. 

Bölüm 459 — Spor giderleri 

Geçen yıl ödeneğinden 2 500 lira noksaniyle 7 500 lira olarak teklif edilmiştir. 1948 yılı öde
neği 43 000 lira, 1949 yılı ödeneği 20 000 liradır. 

Bölüm 476 — Kurs ve öğretim giderleri 
Madde 1 — Kurs Genel giderleri 

Geçen yıl Ödeneğinden 1 000 lira noksaniyle 1 000 lira olarak teklif edilmiştir. Tütün eksperi 
kurşundaki öğrencilerin tebeşir, silgi, iş gömleği, "kâğıt, kalem, defter gibi ihtiyaçları karşılanacak-
caktır. 

Madde 2 — öğrenci bursları ve başka her çeşit giderler 

1950 yılı ödeneğinden 25 370 lira noksaniyle 82 830 lira teklif edilmiştir. Bu paranın 34 080 
lirası tütün eksperleri kurs öğrencilerinin ayda 80 lira üzerinden ödenen (bursları) karşılı
ğıdır. 

203 üncü bölümün 1 nci (Genel Müdürlük* muvakkat hizmetlileri ücreti) maddesi münase
betiyle; de izah. olunduğu üzere 19M yılında müskirat kursu devam ettirilmiyecek binaenaleyh' 
kursun birinci sınıfına yalnız tütün eksperleri için (12) kişi alınacaktır. Birinci sınıftan ifcinei 
sınıfa (21) kişi geçeceği cihetle bu suretle öğrenci adedi (33) ü bulacaktır. 
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İdare hesabına mecburi hizmet kabul etmek şartiyle yüksek mekteplerde tahsillerini yapmak
ta olan (35) öğrenci mevcuttur. 1950 yılından itibaren bu suretle öğrenci alınmasına son veril
miştir. Bu öğrencilerin tahsillerini ikmal etmeleri halinde bütçedeki ödenek tasarruf edilecektir. 
(35) öğrencinin (Millî Eğitim Bakanlığının) talebi üzerine yılda 1 250 lira hesabiyle1 bir 
yıllık burslar tutarı 43 750 liradır. Bu para 1951 yıl1, için kanuna göre aynen (MilJî Eğitim Bakan
lığına) devrolunacaktır, 

Gerek kurstaki ve gerek üniversite ve yüksek okullardaki öğrencilerin sair muhtemel masraf
ları için de 5 000 lira ilâve edilmiştir. 

Bölüm 480 — Yurt dışı acentalar ve mümessilliklerin her türlü giderleri 

1950 yılı ödeneğinden 35 000 lira noksaniyle 40 000 lira olarak teklif edilmektedir. 1948 yılı 
ödeneği. 120 000 lira, 1949 yılı ödeneği 150 000 liradıı. 

(Pakistan'da) sigara sanayii tesis edilmesi veya böyle bir tesise iştirak edilmesi için yapılacak 
teşebbüsler dol ay isiyle lüzumlu olan, masraflar bu tertipten karşılanacaktır. 

1951 yılı içinde kısa bir müddet devam edecek olan Bağdat acentasmm masrafları karşılığı da 
bu tertibe dâhildir. 

Bölüm 501 — Geçen yıl borçları 
Geçen yıl Ödeneğinin aynı olarak 40 000 lira teklif edilmiştir. 

1948 yılı sarfiyatı 135 611 lira, 1949 yılı sarfiyat: ise 175 000 liradır. 

Bölüm 502 — Eski yıllar borçları 
Madde 1 — 1946 - 1949 yılları borçları 

Geçen yıl ödeneğinden 10 000 lira noksaniyle 40 000 lira teklif edilmiştir. 1948 yılı sarfiyatı 
121 914 lira, 1949 yılı sarfiyatı 258 115 liradır. 

Yıl içinde Ödenek haricinde çıkacak ihtiyaç, Bütçe Kanununun (4 ncü maddesinin (c) fıkrasiyle 
6 ncı maddesi hükümlerinden istifade suretiyle karşılanacaktır.) 

Madde 2 — 1928 - 1945 yılları borçları 

Geçen yıl ödeneğinin aynı olarak (5 000) lira teklif» edilmiştir. 1948 yılı sarfiyatı 4 752 lira, 
1949 sarfiyatı 46 012 lira, 1950 yılı üç aylık sarfiyatı 165 000 liradır. 

Tahakkukuna göre ödenmekte olan bu borçlanıl 1951 yılı için zuhur edecek miktarı katı olarak 
bilinmemekte ise de ödenek için çıkacak ihtiyacın yine (Bütçe Kanununun 4 ncü ve 6 ncı madde
sinden istifade suretiyle karşılanması mümkündür.) 

Bölüm 505 — Hükme bağlı borçlar 

Geçen yıl ödeneğinin aynı olarak 50 000 lira teklif edilmiştir. 

1948 yılı sarfiyatı 81 857 lira, 1949 yılı sarfiyatı 152 000 lira ve 1950 yılının ilk üe ayındaki 
sarfiyatı 14 171 lirayı bulmuştur, (ödenek üstü çıkması muhtemel olan borçların Bütçe Kanununun 
4'ncü maddesinin (c) fıkrası hükmünden istifade edilerek ihtiyat ödeneklerden karşılanması, ciheti
ne gidilecektir.) 

Bölüm 602 — İşçi Kurul sendikalarına 

Geçen sene ödeneğinin aynı olarak 25 000 lira teklif edilmiştir. 

1948 yılı ödeneği (60 000) lira, 1949 yılı ödeneği ise (160 000) liradır. Halen idaremiz işletme-
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lerinde işçi sendikalarının adedi İ4 ü bulmuştur. Her birine yapılacak yardım miktarı vasati ola
rak 1 900 lira civarındadır, 1950 yılı bütçesinin Hükümet teklifinde böyle bir tertip mevcut değil 
iken bütçenin Büyük Millet Meclisi Bütçe Komisyonunda müzakeresi sırasında komisyonca böyle 
bir tertibin açılması ve buna 25 000 lira ödenek konulması cihetine gidilmiştir. 

Bölüm 604 — Çeşitli hayır kurumlarına yardım 

1950 yılı ödeneğinin aynı olarak 3 000 lira teklif edilmektedir. Zaman zaman Verem Savaş 
Dernekleri,-Kızılay, Çocuk Esirgeme Kurumu, Sağır ve dilsiz ve körler kurumları gibi hayır 
kurumlarına yapılmakta olan na^di veya ayni yardımlar bu tertipten tediye ve mahsup edilmek
tedir. 

Bölüm 605 — 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu gereğince şarapçılara verilecek 
prim ve yapılacak başka ödemeler 

(Geçen yıl ödeneğinin aynı olarak 50 000 lira teklif edilmektedir. 

1948 yılı ödeneği 130 000 lira sarfiyatı, 5 795 lira, 1949 yılı ödeneği 50 000 lira, sarfiyatı ise 
12 667 liradır. 

1951 yılı için teklif edilen 50 000 lira 500 000 litre şarap ihraç edileceği nazara alınarak tesbit 
edilmiştir. <••,... 

1950 yılı içinde bugüne kadar yapılan ihracat miktarı 160 000 litreyi bulmuştur. Yıl sonuna 
kadar 400 000 litreyi aşacağı tahmin edilmektedir. 

1951 yılı içinde de 500 000 litreden fazla yapılacak ihracat için gerekli prim tahsisatı ihtiyat 
tahsisattan karşılanabilecektir.) 

Bölüm 901 — Onarma işjeri 
Madde 1 — Genel Müdürlük - . . - . . 

Geçen yıl ödeneğinden 5 000 lira noksaniyle 20 000 lira teklif edilmektedir. 

1950 yılı üç aylık sarfiyatı 6 718. 18 liradır. 

Madde 2 — Fabrikalar ve işletmeler 

Geçen yıl ödeneğinden 25 000 lira noksaniyle 200 000 lira teklif edilmiştir. 

Tamir için ihtiyaç görülen ödenek miktarı yapılan tetkiklere göre 862 000 liıayı bulmakla 
ise de 1951 yılı içinde bunlardan ön müstacel ve tehiri gayricaiz 200 000 liralık kısmının kar-
şılanmasiyle iktifa edilecektir. 

Madde 3 — İller 

1950 yılı ödeneğinden 10 000 lira noksaniyle 240 000 lira teklif edilmektedir. Hakiki ihtiyaç 
350 000 lira olarak tesbit dilmiş ise de 2 nci maddeye ait gerekçede de izah olunduğu üzere 
1951 yılı içinde zaruri ve _mihim 240 000 liralık tamir işi yapılacaktır. 

Onarma ödenekleri inşaat ödenekleriyle memzuç olarak bütçeye konulmakta iken ilk defa 1950 
yılı Bütçesiyle ayrı bir bölüm halinde teklif ve kabul edilmiş olduğundan ödenek ve sarfiyatın 
hakiki miktarlarının tesbiti mümkün olamamıştır. ? 

Bölüm 902 — Bina satmalma ve yaptırma giderleri 
Madde 1 — Fabrikalar ve işletmeler 

1950 yılı ödeneğinden 50 000 lira fazlasiyle 450 000 lira teklif edilmiştir. Servisin ihtyaç 
gösterdiği miktar 2 107 150 lirayı bulmakta is-e de bunların arasından işletme için tehir edilemi-
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yeeek kadar mühim ve zaruri olan 450 000 liralık kısım yaptırılacaktır. 

Madde 2 — İller 

Geçen yıl ödeneğinden 291 000 lira noksaniyle 600 000 lira teklif edilmiştir, ihtiyaç olarak 
tesbit edilen 3 210 000 lira ise de bunların arasın da yalnız işletme ve satış işleri için zaruri bulunan 
işlerle, inşaatı devam eden işlerin geri kalan ki sımları için ödenek teklif edilmiştir. 

Bölüm 903 — Satmalmacak taşıtlar karşılığı 

1950 yılı ödeneğinden 70 000 lira noksaniyle 15 000 lira teklif edilmektedir. 

1948 yılı ödeneği 250 000 lira, sarfiyatı 139 448 lira, 1949 yüı ödeneği 85 000 lira, sarfiyatı 4290 
liradır. 1950 yılı ödeneğinden üç ay içinde 361 lira sarfedilmiştir. 15 000 lira ile tuzla ve fabrikalar 
için at, merkep, atlı araba gibi nakil vasıtaları satınalmacaktır. 

Bölüm 904 — Demirbaş makine satmalına ve kurma giderleri 

Geçen yıl ödeneğinden 200 000 lira nosaniyle 1 300 000 lira olarak teklif edilmektedir. 

Siparişi yapılan bâzı makine ve tesisler için ödeneğine müsteniden açılan akreditiflerin malın ay
nı sene içerisinde teslim edilememesi halinde muta akıp yılda devam ettirilebilmesi için sözü geçen tahsi
satın imha edilerek aynı miktar ödeneğin mütaakıp yıl bütçesine tekrar konulması zarureti hâsıl ol
makta ve bu gibi vaziyetler sık sık tekerrür etmekte ve netice itibariyle bâzı siparişler için birbirini 
takibeden yıl bütçeleriyle iki defa ödenek talep ve istihsaline zaruret hâsıl olmakta ve bu da bu ter
tipteki ödenek miktarını fuzuli surette kabartmaktadır. Nitekim izmir Yaprak Tütün Bakımevi ile Tü
tün Fabrikası için sipariş edilen asansörler dolayısiyle açılan 246 000 liralık akreditifin 1951 yılın
da da devam ettirilebilmesi için aynı miktar ödenek mükerrer olarak 1951 yılı bütçesiyle de teklif 
edilmiştir. 

Rakı imlâ grupları için 1950 yılı bütçesindekiödeneklerden tefrik edilmiş olan 150 000 lira da 
aynı durumdadır. Binaenaleyh ödeneklerine müsteniden açılan akreditiflerin avans telâkki edilerek 
hizmetin ifasında seneleri bütçelerinden mahsup edilmeleri ve bunun için gerekli kanuni yetkinin is
tihsali muvafık mütalâa edilmektedir. 

Bölüm 905 — 5113 sayılı Kanun gereğince yaptırılacak ve satmalmacak tütün bakım ve işleme ev ve 
ambarları giderleri 

5113 sayılı Kanunun verdiği yetkiye göre yılda 5 000 000 liraya kadar sarfiyat yapılabilecek iken 
umumi bütçe vaziyeti nazarı dikkate alınarak geçen yıl ödeneğinden 500 000 lira noksaniyle 
3 250 000 lira teklif edilmiştir. 

Bu para taahhüde bağlanmış ve bağlanmak üzere olan bakım evlerinin inşa masrafları karşılık
larıdır. 

Bölüm 906 — 4898 sayılı Kanun gereğince yeniden yapılacak fabrika, imal ve doldurma ev
leriyle mevcutlarının genişletilmesi giderleri 

Kânunun verdiği yetkiye göre yılda 10 000 000 lira sarfı mümkün iken umumi bütçe nazarı 
dikkate alınarak 5 339 000 lira teklif edilmiştir. 

Maltepe sigara fabrikasının inşa ve İstanbul Bira Fabrikasının taahhüde bağlanmış olan tevsi 
işlerinin gerektirdiği masraflar ve Amerikan A. M. F. firmasına verilmiş olan ve yıl içiıfde ödene
cek miktarı 2 949 000 lirayı bulan bonolar karşılığıdır. 

Bölüm 907 — Çamaltı ve Yavşan tuzlalarında yaptırılacak yeni tesis ve tevsi giderleri 

Programına göre üç yıl içinde ikmali icabeden Çamaltı tuzlasının tevsii için gerekli iç finansman 
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karşılığıdır. Tevsii muktazi makine ve tesisler Marhall Plânından istifade suretiyle dış memle
ketlerden satmalmmıştır ve alınacaktır. İç finansmana' taallûk eden üç yıllık program aşağıda gös
terilmiştir. 

1950 1951 1952 Toplam 

Tuzla tevsii 
İskele 
.Sahil tahkimi 
Dekovil hattı 
Ambar 
Garaj 
Çamaltı, Yavşan ve Kaldırım 
tuzlalarının ana yollara şose ile 
bağlanması 

750 000 
500 000 

— • 

— 
— 
—. 

250 000 
— 

500 000 
150 000 
100 000 
250 000 

1 750 000 
— 

350 000 
— • 

— 
—. 

2 750 000 
500 000 
850 000 
150 000 
100 000 
250 000 

250 000 250 000 

1 250 000 1 500 000 2 100 000 4 850 000 

Bölüm 903 — 5089 sayılı Kanun gereğince şaraplık üzüm bağı yetiştireceklere yapılacak ikraz: 

Geçen. yıl. ödeneğinden 250 000 lira noksaniy'e 75 000 liradır. 1949 yılı ödeneği yine 250 000 
lira, sarfiyatı ise 143 631 liradır. 1950 yılı içinde bugüne kadar yapılan sarfiyat 84 893 lirayı 
bulmuştur. 

1951 yılı için bağ yetiştirilmesinin Genel Müdürlük vasıtasiyle teşvik edilmesine lüzum kalma
dığı. düşünülmüş olduğundan yeniden yardım yapılmayacaktır. Ancak evvelki yıllarda taahhüt 
edilen yardımların geri kalan kısımları ödenecektir. 

Bölüm 909 — 5433 sayılı Kanun gereğince Rize çay fabrikası• taksidi 

5433 sayılı Kanun gereğince bilanço kıymetinin 4 senede ve 4 taksitte ödenmesi icabeden Rize 
çay fabrikasının birinci taksidi olarak teklif edilmişti]*. 

Tütün 

1950 yılı 4 aylık satış miktarı 5 989 902 kilodur. 1949 yılının aynı aylarındaki satış miktarı 
5 967 638 kilodur. Artış nispeti >% 0.37 dir. 1949 yılımın 12 aylık satış miktarı 18 058 402 kilo 
olduğundan % 0.37 artış nispetinin bu miktara tatbiki halinde 18 272 240 kilo elde edilmekte ve 
buna göre 1951 yılı için satış miktarı 18 300 000 kilo olarak alınmış bulunmaktadır. 

1949 yılı tahmini 17 750 000 kilo ve 1950 yılı tahmini ise 18 150 000 kilodur. Buna nazaran 
1949 yılı içinde tahmin edilen satış fazlasiyle elde edilmiş ve 1950 yılı içinde de yine tahmin edilen 
miktar fazlasiyle elde edilecektir. 

1951 yılı tahminlerinde fabrika maliyeti 386.15 kuruş olarak alınmıştır. Fabrika maliyetlerinin 
1949, 1950 ve 1951 yıllarındaki müfredatı aşağıda gösterilmiştir. 

1949 1950 1951 
Maliyet unsurları Kuruş Kuruş Kuruş 

Yaprak tütün 
Malzeme 
İşçilik 
G-enel masraflar 

249 80 261 02 264 28 
69 46 70 08 75 37 
18 43 19 95 22 26 
20 79 21 95 24 24 

Yekûn 358 48 373 
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Fabrika maliyetinin yükselmesinde Uludağ ve birinci nevi sigaraların malzemelerindeki fiyat 

farkları, işçi ücretlerine yapılan zamlarla yüksek nevi sigaraların satışlarının artmakta olması, 
âmil olmuştur. 

1950 yılının ilk 4 ayı içinde mamul sigara ve tütün satışlarında 1949 yılının aynı aylar satışla
rına nazaran görülen farklar aşağıda gösterilmiştir. 

Cinsi 

H. Harman 
il. Kokulu 
Sipahi 
Uludağ 
Boğaziçi 
Yenice 
Büyükkulüp 
Baframaden 
Gelincik 
Subay 
Birinci 
Köylü 
Doğu 
Asker 

1950 
4 aylık 
satışı 

4 705 
2 255 
4 992 
19 885 
22 960 
188 849 
477 419 
291 633 
182 614 
62 459 

1 133 034 
2 242 420 

62 026 
407 "334 

1949 
4 aylık 
satışı 

5 723 
2 789 
5 328 

— 
23 472 

166 052 
532 748 
224 654 
139 271 
61 046 

919 263 
2 521 628 

44 940 
411 351 

Artış veya 
azalma 

nispeti % 

18.22 
19.15 
6.30 
* — 
2.18 

13.72 
10.38 
29.81 . 
31.12 
2.31 

23.25 
11.07 
38.02 
0.98 

1949 yılı 
12 aylık 
satışı 

14 816 
8 585 
18 436 

— 
80 129 

541 725 
1 607 871 
763 520 
440 156 
183 313 

3 044 478 
7 297 841 

151 792 
1 241 407 

1951 tahminlerine esas 
olan artış veya azalma 
nispetinin tatbiki 
sonundaki neticesi 

14 570 
6 940 
17 270 
60 000 
78 380 

616 050 
1 440 970 
991 120 
577 130 
187 550 

3 752 320 
6 489 970 
209 500 

1 229 240 

Toplam 5 102 585 5 058 265 0.876 15 393 069 

II. Türk Pipo 
Türk Pipo 
Yerli Pipo 
İsfahan I 

» II 
Yerli enfiye 
Ankara Piro 
Pazar Piro 
İstanbul Piro 
Marmara Piro 

Toplam 863 409 886 162 2.56 2 591 171 

15 671 010 

Bafra tütün 
T. Sert 
Beşinci tütün 

367 700 
429 423 
66 286 

383 223 
420 581 
82 358 

4.05 
2.10 
19.51 

1 094 032 
1 267 994 
" 229 145 

1 049 720 
1 294 620 

184 440 

2 528 780 

- 16 
2 608 
282 

13 673 
6 399 
563 
4 
41 
99 
223 

41 
2 206 
279 

13 560 
5 941 
693 
4 
79 
145 
263 

60.97 
18.23 
1.07 
0.83 
7.71 
18.76 
— 

48.11 
31.72 
15.21 

104 
7 222 
852 

40 557 
18 101 
1 931 

12 
202 
389 
792 

40 
8 540 
860 

40 890 
19 500 
1 570 

10 
100 
270 
670 

Toplam 23 908 23 211 

a. TOPLAM 5 989 902 5 967 638 

3.— 70 162 

0.37 18 058 402 

72 450 

18 272 240 
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Cetvelin tetkikmdan anlaşıldığı üzere; 1950 yılı içinde piyasaya çıkarılan Uludağ sigarası tah

minin fevkinde satış kaydetmekte buna mukabil Yeni Harman, Hususi Kokulu, Sipahi ve Boğaziçi 
gibi yüksek nevi sigaralarda bâzı ehemmiyetsiz tenezzüller müşahede edilmektedir. Bu vaziyet 
esas itibariyle yüksek nevi sigaralar satışının artmakta olduğunu ve bunların içinde en mühim 
yeri kısmen diğerleri aleyhine Uludağ sigarasının işgal etmekte olduğu anlaşılmaktadır. 

Yine yüksek neviler arasında bulunan Yenice sigarasında geçen seneye nazaran % 13, 72 nis
petinde ve Bafradan ise % 29, 81 nispetinde ve Gelincikte ise % 31, 12 nispetinde bir artış 
mevcuttur. 

Köylü sigarasında % 11, 07 nispetinde bir düşüklüğe mukabil yeni piyasaya ,çıkarılmış ulan 
birinci nevi sigaraların satışında % 23, 25 nispetinde bir artış temin edilmiştir. Bu vaziyet umumi 
olarak yüksek nevi sigaralara karşı rağbetin günden güne artmakta olduğunu göstermektedir. 

Satış masrafları 1950 tahmininden (70,29) kuruş iken 1951 tahmininde (71,70) kuruş olarak 
alınmıştır. Buna da beyiyenin yüksek nevi mamullerin satışlarının artmasiyle mütenasip olarak 
artmış olması tesir etmiştir. 

Bu suretle 1951 yılı gelir tahmininde bir kilo mamul tütünün satış fiyatı vasati olarak (781,83) 
kuruş olarak alınmıştır. Bu miktar 1950 yılında (765,37) kuruştur. 

18 300 000 kilo satış tahminî bu satış vasatisi üzerinden 143 075 524 lira bedel elde edileceği 
tahmin edilmiştir. 1950 yılı tütün satış bedeli tahminî 138 915 289 liradır. 

Maliyet bedeli beher kilosu 457,85 kuruş üzerinden 83 786 784 liradır. Buna göre satış hasılatı 
59 288 740 lira olacaktır. Bu miktar geçen yıl tahminine nazaran 1 845 570 lira fazladır. 

Tuz 

1950 yılı 4 aylık satış miktarı (67 436) tondur. 1949 yılının aynı aylarındaki satış yekûnu 
(59 921) ton olduğuna göre -artış nispeti % 12,54 tür 1949 yılı satış yekûnu (225 153) ton oldu
ğundan artış nispeti nazarı dikkate alınacak olursa 1950 yılında (253 220) ton satış yapılacağı 
neticesine varılmakta ve buna nazaran 1951 yılı tahmin için (250 000) ton esası alınmaktadır. 

Satış vasatisi 1951 yılı için beher tonu (42,60) lira olarak hesaplanmıştır. 1950 yılı tahmininde 
bu miktar (41,21) liradır. 

Beher ton maliyeti 1951 yılı tahmininde (7,90) lira olarak alınmıştır. Bu miktar 1950 yılı 
tahmininde (8,01) lira, 1949 yılı tahmininde (8,73) liradır. Satış masrafları beher ton için (12,57) 
lira olarak alınmıştır. Bu masraflar 1950 yılı tahmininde (10,38) lira, 1949 yılı tahmininde de (9,90) 
liradır. 

1951 yılı tahmininde satış vasatisi 42,60 lira olduğuna göre satış kârı beher ton için (22,13) lira 
olacaktır. Buna göre (250 000) ton tuz satışından (10 650 000) lira satış bedeli elede edilecek ve 
bundan (5 532 000) lira hâsılat temin edilmiş olacaktır. Bu miktar geçen yıl tahminine göre 
(170 000) lira fazladır. 

Çay 

. 1950 yılı 4 aylık satış miktarı 528 503 kilodur. 1949 yılının ayni aylarındaki satış 492 090 kilo ola
rak tahakkuk etmiştir. Artış nispeti % 7,40 tır 1949 yılı satış miktarı 1 466 059 kilo olduğuna göre 
ayni nispette fazlalıkla 1950 yılı satışlarının 1 574 550 kilo olacağı tahmin edilmektedir. 

Buna göre 1951 yılı için 1 600 000 kilo satış tahmin edilmiştir. 
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1950 yılı 4 aylık satışı nevilere göre şöyledir. 

Birinci 16 799 
Ekstra 479 902 

» ekstra . 31 802 

528 503 Kilo 

Bu satışa göre 1951 yılı, 1 574 550 kilo olarak tahakkuk edeceği yukarda izah edilen ve 1951 yılı 
tahminine esas tutulan 1950 yılı satışlarının yıl sonunda söyle olması lâzmıgelmektedir : 

Birinci 64 010 
Ekstra 1 358 230 

» Ekstra 152 310 

1 574 550 kilo 

1951 yılı için tahmin edilen 1 600 000 kilo çay satışının aşağıda gösterilen şekilde nevilere inkı
sam etmesi muvafık görülmekte ve imalâtın ona göre tertiplenmesi derpiş olunmaktadır. 

Birinci 300 000 
Ekstra 1 200 000 

» Ekstra 100 000 

1 600 000 kilo 

1951 yılı tahminlerinde bir kilonun vasati satış bedeli 15,75 lira olarak hesaplanmıştır. 1950 yılı 
tahmini 15,95 liradır. Yine 1951 yılı tahminlerinde satış maliyeti 919,34 kuruş olarak tesbit edilmiş
tir. 1950 yılı tahminlerinde beher kilo satış maliyeti 958,29 kuruştur. Bu hesaplara ve neviler için 
tesbit edilmiş olan satış bedellerine göre çay satışlarından elde edilecek kâr miktarı (10 490 600) 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

Bu miktardan 1950 yılı tahmini 816 590 lira noksaniyle (9 674 070) liradır. 

Çay maliyetlerinin geçen seneye nazaran düşük olmasında malzeme, işçilik ve umum*, masraflarda 
temin olunan tasarruflar müessir olduğu gibi ekstra ekstra çay nev'nin idaremiz ambalajları ile pi
yasaya çıkarılması düşünülmüş olması dolayısiyle bu nev'in maliyetinde ehemmiyetli kazançlar sağ
lanması da âmil olmuştur. 1950 yılı ortalarında Hindistan ve Seylân'a gönderilen elemanlarımız ma
hallerinde tanınmış firmalarla temas ederek bunlardan bâzılariyle doğrudan doğruya ma-
hallerindeki borsalardan mubayaa suretiyle çay temin ve tedarik şekillerini esaslı bir nizama bağla
mışlardır. 

Bundan böyle ilân .suretiyle buradan çay alınmıyacak, firmalara verilecek emirler üzerine bun
lar idare namına borsalarda fiyatlara iştirak suretiyle ve talimat dairesinde namımıza çay mu
bayaa ederek göndereceklerdir. 

Bu tarz değer fiyatı ile çay alınmasını sağlıy a cağı gibi aynı zamanda istenilen hakiki nevilerde 
çay tedarikini de temin etmiş olacak ve ayrıca müstehliklere iyi kalite çaylar arzedümiş olacaktır. 

• ' ' . r • - - , -: Bira ? :- '< ;.' '•• 

1950 yılı 4 aylık satış miktarı 6 137 699 litredir. 

1949-yılının-aynı devresi içindeki satış 6 022 526 litredir. Artış nispeti % 1.91 dir. 1949 yılı 
12 aylık .satış miktarı 16 770 274 litre olduğundan bu nispetin tatbiki halinde 1950 yılı 12 aylık 
satışlarının 17 090 920 litre olması lâzmıgelmektedir. 
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1950 yılının İlk 5 aylık satışları 8 046 343 litre olduğuna ve 1949 yılının aynı devresi zarfın

daki artışları da 7 796 536 litre bulunmasına ve artış nispeti bu devre mukayesesinde % 3.20 
rakamını göstermesine binaen 1950 yılı satışiar:nm buna "'öre 17 306 920 litre olması icab
etin ektedir. 

1950 yılı tahmini 18 500 000 litre idi. Bu rakamın tahakkuk etmiyeceği ^ulaşılmaktadır. 
1.951 yıl1 için. bütün bu vaziyetler ve hesaplar nazarı dikkate alınarak nikbin bir tahminle 
18 000 000 litre satış yapılması mümkün görülmektedir. Bu satışın 16 000 000 litresi şişeli ve 
(2 000 000) litresi fıçılı olacaktır. Fıçılı biranın litre satış bedeli 50 kuruş maliyet bedeli 30,52 
kuruş, satış kârı ise 19.48 kuruştu'1. Gecen sene bu miktarlar sırası ile 50 kuruş, 29,61 kuruş, ve 
20,39 kuruştur. 

Şişeli biranın yarım litrelik bir şişenin satış bedeli 30 kuruş, .satış maliyet bedeli 20.82 kuruş ve 
sat-ş kârı 9.18 kuruştur. 1950 yılı in hm ini erinde bu miktarlar sırası ile 30 kuruş, 20,69 kuruş ve 
9.31 kuruştur. Bu vaziyete göre 18 000 000 litre biranın satış bedeli 10 600 000 lira, maliyet 
bedeli 7 274 400 lira ve satış kârı da 3 325 600 lira olacaktır. 

Bu miktar geçen sene tahmininden 134 700 lira noksandır. 

İspirtolar 

1950 yılı 4 aylık umumi sarfiyatı 1 861 558 litredir. Geçen sene aynı devre içindeki sarfiyat 
1 702 295 litredir. Artış nispeti % 9, 35 dir. 1949 yılı 12 aylık satışları 5 242 312 litre olduğuna 
göre artış nispetinin buna tatbiki halinde 1950 yılı satışlarının 5 688 300 litre olması lâzımgel-
mekte 1951 yılı tahmini olarak 5 600 000 alınmış bulunmaktadır. 

1948 yılı satışları 4 537 189 litre, 1949 yılı satışları 4 112 000 litre tahmine mukabil 5 242 312 
litre olduğu cihetle ispirto satışlarında başlıca yakılacak ispirto nev'inde olmak üzere geniş 
nispette bir artış müşahede olunmaktadır. 

1951 yılı tahmininde vasati satış bedeli 125.67 kuruştur. Bu miktar 1950 yılı tahmininde 124.02 
kuruş olarak alınmıştır. Maliyet bedeli 1951 yılı tahmininde 116.2! kuruştur. Bu miktar 1950 
yılı tahmininde 96.56 kuruş olarak alınmıştır. Buna göre 1 litrede satış kârı 1950 yılı tahminin
de 27.46 kuruş olduğu halde 1951 yılı tahmininde 9.43 kuruş olarak görülmektedir. Bu fark şeker 
şirketinin ispirto fiyatlarını ehemmiyetli miktarda artırmış olmasından ve itirazımız üzerine 
Başbakanlık Murakabe Heyetinden bu hususta bir karar istihsal etmesinden ileri gelmiş bulunmak
tadır. Bu vaziyete göre 1951 yılı için satış bedeli olarak (7 037 420) lira ve satış kârı olarak da 
528 200 lira olarak tahmin edilmiştir. Ancak, yakılacak ispirtonun bugünkü satış bedeline nazaran 
şeker şirketince istenilen beher kilo ham ispirto bedeli çok yüksek bulunduğundan idare satışları
nın zararına yapılması neticesi hasıl olacak veya bir fiyat yükseltilmesi zaruretinde kalınacaktır. 

Bu itibarla, bugünkü şartlar içinde yakılacak ispirto fiyatlarının artırılmasına gidilmesi muva
fık görülmediği gibi idarenin zararına satış yapması da caiz olamayacağından asgari tarife bedeli
nin tatbiki suretiyle beher litrede 2 kuruş zam yapmak suretiyle ve bu günkü fiyatlar dâhilinde satış 
yapılması halinde şeker şirketinin bir yıllık satışa nazaran 510 740 liralık bir tenzilât kabul etmesi 
veya sat/ş bedellerine idarece bu miktar bir zammın kabulüne müsaade olunması azruri olacağı dü
şünülerek ispisto satış kârına bu maksatla 510 740 lira ayrıca eklenmiş bulunmaktadır. 

Rakılar 

1950 yıl'um tesbitine imkân bulunan 5 aylık satış miktarı 2 359 702 litredir. 
1949 yılının ayni devresi içindeki satış miktarı 2 420 081 litre olmuştur. Buna nazaran bu se-

neki sat şiarda % 3 nispetinde bir noksanlık? görülmektedir. Bu 1949 yılında ağır alkollü rakı istih
lâkinin azalmasını temin maksadı ile rakının fiyatına yapılan zamdan ileri gelmektedir, 
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1949 yılı 12 aylık satış miktarı 6 461 499 litre olmuştur. 

1950 yılı satışlarının bu miktarın % 3 eksiklikle 6 277 370 litre olması icabetmektedir ki 
6 570 000 litrelik tahmine nazaran 302 630 litre eksiktir. Bu noksanlığın cüzi nispette de olsa 
daha bir müddet devam edeceği düşünülerek 1951 yılı için 6 100 000 litre satış tahmin 'edilmiştir. 

Bir litrenin vasati satış bedeli 600.91 kuruştur. Beher litre maliyeti 264.18 kuruştur. Buna göre 
beher litrede satış kârı 336.73 kuruştur. 

1950 yılı tahminlerinde bu rakamlar sırası ile 600.05 kuruş, 269.11 kuruş ve 330.94 kuruştur. 

Bu tahmine nazaran 1951 yılında rakı umumi satış bedeli 36 655 500 lira ve satış kârı 29 540 650 
lira olacaktır. Bu satış kârı 1950 yılı tahmininden 1 201 860 lira noksandır. 

Şaraplar 

1950 yılı 4 aylık satış miktarı 1 023 259 litredir. 

1949 yılının ilk dört aylık satışları ise 992 933 litre olmuştur. Artış nispeti ;% 3.05 tir. 1949 
yılı 12 aylık satışları 3 765 501 litredir. Artış nispetinin tatbiki halinde 1950 yılı satışlarının 
3 903 960 litre olması icabetmektedir. 

1950 yılı satış tahmini 4 000 000 litre üzerinden yapıldığından tahminin hemen tamamına ya
kın bir kısmı tahakkuk etmiş olacaktır. 1951 yılı için 4 500 000 litre satış yapılacağı tahmin edil
miştir. Şarap satışlarının açık olarak ve taahhüde bağlanmak suretiyle toptan bayiler marifetiy
le satışına başlandığı tarihten itibaren sara]) satışlarında ehemmiyetli artışlar kaydedilmiştir. 

Satışların bu suretle taahhüde bağlanan yerlerde evvelce yapılan yıllık satış miktarları ile 
satılması taahhüt edilen miktarlar aşağıda gösterilmiştir. 

Taahhüdde bağlı bölgeler 
1948 1 !)49 

Bölgeler satışı sn t ışı 

Ankara 
Adana 
Artvin 
Balıkesir 
Bursa 
Eskişehir 
G-azianteb 
Hatay 
İstanbul. 
Edirne 
Kocaeli 
Malatya, 
Sivas 
Trabzon 
Zonguldak 

167 
170 

20 
102 

79 
107 
130 

73 
693 

149 
130 
136 

55 
107 

882 
769 
996 
069 
284 
447 
923 
726 
842 

075 
901 
758 
589 
589 

215 332 
246 199 

19 791 
132 516 
117 741 
141 881 
165 838 
130 716 

1 229 993 

103 347 
126 132 
154 353 
48 305 

136 415 

Top'anı 2 126 850 2 968 559 
Fazlalık 970 221 
Nispeti % 44 

Geri kalan mahallerdeki şarap satışlarının da aynı şekilde taahhüde bağlanması için gerekli 
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teşebbüsler yapılmakta ve talipler zuhur etmekte olduğundan 1951 yılı satışlarının bu sebeple 
heşaben bulunan miktardan 500 000 litre fazla olarak tahmin edilmesi mümkün ve muvafık görül
müştür. 

1951 yılı tahmininde beher litre maliyeti 38.23 kuruş olarak alınmıştır. Bu rakam 1950 tah
mininde 39.01 kuruştur. Beher litre satış fiyatı 45.38 kuruştur. Geçen yıl tahmininde satış fiyatı 
46.91 kuruş olarak hesaplanmıştır. Fark 1950 y lı içinde bâzı mıntıkalarda istihlâk ve satışın artı
rılması maksadı ile ve mevcut imkânlar dâhilinde şarap fiyatlarında indirmeler yapılmış olmasın
dan ileri gelmektedir. 

Beher litredeki satış kârı 7.15 kuruştur. 

Buna göre (4 500 000) litre şarap satışından (2 042 000) lira elde edilecek ve bunun. 
(321 670) lirası şarap satış kârını teşkil edecektir." Bu miktar geçen seneki tahminden (5 920) 
lira fazla bulunmaktadır. * 

Diğer İçkiler 

A) Kanyak: 

1950 4 aylık satışları 45 179 litredir. 1949 yılının aynı devresindeki satış 56 210 litredir. 
Satışdaki düşüklük % 19.62 dh\ 1949 yılı 12 aylık satışları 206 051 litredir. Düşüklük nispetinin 
buna tatbiki halinde 1950 yılı umumi satışları, 220 000 litre tahmin yapılmış olmasına rağmen 
165 620 litre olacaktır. 

1951 yılı tahmini satışlarda bir miktar inkişaf ümidi ile 200 000 litre olarak yapılmıştır. Beher 
litre satış fiyatı 703,87 kuruştur. Beher litre maliyeti 372,09 kuruştur. 

Buna nazaran satış kârı beher litrede 331,78 kuruştur. 200 000 litre yıllık satış tahminine naza
ran 1 407 750 lira satış bedeli ve 663 550 lira satış kârı temin olunacaktır. 

B) Vermut : 

1950 yılı 4 aylık satış miktarı 31 596 litreyi bulmuştur. 1949 yılında 33 264 litredir. Düşüklük 
% 5.01 nispetindedir. 1949 12 aylık satışları 11.1 880 litre olduğundan bu düşüklük nazara alındı
ğı takdirde 1950 yılı satışlarının 106 270 litre olması icabetmektedir. 1951 yılı için 110 000 litre 
satış tahmin edilmiştir. 

Beher litre satış bedeli (304,28) kuruş maliyeti 229,32 kuruş ve satış kârı 74,96 kuruştur. 
Geçen sene bu miktarlar sırasiyle 306,67 kuruş 233,95 kuruş ve 72,72 kuruştur. 

110 000 litre satış tahminine göre (334,710) lira satış hasılatı 82 450 lira satış kârı elde edi
lecektir. Satış kârı geçen seneye nazaran (9 727) lira fazladır. 

C) Kınakına : 

1951 yılı için 3000 litre satış tahmin edilmiştir. Beher litre satış fiyatı 335 maliyet bedeli 291,01 
satış kârı 43,99 kuruştur. 

Buna göre 3 000 litre satıştan 10 050 lira satış hasılatı 1 320 lira satış kârı temin edilecektir. 

D) Likör : 

1950 4 aylık satışları 61 515 litredir. 1949 yılının aynı devresindeki satış 53 815 litredir. Satışta
ki artış % 14,31 dir. 1949 yılı 12 aylık satışları 189 768 litredir. Artış nispetinin buna tatbiki ha
linde 1950 yılı umumi satışları 190 000' litre tahmin yapılmış olmasına rağmen 216 920 litre ola
caktır. 
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1951 yılı için satışlarda bir miktar inkişaf ümidi ile 225 000 litre tahmin edilmiştir. Beher 

litrede satış fiyatı 403,33 kuruştur. Beher litre maliyeti 324,82 kuruştur. 

Buna nazaran satış kârı beher litreye 78,51 kuruştur. 

225 000 litre yıllık satış tahminine nazaran 907 500 lira satış bedeli ve 176 655 lira da satış 
kârı temin olunacaktır. 

E) Malt : 

1951 yılı için 21 000 litre satış tahmin edilmiştir. Beher litre satış 177,12 kuruş maliyet bedeli 
119, 09 kuruş ve kâr 58, 03 kuruştur. Buna göre 21 000 litrenin satışından (37 200) lira satış 
hasılatı ve (12 195) lira satış kârı elde edilecektir 

F) Votka : 

1950 yılı 4 aylık satışları 63 656 litredir. 1949 yılının aynı devresi içinde yapılan satışlar 
54 495 litredir. Artış nispeti % 16,81 dir. 1949 yılı 12 aylık satışları 175 869 litre olduğuna göre 
artış nispetinin buna tatbiki halinde 1950 yılı sasışlarmın yıl başında yapılan 185 000 litre tahmi
nine mukabil 205 430 litreyi bulması icabetmektedir. 

1951 yılı tahmini için 215 000 litre esas tutulmuştur. Beher satış fiyatı 585,81 kuruş beher 
litre maliyeti 178,57 kuruş ve beher litre satış kârı ise 407,24 kuruştur. Geçen sene tahminlerinde 
bu rakamlar sırasiyle 585,63 kuruş, 174,82 kuruş ve 410,81 kuruştur. 

215 000 litre satış tahmine göre 1 259 500 lira satış bedeli ve 875 580 lira da satış hasılatı elde 
edilecektir. Bu rakam geçen yıl satış hasılatına nazaran 116,480 lira fazladır. 

(!) Cin : 

1950 yılı 4 aylık satışları 7 408 litredir. Geçer senenin aynı devresi içindeki satışları 7977 litre 
olmuştur.. Azalma nispeti % 7,13 dür. 1949 yılı 12 aylık satışları 25 648 litre olduğundan azalma nis
petinin buna tatbiki halinde 1950 yılı satışlarının yıl başında 25 000 litre olarak yapılan tahmine 
rağmen ancak 23 820 litreyi bulacağı anlaşılmaktadır. Bu vaziyete göre 1951 yılı için 24 000 litre sa
tış tahmin edilmiştir. 

Beher litre satış fiyatı 600 kuruş, beher litre maliyeti 257,11 kuruş, beher litrede satış kârı 342,8ü 
kuruştur. 

Bu rakamlar geçen yıl tahminlerinde sırasiyle 600 kuruş, 262,66 kuruş 337,34 kuruştur. 

24 000 litre satış tahminine nazaran 1951 yılı içinde 144 000 lira satış bedeli ve 82 210 lira satış, 
hasılatı elde edilecektir. 

H) Viski : 

1951 yılı içinde 7 000 litre viski satılacağı ve bundan 312 660 lira satış bedeli ve 146 640 lira 
da satış hasılatı elde edileceği tahmin edilmiştir. 

İ) Şampanya : 

1951 yılı içinde 3 500 litre şampanya satılacağı ve bundan 80 940 lira satış bedeli ve 24 880 lira 
satış hasılatı temin edileceği tahmin olunmuştur. 
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Yukarıki izahata göre diğer içkilerin toplu olarak 1951 yılı satış tutarı ve satış kârı tahminleri 

şöyledir : 

Diğer içkiler nevileri 

Kanyak 
Vermut 
Kınakına 
Likörler 
Malt 
Votka 
Üin 
Viski 
Şampanya 

Satış tutarı 

1 407 750 
334 710 
10 050 

907 500 
37 200 

-1 259 500 
144 000 
312 660 
80 940 

Satış kârı 

663 550 
82 450 

1 320 
176 665 

12 195 
875 580-
82 210 

146 640 
24 880 

Toplam 4 494 310 2 065 490 

Barut ve patlayıcı maddeler 

1950 yılı 4 aylık satışları 2 982 713 lirayı bulmuştur. 1949 yılının aynı devresi içindeki satışlar 
2 475 790 liradır Artış nispeti % 20.47 dir. 

1949 12 aylık satışları 9 300 742 lira olduğuna göre bu nispetin tatbiki halinde 1950 yılı 
satışlarının yıl başında yapılan 10 807 530 lira tahmine mukabil 11 323 870 lirayı bulacağı anla
şılmaktadır. 1951 yılı için 11 358 200 liralık bir satış yapılacağı tahmin edilmiştir. 

Bu miktar satışın barut ve patlayıcı maddeler nevileri ve bunların maliyetleri üzerinde yapı
lan etraflı tetkikler neticesinde .8 048 680 lirası maliyet ve satış masrafları olarak çıktıktan son
ra geriye kalan 3 309 580 lirası satış hasılatını teşkil edecektir. Bu rakam geçen seneki satış hası
latı tahmininden 40 860 lira fazladır. 

Kibrit 

1950 yılı 4 aylık satışları (18859) sandıktır. 1949 yılının ilk 4 aylık satışları ise 20920 san
dıktır yine 1950 yılının elde edilen ilk 5 aylık satışları (23649) sandık ve 1949 yılında ise 
(26032) sandıktır. Buna nazaran satışlarda % 9,85 nispetinde bir azalma husule gelmiştir. Azal
manın esaslı saikı çakmak ithal ve satışlarının serbest bırakılmasıdır. Noksanın bundan sonra da 
devam etmesini beklemek doğru olur 

1949 yılı ile 12 aylık satışları (62 187) sandık olmuştur. Azalma nispetinin buna tatbiki ha-
lindel950 yılı 12 aylık satışlarının yıl başında yapılan 60 000 sandık tahmine mvkabil 56 060 
sandık olması lâzımgelmektedir. 

1951 yılı için 57 000 sandık satış yapılacağı tahmin 'edilmiştir. 

Beher sandık satış fiyatı (100) liradır. Beher sandık maliyeti geçen sene 86,38 lira iken bu 
sene 83,71 lira inmiştir. Beher sandıktaki satış kârı ise bundan dolayı geçen sene 13,62 lira iken 
bu sene 16,29 liraya yükselmiştir. 

57 000 sandık satışından 5 700 000 lira satış, bedeli elde edilecek ve bunun (928 530) lirası 
kibrit satış hasılatı olacaktır. Bu miktar satış tahmininin azalmasına rağmen 1949 yılı satış hasılatı 
tahmininden 111 330 lira fazladır. 
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Yukardaki hesaplara göre satış kârları yekûnu 106 841 800 liradır ki, müfredatı aşağıda göste-

lODdfttr. 
Kâr 

. 1 . 
2. 
3. 
4 
5. 

6. 
7. 
8. 
9. 

10. 

Tütün 
Tuz 
Çay 
Bira 
İspirtolar 

Rakılar 
Şaraplar 
D. İçkiler 
Barut 
Kibrit 

Satış kârları : 
Buna daş satış kârları olarak 1 milyon lira ile maliyete giren bütçe giderleri ve sair giderler 

olarak (7 014 070) liraki, ceman [% 014 070 lira ayrıca eklenmiştir. 

1951 yılı içinde dış memleketlere yapılmakta olan mamullerimizin satışlarına devam edilecek 
ve bilhassa tuz satışları bu arada esaslı bir yer işgal edecektir. 

Maliyete giren bütçe masraflarına gelince müfredatı şöyledir: 

Amortismanlar 1 950 000 
Maliyete giren bütçe masrafları 2 714 070 
Sigorta primleri 2 350 000 

7 014 070 

Amortismanlar bilançoya göre ayrılması icabedip ayrıldıktan sonra gelir meyan mdan Hazineye 
yatırılmakta olan bütçe sabit kıymetlerine ait amortismanlardır. 

Sigorta primleri ise dahilî sigortı primleri için ayrılan paralardan zayiat ve hasarlar bedelleri 
mahsup edildikten sonra kalan miktar olup bu da Hazineye yatırılmaktadır, 

59 288 740 
5 532 000 

10 490 600 
3 325 600 

528 200 
510 740 

20 540 650 
321 670 

2 065 490 
3 309 580 

928 530 

106 841 800 
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Maliyete giren bütçe masraflarına gelince bunların müfredatı da .aşağıda-gösterilmiştir.. 

îınalât ve istihsal maliyetine giren bütçe masrafları 

1948 1951 
Fasıl Bilançosu, Bü1#e tah. 

— 2 829 764^ 
331 50,3. 

— . 
5 385 
15,159^ 
257 711 . 

6 m ( 
3 44Û,; 
11 ?1& 
222 734 

- • 

2 350 000 
308 280 
8 400 
5 400 
15 200 

— 
12 000 
3 790 
11 000 

— 

Ayrı MemU;rî; ücreti (. 
» Hizm^l^E.ücreti 
» Geçicff(hiznı.et;liler ücreti 

:» ^tazminat (Mesken) 
Kasa tazminat^,. 
Kira ,7 

» Tedav^ye,^. jtnasrafları 
Geçen!;.yıl ,bqrçları 
Eski vıllar,borçları 
îşçi ve^cuk yuvaları 

Toplam 3 683 520 2 714 070 

Bu suretle hâsıl olan (114 855 870) liradan muhtelif masraflar karşılığı olarak (3 935 137) 
lira tenzil edildiğinden gelir miktarı (110 920- -738) lira olarak kalmaktadır. 

Yapılan tenzilin ..mahiyetine gelince : 

1. (2 500 000) lirası amortismanlar karşılığı olup (bunun 1 950- 000-Mrası yukaca*;izah edildiği 
üzere bütçe sabit kıymetleri amortismanı, ve. 550 000 lirası da döner sermaye sabit» kıymetlen ajtnor,-, 
tismanı teışkil etmektedir. 

2. (350 000) lirası sa/bit kıymetler sigorta primleri tutarıdır, 

3. (899 437) lirası Merkez Bankasına ödenen faizlerin karşılığıdır. Bu- miktar 100 milyon li
ralık reeskont bonolarının % 1 hesabiyle faizleri olup bunlardan (75 500 00Ö) yiralık kısmı 

3627 sayılı Kanuna göre mütedavil sermaye ihtiyacı için ve 24 500 000 lirası da bidayette mevsim 
kredisi . .ihracı için çıkarılmış iken. sonradan, döner sermaye ihtiyacına karşılık .tutulmak üzere 
tecditleri cihetine gidilmesi Maliye Bakanlığınca^ kabul ed^miştir. 

Reeskont bonoları için, Merkez Bankasına. % 4 nispetinde^faiz. ödşnme^epOdpğuJıaîdş Maliye 
Bakanlığı faizlerinin % 3 ünü nsturn^ olarakidarev,e geri. vereceği.cihetle,f maşça| ahefab*n^fvyalnı^^ 
% 1 kaydedilmesini muvafık görmüş olduğundan masraf hesabına bu maksatla yalnız % 1 nispe
tinde faizi dahil edilmiştir. 

4. 185 700 lirası döner sermaye hesabından yapılan çeşitli masrafları ihtiva etmektedir. 

Bu suretle elde edilen (110 920 733) liraya (1 455 000) lira bütçe gelirleri hesıabına ve 768 
sayılı Bakanlar Kurulu kararma müsteniden 2 497 000 lira ve Millî Savunma Vergisi olarak da 
(98 701 695) lira eklenmiş ve Bütçe Kanunu tasarısının 2 nei maddesinde gösterildiği üzere B 
cetveli yekûnu (2X3 574 428) liraya yükselmiştir. Bu rakam geçen seneye nazaran (3 092 504) 
lira fazladır, 

(S. Sayîsa~r65) 
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Savunma dergilerinin 1949,1950,1951 yılı tahminlerinin" müfredatı "aşağıda gösterilmiştir. 

1949 İ950 1951 

Tütün 
Müskirat 
Bira 
Tuz 
Kibrit 
H.Âmil 

68 742 223 
7 522 009 
3 600 000 
2 200 000 
9 900 000 
1 250 000 

93 214 232 

73 155 810 
7 546 380 
3 TÖÖ̂ OOO 
2 350 000 
§ 000%)0 
İ 500^000 

97 252 190 

75 371 435 
7 180 260 
3 600 Ö00 
2 500 000 
8 550 000 
1-500 tTOO 

98 701 695 

Genel Bütçeye ödenecek Hazine hissesinin hesabına gelince: 

(98 701 695) lira Millî Savunma Vergisi olarak aynen ödenecektir. 

Bütçe Kanununa bağlı A cetvelinde gösterilen 1951 yılıHbütçe ^ giderleri yekûnu 37 913 153 
(33 770:153) l i ra Belediyeler ̂ hissesi olarak İller BânSasind oclenecek blan (3 786 570) lira çıka
rıldıktan sonra geriye kalan miktardan (1 228 155) lirasu Tayyare resmi olarak 76 087 855 
(71 944 855) lirası da Tekel hasılatı olarak yine Ilkzineye yatırılacaktır. 

İstatistikler 

Tekel Öenel Müdürlüğünün 11 yıllık maliyeti hakkındaki rakamları ihtiva eden cetveller 
reKçeye bağlıdır. 

Tütün 

Sene 

1939 
1940 

-1941 
1942 
1943 
1944 
1945 [1] 
1946 . 
1947 
1948 
134912] 

imalât 
Miktarı 

1*5 194 024 
14 739 969 
16 602 112 
17 406 685 
18 453 406 
18 636 638 
11 188 026 
17 528 913 
18 275 787 
17 764 923 
22 Ö7T 631 

[1] 7 aylık 
[2] 14 aylık 

Vasati 
Maliyeti 

" 72 
78 
85 
158 
223 
309 
352 
306 
335 
362 
359 

Tutarı 

10 920 010 
11 566 310 
14 147 914 
27 474 681 
41 071 121 
57 548 945 
39 387 569 
53 661 593 
61 262 920 
64 223 209 
79 146 322 

( S. Sayısı: 

Satış 
Miktarı 

14 416 716 
14 946 551 
16 358 096 
16 895 461 
17 629 367 
18 155 117 
10 900 696 
17 572 708 
18 547 768 
18 028 918 
20 753 042 

#• v* ,t 

65) 

Vasati 
Satış 
fiyatı 

332 
337 
339 
473 
616 
683 
721 
717 
720 
743 
765 

Tutarı 

47 926 563 
50 334 602 
55 435 383 
79 946 545 
108 552 267 
123 971 773 
78 552 921 
125 867 923 
133 426 416 
133 899 006 
158 842 331 
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Müskimt fabrikalarının on bir senelik işçi ücxetl$çi&ve Âşçi ba§W(& istihkak randımanları 

Litreye isa-
Çah$a&jşçi İstihsal edi- bet eden 

Yıl Saat Ücret adedi.- lenJitre işçilik 

1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 

2 133 782 
2 894 047 
3 404 028 . 
3 924 021 
5 816 143 
7 948 628 
5 327 179 
7 756 400 
8 641 202 
8 415 015 
7 794 024 

\ 

Yüı 

1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 

306 496 16 
463 746 30 
635 165 80 

1 075 337 66 
2 064 652 18 
2 994 73&vl7; 
2 182 315 69 
3 341 458 41 
5 885 113 04 
4 086 P%59* 
4 032 848 93 

Tuz 
11 ; 

• . . . . . ^ u i " ~.V* 

1 129 1& #01 210 
1 280 m # 5 896 
1 690 20>#97 349 
1 964 2%#70 006 
2 534 29|P2 081 
2 784 36*474 638 
3 07$ 2&458 178 
2 m 31&|48 341 
2 88§ 39 $98 453 
2 816f 38426 581 
2 621 40 162 608 

satışı 
yıllık '-

Toplam 
Yıl Ton - ' Lira 

1939 177 980 6 060-941 
1940 196 -249 6 858 '539 
1941 202*861 < 7 304 ^98 
1942- 212 874 8 669*27 
1949 193-176' 7 985^588 
1944 198HX>8* 8 508 <690 
1945 ~ 149 '882 - 5 814 011 -
1946 206*944 8 468 486-^ 
1947 241 201 9 551*950^ 
1948 235 001 9 387 556 
1949 251-944.^11 8%579 

îstital,. 
Kilöu, 

240 04% 42#; 
234 463b 16% 
250 e m 321 
240 9,m 52a 
266 dm 683 
256 m% m 
254 191 Wk 
206 $)4:29g? 
276 yk m 
263 mt im 
317 m Am 

B a ş t a n îşçilik 
Krjmi Lir^f 

; 0,17^ t 18%«§95 
0,204i o 18^^30 
0,23gŞ 7 21Şh$)2 

; 0 , 3 ^ t 3 9 İ i a i 
:•: 0,4gQl T 760^91 
, o,em t tmm 
r-0,5TO I 86İ|§47 
f0,54t# e 60|i|14 
r O , 6 ^ ^ 8 6 | | İ ^ l 
; OMU .-a 80i^tî8 
vO, ı - c , , . ~ 

K. 

71 
94 
41 
26 
50 
16 
21 
23 
37 
51 

1.97 
2.57 
3.13 
5.13 
7.07 
8.17 
7.69 

10.76 
14.71 
10.72 
10.04 

(•S.;-Sa$&n;;65).'-
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Barut ve Patlayıcı maddeler satışı 

Yılı 

1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 

Yıl 

1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 

11 yıllık 
Lira 

1 917 454 
2 597 456 
2 026 102 
2 893 643 
3 372 842 
3 452 627 
2 335 637 7 
4 417 041 
7 475 624 
8 735 145 
11 112 150 14 

Çay satışları 

8 yıllık 
Satış Vasati 

miktarı fiyat 
Kilo Kuruş 

358 730 1 386 
773 413 1 656 
673 353 1 663 
354 814 1 697 
667 374 1 724 

1 0Ç3 045 1 437 
1 325 176 1 529 
1 723 008 1 608 

Yılı 

1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 

Kibrit satışları 

11 yıllık 
Satış 

aylık 

aylık 

Satış bedeli 
Lira 

4 972 554 
12 807 055 
11 202 135 
6 020 876 
11 502 878 
15 275 838 
20 263 698 
27 698 024 

miktarı Sataş bedeli 
Sandık Lira 

46 077 3 560 842 
40 800 4 056 691 
47 919 4 192 971 
35 965 3 152 145 
47 864 4 786 421 
52 142 5 005 672 
31 615 3 264 387 
59 417 6 008 9^5 
65 656 6 563 2&3 
66 836 6 706 828 
70 279 7 027 900 

( S. &âya& : 65 ) 



- â â -
Kibrit 

1. 1939 - 1949 Tekelin muhtelif faaliyet dallarında kaydedilen gelişme: 

a) İstihsal 

b) Maliyet 

Yılı 

1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 

İstihsal 
" Sandık 

44 000 
40 100 
43 310 
32 950 
50 210 
60 715 
35 876 
57 175 
60 521 
64 279 
78 506 

Maliyet 
Lira 

19 
24 
29 
41 
73 
83 
80 
67 
69 
75 
71 

K. 

69 
21 
83 
55 
60 
21 
52 
68 
56 
02 
68 

2. istihsal konusunda Tekel işletmelerinde durum: (1939 dan beri) 

a) Ücretler: 

1939 - 1949 yıllarında işçi giriş asgari ve âzami saat ücretleri aşağıda gösterilmiştir. 

Yılı 

1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 

Asgari 
Kuruş 

8 
13 
15 
17 
17 
18 
22 
23 
30 
20 
24 

Âzami 
Kuruş 

10 
14 
16 
20 
20 
20 
25 
28 
35 
35 
39 

( S. Sayısı: 65 ) 
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b) İşçi başına randıman 

Tütün 

Tuz: 

Çay: 

Satış 
Maliyet 
Bey'iye 

Vılı 

1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 

Nak. muh. 
Satış 
Maliyet 

r 

Nak. muh. 
Satış " 
Maliyet, 
Bey'iye 
Nakliye 

] 

Yılı 

1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 

İmalât i 

44 000 
40 100 
43 310 
32 950 
50 210 
60 715 
35 876 
57 175 
60 521 
64 279 
78 506 

işçi İşçi başına 
adedi randıman 

346 127 167 
382 104 973 
406 106 677 
466 70 709 
546 91 960 
778 78 040 
889 40 355 
750 76 233 
696 86 955 
674 95 369 
640 122 822 

Hazine hissesi 
Lira 

43 297 664 
52 353 054 
73 891 499 
131 559 085 
169 290 253 
173 654 738 
107 612 658 
178 885 860 
163 130 294 
157 978 111 
159 838 954 (190 927 898) 
167 343 330 
174 789 550 (lr/0 

ölçü 

Kilo 

üon 

Kilo 

— Bütçe tahmini 
646 550) Bütçe teklifi 

Satışların tahlili 

Satış 

18 300 000 

250 000 

1 600 000 

Vasati fiyat Satış 
Kuruş S. masrafları 

781.83 
386.15 70 665 270 
37.79 6 824 480 
34.51 6 297 034 

4260.— 
790.— 1 974 210 
1257.— 3 143 790 
1575.— 
800.91 12 814 520 
94.50 1 512 000 
23.9.3 382 880 

Satış bedeli 

143 075 524 

83 786 784 
10 650 000 

5 118 000 
25 200 000 

14 709 400 

Kâr 

59 288 740 

5 532 000 

10 490 600 
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Vasati fiyat Satış 

ölçü Satış Kuruş S. masrafları Satış bedeli Kâr 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Bira: 

İspirtolar 

Rakılar: 

Şaraplar: 

D. içkiler; 

Barut : 

Kibrit: 

Satış kârları : 
Har: 
Mali 

Satış 
Maliyet 
Nak. muh. 

: Satış 
Maliyet 
Nak. muh. 
Satış 
Maliyet 
Bey'iye 
Nak. muh. 
Satış 
Maliyet 
Nak. muh. 

: Satış 
Maliyet 
Bey'iye 
Nak. muh. 
Satış 
Maliyet 
Bey'iye 
Nak. muh. 
Satış 
Maliyet 
Bey'iye 
Nak. muh. 

ici satış kârları 
iyete giren 

Litre 

Litre 

Litre 

Litre 

Litre 

Lira 

Sandık 

bütçe giderleri ve sair 

18 000 000 

5 600 000 

6100 000 

4 500 000 

808 500 

58.89 
24.16 
16.25 

125.67 
82.12 
34.12 

600.91 
198.61 

14.42 
56.15 
45.58 
38.23 
— 

555.89 
326.85 
13.34 
66.22 

% 60.60 
% 4.27 
% 6.53 

57 00010 000 — 

giderler 

7 658.— 
600.— 
713.— 

4 349 400 
2 925 000 

4 598 480 
1 910 740 

11 810 250 
879 730 

3 424 870 

1 720 330 
—_ 

1 834 080 
107 860 
486 880 

6 821 940 
485 000 
741 680 

4 023 060 
342 000 
406 410 

10 600 000 

7 274 400 
7 037 420 

6 509 
36 655 

16 114 
2 042 

1 720 
4 494 

2 4-28 
11 358 

8 048 

220 
500 

850 
000 

330 
310 

820 
200 

620 
5 700 000 

4 771 470 

1 000 000 
7 014 070 

3 325 600 

t i ] 510 740 
528 200 

20 540 650 

321 670 

2 065 490 

3 309 580 

928 530 
106 841 800 

8 014 070 

Faiz amortisman, sabit kıymetler, sigorta ve sair 
masraflar 

Bütçe B. cetvelinde gösterilen satış kârları 
768 S. Bakanlar Kurulu karariyle gelir kaydı lâ-
zımgelen 
Bütçe geliri 
Millî Savunma Vergisi 

Bütçe geliri toplamı: 
Bütçe giderleri 
Tayyare resmi 
Belediye hissesi 

Hazine hissesi: 

[1] Maliyetten tenzili düşünülen 

114 855 870 

3 935 137 

110 920 733 

2 497 000 
1 455 000 

98 701 695 102 653 695 

33 770 153 
213 574 428 

1 228 155 
3 788 570 5 014 725 38 784 878 

v 
174 789 550 
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Rapor 

35 . 1 . 1951 

Bütçe Komisyonu Yüksek Başkanlığına 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı Tekel Genel Müdürlüğünce tanzim edilmiş olan 1951 bütçesinin 
gider, gelir ve yatırım kısımlarını bölüm ve maddeleriyle tetkik ederek edindiğim kanaatleri 
temennilerimle birlikte aşağıda sırasiyle arzediyorum : 

Gider kısmı 

Tekel Genel Müdürlüğü 1951 bütçesi 20 128 632 lira olarak tesbit edilmiştir ki 1950 senesi 
bütçesine nazaran 2 443 825 noksaniyle tanzim edilmiştiı*. 

1951 yılı gider toplamı olan 20 128 632 liralık ödeneğin dağıtılın ş olduğu kısım ve bölümlerde 
geçen seneye nazaran 277 140 lira fazlalık, buna mukabil ise 2 720 965 lira eksiklik göze çarpmakta 
bu şekildeki fazlalık ile eksiklik karşılaştırıldığı takdirde bütçede bölümler arasında bir tevazün 
husule getirilmiş olduğu görülmektedir. 

Bu eksik ve fazlalıkların bölümlere göre mucip scbebleri tahlil edildiği zaman şu neticeyi bu
luruz: 

1. Tekel Genel Müdürlüğü memurları ücreti olarak 201/1 konulmuş olan ödenek geçen yıl öde
neğine göre 150 377 lira eksiktir. Bu noksanbk 1950 yılı bütçesinde (L) cetveline alınmış olan 8 
memur adedine bu yıl daha 22 memurun ilâve edilmiş olmasından doğmaktadır ki bu 22 memurun 
yıllık ödenek tutarı 99 600 liradır. Buna ilâveten 1951 yılı içinde yine bu bölümden tasarruf ile 
idare edilmesi muhtemel görülen 100 000 lira tenzil edilmek suretiyle 1951 yılı 201/1 nci bölümün
den 1950 yılma nazaran 150 377 lira tasarruf «dilmiştir. 

201/2 Fabrikalar ve işletmeler memurları ücretine ise geçen seneye nazaran 91 515 lira eklen
miştir. 

20/3 İller memurları ücretinden ise geçen yıl ödeneğinden 1951 yılı ödeneği 366 438 lira nok
sandır ki mucip sebebine göre 1950 yılında (L) cetveline alınmış olan 162 memura ilâveten 1951 
yılı içinde alınacak olan 54 memurdan tasarruf edilecek 169 500 lira ile bu maddede tasarrufu im
kânı görülen 139 250 lira ile üçüncü maddenin 1950 senesine nazaran 336 483 lira noksanile teklif 
yapılmakta ise de tasarruf edilen ödenekler mecmuuna göre arada 27 688 liralık bir fark göze 
çarpmaktadır. Bu miktar tasarruftan tenzil edildiği takdird'e bu maddede hakikî tasarruf 308 750 
liradır. Buna nazaran 201 nci bölümün umumî tasarrufu 459 139 liradan ibaret olması lâzım gelir. 

2. Hizmetliler ücreti : 

202 nci bölümün birinci maddesi ödeneği 1950 yılma nazaran 72 540 lira noksandır. Bunun se
bebi 1951 yılı genel müdürlük hizmetlileri kadrosundan 36 personel noksanile tanzim edilmiş olup 
bunların ücret tutarı yukarda zikredildiği veçhile 72 540 liradır. 

Aynı bölümün 2 nci maddesinden de 7 680 lira tasarruf edilmiştir ki bu da geçen yıl kadro
sundan 6 kadro tasarrufu suretiyle temin edilmiştir. 

3 ncü maddeyi teşkil eden iller hizmetlileri ücretinden ise 52 140 lira tasarruf edilmiştir ki bu 
tasarruf da iller kadrosundan 11 noksaniyle kadro tanzim edilmiş olmasından ileri gelmektedir ki 
bu bölümden ceman 132 360 lira tasarruf temin edilmiştir. 
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3. Muvakkat hizmetliler ücreti: 

203 ncü bölümün birinci maddesinden 9 725 lira, kadro adedinden İ9 aded tenzil edilmek su
retiyle tasarruf yapılmıştır. 

2 nci maddeyi teşkil eden muvakkat hizmetliler ücretinden ise 26 075 lira noksaniyle teklif 
edilmiş olup 1950 yılı ödeneğinden farklı olan bu tasarruf ise fabrikalardaki ilk öğretim öğret
menlerine lüzum hâsıl olmamasından, adetlerinin tenkisinden ileri gelmektedir ki 1950 yılı için 
21 kadro alınmış iken 1951 yılında ancak 4 kadro muhafaza edilmek suretiyle bu tasarruf temin 
edilmiştir. 

203 ncü bölümün 3 ncü maddesinden geçen yıllara nazaran tasarruf edilen 1 200 lira toplu 
olarak 1950 yılı ödeneğine göre tasarruf edilmek suretiyle temin edilmiştir. 

4. Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercümanlar ücretleri: 

204 ncü bölümü teşkil eden yabancı uzman vo hizmetlilerle tercüman1 arı ücretlerinden tasar
ruf edilen 125 000 liradır ki Genel Müdürlüğün 1951 yılı Bütçesinin gerekçesinde beyan edildiği 
veçhile istihdamlarma ihtiyaç kalmadığı bildirilen bâzı ecnebi mütehassısların 1951 yılı içinde is
tihdam edilmiyecekleri kararından mütevellit bir tasarruftur. 

5. Başka haklar: 

205 nci bölümü teşkil eden ve muvakkat tazminat namı altındaki bu bölüme 1950 yılı Bütçesinde 
konulmuş olan 20 000 lira 1951 yılı Bütçesine idhal edilmemiştir. 

6. 4178, 4598 sayılı Kanunlar gereğince yapılacak zamlar ve yardımlar: 

206 nci bölümün 1-10 ncu maddelerine konulmuş olan ceman 791 400 liralık ödenekler, kanunu 
ahkâmına göre ve geçen yıla nispet edilmek üzere konulmuş olup 1950 yılma nazaran 23 725 lira 

noksanı ve 18 125 lira fazlasiyle tanzim edilmişti:'. 

7. 207 nci bölümü teşkil eden yabancı dil para mükâfatı 1950 yılı Bütçesinde 20 000 lira 
kabul edilmişken 1951 yılı Bütçesinde bu ödeneğe lüzum görülmediğinden tasarruf edildiği anla
şılmıştır. 

8. 208 nci bölümü teşkil eden ve 1950 yılı Bütçesine konulmuş bulunan ikramiyeler adındaki 
800 000 liralık ödenek de, bu yıl bütçesine alınmamıştır. 

9. 5434 sayılı Kanun gereğince Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak ödenekler: 

209 ncu bölümü teşkil eden bu ödenek geçen yıla nazaran 221 696 lira eksik olup 1 200 000 
liradan ibaret olan bu ödeneğin halen kadroda mevcut bulunan müstahdemler sayıs:na göre 
hesap edilmek suretiyle tanzim edildiği görülmüştür. 

10. Temsil ödeneği: 

210 ncu bölüme mevzu 2 100 liralık temsil ödeneği hususi kanuna göre bütçeye konulduğu 
görülmüştür. 

11. Kasa tazminatı: 

218 nci bölümü teşkil eden bu ödenek 1950 yılındaki ödeneğe nazaran 5 000 lira noksaniyle 
260 000 lira olarak teklif edilmektedir ki, 1948 ve 1949 yıllarındaki hesap neticelerine göre elde 
edilen bir tahmine müstenit olduğu anlaşılmıştır. 

1.2. Yönetim giderleri : 

301 nci bölümü teşkil eden ve beş maddeden ibaret olan yönetim gidereri ödeneği 1950 yılı 
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Bütçesine nazaran 14 500 lira noksaniyle 87 500 lira olarak teklif edilmektedir ki, geçen yıla naza
ran bu madde üzerinde yapılmış olan tasarruf yerinde görülmüştür. 

302 nei bölümü teşkil eden iller büro giderlerine ait beş maddeye mevzu ödenekler keza 1950 yılı 
Bütçesindeki ödeneklere nazaran 21 000 lira noksaniyle 308 000 lira olarak teklif edilmekte olup bu 
ödeneklerin ihtiyaca yeteceği anlaşılmıştır. 

303 ncü bölümü teşkil eden matlbu evrak ve defterler giderlerinden 10 000 liralık bir tasarruf te
mini suretiyle 1951 yılı Bütçesine konulmuş olan 90 000 liranın idarenin umumi ihtiyacını karşılı-
yacağı anlaşılmıştır. 

304 ncü bölümü teşkil eden ve dört maddeden ibaret olan posta, telgraf, telefon ücret ve gider
lerine konulan 340 000 liralık Ödenek 1950 yılma nazaran 75 000 lira eksiğiyle konulmuştur. 

305 nci bölümü teşkil eden ve merkezle illere ait olan kira ödenekleri 1950 yılı Bütçesine naza
ran 169 999 lira eksiğiyle 425 001 lira olarak bütçesine konulmuştur ki, bunun 151 999 lirası mer
keze ait bina kira karşılığının bütçeden tamamen çıkarılmış olmasından ileri gelmektedir. 

13. Giyecekler : 

306 ncı bölümü teşkil eden giyecekler için 1951 yılında 125 000 lira teklif edilmekte olup 1950 yı
lına nazaran 25 000 lira bir fazlalık göze çarpmaktadır. Bunun üzerinde yapılan tetkikat sonunda 
bu ödeneğin, ihtiyaca kâfi gelmediğinden doğan bir zaruretle artırılmış olduğu anlaşılmıştır. 

14. Yolluklar : 

307 nci bölümü teşkil eden ve beş maddeyi ihtiva eden yolluklar ödeneğinde bu yıl 85 000 lira ta
sarruf yapılarak 635 000 lira teklif edilmiştir. 

15. Tedavi giderleri ve yolluklar: 

308 nci bölüme mevzu ve 4598 sayılı Kanun gereğince tedij^esi lâzımgelen bu ödenek 1950 yılı 
bütçesinde olduğu gibi 70 000 lira olarak teklif edilmektedir. 

16. Temsil ödeneği: 

403 ncü bölümü teşkil eden temsil ödeneği 1950 yılma göre 1 000 lira noksaniyle 4 000 lira ola
rak kabul edilmiştir. Genel Müdürlükçe idare namına ağ'rlanması icabeden bâzı misafirler için bu 
tahsisatın kifayet edeceği ve konulmasında bir zaruret bulunduğu beyan edilmiştir. 

17. Koruma ve tahsil memurlar1, hayvanları giderleri: 

iki maddeden ibaret olan 405 nci bölüme kanulmuş olan 103 000 liralık ödenek geçen yıl ödene
ğine nazaran 7 000 lira noksan olarak teklif edilmekte olup balen istihdam edilmekte olan 560 ko
ruma ve tahsil memuru hayvan yem bedeline müstahak olduğuna göre beheri için ayda 15 lira he
sabiyle tanzim edilmiştir. 

18. 1050 numaralı Muhasebei Umumiye Kanununun 48 nci maddesini ilgilendiren giderler. 

407 nci bölümün 1 - 5 nci maddelerine konulmuş olan bu ödenekler tutarı 1950 yılı tahsisatına 
göre 2 000 lira noksaniyle, 68 500 lira olarak teklif edilmekte ve bu miktarın ihtiyaca kifayet edece
ği beyan olunmaktadır. 

19. Vergi ve resimler: 

417 nci bölümü teşkil eden ve 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince ödenecek vergi 
ve resimler için konulmuş olan ödenek geçen yıla nazaran 30 000 lira eksiğiyle 20 000 lira olarak 
konmuştur, 
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418 nci bölümü teşkil eden para nakil giderleri: 360 000 lira olup 1950 yılı bütçesine nazaran 

bu bölümden 75 000 lira bir tasarruf yapılmıştır. 

419 ncu bölüme mevzu ve mahkeme giderleri için konulan 40 000 liralık tahsisatta bu yıl 
20 000 liralık bir artış göze çarpmaktadır. Bununda ihtiyaca kifayet etmediğinden ileri geldiği ve 
zaruretle arttırıldığı anlaşılmıştır. > . . . - . 

20. T e c r ü b e , ıslah ve m ü c a d e l e g i d e r l e r i : '- , ' '• " v '" • '";;"'"" " '''' ' ' ~': "' : '" -,'"•• 

420 nci bölümde beş maddeyi ihtiva eden tecrübe, ıslah ve mücadele giderleri için 20 000 lira 
tasarrufla bu yıl bütçesine 210 000 lira konulmuş olup bu miktarın ihtiyaca tekabül edeceği yapı
lan tetkik neticesinde anlaşılmıştır. 

21. Kaçağı takip ve önleme giderleri: 

421 nci bölüm olan ve dört maddede muhtelif işlere tâ-hsis edilmiş bulunan bu ödenek 420 000 
liradan ibaret olup geçen sene tahsisatına nazaran 45 000 lira eksik ise de teklif edilen miktarla 
bu hizmetteı-in görülebileceği kanaati hâsıl olmuştur. 

22. Yayın giderleri: 

451 nci bölümü teşkil eden ve iki maddeden ibaret olan yayın giderlerinde de 10 000 lira ta
sarruf edilmek suretiyle 1951 yılı için 15 000 lira teklif olunmaktadır. 

23. Milletlerarası kurum ve dernekler giderleri: \ 

453 neü bölümün 1 ve 2 nci maddelerine konulan bu ödenekler geçen yıla nazaran 5 000 lira 
fazlasiyle 20 200 liradır. Bu bölümün ikinci maddesindeki 5 000 liralık fazla teklif 1951 yılı için-' 
de Paris'te ve Amsterdam'da toplanacak kongrelere gönderileceklerin yollukları karşılığı olarak 
konulmuş olup bir zaruretten mütevellit olduğu anlaşılmıştır. 

24. İç kongreler: 

457 nci bölümü teşkil eden iç kongreler için bu yıl ödenek teklif edilmemektedir. 

25. 458 nci bölümü teşkil eden propaganda ve sergi giderleri için geçen yıl bütçesine konul
muş olan 210 000 lira bu yıl bütçesinde tasarruf edilmiştir. Bu hizmetin başka yollardan ve idare 
tarafından gereken hallerde yerinde ve isabetli yapılacak reklâmlarla temin edileceği düşünül
mektedir. 

26. Spor giderleri için 459 ncu bölüme konulmuş olan 7 500 liralık ödenek geçen yıl ödeneğin
den 2 500 lira noksan olup bu yıl için kifayet edeceği ifade edilmiştir. 

27. Kurs ve öğretim giderleri:* 

476 nci bölümün birinci maddesini teşkil eden kurs giderleri geçen yıl ödeneğinden 1 000 lira 
noksaniyle 1 000 lira olarak teklif edilmektedir ki tütün eksperi kurşundaki öğrencilerin ders 
malzemesi ihtiyacı için harcanacağı anlaşılmıştır. 

2 nci maddeyi teşkil eden öğrenci bursları ve başka her çeşit giderler için konulmuş olan 
82 830 lira 1950 yılı Bütçesine göre 25 370 lira tasarrufludur. Bu hususta Genel Müdürlük büt
çesine bağlı gerekçede beyan edilen mütalâa uygun görülmüştür. 

28. 480 nci bölümü teşkil eden yurt dışı acenta ve mümessilliklerin her türlü giderleri için ko
nulmuş olan 40 000 liralık teklif 1948, 1949 yıllarında yapılan sarfiyata nazaran bir nispet dâhi
linde teklif edilmiş olup 1950 yılı Bütçesine nazaran 35 000 lira tasarruf temin edilmiştir. 

29. 501, 502, 505 nci bölümlere konulmuş olan ceman 135 000'liralık ödenekler geçen yıl 
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ödeneklerine göre 10 000 lira noksaniyle olup bunların tahakkuk ettikçe ödenmeleri kanun 
icabıdır. 

30. Yardımlar: 

602 nci bölümü teşkil eden işçi kurul ve sendikalarına yardım ödeneği geçen yıl olduğu gibi 
aynen 25 000 lira olarak teklif olunmaktadır. 

604 ncü bölümü teşkil eden çeşitli hayır kurumlarına yardım olarak kullanılan 3 000 lira da 
geçen yılın aynıdır. 

605 nci bölümü teşkil eden ve 4250 sayılı İspirto ve ispirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu gereğin
ce şarapçılara verilecek prim ve yapılacak başka ödemeler için bu yıl bütçesine konulan 150 000 
lira geçen yıla nazaran 100 000 liralık fazla bir ödeneği teşkil etmekte ise de bunu 1951 yılı 
içinde yapılacak 500 000 litreden fazla şarap ihracatı için verilecek prim tahsisatı dikkate alı
narak tesbit edilmiştir. 

Gelir kısmı (B Cetveli) 

1. Tekel Genel Müdürlüğü 1951 yılı gelir bütçesi üzerinde yaptığım tetkikat neticesinde idare
nin 1951 yılı için tahmin etmiş olduğu gelir yekûnu 213 574 428 liradan ibarettir. 

2. Gelirin geçen yıla nazaran yapılan mukayesesinde 4 221 505 lira bir fazlalık mevcut olup, 
buna mukabil de bâzı maddelerden 1 129 001 liralık da eksik göze çarpmaktadır ki, bu eksiklikten 
1 059 001 lirası satış kârlarından 70 000 lirası da çeşitli hasılat geliri tahmininden mütevellittir. 

3. Yedi bölümden ibaret gelir bütçesinin muhtevası olan 213 574 428 lirayı aşağıdaki şekilde bö
lümlere göre tevzi ve izah ettiğimiz takdirde gelir bütçesinin umumi tablosunu daha vazıh bir şekil
de belirtmiş olurum şöyleki : 

Bölüm 1 — Satış kârları (Tekel geliri) 110 920 733 lira. 

(Tütün, tuz, çay, bira, ispirto, rakı, §arap, kanyak, vermut, kınakına, malt, likör, votka, cin, viski, 
şampanya, barut, kibrit) satışı kârları. 

4.- Çeşitli gelir hasılatı : 870 000 lira. 

Bölüm 2 — (Tütün Beyiye Resmi, Barut Beyiye Resmi, Yerli Şarap" Beyiye Resmi, Ecnebi 
Müstahzarat Beyiye Resmi, Barut Tekel Resmi). 

5. Para cezaları : ' 

Bölüm 3 — 235 000 lira. 

6. Çeşitli hasılat : ^ , ' » 

Bölüm 4 — 250 000 lira. 

(Lojman kiraları, demirbaş satışları, irat kaydiyle tahsil edilen depozitolar bayi defterleri satışı, 
satılan evrakı matbua bedelleri). 

7. Geri alma : . 

Bölüm 5 — 100 000 lira. 

8. Bölüm 6 — (768) sayılı Bakanlar Kurulu kararı gereğince gelir kaydı lâzımgelen 2 497 000 
lira. 

9. Bölüm 7 — Nâzım gelirler : (Tütün, içki, tuz, kibrit, savunma vergileri 98 701 695 lira. 
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Hülâsa 

1951 yılı gelir bütçesi 213 574 428 liraya yükselmiştir. Bu rakam geçen seneye nazaran ,3 092 504 
lira fazladır. 

A/2 — Cetveli 

Tekel Genel Müdürlüğünün 1951 yılı yatırım bütçesi üzerinde yaptığım tetkikat sonunda elde et
tiğim neticeyi şu şekilde izah edebilirim : 

1. 1951 yılı yatırim bütçesi 901 - 909 kadar, dokuz bölümü muhtevi olup bu bölümlere muhte
lif iş ve hizmetler için konulmuş olan ödenekler yekûnu 13 641 521 liradan ibarettir. 

2. Bu bölümlere konulan ödenekler arasında bu yıl içinde temin edilen tasarruf yekûnu ise 1950 
yılı Bütçesine nazaran 2 887 000 lirayı ihtiva etmektedir. 

3. Bütçenin A 2 cetvelini teşkil eden bu bölümlerde yapılmış olan tasarruflara mukabil bölümün 
birinci maddesini teşkil eden fabrikalar ve işletmeler için keza 909 ncu bölüme bu yıl içinde konul
muş olan 652 521 lira da 5433 sayılı Kanun gereğince Eize Çay Fabrikası taksitinin ödenmesi için 
konulmuştur. P«*. "'' 

Temenniler 

Teşkilât kadroları: 

Genel Müdürlüğün memur kadrosu, teşkilât kanununa göre 3765 tir. 1950 senesi (L) cetveli 
179 dur. Senelik tutarı 348 900 liradır ve ilk defa olarak Bütçe Kanununa eklenen (L) cetveline 
alınmak suretiyle mevkuf tutulmuştur. 

Esas kadro tutarı 10 850 900 liradır. Dış teşkilâtta çalıştırılacaklar için teşkilât kanununun 8 nci 
maddesi gereğince ödenmesi icabeden ücret farkı olarak hesaplanan miktar 118 650 liradır. 

4598 sayılı Kanun gereğince kadro fevkinde terfileri yapılanların aylık farkları için 1 423 200 
liraya ihtiyaç vardır. 1950 yılı bütçesine, bakiyesi tasarruflarla karşılanabileceği düşünelerek 
875 350 lira konduğu görülmüştür. 1950 yılı bütçesiyle ilk defa olarak mevkuf tutulmuş olan 179 
kadronun tutarı 348 900 lirayı bulmaktadır. 

Halen münhal bulunan kadrolar; 180 dir. Bunların senelik tutarı 594 300 liradır. 1951 yılı büt
çesinde bunların (L) cetveline ilâvesi suretiyle tasarruf edilmiş ve yapılan devamlı gayretler ne
ticesinde bir milyon lira civarında bir kadro tasarrufu elde edildiği memnuniyetle görülmüştür. 
Halen meşgul bulunan kadrolar 3406 dır. 

31 Mayıs 1950 tarihinde 30 fiili hizmet yılını doldurmuş olanlar 38 dir. Fiilen verilen ücretlere 
göre senelik tutarı 169 500 liradır. 

% 30 senelik fiilî hizmet yılını dolduranların Emekli Sandığı Kanununun 39 ncu maddesinin (B) 
fıkrasının verdiği, 1949 yılında geniş ölçüde istimal edilen yetkiye dayanılarak emekliye sev-
bedilmeleri yoluna gidildiği takdirde bu kadronun tamamiyle tasarruf edilmesi mümkün olur. 

13 . VII . 1950 tarihinde 60 yaşını ikmal edenler de 37 dir. Bunların da senelik ücretleri 123 600 
liradır. P^mekli Kanununun 40 ncı maddesinin ilk fıkrasının verdiği yetkiye dayanılarak bu 
gibiler hakkında 60 yaşından sonra 65 yaşma kadar çalışmalarına imkân verilmeksizin, yaş tah
didi hükümleri tatbik edilecek olursa bu cihetten de mühim bir tasarruf sağlanmış olur. 

Genel Müdürlüğün 1950 yılı Bütçe Kanununa bağlı (D) cetvelile kabul edilen hizmetli kadro
su 2182 dir. Bu kadrodan 1949 senesine 1950 senesi Bütçesinde tutarı 61 400 lira olan 30 kadro 
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tasarruf edildiği gibi 1950 ydî içinde inhilâl etmiş olan 60 hizmetli kadrosuna tâyin yapılmıyarak 
100 440 liranın tasarruf edildiği görülmüştür. 

1951 yılı Bütçesinde bu kadrolardan hemen tamamına yak:n bir kısmının tasarruf edilmesi 
mümkündür. 

Mevkuf tutulmuş olanlarla münhal bulunanlar hariç olmak üzere kalan 3406 memur kadrosu 
Genel Müdürlük teşkilâtına aşağıdaki şekilde dağılmış bulunmaktadır. 

Bakanlık inceleme ve denetleme kurulu 11 
Merkez (istanbul) 581 
Mülhakat ' 2161 
Fabrikalar ve işletmeler 653 

3406 

Münhaller hariç olmak üzere, hizmetli kadrolarının teşkilâta bağlı şekli şöyledir: 

Bakanlık inceleme ve denetleme kurulu 10 
Merkez (İstanbul) , 247 
Mülhakat 1682 
Fabrikalar ve işletmeler 183 

2122 

Bakanlık inceleme ve denetleme kurulunda 15 memur kadrosu mevcut olup tazminatları ile bir-
* likte yıllık tutarı 80 400 liradır. Bu kuruldaki müstahdem kadrosu da 11 olup yıllık tutarı 27 120 

liradır. Bu kurulun yıllık tutarı 107 520 liraya baliğ olmaktadır. 

Aydınlatma, ısıtma, kırtasiye ve sair bilcümle masraflariyle birlikte 120-130 bin lira civarında 
Genel Müdürlüğe masraf yüklenmektedir. 

4036 sayılı Teşkilât Kanununun 23 ncü maddesine göre bugün için esas vazifesi Genel Müdür
lükle Bakan arasındaki muhaberata tavassut etmek diye ifade edilebilecek olan ikinci bir teşki
lât kademesi mahiyetini almış bulunan bu kurul üzerinden tasarruf tedbirleri alındığı şu sırada 
bu teşkkülün kaldırılmasiyle 120-130 bin liranın tasarrufu mümkündür. 

Merkez teşkilâtında memur adedi 581, hizmetli adedi 247 dir. Bu miktar ihtiyacın çok üstünde
dir; Teşkilât Kanunu ile geniş bir merkez teşkilâtı kurulmuş olmasının ve bu teşkilâta zamanla 
muhtelif membalardan memur ve hizmetli alınmış bulunmasının bugünkü durumu yarattığı anla
şılmıştır. 

Merkez teşkilâtının hakiki ihtiyaca ve idarenin bünyesine uygun bir şekilde yeniden tertiplen
mesi halinde kadro tasarruflarının mühim suretto sağlanması mümkündür. 

Meselâ: 

1. Ticaret grupuna bağlı Müskirat ilk maddeler şubesi kadrosu 16, yıllık ücreti 57 900 (D). 
cetveli hizmetlileri 4 500 lira ki ceman 62 400 liradır. Tâli istihkakları ile umumi masraflar naza
rı dikkate alınırsa bu şubenin yıllık masrafı 70 000 liradır. 

Bu şube işlerinin 4 - 5 memurla ifa edilebileceğim grup müdürü ifade etmektedir. Bu şube teş
kilâtının tamamiyle kaldırılarak hizmetinin 3-5 memur ilâvesiyle müskirat fabrikalar şubesine 
devri zaruridir. 

2. Ticaret grupuna bağlı Tekel maddeleri şubesi kadrosu 10, yıllık tahsisatı 42 600 (D) 
cetveli hizmetlileri 6 180 lira ki, ceman yıllık kadro tutarı 48 780 liradır. Tâli istihkaklarla umumi 
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masraflar bu hesaba ithal edilecek olursa bu miktarın 55 000 lira olduğu anlaşılır. 

Bu şubenin vazifesi ise sadece hariçten ithal edilecek olan şampanya, viski, çay, av malzemesi 
ve emsali patlayıcı maddelerin satmalmmasmdan ibarettir. Grup müdürü bu şubenin yukarda 
ifade edilen müskirat ilk maddeler şubesiyle tevhidi icabettiği mütalâasmdadır. Halbuki Genel 
Müdürlüğün sigara kâğıdından buhar kazanma kadar her nevi madde ve malzeme ihtiyacım 
çeşitli ve şekiller dâhilinde temin ve tedarik eden (Malzeme alım şubesi) vasıtasiyle satmalmarak 
bu şubenin tamamen kaçırı lması zaruridir. 

3. Fabrikalarla işletme yerlerinde, iş ve işçi sigortaları kanunları hükümlerine göre yapıl
makta olan yardımlarla iş yerleri dahilî talimatnamesi gereğince yapılması kabul edilmiş bulunan 
(muhtelif yardımlara) ait muameleleri ve bu kanunların alâkalı hükümlerinin tatbikini ifa 
ve idare etmekte olan ve yıllık kadro tutarı 21 900 (D) cetveli 1 200 lira ki, 23 100 lira olan 
idare ve yardımcı işler grupuna bağlı Sosyal Yardım Şubesi kaldırılarak muamelâtının özlük 
İşleri Şubesine devrolunması zaruridir. 

4. Muhasebe Müdürlüğü, fazla olan 9 memurun başka yerlere tâyin edilmesini; Enstitüler 
Müdürlüğü de fazla bulunan 5 memurun alınmasını ifade etmiştir. 

5. Mülhakattaki memur kadroları: 2 261 hizmetli kadroları 1719 olmak üzere tamamı 3980 
dir. Mülhakat teşkilâtı, başmüdürlük, müdürlük, memurluk olarak tertiplendiği ve lüzumundan 
fazla geniş tutulduğu görülmüştür. 

Halen 33 başmüdürlük mevcuttur. Tütün mmtakalarmda bulunmıyan başmüdürlükleri, mü
dürlüğe, müdürlükleri, memurluğa tahvil suretiyle tasarrufa gitmek yerinde olaeak ve ihtiyacını 
da sarsmıyacaktır. Bundan başka genel müdürlük zaman, zaman mahallerince yapılan ve muhtelif 
makamlardan desteklenen ısrarlı talepler karşısında bâzı yerlerde idare memurlukları teşkili za
ruretinde kaldığı ve bu yüzden satış masrafının artmasına yol açtığı görülmüştür. 

Vatandaşın ihtiyaçlarını tam olarak karşılamak şartiyle işletme ile ilgili bu gibi mevzularda 
yalnız iktisadi zihniyetle hareket, düşünce ve. hedefinin hâkim olması zaruri görülmek iktizia eder. 
Bu itibarla genel müdürlüğün bu gibi hallerde geniş hesaplara istinat ettirerek aldığı kararlar 
esas tutulmalıdır. 

Hiçbir iktisadi lüzum ve esasa dayanmıyan, idareye külfet tahmil etmekte bulunan Edirne Baş
müdürlüğü teşkilâtının müdürlük haline getiriilmesi hakkında idarece yerinde olarak alman ka
rarın, hudut şehri olması mülâhazasiyle mevcut teşkilâtın küçülttürülmesi muvafık olamıyacağı 
mütalâasiyle ,infaz edilmemesi bu mevzuda karakteristik bir misal olarak göstermek mümkündür. 

6. İşletmelere gelince: Buralarda kadrolar tabiî olarak seyyaldir. Yani kanunlarla tertip 
edilmiş değil, her yıl ihtiyaca göre dairelerince tesbit edilmektedir ve işletmeler için buna zaru
ret vardır. ; ' 

Bir işletme olduğu halde, kadroları kanunla değişmez bir şekilde tesbit edilmiş tek daire, Tekel 
İdaresidir. Bu durum karşısında kadro hareketlerine hiçbir veçhile imkân vermemekte ve geniş 
ölçüde memur istihdamına ve kadro istimaline sebebiyet vermektedir. Tasarrufa âzami derecede 
yardım edecek olan kadrolarda seyyaliyet ve ihtiyaeâ göre tesbit esasının her halde bütün devlet 
dairelerinde ve işletmelerde olduğu gibi Tekel Genel Müdürlüğü için de kabul edilmesi çok yerin
de olacağı kanaatindeyim. 

7. Mülhakat teşkilâtının bugünkü ihtiyaca göre yeni baştan ayarlanması en basit bir hesapla 
2 - 3 milyon liralık bir kadro tasarrufu kolaylıkla sağlanacağından bu hususun ehemmiyetle üzerin
de durulması icabeder. 

Merkez teşkilâtında ise asgari bir hesapla 100 kadar memurun yine kolaylıkla tasarruf edilmesi 
mümkündür. 
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8. Tekel idaresinin takip teşkilâtı : Kaçak* tütün, sigara, içki takibati,yle meşgul bulunmakta

dır. Halbuki memleket içi kaçakçılıkla mücadele, kanunları gereğince zabıta kuvvetlerinin esas 
vazifesinden bulunduğu cihetle hu teşkilâtın tama nüyle kaldırılarak takip işlerinin zabıtaya bırakıl
ması icabeder. Ve zabıtanın bu kanuni vazifesini de yapmaya davet edilmesi ve yapılmasının temin 
olunması suretiyle (Tekel kaçak takip teşkilâtının) tamamiyle tasarruf edilmesi mümkündür. 

Takip teşkilâtı kadroları : 640 kişidir ve yıllık tutarları 1 006 500 liradır. Arzettiğim şekilde bu 
vazifenin mücadele kanunları hükmüne tevfikan zabıtaya devrile 1 006 50^ liranın tasarrufu müm
kündür. 

9. Tekel idaresi inşaat işlerini merkez teşkilâtında mevcut olan inşaat şubesi vasıtasiyle yü
rütmektedir. Şurası muhakkaktır ki inşaat işleri matlup veçhile yürütülememektedir. Zira idare 
inşaat servisinin, Bayındırlık Bakanlığı teşkilâtına nazaran tâli derecede ve ehemmiyette olması 
itibariyle kuvvetli teknik elemanların bu idareye rağbet etmedikleri bir hakikattir. Kuvvetli eleman
ların alınması mümkün olamamaktadır. 

Bayındırlık Bakanlığının; mühendisliğin her şubesinde bol miktarda ihtisas sahibi elemanları 
mevcut olduğu halde Tekelde inşaatın eşitli nevileri üzerinde ihtisas yapmış elemanlar olmadığı 
gibi tecrübeleri de yoktur. 

Bayındırlık Bakanlığı teknik elemanlarına muhtelif şekillerde bâzı kadrolar temin etmekte olma
sına mukabil Tekelde buna daha az imkân bulunmaktadır. 

Devlet inşaat işlerini yürütmek vazifesi kendi teşkilât kanunu ile Bayındırlık Bakanlığına bıra
kılmıştır. Ve âmme hizmetlerinde, vazife taksimi esasına göre de bu gayet tabiî bir keyfiyettir. 

Netekim evvelce bâzı daireler tarafından .doğru dan doğruya yapılan inşaat, sonradan bu mülâha
zalarla Bayındırlık Bakanlığına devredilmiştir. Büyük Millet Meclisi inşaatının, havayolları inşaa
tının da Havayolları Genel Müdürlüğünden Bayındırlık Bakanlığına devrolunması gibi. 

Bayındırlık Bakanlığı halen bütün Devlet teşkilâtının hava meydanmdan, hastane binasına, 
damızlık ahırlarından Hükümet konaklarına kadar her nevi inşaat ihtiyacını karşılamaktadır. Di
ğer taraftan Tekel Genel Müdürlüğünce yapılan inşaatın plân ve projeleri Bayındırlık Bakanlı
ğınca tasdik ve inşaata ait ihtilâflar Bayındırlık Bakanlığınca halledilmekte ve buna ait her türlü 
direktifler yine aynı Bakanlıktan alınmaktadır. ; % 

Tekel idaresinin işaat şubesi emrindeki memur kadroları 25, yıllık tutarı 160 800 (D) cetveli 
hizmetlileri 44, yıllık tutarı 193 990 lira ki ceman 300 780 lira tutmakta, ikramiye, çocuk zammı, 
muhtelif harcırahlar, kırtasiye, öteberi, tenvir teshin gibi tâli istihkaklara idare masrafları da ilâve 
edilirse bu mikdan 350 000 liraya baliğ olmaktadır. 

Bu vaziyet karşısında inşaat işlerinin prensip ve hem de teknik bakımdan ve işlerin iyi yürütül
mesi bakımından ve diğer dairelerde yapıldığı gibi Bayındırlık Bakanlığına devredilmesi zaruridir. 

Devir keyfiyeti esas itibariyle Bayındırlık Bakanlığınca da uygun görüleceğini yaptığım temas-
dan anladığım veçhile Tekel inşaatının Baymd'rlık Bakanlığı tarafından yaptırılması hususunda 
tanzim ettiğim kanun tasarısını Meclis Başkanlığına sunmuş bulunmaktayım. 

Tekel idaresi muhtelif mahallerde yaptırmakta olduğu inşaatın her biri için teknik elemanların
dan bir veya bir kaçını mahsusen memur etmek zaruretinde bulunmaktadır. Halbuki o yerlerde Ba
yındırlık Bakanhğ-nm esasen kurulu teşkilâtı mevcut olduğundan devir halinde Tekel inşaatına ait 
kontrol, murakabe, kabul ve tesellüm gibi hususlar için mevcut bir teşkilâtın vazifelendirileceği şüp
hesizdir. Bu bakımdan 300 000 liralık kadronun en, geniş bir hesapla üçte ikisinin devrolunması 
kâfi gelecek bu suretle mühim bir kadro tasarrufu sağlanmakla beraber inşaatta sürat ve selâmet de 
elde edilmiş olacaktır. 
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Hulâsa 

Tekel idaresinin yukarda tavzihan arz ve izah ettiğim bu vaziyetleri tetkik edince idarenin 
bünyesini işgal etmekte olan personel kadrosunun İdarenin iş hacmına nazaran mühim bir ka-
harma teşkil etmek suretiyle Genel Müdürlüğün teminiyle mükellef bulunduğu gelirin bir kısmını 
istihlâk etmekte olduğunu teessürle müşahede etmek mümkündür. 

Bu durum ehemmiyetle dikkate alındığı takdirde Genel Müdürlük idaresinde yepyeni bir per
sonel reformuna ihtiyaç vardır ki, bu reform derhal yap:ldığı ve az elemanla daha rasyonel iş 
yapmak ve kazanç temin edebilmek esası tatbik olunduğu takdirde idarenin bugün temin etmek
te olduğu varidata en az 5 - 6 milyon lira daha ilâve edeceğine kanaat edebiliriz. 

Arzeylediğim bu ıslahın vücut bulmasına bizzat Genel Müdürün de samimî bir kanaatle iştirak 
ettiğini memnuniyetle arzedebilirim. 

Genel Müdürlüğün bünyesini taşıran ve gelirinin mühim bir kısmım eriten bu insan kalabalığı
nın giderilmesi ve daha tasarruflu bir kadro içinderandımanlı bir mesai tanzimi suretiyle gelirin 
artırılması hususunda Genel Müdürün sarf etmekte olduğu arzu ve emek yeni bir kanunla idareye 
temin edildiği takdirde Devlet Bütçesine yardımcı olan Tekel idaresinin gelirinde derhal bir 
artışın husul bulacağına kanaat ederken idareden memleket ve Devletin beklediği gayeyi olgun 
bir surette kavramış olan Genel Müdürlüğe bu imkânı vermemizin bir icap ve zaruret olduğunu 
arzederim. 

Tokad Milletvekili 
Sıtkı Aîanç 
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Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. 1/90 
Karar Nd. 40 

19 .11 . 1951 

Yüksek Başkanlığa 

Tekel Genel Müdürlüğü 195.1 yılı Bütçesi 
hakkında Gümrük ve Tekel Bakanlığınca hazır
lanıp Başbakanlığın 30 . II . 1950 tarihli ve 
71/1723 sayılı tezkeresi ile Yüksek Meclise su
nulan Kanun tasarısı komisyonumuza havale 
buyurulmakla Gümrük ve İnhisarlar Vekili Nu
ri özsan, Tekel Genel Müdürü Hadi Hüsmen ve 
Maliye Bakanlığının yetkili temsilcisi hazır ol
dukları halde incelenip görüşüldü. 

Bu tasarıyı komisyon adına inceliyen rapor
törün raporu okunduktan ve tümü üzerinde in
celemeler ve görüşmeler yapıldıktan sonra bö
lümlerin tetkikma başlanmıştır. 

Gider Bütçesi: 

Adi ve yatırım olmak üzere iki kısmı ihtiva 
eden Tekel Genel Müdürlüğünün 195İ yılı Büt
çesinde adi bütçe kısmı olan (A/ l ) cetveli top
lamı geçen seneye nazaran (2 443 825) lira bir 
noksanlıkla (20 128 632) lira olarak teklif edil
miş bulunmaktadır. 

Kısımlar itibariyle bu noksanlığın tahlili şöy
ledir: îkinci personel giderlerinde (1 761 956) 
üçüncü yönetim giderleri kısmında (332 999), 
dördüncü daire hizmetleri kısmında (438 870), 
beşinci borçlar kısmında (10 000) lira bir eksi
liş ve altıncı yardımlar kısmında (100 000) lira
lık bir artış görülmektedir. 

Bu eksilme ve çoğalmanın bölümler itibariy
le tah'.ili, gerek Hükümetin gerekçesinde ve ge
rekse komisyon raportörünün raporunda tafsi-
len izah edilmiştir. 

Bölümlerin incelenmesinde komisyonca (A/ l ) 
cetveli üzerinde şu hareketler yapılmış bulun
maktadır: 204 ncü bölümden (40 000) lira 
indirilmiştir. Alman izaha göre bu paranın 
tütün hastalıkları hakkında getirtilecek bir uz
man ücreti karşılığı olarak konduğu halbuki 
tütün hastalıklariyle ve bilhassa tripis ile mü
cadelenin Tarım Bakanlığının vazifesi cümlesin
den bulunması ve ihtisas bakımından da bilcüm

le nebat hastalıklariyle mücadele keyfiyetinin 
bu Bakanlık dışında bir daireyi meşgul etmiye-
rek bir takım israfların da önlenmesinin' icap 
ettiği, gerçe Tütün Kanunu bu idareye böyle bir 
vazife vermiş ise de her teşekkülün kendi esas 
görevi içinde kalması lüzum ve zarureti karşı
sında bu noktanın da düzeltilmesi gerektiği uzun 
tartışmalara sebep olmuş ve neticede bu mucip 
sebeple-r Komisyonumuzca varit görülerek Hü 
kümetin, hizmet tedahülüne sebep olan kanun 
hükümlerini telif etmesini ve bu bölümden 
(40 000) liranın indirilmesini uygun bulmuştur. 

207 nci Dil ikramiyesi bölümüne 20 000 lira 
eklenmiş ve Genel Müdürlük öteberi giderlerin
den de (20 000) liralık bir tasarrufun yapılması 
mümkün görülerek gerekli indirmeler yapılmış
tır. Döşeme ve demirbaş maddesinin gelecek yıl 
ikiye ayrılarak miktarlarının ayrı olarak tesbiti 
ve bu suretle kontrolün daha kolay olacağı anla
şıldığından keyfiyetin raporumuzda yer alması 
uygun görülmüştür. 

307 nci yolluklar bölümünün ikinci geçici 
görev yolluğu maldesinden (35 000) lira, bu 
hususta, daha tasarruflu hareket edilmesini temin 
maksadiyle ve beşinci yabancı uzmanlar yolluk
larından yukarda arzedilen uzmanın getirilme
sinden vazgeçilmesi itibariyle (15 000) lira indi
rilmiştir. 

308 nci tedavi giderleri bölümünün ikinci ve 
üçüncü maddelerine daha fazla ödenek konması
nı temin maksadiyle birinci Genel Müdürlük kıs
mında (13 000) lira indirilmiş ve ikinci fabrika
lar maddesine (3 000) ve üçüncü iller maddesi
ne de (10 000) lira eklenmiştir. 

421 nci bölümün ikinci maddesindeki ema
net ambarları giderlerinin bütçe giderleri arasın
da yer almasının doğru olmadığı ve bu hizmetin 
doğrudan doğruya mütedavil sermayeyi ilgilen
dirmesi sebebiyle bütçeden ç^f i lmas ı gerektiği 
anlaşıldığından ödenek indirilmiş ve bütçenin 
tevziinden sonra % 60 artırılmış bulunan Millet
lerarası Kurum ve derneklere iştirak hissesi kar-
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şılığı olarak mevcut ödeneğe daha (3 120) liranın 
ilâvesi kabul edilmiştir. 

Bu değişikliklerle Tekel Genel Müdürlüğünün 
(A/ l ) cetveli toplamı (19 791 752) lira olarak tes 
bit ve kabul edilmiştir. 

(A/ l ) cetvelinin görüşülmesi sırasında ko-
ınıma ve tahsil memurları hayvanları için veri
len ayda 15 liralık miktarın kifayetsizliği anla-
şnmış ve nayvan beslemek mecburiyetinde olaiı 
bütün Devlet memurları için bugünün şartların*1 

ve rayice uygun bir bedel kabul edilmesi husu
sunda Hükümetin incelemelerde bulunarak bu 
gayriâdil vaziyetin ıslâhına tevessül olunmasının 
raporumuzda belirtilmesi kabul edilmiştir. 

Yukarda da arz ve izah edildiği veçhile bu 
idare bünyesinde yer alan ve Genel Müdürlü. 
mevzuuna giren bâzı nebatların 'hastalıklariyle 
mücadele if asiyi e görevlendirilen mücadele teşki
lâtının kaldırılması ve mevcut tesislerinin Tarım 
Bakanlığına devri, bu yıl dahi müştereken ça
lışma hususunun temini maksatlariyle Tarım Ba
kanlığı ile sıkı temasa geçilmesi ve gelecek yıla 
kadar bu işin halli Komisyonumuzca temenni 
edilmiş bulunmaktadır. 

(A/2) cetveline gelince: 

Yatırımlar kısmına giren hizmetler için 
bu yıl (13 641 521) lira teklif edilmiş bulun
maktadır. 

Bilindiği gibi idare İstanbul'da Maltepe'de 
yeni bir sigara fabrikasının kurulmasına karar 
vererek gerekli istimlâkler yapmış ve Amerika'
ya da bu fabrikanın ihtiyacı olan gerekli 
makineleri sipariş etmiştir. Fabrika henüz te
mel atma safhasında bulunduğu için yapılan 
hesaplara göre fabrika inşasının durdurulması 
ve sipariş edilerek gelmiş bulunması makinele
rin mevcut fabrikalara monte edilmesiyle aynı 
randımanı elde etmenin mümkün olduğu ve bu 
suretle mühim bir tasarruf temin edileceği an
laşıldığından fabrika inşasından sarfınazar 
olunduğu ifade elildiğiden 906 ncı bölümden 
(2 900 000) liranın indirilmesi mümkün görül
müştür. 902 nci bina yaptırma ve satmalma gi
derleri bölümündeki ; ödeneğin programında 

bu yıl İzmir şarap Fabrikası kazan dairesinin 
yapılması, Gazianteb Rakı ve Soma Fabrikası
nın nakli, likör fabrikasının açılan yol müna
sebetiyle yıkılan mamul ambarı ön duvarının 
inşası, çay fabrikası noksanlarının ikmali, 
Samsun mamul tütün ambarı inşasının devamı, 
İzmir Tütün Fabrikası mamul tütün ambarı ile 
iki stok ambarının yapılması bulunmaktadır. 
Rize Çay Fabrikasının noksanlarının ikmali 
halinde ylda 250 ton kuru çay istihsal -edecek 
bir hale geleceği ve ilerde bu kapasite tesisa
tın ikmaliyle 750 ton kapasiteye çıkarılacağı 
ifade edilmiş bulunmaktadır. 

Binaenaleyh (A/2) cetveli toplamı da 2,9 
milyon noksaniyle (10 741 521) lira olarak ka
bul 'edilmiştir. 

Gelir Bütçesi : 

Gelir Bütçesi de geçen yıla nazaran (3 092 504) 
lira noksaniyle (213 574 428) lira olarak tahmin 
edilmiş bulunmaktadır. 

Tasarının sevkından sonra satış kârlarını de
ğiştirecek bâzı faktörlerin hâsıl olduğu ve bil
hassa yüksek kalitedeki sigara satışlarının mü
him bir surette artması ve memleketimize vuku-
bulan geniş mikyastaki muhaceret birinci satış 
kârları bölümüne daha (430 000) liranın ve aynı 
sebeple savunma vergilerine de (460 000 liranın 
ilâvesini mümkün kılmıştır. 

İçersinde destekleme alımları hizmet ücreti 
de bulunan 6 ncı bölümden bu hizmete tekabül 
eden (250 000) liranın da düşülerek 19481 ve 
1949 yıllarında yapılan aynı hizmet için aynı* 
miktarlarda ilâve edilecek paralarla yeniden 
açılan yedinci (destekleme alımları hizmet üc
retleri) bölümüne (750 000) liranın konulması 
mümkün olmuş ve bu suretle Gelir Bütçesinde 
(1 390 000) liralık bir artış hâsıl olmuş ve bu he
sapla Gelir Bütçesi (214 964 428) lira olarak 
Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Yukardaki izaha göre satış kârlarında hâsıl 
olan Tekel »geliri fazlalığının ve bütçe giderleri
nin azalmış bulunmasının neticesi olarak satışla
rın tahlilini ihtiva eden ve Hükümet hissesini 
gösteren tablonun aşağıdaki şekilde olmasını ge
rektirmiştir. 
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Tütün : 
Satış 
Maliyet 
Beyiye 
Nakliye muh. 

Tuz : 
Satış 
Maliye;; 
Nakliye muh. 

Çay : 
Satış 
Maliyet 
Beyiye 
Nakliye 

Bira : 
Satış 
Maliyet 
Nakliye muh. 

İspirtolar : 
Satış 
Maliyet 
Nakliye muh 

Rakılar : 
Satış 
Maliyet 
Beyiye 
Nakliye muh 

Şaraplar : 
Satış 
Maliyet 
Nak. Muh, 

D. İçkiler 
Satış 
Maliyet 
Beyiye 
Nak. Muh. 

Barut : 
Satış 
Maliyet 
Beyiye 
Nak. Muh. 

ölçü 

Kilo 

Ton 

Kilo 

Lira 

Satışların tahlili 

Satış 

18 467 050 

250 000 

1 652 540 

Vasati 
fiyat 
Kr. S. 

781,83 
386,15 
37,29 
34,41 

4260 — 
790,— 

1257,— 

1575,79 
800,89 
94,50 
23,93 

Satış 
masrafları 

71 310 510 
6 886 360 
6 365 330 

1 974 210 
3 143 790 

13 235 080 
1 561 650 
395 450 

Satış 
bedeli 

144 380 940 

84 562 200 

10 650 000 

5 118 000 

26 040 640 

15 192 180 

Kâr 

59 718 740 

5 5,32 000 

10 848 460 

Litre 18 000 000 

Litre 

58,89 10 600 000 
24,16 4 349 400 
16,25 2 925 000 7 274 400 3 325 600 

5 600 000 

6 100 000 

4 500 000 

808 500 

(S. 

125,67 
84,15 
29,36 

600,91 
198,61 
14,42 
56,15 

45,58 
38,23 
— 

555,89 
326,85 
13,34 
66,22 

% 60,60 
% 4,27 
% 6,53 
Sayısı : 65) 

4 712 290 
1 644 050 

11 810 250 
879 730 

3 424 870 

1 720 330 
— 

1 834 080 
107 860 
486 880 

6 821 940 
485 000 
741 680 

7 037 420 

6 356 340 

36 655 500 

16 114 850 

2 042 000 

1 720 330 

4 494 310 

2 428 820 

11 358 200 

8 048 620 

681 080 

20 540 650 

321 670 

2 065 490 

3 309 580 
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Kibrit : 
Satış 
Maliyet 
Beyiye 
Nak. Muh, 

Satış kârları: 
Haricî satış kârları 

rJ 

ölçü Satış 

Sandık 57 000 

Maliyete giren bütçe giderleri ve sair gider 

Vasatî 
fiyat 
Kr. S. 

10 000 
7 658 

600 
713 

i 9 ' 

Satış 
masrafları 

4 023 060 
342 000 
406 410 

Satış 
bedeli 

5 700 000 

4 771 470 

1 000 000 
7 014 070 

Kâr 

928 530 

8 014 070 

Faiz. amortisman, sabit kıymetler, sigorta ve sair masraflar 

Bütçe B cetvelinde gösterilen satış kârları 
Bütçe geliri 
768 sayılı Bakanlar Kurulu karariyle gelir kaydedilen 
Destekleme alımları hizmet ücretleri 
Millî Savunma Vergisi 

Bütçe geliri toplamı 
Bütçe giderleri 
Tayyare Resmi 1 212 050 
Belediyeler hissesi 4 203 870 

1 455 000 
2 247 000 
750 000 

99 161 695 

30 533 273 

5 415 920 

Hazine hissesi 

115 285 870 
3 935 137 

111 350 733 

103 613 695 

214 964 428 

35 949 197 

179 015 235 

. Bütçe tasarısı: 

Tasarının bir ve ikinci maddelerinin ödenek 
ve gelir tahmine ait miktarları yukardaki izahlar 
dairesinde değiştirilmiş ve diğer maddeleri ay

niyle kabul edilmiştir. 

Tekel Genel Müdürlüğünün 1951 yılı bütçe 
tasarısı eetvelleriyle birlikte Kamutayın onayı
na arzedilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunu
lur. 

Başkan 
İstanbul 

E. Adakan 
Kâtip 
Bursa 

H. Şaman 
Aydm 

E, Menderes 

Başkan V. 
Burdur 

F. Çelikhaş 

Sözcü 
Çanakkale 
E. Kalafat 

Afyon K. Antalya 
A. Veziroğlu A. Sartoğlu 

Balıkesir Bolu 
E. Budakoğlu M. Güçbümez 

Çanakkale 
K. Akmantar 

Erzincan 
Muhalifim 
İV. Pekcan 

İstanbul 
A. H. Başar 
Kastamonu 

E. Türe 
Konva 

M. A. Ülgen 

Mardin 
K. Türkoğlu 

Sivas 
H. tmre 

Diyarbakır 
M. Ekinci 

Giresun 
M. Şener 

İstanbul 
F. Saytmer 
Kırklareli 
Ş. Bakay 
Malatya 

Muhalifim 
M. 8. Eti 

Ordu 
R. Aksoy 

Tokad 
S. Atanç 

Van 
Muhalifim 
F. Melen 

Elâzığ 
O. F. Sanaç 

Hatay 
Muhalifim 
C. 8. Siren 

Istanbu 
C. Türkgeldi 

Konya 
R. Birand 

Mardin 
Muhalifim 

R. Erten 
Seyhan 
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Tekel Genel Müdürlüğü 1951 yılı Bütçe Kanunu tasarısı 

HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTlRlŞl 

MADDE 1» — Tekel Genel Müdür
lüğü 1951 Bütçe yılı yatırımlar dışında 
kalan giderleri için bağlı (A/l) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (20 128 632) 
lira ve yatırım giderleri için de bağlı 
(A/2) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (13 641 521) lira ödenek verilmiş
tir. 

MADDE 2. — Tekel Genel Müdür
lüğü 1951 Bütçe yılı gelirleri, ilişik 
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(213 574 428) lira tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Tekel Genel Müdür
lüğünün 30 . IV . 1939 tarihli ve 3656 
sayılı Kanunun 19 ncu maddesine giren 
hizmetlileri kadroları, (D) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 3656 sayılı Kanu
nun (9) ncu maddesi gereğince muvak
kat mahiyetteki hizmetler için Bakanlar 
Kurulu kararı ile kadro alınabilecek 
tertipler, (E) işaretli cetvelde gösteril
miştir. Bu kadrolar ertesi yıl Bütçe 
Kanunu tasarısı ile birlikte Büyük Mil
let Meclisine sunulur. Bunların eldeki 
kadrolara ilâve olmaması şarttır. 

MADDE 4. — 26 . V . 1927 tarihli 
ve 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Ka
nununun 29 ncu maddesi gereğince : 

A) Gelir nevilerinden her birinin 
dayandığı hükümleri gösteren (C) cet
veli; 

B) Gelecek yıllara geçici taahhüt
lere girişmeye yetki veren kanunları 
gösteren (G) cetveli, bu kanuna bağlı
dır. 

MADDE 5. — Tekel gelirlerinin hu
susi hükümlerine, göre tarh ve tahsiline 
1951 Bütçe yılında da devam olunur. 

MADDE 6. — Geçen yıl borçları bö
lümündeki ödenek üstünde çıkan ve 
1950 yılı Bütçesinin ait olduğu tertibin
de karşılığı bulunan borçlar ilgili olduk
ları hizmet bölümlerinden bu bölüme 
Maliye Bakanlığınca aktarılacak öde-

MADDE 1. — Tekel Genel Müdür
lüğü 1951 Bütçe yılı yatırımlar dışında 
kalan giderleri için bağlı (A-l) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (19 791 752) 
lira ve yatırım giderleri için de bağlı 
(A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üze
re (10 741 521) lira ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Tekel Genel Müdür
lüğü 1951 Bütçe yılı gelirleri, ilişik 
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(214 946 428) lira tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Ayniyle kabul edil
miştir. 

MADDE 4. 
mistir. 

Ayniyle kabul edil-

MADDE 5. 
mistir. 

MADDE 6. 
mistir. 

Ayniyle kabul edil-

Ayniyle kabul edil-
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Hu. 

neklerden ödenir. 
1928 -1949 Bütçe yıllarına ait olup da 

Muhasebei Umumiye Kanununun 93 
ncü maddesine göre zaman aşımına uğ
ramamış ve karşılıkları yılları bütçele
rinde bulunan borçlar 1951 yılı Bütçe
sinin ilgili hizmet tertiplerinden veya 
3 - 6 ncı kısmı bölümleriyle yatırım bö
lümleri artıklarından eski yıllar borç
ları bölümlerine Maliye Bakanlığınca 
aktarılacak ödeneklerden ödenir. 

MADDE 7. — Fevkalâde hallerin 
devamı müddetince Tekel Genel Mü
dürlüğünün fabrika, tuzla, işletme ev
leri gibi iş yerlerinde toplu olarak ça
lıştırdığı işçilerle hizmetlilere (Bu iş 
yerlerinde çalışan memurlar dâhil), gi
derleri döner sermayeden ödenmek üze
re, çalıştıkları günlerde günde bir defa 
yemek verilebilir. 

MADDE 8. — Gider bölümlerinden 
yapılacak sarfiyata ait formül bağlı (R) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. -

MADE 9. —• 20 . V . 1946 tarihli ve 
4896 sayılı Kanuna bağlı cetvelde yazılı 
kadrolardan bağlı (L) işaretli cetvelde 
gösterilenler 1951 Bütçe yılında kulla
nılamaz. 

MADDE 10. — Intifaı Tekel İdare
sine ait olup Hazine namına tapuya bağ
lanmış veya henüz tescil muameleleri 
ikmal edilmemiş bulunan gayrimenkul-
lerin Genel Müdürlük namma yapılacak 
intikal ve tescilleri muameleleri her tür
lü harç ve resimden istisna edilmiştir. 

MADDE 11. — Bu kanunun hüküm
leri 1 Mart 1951 tarihinde yürürlüğe 
girer. 

MADDE 12. — Bu kanunu Maliye 
ve Gümrük ve Tekel Bakanları yürütür. 

Başbakan Devlet Bakanı 
A, Menderes Başbakan Yardımcısı 

S. Ağaoğlu 

B. K. 

MADDE 7. — Ayniyle kabul edil
miştir. 

MADDE 8. — Ayniyle kabul edil
miştir. 

MADDE 9. — Ayniyle kabul edil
miştir. 

MADDE 10. — Ayniyle kabul edil
miştir. 

MADDE 11. — Ayniyle kabul edil
miştir. 

MADDE 12. — Ayniyle kabul edil
miştir. 
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Adalet Bakanı 
H. özyörük 

içişleri Bakanı 
E. Nasuhioğkı 

Maliye Bakanı 
H. Ayan 

Hü. 

Devlet Bakanı 
F. L. Karaosmanoğlu 
Millî Savunma Bakanı 

R. Ş. İnce 
Dışişleri Bakanı 

F. Köprülü 
Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakanı 

T. İleri 
Eko. ve Ticaret Ba. Sağ. ve Sos. Y. Ba. 

Z. H. Velibeşe 
G-. ve Tekel Bakanı Tarım Bakanı 

N. özsan N. lyribos 
Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı 

S. Kurtbek Bayındırlık B. V. 
H. Polatkan 

işletmeler Bakanı 
M. Ete 

B. K. 
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(A/l) - CETVELİ 

1950 1951 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
M. Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

İkinci hısım - Personel 
giderleri 

I - Aylıklar ve ücretler 

Memurlar ücreti 
1 Genel Müdürlük memurları 

ücreti 2 626 677 2 476 300 2 476 300 
2 Fabrikalar ve işletmeler me

murları ücretleri 2 258 485 2 350 000 2 350 000 
3 îller memurları ücreti 6 611 838 6 275 400 6 275 400 

Bölüm toplamı 11 497 000 11 101 700 11 101 700 

1 

2 

3 

Hizmetliler ücreti 
Genel Müdürlük hizmetlileri 
ücreti 
Fabrikalar ve işletmeler hiz
metlileri ücreti 
îller hizmetlileri ücreti 

628 680 

315 960 
2 086 620 

556 140 

308 280 
2 034 480 

556 140 

308 280 
2 034 480 

Bölüm toplamı 3 031 260 2 898 900 2 898 900 

Geçici hizmetliler ücreti 
1 Genel Müdürlük geçici hiz

metliler ücreti 33 125 23 400 23 400 
2 Fabrikalar ve işletmeler ge

çici hizmetliler ücreti 34 475 8 400 8 400 
3 îller geçici hizmetliler ücreti 8 400 7 200 7 200 

Bölüm toplamı 76 000 39 000 39 000 

Yabancı uzman ve hizmetliler
le tercümanlarının ücreti 175 000 50 000 10 000 

II - Başka haklar 
Geçici tazminat 20 000 0 0 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira-

1951 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge
reğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 

1 Genel Müdürlük memurları ço
cuk zammı 71 000 66 000 .66 000 

2 Fabrikalar ve işletmeler çocuk 
zammı 105 000 100 000 100 000 

3 iller memurları çocuk zammı 524 000 520 000 520 000 
4 Genel Müdürlük memurları do

ğum yardımı 8 750 6 400 6 400 
5 Fabrikalar ve işletmeler do- 9 375 9 000 9 000 

f"um yardımı 
İler memurları doğum yardımı 31 875 50 000 "50 000 

7 Genel Müdürlük memurları 
ölüm yardımı 5 000 4 000 4 000 

8 Fabrikalar ve işletmeler me-

207 

0 
209 

210 
218 

murları ölüm yardımı 
9 iller memrları ölüm yardımı 

10 Yakacak zammı 

Bölüm toplamı 

3656 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesi gereğince ödenecek 
yabancı dil para mükâfatı 
ikramiyeler: 
5434 sayılı Kanun gereğince 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığına yapılacak ödemeler 
Temsil ödeneği 
Kasa tazminatı 

ikinci kısım toplamı 

5 300 
19 700 
17 000 

797 000 

20 000 
800 000 

1 421 696 
2 100 

265 000 

18 105 056 

4 000 
15 000 
17 000 

791 400 

0 
0 

1 200 000 
2 100 

260 000 

16 343 100 

4 000 
15 000 
17 000 

791 400 

20 000 
0 

1 200 000 
2 100 

260 000 

16 323 100 
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1950 1951 yılı için 
Yıl ı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
B. M. ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

301 Büro giderleri 
1 Genel Müdürlük kırtasiye gider

leri 
2 Genel Müdürlük döşeme ve de

mirbaş giderleri 
3 Genel Müdürlük öteberi gider

leri 
4 Genel Müdürlük aydınlatma 

giderleri 
5 Genel Müdürlük ısıtma gider

leri 

Bölüm toplamı 

302 îller büro giderleri 
1 Kırtasiye 
2 Döşeme ve demirbaş 
3 öteberi giderleri 
4 Aydınlatma 
5 Isıtma 

Bölüm toplamı 

303 Matbu evrak ve defterler 
304 Posta, telgraf ve telefon ücret 

Ve giderleri 
1 Genel Müdürlük posta ve tel

graf ücreti 
2 tiler posta ve telgraf ücreti 
3 Genel Müdürlük telefon ve 

başka muhabere ücret ve gi
derleri 

4 îller telefon ve başka muhabere 
ücret ve giderleri 

Bölüm toplamı 

15 000 

10 000 

40 000 

13 500 

22 000 

100 500 

13 500 

9 000 

30 000 

15 000 

20 000 

87 500 

13 500 

9 000 

10 000 

15 000 

20 000 

67 500 

85 000 
40 000 
56 000 
29 000 
108 000 

18 000 

80 000 
40 000 
48 000 
40 000 
100 000 

308 0000 

80 000 
40 000 
48 000 
40 000 
100 000 

308 000 

100 000 90 000 90 000 

35 000 25 000 25 000 
275 000 220 000 220 000 

60 000 50 000 50 000 

40 000 45 000 45 000 

410 000 340 000 340 000 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

305 Kira karşılığı 
1 Merkez 
2 iller 

Bölüm toplamı 

306 Giyecekler 
307 Yolluklar 

1 Sürekli görev yolluğu 
2 Geçici görev yolluğu 
3 Müfettişler yolluğu 
4 Yabancı memleketler yolluğu 
5 Yabanc uzman hizmetlilerle 

tercümanlarının yolluk ve gi
derleri 

Bölüm toplamı 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri, yol
lukları ve başka giderleri 

1 Genel Müdürlük memurları 
2 Fabrikalar ve işletmeler me

murları 
3 îller memurları 

Bölüm toplamı 

Üçüncü kısım toplamı 

Dördüncü htstm - Daire 
hizmetleri 

403 Temsil giderleri 
405 5190 sayılı Kanun gereğince 

koruma ve tahsil memurları 
hayvanları giderleri 

1 Memurlara verilecek hayvan 
yem bedeli 

2 Hayvan satmalma karşılığı 

Bölüm toplamı 

1950 1951 yılı için 
Yılı Hükümetçe Komisyonca 
ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

152 000 1 1 
443 000 425 000 425 000 

595 000 425 001 425 001 

100 000 125 000 125 000 

60 000 55 000 55 000 
440 000 380 000 345 000 
120 000 120 000 120 000 
60 000 60 000 60 000 

40 000 20 000 5 000 

720 000 635 000 585 000 

23 000 23 000 10 000 
12 000 12 000 15 000 

35 000 35 000 45 000 

70 000 70 000 70 000 
2 413 500 2 080 501 2 010 501 

5 000 4 000 4 000 

107 000 100 000 100 000 

3 000 3 000 3 000 

110 000 103 000 103 000 
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B. M. 

407 

417 

418 
419 
420 

421 

ödeneğin çeşidi 

1950 1951 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edile a 
Lira Lira Lira 

1 
2 
3 

4 
5 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

7 

1 
0 
2 
3 

Genel Muhasebe Kanununun 
48 nci maddesini ilgilendiren 
giderler 
Geri verilecek paralar 
Mahkeme harçları 
Kaçağın Meni ve Takibine dair 
olan 1918 sayılı Kanun ve ek
leri gereğince yapılacak öde 
meler 
Bina ve Arazi vergisi 
Nispeti kanımla muayyen aidat 
ve ikramiye 

Bölüm toplamı 

5237 sayılı Belediye Gelirleri 
Kanunu gereğince ödenecek 
vergi ve resimler 
Para nakil giderleri 
Mahkeme giderleri 
Tecrübe, ıslah ve mücadele gi
derleri 
İşçi ücretleri 
İdare masraları 
Teknik masralar 
Fidelik müsabakaları 
Bağ yardımı 
Müskirat fabrikaları örnek 
bağları masrafları 
Mücadele giderleri 

Bölüm toplamı 

Kaçağı takip ve önleme gider
leri 
Ekim yazma giderleri 
Emanet ambarı 
Muhafaza ve taşıma giderleri 
Kaçakla mücadele giderleri 

Bölüm toplamı 

10 000 
40 000 

15 000 
5 000 

500 

70 500 

50 000 
435 000 
20 000 

200 000 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

230 000 

170 000 
250 000 
20 000 
25 000 

465 000 

10 000 
40 000 

15 000 
3 000 

500 

68 500 

20 000 
360 000 
40 000 

101 000 
18 500 
40 500 
5 000 
5 000 

10 000 
30 000 

210 000 

150 000 
250 000 
15 000 
5 000 

420 000 

10 000 
40 000 

15 000 
3.000 

500 

68 500 

20 000 
360 000 
40 000 

101 000 
18 500 
40 500 
5 000 
5 000 

10 000 
30 000 

210 000 

150 000 
0 

15 000 
5 000 

170 000 
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B. 

451 

M. ödeneğin çeşidi 

Yayın giderleri 
1 Satmalma ve abone karşılığı 
2 Başka her çeşit giderler 

Bölüm toplamı 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

10 000 
15 000 

25 000 

1951 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

5 000 
10 000 

15 000 

5 000 
10 000 

15 000 

453 Milletlerarası kurum ve der
nekler giderleri 

1 İştirak hîisesi karşılığı 5 200 5 200 8 320 
„ 2 Kongre ve konferanslara işti

rak edeceklerin yollukları ile 
diğer giderleri 10 000 15 000 15 000 

457 
0 

459. 
476 

Bölüm toplamı 

îç kongreler 
Propaganda ve sergi giderleri 
Spor giderleri 
Kurs ve öğretim giderleri 

1 Kurs genel giderleri 
2 öğrenci bursları ve başka her 

çeşit giderler 

Bölüm toplamı 

15 200 

1 
210 000 
10 000 

2 000 

108 200 

110 200 

20 200 

1 
0 

7 500 

1 000 

82 830 

82 830 

23 320 

1 
0 

7 500 

1 000 

82 830 

83 830 

480 Yurt dışı acente ve mümessil
liklerin her türlü giderleri 75 000 40 000 40 000 

Dördüncü kısım toplamı 1 830 901 1 392 031 1 145 151 

Beşinci kısım - Borçlar 

501 Geçen yıl borçları 40 000 40 000 40 000 
502 Eski yıllar borçlan 

1 1946 - 1949 yıllan borçları 50 000 40 000 40 000 
2 1928 - 194& » » 5 000 5 000 5 000 

Bölüm toplamı 55 000 45 000 45 000 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

505 Hükme bağlı borçlar 

Beşinci kısım toplamı 

1950 
Tılı 

ödeneği 
Lira 

50 000 

145 000 

1951 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

" Bo ooo 
135 000 

50 000 

135 000 

Altıncı kısım - Yardımlar 

602 îşçi kurul ve sendikalarına 
604 Çeşitli hayır kurumlarına 
605 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu 

İçkiler İnhisarı Kanunu gere
ğince şarapçılara verilecek 
prim ve yapılacak başka öde 
meler 

Altıncı kısım toplamı 

25 000 
3 000 

25 000 
3 000 

25 000 
3 000 

50 000 

78 000 

150 000 

178 000 

150 000 

178 000 

KISIMLAR TOPLAMI 

İkinci kısım toplamı 18 105 056 16 343 100 16 323 100 
Üçüncü kısım toplamı 2 413 500 2 080 501 2 010 501 
Dördüncü kısım toplamı 1 830 901 1 392 031 1 145 151 
Beşinci kısım toplamı 145 000 135 000 135 000 
Altıncı kısım toplamı 78 000 178 000 178 000 

GENEL TOPLAM 22 572 457 20 128 632 19 791 752 

(A/2) - CETVELİ 

Yedinci kısım - Yatırımlar 

I - Yapı ve İmar işleri 
901 Onarma işleri 

1 Genel Müdürlük 
2 Fabrikalar ve işletmeler 
3 tiler 

25 000 
225 000 
250 000 

20* 000 
200 000 
240 000 

20 000 
200 000 
240 000 

Bölüm toplamı 500 000 460 000 460 000 
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Ödeneğin çeşidi 

Bina satmalma ve yaptırma gi 
derleri 
Fabrikalar ve işletmeler 
îller 

Bölüm toplamı 
••i f i 

Satmalraacak taşıtlar karşılığı 
Demirbaş, makina satmalma 
ve kurma giderleri 
Mevcut makina ve tesislerin 
yenilenmesi 
Mevcutlara ilâveten alınacak 
m akmalarla yeniden yapılacak 
tesisler karşılığı 

Bölüm toplamı 

5113 sayılı Kanun gereğince 
yaptırılacak ve satmalınacak 
tütün bakım ve işleme ev ve 
ambarları giderleri 3 750 000 3 250 000 3 250 000 
4898 sayılı Kanun gereğince 
yeniden yapılacak fabrika, 
imal ve doldurma evleriyle 
mevcutlarının genişletilmesi 
giderleri 7 000 000 5 339 000 2 439 000 
Çamaltı ve Yavşan tuzlaların
da yaptırılacak yeni tesis ve 
tevsi giderleri 1 250 000 1 500 000 1 500 000 

II - Sermaye teşkili 
5089 sayılı Kanun gereğince 
şaraplık üzüm bağı yetiştire 
çeklere yapılacak ikraz 200 000 75 000 75 000 
5433 sayılı Kanun gereğince 
Rize Çay Fabrikası taksiti O 652 521 652 521 

GENEL TOPLAM 15 576 000 13 641 521 10 741^21 
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1950 1951 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

956 000 J 

400 000 450 000 450 000 
891 000 600 000 600 000 

291 000 1 050 000 1 050 000 

85 000 15 000 15 000 

0 0 1300 OOC 

544 000 
1 I 
I- 1 300 000 0 

1 500 000 1 300 000 0 
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B. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

M. 

B -

Gelirin çeşidi 

Satış kârları (Tekel geliri) 
Çeşitli gelirler 
Para cezaları 
Çeşitli hasılat 
G-eri alma 

CETVELİ 

768 sayılı Bakanlar Kurulu ka
rarı gereğince gelir kaydı 
zımgelen 

îâ-

1950 
Y ı l ı 

tahminleri 
Lira 

111 979 734 
630 000 
235 000 
320 000 

65 000 

0 

1951 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

tahmin edilen 
Lira 

110 920 733 
870 000 
235 000 
250 000 
100 000 

2 497 000 

tahmin edilen 
Lira 

111 350 733 
870 000 
235 000 
250 000 
100 000 

2 247 000 
7 Destekleme alımları hizmet ücreti O 0 750 000 

Nâzım gelirler 
8 Tütün, îçki, Tuz, Kibrit Sa

vunma vergileri - 97 252 190 98 701 695 99 161 695 

TOPLAM 210 481 924 213 574 428 214 964 428 

( S. Sayısı : 65 ) 



62 

C CETVELİ 

Vergilerin ve resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Tarihi Nev'i No. Ö Z E T 

17.6 .1938 Kanun 
28 . 5 .1934 » 

1 7 . 5 . 1940 » 

29.5 .1941 » 

27 . 5 .1942 » 

25 . 5.1943 » 

14 . 6.1943 » 

26 . 3 .1945 » 

4 .1 .1940 Kararname 

10 . 6 .1944 > 

3 . 9 . 1941 » 

8 .1 .1948 » 

Tütün 

3437 Tütün ve Tütün İnhisarı kanunu 
2460 Tütün ve müskirattan alınacak müdafaa vergisi 

hakkında 
3828 Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bastı vergi ve resim

lere zam icrasına ve bazı maddelerin mükellefiyet 
mevzuuna alınmasına dair kanunun 12 ne i ınnd 
desi 

4040 Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resim
lere zam icrasına dair olan 3828 numaralı kanuna 
ek kanunun 27 nei maddesi. 

4226 Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resim
lere zam icrasına dair olan 3828 ve 4040 numaralı 
kanunların bazı hükümlerinin değiştirilmesine ve 
bazı vergi ve resimlere yeniden zam icrasına dair 
kanunun Tnci maddesi. 

4415 Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi vt resim
lere zam icrasına dair olan 3828, 4226 sayılı ka 
nunlarla tapu harçları hakkındaki 1451 sayılı ka
nunun bazı hükümlerinin değiştirilmesine dair. 

4437 Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resim
lere zam icrasına dair olan 3828, 4040 ve 4226 
sayjh kanunlara ek kanun. 

4708 Tütün ve müskirattan alınacak müdafaa vergisi 
hakkındaki kanunu değiştiren kanun. 

2/12537 Tütün ve Tütün İnhisarı Kanunu tatbik suretini 
gösteren nizamname. 

3/962 Nizamnamenin 37 nei maddesinin değiştirildiğin*1 

dair. 
2/16540 4040 sayılı kanunun 27 nei maddesi mucibine* 

asker sigaraları H. talimatname. 
3/6830 Tütün ve tütün inhisarı tüzüğünün 2 nei madde* 

sinin 1 nei fıkrasının değiştirilmesi hakkında ka
ra 

11.12.1936 Kanun 
29 .5 .1941 > 

Tuz 
3078 Tuz kanunu 
4040 Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resim 

lere zam icrasına dair olan 3828 numaralı kanuni 
ek kanunun 27 nei maddesi, 
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Vergilerin ve resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Tarihi Nev'i No. 

25.5.1943 Kanun 

14 . 6 .1943 

4415 

4437 

Ö Z E T 

Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resim
lere zam icrasına dair olan 3828, 4226 sayılı ka
nunlarla tapu harçları hakkındaki 1451 sayılı ka
nunun bazı hükümlerinin değiştirilmesine dair. 
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resim
lere zam icrasına dair olan 3828, 4040 ve 4226 sa
yılı kanunlara ek kanun. 

8 . 6 . 1942 Kanun 
17.5.1940 » 

29 . 5 .1941 » 

27 . 5 .1942 » 

28.5.1943 » 

1.8.1942 Kararname 

15.8.1943 

16 .1.1943 » 

96 . 5 .1943 » 

14 , 6 . 1948 > 

Itpirto ve ispirtolu içkİUr 
4250 İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu 
8828 Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resim

lere zam icrasma ve bazı maddelerin mükellefiyet 
mevzuuna alınmasına dair kanunun 12 nci maddesi 

4040 Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resim
lere zam icrasına dair olan 3828 numaralı kanuna 
ek kanunun 27 nci maddesi 

4226 Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resim
lere zam icrasma dair olan 3828 ve 4040 numaralı 
kanunların bazı hükümlerinin değiştirilmesine ve 
bazı vergi ve resimlere yeniden zam icrasına dair 
kanunun 7 nci maddesi 

2460 Tütün ve müskirattan alınacak müdafaa vergisi 
hakkında 

2/18435 İnhisarlar İdaresinin 12. VII. 1942 tarihinden iti-
baren inhisar dışında olarak buz, gazoz, soda, malt 
hulâsası, asid karbonik ve kolonya yapıp satmasına 
izin verildiği hakkmda kararname 

2/18617 4250 sayılı kanunun 10 ve 20 iıci maddelerine göre 
dış memleketlerden getirilen ispirtolu ıtriyat ile ta
babette ve sanayide kullanılan ispirtolu maddeler
den ve yurda sokulan ispirto ve ispirtolu içkilerden 
alınacak inhisar resmi miktarının tâyini ve yurt 
içinde satılan inhisar altındaki ispirto ve ispirtolu 
içkilerden almacak inhisar resminin asgari ve âza
mi hadlerinin tesbiti hakkında kararname 

2/19329 Bir kısım sıhhi müesseselerle eczanelere verile
cek ispirtoların fiatı hakkında kararname 

4415 Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resim
lere zam icrasma dair olan 3828, 4226 sayılı kanun
larla tapu harçları hakkındaki 1451 sayılı kanunun 
bazı hükümlerinin değiştirilmesine dair 

4437 Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resim
lere zam icrasma dair olan 3828, 4040 ve 4226 sa
yılı kanunlara ek kanun 
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Vergilerin ve resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Tarihi Nev'i No. 

4 . 9 . 1 9 4 4 Kanun 

26.3 .1945 

4658 

4708 

Ö Z E T 

İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı hakkındaki 
4250 sayılı kanunun 21 nci maddesinin değiştiril
diğine dair. 
Tütün ve müskirattan alınacak müdafaa vergisi 
hakkındaki kanunu değiştiren kanun. 

14 . 1 . 1943 Kanun 
Barut ve patlayım maddeler, süâh ve teferruatı 

4374 Barut ve patlayıcı maddeler, silâh ve teferruatı in-

24 . 6 .1943 Kararname 
hisarı hakkında kanun 

2/20244 Barut maddelerine ait yeni satış fiatlan 

Kahve v$ çay 

25 . 5 .1942 Kanım 
25 . 8 . 1942 Kararname 

29 . 4 . 1943 » 
11. 6 .1946 Kanun 

20. 5 .1949 Kararname 

Kahve ve Çay İnhisarı Kanunu 
4223 sayılı kanunla inhisar altma alman kahve ve 
çaylardan alınacak asgari ve âzami inhisar resmi 
hakkında kararname 
Kahve ve çaydan alınacak inhisar resmi hakkmda 
Kahvenin Tekel konusundan çıkarılması hakkında 
kanun. 

3/9357 Çayın beher kilosundan alınacak Tekel Resminin 
en az 300. en çok 1500 kuruş olarak tesbiti hak
kında kararname 

4223 
2/18662 

2/19827 
4950 

29 .12.1945 Kanun 

27. 5 .1946 

8 . 2 . 1949 

Kibrit ve çakmaktap 

4816 

4897 

5321 

Kibrit ve çakmağın Tekel imtiyazına ilişkin sürenin 
uzatılması hakkındaki 4556 sayılı kanuna ek kanun 
Kibrit ve çakmağın Tekel idaresine geçimi ve İşlet
me İdaresinin Tekel Genel Müdürlüğüne devri hak
kmda kanun 
Suni çakmak ve çakmak taşının tekel konusun
dan çıkarılmasına ve bu maddelerin Gümrük Re
simlerinde de&işiklik yapılmasına dair kanun 
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Görevin adı 

İnşaat fennî 
i 

Fennî 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

> 
müşaviri 

tesisatçı 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 

Tercüman 
» 
» 

Depo, 
» 
» 

* » 
» 
» 
» 
» 

ayırma ve 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
> 

» 
,teknisiyen 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

dağıtma memuru 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Sanatkâr, ressam, şoför 
» 
» 
> 
> 
» 
» 

Laborant 
» 
» 
» 
» 
» 

Santra 

> 
» 
» 
» 
> 
» 

memura, 

> 
» 
> 
> 
> 
* 

telefoncu 

> 
* 
» 
» 
» 
> 
» 

D 

Sayı 

3 
3 
3 
5 
8 
5 
7 
8 
8 
1 
1 
1 
1 
2 
4 

12 
13 
31 
19 
21 
9 
9 
1 
7 
9 
3 
2 
2 
3 
2 
2 
2 
4 
1 
2 
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- CETVELİ 

Ücret 

700 
650 
600 
550 
500 
450 
400 
350 
300 
260 
600 
500 
450 
260 
225 
200 
170 
150 
125 
115 
100 
260 
250 
225 
200 
170 
150 
125 
260 
225 
200 
170 
150 
125 
200 

j Görevin adı 

I 
Santral memuru, telefoncu 

> » » 
> > » 
» » » 

| Steno daktilo 
1 > . » 

Daktilo 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Başhemşire 
Pansumancı, hemşire, mürebbiye 

> » » 
> » » 
* > » 
> » > 

Koruma ve tahsil memuru ve 
takipçi 

> > > 
» > * 
> » > 

itfaiyeci, odacaı, bekçi, kapıcı, kantar 
cı, çamaşırcı, bahçıvan 

» » i • ' ' • ' ' > 

» » » > 
» > » > 
> '» > » 
» » > > 
> » » * 

Levazım ambarlan bekçi ve hamalı 
* i> » ' ^ 

Sayı 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
2 

10 
20 
15 
29 
8 
1 
2 
3 
4 
3 
2 

5 
15 

123 
493 

2 
4 

20 
32 

106 
215 
756 

2 
3 

1 -

2099 

Ücrel 

150 
125 
115 
100 
260 
225 
200 
170 
150 
125 
115 
100 
85 

200 
170 
150 
125 
115 
100 

200 
175 
150 
125 

170 
150 
125 
115 
100 
85 
75 

125 
100 

E - CETVELİ 

B. M. 

203 1,2,3 Geçici hizmetliler ücreti 
204 Yabancı uzmanlar ve hikmetlilerle tercümanlarının ücretleri 

.;(•$• Sayısı: 65) 
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Ö - OETVELÎ 

Kanun 
No. 

1050 Genel Muhasebe Kanununun 50 ve 52 ncici maddelerinde gösterilen hizmetler. 
4898 Tekel Genel Müdürlüğü ihtiyaçları için gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hak

kında. 
5113 Tekel Genel Müdürlüğünce yaptırılacak tütün bakım ve işleme evleri için gelecek yıllara 

geçici yüklenmelere girişilmesi hakkında. 

L - CETVELİ 

D. Görevin çeşidi 

2 Uzman müşaviri 
'3 inceleme ve Denetleme Kurulu 

üyesi 
4 Teknik şef, yüksek mühendis 

Y. Mimar şef, kimyager, müşa
vir, avukat, satış mütehassısı, 
Iba^harmancı 

4 Şube müdürü, başmüdür, fab
rika, atelye, depo müdürü 

5 Kontrolör, sorumlu sayman,.mü
dür 

5 Başmüdür, fabrika, atelye, tuz
la ve depo müdürü 

5 Teknik §ef, mühendis, mimar, 
(kimyager §ef, müşavir avukat 
raportör, avukat, başeksper, 
harmancı 

5 Şube müdürü, yardımcısı, baş
müdür yardımcısı, fabrika, 
atelye, tuzla, depo müdürü yar
dımcısı ve şefi 

6 Mühendis, mimar, kimyager, 
avukat, raportör, kısım âmiri, 

•sMıyı 

2 

2 

Aylık 

750 

625 

2 550 

3 550 

4 475 

1. 475 

2 475 

1 475 

D. Görevin çeşidi 

fen memuru, şarap ve barut mü
tehassısı, eksper, harmancı, 
doktor 

7 Kısım âmiri 
S Avukat, raportör, kısım âmiri, 

fen memuru, eksper harmancı, 
doktor, dişçi 

8 'Sorumlu sayman, müdür, âmir, 
şube ve servis âmiri 

9 'Memur, muhasip, muhasip vez
nedar, veznedar 

10 * » > » 
11 » » » » 
12 » » > » 
12 » » » » 
10 Avukat, fen memuru, doktor, 

dişçi, eczacı, eksper, harmancı, 
i'stifçibaşı, öğretmen 

12 Fen memuru, eksper, istifçibaşı, 
Öğretmen 

Sayı Aylık 

4 400 
1 350 

300 

300 

18 
24 
13 
43 

137 

1 

2 

269 

250 
225 
200 
175 
150 

225 

175 
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B CETVELİ 

Bölüm 201 — Memurlar ücreti 
Madde 1 — Genel Müdürlük memurları ücreti 

Madde 2 — Fabrikalar ve işletmeler memurları ücreti 
Madde 3 — tiler memurları ücreti 

Yurt dışında açılmış veya açılacak olan fabrika, sulbe, acenta ve mümessillik re ortaklıklarda 
istihdam olunacak memurların ücret farkları da bu maddelerden ödenir. 

Bölüm 204 — Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercümanlarının ücretleri 
Sözleşmeleri mucibince verilecek ikramiye, mesken tazminatı, benzeri diğer bütün giderler bu 

tertipten ödenir. 

Bölüm 301 — Büro giderleri 
Madde 3 — Genel Müdürlük öteberi giderleri 

Bölüm 302 — tiler büro giderleri 
Madde 3 — Öteberi giderleri 

Yukardaki maddelerden ştı masraflar karşılanır: 
1. Bütçeden alınacak döşeme ve demirbaşların kıymetlerini artırmıyan tamir ve bakım gider

leri, 
2. Genel Müdürlük merkezindeki memurlarla yüksekokullarda okutturulan memur ve hizmet

li çocuklarının ve burs talebelerinin muayeneleri ve âcil tıbbî müdahaleler için bulundurulması ica-
beden ilâçlarla sıhhî malzeme bedelleri, * 

3. îller teşkilâtına gönderilen kırtasiye, basıla kâğıt ve «air malzemenin ambalaj giderleri, 
4.. Şenlik giderleri, 
5. İdarelerin taşınma giderleri, 
6. Her çeşit ilânlar, (reklâm mahiyetindeki ilânlarla diğer masraf bölümlerinde yazılı ilânlar 

hariçtir.) 
7. İdarelerin bulunduğu binalarda temtaîik işlerinin gerektirdiği her çeşit giderler, 
8. Müfettiş ve muhakkiklerce celp veya tâyin olunan bilirkişilerle ifadelerine müracaat 

maksadiyle celplerine lüzum görülecek kimselere ait giderler ve takdir olunacak ücretler, 
3. Cüzi miktardaki malzeme bedelleri, odun kırma ücreti, ısınma maddelerinin nakliye ücret-

Jeri, su bedelleri, soba kurma ücreti ve bütçenin diğer bölümlerinde karşılığı olmıyan «air gider
ler, i 

Bölüm 302 — tiler büro giderleri » 
Madde 1 — Kırtasiye 

Madde 2 — Döşeme ve demirbaş 
Madde 3 — Öteberi giderleri 

Madde 4 — Aydınlatma 
Madde 5 — Isıtma 

B. 303 — Basılı kâğıt ve defterler 
Bölüm 304 — Posta telgraf ve telefon ücret ve giderleri 

Madde 2 — tiler posta ve telgraf ücreti 
Madde 4 — îller telefon ve başka haberleşme ücret ve giderleri 

İşletmeler ve iş yerlerinin yukarda yazılı giderleri hariçtir. 

( S. Sayısı : 65) 
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1 Bölüm 305 — Kira karşılığı. 

Madde 1 — Merkez 
Madde 2 — İller 

Fabrikalar, iş yerleri ve işletmeler ihtiyacı dışında kira ile tutulacak bina ve arsalar bedelleri ve 
bu işle ilgili başka her çeşit giderler.. 

BÖJüm 306 — Giyecekler 
Yönetmelik esaslarına göre Ödeme yapılır. 

fcölüm 807 — Yolluklar 
Madde 1 — Sürekli görev yolluğu 
Madde 2 — Geçici görev yolluğu 

Fabrikalar, işletmeler ve iş yerleri haricinde çalışan bilumum memur, hizmetli ve geçici hizmetli 
lerin ve bilanço tatbikina memur edilen Sayıştay ve Maliye Bakanlığı bütçelerinin yollukları yu-
karıki, tertiplerden ödenir. 

Madde 4 — Yabancı memleketler yolluğu 
Gerek yabancı memleketlerdeki şube, acenta, mümessillik ve fabrikalara ve gerek tetkikat iyin 

yabancı memleketlere gönderilecek idaremiz veya başka idarelerin memur, müfettiş, hizmetli ve ge
çici hizmetlilerinin yollukları da bu tertipten ödenir. 

Madde 5 — Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercümanlarının yolluk ve giderleri 
Sözleşmeleri gereğince ödenecek yoluk ve her çeşit giderlerle kısa müddetler için ihtimar sanat

ları enstitüsü ve benzeri diğer teşekküllerden getirilecek uzmanlara verilecek yolluklar ve sözleşmeleri 
gereğince iaşe ve ibate gibi yapılacak başka her çeşit giderler bu tertipten ödenir. 

Bölüm 403 — Temsil giderleri 
Merkezde ve illerde yerli ve yabancılar için yapılacak her çeşit ziyafet ve ağırlama giderleri, sa

tın alınacak bilet, çelenk ve benzeri bedelleri, resıri işler için yapılacak özel baş vurmalara mektupla 
veya tel ile verilecek cevaplarla sigara ve meşrubat giderleri, çeşitli yardımlar ve sair bütün temsil gi
derleri ; 

Bölüm 407 — Mahkeme harçları 
Mahkemelere ve icra dairelerine ödenecek harç, resim, vergi ve her türlü giderler bu tertipten 

ödenir. (Oyun kâğıdı kaçakçılığından doğan suçlara ait giderler dâhildir). 

Madde 3 — Kaşağın meni ve takibine dair olan 1918 sayılı Kanun ve ekleri gereğince 
yapılacak ödemeler 

1918 sayılı Kanun ve ekleri hükümlerine göre hak edenlere verilecek peşin ikramiye ile ka
çak takibinde ölen veya sakatlananlara 2550 sayılı Kanun gereğince verilecek tazminatlar ve Tekel 
altında bulunan oyun kâğıdı kaçakçılığından doğan ödemeler bu tertipten ödenir. 

Madde 5 — Kispeti kanunla muayyen aidat ve ikramiye 
Şarap imalâtında alman hususi İstihlâk Resmini ödemeden şarap yapanları ihbar edenlere 

1905 sayılı Kanunun 6 nci maddesinde yazılı nispetler dâhilinde verilmesi gereken ikramiyeler bu 
tertipten ödenir. 
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Bölüm 417 — 523? sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince ödenecek vergi ve resimlet 

Fabrika, atelye, bakım ve işleme, imal ve doldurma evleri ile tuzlalar ve emsali iş yerleri dı
şında kalan idarehane ve satış depoları ve büroların 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gere
ğince ödenecek vergi ve resimleri bu tertipten ödenir. 

' Bölüm 418 — Para nakil giderleri 
Yaprak tütün, müskirat ilk maddeleri gibi hammaddelerin mubayaası için gönderilecek para

ların nakil giderleri haricinde kalan diğer para nakil giderleri bu bölümden ödenir. 

Bölüm 419 — Mahkeme giderleri 
Bilûmum dâvaları İdare lehine intaç edenlere 2159; sayılı Kanunun 8 nei maddesi mucibince 

ödenecek vekâlet ücretleri, lüzumu görülen hallerde hariçten geçici olarak temin edilecek avukat
lara verilecek her çeşit ücret ile delil tesbiti, bilir kişi ve muhammin ücretleri ve tekel altında bu
lunan oyun kâğıdı kaçakçılığından doğan suçlara ait dâvaların giderleri ve bu mevzular için ya
pılacak başka her çeşit giderler bu bölümden ödenir. 

Maddel — işçi ücretleri 
Madde2 — İdare masrafları 

Madde 3 — Teknik masraflar 
Madde 4 — Fidelik müsabakaları 

Madde 5 — Bağ yardımı 
Madde 6 — Müskirat fabrikaları örnek bağları masrafları 

Enstitüler merkez ve taşra teşekküllerinin araştırma, inceleme, tecrübe, ıslah ve üretme işleri 
için satınalmacak ve istimlâk edilecek veya kira ile tutulacak olan bağ, bahçe, arsa bina, tarla, ku
yu, ve bunlar için lüzumlu olan alât, cihaz, demirbaş, kitap, malzeme ve kırtasiye bedelleri ile taşıt 
giderleri, bu maksatlar için icabeden tesisatı kurma giderleri, tütün ekim Ibölgelerindeki tatbik 
işlerinde ekicilere parasız olarak fide dağıtmak üzere kurulan ve kurulacak olan örnek ve da
ğıtma fidelikleri giderleri, yukarda gösterilen işlerde çalıştırılacak işçilerin gündelik ve yolluk
ları ile tütün ekicileri arasında yapılacak müsabakalarda kazananlara Genel Müdürlüğün takdi
riyle mükâfat olarak verilecek para veya tütün ekimi ile ilgili malzeme bedelleri,' enstitülerin 
merkez ve taşra tşekküllerinin yakacak, aydınlatma, posta ve telgraf giderleri, Tekel idarelerinin 
örnek bağlarının her türlü bakım masrafları ile diğer giderler yukarıki maddelerden ödenir. 

Madde 7 — Mücadele giderleri 
Tütün mahsulünün sağlığını korumak maksadiyle ekicilere fidelik tarla ve kurutma yerlerinde 

aydırılacak tedbirleri sağlamak ve Ibu meyanda kurulacak mücadele ve toplu Örnek fidelikleri te
sis etmek, için yapılacak giderlerle bu işler için yapılacak tesisat, malzeme, kira, teknisiyen yol 
giderleri, işçi gündelik masrafları ve ibu maksatla yapılacak diğer her türlü giderlerle Tarım Ba
kanlığı teşkilâtı ile birlikte yapılacak mücadele kontrol giderleri bu tertipten ödenir. 

Bölüm 421 — Kaçağı takip ve önleme giderleri 
Madde 1— Ekim ve yazma giderleri • - » • «.« 

3437 sayılı Kanun ile tahmil edilen tütün tahmin, yazma, tartma ve itirazları tetkik işlerinde 
çalıştırılan hariçten alınmış üyelerin, tahdit komisyonları ve idare heyetlerinin gündelikleri; ka
nuna aykırı olarak ekilen tütünlerin sökülmesi, yasak ekimlerin menedilmesi uğrunda yapılacak 
her türlü giderlerle kanun tatbikatına ait diğer giderler bu^tertipten ödenir. 
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Madde 2 — Emanet ambarları 

Ekici tütünlerinin 3437 sayılı Kanunun tarif ettiği şekilde muhafaza ve bakımını sağlamak 
için kullanılan işçi, istifçi ve aktarmacıların gündelikleri ve kantarcı, markacı, koruyucu ve tar
tıcı gibi hizmetlilerin ücretleri ile diğer ambarlama ve bakım işleri, emanet ambarlarının kira be
delleri ve diğer müteferrik giderler bu tertibe dâhildir. 

Madde 3 — Muhafaza ve taşıma giderleri 
Tekele ait kaçak eşyanın nakil, muhafaza ve imha masraflariyle zabıta ile müştereken yapıla

cak toplu hareketlerde zabıtaya ait yolluklar ve taşıt kiraları tekel altında bulunan oyun kâğıdı 
kaçakçılığından doğan giderlerle taşıma giderleri bu maddeden karşılanır. 

Madde 4 — Kaçakla mücadele giderleri 
Kaçakla gizli olarak uğraşma işleri için ihtiyar olunacak giderlerle muhbirlerin mükâf atlan-

d^ılınaşı ve bunların zaruri giderleri ve bu hususta yapılacak başka her çeşit giderler bu tertip
ten ödenir. 

Bölüm 451 — Yayın giderleri 
M, 1 — Satmalına ve abone karşılığı 

Fabrika, işletme ve iş yerleri de dâhil olmak üzere her türlü broşür, gazete, dergi ve eserlerin 
alım ve abone karşılığı bu tertübe dâhildir. 

Madde 2 — Başka her çeşit giderler 
Yaptırılacak tercüme ve etüd ücret ve giderleri, telif ücretleri, bastırılacak genel yazı, bro

şür, kitap, bilanço ve raporlar giderleriyle benzeri ve yayın işleriyle ilgili başka her çeşit gi
derler bu tertipten ödenir. 

Bölüm 453 - Madde 1 — İştirak hissesi 
Milletlerarası Şarap Ofisi ve benzeri tekel mevzuu ile ilgili diğer kurumlara verilecek katıl

ma payları ve bu işlere ait başka her çeşit giderler bu bölümden ödenir. 
•I > u •:• f v. y $ 

Bölüm 459 — Spor giderleri 
3580 sayılı Beden Terbiyesi Kanununa göre muhtelif işletmelerde vücuda getirilmiş veya geti

rilecek saha ve tesislerin inşa, tâdil ve bakım giderleri her nevi spor malzemesi satmalma bedeli, 
spor için ahar mahalle gönderilecek sporcuların gittikleri yerlerdeki iaşe ve ibate giderleriyle yapıla
cak sair giderler bu bölümden ödenir. 

Bölüm 476 - Madde 1 — Kurs genel giderleri 
Tütün eksper ve müskirat fen memurları kurşundaki öğrencilerin kırtasiye kitap ve iş gömleği 

bedelleriyle kurslara ait sair giderler bu tertipten ödenir. 

Madde 2 — öğrenci bursları ve başka her çeşit giderler 
üniversitelerle Yüksek Ziraat Enstitüsünde, yüksek mekteplerin muhtelif şubelerinde ve lise mua

dili ziraat okullarında idare hesabına okutturulacak öğrencilerin yiyecek, giyecek ve yatacak giderleri 
karşılığı olarak verilecek burs ve karçlıklarla yatıh okullarda okutturulacaklarm okul 
ücretleri, yiyecek giderleri ve harçlıklariyle icabın da verilecek yol giderleri, tütün ve müskirat fen 
memurları kursu öğrencilerine verilecek burslar ve harçlıklar, öğrencilerin kitap, kaydiye ve imti
hanlara iştirak giderleri ve başka her çeşit giderler. . 
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Bölüm 480 — Yurt dışı acente ve mümessilliklerin her türlü giderleri 

Yur$ dışında açılmış ve açılacak fabrika şube acente ve mümessilliklerle ortaklıkların her türlü 
giderleri (bu (bölümden karşılanır. 

Bölüm 604 — Çeşitli hayır kurumlarına 
Yalnız hayır kuramlarına nakden veya ter tip edecekleri müsamerelere ait biletleri •atınalmak 

suretiyle yapılacak yardımlar karşılığıdır. 

Bölüm 605 — 4250 sayılı ispirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu gereğince şarapçılara verilecek 
prim ve yapılacak başka yardım ve ödemeler 

4250 sayılı ispirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanununun 16 ncı maddesi gereğince iyi şarap 
imalini teşvik etmek ve öğretmek üzere özel yapıcılar arasmda açılacak müsabakalarda muvaffak 
olanlara tesbit edilen esaslara göre verilecek mükâfat üVdış memleketlere çıkarılacak şaraplar için 
verilecek prim ve aynı kanunun tatbikatına ait diğer giderler bu bölümden ödenir. 

Bölüm 901 — Onarma giderleri 
Madde 1 — Genel Müdürlük 

Madde 2 — Fabrika ve İşletmeler 
Madde 3 — İller 

Genel Müdürlük binası ile idarehane, fabrika, tuzla, ambar, imal ve doldurma evlerinde idare 
malı lojmanlarda, depo binalarında, emanet ambarlarında ve yine idareye ait diğer gayrimenkuller-
cle yaptırılacak her çeşit onarma giderleri, bu işleı* için kullanılacak işçilerin gündelikleri; bu işlere, 
ait ilân bedelleri, proje, plân tanzimi ücretleri, proje ve kontrol malzemesi bedelleri ve bu hususta 
yapılacak sair giderler bu tertipten ödenir. ^ *f * " w '"' *? 

Bölüm 902 — Bina satınalma ve yaptırma giderleri 
Madde 1 — Fabrikalar ve İşletmeler 

Madde 2 — İller 
Yaptırılmasına, satmalınmasınâ veya istimlâk edilmesine lüzum görülecek idarehane, fabrika, 

imâl ve doldurma evleri, tuzla binaları, ambar, depo binaları ve emanet ambarları ve diğer gayrimen-
küllerle bunlar için satmalınacak veya istimlâk edilecek arsa, tarla, bağ ve bahçe gibi gayrimenkul-
lerin karşılıkları ve bu işler için kullanılacak işçilerin gündelikleri ve bu işlere ait ilân bedelleri, 
proje, plân, tanzim ve ücretleri, proje ve kontrol malzemesi bedelleriyle bu hususta yapılacak 
sair giderler, bu tertipten karşılanır. 

Bölüm 903 —Satmalınacak taşıtlar karşılığı 
Bu madde için tahsis olunan Ödenekle aşağıda gösterilen taşıt vasıtaları satın alınacaktır. 

Bölüm 904 — Demirbaş, makine satınalma ve kurma giderleri 
Fabrika, ve işletmeler iş yerleri için satmalınacak motor, her çeşit makine ve emsali bedelle* 

riyle yeniden yaptırılacak her nevi tesis giderleri, mevcut tesislerin genişletilmesi giderleri, tuzla
larda yaptırılacak sabit kıymet mahiyetindeki tesis ve tevsilerle bu işlerde kullanılacak işçilerin 
gündelikleri bu işlere ait ilân ücretleri, proje, plân tanzim ücretleri, proje ve kontrol malzemesi be
delleriyle bu hususta yapılacak başka her çeşit giderler bu tertipten ödenir. 

Bölüm 905 — 5113 sayılı Kanun gereğince yaptırılacak veya satmalınacak tütün bakım ve işletme ev 
ve ambarlan giderleri 

Hükümetçe onanan programına göret tütün bakım ve işleme ev ve ambarları yaptırılması, satın-
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alınması veya istimlâk edilmen re bunların inşa edilecekleri yerlerin istimlâk edilmesi veya satın-
alınması bedel v | giedrleriyle bu işlerde kullanılacak işçilerin ücretleri, bu işlere ait ilân ücretleri, 
proje plân tanzimi ücretleri, proje re kontrol malzemesi bedelleri ve bu hususta yapılacak başka her 
çeşit giderler 'bu maddeye dâhildir. 

Bölüm 906 — 4898 sayılı Kanun gereğince yeniden yaptırılacak fabrika, imal ve doldurma evleriyle 
mevcutlarının genişletilmesi giderleri 

Hükümetçe onanan programa göre fabrika, imal ve doldurma evleri yaptırılması, bunların inşa 
edilecekleri yerlerin istimlâk edilmesi veya satınalmması, mevcutlarının genişletilmesi, bunlara ge
rekli her çeşit makine alât ve araçlar ile teçhiz vasıtalarının satınalmması, bu işlerde kullanılacak 
işçilerin gündelikleri, bu işlere ait ilân ücretleri, proje, plân ve kontrol ücreti ve malzemesi bedelleri 
ve bu hususta yapılacak başka her çeşit giderler bu tertibe dâhildir. 

« 
Bölüm 907 — Çamaltı ve Yavşan Tuzlalarında yaptırılacak yeni tesis ve tevsi giderleri 

Çamaltı ve Yavşan tuzlalarında yapılacak her çeşit yeni tesis ve tevsi masraflariyle bu işlerde 
kullanılacak işçilerin gündelikleri ve bu işlere ait ilân ücretleri, proje ve plânların tanzim üc
retleri ve proje kontrol malzemesi bedelleriyle .bu hususta yapılacak döner sermaye usullerine sarf-
edilecek ıbaşka her çeşit giderler Ibu maddeden karşılanır. 

En çok 250 000 lirası Çamaltı, Yavşan Tuzlalarının ana yollarla irtibatlarını sağlıyacak yollar 
inşası için toptan Karayolları Öenel Müdürlüğüne ödenebilir. 
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1950 yılı (E) cetveli kadrosu 

B. M. ödeneğin çeşidi Görevin çeşidi 

Hizmetin 
Aylık süresi Tutarı 

Sayı .Lira Ay Lira 

Barem Kanununa tabi kadrolar 

203 1 Genel Müdürlük geçici Beden terbiyesi öğretmeni 
hizmetlileri ücreti Kurs öğretmeni [*] 

» [•] 

» » [*•] 
» » [••••] 

1 
3 
3 
7 
3 
7 
2 

225 
150 
150 
150 
150 
150 
150 

12 
12 
8 
12 
8 
12 
12 

2 700 
5 400 
3 600 
12 600 
3 600 
12 600 
3 600 

44 100 

3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine dâhil müteferrik müstahdemler 

Beden terbiyesi antrenörü 1 150 
100 

12 
12 

1 800 
3 600 

.5 400 

3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine dâhil müteferrik müstahdemler 

203 1 Genel Müdürlük geçici Sürveyyan 
hizmetlileri ücreti » 

200 
175 

12 
12 

2 400 
2 100 

4 500 

203 

3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine dâhil müteferrik müstahdemler 

Fabrikalar ve İşletme- Sürveyyan 1 300 
ler geçici hizmetlileri 
ücreti 

2 250 
12 
12 

3 600 
6 000 

9 600 

[*] 3888 sayılı Kanuna göre haftada 4 saat ders verecektir 
•*1 > » » » » *3 » > [**] > » » » » 3 

» 2 
> 1 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

74 

Görevin çeşidi 

Hizmetin 
Aylık süresi Tutan 

Sayı Lira Ay Lira 

Barem Kanununa tâbi kadrolar 

208 2 FaJbrikalar ve işletme- ilköğretim kursu öğretmeni [*] 
ler geçici [hizmetlileri 
ücreti 

13 175 12 27 300 

3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine dâhil müteferrik müstahdemler 

Beden Terbiyesi antrenörü 5 100 12 6 000 

33 300 

3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine dâhil müteferrik müstahdemler 

203 3 iller geçici hizmetliler Sürveyyan 
ücreti 

204 Yabancı uzman ve.hiz- Hesap uzmanı 
metlilerle tercümanla- Şarap uzmanı 
rının ücreleri Tuz uzmanı 

* Hollerit makineleri uzmanı 

2 300 

1 1 565 ' 
1 895 
1 750 
1 1 900 

12 

12 
12 
12 
12 

7 200 

18 780 
10 740 
9 000 
22 800 

61 320 

[*] Kadro ücretlerinin 2/3 ü hesabiyle 

»m<i 
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S. Sayısı: 86 

1951 Yılı 

Devlet Üretme Çiftlikleri G. 
Bütçesi 



Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1951 yılı Bütçe Kanunu 
tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/83) 

T. C. 
Başbakanlık 30 . XI. 1950 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü, 
Sayı : 71 - 1725 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1951 yılı Bütçesi hakkında Tarım Bakanlığınca 
hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 30 . XI . 1950 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştı
rılan Kanun tasarısının gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzede-
rim, 

Başbakan 
A, Menderes 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün 1951 yılı Bütçe gerekçesi 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün 1951 yılı Katma Bütçesinin gider ve geliri, 
ilişik Bütçe Kanunu taslağı ve eklerinde de müşahede buyurulacağı üzere 2 186 136 liradan 
ibarettir. 

Giderlerle gelirler birbirine denktir. Gider ve gelir bütçelerinden her biri üzerinde aşağıda 
ayrı ayrı durulmuştur. 

A) Gider bütçesi : 

Altı kısımda mütalâa edilen gider bütçesinin kısımları ve her kısmın bölümleri hakkındaki 
açıklamalar sıralanmştır. 

İkinci kısım : ? 

B. M. 

201 1-2 Birinci maddede merkez memurları aylıkları 255 900 lira ile ikinci maddede işletmeler 
ve merkez atelyesi memurları aylıkları 880 900 lira, 5433 sayılı Kanuna bağlı bir ve 
iki sayılı cetveller tutarından Bütçe Kanunu taslağının 5 nci maddesi gereğince 
(L) cetveline alman kadroların tutarı hariç tutularak konulmuştur. 

3-4 Üçüncü maddede merkez memurları açık aylığı 5 000 lira ile dördüncü maddede iş
letmeler ve merkez atelyesi memurları açık aylığı 5 000 lira ödenek bütçe yılı için
de aç^ğa çıkarılacak memurlar henüz belli .olamıyacağmdan takribi konulmuştur. 

202 1-2 Birinci maddede merkez hizmetlileri ücreti 104 100 lira ile ikinci maddede işletmeler 

ve merkez atelyesi hizmetlileri ücreti 289 200 lira ödenek, Bütçe Kanunu taslağjnm 
dördüncü maddesinde sözü edilen (,D) cetvelindeki hizmetlileri kadrolarının tutarıdır. 
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203 1-2 Birinci madded-e merkez geçici hizmetlileri ücreti 41 100 lira ödenek, Bütçe Kanunu 
taslağının 4 ncü maddesinde yetki istenen geçici hizmetliler olup tasfiye işlerinde 
çalıştılılacaktır. 
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğüne eski idarelerden birçok eski hesaplar 
devretmiş ve bunlar da 1950 yılı içerisinde ikmal edilememiş olacağından merkezde 
ve işletmelerde eski yıllardan kalmış bu gibi işlemleri inceleyip sonuçlandırmak üzere 
geçici olarak bu tasfiye ekiplerinin çalıştırılması zaruri ve faydalı görülmektedir. 

206 1-6 Birinci maddede merkez memurları çocuk zammı 11 000 lira, ikinci maddede işletme
ler ve merkez atelyesi memurları çocuk zammı 20 000 lira, üçüncü maddede merkez me
murları doğum yardımı 3 000, dördü ncü maddede işletmeler ve merkez atelyesi me
murları doğum yardımı 4 000 lira, beşinci maddede merkez memurları ölüm yardımı 
3 000 lira, altıncı maddede işletmeler ve merkez atelyesi memurları ölüm yardımı 6 000 
lira önceden hesaplanması mümkün olmadığından takribi olarak konulmuştur. 

7 Yedinci maddede yakacak zammı 750 lira ödenek Muş İlinde kurulmuş olan Devlet 
Çiftliğinde görevlendirilen mamurlarla 1951 bütçe yılı içinde yüksek rakımlı böl
gelerde çalıştırılması muhtemel olanlar için konulmuştur. 

209 1 5434 sayılı Kanun gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak öleme karşılığı % 5 
emekli ve % 25 giriş kesenekleriyle arfcş farkları 84 705 lira ödenek 201 nci bölü
mün bir ve ikinci ve 202 nci bölümün bir ve ikinci maddelerinde yer alan memur 
ve hizmetliler aylık ve ücretleri tutarının % 5,5 olarak hesaplanmıştır. 

2 Emekli Sandığına yapılacak % 1 ek karşılığı 15 401 lira 201 nci bölümün 1 ve 2 ve 
202 nci bölümün 1 ve 2 nci maddelerinde yer alan memur ve hizmetliler aylık ve ücret
leri tutarının % 1 i olarak hesabedilmistir. 

3 Bu maddeye konulan 20 000 lira emekliye ayrılacaklar için takribi olarak konulmuştur. 
4-5 Dördüncü maddede sandık yönetim giderleri için emekli keseneğinin % 043 nispetinde 

3 642 lira konmuştur. 5 nci diğer ödemeler maddesine 1 lira konulması ilerde vukuu 
melhuz giderler için bütçede yer vermek maksadına dayanmaktadır. 

210 Temsil ödeneği 2 100 lira, aylık 175 lira üzerinden hesaplanmıştır. 

218 5433 sayılı 'Kanunun 27 nci maddesi gereğince veznedar ve yardımcılarına verilecek kasa 
tazminatı 15 375 lira, bu ödenek veznedarlar aylıklarının bir yıllığının % 25 i olarak 
hesaplanmıştır. 

Üçüncü kısım : 

301 1-5 Merkez giderleri: Birinci madde kırtasiye 6 000 lira, ikinci maddede döşeme ve demir
baş 1 500 lira, üçüncü maddede öteberi giderleri 5 000 lira, dördüncü maddede aydınlat
ma 3 500 lira, beşinci maddede ısıtma 6 000 lira ödeneklerin hesabında 1950 yılındaki bu 
çeşit masraflar ve bütçe yılı zarfında yapılması mümkün tasarruflarla ihtiyaçlar göz 
önünde tutulmuştur. 

302 1 - 5 İşletmeler ve merkez atelyesi büro giderleri : Birinci maddede kırtasiye 14 200 lira, ikin
ci maddede döşeme ve demirbaş 13 500 lira, üçüncü maddede öteberi giderleri 25 000 
lira, dördüncü maddede aydınlatma 18 000 lira, beşinci maddede ısıtma 30 000 lira öde
neklerin hesabmda geçen yılın bu çeşit masrafları ve bütçe yılı zarfında yapılması müm
kün tasarruflarla ihtiyaçlar göz önünde tutulmuştur. 
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303 Basılı kâğıt ve defterler 20 000 lira bütçe yılı içinde mümkün olan kısıntılar göz önünde 
tutularak hesaplanmştır. 

304 1-5 Birinci maddede merkez posta ve telgraf ücretleri 5 000 lira, ikinci maddede işletmeler 
ve merkez atelyesi posta ve telgraf ücretleri 12 000 lira, üçüncü maddede merkez daire
leri telefon ve başka haberleşme ücreti 7 000 lira, dördüncü maddede işletmeler ve mer
kez atelyesi telefon ve başka haberleşme ücreti 2 000 lira, geçen yılın giderleri göz önün
de tutularak konulmuştur. 

305 1,2 Kira karşılığı : Birinci maddede merkez için 11 000 lira, ikinci maddede işletmeler ve 
merkez atelyesi için 9 000 lira 1950 yılındaki giderler göz önünde tutularak konulmuş
tur. 

306 Giyecekler : 1 700 lira merkez şoför ve odacı gibi hizmetlilerin elbise, kaput, ayakkabı
ları karşılığıdır. 

307 1,2 Birinci maddede sürekli görev yolluğu 10 000 lira, merkez ve işletmeler için ve ikinci mad
dede geçici görev yolluğu 35 000 lira yine merkez ve işletmeler için geçen yıl giderleri 
göz önünde tutularak konulmuştur. 
Teşkilâtın genişliği iş programları ve muhasebe plânlarının tatbikatının sıkı kontrolü 
ve hesap neticelerinin bir an evvel alınması gibi sebeplerle geçici görev yolluğuna geçen 
sene konmuş olan tahsisatın kifayet etmemesi yüzünden bu sene 10 000 lira fazlasiyle ko
nulmuştur. 

3 Müfettişler yolluğu : 15 000 lira teftiş kurulu başkan ve müfettişlerinin her biri için 
3 000 lira hesap ederek konulmuştur. 

4 Yabancı memleketler yolluğu : 1 lira ilerde vukuu melhuz giderlere bütçede yer vermek 
maksadiyle konulmuştur, 

308 1 - 2 4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak tedavi giderleri ve yollukları birinci maddede 
merkez 4 000 lira işletmeler ve merkez atelyesi 8 000 lira kanuna müsteniden memur
ların tedavi ve yol giderleri karşılığı olup takribi olarak hesaplanmıştır. 

309 1 - 2 Birinci maddede merkez taşıtları işletme giderleri 5 000 lira ve ikinci maddede merkez 
taşıtları onarma giderleri 1 200 lira hizmet taşıtlarına aittir. 
Dördüncü kısım: 

407 1 Geri verilecek para olarak konulan 5 000 lira Genel Muhasebe Kanununun 48 nci 
maddesiyle ilgili bulunan giderlere aittir. 

2 Mahkeme harçları 1 000 lira tahakkuku vukuuna bağlı bulunduğundan takribi olarak 
konulmuştur. 

416 Okul giderleri olarak konulan 25 000 lira 5433 sayılı Kanunun 25 nci maddesi gereğin
ce yapılacak giderleri karşılamak üzere takribi olarak konulmuştur. 

417 1 Birinci maddede 40 000 lira 4782 ve 5417 sayılı kanunlar gereğince iş kazaları ve ihti
yarlık sigortaları için ilgili teşekküllere yatırılması gereken giderlerdir. 

2 îkinci maddede 20 000 lira sürekli işçilere verilecek tazminat ve tedavi giderleri olup 
takribidir. 

419 Mahkeme giderleri 10 000 lira tahakkuku vukuuna bağlı hususattan bulunduğundan 
takribi olarak konulmuştur. 
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Satmalma ve abone karşılıkları 2 000 lira teşkilât elemanlarına faydalı bilgileri ihtiva 
eden gazete, dergi, kitap alımı ve abone bedelleri karşılığıdır. 
İkinci madde 1 000 lira çeşitli giderler ve üçüncü maddede 7 000 lira çiftçiye yeni 
ziraat usullerini ve çeşitlerini tanıtmak ve 5433 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin 
(F) fıkrası gereğince Genel Müdürlüğün görevleri konusuna giren işlerde öğretici ma
hiyette yayınlar yapmak içindir. 

Düşünülmiyen giderler için 15 000 lira ödenek Genel Muhasebe Kanununun 38 ve 59 
uncu. maddeleri gereğince kullanılmak üzere bütçenin öteki bölüm ve maddelerinde 
tasavvur edilmiyen hizmetleri karşılıyacaktır. 
Beşinci kısım: 

Eski yıllar borcu: Geçen sene olduğu gibi bu sene de 25 000 liradır. Bu tahsisat mülga 
idarelerin faaliyetlerinden doğacak ilamlı borçları karşılamak üzere konulmuştur. 
B) Gelir bütçesi: 
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün 1951 yılı gelir bütçesi maddesiz üç 
bölüme dağılmış 2 221 136 liradan ibarettir. 4533 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi kat
ma bütçe giderlerinin tamamının döner sermayesinin yıllık safi gelirinden karşılan
masını âmirdir. Bu hükme uyularak gider bütçesi genel toplamı olan 2 186 136 liranın 
bir tek bölüm halinde gelir bütçesine konulmasiyle yetinmek de yerinde olmakla bera
ber, giderleri katma bütçeden sağlanan memur lojmanlarından elde edilecek gelirlerin 
de katma bütçeye ait olması tabiî görülerek ve bunun ayrı bir bölümde açılmış bundan 
5 000 lira gelir tahmin olunmuştur. Ayrıca her müessesede olduğu gibi bu idarenin 
de meselâ akitler ahkâmına riayetsizlik halinde teminatların irat keydedilmesi gibi 
çeşitli geliri de olabileceği düşünülerek bu adla da bir üçüncü bölüm ilâve edilmiş ve 
bundan da 5 000 lira gelir tahmin olunmuştu?. 
Böylece gider bütçesi genel toplamı olan 2 186 136 liradan gelir bütçesinde yukarda 
arzedilen iki bölümdeki 10 000 lira çıktıktan sonra kalan ve gelir bütçesinin birin
ci bölümüne geçirilen 2 211 136 liranın döner sermayenin, 1951 yılı safi gelirlerinden 
ayrılacak miktarla karşılanacağı tahmin olunmaktadır. 
e) Hulâsa ve netice : 
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü Bütçesindeki ödeneklerle Kanunun kendi
sine tahmil ettiği vazifeleri ve dolayı siyle memleket ziraatinjn kalkınmasında kendisine 
düşen hizmetleri yerine getirmeye titizlikle çalışacaktır. 
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Rapor 

19 . 1 . 1951 

Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

Tarım Bakanlığına bağlı katma bütçeli Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1951 yılı 
Bütçe Kanun tasarısını inceledim. 

Bu kurumun, memleketin zirai kalkınmasında haiz bulunduğu öneme binaen üzerinde durmaya 
lâyık gördüğüm hususlar aşağıda arzedilmiştir. 

1. Genel Müdürlük 13 . VI . 1949 yılında 5433 sayılı Kanunla kurulmuş olduğuna göre henüz 
iki senelik maziye malik bir varlık demektir. Kuruluş Kanununun birinci maddesiyle memleket 
ziraatinin esaslı kalkınması için birçok vazifeler verilmiş, Tarım Baaknhğınm en esaslı bir kurumu 
olarak teşkilatlandırılmıştır. 

Bu kurumun 1950 yılı Bütçesi (4 086 225) lira iken 1951 yılı Bütçesi (2 221 136) lira olarak 
teklif edilmiştir. Bu duruma göre geçen seneye nazaran (1 865 089) lira daha azdır. 

2. Kurumun halen 18 zirai müessese ve işletmeleri vardır. Kurumun ayrıca bir de işletmeler 
bütçesi vardır, bunun 1951 yılı masrafları da (33 125 939) liradır. Bu bütçe Tarım Bakanlığınca 
tasdik edilmektedir. 

Yukardaki duruma göre (2 221 136) liralık âdi bütçeye Genel Müdürlüğün (33 .125 939) lira
lık işletme bütçesini de ilâve etmek icabetnıektedir. 

3. Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün Kuruluş Kanununun 11 nci maddesine göre döner 
sermayesinin (120 000 000) lira olması gerekmektedir. Bu kurum Zirai Kombinalar halinde iken 
biriktirdiği paralar (tahsil edilmiş veya edilmemiş) 30 073 104) liradır. 

4. Devlet teşkilâtında hiçbir katma bütçeli idare bu kadar kısa bir zamanda Üretme Çiftlik
leri Genel Müdürlüğü kadar bir varlık gösterememiştir. 

5. Kuruluş Kanunu bu Genel Müdürlüğe birçok vazifeler vermiştir. Birçok eksikleri vardır. 
Bu bakımdan memleket ziraatinin kalkınmasına çok yardımı olacak olan bu çok faydalı Devlet 
kurumunu kuvvetlendirmek, noksanlarını ikmal etmek icabeder. 

Bu böyle iken 1951 yılı Umumi Bütçe Kamı nunun 9 ncu maddesiyle Devlet sermayesiyle 
işliyen bir müessese olduğu düşüncesiyle mevcudundan (10 000 000) lira umumi bütçeye alınarak 
istenmektedir. Kurum yenidir. Tesisleri noksandır. Ziraat, her zaman sigortasız ve hava şartları
na bağlıdır. İçinde bulunduğumuz 1950 - 1951 ziraat senelerinin sonbahar ve kış aylarının yağ
mur durunr.! hiç de ümit verici değildir. Kurumun 33 küsur milyon liralık işletmeler bütçesinin 
başka karşılığı yoktur. Bu durum karşısında Üretme Çiftlikleri tehlikelerle karşı karşıya demektir. 

6. Kurumun döner sermayesinin 120 milyon lira olacağı kendi kanununun 11 nci maddesin
de musarrah iken henüz tamamlanmamış olan sermayesinden 10 milyon lirayı başka bir hesaba al-, 
mak kendi kanununa da uygun değildir. Umumî bütçemizin gelir durumunun sıkıntılı vaziyeti do-
layısiyle alınmak isteniyorsa bu ayrı bir anlaşma ile yapılmalıdır. Genel Müdürlük kendi kanunu
nun kendisine emreylediği vazifeleri görebilmek için tam mânasiyle cihazlanması ve tesislerini 
vücuda getirmesi lâzımdır. Bu yapılmadıkça, Kurumun âtisini tehlikeli görmemek mümkün değil
dir. Bu vaziyeti yüksek komisyonun dikkat nazarına arzetmeyi vazife bilirim. Takdir Yüksek Ko
misyonundur. 

7. Kurum kendi tesislerini ikmal etmek için geçen yıl tiraj hakkından istifade ederek Alman-
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ya'ya çeşitli hangar sipariş etmiş, dünya durumu dolayısiyle Almanya, bu siparişlerin hepsini vak
tinde ifa edememiş, daha 17 hangarın gelmesi lâzımdır. Genel Müdürlük bu durumu Danıştaya 
bildirerek Almanlarla olan mukavele müddetini 31 . V . 1951 in sonuna kadar uzatmıştır. Ancak 
Genel Müdürlük bütçesi 1951 yılının Şubat sonuna kadar muteber olacağına göre 1951 Mayıs 
sonunda Almanlar tarafından teslim edilecek olan 350 bin liralık 17 hangar karşılığı bütçesinde ol
madığından ödenemiyecektir. Bu hale göre, Genel Müdürlük bütçesine 350 bin liranın 1951 Bütçe
sine konması lâzımdır. 

8. 5433 sayılı Genel Müdürlüğün Kuruluş Kanununun 23 ncü maddesine göre (Genel Müdürlü
ğün aylıklı memur ve daimî hizmetlilerinden emsallerine göre olağanüstü bir hizmet ve gayreti 
görülen veya yaptıkları işin hususi ve mümtaz bir kıymeti bulunanlara Tarım Bakanlığı tarafın
dan belirtilecek esaslar dairesinde ve yılda iki aylıkları tutarını geçmemek üzere ikramiye verile
ceği kaydını ihtiva etmektedir). Şehir, kasaba ve köylerden uzak, senenin her mevsiminde çadır 
altında feragatle ve verimli çalışan bu kurum mesai erbabına kanunun sarahati dâhilinde bir para 
verilmesi lâzımdır. Bu, hem bir haktır, hem de yaz ve kış kırlarda çadır altlarında her türlü mah
rumiyetlere katlanarak çalışan bu insanlara teşvik* mükâfatı olması bakımından gayretlerini ço
ğaltmak için para verilmesi yerinde olur kanaatindeyim. Takdir Yüksek Heyetindir. 

9. İncelediğim Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü Bütçesinde birçok memurların (L) cet
veline alındığı ve nihayet 4 milyonluk bir bütçeden bir milyon sekiz yüz bin liradan fazla bir in
dirme yapıldığı görülmektedir ki bu kendi bünyesine nazaran fazla bir indiriştir. Ziraat hayatımız
da kendisinden birçok hizmet beklediğimiz bu teşekkülü kuvvetlendirmek lâzımdır kanaatindeyim. 
Takdir Yüksek Komisyonundur. Saygılarımla. 

Kastamonu Milletvekili 
Tahsin Co§kan 
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Bütçe Kom 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. 1/83 
Karar No. 35 

Yüksek 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü
nün 1951 yılı Bütçesi hakkında Tarım Bakanlı
ğınca hazırlanıp - Başbakanlığın 30 . XI . 1950 
tarihli ve 71/1725 sayılı tezkeresiyle Yüksek 
Meclise sunulan kanun tasarısı Komisyonumuza 
havale buyurulmakla Tarım Bakanı Nihat lyri-
boz ve bu İdare Genel Müdürü ile Maliye Ba
kanlığı adına Bütçe ve Malî Kontrol Genel 
Müdürü hazır oldukları halde incelenip görü
şüldü : 

Bu Genel Müdürlüğün 1951 yılı Bütçesini 
Komisyon adına inceliyen raportörün raporu 
okunmuş ve gerekli incelemeler yapıldıktan ve 
Bakandan izahat alındıktan sonra bölümlerin 
incelenmesine geçilmiştir. 

Gider Bütçesi : 
Genel Müdürlüğün 1951 yılı âdi bütçesi geçen 

yıla nispetle 1 900 089 lira noksaniyle 2 186 136 
lira olarak teklif edilmiş bulunmaktadır. Kısım
lar itibariyle yapılan tahlilde : 

ikinci personel giderleri kısmında: 462 849 
Üçüncü yönetim giderleri kısmında : 67 241 
Dördüncü daire hizmetleri kısmında: 320 000 
Altıncı yardımlar kısmında : 15 000 

liralık bir azalış bulunmakta olup yedinci kısım
da görülen 103 500 liralık azalış bu kısmın yatı
rımlar cetveline alınmış olmasından ileri gelmiş 
ve yatırımlar kısmı da bu yıl ancak 35 000 lira 
olarak teklif edilmiş bulunmaktadır. 

Kısımlar üzerinde görülen azalış geçen yıl 
teşekkül eden bu müessesenin bir yıllık tecrübe
den sonra, hizmetlerin ifasında gereken zaru
retlere uyulmasından ileri geldiği alman izah
lardan anlaşılmıştır. 

Çiftçiye elit tohumluk ve damızlık yetiştire
rek, üreterek dağıtmak maksatlariyle teşekkül 
eden bu müessesenin, çiftçinin modern ziraat 
usullerini öğrenmek suretiyle kendi deneme tar
lalarında çalışarak kendi toprağı için en iyi 
tohumu bulması imkânlarının husule geldiği 
ana kadar çalışması tabiî olduğu ve bu gayenin 
elde edilmesinden sonra müessesenin tasfiye edi-

raporu 

17 .11.1951 

şkanlığa 
lerek daha dar sahalarda mesaisinin teksif edi
leceği Hükümet tarafından izah edilimiştir. 

Bölümler üzerinde yapılan komisyon incele
melerinde A / l cetvelinin yalnız dil para mü
kâfatı maddesine 1 500 liralık bir ödenek ilâve 
edilmiş ve gider bütçesi bu suretle 2 186 136 li
ra olarak kabul edilmiştir. 

A/2 cetvelindeki ödenek yalnız tasarruf 
maksadiyle onarma işlerine hasredilmiş ise de 
dağıtma tesisleri inşaatının bu yıl behemahal 
yapılması lüzum ve zarureti komisyona izah 
edildiğinden 903 ncü bölüme, 350 000 liranın 
konulması uygun görülmüş ve yatırım bütçesi 
de 385 000 lira olarak Komisyonumuzca kabul 
edilmiştir. 

Gelir bütçesi 
Esasen döner sermaye ile idare edilen bu 

müessesenin bütçe giderleri bu sermayenin ge
lirinden karşılandığı ve bâzı diğer çeşitli gelir
lerinin miktarı ise ehemmiyetli olmadığı bütçe
nin tetkikmdan anlaşılmaktadır. Komisyonu
muz, 2 221 136 liradan ibaret olan gelir büt
çesini, döner sermayeden ödenen bütçe karşılığı 
bölümüne A / l ve A/2 cetvellerine eklenen 353 
bin lirayı da ilâve etmek suretiyle 2 574 136 
lira olarak kabul etmiş bulunmaktadır. 

Bu müessesenin bütün hesap ve muamelâtı 
ile malî durumu, kâr ve zararı, bilançosunda 
belli olacağı tabiî bulunduğundan bundan böyle 
bütçe ile birlikte son bilançonun da Bütçe Ko
misyonuna verilmesinin usul ittihazı temenni 
edilmiş bulunmaktadır. 

Bütçe tasarısı: 
Tasarının birinci ve ikinci maddeleri yukar

da izah edilen esaslar dairesinde değiştirilmiş 
ve diğer maddeleri ayniyle kabul edilmiştir. 

Devlet Üretme Çiftliğinin 1951 yılı bütçe ta
sarısı cetvelleriyle birlikte Kamutayın onayına 
arzedilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkan V. Sözcü 
İstanbul Burdur Çanakkale 

E. Adakan F. Çelikbaş E. Kalafat 
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Bursa Ankara Antalya 
H. Şaman M. Bayramoğlu A. Sanoğlu 

Bolu Çanakkale Giresun 
M". Güçbilmez K. Akmantar M. Şener 

istanbul Kırklareli Konya 
A. H. Başar Ş. Bakay B. Bnant 

Malatya M&rdin Mardin 
Muhalifim Muhalifim Dr. K. Türkoğlu 
M. S. Eti R. Erten 

Ordu Seyhan Sivas 
R. Aksoy; Dr. 8-, Barı H. îmre 

Trabzon Van 
8. T. Kalaycıoğhı, Muhalifim 

F. Melen 
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Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1951 yılı Bütçe Kanunu tasarısı 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

MADDE 1. — Devlet Üretme Çift
likleri Genel Müdürlüğü.1951 Bütçe yılı 
yatırımlar dışında kalan giderleri için 
bağlı (A/l) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (2 186 136) lira ve yatırım gider
leri için de bağlı (A/2) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (35 000) lira ödenek 
verilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Üretme Çift
likleri Genel Müdürlüğü 1951 Bütçe yılı 
giderlerine karşılık olan gelirler bağlı 
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(2 221 136) lira olarak tahmin edilmiş
tir. 

MADDE 3. — Devlet Üretme Çift
likleri Genel Müdürlüğünce 1951 Bütçe 
yılında elde eçulecek gelir çeşitlerinden 
her birinin dayandığı hükümler bağlı 
(C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
cetvelde yazılı gelirlerin tarh ve tahsi
line 1951 Bütçe yılmda da devam olunur. 

MADDE 4. — Devlet Üretme Çift
likleri Genel Müdürlüğünün 30. VI . 
.1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 19 
ncu maddesine gireli' hizmetlilerine ait 
kadrolar bağlı (D) işaretli cetvelde gös
terilmiştir. 3656 sayılı Kanunun 9 ncu 
maddesi gereğince geçici mahiyetteki 
hizmetliler için Bakanlar Kurulu kara-
riyle kadro alınabilecek tertipler, bağlı 
(E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
kadrolar, ertesi yıl bütçe tasarısı ile 
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunu
lur. Bunların eldeki kadrolara ek olma
ması şarttır. 

MADDE 5. -~ Devlet Üretme Çift
likleri Genel Müdürlüğü kuruluşu hak
kındaki 7. V I . 1949 tarihli ve 5433 sa
yılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde 
yazılı kadrolardan ilişik (L) işaretli 
cetvelde gösterilenler 1951 Bütçe yılında 
kullanılamaz. 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİEİŞİ 

MADDE 1. — Devlet Üretme Çift
likleri Genel Müdürlüğü 1951 Bütçe yılı 
yatırımlar dışında kalan giderleri için 
bağlı (A/l) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (2 187 636) lira ve yatırım gider
leri için de bağlı (A/2) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (385 000) lira ödenek 
verilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Üretme Çift
likleri Genel Müdürlüğü 1951 Bütçe 
yılı giderlerine karşılık olan gelirler 
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (2 572 636) lira olarak tahmin 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. —- Hükümetin 4 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

ncu 

MADDE 5. — Hükümetin 5 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. . 
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MADDE 6. — Geçen yıl borçları bö
lümündeki ödenek üstünde çıkan ve 
1950 yılı Bütçesinin ait olduğu tertibin
de karşılığı bulunan borçlar ilgili olduk
ları hizmet bölümlerinden bu bölüme 
Maliye Bakanlığınca aktarılacak öde
neklerden ödenir. 

1928 - 1949 Bütçe yıllarına ait olup 
da Mulıasebei Umumiye Kanununun 93 
ncü maddesine göre zaman aşımına uğ
ramamış ve karşılıkları yılları bütçele
rinde bulunan borçlar 1951 yılı Bütçesi
nin ilgili hizmet tertiplerinden veya 3 - 4 
ncü kısım bölümleriyle yatırım bölüm
leri artıklarından eski yıllar borçları 
bölümlerine Maliye Bakanlığınca akta 
rılacak ödeneklerden ödenir. 

MADDE 7. — Gider bölümlerinden 
yapılacak harcamalara ilişkin formül 
bağlı (R) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. 

MADDE 8. — Bu kanım hükümleri 
1 Mart 1951 tarihinden itibaren yürürlü
ğe girer. 

MADDE 9. — Bu kanunu Maliye ve 
Tarım Bakanları yürütür. 

Başbakan 
A. Menderes 

Devlet Bakanı 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

S. Ağaoğlu 
Adalet Bakanı 

F. L. Karaosmanoğlu 
Millî Savunma Bakanı 

R. Ş. İnce 
Dışişleri Bakanı 

F. Köprülü 
Millî Eğitim Bakanı 

T. İleri 
Eko. ve Ticaret B. 

Z. Velibeşe 
G. ve Tekel Bakanı 

N. özsan 

H. özyörük 
içişleri Bakanı 
R. Nasuhioğlu 

- Maliye Bakanı 
II. Ayan 

Bayındırlık Bakanı 

Ulaştırma Bakanı 
S. Kurtbek 

Sağ ve Sos. Y. B. 

Tarım Bakanı 
İV. tyriboz 

Çalışma Bakanı ve 
Bayındırlık B.. V. 

H. Polatkan 

B. K. 

MADDE 6. — Hükümetin 6 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Hükümetin 7 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE "8. — Hükümetin 8 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Hükümetin 9 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

İsletmeler Bakanı 
M. Jüte 

( S. Sayısı ; 86 ) 
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A - CETVELİ 

; ] 1950 1951 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
B. M. ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

îhinci kısım - Personel 
giderleri 

I - Aylıklar ve ücretler 
201 Aylıklar 

1 Merkez memurları aylığı 334 500 255 900 255 900 
2 işletme ve merkez atelyesi me 

mıırları aylığı 915 600 880 900 880 900 
3 Merkez memurları açık aylığı .15 000 5 000 5 000 
4 İşletme ve merkez atelyesi me

murları açık aylığı 5 000 5 000 5 000 

Bölüm toplamı 1 270 100 1 146 800 1 146 800 

202 Hizmetliler ücreti 
1 Merkez hizmetlileri ücreti 140 940 104 100 104 100 
2 İşletme "ve merkez atelyesi 

hizmetlileri ücreti 292 500 289 200 289 200 

Bölüm toplamı 433 440 393 300 393 300 

203 Geçici hizmetliler ücreti 
1 Merkez geçici hizmetliler üc

reti 56 100 41 100 41 100 
2 İşletme ye merkez atelyesi ge

çici hizmetliler ücreti 123 900 1 1 

Bölüm toplamı 180 000 41 101 41 101 

I I - Başka haklar 
0 Geçici tazminat 22 732 0 0 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 

1 Merkez memurları çocuk zam 
mı 11 000 11 000 11 000 

(S. Sayısı:186) 



— 13 

B. M. 

207 

209 

210 
218 

Ödeneğin çeşidi 

İşletme ve merkez atelyesi me • 
murları çocuk zammı 
Merkez memurları doğum yar
dımı 
İşletme ve merkez atelyesi me
murları doğum yardımı 
Merkez memurları ölüm yar
dımı 
İşletme ve merkez atelyesi me
murları ölüm yardımı 
Yakacak zammı 

Bölüm toplamı 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

20 000 

3 000 

2 000 

4 000 

6 000 
1 000 

47 000 

1951 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

. 

20 000 

3 000 

4 000 

3 000 

6 000 
750 

47 750 

Komisyonca 
kabul edüen 

Lira 

20 000 

3 000 

4 000 

• 3 000 

6 000 
750 

47 750 

3656 sayılı Kanunun 5 nci mad
desi gereğince ödenecek yaban 
cı dil para mükâfatı 
5433 sayılı Kanunun 23 ncü 
maddesine göre memurlara ve
rilecek ikramiye 
5434 sayılı Kanun gereğince 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığına yapılacak ödemeler 
karşılığı 
% 5 emekli ve % 25 giriş ke-
senekleriyle artış farkları kar-

1 500 

141 345 

0 

0 

1 500 

şılığı 
% 1 ek karşılığı 
Emekli ikramiyesi karşılığı 
Sandık yönetim giderleri 
Diğer ödemeler 

Bölüm toplamı 

Temsil ödeneği 
5433 sayılı Kanunun 27 nci 
maddesi gereğince veznedar ve 
yardımcılarına verilecek kasa 
tazminatı 

İkinci kısım toplamı 

92 595 
16 835 
10 000 

1 
1 

119 432 

2 100 

15 375 

2 233 024 

84 705 
15 401 
20 000 
3 642 

1 

123 749 

2 100 

15 375 

1 770 175 

84 705 
15 401 
20 000 
3 642 

1 

123 749 

2 100 

15 375 

1 771 675 

( S. Sayısı : 86 ) 
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ödeneğin çeşidi 

Üçüncü kısmı - Yönetim 
giderleri 

Merkez büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
Öteberi giderleri 
Aydınlatma 
Isıtma 

Bölüm toplamı 

İşletmeler ve merkez atelyesi 
büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
öteberi giderleri 
Aydınlatma 
Isıtma 

Bölüm toplamı 

Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon gider
leri 
Merkez posta ve telgraf ücreti 
işletme ve merkez atelyesi 
posta ve telgraf ücreti 
Merkez daireleri telefon gider-. 
leri 
işletme ve merkez atelyesi te
lefon giderleri 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

9 000 
5 000 

10 000 
6.000 
6 000 

36 000 

25 000 
20 000 
25 000 
18 000 
30 000 

118 000 

40 000 

10 000 

12 000 

8 000 

2 000 

1951 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

6 000 
1 500 
5 000 
3 500 
6 000 

22 000 

14 200 
13 500 
25 000 
18 000 
30 000 

100 700 

20 000 

5 000 

12 000 

7 000 

2 000 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

6 000 
1 500 
5 000 
3 500 
6 000 

22 000 

14 200 
13 500 
25 000 
18 000 
30 000 

100 700 

20 000 

5 000 

12 000 

7 000 

2 000 

Bölüm toplamı 

Kira karşılığı 
Merkez 
işletme ve merkez atelyesi 

Bölüm toplamı 

32 000 

11 000 
9 000 

20 000 

26 000 

9 000 
7 359 

16 359 

26 000 

9 000 
7 359 

16 359 

( S. Sayısı : 86 ) 



B. M. ödeneğin çeşidi 

15 
1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1951 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

306 Giyecekler 
307 Yolluklar 

1 Sürekli görev yolluğu 
2 Geçici görev yolluğu 
3 Müfettişler yolluğu 
4 Yabancı memleketler yoll ğu 

Bölüm toplamı 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak tedavi giderleri ve 
yollukları 

3 000 

25 000 
25 000 
15 000 

1 

65 001 

1 700 

10 000 
35 000 
15 000 

1 

60 001 

1 700 

10 000 
35 000 
15 000 

1 

60 001 

309 

• . * ' • ' £ . î 

1 
2 

1 

2 

. • • * - * 

Merkez 
İşletme ve merkez atelyesi 

Bölüm toplamı 

Taşıt giderleri 
Merkez taşıtları işletme gi
derleri 
Merkez taşıtları onarma gider
leri 

Bölüm toplamı 

Üçüncü kısmı toplamı 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

4 000 
8 000 

12 000 

5 000 

1 200 

6 200 

332 201 

- • " * v .'t i. . - ,' -

4 000 
8 000 

12 000 

5 000 

1 200 

6 200 

264 960 

; • , " ? - ' ' " " + * • • - . - • 

4 000 
8 000 

12 000 

5 000 

1 200 

6 200 

264 960 

• » , * - • - ' • . • * : 3 

407 Genel Muhasebe Kanununun 
48 nci maddesini ilgilendiren 
giderler 

1 Geri verilecek paralar 
2 Mahkeme harçları 

5 000 
1 000 

5 000 
1 000 

5 000 
1 000 

Bölüm toplamı 6 000 6 000 6 000 

( S. Sayısı : 86 ) 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1951 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

416 5433 sayılı Kanunun 28 nci 
maddesi gereğince okul gider
leri 25 000 25 000 25 000 

417 5433 sayılı Kanunun 29 ncu 
maddesi gereğince yapılacak 
ödemeler 

1 4772 ve 5417 sayılı kanunlar 
gereğince işçi Sigortaları Ku
rumuna yapılacak ödemeler 40 000 40 000 40 000 

2 Sürekli işçilere verilecek taz
minat ve tedavi giderleri 20 000 20 000 20 000 

' ^ « S a a î ' i 

•BM 

* « y « l 9 

456 Düşünülmiyen giderler 
0 Pasif korunma giderleri 
0 Kurs giderleri 

Bölüm toplamı 60 000 60 000 60 000 

419 Mahkeme giderleri 10 000 10 000 10 000 
451 Yayın işleri 

1 Satmalına ve abone karşılığı 2 000 2 000 2 000 
2 Başka her çeşit giderler 1 000 1 000 1 000 
3 Çiftçiye yeni ziraat usullerini 

ve çeşitlerini tanıtma giderleri 7 000 7 000 7 000 

Bölüm toplamı 10 000 10 000 10 000 

15 000 
20 000 

300 000 

15*000 
0 
0 

15 000 
0 
0 

Dördüncü kısım toplamı 446 000 126 000 126 000 

Beşinci kısım - Borçlar 

501 
502 

Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 

Beşinci kısım toplamı 

0 
25 000 

25 000 

1 
25 000 

25 001 

1 
25 000 

25 001 

( S. Sayısı : 86 ) 
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ödeneğin çeşidi 

1950 
Tıiı 

ödeneği 
Lira 

1951 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Altıncı kısım - Yardımlar 

5433 sayıh Kanun yürürlüğe 
girmeden evvel Zirai Kombi
nalar İdaresi işletmelerinde ça
lışırken ölen veya sakatlanan
lara yapılacak yardımlar 

Altıncı kısım toplamı 

15 000 

15 000 

Yedinci kısım - Yatırımlar 

I - Yapı ve imar işleri 
Onarma işleri 
Yeni yapılar 
işletmeler idare binaları inşa
atı 
işletmeler memur meskenleri 

35 000 

140 000 

0 

inşaatı 
Dağıtma tesisleri inşaatı 

Bölüm toplamı 

Yedinci kısım toplamı 

KISIMLAB TOPLAMI 

ikinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
Beşinci kısım toplamı 
Altıncı kısım toplamı 
Yedinci kısım toplamı 

^ B N E L TOPLAM 

360 000 
500 000 

1 000 000 

1 035 000 

2 233 024 
332 201 
446 000 
25 000 
15 000 

1 035 000 

4 086 225 

0 
0 

0 

0 

1 770 175 
264 960 
126 000 
25 001 

0 
0 

2 186 136 

0 
0 

0 

0 

1 771 675 
264 960 

• 126 000 
25 001 

0 
0 

2 187 636 

( S. Sayısı : 86 ) 
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B. M. 

901 

903 

ödeneğin çeşidi 

Yatırımlar 

Onarma işleri 

Yeni yapılar 
İşletmeler idare binaları inşa
atı 
İşletmeler memur meskenleri 
inşaatı 
Dağıtma tesisleri inşaatı 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

35 000 

140 000 

360 000 
500 000 

1951 yılı için 
Hükümetye Komisyonca 

istenen 
Lira 

35 000 

0 

0 
0 

kabul edilen 
Lira 

35 000 

0 

0 
350 000 

Yatırımlar toplamı 1 000 000 385 000 

B - CETVELİ 

• • 

B. M. Gelirin çeşidi 

1 Döner sermayenin yıllık safi 
gelirinden ayrılacak katma 
bütçe giderleri karşılığı 

2 Memur lojmanlarından alına
cak kira bedelleri 

3 Çeşitli gelirler 

TOPLAM 

1950 
Y ı l ı 

tahminleri 
Lira 

4 071 225 

,10 000 
5 000 

4 086 225 

C - CETVELİ 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

1951 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

tahmin edilen 
Lira 

2 211 136 

5 000 
5 000 

2 221 136 

Ö Z E T İ 

tahmin edilen 
Lira 

2 562 636 

5 000 
5 000 

2 572 636 

Kanun 7 . 6 . 1949 5433 Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü Görev 
ve Kuruluş Kanunu 

( S. Sayısı ; 86 ) 



Görevin çeşidi 

MERKEZ 

Makina kontrolörü 
Tercüman 
Ressam 
Daktilo 

» 
Depo memuru 
Şoför 
Kaloriferci 

» yardımcısı 
Gece bekçisi 
Dağıtıcı 
Bahçıvan 
Odacı 
Santralci 
Baş fennî tesisatçı 

Saymanlık 

Revizör 
Daktilo 
Odacı 
Dağıtıcı 

— 19 — 
D - CETVELÎ 

Sayı Ücret 

İşletmeler ve Merkez Atelyesi 

400 
550 
300 
200 
175 
200 
250 
200 
150 
150 
150 
200 
100 
175 
625 
550 

Daktilo (Merkez atelyesi için) 

İ 400 
1 200 
1 100 
1 150 

200 

Görevin çeşidi 

Depo şefi 
Depo memuru 

yardımcısı 

Dağıtma memuru 
Yollama memuru 
Fiş memuru 

Teknisiyen 
Yetişmiş hasta bakıcı 

Atelye baş teknisiyerii 

Ressam 
Atelye yollama memuru 

» » » 
» idare memuru 

Sayı Ücret 

Daktilo (Merkez atelyesi için) c 
6 
8 
1 
5 
.5 
5 
5 
5 
5* 
5 
5 
10 
2 
5 
5 
5 
1 
10 
8 
1 
2 
1 
1 
1 
1 

175 
150 
125 
400 
250 
225 
200 
175 
200 
175 
150 
125 
250 
225 
225 
200 
175 
550 
225 
175 
625 
550 
300 
250 
175 
250 

B. M. 

E CETVELÎ 

ödeneğin çeşidi 

203 Geçici hizmetliler ücreti 
1 Merkez geçici hizmetliler ücreti 
2 İşletmeler ve merkez atelyesi geçici 

hizmetliler ücreti 

(S. Sayısı: 86) 



D. 

10 
11 
12 
13 
9 

10 
11 

Görevin çeşidi 

MEMKm 

Genel müdür yardımcısı 
Başmüşavir (Uzmanlık yeri) 
Uzman müşavir (Uzmailık yeri) 
Müfettiş 
Tarla ziraati işleri müdürü 
Hayvancılık işleri müdürü 
Bahçe kültürleri müdürü 
dımcısı 
Ekonomi ve dağıtma müdürü 
yardımcısı 
Şef 

» 
Memur 

Saymanlık şefi 
» » 

Saymanlık memuru 

İşletmeler ve Merkez Atelyesi 

Müdür (Uzmanlık yeri) 
» » » 
» » .» 

Müdür yardımcısı 
» » 
» » 

Şube şefi 

L 

Sayı J 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
3 ' 
3 
4 
4 
5 
1 
1 
1 

, 
5t 

5 
6 

:- 2 
2 

'2 
2 
5 

-l- 20 — 
- OEfVELl 

tylık 

90 
100 
90 
70 
80 
80 
80 
60 

60 
40 
35 
30 
25 
20 
40 
35 
30 

90 
80 
70 
60 
50 
40 
50 

D. 

9 
10 

7 
8 
8 
9 
8 
9 

10 
11 
9 

10 
11 
10 
11 
12 

11 
12 
13 
14 
.7 
8 
9 

11 
12 
13 
11 
12 
13 
14 

Görevin çeşidi 

Şube şefi 
» » 

Veteriner veya zooteknist 
» » » 

Fidanlık uzmanı 
» » 

Makine ekipleri şefi 
» » » 
» » » 
» » » 

Ayniyat memuru 
» » 
» » 

Ambar memuru 
» » 
» » 

Memur 
» 
» 
» 

Sorumlu sayman 
» » 
» » 

Veznedar 
» 
» 

Sorumlu saymanlık memuru 
» » » 
» » » 
» » » 

Sayı 

5 
10 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
3 
4 
2 
2 
2 

•5 

5 
5 
4 
4 
4 
4 
2 
2 
3 
2 
2 
3 
1 
2 
2 
2 
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'•••*•"• •"••-*- •"**•">••••• Bölüm 301 — Merkez büro giderleri ^ 
Madde 3 --— Öteberi giderleri 

a) kutlama ve şenlik giderleri; 'f)^e,?*<. . 
b) Kırtasiye, matbu evrak ve malzeme yollanışlarmda ambalaj giderleri ve nakliyeleri; 
c) Reklâm nev'inden olmıyan ilânlar ücretleri'; 
d) Temizlik giderleriyle su ve buz giderleri; :..ı;...."•.:.. 
e) Âcil tıbbi müdahaleler için bulundurulması icap eden ilâç ve sıhhi malzeme bedelleri de bu 

maddeden ödenir, 

Bölüm 305 — Kira karşılığı 
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü Merkez ihtiyacı için kiralanacak her türlü binaların 

kiraları ve bunların konturat giderleri bu bölümden ödenir. 

Bölüm 306 — Giyecekler 
Başodacı ve odacıların elbise, ayakkabı; dağıtıcı ve şoförün elbise ve ayakkabı giderleri bu 

bölüme dâhildir. 
• - 1 •* " i *' . •• ; • , - , . , , * 

Bölüm 307 — Yolluklar 
Merkez ve işletmelerin bilûmum yollukları buradan ödenir. 

Bölüm 309 — Taşıt giderleri 
Genel Müdürlüğün merkez hizmet arabalarının işletme, onarma ve garaj giderleriyle genel 

müdürlüğün merkez hizmetlerinde kullanılan bisiklet gibi arabaların işletme ve onarma giderleri 
bu bolüme dahildir. 

Bölüm 451 — Yayın işleri 
Devlet üretme çiftliklerini ve faaliyetlerini halka ve ilgililere tamtma için yapılacak reklâm 

ve neşriyat giderleri bu bölümden ödenir. 

( & Sayısı : 86) 
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3656 sayıh Kanunun 19 ncu maddesine tâbi müteferrik müstahdemler 

h 

Yıllık 
ödeneğin çeşidi Görevin adı Sayı Süresi Ücreti Tutarı 

Merkez 

Geçici hizmetliler ücreti Baştasfiyeci 
» yardımcısı 

Tasfiyeci fiş memuru 
•» 
y> 

J» kâtip 
•» daktilo 

li) işletmeler ve merkez ateiyesi 

Tasfiyeci 
» yardımcısı 
» fiş memuru 
» » » v e daktilosu 
» kâtip 

123 900 

>9< 

1 
1 
1 
1 
2 
7 
2 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

500 
475 
450 
400 
350 
250 
200 

6 000 
5 700 
5 400 
4 800 
8 400 
21 000 
4 800 

15 56 100 

8 
8 ' 
8 
6 
1 
1 

12 
12 
.12 
12 
12 
12 

400 
350 
300 
250 
225 
200 

38 400 
33 600 
28 800 
18 000 
2 700 
2 400 
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1951 Yılı 

Orman G. M. Bütçesi 



Orman Genel Müdürlüğü 1951 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve 
Bütçe Komisyonu raporu (1/88) 

T.C. 
Ba§bakanhk 30 . XI . 1950 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 
Sayı: 71 - 1724 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Orman Genel Müdürlüğü 1951 yılı bütçesi hakkında Tarım Bakanhğmca hazırlanan ve Bakanlar 
Kurulunca 30 , XI . 1950 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının ge
rekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
»" •. * . . . . , . ' . A. Menderes 

»"•"-"' ' GEREKÇE :'" 

Orman Kanunu ile Teşkilât kanunlarının Orman Genel Müdürlüğüne vazife olarak verdiği işlerin 
başlıcaları ormanlarımızın bakım, imar ve korunması ile mümkün olan sahalarda yeniden orman te
sisi ve elde edilecek orman mahsul ve mamullerinin en müsait fiyat ve şartlarla halkın istifadesine 
arzından ibaret bulunmakatdır, Kanunlarımızın birer âmme hizmeti olarak Orman Genel Müdürlü
ğüne verdiği bu vazifelerin lâyıkı veçhile başarılab ilmesi için geniş bir saha üzerinde yayılmış ve bü
yük bir halk kütlesinin geçim mevzuu ile çok yakından alâkalı bulunmuş olan ormanlarımızın bir ta
raftan halk kütlesinin ihtiyaçlarını, kanunlarımızın prensipleri dâhilinde, en kolay ve en kestirme yol
lardan gidilerek karşılıyacak şekilde işletilmeleri, diğer taraftan millî servetin mühim bir yükünü teş
kil eden ormanlarımızın en titiz bir uyanıklık ile ve ilgili köylülerin iştirakini de sağlamak suretiyle 
korunmasının temini hususları önemle ele alınmış bulunmaktadır. 

Bu vazifelerden Orman Genel Müdürlüğü katma bütçesinin imkânları nispetinde şimdiye kadar 
yapılmış olanlarla 1951 yılında yapılacak olanlar aşağıdaki şekilde özetlendirilebilir. 

1. Mücadele işleri : ' * 

A) Yangın ile sevaş; 

1945 yılından 1950 yılının Temmuz ayı sonuna kadar yurdumuzda vukubulan orman yangınla-
riyle bunların memleket için vukuagetirdiği zarar ve miktar kıymet itibariyle aşağıda gösterilmiştir. 

Yıllar 

1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 

Yangın 
adedi 

1169 
1023 
868 
630 
745 
234 

Yanan saha 
Hektar 

165 307 
125 115 
59 999 
38 463 
38 335 
5 831 

Hacmi 

1 832 393 
804 916 

1 445 047 
113 830 
174 957 
2 855 

Yanan ağacın 
kentali 

10 297 177 
6 559 392 
1 400 792 
656 538 
725 411 
20 711 

Zarar ve ziyan 
Lira 

34 650 476 
9 640 026 
5 976 187 
1 392 466 
1 699 287 

24 137 (7 aylık) 
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Orman yangınlarının önlenmesi için alınan tedbirlerin başlıcaları şunlardır t 

1. Yangın kule ve kulübeleri inşası : 
Orman yangınlarını önlemek bakmamdan ehemmiyetli hizmetleri olan yangın gözetleme kule ve 

kulübelerinden 1949 yılı sonuna kadar 104 aded yangın gözetleme kulesi ve 268 aded yangın gözet
leme kulübesi inşa edilmiştir. Ve bunlardan 214 adedi telefonla en yakın telefon merkezlerine 
bağlanmıştır. 1950 yılında da 32 aded kule ile 120 aded kulübenin inşaatına başlanmıştır. 1951 yı
lında ise her biri 400 liraya mal olacak 243 aded yangın kulübesi ile*(Tutarı 97 200 lira) beheri 600 
liradan 35 aded yangın kulesinin (Tutarı 21 000 lira) inşası derpiş edilmiştir. Bu kule ve kulübele
rin inşa masrafları döner sermayeden ödenmektedir. Orman yangını ile savaş bir âmme hizmeti ol
duğuna ve ödeneği de katma bütçeden ödendiğine göre bu âmme hizmetinin ifasını sağlamak maksadı 
ile yaptırılmakta olan kule ve kulübeleri inşa masrafının da katma bütçe dâhiline alınması lâzım* 
gelmekte ise de bütçe zarureti dolayısiyle bu hizmet yine döner sermayeye yükletilmiştir. Gerek 
evvelce yaptırılmış bulunan gerekse 1951 yılında yaptırılması derpiş edilen kule ve kulübelerin 
telefonla en yakın merkezlere bağlanması için yapılması derpiş olunan ve 500 000 liralık masraf 
ihtiyarını icap ettiren 2000 kilometrelik telefon hattının tesisi işi de aynı sebeple yine döner 
sermayeye tahmil edilmiştir. Yine gördükleri hizmet bir âmme hizmeti olması sebebiyle katma büt
çe dâhiline alınmaları zaruri görülen ve fakat Hazineye 5 000 000 lira ödenmesi mecburiyeti kar
şısında kalınması dolayısiyle bu hizmetlilerin ücretlerinden 5 000 000 lirası ve bunun mukabili 
kadroları orman işletmeleri masrafları mey anma alınmak zarureti hâsıl olmuştur. 

2. Yangın gözetleme bekçileriyle yangın koruyucuları istihdamı: 

Yangın gözetleme kule ve kulübelerinde ormanlık sahanın vaziyetine göre 1 veya 2 gözetleme 
bekçisinin yangın mevsimi olan Mayıs ayından Ekim ayı sonuna kadar 5 ay müddetle istihdamı 
lâzımgelmektedir. Aylık 75 lira ücretle çalıştırılmakta olan bu bekçilerin 1950 yılında olduğu gibi, 
adedi 700 dür. 

En mühim orman içinde geçen yollarda daimî olarak devriye gezmek suretiyle yolcıalarm veya 
çobanların yanar bir halde bıraktıkları ateşi bastırmak ve atılan* her hangi bir ateşle vukuagelen 
yangın başlangıcım akabinde söndürmek ve söndüremiyeceği yangını en yakın merkeze bildirmek 
üzere 5 ay müddetle istihdam edilmekte olan yangın koruyucularının adedi 1130 dan 1000 e indi
rilmiştir. Aylık ücretleri 90 liradır. Bu bekçi ve koruyucuların ücretleri karşılığı olarak geçen 
yıla nazaran 111 000 lira noksanı ile 712 500 liralık ödenek konulmuştur. 

B) Hastalıklarla ve böceklerle savaş: 

1. Muhtelif bölgelerdeki ormanlarımız cins ve nev'i değişik hastalık ve böceklerin tahribatına 
mâruz bırakılmaktadır. Bilhassa Şark ladin1 eri üzerinde tahribat yapan (İpssezanuspüs) haşeresi
nin tahribatına mâruz bulunan sahalar şunlardır: 

Çoruh, Rize, Trabzon, Gümüşane, Giresun, Ordu. 

Bu haşerelerin yayıldığı saha 32,477 hektar olarak tesbit edilmiş ve şimdiye kadar bu sahanın 
19,677 hektarı temizlenmiş ve bu iş 1949 yılında 70 000, 1950 yılının Temmuz ayı sonuna kadar 
30 500 lira harcanmıştır. Bu haşerenin tahribatı pek fazla olduğundan yapılmakta olan mücade
lenin daha çok teksifi ve ödenek miktarının da bu nispette artırılması icap etmektedir. 

2. Ormanlarımızda tahribata sebep olan ikinci nevi haşere çam kise böceği olup bu haşerenin 
yayıldığı mmtakalar da şunlardır: 

Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, istanbul, Balıkesir, Bilecik, Bayındır, Fethiye, Antalya, Adana, 
Malatya, Denizli, Anamur, Biga, Orhaneli, Köyceğiz, Muğla, Sındırgı, Ulukışla, Beyşehir. 

Bu böceğin tahribat sahası 1950 yılının 7 nci ayı sonuna kadar 210,355 hektar olarak tesbit 
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edilmiş ve yapılan mücadele neticesinde şimdiye kadar 71,264 hektarlık saha böcekten temizlen
miştir ki, daha 139,091 hektar sahanın temizlenmesi gerekmektedir. 

Kimyevi ilâç ve usullerle yapılması düşünülen savaşa başlanabilmek için Orman Fakültesi Ko
nuna ve Entoneloji Enstitüsünde yapılmakta olan tecrübeler sonunda tesbit edilerek kimyevi mü
cadele esaslarının bildirilmesine intizar edilmektedir. Bu savaş için bilgili ve tecrübeli elemanların 
yetiştirilmesine de tevessül edilmiş ve bu maksatla 5 aded yüksek orman mühendisi Büyükdere 
Orman işletmesi emrine tâyin 4 edilerek fakültenin tertiplediği 2 senelik staj ve kurslarını koruma ve 
Bntonoloji Enstitüsünde yapmaları ve bu alanda yetişmeleri sağlanmıştır. 

B) Kaçakçılarla mücadele : •• 

•Kaçakçılık ile mücadele mevzuunda mühim hizmetler görmekte olan orman bakım memurlarıma 
ait mevzuları da ihtiva edecek olan imar, bakım ve kaçakçılık işleri hakkındaki Kanun lâyihası- ha
zırlanmak üzere olup yakında Büyük Millet Meclisine sunulacaktır. Bakım memurlarını sıkı bir şekil
de vazifeye bağlamak ve ormanların korunmasını daha müessir bir şekilde takviye etmek bakımından 
tasarıya gerekli hükümler konulmaktadır. Kanunun Büyük Millet Meclisince kabulüne intizaren şim
dilik orman bekçi ve koruyucularının olduğu gibi orman bakım memurlarının gördüğü hizmetin de 
bir âmme hizmeti olduğu göz önünde tutularak 350 aded 175 ve 3340 aded 130 lira ücretli bakım me
muru kadrosu orman mahsullerini ucuzlatmak maksadiyle katma bütçenin D cetveline dâhil edilmek 
ve bunların bir yıllık tutarı olan para da ilgili bölümün maddelerine konulmak lâzım gelirken bu me
murların yukarda yangın mevzuunda bahsedildiği veçhile ancak 175 lira ücretli 350 aded ve 130 lira 
ücretli 330 aded bakım memuru bu cetvele alınarak 3010 aded bakım memuru kadrosu ile bunun 
tutarı olan 5 000 000 lira işletme bütçelerine tahmil edilmiştir. 

2. Sınırlama işleri : 

Orman Genel Müdürlüğünün kuruluşundan 1949 yılı sonuna kadar sınırlanan orman sahası 
3 699 236 hektardır. (80 932 kilometre) 1950 yılında da komisyon adedine göre hukukçu üyelerin 
tâyin edilmemesine ve bu itibarla komisyonların tamamının teşekkül etmemesine rağmen bu faaliyette te
şekkül edebilen komisyonlarla devam edilmektedir. Ancak sınırlama işinin 5653 sayılı Kanunun koy
duğu esaslar dâhilinde ve mahallî teşkilât marifetiyle yapılması düşünülmekte olduğundan bu sınırla
ma komisyonları faaliyetlerinin buna göre ayarlanması lâzımgeldiğinden buna ait kanuni hükümler 
istihsal edilinceye kadar komisyon faaliyetlerinin mahdut bir sahaya inhisar ettirilmesi icabetmiş ve 
bu sene bütçesine tam teşekküllü 5 komisyon ile makilerin tefriki için çalıştırılacak ve tam teşekkül
lü olmıyan 10 komisyon için ödenek teklif edilmiştir. 

3. Amanejman işleri : 

Mevcut amenajman gruplarına 1951 yılında bir grup daha ilâve edilmek suretiyle 11 grupa çıka
rılacak ve plânları ikmal edilmiyen ormanlarımızda 231 000 hektarlık kısmın kati amenajman plân
ları yapılacaktır. 

B) Ayrıca 1950 yılında Harita Genel Müdürlüğü ile yapılan iş birliği dâhilinde başlanmış olan 
ormanlarımızın haritalarının daha kısa bir zamanda ikmal işine devam edilecektir. 1951 yılında her 
biri bir mühendisten müteşekkil olmak üzere (30 harita) ekibi teşkil edilecek ve her beş ekibe bir şef 
verilecektir. Ayrıca Harita Genel Müdürlüğünce tefrik olunan iki harita subayı da bu ekiplerle bir
likte çalışacaktır. Bu suretle harita ekiplerinden 42 mühendis çalışaeak ve beher paftası 15 000 hek
tarlık olmak üzere 130 pafta yaptırılacaktır ki, ceman 1 950 000 hektarlık ormanlık sahanın haritası 
alınmış bulunacaktır. Bu itibarla amenajman haritalarının alınması için bu sene bütçesine geçen yıla 
nazaran 222 700 lira fazlasiyle 618 700 lira ödenek konmuştur. 

4. Ağaçlandırma işleri : 

A) Bölge orman fidanlıklarında kuruluşlarından bugüne kadar 15 973 182 aded fidan ye-
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tiştirilmiştir. Bu fidanlardan 7 173 027 adedi Orman Genel Müdürlüğünün orman dışındaki 
kendi ağaçlandırma sahalarına dikilmiş 2 245 781 adedi ağaçlandırma mükellefiyetine tâbi tu
tulan köy ve belediyelere 4 856 681 adedi resmî .kurullara 1 697 693 adedi de istekli şahıslara 
dağıtılmış bulunmaktadır. 

B) 1. 1951 yılında yeni kurulmuş olan Konya Ereğlisi fidanlığı ile diğer fidanlıklarda fi
dan yetiştirme işine devam edilecektir. 

2. Orman dışı olarak 1950 de 150 hektar saha ağaçlandırılmıştır. 1951 de de 250 hektar saha 
ağaçlandırılacaktır. 

3. 1951 de bütün orman fidanlıklarında kavakçılığa teşvik ve kavak fidanı tevzii için geniş 
miktarda fidan yetiştrlecektir. 

4. Yine 1951-de mıntaka orman fidanlıklarında 5 milyon fidan tevzi edilecektir. 

5. Yazı ve yayın işleri : 

Ormancıların meslekî bilgilerini artırmak maksadiylel ormancılık fennini alâkadar eden yerli 
ve yabancı neşriyatın önemlileri takip ve( tercüme ettirilecek telif hakları satınalmacak ayrı 
broşürler neşredilmek ve diğer bütün yayın vasıtalarından faydalanmak suretiyle ormancı
lık propagandasına önem verilecektir. 

6. Teftiş işleri : 

1950 yılında bütün teşkilâtta başlamış olan normal teftişlere devam olunacak ve teftiş 
konusu olarak elde bulunan iş ikmal edilecektir. Bu maksatla teftiş kadrosu tamamlanacaktır. 

1950 yılı 1951 yılı 
B. M. Bütçesi teklifi 

1951 Bütçesi tertiplerinin ayrı ayrı izahı şöyledir: 

201 1 Merkez memurları aylığı 
Mevcut teşkilât kanunlarına göre merkez memurlarının' aylık
ları tutarı 
1950 ve daha evvelki yıllarda kadrosuz terfi edenlerin farkı 
1951 yılında kadrosuz terfi edeceklerin terfi farkı 

(L. Cetveli) 

654 000 
60 600 

714 600 
36 000 

678 600 

6 753 300 

654 000 
63 300 
12 600 

729 900 
36 000 

693 900 

6 779 400 
2 iller memurları aylığı 

Mevcut teşkilât kanunlarına göre iller memurları aylığı 
1950 ve daha evvelki yıllarda kadrosuz terfi edenlerin terfi 
farkları 863 700 833 100 
1951 yılında kadrosuz terfi edeceklerin farkı 67 025 
2919 sayılı Kanunun dördüncü maddesi gereğince stajyer; ola-
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1950 yılı 1951 yıli 
> Bütçesi teklifi 

rak çalıştırılan 276 aded mühendis yardımcısının aylıkları kar
şılığı 

(L. Cetveli) 

600 600 

8 217 600 
1 165 800 

579 600 

8 259 125 
1 095 300 

7 051 800 7 163 825 
Merkez memurları açık aylığı \ 
İller memurları açık aylığı 50 000 15 000 

Teklif olunan 1951 yılı bütçesinin memurlar aylığı maddesinde 
geçen yıla nazaran fazla görülen 127 326 lira (L) cetvelinden 
çıkarılan 35 lira aylıklı 50 aded sınıf 2 orman mühendisinin 
aylıklarından mütevellittir. 
Halen silâh altında olup terhis edilmeküzere bulunan 37 orman 
mühendisi vardır. Eylül devresinde Fakülteyi bitirecek 80 mü
hendisle birlikte derhal tâyinleri icabeden 117 mühendise mu
kabil elde ancak 4 aded 30 liralık kadro mevcut bulunduğun
dan 117 mühendisten 4 ü tâyin edilince 113 mühendis kadrosuz 
kalacaktır. Halbuki teşkilâtta halen müstahdem olup kadrosuz
luk yüzünden 30 liralık kadrodan 35 lira alan mühendislerin 
35 liralık kadroya alınmaları sağlandığı takdirde terhis edile
ceklerle Eylül devresinde mezun olacakların kısmen olsun kad
roya tâyinleri mümkün olacaktır. Bu maksatla (L) cetvelinde 
mevkuf bulunan 60 aded sınıf 2 mühendis kadrosundan 50 
adedinin fiilî kadroya alınmalarına zaruret görülmüştür. Bu
na rağmen yukarda bahsedilen 117 mühendisten 63 adedi ile 
1951 yılında fakülteyi bitirecek 32 mühendis kadrosuz kala
caklarından 2919 sayılı Kanun gereğince aylık bölümünden 
temin edilecek tasarruflardan ücret verilmek lâzımgelecektir 
ki bunların tutarı 227 700 liradır. İdarenin teknik elemana 
olan ihtiyacını karşılamak lâzımgeldiğinden ve bütçeden ya
pılan masraflarla yetiştirilen bu elemanların hizmete .alın
maları da kanun icabı olduğuna göre bunların tâyinleri zaru
ridir. Ancak kadrosuz tâyinleri halinde birçok haklarını 
kaybetmekte ve haklı olarak kullanmalarına sebebiyet veril
mekte olan bu gençlere kanunlarımızın tanıdığı hakların ve
rilebilmesi için kâfi miktarda kadronun sağlanması maksa-
diyle 3204 sayılı Teşkilât Kanununa bağlı cetvellere bir mik
tar mühendis kadrosunun ilâvesi için mezkûr kanuna ek bir 
tasarı hazırlanarak takdim kılınmış. Ancak bunlar şimdilik 
(L) cetvelinde tutulacağından karşılıkları bu sene bütçesine 
konulmamıştır. Yine aynı mülâhaza ile dirki aylık karşılıkla
rı yukarda ikinci maddenin sonunda görülen ve senelerden 
beri kadrosuz olarak çalıştırılmakta olan 341 aded mühendis 

7 101 800 7 178 826 
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B. M. 
1950 yılı 
Bütçesi 

1951 yılı 
teklifi 

202 

yardımcısı için bahsedilen ek kanun tasarısı ile kadro istenil
miştir. 
Bunların ücretleri karşılığı olarak 1951 yılı Bütçesine ancak 
579 600 lira konulmuştur ki bu meblâğ 276 mühendis yardım
cısının bir yıllık ücretlerine tekabül eder. Geriye kalan 65 mü
hendis yardımcısının bir yıllık ücret tutarı olan 136 500 lira 
ile 1951 yılında orta orman okulunu bitirecek 32 mühendis 
yardımcısının 8 aylık ücretleri tutarı olan 37 800 lira ki ce
man 174 300 liranın aylık bölümünden temin edilecek tasar
ruflarla karşılanabileceği tahmin edilmiştir. Ayrıca bütçede 
tasarruf maksadı ile 37 aded 15 liralık ve iki aded 20 liralık 
mesaha memuru kadrosu ile 50 liralık bir öğretmen 25 lira
lık bir öğretmen yardımcısı ve 20 liralık bir kondoktör kad
rosu (L) cetveline alınmıştır. Bu kadroların yıllık tutarı 
79 500 liradır. Bu bölüme (Merkez memurları açık aylığı) 
adı ile bir madde ilâve edilerek bir lira konulmuştur. Afdan 
faydalanmış bulunan açık memurlardan bir kısmı yeniden hiz
mete alınmış olduklarından açık aylığı maddesinden tasarruf 
mümkün görülmüş ve bu itibarla geçen yıla nazaran 35 bin 
lira noksanı ile 15 bin liralık ödenek teklif edilmiştir. 

Merkez memurları ücreti : 
Teşkilât kanunlarına bağlı kadrolara göre harem içi merkez 
memurlarının ücreti tutarı 
İller memurları ücreti: 
Teşkilât kanunlarına bağlı kadrolara göre barem içi iller me
murlarının ücretleri tutarı 

5 700 

200 400 

5 700 

200 400 

Fidanlıklarda çalıştırılan memurların ücretleri 
Orta orman okullarında çalıştırılanların ücretleri 
Avukatların ücretleri 
1950 yılında kadrosuz terfi edenlerin terfi farkları 

(L. Cetveli) 

• ; ; JS».«; o ' • Ş •* ş >» t. '-r- *| "? 

3 Merkez hizmetliler ücreti 

İller hizmetlileri ücreti (Saymanlıklar 
lan, amenajman grupları hizmetlileri 
Fidanlıklar hizmetliler ücreti 
Orta Orman okulu hizmetlileri ücreti 
Orman Fakültesi yurdu hizmetlileri 
Bakım memurları ücretleri 

, sınırlama 
ücreti) 

komisyon-

10 800 
37 440 
179 700 

428 340 
229 500 

v. 
198 840 
66 720 

41 580 
174 300 
19 080 
20 760 

10 800 
37 400 
179 700 
2 700 

431 040 
276 720 

^ 
154 320 
62 280 

42 300 
196 200 
19 080 
* 

1 249 800 

Madde toplamı 225 720 1 507 380 
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1950 yılı 1951 yılı 
Bütçesi teklifi 

Bu bölümün birinci maddesinde değişiklik yoktur, ikinci mad
desine yalnız kadrosuz terfi eden 6 memurun terfi ücretleri 
olan 2 700 lira eklenmiştir. İller ücretli memurları kadrola
rından yıllık tutarı 47 220 lira olan 22 adedi (L) cetveline 
almm:ştır. Üçüncü merkez hizmetlileri maddesinden de 115 li
ralık iki daktilo ile 70 lira ücretli iki odacı çıkarılarak 4 440 
lira tasarruf edilmiştir. 4 ncü maddeye ise bâzı ilâveler 
yapılmıştır ki, ,o da şunlardır: 
A) Amenajman grupları mmtakalara tevzi edilmiş bulundu
ğundan yeniden ihdas edilecek bir grup için 60 lira ücretli 
bir odacı kadrosu karşılığı olan 720 lira, 
B) Konya - Ereğlisi'nde yeni bir fidanlık kurulduğundan, hu 
fidanlığa odacı, bekçi, fidancı, arabacı, şoför gibi hizmet
lilerle fidan yetiştirme işine hız verilen ve traktör ve sair 
motorlu vasıtalarla teçhizi yoluna gidilen diğer fidanlıkların 
bu ihtiyaçlarını karşılamak üzere fidanlıklar (D) cetveline 
bir aded 250 liralık sınıf 1 makinist, 3 aded 175 liralık sınıf 
2 şoför, 6 aded 130 liralık sınıf 1 arabacı, 2 aded 90 liralık 
bekçi ve bir aded 90 liralık odacı ki, ceman 13 kadro ilâve 
edilmiş ve bunun karşılığı olan 21 900 lira fazla konulmuştur. 
C) Memleketimizin geniş bir sahasına yapılmış bulunan or
manlarımızın korunmasında çalıştırılan ve gördükleri iş bir am
me hizmetinden ibaret olan bakım memurlarının bu seneden iti
baren katma bütçe dâhiline alınması zaruri görülmüş ve bu 
itibarla kadroları (D) cetveline eklenmiştir. Bu kadroların 350 
adedi 175 lira ücretli, 330 adedi de 130 lira ücretli olmak üzere 
tesbit edilmiştir, ki bunların yıllık tutarı 1 249 800 liradır. Or
man Fakültesi Yurdu için ayrıca bütçeden masraf yapmak su
retiyle hizmetli istihdamına lüzum kalmadığından bu madde
den 20 760 lira tasarruf edilmiştir. 

Geçici hizmetliler ücreti : 
iller geçici hizmetliler ücreti 3 750 15 780 
Yangın bekçi ve koruyucularının ücreti 823 500 712 500 
Bu bölümün de birinci maddesinde geçen yıla nazaran fazla gö
rülen 12 030 liranın 6 750 lirası 5653 sayılı Kanunun 12 nci 
maddesi gereğince sınırlama komisyonları hukukçu üyeleri ücret
lerinin bu maddeye alınmış olmasından; 5 280 lirası da amenaj
man grupları plânlarını yazacak ve 4 ay müddetle isthdam edi
lecek daktiloların ücretleri karşılığından mütevellittir Yangın gö
zetleme bekçilerinin istihdam adedi 700 e, süreleri 5 aya ve ko
rucu adedi de 1130 dan 1000 e indirilmiş olduğundan bu bölü
mün ikinci maddesine geqen yıla nazaran 111 000 lira noksan 
konulmuştur. 

(S. Sayası: 89) 



— 9 — 
1950 yılı 1951 yılı 

B. M. Bütçesi teklifi 

10 000 
40 000 
14 000 

5 000 
50 000 
15 000 

206 1 Merkez memurları çocuk zammı ' 55 000 35 000 
1949 yılı Kesinhesabı neticelerine ve bu seneki ödemelere naza
ran merkez memurları çocuk zammı ihtiyacının 35 000 lira ile 
karşılanabileceği anlaşıldığından bu maddeden 20 000 lira ta
sarruf edilmiştir. 

3 Merkez memurları doğum yardım: 
4 îller memurları doğum yardımı 
7 Yakacak zammı 

Doğumlarda yapılacak yardım miktarı 200 liraya indirilmiş ol
duğundan merkezdeki memur sayısına göre 5 000 liralık öde
neğin ihtiyacı karşılıyacağı anlaşıldığmdan 5 .000 lira noksaniy-
le teklif edilmiştir. 
iller memurları doğum yardımı çin 1950 Bütçesine konulan 
ödenek kâfi gelmemiş ve aktarma teklif edilmiş olduğundan bu 
maddeye 10 000 lira fazla konulmuştur. 
Yakacak zammı verilecek mahaller arasına Gümüşane Vilâ
yeti do ithal edilmiş olduğundan oradaki memurların ihtiyacını 
karşılamak üzere bu maddeye 1 000 lira fazla konulmuştur. 

209 5434 sayılı Kanun gereğince T. C. Emekli Sandığına yapılacak 
ödemeler: 

1 % 5 Emek'i % 25 , giriş kesenekleriyle artış farkları karşılığı 
2 % 1 ek karşılığı 
3 Emekli ikramiyesi 
4 Sandık yönetim giderleri 
5 Diğer ödemeler 

880 848 906 158 
Bu bölümün 1 nci maddesinde geçen yıla nazaran fazla gö
rülen 74 857 liranın 68 '739 lirası ile 2 nci maddesinde fazla 
görülen 13 610 liranın '9 062 lirası bir kısım bakım memurla
rının katma bütçeye alınmasından mütevellittir. 3 ncü mad
deye geçen yıla nazaran 63 157 lira noksan konulmuş olması 
emekliye ayrılacak memurların geçen yıla nazaran daha az 
olmasındandır. 

221 Emekli, dul, yetim aylık ve ödemeleri 536 001 406 000 
Bu bölüme geçen yıla nazaran 130 001 lira noksan ödenek 
teklif edilmiş olması 5434 sayılı Kanunun yürürlüğe girme
sinden sonra emekliye ayrılacakların emekli aylıklarının emek
li sandığınca ödenmekte olmasından ve mezkûr kanunun yü
rürlüğe girmesinden önce emekliye ayrılanların tahmin edilen 
miktarı bulamamasmdandır. 

301 Merkez büro giderle*i 
1 Kırtasiye 
2 Döşeme demirbaş 
3 öteberi giderleri 

421 122 
76 568 
133 157 

1 
250 000 

495 979 
90 178 
70 000 

1 
250 000 

10 000 
15 000 
5 000 

10 000 
10 000 
7 500 
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4 Aydınlatma 3 500 2 000 
5 Isıtma 10 000 6 500 

43 500 36 000 

Döşeme ve demirbaş maddesindeki ödenekten 5 000 liranın ta
sarrufu mümkün görüldüğünden 10 000 lira konulmuştur. 3 
ncü öteberi maddesine fazla konulan 2 500 liranın 1 000 lira
sı merkez binalarmdaki temizlik ihtiyacı karşılığı 1 500 lirası 
ise 3167 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi gereğince merkez Av 
Komisyonunun ilân masrafları karşılığıdır. Aydınlatma ve 
ısıtma giderlerinde ise yapılan tasarruflar dolayısiyle bu iki 
maddeden 5 000 lira indiri.mesi mümkün olmuştur. 

İller büro giderleri 72 455 79 103 
1/25 Bu bölümün muhtelif maddelerinde geçen yıla nazaran 20 398 

lira artma ve 13 750 lira azalma vardır ki hakiki artma 6 648 
liradan ibarettir. Azalmanın sebebi sınırlama komisyonlarının 
kırtasiye, ağaçlandırmanın demirbaş, yine sınırlamanın öteberi 
ısıtma ve ağaçlandırmanın ısıtma ihtiyaçlarının daha tasar
rufla karşılanabileceği anlaşılmaktan ibaret olup ceman 13 750 
lira düşülmüştür. Artmaların sebebi ise âmenajman grupla
rına bir grup, harita ekiplerine ise 15 ekip daha ilâve edil
miş olmasından ve teknik araştırma istasyonları için 1951 de 
daha fazla faaliyet sarfına lüzum bulunmasından yeniden 
teşkil edilecek mmtaka müdürlüklerin'n kırtasiye; demirbaş, 
öteberi, aydınlatma ve ısıtma ihtiyaçlarının karşılanması lü-
zumundandır. 

Basılı kâğıt ve defterler 27 201 26 600 
1/4 Bu bölümün 2. nci âmenejman basılı kâğıt ve defterleri mad

desinden 700 lira tasarruf edilmiş ve 4 ncü teknik araştırma 
istasyonları maddesine 99 lira eklenmiştir. Bu suretle bölüm 
yekûnu geçen yıla nazaran 601 lira noksandır. 

Posta telgraf ve telefon ücret ve giderleri 
1 Merkez posta ve telgraf ücretleri 
2 İller posta telgraf ücretleri 
3 Merkez daireleri telefon giderleri 
4 İller telefon giderleri 
5 Ağaçlandırma ve fidanlıklar telefon kurma ve konuşma gi

derleri 
6 Teknik araştırma istasyonları telefon kurma ve konuşma 

100 000 
70 000 
10 000 
5 000 

10 000 
1 

70 000 
50 000 
10 000 
5 000 

5 000 
1 

195 001 140 001 
Telgraf muhaberatının azaltılması ve posta müraseratınm 
tanzimi dolayısiyle bu bölümün 1 nci maddesinden 30 000 â nci 
maddesinden de 20 000 liranın tasarrufu mümkün görül
müştür. 3. ncü ve 4 ncü maddelerde d ğişiklik yoktur. 5 nci 
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ağaçlandırma maddesinden 5 000 liranın tasarrufu mümkün 
görüldüğünden bu miktarın tenzili ile 5 000 lira teklif edil-
mişir. 

Kira karşılığı 
Merkez 
îller 
Sınırlama 
Amenajman 
Ağaçlandırma 

6 Teknik araştırma istasyonları 

Merkezde kira ile bina işgal edilmediğinden bu bölümün 1 nci 
maddesindeki 2 999 lira düşülmüştür. İller kira karşlığı ise 
yalnız sorumlu saymanlıklarla yeniden kurulacak mıntaka 
müdürlülükleri ihtiyacını karşılamak üzere ve geçen yıla na
zaran 3 000 lira noksanı ile 14 000 lira konulmuştur. Diğer ta
raftan amenajman gruplarınn 11 e çıkarılması dolayısiyle bir 
grup için 4 ncü maddeye 400 lira' ilâve edilmiştir. Sınırlama 
komisyonları da 5653 sayılı Kanuna göre vazifelendiril
meye başlandığndan ve adedleri azaltıldığından bu maddeden 
2 000 liranın tasarrufu mümkün görülerek bu miktar düşül
müştür. 5 nci ağaçlandırma maddesine konulan 1920 lira şim
diye kadar kiraları iller maddesinden ödenen bâzı fidan
lık binalarının kiraları karşılığı olup kendi «tertibine nakle
dilmiştir. 

2 Geçici görev yolluğu 
3 Sınırlama geçici görev yolluğu 
4 Amenajman geçici görev yolluğu 
5 Ağaçlandırma ve fidanlıklar geçici görev yolluğu 
6 Teknik araştırma istasyonları geçici görev yolluğu 
7 Müfettişler yolluğu 

Bütçenin geçici görev yolluğu maddesine konan ödenek kâfi 
gelmemekte ve her sene diğer maddelerden buraya aktarma 
yapılmak zarureti hâsıl olmaktadır. Nitekim 1949 yılında bu 
maddeye 10 000 lira eklendiği gibi 1950 yılma konulan 25 000 
lira da ihtiyacı karşılamadığından Ağustos 1950 ay:nda bu 
maddeye 10 000 lira aktarılmıştır. Yurdun her köşesine dağı
tılmış bulunan orman teşkilâtını zaman zaman merkezden 
gönderilen elemanlarla mahallen tetkik a tâbi tutmak ve gerek
li tedbirleri yerinde almak lâzımgeldiği bunun faydaları 
da müşahede edildiği cihetle bu imkânı sağlamak üzere 1951 
y:lı Bütçesinin t^eçici görev yolluğu) maddesine 15 000 lira, 
fazla ödenek konulmuştur. Sınırlama komisyonları adedinin 
beşe indirilmesi düşünüldüğünden bölümün 3 ncü maddesin
den 19 069 liranın, amenajman gruplarının mmtakalara tevzi 

İ950 yılı 
Bütçesi 

26 002 

1951 yılı 
teklifi 

3 000 
17 000 
4 000 
2 000 

1 
1 

1 
14 000 
2 000 
2 400 
1 920 

1 

20,322 

25 000 
20 000 
25 000 
13 000 
3 000 

.30 000 

40 000 
931 

16 000 
8 000 
1 000 

120 000 
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1950 yılı 1951 yılı 
B. M. Bütçesi teklifi 

Ormanlarımızı tahrip eden haşerelerin imhası için kullanılacak 
ilâçların nev'i, ve müessiriyet dereceleri Orman Fakültesi ko
ruma ve entonoloji enstitüsünce tecrübe edilmekte olup bu tec
rübelerden anlaşılacak sonuçlara göre ilâçlara savaş işlerine 
başlanacağından 1950 yılında bu maddeye konulan ödenekle 
ilâç satın alınmamış ve bu ödeneğin işçi gündelikleri maddesine 
nakli düşünülmüştür. Bu itibarla 1951 yılma ancak 1 000 lira 
konulmuştur. 2 nci maddedeki ödenek ise yapılan savaşın kes-

edilmiş olması dolayısiyle 4 ncü maddeye konulmuş olan öde
nekten 9 000 ağaçlandırma maddesinden 5 000 ve teknik 
araştırma istasyonları maddesinden de 2 000 liranra tasarrufu 
mümkün olmuştur. 
Genel müdürlük teftiş şubesinin 54 müfettişten ibaret olan tanı 
kadrosu ile çalıştırılması ve bütün teşkilâtın her yıl teftişten ge
çirilmesi düşünülmekte ise de bütçe zarureti ile bu maddedeki 
ödenekten de 10 000 lira noksan teklif edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi gider ve yolluklar 
1 Merkez 3 000 5 000 

1950 yılı sarfiyatına göre merkez memurları tedavi giderleri 
(kâfi gelmediğinden aktarma teklif edilmiştir. Bu sebeple 2 000 
lira fazla konulmuştur. 

309 Taşıt giderleri 
1 Merkez taşıtları işletme giderleri 
2 Merkez taşıtları onarma giderleri 
3 Ağaçlandırma ve fidanlıklar taşıtları işletme giderleri 
5 Fidanlıklar motorsuz taşıt giderleri 

Bu bölümün 1 ve 2 nci maddelerinden 3 000 liranın tasarrufu 
mümkün görülmüş ve bu miktar noksanı ile ödenek teklif edil
miştir. 3 ncü maddeye fazla konulan 8 000 lira fidanlıklar ihti
yacı için yeniden satınalmacak 3 kamyon ve 3 kamyonetin iş
letme giderleri karşılığı konulmuştur. 5 nci maddedeki ihtiya
cın da 22 000 lira ile karşılanabileceği tahmin edildiğinden 
3 000 lira noksan olarak teklif edilmiştir. 

407 1 Geri verilecek paralar 50 000 50 000 
2 Mahkeme harçları 54 000 50 000 

7 000 
3 000 
22 000 
25 000 

5 000 
2 000 
30 000 
22 000 

104 000 100 000 
Bu bölümde derpiş olunan ihtiyaçların da daha az bir meblâğ
la karşılanabileceği tahmin edildiğinden 4 000 lira noksan tek
lif edilmiştir. 

412 Hastalıklarla savaş giderleri 
1 Hastalıklarla ve böceklerle savaş için lüzumlu ilâçlar karşılığı 15 000 1 000 
2 İşçi gündelikleri 70 000 85 000 

85 000 86 000 
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İİD50 yılı 195İ yılı 
®. M. Bütçesi teklifi 

me, temizleme ve böcek toplama suretiyle olması dolayısiyle faz
la işçi çalıştırılmasına zaruret bulunduğundan kâfi gelmemekte
dir. Başlanılan işler ödenek olmaması yüzünden hızını kaybettiği 
veya durdurulduğu takdirde sarfolunan emekler boşa gidece
ğinden işlerin başlanılan tempo ile devam ettirilebilmesi mülâha-
zasiyle bu maddeye 15 000 lira fazlasiyle 85 000 lira konulmuş
tur. 

416 Okullar ve yurt genel giderleri : 
1 Orman Fakültesinde okutulan öğrencilerin burs giderleri 200 150 185 900 
2 Orta orman okulu 105 000 60 000 

2 000 
1 000 
4 000 

500 
1 000 
1 000 

3Ö5 160 245 900 
Orman Fakültesinde okutturulan 143 burslu öğrencinin her biri
ne ayda 100 lira, yılda 1 200, burs ve her öğrenciye senede 50 
lira tetkik gideri olmak üzere beher öğrenci için 1 250 liradan 
ceman 185 900 liranın bütçeye konulması Millî Eğitim Bakanlı
ğınca, istenilmiş ve öğrenci adedi geçen yıla nazaran az oldu
ğundan 14 260 İira noksan teklif edilmiştir. - • . 
Bolu Orta Orman Okulunun öğrenci sayısı 63 kişiye inmiştir. 
Bu itibarla konuları ödenek de ihtiyaca göre hesaplanarak geçen 
yıla nazaran 45 000 lira noksaniyle 60 000 lira teklif edilmiştir. 

420 Teknik araştırma istasyonları ve denemeler giderleri : 
1 Taşıt giderleri 
2 îşçi gündelikleri 
3 Başka giderler 

Teknik araştırma, istasyonlarının kurulması ve faaliyete geçil
mesi için yapılacak deneme çalışmalarının daha az masrafla 
yürütülebileceği tahmin edildiğinden bu bölüme geçen yıla na
zaran 4 500 lira noksan teklif edilmiştir. 

421 Harita ve kadastro işleri 21 000 17 000 
Sınırlama komisyonları adedinin azaltılması dolayısiyle bu hiz
metin geçen yıla nazaran 4 000 lira tasarrufla görülebileeeği 
anlaşıldığından 17 000 lira teklif edilmiştir. 

423 3116 sayılı Kanunun 90, 91 ve 92 nei maddeleri gereğince ya
pılacak ödemeler ' 76 500 60 000 
Bu bölüme 1950 yılında konulan paradan şimdiye kadar an
cak 60 000 lira kadar ödeme emri verilmiş olduğu ve mev
sim itibariyle masraf tahmin edilmediği cihetle 16 500 liranın 
tasarrufu mümkün görülmüştür. 

425 
1 

2 
3 

Sınırlama -^ 
3116 sayılı ve 5653 sayılı Kanunu» 12 nei maddesi gereğince 
yapılacak ödemeler 
Taşıt giderleri 
îşçi gündelikleri 

140 m 
110"000 
m ooo 

45 000 
45 000 
50 000 
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Başka giderler 10 000 5 000 

Geçen yıla naran bu bölümün muhtelit maddelerinden 198 000 
lira indirilmesi icap etmiştir. Bunun sebebi sınırlama komis
yonları görevlerinin 5653 sayılı Kanunun hükümleri gereğin
ce yeniden tanzimi lâzımgelmiş olmasıdır. Bu itibarla tam te
şekküllü komisyon adedi 5 e indirilmiş ve ihzari mahiyette fa
aliyet yapacak tam teşekküllü olmıyan 10 komisyon kurulmuş
tur. Bu sebeplede mezkûr komisyonların masraflarının azal
tılması mümkün görülmüştür. 

Amenajman 
1508 sayılı Kanun gereğince verilecek tazminat 
Taşıt giderleri 
işçi gündelikleri 
Başka giderler 

Amenajman harita ekiplerinde 40 mühendis çalıştırılacaktır. 
Her mühendisin tazminat yevmiyesi ortalama 6 lira olduğuna 
ve 6,5 ay çalıştığına göre 45 400 lira amenajman gurupların
da da 55 mühendis çalışacağından yine ortalama her mühendi
se günde 6 lira hesabiyle 5,5 ayda 50 000 lira ki ceman 
95 400 lira eder. Beher mühendis için at kirası günde 6 lira
dır. 40 mühendisin 6,5 aylık at kirası 40 000 lira ayrıca her 
mühendis için 2 mekkâre verileceğine göre hers mekkârenin 
günlük kirası 6 lira olduğundan 160 günde 80 000 lira ki 
ceman 120 000 lira eder. Amenajman guruplarında da yine 
bir mühendis için hayvan kirası günde 6 liradır. 55 mühendi
sin ayda 25 gün çalışacaklarına göre 5,5 ay için ceman 47 000 
lira ve her grup için 6 posta istihdamı lâzımgeldiğinden 11 gu
rup için 11 asli postanın bir ay 30 gün hesabilyle çalıştırılaca
ğına göre her o postaya günde 7 liradan 5,5 ayda 11, atlı 
postaya ödenmesi gereken 13 000 lira hesaplanmıştır. Bu su
retle taşıt giderleri maddesine ceman 180 000 lira konulması 
icabetmiştir. 3 ncü işçi gündelikleri maddesine geçen yıla na
zaran 32 900 lira fazla konulmuştur. Harita ekiplerinde bir 
mühendis için günde üç işçi, bir işçi için de ortalama 4 lira 
hesabiyle, 40 mühendis için günde 120 işçi ve 480 lira eder. 
160 iş gününde ceman 80 000 lira ödenmesi lâzımdır. Amenaj
man grupları için ise bir grupta 5 mühendisten 4 düne günde 
dört işçi ve iki aded kamp bekçisi hesabiyle günde 18 işçi ve 
her işçiye günde 4 lira verildiğinden 11 grupun 5,5 aylık iş 
gününde ceman 108 000 lira ki ceman 188 900 lira konulmuş
tur,} 4 ncü başka giderler maddesine geçen yıla nazaran fazla 
konulan 109 400 liraya gelince : 

343 000 145 000 

70 000 
125 000 
156 000 
45 000 

95 400 
180 000 
188 900 
154 400 

396 000 618 700 
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B. M. Bütçesi teklifi 

Harita ekiplerinde çalışacak 40 mühendis- için 20 mühendis 
çadıriyle 40 mahruti çadır ihtiyacı vardır. Bu mühendis çadı
rı 800 lira olduğuna göre 20 çadır için 16 000 lira bir mahruti 
çadır da 200 lira üzerinden 40 çadır için 10 000 lira hesap
lanmıştır. 30 aded (Nirengi rasat çadırı) 150 liradan 4 500 
lira 40 hurç ve 40 portatif karyola 80 liradan 3 200 lira, 
8 000 lira jnutfak edevatı için, 1000 aded işaret bezi beheri 
10 liradan 10 000 lira, her paftada 4 kule ve 26 sinyal olaca
ğına göre beher kulenin çivi çimento ve saire masrafı ortala
ma 150 lira ve beher sinyal 3 lira hesabiyle ceman 680 lira, 
130 pafta için ise 88 400 lira boyanma ve fotoğraf için filim 
malzemesi masarifi 1 600 lira ki ceman 90 bin lira konulmuş
tur. Amenajman grupları için de 10 mühendis çadırı için 8 000, 
10 mahruti çadır için 2 500 ve mutfak edevatı için 2 200 lira 
hesaplanmıştır ki geçen yıla nazaran 109 400 lira fazlasiyle 
154 400 lira konulmuştur. 

427 Ağaçlandırma ve fidanlıklar. 
1 1508 sayılı Kanun gereğince verilecek tazminat 
2 İşçi gündelikleri 
4 Başka giderler 

25 000 
780 000 
118 000 

20 000 
730 000 
20 000 

923 000 770 000 
Mmtaka orman fidanlıkları tesis etmiş vo buralarda fidan ye
tiştirme tevzi ve idame masrafları az çok sabit bir karekter 
arzetmeye başlamış bulunduğu cihetle bu hizmetlerin 1951 yı
lında daha az ödenekle gördüm1 ebileceği tahmin edilmiş ve bu 

' Bu bölüme geçen yıla nazaran 153 000 lira noksan ödenek ko
nulmuştur, 

451 Yayın ve propaganda işleri f •• 
1 Satmalma ve abone karşılığı 7 500 10 000 
2 Başka her çeşit giderler 6 500 20 000 

14 000 30 000 
Bu bölüme geçen yıla nazaran 16 000 lira fazla konulmuştur. 
İdarenin günlük gazete ve dergi ihtiyacı ile kitap, büroşür ve 
ormancılığı ilgilendiren ecnebi neşriyatın takibi için geçen ve 
eski yıllarda konulan ödenek kâfi gelmemiştir. Diğer taraftan 
telif hakları satmalmacak ve meslekî kitaplarla yurt ormanları
nı halka sevdirmek hususunda yapılacak afişler yazı, pul, ki
tap, filim, büroşür ve sairenin başka giderleri karşılığı olarak 
geçen bütçeye konulan 6 500 lira ihtiyacın beşte birini dahi 
karşılıyamadığındaşr bu bölüme geçen yıla nazaran 16 000 lira 
fazla ödenek teklif edilmiştir. 

452 4489 sayılı Kanun gereğince staj için yabancı memleketlere 
gönderileceklerin yollukları ve başka giderleri 50 000 60 000 
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B. M. Bütçesi teklifi 

Halen Amerika'da stajda bulunan 6 orman mühendisinden 5 
adedi 1951 yılında yurda dönecek ve bunların yerine yeniden U 
mühendis gönderilecektir. Ayrıca Marshall Yardım Plânından 
faydalanılarak 5 mühendis de 1950 sonunda gönderilecek ve bun
lar da 1951 de yurda döneceklerdir. Fazla konulan 10 000 lira 
bunların yollukları karşılığıdır. 

476 Kurs giderleri 5 D00 2 000 
Kurs hizmetlerinin daha az para ile gördürülebileceği anlaşıldı
ğından 3 000 lira noksaniyle 2 000 lira teklif edilmiştir. 

505 Hükme bağlı borçlar 250 M0 50 000 
Mahkeme kararı ite Hazineye ödenmesi gereken 211 785 liranın 
ödenmesini temin için geçen yıl bütçesine bu miktar fazla öde
nek konulmuştur. , 
1951 yılı ihtiyacının 50 000 lira ile karşılanabileceği tahmin 
edildiğinden 200 000 lira noksan teklif edilmiştir. 

602 Hazineye verilecek paralar "ö 000 00O 
Orman Genel Müdürlüğü tarafından Hazineye 5 000 000 lira
nın verilmesi mecburiyeti karşısında Devlet Orman işletmeleri
nin 1949 ve 1950 yılları kârları olup bakım memurları ücretleri 
karşılığı olmak üzere gelir tahminlerimiz arasına alınmış bulu
nan paralardan bu miktarının masraf bütçemizde, (Hazineye 
verilecek paralar) unvanı ile gösterilmesine ve bu miktara teka
bül eden bakım memuru kadrosunun ve masraflarının işlet
me bütçesine konulmasına zaruret hâsıl olmuştur. 

901 Onarma işleri 25 000 23 250 
Genel Müdürlüğün merkez ve taşradaki binalarının küçük onar
ma ihtiyaçlardı1- karşılamak üzere geçen yıla nazaran 1750 lira 
noksan teklif edilmiştir. Mevcut keşif ve hesaplara göre ihtiya
cın bu meblâğla karşılanabileceği anlaşılmıştır. 

911 Kamulaştırma işleri 600 000 592 000 
1 3116 ve 4785 sayılı kanunlar gereğince yapılmış ve yapılacak 

kamulaştırma karşlğı 4785 sayılı Kanun hükümlerine göre ka
mulaştırılması gereken ormanların şimdiye kadar tesbit edilmiş 
bulunan miktarı 800 parçadan ibaret olup bunlardan 357 parça
sı kıymetlendirilmiş ve taksit karşılığı olarak 1949"yılı bütçesiy
le 587 873 lira ödenmiştir. Henüz muamelesi tekemmül etmemiş 
bulunan. 443 parça ormandan bir 'kısnynın tasarruf senetleri 
ihtiyaca salih olmadığından mahkemelerde ihtilâfları tetkik 
edilmekte ve bir kısnrnm da orman olarak vergiden mefctum 
kaldığı anlaşıldığından Vergi Tadilât komisyonlarınca kıymet 
takdiri işleri takip edilmektedir. Bu itibarla 1951' yılı içinde$â-
va ve kıymet takdiri işleri sona ermesi melhuz orman parçaları 
sahiplerine ödenecek taksitler ve 5653 sayılı Kanun gereğince 
bir îkMim ormanların sahiplerine iadesi neticesinde taksit öden-
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1950 yılı 1951 yılı 

B. M. ' Bütçesi teklifi 

meşine mahal kalmıyacağı göz Önünde tutularak geçen yıla na
zaran 8 000 lira noksan teklif edilmiştir. 

2 Fidanlık arazisi satmalına ve kamulaştırma giderleri 190 000 1 
Bu maddeye 1951 y lmda ödenek konulmamış olması sel yatak-
larıııdaki arazi sahipleriyle bu arazinin kamulaştırılması bakı
mından mutabakat hâsıl olmamasmdandu. 

921 ' Taşıtlar satmalma karşılığı 
1 Motorlu taşıtlar satmalma karşılığı 62 000 60 000 
2 Motorsuz taşıtlar satmalma karşılığı 6 000 1 000 

Bölge orman fidanl ^ları ve ağaçlandırma sahaları için 1951 yı
lında 3 kamyon ve 3 kamyonet satmalmacaktır. Bu itibarla geçen 
yıla nazaran 2 000 lira noksan teklif edilmiştir. Kayseri Böl
ge Orman Fidanlığı ihtiyacı için ise yalnız iki hizmet hayvanı 
alınacağından geçen y l a nazaran 5 000 lira noksaniyle 1 000 li
ra konulmuştur. 

922 2 Mevcutlara ilâveten alınacak alet ve cihazlar karşılığı 4 000 3 600 
Bu ihtiyacın 3 600 lira ile karşılanabileceği anlaş ldığından 
400 lira noksan teklif edilmiştir. 

924 Teknik alet ve cihazların satmalma ve onarılması 
1 Sınırlama teknik aletlerinin onarılma bedelleri 
2 Sınırlama teknik aletlerinin satmalma bedelleri 
3 Amenajman teknik aletlerinin onarma bedelleri 
4 Amenajman teknik aletlerinin satmalma bedelleri 
5 Ağaçlandırma ve fidanlıkların motorlu ve motorsuz her nevi 

teknik alet ve cihazlarının onarma bedelleri 1 000 1 000 
6 Ağaçlandırma ve fidanlıkların motorlu ve motorsuz her nevi 

teknik alet ve cihazlarının satmalma bedelleri 7 500 5 500 
7 Teknik araştırma motorlu ve motorsuz lâboratuvar malzemesi 

satmalma ve onrama bedelleri 50 000 10 000 
Sınırlama komisyonları adedinin azaltılmış olması dolayısiy-
le fazla alet tamirine ve yeni aletler satmalmmasına lüzum 
kalmıyacağmdan bu tertiplerden 5 999 lira tasarruf edilmiş
tir. Amenajman teknik aletleri de 1950 yılında tamir ettiril
diğinden ancak yeniden hâsıl olabilecek arızaların tamiri için 
geçen yıla nazaran 3 000 lira noksanile 2 000 lira konulmuş
tur. Ormanlarımızın amenajman haritalarının süratle aldırıl
ması için Harita Genel Müdürlüğü ile iş birliği halinde faali
yete geçilerek teşkil olunan harita ekiplerinin mesaisi netice
si olarak havadan alman fotoğrafların kıymetlendirilmesi için 
iki aded kıymetlendirme âleti alınmak üzere 180 000 lira 
ve beheri 4 000 lira kıymetinde olan ır.rengi teodoliti alınmak 
üzere 20 000 lira ki geçen yıla nazaran 195 000 lira fazla tek
lif edilmiştir. Ağaçlandırma teknik aletinin satmalma bedel
leri için ise 2 000 lira noksaniyle 5 550 lira teklif edilmiştir. 
Teknik araştırma için şimdilik lâzım olacak motorlu motorsuz 

2 000 
5 000 
5 000 
5 000 

1 000 
1 

2 000 
200 000 
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1950 yılı 1951 yılı 

B. M. Bütçesi teklifi 

lâboratuvar malzemesinin mühim bir kısmı 1950 yılında sa-
tmalmaeağından 1951 yılı ihtiyacının 10 000 lira ile karşıla
nabileceği anlaşılmış ve bu maddeden 40 000 lira tasar
ruf edilmiştir. 

925 3116 sayılı Kanunun 98 nci maddesi gereğince alınacak silâh 
ve teçhizat. 

1 Amenajman gruplarında ve harita ekiplerinde çalışacak mü
hendis ve mühendis yardımcılarına verilecek tabanca ve le
vazım satmalma giderleri. 5 000 1 

2 Fidanliklarda kullanılacak av tüfekleri levazım satmalma gi
derleri 1 000 621 
Amenajman mühendislerine 1950 yılında lâzımgelen silâhlar 
alınıp tevzi edilmiş olduğundan bu sene silâh almması için 
ödenek teklif edilmemiştir. Fidanlıklara alınacak av tüfekleri 
ihtiyacının da 621 lira ile karşılanabileceği anlaşıldığından 

379 lira noksan teklif edilmiştir. 

931 Yapı işleri 
1 Bina yapımı giderleri 119 990 5 000 
2 Bina yapımı için satmalmaeak ve kam ulaştırılacak arazi be

delleri ^ 130 010 1 
Bina yapımı maddesine kenulan 5 000 lira Tarsus fidanlı
ğında inşasına başlanmış olan idare binasının ikmali için 
olup 1951 yılında başkaca inşaat derpiş edilmemiştir. 

932 Fidanlıkların her nevi su tesis ve, onarma giderleri 52 000 85 000 
Eskişehir fidanlığı sulama suyunu temin için evvelce Porsuk 
Çayında inşa edilen toprak bent Porsuk Çayının taşmasına 
sebep olan tesislerin yıktırılmasına Hükümetçe karar veril
miş olması dolayısiyle mecburi olarak yıktırılacağmdan 
yerine bir bent yaptırılmadığı takdirde sulama suyundan 
mahrum kalınacak, fidanlığın her hangi faaliyet gösterme
sine imkân kalmıyacağmdan fennî icaplara uygun bir bendin 
yaptırılmasına zaruret hâsıl olmuş ve yapılan keşif netice
sinde böyle bir bendin inşası için 85 000 lira sarfı lâzımgele-
ceği anlaşılmış olduğlndan bu hizmetin karşılığı olarak 85 000 
lira teklif edilmiştir. 

985 Devlet Orman İşletmeleri döner sermayesi 45 001 1 
Döner sermayeye yardım olmak üzere bu sene ödenek teklif 
elilmemiştir. 
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Bütçe gelirinin tahminine gelince 

Gelirin çeşidi 

Devlet Orman İşletmelerinden alınacak tarife bedeli 

Bu meblâğın ayrıntıları şunlardan ibarettir : 
a) Resmî dairelere artırmalı tomruk satışlarından 
b) Maden direği satışından 
c) 10/1 tarifeli köylü zatî ihtiyacı satışından 
ç) Resmî daireler ve piyasa ihtiyacı için kereste satışından 
d) Devlet Demiryolları ve Bayındırlık Bakanlığı travers satışından 
e) Elektrik ve tel direği satışından 

.f) 10/1 tarifeli köylü zatî ihtiyacı odun satışından 
g) Köylü pazar satışı ve piyasa ihtiyacı için odun bedelinden 

1950 yılında bakiye tarife bedeli 
Eski yıllardan Devlet Orman İşletmeleri Genel giderlerinden genel müdür
lük payı artıkları. 
Genel müdürlük teşkilât kadrolarına, dâhil olup Devlet Orman işletmelerinde 
hizmet gören memurların aylık ve ücretleri karşılığı olarak bu bölüme konu
lup katma bütçeye ödenmekte olan paraların ödenmesi Teşkilât Kanunu hü
kümleriyle telif edilmediğinden 1950 yılı Bütçesinin bu bölümünde gösterilen 
meblâğ eski yıllardan bütçenin gelir cetvelinde gösterilmiş henüz ödenmemiş 
bulunan meblâğı teşkil etmiş ve bu miktar da 1950 de tamamen ödenmiş ola
cağından bu bölüme gelir tahmin edilmemiş ve bu bölüm kaldırılmıştır. 
Devlet ormanlarında eldeki sözleşmelerle yapılacak tahsilat 
Devlet Orman işletmelerinin teşekkülünde evvelki zamanlarda yapılan sözleş-
nu erle tahsil ve iradı icabetmis olan meblâğı göstermek üzere bu bölüm açıl
mış idî. Mezkûr sözleşmeler tasviye edilmiş ve yapılacak tahsilat da kalmamış 
olduğundan bu bölüm kaldırılmıştır. 

Devlet Orman işletmelerinde tahsil edilmiş olup genel müdürlüğe ödenmesi 
gereken muhtelif gelirler. 
Devlet Orman işletmelerinin kuruluşlarından beri ormanların idare ve işlet
meleri her türlü orman emvalinden mütevellit varidat Devlet Orman işletme
lerince tahsil edilerek muayyen hesaplara alınmakta ve Genel müdürlüğe 
ödenmektedir. Bu itibarla muhtelif tarihlerde işletmelerce tahsil edilip genel 
müdürlüğe alacak kayıt edilmiş olan bu gelirlerden mütevellit 1 493 633 lira 
ile orman koruma teşkilâtının lağvı dolayısiyle genel müdürlükçe orman iş
letmelerine devrolunan demirbaş eşya bedeli olan 230 161 lira ki, ceman 
1 723 795 lira 1951 Bütçesinin gelir tahminleri arasına alınmıştır. 

Devlet Orman İşletmelerinin 1949 yılı kârı 

Çeşitli gelir 
1950 yılı Ağustos ayının 15 ne kadar elde edilen gelire nazaran 1951 çeşitli 
gelir bödümü 55 bin lira olarak tahmin edilmiştiı*. 

1951 yılı 
tahmini 

Lira 

7 

3 

1 

1 

043 000 

288 000 
150 000 
75 000 
120 000 
80 000 
120 000 
510 000 
700 000 

7 043 000 

3 851 863 

1 723 795 

3 976 211 

55 000 
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1951 yılı 
tahmini 

Gelirin çeşidi Lira 

Devlet Orman işletmelerinin 1950yılı muhammen kâi" 2 696.270 
Devlet Orman İşletmelerinin kuruluşlundan beri ormanların işletmesinden 
elde edilen kârlar döner sermayeye eklenmekte ve bu suretle genel serma
yenin takviyesi sonuna gidilmekte idi. 1951 yılında görülecek hizmetlerin 
artnrş olması ve mahiyetleri itibariyle bunların tehirleri mümkün görülme
mesi yüzünden gider tahminleri geçen, yıla nazaran fazlalaşmıştır. Diğer ta
raftan tamamen bir âmme hizmeti olan ormanların bakım işlerinden çalıştı
rılmakta olan bakım, memurlarının katma bütçe dâhiline alınması zaruri 
görülmüş ise de Hazineye 5 milyon lira verilmesi mecburiyeti karşısında 
bunlardan ancak 350 aded 175 lira ücretli ve 330 aded 130 lira ücretli ba
kım memuru kadrosunun bütçenin «D» cetveline alınması mümkün olmuş
tur. Bunların ücretleri ile emekli keseneklerini, giriş ve artrş farklarını ve * 
% 1 ek karşılıklarını ve Hazineye verilecek paraları karşılamak üzere Dev
let Orman işletmelerinin 1949 yılı blânçosuna göre eld-e edilen kârla 1950 
yıb. muhammen kârının döner sermayeye eklenmiyerek katma bütçenin 1951 
yılı gelir tahminleri arasına alınması mecburiyeti hâsıl olmuştur. 

Orta Orman Okulları 3 000 
Orta Orman Okullarına alınacak talebe miktarı az olduğundan geçen yıla 
nazaran 450 lira noksan tahmin edilmişti?. 

Müsadereli mallar satışı 1 710 695 
Ormanların korunması ve kaçakçıların takibi, bunlardan müsadere edilen 
malların idaresi ve satışı işleri Devlet Orman İşletmelerine verilmiştir. An
cak bahsedilen müsadereli malların satışından elde edilecek paralardan mas
raflar düşüldükten sonra kalan bakiyelerin kanun hükmü gereğince Genel 
Müdürlüğe devri lâzım geldiğinden Işletmelerce Genel Müdürlüğün alacak he
sabından toplanmış olan bu paralar da 1951 bütçesinin gelir tahminleri ara
sına alınmıştır. 
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Rapor 

27 .1 .1951 

Orman Genel Müdürlüğünün 1951 Bütçe Kanun tasarısı hakkında Bütçe Komisyonu raportörü miita-
lâanamesi 

Büyük Millet Meclisi Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

Orman işleri Genel Müdürlüğünün 1951 'Katma Büijçe Kanun tasarısı ve bağlı gider ve gelir cet
velleri incelendi. 

Genel Müdürlüğün biri katma, öbürü döner sermayeye ait olmak üzere iki bütçesi vardır. Aşağı 
yukarı ayni mahiyette olan gelirlerinden bir kısmı katma bütçeye mal edilerek bunu karşılıyan mas
raflarla birlikte Büyük Millet Meclisinin murakabesine sunulmakta, diğer gelir ve giderler ise işlet
me bütçesine alınarak bu «bütçe Umum Müdürlükçe tanzim, tasdik ve tatbik olunmaktadır. 1950 se
nesinde katma bütçe 15,8 milyon, işletme bütçeleri ise 74 küsur milyon olmasına göre Devlet orman 
işlerinin ancak beşte birinin millî murakabeye tâbi tutulduğu anlaşılır. 

Bir taraftan ayni mahiyette olan bir işin ancak küçük bir kısmının millî murakabeye tâbi tutul-
masındaki garabet ve doğurduğu şayanı esef neticeler, diğer taraftan 14 seneden beri tatbik edilen 
Devletçi orman rejiminin memlekette yarattığı büyük aksülameller ve millî iktisadiyatımızda açtığı 
mühim rahnaler dolayısiyle Orman Genel Müdürlüğü Bütçesini tetkiki sırasında orman işlerinin 
bugüne kadar geçirdiği safhalar ve tatbikat hakkında bir inceleme yapmak uygun görülmüştür. 

Tatbik edilen orman rejimi 

Bütün ormanların Devlet elinde olması ve Devlet tarafından işletilmesi rejimi 18 . XII . 1937 
tarihinde yürürlüğe giren 3116 sayılı kanunla baş1 ar. Bu kanun ormanları muhtelif kategorilere 
ayırarak bunlardan Devlet ormanlarının Devlet t ırafmdan işletilmesini emretmekte, umuma mah
sus veya hususi ellerde bulunan ormanların işletilmesini kanun hükümleri dâhilinde serbest bı
rakmakta îdi. Bu serbestliğe rağmen mezkûr ka ıımda koyu bir Devlet inhisarcılığı fikrinin hâ
kim olduğu da gizlenememişti. Vakaa umuma mahsus veya hususi ormanlar Devlete geçmiyorsa da 
bunların işleticileri veya sahipleri Devlet orman'arında hiçbir surette tatbik edilemiyen ağır ko
ruma ve idare mükellefiyetleri altında bırakılmış Devlet orman idaresi bunlar hakkında en titiz 
bir kontrol tatbik eder, âdeta çalışmalarına imkân bırakmazdı. Nihayet Devlet, küçük de olsa 
kendisine en ciddî rekabet yapmakta olduğunu gördüğü hususi orman işleticilerini ve sahiplerini 
katî şekilde ortadan kaldırmak istemiş ve 13 . VII . 1945 te yürürlüğe giren 4785 sayılı Kanunla 
köy ormanları da dâhil olduğu halde hususi bütün ormanlara el koymuştur. Sözü geçen kanunun 
birinci maddesinde: «Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte varolan gerçek veya tüzel özel kişile
re, vâkıflara ve köy, belediye, özel idare, kamu tüzel kişiliklerine ilişkin bütün ormanlar bu ka
nun gereğince devletleştirilmiştir. Bu ormanlar h'çbir işlem ve bildirime lüzum olmaksızın Devlete 
geçer.» denmektedir. 

Muhtelif tarihlerde esas hükümlerine taalluk etmiyen tadiller ve eklemelerle bâzı değişiklik
lere uğrıyan bu iki kanun 1937 senesinden beri devam edip giden orman rejiminin esasını koymuş 
bulunmakta ve bu suretle Türkiye ormancılığında bütün şahsi mülkiyet hukuku Devlete ait olan 
rejiırfere has. mutlak bir devletçilik tatbik edilmiş bulunmaktadır. 

Orman rejiminin neticeleri 

14 seneden beri tatbik edilen bu orman rejiminin ne neticeler verdiğini kısaca belirtmek su-
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retiyle bu sahada millî menfaatleri baltalıyacak şekilde irtikâp edilmiş hataların umumi efkâr 
önüno toplu bir bilançosunu arzetmeyi vazife addettik. 

Ormanların Devlet elinde bulunarak onun vnsıtasiylo işletilmesi prensibi, zahiren, süratle 
mahıv ve harap olmakta olan memleket ormanlarını bu feci durumdan kurtarmak, tamamen bakım
sız olan ormanlarımızı ıslah etmek, ormanlarda vo orman olmıyan sahalarda yeni ağaçlamalar yap
mak, büyük sermayeye ihtiyaç gösteren orman işletmeci iğinde ileri teknik vasıtalar kullanmak 
suretiyle hazırlama ve taşıma maliyetlerinde Garp memleketlerinde olduğu gibi ucuzluk sağlamak 
vo nihayet katiyatı ormanların korunması ve devamlılığı prensibine uygun şekilde tanzim ve ida
re etmekti. 

Halbuki 14 senelik devletçi orman rejimimizde bu hedefleri hiçbiri sağlanmamış, bilâkis 
yukarda belirtilen prensiblerin tamamen aksi neticeler istihsal olunmuştur. 

Şöyleki : 

1. Ormanlarm mah.v ve harap olmasına Devlet mâni olamamış, aksine olarak tatbik ettiği 
rejim dolayısiyle ormanlardaki tahribat, evvelki devrelere nazaran, hattâ çoğalmıştır. 

Orman işletme inhisarının Devlete geçmesi işletme tekniğinde ve vasıtalarında esaslı hiçbir 
yenilik getirememesine mukabil eski teknik ve vasıtaların kullanılması dolayısiyle bu masraflar 
mühim nispette %ftmış, bundan maada tarife bedelleri, masraf hissesi gibi namlarla tahsil olunan 
ve orman malları fiyatlarına akseden çok fahiş resimler, kereste ve diğer orman hasılatı fiyat
larını son derece yükseltmiş ve gerek bu sebeplerden ve gerek geçimlri ormana bağlı milyon
larca vatandaşın ve bunların elde edeceği malları istihlâk mecburiyetinde olan bütün , memleket 
müstehlik halkının hayatları ve ihtiyaçları düşünülmeden konan ve tamamen kifayetsiz müeyyi
delere ve tedbirlere bağlanan yasaklar dolayısiyle hem kaçakçılık ve orman tahribatı ve hem de 
orman suiistimalleri hesap edilemiyecek kadar çoğalmıştır. Kaçakçılığın ne dereceye kadar in
kişaf ettiğine ait bir fikir vermek üzere İşletmelerde ve Genel Müdürlükte yapılan soruşturmalar 
neticesinde kaçakların halen tamamı Devlet elinde olan ormanlarda işletmelerin yaptıkları kati-
yatm tahminen iki misline baliğ olduğunu belirtmek kâfidir. Yangınlar ve diğer şekillerle bir 
o miktar orman sahasının harap olmakta bulunduğu göz önüne alınırsa ormanların tamamen Devlet 
elinde bulunarak işletilmesinden doğan neticenin fecaati daha iyi anlaşılmış olup. 

2. Hususi ormanların kamulaştırılmasına ait 4785 sayılı Kanunun tatbiki, gerek bu orman sahi
bi ve işleticileri ve gerek bunlardan istifade eden köylü vatandaşlar üzerinde son derece büyük bir 
aksülamel ve mukavemet doğurarak, tesbit edilen ve Orman Genel Müdürlüğü 1951 Bütçe gerekçesin
de belirtilen rakamlara göre, mezkûr kanunun yürürlüğe girdiği 1945 senesinde 165 307 hektarlık 
ve 34,5 milyon lira kıymetinde ormanın yanmasına sebep olmuş \ . bu hazin durum 1946 senesinde de 
az çok devam etmiştir. Şurasını unutmamak icabederki, orman teşkilâtımız ormanlarda vaki yangın
ları ve tarla açmak için yapılan mevziî yangınları tamamen tesbit edememekte olduğundan yangınlara 
ve yaptığı zararlara hakikatta eldeki rakamlardan daha kabarık olduğuna şüphe edilemez. 

3. Orman korunmasına ait mevzuata ve bunun tatbikatına gelince : 

26. I V . 1937 tarihli ve 3157 sayılı Kanunla ormanların muhafazası askerî kıtalara verilmiş ve bu 
muhafaza rejimi 3 . V I I . 1945 tarihine kadar takriben 8 sene devam ettikten sonra 4767 sayllı Kanun
la kaldırılarak muhafaza işleri sivil orman teşkilâtına, yani doğrudan doğruya Orman Genel Müdür
lüğüne bırakılmıştır. . 

Askerî muhafaza teşkilâtının ormanlarda yeni tahriplere yol açtığı, orman mevzuatına ve hu
susiyetlerine vâkıf olmıyan ve bâzı bakımlardan sorumsuzlukları aşikâr bulunan ve askerî mükel
lefiyet müddetlerini geçirmek ödeviyle mükellef oldukları için memuriyetleri muvâkkat müddet-
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lere inhisar eden askerî elemanlardan bu sahada faydalanılamadığı görülmüş ve muhafaza işi sivil 
orman bekçilerine ve bakım memurlarına devredilmiştir. 

(Umuma mahsus) veya (hususi) ormanların muhafazasında 3116 sayılı Kanunun 51 ve 52 nei 
maddelerinde her bin hektarda bir bekçi ve her beş bekçi için bir bekçibaşı olmak üzere beş bin 
hektarlık sahada altı kişi kullanmak mükellefiyeti konmuştur. Bu esasa göre Devlet ormanlarının 
muhafaza kadrosu tesbit edilecek olursa memlekette takriben on milyon hektarlık orman sahası
nın korunması için 12 bin kişiye ihtiyaç olduğu neticesine varılır. Halbuki orman bekçiliği vazife
sini gören.bakım memurlarının kadrosu 1945 senesinde 4 483, 1951 senesi işletme kadrosuna göre 
4558 adedini geçmemekte olmasına, nazaran yukarda belirtilen esasa göre üçte bir mevcutla orman
ların muhafaza edilmekte olduğu anlaşılır. 

Bu noksan kadro durumuna ilâveten orman kaçakçılarını yakabyacaklara hiçbir ikramiye ve
rilmemesi ve bazan silâhlı gruplar halinde de yapılan kaçakçılığı önlemek imkânsızlığı gibi 
sebepler karşısında bakım memurlarının ve alâkalı orman memurlarının ormanlarda bulunmak
tan ziyade yol kavşaklarında kontrolü tercih ederek bunlardan bâzılarının sulh ve anlaşmak yol
larına başvurmaları da muhafaza gayesini bozan âmiller arasında mütalâa olunabilir. 

Muhafaza teşkilâtına ehemmiyet verilmemesi bütçe imkânsızlığından doğmamış olup misal olmak 
üzere, işletmelerin birçok lüks ve israf sarfiyatına rağmen 16 milyon liraya yakın kâr elde edildiği ve 
743 aşçı ve 875 hademe ve 116 bahçıvan kullanıldığı 1945 senesinde yalnız 4483 bakım memuru ile 
iktifa ettiğini dikkat ve ibretle belirtmek yerinde olur. 

4. Orman içinde yerleşmiş ve geçimleri ormancılığa inhisar etmiş olan köylü vatandaşlarımızın 
durumiyle alâkadar olunmamış, bunların tarla açmak ve hayvanlarını beslemek maksadiyle yaptık
ları tahriplerin önü alınamamıştır. 

3116 sayılı Orman Kanununun 18 nci maddesinde orman içindeki veya beş kilometre civarındaki 
köylülere kereste ve tomruk verileceği hakkındaki hükmün 24 . I I I . 1950 tarihinde kabul edilen 
5653 sayılı Kanunla on kilometreye çıkarılması ormancı olmıyan köylülerin de ormana gitmelerini ve 
öteden beri bu işlerde çalışan köylülerin nevama muhafazasında bulunan ormanların büsbütün tah
ribini intaç etmiştir. 

5. Devlet Orman inhisarının tatbik edildiği 14 sene zarfında ormanların ıslahı için esaslı hiçbir 
faaliyet sarf olunmamış; temizleme, ağaçlandırma, teknik araştırma ve hastalıkla mücadele işleri için 
yapılan sarfiyat her iki bütçe masrafları için de lâşey mesabesinde kalmıştır. 

Ormanların bakımsızlığı her yerde görülmektedir. Ormanlara arız o.an ve ağaç neslinin yeni
den üremesine ciddî engel teşkil eden parazit nebatlar ve bunların arasında orman gülü denen 
rodedandron isimli nebatla hiçbir mücadele yapılmamaktadır. Haşerat için de durum aynıdır. Or
manlarda bu paraziter nebatlar ve zararlı haşerelerlo mücadele işi ve ormanların tahripten ko
runması aynı zamanda katiyatm fennî esaslara göre yapılmasına bağlıdır. Bu nokta'ar da temin 
olunamadığı için mücadele işi adeta terkedilmiş bulunmaktadır. 

6. Katiyatta fennî esasların göz önüne alınmadığı ve alınamadığı ve bu yüzden orman işlet
melerinin kesim suretiyle de ormanları tahribe vesiylo oldukları bir vakıadır. Teşkilâtın içinde or
mancılık tekniğine vâkıf birçok kıymetli eleman1 arımızın bulunmasına rağmen onların da mütees
sir olduğu bu vakıanın ne gibi sebeplerden olduğunu araştırmak dikkate şayan neticeler vermiş
tir. Filhakika Devlet orman işletmelerinin kurulması zamanından bugüne kadar ormanlar Devlet 
elinde münhasıran kârlılık prensibine göre işletilmiş ve orman servetimiz işletmelerin, ilerde 
izah olunacak, insafsız ve hudutsuz şekilde yaptıkları lüks ve israflarına karşılık teşkil etmiştir. 

Katiyat ormanların fennî şekilde korunması prensibine göre ayarlandığı takdirde işletmelerin 
matlup kazancı elde edilemiyeceği aşikâr olduğuudan en verimli istismar şekline başvurulmuştur, 
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Bu »T^dac ormanlarda daha masraflı olan ferahlandırma kesimleri yapılacak bu suretle elde edi
lecek hasılatın, meselâ, seliloz sanayiinin muhtaç olduğu nispeten körpe ağaçları kargılamaya 
tahsis edilmesi mümkün ve zaruri iken bu cihet ihmal olunarak bu sanayide dünyanın hiçbir yerin
de görülmemiş şekilde kerestecilik tomruklar istihlâk edilmiş, bu suretle hem ormancılığımız ve 
hem de kâğıt sanayimiz; büyük darbeler ve zararlar karşısında bırakılmıştır. 

G-ayrikanuni kesimler neticesinde onarmalarda (devrik) denilen yıkık ağaçlar çoğalmış, bası 
işletmeler kesimlerden ziyade bunları işlemekle iktifa etmişlerdir. 

Nakil masraflarının pahalılığı düşüncesiyle, ormanların sapa ve uzak, yerlerinde kesilmesi 
gereken ağaçların olduğu gibi çürümeye terkedildiğini ve gelir 'sağlamak mülâhazasiyle kesimi 
kolay yerlerde Devlet baltasının ormanlarda kaçakçı baltası gibi zarar verdiğini ıstırapla ifade 
etmek bir hakikat olur. Bu durumun bir sebebi de tarife bedellerinin Orman Kanununun ve niaam-
namesindeki esaslara aykırı olarak bir ormanın ne tarafından kesilirse kesilsin her ağaç için aynı 
oluşudur. Nizamname hükmü aynen tatbik edilerek kesim ve nakil masrafları daha fazla olan 
uzak bölgelerdeki ağaçlardan bu masrafların fazlalığı nispetinde daha eksik bir tarife bedeli alınsa 
idi, ormanların bu bakımdan tahribi bir miktar önlenebilirdi. 

Harb senelrinde münhasıran kendi ormanlarımızda temin edilmesi icabeden maden direklerini 
süratle elde etmek maksadiyle yapılan gayrifennî katiyatı da bu mevzuda ibret ve teessür verici bir 
vakıa olarak kaydetmek lâzımdır. 

7. Devletin orman işletmeciliği kesimde, nakil ve istifte modern teknik vasıta ve usullerin tat-
bikma yol açmas1. ve bu sistemin birçok mahzurlarda rağmen ancak bu bakımdan müdafaası müm
kün. görülmesine rağmen, 14 senelik orman rejimimizde, bu cihet tamamen denecek şekilde ihmal 
olunmuştur. Bugün Devlet orman işletmeleri içinde, eski Belçika Şirketinden elkoyma suretiyle alı
nan Ayancık İşletmesi müstesna olmak üzere, diğerlerinde, hemen hiç bir teknik vasıta tatbik olu
namamakta, kesim ve nakil işleri eskiden olduğu gibi köylü emeği ve vasıtalariyle yaptırılmaktadır. 

Bir ormanın muhafazası ve fennî şekilde işletilmesi evvel emirde Orman işletme Müessesesinin 
oraya modern tekniği sokması ile mümkün olur. Ormanların işletme masraflarını son derece azalta
cak ve verimliliği çoğaltacak olan bu cihet kaçakçılığı da önliyecek en müessir vasıtadır. Çünkü 
teknik kesim ve nakilovasıtalarma malik olan ormanlarda bu vasıtalara malik olmıyan köylülerin 
kaçakçılık yapmalarına da maddeten imkân bulunamam. 

1950 yılı sonundaki defter kıymetlerine göre işletmelerin sabit kıymetleri yekûnu 32 917 640,08 
liraya baliğ olmakta idi, bu miktarın yarıdan biraz fazlası 16 594 715,67 lirası binalara ve 
1 656 503,58 lirası arsa arazisine ait olmak üzere bina ve arazi yekûnu kıymeti 18 251 219,25 
liraya baliğ olmakta idi. Bundan maada işletmelerde mecmuu kıymeti 8 516 741,23 liralık da de
kovil vardır kiı bunun 1 138 364,96 lirası Ayan cık 'da bulunduğuna göre 14 sene zarfında yeni
den yapılan dekovil hatlarının kıymeti" yekûnu 7 378 375,17 liraya baliğ olduğu anlaşıır. Bu kıy
met yekûnunun içinde, miktar itibariyle değil, fakat işletme değeri bakımından en mühimmi 
Ayancık'dadır. Yapılan dekovillerin işletmecilik bakmrndan değerleri Ayancık işletmesiyle kıyas-
lanamıyacak kadar düşüktür. Ve bir kısmı işe yaramamaktadır. Bununla beraber bir tarafa Devlet 
Orman İşletmelerini öbür taraf ada hususi teşebbüs mahiyetinde kurulmuş olan Ayancık İşlet
mesini ele alırsak 14 sene içinde bütün Devlet ormanlarında bina ve dekoviller haricinde: 

Yol, köprü olarak 419 876,41 Lira 
Sair teçhizat olarak 465 694,33 » 
Muhtelif teçhizat olarak 317 574,64 » ' 
İstif- rampa olarak 10 375,14 » 

Yekûn 1 213 520,52 lira sarfedilmiştir. 
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Kereste fabrikalarmdaki makineler hesaba alınmamıştır. Belçika Şirketinden el konarak alınan 

Ayancık işletmesinde de dekovil hariç 

Yol, köprü olarak 64 236,35 Lira 
Muhtelif olarak 201 354,18 » 
İstif ve rampa olarak 68 977,00 » 
Tahmil ve tahliye olarak 12 556,00 » 
Havai hat olarak 940 319,75 » . . . . . . . . 

Yekûn 1 290 942,98 liralık tesisat vardır. 

Ayancık îşletmesindeki sabit kıymetlere yeni olmadığı için düşük fiyatlar konduğu ve diğer 
işletmelere ait tesislerin bilhassa ithal eşya fiyatlarından çok yükseklik kaydedilen harb sene
lerinde tedarik edildiği düşünülürse el konan bir şirker işktmesindeki tesislerin diğer bütün Dev
let Orman işletmelerindeki mevcutlardan fazla olduğu anlaşılır. 

İşletmelerde ağaçların kesilmesi, nakli ve istifi hususunda da -eski usuller tatbik olunmakta 
ve bunlardan, meselâ, köylünün tomrukları naklederken ağacın üzerinde arabaya yerleştirilmek 
üze»re yerler açarak tomruğa zarar vermesi gibi eskiden alışılmış usulleri basit usuller ye vasıta
larla önlemek şeklinde küçük işler bile ancak son zamanlarda -ele alınmış buunmaktadır. 

8. Bütün bunlara rağmen hemen hiçbir modern vasıtası olmıyan köylü baltası ve arabası ile 
tamamen eski usullerle kesim ve nakliyat yapılan işletmelerde, belki dünyanın hiçbir orman işletme
sinde görülmiyecek şekilde, fuzuli ve lüks binalar yapılmıştır. Belçika Şirketinin elkonan Ayancık 
İşletmesi bu bakımdan çok mütevazi, fakat işe çok yarıyan binalara maliktir. Devlet Orman işletme
lerinde lüzumsuz ve tamamen lüks mahiyetteki bu binaların içi lüks ve israfın şahaser numunesi ol
maya yakışan eşyalarla doldurulmuş ve iktisadi faydası ve işletme ile alâkası olmıyan birtakım tesis
ler meydana getirilmiştir. 1950 senesi ortalarına kadar yapılmış olan hiçbir bina iptidai bir zihniye
tin mahsulü olduğuna şüphe olmıyan, bu lüks ve israf selinden kurtulamamıştır. İşletme müdürlük 
ve bölge şeflik binaları muayyen bir tipe göredir ve çalışılan işe yakışmıyan büyük ve lüks yapılar
dır. Bunlardan çoğu şehir ve kasabalara kilometrelerce uzaktır; işgal ettikleri arazileri ihtiyacın bir
kaç misli üstündedir; lojman ve diğer binalar da aynı şekildedir. Bunların içinde, meselâ, Kızılcana* 
mam civarında birçok evlerden müteşekkil küçük bir kasaba halinde koru bölge şefliği, Devlet Reisi
nin icabında oturması için yapılmış orman sarayı, biraz daha ilerde bugün metruk duran 15 binadan 
müteşekkil bir bölge şefliği ve suyu nereden geleceği tesbit edilmeden hidrolik kuvvetten faydalanmı-
ya göre kurulmuş bir fabrika binası Abant Gölü kenarındaki orman sarayı, halkı, müstehlikleri ve • 
Devlet Hazinesini insafsız ve haksız şekilde istismar ederek meydana getirilmiş lüks ve israflara nu
mune olarak gösterilebilir. 

Ankara civarında Kızılcahamam Devlet Orman İşletmesinde 1946 senesi sonuna kadar inşaası 
bitirilmiş olan binalar için, son derece lüks demirbaşlar haricinde, yalnız inşaata 2 890 159,99 lira 
sarf edilmiştir. Bu binalar içinde 152 180 liralık idare binası/ 330 891 liralık ikametgâh olarak 
kayıtlı büyük orman evi gibilerinden maada 9 503 liraya bir bekçi kulübesi, 15 861 liraya bir kü
mes 42 500 liraya bir tavla (ahır), 23 523 liraya da bir garaj yapılmış olduğunu misal olarak ka
yıt edersek yapılan israfın azameti hakkında bir fikir vermiş oluruz. Tarsus'taki okaliptüs koru
luğu sahasında mahallî malzeme ile yapılmış ve üzerleri sıcak memleketlerde tatbik edilen usule 
göre sazla örtülmüş olan ucuz binaların o zamanki umum müdürlükçe ormancılığın şerefiyle mü
tenasip görülmemesi dolayısiyle verilen emirler üzerleri derhal marsilya kiremitleriyle örtüldü-
ğünden bunlar-»hem bu sıklfii çekemiyerek çökmüş ve hem de tepelerine vuran sıcak dolayısiyle 
oturulamaz hale' gelmiş olduğu teessürle müşahade olunmuştur. Ormanların içinde ve dağ başla
rında dahi odun ve mahallî malzemeden faydalanılmak ayıp sayılmış ve, buralarda tuğla, fayans 
gibi malzemeler israfile muhteşem binalar meydana getirilmiştir. Şurası da kayja şayandır ki işı-
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letmelerin ve bölge şefliklerinin yeri daima iş bölgelerinden ve istasyon ve kasabalardan uzak ve 
hâli sahalarda intihap olunduğundan buralara dökülen milyonlar hakiki kıymetlerinin çoğunu 
yapıldıkları zaman dahi kaybetmiş durumda idiler. Orman binalarılnm içinde o derece lüzumsuz 
lüks eşya vardır ki bunların ne maksatla tedarik edildiğini anlamak cidden güçtür. 

Yapılan binaların maksada uygun olmaması ve esasen inşaatın pahalı olduğu senelerde fahiş 
fiyatlarla ve karışık usullerle yapılmış bulunması itibariyle, 16,5 milyon lira gibi muazzam bir pa
ra heba edilmiş olmasına rağmen, bu, binaların birçokları idareye bir bâr ve külfet yüklemekten 
başka bir şeye yaramamakta ve hîıkiki ihtiyacı karşılamak için yeni binalar yapılması zarureti 
bile hissedilmektedir, iktidar değişmesinden sonra yapılmaya başlanan binaların mütevazı ve mak
sada uygun olmalarına bilhassa dikkat olunduğunu da burada memnunlukla kaydetmek isteriz. 

9. Orman işletmeleri binaları itibariyle olduğu kadar işletmede de lüks ve israfa her sahada 
örnek teşkil etmiştir. 1945-1946 senesinde mevcut 121 işletmede, müdür mühendis ve saire gibi katma 
bütçeden maaş alan memurlardan ve ayni zamanda işçi ve saire gibi muvakkat hizmetlilerle or
manlarda bilfiil çalışan memur ve bekçilerden maada işletme daimi kadrosunda 3175 memur ve 
muhasip, 212 avukat, 112 sıhhiye memuru, 482 telefoncu ve santralci, 734 aşçı evet yanlış değil 
734 aşçı, 875 hademe, 116 bahçıvan, 114 nalbant, 809 seyis, 415 postacı bulunduğunu, bunlardan 
maada bine yakın diğer müstahdemlerinde bilfiil orman koruma ve işletme işlerinin dışında kadro
larda yer almış olduğunu düşünürsek yapılan teşkilâtın ve masrafların büyüklüğü daha iyi anla
şılmış olur. 

Bittabi bütün bu binalar ve teşkilât için yapılmış masraflar da aynı taşkın israf prensibi altında 
cereyan etmiş ve her sahada, fakir halkın sefaleti ve Hazinenin istismaCrı pahasına, ormanlarda yapı
lan bu suiistimaller âmmenin bu idareye ve hattâ Devlet idaresine karşı gayz ve nefretini artırmış
tır. 

Kanaatimizce orman işlerindeki Devletçiliğin memlekette yarattığı en fena netice bu olup orman 
içinde yıllık gelirleri, nüfus başına yapılan vasati hesaplara göre 40 lirayı geçmiyen bedbaht ve fa
kir vatandaşlarımızın ellerindeki mütevazı geçim imkânlarını da alarak, onları hayatlarını idame 
için kaçakçılığa ve Devlet kanunlarına karşı muhalefete zorlıyan sebebin başında bu hudutsuz lüks ve 
israfın bulunduğuna şüphe yoktur. 

Eğer Türk halkı Devlette ve memurda bir fedakârlık görse idi ve Devlet ormancılığımızın bir mil
lî kalkınma hareketi şeklinde devam ettiğini anlasaydı, kendi mahrumiyetine rağmen, ormanları tah
rip etmez ve bu dâvaya hattâ bütün varını ve yoğunu verirdi. Halbuki gözünün önünde kendi sefa-

* lctiyle istihza eden ve halkı hiçe sayan bir istismar zihniyetin mevcut olduğunu görünce ve hayatı zorla-
tmca kaçakçılık yaptı. Durum böyle olduğu için yüzbinlerce vatandaşa kaçakçı damgasını basan ve bi r 
çoklarının hayatlarına mal olan hareketlerde hakiki mesulün vatandaş değil Devlet olduğunu ve orman 
içinde ekseriya masumların cezalandırıldığını kabul etmek lâzımdır. 

10. Hakiki mânade millî murakabenin olmadığı devirlere ait olan bu lüks ve israfa imkân veren 
başlıca sebep Orman İdarelerinin bütün bu masraflarını tarife bedelinden maada masraf hissesi ola
rak orman hasılatına zam edebilmek hakkındaki mutlak salâhiyeti ve Devlet tarafından verilmiş 
bir inhisarın hiçbir kontrole tâbi olmadan tatbik edilebilmesiydi, işletmelerin 1943 - 1944 sene
sinde 3,5 milyon lira civarında olan tarife bedelleri tahsilatı bir sene sonra 6,5 milyona çıkmış ve 
1945 - 1946 da ise 11 milyon 200 bin lirayı geçmiştir. Ağaçların dikili kıymeti karşılığı satılan bu 
bedel haricinde orman işletmesi kesim, imal ve nakil için ödediği yüksek bedelleri, mallarının 
satış fiyatlarına zammederek tahsil ettiği gibi bir de ayrıca bütün masraflarını karşılamak üzere 
(tevzi masraf hissesi) isminde yersiz bir resim almaktadır. 
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Netekim idare vasati olarak : 

1945 - 1946 senesinde 1 M3, kereste veya ağaca 20.64 lira 

1947 senesinde 1 M3 kereste veya ağaca 25.25 lira " 'V:ti ^ : ', 

1948 senesinde 1 M3, kereste veya ağaca 36.18 lira 

1949 senesinde 1 M3, kereste veya ağaca 28.42 lira Vî - &^ ^ 

1950 senesinde 1 M3, kereste veya ağaca 34.01 lira 
Masraf hissesi hesaplanmış ve bunları tarife bedellerine zammetmiştir. Aynı zamanda yüzde 

on da orman koruma karşılığı alınmaktadır. Bütün bunlar tarife bedeline zammedilirse bir metre 
küb keresteye düşen sadece resim miktarı, ormanların Devletleştirilmesinden evvel, meselâ 1940 se
nesinde, istanbul piyasasında satılan mamul kereste fiyatlarndan bile çok fazla olduğu görülür. 

Halbuki yukarda belirttiğimiz veçhile kesim, imar, ve nakil Devlet İşletmeleri tarafından yapıl
dığı için zaten fahiş rakamlara baliğ olmakta ve bunlara ayrıca istif yerlerinden istihlâk piyasala
rına kadar nakil ve malları muhafaza etmek masraflarından maada tüccar kârı ve diğer masraflar 
da eklenmesi icabetmektedir. Bu itibarla Devlet Orman İşletmeciliği memlekette kereste ve orman 
hasılatı fiyatlarını, lüzumsuz lüks ve israfı dolayısiyle, artırmış ve bu artış da hem memlekette ha-
vat pahalılığını ve hem de ormanlarda kaçakçılık ihtirasını çoğaltmıştır. 

11. Devlet ormancılığı safhasında bir taraftan vatandaşları, Öbür taraftan da Hazineyi ızrar ve 
istismar eden birçok hareketler olmuş ve bunlara hem ormancılıkta yukardan beri hulasaten belir
tilen, sakat devletçi görüşü ve tatbikatı ve hem de bu rejimi tatbik edenlerin ihmalleri ve bâzan da 
kasit ve tertipleri sebep teşkil etmiştir. Bu gibi hareketlerden, el altından olup bitivermiş bulunduğu 
için bittabi tesbiti mümkün olmıyaıılar dışında, bugün Orman İdaresinde dâva halinde mazbut bulu
nanlar elli - altmış milyon lirayı geçen iddialar tanımaktadır. Devlet bir taraftan mülkiyet haklarına 
tecavüz ederek hususi ormanlara kanunsuz veya kanunu yanlış tatbik ettiği iddiasiyle dâvalara 
mâruz kalmaktadır. Bu igbi ihtilâflarda Devletle vatandaş arasında ne büyük uçurumlar mevcut 
olduğunu anlatmak için, bunlardan bir tanesinin (70) lira bedelle ormanları istimlâk edilen bir 
vatandaşın dâvasına ait olduğunu ve ormanından intifa- hakkı ve tahrip edilen kısmının tazmini 
için, 70 liraya ormanı istimlâk edilen vatandaşın, Devletten 7,5 milyon lira tazminat ödemeye ka
rar aldığını belirtmek kâfidir. Bu dâva dosyası incelenince, vukuuna ihtimal verilemiyen hâdiseler 
hakkında, sık sık alâkalılardan şifahi teminat da alınmaya lüzum görülmüş ve belki Dünya hâdise
leri arasında en garibi olan bu işin maalesef doğruluğu anlaşılmıştır. Yargıtay, mahkemenin kara
rını bozduğu için şimdi dâva safhası değişmiştir. Fakat insanın aklını donduracak olan şey Dev
letle vatandaş arasında bir hâdisede hak bakımından bu derece muazzam bir farkın bulunuşudur. 
Bahis konusu olan ormanı Devlet, bir kanun çıkararak, 70 liraya istimlâk etmiştir. Vatandaş da, 
mevcut başka bir kanundan faydalanarak, el konan ormandan Devletin muhtelif senelerde yap
tığı faydalanmayı ve tahripleri mahkemeye keşfettirmiş ve bunun, 7,5 milyon lira olduğu anlaşıl
dığından bu miktarın, Devletçe tazminat olarak vatandaşa ödenmesine mahkeme karar vermiştir. 
Dünyanın hiçbir memleketinde ve tarihin hiçbir devrinde Devlet denilen yüksek mânevi şahsiyetin 
bu derece küçüldüğü görülmemiştir. 7,5 milyon lira değerinde bir mülkiyet 70 liraya almıyorsa 
buna istimlâk denmez, yüzde yüz müsadere denir. 

Bu müsadereye sadaka bile olamıyacak bir bedel karıştırılması Devletin vatandaşı aldatmak ve 
Anayasa hükümlerini sanki koruyormuş gözükmek gayretinden başka bir şey değildir ve Devlet mef
humuna yakışmaz. Bir Devlet, anayasasını ve rejimini değiştirerek mülkiyet haklarını tanıyabilir. 
Bunu anlar ve böyle devletlere de ne isim verildiğini biliriz. Fakat işimize gelen diğer her tarafta 
mülkiyet haklarına sadık ve onları ihlâlden kaçınır gözükür iken ormanda, kendi israf ve sefahetleri-
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nize hizmet maksadiyle, bu hakkı uluorta reddedersek o zaman bu devlet gekaveti karşısında vatanda
şın ormanı tutuşturmasını da haklı görmemiz lâzım gelir. 

Hususi ormanlardan elkonanlar hakkında ne muamele tatbik edildiğini gösterecek* en canlı bir 
misal olmak üzere zikredilen bu dâva mevcut yüzlerce ve binlerce dâvalardan biri, fakat ikinci dere
cede en mühimmidir. idarenin elkoyduğu ormanlardan biri olan Ayancık işletmesi için eski işleticisi 
Belçika Şirketinin açtığı mütaaddit dâvaların yekûn kıymeti yirmi milyon lirayı geçmektedir. Gerek 
bu ve gerek diğer ellkoyma ve istimlâk muameleleri de acıklı ihmaller ve yanlışlıklar göze çarpıyor 
dâvâlılar bunlardan ve aynı zamanda bu dâvaları Devletin takipte gösterdiği lâkaydi ve ihmalden 
faydalanarak aleyhte kararlar almaktadırlar. Orman idaresine dâva edilen miktar bakımından mil
yonluk ve yüz binlik birçok dâvalarda bir köylü arabasında kaçırılan odun dâvası gibidir. Ve aynı 
ehemmiyetle takip olunduğu ve hattâ dâvaların adedi ve müddeabih miktarları da pek malûm 
bulunmadığı için bu kabîl dâvalar çok defa idare aleyhine neticelenmektedir. Bazan'da Devlette 
ait büyük orman sahalarını haksız dâvalara rağmen orman idaresinin takipsizliği veya diğer 
sebepler yüzünden ellerine geçiren vatandaşlar da vardır, öbür taraftan büyük şehirlere yakın ve 
yolları kontrole müsait olan yerlerde pek basit uıul»üzlüklerden doğan hâdiselerde en şiddetli ce
zai takiplere mâruz bırakılan yüz binlerce vatandaşın yanında ormanlardan büyük kaçakçılık ya
pan ve bu sahada suiistimallerde bulunanların kayıtlara göre hemen hemen yok denecek kadar 
az oluşunun bu kabîl hâdiselerin olmadığı mânasına gelmediği de herkesçe bilinmektedir. 

Maalesef bu sahada eski bir umum müdürün mühim suiistimallerine ait takiplerde dâhil ol
duğu halde son Af Kanunu üç yüz bini geçen orman ceza dâvalarından 275 binini durdurmuş ve 
14 senelik Devlet ormancılığımızda henüz zaman aşımına uğramamış ye takibe başlanmamış diğer 
birçok cürümler gibi bunlar da sadece millî hâtıralarımızda hâzin izler bırakarak silinip git
miştir. 

Hülâsa olarak 14 senelik Devletçi orman rejimimizin bilançosu, mânevi ahlâki ve diğer saha
lardaki çöküntüler zarar hanesine kaydedilmİ37erek sadece işin maddi hesabı nazarı dikkate alı
nırsa çoğu lüzumsuz ve işa yaramaz sahalara bina ve mefruşat olarak dökülmüş takriben 30 
milyonluk sabit demirbaş kymetiyle bir okadar mal ve nakit hesabın aktif kısmını teşkil etmesine muka
bil sadece bu hareketlerin Devlet aleyhine dâva safhasına intikâl eden kısmının aktif yekûnunun 
birkaç mislini beli edecek ehemmiyette olduğunu ve yakıcı bir rüzgâr gibi gelip geçen bu devrin 
yalnız ormanlarda değil millî bünyede de yaptığı birçok zararlardan ileride ibret alınarak faydalan
maktan başka kâr ve teselli tarafımız bulunmadığını kaydetmek yerinde olur. 

Orman İdaresinin gelirleri 

Orman Genel Müdürlüğünün iki bütçesi ve iki çeşit gelir kaynağı vardır. Büyük Millet Meclisi
nin tasdikma sunulan bütçe, katma bütçe masraf ve gelirlerine ait olup bir kül teşkil eden umum 
işletme gider ve gelirlerinin ancak yüzde 20. - 30 unu bulmakta ve bunun haricinde kalan en büyük 
kısmı ise Orman Genel Müdürlüğünce tanzim olunarak bizzat umum müdür tarafından tasdikten son
ra tatbik olunan işletme bütçesine girmektedir. 

1950 senesinde her iki bütçeye konmuş olan başlıca tahsisatla kabul edilen miktar aşağıda gösteril
miştir; (işletme Bütçesindeki tahsisat takvim senesi hesabiyledir.) 

# ( S . Sayısı: 89) 



— 29 -
Giderler 

Giderlerin cinsi 
Katma 
bütçede 

10 330 686 
225 933 
67 000 
115 103 
140 001 
30 000 

İşletme 
bütçesi 

13 191 240 
1 000 000 
1 000 000 
470 000 
100 000 
100 000 

Personel giderleri 
Yolluklar 
Hizmet vasıtaları masraf 
Büro masrafları (Tenvir teshin, kırtasiye) 
Posta Telgraf 
ilân vo propaganda 
Gider Bütçesinin yekûnu 15 S36 540 74 385 952 

Her iki bütçe ile ayni iş görülmekte, ayni şekil ve usul altında gelir sağ'anmakta olmasına 
rağmen miktarı 75 milyon lirayı bulan bir bütçenin millî murakabe dışında bırakılması kayret ve 
dikkate sayar. göriVmüş ve bu şeklin dayandığı kanuni mevzularla tatbikat üzerinde incelemeler 
yapılmış ve neticede senelerce devam eden bu usulde Anayasaya, kanunlara ve mevzuata aykırı
lık bakımından eski Hükümetlerin mesuliyeti üzeHnde durulması zaruri görülmüştür. 

Şöyleki: 

Orman Genel Müdürlüğü resim mahiyetinde ;u, gelirleri tahsil etmektedir: 

1. Tarife bedeli, 

2. Tevzi masraf hissesi. 

3. Orman koruma karşılığı :' 

Tarife bedeli 3116 sayılı Orman Kanununun 37 nci maddesine göre alınır. Bu madde şöyledir : 

«Ormandan çıkan kerestelik hasılatın bedel tarifeleri mıntakalar itibariyle ve piyasa rayiçlerine 
göre Orman Umum Müdürlüğü tarafından tanzim edilerek Ziraat Vekâletince tasdik olunur.» 

(Diğer her nevi orman hasılatının bedel tarifeleri her kazada mahallî piyasalar göz önünde tutul
mak şartiyle Orman idaresinin o kazadaki en büyük memurunun iştirakiyle idare heyetleri tarafın
dan tanzim edilerek Orman -Umum Müdürlüğü tarafından tasdik olunur.) 

3444 sayılı Kanunla orman hasılatına ait bedel tarifelerinin doğrudan doğruya Umum Müdürlük
çe tanzim ve tasdiki kabul edilmiştir. 

Bedel tarifelerinin hangi esasa göre tesbit edileceği ise 11 . VI . 1937 tarihli ve 6738 sayılı Or
man Nizamnasenın 22 nci maddesinde şöyle ifade olunmuştur : 

«Odun ve her nevi orman mahsulleri için her kaza ormanlarının iktisadi vaziyetine göre bedel 
tarifesi yapılır. Bu tarifeler yapılırken ormanın tâbi olduğu mahalde mahsuller cinsine ve mergu-
biyetine göre satış piyasası göz önünde bulundurularak bundan : 

Kesme ve imar masrafı veya istihsal masrafı; 

Nakil masrafı; ; 

Sair tekâlif; 

Yüzde yirmi temettü hissesi hesap ve tenzil olunarak tarife bedeli tanzim olunur.» 

Bu hükümlere dayanılarak 1 . V . 1943 tarihinde o zamanki piyasa rayiçlerine göre gerek 3116 
sayılı Kanunun 37 nci maddesinin ilk fıkrasında gösterilen «Onmandan çıkacak kerestelik hasılat» 
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ve gerek mezkûr maddenin ikinci fıkrasında gösterilen «Diğer her nevi orman hasılatı» rejin bedel 
tarifeleri tesbit olunmuş ve bugüne kadar bu tarife tatbik edilmekte bulunmuşur. 

'Bu bedel tarifesi dikili ağacın kıymetini ifade etmekte olup, bunun bulunması için ise, bu ağa
cın piyasaya arzına kadar kesme, imal veya istihsal masrafiyle nakil masrafı ve sair tekâlüf! yekû
nuna bir de yüzde yirmi kâr hissesi ilâve olunduktan sonra bununla piyasa rayiç bedelleri arasındaki 

, fark ağaç bedeli olarak hesap edilince Devletin alacağı bu bedel ile mal sahibi ve işletici olarak yap
tığı bütün hizmet ve masraflarının karşılığını ve ağaçların hakiki değerini tahsil etmiş olacağı aşi
kârdır. 

3116 sayılı Orman Kanunu ile bunun tatbik şeklini gösteren bahsi geçen orman nizamnamesinde, 
ormanlardan Devletin tahsil edeceği resim ve bedelin ancak bundan ibaret olduğu tasrih edilmesine 
rağmen, Orman İdaresi bunlara ilâveten ve miktar itibariyle kanunun koyduğu resimden çok fazla 
olarak senelerce (tevzi masraf listesi) ve (orman koruma karşılığı) namiyle kanunsuz resim tahsil 
etmiştir. 

Tevzi masraf hissesi, orman işletme bütçesinde istihsal, imal ve nakil masrafları dışında kalan 
umumi masrafları bakım sarflarını ve sabit kıy metleriyle demirbaşların amortisman paylarını 
ihtiva eden masraf yekûnunu ormanlardan elde edilecek hasılata taksimi suretiyle bulunmakta
dır. Bunlar tarife bedeline ve kesim ve istihsal ve nakil masraflarına ilâve edilerek tahsil olunmak
tadır. Ayrıca tarife bedeli müstesna olmak üzere, \)u masraflara yüzde on de imal karşılığı ilâve 
edilmektedir. 

Şu hale göre orman hasılatının hakiki tarife bedeli istihsal ve nakil masraflariyle (tevzi masraf 
hi-ssesi) yekûnuna yüzde on (imal karşılığı) eklendikte ve buna tarife bedeli zammedildikten 
sonra bulunmakta ve ona göre resim tahsil olunmaktadır. 

Bu iki resmin, yani tevzii masraflariyle imar karşılığının tarh ve tahsili için ne orman kanun
larında, hattâ ne de orman nizamnamesinde hiçbir kayda tesadüf edilememiş ve bu suretle cereyan 
edegelmekte olan tatbikat, memlekette kanunsuz vergi tarh ve tahsil cüretinin en hazin örneğini 
vermiştir. Bu resimlerin miktarı Orman Umum Müdürlüğünün takdirine bağlı bulunuyor. Çünkü 
Orman Umum Müdürlüğü işletme bütçesi, değil Büyük Millet Meclisinden, Bakanlar Kurulundan, 
hattâ Ziraat Bankasının tasdikmdan bile geçmiyor. Tetkik ettiğimiz 1951 yılı katma bütçesi dolayısiyle 
Ocak ayından başlıyan 1951 işletme bütçesinin tanzim ve tasdik formalitesi incelenmiş ve gider 
kısmı (52 388 825) liradan ibaret bulunan bu bütçenin Orman Genel Müdürlüğü 12 nci şube müdür 
V. nin 9 . XII . 1950 tarih ve 12002 sayılı tezkeresiyle Umum Müdürlüğe teklif edildiği ve 

umum müdürün de -ayni günde (olur) işaretiyle bütçeyi tasdik ettiği görülmüştür. Bütçeye bağlı 
miktar, 13 000 000 lirayı geçen kadro ise umum müdür yerine S. Tunçer imzasiyle 1 . XII . 1950 
tarihinde Tarım Bakanlığına yollanmış ve ayni gün Tarım Bakanı adına Orman Umum Müdürü 
Dr. Fıîat Adalı'mn (olur) işareti ile tasdik olunmuştur. Bu usul senelerden beri böyle devam ettiği 
için şimdi mümkün olan tasarruf ve titizlikle işleri idare etmekte olan ve şayanı takdir mesaisi tetki
kimiz sırasında da meşhut ve meşkûrumuz olan bugünkü Umum Müdrlüğe bu bakımdan bir şey 
demeye hakkımız yoktur. Ancak bir işletme, hattâ bir tek şahsın malı da olsa bu derecede büyük 
bir işletme umum müdürüne dünyanın hiçbir tarafında bu derece geniş salâhiyet verildiği vörülemez. 
Kaldıki, bu salâhiyetle yalnız masraf yapmak değil, fakat bu masrafları vergi suretiyle vatandaşlar
dan tahsil etmek iktidarı-da ayni zata verilmiştir. Filhakika Orman Umum Müdürü masraflarını 
dilediği kadar çoğaltmaya ve bütün bunları, karşılamak üzere, masraf tevzi hissesi ve orman imar 
karşılığı namlariyle vatandaşlara dileği miktarda resim tarh, tahsil etmeye yetkilidir. 

İktidar değiştikten sonra bu makama geçen zat âzami titizlik göstermekte, salâhiyetini dâvanın 
lehine kullanmıya çalışmaktadır. Fakat mesele şahıs işi değil prensip işidir. Hususi şahısların da
hi vermeye cesaret edemiyeceği bir salâhiyeti Devlet nasıl bir şahsa tevdi eder? 
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Dünya mevzuatında eşine emsaline tesadüf edilemiyeceğine şüphe olmıyan bu yetkiyi bizde 
hususi bir kanun teklifi vermiş dahi olsa Anayasamızın sarih hükümlerine göre bunun tatbik imkâ
nı olmamak icabeder; 

Halbuki araştırmalarımızda böyle bir kanunda mevcut olmadığı ve insanı hayretten don
duracak kadar açık olan bu kanunsuz rejim tarh ve tahsil etme ve bu kudrete dayanarak dilediği 
şekilde masraf yapabilme muamelesinin senelerce devam edip gittiği teessürle anlaşılmıştır., 

3116 sayılı ve 18 . II . 1937 tarihli Orman Kanunun 31 nci maddesinde «Devlet ormanları, Dev
let tarafından işletilir.» Ve 32 nci maddesinde «orman işleri ve her türlü işlemler Ziraat Vekâletine 
bağlı hükmi şahsiyeti haiz ve mülhak bütçe ile idare olunan Orman Umum Müdürlüğü tarafından 
yapılır.» denmekte ve 3204 sayılı 14 . VI . 1937 tarihli Orman Umum Müdürlüğü Teşkilât Kanunu
nun 1 nci maddesinde ise umum müdürlüğün vazüesi «Yurt ormanlarını korumak işletmek; imar 
etmek, yeniden orman yetiştirme işleri yapmak V3 orman verimlerini çoğaltmak ve bu vazifelerin 
ifası için icabeden müesseseleri kurmak..» şeklinde ifade olunmaktadır. 

Bütün bu kanunlarda Orman Umum Müdürlüğünün tevzi masraf hissesi ve orman koruma karşı
lığı nam; ile bir resim tahsil edeceğine dair hiçbir kayıt yoktur. Teşkilât Kanununda bahsedildiği 
halde Umum Müdürlük müesseseler kurmamış evvelâ revir amirlikleri, sonrada işletme müdürlükleri 
ve bölge şeflikleri isimli teşkilâtla ormanları işletmiştir. 

Bu şekle göre ormanlar doğrudan doğruya Umum Müdürlük tarafından işletilmektedir. Bu işlet
me işi döner sermaye ile yapılıyor. Döner sermaye ile idare edilen yerlerde hususi kanunlar mevcut 
olduğu halde orman işinde böyle bir kanun da yapılmamıştır. 1937 Orman Umum Müdürlüğü Bütçe 
Kanununun 10 ncu maddesinde «Devlet Orman işletmesi mütedavil sermayesine ajt muameleler Muhase-
bei Umumiye, Artırma Eksiltme ihale kanunları hükümlerine tâbi olmayıp icra Vekilleri Heyetince 
tanzim olunacak kararnameye göre yapılır» denerek orman işletmesi «ve mütedavil sermaye tabirle
ri ilk defa kullanılmıştır. Bütçe Kanunundaki bu kayda istinaden 17 . X I I . 1937 tarihinde îcra Ve
killeri heyetince» Orman işletme Talimatnamesi ismiyle bir kararname neşredilmiş ve bu kararname
nin 4 ncü maddesinde: Tomrukların metre mikâbından 35 - 40 liraya kadar yükselen bir resim 
tahsil olunabilnıesinin neticesi olmuştur, idare, halk arasında Orman sarayları denilen.lüks ve 
israf sarfiyatından maada, son derece kalabalık ve lüzumsuz memur ve müstahdem kadroları ve 
diğer suretlerde masraflarını çoğalttıkça bunları, fazlasiyle, masraf hissesi şeklinde istihsal ma
liyetlerine zammetmekte ve kendi tarafından istihsal olunmayanlara da bunu aksettirmekte idi. 

Nitekim kerestelik ağaç dışındaki köylünün pazar için hazırladığı odundan tarife bedellerinin 
Haziran 1950 tarihlerine kadar % 100 ü kömürden % 200 ü nispetinde bir masraf hissesi alınır 
ve ayrıca istihsal ve nakil masraflariyle bu tevzi masraf hissesi yekûnunun yüzde onu nispetinde 
(Orman înıar Hissesi) tahsil olunurdu. Misal olarak kömür için tatbik olunan usule göre bir 
kental meşe kömürünün : 
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İstihsal ve nakil masrafı 
32 

900 

(Köylüler tarafından kesilen, imal ve naklolunan bu malları sanki 
idare kesmiş ve imal ve nakletmiş gibi bir taraftan köylüden tahsil 
abur taraftan da köylüye tediye edilmesi neticesinde kentalde 
(90) buruş daha fazla resim alınır) masraf hissesi (Tarife bedeli 
nin iki misli) 140 

Yekûn 1 040 
°/c 10 imar masrafı 104 
Tarife bedeli 70 

1 214 
istihsal ve nakil masrafı olarak iade olunan 900 

Alman yekûn Orman Resmi • 314 kuruş al nmakta idi. 

Orman idaresinin bu hesabına göre, bilfarz Şile'de harman yerinde, bir kilo kömürün 12 kuruş 
14 santim olarak kabul edildiği zamanlarda ha kikatta bu fiyat 7 kuruş civarında idi. 3116 sayılı 
Kanuna istinaden tanzim edilen orman nizamnamesinin 32 nci maddesinde orman hasılatından 
alınmasına salâhiyet verilen bedel tarifesine göre orman idaresinin kiloda 9 kuruş olarak hesapla
dığı istihsal ve nakil masrafları piyasa rayicinden tenzil edildiği takdirde bedel tarifesi bile al
mamak icabettiği halde idare, bir kilo kömürden 3.17 kuruş gibi çok ağır bir resim tahsil etmek
te idi ve bunun 0.70 tarife bedeli kısmndan maadasının hiçbir kanuni mesnedi yoktu. 

Vatandaşların daimî şikâyetine, fakir müstahsil köylülerin sefaletine sebep olan bu kanunsuz 
tatbikatın doğurduğu infialin orman tahriplerine ve kaçakçılığa yol açtığı ve geçim kaygısı ile va
tandaşları Devlet aleyhine suça teşvik ettiği esefle ve teessürle kaydedilmeye değer. 

Orman Genel Müdürlüğünün Hükümetçe teklif edilen 1951 Bütçe Kanu tasarısının ikinei mad
desinde : 

« Orman Genel Müdürlüğünce 1951 Bütçe yılı içinde elde edilecek gelirler çeşitlerinden her 
birinin dayandığı hükümler bağlı C işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı gelirlerin 
tarh ve tahsiline 1951 Bütçe yılında da devam olunur ». denmektedir. C cetvelinde 3116, 3444 
ve 3653 sayılı kanunlar gösteriliyor. 

3116 sayılı Kanunun 37 nci maddesinde bedel tarifesinden bahsediyor. 3444 sayılı Kanunun 
2 nci maddesinde ise (Orman Resmi) tâbiri vardır. 5653 sayılı Kanun ise « Devlet işletmesi mü-
tedavil sermayesi : 

a) Orman Umum Müdürlüğü Bütçesine konacak tahsisat; 

b) Muhtelif kanuni mezuniyetlere müsteniden yapılacak istikraz ve açılacak hesabı cariler; 

c) işletme sonunda hâsıl olacak kâr ile işletmenin vüsatma göre tezyit olunur.» Şeklinde bir ifa
de ile sermayenin nerelerden temin olunacağı tasrih olunmuştur. 

Döner sermayeye ait 1937 Bütçe Kanunundaki hüküm bilâhara 13 . VI . 1938 tarih ve 3444 sa
yılı Kânuna konmuş ve bu hükme nazaran yeniden tanzim olunan 17 . XI I . 1939 tarihli ve 11139 
numaralı kararnamede de döner sermayeye ait eski kararname hükmü ipka olunmuştur. 

> 
Gerek şimdiye kadar bahis konusu olan kanuni mevzularda ve gerek bu tarihlerden sonra yayın

lanmış kanunlarda orman işeltmelerinin-umumi masraflarını tarife bedellerinden ayrı olarak (Masraf 
hissesi) şeklinde:orman hasılatından faydalananlara tevzii ve ayrıca masraf yekûnuna yüzde on (Or-
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man koruma karşılığı) zammederek hepsini birden orman resmi olarak tahsil edeceğine dair bir ka
yıt mevcut değildir. 

Orman işletmeleri çoğaldıkça memlekette kereste ve orman «mahsul fiyatları süratle yükselmiş ve 
bu işletmelerin kurulmasından evvelki vasati fiyat seviyesinin beş altı misline çıkmış olması işletme
lerin kesim, nakliye ve imal masraflarının son derece pahalıya mal olmasına ve tarife bedellerinin 
1 . V , 1943 ten itibaren iki mislinden fazlaya çıkarılmış bulunmasına ilâveten, orman hasılatından 
ayrıca tevzi masraf hissesi ve orman koruma karşılığı şeklinde bâzı hallerde yapılacak muameleler
den bahsetmektedir. Kanun vâzının orman resminden kasdettiği şeyin (Bedel Tarifesi) olduğu anla
şılıyor. Eğer bu (Resim) tâbirinin içine bedel tarifesi, tevzi masraf hissesi ve orman koruma karşılığı 
giriyor ise o zaman, bedel tarifesi gibi diğerlerinin de hangi kanunla tahakkuk ve tahsil edileceğinin 
gösterilmesi icabeder. Halbuki yürürlükteki kanunlarda böyle hiçbir kayıt yoktur ve şimdiye kadar 
yapılan muamele kanunsuz vergi tahsil etmekten başka bir şey değildir. 

Orman Genel Müdürlüğü umumi masraflarını ve işletme kârlarını tarife Bedeline zammederek 
tahsil etmekle hem sarih şekilde kanunsuz hareket etmiş ve hem de ormanların devletleştirilmesinde 
tatbikata geçilmek üzere düşünüldüğü ifade olunan prensiplere tamamen aykırı hareket etmiştir. 

Ormanlardan yalnız (Bedel Tarifesi) alınacağı ve bunun (Orman Rüsumu) demek olduğu 3116 ve 
3444 sayılı kanunlardan anlaşılıyor. (Bedel tarifelerinin) ise, yukarda da belirttiğimiz veçhile, ke
restelik orman hasılatının piyasa rayiçleri esas alınacağı 3116 sayılı Kanunun 37 nci maddesinde 
tasrih edilmiş ve bu rayiçten nakil, imal ve kesim masrafları ile sair tekâlif ve yüzde yirmi kâr his
sesi tenzil edilmek suretiyle Tarife Bedelinin hesaplanacağı da Orman Nizamnamesinin 22 nci madde
sinde belirtilmiştir. Şu hale göre bu tarifeler kereste ve orman mahsullerinin piyasa fiyatlarında, na
kil ve diğer masraflarda zamanla vâki olan temevvüçler göz önüne alınarak tanzim olunması kanu
nun sarih hükmü icabından olduğu halde Orman Kanununun yürürlüğe girmesinden 1 . V . 1943 
tarihine kadar bir tek tarife tatbik olunmuş ve bu tarihte tarife bedellerine yüzde yüz ve bâzı
larına da daha fazla bir zam yapılarak meydana gelen bedel tarifesi halen yürürlükte bulunmuş
tur. 

Bu, bedel tarifesi şeklinde bir orman resmidir. Bu resim malların satış fiyatları ile maliyet fi
yatları arasındaki farktan yüzde yirmi kâr hissesi tenzil edildikten sonra bakiyesinden ibarettir 
ve hesaplanarak bulunur. 

Ormanlardan, evvelâ, böyle bir resim alındıktan sonra Devlet veya hususi işletmelerin kendi 
masraflarını istihsal ettikleri malların satış bedel1 erinden karşılamaları, ya kâr veya zarar etme
leri kendilerine ait bir iştir. Kanun bunu böyle düşünmüş ve Devlet orman idaresine (işletme mü
esseseleri) kurma salâhiyetini vermiştir. 

Devlet işletmeleri kendi mallarının satış malivetl erini hesap ederken doğrudan doğruya işlet
me muhasebesine aksetmiyen ve her işletmeye muhtelif nispetler altında taksimi icap eden müşte
rek umumi masrafları göz önüne alabilir. Ve bu da işletmecilik prensibi bakımından zaruridir. Fa
kat iş böyle olmayıp da bu masrafları aynen bir resim gibi tarife bedeli ödemeye mecbur olanla
ra bu bedellere ilâveten yüklerse hem sarih şekilde kanunları hiçe sayan ve (kanun benim) diyen 
"bir zihniyete misal göstermiş, hem de işletmecilik prensiplerini alt üst etmiş olur. 

Maalesef orman işinde senelerce bu durum devam etmiş gitmiş ve idare Anayasaya aykırı ola
rak vatandaşlardan kanun dışı vergi almıştır. 

r"" " " " J Orman İdaresinin giderleri 

Orman İdaresi İşletmeler kârından maada biri (Tarife bedeli) ismi altında kanunen almaya mec
bur olduğu Orman Resmi, diğeri de kanunsuz olarak bu resmi ilâve ederek tahsil ettiği (Tevzi mas
raf hissesi) ve (Orman koruma karşılığı) şeklinde iki çeşit gelir kaynağına malik olduğu için büt-
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çelerini de ona göre yapmakta ve tarife bedellerini katma bütçeye, diğerlerini ise işletme bütçesine 
ait giderlere karşılık göstermektedir. Bu sebepten dolayı Umum Müdürlük, daha evvel de belirtildi
ği gibi 1950 senesi bütçesi rakamlarına göre, Büyük Millet Meclisinden geçen takriben 1.5,5 mil
yonluk katma bütçeye mukabil, kendi tasdikiyle yürürlüğe giren 74 küsur milyon liralık bir işlet
me bütçesine maliktir. r 

Bütçelerin bu tarzda ikiye ayrılması da kanunsuzdur. İşletme bütçeleri ancak kesim, nakil ve 
imal işleri Devlet tarafından yapıldığı takdirde bu hizmetlerin, ifasına münhasır direk masraflara 
taallûk etmesi lâzım idi. Halbuki bu bütçelere katma bütçe gider memur aylıkları, yolluklar, bina 
inşaatı ve her türlü masraflar da girmiştir ki kanuna tamamen aykırıdır. 

3116 sayılı Kanunun 32 nci maddesinde orman işleri ve her türlü işletmelerin, Orman Umum 
Müdürlüğü tarafından yapılacağı gösterilmekte ve 3204 sayılı Teşkilât Kanununda da «Yurt or
manlarını korumak, işletmek, imar etmek, yeniden orman yetiştirme işleri yapmak ve orman verim
lerini çoğaltmak ve bu vazifelerin ifası içiiı ieabeden müesseseleri kurmak...» vazifesi bu Umum 
Müdürlüğe verilmiş bulunmaktadır. ' 

Kanunun bu sarahatine nazaran Orman Umum Müdürlüğü işletme işini doğrudan doğruya kendi 
teşkilâtı vasîtasiyle yapabileceği gibi bu işleri görmek üzere müesseseler de kurabilir. Vakıa ka
nunda Umum Müdürlüğe «ieabeden müesseseleri kurmak» mükellefiyeti yüklenmiştir. Fakat Umum 
Müdürlüğün bu mükellefiyeti henüz tatbik etmediği zamanlarda kanunen ifası lâzımgelen bu va
zifeleri ve «ormanlar Devlet tarafından işletilir» şeklindeki kanuni hükmü yerine getirmek Umum 
Müdürlüğün vazifesidir. 

Teşkilât Kanununun kurulmasını mecburi kıldığı müesseselerin ne gibi şeyler olacağı tasrih 
edilmemişse de 13 . VI . 1938 tarihli ve 3444 sayılı Kanunun yedinci maddesinde : 

«a) Doğrudan doğruya Devlet tarafından işletilecek ormanlar, 

b) Millî sermayeli Türk şirketleri veya MiKî bakanlarla müştereken işletilecek ormanlar, 

c) Devlet ormanları mütedavil sermayesine ait muamelelerden» bahsedildiğine göre kanun vâ-
zımın bu üç şekli kasdettiği anlaşılıyor. 

Bu madde 4914 sayılı kanunla 3 . VI . 1946 tarihinde değiştirilerek (Devlet orman işletmeleri 
tarafından işletilecek ormanlar) denmiş ve Devletin diğer şirketlerle iştiraki şeklinde kanuna 
konmuş ve fakat hiçbir suretle tatbik yeri bulamamış ve esasen maddenin yazılış tarzına göre de 
tatbiki düşünülmemiş olan prensip kaldırılarak ormanların doğrudan doğruya. Devlet orman iş
letmeleri tarafından işletilmesi esası kabul olunmuştur. Bu suretle kanunlarımıza (Devlet orman 
işletmesi) tâbiri katı şekilde girmiş bulunmaktadır. 

Bu işletmelerin nasıl bir hüviyet taşıyacağı, malî ve idarî muhtariyete malik ve tasarrufların
da ehil olup olmıyacakları belli değildir ve bir kere işletme kurulması kanunun emri olunca bun
lara ait hususi bir kanunun mevcudiyeti zaruri olduğu halde böyle bir kanun da yapılmamıştı!'. 
Ancak 3444 sayılı Kanunun sözü geçen 7 nci maddesinde işletmelerin bilançolarını tanzim ve dört 
ay içinde Divanı Muhasebata tevdi edecekleri ve Divanı Muhasebatın da bu bilançoları ticari işlet 
menin icaplarına göre tetkik ve muhakeme edeceği yazılıdır. Bu hüküm 4914 sayılı Kanunda 
«İşletmelerin merkezce yapılacak genel bilânçosiyle her işletmeye ilişkin bilanço, kesin hesaplarla 
birlikte» şeklinde değiştirilmiştir. 

3444 sayılı Kanunun yedinci maddesine göre Bakanlar Kurulunca tanzim edilen 17 . X I I . 1937 
tarihli kararnamenin 10 ncu maddesinin B fıkrası işletme revir âmirlerinin vazifesini «mmtakanın 
iş vaziyetine göre senelik veya munzam bütçeyi hazırlamak ve Umum Müdürlüğün tasdikmdan 
sonra usulü dairesinde sarfiyatta bulunmak» şeklinde tesbit etmektedir. Bundan evvel (müessese, 
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orman Devlet işletmeleri) gibi tâbirler kullanıldığı halde bu kararnamede bahsi geçen (işletme 
revir) âmirlerinin kurulmasına dair de bir kanun yoktur. ' 

Ormanlara ait kanuni mevzuatın tedvini ve buralarda kullanılan tâbirler hususunda teessüre 
değer bir lâubalilik göstermiştir ve kanun, orman işlerinde lüzumlu bir lüks gibi kalmıştır. 

Mezkûr kararnameye istinaden bu işletmelerin bütçe hazırlamak ve sarfiyatta bulunmak salâhi
yetleri hayli geniş hudutlara kadar gitmek mümkün iken hakikatta senelik veya munzam bütçeler 
Umum Müdürlük tarafından tek bütçe halinde hazırlanmakta -ve tasdik edilmekte ve işletmeler ha
kikatta Orman Umum Müdürlüğünün iller teşkilâtından ibaret bulunmaktadır. Filhakika Orman 
Umum Müdürlüğünün merkez haricindeki bütün teşkilâtı işletme olarak kabul olunmuştur. 

Vakaa 3116 sayılı Kanunun muvakkat dördüncü maddesi 1946 senesi sonuna kadar bütün orman
ların işletmelere açılacağını göstermekte ise de Umum Müdürlüğün orman olmıyan yerlerdeki teş
kilâtının da işletme addedileceği ve bu gibi yerlerde işletme mevcut diye de işletme teşkilâtı kurul
ması ieabedeoeği ne kanuna ne de mantık ölçülerine uymaz. Ankara şehrindeki teşkilât ile katma 
bütçeye bağlı fidanlıklar haricindeki bütün orman işlerinin işletme addedilmesi kanuna uymadığı 
gibi, idari bafcmdan, birçok karışıklıklar ve yolsuzluklara da sebep olmuştur. 

Bugüne kadarki tatbikat Devlet Orman İşletmelerinin değil, bir tek Devlet Orman işletmesi
nin mevcut olduğu ve bunun da Umum Müdürlükten ibaret bulunduğudur. İşletmeler Orman Umum 
Müdürlüğüne bağlı iller teşkilâtı şeklinde idare olunmuşlardır. Bu Umum Müdürlük ise katma 
bütçe ve işletme bütçesini birden idare ettiğinden ve işletmeler hem âmme hizmeti ve vazifesi, hem 
de İşletme işleriyle uğraştığ:ndan hem hâkim ve hem de sanık durumdadır. Genel Müdürlük ister
se, Devlet ormanlarında çalı çırpı toplıyanları bile cezalandırır, isterse işletmeci sşf atiyle kendisi 
bütün bir ormanı tahrip edebilir. İdarenin bu iki fonksiyonu bir birine karıştırdığından bir hizmet 
için masraf nereden verilmesi daha uygun ise oradan ödenmektedir. Bu suretle orman katma büt
çesi şeklinde Büyük Millet Meclisinden bir bütçe geçirilmesi bir merasimden ibaret kalmış ve bu 
kanalla yapılan millî murakabe bir gösteri hududunu aşamamıştır. Bir misal vermiş olmak üzere 
idare avukatlarından (66) sının katma bütçe kadrosunda olduğunu, fakat kadro maaşlariyle avukat 
bulunmadığından (32) sinin (L) cetveline alınarak yerlerine işletme bütçesinden kâfi ücretli 
avukat konulduğu halbuki işletme avukatlarının işletme işlerinden ziyade katma bütçeye ait işlerle 
meşgul olduklarını belirtmek kâfidir. 

Umum Müdürlüğün işletme sayılan iller teşkilâtına dâhil bilûmum hizmetlilerin yolluklarının 
ve taşıt giderlerinin çoğu işletme bütçesindeki tahsisattan ödeniyor. Her iki masraf yekûnunun 
senede (2) milyon lirayı bulduğunu ve taşıtların sabit kıymetlere mal edilen satmalmma ve esaslı 
onarma bedellerinin bu yekûndan hariç olduğunu kaydetmeliyiz. Orman Umum Müdürlüğünün 
illerdeki her türlü bina ve mefruşat gibi masrafları da işletme bütçelerinden ödenmiştir. * 

İşletme hesaplarının Muhasebei Umumiye Kanununa, Artırma, Eksiltme ve İhale kanunlarına 
tâbi olmaması ve ayrıca müessese şeklinde de idare ve murakabe edilmemesi bu muamelelerde bir
çok yolsuzluklara ve usulsüzlüklere sebep olmuştur. 

Son zamanlara kadar orman işletmelerinde muhasebe ve ambar kayıtlarında, muamelelerinde 
hiçbir ciddî tetkik ve teftişin yapılmadığını, işletmelerde teknik ve malî murakabe denilen ve idare 
kadar kıymetli olan usulün isminin dahi bilinmediğini ve muamelelerin şaşılacak bir lâubalilik içinde 
cereyan ettiğini görünce, insan gördüklerine inanamıyor ve alâkalılardan yazılı ve şifahi teminat 
almaya lüzum görüyor. 

Bu ruh haleti içinde yapılan araştırmalar §u neticeleri vermiştir: 

Orman işleri ilk defa olarak Maliye ve Tarım Bakanlığının müfettişlerinden müteşekkil bir 
heyet tarafından 1948 senesi zarfında teftiş edilmiştir. Bu heyet 250 sayfayı bulan raporunu 
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1 . I . İ949 tarihinde vermiştir. Henüz o zamanki rejim, müfettişlerin bile -gördükleri yolsuzlukları 
açıkça ifade ederek vazife yapmalarına mâni olmakla beraber, maliye müfettişlerinin bulunduğu bu 
heyet cesaret göstererek tetkiki neticesinde gizlenmemiş suiistimal ve yolsuzluklardan birçoğunu 
basit raporunda zikretmiştir. Bu rapor Ziraat Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığından 29 . 1 . 194D 
tarihinde Orman Umum Müdürlüğüne yollanıyor. Suiistimal ve yolsuzluklar ihbarı üzerine ilk yapı 

• lacak iş. derhal müfettişlerin hâdiselere elkoymaları, sorumluların işten el çektirilmesi gerekliler 
hakkında takibata girişilmesi olduğu halde bunlar n hiçbiri yapılmadan rapordan parçalar çıkarı
larak iki buçuk ay sonra bunlar alâkalı ve sorumlu şubelere ve memurlara yollanıyor ve mütalâa
ları isteniyor; yani teftiş neticelerinden sorumlular haberdar edilerek çalınmış minareler varsa mü
nasip kılıf hazırlanması -emrediliyor. 

Yapılan iş bundan ibarettir ve ancak iktidar değişerek yolsuzlukların, bugün olmazsa yarın, 
meydana çıkacağı anlaşılınca, yani teftiş heyeti raporunun verilmesinden bir sene sekiz ay ve bir
kaç gün sonra Orman Genel Müdürlüğü bu rapora cevap vermekte ve bu cevap üzerine Tarım Ba
kanlığı müfettişleri hâdiselere el koymuş bulunmaktadır. 

Bakanlık müfettişleri bugüne kadar bu hâdiselerden bir kısmını inceliyerek bunlardan iste
nen tazminat yekûnu (1 062 917.87) lira olan (63) kadar hâdise mesulleri için ceza takibine lü
zum görmüşlerdir. Maalesef bütün bu hâdiseler Af Kanunu şümulüne girdiği için Devletin şim
dilik tahakkuk eden bir milyon liradan fazla alacağı kasti takipsizlik yüzünden zayi olmuş ve mesul
leri de halen vazifeye devam etmekte bulunmuştur. Henüz tetkiki bitirilmiyen ve tazminat mik
tarları da malûm bulunmıyanlar hakkında da aynı muamelenin tatbiki zaruri olacağı şüphesizdir. 

Bu meyanda 1944 - 1.945 yıllarında Kızılcahamam İşletmesinin Çamkoru mevkiinde 485 151.20 
liraya inşa ettirilen ve keşifnameleri bulunmıyanbiri 18 diğeri 3 odalı köşkleri yaptırmış olan eski 
Umum Müdür Nâzım Batur hakkındaki dâva da Af Kanunu şümulüne girmiştir. Bu köşklerdeki 
demirbaşların ötekinin berikinin elinde zayi olduğu hakkında bir gazetedeki neşriyat üzerine 18 . 
IV . 1950 tarihinde tahkikata girişilmiş, ancak işletmede demirbaşlara ait esaslı bir defter bu
lunmadığından sayım neticeleriyle kayıtların karşılaştırılmasına imkân görülememiştir. Yapılan 
incelemede bu hâdisenin yalnız Kızılcahamam işletmesine ait olmadığı, İşletmelerdeki dmirbaş he
saplarının içinden çıkılmaz bir kargaşalık arzettiği öğrenilmiştir. 

1945 senesinden itibaren (işletmelerin tahkik edilmekte olan noksanlıklar) namiyle ayrıldığı 
bir hesap vardır. Bu hesap bilançoların süratle yapılması maksadiyle ambarlarda, stoklarda ve-
sair hesaplarda görülen noksanlıklardan ibarettir. Ve bu gibi noksanlar üzerinde bir tahkik yapıl
madan, bu hesaba geçirilmekte ve bir defada buraya nakledilince kâğıt sepetine atılmış veya hıfıza 
tâbi tutulmuş evrak gibi üzerinde durulünmamaktadır. Bunların yekûnu 1948 bilanço hesaplarına 
göre (4 616 474,48) liraya baliğ olmuştur ki o tarihte işletme mütedavil sermayesi (5 530 034,24) 
lira olduğu göz önüne alınırsa, sermayenin % 83 ne tekabül etmektedir. 

Ticari usullere göre bilanço tanzim eden bir işletme kendi sermayesinin !% 83 nü bulan bir açı
ğı mevcut gibi farzederek kâr tahakkuk ettirmesi işletmecilik âleminde ve tarihinde ilk defa tesa
düf edilmiş hâdise olmak garabetiyle önümüze çıkmıştır. Bu hesapların temizlenmesine henüz 
başlanmış ve «yel üfürdü sel götürdü» şeklindeki iddiaların tahkik ve tevsikma çalışılmakta bu
lunmuştur. 

işletme ütçe hesaplarının millî murakabeden uzak bulunmasından doğan yolsuzluklar bunlar
dan ibaret değildir. Meselâ Bolu Orman Orta Okuluna lojman ve konferans salonu yaptırmak emri 
verilince bunun 353 bin lira tutan masrafı işletme sermayesinden ödenmiştir. Bir işletmede niza
miye kapısına 16 812 lira sarfedildiği kaydından anlaşılmış fakat teftiş neticesinde kapı buluna
mamıştır. Bir yerde bakım memuru binası (yani orman bekçi kulübesi için) 100 bin liraya yakın 
masraf yapılmış, bir başka yerde ihtiyacın 10 misli vüsatmda lüzumsuz istimlâklere paralar 
harcanmış, fakat aradan seneler geçip, arazi kıymeti istimlâk zamanın birkaç mislini bulunca 
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lüzumsuz diye istimlâk bedelleriyle sahiplerine bâzı arazi parçaları iade edilmiş yüzbinİeree lira
ya mal olan binalar boş bırakılmıştır. 

Dağ başlarında yaptırılan ve çoğu lüzumsuz birer lüksten ibaret olduğu fiilen anlaşılan bu 
binalardan bir kısmının nereye kullanılacağı, kimin gösterdiği lüzum üzerine inşa edildiği, hattâ 
kimin tarafından inşasına emir verildiği bilinememekte ve keşifnameîeri dahi bulunamamaktadır. 
Küçük bir fidanlıkta banyolu köşk yaptırılması ve bu köşkün orman ve fidan yetiştirmekten zi
yade başka işlere yaradığının da herkesçe malûm bulunması karşısında mesul makamların nasıl 
harekete geçmediklerine ve bu gibi feci suiistimalleri bir tarihten sonra olsun durdurmaya teşeb
büs etmediklerine hayret etmemek ve bundan Devlet ve millet hesabına ıstırap duymamak im
kânı yoktur. 

İşletme bütçelerinden usulsüz ve kanunsuz yapılan sarfiyata ait bir küçük misal daha vererek 
millî bir ıstırap mevzuu haline gelmiş olan bu bahsi kapamak istiyoruz: 

Orman Umum Müdürlüğü ağaç ve ormancılık bilgisini yaymak üzere bâzı kitaplar da neşret-' 
mektedir. 3204 sayılı TeşkLât Kanununun 1 nci maddesinde Orman Umum Müdürlüğünün, vazife
leri gösterilirken, ağaç ve orman bilgisini yaymak üzere eser neşredebileceğine dair bir kayıt 
yoktur. Buna nazaran kanun vâzıı bu kabil neşriyatı Devletin diğer yetkili organlarına ve husu
si yayın teşebbüslerine bırakmış ve Umum Müdürlüğün de lüzum gördüğü neşriyatı bedeliyle te
darik edebileceğini düşünmüştür. 

Kanunun bu açık hükmüne rfağmen Umum Mülürlük birtakım neşriyat yapmaktadır. Teşki
lât Kanununun zoraki bir.yorumu ile Umum Müdürlüğün orman bilgisini çoğaltacak ve memurla
rına rehber olacak neşriyatı yapabileceğini kabul etsek bile bu hizmet için tahsisat ayrılacak 
yerin katma bütçe olması tabiîdir. 

Halbuki, katma bütçelerden (8 959,23) liralık telif hakkı ödendiği halde işletme bütçelerinden 
hu iş için beş misli fazlasiyle (44 052,50) lira ödenmiştir. Bu mevzuda bize garip olan diğer 
taraf gerek telif bedeli ödemek ve gerek kitap basmak işinin sanki mal satmalma ve sermaye 
yatırma şeklinde telâkki olunarak sabit sermaye hesaplarından icrası dır. 1949 senesi bilançosunda 
mevcut sabit kıymetler hanesinde 141 590,18 lirakk kitap mevcudu vardır. Bu kitapların işletme 
ile ne derece alâkalı olabileceğini belirtmek için birkaç kitabın ismini zkretm-ek kâfidir. 

Kitabın ismi 

Türkiye ormancılığı ile ilgili vesikalar 
Orman ve park ağaçları 
Doğu ladininin teknik vasıfları 
Genel yollar ve orman yolları 
Barom-etrik nivelman 
Meşe kabuğundaki tanen miktarı 
Av hayvanları ve avcılık 
Park ve bahçe sanatı 
Sekoyalar 

Verilen telif 
ücreti 
lira 

5 600 
4 240 
1 072 
2 325 
1 400 
1 440 
1 250 

650 
900 

Bu gibi kitaplardan bâzılarının telif hakları alınmış fakat bastırılmaya lüzum görülmemiştir. 

İşletmelerin Malî Kontrolü 

3444 sayılı Kanunun 7 nci ve bunu tadil eden 4914 sayılı Kanunun birinci maddelerine göre işlet
melerin bilançoları Sayıştayca tetkik ve muhakeme edilmektedir. Toplu halde bir tek işletme bilânço-
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sunun Sayıştayea tetkiki 1945 - 1946 iş senesine ait bilanço münasebetiyle yapılmıştır. Bu suretle Sa
yıştay işletmelerin kurulmaya başladığı 1937-1938 senesinden itibaren geçen 9 senelik muamele ve he
sapları bu umumi bilanço üzerinde inceliyerek hazırladığı raporu 15 Şubat 1950 tarihinde Büyük 
Millet Meclisine sunmuş ve tasdiki tazamun öden 5568 sayılı Kanun 1 Mart 1950 tarihinde Meclisçe 
kabul edilmiştir. 

Sayıştay, bilançoları işletmelerin mevzuatına, hususiyetlerine ve ticari icaplara göre tetkik et
mektedir. Fakat Devlet hesaplarını tetkik için salahiyetli mütehassıslara ve elemanlara malik olan 
bu dairenin bir işletme hesabını, işletmenin hususiyetine ve ticari icaplara göre, nasıl tetkik edebi
leceği sorulmıya değer. ; 

Bütçeleri Büyük Millet Meclisinden geçmiyen Devlet işletmelerinin hesaplarını tetkik için müta-
hassıslardan müteşekkil olarak kurulan (Umumi Murakabe Heyeti) varken ve Devlet Üretme Çift
likleri döner sermaye hesapları dâhi bu heyetçe görülür iken, neden Sayıştayım istisnaen Orman İşlet
me hesaplarını tetkika memur edildiği noktası izah edilemez. Sayıştay, hem işletme he
saplarını inceliyecek mütehassıs elemanlara malik olmamasından ve hem de işlerinin başından aş
mış bulunmasından dolayı bilançoları ancak birkaç sene geçtikten sonra tetkik için ele alabiliyor. Ni
tekim elimizde son olarak beş sene teehhürle 1945 - 1946 senesi Bilançosunun kabul edildiğine dair ve
sika vardır. İşletme hesaplarının seneler geçtikten sonra tetkikinin ne mâna ifade edebileceğini izaha 
lüzum yoktur. Bu tarz tetkikler yolsuzlukları ve kanunsuzlukları önliyemez ve bunlara muhtemelen 
araştırma ve mesullerini bulma imkânları kaybolduktan sonra elkonabilir. 

İşletmelerin ticari icaplara göre bilançolarının tetkiki demek, senesi bitince âzami üç dört ay sar
fında bilançoların tanzim edilmesi ve tasdika sunulması demektir. Bilançoları tetkik edecek heyette en 
geç o sene içinde vazifesini ikmal etmelidir. Buna ise Sayıştaym kadrosu, bünyesi ve usulleri müsait 
değildir. , 

Sayıştay 1945/1946 senesi sonuna kadarki hesapları tetkik neticesinde verdiği raporda usule ait 
birtakım hatalar zikr ve bilanço tetkiklerinde mühim noktalara temas etmesine rağmen Meclise 15 
Şubat 1950 tarihli tezkere ile verilen Sayıştay raporu üzerine Meclisin Sayıştay Komisyonu 23 Şubat 
1950 tarihinde yazdığı raporda bu hesapların tasdikini karar altına almış ve yukarda da belirtildiği 
gibi bu helsaplar Mecliste tasdik olunmuştur. Büyük Millet Meclisi Komisyonunun orman dâvası gibi 
içinde milyonlarca vatandaşın gaspedilmiş hakları birçok suiistimal dedikoduları bulunan bir işte 9 
senelik hesap ve muameleler neticelerini gösteren bir raporu birkaç gün içinde tetkik etmek imkânını 
nasıl bulmuş olmasına şaşmamak kabil değildir. Bu suretle hesapları tasdik edilen muameleler içinde 
hemen bütün bina inşaatı, lüks ve israflar, henüz şimdi tetkik ve takibine başlanan birtakım suiisti
maller dâhildir. Ve topyekûn bu muameleler tasdik olunmuştur. Sayıştay raporu 15 Şubat 1950 tarihli 
olduğuna göre mevzu formalitelere nazaran aynı gün Meclise gelse bile ancak birkaç günde Sayıştay 
Komisyonuna raporun gitmesi lâzımdır. Komisyonda müzakeresi için raporun tabı ve üyelere tevzii 
müddeti de hesaba katılırsa tetkik ve raporunun yazılarak imzalanması için ortada zaman bile kal-
mıyacağı görülür. u 7 ^ . ; 

Hesapların bu kadar süratle nasıl tetkik edildiği araştırıldığında 1945 - 1946 senesine kadar 
ki orman işletmelerinin bütün muamele ve hesaplarını tetkik eden Sayıştay Komisyonuna o zaman 
başkanlık eden milletvekilinin^ esasen mezkûr tarihe kadar, orman muhasebe müdürlüğü vazifesi
n i yapmış ve binaenaleyh muameleleri bildiği için kolaylıkla tetkik imkânını bulmuş bir zat oldu
ğu anlaşılmıştır. Bu zatın Büyük Millet Meclisine üye seçilmesinden sonra esasen kendi zamanı ida
resine ait hesapları tetkik huşunda hiçbir güçlüğe mâruz kalmaması tabiî görülmüş ve Sayıştay
ea beş sene teehhürle 15 Şubat 1950 tarihinde Meclise sevkolunan bilançoların 23 Şubat tarihin
de Meclis Sayıştay Komisyonunda tasdik olunması ve raporunun yazılarak basıldıktan ve usulen 
tevziinden sonra 1 Mart 1950 de tasdik kanununun müzakeresiz çıkarılması vakıasıyle o tarihler
de yeni seçimlere gidilmesi dolayısiyle eski hesapların temizlenmesi zarureti karşılaştırılınca bu 
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istical ve muameleler de yine tabiî ve haklı bulunmuştur. 

Yine bu sıralarda Büyük Millet Meclisinde Milletvekillerinden birinin bir kanun tefsiri ve bâzı 
milletvekillerinin de müzakeresi yapılmakta olan bir kanuna geçici bir madde eklenmesi hakkın
daki gayretleri de dikkate şayan görülmüş ve bâzı menfaatlerin Büyük Meclisini dahi vasıta yap
maya kadar ilerlediği esefle tesbit olunmuştur. 

Şöyleki: 

Bir milletvekili 3116 sayılı Orman Kanununungeçici birinci maddesinin B bendinin son fıkrası 
hükmünün yorumlanmasına dair Büyük Millet Meclisine bir önerge veriyor. Yorumlanması is
tenen hüküm şudur :. « Sahaları, miktarı bin hektarı geçeıi ormanlar Devletçe istimlâk olunur ». 
Yorum istiyene göre istimlâk muamelesi ancak istimlâk bedelinin kanun mucibince Ziraat Ban
kasına yatırılmış olmasiyle tamamlanır ve eğer para vaktinde yatırılmamışsa istimlâk muamelesi 
vâki olmamış addedilmek lâzınıgelir. 

* 
Bu tefsir isteği yukarda da bahsi geçen 70 lira bedelle istimlâk edilip sahibi tarafından Orman 

idaresi aleyhine intifa hakkı ve tahripten dolayı 7,5 milyon liranın mahkeme masrafı ve avukatlık 
ücretleriyle beraber tahsiline dair alınmış kararla alâkalıdır, ve yalnız bu hâdiseye münhasırdır. 

Çünkü bu istimlâk muamelesinde bedel olan 70 lira her nasılsa vaktinde Ziraat Bankasına yatırıl-
mamıştır. Şayet önerge sahibinin teklifi veçhile hüküm yorumlanırsa" o zaman Yargıtayca temyizen 
görülmekte olan bu dâva esasından kazanılmış ve Yargıtay mahkemenin kararını tasdik etmeye ka
nunen ziorlanmış olacaktır. Bu suretle dâvâlı hem 7,5 milyon lira tazminatı ve hem de ormanı geri 
almak imkânını bulacaktır. Mecliste önerge sahibinin, taraftarlaıriyle birlikte, yaptığı takibe rağ
men 'Orman idaresi avukatlarının müdahaleleri üzerine önergenin, tetkiki tâli bir komisyona havale 
edilmiş ve bu komisyon da Meclisin feshi dolayısiyle önergeyi ret veya kabul için vakit bulamamış
tır. 

Bir taraftan bu önerge takip olunurken bunun reddi ihtimali de düşünülerek öbür taraftan mü
zakeresi yapılmakta olan 5685 sayılı Orman Kanununa geçici bir madde ilâvesi için de gayret sarfe-
dilmektedir. 

Sözü geçen önerge sahibiyle diğer bâzı milletvekillerinin giriştiği bu teşebbüs muvaffak olursa 
kanuna şu tarzda geçici bir madde ilâve edilecektir. 

« 3116 sayılı Kanunun geçici 1, 2 ve 3 ncü maddelerine göre kamulaştırılmasına girişilip be
deli Ziraat Bankasına bu kanunun geçici birinci maddesinde yazılı iki yıllık süre içinde yatırılma-
mış ormanlar için kamulaştırma bedeli 4785 sayılı Kanun ile bu kanun hükümlerine göre tâyin 
olunur. » 

Bu teklifle yorumlama önergesinin istihdaf ettiği maksat aynıdır ve her ikisi de Devletçe, 
7,5 milyon lira tazminatın mahkeme masrafı ve avukatlık ücretiyle birlikte ödenmesi maksadını 
istihdaf etmektedir. 

Seçimlerin yenilenmesi arifesinde politik durumun ve Meclis havasının müsait olmaması dolayı
siyle bu teşebbüs de muvaffak olamamıştır. 

Bu münesebetle 1950 yılı Orman Genel Müdürlüğü Katma Bütçesinin Büyük Millet Meclisinde 
nasıl tetkik ve kabul edildiği de araştırılarak şu şayanı dikkat neticeye varılmıştır : 

1950 Bütçe tasarısı Hükümetçe bölümler ve maddeler hakkında kısa izahatı havi bir gerekçe 
ile Meclise sunulduktan sonra bu işin raportörlüğü kurulmasında ve işletmesinde orman rejiminin 
banisi olarak tanılan eski Tarım Bakanı ile, bâzı suiistimal hâdiseleri Yüce Divna aksettiği için 
mahkemeye verildiği halde bilâhara Af Kanunundan faydalanmış bulunan o zamanki Orman Umum 
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Müdürünün şahsi dostu olmasına binaen mevzuda ihtisas sahibi olduğu şüphesiz bulunan bir 

Milletvekilino verilmiştir. 

1950 Gelir Bütçesi Hükümet teklifinde 15 milyon 846 bin 939 lira iken Bütçe Komisyonun
da 10 399 lira noksaniyle 15 836 540 lira olarak kabul edilmiştir. Yapılmış olan bu tasarruf Ha
zineye verilecek olan 250 000 liranın kaldırılması ve buna mukabil bâzı maddelere ve ezcümle ya
bancı memleketlere yollanacak sitajyerler ve Devlet orman işletmesi döner sermayesi maddelerine 
yapılan zamlar neticesi hâsıl olmuş ve bu bakımdan bütçe Hükümetin teklif ettiğinden daha kaba
rık bir gider yekûniyle komisyon ve Meclisçe kabul edilmiştir. 

Hükümetin bütçe gerekçesinde birtakım vaitler vardır ve bunlar maalesef bütçenin kabulü 
sırasında Meclis ve umumi efkârı oyalamaktan başka bir netice vermemiştir. Ezcümle ağaçlandır
ma işi için alınacak tahsisatın şu cihetlere tahsis edileceği yazılıdır: 

1. 1950 yılında Konya'da, Van'da, orta ve Doğu Anadolu'nun ağaçsız sahalarında ağaç yetiştiril
meye hizmet edecek orman mmtaka fidanlıkları kurulacaktır. (Hakikatte yalnız Konya Ereğli'sin
de memurların yaptığı kavaklıklara fidan verenküçük bir fidanlık kurulmuş, diğer işler yapılma
mıştır.) 

2. Orman dışı ağaçlandırma işlerinde 250 hektar daha ağaçlandırılacak ve Meriç nehri vadi
sinden 150 hektarlık saha kavaklandırılacaktır. (Bu işlerin hiçbiri yapılmamıştır.) 

3. 1950 de bilhassa Samsun, Lüleburgaz Fidanlıklarında, muhitlerinde kavakçılığı teşvik ve ka
vak fidanı tevzii için geniş mikyasta fidan yetiştirilecektir.) (1950 de böyle birşey yapılmamıştır.) 

Bu şartlar altında hazırlanan ve Bütçe Komisyonunda incelenen 1950 Orman Genel Müdürlüğü 
katma bütçesinin Büyük Millet Meclisince müzakeresi memleketin ıstırap mevzuu olan meselelerden 
hiçbirini ortaya atmaya vesile olmadan âdeta müzakeresiz geçmesi karşısındaki üzüntümüzü belirt
mekten kendimizi alamadık. ."'•••' ** 

14 senelik orman faciası hakkında s'rf misal teşkil etmek üzere yapılmış olan bu tahlillerden de 
anlaşılacağı veçhile Anayasaya ve kanunlara aykırı hareketler dolayısiyle Hükümet mesuliyeti açık 
olarak gözükmekte olduğundan Yüksek Meclisçe tahkikat açılmasını teklif ve temenniye şayan bu
luruz. 

Orman Genel Müdürlüğünün 951 Bütre tasarısı 

Orman Genel Müdürlüğünün Hükümetçe Büyük Meclise sunulan 1951 Bütçe tasarısı, diğer 
bütçeler gibi yatırımlar dışında ve yatırımları ihtiva eden iki gider ve bir gelir kısmından ibarettir. 

Lira 

Giderlerin yekûnu : 
Yatırımlar dışında 20 068 856 
Yatırımlar 990 978 

Yekûn 21 059 834 

Bu giderlerin içinde kâr hissesi olarak 5 000 000 lirası katma bütçeden 1951 senesinde Hazineye 
ödenecek kısımdır ve ilk defa olarak Umumi Bütçenin gelir kısmına böyle bir rakam konmuştur. 
Neden dolayı konduğu anlaşılamıyan bu rakam çıkarılırsa katma bütçenin hakiki masrafı 
16 059 835 .liradan ibaret kalır. > 

Bu hesaba göre 1951 senesinde 16 000 000 lira civarında olan giderleri karşılamak üzere B cet-
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veli ile teklif edilen gelirlere gelince bunun daimî gelirler, bu seneye mahsus gelirler şeklinde 
ikiye ayrılabilir. 

Lira 

Daimî gelirler : 
B. 
1. Devlet Orman işletmeler 
alınacak tarife bedeli 

M. 

2 Devlet Orman işletmeleri 
yılı muhtemel kârı 

5 Çeşitli gelirler 
7 Orta orman okulu 
8 Müsadereli mallar satışı 

inden 

1950 

7 043 000 

Lira 

2 696 270 
55 000 

3 000 
1 710 695 

Yekûn 11 307 965 

Daimî gelirlerin, 58 bin liralık küçük bir kısmı istisna edilirse, tamamı (Tarife bedeli, işletme 
kârı ve müsadereli mallar satışından) ibaret olduğu görülür. 

Bu seneye mahsus gelirler : 

Bütçede yalnız bu seneye mahsus olarak konmuş olan gelirler şunlardır : 

M. Lira 

Geçen senelerden bakiye tarife 
bedeli (Orman işletmelerinin he
sabında gözüken) 3 851 863 
Devlet orman işletmelerince tahsil 
edilmiş olup genel müdürlüğe 
ödenmesi gereken muhtelif gelir
ler 1 723 795 
Devlet Orman işletmeleri 1949 yılı 
kârı (Henüz katma bütçeye öden
memiştir) 3 976 211 

Yekûn 9 551 869 

Hükümetçe teklif edilen bütçe inceden inceye tetkik edilmiş ve aşağıda arzedilen sebepler dolayı-
siyle kabule şayan görülmemiştir. 

Şöyle k i : 

I - Bütçenin gelir gider yekûnları bakımından: 

Yukarda belirtildiği gibi orman Genel Müdürlüğünün Bütçe ile teklif edilen gelirleri her ne ka
dar 21 milyon lirayı geçmekte ise de bunun 9 buçuk milyon, lirası bundan evvelki senelerde katma 
bütçe hesabına girmesi lâzım iken işletmeler hesabında kalmış »lan paralardır, ve senesi içinde 
sağlanmış bir gelir mahiyetinde değildir. İşletme hesabında borç gözüken bu paralar katma bütçeye 
nakledilince artık gelecek senelerde böyle bir gelir kalmaz ve genel müdürlüğün gelecek sene giderleri 
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1951 senesi için 11,5 milyon lira olarak tahmin, edilen normal gelirlerle karşılanmak zarureti hâsıl 
olur. 

Bu durum karşısında hazineye 1951 senesinde katma bütçeden verilmesi teklif edilen 5 milyon lira di
ğer seneler ödenmese bile, umum müdürlüğün diğer bütçesinde geri kalan 16 milyon küsur liraHc mas
rafın, (11,5) milyon lira olduğu anlaşılan, idarenin normal gelirleriyle nasıl karşılanacağı bir mu
amma olarak kalmaktadır. 

Bu durum karşısında masrafların kısalması akla gelirse de umum müdürlüğün 1951 Bütçe
sinde fiilî kadrolara göre teklif ettiği personel giderleri (12 205 394) liradır. Umum Müdürlüğün 

' hiçbir masraf yapmasa bile gelirleri yalnız personel giderlerini ödemeye yetmez. Durum böyle iken Hü
kümetin ileri seneleri hiç düşünmeden sanki eski alacaklar her sene almacakmış gibi, bir bütçe 
teklif etmesi ve hele geliri ve durumu bu olan bir katma bütçeden Hazineye 5 milyon lira gelir 
sağlamayı düşünmesi hem katma bütçenin ve hem de Umumi Bütçenin samimiyeti prensipi ile telif 
edilemez. 

Ne Hükümet gerekçesinde ve ne de bütçeyi tetkik ederken alâkalılardan vâki soruşturmala
rımızdan bu nokta aydmlatılamamıştır. Bu itibarla şTi noktaların hükümetten sorulması ve ko
misyonumuzun açıkça tenvir edilmesi lâzımdır; 

a) Katma bütçenin normal gelirlerini teşkil ettiği anlaşılan 11,5 milyon lira gelir ile 1951 
senesi için Hazine hissesi hariç olarak teklif edilen 16 milyon lira gider arasında 4 buçuk milyon 
lira bir bütçe açığı vardır. Bu açığın mütaakıp sene bütçelerinde ne şekilde, karşılanacağı düşü
nülmektedir. Ve 1951 senesinde Orman Katma Bütçesinden Umumi Bütçeye gelir kayıt ve teklif 
edilen 5 milyon lira yalnız bir seneye muhsus bir gelir olarak mı düşünülmüştür? Bu takdirde 
Umumi Bütçede bunun için ayrı bir bölüm ve madde açılması sebebi nedir? 

b) Mütaaıp senelerde bu açığın kapatılması için katma bütçenin başlıca normal gelirlerini 
teşkil eden yukarda belirtilmiş üç kalemden: 

I - Hükümet tarife bedelini yükseltmeyi mi düşünüyor? 

I I - Devlet Orman işletmelerinin kârının fazlalaşacağı m1 hesap olunuyor? Halbuki, işletme- * 
lerin henüz bilançolara aksetmemiş 3 - 4 milyon lira, yani 1951 de muhtemel kâr olarak gösterilen 
miktar kadar zararı vardır. Bunlar mahsup edilince 1951 de veya mütaakıp senede işletme kârı bile 
mevcut olamıyacakfrr. Bu nokta hakkında Hükümetin görüşü nedir? 

I I I - Yoksa kaçakçılığın çoğalacağı ve binaenaleyh müsadereli mallara ait gelirin de o nispette 
fazlalaşacağı mı umuluyor? 

c) Mevcut ve mütezahir bir açığın kapatılması için katma bütçe masraflarından kesinti mi dü
şünülüyor? Bu takdirde: • * 

I - işletmeler hariç, katma bütçede çocuk zamları diğer haklar ve emekli kesenekleriyle birlikte 
(12) küsur milyon lira tutan personel giderlerinde nasd bir tasarruf yapılacaktır? 

I I - Diğer masraflardaki tasarruf düşünceleri nelerdir? 

d) Yukarıki suallere cevap verilirken şu noktaların göz önüne alınması lâzımdır: 

I - Son zamanlarda hariçten kereste, direk, odun ve kömür itahli imkânlarının çoğalması do-
layısiyle orman hasılatı fiyatları bundan evvelki senelere nazaran düşmekte ve halen dahi bâz1 iş
letmeler ellerindeki malları satamamaktadır. Bu itibarla gelirin daha azalacağı muhakkak değil 
m i d i r ? '*.•• ^ 

I I - Şimdiye kadar ormanlarımıza temizleme hastalıkla mücadele, ağaçlandırma gibi bakım işleri için 
kâfi masraf yapılmamıştır. Bundan maada bak^m memurları ve ormanlarda fiilen çalışan mühendis 

( S . Sayışı.:.89) 



— 43 — 
ve memurların miktarı ihtiyaçtan noksandır. Ormanların korunması için katma bütçenin daha çok 
tahsisata ihtiyaç göstereceği muhakkak olmasına göre gelecek seneler bu masraflar nasıl karşılana
caktır? 

I I I - Ormanların teknik vasıtalarla teçhizi ve lüzumsuz bina bolluğuna rağmen bakım memur
ları binaları ve diğer lüzumlu binalar yapılabilmesi için milyonlarca liralık yatırımlara şiddetle 
ihtiyaç vardır. Bunlar hangi imkânlarla sağlanacaktır? 

IV - Orman idaresi aleyhine açılmış, bu sene ve mütaakip seneler mahkeme kararları ile öden
mesine zaruret hâsıl olacak on milyonlarca liralık tazminat nasıl ve nereden ödenecektir? 

V - Hususi ormanların sahiplerine iadesi ve ormancılıkta tatbik edilen koyu devletçi sistemin 
tasfiyesi düşünüldüğüne göre böyle bir durum olursa işletme kârları azalmıyacak mıdır? 

VI - Şimdiye kadar gelir sağlamak üzere Devlet elinde ormanlar adamakıllı istismar edildiği. 
için orman verimleri geçen senelere nazaran 1951 ve mütaakip senelerde azalacaktır. Bu durum 
karşısında gerek tarife bedeli ve gerek işletme kârı olarak bütçeye konan miktarlarda bir azalma' 
tabiî görülmemekte midir? 

VII - « Orman işletmesi ve döner sermayesi talimatnamesi » ismi altında yeni bir talimatname 
hazırlanmış ve son günlerde Bakanlar Kurulundan geçmiştir. Bu talimatnameye göre şimdiye 
kadar işletme bütçesinden ödenen birçok masraflar bundan böyle katma bütçeden ödenecektir. Hal
buki teklif edilen bütçede hiç bu durum nazarı dikkate alınmamıştır. 

Bu talimatname yürürlüğe girince bütçenin ve genel müdürlük hizmetlerinin halinin ne olacağı 
Hükümetçe düşünülmüş müdür? 

2. Bütçenin tertibi bakımından : 

Teklif edilen bütçe orman işlerine ait hizmet ve gelirlerin ancak beşte birine aittir. Bundan ev
velki fasılda da tafsilen belirtildiği veçhile Orman Umum Müdürlüğü kanuni salâhiyetini kullana
rak işletme işlerini görmek üzere müesseseler kurmamıştır. 

Bu itibarla hakikatta Orman Umum Müdürlüğünün iller teşkilâtından ibaret olan orman işlet
meleri; Devlet Demiryollarının veya KarayoUarınm bölge işletmeleri gibi bir mahiyet taşıdıkları ve 
bu işletmelerin ne bütçeleri ve bilançoları ve ne de sermayeleri ayrılmamış bulunduğu ve her hangi 
bir hükmi şahsiyet iktisap etmemiş oldukları halde bu mevhum hukuki varlık hesabına tasarrufta bu
lunmak, gayrimenkullere tesahup etmek, daimî memur kullanmak ve ifası Devlete ve Devlet bütçele
rine ait hizmetleri millî murakabe dışında ifa eylemek ve bu maksatla kanun olmamasına rağmen re
sim tahsil etmek ve Umum Müdürlükçe mülhak bütçenin beş misline yaklaşan bir bütçe hazırlayıp 
tatbik etmek şeklinde bugüne kadar Anayasaya, kanunlara aykırı olarak devam edegelmiş olan tatbi
katı Hükümetin bir emrivaki halinde kabul etmesi ve bu gayrikanuni esasa dayanan bir bütçe hazır-
lıyarak Büyük Millet Meclisine teklif etmesi caiz değildir. 

Bütçenin Anayasaya ve kanuna ve yeni işletme talimatnamesine uygun şekilde yeniden hazırlana
rak Meclise sunulması lâzımgelir. 

Bu esaslar dâhilinde yeni bütçe tasarısının Meclise sunulmasında Hükümetçe şu noktanın göz önü
ne alınması temenniye şayandır : 

Hakikaten bir işletme müessesesi halinde idareleri ve hesap ve bilançolarının o şekilde tanzimi 
gereken Devlet Orman işletmelerinin ilerde her işletme ayrı ayrı müesseseler haline konmak üzere 
şimdilik; tek bir müessese halinde teşkil edilmesi ve bunun Orman Umum Müdürlüğüne bağlı ikti
sadi bir devlet teşekkülü gibi idare olunması lâzımdır. 1951 senesine ait yeni bütçe tasarısının Mec
lise sunulmasiyle birlikte aynı zamanda (Devlet Orman İşletme Müessesesi) kurulmasına dair bir teş
kilât kanun tasarısının Hükümetçe Meclise teklif edilmesini ve bu suretle Yüksek Meclisten geçecek 
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bütçenin sadece Orman Umum Müdürlüğünün işletme dışındaki hizmetlerini ve Devlet namına yapa
cağı murakabeyi kavrıyan bir hüviyet taşımasını zaruri bulmaktayız. 

3. Gelir Bütçesinin tertibi bakımından : 

Teklif edilen 1951 Bütçe Kanun tasarısının üçüncü maddesinde Orman Genel Müdürlüğünün ge
lirleri C işaretli cetveldeki kanunlara dayanılarak alınacağı yazılıdır. Bundan evvelki kısımda tafsilâ-
tiyle izah ettiğimiz veçhile bugün Orman Genel Müdürlüğünce tahsil edilen gelirlerin bu kanunlara 
ve bu kanununun emrettiği şekil ve tarzlara uymamakta, bundan maada idare kanunsuz resim de 
tahsil etmektedir. 

Yeni bütçe tasarısının hazırlanmasında bu noktaların göz önüne,alınması ve kanunların beheme
hal tatbiki icabettiğinden yürürlükteki mevzuat tadile muhtaçsa bunlar hakkındaki tadil tekliflerinin 
de Hükümetçe Meclise sunulmasını zaruri buluruz. 

Netice 

Yukarda izah edilen sebepler dolayısiyle Orman Genel Müdürlüğünün 1951 Bütçesinin yeniden ha
zırlanması maksadiyle Hükümete iadesi icabettiği mütalâasiyle bütçe raporu Yüksek Komisyon Baş
kanlığına sunuldu. 

İstanbul Milletvekili 
Ahmet Hamdi Ba§ar 
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Bütçe Koni 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 1/88 
Karar No. 36 

Yüksek 

Orman Genel Müdürlüğü 1951 yüı bütçesi 
hakkında Tarım Bakanlığınca hazırlanıp Başba
kanlığın 30 . XI . 1950 tarihli ve 71/1724 sayüı 
tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan kanun ta-
tasar.sı komisyonumuza havale Duyurulmakla Ta
rım Bakanı Nhat lyriboz ve İdare Genel Mü
dürü ile Maliye Bakanlığı adına Bütçe ve Malî 
Kontrol Genel Müdürü hazır oldukları halde in
celenip görüşüldü. 

Bu Genel Müdürlüğün 1951 yılı bütçesini 
komisyon adına inceliyen raportörün raporu 
okunmuş ve bu raporda ileri sürülen mütalâala
rın ve serdedilen bâzı yolsuzluk vakalarının büt
çenin Hükümetçe, geri alınarak yeniden yapıl
masını icap ettirecek teknik ve bütçenin yapıl
masına tesir edecek mahiyette sebebleri ihtiva 
etmemesi ve bu müessesede yolsuzluk varsa bu
nun teftiş, tahkik yoliyle halli kaabil olduğu, 
binaenaleyh Hükümetin hazırladığı bütçe üze
rinde komisyonumuzca tetkiklerde bulunmasının 
tabiî olduğu neticesine vadıldığmdan gerek büt
çenin ihzarı ve gerekse bu idarenin bütçede yer 
alan hizmetleri üzerinde gerekli izahlar alınmış 
ve incelemeler yapılmıştır. 

Bu izahlardan anlaşıldığına göre Hükümet, 
orman konusunda bir taraftan memlekette hâsıl 
olan hoşnutsuzluğu izale, köylüye ve hususi or
man sahiplerine ferahlık verici daha esaslı hü
kümler tedvin ve diğer taraftan da ormancılık 

fenninin gereklerini bu alâkalarla telif etmek gibi 
esasları ihtiva eden yeni bir kanun tasarısının 
hazırlanmakta ve bu günlerde Yüksek Meclise 
sevkedilmek üzere olduğu anlaşılmış ve bütçe
nin hizmetler itibariyle tertibinde ve bu tertip
lere gereken ödeneklerin tevziinde daima bu 
esasların göz önünde bulundurulduğu açıklan
mıştır. 

Gider Bütçesi : 
Genel Müdürlüğün 1951 yılı âdi bütçesi ge

çen yıla nispetle (5 548 819) lira fazlasiyle 
(20 068 856) lira olarak teklif edilmiş bulun
maktadır. Bu fazlalığın 5 milyon lirasını, lda-

( S. Sa 

mu rapora 
% 

17 .11 . 1951 

Başkanlığa 

renin bu yıl Hazineye vermiş olduğu para teş
kil etmektedir. Diğer kısımlarda husule gelen 
azalış ve çoğalışların yukarda arzedilen sebep
lerden ileri geldiği ifade edilmiş olup bu sebep
ler Hükümet gerekçesinde ta fsilen izah edildi
ğinden burada tekrarından sarfınazar edilmiştir. 

Komisyonumuzda yapılan incelemelerde bu 
idareden Hazineye verilecek paraların 2,5 mil
yon lira daha çoğaltılması kabil görülmüş ve 
602 nci bölümdeki ödenek bu miktar tezyit edil
miştir. Bu suretle (A/l) cetveli toplamı 
(22 568 856) lira ve (A/2) yatırımlar cetveli 
toplamı da ayniyle (990 978) lira olarak kabul 
edilmiş bulunmaktadır. 

Gelir Bütçesi : 
İdarenin Gelir Bütçesi de geçen yıla nispetle 

(5 212 895) lira fazlasiyle (21 059 834) lira ola
rak tahmin edilmiş bulunmaktadır. Alman 
izahlara göre gelir kalemlerinin. 1950 yılı hası-
latiyle eski yıllar tahsilat seyirlerine göre 1951 
yılında da gösterildiği şekilde tahakkuk edeceği 
anlaşılmış ve İdarenin geçmiş yıllar kârlarından 
2,5 milyon liranın gelir arasına alınarak gider 
kısmında izah edildiği veçhile Hazineye intika
linin temini için (B) cetveline yeniden 4 ncü bö
lüm eklenmiştir. Bu suretle Gelir Bütçesi top
lamı (23 559 834) lira olarak Komisyonumuzca 
kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısı : 
Tasarının bir ve ikinci maddeleri üzerinde 

yukarda arzedildiği veçhile değişiklikler yapıl
mış ve diğer maddeleri bütçelerin normal hü
kümlerini ihtiva etmeleri bakımından ayniyle 
kabul edilmişlerdir. 

Orman Genel Müdürlüğü Bütçesi cetvelle-
rıyıe birlikte Kamutayın onayına arzedilmek 
üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkan V. Sözcü 
İstanbul Burdur Çanakkale 

E. Adahan F. Çelikoaş E. Kalafat 
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Kâtip 
Bursa 

/ / . Şaman 
Antalya 

A. Sanoğhı 
Çanakkale 

K. Akmantar 
Gümüşane 

K. Yörükoğlu 

Afyon K, Ankara 
A. Vezıroğlu M. Bayramoğlu 

Aydm Bolu 
E. Menderes M. Güçbilmez 
Diyarbakır Eskişehir 

M. Ekinci A. Potuoğlu 
İstanbul 

Söz hakkım mahfuz kalmak 
şartiyle 

A. H. Başar 

istanbul 
F. 8ay\imer 

Konya 
R. Birana 

Seyhan 
Dr. 8. Ban 

Kastamonu 
H. Türe 

Konya 
M. A. Ülgen 

Sivas 
H. İmre 

Trabzon 
8. F. Kalaycıoğlu 

Kırklareli 
Ş. Bakay 

Ordu 
R. Aksoy 

Tokad 
8. Atanç 
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Orman Genel Müdürlüğü 1950 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

MADDE 1. — Orman Genel Müdür
lüğü 1951 Bütçe yılı yatırımlar dışında 
kalan giderleri için bağlı (A -1) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (20 068 956) 
lira ve yatırım giderleri için de bağlı 
(A - 2) işaretli cetvelde gösterildiği üze
re (990 978) lira ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Orman Genel Müdür
lüğü 1951 Bütçe yılı giderlerine karşılık 
olan gelirler bağlı (B) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (21 059 834) lira ola
rak tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Orman Genel Müdür
lüğünce 1951 Bütçe yılı içinde elde 
edilecek gelirler çeşitlerinden herbirinin 
dayandığı hükümler bağlı (C) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde ya
zılı gelirlerin tarh ve tahsiline 1951 Büt
çe yılında da devam olunur. 

MADDE 4. — Orman Genel Müdür
lüğünün 30 . V I . 1939 tarihli ve 3656 sa
yılı Kanunun 19 ncu maddesine giren 
hizmetlileri bağlı (D) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 3656 sayılı Kanunun 9 
ncu maddesi gereğince geçici mahiyette
ki hizmetleri için Bakanlar Kurulu ka-
rariyle kadro alınabilecek tertipler bağ
lı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
Bu kadrolar, ertesi yıl bütçesi ile Büyük 
Millet Meclisine sunulur. Ye bunların 
eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

MADDE 5. — Orman Genel Müdür
lüğü Kuruluşu hakkındaki 4 . V I . 1937 
tarihli ve 3204 sayılı Kanunla eklerine 
bağlı cetvellerde yazılı kadrolardan bağ
lı (L) işaretli cetvelde gösterilenler 1951 
Bütçe yılında kullanılamaz. 

MADDE 6. — 8 . n . 1937 tarihli ve 
3116 ve 9 . V I I . 1945 tarihli ve 4785 sa
yılı orman kanunlarının kamulaştırma
ya ilişkin hükümlerini yerine getirmek 
ve Devlet Orman İşletmelerinin kuru-

(S. Sayış 

yılı Bütçe Kanunu tasarısı 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎRÎŞÎ 

MADDE 1. — Orman Genel Müdür
lüğü 1951 Bütçe yılı yatırımlar dışında 
kalan giderleri için bağlı (A -1) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (22 568 856) 
lira ve yatımın giderleri içinde bağlı 
(A - 2) işaretli cetvelde gösterildiği üze
re (990 978) lira ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Orman Genel Müdür
lüğü 1951 Bütçe yılı giderlerine karşılık 
olan gelirler bağlı (B) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (23 559 834) lira ola
rak tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Ayniyle kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — Ayniyle kabul edil
miştir. 

MADDE 5. — Ayniyle kabul-edil
miştir: 

MADDE 6. — Ayniyle kabul edil
miştir. 
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luş ve işletilmesi için 1951 Bütçe yılı için
de kapatılmak üzere (1 000 000) lira
ya kadar avans almaya ve ertesi yıl büt
çesine konacak ödeneklerle kapatılmak 
şartiyle en çok 5 yıl süreli (2 000 000) 
liraya kadar istikraz bağıtları yapmaya 
ve bankalarda hesaplar açtırmaya Ta
rım Bakanı yetkilidir. 

MADDE 7. — Orman Genel Müdür
lüğü ortaokulu öğrencilerinden alınacak 
ücretler bağlı (M) işaretli cetvelde gös
terilmiştir. 

MADDE 8. — Geçen yıl borçları bö
lümündeki ödenek üstünde çıkan ve 
1950 yılı Bütçemin ait olduğu tertibin
de karşılığı bulunan borçlar ilgili olduk
ları hizmet bölümlerinden bu bölüme 
Maliye Bakanlığınca aktarılacak öde
neklerden ödenir. 

1937 -1949 bütçe yıllarına ait olup da 
Muhasebei Umumiye Kanununun 93 
ncü maddesine göre zaman aşımına uğ
ramamış ve karşılıkları yılları bütçesin
de bulunan borçlar 1951 yılı Bütçesinin 
ilgili hizmet tertiplerinden veya 3 - 6 
ncı kısım bölümleri ile yatırım bölüm
leri artıklarından eski yıllar borçları bö
lümlerine Maliye Bakanlığınca aktarı
lacak ödeneklerden ödenir. 

MADDE 9. — 2 . V I . 1929 tarihli ve 
1508 sayılı Kanun gereğince amenajman 
ve ağaçlandırma işlerinde çalışacaldara 
verilecek gündelik tazminat başmühen
disler için (540), başmühendis yardımcı
ları için (450), mühendisler için (350) 
ve mühendis yardımcıları için (250) ku
ruştur. 5653 sayılı Kanunun 12 nci mad
desine göre sınırlama komisyonlarında 
çalıştırılacak teknik memurlara da aynı 
nispetlere göre tazminat yevmiyesi ve
rilir. 

MADDE 10. — 8 . I I . 1937 tarihli ve 
3116 sayılı Orman Kanununun belirttiği 
hüküm ve şartlar gereğince ormanların 
sınırlama işine 1951 Bütçe yılında da 
devam olunur. 

B. K. 

MADDE 7. 
iniştir. 

MADDE 8. 
mistir. 

Ayniyle kabul edil-

Ayniyle kabul edil-

MADDE 9. 
mistir. 

— Ayniyle kabul edil-

MADDE 10. 
mistir. 

Ayniyle kabul edil-
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MAPPE 11. — Gider bölümlerinden 
yapılacak harcamalara ilişkin formül 
bağlı (R) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. 

MADDE 12. — Bu kanun 1 Mart 
1951 tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 13. — Bu kanunu Maliye 
ve Tarım Bakanları yürütür. 

Başbakan 
A. Menderes 

Devlet Bakam 
F. L. Karaosmanoğlu 
Millî Savunma Bakanı 

B. Ş. înce 
Dışişleri Bakanı 

F. Köprülü 
Millî Eğitim Bakanı 

T. tleri 
Eko. ve Ticaret B. 

Z. Velibeşe 
Gr. ve Tekel Bakanı 

JV. özsan 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

S. Ağaoğlu 
Adalet Bakanı 

H. özyörnk 
içişleri Bakanı 
R. Nasuhioğlu 

Maliye Bakanı 
H. Ayan 

Bayındırlık Bakanı 

B. K. 

Sağ ve Sos. Y. B. 

Ulaştırma Bakanı 
S. Kurtbek 

Tarım Bakanı 
N. îyribos 

Çalışma Bakanı ve 
Bayındırlık B. V. 

H. Polatkan 
işletmeler Bakanı 

M. Ete 

MADDE 11. 
mistir. 

MADDE 12. 
mistir. 

MADDE 13. 
mistir. 

Ayniyle kabul edil-

Ayniyle kabul edil-

Ayniyle kabul edil-
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A/ l - CETVELİ 

1950 1951 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
M. ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

îkinci kısım - Personel gider
leri 

I - Aylıklar ve ücretler 
Aylıklar 

1 Merkez memurları aylığı 678 600 693 900 693 900 
2 İller memurları aylığı 7 051 800 7 163 825 7 163 825 
3 Merkez memurları açık aylığı 0 1 1 
4 îller memurları açık aylığı 50 000 15 000 15 000 

Bölüm toplamı 7 780 400 7 872 72Ö 7 872 726 

Ücretler 
1 Merkez memurları ücreti 5 650 5 700 5 700 
2 îller memurları ücreti 198 890 154 320 154 320 
3 Merkez hizmetlileri ücreti 66 720 62 280 62 280 
4 îller hizmetlileri ücreti 255 720 1 507 380 1 507 380 

Bölüm toplamı 526 980 1 729 680 1 729 680 

Geçici hizmetliler ücreti 
1 îller geçici hizmetliler ücreti 3 750 15 780 15 780 
2 Yangın bekçi ve koruyucuları

nın ücreti ' 823 500 712 500 712 500 

Bölüm toplamı 827 250 728 280 728 280 

Yabancı uzman ve hizmetliler
le tercümanlarının ücretleri 1 0 0 

I I - Başka haklar 
Geçici tazminat 58 000 0 0 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 
Merkez'memurları çocuk zam
mı 55 000 35 000 35 000 
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B. M. 

2 
3 

4 

5 

6 
7 

ödeneğin çeşidi 

îller memurları çocuk zammı 
Merkez memurları doğum yar
dımı 
iller memurları doğum yardı
mı 
Merkez memurları ölüm yar
dımı 
îller memurları ölüm yardımı 
Yakacak zammı 

Bölüm toplamı 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

410 000 

10 000 

40 000 

5 000 
20 000 
14 000 

554 000 

1951 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

410 000 

5 000 
. ^ 

50 000 

5 000 
20 000 
15 000 

540 000 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

410. 000 

5 000 

50 000 

5 000 
20 000 
15 000 

540 000 

207 5656 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesi gereğince ödenecek 
yabancı dil para mükâfatı 

0 5439 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesine göre memurlara ve
rilecek ikramiye karşılığı 

217 

221 

7 731 
209 

1 

2 
3 
4 

5 

210 
0 

5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 
% 5 emekli keseneği % 25 giriş 
kesenekleriyle artış farkları 
karşılığı 
% 1 ek karşılıkları 
Emekli ikramiyesi 
Sandık yönetim giderleri kar
şılığı 
Diğer ödemeler 

Bölüm toplamı 

Temsil ödeneği 
Kazaya uğnyacak işçilere ve-

421 122 
76 568 

133 157 

1 
250 000 

880 848 

2 100 

494 652 
90 178 
70 000 

21 327 
250 000 

926 157 

2 100 

494 652 
90 178 
70 000 

21 327 
250 000 

926 157 

2 100 

rilecek tazminat karşılığı 
Askerlik ders öğretmenleri üc-

0 

reti 
Emekli, dul, yetim aylık ve 
ödenekleri 

450 

536 001 

450 

406 000 

450 

406 000 
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B. M. Ödeneğin çeşidi 

0 Banka veznedarlık ücreti 

ikinci kısım toplamı 11 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1 

173 764 

1951 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

0 0 

12 205 394 12 205 395 

Üçüncü kısım - Yönetim gi
derleri 

301 

302 

1 
2 
3 
4 
5 

: • ' • • ' 

1 
2 
3 
4 

5 

6 

7 
8 

9 

10 

11 
12 
13 
14 

15 

16 

Merkez büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
öteberi giderleri 
Aydınlatma 
Isıtma 

Bölüm toplamı 

îller büro giderleri 
î l ler kırtasiyesi 
Sınırlama kırtasiyesi 
Amenajman kırtasiyesi 
Ağaçlandırma ve fidanlıklar 
kırtasiyesi 
Teknik araştırma istasyonlar ı 
kırtasiyesi 
îller Döşeme ve demirbaşı kar
şılığı 
Sınırlama döşeme ve karşılığı 
Amenajman döşeme ve demir
baş karşılığı 
Ağaçlandırma ve fidanlıklar 
döşeme ve demirbaş karşılığı 
Teknik ara ştırma istasyonları 
döşeme ve demirbaş karşılığı 
iller öteberi giderleri 
Sınırlama öteberi giderleri 

• Amenajman öteberi giderleri 
Ağaçlandırma ve fidanlıklar 
öteberi giderleri 
Teknik araştırma istasyonları 
öteberi giderleri 
î l ler aydınlatması 

10 000 
15 000 
5 000 
3 500 

10 000 

43 500 

" 2 500 
4 000 
3 500 

2 000 

1 

3 000 
2 000 

5 000 

15 500 

1 
2 500 
4 250 
1 000 

2 000 

1 
2 000 

10 000 
10 000 
7 500 
2 000 
6 500 

36 000 

4 000 
3 000 
7 000 

2 000 

100 

4 000 
1 500 

10 000 

7 000 

1 
3 000 
3 000 
2 000 

2 000 

100 
2 500 

10.000 
10 000 
7 500 
2 000 
6 500 

36 000 

4 000 
3 000 
7 000 

2 000 

100 

4 000 
1 500 

10 000 

7 000 

1 
3 000 
3 000 
2 000 

2 000 

100 
2 500 
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B. M. Ödeneğin çeşidi 

17 Sınırlama aydınlatması 
18 Amanejman aydınlatması 
19 Ağaçlandırma ve fidanlıklar 

aydınlatması 
20 Teknik araştırma istasyonları 

aydınlatması 
21 îller ısıtma karşılığı 
22 Sınırlama ısıtma karışılığı 
23 Amenajman ısıtma karşılığı 
24 Ağaçlandırma ve fidanlıklar 

ısıtma karşılığı 
25 Teknik araştırma istasyonları 

ısıtma karşılığı 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

2 000 
1 700 

4 000 

1 
4 000 
2 500 
2 000 

7 000 

1 

1951 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

1 500 
4 000 

4 000 

1 
5 900 
1 500 
5 000 

6 000 

1 

1 500 
4 000 

4 000 

1 
5 900 
1 500 
5 000 

6 000 

1 

•wyv>: %'-

Bölüm toplamı 72 455 79 103 79 103 

303 Basılı kâğıt ve defter 
1 Merkez iller basılı kâğıt ve 

defterleri 20 000 20 000 20 000 
2 Amenajman basılı kâğıt ve 

defterleri 5 700 5 000 5 000 
3 Ağaçlandırma ve fidanlıklar 

basılı kâğıt ve defterleri 1 500 1 500 1 500 
4 Teknik ara ştırma istasvonları 

basılı kâğıt ve defteri 1 100 100 

Bölüm toplamı 27 201 26 600 26 600 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 

1 Merkez P. T. Ücretleri 100 000 70 000 70 000 
2 İller P. T. Ücretleri 70 000 50 000 50 000 
3 Merkez daireleri telefon gider

leri 10 000 10 000 10 000 
4 îller telefon giderleri 5 000 5 000 5 000 
5 Ağaçlandırma ve fidanlıklar 

telefonları kurma ve konuş
ma giderleri 10 000 . 5 000 5 000 

6 Teknik araştırma istasyonları 
telefon kurma ve konuşma gi
derleri 1 1 1 

Bölüm toplamı 195 001 140 001 140 001 
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B. 

305 

306 
307 

M. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

1 
2 
3 
4 

5 

6 

7 
8 
9 

ödeneğin çeşidi 

Kira karşılığı 
Merkez 
tiler 
Sınırlama 
Amenajman 
Ağaçlandırma ve fidanlıklar 
Teknik araştırma istasyonları 

Bölüm toplamı 

Giyecekler 
Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 
Sınırlama geçici görev yolluğu 
Amenajman geçici görev yollu
ğu 
Ağaçlandırma ve fidanlıklar 
geçici görev yolluğu 
Teknik araştırma istasyonları 
geçici görev yolluğu 
Müfettişler yolluğu 
Yabancı memleketler yolluğu 
Yabancı uzman ve hizmetliler
le tercümanlarının yolluk ve 
giderleri 

Bölüm toplamı 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

3 000 
17 000 
4 000 
2 000 

0 
1 

26 002 

6 000 

40 000 
25 000 
20 000 

25 000 

13 000 

3 000 
130 000 

1 

1 

256 002 

1951 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

1 
14 000 
2 000 
2 400 
1 920 

1 

20 322 

6 000 

40 000 
40 000 

931 

16 000 

8 000 

1 000 
120 000 

1 

1 

225 933 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

1 
14 000 
2 000 
2 400 
1 920 

1 
.L 

20 322 

6 000 

40 000 
40 000 

931 

16 000 

8 000 

1 000 
120 000 

1 

1 

225 932 

308 

309 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi gider ve yol
lukları 

1 
2 

1 

2 

Merkez 
ÎUer 

Bölüm toplamı 

Taşıt giderleri 
Merkez taşıtları işletme gider
leri 
Merkez taşıtları onarma gider
leri 

(S. Sayısı: 

3 000 
12 000 

15 000 

7 000 

3 000 
89) 

5 000 
12 000 

17 000 

5 000 

2 000 

5 000 
12 000 

17 000 

5 000 

2 000 
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1950 1951 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
B. M. ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

407 

416 

3 Ağaçlandırma ve fidanlıklar 
taşıtları işletme giderleri 

4 Ağaçlandırma ve fidanlıklar 
taşıtları onarma giderleri 

5 Fidanlıklar motorsuz taşıt gi
derleri 

Bölüm toplamı 

Üçüncü kısım toplamı 

Dördüncü kısım - Daire hiz
metleri 

22 000 

8.000 

25 000 

65 000 

706 161 

30 000 

8 000 

22 000 

67 000 

617 959 

30 000 

8 000 

22 000 

67 000 

617 958 

1 
2 

Muhasebei umumiye Kanunu
nun 48 nci maddesini ilgilen
diren gidereler 
Geri verilecek paralar 
Mahkeme harçları 

Bölüm toplamı 

50 000 
54 000 

104 000 

50 000 
50 000 

100 000 

50 000 
50 000 

100 000 

412 Hastalıklarla savaş giderleri 
1 Hastalıklarla ve böceklerle sa

vaş için lüzumlu ilâçlar karşı-

2 

1 

2 

lığı 
îşçi gündelikleri 

Bölüm toplamı 

Okullar ve yurtlar genel gi
derleri 
Orman Fakültesinde okutulan 
öğrencilerin burs ve diğer gi
derleri 
Orta orman okulları 

15 000 
70 000 

85 000 

200 160 
105 000 

1 000 
85 000 

86 000 

185 900 
60 000 

1 000 
85 000 

86 000 

185 900 
60 000 

Bölüm toplamı 305 160 245 900 245 900 

418 Para taşıma giderleri 13 450 13 402 13 402 
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B. 

420 

421 

M. 

1 
2 
3 

ödeneğin çeşidi 

Teknik araştırma istasyonları 
ve denemeler giderleri 
Taşıt giderleri 
îşçi gündelikleri 
Başka giderler 

Bölüm toplamı 

Harita ve kadastro işleri 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

2 000 
1 000 
4 000 

7 000 

21 000 

1951 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

500 
1 000 
1 000 

2 500 

17 000 

500 
1 000 
1 000 

2 500 

17 000 
423 Yangınlarla savaşa ait 3116 

sayılı Kanunun 90, 91 ve 92 
nci maddeleri gereğince yapı
lacak ödemeler 76 500 

425 Sınırlama 
1 3116 ve 5653 sayılı Kanunun 

12 nci maddesi gereğince ya
pılacak ödemeler 140 000 

2 Taşıt giderleri • 110 000 
3 îşçi gündelikleri 83 000 
4 Başka giderler 10 000 

426 

427 

60 000 

45 000 
45 000 
50 000 
5 000 

60 000 

45 000 
45 000 
50 000 
5 000 

1 

2 
3 
4 

1 

2 
3 
4 

Bölüm toplamı 

Amenajman 
1508 sayılı Kanun gereğince 
verilecek tazminat 
Taşıt giderleri 
îşçi gündelikleri 
Başka giderler 

Bölüm toplamı 

Ağaçlandırma ve fidanlıklar 
1508 sayılı Kanun gereğince 
verilecek tazminat 
Taşıt giderleri 
îşçi gündelikleri 
Başka giderler 

Bölüm toplamı 

343 000 

70 000 
125 000 
156 000 
45 000 

396 000 

25 000 
1 

780 000 
118 000 

923 001 

145 000 

95 400 
180 000 
188 900 
154 400 

618 700 

20 000 
1 

730 000 
20 000 

770 001 

145 000 

95 400 
180 000 
188 900 
154 400 

618 700 

20 000 
1 

730 000 
20 00(1 

770 001 
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B. 

451 

M. 

1 
2 

Ödeneğin çeşidi 

Yayın ve propaganda işleri 
Satmalma ve abone karşılığı 
Başka her çeşit giderler 

Bölüm toplamı 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

7 500 
6 500 

14 000 

1951 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

10 000 
20 000 

30 000 

10 000 
20 000 

30 000 

452 4489 sayılı Kanuna göre staj 
için yabancı memleketlere 
gönderileceklerin yollukları ve 
başka her çeşit giderleri 50 000 60 000 60 000 

453 

0 

476 

Kongre ve konferanslara işti
rak edeceklerin yolluk ve gi
derleri 
Fuar ve sergilere katılma gi
derleri 
Kurs gidereleri 

Dördüncü kısım toplamı 

10 000 

2 000 
5 (K)0 

2 355 111 

10 000 

0 
2 000 

2 160 503 

10 000 

0 
2 000 

2 160 503 

501 
502 

505 

Beşinci kısım - Borçlar 

Eski yıllar borçları 
Eski yıllar borçları 
1946 - 1949 yılları borçları 
1938 - 1945 yılları borçları 

Bölüm toplamı 

15 000 

15 000 
5 000 

20 000 

Hükme bağlı borçlar 250 000 

Beşinci kısım toplamı 285 000 

15 000 

15 000 
5 000 

20 000 

50 000 

85 000 

15 000 

15 000 
5 000 

20 000 

50 000 

85 000 

Altıncı kısım - Yardımlar 

Ormancılık işlerinde faydalı 
hizmetleri görülen kurumlara 
yardım 
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Ödeneğin çeşidi 

Hazineye verilecek para 

Altıncı kısım toplamı 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1951 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

0 5 000 000 7 500 000 

1 5 000 000 7 500 000 

KISIMLAR TOPLAMI 

ikinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
Beşinci kısım toplamı 
Altıncı kısım toplamı 

GENEL TOPLAM 

11 173 764 
706 161 

2 355 111 
285 000 

12 205 394 
617 959 

2 160 503 
85 000 

5 000 000 

12 205 395 
617 958 

2 160 503 
85 000 

7 500 000 

14 520 037 20 068 856 22 568 858 

A/2 - CETVELİ 

Yatırımlar 

1 - Yapı ve imar işleri 
Orman işleri 
Kamulaştırma işleri 
3116 ve 4785 sayılı kanunlar 
gereğince yapılmış ve yapıla-

25 000 23 250 23 250 

cak kamulaştırma karşılığı 
Fidanlık arazisi satmalma ve 
kamulaştırma karşılığı 

Bölüm toplamı 

Taşıtlar satmalma karşılığı 
Motorlu taşıtlar satmalma kar 
şılığı 

600 000 

190 000 

790 000 

62 000 

592 000 

1 

592 001 

60 000 

592 000 

1 

592 001 

60 000 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

2 Motorsuz taşıtlar satınalma 
karşılığı 

Bölüm toplamı 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Li¥a 

6 000 

68 000 

1951 yıl 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

1 000 

61 000 

ı için 
* Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

1 000 

61 000 

922 

923 

924 

Hastalıklar ve böceklerle âlet 
ve cihazları 

1 Mevcut alet ve cihazların ona-

2 
rılması ve yenilenmesi 
Mevcutlara ilâveten alınacak 
alet ve cihazlar karşılığı 

Bölüm toplamı 

Yangın söndürme alet ve ci
hazları 
Mevcut alet ve cihazların ona
rılması ve yenilenmesi 
Mevcutlara ilâveten alınacak 
alet ve cihazlar karşılığı 

Bölüm toplamı 

1 000 

4 000 

5O00 

1 

1 

2 

1 

3 

000 

600 

4 600 

1 

1 

2 

1.000 

3 600 

4 600 

\ 

1 

2 

Teknik alet ve cihazların satın
alma ve onarılması 

1 Sınırlama teknik aletlerinin 
onarma bedelleri 

2 Sınırlama teknik aletlerinin 
satınalma giderleri 

3 Amenajman teknik aletlerinin 
onarma bedelleri 

4 Amenajman teknik aletlerinin 
satınalma bedelleri 

5 Ağaçlandırma ve fidanlıkların 
motorlu ve motorsuz her nevi 
teknik alet ve cihazlarının 
onarma bedelleri 

6 Ağaçlandırma ve fidanlıkların 
motorlu ve motorsuz her nevi 
teknik alet ve cihazlarının sa
tınalma bedelleri 

2 000 

5 000 

5 000 

000 

1 000 

7 500 

1 000 

2 000 

200 000 

1 000 

5 500 

1 000 

2 000 

200 000 

1 000 

5 500 
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ödeneğin çeşidi 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1951 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Teknik araştırma motorlu ve 
motorsuz lâboratuvar malze
mesi satmalına ve onarma gi
derleri 50 000 10 000 10 000 

Bölüm toplamı 75 500 219 501 219 501 

( S. Sayısı : 89 ) 

3116 sayılı Kanunun 98 nci 
maddesi gereğince alınacak si
lâh ve teçhizat 
Amenajman gruplarında ve 
harta ekiplerinde çalışacak 
mühendis ve mühendis yardım
cılarına verilecek tabanca ve 
levazım satmalma giderleri 5 000 J 1 
Fidanlıklarda kullanılacak av 
tüfekleri ve levazım satmalma 
giderleri 1 000 621 621 

Bölüm toplamı 6 000 622 622 

Yapı işleri 
Bina yapımı giderleri 119 990 5 000 5 000 
Bina yapımı için satmalma-
cak ve kamulaştırılacak arazi 
bedelleri 130 010 1 1 

Bölüm toplamı " 250 000 5 001 5 001 

Fidanlıkların her nevi su tesis ^ ^ . . . . ; , - . . , ,.-=-»!-« 
ve onarma giderleri 52 000 85 000 85 000 

Sermaye teşkili 
Devlet orman işletmeleri dö
ner sermayesi 45 001 1 1 

Yatırımlar toplamı 1 316 503 990 978 990 978 
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B - CETVELİ 

M. Gelirin çeşidi 

1 Devlet orman işletmelerinden 
alınacak tarife bedeli 

2 Geçen senelerden bakiye tari
fe bedeli 

3 Devlet Orman İşletmelerince 
tahsil edilmiş olup Genel Mü
dürlüğe ödenmesi gereken 
muhtelif gelirler 

4 Devlet Orman İşletmeleri ge
çen yıllar kârları 

O Eski yıllardan Devlet Orman 
İşletmeleri genel giderlerin
den Genel Müdürlük payı ar
tıkları 

O Devlet ormanlarından eldeki 
sözleşmelere göre yapılacak 
tahsilat 

5 Devlet Orman İşletmeleri 1949 
yılı kârı 

6 Çeşitli gelirler 
7 Devlet Orman İşletmeleri 1950 

yılı muhammen kârı 
O Eski yıllar satışından yapıla

cak tahsilat 
8 Orta Orman Okulu 
9 Müsadereli mallar satışı 

GENEL TOPLAM 

1950 1951 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

tahminleri tahmin edilen tahmin edilen 
Lira Lira Lira 

10 500 000 7 043 000 7 043 000 

O 3 851 863 3 851 863 

O 1 723 795 1 723 795 

O O 2 500 000 

5 297 543 O O 

3 000 O O 

O 3 976 211 3 976 211 

29 946 55 000 55 000 

O 2 696 270 2 696 270 

3 000 O O 
3 450 3 000 3 000 
10 000 1 710 695 1 710 695 

15 846 939 21 059 834 23 559 834 
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Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Kanun 

Tarihi 

3 . II . 1937 
13 . VI . 1938 

24 . III . 1950 

Numarası 

3116 
3444 
5653 

Ö Z E T 

Orman Ka,nunu 
Orman Kanununa ek Kanun 
Orman Kanununun bâzı maddelerinin değiştiril
mesine ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine 
lair Kanun 

Görevin çeşidi 

MERKEZ 

Daktilo 
» 

Şoför 
Motosikletçi 
Takipçi 
Kaloriferci 
Başodacı 
Odacı 

Gece bekçisi 

Daktilo 
Odacı 

» 
Bakım memuru 

» » 

ÎLLEE 

D - CETVELİ 

Sayı Ücret Grörevin çeşidi 

2 
2 
5 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
5 
7 

14 
2 

175 
150 
135 
130 
115 
200 
135 
150 
125 
115 
110 
100 

90 
75 
70 

100 

3 125 
27 70 
21 60 

350 175 
330 130 

Sayı Ücret 

Fidanlıklar : 

Başmakihist 
S. 1. »' 
S. 2. y> 
S. 1. BâiŞfidahcı 
S. 1. Fidancı 
S. 2. » 
Şoför 
Arabacı S. 1 

» S. 2 
Bekçibaşı 
Bekçi 
Odacı 

Orta Ormfen Okulu 

As. Ders öğ. 10 aylık 
Doktor 
Aşçı 
Bahçıvan 
Gece bekçisi 
Odacı 

Orta Orman Okulu yatılı öğrencileri 63 

1 
1 
5 
11 
25 
5 
16 
6 
20 
3 
11 
14 

1 

T—
i 

1 
1 
2 
2 
5 
10 

300 
250 
200 
175 
150 
130 
175 
130 
115 
115 
90 
90 

36 
100 
150 
90 
75 
75 
70 
60 
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E CETVELİ 

ödeneğin çeşidi 

203 1 îller geçici hiz. ücreti 
2 Yangın bekçileri ve koruyucularının 

ücreti 

L - CETVEL* 

D. Görevin çeşidi 

MERKEZ 

9 Şube müdür muavini 

İLLER 

6 S. 1. Kıdemli Or. Müh. yar. 
7 Orman baş. mühendisi 
7 S. 1. Or. Baş. Müh. yar. 
7 S. 2. Kıdemli Or, Baş. Müh. yar. 
8 S> 2. Or. Baş. Müh. yar. 
8 öğretmen 

10 S. 2. Orman mühendisi 
12 öğretmen yardımcısı 
13 Orman kondöktoru 
13 Orman başkâtibi 
13 S. 1. Or. mesaha memuru 
14 S. 3. Orman kâtibi 
14 S. 3. Orman mesaha Me. 

Ücretliler: 
7 Orman komiseri 
7 » Fen memuru 
7 Fidanlık müdürü 
8 Öğretmen 

Sayı 

10 

1 
2 
1 
1 
2 
1 

15 
1 

34 
8 
2 

50 
460 

1 
1 
1 
2 

Aylık 

40 

70 
60 
60 
60 
50 
50 
35 
25 
20 
20 
20 
15 
15 

170 
170 
170 
140 

D. 

9 
9 
9 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
11 
11 
12 
,12 
12 
12 
12 
12 
13. 
13 
13 
14 
14 
14 
14 

Görevin çeşidi 

Sorumlu sayman 
Orman fen memuru 
Avukat 
Orman fen memuru 
Sorumlu sayman 
Avukat 
Muhasip veya mutemet 
Okul müdürü 
öğeetmen 
Orman mühendisi 
Avukat 
Or. Müh. yardımcısı 
Or. Fen memuru 
Ayukat 
Muhasip veya mutemet 
Kâtip 
öğretmen 
Muhasip veya mutemet 
Or. Sayman kâtibi 
Okul müdür yar. 
Orman kâtibi 
Or. Mesaha memuru 
öğretmen 
Şef lâboratuvar 

Sayı 

3 
1 
2 
2 
9 
6 
1 
1 
4 

10 
" 12 

10 
1 

12 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
1 

30 
2 
2 

Aylık 

120 
120 
120 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

85 
85 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
60 
60 
60 
50 
50 
50 
50 

M - CETVELÎ 

Okulun adı 

Bolu Orta- Orman Okulu 

Yıllığı 

345 
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R - CETVELİ 

Bölüm 301 - Madde 3 — öteberi giderleri 
3167 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi gereğince merkez av komisyonunun ilân giderleri de bu mad

deden ödenir. 

Bölüm 302 - Madde 2 — Kırtasiye 
Sınırlama işlerinde kullanılacak her nevi kâğıt, boya ve sair malzeme bedelleri bu maddeden öde

nir. 

Madde 9 — Ağaçlandırma ve fidanlıklar döşeme ve demirbaşı 
Kürek, kazma, tırpan, her neyi makaslar ve buhizmetle ilgili diğer demirbaş bedelleri ve bunların 

onarma giderleri buradan verilir. 

Bölüm 306 — Giyecekler 
Merkezdeki hizmetlilerin elbise, ayakkabı, paltoları ve memurların iş gömlekleri ve şoförlerin mu

şamba ve çizme ihtiyaçları bu bölümden ödenir. 

Bölüm 307 - Madde 2 — Geçici görev yollğu 
Genel Müdürlükçe taşrada yaptırılan inşaatı kontrol etmek üzere gönderilecek mühendis ve sürve 

yanların geçici görev yollukları da buradan verilir. 

" Bölüm 307 - Madde 3 — Geçici görev yollğu 
Komisyon başkan ve üyelerinin kampa ilk çıkış ve dönüşlerindeki zaruri giderlerinde merkeze av

detleri halinde yolluk ve zaruri gideleri ve komisyon mutemetlerinin mutemetlik görevleri dolayı-
siyle ihtiyar edecekleri masraflar bu maddeden ödenir. < 

Madde 4 — Amenajman geçici görev yolluğu 
Amenajman işlerinde yardımcı olarak çalıştırılacak haritacıların yollukları da bu maddeden ve

rilir. 

Bölüm 407 - Madde 2 — Mahkeme harçları 
Mahkemeler ve icra dairelerine ödenecek harç, resim, vergi her türlü giderler hakem ve ilân 

ücretleri açılan dâvaların ve kovuşturmalarının gerektirdiği her türlü giderler ile üzerine sonuçla
nan dâvalarda ilâm ve diğer tarafa ödemek ödevi yüklenen mahkeme giderleri. 

Bölüm 414 - Madde 1 — Taşıt giderleri 
Tahdit komisyonları Başkan üye ve kâtipleriyle bilirkişilerin kamp değiştirmede hayvan kiraları 

ve komisyon başkan ve üyeleriyle kâtiplerinin, eşyalarının kamp mahalline ve merkeze nakil ücreti 
ile bunların kampa gidiş ve dönüş hayvan kiralarıbu maddeden verilir. 

Madde 2. — Amenajman taşıt giderleri 
Amenajman mühendis ve mühendis yardımcılarının hayvan kiraları ve kapm değiştirme giderleri 

bu maddeden, verilir. 

Bölüm 416 - Madde 2 — Orta Orman Okulu 
İaşe ve ibate masrafları, okullar ve müştemilâtının idare giderleri okul kitap ve risaleleri âsari 

müfide satın alınması ve bunları levazım ve masrafı, tab'iye ve teclidiyesi, telif ve tercüme ücret-
* 
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leri veya hakkı telif mubayaası tatbikat genel masrafları 500 liraya kadar alet ve edevat ve levazımı 
fenniye ve kimyeviye alelûmum eezayi tıbbiye kütüphane idman ve müze lâboratuvarları için le
vazım ve ders levazımı mubayaası ve bilcümle yedek parçaları ve alelûmum masarifi nakliye, bendi-
ye, ambalaj ve sair aletin tamir masrafları okullara tahsis edilecek vesaiti nakliyenin tamir ve işlet
me ve idare gibi masrafı ve her türlü tecrübeler masarifi doktor ve dişçi vizite ücretleri ve her tür
lü tedavi giderleri öğrencilerin iç çamaşırları, melbusat, şapka ve ayakkabı giderleri, yoksul talebeye 
muavenet, hamam ve traş giderleri, öğretmen ve öğrencilerin memleket dâhilinde müştereken yapa-
onarma bedelleriyle nirengi kuleleri ve sinyallerhatleri masrafları tesviyesi icabeden her türlü kira 

resim ve vergiler ve her nevi sigorta bedelleri ve masrafları okullar ve müştemilâtının tamirlerinde 
çalıştırılacak amele ve ustaların yevmiyeleri ve her tamirde kullanılması zaruri malzeme ve gereçleri
nin mubayaası ve bununla ilgili olan mühendis ve keşif ücreti mükâfat- tevzii merasimi masrafları. 
İmtihanlarda davet edilecek mümeyyizlerin, müfettişlerin, memur ve muallimlerin yemek masrafları 
posta ve telgraf masrafları. Telefon kurma ve görüşme giderleri ve okul hizmetlerine ait gazete ilân
ları, yakacak, ışık, su, kırtasiye, demirbaş ve müteferriki giderleri ve bununla ilgili masrafları, kamu 
masrafları bu maddeden ödenir. 

Bölüm 420 — Teknik araştırma isasyonları ve denemeler giderleri 
Kesme, taşıma, temizleme, toplama giderleri. Doktor, veteriner, taşıt ve vizite ücretleri, ilâç be

delleri, teknik araştırma istasyonlarının kuruluş ve teşkilâtına ait proje giderleri. Vergi, resim, pul, 
har§ mukavele ve noter masrafları buradan ödenir. 

Bölüm 42£ — Harita ve kadastro işleri 
Satlnalmaöak haritaların bedelleriyle sınırlama ve amenajman haritaları için ihtiyar olunacak di

ğer giderler bu bölümden ödenir. 

Bölüm 425 - Madde 2 — Başka giderler 
^adır, portatif karyola, portatif sandalye hurç gibi kamp leVazımatı ve mutfak edevatı satmalma 

ve onarma bedelleri bu maddeen ödenir. 

Bölüm 426 - Madde 1 — 1508 sayılı Kanun gereğince verilecek tazminat 
Amenajman işlerinde yârdratfcı olarak çalıştırılacak hairitâcılarm tazminat yevmiyeleri de bu mad

deden verilir. 

Madde 2 — Başka giderler 
Çadır, portatif karyola, portatif sandalye, hurç gibi kamp levazımatı mutfak edevatı ile boya ha

ritaların havadan alınması için filim satmalma ve onarma bedelleriyle mirengi kuleleri ve sinyaller 
yapinı ve kireçleme giderleri ve buna müteferri her nevi malzeme bedelleri bu maddeedn ödenir. 

Bölüm 427 - Madde 4 — Başka giderler 
Fidanlık kurma, sürme ve fidanlık arazisi hazırlama giderleri ile elektrik tesis ve kullanma mo

torlu tulumbaların işletme giderleri sulama işlerinde nezaret edecek mühendislerin lâstik çizme 
bedelleri ile sulama işinde çalışacak fidancılarm tulum bedelleri 5653 sayılı Kanunun 81 ûci madde
si gereğince köy ve belediyelerce ambalajlı olarak verilecek fidanların ambalajı ve nakil giderleri, 
ilâç parası,, doktor ve veteriner vizite ücretleri, vergi, resim, pul, harç ve her nevi tekâlif ile tebli
gat ücretleri bu maddeden ödenir. 

Bölüm 451 - Madde 1/2 — Yayın ve propaganda giderleri 
İktisadi ve meslekî mecmualar ve kitap, gazete, harita satınalma teklif ve tercüme ücretleri, basın 

ve yayın yenileme karşılığı giderleri. Haber alma ve propaganda giderleri bu tertipten ödenir. 
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Bölüm 452 — 4489 sayılı Kanun gereğince yabancı memleketlere gönderileceklerin yolluk ve 

başka giderleri 
Masrafları Marshall Yardım fonundan ödenmek üzere staj için gönderileceklerin gidiş ve dönüş 

yollukları da bu bölümden ödenir. 

Bölüm 502 —- Madde 1/2 — Eski yıllar Dorçlan 
Teşkilâtı kaldırılmış olan Orman Koruma Genel Komutanlığının eski yıllar borçları da bu bö

lümden verilir. 

Bölüm 901 — Orman işleri 
Mevcut binaların küçük onarma giderleri bu bölümden ödenir. 

Bölüm 911 • Madde 1/2 — Kamulaştırma karşılığı 
özel ka. ununa göre kamulaştırılması gereken orman arazisi ile bunların içindeki hör çeşit yapı 

ve tesislerin kamulaştırılması karşılıkları ve btt maksatla yapılacak her çeşit harcamalar bu bölüm
den ödenir. 

Bölüm 931 - Madde 1 — Bina yapımı giderleri 
Arsa ve binaların satmalma, kamulaştırma yapı ve kuruluşu ile mevcutlarının esaslı onarma ve 

büyütülmesi ve yapısı genel giderleri. Fidanlık ve ağaçlandırma alanlarında yapılacak her nevi iş 
evleri, Yangın kule ve kulübelerinin ijışaat giderleri, arsa ve binaların tapu harçları ile tapuca kü
tüğe geçirildiği tarihten itibaren tahakkuk etmiş ve edecek vergisi ve yapıya aıit proje plân gider
leri ve bunlar için açılacak yarışma değer<ve giderleri bu bölümden verilir. 

Bölüm 932 — Fidanlıkların her nevi su tesis ve onarma giderleri 
Su bentleri inşaatı ve buna müteferri tâli tesislerin yaptırılması giderleri ile mevcut su tesisle

rinin onarma giderleri bu bölümden verilir. 

Bölüm 921 — Taşıtlar satınalma karşılığı 

! Madde 1 — Motorlu tanıtlar satınalma karşılığı r i * }'.t,\'-1. 
ftadde 2 — Motorsuz taşıtlar satınalma karşılığı 

' H * ^ •..* 1951 yılında satmalmacak motorlu ve motorsuz 
'.:•.: ••'"•'.-•'. l'' •'' ". ,: . " "f ' vasıtalar 

Aded Cinsi Kullanılacağı yer 

1. Motorlu taşıtlar satınalma karşılığı 3 Kamyon Bölge orman fidanlığında 
2. Motorsuz » > » 3 Kamyonet » » » 

• 8 Hiz. hayvanı > » > 
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1950 yü% bütçesinin (E) cetveline dahil tertiplerinden alınan kadroları, gösterir cetvel 

* 
Ücretli hizmet süresi [*] 

B. M. ödeneğin çeşidi Görevin çeşidi Sayı Lira Ay Tutarı 

203 1 îller geçici hizmetliler Barem dahili: 
ücreti Tahdit Komisyon hukukçu 

üyesi 
Tahdit Komisyon hukukçu 
üyesi 
Tahdit Komisyon hukukçu 
üyesi 
Tahdit Komisyon hukukçu 
üyesi 
Tahdit Komisyon hukukçu 
üyesi 

203 2 Yangın bekçi ve ko- Yangın koruyucusu 
ruyucularınm ücreti Yangın gözetleme bekçisi 

1 

1 

3 

1 

11 

049 
679 

475 

400 

300 

360 

225 

90 
75 

11 

11 

11 

11 

11 

5 
6 

5 225 

4 400 

9 900 

2 750 

27 225 

49 500 

472 050 
305 550 

[*] Bu kadrolar 3 . IV . 1950 tarihinden itibaren muteberdir. 

777 600 

M « • » M 

( S. Sayın : 80 ) 





S. Sayısı: 91 

1951 Yılı r * ' 

Hudut ve Sahiller Sağlık G. M. 
Bütçesi 



Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1951 yılı Bütçe Ka
nunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1 /84) . 

T. G. 
Başbakanlık <, 

Muamelât Genel Müdürlüğü 30 . XI . 1950 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayt : 71 - 1722 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1951 yılı Bütçesi hakkında Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 30 . XI . 1950 tarihinde Büyük Meclise sunul
ması kararlaştırılan Kanun tasarısının gerekçe ve ilisikleriyle birlikte sunulmuş olduğunu saygı
larımla arzederim. 

Başbakan 
A. Menderes 

GİDER BÜTÇESİ GEREKÇESİ 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün 1951 yılı yatırımlar dışında kalan giderleri 1950 
yılma nazaran (22 004) lira fazasiyle (1 145 760) lira olarak tesbit edimistir. Fazlalık haddi za
tında (61 281) lira ise de bu miktardan geçen seneki ödeneklerine nazaran eksiltilen (39 277) 
lira çıkarılınca hakiki artış yukarda belirtildiği üzere (22 004) liradan ibarettir. 

Fazla ve eksiklerin ilgili bölüm ve maddeleriyle gerekçeleri aşağıda açıklanmıştır. 

Fazlalar : 

3 725 Lira 201 nei bölümün 4 ncü iller m emurları açık aylığı maddesindedir. Halen Bakan
lık emrinde bulunan 3 memurun yıllık hak edişleriyle ihtiyaten konulan 1 000 lira
nın tutarıdır. 

4 200 Lira 202 nei bölümün 1 nci merkez memurları ücreti maddesindedir. İller memurlara 
ücreti maddesine hataen konulmuş olan 175 lira aylıklı iki kâtip kadrosunun tutarın
dan ibaret olup 2 nci maddeden tenzil suretiyle bu maddeye eklendiğinden bir artış 
değildir. 

1 860 Lira 202 nci bölümün 3 ncü merkez hizmetlileri ücreti maddesindedir. (D) cetvelinin 
merkez hizmetlilerine dâhil başmakinistin ücretine yapılan 25 liralık zammın yıllık 
tutariyle cetvelde ilâve olunan bir daktilo kadrosunun farkıdır. 

2 760 Lira 202 nci bölümün 4 ncü iller hizmetlileri ücreti maddesindedir. (D) cetveline dâ
hil deniz taşıt araçları adamlarından bâzılarının ücretlerine yapılan zammın yıllık 
toplamıdır. 

420 Lira. 208. nci bölümdedir. 788 sayılı Memurin Kanununa ek 5439 sayılı Kanun gereğin
ce konulmuştur. 

691 Lira. 209. ncu bölümün 1. nci maddesindedir. Aylık ve ücret bölümlerindeki artışın 
farkıdır. 
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Lira. 209 ncu bolümün 2 nci maddesindedir. Emekli Sandığına ödenecek % 1 lerin far
kıdır. 
Lira. 309 ncu bölümün 3 ncü maddesindedir. Fiilî hizmet müddetleri 30 ve daha fazla 
yıl olan memurlara verilecek ikramiyelerin farkıdır. 
Lira 209 ncu bölümün 4 ncü Sandık Yönetim giderleri maddesindedir. Sandıkça vâki 
talep üzerine konulmuştur. Kanunidir. 
Lira 221 nci emekli, dul ve yetim aylıkları bölümündedir. Genel müdürlüğümüzden 
aylık alan emekli, dul ve yetimlerin yıllık hakedişleriyle evlenme vukuunda kız çocuk 
ve dul karılara verilmesi gereken evlenme ikramiyelerinin karşılığıdır. 
Hesabı: 
67 000 lira 56 aylık sahibinin yıllık hakedişi 
3 000 lira muhtemel evlenme ikramiyeleri karşılığı 

70 000 Toplam. 

1 000 Lira 302 nci bölümün 3 ncü öteberi maddesindedir. ödeneğinin yetişmemesine binaen 
bu miktar arttırılmıştır. 

500 Lira 302 nci bölümün 4 ncü aydınlatma maddesindedir. ödeneğinin yetişmemesine 
binaen bu miktar arttırılmıştır. 

1 000 Lira 304 ncü bölümün 2 nci iller posta ve telgraf ücretleri maddesindedir. ödeneğinin 
yetişmemesine ve sarfiyat seyrine göre bu miktar artırılmıştır. 

3 300' Lira. 502 nci bölümün 1 nci 1946 - 1949 yılları borçları maddesindedir. 1949 Malî yılma 
eklenen Ocak ve Şubat 1950 aylarında geceleri pratika işleriyle meşgul olan 131 memur 
ve hizmetliye ödenmesi lâzım gelip borç kalan hakedişler için artırılmıştır. 

61 281 Toplam 

Eksikler : 

4 200 Lira. 202 nci'bölümün 2 nci iller memurları ücreti maddesindedir. Merkez memurları 
maddesine konulması gerekirken sehven bu maddeye konulmuş olan 175 lira ücretli iki 
kâtip ödeneğinin 1 nci maddeye aktarılmasından doğmuştur. Haddi zatında bir eksiliş de
ğildir. 

750 Lira. 203 ncü bölümün 1 nci maddesindedir. Bu miktar ödenekle kadro alınamıyacağma 
göre ödenek ve tertip bütçeden çıkarılmıştır. 

180 Lira. 205 nci bölümdedir. Ankara'da vazife gören .memurların aylıklarına göre fazlası bu
lunduğundan tenzil edilmiştir. 

2 000 Lira. 206 nci bölümün 2 nci maddesindedir. İller teşkilâtı memurlarının çocuk adedine gö
re fazla olmakla tenzil edilmiştir. 

1 Lira. 207 nci bölümdedir, ödeneği intaç eden bir durum olmadığından ödenek ve tertip 
bütçeden çıkarılmıştır. 

128 Lira 211 nci bölümdedir. Geceleri pratika işleriyle meşgul olanların hakedişlerinin faz* 
lası olduğundan tenzil edilmiştir. 

500 Lira 304 ncü bölümün 1 nci Merkez posta ve telgraf üeretleri maddesindedir. Yapılan 
sarfiyata göre bu miktar tenzil edilmiştir. 

500 Lira 304 ncü bölümün 3 ncü Merkez daireleri telefon giderleri maddesindedir. Yapılan 
sarfiyata ve meveut telefon adedine göre bu miktar tasarruf edilmiştir. 

1 000 304 ncü bölümün 4 ncü İller telefon giderleri middesindedir. Sarfiyat1 seyrine göre bu 
miktar tasarruf edilmiştir. •• .-•••-••• • « - ^ | - a 

1 Lira 305 nci bölümün 1 nci Kira Merkez maddesindedir. Merkezde kira ile bina tutul
masına ihtiyaç bulunmadığından ödenek ve tertip kaldırılmıştır. 
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1 500 Lira 305 nci bölümün 2 nci îller madd esindedir. Halen kira ile tutulan binalara göre 
fazlası olup tasarruf edilmiştir. 

1 Lira 307 nci bölümün 3 ncü maddesin dedir. Yıl içindfc ecnebi memleketlere gidecek 
kimse olmadığından tertip ve ödenek bütçeden çıkarılmıştır. 

1 Lira 309 ncu bölümün 1 nci maddesin dedir. Merkezde taşıt aracı kullanılmamasmdan 
dolayı ödenek ve tertip bütçeden çıkarılmıştır. 

1 Lira 309 ncu bölümün 2 nci maddesin dedir. Merkezde taşıt aracı kullanılmamasmdan 
dolayı ödenek ve tertip bütçeden çıkat ılmıştır. 

10 Lira 309 ncu bülümün 3 ncü iller taşıtları işletme maddesmdedir. 
5 000 Lira 309 ncu bölümün 4. ncü iller taşıtları onarma giderleri maddesindendir. Yapılan 

sarfiyata göre bu miktar tasarruf olunmuştur. 
500 Lira 418 nci para tabıma giderleri bölümündedir. Yapılan sarfiyata göre bu miktar ta

sarruf olunmuştur. 
3 000 Lira 419 ncu mahkeme giderleri bölümündedir. Sarfiyata nazaran bu miktar tenzil edil

miştir. 
20 000 Lira 421 nci bölümdedir. Yapılan sarfiyat göz önünde bulundurularak bu miktar tenzil 

edilmiştir. 
1 Lira 721 nci bölümdedir. Taşıt satmalmması düşünülmediğinden tertip ve ödeneği büt

çeden çıkarılmıştır. 
3 Lira 731 nci bölümün 1, 2 ve 3. ncü maddelerindedir. İlgisi dolayısiyle 902 nci bölüm 

bütçeye konulmuş olduğundan bu bölüm bütün maddeleriyle bütçeden çıkarılmıştır. 

39 277 Toplam 

Yatırımlar 

Iludut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün 1951 yıh Yatırımlar giderleri 1950 yılma 
nazaran (13 997) lira noksaniyle (67 000) lira olarak tesbit edilmiştir. 
Bu noksanlık haddizatında (22 997) lira ise de'geçen seneki ödeneğine nazaran artırılan 
9 000 lira bu miktardan düşülünce hakiki noksanlık yukarda arzolunduğu gibi (13 997) 
liradan ibarettir. 
Fazla ve eksiklerin ilgili bölüm ve maddeleriyle gerekçeleri aşağıda açıklanmıştır. 
Fazlalar: 

9 000 Lira 902 nci Bina satmalma ve yaptırma giderleri bölümündedir. Geçen yıl bütçesinin 
731 nci bölümünü teşkil eden bu bölümün yatırımlara dâhil bulunması itibariyle sayısı 
değiştirilmiş ve Hazineden satmalının alan takarrür eden İskenderun, Ayvalık, ve Di
kili binaları için bu miktar artırılmıştır. 

9 000 Toplam 

Eksikler: 

20 997 Lira 901 nci Onarma işleri bölümündedir. Tasarruf maksadiyle bu miktar düşülmüştür. 
1 999 Lira 903 ncü bölümün 1 nci maddesin dedir. 8 000 lira ile idare olunacağının hesap

lanmasına binaen bu miktar tenzil edilmiştir. 
1 Lira 903 ncü bölümün 2 nci maddesin dedir. Yeni alet gereç ve araç alınması düşünül

mediğinden bu tertip ve ödeneği bütçeden çıkarılmıştır. 

22 997 Toplam 

( S. Sayısı: 91) 



— 6 — 
GELİR BÜTÇESİ GEREKÇESİ 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün 1951 yılı Gelirleri 1950 yılına nazaran (8 007) li
ra fazlasiyle (1 212 760) lira olarak tahmin edilmiştir. Bu fazlalık haddizatında (55 500) lira ise de 
Hazineden yapılan yardım ile devredilecek nakit bölümlerinden indirilmiş olan (47 493) lira bu 
miktardan düşülünce fazlalığın yukarda belirtildiği gibi (8 007) liradan ibaret bulunduğu görülür 

Fazla ve eksiklerin ilgili bölüm ve maddeleryle gerekçeleri aşağıda açıklanmıştır. 

Fazlalar : 

50 000 Lira. 1 nci bölümün 1 nci Sıhhiye Resmi maddesindedir. 1949 yılının son 4 aylık tahsilat 
toplamı.olan (224 823) lira ayni yılın ilk 8 aylığının tutarı olan 478 993 liranın % 47 
sini teşkil etmektedir. 1950 yılının ilk S aylık tahsilatının tutarı olan (496 562) liranın 
% 47 si (233 120) lira ilk 8 aylığa ilâve edilmek suretiyle 1950 yılının seneliği (729 000) 
lira tutmakta ise de ihtiyata riayet edilerek bu miktar zam yapılmıştır. 

3 000 Lira. 2 nci bölümün 1 nci para cezası maddesindedir. 5435 sayılı Kanunla yapılmış olan 
zam dolay isiyle ihtiyaten bu miktar zam yapılmıştır. 

500 Lira 2 nci bölümün 2 nci satılacak mallar maddesindedir. Tahsil seyrine göre bu asgari 
bir hesapla bu miktar artırılmıştır. 

2 000 Lira. 2 nci bölümün 3 ncü çeşitli gelirler maddesindedir. Yıl içindeki tahsilat seyrine gö
re bu miktar artırılmıştır. 

55 500 Toplam 

Eksikler : 

22 000 Lira. 3 ncü Genel Bütçeden yardım bölümündedir. Gelirde vâki artış dolayısiyle yardım
dan bu miktar düşülmüştür. 

25 493 Lira. 4 ncü geçen yıldan devredilecek nakit bölümündedir. 1950 yılı için tahmin olunan 
(250 493) liradan bu miktar noksaniyle devrolunaeağınm hesaplanmasına binaen duyul
muştur. 

47 493 ' Toplam 
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Rapor 

22 . I . 1951 

Bütçe Komisyonu Yüksek Başkanlığına 

Beynelmilel ticaret yolları vasıtasiyle intikal edebilecek bulaşıcı hastalıkları yurda sokmamak 
ve sokulan vakaları da olduğu yerde söndürmek vazifesiyle görevli bulunan ve katma bir bütçe 
ile idare olunan (Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü) bu vazifesini başlıca limanlarımızda 
bulunan Sahil Sıhhiye merkezleri, Sahil Sıhhiye idareleri, Tahaffuzhane ve Bekteriyoloji Mües
seseleri, Ankara ve Yeşilköy hava meydanlarındaki Sağlık Denetleme merkezleriyle yapmakta ise de 
kara hududlarımızda maalesef hemen hiçbir teşkilâtı bulunmamaktadır. 

Genel Müdürlük yukarda arzolunan vazifelerini Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Milletlerarası 
Sağlık Sözleşmeleri ve Havai Seyrüsefere ait Sağlık Anlaşmaları hükümleri dâhilinde ifa etmekte 
olup mütevazı bütçesi ve mahdut kadrosuna rağmen bu işleri şükrana lâyık bir şekilde başardığı da 
son yıllarda uzak veya yakın yabancı bâzı limanlarda çıkan kolera ve veba gibi salgınların yur
dumuza sokulmamış olmsiyle sabit bulunmaktadır. Ancak tekmil hududlarımızm salgınlara karşı 
emin bir surette muhafazası için Doğu ve Güney sınırlarımızın gerekli yerlerinde bir an evvel lü
zumlu tertibat ve teşkilâtın kurulması da elzem bulunmaktadır. 

Genel Müdürlüğün esas vazife ve teşkilâtı hakkındaki şu kısa mâruzâttan sonra idarenin 1951 
malî yılı gider ve gelir bütçeleri hakkındaki düşüncelerimiz Komisyonumuz Başkanlık Divanınca 
tesbit edilen esaslar dâhilinde aşağıda arzedilmiştiı. 

Gelir Bütçesi 

(A, 1) (A, 2) 
* 

1. Genel Müdürlüğün 1950 yılı giderleri yatırımlar kısmı da dâhil (1 204 753) liradan ibaret 
iken 1951 yılı gider bütçesinin yatırımlar dışında (1 145 760) ve yatırımların da (67 000) lira ol
mak üzere ceman (1 212 760) lira olarak tesbit edilmiş bulunduğu bu suretle umumi olarak geçen 
seneye nazaran (8 007) liralık bir fazlalık arzettiği görülmektedir. 

Bütçe gerekçesinde her bölüm için ayrı ayrı izah edildiği üzere bu sene geçen yıla nazaran 
yatırımlar dışında ceman (61 281) liralık bir fazlalık ve (39 277) liralık bir eksiklik, yatırımlar 
kısmında da (9 000) lira fazlalık ve (22 997) lira eksiklik mevcuttur ki bu suretle ceman fazla ve 
eksiklik hasılası olarak geçen yıla nazaran (8 007) Ura. bir fazlalık bulunmaktadır. 

Bütçenin bölüm ve maddelerinin incelenmesinde: 

201 nci bölümün 4 ncü maddesindeki (îller memurları açık aylığı) nın egçen yıla nazaran 3 725 
lira fazlasiyle 6 225 lira olarak tesbit edildiği görülmüş bunun da üç memura açık aylığı veril-
sinden ileri geldiği ve fakat bütçenin tanziminden sonra bu memurların tâyini yapılmış olduğundan 
fazla konulan bu ödenekten 2 500 lirasının aynı bölümün 4 ncü maddesinde ipkasına ve 1 000 lira
sının aynı bölümün 3 ncü maddesine ilâvesine, bakiye kalan 2 725 liranın 725 lirasının 302 nci bö
lümün (2 nci döşeme ve Demirbaş) maddesine 1 000 lirasının aynı bölümün (4 ncü aydınlatma) ve 
1 000 lirasının da (5 nci ısıtma) maddelerine aktarılmasına idarece lüzum gösterilmiş ve 
keyfiyet uygun bulunmuş olduğundan yüksek komisyonca da tasvip buyurulduğu takdirde esasen 
ödenekleri gayrikâfi görülen bu maddeler nispeten tatminkâr bir miktara çıkarılmış olacak ve bu 
suretle 201 nci bölümün toplamı (425 200) ve 302 nci bölümün toplamı da (22 225) lira olacaktır. 

( â. Sayısı : 91 ) 
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2. Genel müdürlüğün rasyonel çalışmayı sağlamak ve vazifelerini hakkiyle başarma imkânını 

elde etmek üzere hazırlamış bulunduğu teşkilât Kanununun iki yıldan beri meriyete konamamış 
bulunması bu idarede esaslı ve müspet çalışmanın teessüsüne mâni olmuş bulunmaktadır. 

3. Bütçede yapılan tetkikatta, vazifesini mahdut kadro ve vasıtalarla yapmakta bulunan bu 
müessesede daha fazla tasarruf yapılmasına imkân görülememiş ve hizmetlerinden bir kısmından 
sarfınazar edilmesi veya tehir edilmesi vazifesinin önemi bakımından düşünülmemiştir; 

4. Genel müdürlüğün kuruluş gayesinin kısmi ifadesi olan ve gider bütçesinin 421 nci bölü
münü teşkil eden (Sağlık temizleme giderleri) için konulan ödenekler esas gaye itibariyle çok 
kifayetsizdir: Kullanılan alet ve malzeme de iptidai bir mahiyettedir. Bu cümleden olarak gemi
lerde yapılan fare itlafı ameliyesi için modern cihazlara ihtiyaç bulunmakta olup bu husus için 
bilhassa (kılayton .dubası) temini temenniye şayandır. 

Keza gider bütçesinin 306 ncı bölümünü teşkil eden giyecekler kısmının ödeneklerinin de nok
san olduğuna kanaat getirilmiştir. Bilhassa bu bölümden giydirilecekler arasında Kış, Yaz gece 
ve gündüz kar ve yağmurda vazife görecek olan ve memlekete gelen yabancı gemilerle Türk sula
rında ilk temas ve tesiri yapacak kimselerin de bulunduğu düşünülürse hem vazifelilerin sağlığını 
korumak ve hem de yabancılara karşı müsait bir tesir bırakmak bakımından bilhassa "bu eleman
ların muntazam giydirilmiş olmalarının lüzumu bir zaruret olarak kendini gösterir. 

Yatırımlar bütçesinin de kara hudutlarımızda gerekli tesisat ve teşkilâtı kurmak üzere önü
müzdeki yıllarda ihtiyaçla mütenasip olarak ve tedricen olsun işe başlamak üzere artırılması çok 
ehemmiyetle nazara alınacak bir meseledir. 

Diğer bölümlerdeki ve maddelerdeki"ödenekle;• maksadı temine kâfi olup üst derece aylıklarının 
karşılığı da tamamen konmuş bulunmaktadır. 

5. Genel Müdürlük bütçesinde yıl içersinde Emekli Sandığı kanunu dolayısiyle ek öde 
nek alınmasına mecburiyet hâsıl olmuş ve mahdut miktarda da aktarmalar yapılmıştır. 

6. (L) cetveli bu yıl aynen muhafaza edilmiş (D) cetvelinde daimî mahiyette olan hizmetli 
görülmemiştir. Bu cetvele bu yıl merkezde 130 lira ücretli bir daktilo ilâve edilmiş ve bâzı deniz 
mürettebatının ücretlerine 25 - 10 lira arasında mahdut zamlar yapılmıştır. Bu müessesenin deniz 
nakil vasıtalarında çalışan müstehdemlerin durumları diğer Devlet müesseseleriyle kıyaslandığı tak
dirde prim ve iaşe gibi yardımlardan mahrum bulundukları ücretlerinin de esasen dun olması ha
sebiyle ehliyetli eleman bulmakta müşkülât çekileceği aşikâr olduğundan yapılan bu cüzi zamlarda 
bir fevkalâdelik görülmemiştir. 

7. Çocuk zammı için konan ödenek tahmine istinat etmektedir. Ve maksadı temine kâfi gel
mektedir. 

8. Borçlar tertibi için konulan ödenek kâfi bir miktardadır. 

9. Mecburi hizmetli kimselerden kadro dişin da istihdam edilen bulunup bulunmadığı hususu, 
Genel Müdürlük memurlarının tâyinleri Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına ait olduğundan 
katı olarak bir fikir edinilememiştir. 

10. Posta ve Telgraf ücretlerinin peşin ödenmesi usulünün neticeleri hakkında bu küçük bütçe 
üzerinde katî bir hükme varılması işin selâmeti bakımından doğru bulunamamıştır. 

11. Taşıtların ekserisi deniz nakil vasıtaları olup teşkilâta ancak kâfi gelmektedir. Ve kısmı 
âzami eski olduğundan işletme ve tamir masrafları pahalıya mal olmaktadır. Bunların da tedri
cen yenilenmesi şayanı temennidir. Merkeze ait taşıt yoktur. 
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12. Kira ödenekerinde geçen yıla nazaran tasarruf yapılmış olup kira bedelleri illerdeki 
binalara ait buunmaktadır. 

13. Yolluklar için kâfi ödenek konulmuştur. 

14. Emekli olarak bir doktor istihdam olunmaktadır. 

15. (R) cetveli kanuni formüllere uygun görülmekte ise de esasen mesele bütün Devlet 
teşkilâtı arasında bu cetvelin umumi bir ahenk tesis edecek tarzda tesbit edilmiş olmasındadır. 

Gelir Bütçesi 

Genel Müdürlüğün gelirlerini 1340 tarihli Rüsumu Sıhhiye Kanunu ve ekleri ve Montrö Sözleş
mesine tevfikan tahsil etmekte olduğu rüsum teşkil etmekte vu bunlar İkinci Dünya Harbine ka
dar kendisini idareye kâfi gelmekte ise de İkinci Dünya Harbinin başlaması, Boğazların kapanması 
ve deniz ticaretinin durması yüzünden idarenin geliri çok azalmış ve Umumi Muvazeneden yar
dım. zarureti hâsıl olmuştur. Harb nihayet bulduktan sonra varidat yavaş yavaş artmaya baş
lamıştır. 

İdarenin 1951 yılı gelirleri 1950 yılma nazaran 8 007 lira fazlasiyle (1 212 760) lira olarak 
tahmin edilmiştir. Bu tahminin en büyük kısmını Rüsumu Sıhhiye Genel Bütçeden yapılan yar
dım ve geçen yıldan devredilecek nakit ile gayrimenkul gelirleri teşkil etmektedir. Bu gayrimen-
kullerin en mühim kısmını halen Sağlık Bakanlığının işgalinde bulunan Bakanlık binasiyîe bu
nun müştemilâtından iki apartman ve bir villâ teşkil etmektedir. 

Halen Hazine namına tescil edilmiş olup intifa hakları Genel Müdürlüğe ait bulunan bu gay-
rimenkullerin Hazineye ait diğer gayrimenkuller meyanmda hukuki bir esasa istinat ettirilerek 
bugünkü durumdan kurtarılmaları temenniye şayan görülmüştür. 

Netice: 

1. Genel Müdürlük Teşkilât Kanununun bir an evvel meriyete konulması, 

2. Kara hudutlarında da gerekli teşkilât ve tertibatın bir an evvel ele alınması, 

3. Genel Müdürlüğün intifa hakkı bulunan gayrimenkullerin icar ve isticarının hukuki bir 
esasa istinat ettirilmesi. 

Hususları temenniye şayan görülmüş olmakla keyfiyet saygı ile arzolunur. 

Ankara Milletvekili 
Dr. Muhlis Bayramoğlu 

(S. Sayısı: 91) 
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Bütçe Kom 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 1/84 
Karar No. 34 

Yüksek 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 

1951 yılı Bütçesi hakkında Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığınca hazırlanıp Başbakanlığın 
30 . XI . 1950 tarihli ve 71/1722 sayılı tezkeresiy
le Yüksek Meclise sunulan kanun tasarısı Ko
misyonumuza verilmekle Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanı Ekrem Hayri Üstündağ ve mezkûr 
daire Genel Müdürü ile Maliye Bakanlığı adı
na Bütçe ve Milî Kontrol Genel Müdürü hazır 
oldukları halde incelenip görüşüldü. 

Bu Genel Müdürlüğün 1951 yılı bütçesini 
Komisyon adına inceliyen raportörün raporu 
okunup bütçenin tümü üzerinde gerekli görüş
meler yapıldıktan sonra bölümler ayrı ayrı in
celenmiş ve hizmetler hakkında malûmat alın
mıştır. 

Gider bütçesi: 
Genel Müdürlüğün 1951 yılı âdi bütçesi ge

çen yıla nispetle (22 003) liralık bir fazlalık ar-
zetmekte ve (A/l) cetveli toplamı (1 145 760) 
lira olarak teklif edilmiş bulunmaktadır. Ya
tırımları ihtiva eden (A/2) cetveli toplamı ise 
(67 000) liradan ibaret olup geçen yıla nazaran 
(13 997) liralık noksanlık arzetmektedir. 

Bu Genel Müdürlüğün kıyılarımızdaki teş
kilâtı, memleketin iktisadi hareketlerine ve bil
hassa dünya siyasi istikrarının vaziyetine göre 
bâzı tahavvüller arzetmekte olup bu tesirler al
tında, bilhassa harb yıllarında bâzı mmtakalar-
da ithal fazlalığı hâsıl olması ve bâzı limanları
mızda mevcut faaliyetin birden azalması gibi 
âmiller, idarenin bu faaliyetiyle mütenasip ola
rak bâzı mahallerde tekasüfünü intaç etmiş ve 
bugün birçok liman ve kıyılarımızdaki teşkilâ
tına artık lüzum kalmadığı anlaşılmış bulun
maktadır. 

Ancak Idaro memleketin yalnız kıyılarını değil, 
kara hudutlarının da sağlığını korumakla görevli 
olduğu göz önünde tutulursa hemen hemen bu 
güne kadar mühmel vaziyette bulunan kara hu
dutlarımızda yeniden teşkilâtlanması ve pek az 
yerlerde mevcut olanların da takviyesi ve bu-

raporu 

17 . II . 1951 

Başkanlığa 
nun için de kıyılarda lüzumu kalmıyan kadrola
rın buralara aktarılması ve bu işin süratle inta
cı Komisyonumuzca temenni olunmuştur. 

Bölümler üzerinde yapılan görüşmelerde ra
portörün teklif ettiği birkaç ufak değişiklik 
yapılmak suretiyle Genel Müdürlük Bütçesinin 
(A/l) cetveli toplamı (1 144 260) lira olarak 
ve (A/2) cetveli de ayniyle (67 000) lira olarak 
Komisyonumuzca kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Gelir Bütçesi : 
Genel Müdürlüğün Gelir Bütçesi geçen yı

la nazaran (8 017) lira bir fazlalık arzetmekte
dir. İdarenin en mühim gelirini 1 nci bölüm
deki resimler teşkil etmekte olup bu da limanla
rımıza gelen gemilerin miktarı ile mütenasip 
olarak artmakta veya eksilmektedir. Bu bö
lüm için (734 000) lira olarak (5 000) lira faz-
lasiyle tahmin edilen rakamın 1950 yılı on aylık 
seyrine göre tahakkuku mümkün olduğu anla
şılmıştır. Bundan başka çeşitli gelirler ve büt
çeden yardım ve geçen yıldan devredilen nakit 
bölümlerini ihtiva etmekte olup toplamı 
(1 212 760) lira tutmaktadır. Komisyonumuz 
(A/l) cetvelindeki değişiklik mukabili Hazine 
yardımından da 1140 liranın indirilmesini uy
gun görmüş ve gelir toplamını (1 211 620) lira 
olarak kabul etmiştir. 

Bütçe tasarısı : 
Tasarının 1 ve 2 nci maddelerinde yukarda 

arzedilen değişikliğe uygun olarak düzeltilmi| 
ve diğer maddeler ayniyle kabul edilmiştir. 

Hudut ve Sahiller Saağlık Genel Müdürlüğü 
1951 yılı Bütçesi cetvelleriyle birlikte Kamuta
yın onayına arzedilmek üzere Yüksek Başkanlığa 
sunulur. 

Balkan Başkan V. Sözcü 
İstanbul Burdur Çanakkale 

E. Adakan F. Çelikba§ E. Kalafat 
Kâtip 
Bursa Ankara Antalya 

H. Şaman M. Bayramoğlu A. Sarıoğlu 

( S. Sayın : 91) 
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Aydın 

E. Menderes 
Çanakkale 

K. AkiHanlar 
Eskişehir 

A. Potuoğlu 
İstanbul 

F. Sayımer 
Konya 

R. Birand 

Balıkesir 
E. Bju4akoğlu 
Diyarbakır 
E. Ekinci 

Giresun 
M, Şener 

îstenbul 
C. Türkgeldi 

Malatya 
Muhalifim 
"M. S. Eti 

Bolu 
M. Güçbümez 

Elâzığ 
Ö. F. Sanaç 

İstanbul 
A. H. Başar 
Kırklareli 
Ş.Bakay 

Manas 
N. ökmen 

Mardin 
Muhalifim 
R. Erten 

Seyhan 
Dr. S. Ban 

Trabzon 

Mardin 
Dr. K. Türkoğlu 

Tokad 
S. Atanç 

Ordu 
R, Aksoy 

Trabzon 
Muhalifim 

C. R. Eyuboğlu 

S. F. Kalaycıoğlu Dr, 
Van . 

Muhalifim 
F. Melen 

Urfa 
, F. Ergin 

(Si^Sayifii: 91) 
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Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1951 yılı Bütçe Kanunu tasarısı 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

MADDE 1. — Hudut ve Sahiller" 
Sağlık Genel Müdürlüğü 1951 Bütçe 
yılı yatırımlar dışında kalan giderleri 
için bağlı (A -1) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere (1145 760) lira ve yatırım 
giderleri için de bağlı (A-2) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (67 000) lira 
ödenek verilmiştir. 

MADDE 2.— Hudut ve Sahiller 
Sağlık Genel Müdürlüğü 1951 Bütçe yılı 
giderlerine karşılık olan gelirler bağlı 
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(1 212 760) lira olarak tahmin edilmi
ştir. 

MADDE 3 .— Hudut ve Sahiller 
Sağlık Genel Müdürlüğünce 1951 Bütçe 
yılından elde edilecek gelir çeşitlerin
den herbirinin dayandığı hükümler bağ
lı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
Bu cetvelde yazılı gelirlerin tarh ve tah
siline 1951 Bütçe yılında da devam olu
nur. 

MADDE 4. — Hudut ve Sahiller 
Sağlık Genel Müdürlüğünün 30.VI.1939 
tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 19 ncu 
maddesine giren hizmetlileri bağlı (D) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi 
gereğince geçici mahiyetteki hizmetliler 
için Bakanlar Kurulu karariyle kadro 
alınabilecek tertipler bağlı (E) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar er
tesi yıl bütçesiyle Büyük Millet Mecli
sine sunulur. Ve bunların eldeki kad
rolara ek olmaması şarttır. 

MADDE 5. — Geçen yıl borçları bö
lümündeki ödenek üstünde çıkan ve 
1950 yılı Bütçesinin ait olduğu tertibin
de karşılığı bulunan borçlar ilgili olduk
ları hizmet bölümlerinden bu bölüme 
Maliye Bakanlığınca aktarılacak öde
neklerden ödenir. 

1928 -1949 bütçe yıllarına ait olduğu 
Muhasebei Umumiye Kanununun 93 

MMM& %. — BMııt ve Sabiler 
Sağhfc Genel MMd&rlüğü 1951 B ü t ç e l i 
yatarımlar dışında*kalan giderleri için 
bapı iA - 1) işaretli cetvelde göstetü-
diğiMmm (1144:4*20) lira ve yatırım 
giderleri için de bağlju (A - 2) işaretM 
cetvelde gösterildiği üzere (&J 00G) lira 
^denek verilmiştir. 

M A D B E 3 . — Hudut ve Sahüer 
Sapdc<jktoelMiiMüri^ü 1953b Bütçe yılı 
gaderleriısîe karşı&k otoaı gelirler bağlı 
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(1 211 620) lira olarak tahmin edilmiş 
tir. 

MAmm& — Ayniyle 
mistir: 

kabul edik 

MADDE 4. — Ayniyle kabul edil-
mışfe 

MADDE 5. 
mistir. 

Ayniyle kabul edü-

(S. Sayı**: $1) 
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Hü. 

ncü maddesine göre zaman aşımına uğ
ramış ve karşılıkları yılları bütçelerin
de bulunan borçlar 1951 yılı Bütçesinin 
ilgili hizmet tertiplerinden veya 3-4 ncü 
kısım bölümleriyle yatırım bölümleri ar
tıklarından eski yıllar borçları bölümle
rine Maliye Bakanlığınca aktarılacak 
ödeneklerden ödenir. 

MADDE 6. — Hudut ve Sahiller 
Sağlık Genel Müdürlüğü teşkilâtı hak
kındaki 13 . V . 1940 tarihli ve 3820 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde 
yazılı kadrolardan bağlı (L) işaretli cet
velde gösterilenler 1951 Bütçe yılında 
kullanılmaz. 

MADDE 7. — Gider bölümlerinden 
yapılacak harcamalar ilişkin formül, 
bağlı (R) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. 

MADDE 8. — Bu kanun hükümleri 
1 Mart 1951 tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 9. — Bu kanunu Maliye, 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanları yü
rütür. 

Başbakan 
A. Menderes 

Devlet Bakam 
Başbakan Yardımcısı 

8. Ağaoğlu 
Devlet Bakanı Adalet Bakanı 

F. L. Karaosmanoğlu H. özyörük 
Millî Savunma Bakanı İçişleri Bakam 

R. Ş, İnce 
Dışişleri Bakam 

F. Köprülü 
Millî Eğitim Bakam 

T. İleri 
Eko. ve Ticaret B, 
Z. H. Velibeşe 

G. ve Tekel Bakanı 
N. özsan 

Ulaştırma Bakanı 
S. Kurtbek 

B. Nasuhioğlu 
Maliye Bakanı 

H. Ayan 
Bayındırlık Bakanı 

Sağ ve Sos. Y. B. 

Tarım Bakanı 
N. lyriboz 

Çalışma Bakanı ve 
Bayındırlık B. V. 

H. Polatkan 
işletmeler Bakanı 

M, Ete 

B. K. 

MADDE 6. 
mistir. 

Ayniyle kabul edil-

MADDE 7. 
mistir. 

MADDE 8. 
mistir. 

MADDE 9. 
mistir. 

Ayniyle kabul edil-

— Ayniyle kabul edil-

— Ayniyle kabul edil-

^S, Sayısı; 91) 
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A/ l CETVELİ 

1950 1951 yılı için 
Yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilea 
B. M. ödeneğin çeşidi Lira l ira Lira 

201 

202 

0 

203 

1 
2 
3 
4 

1 
2 
3 
4 

0 

İkinci kısım - Personel 
giderleri 

I - Aylıklar ve ücretler 
Aylıklar 
Merkez memurları aylığı 
îller memurları aylığı 
Merkez memurları açıy aylığı 
îller memurları açık aylığı 

Bölüm toplamı 
* 

Ücretler 
Merkez memurları ücreti 
îller memurları ücreti 
Merkez himetlileri ücreti 
îller hizmetlileri ücreti 

Bölüm toplamı 

Geçici hizmetliler ücreti 
Merkez geçici hizmetliler üc
reti 
îller geçici hizmetlileri ücreti 

Bölüm toplamı 

98 800 
322 400 

500 
2 500 

424 200 

12 000 
9 600 

16 080 
158 640 

196 320 

750 
3 000 

3 750 

98 800 
322 400 

500 
6 225 

427 925 

16 200 
5 400 

17 940 
161 400 

200 940 

0 
3 000 

3 000 

98 800 
322 400 

1 500 
2 500 

425 20fr 

16200 
5 400 

17 940 
161 400 

200 940 

0 
3 000 

0 

I I - Başka haklar 
0 Geçici tazminat 900 720 0 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 

1 Merkez memurları çocuk zam
mı 4 000 4 000 4 000 

2 îller memurları çocuk zammı 16 000 14 000 14 000 
3 Merkez memurları doğum yar

dımı 800 800 800 
. ( S. Sayısı ; 91) 
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B. M. 

207 

ödeneğin çeşidi 

1960 1951 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonea 

ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

4 iller memurları doğum yardı
mı 

5 Çerkez memurları ölüm yar-

6 îller memurları ölüm yardımı 

Bolüm toplamı 

3656 sayılı Kanunun 5 nci mad
desi gereğince ödenecek ya
bancı dil para mükâfatı 
5439 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesine göre memurlara ve
rilecek ikramiye karşılığı 

1 400 

2 000 
3 000 

27 200 

1 400 

2 000 
3 000 

25 200 

1 400 

2 000 
3 000 

25 200 

0 

421 
209 

5110 
211 
221 

391 

1 

2 
3 
4 

5 

1 
2 

5434 sayılı Kanun gereğince 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığına yapılacak ödemeler 
%5 emekli ve % 25 giriş kese-
nekleriyle artış farkları karşı
lığı 
% 1 ek karşılıkları 
EmeMi ikramiyesi karşılığı 
Sandık yönetim giderleri kar
şılığı 
Diğer ödemeler 

Bölüm toplamı 

Temsil ödeneği 
Gece pratika ücreti 
Emekli, dul ve yetim aylıkları 

İkinci kısım toplamı 

Üçüncü kısım - Yönetim, 
giderleri 

Merkez büro giderleri 
Kırtasiye 
Ööşeme ve demirbaş 

( S. Sayısı : 

33 897 
6 163 

35 000 

1 
24 940 

100 001 

1 500 
21 680 
50 000 

825 553 

• • • - - . 

500 
1 000 

91) 

34 588 
6 289 

55 200 

1 500 
24 940 

122 517 

1 500 
21 552 
70 000 

873 775 

500 
1 000 

34 588 
6 289 

55 200 

1 500 
24 940 

122 517 

1 500 
21 552 
70 000 

869 910 

500 
1 000 

i 
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B. 

302 

-

303 
dm 

M. 

3 
4 
5 

1 
2 
3 
4 
5 

1 

2 
3 
4 

ödeneğin çeşidi 

öteberi 
Aydınlatma 
Isıtma 

Bölüm toplamı 

tiler büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
öteberi 
Aydınlatma 
Isıtma 

Bölüm toplamı 

Basılı kâğıt ve defterler 
Posta» telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
Merkez posta ve telgraf üc
retleri 
tiler posta ve telgraf ücretleri 
Merkez telefon giderleri 
tiler telefon giderleri 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lif* 

3 000 
1 000 
4- 000 

9 500 

2mo 3 000 
4 000 
4 000 
5 000 

18 000 

6 700 

2 500 
1 000 
2 000 
3 000 

1951 yılı için 
Hükümetçe 

ietenen 
liİTB 

3 000 
1 000 
4 ÖÖÖ 

rsoo 

2 000 
3 000 
5 000 
4 500 
5 000 

19 500 

6 700 

2 000 
2 0Q0 
İ 500 
&IG00 

Komiiyonea 
kabul edilen 

üûira 

3 000 
1 000 
4 ÖÖÖ 

9 500 

2 00Ö 
3 725 
5 « 0 
5 500 
6 000 

22 225 

0 700 

2 000 
2 00Ö 
1 506 
2 000 

305 

3Ö8 
307 

Bölüm toplamı 

ÎUer kira karşılığı 
Merkez 
tiler 

Bölüm toplamı 

8 500 

0 
1 

8 000 

8 001 
„.. :• ..,:••• uakîsrr-

Giyeeekler 
Yolluklar 

1 Sürekli görev yolluğu 
2 Geçici görev yolluğu 
0 Yabancı memleketler yolluğu 

Bölüm toplamı 

12 000 

3 000 
5 000 

1 

ao&ı 

7 500 

o 
o 

6 500 

12 000 

3 000 
5 000 

0 

7 50Û 

6 500 

Û 

izm 
3 000 
5 000 

0 

8 000 8 000 
=== 

(& Bayısın 91) 
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M. ödeneğin çeşidi 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1951 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 

1 Merkez 
2 îller 

Bölüm toplamı 

Taşıt giderleri 
0 Merkez taşıtları işletme gider

leri 
0 Merkez taşıtları onarma gider

leri 
1 îller taşıtları işletme giderleri 
2 îller taşıtları onarma giderleri 

Bölüm toplamı 

Üçüncü kısım toplamı 

1 000 
2 000 

3 000 

59 997 

133 699 

1 000 
2 000 

3 000 

0 

54 985 

127 685 

1 000 
2 000 

3 000 

0 

1 
34 995 
25 000 

0 
34 985 
20 000 

0 
34 985 
20 000 

54 985 

130 410 

Dördüncü kısım - Daire 
kısmetleri 

G-eri verilecek paralar 
İlâç ve lâboratuvar giderleri 
Eşya taşıma ve ambalaj ve si
gorta giderleri 
Vergi ve resimler 
Para taşıma giderleri 
Mahkeme giderleri 
Sağlık temizleme giderleri 
Etüv aletleri ve araçları işlet
me giderleri 
Temizleme gereçleri ve işçi gi
derleri 
Bakteriyoloji evleri giderleri 

1 000 
1 000 

5 000 
7 000 
1 000 
5 000 

1 000 
1 000 

5 000 
7 000 

500 
2 000 

1 000 
1 000 

5 000 
7 000 

500 
2 000 

5 000 

35 000 
8 000 

5 000 

35 000 
8 000 

5 000 

35 000 
8 000 

( S. Sayısı: 91) 
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B. M. Ödeneğin çeşidi 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1951 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

4 Sınır ve kıyılarda çıkacak bu
laşıcı hastalıkları önleme gi
derleri 85 000 65 000 65 000 

Bölüm toplamı 133 000 113 000 113 000 

422 Yolcuları besleme, donatım ve 
cenaze giderleri 4 200 4 200 4 200 

451 Yayın giderleri 

454 

501 
502 

0 

0 

1 
2 

1 
2 

0 
0 

Satmalma ve abone karşılığı 
Başka her çeşit giderleri 

Bölüm toplamı 

Sigorta 

Dördüncü kısım toplamı 

Beşinci kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçlan 
1946 - 1949 yılları borçları 
1928 - 1945 yılları borçlan 

Bölüm toplamı 

Beşinci kısım toplamı 

Yedinci kısım 

Taşıtlar satmalma karşılığı 
Yapı işleri 
Bina yapım giderleri 
Mevcut makina ve araçların 
onarılması ve yenilenmesi 

400 
500 

900 

2 000 

160 100 . 

2 400 

1 000 
1.000 

2 000 

4 400 

1 
1 

1 

400 
500 

900 

2 000 

136 600 

2 400 

4 300 
1 000 

5 300 

7 700 

0 
0 

0 

400 
500 

900 

2 000 

136 600 

2 400 

4 300 
1 000 

5 300 

7 700 

0 
0 

0 

( S. Sayısı: 91) 



18 — 

B. M. ödeneğin çeşidi 

O Mevcutlara ilâveten alınacak 
makinalar karşılığı 

Bölüm toplamı 

Yedinci kısım toplamı 

KISIMLAR TOPLAMI 
ikinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
Beşinci kısım toplamı 
Yedinci kısım toplamı 

GENEL TOPLAM 

1950 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1 

3 

4 

825 553 
133 699 
160 100 

4 400 
4 

1 123 756 

1951 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

0 

0 

0 

873 775 
127 685 
136 600 

7 700 
0 

1 145 760 

0 

0 

0 

869 910 
130 410 
136 600 

7 700 
0 

1 144 620 

A/2 - CETVELİ 

901 
902 

Yatırımlar 

Onarma işleri 
Bina yapımı ve satmalına gi
derleri 

70 997 

0 

50 000 

9 000 

50 000 

9 000 
903 Mevcut âlet, gereç ve araçla

rının onarılması ve yenilenme
si 9 999 8 000 8 000 

0 Mevcutlara ilâveten alınacak 
alet, gereç ve araçların karşı
lığı 1 0 0 

Bölüm toplamı 10 000 8 000 0 

Yatırımlar toplamı 80 997 67 000 67 000 

( S. Sayısı : 91) 
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B - GETVELÎ 

B. M. Gelirin çeşidi 

Birinci kısım 
Resimler 
Sıhhiye Resmi 
Kaplı patente 
Bulaşık resmi 

Bölüm toplamı 

Birinci kısmı toplamı 

İkinci kısım 
Çeşitli gelirler 
Para cezası 
Satılacak mallar 
Çeşitli gelirler 
Grayrimenkul gelirleri 

Bölüm toplamı 

İkinci kısım toplamı 

Üçüncü kısım 

1950 
Y ı l ı 

tahminleri 
Lira 

3 000 
500 

1 000 
14 760 

19 260 

19 260 

1951 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

tahmin edilen tahmin edil o 
Lira Lira 

6 000 
1 000 
3 000 

14 760 

24 760 

24 760 

650 000 
9 000 
25 000 

684 000 

684 000 

700 000 
9 000 
25 000 

734 000 

734 000 

700 000 
9 000 
25 000 

734 000 

734 000 

üçncü kısım toplamı 501493 454 000 

6 000 
1 000 
3 000 

14 760 

24 760 

24 760 

Genel Bütçeden yardım 
Geçen yıldan devredilecek na
kit 

251 000 

250 493 

229 000 

225 000 

227 860 

225 000 

452 860 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 
İkinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 

GENEL TOPLAM 
(S. Sayısı: 91) 

684 000 
19 260 
501 493 

1 204 753 

734 000 
24 760 
454 000 

1 212 760 

734 000 
24 760 
452 860 

1 211 620 
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C - CETVELİ 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi Tarihi 

Kanun 21.4.1340 
13.12.1935 

31.12.1936 

26.6.1947 

10.6.1949 

Numarası 

500 
2864 

3058 

5115 

5435 

Ö Z E T 

Rüsumu Sıhhiye Kanunu 
Tursit gemilerden alman resimlerden bâzılarının 
affına ve bâzılarının indirilmesine dair Kanun 
Rüsumu Sıhhiye hakkındaki 500 sayılı Kanuna ek 
Kanun 
Rüsumu Sıhhiye Kanununun 1 nci ve 4 ncü mad
delerinin değiştirildiği hakkında Kanun 
Türk Ceza Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi hakkında Kanun 

Bölüm 

E - CETVELÎ 

ödeneğin çeşidi 

203 iller geçici hizmetliler ücreti. 

D - CETVELİ 

Görevin 

. 
Daktilo 

» 
Dağıtıcı 
Odacı 

» 
Kapıcı 
Gece bekçisi 
Bâşmakinist 
Sürekli başişçi 

Etüv makinisti ve 
» » 

çeşidi 

MERKEZ 

TAŞRA 

elektrikçi 
» 

Sayı 

1 : ı 

1 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
1 

1 
4 

Ücret 

~'~7"», 

130 
130 
140 
90 
80 
90 
80 

325 
90 

175 
150 

( S. Say 

Görevin çeşidi 

Makinist yardımcısı ve ateşçi 
» » » 

Hizmet otomobili şoförü 
Odacı 
Yapı ve onarma işçisi 
Koruma evi sürekli işçisi 
Sürekli işçi (Enez) 

» » (Silifke) 
Hastabakıcı 
Bakteriyoloji evleri odacıları 

Koruyucular 

Başkoruyucu 
» 

Koruyucu 
» 
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Sayı 

2 
2 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
6 

1 
11 
3 
8 

30 

Ücret 

115 
100 
130 
70 
90 
80 
55 
50 
80 
80 

115 
100 
90 
90 
75 



Görevin çeşidi 

Transit koruyucu 
» » 

Deniz taşıt 
1 nci kaptan 
Kaptan 
Makinist 
Ateşçi 
Yağcı 
Tayfa 

araçları 

S« 

adamları 

iyi 

7 
1 

1 
2 
3 
4 
1 
7 

ücret 

90 
75 

250 
220 
200 
100 
100 
100 

Tayfa 

Görevin 

Motörbot şoförü 
» 
» 
» 

Dümenci 
» 

Sandalcı 

» 
» 
» 

çeşidi Sayı 

4 
2 
2 
2 
1 
5 
6 
7 

—— 
146 

Üeret 

80 
200 
190 
175 
150 
110 
100 

80 
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D. 

9 

13 

13 

13 

Görevin çeşidi 

Urla tahaffuzhanesi muavin ta
bibi 
2 nci sınıf sahil sağlık merkezi 
kâtibi 
2 nci sınıf sahil sağlık idare me
muru 
Tephirei 

Sayı 

1 

2 

1 
3 

Aylık 

40 

20 

20 
20 

D. Görevin çeşidi 

14 Sıhhat zabıta memuru 
7 Hava istasyonları sıhhi denetle

me merkezi tabibi 
12 Hava istasyonları sıhhi denetle

me merkezi kâtibi 

Sayı 

5 

1 

1 

Aylık 

15 

60 

25 

14 

R CETVELÎ 

Bölüm 211 — Gece pratika ücreti 
Gece pratika işlerini yapmaya hazır bulunacak memur ve hizmetlilere 1587 sayılı Kanuna göre 

verilecek gece pratika ücreti bu bölümden verilir. 

Bölüm 303 — Basılı kâğıt ve defterler 
Bastırılacak kâğıt ve defterlere ait gereçlerin satmalma karşılığı ile bunların kaplattırılması 

ve kaplı olarak alınması gereken defterlerin parası bu tertipten Ödenir. 

Bölüm 304 - Madde 3 — Merkez daireleri telefon giderleri 
Şehirlerarası telefon haberleşme ve yıllık abone ücretleri telefonların tesis ve tamir giderleri 

bu maddeden ödenir. 

Bölüm 304 - Madde 4 — İller telefon giderleri 
Şehirlerarası telefon haberleşme ve yıllık abone ücreleri, telefonların tesis ve tamir giderleri 

bu maddeden ödenir. 

Bölüm 306 — Giyecekler 
Elbise almaya hakkı olan dağıtıcı, odacı, kapıcı, bahçıvan, marangoz, boyacı, sürekli aylık üc-
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- 2 â -
retli işçilerle sah.il sağlık koruyucuları, kara ve deniz taşıt araçları adamlarına verilmekte olan 
giyim eşyası bu tertipten ödenir. 

Bölüm 309 - Madde 1 — îller taşıtan işletme giderleri 
Lüzumu halinde hariçten kira ile tutulacak taşıtların ücretleri de bu maddeden ödenir. 

Maddee 4 — tiler taşıtları onarma giderleri 
Taşıt araçlarının tebdilleri gereken motor, tekne v. s. gibi aksamının bedelleri bu maddeden 

ödenir. 

Bölüm 412 — İlâç ve lâboratuvar giderleri 
Aşı tatbikatında kullanılacak şırınga, iğne, saf alkol, pamuk, tentürdiyot v. s. gibi tıbbi alet 

ve gereçlerin paraları bu bölümden ödenir. 

Bölüm 421 - Madde 1 — Etüv aletleri ve araçları işletme giderleri 
Tahaffuzhanelerdeki etüv makineleriyle kazanları, elektrik dinamoları ve bunlara ait alet ve 

edevatın işletme masrafları bu maddeden ödenir. 

Madde 2 — Temizleme gereçleri ve işçi giderleri 
Fare öldürmede kullanılmak üzere satmalınması gereken kükürt, alkol, kibrit, mangal kömürü 

ve tozu, leğen, zaçayağı ve ekleri, pülvarizatör v. s. gibi temizlik araçlarının paraları ile bu iş
lerde çalıştırılacak olan işçilerle sıhhi nezaret tesisinde dışardan tutulacak işçilere verilecek gün
delikler, gemilerin muayeneleri için dışardan getirilecek tabiplere verilecek ücret ve yol paraları 
bu tertipten ödenir. 

Madde 4 — Sınır ve kıyılarda çıkacak bulaşıcı hastalıkları önleme giderleri 
Bu işleri yapmak için gereken bütün giderler bu maddeden ödenir. 

Bölüm 454 — Sigorta 
Bütün binalarla eşya, alet ve edevatın sigorta ücretleri bu maddeden ödenir. 

Bölüm 901 — Onarma işleri 
Binaların onarma, boya, badana kiremit aktarılması gibi masraflariyle diğer tamir giderleri bu 

bölümden ödenir. 

Bölüm 902 — Bina yapım ve satmalma giderleri 
Tahaffuzhane, merkez ve idare binaları yapımı ile bu maksatla satınalmacak bina ve arazinin 

paraları, yapıların plân ve keşifleri için ödenecek keşif ücretleri, yapıya nezaret edecek fen adam
larına ödenecek paralar ve bu işlerle ilgili diğer giderler bıı maddeden ödenir. 

Bölüm 903 — Etüv, dinamo ve temizleme alet, gereç ve araçlarının onarma ve satmalma gi
derleri 

Madde 1 —. Mevcut alet, gereç, araçların onarılması ve yenilenmesi 
Tahaffuzhanelerdeki etüv makineleriyle kazan ve bunlara ait alet ve edevat, elektrik dinemoları, 

merkez ve idarelerdeki temizleme alet ve araçlarının onarma ve satmalma giderleri bu maddeden 
ödenir. 
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