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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Bu Birleşimde üç oturum yapan Grenel Ku
rulda ; 

1962 yılı Bütçe kanunu tasarısı üzerindeki 
görüşmelere devam olunarak; 

Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesi kaibul edildi. 
İstanbul Üniversitesi, 
istanbul Teknik Üniversitesi, 
Ankara Üniversitesi, ve 

Ege Üniversitesi 1962 yılı Bütçe kanunları
nın görüşülmesi bitirildi. 

Bayındırlık Bakanlığı Bütçesi kaibul olundu. 

Karayolları Genel Müdürlüğü ile 
Devlet Su İşleri Gene] Müdürlüğü 1962 yılı 

Bütçe kanunlarının görüşülmesi tamamlandı. 
7 . 2 . 1962 Çarşamba günü saat 10,00 da top

lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan 
Sıutd Hayri Ürgüplü 

Kâtip 
Aydım 

Fikret Turhanyil 

Ondu 
Şevket Koksal 

BÎBÎNCÎ OTÜEUM 
Açılma saati ; 10,00 

BAŞKAN — Başkanveküi Sırrı Atafltay (Kars) 
KATİPLER : Kudret Bayhan (Niğde), Tank Remzi Baltan (Zonguldak) 

»>•« 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 

2. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacak. 
(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır. Müzake

relere başlıyoruz. 
Sayın Birant, gündem dışı söz istem iştiniz. 

Buyurun. 
İZZET BİRANT (İzmir) — Sayın Başkan, 

sayın arkadaşlarım, işlerimizin zamanında biti
rilmesi için, çalışma usullerimiz tesbit edilmiş 
bulunmaktadır. Parti sözcülerine 20 dakika, 
kendi adlarına konuşanlara 10 dakika müddet 
tahsis edilmiştir. Ancak, bunun yürütülmesin
de bir munis eda zarureti aşikârdır. Celse açıla
cağı zaman, Sayın Başkanın tokmakla bir defa 
vurarak celsenin açıldığını bildirmesi gayet ta
biîdir. Fakat burada konuşan hatip arkadaşa, 
hafif bir sesle fısıltı halinde ikazda bulunması 
mümkün iken, tokmakla birkaç defa vurarak, 
yüksek sesle ikaz ve tekrar etmesi lüzumsuzdur. 
Binaenaleyh, dikkat ediyorum bu ikaz. bâzı ar

kadaşlara 3 dakika, bâzı arkadaşlara iki dakika 
ve bâzı arkadaşlara da bir, hattâ yarım dakika 
olarak herkesin duyacağı bir şekilde bildirilmiş
tir. İstirham edeceğim, Riyaset bu ikazını hatibe 
duyuracak şekilde yalnız sesle yapsın. Müdde
tin bittiğini yine öyle bildirir. Fakat hatip usu
lü aşan bir hâdise yaparsa, onu bütün arkadaş
lara duyurabilmek için Reis, tokmağını ancak o 
halde kullansın. 

İkinci nokta: Başkanlık makamını işgal eden 
zat, celsenin iptidasından sonuna kadar, o ma
kamda bulunmak zorundadır. Dün Başkanlık 
makamını işgal eden arkadaşımız, gece maka
mını işgal etmemiştir. Arkadaşlarını yalnız bı
rakmıştır. Eğer bir mazereti var idiyse, özür di-
liyerek yerinden ayrılması ve yerini başka bir 
arkadaşına terk etmesi icabederdi. 

Başkanlık Divanından, özür dileyerek, bu 
hususlarda itinakâr olmasını rica edeceğim. He
pinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 
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3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — İstanbul Üniversitesi 1962 yılı Bütçe ka
nunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu rapo
ru (M. Meclisi 1/13, C. Senatosu 1/12) (S. Sa
yısı : 5) [Dağıtma tarihi : 30 .1.1962] 

BAŞKAN — Efendim, dün kaibııl duyurul
muş olan Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesinin ek
leri bulunan İstanbul Üniversitesi 1962 malî yı
lı bütçe tasarısını açık oylarınıza sunuyorum. 
Sepetler dolaştırılmak suretiyle oylarınız topla
nacaktır. 

Sayın Birant'ı dinlemiş bulunuyorsunuz. 
Muayyen bir müddet için hatiplerin ko
nuşma süreleri, yüksek huzurunuzda karar
laştırılmıştır. Bu müddetin duyurulması hu
susunda Riyaset Ihaber vermekle görevli
dir. önceden bir haber verme, uyarma mahi
yetindedir. Riyaset, bundan sonraki çalışma
larında daha hassas olmaya ve daha dikkatli 
davranmaya gayret edecektir. 

2. — 1962 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/5, 
C. Senatosu 1/9) 

A — TtCAEET BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Ticaret Bakanlığı bütçe görüş
melerine başlıyoruz. 

C. K. M. P. adına Sayın Rifat Etker... Yok. 
Sabahattin Orhon... Buyurun. 

Y. T. P. SENATO GRUPU ÂDINA SABA
HATTİN ORHON (Giresun) — Sayın Başkan, 
Cumhuriyet Senatosunun muhterem üyeleri, 
Sayın Vekâlet erkânı. Y. T. P. Senato Grupu 
adına Ticaret Bakanlığı bütçesi mevzuundaki 
görüşlerimizi arz edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar, ticari ve iktisadi iş
lerimizin, bugün memleketimizin en hayati mev
zularının başında bulunduğuna şüphe yoktur. 

Memleketimiz yaşama şartları, nüfus başı
na isabet eden millî gelir itibariyle, iktisaden 
az gelişmiş memleketler arasında bulunmakta
dır. Bundan dolayıdır ki, iktisadi ve ticari 
dâvaları memleketimizin en hayati meseleleri
nin çözümünde; ıslahat mevzuları ele alınır
ken, diğer meselelere takdimen ve bütün mese
leleri halledici ve geliştirici yolları açıcı faali
yetleri, Koalisyon Hükümetinin en ciddî şe

kilde meşgul olacağı bir mevzu olarak görmek
teyiz. 

Bilhassa mevcut nüfusumuzun hayat seviye
sini yükseltmek meselesi yanında, her yıl % 3 
nisbette artan nüfusumuzu da, aynı hayat se
viyesi sınırları içinde yaşatma ihtiyacının ye
ter derecede karşılanabilmesi, şüphesiz Hükü
metin bu hayatî meseleyi çözmede göstereceği 
maharete bağlı bulunacaktır. 

iktisadî meselelerin kısmı küllisinin netice
leri hakkında derhal hüküm vermek kolay 
değildir. Ticari ve iktisadi tedbirler, muayyen 
bir zaman içinde müspet veya menfi netice
lerini verir. Ekseriya da bir intikal devresinin 
geçmesini zaruri kılar. Bu hal, aynı şartlar ve 
vasatlar dâhilinde bütün dünya milletlerinde 
aynı şekilde tecelli etmiştir. Bunun içindir ki, 
Yeni Türkiye Partisi olarak bu geçici devre
nin milletimize tahmil etmesi mukadder netice
lerini istismar ederek bundan günlük politika
mıza mesnet bulmaya çalışır bir faaliyetten 
kaçınarak, belli parti tüzük ve programımız 
karşısında, memleket meselelerinin çözümünde, 
Hükümetin tutumundaki her müspet hareketi 
sonuna kadar desteklemeye ehemmiyet verdi
ğimiz kadar, yanlış hareketleri karşısında da 
zamanında ikaz vazifesini yapmak suretiyle 
bunlan önleme gayretinden hiçbir zaman fariğ 
btılunmıyacağız. 

Hükümetler sağlam bir bütçe, müstakar 
bir piyasa ve bununla müterafik olarak normal 
düzenli bir kredi politikası takibedebildiği müd
detçe iktisadi ve ticari sahada büyük ferahlık
ların vukuunu haklı olarak bekliyebilirler. 

Türkiye'mizde iktisadi ve ticari sahaya eğil
diğimiz zaman; karakteristik vasfımızı teşkil 
öden; iktisaden geri kalmış bulunduğumuz re
alitesine parmak basarak alınacak tedbirlerin 
bu geriliği giderecek hamleler olması icabettiği 
kanaatine varılması tabiîdir. 

Bu tedbirlerin kısa zamanda ve en iyi bir 
şekilde tahakkuku için istihsal ve yatırım poli
tikamızda gereken reformları tez elden tamam-
lıyarak iktisadi gelişme; yerüstü ve yeraltı 
istihsal sistemlerini modernleştirme ve bütün 
bunların neticesinde fert başına düşen millî ge
lir seviyesinin yükseltilmesi icabeder. 
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Bunun için de âmme idaresinden başlamak 

ve sermaye piyasasının teşekkülünü sağlamak 
amacını güden reformları geciktirmeden tahak
kuk ettirmek lâzımdır. Bu reformların gecik
mesi, memleketimizde hürriyet lejimi içinde 
iktisadi kalkınmamı/m temeli olarak tepkici 
ettiğimiz sermaye teşekkülünün gecikmesini tev-
lidedcceği endişesi başlıca kaygılarımız arasın
dadır. 

Bundan dolayıdır ki millî ekonomik bir plâ
nın tesbitinl ve bu ekonomik plânın disiplini 
içinde sabır ile çalışmayı samimiyetle arza et
mekteyiz. 

Devlet Plânlama Teşkilâtının çalışmalarının 
nazariyattan tatbiki kabili ve-
ti haiz ve memleket realitelerine uygun bir şe
kilde tanziminde büyük faydalar ummaktayız. 

Hükümet programında yer alan alenilik ve 
eşitliğin, ticari politikamızın ve faaliyetlerimi
zin temel prensipleri olarak ele alındığı ve 
bundan katiyen inhiraf olunmıyacağı yolunda, 
sayın Ticaret Vekilinin komisyon görüşmelerin
deki katî beyanlarım, ticaret hayatımızın hu
zur ve güveni sağlıyacak başlıca teminat olarak 
görmekten memnuniyet duymaktayız. 

Yeni Türkiye Partisi olarak, bu anlayış 
içinde Hükümetin her türlü kararı alırken, is
tikrar ve güvenlik unsurunu göz önünde bulun 
durmak suretiyle, ticaret hayatının serbest pi
yasa mefhumu içinde kalmasını dikkatle, izliye-
ceğiz. 

Bu bakımdan Hükümet programında iç pi
yasanın tanziminde verimsiz, neticeleri çok de
nenmiş menfi ve zecrî usuller yerine normal 
iktisadi tedbirlerin esas tutulacağı şeklinde ifa
desini bulan kararların tatbikatını beklemek
teyiz. 

Serbest piyasanın tekevvününde hususi sek
törün gayrİkabili ihmal bir unsur bulunduğu 
göz önünde tutularak, normal ve iktisadi ted
birleri araştırmada Hükümetin hususi sektörü 
yalnız kendi menfaatlerini düşünen kimseler 
görmesinden çok, o piyasanın bizzat âmili bu
lunduğa anlayışı ile, kendisine yardımcı telâkki 
ederek, iş birliği zihniyeti içinde çalışacağım 
anlamakta gerek Hükümet programı ve gerekse 
bugüne kadar vâki tutumu muvacehesinde, 
kendimizi haklı görmekteyiz. 

Bu anlayışın, bilhassa hürriyet rejimlerinin 
sağlam temeli olduğuna, inandığımız hususi sek

törün vekaletle olan münasebetlerinde ön plân
da tutulması kadar, artık vekâlet fonksiyon
un ile mütenasibolınıyacak derecede eskimiş 

ve tadili bir zaruret haline gelerek sayın vekilin 
vazifeye başladığı sıralarda yeniden tanzimini 
deri.)iş eylediği Vekâlet Teşkilât Kanununun ha
zırlıkları arasında hâkim ruh olarak dikkate 
alınmasını özlediğimizi ehemmiyetle belirtmek 
isterim 

Bu münasebetle de hazırlanmakta bulunan 
kanunun bir an evvel yüksek meclislere gelme
sindeki millî menfaatimize burada işaret etme
yi bir vazife telâkki eylediğimizi arz ederim. 

27 Mayısı mûtaakıp yapılan mesnetli ve 
mesnetsiz ihbarlar karşısında bâzı -vukufsuz 
teftiş ve tahkikatın çeşitli yollardan umumi 
efkâra isabetsiz şekillerde ve mubalâğaiandı-
rılarak aksinin, hususi teşebbüs üzerinde bü
yük bir ürkeklik yaratarak, piyasanın bugün
kü durgunluğunun ehemmiyetli bir âmili bu
lunduğunu inkar edemeyiz. 

Hususi sektördeki bu ürkekliğe muvazi ola
rak umumiyetle bütün Devlet dairelerinde ol
duğu gibi Bakanlık kademelerindeki vazifeli 
şahıslarda hâsı! olan, hususi sektöre para ka
zandırmaktan ziyade, her hangi bir görevin
den doğan hizmetleri ile hususi teşebbüs para 
kazanır ise bize söz gelmesi endişesi içinde va
zife görüş şeddinin süratle izalesi tedbirlerinin 
b/m an önce alınmasını lüzumlu bulmaktayız. 

Ticari ve İktisadi işlerde zuhur eden prob
lemlerin halli, sürat ve cesaretle karar alın
masını ieabettirir. Bu kararları alacak vazife
liler lâyikı veefhile işlerle alâkalanmadıkça, o 
işler aktüalitesini kaybeder. 

Halbuki hususi teşebbüs bu aktiialitenin 
içinde hayatiyetini ve muvaffakiyetini devam 
ettirmek mecburiyetindedir. Ayrıca rekabet 
ve geçim kaygusu içinde bulunan hususi te
şebbüs bu durum muvacehesinde her türlü 
yolları zorlamak durumuna düşer. Ve zaman 
zaman da kendi lehine hususi durumlar ya-
ratmava muvaffak olabilir. Böylece haksız re
kabetler doğabileceği gibi umumilik ve eşit
lik prensipleri ihlâl edilmiş zedelenmiş olur. 

Yeni Teşkilât Kanunundan beklenilen fay
dalardan birisi de Bakanlıktaki işlerin normal 
ve süratli bir şekilde yürütülmesi ve vazifeli
lerin her iş için mutlaka Vekil veya müsteşar-
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dan mucip almak yoliyle şahsi sorumluluk en
dişesinden ari bir çalışma siyasetini düzenliye-
cek usullerin tesisi olmalıdır. 

Bu usuller tesis edilirken de, aynı zaman
da bunları tatbik edecek vazifelilerin yüklen
dikleri sorumluluk derecesinde ücret almala
rının çarelerinin bulunmasını da beklemekte
yiz. Kanaatimizce, bu nevi vazifelilere o vazi
fede bulundukları müddetçe müktesep hak 
teşkil etmemek üzere, tatmin edici bir makam 
tazminatı ödenmesi mümkündür. 

Devlet Personel Dairesinin süratle getir
mesini beklediğimiz teklifleri arasında bu hu
susun ehemmiyetle dikkate alınmasını ve buna 
muvazi olarak Bakanlık Teşkilât Kanunu ha
zırlıkları arasında bu imkânı yaratacak ted
birlerin bulunmasını arzulamaktayız. 

Vekâlet çalışmalarında her şeyden önce, 
işlere sahip çıkma ve süratle bir hal yoluna 
bağlama heyecanının hakimiyetini tesis ede
cek zihniyet inkılâbının zaruretine inanıyoruz. 

Çalışma tarzlarını ve iş heyecanlarını, daha 
siyasi hayata intikal etmeden önce tanımak 
fırsatını bulduğum Sayın Vekil ve yakın me
sai arkadaşlarınclaki böylemesine bir hizmet 
aşkının, hâkim bir ruh olarak Bakanlık kade
melerindeki bütün vazifelilere sirayeti imkâ
nının ancak yeni Teşkilât Kanununun getire
ceği yeniliklerle mümkün olacağına kaaniiz. 

Yeni Türkiye Partisi olarak, Hükümet 
Programında iktisadi Devlet Teşekküllerinin 
politika mülâhazalarından masun bir ehliyet 
kadrosuna ve idaresine kavuşturulması başlı
ca ihtiyaçtır şeklinde ifadesini bulan görüşü
nün, tatbik sahasında yerini bulmasını hara
retle izlemekteyiz. 

Bakanlığın murakabesi altında bulunan 
İktisadi Devlet Teşekküllerinden Türkiye Oum-
Ihuriyeti Ziraat Ban'kasmı memleketimizin zi
rai ve iktisadi kalkınmasında en büyük vazi
feli bir müessese olarak görmekteyiz. İmkân
sızlıklar içinde bulunan bu müessesenin bu sa
hada ihtiyaç hissedilen kredilerin tevziin de 
nazım bir rol oynayabilmesi ancak geniş im
kânlara saıh'ibolafo:İanesi ile mümkündür. Üst üs
te idrak olunan kötü mahsul yılları haısebıyle 
donmuş bulunan alacaklarının tahsilinde uğraya
cağı müşkülâtı takdir ediyoruz. Bu yıl bütçesin
den sermaye hissesi olarak tefrik edilen 
100 milyon lira ile tohumluk bedeli kar-
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şılığı ayrılan 40 milyon lirayı gayrikâfi 
görmekle beraber bundan sonraki yıllara 
bir ümit ışığı tutması baklanından memnuniyetle 
telâkki etmekteyiz. Bu müessesenin doğmaya 
yüz tutmuş bulunan menabiini büsbütün seyya-
liyetten mahrum eylemek için kanuni mevzula
rı dışındaki iştiraklere zorlanması halinin ön
lenmesini ehemmiyetle tavsiye ederiz. 

Anayasanın 51 nci maddesi gereğince Devlet 
kooperatifinin gelişmesini sağlıyacak tedbirleri 
almak mecburiyetindedir. 

Tarım satış kooperatifleri birlikleri Kanunu 
ile anamukavelenamelerinin revizyonu hususun
da bakanlığın almakta bulunduğu tedbirlerden 
memnunuz. Ancak bu müesseseleri ayakta tu
tabilmek için bilhassa Tarım Satış kooperatif
leri birlikleri iştigal mevzuları dışındaki faali
yetlerinden teraküm ederek bu müesseselerin 
bünyelerinde donup kalan zararlarının tamamı
nın konsolide edilmesi faaliyetin hızlandırılma
sını arzulamaktayız. Bu zararlar konsolide edil
mez ve ortakara rücu yolllarma tevessül edilir 
ise, birliklerin dağılmasının önüne geçilemiyece-
ğini şimdiden bildirmek bir kehanet sayılma
malıdır. Bu .müesseselerin çalışma ınevzularma 
uygun bulunmıyan iştiraklerin tasfiyesi ile bun
lara bağlanan sermayelerinin kurtarılması fa
aliyetinin bakanlığın ehemmiyetli bir çalışma 
mevzuu- olduğuna inanmaktayız, 

Çalışma sahalarında geniş ve kalabalık bir 
ortak kütlesine dayanan bu müesseselerin inti
hap yoliyle teşekkül eden idare heyetlerinin çe
şitli siyasi görüşlere sahip bulunmalarını tabiî 
görmekle beraber, Bakanlığın kuracağı müessir 
ve bitaraf bir kontrol sistemi ile bu idare heyet
lerinin kendi siyasi görüşlerine göre icraata te
vessül eylemelerinin önüne geçilmesini temenni 
eylemekteyiz. 

Faal nüfusumuzun % 70 inin ziraatte çalış
ması ekonomimizin karakterini tâyin etmiştir. 
Zirai gelir seviyemizin millî gelir içindeki mev
kii bütçe gerekçelerinde ve istatistik rakamla
rında % 42,6 % 47,7 arasında tesbit edildiği 
görülmektedir. Zirai hâsılanın bu iniş ve çıkış
ları seneler ve rakamlarla gösterilmiş bulunmak
ta ve bizzat Sayın Maliye Vekili tarafından da 
yüksek heyetinize arz ve izah edilmiş bulunmak
tadır. Bu iniş ve çıkışlar geniş ölçüde yılın ik
lim şartlarına tâbi olmakla beraber bu sahada 
muhtelif si rai mahsuller arasındaki fiyat müna-

\ 
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sebetierinkı tesis edilememiş bulunmasının da 
âmil okluğuna inaurnaikta olduğumuzdan Bakan
lığın bundan böyle cidılî tedbirler almasını te
menni ediyoruz. 

Toprak Mahsulleri Ofisinin teşekkül Kanu
nuna göre her yıl Haziran ayının ilk .15 günü. 
içinde hububat fiyatlarının ilân edilmesi hük
münün tadil edilerek, çiftçinin istihsal teminatı
nı teşkil eden müstakar bir fiyat politikasının 
takibini salğamak amaciyle ekini, hazırlıklarına 
başlanmadan önce tesbit ve ilân edilmesini lü
zumlu görmekteyiz. 

Zirai millî geliri'miizin içinde h/ayvaıı<eılığın 
önemli mevkiıinıin Hükümetçe de -artık idrak edil
miş. bulunmasııua inammak istiyoruz. Bugüne ka
dar serbest piyasadan mubayaa ile nıartkiı pfıyu-
sailara hayvan satış politikasi'na alet edilmiş bu
lunan Et, Balık Kurumunun kuruluş gayesine uy
gun ve hayvancılığın inkişafı yönünde vazifelen -
dirilmesi huısusundaM baıkantlık çalışmalarım talk-
dünle taikibetanekteytiz. Millî servetûım'izİTi inık'işa-
fında büyük bir mevkiin bulunan soı imimle rami
min kıymetlendirilmesi ve iilıra.e imkânlarının' artı-
rıilmasunı temi nem balıkçılık mevzuumun bu Ku-
ram'dıaan alınarak bakanlığa bağlıamırıaisında fayda 
görmekteyiz. Bu şekilde hususi sektörün çalışma
larının da kıymetlendirilmesi imkânlarının sağla
nacağına inanıyoruz. Bu sahada alınacak tedbirler
le artık aşağı - yukarı 325/350 milyon dolar civa
rında müstakar bir seviyede kalmış bulunan ih 
raç imkânlarımızın artırma gayretlerine girişil-
melidir. Üzüntü ile işaret ettiğimiz bu ihracat se 
viyesinin artırılması lüzumu memleketimiz için 
hayati bir mevzudur. 

Yeni ihraç maddeleri temin edilerek; mütema
di şekilde açıkları dış yardımlarla kapanan tediye 
muvazenemizi çıkmazdan kurtarma çarelerini 
bulmamız gerekmektedir. Yaş meyva ve sebze ih
racatının geliştirilerek organize edilmesini ve 
yeraltı servetlerimizin modern üstülerle rantabl 
bir şekilde işletilmesini ihracat seviyemizi yüksel
tecek tedbirler olarak görmekteyiz. 

Petrol Ofisinin yeni statüsünün bir an evvel 
hazırlanarak bu müesseseye petrol istihsaline yar 
dım edecek ve Türk petrollerini satacak bir hüvi • 
yet kazandırılmasının süratleridirilmesinıi bekli
yoruz. Bu münasebetle son zamanlarda bu mües
sesenin satışlarının düşmesinde büyük bir âmil 
olan bayilik tavzii sisteminin üzerinde vekâletin 
ehemmiyetle durmasını temenni ediyoruz. Rakip 
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ecnebi şirketlerin ortaklıklar kurarak Türkiye'di1 

tesis eyledikleri tasfiyehanelerin yakında faaliye
te geçmek üzere bulunduğu dikkate alınır ise, bu 
hususta alınacak tedbirlerin gecikmesinden doğa
cak millî zararlarımızın azametine burada işaret 
etmek bİ2İm. için çok hazin oluyor. Bu müessese 
nin Hükümet sektöründen milyonu aşan alaca
ğının ödenememesi keyfiyeti Petrol Ofisin dert
leri ile ciddî bir şekilde alakalan ılın adı ğı yo 
kında bizlerde haklı tereddütler hâsıl (itmekte
dir. 

Dış ticaret rejimimizde; anlaşmalı memleket
lerle ticaret yolunun büsbütün kapanamıyacağı 
aşikârdır. Fakat mümkün olduğu kadar tahdid'ı 
ve bilhassa bu memleketlerle yapılan anlaşmalar
da serbest dolar piyasasında rahatlıkla aranan 
ürünlerimizin bu memleketler tarafından muba
yaa edilerek reeksport yoliyle serbest dolar saha
sına aktarılmasının önlenmesi tedbirlerin anlaş
malarda ehemmiyetle derpiş edileceği hususunda
ki Sayın Vekilin komisyon görüşmeleri sırasın 
daki beyanlarını memnuniyetle telâkki eyledik. 
Bizim gibi az gelişmiş memleketlerin daimî bir se 
kilde yatırım yapmak mecburiyeti ve bu yatırım
ların kısmı küllisinin ithal zaruretleri karşısında 
tediye muvazeııemizdeki açığın serbest dolar ihti
yacını karşılamak çareleri meyanmda anlaşma!.' 
memleketlere serbest dolar mukabilinde stratejik 
maddeler ihracı zamanının geldiğine kaaniiz. 

Burada tediye bilançomuzun tahliline girmeye 
zamanın darlığı hasebiyle vakit bulamıyacağız. 
Sayın Maliye Vekili bütçe açış konuşmasında 
bunları rakamları ile izah etmiş bulundu. Bu açı
ğın kapanması çareleri arasında turizm gelirle 
rinin de ehemmiyetini anlatmaya lüzum, yoktur. 
Üzerinde çok konuşulup senelerdir edebiyatı ya 
pılan bu mevzuun bu yılda müspet adımların 
atılmış" bulunduğunu iddia edemeyiz. Bütçemiz
den turizm için ayrılan yatırım 70 milyon lira
dır. 

Burada sadece bu gelirlerin tediye muvazene 
sindeki müsbet rolüne ve bu hususta topyekûn bir 
zihniyet değişikliğinin zaruretine yeniden ve 
ehemmiyetle işaret etmekle yetineceğiz. 

Vekâletin diğer vekâletlerle olan münasebet 
lerinden doğan vazife tedahüllerinin de önüne 
geçilmesini, önemle üzerinde durmaya lâyık ko
nular olarak görmekteyiz. Bugün memleketin ana 
dâvalarından birisi olan kredi meıselesinde, ban
kalar Kanunu muvacehesinde ve kredileri tanzim 
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komitesinin teşekkül tarzında Maliye Vekâleti ile 
Ticaret Bakanlığı münasebetlerinin iş aksamala
rına meydan verilmiyecek bir şekilde düzenlen
mesi zaruretinin ele alınması lüzumuna inanıyo
ruz. 

.Vergi reformu ikmal edilmemiş bulunan 
memleketimizde içtimai 'adaleti zedeliyecek bir 
şekilde mevcut yengiler bulundukça en sert 
kontrol sistemleri ile dahi vergi •kaçakçılığının 
ünleneceğine kaani bulunanlardan değiliz. Sırf 
vergi 'kaçakçılığım önlemek tedbirleri cümle
sinden olarak vaz'edilmiş bulunan servet be
yannamesi mükellefiyetinin o günün siyasi or
tamı içinde doğurduğu endişelerden gayesine 
ulaşmak şöyle dursun, piyasada yarattığı hu
zursuzluk ve 'bankalar (mevduatı üzerindeki men
fi tesiri göz önünde tutularak, vengi reformu
nun ikmal inden sonra yeniden ele alınmak üze
re biran önce kaldırılmasında büyük iktisadi ve 
ticari millî menfaatimiz bulunduğunda ısrar et
mekteyiz. 

Bugünkü tatbikatta âdeta borçluyu himaye 
eder bir hal almış bulunan İcra ve iflâs Kanu
nunun da alacaklarının hakkımı istihsal ve sa
yın Adalet Bakanının ibütçe görüşmelerimde 
izah eylediği kısa ve son prensibe sadık kalmak 
için derhal tadilini lüzumlu bulmaktayız. 

Muhterem Senatörler; 
Buraya kadar ki, maruzatımla Vekâletin çe

şitli faaliyet konuları üzerinde vaktin müsaa
desi nisbetinde partimiz görüş ve temennilerini 
arz etmiş bulunuyorum. 

Maruzatımızın başında hükümetlerin iktisa
di ve ticari sahada muvaffakiyet gösterebilme
lerinin temel şartı olarak sağlam fblr bütçeye 
malik olmaları icabedeceği lüzumuna işaret et
miş idik. 

Ticaret Vekâletinin partimiz görüşüne uy
gun tedbirlerini almak suretiyle Hükümet fonk
siyonları arasında kendisine düşen görevi ikti
darla i'fa edeceğine imanımız var ise de, maale
sef umumi hüviyeti ile 1962 yılı bütçesi bizlere 
sağlam bir bütçe olduğu intibaını bırakmamış
tır. 

Hükümet bütün ümidini, Devlet Plânlanma 
teşkilâtının tanzim etmek çabası içinde bulun
duğu 1962 yılı program tasarısına bağlamış gö
rülmektedir. 

Yeni Türkiye Partisi olarak görüşümüz o 
dur M; bir plânın tahakkuk ve muvaffakiyeti, 
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âmili bulunduğu sistemin tahakkukuna bağlı
dır. Bu sisteme hüviyet verecek şey de; iktisadi 
ve ticari sahadaki Hükümetin ana politikasıdır. 

Gerek Hükümet programında ve gerekse bu
güne kadar vâsi tatbikatında ve bütçe görüşle 
rinde Hükümet türlü sahalarda ve bilhassa ik
tisadi meseleler karşısında sadece tedbirler ala
cağını vadetmekle yetinmekte, fakat tatbikat 
usullerini tesbit edememiş bulunmaktadır. 

Bu vaziyet karşısında, bilhassa ticari ve ikti
sadi sahada Hükümetlin ana politikadan yoksun 
bulunduğuna hamletmek hatalı bir görüş olmaz. 
Bundan dolayıdır 'ki, sistemi hüviyetini henüz-
kazanmamış bir programın muvaffakiyetini bek
lemek fazla iyimserlik olur. 

Gönül arzu ederdiki, Devlet Plânlama teşki
lâtının program tasarısı iki cepheden ele alınmış 
bulunsun: Birincisi geçici olmak üzere bugünkü 
durumu ıslaha müteveccih bir muvazene plânı, 
ikincisi ise bu muvazenenin teessüsünden sonra
ki vaziyete göre tevcih edilecek inkişaf plânı.. 

Memleketimizin türlü meseleleri karşısında 
muvazene tesis edilmeden yapılacak plânlar, he
der olmuş emeklerdir. İsraf edilmiş imkânlar
dan ileri gidemez. 

Şüphesiz ki, iktisadi ve ticari sahada -muva
zenenin tesisi, her şeyden önce huzurun tessüsü-
ne bağlı bulunacaktır. 

iktisadi huzuru doğuracak sevgili ve müba
rek ana da siyasi huzurdur. 

İktisadi imkânları bu kadar mahdut ve büt
çesini dahi istikrara kavuşturabilmeyi dış yar
dımlara bağlamış bir memlekette, hürriyet için
de süratli kalkınmanın hasreti içinde; bütün 
gücümüzü Garp âlemi ile aramızdaki mesafeyi 
kapatmak için seferber etmek meeburiye^nde 
bulunduğumuz bir sırada, lüzumsuz doktrin mü
nakaşalarından kaçınarak, her şeyden önce em
niyet ve istikrar havasını parlâmento olarak ve 
bu parlâmentonun lâzımı gayrimüfarikı parti
ler olarak yaratmaya mecburuz. 

Yarınki özlediğimiz müreffeh Türkiye'yi 
imar edecek millî sermaye, yabancı sermaye 
hizmete girebilmek için bu havaya intizar et-
mekte'dir. Millet bize bu havanın yaratılmasını 
ilk vazife olarak vermiş bulunmaktadır. 

Bu konuda azimli olduğunu gördüğümüz 
Hükümetin icraatına intizar etmekteyiz. Ve bu 
yolda atacağı her adımda bizlerden büyük bir 
destek bulacağına emin olmasını; Yeni Türkiye 
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Partisi Senato Grupu adına arz eder huzurunuz
dan hürmetle ayrılırm. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi adına Sayın 
Tevfik İnci. 

A. P. SENATO GRUPU ADINA TEV-
FÎK ÎNCÎ (Zonguldak) — Ticaret Bakan
lığının 1962 bütçesini, Adalet Partisi Sena
to Grupu adına, iktisadi kalkınmamızla alâka
lı pek hassas bir cephesinden tenkidimizi yapa
rak, ıtekıük ve tavsiyelerimizi belirtmek isti
yorum. 

Mevzu; bugüne kadar taınıanıiyle ihmal edil
miş olduğunu hepinizin ittifakla kaibui edeceği
miz balıkçılığımıza aittir. 

Muhterem Senatörler; hazin olmakla bera
ber şu gerçeği itiraf ederim ki, millî bir serve
timizi işliyecek olan balıkçılığımız, senelerden 
(beri ve bugün de başsızdır, himayesizdir, sahip
sizdir. Evet görünüşte balıkçılığımızın inkişa
fı, himayesi ve kontrolü Ticaret Bakajıüığma 
tevdi edilmiştir. Ancalk, Ticaret Bakanlığındaki 
Su Ürünleri Müdürlüğü gibi minik «bir teşkilât, 
balıkçılığımızı himaye edecek bir kudrette ol
madığı için, balıkçılığımız; arzuları hiçbir za
man hoş karşılanmıyan, işlekleri bir türlü ye
rine getirilemiyen, mevcudiyetine tahammül 
edilemiyen üvey bir evlât durumundan bir tür
lü kurtulamamıştır. 

Ne gariptir ki, her devirde iktisadi kalkın
ma diye kıvranınız, Devlet varidatının artırıl
ması çarelerini araştırırız; fakat iktisadi kal
kınmamıza temel olacak, Devlet varidatının ar
tırılmasına yol açacak olan balıkçılığımıza ve 
tabiatın görülmemiş bir cömertlikle bize bahşet
miş olduğu denizaltı servetimize karşı bir âmâ 
hissizüği göstermekte her devirde ittifak ede
riz. 

Peki, önümüzde ve elimizde, iktisadi kal
kınmamıza temel olacak zengin, bakir bir de
nizaltı serveti mevcudolmasma rağmen, komşu 
devletlerin dahi (hırs ve tamaiarmı çeken bu 
zengin ve tükenmez kaynaktan acaba neden 
faydalanamıyoruz? Hattâ komşumuz Yunanis
tan ve dünya balıkçılığı bile denizaltını arayan 
ve balık sürülerini tesbit eden modern cihazlar
la teçhiz edilmiş filolar halindeki balıkçı gemi
leriyle avlanır] arken, bizim balıkçılığımız ne
den ortaçağ iptidailiğini ve heyamola heyahisa 
devrim yaşamaktan rastgele avlanmaktadırlar. 

Aziz senatörler, nedenlerin sebebi apaşikâr-
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dır. Apaçık konuşmak gerekirse: inkişafı, himâ
yesi ve kontrolü Ticaret Vekâletine tevdi edil
miş bulunan balıkçılığımız, hakikatta bırakalım 
inkişafını, kontroldan da, himayeden de mah
rumdur. Çünkü balıkçılığımız, düşünen bir ba
şa ve gerçek teşkilâta sahip değildir. Bilâkis, 
balıkçılığımız, sanki gizli eller tarafından sabo
te ediliyormuş gibi, sakat ve garip bir teşkilâtın 
elinde adeta boğulmaya mahkûm edilmiştir. Bir 
hilkat garibesi olarak ancak vasıflandırılması 
mümkün olan Et ve Balık Kurumu Umum Mü
dürlüğü Teşkilâtı, balıkçılığımızın sırtında ha
bis bir urdan başka bir şey değildir. 

Maliye Bakanımız, Et ve Balık Kurumu Teş
kilâtından şikâyetçidir, Ticaret Bakanımız aynı 
fikirdedir, herkes ayni kanaattedir, geçmiş de
virlerde de böyledir, ama, Devlete milyonlar pa
hasına mal olan ve 10 senedir muazzam zararlar
dan başka bir marifeti olmıyan, hattâ âdeta Dev
letin sırtında bir kambur olan bu zararlı teşkilâ
tın neden dağıtılmadığına veya bir çeki düzen 
verilmediğine akıl erdirmek mümkün değildir. 

Et ve Balık Kurumu Umum Müdürlüğü Teş
kilâtının balıkçılığımız için nasıl bir kangren ol
duğunu izah için birkaç gerçeği huzurunuza 
sermeme müsaadenizi rica edeceğim. 

Amerika Marshall Yardımından faydalana
rak Almanya'da inşa ettirip zannederim 1952 
senesinde yurdumuza getirilen ve Et ve Balık 
Kurumu Umum Müdürlüğü emrine verilen muh
telif tonajda 8 aded modern balık av gemisi ile 
soğuk hava depolu 8 aded balık nakliye gemisin
den, geçen 10 senelik zaman içinde bu gemiler
den ne şekilde faydalanmış olduğu ve bu gemi
lerle ne miktar balık istihsal edildiği hakkında 
Et ve Balık Kurumu Umum Müdürlüğü müspet 
ve tatmin edici bir cevap veremez. Bu av gemi
lerinin aylarca hattâ senelerce Büyükdere'de 
yosunlanmaya mahkûm edildikleri, bir zamanlar 
gazetelerimizin sütunlarında bile şikâyet konusu 
olarak geniş tepkiler yaratmıştı. 

Et Balık Kurumu; bu modern av gemilerin
den müspet şekilde faydalananıadığı için bir 
ara balıkçılarımızla kira ve ortaklık suretiyle 
iş birliği yapmak üzere, bu gemilerden gerçek
ten faydalanmayı düşünmüş ve teşebbüse geç
miştir, fakat netice alamamıştır. Çünkü, av gemi
lerindeki Et Balık Kurumu personeli iş Kanu
nuna göre sabahları 8 den akşamları saat 17 ye 
kadar çalışmak ve 17 de gemileri limana bağla-
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mak hakkına sahiboldukîarı için balıkçılarımız- I 
la anlaşmak elbette mümkün olamamıştır. Elbet
te ki, mesaisi yalnız gündüzlere ve muayyen sa
atlere inhisar eden memur zihniyetiyle balık av-
lanamıyacağım hepimiz takdir ederiz. 

Balıkçılığımızın sahipsiz, başsız olduğuna 
dair bir misal daha arz edeceğim. Bu modern 
av gemilerinden birinin ana makina silindiri, 
onarım kabul etmiyecek mahiyette çatlamış ve 
bir komple motorun yurt dışından getirilmesine 
lüzum hâsıl olmuştur. Fakat bu kople motorun 
yurt dışından getirilmesi bir türlü sağlanamadı
ğı için, bu tekne iki senedir mefluç bir halde 
yatmaktadır. Lüks otomobillerin ithalleri kolay
lıkla sağlanırken, deniz altı servetimizi işliyeeek 
bir balıkçı teknemize ait küçük bir motorun iki 
senedir yurda getirilmesinin sağlanamayışı ıstı
rap vericidir. 

Şimdi esaslı bir konuya daha temas edeceğim. 
Başbakanlık Devlet Plânlama Teşkilâtının 

icra plânı olan plânlı devreye geçiş için 1962 
yılı program tasarısında balıkçılığımızın inkişa- I 
fi için su altı araştırmalarına lüzum göstermek
tedir. Fakat Ticaret Bakanlığının hazırlamış ol
duğu bütçe üzerine eğildiğimiz takdirde hayret
ten dona kalıyoruz. Zira Ticaret Bakanlığı, su 
altı araştırmaları için 40 bin lira, evet bu konu
da ancak sembolik bir mâna taşıyan 40 bin lira 
ayırmıştır. Su altı araştırmalarında 40 bin lira
nın varlığı ile yokluğu arasında hiçbir fark yok
tur, müsaadenizle izah edeyim. 

Balık, sünger ve nebat gibi su mahsullerine 
ait ilmî araştırma ve etüt son zamanlara kadar 
iki koldan yapılmakta idi. Biri tstanbul'da Et -
Balık Kurumu Umum Müdürlüğü araştırma mer
kezi tarafından dikeri, istanbul Üniversitesi Hid-
ro Biyoloji Enstitüsü tarafından su ürünleri 
kaynaklarının muhafazası, geliştirilmesi, is
tihsalin artırılması, değerlendirilmesi ve av
lanmaya esas olmak üzere balıklarımızın ne
rede doğdukları, nerede büyüdükleri, hangi 4 
mevsimlerde hangi yollardan nerelere göç et
tiklerini tesbiti gayeleriyle Et - Balık Kuru
mu Umum Müdürlüğü tarafından Enstitü
ye verilen senelik 600 bin liralık bir tahsisatla 
yapılan bahse konu sualtı araştırmaları, övü
nerek söyliyebilirim ki, bu sahada ileri git
miş denizci devletlerin mesailerine muvazi 
bir seviyede ve takdire değer bir faaliyet arz 
etmekte idi. Şimdi de ıstırap duyarak söyli- | 
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I yelim ki, Et - Balık Kurumu Umum Müdür

lüğü, her sene yapmakta olduğu muazzam za
rarlarını bir nebze olsun hafifletmek maksa-
diyle, sualtı araştırmaları için vermekte oldu
ğu senelik 600 bin liralık tahsisatı keserek, 
sualtı araştırma teşekküllerini dağıtmış, yok 
etmiş; balıkçılığımız, dolayısiyle iktisadiyatımız 
için hayatiyet arz eden bu araştırmalara son 
vermiştir. Ancak biraz evvel arz ettiğim gi
bi Ticaret Vekâleti bu araştırmalar için 40 
bir lira gibi bu konuda hiçbir kıymet ifade 
etmiyen bir tahsisat ayırmıştır ki, bu miktar 
para ile araştırmalara yeniden hayatiyet ve
rilmesine imkân yoktur. Yalnız Bütçe Komis
yonunun .anlayışı ile bu miktar 200 bin liraya 
çıkarılmıştır ki, bu da gerçek gayeye ulaşma
ya yanyacak miktar değildir. 

Sualtı araştırmalarının iktisadi sahada ha
yatiyet arz edecek bir mahiyet almış olduğu
nu belirtmek için, diğer denizci devletlerin, 
bu sahada milyonlar sarf etmekte oldukla
rına işaret etmek isterim. Zira, toprakların 
gittikçe kısırlaşması, buna mukabil nüfusun 
gittikçe artışı karşısında, denizlere'sahibolmak 
mazhariyetinde olan devletler, gözlerini de
nizlere çevirmişler, ümitlerini deniz mahsul
lerine bağlamışlar, maddi mânevi güçlerinin 
mühim bir kısmını bu sahada harcamaya 
girişmişlerdir. 

Muhterem senatörler; bilindiği gibi, sualtı 
araştırmaları yalnız bugünün ve geleceğin 
gıda problemini Lalletmek dâvasına inhisar 
etmemektedir. Bir kısım deniz nebatlarından 
kumaş, ip, halat ve saire yapmayı sağlamak 
suretiyle bugün deniz altı, başka bir önem 
taşıyan iktisat ve sanayi mevzuu olarak ileri, 
denizci devletler tarafından ele alınmış bulun
maktadır. 

Böyle bir görüşledir ki, Ege Üniversitesine 
\ bağlı «Su Mahsulleri Araştırma Enstitüsü» 

kurulması için son zamanda teşebbüse geçil
miş ve Dekanlık tarafından biri Çeşme'de, 
diğeri Urla'da olmak üzere iki arsa dahi te
min edilmişti. Ege'ye şümullü bu Su Mah
sulleri Araştırma Enstitüsü bir koldan su ne-

| batları araştırması üzerinde, diğer koldan 
da balık ve sünger araştırmalarında faaliyet 
gösterecekti. Fakat ne yazık ki, balıkçılığı
mız, hep tekrarladığım gibi, başsız ve hima-
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ye edici bir teşkilâttan mahrum olduğu için, 
istikbal için 'bize büyük ümitler vait eden 
Ibu hayırlı teşebbüs daha doğmadan ölmüş
tür. 

Balıkçılığımızın sahipsiz ve himayesiz acık
lı durumuna hazin ıbir misal daha verece
ğim. 

Balıkçılığımıza ve balıkçılarımıza yardım 
maksadiyle 1961 senesinde Amerikan yardı
mından nakden 5,5 milyon lira sağlanmıştı. 
Ticaret Vekâleti bu 5,5 milyon liranın yarı
sını Et ve Balık Kurumuna tahsis etmiş di
ğer yarısını da balıkçılarımızın faydalanma
ları için Ziraat Bankasına yatırmıştır. Fakat 
öğreniyoruz ki, Ziraat Bankasının formalite 
ve zorluklan neticesi bu yardım parasından, 
bütün balıkçılarımızın tamamiyle faydalan
maları mümkün olamamıştır. 

Şimdi bu konuda üzüntülü bir noktaya da
ha temas edeceğim. Balıkçılığımızın tamamını 
•kullananıamış oldukları, Ziraat Bankasındaki 
bahse konu ı>aranın Ticaret Vekâletince baş
ka sahada faydalanılmak üzere aktarma yapı
lacağı yolundaki bu söylenti, balıkçılarımızda 
ıztırap yaratmıştır. Buna inanmak istemiyo
ruz. Şayet bu doğru ise, balıkçılığımız ve ba
lıkçılarımız yardıma muhtaçken, Amerikalıla
rın sırf bu maksat için yapmış oldukları 
ibiı* yardımın, balıkçılığımızın re balıkçılarımı
zın zararına başka bir sahada kullanılması
nın Ticaret Vekâletince düşünülmesini ıztırap 
ile karşılamamak mümkün değildir. 

Muhterem senatörler, hepimiz (biliyoruz ki, 
bugüne kadar Hükümetlerimizden hiçbirisi 
tarafından, balıkçılığımızın kalkındırılması 
konusu hiç/bir zaman ele alınmamış, deniz
altı servetimizi gerçekten işliyecek, istihsali 
çoğaltacak, balıkçılığımızı teşkilâtlandıracak, 
modernize edecek en ufak bir alâka gösteril
memiştir. 

Komşumuz Yunanistan'ı misal olarak arz 
edeceğim. Yunanistan, senelik 12 bin ton olan 
(balık istihsalini, Amerika'dan sağladığı yar
dımlar sayesinde 1951 de 50 000 tona yükselt
miştir. Ayrıca 1960 senesinde de balıkçılarının 
gemi ve ağ almalarını sağlamak üzere yani 
•balıkçılığını daha inkişaf ettirmek için ba
lıkçılarına 20 sene gibi uzun bir vâde ile ve 
faizsiz olarak 46 000 000 lira dağıtmıştır. Bu 
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sayede de Yunanistan, balık istihsalini' sene
de 100 000 tona yükseltmeye muvaffak ol
muştur. 

Bizde ise, teşkilâtsız, başsız, himayesiz ve 
yardımsız vaziyette, yalnız ellerindeki der
me çatma teknelerle kendi zayıf güçleri ile 
başbaşa bırakılmış olan balıkçılığımız bu ip
tidai şartlar içinde senede ortalama 38 bin 
ton balık istihsal etmektedirler. Bu rakam 
yetkili balıkçılarımızın ifadesidir. Resmî ma-
kamlarımız ise balık ve su ürünleri istihsalimi
zin senelik 100 bin ton olduğunu söylemekte-
diler. Fakat balıkçılığımız teşkilâtlandırıldığı, 
modem teknik icapları yerine getirildiği tak
dirde bir senelik balık istihsalimizin 1. mil
yon tona yükseleceği ka/tî bir ifade ile belir
tilmektedir. 

Muhterem senatörler; balıkçılığımızın kal
kınması modernize edilmesi, denizaltı ser
vetimizin gerçek mânada işletilmesi için bü
yük yatırımlara, masraflara bizim bütçe
miz müsaidolmadığı yolunda bir sebep ileri 
sürülemez. Yalnız; döviz kaynağı, zengin ve 
bakir bir denizaltı servetine sahibolduğumu-
za inanmamız kâfidir. 

Salahiyetli hiılkae şahsın söylediklerine gö
re; balıkçılığımızın kalkındırılması için Ameri
kan yardımından 50 ilâ 60 ımilyon liralık bir 
yardımın, hattâ daha fazlasının yapılmasının 
her zaman için mümkün olduğunu, ancalk bu 
•sahada balıkçılığımızı kalkındıracak uzun va
deli bir plân hazırlamamızın ve balıkçılığımı
zın geliştirilmesini sağliyacalk gerçek bir teş
kilât kurmamızın şart olduğunu Amerikalılar 
ısrarla ileri sürmektedirler. 

İstanbul Belediyesi d'- balıkçılığımızın ve 
balıkçılarımızın sırtındadır. Balıkhane hizmet
leri ücret tarifesine göre balık satışlarından al
dığı % 6 nisbetindeki vergiden, senede 1 200 000 
lira bir gelir elde etmesine rağmen, İstanbul'u 
ve balıkçılarımızı temiz, sıhhi ve modern bir 
baliı'k haline kavuşturmamş, aksine dünyanın 
en iptidai memleketlerinde dahi 'benzerine rast
lanmasına imkân ol mı yan ve adeta bir mezbe
lelik manzarası arz eden sözde bir balık halini 
İstanbul Belediyesi balıkçılarımıza lâyıfk gör
mektedir. Ticaret Bakanlığının hu konuya da 
el atması şarttır. 

Şüphe yoktur ki, balıkçılığımız derken, hi-
mayesizlik. iptidailik ve perişanlıkta göl balık* 
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çılığımızı da mevzuun içine alıyoruz. Burada 
kısa bir noktaya temas edeceğim. 

Kızılırmak ve Yeşilırmakta istihsal ettiği
miz havyar, Kus havyarı ile aynı evsaftadır. 
Fakat buralarda da teşkilâtsızlıktan organizas-
yonsuzluktan ve endüstrileştirilmemiş olması 
yüzünden havyar istihsalimiz ziyana uğramakta, 
aynı zamanda çok pahalıya mal olmakta ve bu 
yüzden gerçek havyar istihsalimizin değerinde 
döviz elde edilememektedir. Buralardaki balık
çılığımızın teşkilât ve organizasyon aksaklığı 
giderilirse, havyarcılığımız endüstrileştirilirse. 
havyar istihsali çok ucuza mal olacağı cihetle, 
muazzam bir döviz kaybı önlenmiş olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, balıkçılık mevzu
unda Devlet Plânlama Teşkilâtının, plânlı dev
reye geçiş için 1962 yılı program tasarısında 
açıkladığı görüş ve direktifleri ile noktası nok
tasına ittifak halindeyiz. 

Buna göre, arz ettiğim hususlara dair tek
liflerimize geçiyorum. 

1. Ticaret Bakanlığı; antik bugün balıkçı
lığımızın inkişafını kösteklemekten başka bir 
mâna taşımıyan 1881 tarihli Zâbıtai Saydiye 
Nizamnamesi ile 1882 tarihli Dersaadet ve te
vabi! balıkhane Nizamnamesi ve bunların tadil
lerini, .eklerini yürürlükten kaldıracak ve ba
lıkçılığımızın gelişmesini, kontrol' ve himayesi
ni sağlıyacak bir kanun tasarısını en kısa za
manda Meclise getirmelidir. Bu konuda zama
na ihtiyaç yoktur. Çünkü. «Su mahsulleri ka
nunu tasarısı» daha 1952 senesinde hazırlan
mıştır ve son olarak da 1961 Ağustosunda Dev
let Plânlama Dairesinin tertiplediği ve balıkçı
lık teşekkülleri temsilcileri ile alâkalı Devlet 
daireleri mümessillerinin iştiraki ile yapılmış 
olan bir kongrede, çıkması çok gecikmiş olan 
«Su mahsulleri kanunu» tasarısının bir an ev
vel çıkarılması ve balıkçılığımıza sahibolacak 
mütehassıs kadroları ile bir umuım müdürlüğün 
ihtası kararlaştırılmıştı. Buna göre esasen hazır 
olması gereken «Su mahsulleri kanun tasarısı
nın» hemen Meclise sunulacağını umuyor ve 
bekliyoruz. 

2. Bu arada balıkçılığımıza sahibolacak 
gerçek bir teşkilâtın nasıl olması probleminin 
halline ışık tutmak üzere, diğer denizci devlet
lerin ıbu konudaki teşkilâtlarını müsaadenizle 
kısaca arz edeceğim. 
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Kanada, Danimarka ve Norveç gibi balık

çılığı ileri şekilde geliştirmiş ve iktisadiyatına 
temel yapmış memleketlerde bir Balıkçılık Ve
kâleti mevcuttur. 

Balıkçılık sahasında ilerlemiş diğer devlet
lerde ise, balıkçılık müstakil bir umum nüdür-
lük olarak doğrudan doğruya Başbakanlığa, 
yahut Ziraat Bakanlığına bağlıdır. Birkaç mem
lekette de Ticaret Bakanlığına bağlıdır. Fakat 
hiçbir memlekette bizdeki gibi garip bir te
şekkülün benzerine raslamaya imkân yoktur. 

Bu gerçek örnekler karşısında, personeli 5 
kişiden ibaret olan Ticaret Vekâleti Su Ürün
leri Müdürlüğü; kadrosu mütehassıslarla tak
viye edilmek suretiyle doğrudan doğruya Baş
bakanlığa bağlı bir umum müdürlük olarak 
teşkilatlandırılmalıdır. Balıkçılığımızın kalkın
dırılması için bu şarttır. 

3. Üçüncü teklif ve tavsiyemiz, hiç şüphe 
yok ki, balıkçılığımızın sırtında habis bir ur 
olan Et - Balık Kurumu Teşkilâtının hemen ele 
alınarak bu kurumu yalnız et sektörü ile baş-
başa bırakmak ve balıkçılık sektörünü bu teş
kilâtın pençesinden kurtarmaktır. 

Esasen Kurucu Meclis zamanında Sayın 
Mehmet Baydur'un Ticaret Vekili bulunduğu 
sırada, bizim görüşlerimize aynen uyan ve ba
lıkçılık sektörünün mutasavver bir anonim şir
kete devrini sağlıyacak bir proje hazırlamıştı. 
Fakat Et - Balık Kurumunu himaye eden tılı-
sımlı eller, bu projenin tahakkukuna imkân 
vermemişlerdir. Çünkü balıkçılık sektörünün 
Et ve Balık Kurumundan ayrılması; emrindeki 
balıkçılık sektörünün vasıta ve imkânlarından 
et sektörü hesabına faydalanan ve istismar eden 
Et ve Balık Kurumunun' elbetteki hesabına 
gelmez. Bahse konu bu proje yeniden ele alı
narak, balıkçılık sektörünün bir anonim şirke
te bağlanması bir an evvel tahakkuk etrtârilme-
lidir. 

4. Dördüncü teklifimiz, ileri denizci dev
letlerin seviyesine ulaşmış iken dağıtılan İstan
bul'daki su altı araştırmaları yeniden ve acele 
olarak faaliyete geçirilmelidir. 

Ayrıca, teşebbüs halinde iken boğulmuş olan 
Ege Üniversitesine bağlı «Su Mahsulleri Araş
tırma Enstitüsünün» kurulması sağlanmalıdır. 

5. Kızılırmak ve Yeşilırmak'ta havyarcılı
ğımız endüstrileştirilmelidir. 

— 283 



C. Senatosu B : 33 7 .2 .1962 O : İ 
6. Balıkçılığımızın geliştirilmesi için şart 

olan kısa vadeli ve uzun vadeli olarak ele alın
ması gereken gerçek ihtiyaçlara ve tesislere 
temas etmiyeceğim. Zira, buna zaman müsait 
değildir, Yakında tahakkuk ettireceğimize şüp
hemiz olmıyan, balıkçılığımıza sahibolacak müs
takil bir umum müdürlüğün plânlı çalışmaları 
arasında bütün bu hususların yer alacağına ve 
bu suretle balıkçılığınız için Amerikan Yardımı 
sağlanacağına eminiz. 

Sözlerimi bitirirken, iktisadiyatımıza temel 
mahiyette ve zengin bir döviz kaynağı olan de
nizaltı servetimizden gerçek mânada faydala
nabilmemiz için Devlet Plânlama Dairesinin 
görüşlerine tamamen iştirak halinde olarak hu
zurunuzda arz ettiğim hususlara ve temennile
re Sayın Ticaret Bakanımızın da iştiraık ettik
lerine inanıyor ve balıkçılığımızı bugünkü ipti
dai, himayesiz, başsız ve perişan durumundan 
kurtaracak kanun tekliflerini en kısa zamanda 
Meclise getireceklerine dair olan inancımızı be
lirtmek isterim. (Alkışlar) 

3. — İstanbul Teknik Üniversitesi 1962 BvSc.e 
kanuna tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu ra
poru (M. Meclisi 1/14, C. Senatosu 1/13) (S. Sa-
yıs% : 6) [Dağıtma tarihi : 30 .1 . 1962] 

BAŞKAN — istanbul Teknik üniversitesi 
1962 malî yılı Bütçe kanunu tasarısı açık oyla
rınıza arz edilmiştir. Sepetler dolaştırılacaktır. 

Sayın Hıfzı Oğuz Rekata. 
C. H. P. SENATO GRUPU ADINA HIF

ZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Muhterem 
arkadaşlarım, benden evvel konuşan değerli 
arkadaşlarım Ticaret Vekâletinin bütçesi mü
nasebetiyle, memleketin, üzerinde durulması 
gerekli mühim konularını ele aldılar. Ben de, 
müsaadenizle, bugünün âcil bâzı meselelerine 
temas edeceğim. Hep biliyoruz ki; bir toplum ha
yatının maddî münasebetlerinin muharrik kuvveti 
bir bakıma ticari, sınai yani iktisadidir. Ekono
mik hayat durunca memlekette çeşitli sıkıntı
lar ve hatıra gelen - gelmiyen birçok buhranlar 
başgösterir. îşte bugün henüz çekmekte olduğu
muz rahatsızlıkların büyük bir kısmının sebebi 
budur. Türkiye'de iktisadi hayatın canlanabil-
mesi için, önce muhtacolduğumuz istikrar, emni
yet ve huzurun temini gerekir. Çünkü bugün 
memleketimizin iktisadi hayatının devam eden 
durgunluğunun baş sebebi bu istikrar, emniyet 

ve huzura halkın kavuşamamış oluşudur. Böyle 
olunca bu hayatı cardandıra bilmek ve bugün 
memleketin ınııhtacoldnğu âcil ihtiyaçlarına ce
vap verebilmek için ne yapmak lâzımdır? Benim 
konu olarak huzurunuza getirdiğim ve kısaca 
tahlil edeceğim mevzu budur. Bu mesele siya
si, iktisadi ve malî istikrar tedbirleri alarak üç 
bölümde mütalâa edilmelidir. Bugün en önde ge
len siyasi faktördür. Çünkü, yer yüzünde en ür
kek nesne paradır; sermayedir. Para; emniyet
siz, istikrarsız sahada hareket etmez. Bu ürkek 
ve korkak nesneye cesaret verebilmenin şartı, 
onun hayat; ve hareket sahasında devamlı istik
rar ve emniyetin mevcudolmasıdır. İşte siyasi 
hayatın istikrar ve huzur şartı bunun için başta 
gelir. Memleketimizde siyasi hayatın istikrarı, 
için gerekli olan birçok sebepler tahakkuk ett i : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi kuruldu, Hükü
met kuruldu ve normal hayat başladı. 

Fakat henüz para bu memleketin ihtiyaçla
rına cevap verecek rahatlıkla harekete geçme
di. O halde bunun için yapılacak bir iki şey 
kaldı demektir. O da memleketin iktisadi haya
tının müstakar ve emniyet içinde devam ede
ceğinin; para denilen ürkek nesneye inandırıcı 
telkinin yapılabilmesidir. Bunun da başlıca yolu, 
bir taraftan siyasi huzurun bütün icaplarını 
gerçekleştirmek, öte yandan mesul, yetkili Dev
let adamlarının tarzı hareketlerinin ve Hükü
metçe umumi tutum ti n istikrarlı, emniyetli bir 
iktisadi politikanın devamlı olacağı itimadını 
vermektir. Bu istikamette Hükümetin de gay
ret sarf ettiğini görmekle, bu siyasi faktörün 
yavaş yavaş tahakkuk edeceği ve etmekte ol
duğu itimadını alıyoruz. 

İkinci şavk iktisadidir, iktisadi istikrar ted
birleri olarak, önce Özel sektörün elinde bulu
nan sermayenin teşvik beklediğini bilmeliyiz. 
Bu teşvikin tesirli olabilmesi için de Devletin 
ondan önce harekete geçtiğinin görülmesi lâ 
zımdır. Yani Devlet sektörü yatırım yapmaya 
başlamalıdır ki, özel sektör ondan cesaret al
sın. O halde bunun da bütçenin kabulünden 
sonra başlıyaeağmı tabiî gördüğümüze göre, 
âmme sektörünün yatırımlara bir an evvel baş
lamasını, özel sektörü de harekete geçireceği 
için, ehemmiyetle tavsiye ediyoruz. 

Diğer taraftan, bugüne kaclarki ticari ha
yatımızın baş özürü hükümetlerin sık sık ka
rar ve yön değiştirmesi meselesidir. Bu, dış ti-
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earet politikasında da istikrarsızlık ve alman 
tedbirlerin birbirini takviye edeceği yerde, bir
birini bozucu oluşu istikametinde kendini gös
termiştir. Demek :ki, iktisadi problemlerimizden 
birisi, bundan böyle Hükümetin alacağı karar 
ve tedbirlerin bir istikrar zemini üzerinde cere
yan edeceği itimadının kesin surette verilmesi
dir. Yani bu sahada başarı, Hükümetin iktisadi 
politikasının hudutlariyle yönlerinin ve hedef
lerinin önceden sarih ve kesin tesbitine ve bu
nun emniyet ve istikrar içinde devam edeceği 
itimadının verilmesine bağlıdır. Bunun yamba-
şmda; yani iç ve dış ticaretin istikrar içinde 
devamlılığı ile ilgili itimadın yanibaşmda bir 
meseleye daha işaret edeceğim. O da Devlet 
sektörü ve hususi sektör- muvazeneyidir ki, bu
na da itina edilmelidir. îktisadi hayata istika-
ımet veren bakanlıkların tam bir iş ahengi; ko
ordinasyon kurmaları ve ticari hayatın bütün 
icaplarını yerine getirmeleri gerekmektedir. 

Bundan sonra kısaca malî istikrar tedbirle
rine geçeceğim ve günümüzün aktüel bir hâdi
sesini de, bu tedbirlerin arasında telâkki ede
rek, arz edeceğim. Mademki, dışarda konuşu
luyor, öyle ise Yüksek Senato tarafından da, 
bilinmesinde isabet vardır. Bu 'mevzu şudur: 
Vaktiyle mal beyannamesi verirken tüccar, sa
nayici, zengin korkmuş; ben servet vergisi ver
meye mecbur kalacağım, diye mal beyanname
sinde bâzı varlıklarını göstermemiş. Ticari ha
yatın, piyaisanm sözünü naklediyorum. Vaziyet 
böyle olunca, mal beyannamesinde yazmadığı
nı ticari, sınai hayata koyamıyor; işletemiyor-
muş. Bu malî tazyik yüzünden, hususi sektörün 
elindeki, şahısların elindeki paraların hareketi 
sağlanamıyormuş. Bunu burada bir kanaat ola
rak ifade etmiyorum. 

Sadece meseleyi olduğu gibi huzurunuza ge
tiriyorum. Servet beyannamesinin kalkması 
taı*zmda bir teklif de getirmiyorum. Malî bün
yenin, vergi mevzuatının icapları ne ise o olsun. 
Ama e^er servet beyannamesi ekonomik haya
tımızın canlılığına devamlı mâni teşk'l edecek 
vaziyetleri ihdas ediyorsa, bunun düzeltilmesi 
bakımından gerekli tedbirlerin alınmasında isa
bet olacağı mülâhazasındayım. 

Sonra, bu aynı zamanda bankalardan bir kı
sım paraların çekilmesinin sebebi olarak gösteri
liyor. Servetlerin piyasaya dökülmesine mâni bir 
sBb,ebolarak gösteriliyor. Bütün bıııılarm ele alı

nıp, tetkik edilmesinde fayda var. 
Mal beyannamesi, Gelir Vergisi kontrolü içi 1 

şart ise durumu telif edici bir yolun b "Ilınma
sında Hükümetin harekete geçmesi, paranın 
piyasaya dökülmesini sağlamak bakımından 
yerinde olacaktır. 

Bir noktayı daha arz edeceğim: Çeşitli sebep
lerle vergilerin vaktinde verilmesinde tüccarın 
sıkıntısı vardır. O halde vergiyi yine aynı sene 
içinde almak üzere, Hazinenin ihtiyaçlarına 
göre, taksitleri çoğaltılıp ödemeyi kolaylaştır
manın da faydalı olacağı aşikârdır. 

Son sözlerime geliyorum; ticari hayatta tüc
car ne kadar paraya sahibolursa olsun krediye 
muhtaçtır. O halde kredi, her hangi bir serve
tin piyasada dönebilmesini sağlıyan, iş hayatına 
intikal edip yeni işler doğurmayı tahrik eden 
bir kuvvei muharrikedir. Her hangi bir k^edi, 
öyle bir kuvvettir ki, müteşebbis o kuvvetsiz 
yapamaz. Kredinin uzun ve kısa vadelisi var
dır. Kredinin açılması ve tanzimi zaruri görü
nüyor. Bugünkü şartlara göre kredi, geçirmiş 
olduğumuz durgunluk devrini tamir edecek şe
kilde ihtiyacı karşılar; uzun ve kısa vadeli ola
caktır. Bunu Ticaret Vekâletinin yeniden göl
den geçirip, tüccara yardımcı olması ve ticarî 
hayatın sıhhate; canlılığa kavuşması için bu 
tedbirin de tesirli şekilde alınması âcil bir ko
nudur. 

Son çareler de şunlardır : Türk parası, değe
rinde her hangi bir düşme olmıyan, sağlam para 
olduğu temin edilmelidir. Bu, gecen bir sene
lik zaman içinde, Türk parası kıymetinin ko
runduğunu söylemek bir hakikatin ifadesi olur. 
Bunu daha cök hassasiyetle ele alıp, hükümetle
rin iktisadi kanunları çiğnemelerine ve Türk 
narasının değerini düşürmelerine meydan ver
memek lâzımdır. Hükümetin para değeri ile 
oynamak gibi eok nazik bir meseleve zaman za
man başvuracak bir kuvvette olduğunu ve sağ
lam bir para politikası güttüğünü memleket 
umumi efkârına olduğu kadar ie pivasava ve 
dışa da telkin etmeye mecburuz. Bugün, Hükü
metin bu istikamette titiz olduğunu görmekle hu
susi bir memnuniyet duyuyoruz. 

Sonra arkadaşlarım, bizim memleketimizin, 
- bunu malî tedbir olarak ifade ediyorum -
ciddî bir vergi reformuna da ihtiyacı vardır. 
- Vergi reformu daha çok Maliye Bütçesinde 
elbette arkadaşlarımız tarafından dile getirile-
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çektir. - Biz vergiyi, verenden alan bir sis
tem takibediyoruz. Vergi kaçakçılığı Türkiye'de 
sanatlaşmıştır. Halbuki bugünkünden çok da
ha fazla vergiyi, adaletli ve salim bir sistemle 
aynı vergi mükelleflerinden daha rahat almak 
mümkündür. Bu da ciddî bir vergi reformu ve 
âdil bir vergi sistemi ile olur. O halde vergi re
formu. ticari ve iktisadi hayatımızın alınması 
gerekli tedbirlerinin başında gelmektedir. 

Burada, dış faktör olarak yabancı sermaye 
üzerinde de bir iki kelime ile durmalıyım. Biz 
mademki yabancı sermayeye muhtacız ve bu 
sermayeye memleketimizde imkân sağlamış bu
lunuyoruz, o halde bu mevzuun bünyesinde 
meknuz olan bir isteği de yerine getirmeliyiz. 
Ya ondan müstağni kalmalı; ve yahut da onu 
teşvik edici unsurları beraber düşünmelidir. 
Yabancı sermaye Türkiye'ye Kızılay gibi. Go
cuk Esirgeme Kurumu gibi hayır işleri görmek 
iein gelmiyor; tabiî, kâr etmek için geliyor. O 
lıalde onun kârının kemli memleketine belirli 
ölçülerde aksetmesinde, yani transferinde güç
lük çıkarmamak zorundayız. Binaenaleyh, ya
bancı sermaye, kendi unsurlariyle birlikti1 mü
talâa, edilirse; emniyet, istikrar ve kâr unsur
lariyle birlikte mütalâa edilirse, o da memle
kete daha çok gelebilir. Bunu da ciddî bir konu 
olarak ele almak lâzımdır. 

Sonra muhterem arkadaşlarını, dış ticaret 
mevzuunda bugüne kadar görebildiğimiz bir iki 
rahatsızlığı da arz ederek huzurunuzdan ayrıla
cağım. 

Bunlardan birisi kotalar mevzuudur. Biz her 
zaman muayyen miktarda kotanın mutlaka 
tahakkuk edeceğini Hükümm diliyle teminata 
bağlarız. Sonra bu tahakkauk etmez. Halbuki. 
bunun tahakkuk edeceğine göre kurulmuş bulu
nan düzen ve ümitler, kotalar gerçekleşmeyince 
boşa çıkar. Bu kadar arızalanan dış kotaların 
tesbitinde, sadece onun ilânının piyasada yara
tacağı ferahlık düşünülmemeli; asıl bunun 
yüzde yüz gerçekleşmesini teminat altına, alma
lıdır. Son ilân edilen kotaların hem karşılıkları 
sağlanmış ve hem de gerçekleşecektir diye umu 
yortız. Ticaret Vekili arkadaşımızın bu husus
lar üzerindeki hassasiyetinden emin olmak isti
yoruz. 

Bir de son olarak büyük derdimiz •üzerinde 
durup huzurunuzdan ayrılmak istiyorum. Mem
leketimizin ticari hayatının salâh bulması sade-
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ce iç ticaretin tanzimi ile olmaz, bir de bizim 
dış ticaret mevzuumuz vardır. Bunun iki keli
me ile hulâsası şudur ; Bu memleketin elde edip 
sattığı, bu memleketin ihtiyacı olup da aldığın
dan çok azdır. Ve ihracatımız muayyen zirai 
maddelere inhisar ettiği için, bugünden yarına 
bunları artırmak mümkün olamamaktadır. Bu 
yü/den zammı zaman, fakat devamlı olarak hor 
yıl 200 300 milyon dolar dış ticaret açığımız 
olacaktır. Bunu halletmedikçe Türkiye'nin ti
cari hayatı salâha, kavuşamaz. Bunu küçük gör
meye de imkân yoktur.. Ama hiçbir Ticaret Ve-
kili ve Hükümet bunu birkaç yıl içinde hallede
mez. Ve diğer ilgili Devlet 'müesseseleriyle, ta
nım ile, diğer ba'kanlıklariyle tam bir koordi
nasyon içinde, bu derde ciddî bir deva bulun
madıkça; dış ticaretimiz bu açfklariyle devam 
ettikçe, bu dertten kurtulmadıkça memleketimi
zin ticari hayatı maalesef düzelenle:/.. 

Arkadaşlarımın işaret buyurdukları balıkçı
lık mevzuu bunun küçük bir parçasıdır, turizm 
ve hayvancılık mevzuları diğer bir parçasıdır, 
yeni yeni maddelerin bulunması, bir umumi 
istihsal seferberiği bunun ayrı bir parçasıdır.. 
Bütün bunlar toptan büyük bir Hükümet mese
lesidir. 

önümüzdeki günlerde; bu büyük derde de 
bir deva bulunacağı ümit ve itimadım taşıyarak, 
yeni Vekile, başında bulunduğu Vekâlete büyük 
muvaffakiyetler diler, C. H. Partisi Senato 
(rrupu adına hepinizi hürmetle selâmlarım. (Al
kışlar ve bravo sesleri) 

BAŞKAN — istanbul Üniversitesi 1962 yılı 
Bütçesi fcuınn tasarısına 104 arkadaş oy kullan
mış. 98 kabul, 4 ret, 2 çekinser vardır. Muamele 
tamamdır. Kanun, Cumhuriyet Senatosunca, 98 
oyla kabul edilmiştir. 

/. -—• Ankara Üniversitesi 1962 yılı Bütçe ka
nunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyona raporu 
(M. Meclisi 1/6, C. Senatosu 1/10) (S. Sayısı : 
7) [Dağıtma tarihi : 80 . 1 . 1962 J 

BAŞKAN — Simdi, 1962 yılı Ankara Üni
versitesi Bütçesi kanun tasarısını açık oylarınıza 
arz edeceğim. 

Sayın Niyazi Ağırnaslı, buyurun. 
NİYAZ t AĞIRNASLI (Ankara) — Muhte

rem arkadaşlarım, bu sabah Hamiburg'tan bir 
mektup aldım; tanımadığım bir vatandaş yazı
yor, Mehmet Aksu isminde. Burada bütçenin tü-
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mü üzerindeki konuşma esnasında Almanya'daki 
işçi vatandaşlarımızın, Türkiye'deki ailelerine 
para göndermeleri halinin dış ticaret tediye mu
vazenemize müessiriyeti bakımından bâzı nokta
lara temas etmiş ve bir iki temennide de bulun
muştum. Bunu nerede okumuşsa okumuş, buna 
yazıyor, yalnız diyor bu parayı gönderme mev
zuunda noksanlık var. Ben de bu mesele her ne 
kadar Maliye Vekâleti ile alâkalı ise de Ticaret 
Vekâletiyle de alâkalı icaplar olduğu için bura
da da ifadeyi faydalı buldum. Diyor ki; bu arka
daş; «biz burada mark'ı 1,23 den alıyoruz. Hal
buki burada 2,90 - 3 ten Türk parasına çevirmek 
kabil oluyor. 

Eğer memlekete mark göndermek kaydlyle 
işçilerimizin ailelerine 3,5 - 4 lira üzerinden mark 
bedeli ödenirse, bu teşvik edici bir âmil olur ve 
Türkiye'ye geniş mikyasta döviz akımı sağlanmış 
olur.» Uyanık bir vatandaş olduğu anlaşılıyor bu 
kimsenin. Dünyayı dolaştığından bahsediyor ve 
diyor ki, «burada bâzı kimseler paralarını birik
tirip otomobil ve buz dolabı getirmek suretiyle 
markı 10 liraya getirmeyi düşünüyorlar. İşçinin 
elinde hazır parası bulunduğu zaman, orada bu 
parayı sarf ettirebilmek için bütün âmiller hare
ket halindedir. Alman kızlariyle birahanelerde 
yapılan harcamalar yerine aydan aya bunun cel
bi teşvik edilirse memleket hayrına faydalı olur.» 
Muhterem arkadaşlarım; Ticaret Vekilinin bu 
husus üzerinde durmasını istirham ederim. 

Efendim, kıymetli Adalet Partisi Sözcüsü ar
kadaşımız konuşmalarını balıkçılık mevzuu üze
rine hasrettiler. Ben de bu mevzu üzerinde konu
şacaktım. Fakat zamanınızı fazla işgal etmiyeee-
ğim, arkadaşımın temennilerine iştirak ettiğimi 
ifade ile yetineceğim. Et Balık Kurumunun bu 
mevzuun takip ve tanzim fonksiyonunu nâzmı 
olarak katılmasını ben de şahsan bir uğur telâk
ki etmediğimi, yalnız bu ticarete onun da katıl
masının serbest teşebbüsü teşvik eder mahiyette 
gördüğümü ve bu bakımdan bu malî sistemin ger
çekleştirilmesi hususunu ifade etmekle yetinece
ğim. Ticaret Vekâletimizin başlıca fonksiyonu is
tihsal artışlarını teşvikle beraber, kontrol ve piya
sada nâzım rol oynamak, istihsal merkezleriyle 
istihlâk merkezleri arasındaki irtibatı sağlamak 
ve tanzim istikametinde olmasına bilhassa temas 
etmek isterim. Evet bu, geniş mikyasta ara ve ta 
leple idare edilen bir piyasa mekanizması içinde, 
geniş mikyasta istihsal artışı ile alâkalı bir mev-
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zudur. Bu sebeple, istihsali arttırmadaki teşvik 
edici rolleri de yalnız Ticaret Vekâletinden bek
lemek doğru olmaz. 

Bu bir Devlet ve Hükümet problemidir. Bu, 
şüphesiz, yalnız Ticaret Bakanlığının bugünkü is
tihsal seviyeleri içinde tanzim rolünü bihakkın 
yapabildiği meselesi değildir, öteden beri nokta 
üzerinde şüphe ile durmak yerinde olur. Antal
ya'da domatesin kilosu 5 kuruş olduğu bir devir
de, İstanbul ve Ankara'da domatesin kilosu 60 
kuruştan aşağı düşmez.. Müstehlik kütlelerinin 
hayat, geçim seviyelerini yüksek tutan bu para 
mekanizması eğer müstahsilin eline intikal etsey
di bir diyeceğimiz yoktu. Ama aradaki mutavas
sıt mekanizmanın ve her halde meşru sayılmıya-
cak bir kısmının, büyük kâr ihtiraslarının rolünü 
belirtmek isabetli olur zannederim. Ayrıca bu me
sele belediyelerin işidir. Ticaret Vekâleti bu işin 
birinci nâzım rolünü ifa etmelidir. Ve belediye
lere bunu tavsiye ve onları tanzim ediliş direk
tiflere tâbi kılmak mevkiindedirler. Bu itibarla 
dinamik Ticaret Vekilimizin, bu mevzu üzerinde 
tanzimci fonksiyonunu bihakkin yapmasını ve 
müstehlik kütlenin hayat şartlarım ağırlaştıran 
bu mekanizmayı meşru kanallar istikametinde 
sevk hususunda gayretler sarf etmesini istirham 
edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar, bu istikamette gayri-
meşru "kazançları önlemek, karaborsayı berta
raf etmek hususunda, çok defa, Devlet kanun
ları ile müdahaleye geqev, Millî Korunuma Ka
nunu çıkar, fakat maalesef bu da karaborsa
nın köküne inemez. Karaborsanın nâzımı olan. 
bu yoldan 100 milyonu, 500 milyonu idhar eden
ler yerine, "düğmeyi 20 kuruşa satacak yerde 21 
kuruşa satan vatandaş vo yumurtayı 16 kuru
şa satacak yerde 16.5 kuruşa satan vatandaş 
daima cezai takiplere mâruz kalmıştır. 

Bu mekanizmanın nasıl işlemediğini kıymet
li arkadaşlarım müşahede etmişlerdir. Ben mah
kemelerde büyük karaborsa nâzımının bir te
kinin muhakeme edildiğini, mahkûm olduğunu 
görmedim. Bir hikmeti hüda 16 kuruşa yumur
ta satanlardan yüzlerecsinin mahkûm olduğu
na şahidoldum. 21,5 kuruşa düğme veya ma
kara sattı diye mahkûm olanları çok gördüm. 
Bunlardan bir tanesi hâlâ yüreğimde bir sızı
dır. Şunu arz edeyim ki, Millî Korunma Ka
nunu çıktıktan hemen sonra tatbik edilmiştir. 
Birisinin müdafaasını avukat sıfatiyle üzerime 
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aldım. Bütün gayretlerim boşa gitti. Adamın 
serveti müsadere edildi, iki sene mahkûmiyet 
kararı verildi. Bu bir musevi vatandaşımızdı. 
Bizim için Musevi, Brmeni, Rum veya Türk 
yoktur, hepsi vatandaştır. Biz bu memleket 
içinde bütün camiamızı kaynaştırmak mevkiin
de olan insanlarız. Bunu düşünüyor, müsavi 
muamelelere çalışıyoruz. Bu vatandaşın 30 se
nelik emeğinin neticesi ne oldu biliyor »musu
nuz! Bu yalnız 22 bin liradır. Bu vatandaş çok 
namuslu bir vatandaştır, bundan dolayı duydu
ğum üzüntü, büyüktür. 

Muhterem arkadaşlarım, Ticaret Vekilinin 
asıl işin köküne nüfuz etmesini rica edeceğim. 
Ve tanzim mevzuunda körleri s e vira idare eden, 
dizginleri, piyasayı elinde bulundurarak 28 mil
yon. insanı elindeki dizginleriyle çekip çeviren 
bir avuç insanın ihtirasına gem •vurulmasını, 
Maliye Vekâletiyle birlikte, Ticareti Vekâleti
nin de ele almasını bilhassa, temenni edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Ağı m aslı iki dakikanız 
kalmıştır. 

NÎYAZÎ A^lENASld (Devamla) — Senato 
(IrıiT)u adına knnusuvori'.-m. 

BAŞKAN - - Söylenıediniz de. Buyurun de
vam edin. 

NİYAZİ AtflliNASU" (Devamla) — Efen
dim, muhterem Ticaret Vekili akadaşımızıtı 
yerli sanayiimizi konımnsı hususunda da gay
retlerine temas etmek işlevim. Tâli birtakım sa
nayi kollan doğmaktadır, Meselâ otomobil sa
nayiine geçmenin hazırlığı olarak, yedek par
ça sanayii doğmuş ve gelişmektedir. 

Neşvünema çağında olan bu gibi sanayii ko
rumak lâzımdır. Zira. ithalâtçılar, bunu daha 
acele getiririz diyerek, hulul edip kotalara İt
hal ottirmek imkânını })uiviyorlar. Birtalom ye
dek parçalar ve bâzı malzemeler hakikaten ucu
za gelivor. Faka.t bunlar belki de bir damping 
maksadiyle gelebilir. Bu şekilde bizim küçücük, 
nüve halinde bulunan sanayiimiz bir boğulma 
tehlikesine mâruz kalıyor Zaten 200 - 500 bin 
veya bir milyon sermaye ile teşekkül etmiş bu
lunan sanayiimizin, piyasanın ve onun müsteh
likinin aleyhine olarak büyük kâr bırakan mü
esseseler olarak kalması ve devam etmesi mak
sadiyle huzurunuzda söz almış değilim. Ama, 
memleketimizde imal edilen hu nevi malların 
korunması bizim i cin bir vazifedir. Bunlar hi
maye edilmeli ki, bunlara tâbi küçük sanatla

rın gelişmesi sırasında asıl taşıt, Makina oto
mobil ve traktör sanayilerine doğru daha hız
la gelişme imkânı bulunabilsin. Bu itibarla ko
talarda, memleketimiz ihtiyaçlarını karşılaya
cak hacım, miktar ve evsafta çıkarılan malla
rın ithali hususunda çok tahdidedici şekilde 
davranılması ve bilhassa hu arada lüks eşya ve 
otomobil ithaline kotalarda yer verilmemesi 
hususunu istirham ederim 

Muhterem arkadaşlarım, Ticaret Vekâleti
nin, sosyal adalet mevzuunda, Anayasamızın ar
zu ettiği istikamette Maliye Vekâletine yardımcı 
olabilecek nâzım bir mevkide olduğuna inanıyo
ruz. Bu ne şekilde olur? Küçüğü bulup geliştir
mek, büyük üzerindeki büyük olan ihtirasları 
bâzı tahditlerle önlemek ve Maliye Vekâletinin 
millî gelirin taksiminde, tevziinde vergi adaleti 
yolu ile yapacağı iç piyasadaki nâzım rol bakı
mından da Ticaret Vekâletinin yardım edebile
ceği hususların mevcudolduğu kanaatindeyim. 

Bu arada bilhassa istihsalin artırılmasında 
Ticaret Bakanlığının en mühim rolü oynıyacağı 
ve Sanayi Bakanlığı ile birlikte koordine bir ça
lışma ile iktisadi hayatı tanzim edebileceği kanaa
tindeyim. 

Memleketimizi gelecek yıllar için geniş bir iş 
yeri, geniş bir atelye farzetmek mecburiyetinde
yiz. Kardeş çekişmelerinin dışına çıkıp bu atel-
yeye bir çivi daha çakabilir miyiz, bu memleketin 
istihsal hacmina bir avuç buğday daha katabilir 
miyiz, yeni ve modern tesisler yapabilir miyiz?. 
İşte dâva budur. Birtakım akılsızca, kardeşi kar
deşe düşman edenlerin tahriklerinden bu memle
keti kurtarmak mecburiyetindeyiz. Muhterem 
Senato üyeleri hepinizi hürmetle selâmlarım 
(Bravo sesleri ve alkışlar) 

BAŞKAN — İstanbul Teknik Üniversitesi 
1962 yılı Bütçe kanun tasarısına (111) oy veril
miştir. Bunlardan (110) u kabul, biri rettir, ee-
kinser yoktur. Muamele tamamdır. Kanun, Cum
huriyet Senatosunca, (110) oyla kabul edilmiştir. 

5. — Ege Üniversitesi 1962 yılı Bütçe kanu
nu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu 
(M. Meclisi 1/11, C. Senatosu 1/11) (S. Saıjw : 
8) [Dağıtma tarihi : 30 .1.1962] 

BAŞKAN — Ege Üniversitesi 1952 yılı büt
çesi açık oylarınıza arz edilmiştir. Lütfen oyları
nızı kullanınız. 
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Sayın Baki Güzey. 
BAKÎ GÜZEY (Bursa) — Muhterem Senato 

arkadaşlarım, hepinizi hürmetle selâmlarım, Ti
caret Bakanlığı bütçesi konuşulurken muhtelif 
hatip arkadaşlarımız söz almışlar, ve kıymetli 
mütalâalarını burada serd etmişlerdir. Bendeniz, 
ancak temas edilmemiş olan bâzı hususata, kısa 
şekilde temas etmek istiyorum. 

Biraz evvel Niyazi Ağırnaslı arkadaşımi'sın 
temas ettiği terbiyevi kotada bilhassa dikkatli 
davranılmasını ve terbiyevi kotayı kullanırken 
memleket sanayiini zedeliyeeek bâzı maddelerin 
ithalinde çok titiz davranılmasını bilhassa rica 
edeceğim. 

Et Balık Kurumu ve* Toprak Mahsulleri Ofi 
sinin mubayaa fiyatlarını tesbit ederken, maliyet 
unsurlarını göze almayı bilhassa rica ederim. Ma
liyet unsurlarının ele alınmaması suretiyle tesbit 
edilen fiyatlar memlekette istihsal gücünü azal
tır. 

Üçüncü mesele olarak, stratejik maddelerin 
ihracatında donmuş bir zihniyeti tekrar tetMk 
ederek yTimuşatıcı ve elâstiki bir tarzda elle ala
rak Melenmesini Ticaret Vekâletinden bilhassa 
rica ediyorum, ihracat mevzuunda, bâzı arkadaşt-
îanmız, sebze ve meyva ihracatınım aşırılmasın* 
dam bahsettiler. Bugün sefbze ve meyva, ihracatı 
<M (mesele üle karşı karşıyadır. Yani sebze ve 
meyva ihracatınan artmaması M sebebe dayanmak
tadır, Birinci mesele, dış rekabet mevcuttur. Av
rupa pazarlarımda şu zihniyet hâkimdir: Türk 
meyvalan bu pazara sahilbolduğu takdirde Av
rupa meyvacılığı ölecektir, daha inkişaf halinde 
(iken boğmak ve uzaklaştırmak lâzımdır. Bu ba-
(kımdaıı Ticaret Bakanlığımın birkaç sene meyva 
ihracatımı himaye etmesi lâzımdır. 

Biğer bir mesele de, Komsinye ihracat Taıli-
matnamesidir. Konsinye İhracat Nizamnamesi-
nânı yenli baştanı ele alunıması lâzımdır. İhraç etti
ğimiz malın karşılığını multlafca döviz olarak gön
derilmesini karşı tarafın yama, karşı tarafta bulu
nanı tüccarun taahlhüdetmesi icalbettmektedm Bu
na bizim tüccarımız tiftiklenmek suretiyle 'bir re
aksiyon göstermektedir. Karşı tarafta bulunan 
Avrupaih tüccar baımnı anlıyamıyor. Sonra, bil-
fhassa fconisolosfhanelerce tatbik edilmekte olan 
bu husus Avrupalı) satıcı tüccar için zor olmak-
ttadır. Bilhassa bu işler keyfî bir şekilde yapıl-
mıaktıadır. KonsoaloısluMariimazıın bulundukları 
yerlerde, koınissoilıasifcanmı̂  makamlarımda buluıih 

33 7 . 2 .1962 O ; 1 
mamafctadırlar. Bu vaziyet işleri geciktirmekte 
ve ihraç edilen) mal Ibedelerinin transferlerini 
uzatmaktadır. Bu müşküller içerisinde bu mal-
Harım Türkiye'ye transferleri 3 - 4 ay müddetle 
mümkün! olabilmektedir. Binaenaleyh, konsollıos-
IhanelerHndzİB nizamnameleri yenibastan ele alı
nıp, himayekâr bir surette tanzim edilmesini ri
ca ederim. Bütçenin 309 ncu sayfasında 1961 yı
llına kadar iç ve dış finansman olarak yatırımlar 
gösterilmektedir. 1951 de başlıyan dış yatırımla
rı nazarı itibara alacak olursak 1961 senesinde 
dış yatırımların 107 den 7,5 milyona kadar, iç 
yatırımların 136 dan 2,5 milyona kadar düşjtüğü 
üzüntü ile görülmektedir. 

Şimdi bu ıne«elleyî ele alarak, bilhassa Hıfzı 
Oğuz Befcata arkadaşmııızMi temas ettiği, (bir nok
tasında kendisiyle beraber olmadığım bir hususa 
temas edeceğim. Ticaret, Sermaye çok hassastır. 
Bunda kendileriyle beraberim. İstikrar hakika
ten lüMmludur. Ancak istikrarda bi'Hhassa malî 
istikrar şarttır. Kendileri de bu hususa çok gü
zel (btir şekilde temas etttiler. Bu husus üzerinde 
noksanı fcaılan kıwm bendeniz tamamlamak istiyo
rum. Bugün istihsalden istihlâke kadar millî 
gelirin artmasında rol alan, -kâğıtçısından tu
tunuz gazetecisine kadar, esnafından tücca
rına kadar, müstahsılmdan sanayicisine ka
dar bütün zümre ticaretin memleket içerisin
de istihsalin tevzi ve araştırmasını yapmakta
dır. Şurası muhakkaktır İri, millî gelirin art
masında bizim gibi geri kalmış memleketlerde 
tüccarın büyük rolü mevcuttur. Şimdi maal
esef üzüntü ile söylüyorum. Bu bütçe müna
sebetiyle öyle bir hava içine girmiş bulunu
yoruz ki, Türkiye'de büyük nisbette vergi ka
çakçılığı vardır, yaygın haldedir, yahut da 
herkes vergi mükellefidir, herkes vergi kaçak
çılığı içine girmiş diye bir hava estirilmekte
dir. Belki söylenmek istenen, maksat bu de
ğil. Bu, memlekette bir vergi kaçakçılığından 
bahsetmek ve vergi kaçakçılığını önlemek ve 
tedbirler almak arzusudur. Millî istihsalimizin 
ve millî gelirimizin* artırılması için bunun üze
rinde hassasiyetle durmamız gerekmektedir. 
Tüccarlarımız ve sanayicilerimiz vergi kaçak
çılığı yapmaktadırlar, şeklindeki beyanlar üze
rinde Bakanlarımızın çok dikkatli olmalarını 
rica ederim. Vergi istatistikleri ve kendi ki
taplarından. istifade, etmek suretiyle dikkatli 
olmalarını, insan şerefine hitabetmek ve şe-
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refleri belirtmek suretiyle, onları ahlâki yala 
sevk etmek daha çok yerinde olan bir husus
tur. Bu insanları şerefsizlik halinden kurtar
mak, bunlara bir yol bulmak, nasihatte bulun
mak ve hattâ husumetleri gidermek mecburiye
tindeyiz. (Bravo sesleri) Bunun için iktisadi 
istikrara .muhtaç, sermayeye iş imkânları aç
mak ve sosyal adalet yolunda temin edilmesi 
lâzım gelen bütün tedbirler içinde memleket 
efkârı umumiyesinde çok geniş mikyasta ver
gi kaçakçılığı varmış gibi bir zihniyetin doğ
masını ve bu zihniyetin yayılmasını önlemek 
vazifemizdir. Parlâmento olarak bizim de va
zifemizdir. Bilhassa, bu nokta üzerinde Bakan
larımızın dikkatli davranmalarını rica edeceğim. 

BAŞKAN — Vaktiniz dolmuştur efendim. 
BAKİ GÜZEY (Devamla) — Vaktim doldu, 

sözlerimi burada kesiyorum., hepinizi hürmetle 
selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Ankara üniversitesi 1962 yılı 
Bütçe kanun tasarısına (101) arkadaş oy kul
lanmıştır. (99) kabul, (i.) ret, (1) çekinser 
vardır. Muamele tamamdır. Kanun, -Cumhu
riyet Senatosunca, (99) oyla kabul edilmiştir. 

6*. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1962 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyo
nu raporu (M. Meclisi 1/15, C. Senatosu i/15) 
(S. Mayısı : 0) [Dağıtma tarihi : 30 . 1 . 1962] 

BAŞKAN — Karayolları Genel Müdürlüğü 
1962 yılı bütçe tasarısı açık oylarınıza arz edil
miştir. Lütfen reylerinizi kullanınız. 

Karma Bütçe Komisyonu Sözcüsü konuş
muyor. Sayın Ticaret Bakanı buyurun. 

TİCARET BAKANI İHSAN GÜESAN (İz
mir Milletvekili) — Muhterem Başkan, Cum
huriyet Senatosunun muhterem ve değerli üye
leri; gerek parti sözcülerinin, gerekse saym 
üyelerin. Bakanlığımız bütçesi münasebetiyle 
çalışma ve faaliyetlerimizde bize ışık tutacak 
değerli konuşmalarını dinlemiş bulunuyoruz. 
Ticaret Bakanı olarak üzerime aldığım, itima
dınızla yüklenmiş bulunduğum vazifenin mesu
liyetini ve genişliğini takdir ediyorum. Çok 
kısa bir zaman içerisinde tamamen itimadınız
dan aldığımız ilhanı ve azim içerisinde çalışma
larımızı değerlendirmek hususunda son gay
retlerimizi sarf ettiğimizden emin olmanızı 
bilhassa istirham, ederim. Kısa bir zaman için
di' çok kıymetli tenkid ve mütalâalarınıza tat-
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nün edici izahat vermenin imkânsızlığını tak
dir etmekle beraber, müsaadenizle belki de 
birçok sözlere cevap teşkil edecek umumi ma
hiyetteki sözlerimi arz edeyim ve bilâhara sa
yın senatörlerin ve sözcülerin temas ettiği mev
zuları cevaplandırayım. 

Ticari ve sınai hayatın huzur ve emniyet 
içinde her türlü imkânlardan faydalanarak 
âzami nisbette gelişmeler sağlıyabilmesi için 
lüzumlu olan şartların yaratılmasına çalışmak
tayız. Ekonomimizin hızla ve muvazeneli bir 
şekilde gelişebilmesini sağlıyacak sosyal ve ik
tisadi faaliyetlerin herkes tarafından güveni
len âdil ve. istikrarlı bir program içinde cere
yan etmesi hususunda kararlıyız . 

Ticari politikamızın ve faaliyetlerimizin te
melini program ve istikrar, ana prensiplerini 
de alenilik, umumilik ve emniyet teşkil ede
cektir. 

Piyasanın tamamen iktisadi kurallar çerçe
vesi dâhilinde teessüs ve imlemesi hedef ittihaz 
edilmiş olup arz ve talep mekanizmasının nor
mal seylinin icrasını engelüyen âmillerin za
manında bertaraf edilmesine bilhassa gayret 
sarf edilmekte, denenmiş ve ekonomimizde tah
ripkâr tesirleri müşahede edilmiş olan mev
zuat yoliyle ve son şekillerdeki suni müdahale
lerden önemle tevakki edilmektedir. 

ihracatımızın mümkün olan bir serbesti re
jimi içinde istihsalimizin ve zıirai sahadaki veri
min artırılmasına muvazi olarak geliştirilmesine 
âzami gayret sarf edilecek ve bu sahadaki yatı
rımlarımıza her şeyden ziyade önem verilecektir. 
Bu suretle sonelerden beri açık. veren ticaret 
muvazenemizin. diizeltiimesmo çalışılacaktır. 

Bu gayeye ulaşılması ve mallarımızın dış pi
yasalarda, değerine satılabiimesini teminen is 
adamlarımıza büyük ve şerefli vazifeler düşmek
tedir, Buna muvazi olarak Hükümetimiz müs
tahsilin teşkilâtlandırılmasına, finansman imkân
larının sağlanmasına ve standardizasyona geniş 
ölçüde önem vermektedir. 

Senelerden beri 320 milyon dolar civarında 
çevrelenmiş bulunan ihracatımız, normal şartla
rın avdetiyle ahenkli olarak son aylarda büyük 
inkişaf kaydetmiş ve 1962 yılı ihracatımız tah
minlere nazaran c/ç 10 nisbetinde bir artışla 350 
milyon dolara yaklaşmıştır. Bu inkişafı memnu
niyetle kayıt ve ifade etmekteyim. 
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Kalkınma programımıza muvazi ve ticari po

litikamıza uygun olarak teshit edilmiş bulunan 
1962 ithalât programını Hükümet olarak vazi
feye başlamamızdan kısa bir zaman zarfında ve 
bu husustaki geleneğe uygun olarak 4 Ocak 1962 
tarihinde yayınlamış bulunmaktayız. 

560 milyon dolar olarak bağlanmış ve malî 
imkânları tamamiyle sağlamış bulunan bu prog
ramda, memleketimizin kalkınmasında • mühim 
rolü olan tarım, sanayi ve ulaştırma sahalarında 
ve diğer sahalarda ihtiyaç duyulan yatırım mal
zemesi, ham madde, makina, suni gübre, nakil 
vasıtaları, kimyevi maddeler ve yedek parça ih
tiyaçları* göz önünde tutulmuş ve karşılanmıştır. 
Bu suretle gerek zirai ve gerek sınai sahada is
tihsalin en yüsek seviyeye çıkarılması ve işlet
melerimin maliyetlerinin düşürülmesi imkân
ları temin edilmiş olacaktır. 

Bu hususu teyiden 560 milyon dolarlık prog
ramın 235 milyon dolarının yatırım maddeleri
ne, 220 milyon dolarının sınai ham maddelerine 
tahsis edilmiş bulunduğunu ifade etmek isterim. 

îlân edilmiş bulunan 1962 ithalât programı 
ile gerek iş adamlarımıza ve gerek sanayicileri
mize imkân sağlanması ve piyasada ferahlık 
yaratmak gayesi güdülmüştür. Bu programın 
tahakkukuna Hükümet olarak âzami önemi ver
mekteyiz. 

Bu itibarla, bir daha ifade etmek isterim ki, 
Hükümetin geçirdiği bu çetin ve fakat o nispet
te ehemmiyetli ve şerefli kalkınma dâvasında iş 
adamlarımıza mümkün olan her türlü yardımı 
ve kolaylığı yapmaya hazır olduğumuz gibi, on
ların da bu sahada bütün imkân ve gayretleri
nizle Hükümete yardımcı olmalarını beklemekte
yiz. Ancak bu suretle el ele vererek bu çetin dâ
vanın halline muvaffak olacağımıza inanıyorum. 

Çok muhterem üyeler, şimdi sırasiyle muh
terem senatörlerin temas ettikleri soruların ce
vaplarına geçiyorum. 

Safoahattin Orhon, teşkilât kanununun çı
karılması mevzuuna temas buyurdular. Bütçe 
Encümenindeki konuşmalarımda da temas etti
ğim gibi, teşkilât kanunu tasarısı yeni işlere ve 
şartlara göre hazırlanmış, yakında Yüksek Mec
lisinize sunulacaktır. Çalışmalarda zihniyet in
kılâbının muhakkak sağlanması hususundaki fi
kirlerine aynen iştirak ediyorum. Teşkilât kanu
nu kanuniyet kesbettikten sonra yeni çalışmala
ra ve faaliyetlere muhakkakla yeni bir zihniyet 
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hâkim olacaktır. Bu mevzu üzerinde ben ve di
ğer mesuliyet sahibi arkadaşlarım durmaktayız. 

Ziraat Bankasının zirai ve iktisadi kalkın
madaki rolünün ne kadar ehemmiyetli olduğunu 
söylemeyi zait bulurum. 600 ü aşan şubesiyle 
m<em'leke#n ziraat «ahasnıdaıki bütün ihtiyaçları
na bugünkü imkânları ile cevap vermeye çalışan 
bu müessesenin çalışmalarının, her zaman im
kânsızlıklar karşısında bulunduğundan, birta
kım tenkitlere uğrayacağını da biliyorum. Bu 
müessese, zirai ve iktisadi kalkınmamızın temi
ninde büyük ölçüde rol oynıayacaktır. Bu mev-
zudaki çalışmalara başlamış bulunmaktayız. Kı
sa bir zamanda, imkânsız gibi gösterilen bu çalış
malardan alınan neticeler memnuniyet verici
dir. 

Tarım Satış Kooperatifleri Kanununun ha
zırlanması mevzuu da temenni edilmiştir. Ya
kın bir zamanda çıkarılacak olan tarım satış ko
operatifleri ve bu kooperatiflerin faaliyetlerin
den alınacak neticeler ve bunların ıslah edilme
si hedefimiz olacaktır. Zaten bendeniz bu mü
esseselerde uzun bir zaman çalıştım. Bu mev
zuda bir kanun hazırlanarak pek yakında hu
zurlarınıza takdim edilecektir. Konsolide edil
miş olan zararlar dışında birtakım zararlar da
ha vardır. Hakikaten Sabahattin Orhon arkada
şımız mühim bir noktaya temas ettiler. Bu 
zararların bu müesseseler bünyesinden kaldırıl
ması için çareler aramaktayız. Yakında bir ne
ticeye bağlanacaktır. 

Toprak Mahsulleri Ofisinin buğday fiyat po
litikasına temas ettiler. Fiyatların Ekimden 
evvel ilânı üzerinde çalışmalara başlamış bulu
nuyoruz. Zannediyorum ki, bu mevzu üzerinde 
tatminkâr bir netice alacağız. 

Petrol Ofisin yeni statüsü füzyon kanunu 
şeklinde hazırlanmıştır. Yakın bir zamanda Yük
sek Meclise arz olunacaktır. Son retüşleri yapı
lıyor. 

Petrol Ofisi alacaklarının tahsili üzerinde de 
ehemmiyetle durmaktayız. Hakikaten bunlar, 
büyük bir yekûn tutmaktadır. Bu hususta da 
temaslarımız ilerlemiştir, müspet bir netice ala
cağız. 

Sayın Sabahattin Orhon, anlaşmalı memle
ketlerden mümkün olduğu kadar ithalâtın tah
didi mevzuuna temas buyurdular. Bu hususta 
kendilerini tatmin etmek babmdaj bu memle
ketlerle olan ithalât ve ihracatımıza dair ra-
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kamlar vermek isterim. Malûm olduğu üzere, 
anlaşmalı memleketler, Çekoslovakya, Macaris
tan, Polonya, Romanya, Savyetler Birliği, Do
ğu - Almanya, Finlandiya, İsrail ve Mısır'dır. 
Bu memleketlerle olan dış ihraç mevzuu şöyle
dir. 1955 yılında ithalât 27 milyon, ihracat 32 
milyon dolar. 1956 yılında ithalât 20 milyon 
dolar, ihracat 26 oıi'lyon dolar. 1957 ele ithalât 
23 milyon dolar, ihracat 23 milyon dolar. 1958 
de ithalat 21 'milyon ddlâr, ihraeart; 27 milyon do
lar. 1959 da ithalât 13 milyon, ihracat 17 mil
yon dolar. 1960 da itûnalâıt 12 milyon, ihracat 
18 milyon dolardır. TaMbedi'len pditikaibin esa
sı kontenjan esasuna müâteniıttar. Prototoller&n 
yürütülmesinde ithalât ve ihracat rakaımiarıımıız 
tamamen realist bir ifade (taşımaktadır. Bâzı 
mühim malların Ibu ımemleket dâhilinde istihlâki 
mevzuunda reexpor!t muamelelerinin uygulanma
sı ile de faydalı bir durum meydana gelmekte
dir. 

Adalet Partisi Grupu ladıraa 'konuşan Senatör 
arkadaşımızın, ehemmiyetle üzerimde durdukları 
(balıkçılık mevzuu vardır. Bu hususta şunları 
(belirtmek isterim. Eıt ve Balık Kurumunda bu 
mevzuun tetkiki yapılmaktadır. Yafcm bir za
manda hu mevzuu ele alıp, nihai neticesini almak 
üzere huzurlarınıza takdim edilecektir. Su ürün
lerimizin mühim bir döviz kaynağı olması itiba
riyle, hu mevzuda Devlet Plânlama Teşkilâtı dle 
iş birliği yapmak, yerli ve Amerikalı müitalhassıs-
İardan âzami derecede f aydal'aomaımız gerekmek
tedir. Ayrıca, eski kanunun ilgası ve yeni Su 
ürünleri. Kanumunun hazırlıkları tahakkuk saf
hasındadır. Memleketimizde mevcut olan bu (ser
vetin korunması ve muhafazası için değerlendir
me meseleleleri üzerimde ehemmiyetle çalışmakta
yız. Balıkçılığı en iyi şekilde teşkilâtlandırmak 
için iç ve dış finansman çarelerini aramaktayız. 
Ecnebi mütehassıslarla beralber hu mevzuun üze
rindeyiz. Ayrıca Japon balık ağlama müîtehas-
sıeları gelmiştir. îlmî ağlama etütleri yapılmak
ta ve balık 'bölgelerine gidilerek, orada balıkçı
larla temas edilerek, balık ağlama usulleri öğretil
mesi hususu sağlanmış bulunmaktadır. 

Bu mevzuda Sayın Tevfik înee'nin bir soru
suna cevabolmak üzere arz ederim ki, 1961 yı
lında Amerika'dan karşılıksız paralardan 5,5 
milyon lira kredi sağlanmıştır. 1962 yılında bu 
miktarın arttırılması için de temas halindeyiz. 
Bu miktarın 40, 50 milyon liraya çıkarılması 
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mümkün olacağı tahmin edilmektedir. Tesbit 
işini Amerikalılarla birlikte yapmaktayız. 

Sayın Hıfzı Oğuz Bekata .arkadaşımızın kıy-
metli mütalâalarına aynen iştirak ediyorum. Bu 
mevzuda o kadar esaslı mütalâalar ileri sürdüler 
ki, benim bu mütalâalarda, karşı hiçbir şekilde 
ayrı kaldığım tek bir nokta yoktur. 

Gerek siyasi faktörlere ve gerekse iktisadi 
faktörlere ve dermeyan ettikleri mütalâalara ta
mamen iştirak ediyorum. Zaten siyasi, iktisadi 
istikrar mevzuu, Sayın Başvekilimizin İstanbul 
seyahatinde irat buyuurdukları hitabede de et
raflıca tahlil edilmiş ve tatminkâr izahat veril
miştir. Benim bu hitabeye ve ileri sürülen fi
kirlere ve mütalâalara ilâve edecek bir sözüm 
yok. Dış ticaret rejimimizde istikrar mevzuu 
üzerinde ehemmiyetle durduğumuz hususlardan 
iktisaden geri kalmış, millî geliri düşük, bir se
nede bir milyon nüfusu artan memleketimizde 
yatırımlara mühim yer vermekte olduğumuzu 
bilhassa belirtmek isterim. Normal gelirlerimi
zin dışında geniş ölçüde dış yardım temin ede
rek diğer memleketlerle olan aradaki farkı ka
patmak mecburiyetindeyiz, 

Kotalar üzerinde birkaç kelime söylemeyi 
faydalı buluyorum. Hepinizin bildiği gibi kota
lar, döviz imkânlarına göre hazırlanmaktadır ve 
karşılığı tamamen temin edilmektedir. Peşin 
tahsisatla ithal malları listesi diye muayyen bir 
meblâğı ihtiva etmekte, bunlar da müracaat sa
hiplerine tevzi edilmektedir. Esasen bunlar ge
çen yılların ihtiyaçlarına göre zaten tahmini aş
mamaktadır. Bunun aşağı - yukarı, şimdiye ka
dar aldığımız neticelere göre, % 85 - 90 ı geç 
miş yıllarda tamamen tahakkuk etmiştir. 

Muhterem Senatörün kredi mevzuunda te
mas ettikleri hususlarla mutabakat halindeyim. 
Yeni baştan zaten bu mevzu ele alınmıştır. Ne
ticeyi müspet olarak mütalâa etmekteyiz. 

Temas buyurdukları diğer noktalar, vergi 
mevzuu, Türk parası değerinin her hangi bir 
şekilde düşürülüp düşürülmiyeceği mevzuu, sa
lahiyetli arkadaşlarım tarafından ifade edile
bilir. 

Yabancı sermaye mevzuu üzerinde çalışma
larımız ilerlemiştir. Gerekli hazırlıklarımız ta
mamlanma halindedir. Bu mevzuda faydalı ne
ticeler alınması hususunda, geçmiş tecrübeler, 
tatbikat da göz önünde tutulmak suretiyle, ted
birlerimiz tesbit edilmiştir. 
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çılık mevzuunda temas buyurdukları noktalara, 
bundan önceki sözlerim arasında cevap vermiş 
olduğumu tahmin ediyorum. 

Yerli sanayiin korunması mevzuunda da 
dikkat ediliyor. Kotalar hazırlanırken, yerli sa
nayiin korunması da göz önünde tutulmakta
dır. 

Yedek parça ve kotaların, yerli sanayii hi
maye edecek şekilde hazırlanması mevzuunda, 
Sanayi Bakanlığı ile müşterek çalışma halin
deyiz. Lüks eşya katiyen ithal edilmiyor. Edil
memiştir de. Lüks otomobil, kotalara konulma
mış, hattâ otomobiller dahi konulmamıştır. Bu , 
kotalarda nazarı itibara alınmadığı gibi, önü
müzdeki kotalarda da nazarı itibara almmıya-
caktır. 

Baki Güzey arkadaşımın, kotalar üzerinde 
titizlikle davranılması hususuna işaret etmesi
ne teşekkür ©derim. Zaten titizlik, kotaların tes-
bitinde >en esaslı istinadettiğimiz mevzulardan 
birisidir. 

Arkadaşımın bahsettiği Et - Balık Kurumu
nun mubayaa fiyatları, ve diğer hususlarda ti
tizlik gösterilmesi mevzuunda tamamen kendi
leri ile mutabakat halinde, aynı şekilde çalışma
larımızı yapmaktayız. îhracat mevzuunda, za
ten ihracatı Geliştirme Etüt Bürosunda, sebze 
ve meyva ihracı yeni baştan esaslı surette tet
kik edilmektedir. Memleketin menafii ve şimdi
ye kadar tatbikattan aldığımız neticeler nazara 
alınmak suretiyle bu tetkikler ilerlemektedir. 
Yakın bir zamanda değerlendirmiş olacağımızı 
zannediyorum. 

Bütün sayın üyelerin temas buyurdukları 
noktalara cevap vermiş oluyorum. Kendilerini 
tatmin etmiş olduğumu ümîdetmekteyim. Eğer 
izahatımda her hangi bir şekilde vuzuhsuz kal
mış cihet varsa şimdiden özür diler, hepinizi 
hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Ege Üniversitesi 1962 yılı Büt
çe Kanununa (96) sayın üye oy vermiş, (94) 
kabul, (2) çekinser vardır. Muamele tamamdır. 
Kanun, Cumhuriyet Senatosunca kabul edil
miştir. 

7. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1962 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Ko
misyonu raporu (M. Meclisi 1/9, O. Senatosu 

7 . 2 .1962 0 : 1 
1/14) (S. Sayısı : 10) [Dağıtma tarihi : 30. i . 
1962] 

BAŞKAN — Devlet Su işleri Genel Müdür
lüğü 1962 Bütçe kanunu tasarısını açık oylarını
za sunuyorum. 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1962 Bütçe 
Kanununa oy kullanmıyan arkadaşlarımız var
sa, lütfen oylarını kullansınlar. 

Ticaret Bakanlığı 1962 yılı bütçesi üzerin
deki umumi görüşmeler bitmiştir. Bölümlere 
geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Bölümlere geçilmesi ka
bul edilmiştir. Bölümleri okutuyorum : 

B. 

101 

lira 

Birinci kısım - ödenek ve 
benzeri özlük haklar 

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

12 000 

ikinci kısım - Personel 
giderleri 

I - Maaşlar ve ücretler 
201 Maaşlar 10 381 762 

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

202 Ücretler 3 İ6İ 600 
BAŞKAN — Sayın üyelerden Suphi Kara

man, Cahit Tokgöz, Fehmi Alpaslan ve Vasfi 
Gerger 201 ve 310 ncu bölümler arasında 12 960 
liralık karşılık olarak ilâve bir tenzilât istemek
tedirler. Takriri okutuyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
1962 yılı bütçesine bağlı (D) cevelinde Ti

caret Bakanlığı kadrolarının merkez hizmetli
leri arasında 200 T. L. ücretle çalışan (18) per
sonel mevcuttur. Bundan evvelki bütçelerde ya
pıldığı gibi, bu personelin ücretlerinin, 50 şer 
lira zam yapılarak 250 liraya çıkarılmak üzere 
1962 yılı Ticaret Bakanlığı bütçesinin 310/91 
nci bölümünde 12 960 liranın azaltılarak 202 
nci bölümün 11 nci maddesine bu miktarın ek
lenmesini arz ve teklif ederiz. 

7 Şubat 1962 
Tabiî Senatör Samsun Senatörü 

Suphi Karaman Cahit Tokgöz 
Artvin Senatörü Urfa Senatörü 
Fehmi Alpaslan Vasfi Gerger 
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BAŞKAN — Karma Encümen Sözcüsü. 
KARMA ENCÜMEN SÖZCÜSÜ ILYAS 

SEÇKİN (Ankara Milletvekili) — Mutabıkız 
efendim. 

BAŞKAN — Hükümet erkânı? Hükümet er
kânı da kabul ettiğine göre önergeyi oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

202 nci bölümü 12 960 lira ilâvesi ile 
3 174 560 lira olarak yeniden oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

B. l i ra 
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B. 

206 

207 

209 

210 

301 

302 

303 

II - Başka haklar 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge
reğince yapılacak zam ve yar
dımlar 76 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi dlil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gereğince 
Ödenecek para mükâfatı 9 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü mad
desinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 
39 ncu maddeleri gereğince T. C. 
Emekli Sandığına yapılacak öde
meler 589 480 
BAŞKAN — Kabul edenler...' Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil ödeneği 4 200 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

Merkez daireleri büro giderleri 94 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler büro giderleri 66 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 30 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyealer... Kabul edilmiştir. 

Lîra 

304 Posta telgraf ve telefon ücret ve 
giderleri 220 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

305 Kira bedeli 240 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

306 Giyecekler 31 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

307 Yolluklar 685 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir,. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince Öde
necek tedavi giderleri ve yolluk
ları 45 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

309 Taşıt gidterleri 14 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

310 Ecnebi memleketlerdeki teşkilâ
tın büro ve genel giderleri 1 091 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Bu bölüm 12 960 lira tenzille 
1 078 040 lira olmuştur. Bu şekilde oylarınıza 
arz ediyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

B. Iİra 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

403 Temsil giderleri 25 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

408 6224 ve 6973 sayılı kanunların 
8 nci maddeleri gereğince ya
bancı sermayeyi teşvik komite
sine verilecek ücretler 50 400 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

418 Lâboratuvarlar giderleri 20 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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421 

422 

451 

452 

453 

458 

501 

502 

İhracatın murakabesine dair 
tüzükler gereğince yapılacak 
sondaj giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Su mahsullerine ait ilmî araştır
malar genel giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Pamuk işleri standardizasyonu 
genel giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Yayın giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

4489 sayılı Kanuna göre staj için 
ecnebi memleketlere gönderile
ceklerin yollukları ile başka her 
çeşit giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Milletlerarası münasebetlerin ge
rektirdiği giderler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
İştirak edilecek dış .sergiler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Beşinci kısım - Borçlar 
Geçen yıl borçları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Et-

Et-

Altıncı Kısım - Yardımlar 
653 Ticaret Bakanlığı Memur ve Hiz

metlileri Yardımlaşma Derneği
ne (Memur ve müstahdemlerin 

10 000 

200 000 

575 000 

66 000 

5 000 

334 000 

İ75 000 

15 000 

12 001 

ÎÂT3L 

701 

705 

öğle yemeklerine yardımda kul
lanılmak üzere) 42 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Yatırımlar 
I - Küçük onarımlar 

Bina onarımı 5 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et- t 

miyenler... Kabul edilmiştir. 
Makina ve teçhizat onarımı 10 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

IX - Makina ve teçhizat 
satmalımı ve esaslı 

onarımları 
792 Makina ve teçhizat satınalma ve 

onarımı 45 000 

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

Ticaret Bakanlığı bütçesinin görüşülmesi 
bitmiştir. 

B — SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM 
BAKANLIĞI BÜTÇESÎ 

BAŞKAN — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı bütçesinin görüşülmesine geçiyoruz. 

Tümü üzerinde söz alanları okuyorum : 
C. K. M. P. adına,Rasim Hancıoğlu, Y. T. 

P. adına Cevdet Geboloğlu, A. P. adına Celâl 
Ertuğ, C. H. P. adına Nizamettin özgül. 

Şahısları adına konuşmak istiyenler : Meh
met Ali Demir, Neşet Çetintaş, Âdil Türkoğiu. 
(Bakan yok, Bakanlık erkânı yok, sesleri..) 

Zamanımız bitmemiştir, (öğleden sonra saat 
14 te toplanalım, sesleri) 14 te toplanmamız 
için kararınızı istihsal etmem lâzımgelir. Saat 
14 te toplanmayı kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Saat 14 te toplanmak üzere, Birleşime son 
veriyorum. 

Kapanma saa t i : 12,15 



İ K İ N C İ Ö T Ü R Ü M 
Açılma saati: 14,00 

BAŞKAN — Suad Hayri Ürgüplü 
KÂTİPLER: Kudret Bayhan (Ordu), Tarık Remzi Baltan (Zonguldak) 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. Çoğunlu
ğumuz vardır. Gündeme geçiyorum. 

Saym arkadaşlar, gündemdeki maddeye 
geçmeden evvel Senato Başkanı sıfatiyle ufak, 
kısa 'bir maruzatta bulunmayı Senatomuzun ku
rulmakta olan sağlam ananesi bakımından va
zife saymaktayım. Bu sabah tetkik ettiğim za
bıtlarda çok değerli ark-ıdaşımız Sayın îzzet 
Birant'm 'dünkü görüşmelerde üzülmüş oldu
ğunu görmekle müteessirim. Kendisinden özür 
dilerim. Bu arada mesaiye ait 1 - 2 noktayı 
tavzih etmeyi vazife saymaktayım. Şöyle ki, 
Sayın îzzet Birant arkadaşımız hatiplere ihtar 
vaziyetinden müteessir olduğunu söylemişler
dir. Ben ve arkadaşlarını burada vazifemizi ifa 
ederken daima bir not tutarız ve bu notta ar
kadaşlarımızın hangi dakikada söz aldıklarını 
ve hangi dakikada sözlerinin bitmesi gerektiği
ni buraya kaydederiz. Burada daima 2 - 3 da
kikalık bir aksaklık olmaktadır. Bunu, vaziye
tin ioabma göre, hatibin lehine olarak tatbik 
etmekteyiz, îzzet Birant arkadaşımız hakkın
da tatbik edilen, bundan ayrı bir husus değil
dir. itimat buyurmasını riea -ederim. 

Başkanların değişmesi mevzuuna gelince: 
Yalnız bir başkanın vazifeye .başlayıp sonuna-
kadar intaeı5 dünyanın hiçbir parlâmentosun
da mevcut değildir. Bu tabiatı eşyaya ve bir
takım hususlara aykırıdır. Başkanlar daima 
değişir ve vazifeyi diğer bir arkadaşa devre
der. Devralan arkadaş da aynı şekilde hare
ket eder. İngiltere'de dahî bu (böyledir. Speaker 
de diğer arkadaşlarına vazifeyi devretmekte
dir. Bilirsiniz ki Anayasamızın 84 ncü maddesi 
şu hükmü ihtiva eder: «Başkanlar ve başkan-
vekilleri üyesi bulundukları siyasi partilerin 
ve siyasi parti gruplarının T. B. M. M. nin için
de veya dışındaki faaliyetlerine ve görevleri
nin yerine getirilmesini gerektiren haller dışın
da, Meclisteki tartışmalara katılamazlar; baş
kan oy kullanamaz.» 

Bu itibarla, biz, bu gibi faaliyetlerden mem
nunuz. Bunun sebebi, görüşmelerin selâmetle 
idaresi ve bitaraflığın korunmasıdır. Bu sebep
le Senato Başkanı, idari ve siyasi birçok vazi
feler yüklenmiştir. Bu vazifeler arasında bir
çok dost memleketlerin millî bayramları, ba-
kanliklaımızm resmî davetleri ve diğer hususi 
ziyaret ve ziyafetler yer almıştır. Nitekim, Sa
yın İzzet Birant arkadaşımız, benim dün ak
şamki celseyi terk ettiğimi kürsüden söyleme 
den evvel, jsahmet buyurup da, kalemi mahsus
taki defteri tetkik etmiş ve bu hususta emir 
vermiş olsalardı; evvelki gün Sayın Devlet Ba
kanına klavetlerine icabet ettiğimi, Ondan bir 
gün evvel Sayın Devlet Başkanımızın ecnebi 
sefirlere verdikleri resepsiyonda kendilerine re-
faket ettiğimi göreceklerdi ve dün de Senato 
Başkanı olmam sıfatiyle taşıdığım, şerefe bina
en, Fransız Elçisinin şerefime verdiği ziyafette 
hazır bulunmuş olduğumu takdir buyuracak 
lardı. Bu itibarla, bunlar her yerde de böyle 
dir. 

Konuşma müddetlerinin tahdidedilmesi me
selesine gelince; Sayın ve aziz arkadaşım Dr 
Celâl Ertuğ da temas ettiler, konuşma müddet
leri her halde tahdidedilebilir. Bu bir teamül
dür. Bir misal olarak Frsnsa Senatosu içtüzü
ğü aynen bu maddeyi ihtiva eder ve bilhassa 
çok değeri arkadaşımın katılmış oldukları, «Av
rupa Konseyi Asamblesi vesiylesiyle, ibütün üye 
memleketlerin içtüzüklerine, mutabık olarak 
tanzim ettiği tüzüğün 30 ncu maddesinde «limi 
tation du temps de parole» diye zaman tahdidi 
maddesini aynen tedvin etmiştir. Binaenaleyh, 
diğer bütün memleketlerde bu yolda konuşmalar, 
icabına göre, tahdidedilebilir. Bizim tüzüğümüz 
de bunlardan istifade etmektedir. Gerek Başkan 
ve gerek Başkanvekilleri arkadaşlarımızdan emin 
olmanızı rica ederim. Bu hususta geçmişin ihti-
lât yaratan hareketlerden çekinmek mecburiye-
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tindeyiz. En ufak bir dikkatsizliği, meclislerin se

lâmetle çalışmalarını örseliyen hâdiselere meydan 
vermemek hassasiyetini göstermek ve zamanında 
bunu önlemeleri, Riyasetin «gayretine «bağlıdır. 
Aksi halde Mecliste en ufak hâdiselerde çok üzü 
cü duruma düşebilirler. Eğer hassasiyet gösteri
yorsak bu, bu gayrettendir. Biz ancak sizlerin 
yardımiyle muvaffak olabiliriz. Her hangi bir ha
ta yapılmış olabilir. Bunda her hangi bir kasıt ve 
düşünce ile hareket etmiyeceğimizi tabiî sayma
nızı bilhassa istirham ederim. ıŞimdi bugünkü 
Başkanlık Divanımızın tesbit etmiş olduğu esas
lara göre, hangi arkadaşın hangi bütçe 'görüşme
lerine riyaset edeceğini tesbit ediyoruz. Bu Baş-
kanveMli arkadaşımız bütçeyi başından sonuna 
kadar tetkik edip bir yanlışlığa meydan verme
mek için hazırlanıyor. Bütün işlerimizde bu yolda 
hareket ediyoruz. Bu tavzihi vermeyi bir vazife 
bildim. Üzülen arkadaşımdan özür diliyerek bu 
günkü yerimi Başkanvekili Sayın General İbra
him Şevki Atasağun'a bırakıyorum. (Alkışlar) 

(Başkanlık yerine Başkanvekili İbrahim Şevki 
Atasağun geçti.) 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Birand. 
İZZET BÎRAND (İzmir) — Sayın Başkan, 

saym arkadaşlarım; sabahki konuşmam hakkında 
Sayın Başkanın uzun izahatını dinlemiş bulunu
yorum. Eğer kendileri sabahki konuşmalar sıra
sında burada bulunmuş olsalardı, tahmin ediyo
rum ki, ıbu uzun konuşmaya lüzum görmiyecefc-
lerdi. Ben de kendilerinin bulunduğu bir zaman
da konuşmamı yapmak isterdim. Fakat Meclis ça
lışmalarının gidişi, bu konuşma için en uygun za
manın bu sabah olmasını mecbur kılmıştı. Ban 
ve bütün sayın üye arkadaşlarımız, lüzum ve 
icapları takdir eden insanlardanız. Benim işaret 
ettiğim husus, çalışmanın Riyaset tarafından şev
kti idaresinin, bir makina sertliği ile değil, fakat, 
insanı suples içerisinde bulunmaya sevk etmeli
dir. Dün yine işlerin yürütülmesi icabı olarak, 
fevkalâde bir toplantı için karar alınmıştır ve ge
ce toplantısı yapılmıştır. Bu toplantı kararını 
alan Sayın ve Muhterem Başkanın, bugünkü isin 
bitirilmesi de kendisine taallûk eden hususlar idi. 
Böyle bir toplantıya karar verip, programındaki 
işi bitirmesinde olduğu gibi hareket edilebilirdi 
zan ve kanaatindeyim. 

Hürmetlerimi arz ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın arkadaşlar, sabahki otu

rumda Karayolları Genel Müdürlüğünün 1962 
yılı bütçesi açık oylarınıza arz edilmişti. Şimdi bu 
kanun tasarısına verilen oyların neticelerini arz 
ediyorum : Oylamaya (98) sayın üye katılmışlar, 
(96) kabul, 2 ret vardır. Muamele tamamdır. Ka
nun tasarısı (96) oyla, Cumhuriyet Senatosunca 
kabul edilmiştir. 

Keza Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1962 
yılı Bütçe kanun tasarısı da açık oylarınıza arz 
edilmişti. ıŞimdi oylama neticelerini arz ediyo
rum : Oylamaya katılanlar (96) üyedir. Kabul 
(96) dır. Ret ve çekinser yoktur. Muamele ta
mamdır. Kanun (96) oyla, Cumhuriyet Senato
sunca, kabul edilmiştir. 

Sağlık Bakanlığı bütçesinin müzakeresine 
başlıyoruz. 

Bu bütçenin heyeti umumiyesi üzerinde grup
ları adına söz alan sayın üyelerin isimlerini ölçü
yorum. 

C. K. M. Partisi adına Rasim Hancıoğlu, 
Y. T. Partisi adına Cevdet Geboloğlu, 
Tabiî Üye Sami Küçük, 
Adalet Partisi adına Celâl Ertuğ, 
C. H. Partisi âdına Nizamettin özgür. 
Şahısları adına söz almış olan arkadaşların 

isimlerini okuyorum, 
Mehmet Ali Demir, 
Neşet Çetintaş, 
Âdil Türkoğlu. 
Sayın Hancıoğlu. 

RASİM HANCIOĞLU (Afyon Karahisar) — 
Saym Başkan, sayın senatörler, Sayın Hükümet 
erkânı; Devlet teşkilâtı içerisinde, halka hizmeti 
bakımından birinci derecede ilgili bir bakanlığın 
bütçesi münasebetiyle mensubu bulunduğum 
C. K. M. P. si Senato Grupu adına görüşlerimizi 
arz ediyorum. 

Tarih boyunca fertlerin sağlığı Devletin baş
lıca meşgalesi olagelmiştir. Çünkü milleti teş
kil eden fertlerin sağlam ve sıhhatli olması do-
layısiyle Devletin kuvvetli olmasını intacedecek-
tir. Bu sebepledir ki koruyucu tababet dediği
miz müessese devletlerin en çok önem verdiği 
bir konu olagelmiştir. Salgınların milletleri ta
rih sahnesinden sildiği devirler hatırlanınca 
koruyucu tababetin lüzumu kendiliğinden belirir. 
Zamanımızda salgın hastalıkları milletleri me
deniyet seviyeleriyle ilgili olarak artmakta veya 
azılmaktadır. Medeni milletler salgınlarla mü-
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cadeleyi yalnız kendi coğrafi hudutları içerisin
de değil, bütün Dünya çapında ele almaktadır. 
îşte Dünya Sağlık Teşkilâtına bu sayededir ki 
salgın hastalıklar yuvalarında imha edilerek, be
şeriyet büyük felâketlerden korunmaktadır. Bü
tün bu faaliyetler dalga dalga yayılan bir plân 
ve programla gerçekleşmektedir. Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığının bütçe tenkidine baş
larken bu kısa izahatı vermekten maksadım 
plân ve programın milletlerin kendi bünye hu
dutlarını aşarak Dünyayı kaplamış olduğunu 
ifade içindir. Bizde Sağlık Vekâleti çalışmaları
nı sağlık dâvasının hudutlarını çizmiş ama plân
dan mahrum bulunduğunu üzülerek müşahede 
etmiş bulunuyoruz. Çalışmaların günlük ve
ya senelik tasavvurların gerçekleşmesinden ile
ri gitmediğini, bunun ise sağlık dâvamızı hal
letmekten çok uzak bulunduğuna işaret etmek 
isteriz. 

Muhterem arkadaşlar, sağlık dâvamızı gün
lük politik eeryanların dışına çıkarabildiğimiz 
gün büyük bir ihtiyacı gerçekleştirme yoluna 
girebiliriz. Böylece şahıslar veya iktidarlar de
ğişse de ilmin emrinde çalışan ve her sene ihti
yaçlarımızın tatmini hedefine doğru ilerliyen 
bu teşkilâta sahiboluruz. Bu ise bize kısa za
manda çok şeyler kazandıran bir hüviyet bah
şeder. Şurasını itiraf etmek yerinde olur ki 
Sağlık Bakanlığı mevzii olarak plân dâhilinde 
yürüttüğü işlerde muvaffakiyete ulaşmıştır. Me
selâ sıtma mevzuu gibi. 

Muhterem senatörler, Sağlık Bakanlığının 
iştigal mevzularını şöylece hulâsa edebiliriz, 

1. Koruyucu hekimlik. 
2. Tedavi edici hekimlik. 
3. Sosyal Yardım işleri sağlık propaganda 

ve halk sağlığı eğitimine ait hizmeıtler, 
5. îlâç ve ilâç sanayiine ait hususlar. 
6. Personel işleri. 

Koruyucu hekimlik: 
Sağlık dâvamızın eri mühim kısmını teşkil 

eden koruyucu hekimlik maalesef ehemmiyeti 
ile mütenasip bir halde değildir. Mevzuat ve 
çalışma imkânları bakımından tam koordinas
yon temin edilememiştir. Sağlık Bakanlığı 
emrinde çalışan personel diğer teşekküllerde ay
nı hizmeti görmeye çalışanları müşterek bir, 
hedefe doğru sevk ve idare edilmesinin lü-
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zumuna kaaniiz . Bakanlıkların bu yolda ça
lışmalarım bekliyoruz. 

2. Tedavi edici hekimlik : 
Hükümetin halk hizmetinde vatandaşların 

en çok ihtiyacına cevap verecek müesseseler 
tedavi edici hekimliğin emrindedir. Vatandaş 
buralarda gördüğü aksaklık ve noksanlıklarla, Hü
kümet hakkında hüküm vermektedir. Buralarda 
iyi işliyen bir ' teşkilât gördükçe sevinç ve itimat 
duygularını taşımakta, kötü asliyen bir teşkilât 
karşısında da hayal sükutuna düşmekte ve 
üzüntüsünü belirtmektedir. Bu sebepledir ki, 
vatandaşın ıztırabına şefkat ve hüsnümuamele 
ile mukabeleyi bir zihniyet faktörü olarak ele 
almanın zaruretine inanıyoruz. Böyle bir zih
niyetin ışığı altında maddi noksanlıkların ıztıra-
bmı da hafifletmiş olacağız. Bugün memleke
timizdeki yatak sayısı 38 145 tir. Halbuki bir 
etüt maksadı ile Dünya Sağlık Teşkilâtı tara
fından memleketimize gelip bir rapor tanzim 
etmiş bulunan Berişman'ın ifadesine göre en az 95 
bin yatağa ihtiyaç vardır. Şu halde daha uzun 
seneler maddi sıkıntılarımızla başbaşa kalaca
ğız demektir. Bu hususta nasıl bir hal çaresi 
düşünülmektedir, öğrenmek istiyoruz. Bugün
kü dar bütçe çerçevesinde en faydalı düşünce 
ayaktaki tedavinin sevimli ve verimli bir hale 
getirilmesi görünmektedir. Şunu itiraf etmek 
zorundayız ki, hekiminden en küçük hizmet 
erbabına kadar feragatla çalışan insanlardır. 
îş hacminin genişliği sebebiyle yorucu mesainin 
yıpratıcı tesirlerini hafifletmek maksadiyle 
sağlık personeline maddi imkânlar sağlanmasını 
beklemekteyiz. 

Bu senenin sağlık bütçesi Sayın Bakanın 
ifadeleriyle zamanın darlığı sebebiyle tamamen 
kendi insiyatifi dışında hazırlanmış olması se
bebiyle «büyük dâvaların bütçeye intikali müm
kün olamamıştır.» Buna biz de inanıyoruz. An
cak bu temennilerimizin önümüzdeki bütçe
lerde olsun yerine getirilmesini istiyoruz. 

Sosyal yardım işleri .-
Sağlık Bakanlığından sosyal yardım mev

zuunda bugüne kadar yapılan hizmetler hiçbir 
zaman tatminkâr olmamıştır. Ancak Bakanlı
ğın bu vadide yeni bir anlayışın içerisine gir
miş bulunduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. Bu 
sebeple yarma ümitle bakmak istiyoruz. Onun 
için de Sağlık Bakanlığı emrinde Sosyal Hk-
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metler Enstitüsünün kurulmuş ve tatbikata geç
miş olması ve memleketteki bine yakın sos
yal hizmet teşekkülünün koordine çalışması
nın temin edilmesi yolundaki çalışmaları des
teklemek kararındayız. 

Halk sağlığı eğitimine ait hizmetlerin bü
yük faydalar Bağlıyacağına eminiz. Bakanlığı 
bu yolda da yeni hamleler içerisinde görmek 
arzusundayız, 

İlâç ve ilâç sanayiine ait hususlar : 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının ge
niş hizmetleri yanında gayrikâfi elemanlarla 
yürütmeye çalıştığı bu hizmet hiçbir zaman 
aranılan vâsıfta olamamıştır. Bugünkü gi
dişi ile de olacağa benzememektedir. Bugüne 
kadar halk sağlığını ve iktisadi meseleleri tev-
nideden ana görüş Bakanlığa (hâkim olama
mıştır. Gün gelmiş yerli ilâç sanayiini teşvik 
eder görünmüş, gün gelmiş aksfi tezi müdafaa 
eder fikirler revaç bulmuş, böylece ilâç dâvası 
Bakanlığın ve memleketimizin müz 'iç dâvaların
dan birisi olagelmiştir. Bir misal arz edeyim : 
Yabancı sermaye teşvik kanunundan faydalana
rak yurdumuzda ilâç yapmak istiyen firmalar Sağ
lık Bakanlığı ile bir protokol imzalamaksızm Tica
ret Bakanlığı ile temasları neticesinde faaliyete 
geçmişlerdir. Bunların faaliyet sahaları en lü
zumlu cihete çevrilmesi iâzımgelirken henüz ge
lişmekte olan ve çok modern tesislere yeni yeni 
kavuşmakta olan yerli ilâç sanayiimizin büyük 
sarsıntılara duçar olmasına sebebiyet verilmiş
t i . 

İlâç mevzuunda Bakanlığın bu şubesini et
raflı bir ana görüş içerisinde kısmen müstakil 
bir hüviyet kazanmasını temenni etmekteyiz. 

Personel işlerine gelince : 
Sağlık personeli olarak .hizmet gören hekim, 

hemşire, eczacı, diştabibi, ebe ve hasta bakıcı 
sayısını ihtiyacın çok altında olduğunu görüyo
ruz. Halen mevcut 12 418 hekimi ve 11 454 yar
dımcı personele mukabil az gelişmiş memleket
ler standardına göre daha on bin hekime, 60 bin 
de yardımcı personele ihtiyaç vardır. Hekimle
rin ve personelin dağılışı üzerinde tafsilâta gir
mek istemiyoruz, Yalnız sağlık hizmetlerinin 
köye müteveccih olması düşünülürken mevcut 
personel ihtiyacının dahi giderilememiş olması 

üzerinde bir nebze durmak ve çareler aramak zo
runda olduğumuzu unutmamak mecburiyetinde
yiz. Başta hekim olmak üzere sağlık personeli
nin ücretinin emsali Devlet hizmetinde çalışan 
memurların durumuna getirilmesi, asistanlık ta
limatnamelerinin değiştirilerek asistanlara tat
minkâr ücretler verilmesi böylece eleman bul
mada ve yetiştirmede gayret sarf edilmesi lüzu
muna kani bulunuyoruz. Diğer taraftan mu
kaveleli hekim ve personel kullanılma usulünün 
yalnız sosyalizasyon bölgelerinde değil, bütün 
mahrumiyet bölgelerinde ihdas edilmesini sos
yalizasyonun ilk adımı olarak kabul ediyoruz. 
Sağlık Bakanlığının Muş Plot bölgesinde tat
bikini düşündüğü sosyalizasyonun, istenilen 90 
milyon yerine 10 milyona indirilmiş olmasının 
aleyhindeyiz. 

Muhterem arkadaşlar; bir iş, bir plân ya bü
tün detayları ile tatbik edilir, yahut da edilmez. 
Bunun için para yetmiyor ise (bu işten vazgeçil
melidir. Tecrübede muvaffak olunamadığı tak
dirde kaybedilecek kıymet hükümleri ve mad
di imkânlara yazık olacaktır. Sağlık Bakanlı
ğı bütçeninin dar hudutları içerisinde büyük 
iddiaların bulunduğunu da görmekteyiz. Sağ
lık hizmetlerini köye götüreceğiz diyorlar. Pi
lot belgede dahi' gerçekleşmesi zamana mütevak
kıf olan bu iddia yerine bizim maddi imkân is~ 
temiyen ve köylüyü son derece memnun bıraka
cak olan (bir usulü Bakanlığın esas ittihaz etme
sini istiyen bir teklifimiz olacaktır. Oda şudur: 
Madd'i mânevi sıkıntılara göğüs gererek sağlık 
tesislerinin ayağına gelen, kapısını çalan ve 
ondan binbir ümitle yardım bekliyen köylüye 
oralarda güler yüzü ve tatlı dili verebilirseniz, 
en büyük hizmetlerden birini yapmış olursunuz. 
Sözlerimize burada son verirken bu dar bütçe
nin îşjbiilir ve meslekler bölümünde çalışmış kıy
metli vekilin elinde en az zayiatla hedefine 
ulaşmasını bekliyor, bütçenin memleket ve 
millet içdn hayırlı olmasını diliyoruz. Hepinizi 
hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN 
yım Küçük. 

Sayın Gebeloğlu. Yoklar.. Sa-

SAMÎ KÜÇÜK (Tabiî Üye) — Sayın Baş-
kan, Senatörler ve Hükümet Erkânı; bir insa
nın en tabiî hakkı yaşama ve hükümetlerin de 
başta gelen vazifeleri, vatandaşların tanı sıh-
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hat içinde çalınma ve yaşamaları için mümkün 
olan bütün çarelere başvurarak bu hizmetleri 
halkın ayağına götürmektir. 

Yulardan beri yapılan çalışmalar, sağlık 
alanında birçok gelişmeler sağlamış ise de sağ-
lıik biametlerlinin vergi mükellefi bütün vatan
daşlara eşit surette sağlanamadığı ve bilhassa 
köylü vatandaşlarımızın bu lıayati hizmetten 
yoksun bırakıldıkları bir vakıa ve bunların yüz 
yıllardan beri olduğu gifbi, 20 nei asırda da üfü
rükçülerin, muskacıların ısihirli tesirlerine ve
ya kocakarı ilâçlarının maharetine, daha doğ
rusu kaderleriyle haşhaşa bırakıldıkları bir ger 
çektür. 

Türkiye'de sağlık hizmetlerinin ne kadar 
kifayetsiz olduğunu, her 1 000 doğumda Batı 
ülkelerinde 20 ölüme karşılık bizde 165 çocu
ğun ölmesi açık bir şekilde göstermektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'nin sağlık 
durumu budur. Devrim idaresi, hizmet ve mihnette 
eşit muameleye mâruz kallan Türk vatandaşla -
rma sağlık hizmetleri gibi hayati önemi haiz 
bir hizmeti de köye, halkın ayağına götürmek 
gayesiyle nimette eşitlik prensibinden hareket 
ederek dünyanın en medeni memleketlerinde 
tatlbikat sahası bulmuş olan bir sistemi yurdu-
muza da getirmek kararını vermiş ve sağlık 
hizmetlerini sosyalize etmek maksadiyle bir ka
nun çıkarmışltır. Kanunun adından da anlaşı
lacağı veçhile sosyalize edilen hizmetlerdir, yok
sa bu hizmetlerdeki personel asla değildir. 

Muhterem arkadaşlarım; bu kanunun getir
diği yeniliklerden birkaçını saymama müsaade 
etmenizi istirham eylerim. 

1. Herkes sağlık hizmetlerinden eşit şekilde 
faydalanacaktır. Bugün köylünün, şehirli ve 
Doğu - Anadolu halkının, Batı - Anadolu halkı 
kadar bu hizmetlerden faydalananı adığı bir ha
kikattir. 

2. Sağlık teşkilâtının esası 5 - 10 bin nüfus 
başlına (bir ısağlık oca ğı ihdas etmek ve bu ocak
ta bulunan doktorun en az bir defa bölgesindeki 
köyleri gezerek hizmeti köye götürmektir. Bu
nun tatbik sahasına konulması ile Hükümet ta
biplikleri kaldırılmış olacaktır. 

3. Sağlık hizmetleri bir programa bağlama-
çaktır. Esasen, kanun bir sağlık plânı yapılma
sını âmirdir. 

4. Âmme sektörüne dâhü bütün sağlık hiz
metleri bir elde toplanaeak ve Sağlık Bakanlığı 
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diğer kurumların sağlık personeli kadroların! 
kontrol edecektir. 

5. Hastalara parasız ilâç verilecek ve bun
ların ne cins o'lacağını Sağlık Bakanlığı tesbit 
edecektir. 

6. Koruyucu tababete Devlete, daha az kül
fet yüklendiğinden ve iş gücünü de artırdığın
dan, daha fazla önem verilmiştir. Hasta olmama 
sebeplerini vücuda getirmek, evde tedavi, has
tanelerdeki tedaviye tercih edilmiştir. 

7. Sağluk teşkilâtında çalışacak personel 
serbestçe icrayı sanat eylemiyecek. buna karşılık 
Hükümet bunları mukavele ile istihdam edecektir. 

Teşkilâtta vazife almıyanlar serbestçe icrayı 
t ab? bet edebileceklerdir. 

Görülüyor ki, muhterem arkadaşlarım, bu 
kanunun samimiyetle tatbiki sayesinde nesiller 
boyunca doktor gimıiyen köylere ve evlere dok
tor girecek, muska ve bileğe bağlanan ipliklerim 
yerini doktorun hâzıfe ve şifakâr d i 'alacaktır. 

Fakat bütün bu avantajlarına ve siyasi 
iktidarların hizmeti halkın ayağına götürme 
sloganlarına ve nihayet Hükümet Programın
daki vaitlere rağmen bütçeye bu hizmetlerin 
'karşılığı olarak konulan para yalnız ve yalnız 
iki milyon liradır. Bu para ile bir iş yapılamı-
yacağına inanan ve hizmeti halkın ayağına gö
türmekle Hükümetten daha realist davranan 
Karma Bütçe Komisyonu bu miktara daha se
kiz milyon lira eklemek suretiyle kanunun 
hiçolmazsa bir bölgede tatbikini imkân altına 
almıştır ki bu hizmetinden faydalanacak ratan-
daşlar adına dâvaya samimî inancından ötürü 
Bütçe Komisyonu üyelerine teşekkürü bir borç 
bilirim. 

Sayın arkadaşlarım; bütçe yalnız bu konu
da değil, fakat sağlık hizmetlerinin Hükümet 
Programında belirtilen diğer hususlarında ki
fayetsizdir. 

Hükümetlerin son üç senelik bütçelerini 
tetkik edersek şu manzarayı görürüz : 

Sa. veSo. Y. Nüfus başına 
Bakanlığı sağlık harca-

Yıllar Nüfus bütçesi ması lira 

1960 27 809 000 310 070 213 11.20 
1961 28 639 000 384 768 108 13.50 
1962 29 499 000 406 893 478 13.80 
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Tablonun yabancı memleketlerle mukayese

si hazindir, işçi Sigortalan sağlık harcamaları 
ile Devlet sağlık harcamaları dafhi ferahlık ve
rici değildir. İşçi sigortalarında nüfus başına 
harcama 90 lira iken Devlet Sektöründe 13.80 
liradır. 

Sağlık hizmetlerine tahsis edilen ve insan 
başına düşen bu kadar az bir harcama ile sağ
lık işlerinin ve dâvasının ciddî olarak ele alın
dığını iddia etmek biraz gülünç olur. Unutma-
m'aik lâzımdır ki bütün kalkınma plânlarının 
gayesi insana ruhen, bedenen ve sosyal olarak 
huzur sağlamak olduğuna göre, onun sıhhatine 
karşı bu kadar ilgisizlik en azından üzüntü ve
rir. 

Bakanlık bütçesinin rakamları arasına gö
mülerek sizlerin kıymetli zamanlarınızı almak 
istemem. Yalnız birkaç nokta üzerinde durma
dan temennilerime geçemiyeeeğim; 

1. Sağlı'k Bakanlığı bütçesindeki ödenek 
bölümler arasında hizmetlere hamle yapmak 
için gereken şartları temin edecek şekilde tevzi 
edilmemiştir. Bu arada koruyucu hekimliğe ön
celik verilmemiştir. Bütçenin takriben % 65 i 
tedavi hizmetlerine sarf edilirken % 35 i koru
yucu hizmetlerle kimsesiz çıocuMar ve diğer sos 
yal hizmetlere ayrılmıştır ki sağlık masrafları 
nm artışını önlemek için, çok yetersiz olan 
koruyucu Ihizmetler ödeneğinin hastane öde
neklerinin aleyhine olsa b'ile artırılması daha 
uygun olurdu. 

2. Memleketimizde sağlık personelinin VP 
bilhassa yardımcı personelin miktar itibariyle 
kifayetsiz olduğu bir vakıaidır. Malûm olduğu 
üzere her hangi bir sağlık plânının tatbikatında 
personelinin kifayetsizliği, o maksat için ödenek 
temininden çok daha zor ve zaman ister. 

Mevcudolan yardımcı personelin miktarını, 
hizmetlerini köye kadar götürmeye kararlı oldu
ğumuza göre, en kısa zamanda 4 - 5 misline çı
kartmak: zarureti vardır. Bunun için de yeni 
okullar açmak ve mevcutları tevsi (itmek gerekir 
ki bunların akislerini bütçede maalesef görmek 
mümkün olamadı. 

3. Sağlık Bakanlığının elinde, UNİCEP va
sıtalarını tamir içdn kurulan tamirhaneden başka 
tamir atelyesi yok gibidir. İstanbul ve Ankara'-
daki birkaç basit depo bu maksada vefa etmez. 
İlâç ve malzemenin zamanında yerlerine sevkı, 
ucuza alınması ve kullanılma ömürlerinin uzatıla-
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bilmesi için depo ve bakım şarttır. Ayrıca bütün 
ihtimaller düşünülerek stoklara da ihtiyaç var
dır. Bu hususlar Bakanlıkça hazırlanan beyaz ki 
tapta bir projeye bağlanmıştır. Bu projenin tat
bikatına dair emare görmek müminin olmadı. 

4. İlâçların kalite kontrolü, İhtilâl Hüküme 
tinin ilâç fiyatlarını büyük ölçüde düşürmek ba
şarısından sonra daha büyük bir zaruret olmuş
tur. önemli olmamakla bunlar gerçekçi bir görü
şün neler yapabileceğini belirtmek üzere bir mi
sal vereyim. 

Hepinizin bildiği üzere 27 Mayıs İhtilâlinden 
evvel ilâçlar, birçok yabancı firmalar, İhtira Be
ratı Kanununun yanlış tatbikatından faydalana
rak ellerine geçirmiş oldukları patentlere daya
narak ilâçları, dünya piyasasındaki fiyatlardan 
birkaç, bâzı ahvalde beş misli fiyatla yurdumuza 
satmakta ve bunun neticesi de ilâç fiyatları hal
kımızın satmalma gücünün çok üstünde bulun
maktaydı. 

Kurucu Meclisin İhtira Beratı Kanununun iki 
maddesini yorumlaması neticesi bu haksız tasar
ruflar önlenmiş ve ilâç fiyatları büyük ölçüde in
dirilmiştir. Bu hususta birkaç misal vermek fay
dalı olur .-

İlâcın adı 

Terramsin 

Hidro - diyoril 
Klrofenikol 
Akromisin 
Butazolidin 
Tetrasitiliıı 

Yorumdan 
evrvelki fiyatı 

Lira 

52.60 

20.00 
14.40 
23.00 
13.60 
52.00 

Yorumdan 
sonraki fiyatı 

Lira 

27.00 
21.00 yeni fiat 

olacak 
2.00 
5.10 

13.00 
3.90 

10.10 

Muhterem arkadaşlanm, fakir halkın cebin
den haksız olarak alman paraların miktarı senede 
yüz milyonların üzerindedir. Yalnız Tetrasitilin 
ıgrupu ilâçlardan döviz olarak, normal kanuni ka
zançlar dışında, halkın celbinden çıkan para mik
tarı 38 000 000 liradır. 

İlâçların ucuzlatılmasında büyük emekleri ge
çen bakanlık teşkilâtı mensuplarına huzurunuz
da teşekkür etmeyi vicdani bir borç bilirim. 

Bakanlığın halka ucuz ilâç temin etme işine 
aynı şevk, heyecan, azim ve inançla devam ede-
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eeğine, bu arada yerli ilâç sanayiini benzerlerine 
ithal etmemek ve fakat gerek kalite ve gerekse 
fiyat bakımlarından sıkı kontrola tâbi tutmak su
retiyle himayeye devam edeceğine kuvvetle ina 
nıyorum. 

Bilhassa kalite kontrol işinin lâyılu veçhile 
yapılabilmesi için Refik Saydam Hıfzıssıhha 
Enstitüsünün takviyesine lüzum vardır. Fakat 
maalesef bunun aksini de bütçede görmek müm
kün olamadı. 

Bakanlığın bütçesi hakkındaki kısa mütalâa
larımızdan sonra birkaç temennide bulunmak is
teriz. 

1. Bakanlıkta gazete sayfalarına kadar akse
den ve bizlere de intikal eden bir personel tebdili 
huzursuzluğu vardır. Bakanlık müsteşarından 
sonra umum müdürlerin de değiştirileceğine dair 
rivayet ve şayialar dolaşmaktadır, istikrar ve 
devamlılığın âmme idare esas prensiplerinden 
olduğunu biliriz. Uygulamakta olduğumuz nispî 
temsil sisteminin getireceği hükümlerde, ki, ekse
riya koalisyon olacaktır, idarenin istikrarının, 
Devlet hizmetlerinin hiç aksamadan devamram 
da ne kadar zaruri olduğu aşikâr bir hakikattir. 
Esasen bu gilbi makamlar, politik değil, fakat ta
mamen teknik ve idaridir. Bu itibarla, bu söylen
tilerin tamamen asılsız bir şayiadan ibaret oldu 
ğunu Sayın Bakandan öğrenmekle çok memnun 
olacağız. 

2. Devrim idaresinin sağlık sahasında getir
miş olduğu en büyük reformu, muhakkak ki, sağ
lık hizmetlerini köyde halkın ayağına kadar gö 
turneyi hedef tutan, Sağlık hizmetlerinin sosyal
leştirilmesi Kanunudur. Hükümetin gerek bu se
ne ve gerek Önümüzdeki senelerdeki bütçelerinde 
fim hizmeti ciddî olarak ek alacağına ümitle bak
maktayız. 

3. İlâçların ucuzlatılması için yapılan mü
cadelemin aynı azim, iman ve inançla devam etti
rileceğine inanıyoruz. Bunu görmekle büyük bir 
zevk duyacağız. 

4. Mahrumiyet bölgelerine ve bilhassa Do
ğu - Anadolu'ya, Sağlık hizmetleri sosyalize 
Kanununun âmir hükümlerinden faydalanarak, 
Bakanlığın münhal kadrolarından tasarruf edile
cek ödeneklerden de istifade etmek suretiyle sağ
lık personeli gönderilmelidir. Bu husustaki teşeb
büslerin gayet müspet karşılanacağına inanıyo
ruz, 
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Bu maruzatımızın gereğinin Bakanlık tarafın

dan da benimsenerek yerine getirileceği inanç ve 
ümidi ile, hepinizi saygı ile selâmlarım. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayın Ertuğ. 
A. P. CUMHURİYET SENATOSU GRÜPU 

ADINA CELÂL ERTUĞ (Elâzığ) — 1962 yılı 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bütçesi mü
nasebetiyle Adalet Partisi Senato Grupu adına 
görüşlerimizi açıklıyacağım. 

Sağlık hizmetlerinin önemini toplum bünye
mizde değerlendiren bir söz vardır. «Her işin 
başı sağlıktır» der. 

Asırlarca önce dünyaya Türk medeniliğini 
kabul ettiren o çağın en büyük devlet adamı 
Kanuni Süleyman da sağlık mefhumunu şu ve
cize ile formüle etmiştir. Olmaya Devlet cihanda 
bir nefes sıhhat gibi... 

Sayın üyeler; 
Cemiyetlerim, milletlerin sosyal, ekonomik 

temel unsuru «insan» dır. 
Tarihteki ımedeniyetlerin kurucusu, yılkıcısı 

da yine insandır. 
İnsan ömrü ana rahminde başlıyan, durma

dan gelişmeler gösteren dinamik bir tabiat ola-
vıdır. Ve her insan nereye varacağı bilinemlyen 
bir 'kudret potansiyeli halinde var olur. 

Anatomik mimarisi, fizyolojik fonksiyonları 
bakramndan henüz çözülmemiş muammalarla 
dolu olan bu müstesna yaratığın biyolojik hatası 
da üç kelime ile ifade edilebilir : Doğmak, yaşa* 
mak ve ölmek. 

İnsanın öteki yaratıiklardan farta birbirle
riyle kaynaşmış iki unsurdan «madde» ve «ruh» 
tan müteşeiklMl oluşudur. 

İnsanın başlangıçtan sona kadar yani ana 
rahminden ömür çizgisinin sonuna kadar geçir
diği safha da bir mücadeleler silsilesinden iba
rettir. Çünkü, tabiat Ulu Tanrının bu müstesna 
eserini bir anda camsızlaştıracak sebeplerle do
ludur. 

Dünyamızın teşekkülünden lbu yana insan 
yaşıyabilmek için birçok etkenlerle savaşmış, 
milyonlarla (kurbanlar verdikten sonra bir 
(Sağlığını, varlığını 'koruma) yolu bulmuştur. 

Yaşadığımız cağda insan topluluklarının 
sağlığını (boruma metodu, plânlı, tecrübe, bilgi 
ve araştırmalara dayanan organizasyonlara gö
re olmuştur, 
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•Memleketimizin durumuna geçmeden önce 

ileri Batı ülkelerinde sağlık hikmetlerinin ne şe-
(kilde yürütüldüğünü hulasaten arz etmek isti
yorum. 

Bugün iyi gelişmiş 'memleketlerde sağlık hiz
metleri İM ana kolda yürütülür. 

1. Koruyucu hekimlik, 
2. iyi edici hekimlik. 

Koruyucu hekimliğin amacı insanı ana rah
minden itibaren hastalıklardan, arızalardan, ka
zalardan, sakatlıklardan kayırmaktır. îyi edici 
hekimlik ise bütün tedbirlere rğmen beden ve 
ruh hastalıklarına uğramış insanları tedavi et
mek görevini yapar. Bu her iki kolun amacı 
hattâ fonksiyonları birçok zaman birbiri ile 
tedahül halindedir. Bu fikrimizi biraz sonraki 
maruzatımız daha vuzuhlandıracaktır. Filhaki
ka yakın zamanlara kadar koruyucu tababet 
denince, çevrenin temizliği, salgınlarla müca
dele, çöplerin, bitlerin, sineklerin imhası akla 
gelirdi. Oysaki bugün hekimliğin veçhesi değiş
miştir. Koruyucu hekime olduğu kadar, tedavi 
edici hekime de yeni yeni görevler düşmüştür. 
Çevre hıfzıssıhha işlerinin düzenlenmesine, sağ
lık mühendisleri görevlendirilmiş, koruyucu ta
babetle daha ziyade insan sağlığı ile ilgili ko
nular verilmiştir. 

Bugünün anlamı ile koruyucu hekimlik şu 
dallarda hizmetler yapmaktadır : 

1. Ana çocuk sağlığı, 
2. Emzik çocuğu sağlığı ve bakımı. 
3. Okul çocuğu sağlığı ve bakımı, 
4. Gençlik çağı sağlığı ve bakımı, 
5. Yetişkin insanların sağlık korunması ve 

batkımı, 
6. Bulanık [hastalıkların bakımı ve korun

ması, 
7. Beslenme, besin maddelerinin kontrolü 

ve beslenme bozukluğuna bağlı hastalıkların ba
kımı, 

8. Şehirlerin, kasabaların, toplulukların 
barındığı yerlerin havasının saflığının kontrolü, 
'buna (bağlı hastalıkların bakımı, 

9. Halk sağlığı eğitimi (Beden, ruh ve cin
sel hayat) , 

10. Ev, ıso'kak, şehir iş yeri kazalarından 
korunma ve arızaların tedavisi, bakımı, 

11. Hastalıklarla mücadele derneklerinin 
gönüllü organizasyonların desteklenmesi, 

12. Bağlık propagandası. 
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13. Hastalık biyoğrafyası, yağlara meslek

lere, yaşama şartlarına göre en modern usul* 
lere dayanan biyo - istatistik faaliyetleri 

Muhterem arkadaşlarım; 
Biraz önce arz ettiğim sağlık hizmetleri

nin koruyucu hekimliğe taallûk eden kıs
mına biraz yakından baktığımız zaman gö
receğiz ki, iyi edici hekimlikle koruyucu he
kimlik birbirine sokulmuş âdeta birbirinin 
içine girmiş durumdadır. 

Meselâ koruyucu hekimlik kategorisine 
koyduğumuz ana - çocuk sağlığını ele alalım. 

Burada gebeliğin ilk devresinden itibaren 
doğum uzmanının kontrolüne tâbi olan anne ge
belik süresince bir koruyucu hekimin fonksiyo
nunun murakabesi altındadır. Bu sırada he
kim hastasına gebeliğin ne olduğunu nasıl 
seyredeceğini, nelere dikkat etmesi lâzımgel-
diğini, beslenmesinin nasıl olması gerektiği
ni de her kontrolda anlatacak, sade o şahsa 
değil aileye de bâzı bilgiler verecektir. 

Yeni doğan çocuğun aşılan, sağlık mua
yeneleri, evde bulaşık bir hastalık varsa on
dan kayırılması, beslenmesi gibi bütün husus
lar yine çocuk hekimi tarafından hastaya ve 
aileye öğretilecek icabeden tedbirler tatbik 
edilecektir. 

Daha ileri yaşlarda bir hekime muayene 
veya kontrola giden yetişkin bir şahsa, mese
lâ romatizmalı bir hastaya ve ailesine, roma
tizmanın ihtilâtları olabileceği, faraza kalbde 
bir arıza yaparsa bunun bir sakatlığa sebeb-
olaeağı anlatılır, gereken tedbirler tavsiye 
edilir. Bu vesile ile ailenin sağlık bilgisi ar
tırılmış olur. Midesinden hasta olan bir kimse
ye de, bu hastanın ruhi gerginliklerle ilgili 
olduğu meslek, aile hayatında kendisini Ba
kan bir hususun bulunup bulunmadığının 
anlatılması bazan meseleyi halledebilecektir. 

İşte bu inanışlar çerçevesinde bugünün tıp 
eğitiminde önemli program değişiklikleri ya
pılmış meselâ Amerika'da 1949 da Tıp fakül
telerinden sadece 8 inde sağlık koruma ensti
tüleri varken bugün 82 fakültenin 32 sinde 
sağlık koruma enstitüleri açılmıştır, öteki fa
külteler de programlarındaki sağlık koruma 
derslerini 3-4 misline çıkarmışlardır. Her der
se bir koruma bahsi ilâvesi yoluna gitmişler
dir. 
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Tıbbm ikinci ana kolu iyi edici hekimliktir, 
demiştim, 

tyi edici hekimlik; ferdin hastalıklarını te
davi, ıstıraplarını teskin etme mesuliyetini al
mıştır. Yani midenizin, safra kesenizin, kalbi
nizin âmâsını baktırıp tedavi ettirdiğiniz pra
tisyenler, mütehassıslar bu kolun görevini yü
rütürler. Bu türlü hekimliğin icra olundu
ğu yerler ya muayenehaneler, ya da hastaneler
dir. 

Demin arz ettim. Koruyucu hekim, koruyucu 
tıp ile iyi edici hekimin arasındaki kesin sınır 
bugün kalkmıştır. Koruyucu hekimlik dalında 
bir hadde 'kadar hastalıkları tedavi daha ziya
de hastalıkları önlemeye gücü olmasına karşı
lık iyi edici hekimlere, ön plânda tedavi, ikinci 
plânda kroruyucu nosyonunun tatbiki yer al-
maÜrtadır. 

Bu izahatı vermek, modern hekimliğin deği
şen çehresini belirtmek, sağlık- hizmetlerinin 
sağlık politikalarının tâyininde lüzumlu bir hu
sustur. 

Şimdi müsaadenizle hükümetlerin, devlet 
teşkilâtının sağlık hizmetleriyle olan alâka ve 
münasebeti mevzuuna geçiyorum. 

Evvelemirde bütün dünya memleketlerinde 
hükümetlerin tabiî vazifeleri meyanmda olan 
sağlık hizmeti koruyucu hekimliktir. Koruyucu 
hekimlik 'kütlenin mukadderatı ile ilgilidir, 
hastalığı iyi etmeden önce insanı hastalıktan 
korumak hem çok ekonomiktir, hem de çok da
ha beşerîdir. Hangi sistem kabul edilirse edil
sin kütlelerin sağlık korunması Devlet, Hü
kümet sektörüne düşecek ve sağlık hizmetle
rinde ön plâna alınacak bir husustur. 

Şimdi muhtelif memleketlerdeki muhtelif iyi 
edici hakimlik hizmeti sistemleri üzerinde du
ralım. 

Toplumlar bünyesinde, tedavi edici hizmet
lerini iki ana sisteme irca etmek mümkündür. 
Bu iki sistemin de tatbikat bakımından çeşit
li şekilleri vardır. 

Bu sistemlerden birisi, 
1. -~ Serbest tababet sistemi 
2. — Sosyalize hekimlik sistemi 
Serbest tababet sistemi : Devlet veya Hü

kümet bir şahsın ferdî hastalıkları ile direkt 
olarak meşgul olamaz. Onu dilediği yerde dile
diği hekime gitmekte serbest bırakır. Bu usulü 
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kabul eden memleketlerde Devlete ait hastane
ler yoktur. Devlet hastane işletmeciliği yapmaz. 

Ama bu demek değildir ki insanlar sağlık 
bakımından mahrumdur. Hayır çalışabilen iher 
şahsı gelirinin müsaadesi nisbetinde kendini 
baktırmak için bîr sağlık güvenliğine sahip
tir. Hasta olduğu zaman aile hekimine veya 
özel hastaneye gider. Orada bakılır masrafları 
da sigortası tarafından ödenir. 

Bir geliri olmıyan, ya da geliri kendisim 
ücretle baktırmaya yetemiy/ecefe kadar az olan 
kimseler de belediye hastanelerinde tedavi edi 
lirler. Sosyal Yardım Dairesi ücretini öder. Bu 
sistemde hastanecilik Devlet Sektörünün dı
şında bırakılmıştır. Çünkü, hastanelerin tesisi. 
isletmesi ekonomik bulunmamıştır. • 

Şahısların diledikleri yerde kendilerini bak-
tıra'bilmeleri de ayrıca rulhi bir itminan faktö
rüdür. 

Sosyalize tababet şekline gelince : . 
Bu şekilde şaihıslar en ufak muayeneden 

tutun diş tedavisine, ilâç teminine kadar Dev 
Jet balkımı altındadır, her şey ücretsizdir. Bu 
tam sosyalizasyon şeklidir. Bunun bir de yarı 
ücreti, sadece çalışana bakıp aileye bakmıyan 
veya bütün aileye bakan tipleri vardır. 

Sosyalizasyon için İngiltere, İskandinav 
memleketleri, Danimarka, Rusya'dan örnekler 
verilebilir. 

İngiltere'de tababetin sosyalizasyonu ilk 
defa 1912 de ele alınmış ve ilk olarak millî 
sağlık sigortalarının teşkili ile işe başlamıştır. 

Gelirleri belli bir seviyeden aşağı olan işçi
lerin sadece kendilerinin pratisyen hekimlerce 
muayenesi yoluna gidilmiştir. İlâç verilmiştir. 
Buna karşılık hastane tedavisi temin edilmi
yor, sigortalı işçinin ailesine bakılmıyordu. 

Bu sıralarda İngiltere hastaneleri iki sınıfa 
ayrılmıştı. Yalnız yoksullara mahsus hastane
ler ve şefkat hastaneleri. 

1930 da belediye hastanelerinin toplum hiz
metine tahsisi kabul edilmiştir. 

1939 yılına kadar bu hastaneler genişletil
miş modernleştirilmiştir. 

1942 de Sir W. Beveridg bir sosyal güvenlik 
plânı yayınladı. Bu plânda her vatandaşın 
sağlık bakımını temin edecek bir servis tek-
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lif olunuyordu. Mesele bütün İngiliz hastane
lerinde) inceleme konusu oldu. 

1945 e kadar münakaşalar devam etti. Bu 
tarihte iktidara gelen İşçi Partisi 1946 da 
Millî Sağlık Plânını kanunlaştırdı. Hizmetin 
ilk tatbikatına 1948 de başlanabildi. Bu tarihe 
kadar hummalı bir hazırlık faaliyeti olı»uştur. 

Plânın tatbikatı tıp talebelerinin adedinin 
artırılması, yardımcı personelin ikmali ve fi
nansman kaynaklarının sağlanması hazırlık saf
hasını teşkil etmiştir. 

öteki örneklerin de kendine göre özellik
leri vardır. Meselâ îsveç ve Dariimarka hayat 
standartları yüksek şehir ve kasabaları arasın
daki irtibat müsaidolan bir memleket bünyesi 
arz eder. Bundan başka bu memleketlerin Dev
let nizamı sosyalist hüviyeti haizdir. Bura
lardaki tatbikat, zemininin müsait oluşu sebe
biyle, daha kolay yürütülmüştür. Fakat her 
memlekette tatbikat bakımından türlü tadiller 
vardı*'. 

Gerek İskandinav memleketlerinde, gerekse 
İngiltere'de ve nihayet Rusya'da bu şekil taba
bet sistemlerini bunda ineeliyebilmek fırsatını 
kazanmıştım. Herbirinin mahzur ve faydaları
nı belirtmek zaman alacağı için geçiyorum. 
Bütün bu izahlardan sonra bizdeki sağlık hiz
metlerine göz atabiliriz. Evvelâ şu cihet hepi
mizce malûmdur ki, yurdumuzda karakteri sı
nırlandırılmış bir sağlık politikası yoktur. Ya
ni bizim sağlık hizmetlerimiz ne sosyalize edil
miştir, ne de değildir. Serbest tababet hem var
dır hem yoktur. Devlet sektöründe çalışan 
hekim aynı zamanda, serbest tababet de yapar. 

Devlet hastaneeiliği ön plâna alınıştır. Ko
ruyucu hekimlik konsepsiyonu yeni veçhesini 
bulmamıştır. Hükümet organizasyonu bu yön
den zayıftır. Sıtma, trahom teşkilâtının başa
rısı hariç, sistemin bir organizasyonla koru
yucu hekimlik bakımından faaliyetlerimiz de-
ğişememiştir. Bunun sebepleri ortadadır. 

A) Organizasyon noksanlığı vardır. 
B) Sağlık politikamızda merkeziyet siste

mi hâkimdir. 
C) Kalite ve sayı bakımından personel 

yetersizliği aşikârdır. 
B) Fenni teçhizat, taşıt ve malî imkânlar 

eok eksiktir. 
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Merkezi organizasyonumuz; 
Bakanlık : Sağlık Bakanlığı öteden beri bir 

idare ofisi, bir zatişleri dairesi mahiyetinde ça
lışmaktadır. 

Sağlık politikamızı tâyin edecek bir plân
lama, etüd ve hizmetlerini koordine eden daire
miz yoktur. Ayrıca Bakanlığın tamamen tek
nik ve ilmî incelemeler, araştırma yapan bö
lümleri memleketin coğrafi bölgelerine göre 
sağlık durumunu izleyen uzmanları, Lâbora-
tlivarları yoktur. Bunun sebebi yeter tahsisat 
ve maaş imkânının verilmeyişidir. Eti dolgun 
ücretlerle sağlık' hizmetlerinin modern anlamda 
istikametini tâyin edecek elemanların en mü
kemmel inceleme, araştırma enstitülerinin ve
kâlet bünyesinde yer alması şarttır. 

Bir kelime ile merkez teşkilâtından bağlıya
rak yurt sathına yayılan bir reorganizasyon za
ruridir. 

Halk sağlığı hizmetleri yetiştirilmiş perso
nelle yürütülür. Hastanelerimizde ve koruyucu 
servislerde çalışan personel nitelik ve nicelik 
bakımından çok yetersizdir. Hastane hekimle
rimiz bile asgari standardın dörtte biri nisbe-
ti ndedir. 

Yurdumuzda 12 600 hekim vardır. Bunla
rın mühim bir 'kısmı tıp mesleğinden uzaklaş
mış başka işlerle meşguldür. 7 - 8 bin arasın
da sağlık hizmetlerinde görev alanların ya
rısı mütehassıstır. Asıl ihtiyacımız olan -maha
retli, becerikli pratisyen hekimler çok azdır. 
Pratisyen hekimlik, ki en çok muhtacolduğu-
muz şeydir, istihfafla karşılanmaktadır. Bunun 
telâfisi için fakülteleri bitiren hekimlerin iki 
senelik bir stajdan sonra pratisyen olarak sağ
lık görevine başlaması lâzımdır. Tıp Fakülte
mizi bitiren henüz kâfi mümarese ve maharet sa
hip olmıyan, kendinde cesaret his edemiyen genç 
hekimlerimiz bu noksanlarını telâfi için ihtisas 
yapmaya koşuyorlar. Eğitim hastaneleri asis
tanlık kadrolarında yer bulamıyanlar da yurt 
dışına gidiyorlar. 

Hekimlik şartlarımızın, aylık ve kazanç im
kânlarının düşüklüğü organizasyon bozuklu
ğun d andır. Bu sebepledir ki, Türkiye'de mev
cut 7 - 8 bin hekimin yarısı büyük şehirlere 
akın etmiştir. Müsait şartl'ar hazırlanırsa he-
'kimlerianiziıı katlanamıyacağı fedakârlık yok
tur. 
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Hemşirelik mevzuunda durumumuz endişe I 

vericidir. Halen diplomalı hemşire toplamı 2 000 
dir. Bunların yarısı mesleklerini terketmişler-
dir. 

Batı ülkelerinde 2,5 yatağa bir hemşire dü
şer, bizde ise bu nisbet 57 yatağa bir hemşire 
şeklindedir. 

Hemşire okullarımızda öğretim kadroları sa
yı ve kapasite bakımından zayıftır. Hemşire
lik genç kızlarımız için cazip bir meslek hali
ne getirilememiştir. 

Hemşirelik yanında sağlık hizmetlerinde çok 
önemli yeri olan sağlık teknisyenleri, fizik teda-
vticileri hemen yok denecek sayıdadır. 

Hastaneler idare&ıi hekim olmıyanların meş- I 
gul bulunduğu bir branştır. Memleketimizde 
bu vasıfta idarecilerimiz hiç yoktur. 

Coğrafî şartlarımız sağlık hizmetini halkın I 
ayağına götürmeye bizi mecbur etmektedir. Bu
nun için çok sayıda seyyar sağlık ekipleri ge
rekmektedir. 

Taşıt bakımından- sağlık teşkilâtımız çok 
yoksundur. • Motorize ünitelere şiddetle ihtiyaç 
vardır. 

ÜNÎCEF'in Sıtma, Trahum ve B. C. G. kam
panyasına tahsis ettiği motorin vasıtalar bu te
şekküllerin fonksiyonunu tam bir başarıya ulaş- I 
tıramamıştır. Bugün Anadolu'da çalışan he
kimlerimiz bir kasabaya, bir köye gitmek, orada 
salgın bir hastalığı söndürmek için günlerce at 
sırtında vakit öldürmektedir. Veteriner ve Zi
raat teşkilâtına yerinde bir anlayışla motorlu I 
vasıtalar verilip, hekimlere verilmemesi insan 
değerinin bitki ve hayvanlardan sonra geldiği I 
gibi üzücü bir düşünceyi hatıra getiriyor. 

Devletin Batı âleminde olduğu gibi belgelen- I 
miş ve yurt çapında meşgul olacağı iki sosyal 1 
hastalığımız vardır. Bunlardan birisi Tüberkü- I 
lozdur. Tüberküloz ölümü senede 600 000 ki- I 
sidir. Bu çok yüksek bir miktardır. Bu acı I 
gerekçeye rağmen bu yılın bütçesinde tıp için 
sadece 10 milyon lira tahsisat konmuştur. 

Akıl hastanelerimiz de ikinci sosyal müesse- I 
seleriımizıdiir, ve bütün dünyada olduğu gibi biz
de de ruh, akıl hastalıkları müesseseleri sadece 
Devlet elinde çalıştırılmaktadır. I 

Bakırköy Hastanesinin 1 500 yatağına mu
kabil 3 500 hasta barındığı ve hastaların gece 
yatacak yer bularaııyarak ayakta sabahladıkları 
yürekler acısı bir gerçektir, | 

7 . 2 . 1962 O : 2 
Sağlık sigortalarımızın bir an önce tesbiti, 

bâzı hastanelerin döner sermayeli müesseseler 
haline getirilmesi, özel hastanelere kredi; Sağ
lık Bakanlığının malî imkânlarını zenginleştire
cektir. 

Sadece Devletin kasasına, Maliyeye güven
mekle sağlık hizmetleri katiyen yürütülemez. 

Sağlık politikamızın, fonksiyonunu bir an 
önce tâyin edip ona göre bir plân hazırlıyarak 
malî imkânları bulmak ve yurt sathında bölge-
lenmiş bir organizasyonda ön plâna koruyucu 
hekimlik fonksiyonunu almak akla gelen ted
birlerdir. 

Hususiyle sağlık sigortaları yıllardan beri 
bir türlü tahakkuk edemiyen bir ihtiyaçdır. Bu
nu yapmadığımız takdirde eski istanbul evlerin
de yangına karşı konan (Yahafız) levhaların
dan birer tane boynumuza asarak gezmekten 
başka çaremiz olmıyaea;ktır. 

Sayın arkadaşlarım; gerçekleri bütün açık* 
lığı ile ortaya sermek yarma hazırlıklı olmak 
bakımından lüzumlu ve zaruridir. 

Sözlerimi bitirirken sonsuz bir feragatle, in
sanüstü bir güçle memleket sağlığına hizmet 
eden müşfik ve fedakâr Türk hemşirelerine, 
aziz meslckdaşlarıma ve bütün tabip ailesine 
vuıkuf ve enerjisinden emin olduğum Bakan ar
kadaşıma ve değerli yardımcılarına, başarılar, 
sıhhat ve daha fazla güç dilerimi. 

Hepinizi saygı ile selâmlarını. 
BAŞKAN — Sayın Nizamettin özgül, 

C. H. P. CUMHURİYET SENATOSU GRU
BU ADINA NİZAMETTİN ÖZGÜL (Gazian
tep) — Çok muhterem başkanım, aziz ve de
ğerli senatör arkadaşlarım, sayın Bakan ve 
erkânı; Sağlıik ve Sosyal , Yardım Bakanlığı 
1962 malî yılı bütçesinin Senatoda görüşülme
si dolayısiyle (1 H. P. adına söz almış bulunu
yorum. 

Bu münasebetle Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığının 1962 malî yılı bütçesinin şimdi
den vatan ve milletimize hayırlı ve başarılı ol
masını canı gönülden dilerim. 

Muhterem arkadaşlarım, vatandaş sağlığı-5 

nm korunması devletin temel vazifderindendir. 
Bu sebeple Hükümetimiz sağlı'k hizmetlerini 
genişletmek, yurdun bütün bölgelerinin ve sos
yal grupların bu hizmetlerden âdil bir şekilde 
faydalanmasını sağlamak kararındadır. Böylece 
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Anayasamızın sosyal adalet prensibini bu alan
da da yerine getirmek emelindedir. 

Sağbk politikamızın temel fikri vatandaşı 
hasta olduktan sonra tedavi etmek yerine, onu 
hasta olmaktan korumak prensibine dayanır. 
Bu maksatla koruyucu hekimliğe bilhassa önem 
verilecek köy ve "şehir hıfzıssıhhası geliştirile
cektir. Koruyucu hekimlik sayesinde bulaşıcı 
hastalıklarla mücadele eden bakanlığımız sıt
mayı hemen hemen ortadan yok etmiştir. Hat
tâ bu teşkilâtın lüzumsuzluğuna kanaat getiren 
hekimlerimiz vardır. 

Ayrıca Baıkanlık, bulaşıcı salgın hastalıkla
rı ortadan kaldırmak ana, çocuk sağlımı, çevre 
sağlığı ve saire gibi koruyucu hekimlik saha
sına giren dâvaları süratle halletmek kararın
dadır. 

Umumi kalkınma plânı çevresinde bir sağ
lık plânının hazırlanması lüzumuna inanıyo
ruz. 

Millî gelirin artırılmasında, en mühim fak
tör halk sağlığının korunmasıdır. Bu sebeple en 
büyük yatırımı vatandaş sağlığını korumak 
için yapmalıyız ve bundan çekinmemeliyiz. Zi
ra ordumuzun gücü, milletimizin refah ve sa
adeti, Hükümetimizin başarısı her şeyden önce 
bu problemin çözümündedir. Yalnız bir hususu 
da izah etmeden geçemiyeceğim: Bizler vatan
daş olarak herşeyi Hükümetten beklemekteyiz' 
Hükümet şunu yapsın bunu yapsın.., 

Muhterem arkadaşlarım, şunu da tebarüz 
ettirmek isterim ki, bizler <de vatandaş olarak, 
her şeyi Hükümetten beklemiyerek yep yeni 
bir zihniyet ve ruh ile Devlete ve Hükümete el 
birliği ile destek olmanın yollarını aramalıyız. 
Böyle olunca muvaffak olamıyaçağımız hiçbir 
konu yoktur. 

Karma Bütçe Komisyonu çalışmalarını ta-
kibederken nazarı dikkatimi celbeden husus 
şudur: Orada hangi bakanlığın bütçesi görü
şülüyorsa, o bakanlığın daha. mühim olduğu 
ona göre Hükümet bütçesinde geniş yer veril
mesi istenmektedir. Bunun hepisi de doğrudur 
ve bunlar birbirlerine bağlıdır. Birindeki kifa
yetsizlik diğerine de tesir eder. Bundan dolayı 
bir sistem dâhilinde bu işler yürütülmektedir. 

Sağlık ve Sosyal* Yardım Bakanlığının 1962 
malî yılı bütçesi umumi bütçenin % 4,58 ini 
teşkil etmektedir ki eğer bunu geçen yıllara gö

re karşılaştırmak istersek daha düşük olduğu-
nu görürüz: Şöyleki. 

1955 senesinde nisbet 
1960 » » 
1961 » » 
1962 » » 

% 
% 
% 
% 

5,18 
5,25 
4,87 
4,58 

Görülüyor ki nüfusumuz artmış, ihtiyaçlar 
çoğalmış, yeni hamleler yapmak istiyoruz, ge
niş halk kütlelerinin her türlü sağlık ve sosyal 
yardım hizmetlerinden faydalanmasını temin 
etmek, sağlık hizmetlerini köylünün ayağına 
kadar götürmek için sağlık politikamızın he
defini tâyin etmişiz, buna mukabil Sağlık Ba
kanlığına ayrılan paranın umumi bütçeye olan 

/msh'vfci. artması sövl*» dursun bilâkis vukarıda 
belirttiğim gibi azalmıştır. Bu şartlar altında 
Saflık Bakanlığından fazla birşey istemiye, onu 
zorlamıya hakkımız yoktur. 

Ayrıca hekimliğin sosyalizasyonu için bu 
yıl üç plot bölgede Devlet Plânlama Dairesi
nin tatbikini istediği halde ve bu maksatla ba
kanlığın bütçesine konan 90 milyon liranın 10 
milyon liraya indirilmesi üzücüdür. Ayrılan 
bu para ile Bakanlık hizmetlerinde herhangi bir 
reform yapılamaz, bu şartlar altında sosyali
zasyon işi geç ve güç tahakkuk edecektir. 

Gerçi Hükümetimizin programında tasarruf 
vardır amma, yatırımlara fazla yer a viran bir 
Hükümet programında, en başta gelen insan 
yatırımına, vatandasın saflık ve sıhhati için olan 
yatırımdan kısması doğru değildi. 

Sağlık Bakanlığında tasarruf edilecek ve 
buna gidilecek bir yol vardır. Arz edeyim; ki-
-ra ile tutulan dairelere ödenen paralar tasarruf 
edilebilir. Eğer bakanlığın yeni kuracağı bir 
teşekkül için veya diğer bir ihtiyacı dolayısiyle 
bir binaya lüzum hâsıl olursa, zamanın veya 
imkânın müsaadesine göre ya bu binayı yaptır
malı veya satın almalıdır. Bu yüzden neticede 
büyük tasarruf sağlanmış olur. Bunu bir 
misalle anlatmak isterim; İstanbul'da Sağlık Ba
kanlığına ait 10 - 11 tane muhtelif semtlere ser
pilmiş ve eski ahşap konuklardan kiralanmış 
Tıp Talebe yurtları vardı. Gayri sıhhi olan 
bu binalara muazzam kiralar ödenmiş ve öde
nen paralar binaların maliyetini kat kat aşmış
tır. Halbuki vaktiyle ihtiyaca' göre bakanlık 
tarafından bir bina yaptırılmi|^olsa idi, şimdi 
bile kullanılacaktı. Ayrıca herbir tıp talebe vur-
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dunda ona göre doktor kadrosu, hademe kadrosu 
vesaire çeşitli israfa kaçan haller. Aynen Ana
dolu illerinde mevcut hastahaneler de bu du-
durumdadır. Bir semtte doğum evi, diğer bir 
tarafta Verem Hastahanesi, başka bir yerde 
Devlet Hastahanesi vesaire. Vaktiyle Sağlık 
Bakanlığı bu binalar yapılmadan bir tasarruf 
maksadiyle ve vatandaşa hizmet bakımından ko
laylık cihetini düşünerek bir plân, bir sistem 
ve zihniyet dairesinde bütün çeşitli bu sağlık 
müesseselerini o şehrin havadar, manzaralı, fa
kat müsait bir yerinde, olmak şartiyle geniş 
bir bahçe içerisinde serpilmiş pavyonlar halin
de yerleştirilmiş olsa idi, modern ve sıhhi tesi
satı hâvi olan bu pavyonlar bir Başhekimin em
rinde bir sağlık sitesini meydana getirmiş ola
caktı ve bu suretle saymakla bitmiyecek tasar
ruflar elde edilebilecekti ve böyle modern 
bir teşekkül, yapmak istediğimiz sosyalizasyon 
için güzel bir nüve meydana getirecekti. 

Bundan böyle Bakanlığımızın bu yoln tut
masını şahsan çok arzu etmekteyim. Hele böyle 
bir sağlık sitesinin civarına hastane personel
lerine ait lojmanlar da yapılmış olursa, hizmet 
bakımından ve personelin huzuru ve rahatlığı 
ve büyük zaman tasarrufu bakımından ne mu
azzam bir kolaylık olurdu. 

Bunları, arz etmekle. Bakanlık teşkilâtında 
ne şekilde tasarruf sağlamak mümkün olabile
ceğini anlatmaya çalıştım. Lâkin ıbıı husus şim
di uzun vadeli bir faaliyeti icabettirmektedir. 

Mevcut 'bütün illerimizin bir program ve 
plân dairesinde yukarda izah ettiğim bir sis
tem (Hastaneleri tevihidetme) dairesinde mo
dern sıihhi tesislere 'kavuşmasını candan diliyo-
ram. 

Bu hususta zamanın darlığı hasebiyle daha 
fazla izahata girişmeden hastane hekimliği hak
kındaki fikirlerimi de anlatmaya çalışacağım : 
Bunu izah için Türkiye hekimliğini üç bölüme 
(Meslek icrası bakımından) ayırmak mümkün
dür : 

1. Memur hekimlik; 2. Serbest hekimlik; 
M. fîem..memur ve hem de serbest hekimlik. 
Hastane hekimliği üçüncü kısma girmektedir. 

Evvelâ hastane hekimliğini nazarı itibara 
alırsak : Bugün 'hastane hekimliği başlıbaşma 
'muazzam bir konu olup, hakikatte asıl hekim
lik de budur. İcabında hekim her türlü ilmî çalış
ma imkânın i bulur. Hastasına daha faideli olur. 

Fakat maalesef realite bu değildir. Çünkü, bir 
hekim lâyıkı ije hastanedeki vazifesini yapmaya 
çalışsa, muayenehanesine gitmeye zaman bula
maz. Ne çare ki, bekim Ibuna mecburdur. Zira 
bastane hekimliği dolayıısiyle aldığı para ancak 
ev veya 'muayenehanesinin kirasını karşılar. 
Keşke, Devlet, mümkün olsa da hastanede çalı
şan hekimlere muayenehane açtırmıyarak on
ları tamamen hastaneye bağlıyabilse, hem va
tandaş sağlığı için ve hem de hastane hekimliği 
için daha iyi olurdu : Yeter İki, hekime lâyık 
olduğu sosyal seviyesi temin edilsin, maddi ve 
anânevi cihetten tatmin olunsun. Dolayısiyle 
diğer memur hekimler de muayenehane açnııya-
rak tatminkâr ibir ödenekle vazifelerini görür
lerse, bu suretle de bir müddet için «Sosyalleş
me oluncaya kadar» serbest hekimlik korunmuş 
olacaktır ve belki takibettiğimiz bu yol saye
sinde Avrupa'ya ve Amerika'ya helkim ihraca
tını durduracak ve birçok meslekdaşlarımız 
başka iş arama, yoluna sapmıyaeaklardır ve 
belki bu sayede yine hiçbir yerde münhal sağ
lık müdürlükleri, Hükümet doktorlukları v. s. 
kalmıyacak'tır. Halbuki bugün Gaziantep, Kay
seri, Kırıkkale'de maalesef Hükümet doktoru 
yoktur. Bu işi temin için Sağlık Bakanlığının 
bütçesi kâfi değildir. Lâkin hastanelere döner 
sermaye usulünün konması Bakanlığın yükünü 
azaltacaktır. 

Demek oluyor ki, bir hâkim iki yolu seçmek 
ihtiyacını duymalıdır. Ya. tamı annem serbest 
hekim olmayı veyahut memur hekim olmayı. 
îzah ettiğim, bu hususta sosyalleşnıedo atılmış 
büyük bir adım olacaktır. Zaten şunu kabul 
etm.dk lâzımdır id, sosyalleşme tine akla keser 
gibi birden olamaz. Ancak birtakım kademeli 
yollarla ona erişebiliriz. Bugün serbest hekim
lik tamamen himayeden uzak, kendi mukadde
ratı ile başbaşa bırakılmış bir durumdadır; ku
rulan birçok sağlık müesseseleri arasında ba
rınmak için çırpınmaktadır. Eğer serbest he-
kimllik müessesemi memleket bağlığı bakımından 
lüzumlu görülüyoısa onu bu perişan durumdan 
kurtaracak, bir el uzatılmalıdır. Lüzumuna 
artık ihtiyaç yoktur deniliyorsa bir an evvel yok 
etmeye çalışılmalıdır. Zira bu diğer bir meslek 
veya sanat işine benzemez. 

Eğer Hastane Hekimini yalnız hastaneye 
bağlıyaîbilİFsek o zaman serbest tababet biraz 
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korunmuş olduğu gibi hastane kekimi de daha 
huzur içerisinde ilmî ve meslekî çalışmasını ya
par ve halkın ithamından kurtulmuş olur. Has
ta, (hekimin 'muayenehanesine uğramazsa ya-
tırmıyor, para almadan ameliyat etmiyor, ay
rıca hastanede hastalara hakmıyor, geç gelip, 
erken gidiyor, sadece düşündükleri (muayene
haneleridir gibi ithamlardan kurtulmakla (bil
hassa hekimliğin şeref ve haysiyeti de korun
muş olacaktır. Aynı şeyler ıserbest tabipler için 
de varittir. Zira halk arasında hekim çok par), 
kazanan (bir zümre olarak kabul edilmiş ve ka
zancı daima mübalâğalı karşılanmıştır. Haki
kat, * istisnalar çıktıktan sonra, bunun maale
sef tamamen aksidir. Eğer (bir hekim az - çok 
mütevassit bir hayat tarzı kurmuş ise bu sade
ce hekimli]?; ıkazancı ile temin edilmemiştir. Ken
disinin veya eşlinin diğer ımaddi .varlığı sayesin
dedir. Bir de hekim sosyal seviyesine uygun 
yaşamak mecburiyetini duyduğu için iyi görül
mek ve giyinmek ihtiyacındadır. Halbuki mad
di bakımdan kat kat üstün Ibir esnaf veya mes
lek erbabı !bu zarureti duymaz ve bundan dola
yı da tenkid edilmez. 

Bugün Türkiye'de 12 418 hekim vardır. Bunun 
bin kadarı Amerika'da, 700 kadarı Almanya'da ve 
300 ilâ 400 İkadan da Ibaşka memleketlerde ol
mak üzere ceman 2 100 hekim hariçte çalışmak
tadır. Ancak 6 900 hekim fiilî olarak icrai ta
babet etmektedirler. G*eriye kalan 3 000 heki
min resmî bir ikaydı yoktur. Birçoklarmm ne 
yaptığı bilinmemektedir. Bu meyanda Manav
lık, Kasaplık, Radyoculuk, Şoförlük, Tı'bbi mal
zeme satıcılığı, 'ticaret, ziraat ile mesleklerini 
bırakıp uğraşanlar da vardır. Bu hal bana şu 
meşhur sözü hatırlattı; (Tıbbiyeden her şey çı
kar, bâz an da doktor çıkar.) Bir kısım hekim
lerde bir hayat boyunca elde ettikleri meslek
lerini bırakıp kendilerini politika hayatına <&t-
mışiardır. Halen 20 tane hekim Senatomuzda 
bulunmaktadır. Kendilerine 'bir meslektaş ola
rak yeni hayatları hayırlı, uğurlu olsun der mu
vaffakiyetler dilerim. 

Cemiyet hayatında hekimin büyük yeri var
dır. Ona lâyık olduğu imkân ve itibarı sağla
mamız memleket sağlığı ve huzuru (bakımından 
elzemdir. 

Sosyalleştirme meselesi; personel meselesi ; 
224 Kanun numaralı, kabul tarihi 5 . 1 . 1961 
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olan sağlık 'hizmetlerinin sosyalleştirilmesi hak
kındaki Kanunda bu husus .etraflıca ^eiirtilm-k-
tir ve bu sayede Anayasamızda sosyal adalet 
sağlık ve sosyal alanda da kendini göstermiş 
olacaktır. Biz bunu, onu takibetmesi temcimi 
edilen başka .kanunlarla beraber memleketimi
zin sosyal adalet uğrunda yapacağı en büyük 
ilerleme olarak karşılıyoruz. Bu mefhum ilk 
defa bu suretle demokratik bir rejim içinde sos
yal bir ileri adım olarak meydana çıkmaktadır. 

Kanun kurucu, gayesini birinci maddesin
de şu suretle ifade ediyor. (İnsan hakları be
yannamesinde bir hak 'olarak tanınan sağlık hiz
metlerinden faydaianımanm sosyal adalete uy
gun (bir şekilde ifasını sağlamak maksudiyle ta
babet ve taba-'betle ilgili !hizmet].er bu kanun çer
çevesinde hazırlanacak olan bir program dâhi
linde sosyali eştirilecektir.) 

Kanun şu satırlarla izah ediyor: Sağlık hiz
metlerinin sosyelleştirilmesi vatandaşların sağ
lık hizmetleri için ödedikleri prim ile âmme sek
törüne ait müesseselerin bütçesinden ayrılan 
tahsilat karşılığı her çeşit sağlık hizmetlerinden 
ücretsiz veya kendisine-yapılan masrafın bir kıs
mına iştirak suretiyle eşit şekilde faydalanmala
rıdır. 

Hekimlerimizin yurt sathına dağılış duru
munu göz Önüne alırsak bu sosyelleştirmeriin ne 
kadar zaruri olacağına kanaat getiririz. Sanat 
icra eden 6 900 hekimin % 44 ü İstanbul'da bu
lunmaktadır ki, bir hekime 635 kişi düşmekte
dir. % 32 ekonomik durumu gelişmiş 15 ilde 
olup bir hekime 2 600, % 24 diğeri 51 ilde bu
lunup bir hekime 9 400 kişi düşmektedir. Keza 
bizde yardımcı personel kifayetsizliği de daha 
fazladır. Az gelişmiş memleket standartlarına 
göre bir hekime 8 yardımcı düşer, bizde ise 8 heki
me bir yardımcı (Ebe, sağlık memura, hemşire 
ve saire) düşmektedir M, bu da sağlık hizmet
lerinin görülm esinin kifayetsizliğini ifade ede
bilir zannediyorum. Sadece hekimin kifayetli 
ve yeter miktarda olması bir mâna taşımaz. Asıl 
sağlık işlerini yürütecek diğer elemanlar daha 
mühimdir. 

Diğer bir yönden bir hekimin yetişmesi tak
riben bir milyon liraya mal olduğuna göre ihti
yacımız olan hekimi yeniden yetiştirelim dersek 
hem zaman ve hem de imkândan kaybetmiş olu
ruz. Hekime cemiyette lâyik olduğu yeri ve im-
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kânı sağlarsak belki hekim ihracatının önüne 
geçilir kanaatindeyim. Hekimin büyük mer
kezlere teksif olunması sadece maddi sebepler
den değildir. Aynı zamanda sosyal sebepler de 
vardır. 

O halde sosyelleşıirme mevzuu çok uzun va
deli bir iştir. Zira bunun tahakkuku için bir 
çok hizmetler'de birlikte gitmelidir. O halde 
Sağlık ve Sosyal işleri bugünkü kifayetsiz du
rumdan bir an (kıce yani kısa vadeli iş olarak 
eldeki imkânları ve realiteleri olduğu gibi kabul 
ederek pratik cihetten nasıl kurtarabiliriz. Ka
naatimce bunda şimdilik iki yol vardır. 

1. — Hekimliği ikiye bölerek a - serbest he
kimlik b - memur hekimlik 

2. — îşçi Sigortaları teşkilâtını ve benzeri 
teşekkülleri şümüUendirerek ve ge- ekli ıslahat 
ve tadilâtı yaparak. Bunlar sosyalleştirmek için 
atılmış ileri bir adım olacaktır. Artık hekimlik 
ticari bir mevzu gibi gözükmekten kurtarılma
lıdır. Hasta ile hekim arasında para alış verişi 
olmamalıdır. 

Gerek bizde, gerekse Amerika ve Alman
ya'da hekimlik mevzuu iktisadi olmaktan çık
mış olduğu içindir ki, bizde hekim ihracatı on
larda ise hekim ithalâtı vardır. Biz ihtiyacımızı 
karşılamak bir yana elimizdekileri de kaçırdığımı
za göre bu gidişle belki zamanla biz de hekim it
hal etmek zorunda kalacağız. Maalesef bu hal 
uzun zamandan beri devam ettiği halde Bakan
lığımız bu realiteyi ancak yeni kavramaya baş
lamıştır. Daha evvel kavramış olsaydı elbetteki 
bir çare bulunurdu. Mesleki cazip hale getirme
nin yollarını arayıp bulmak mecburiyetindeyiz. 
Zira bu basit bir mesele değildir. Memleketin 
sağlık ve sosyal işleri evvelâ buna bağlıdır. Sa
dece hislere .dokunarak hekimlerden fedakârlık 
beklemek meseleyi halletmez. Elbette vatan ve 
memleket menfaatleri mevzuubahsolduğu zaman 
hekim kendisine düşecek fedakârlıkları yapmış
tır ve yapacaktır. Pakat tek taraflı feragat ve 
fedakârlık kâfi değildir. 

Hekimlik esasen çok makbul olan bir meslek 
ve sanattır. Hattâ hakkı verilirse Hipokrat'm 
dediği gibi (bütün sanatların en asilidir). Ana
sının babasının kucaklıyamadığı hastayı hekim 
kucaklamak zorundadır. Hastalarla kucak kuca
ğa olduğundan dolayı harblerde en çok vefiyat 
hekimlerde olmaktadır. Çünkü en çok salgın 
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hastalıkların hücumuna hekim mâruz kalır. Son
ra hekimin bir mesai saati de yoktur, gecesi 
gündüzü yoktur, lüzumunda istirahat!, zevki ve 
yorgunluğu yoktur. En rahat ve huzurlu bir za
manında en feci hâdiselerle karşılaşma hekim 
için mûtat hallerdendir. Hekimliğin bir zor du
rumu da müessesesinde işinin ancak kendisinin 
kaim olmasiyle mümkün olduğudur. Vaktimin 
daralması dolayısiyle bâzı hususlara da, birer 
temenni olmak maksadiyle madde madde kısaca 
temas etmek istiyorum : 

1. İğneciler, kırık çıkıkçılar ve saire... 
Kanun kimler tarafından iğne yapılacağını 

tesbit etmiştir. Buna rağmen kanuni bir hakla
rı olmadığı halde askerlikte sıhhiydik yapmış 
veya bir müddet doktor yanında çalışmış veya 
eczacı çırak ve kalfaları bunu, iş ve sanat haline 
getirmişlerdir. Ve memleketi büyük bir muta-
tabbip zümresi kaplamıştır. Bu hususta yapılan 
hiçbir mücadele muvaffak olamamıştır. Şurasını 
da itiraf etmek lâzımdır ki, böyle bir zümreye 
de hastaların iğnelerinin yapılması için ihtiyaç 
vardır. Bu hali başı boşluktan kurtarıp yeni bir 
kanunla buna bir nizamî veçhe verilmelidir, aksi 
hal kanun tatbik edilmelidir. 

Esasen kanunen yasak olan bu işleri, vergi 
bakımından Maliye Vekâleti tanımaktadır ki, 
bu bir tezat teşkil etmektedir. İki vekâletin 
bu tezadı halletmesini de temenni ediyorum. 

2. Az - çok hekim topluluğu olan il ve ilçe
lerde serbest hekimler arasında aynen eczaneler
de olduğu gibi bir nöbetçi hekimlik ihdası için 
vekâtetimizin bir düşüncesi var mıdır! Bu da 
sosyalizasyona bir adım sayılabilir. Arzu eden 
hekim arkadaşların iştrakleri ile, listeler tanzim 
ederek bu şekil, bir çalışmayı biz Gaziantep, Ur-
fa, Maraş Tabip odasının bir faaliyeti olarak 
Gaziantep merkezinde yapmakta idik. 

3. İlâç mevzuu; yerli ilâç sanayiini kalkın
dırmak, ilâç sanayii müesseselerinin şartlara uy
gun şekilde, bütün ihtiyaca cevap verecek ölçü
de olmalarının teminini Bakanlıktan rica ediyo
ruz. Bilhassa yabancı markalı ilâçlarda çok fark
lı fiyat tahavvülleri olmaktadır. 46 liraya olan 
bir ilâcın bir müddet sonra 12 liraya satılmasını 
samimî karşılamıyoruz. Bu hallerin gözönünde 

I tutularak sıkı bir kontrola tâbi tutulmasını rica 
etmekteyiz. 
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4. Hekimlerin Gelir Vergisi; hekimlik sana

tının hususiyeti icabı hekimlerin vergi cihetin
den daha pratik durumda olması icabetmektedir. 
Bunu istiyen çok meslektaşlar vardır. Onlara 
tercümaü olarak arz ediyorum. Hekimin muaye
nehane masrafının tekrar münasip görülecek bir 
oranla götürü olarak kabul edilmesini temin mak-
sadiyle Maliye Vekâletiyle temas edilmesini Ba
kanlığımızdan rica etmekteyiz. 

5. Hastanelerde nöbet tutan hekimlere nö-
ıbet primi verilmesi, 

6. Fahrî asistanlığın kaldırılması, asistan 
olmak için bekletilmemesi, mümkünse Anadolu 
hastanelerinde asistanlığa başlamak şartı ve kav
dı bulunması, hiçolmazsa bir iki sene asistanlık 
müddetinin bu şekilde kullanılması, 

7. Cinsi terbiye: Son zamanlarda hakikaten 
üzerinde durulması gereken en mühim, konular
dan birisi de budur. Millî Eğitim Bakanlığı ve 
Adalet Bakanlığı ile el ele verilerek bu hususa"" 
bir veçhe verilmeye çalışırlarsa ancak bizi mem
nun eder. 

8. Tabip odaları : Tabip otialarmı meslek 
daşlara antipatik gelen ve otorotesini kaybetmiş 
bir teşekkül olarak kabul etmemiz lâzımgelir. 
Türk Tab.ipleri Birliği Kanunu hekimleri maale
sef tatmin edememiştir. îcrai bir kuvvet, salâhi
yeti yoktur. Ancak bâzı tabip odaları birtakım 
hususi faaliyetlerle (yemekli ve ilmî toplantılar 
gibi) bir topluluk yaratabiliyor. 24 liralık sene
lik aidatı toplamak için büyük zorluklara mâruz 
kalınmaktadır. Hekimler bu şartlarla tabip oda
larının lüzumsuz bir teşekkül olduğuna kaani-
dirler. 

9. Çocuk enfeksiyonları memleketimizin en 
mühim dertlerindendir. Bakanlığımız bu mevzu 
üzerinde hassastır. Fakat Sosyal durum (mesken 
ve yaşayış) imkânsızlıkları bunun ehemmiyetini 
bir kat daha artırmaktadır. 

10. Sosyal bir hastalık olan tüberküloz mev
zuundaki vekâletimiz çalışmalarını, bilhassa B.C. 
G. Teşkilâtını takdirle anarız ve bu sahada ken
dilerinden daha da büyük hizmet bekleriz. 

Bu kadarla sözlerime son verirken, bu münase-
ıbetle muhterem ve değerli yeni Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanımıza ve Bakanlık Erkânına mu
vaffakiyetler diler, C. H. P. sinin Senato Grupu 
adına Cumhuriyet Senatosunun değerli üyelerini 
hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKA.N — Sayın Mehmet Ali Demir. 
MEHMET ALÎ DEMİR (Tunceli) — Muhte

rem Başkan, muhterem arkadaşlar, muhterem 
Bakan ve onun kıymetli erkânı. Meslekim ol
mamakla beraber Sağlık bütçesi üzerinde söz al
mış bulunuyorum. Hepiniz takdir edersiniz ki, 
gezenler, görenler, içinde yaşıyanlar bâzan o 
meslek erbabı kadar bilgiye sahibolurlar. 

Bugüne kadar yapılan bütçe müzakeresinde 
ve bundan sonra müzakeresi yapılacak Vekâlet 
bütçelerinde; o bütçelerin bu memleket ve bu 
millete faydalı, verimli olması isteniliyorsa, ka
bul etmek lâzımdır ki, her şeyden önce yatırım
ların en önemlisi, insanların sıhhatine, sağlığına 
yatırılan yatırımlardır. Zira hudutta bekliyen 
Mehmetçikten, dairesinde çalışan bir memurun
dan, köyde maarif ordusunun bekçiliğini yapan 
bir öğretmenden, yeraltında ve yerüstünde ça
lışan işçisine kadar bütün bir milletin fertleri
ni, vazifelerini hakiki olarak yapabilmeleri 
için ancak ve ancak sıhhatli olmaları ile müm
kündür. Onun için bu Vekâletin bütün vekâlet
ler içinde ayrı bir özelliği ve hususiyeti mevcut
tur. Bundan dolayı benden evvel konuşan ar
kadaşlarım gibi ben de bu Vekâlete ayrılan pa
raları az buluyorum. Diğer vekâletlerin haki
ki vazifelerini yapabilmeleri için o vekâletlerde 
vazife görenlerin sıhhatte olmaları şarttır. 

Muhterem arkadaşlarım; benden evvel konu
şan Dr. Nizamettin özgül'ün temas ettiği gibi 
eğer her şeyi Devletten bekliyeceksek, yapılma
sı istenilen, yapılmasını belirttiğimiz birçok şey
ler seneler senesi olduğu gibi yalnız şu kürsü
den söylenilen sözlerden kalır. Seneler senesi 
yazılan raporların raflarda kalmaması, çıkarı
lan kanunların kara ciltli kitaplarda kalmama
sı isteniliyorsa, vatandaşların yüzde yüz olmasa 
bile % 50 olarak Hükümete bâzı hususlarda 
yardımcı olmaları şarttır. Hükümet da bu yar
dımı desteklemelidir. Köy okulları diyoruz. Ya
pılması Hükümetin vazifesidir. Fakat köylü de 
buna yardımcı olmalıdır. Aynı şekilde köy 
yolları diyoruz. Evet Hükümet köy yollanın 
yapmalıdır.. Köylü de gerek su işleri, gerek 
sağlık tesisleri ve gerekse diğer işler hususunda 
Hükümete yardımcı olmalıdır. Hükümet de bu
nu desteklemelidir. Burada hatırıma gelen bâ
zı pratik tedbirlerden bahsedeceğim. Hüküme
tin ve onun erkânının bu tedbirleri nasıl karşı
layacaklarını bilmiyorum. Seneler senesi söy-
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ler dururuz. Doğu - Anadolu kalkınması bu mev
zuda yazılan raporları tetkik buyurmuş iseniz, 
dikkat etmiş iseniz görürsünüz ki, her sinede ay
nı teraneler mevcuttur. Fakat çoğumuz yine bü
yük şehirleri seçeriz, işte doktorlarımızın duru
mu bu. Bugün .doktorlarımızın 'büyük bir kıs
mı muayyen vilâyet merkezlerinde toplanmakta
dır. Haklıdırlar, çünkü seneler senesi emek ver
diği meslekinden para kazanmak için büyük vi
lâyetleri tercih ediyorlar. Biz bu mesleki cazip 
hale getirirsek, emin olunuz ki, Istanbulı ve An
kara gibi büyük şehirlerde toplanan doktorların 
bir kısmı kendiliklerinden Doğu - Anadolu'ya 
kayacaklardır. Nasıl olur diyeceksiniz, ilk iş 
olarak hususi hastanelerin kurulmasına Hükü
met yardımcı olmalıdır. Eğer Hükümet husu
si hastanelerin gelişmesine yer verir ve bu işin 
müteşebbislerine yardımcı olursa, emin olunuz 
ki, Vekâlet olarak ele almak istedikleri dâvala
rın yüzde 50 si değilse, % 25 i bu hususi hasta
neler vasıtasiyle halli mümkündür. Bunun için 
hususi hastane açan ve açmak istiyenleri: Şahsi 
kanaatime göre bunları kazanç vergilerinden 
muaf tutmalıdır, ikincisi, dışardan bu hastane
ler için getirilecek malzeme, makina, alât ve ede
vat varsa, bunları Gümrük Resminden muaf 
tutmalıdır. Üçüncüsü de bu hastaneleri Vekâ
let olarak personel kadrosu bakımından takvi
ye etmelidir. Çünkü bir yatak vekâlete 10 bin 
liraya mal olurken, vereceği bir hemşire, tâyin 
edeceği bir doktor kendisi için çok büyük bir 
kazanç olacaktır. Hattâ ve hattâ bu en mühim
lerinden biridir. Bu müteşebbislere vekâlet ola
rak, Hükümet olarak bankalardan uzun vadeli 
kredi temin edilmelidir. Eğer bu avantajlar 
sağlanırsa, böyle hastaneler açılırsa, doktorları
mız Anadolu'nun her yerinde seve seve vasıta 
alacaklarından şahsan kaaniim. 

Muhterem arkadaşlar, biraz evvel Sami Kü
çük arkadaşım dediler k i ; bizim vazifemiz sağ
lık teşkilâtını köye götürmek olmalıdır. Ben ar
kadaşımın bu husustaki temennilerine canü gö
nülden iştirak etmekle beraber, Vekâletten şu
nu istiyorum; bırakalım köyü kazalarımıza sağ
lık teşkilâtını, sağlık hizmetini götürürsek, ken
dimizi bahtiyar addederiz. 

Arkadaşlarım, zira birçok kazalar ve vilâ
yetler vardır ki, emin iolunuz ki senenin 8 ayın
da yolları kapalıdır. Hiçbir vesait ve motorlu 
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vasıta işlemez. Oralardaki vatandaşlar, 8 ay 
tamamiyle bir motorlu vasıtanın düdüğüne 
hasret 'kalırlar. Arkadaşlar, oralarda hastala
nan vatandaşların çoğu biraz da durum icabı 
olarak kocakarı ilâçları ile tedavi olmaktadır
lar. ölüm döşeğinde 'kendilerini kaderleriyle 
başbaşa bırakıyoruz. Biz bunları kocakarı ilâc-
lariyle .kendilerini tedavi etmek usulünden 
kurtaracak 'olursak, kendimizi 'bahtiyar addet
meliyiz. Zamanın darlığı yüzünden daha fazla 
konuşamıyacağım. (Birkaç cümle ile de İhalen 
meriyette bulunan 6'972 sayılı Kanuna temas 
edeceğim. Bu kanun, muhtaç çocuklara aittir. 
Evet söyliyebiliriz 'ki anasız, babasız, ana ve 
baba şevkatinden mahrum <ç/ocuklar, bu kanu
nun himayesine sığınmışlardır. Fakat ne acı
dır ki, bu kanunun himayesinde bulunanlar 
hakiki olarak kanunun bütün vecibelerinden 
istenilen şekilde fayda temin edememektedir
ler. Maarif Vekâleti tarafından bakıma alın
ması icabeden çocukların adedi 7 bin olduğu 
halde, ancak 3 binini almış, 4 bini şurada ve 
burada dolaşmaktadır. Yine Sağlık Bakanlı
ğının bakması İcabeden 0 - 6 yaşları arasındaki 
çocuklar, yani kendilerine bakma imkânına 
haiz olmıyan çocukların miktarı 3 bin olduğu 
halde, bunun ancak yarısı yuvalara alınmış, 
gerisi kendi 'kaderleriyle Ibaşbaşa bırakılmıştır. 
Şurada burada dolaşmaktadır. Bu çocukların 
da bir an evvel yurtlara alınması şarttır. 6972 
sayılı Kanun meriyete girmeden evvel birçok 
dernek ve teşekküller var idi. Bu dernek ve 
teşekküllere iktisadi Devlet Teşekkülleri ve 
bankalar tarafından muazzam yardımlar yapı
lıyordu. Derneklere yapılan bu yardımların 
toplamı ne kadar acıdır ki, vSosyal Hizmetler 
Kurumu kurulmadan evvel bu dernek ve te
şekküllere banka ve benzeri müesseselerin yap
tıkları yardım 20 - 25 milyon lirayı bulduğu 
halde, Sosyal Hizmetler Kurumu kurulduktan 
sonra, yardım 1 milyona düşmüştür. Gönül 
arzu eder ki, İktisadi Devlet 'Teşekküllerinin 
başında bulunan umum müdürler, idare heyet
leri, bankaların müdürleri, dün nasıl yardım 
yapıyorlar idi ise, bugün de bu yardımı yap
malıdırlar. O zaman niçin yardım ediliyordu. 
Ve bu .yardım yolları nasıl sağlanıyordu. Çün
kü bir Bakanın, bir mebusun telefonu ile veya 
bir tanıdığın ha t in ile yardımlar yapılıyordu. 
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Arkadaşlar, eğer yardım yapılması şart ise, 

her zaman her an yapılmalıdır. Yoksa şunun 
bunun 'hatırı için hizmet ;ve yardımlar yapılma
sın. Hatır ve gönülle yapılan işlere artık son 
verilmelidir. 

İlgililerden istirham ediyorum dün 20 mil
yonu bulan bu yardım, 'bulgun de lüzumlu ise 
yapılma yolları aranmalı, (bir kanımla İktisadi 
Devlet Teşekkküllerinden ve bankalardan bu 
yardım sağlanmalıdır. 

BAŞKAN — 'Bir »dakikanız kaldı. 
MEHMET ALİ DEMİR (Devamla) — O 

bir dakikaya da şunu sıkıştırayım. 
Doğu bölgesinde kuraklık ve açlığın mev-

eudolduğu hepimizce malûmdur. Huzurlarınız
da, mu'hterem Bakana ve onun erkânına müsa
ade buyurulursa teşekkürlerimi sunacağım. 
Bölgecilik zihniyeti gütmiyere'k zamanında al
mış oldukları tedbir sayesinde bu bölgede vu
ku bulacak hastalıkların önlenmesi için gay
retli çalışmalarından dolayı muhterem Bakana 
ve teşkilâtı mensuplarına teşekkürü bir borç bi
lirim. (Bravo sesleri, alkışlar) 

Asya'y1 kasıp kavuran, memleketimize de bel-
'k'i sirayet etmesi muhtemel olan •çiçek hastalığı 
için zamanında tedbirler almalarından dolayı, 
yine kendilerine ve mensuplarına teşekkür 
ederim. 

Her Vekâletin olduğu gibi bu Vekâletin de 
bir personel dâvası vardır. Bunları 'bu kürsü
den konuştukları için 'ben artık temas etmiye-
ceğim. Bu yaraya merhem olma zamanı gel
miştir. 

Hepinizi hürmetle 'selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Çetintaş. 
NEŞET OETİNTAŞ ^Yozgat) — Saym 

Başkan, Saym Senatörler, Saym 'Bakan ve 
Bakanlık erkânı. 

Bir tenkid yapmak maksadiyle değil de, 
bâzı temennilerde bulunmak üzere söz almış 
bulunuyorum. 

Memleketimizde sağlık hizmetlerinin vatan
daşlara eşit bir şekilde sağlanmadığı ve bilhassa 
köylere kadar götürülmediği, Koruyucu Hekim
lik hizmetlerinin iyi bir şekilde inkişaf etmediği 
bir-hakikattir. 

Hükümet Programında Sağlık hizmetlerinin 
köye kadar götürüleceği sözü bu hakikati itiraf 
sayılmalıdır. 
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Milletlerin Sağlık seviyesinin tâyininde en 

doğru fikri veren kıstas bebek ölümleridir. 
Memleketimizde, bebek ölümleri binde 165 tir. 

Garp memleketlerinde ise bincfe 20 dir. Garp 
memleketlerinde bebek ölümü 90 yıl evvel bizim 
bugünkü seviyemizde olduğu düşünülünce halkın 
sağlığını, koruyabilmek için çok gayret sarf etme
miz icabettiği meydana çıkar. 

Fakat bugünkü bütçe ile normal Sağlık hiz
metlerini karşılamak bile mümkün değildir. 

Sağlık şartlarının ıslahı Sosyal, Ekonomik ve 
kültürel gelişmemize önemli bir tesir icra ettiği 
bir hakikattir. 

Nitekim bir zamanlar Sıtmanın köylümüzün 
iş ve istihsal gücünü nasıl tehdidettiğini elemle 
görmüş bir milletiz. 

Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi mevzuu 
içtimai adalet yolunda atılmış en hayırlı adını 
olacaktır. Bütçede bu uğurda teklif edilen 90 
milyon liranın 3 milyon liraya indirildiğini elem
le müşahede etmekteyiz. 

Bugün 350 kaza merkezi, 3 il merkezi Eczacı-
sız ve 200 kadar dia Hekim kadrosunun münhal 
bulunması memleketimizde sağlık hizmetlerinin 
perişan durumunu bize gösteriyor. 

Bu yıl ancak bir pilot bölgede Sosyalizasyon 
meselesi deneneceğinden ilerde Sosyalleştirmenin 
kolay olabilmesi ve bugün süratlice sağlık hiz
metlerinin köye kadar girebilmesi bakımından; 

İl, ilçe ve bucaklarda hastane, Sağlık Mer
kezi ve Sağlık Ocakları kurmalıyız. 

Büyük merkezlere hasta akınını önlemek için 
bölge hastanelerini hemen kurmalıyız. 

Memleketimizde tam olmamakla beraber, bâzı 
sağlık hizmetlerinin sosyalleşmiş olduğu ve bu
nun iyi neticelerinin alındığını görmekteyiz. Bun
lar arasında Sıtma, Frengi ve Trahom mücade
lelerini yapabiliriz. Sıtma teşkilâtı personeli en 
ücra köye kadar giderek hizmetlerini ifa etmek
tedirler. Bütün sağlık hizmetlerinin aynı şekil
de yapılması temenniye şayandır. Sosyalize ta-
baibete misal olarak İşçi Sigortaları, PTT, DD. 
Yolları ve düğer İktisadi Devlet Teşekkülleri ve 
hususi müesseselerin kendi personeline, işçi ve 
ailelerine temin edilen sağlık hizmetlerini saya
biliriz. 

Sağlık Bakanlığının meşguliyeti sahasına gi
ren ve bir umum müdürlükle idare olunan yur
dun en hayati meselesi olan hazır ilâç problemi
ne gelince : 
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Memleketimizde hazır ilâç imalâtı sanayii 

21 . 5 . 1928 de neşredilen 12Ü2 sayılı îsfençiyari 
ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu ile başlar. 

Bu kanun neşrinden önce dünyanın her tara
fından ecnebi müstahzarlar hiçbir kontrola tâbi 
tutulmadan istedikleri fiyata memleketimizde 
satılırdı. Bu kanun neşrinden sonra istedikleri 
serbestliği bulamıyan ecnebi firmalar yurda sok
tukları bu müstahzarların benzerlerinin Türk Ec
za Lâboratuvarlarmda yapılanııyacaklarmı iddi
aya kadar ileri .gitmişlerdir. 

İşte bu yersiz iddialar ve 1262 sayılı Kanun 
memleketimizde İlâç Sanayiinin kurulmasına se 
bebolmuştur. Evvelâ ecnebi hazır ilâçların ben
zerleri yapılmaya başlamış yavaş yavaş ufak çap
ta lâboratuvarlar kurulmaya başlanmıştır. ' 

1939 da 2 nci Dünya Harbi patlamasından 
1945 e kadar geçen harb yılları içinde 'memleket. 
dâhilinde istihlâk edilen ilâçlar sırf bu yerli lâ-

* 
boratuvar ilâçları olmuştur. 

Memleketimizde yapılan bir buz dolabı, bir 
otomobil, bir radyo emsaline göre muhakkak
la daha pahalıdır. 

İlâç. sahasına gelince, bu tamamen aksinedir. 
Yerli ilâçlarımız Avrupa'dan ithal ettiklerimiz
le mukayese edilemiyecek kadar ucuza mal ol
makla hem de lâboratuvariarda alıcının eline en 
kısa zamanda intikal ettiğinden daha tazedir. 
Bugün memleket ihtiyacını fazlasiyle karşılıya» 
yerli ilâç sanayiimizle iftihar edebiliriz. 

Bizde daima bizim olmıyanları özler ararız. 
Yerli mamullerimize itimadımız azdır. 

Denilebilir ki, yerli müstahzar ilâçlarımız hal
kın ecnebi mamule karşı olan zaıf ve meylinden 
başka her türlü ihtiyacı tatmin edilmiştir. 

Doktorlar halk ve Hükümet tarafından bu 
hakikatin teslim, edilmiş olmasına rağmen ya
bancı sermayeyi Teşvik Kanununun yanlış tat
bikatı neticesi yerli sanayiin yaptıklarını yap
mak üzere yine ecnebiler memleketimize yerleş
mişlerdir. Yerli ilâç sanayiinin büyük bir payı
nı almışlardır. Türk ilâç sanayiini yüzde el
liden fazla baltalamışlardır. 

Bu ecnebi fabrikalar maalesef tıbbi müstah
zarların temeli olan iptidai maddeleri ve hiç ol
mazsa imalleri hususi bir tekniğe dayanan ilâç
ları imal edecekleri yerde Türk eczacısının meb-
zulen imal ettiklerinin benzerlerini yapmışlar 
ve böylece bütün Türk lâboratuvarlarını müş
kül bir vaziyete sokmuşlardır. 

Yabancı Sermaye Kanununun sarih olarak 
ecnebi fabrikaların millî fabrikaların çalıştığı 
sahaya dokunmıyacağı veya onlara halel getir-
miyecek bir şekilde çalışacaklarını belirtmiş ol
masına rağmen yerli lâboratuvarları bile çok 
tarzda en basit proparatlar üzerinde durmuş ve 
bilhassa az tesis ve masraflar çok kâr yolunu 
tutmuşlar. Şöhretlerini kullanarak kendi mar
ka, ve üstünlüklerini belirterek millî lâboratu-
varlarımızın yerlerini almışlardır. 

Fazla tesise ihtiyaç gösteren preparatları bu
rada yapmamaktadırlar.' Hammadde imâli yo
luna hiçbir suretle yanaşmamışlardır. 

Kazançlarının büyük kısmını döviz olarak 
fabrikalarına gönderdikleri gibi, eksper olarak 
getirttikleri adamların aylıklarının büyük kıs
mının da döviz olarak gönderilmekte olması çok 
muhtemeldir. 

Memleketimizde fabrika ve lâboratuvar aça-
ınıyan bâzı ufak tefek ecnebi lâboratuvarlar da 
ilâçlarını burada lisansla yaptırmaktadır. Ve bu 
suretle ecnebi sermayeli fabrikaların ika ettik
leri zararları bir 'kat daha artmaktadır. 

BIL vaziyet Türk eczacısının ilim ve irfanına 
yeni bir şey ilâve etmemiş ve hattâ beklenen 
inkişafa mâni olmuştur. 

Sağlık Vekâleti Eczacılık Genel Müdürlümü 
organizasyonunun, bugünkü ilâç sanayiinin ve 
memleket ilâç ihtiyacının ehemmiyetine muvazi 
olarak tanzim edilmiş olmaması bu neticelere 
sebebiyet vermiştir. 

Eczacılık Genel Müdürlüğü iştigal sahasına. 
göre mütehassıs elemanlarla takviye edilmedik
çe ecnebi sermaye Türk ilâç. piyasasına hâkim 
olacaktır. Millî sermaye ile kurulmuş ilâç sana
yiini yıkacaktır. 

Bugün ileri bir seviyeye erişmiş bulunan yer
li ilâç sanayiinin korunması için Yüksek Bakan
lığın tedbir almasını memleket sağlığı namına 
rica ediyoruz. 

Türkiye'de yerli hazır ilâç 30 seneden beri 
hiçbir yerli sınai mamulün tâbi olmadığı sıkı 
kontrola tâbi tutulmuştur. Fakat bugün geniş-
liyen hazır ilâç problemi karşısında Devlet ilâç 
kontrol lâboratuvarlarının kurulması artık bir 
zaruret halini almıştır. 

Tıbbi Müstahzarlar Kanunu da maalesef 33 
senelik bir kanundur. Aya füzelerin gönderildiği 
bir devirde o zamanın şartlarına göre tanzim edil-
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tnig 33 senelik bir kanunla bu işin idare edilemi-
yeceği bir hakikattir. 

Bu durumu düşünen Türk Müstahzarları La-
boratuvarları Cemiyeti bir kanun projesi hazırlı 
yarak Sağlık Bakanlığına takdim etmiştir. Sayın 
Vekâletin bir projeyi kanun haline getirmesini 
Yüksek Meclise sunmasını meslek namına rica 
ediyorum. Bu hususu ben de istirham ederim. 

Bir de Eczacılar, Tıbbi Müstahzarattılar ve 
Lâboratuvarlar Cemiyeti zaman zaman kanun 
projeleri takdim etmişlerdir. Millî Birlik Komi
tesi zamanında da bir proje takdim edilmişti. Bu
nun üzerinde Bakanlıkça durularak, 33 sene ev
vel hazırlanmış olan bu Müstahzarat Kanununun 
yeni baştan gözden geçirilmesini Sayın Bakandan 
rica ediyorum. Hepinizi en derin saygılarımla se
lâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Türkoğlu. 
ÂDÎL TÜRKOĞLU (Hakkâri) — Muhterem 

Başkanım, kıymetli Senato üyeleri, kıymetli Ba
kanım, ve kıymetli bakanlık mensupları; benden 
evvel bu kürsüden konuşan doktor arkadaşlarım 
Bakanlığın atisi hakkında lüzumlu temennilerde 
ıbulundular. Ben yalnız ve yalnız iki nokta üzerin
de duracağım, sağlığımızı koruyan hastaneleri
mizi şu -Sfltı esaslı nokta üzerinde hulâsa etmek 
mümkündür. 

1. Doktorlarımız, 
2. Bunların yardımcı ekipleri, 
3. Malzemeler ve yani âlet ve edavat, 
4. Hastane binaları, 
5. Temizlik ve bakım, 
6. idare ve personel durumlarından ibaret

tir. 

Muhterem arkadaşlarım, Tıp Akademimizin 
yetiştirmiş olduğu doktorlarımıza verilen bilgiler, 
ileri seviyedeki milletlerin tıp akademilerinin 
verdiği bilgiler kadar, hattâ daha fazla bilgilerle 
teçhiz edilerek, okuldan çıktıklarını memnuniyet
le görmekteyiz. Bilhassa bu arkadaşlarımız hariç 
memleketlerde beyin cerrahisi, röngten ve diğer 
bilemediğimiz mevzularda vazifelerini şerefle 
yaptıklarını işitip ve görmekteyiz. Yalnız, doktor
larımızı hastanelerde akşama kadar bağlamak 
için maddi olarak kendilerini tatmin etmemiz ge
rekmektedir. Yine bu mevzua dokunacak olur
sak; emin olunuz ki, bizim hastanelerimizle ileri 
medeniyete sahip memleketlerin hastaneleriyle 
eşit olduklarını görürüz. Muhterem arkadaçla-
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rım, asıl üzerinde durmak istediğim nokta; dok
torlarımızın yardımcı ekipleridir. Yani başhem
şire, hemşire, hastabakıcı ve saireler. itiraf ede
lim ki, memleketimizde bu iş çok geridir, hasta
bakıcı, hemşire, hattâ başhemşire yok gibi sayılır. 
Bir misalle izah etmek isterim, isveç'te hastanede 
bulunduğum zaman bu hususu tetkik ettim. Ora
da hemşireler lise tahsili görmüş genç kızlar ara
sından alınarak iki senelik bir tahsilden sonra, 
pratisyen doktorlar kadar bilgi veriliyor, sonra, 
hastanelere muhtelif branşlarda çalışmak üzere 
tâyinler yapılıyor. Bu ekip büyük bir sevgi ile; 
sabahlara kadar hastaları ile meşgul olmakta, has
talarının ıstıraplarını dindirmeye çalışmaktan 
büyük bir zevk duyduklarını müşahede ettim. 

isveç'te bir albay arkadaşımızın oğluna beyin 
ameliyatı yapılmıştı. Ameliyat yapıldıktan sonra 
yatağına terk edildi, ameliyatı yapan profesör 
dedi ki, arkadaşlar, ben vazifemi yaptım; bundan 
sonraki vazife ekibimindir, ekibim vazifelerini iyi 
.yaparlarsa hastanın hayatı emniyet altına alınır.-

Mulıiterem arkadaşlar, sabaha 'kadar, hemşire-
ler hastanın başında, taınsiyonıiiiıu, hararet dere
cesini ve nabzımı ölçmek suretiyle bir talbloya ka
yıt etmekte ve sabahleyin profesör geldiği za-
man evvelâ bu tabloya .bakıyor, ondan sonra has
tanın hâl ve hatırını soruyor ve lüzumlu tavsiye
lerde bulunuyor gMıtd... Doktor ne kadar kıymetli 
olursa olsun ancak onun yaptığı i§i gösterecek ve 
idaıme ettirecek bu yardımcı ekiplerdir. 

Muhterem arkadaşlar, üçüncü mesele alet ve 
edevat meselesidir. Maalesef bizde bu noksandır, 
Ben burada hastalığa yakalandığım zaman iki, 
üç ay tedavi gördüm. Bunun kontrol 'lâmbası 
yoktu. Bu alet hurnıa sokuluyor, ucunda am
pul ve arkasında merceği var. Bu alet vasıtasiy-
le burundaki tümörün mevcudiyeti tesbiıt edile
biliyor. Ve tümör tedavisi müddetince haftada 
bir defa bu 'kontrol lâmbası ile muayene ediliyor. 
Bu lâmba Alman Tıp Akademisi tarafından ya
pıldığını ve gayet ucuz olarak satıldığını, öğren
dim. Bu aleti memlekete getirmenin mümkün 
olup olmadığım, Sayın Sağlık Bakanına bırakı
yorum. 

Arkad'aşlanm, dördüncü husus temizlik ve ba
kımdır. Bizim hastanelerimizi onlarınki ile kryas 
etmek imkânsızıdır. Ata sözüne uygun olarak 
âdeta bal döküp yalanabilir. Ne tarafa gitseniz 
tertemizdir. 

- 315 — 



O. Senatosu B : 33 
• Aılkaıdaşkrmi, diğer »bir 'Iruısnus 'da hastane bina

larıdır. Yeni has)tanelerlmiz modern bir şekilde ya
pılmıştır,. ama eskileri 'bu vasıfta değildir. Mese
lâ Ibenlm gördüğüm modern Avrupa hastanelerin
de hastayı !İJki tekerlekli bir koltuğa otuıitup ımu-
ayeneye sevk ediyorlar. Yaltağından fcallkaımıya-
cak dunumda olanları yatağımdan fcaldıırımadan, 
doğrudan doğruya karyolaları ile (birlikte •asan
sörle nerede tedavi edilecekse oraya imdiriltrnefcte 
veya çıkarılmaktadıır. Bunlaır Numune Hastane-
ısinde mevcuttur. Diğer bâzı hastanelerimizde de 
vardır. Tabiatiyle eski kuruluşlu hastanelerde 
(bu gibi yenilikler yoktur. Bu hastaneleri de »ay
nı seviyeye çıkartmak gayemiz olmalıdır. 

.BAŞKAN — Sayın Türfcoğlu 3 dakikamız kal
dı. 

ÂDİL TÜEKOĞLU (Devanda) — Muthfterem 
:arfkada§lıamm, en son olarak da hastanelerdeki 
usullerden bir nehze balhseitmek faydalı olur ka
naatindeyim. Hastalar randevulu olarak: muaye
neye geliyorlar. Randevusu' ölmıyanlar anuayene-
ye gelemiyorlar bu sayede doktorlar zaman kazıa-
marak hastalarımı daha 'esaıslı olarak muayene öt
mek fırsatımı buluyorlar. Hastalar muayeneye 
geldikleri zaman, salonda insan giibi otururlar. 
önleminde 'mecmuaları, gazeteleri var; onlarla meş
gul olmak suretiyle vakiıt geçiriyorlar. Sonra, 
bunların disiplinini itemim etmıek üzere bir hasta 
bakıcı kadın, elindeki muhtelif halkaları haftala
ra dağıltıyor ve çözmelerini söylüyor. Hastalar 
da 'bunlara çözmeye uğraşıyorlar. Bu şekilde va
kit geçiriyorlar. 

Muhterem arkadaşlar, biz her şeyde paraya 
dayanıyoruz. Hayır arkadaşlar paraya lüzum 
yoktur. Biraz a'klımıızı işletirsek parasıız da isıte-
diğimiz birçdk işleri yapabiliriz. Nedense 'bunum 
üzerinde durmuyoruz. Aıkadaşlarım, sözlerimi 
bitirmeden evvel bir hususa daha temas edece
ğim : 

Hakkâri'den Van'a dönerken otobüsün içeri
sinde Ziraat Bankası veznedarı da bulunuyordu, 
Basta olan çocuğunu, Hakkâri'de doktor olmadı
ğından, kucağında Van'a götürüyordu. înliyen 
bu çocuğun ıstırabı hepimizi müteessir etti. Ne
den Hakkâri giibi bir hudut vilâyetine doktor 
gönderemiyoruz. Hastane binası yapılmış, dok
torlar için lojman var, fakat doktoru yoktur. Çok 
kıymetli Bakanımdan rica ediyorum, bu vilâye
te de iki üç tane mütehassıs doktor göndereceği-
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ni bu kürsüde vait buyurarsa, oradaki vatandaş
ların ve bizim ıstırabımız dinecektir. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Turhangil. 
FÎKBET TURHANGİL (Aydın) — Sayın 

Başkan, Muhterem Senato Üyeleri, Sayın Bakan 
ve Sayın Bakanlık Erkânı; sözlerime başlarken 
hemen arz edeyim ki, 'ben doktor değilim. Bu iti
barla her hangi bir hatam olursa, bağışlamanı
zı istirham edeceğim. 

Sağlık Bakanlığının bütçesini konuşulduğu 
bir Mecliste, muhakkak ki, Sağlık erkânına ve 
mensuplarına biraz dokunmak icabedecektir. Fa
kat, bir hasta durumunda ve hastanın yanında 
konuşmaya başlarsak, o zaman doktora her şe
yimizi verecek gibi konuşma icabettiğini hisse
deriz. 

O sebeple doktorluk mesleki hem mukaddes, 
hem biraz nankörcedir. Büyük Hükümdar Kanuni 
Sultan Süleyman'ın dediği gibi, «Olmaya Dev
let cihanda bir nefes sıhhat gibi». Hakikaten 
böyle, arkadaşlar. 

Efendim, bendenizin dokunmak istediğim 
nokta şu; Sağlık Vekâleti ve yeni Anayasamız, 
geçici Millî Birlik Hükümeti sağlık yolunda 
sosyalizasyon sistemini getirmiş vey^a getirme 
yoluna girmiştir. Ancak, bu sistemin tatbiki 
için eleman bakımından Sağlık Vekâletinde bir 
reorganizasyon yapılması düşünülmekte midir? 

İkinci olarak, ben bir hukukçu olarak, sosya
lizasyona sağlık yönünden muayyen yollarla 
gidilmiş olduğu kanaatindeyim. Bunlardan bi
risi işçi Sigortaları Hastanesi, ikincisi Devlet 
Demiryolları Hastanesi, üçüncüsü de Maarif Ve
kâletine bağlı sanatoryum ve prevantoryum gibi 
müesseseler olsa gerektir. Çünkü, işçi Sigorta
ları Hastanesi cemiyetimizin muayyen bir züm
resini teşkil eden işçilerin sağlık işleriyle meş
gul olmakta ve bu suretle de sosyalizasyona 
gidilmiş bulunmaktadır. Ancak, işçi Sigortaları 
Hastanesi verimli bir hale gelmiş midir, gelme
miş midir? Bu hastanenin verimli bir hale ge
tirilmesi için ne gibi tedbirler almak icabetmek-
tedir? 

Muhterem senatörler, Sağlık Bakanlığının 
sağlık fonksiyonunu biliyoruz. Bunun yanında 
sosyal yardımdan bir şey anlamıyorum. Sayın 
Bakandan, behemahal, Sosyal Hizmetler Kanu
nunun bir an evvel ele alınıp buna bir sınır ve 
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bir şekil verilip getirilmesini istirham ediyo
rum. 

Bütçeyi tetkik ettiğimiz zaman, bina kirası 
olarak Sosyal Hizmetler Enstitüsü için 70 bin 
lira tahsisat gördüm. Bir de 480 000 liralık bir 
meblâğ görüyorum. Bu mevzu karşılığında 480 
bin lira gibi bir paranın mevcudiyeti bu hizme
tin hakikaten" yapılmamakta olduğu ve bir 
isimden ibaret bulunduğu kanaatini bendenizde 
hâsıl etmiş bulunmaktadır. 

Sözlerime başlarken tabip arkadaşlarımdan 
özür diledim. Bunun arkasından bir de dokun
ma olacaktır. 

Devlet hastanesinde çalışan doktorların, 
bilhassa mütehassıs sınıfının dışarda çalışma
ması temenni olunur. Bu olamaz. Verilen para 
onları tatmin etmediği için dışarda çalışmak 
mecburiyetindedirler. Bunu kabul ediyoruz. 
Ancak, Vekâletin ve bilhassa Sayın Bakanın bu 
meseleyi ehemmiyetle ele alıp halletmesi lâzım
dır. Bu mütehassısların hastanede bulunan hu
susi yatak adedleri ya bir talimatname ile tes-
bit olunmalı veya her hastanede mevcut boş ya
tağa hastaların yatırılması temin edilmelidir. 

Muhterem senatörler, ben, Sıhhat Vekâletini 
Maliye Vekâleti gibi kabul etmekteyim. Nasıl 
Maliye Vekâleti içinden çıkılamaz malî prob
lemler karşısında ise, Sıhhat Vekâleti de aynı 
şekildedir. Neden? Hastanelere bakarsınız, bir 
yerde Esnaf Hastanesi, bir yerde Belediye Has
tanesi, bir yerde Vakıf Hastanesi, birçok askerî 
hastaneler, işçi Sigortaları hastaneleri, Millî 
Eğitim Bakanlığına bağlı hastaneler, Devlet 
Demiryolları hastaneleri, üniversite hastaneleri. 

Bir hastanede röntgen cihazı vardır, ötekin
de yoktur. Bir hastanede hastanın günlük yiye
ceği 500 - 625 kuruştur, diğer hastanelerde 
günlük yiyecek masrafı değişir. Kimi hastane
lerde 33 - 35 liraya kadar çıktığı olur. 

Bu itibarla, evvelâ sosyalleştirme hastane
lerden başlamalı, her şeyden önce, Sağlık Ba
kanlığının çalıştırdığı hastanelerden işe başla
malı. Bilhassa bunun içinde çalışanların sosyal-
leştirilmesinin daha uygun olacağı kanaatinde
yim. 

Son bir nokta olarak da, köylere doktor git-
miyeceğine inanıyoruz. Fakat her köyde bir öğ
retmenin mevcudolduğu bir hakikattir. Sayın 
Bakan Meclise bir kanun teklifi ile gelse, iyi 
olur, kanaatindeyim. Meselâ; bu öğretmenlere 
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6 ay gibi bir zaman sıhhat kursu yaptırmak 
suretiyle, iğne ve diğer âcil vakalaıa karşı mü
dahale hususunda gereken bilgiler verilse, bu 
arada gerek stajı yaptıran ve gerekse staj ya
pan öğretmenlere munzam bir tazminat tanı
mak suretiyle hem öğretmeni, hem de orada er
keğe karşı açılmıyan Anadolu kadınının, iğne 
ve diğer vasıtalarla bakımsız bir halde bulun
masını kısmen önliyeeeği kanaatiyle bu mâruzâ
tımı arz etmiş bulunuyorum. 

Hepinizi hürmetle selâmlarını. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın öztürkçine. 
RÎFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 

Başkan ve muhterem arkadaşlar; bir hekim 
olarak şunu açıkça ifade etmek isterim ki, biz 
Türkiye'de tesadüfen yaşıyoruz. Diğer memle
ketlerde ise tesadüfen ölürler. 

1962 yılı Sağlık Bakanlığı bütçesi bu usulü 
kaldıracak durumda değildir. Kısır bir bütçe
dir. Bu itibarla sene ortasında her türlü ek öde
neklerin istenmesini tabiî karşılamak icabede-
cektir. Halk hizmetine kendilerini vakfeden bu 
teşkilâta istenildiği zaman ek tahsisat vermeye 
Senatomuzun amade olduğunu sevinçle hatırla
tırım. 

1. Sağlık Bakanlığının bünyesinde 3656 
sayılı Kanunun 22 nci maddesi gereğince, mesai 
saati haricinde çalıştırılacaklara verilecek üc
retler, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ca
miasına da tanınmalıdır. Zira Anayasanın 42, 
43, 44, 45 nci maddeleri bu hususta âmir hü
kümler koymuş bulunmaktadır. 

2. 5950, 6245, 6725 ve 7345 sayılı kanunlar 
gereğince verilen zamlar ve tazminatlar derhal 
Sağlık Bakanlığına da tanınmalıdır. 

3. Sıtma sağlık koruyucularının asli maaşa 
geçmesi, çocuk zammı ve senelik iznin tanın
ması, 4871 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 2 
nci bendi ile verilen bir hak idi. Bu kanuni hak
lar 13 . 2 . 1962 tarih ve 5880 sayılı Kanunun 
3 ncü maddesi ile kaldırılmıştır. Bu 5880 sayılı 
Kanunun 3 ncü maddesi ise gene Anayasamıza 
aykırıdır. 

4. Röntgen, radyum ve diğer nükleer ener
ji cihaz ve maddeleri ile bunların tıpta ve ordu
da kullanılması ve kullananlar hakkında kanun 
teklifi verilmiştir. 

Şu durumu kısaca arz etmek isterim; her 
hangi bir ahşap evin üzerine bir röntgen müte-
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hassısi röntgen cihazını kurar. Bu evin altında 
ve üstünde bulunan vatandaşlar günün muhte
lif saatlerinde daima röntgen ışınlarına mâruz 
kalırlar. Bu konuda bugüne kadar gereken ted
birler alınmamış idi. Yüce Meclise yakında arz 
edilecek kanun bu maddeleri de havi bir du
rumdadır. 

Sağlık Bakanlığında bir de Prodoşimi ithal 
Komisyonunun kurulmasına taraftarım. Bunun 
kurulmasının zaruri olduğunu bir misalle arz 
edeyim. Meselâ bir yerli Rubramin ilâcı bir fab
rikada 10 lira 80 kuruş olarak, diğer tarafta 
aynı ilâç, aynı formül, aynı ambalaj, 695 ku
ruştur. Memlekette halk sağlığını temin edecek 
olan bu ilâç fiyatlarının ayarlanması lâzımdır. 
Hangi memleketten daha ucuz ithali mümkünse 
oradan ithali cihetlerini temin etmek lâzımdır. 

Bir de günün mevzuu olan 224 sayılı Kanu
nun tatbikine taraftar değilim. Zira bir isçi mu
hiti olan Zeytinburnu'ndaıı seçilmiş bir hekim 
olarak ifade edeyim ki, İşçi Sigortaları bugün 
maalesef tam randımanlı çalışır bir vaziyette 
değildir, işçi Sigortaları bugün işçiyi icbar 
eden, âdeta laçkalaşmış bir durumdadır. Bu ka
dar geniş bir sermayeye mâlik olan bir teşkilât 
işçiye fayda vermez bir durumdadır. Kısır bir 
bütçe ile bu paralar havaya gidecektir. Bu canlı 
bir hakikattir. 

Hükümet programında az gelişmiş bölgeler
de sağlık hizmetlerinin inkişaf ettirileceği ve 
sağlık personelinin yetiştirileceği bildirilmiştir. 

Bu, bütçeye nasıl intikal ettirildi? Okul için 
18 milyon lira çıkarıldığına göre, bu personeli 
Sağlık Bakanlığı nerede yetiştirecektir? Lü
zumlu elemanın okulda yetiştirilmesi, ondan 
sonra sosyalleştirilme işim; geçilmesi ieabeder. 
Okul yok, eleman yok, milyonlarca lira sokağa 
atılmış olacaktır. , 

Bir de günün mevzuu olan mühim hâdise
lerden bir tanesi, kanser mevzuudur. Memleke
timizde bugün kanserin, prekanser devrinde 
her hangi bir hastayı vatandaşı yakalayıp te
davi edecek durumda değiliz. 

Sağlık Bakanlığına yapılacak ve yapılması 
icalbeden her türlü yatırımlar hicjbir zaman ölü 
ve verimsiz yatırımlar olmayıp, faydalı yatırım
lardır, 

Millî ısağlığı, millî ekonomiyi ve 'millî geli
rin varlığını artıran bu yatırımlarda bîr kuru-
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şun dahi indirilmesi millî varlığımıza ve haya
tımıza indirilen bir darbe millî hayatımıza atı
lan - kür arlı bir ok olacaktır. 

Vefakâr ve fedakâr sağlık mensupları, bu 
milletin yaraları ve saadeti sizin sihirli elleri
nizle şifa bulacaktır. Bundan eminim. Hepinizi 
en' derin sevgi, saygı ve hürmetlerimle selâmla
rını. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Birant. 
İZZET BİRANT (izmir)' — Sayın Başkan, 

Sayın arkadaşlarım; konunun bütün köşeleri
ni, bucaklarını beliden evvel söz almış olan kıy
metli arkadaşlarım aydınlattılır. Hemen hemen 
temas edilmemiş bir noktası kalmadı. Bendeniz 
yalnız ufak bir iki nokta üzerinde duracağım : 

Bizde sosyal hizmetlerin en bariz tecellisini 
ve ilk tatbikini hastanelerde ve mekteplerde 
görmek kabildir. Binaenaleyh sayın arkadaşı
nım temas ettiği gibi, bu sahalardaki hususi 
yatırım fevkalâde ehemmiyeti haizdir. Bunun 
elbette ki, maddi ve mânevi sahalarda tecelli
si lâzilindir. Vakıf, hayır işleri, bir şefkat teza
hürü olarak başta gelmelidir. Bu arada bunlara 
birtakım imtiyazlar da verilmek ieabeder. İş
te kurulan hastaneler, kurulan üniversiteler. 
yabancı ve medeni dediğimiz memleketlerde 
böyledir. Bizdi1 de bunların üzerinde bilhassa 
durulmasını rica ve istirham edeceğim. 

2 nei temas edeceğin nokta, gene bir şefkat 
müessesesi olan hemşirelik konusudur. Hemşi
relik yalnız bir memurluk olarak telâkki edil
memelidir. Hemşirelİîn bir memurluk gibi dü
şünmek mümkün değildir. 

Her büyük hastanenin mutlaka, kendi ihti
yaç.'! ar mı karşılayacak hemşire okulu olması 
hıznugelii". Hastanenin çevresinden, ilköğreni
mini yapmış çocuklar, muhtaç çocuklar koru
mak için toplanır, şef katle bakılır, yetiştirilir. 
Hemşire yetiştirmenin en doğru yolu budur. 
Bu çocuklar orada bakılıp yetiştirilir ve hem
sin; olmaları için eğer kindi hayatlarını daha 
iyi tanzim etmek imkânı bir anda ellerine ge
çerse böyle bir fırsattan mutlaka faydalanabi
lirler. Bunlara bir mecburi hizmet tahmil edi
lemez. Bu çocuklar 'böylece yetişir. Hastaneler
de çalıştığı kadar çahşı>\ burada çalışması es
nasında ayrılmasını istilzam ettirecek kendisi 
için hayırlı bir yeni imkân tezahür etmişse ay
rılırlar. Eğer hayatını oraya vakfederse, ora
da sonuna kadar barınma- imkânı da vardır. Bi-
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naenaleylı meseleyi bu yönden ele alıp büyük 
hastanelerimizi mümkün olduğu kadar geniş, 
demin arkadaşınım da temas ettiği gibi, arsa
lar üzerine kurmak, lojmanların yanında evle-
viyetle bir hemşire kıliniğiııi teçhiz ve tesis et
mek zarureti vardır. 

Diğer bir ricam, hastanelerimiz elbetteki 
fennî icaplara göre kadrolandırıhr. Ve elbet
te ki, iktisadi cepheleri nazarı dikkate alınarak 
kadro tanzim edilir. Binaenaleyh hastane kad
rolarının fennî icaplarına göre ayarlanması. 
hattâ mevcutları, mütahassıs mevcudu, kılinik 
disiplinlerinin ilmî esaslar- göz önüne alınarak 
ayarlanmalaı, nihayet, üniversiteli şehirlerimiz
de üniversitelerimizle hastanelerimizin münase
betlerinin, diğer medeni memleketlerde olduğu 
gibi, ilmî ve iktisadi icaplara göre düzene ko
nulmasını temenni eder, sözlerime son verirken 
hepinizi hürmetlerimle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı 1962 yılı bütçesi ile, keza bu bakanlığa 
bağlı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdür
lüğü bütçesinin heyeti umumiyeleri üzerindeki 
konuşmalar sona ermiştir. Başka söz alan olma
dığına göre, Bütçe Karma Komisyonunun bir 
diyeceği var mı? 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ÎLYAS SEÇKİN (Ankara Milletvekili) — Yok
tur. 

BAŞKAN — Söz Hükümetindir. Buyurun 
Sayın Bakan. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
SUAT ]SEBEN (İsparta) — Muhterem Baş
kan, çok kıymetli arkadaşlarım, huzurunuzu 
fazla işgal etmemek için, konuşan değerli ar
kadaşlarımın sözlerini ayrı ayrı değil, bu ko
nuşmalarda bahis mevzuu edilen konuları ele 
alarak cevaplandırmak istiyorum. Peşinen şu
nu arz etmek isterim ki, Sağlık Bakanlığı büt
çesine gerek Karma Komisyonda gerekse Yük
sek Senatoda gösterilen samimi alaka ve yar
dımın minnettarıyım. 

Bütün arkadaşlarım, bilâ tefrik, Bakanlığı
mızın hizmetlerinin daha iyi görülmesi için lü
zumlu gördükleri tenkid ve irşatlarını yaptı
lar. lleriki çalışmalarımız için bunları, kıymet
li bir rehber olarak saklıyacağım. Ve hemen 
yapılması mümkün olanları yerine getireceğim. 
(Şiddetli alkışlar) 
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Muhterem arkadaşlarımın çok iyi tebarüz 

ettirdikleri üzere Sağlık Bakanlığının bellibaş-
lı dâvaları koruyucu hekimlik, tedavi edici he
kimlik, personel ve para meselesidir. Ayrıca 
ilâç meselesi, sosyal yardım ve halk eğitimi 
konuları üzerinde toplanmaktadır. Bütün bun
ların ayrı ayrı iyi bir şekilde ifa edilebilmesi 
için birçok ikazlarınıza muhata'bolduk. Bu b>a-
kımdan, Bakanlığın gayesi ve ana fikrini hu
zurunuzda açıkça arz etmek isterim. Hükümet 
Programında da arz edildiği gibi, gayemiz 
memleketin % 75 ini teşkil eden yardıma muh
taç her türlü insanın hizmetini ifa etmek, do-
layısivle köylü vatandaşlarımızın saflık şartla
rını ıslah etmek ve sağlık hizmetlerini onların 
ayanına kadar götürmek suretiyle Devletle mil
leti kucaklaştırmaktır. Bugün için imkânsız 
görülen bu hizmet acaba hakikaten imkânsız 
mıdır? Hayır arkadaşlar, biz bu imkânı görü
yoruz. Ama bizim arzumuz, istediğimiz kadar 
yalamadığımız bu hizmeti en ivi şekilde yap
mak arzusudur. Bunun için bütün tedbirleri 
gavrikâfi görüyoruz. Türkiye'de halk sağlığı
na hizmet, uzun zamandan beri ele alınmış bir 
mevzuudur: Anadolu yaylasının içine har»«!pdil-
dipimiz acı .günlerden sonra, Ankara'da Hükü
met kurulmuş ve akabinde bir Saflık Bakan
lığı kurulması zarureti de şundan ileri gelmiş
ti. Bu_m.il]et, sıtma, trahom, verem gibi birçok 
hastalıkların tehdidi altında idi. Bu hastalık
lar hakikaten salgın halinde ve halkın belini 
büken birer afet şeklinde idi. Onun içindir ki1 

Hükümetin kuruluşu ile Sağlık Bakanlığı ku
rulmuş ve hizmete başlamıştır. Bu hizmetler 
bir taraftan halkı hastalıklardan korumak bir 
taraftan da halkın ıstırap çektiği hastalıkları 
tedavi etmek gavesine matuftur. Onun için 
bizde Saflık Bakanlığı hizmetleri koruyucu ve 
tedavi edici diye iki ayrı gruba ayrılmamış, 
iki hizmet bir arada görülmüştür. Biz koru
yucu hizmetlerin, bugünkü modem mânasında 
tatbikini arzu ediyoruz. Bir arkadaşım, bunu 
burada uzun boylu belirttiler. Halkın koruyu
cu hizmetlerden istifadesi başta sıtma savaşı 
ile olmuştur. Sıtma savaşında sıtma naklini, 
mücadele vasıtalarının inkişafı sayesinde yen
meye muvaffak olunmuştur. Eğer bu vasıtalar 
bulunmasaydı, hakikaten sivrisinek mücadele
sine imkân olmıyacaktı, yıllarca bataklıkların 
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kurutulmasına çalışılacak ve 'hastalık âmilini 
yok etmeye imkân olmıyacaktı, dolayısiyle 'has
talıkların tedavisi de ço'k güç olacaktı. 1957 se
nesinde 'başlanan sıtma eradi'kasyon faaliyeti 
ile bir yandan sıtmanın tedavisi 'bir yandan da 
sivrisineklerin imhası yoluna gidilmesi memle
ketimizin yüzünü ağartacak bir netice 'olmuş
tur. Bu meyanda bilhassa (Birleşmiş Milletler 
Sağlık Teşkilâtının dünya sağlığının korun
ması Ibakımıııdan 'bize yapmış olduğu yardımı 
minnet ve şükranla ya'detmek isterim. 

ikinci mühim (hastalık veremdir. Verem safra
sında esaslı 'bir adım atmak zaruretiyle karşı 
karşıya bulunmaktayız. Yalnız veremin teda
visi sıtma kadar kolay olmayıp paraya bağlı 
bir 'k eyfiyettir. Bunun yanı başında s'osyal 
şartlar dolayns'iyle verem savaşı daha da zor
laşmaktadır. Dışarda dolaşan veremli sayısı
nın ço'k, verem yatak adedinin a'z <oluşu sebebiy
le birçok zorluklarla karşı karşıyayız. Bunun 
içindir ki memlekette verem savaşını iki cep
heli yapmak prensibolarak ele alınmıştır. Biri
si ayakta gezen 'hastaların bakım ve tedavileri
dir. Bugün on ıbinden 'fazla, yatağımız mevcut
tur. Senede 30 - 40 'bin kişi yatakta tedavi edil
mektedir. İBu kâfi değildir. Bunun için ayrı 
bir ayakta tedavi sisteminin tüberkülozda da 
tatbik edileceği ve iyi netice vereceği kanaa
tindeyim. Veremle savaşın ikinci safhası vere
me yakalanma istidadı 'gösterenlere vereni aşı
sı (iBC'Cr) yapmaktır. 1950 den bu yana mem
leketin aşağı - yukarı bütün nüfusu elden ge
çirilmiştir. Memleketimiz 1957 den bu yana 
tekrar taranmış ve taranan yerlerdeki bütün 
nüfus bir defa daiha elden geçmiştir. 12 
milyona yalcın vatandaş aşılanmıştır. ' Her 
5 senede bir yeni turların yapılmaısı iea'b-
eder ki, ikinci tur da bu suretle başlamış
tır. Bunun memleketin veremden korunma
sı için büyük faydası 'olacağına inanıyoruz. Ta-
biatiyle vatandaşın, mesken şartlarının, iaşesi
nin ve Sfosyal şartlarının ıslalhı da bu mücade
leyi kolaylaştıracaktı r. 

Memleketimizin 3 ncü derdi trahomdur. 
Tralfrom, memleketin Cenup ve Cenup - Doğu 
bölgesinde lokalize olmuş bir 'hastalık olmakla 
beraber, diğer yerlerde de görülür. Trahom, 
bugün eski ciddiyetini kaybetmiştir. Tamamen 
ortadan kaldırılması imkânı elde edilmiştir. 
Bilhassa yeni keşfedilen ilâçlarla trahom iıas-
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talığmı 2 - 3 ay zarfında tedavi etmek müm-
'kündür. ıBn. maksatla Gaziantep'den başlamak 
üzere bir tedavi 'kampanyasına girişilmiştir. 
Bu derece derece 'bütün trahom bölgelerine 
tatbik edilecektir. 

Ayrıca, arkadaşlarım bahsetmediler, fakat 
memleketimizde mühim olmamakla beraber bir 
kısım vatandaşın mustari'bolduğu cüzam mese
lesi vardır. Cüzam hastalığı için bu sene Dün
ya, Sağlık Teşkilâtından temin edilen yardım
la, Sivas vilâyetinde bir tarama yapılacak ay
rıca Van, Kars vilâyetlerinde dispanserler va-
sıtasiyle 'bir araştırma ve tarama faaliyetimiz 
olacaktır. 

Memleketimizi bu eski hastalıkların dışında 
en çok düşündüren mesele, çocu'k ölümleridir. 
Ooeuk ölümleri bilhassa sıfır yaşla bir yaş ara
sında. çok fazladır. Memleket «ağlığını tehdit 
eden bu mesele hakkında ISağlık Bakanlığı ge
rekli tedbirler meyanında ana ve çocuk sağlı
ğını koruyucu tesisler kurmayı ve bunların iş
letilmesini birinci derecede vazife saymaktadır. 
Bulgun için bu tesisleri, yurdun her tarafına 
yerleştirmek üzereyiz. Bunun çok mesut neti
celer vereceğine kaaniiz. 'Bu hizmetlerimizde, 
•bir taraftan 'gebe .kadınları, ele alarak, doğacalk 
çocuğun ahvalini kontrol ilâç v.s. yardımı yap
mak diğer taraftan da muhtemel 'bir 'hastalık 
veya ölümden kurtarma amacı güdülüyor. 
Bunları gelişi güzel yapmıyacağız ve mutlaka 
bir plâna bağlanması zarureti bizi, hizmetleri
mizi plânlı bir şekilde yapma mevkiinde bırak
mıştır. Bu bakımdan sağlık meselelerinin, halli 
zaruretinde ilk plânlama fikri yine Sağlık Ba
kanlığında 'başlamıştı r. 

Sağlık Bakanlığı bugüne kadar hizmetlerini 
en iyi ve plânlı şekilde yapmaya 'gayret etmiştir. 
Bundan sonra da daha iyi yapmaya gayret ede
cektir. Önümüzdeki 5 sene için tasarladığımız ça
lışma esaslarını Devlet Plânlama Dairesine ver
dik. Bu suretle sağlık hizmetlerini daha faydalı 
bir şekle sokmaya çalışacağız. 

Arkadaşlarımın bilâtefrik üzerinde durduk
ları, sosyalleştirme mevzuuna 'gelince : Bunu te
min eden 224 sayılı Kanun memleketimizde ile1"?. 
bir adımdır. Bu kanun birçok imkânları bize ge
tirmiştir. Fakat bu kanun hemen her şeyi halle
decek mucizevi bir kanun değildir. Şunu arz et
mek isterim; birçok meseleleri kanunları getir-
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mek suretiyle halledebiliyoruz. Fakat öyle mese
lelerimiz var ki, kanunlarla dahi halletmeye im
kân yoktur. Bugün, halk sağlığı ile alâkalı, ve 
halk sağlığını koruyucu tedbirlerin ne şekilde 
tanzim edileceği hususunda ortaya hükümler koy
sak, bugün için bu tedbirlerden bir fayda bekle 
mek doğru değildir. Ancak böyle bir fırsatla de
neme imkânı elde etmiş oluruz ki, bu da bizim 
için büyük bir kazançtır. Memleketin ilerisi için 
10 sene içerisinde aşağı - yukarı 18,5 milyarlık 
bir teşebbüsün gerçekleşmesi için düpedüz fevri 
bir karar vermek kimseden beklenemez. Zaten 
böyle bir karar da verilmiş değildir. Bugün için 
yaptığımız, takibedilen politikanın ne netice ve
receğini tetkik etmekten ibarettir. Programımız
daki, kanun esaslarına uygun "bir şekilde yaptığı 
mız bu teşebbüs küçük de olsa bize bir netice vere
cektir. Meselâ bu bölgede bugün nüfus kontrol 
edilemiyor. Kaç vatandaş para veremiyeeek hal
dedir, kaç vatandaş hastalığı dolay isiyle müra
caat etmiştir. Düşündüğümüz, beş köye bir yuva 
ve on bin nüfusa bir ocak açma sistemi acaba mu
vaffak olabilecek midir? Bunu tecrübe etmeden 
muvaffak olmaya imkân yoktur. Bunun içindir 
ki, bize bütçede iki milyon lira konmuş 'bulunu
yordu. Bütçe Komisyonu bunu on milyon liraya 
çıkarmakla bizlere biraz ferahlık vermiş bulunu
yorlar. Kendilerine ayrıca teşekkür ederiz. Sağ
lık Bakanlığının koruyucu tababet dışında yaptı
ğı tedavi edici tababetin unsuru aslisi hastaneler
dir. Türkiye'de Sağlık Bakanlığına bağlı 37 bin 
yatak mevcuttur. Bunlar bugünkü ihtiyaca kâfi 
gelmemektedir. 

Bir hastanenin kurulması kolay değildir. Bi> 
taraftan para, bir taraftan personel, bir taraftan 
da lüzumlu malzemeyi bulmak meselesidir. Bu 
suretle üç başlı bir mesele karşımıza çıkıyor. Bu 
bakımdan yatak mevcudunu en iyi şekilde kul
lanmaya mecburuz. Bir yandan da yatakları ço 
ğaltmak arzusundayız; Devlet her sene bu yatak
lar için büyük masraflar yapmaktadır. Bu sene 
ortalama 110 milyon lira hastanelere ayrılmıştır. 
Devlet buna ne zamana kadar tahammül eder, ne 
miktar tahammül eder; bunun hududu yoktur. 
Daha 40 bin yatağa ihtiyaç vardır, bu takdirde 
tahammül de iki misli artmaktadır. Bu durum ise 
doğrudan doğruya Devletin para verme gücüne 
bağlı olan bir keyfiyettir. Ayrıca insanların bir
birine yardımlaşması esasına dayanan hastalık si
gortaları, sağlık sigortaları yoluna gitmek sure-
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tiyle Devleti de malî bir yükten kurtarmak lâzım
dır. Bu husus Anayasamızın 48 ve 49 ncu madde
lerine tamamen uymaktadır. Bu bakımdan Dev
let bu yola gitmek zorundadır. Bu maksatla me
murlardan başlamak üzere birinci merhalede bir 
sağlık sigortası yapılması, ikinci merhalede ine 
mur aileleri, üçüncü merhalede Gelir Vergisi mü
kellefleri ve dördüncü merhalede de büyük arazi 
sahiplerini ve esnafı içerisine alacak bir prim sis
temine gidilmek suretiyle kademeli bir sigorta sis
teminin kabul edilmesi zarureti vardır. Bunun 
için de Devlet Plânlama Dairesine bir program 
ve plân hazırlaması için müracatte bulunduk. Bu
günkü yatak mevcudumuz memurları ve aileleri
ni hemen tedavi etmeye imkân verecek nisbette-
dir. Bunun daha iyi bir tevzi ve tanzime tâbi tu
tulması ihtiyacı karşılıyabilir. Bu suretle hem 
Devletin üzerinden fazla yük alınmış olacak ve 
hem de yeni yataklar açılmasına imkân vermiş 
olacaktır. 

Bir taraftan bu imkânları ararken bir taraf
tan da personel ihtiyacının karşılanması bir zaru
rettir. Bâzı arkadaşlar personel ihtiyacı için mek
tepler açılmasını ileri sürdüler. Bugün için biz 
belki mükellef mekteplere sahip değiliz, fakat asıl 
sıkıntımız bu mekteplere talebe bulmak ve bilhas
sa hemşire yetişecek talebeyi bulmaktır. Bunun 
sebepleri çeşitlidir. 

Evvelâ hemşireliğin memlekette kıymetli bir 
meslek ve sanat olduğunu duyurmak lâzımdır. 
İkinci olarak, hemşireyi 24 saat hastanede ça
lışmaya mecbur eden ağır şartları kaldırmak lâ
zımdır. Üçüncüsü,, hemşireleri tatminkâr bir üc
rete kavuşturmak lâzımdır. Bugün kurulmuş va
ziyette 7 hemşire okulumuz, 2 yüksek hemşire 
okulumuz ve sağlık personeli yetiştiren 2 sağ
lık kolejimiz mevcuttur. Mevcut hemşire okul
larına mevcut talebenin iki mislini daha almak 
mümkündür. Fakat talebe bulamıyoruz. Bu mak
satla Maarif Vekâletiyle temas ettik ve halen 
toplantı halinde bulunan Maarif Şûrası kız sa
nat mekteplerinin tedris usulünü değiştirmek 
suretiyle bu okullardaki kız talebelerden hemşi
re ihtiyacını karşılamak yoluna gittik, öyle 
ümit ediyorum ki, inşallah bu program tahak
kuk eder. Bu suretle bu ihtiyacımız daha 
kolay bir şekilde karşılanmış olur. 

Hekimlerimizin durumuna gelince : Kıymetli 
arkadaşlarım da bu mevzua temas ettiler, onla-
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rm vermiş oldukları rakamlara ilâve edecek hiç 
bir şeyim yoktur. Bu bakımdan arkadaşlarımın 
fikirlerine uygun olarak hekim arkadaşlarımızın 
hâkim arkadaşlar kadar tatmin edilmesinin ve 
onlarla bir seviyeye getirilmesinin zaruretine 
inanıyoruz. Bu bakımdan muayenehane açmıyan 
hekim arkadaşların hâkimler gibi tazminat al
maları hususunda Bakanlığımızca bir kanun ta
sarısı hazırlıyarak bakanlıkların mütalâalarına 
arz etmiş bulunmaktayız. Bu hususu Yüksek 
Heyetinize arz etmekten zevk duyarım. İkincisi 
hekimlerin ihtisas mevzuudur. Mevcut hekim
lerin yarısından fazlası mütehassıs durumdadır
lar. İhtisasını yapamıyan hekim kendisini nok
san görmekte ve ne yapıp yapıp bir ihtisas elde 
etmeye çalışmaktadır. Bugün memleketimiz
de pratisyen doktor tutulmanlakta ve dolayısiy-
le bunların birçoğu da yolunu bulup dış memle
ketlere gitmektedirler. Buna mâni olmak için ve 
bir de küçük hastanelerimize asistan bulabil
mek için Tıp Fakültesinden mezun olan doktor
ların bir sene müddetle entern olarak Sağlık Ba
kanlığında çalışmaları ve bu sene sonunda diplo
malarının tescil edilmesi hakkında bir kanun ta
sarısı hazırlanmıştır ve yakında Meclise arz edi
lecektir. İnşallah bu suretle ihtiyaç karşılana
caktır 400 e yakın hekim, bir sene müddetle 
kaza ve vilâyet hastanelerinde asistan gibi, ora
daki hekimlerin yanında çalışacaklar ve hekim 
ihtiyacını karşılıyacaklardır. Bunlara 35 lira
dan maaş vereceğiz. Eğer tazminat gibi bir şey 
de verebilecek olursak, Bitlis ve Van gibi yerle
re de hekim göndermek mümkün olacaktır. Bu 
kanun çıkarsa büyük bir dâvamız hallolmuş 
olacaktır. Bu kanun Anayasaya da İnsan Hak
larına da aykırı bir kanun değildir. Birçok mem
leketlerde bu entern usulü tatbik edilmekte ve 
müddet de iki sene olarak uygulanmaktadır. 
Biz (1) senelik müddet koyuyoruz. 

Vaktinizi fazla israf etmemek için kısaca 
ilâç mevzuundaki tutumumuzu da arz etmek is
terim. Yüksek malumlarınızdır ki, memleketi
mizde yeni bir ilâç sanayii kurulmuştur. Bunun 
bir kısmı yerli sermaye ile bir kısmı da yerli 
sermaye ile müştereken yabancı sermaye ile ku
rulmuştur. Ama prensip olarak b'iz Türkiye'de 
açılmış bütün ilâç sanayii müesseselerini ve fab
rikalarını, yerli sanayi fabrikaları olarak kabul 
ediyoruz. Yani tam yerli sanayi müessesesine ya
pılacak muamele ne jse, diğer sanayi müessese-
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lerine de aynı şekilde yardım etmeye gayret ede
ceğiz. Bugün memleketimizde mevcudolan ilâç 
sanayii tarafından Avrupa ayarında ilâç ve. 
müstahzarlar yapılmaktadır. Bu arada kısaca 
ilâç fiyatları üzerinde durmak istiyorum. İlâç 
fiyatları doğrudan doğruya hammadde fiyatla-
rijçle ilgili bulunmaktadır. Yalnız arz etmeyi 
unuttuğum bir husus var, Türkiye'de mevcut 
ilâç sanayiini teşvik etmek suretiyle iki bakım
dan büyük kazanç sağlamaktayız. Birincisi mü
him miktarda bir dövizin dışarı gitmesini önle
miş oluyoruz. Diğer taraftan da ambalaj ve sa
ir işlerde çalışan işçilere de bir çalışma sahası 
temin edilmiş oluyor. Diğer taraftan ticari bir 
hüviyeti olan İlâç Sanayiini kontrolsuz bırakmak 
suretiyle bir kazanç kaynağı haline getirmek ka
rarında da değiliz. İlâç Sanayiinde maliyet bi
raz evvel de arz ettiğim gibi hammadde fiyat-
lariyle ilgili bulunmaktadır. Yine ilâç fiyatla
rında hammadde fiyatı, vergi ve sermaye kârı 
esas alınacak olursa ilâçların % 40 - 60 ını ham
maddenin teşkil ettiği düşünülürse, dünya ham
madde fiyatlarında bir ucuzlama olduğu takdir
de ilâç fiyatları bunlara muvazi olarak ucuzlu-
yacaktır. Ucuzlamadığı takdirde bu hammadde 
fiyatlarına göre fiyatları ayarlamak bizim va
zifemizdir. Bunun üzerinde bilhassa dikkatle 
duruyoruz. 

Arkadaşlarım bilhassa sosyal hizmetler mev
zuu üzerinde dikkatle durdular. Bakanlığımızın 
bir kolu ve kanadı sosyal hizmetlere dayanır 
ama sosyal hizmetlerin bugünkü anlayışı ile bu
günden sonraki anlayış arasında bâzı değişme
ler vardır. Sosyal hizmetlerin mânası doğrudan 
doğruya parasız hasta tedavisi ve kimsesiz ço
cuklara ve ihtiyarlara yardım şeklinde telâk
ki edilmiştir. Bugün bu telâkkiden tamamen 
uzağız. Ama sosyal hizmetlerin bugünkü anla
mında bir gelişmeye de henüz mâlik değiliz. 

Memleketimizde korunmaya muhtaç çocuk
ların yanında" köprü altı çocukları vardır. Bu
gün hiçbir makam, hiçbir teşekkül bunlarla meş
gul olmamaktadır. Yine bugün bir ihtiyarlık 
mevzuu vardır. Bu mevzu ile hiçbir teşekkül 
alâkadar olmamaktadır. Yine bugün suçlu ço
cukların eğitilmesi, yetiştirilmesi ve bunların 
suç işlemez hale getirilmesi hususunda tedbirler 
almamız lâzımdır. Bunları ele almamışızdır. 

Ayrıca arkadaşların işaret buyurdukları ha
yır cemiyetleri ve bunların dağınık hizmetleri-
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nin koordinasyonu için tedbir almak zorunda
yız. Bugün bu sahada tedbirlerimiz de gayrikâ-
fidir ve neticelerinden de memnun değiliz. Bun
ların hepsini esaslı bir mevzu olarak ele alıp, 
yüksek huzurunuza bir kanun halinde getirmek 
arzusundayız. 

Bir arkadaşım işçi Sigortalarının bugünkü 
haliyle faydalı olup, olmadığı üzerinde kanaati
mizi sordular. İşçi Sigortalarının kuruluş anını 
ve kuruluşundaki zayıf durumunu bilen bir ar
kadaşınız olarak şunu arz edeyim ki, bugün, İş
çi Sigortalarında mühim bir gelişme olmuştur. 
Ama bütün tesisleri henüz ikmal edilmiş olma
dığından, bugün sıkıntı içindedir. Bir au evvel 
bu sıkıntı giderilirse, bu müessese, çok faydalı 
ve hayırlı bir müessese olarak vazifesine devam 
edecektir. 

Yarın Devlet sosyal sigortalan kurulduğu 
takdirde, bu kardeş teşekküllerin aynı hizmet 
etrafında toplanacağı muhakkaktır. Esasen sos
yalleştirme hakkındaki kanun içerisinde, Ba
kanlığımıza bu salâhiyetleri veren maddeler 
mevcuttur. Zamanında bu maddelerden istifa
de edileceği tabiîdir. 

ikinci bir nokta üzerinde arzı malûmat et
mek isterim. Bu nokta, Türkiye'de serbest ta
babeti, serbest hastaneciliği kurma mevzuudur. 
Türkiye'de serbest tababetin en mühiım rakibi 
Devlet tababetidir. Her yerde Devlet müteşeb
bisin karşısına çıkmaktadır. Hastane hekim
lerinin muayenehane açmaları, bilhassa ser
best çalışmak istiyen hekimleri mutazarrır et
mekte, bunların korkutarak kendi imkânları 
içinde inkişafını önlemektedir. Bu meseleyi 
mutlak surette halletmek zorundayız. Devlet 
sektöründe çalışan hekimlerin ya Devleti ter
cih etmeleri, veyahut serbest hayata geçme
leri icabeder. Bunun için 'hekime tatminkâr 
ücretin verilmesi başta gelen esastır, ikincisi; 
hekimin hayatını sigorta etmek mecburiye
tindeyiz. Hekimlik müşkülâtlı olduğu kadar 
tehlikeli bir meslektir. Bu tehlikelerin karşı
sında bugün hekimin hiçbir garantisi yoktur. 
Sadece bir memur gibi o da kendi imkânları 
içinde yuvarlanıp gitmektedir. Hekimlere bu 
garantiyi vermek ve hekimliği de tehlikeli 
meslekler arasına sokmak zarureti vardır. 

özel hastanelerin gelişmesi şüphe yok ki. 
Sağlık Bakanlığının üzerinde bulunan büyük 
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yüklerden bir kısmını alacaktır. Bu yükleri al
ması için özel hastanelerin gelişmesi şarttır. 
Bugün için 77 özel hastane, 3 bine yakın ya
tak vardır. Ve bu hastaneler geçim sıkıntısı 
içindedirler. Bu maksatla biz Hükümet Prog
ramına özel hastanelerin inkişafını teşvik 
edecek bir hükmü koymuş bulunuyoruz. Bu
nun icabettirdiği kanuni hükümleri de huzu
runuza getirmeye çalışacağız. Şimdiden bu 
işlerle meşgul olan kimseleri topladık ve bun
larla, özel hastanelerin ne şekilde gelişmesi lâ
zım geldiği üzerinde konuşmaktayız. 

Bilhassa tahakkuk ettirmeyi Hükümet ola
rak vadettiğimiz vergi reformu programında, 
özel hastanelerin bâzı imtiyazlar kazanmasını 
temine çalışacağız. Bu bakımdan bu hususu 
soran arkadaşıma da cevap arz etmiş oluyorum. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının, bil
hassa hizmetleri köye kadar götürmek hu
şunda, seyyar teşkilâta olan ihtiyacı inkâr edi
lemez. Biz, üniteler arasındaki boşlukları, sey
yar teşkilâtla doldurmak gayesiyle harekete 
gfiçmiş bulunuyoruz. Bilhassa köyden, nahiyeye, 
nahiyeden kazaya kadar gelecek hastaları 
nakletmek ve bu köyleri taramak suretiyle bu
ralarda bulunması muhtemel hastalıkları ara
ma ve tarama vazifesi ile mükellef seyyar ekip
leri kurma kararını vermiş bulunuyoruz. 
Bilhassa trahom bölgelerinde aynı zamanda 
frengi, arama, tarama ve tedavilerini yapmak 
Hükümet tabiplerine verilen vasıta ile köylere 
kadar göndererek, köylülerin ^hastalıklarını 
aramak ve tedavi vazifelerini birlikte gördür-
meye çalışacağız. Şimdiden bunu programa 
bağlamış bulunuyoruz. Bunun küçük bir nu
munesini son Doğu faaliyetlerimizde gösterdik. 
Doğuda başgösteren mevziî açlık sebebiyle ile
ride çıkması muhtemel ve beslenme noksan
lığına bağlanabilecek hastalıkları önlemek, 
bilhassa sabun ve su kullanmamak yüzünden, 
kışın uzun sürmesi hasebiyle çıkabilecek sâri 
hastalıkları önlemek maksadiyle 99 hekim, 2 
müfettiş 240 sağlık memuru 146 ilâçlayıcıdan 
ve 43 jeepten ibaret olan muhtelif ekipleri 
Doğudaki iki bölgeye, sekiz vilâyete, gönder
miş bulunuyoruz. Halen faaliyettedir. (Bravo 
sesleri, alkışlar) Bu tecrübe bize gösteriyor ki, 
kütle halinde köyleri tarama ve hizmetlerimizi 
köylüye kadar götürme mümkün olacaktır. Bun-
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da Yüksek Meclisinizin bilhassa vasıta ve ödenek 
bakımından, bizi takviye etmesini rica edece
ğiz. Ve şimdiyi.1 kadar vâki olan konuşma
larda sîzin bu yüksek alâkanızın daima me
rimizde olduğunu görerek memnun ve müte
şekkirim. 

Bir kısım arkadaşlarımın mevzii telâkki ede
bileceğim sorularına burada cevap arz etmiyo-
ceğim. Bunları emir buyururlarsa. Bakanlı
ğımda her zaman ariz amik izah ederi in. Onun 
için özür diliyerek ve sizleri [azla yormamak 
için sözlerimi1 son veriyorum. Alâkanızın de
vamım rica eder, sonsuz sevgi ve saygı lan mı 
sunarım. (Alkışla.-, t 

BAŞKAN —- Havın arkadaşlar. bağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı bütçesiyle, bu Bakan
lığa bağlı Hudut ve Sahiller (dene! Müdürlüğü 
bütçesi üzerindeki konuşmalar sona ermiştir. 

Bölümlere geçilmesini uy hırınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kaim! etmiyeuler... Kabu! 
edilmiştir. 

B. Lira 

Birinci kısım - Ödenek ve 
benzeri özlük haklar 

101 Bakan ödeneği 12' 000 
BAŞKAN - - Kabili edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

ikinci kısım - Personel 
giderleri 

I - Maaşlar ve ücretler 
201 Maaşlar 133 063 875 

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

202 ücretler 72 134 000 

BAŞKAN— Bu bölümle ilgili bir önerge var
dır. Uç sayın üyenin imzasını, taayan bu önerge
yi okutuyorum. 

- ' Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
1962 yılı bütçesine bağlı' (D) cetvelinde Sağ

lık ve Sosyal Yardım Bakanlığı kadrolarının 
merkez hizmetlileri arasında 200 TL. aylık ücret 
ile çalışan (49) personel haevcuttur. Bu persone
lin maaşlarına '50 şer lira zam yapılmak üzere 
Böfeıılık hürç/esiımı 301/5f) bölümünden 35 280 
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liranın azaltılarak 202 ııci bölümün 11 nci mad
desine eklenmesini arz ve teklif ederiz. 

7 Şubat 1962 

Tabiî Üye Samsun 
Suphi '.Karaman Cahit Tokgöz 

Artvin 
Kelimi Alpaslan 

BAŞKAN Sayın Komisyon iştirak ediyor
lar mil 

KAKMA BÜTÇK KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
İ İdi'A S SKCKİN (Ankara) - - İştirak ediyoruz. 

l'.VHKAN — Sayın Bakan; Hükümetin bir 
mütalâası var mıdır;' Yok. Bölümü tashih edü 
lidş şekliyle 72 16!) 28ü lira olarak reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
İer... Kabul «edilmiştir. 

B. 

204 

Lira 

206 

207 

20U 

210 

217 

Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin üc
retleri 516 720 
BAŞKAN --- Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

11 - Başka kaklar 
4.178 ve 4598 sayılı kanunlar ge
reğince yapılacak zam ve yar
dımlar 2 546 000 
BAŞKAN - - Kabul edenler... Et
miyeuler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kıuuıun 5 nci maddesi gereğince 
ödenecek para mükâfatı 9 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenier... Kabul edilmiştir. 

543:1 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) i'ıkrasiyie 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gereğin
ce T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 13 295 000 
BAŞKAN - - Kabul edenler... Et-
miy enler... Kabul edilmiştir. 

Temsil ödeneği 4 200 
BAŞKAN -— Kabul edenler... Et-
miyoııler... Kabul edilmiştir. 
Ek görev tazminatı 629 900 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
in iyenler... Kabul edilmiştir. 
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Üçüncü kısım - Yönetin 
gider J eri 

301 Merkez daireleri büro giderleri 3öl 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... -Et
miyenler... Kabul edilmiştir'. 

302 Vilâyetler büro giderleri 513 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

303 Basılı 'kâğıt ve defterler fiO 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

304 Posta telgraf ve telefon ücret ve 
giderleri 562 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

305 Kira bedeli f568 300 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

306 Giyecekler 27 4Ö0 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

307 Yolluklar 9 366 800 
BAŞKAN —• Efendim, bu ölümle ilgili ve 

dört imza taşıyan bir önerge var okutuyorum 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
1. Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı büt

çesinin 453 ncü faslının 30 neu maddesine kon
muş bulunan tahsisattan 1 300 000 liranın ten
zilini. 

2. Bu meblâğın 1 000 000 T.L. sının 425 
nci ,sıtma ile savaş giderleri maddesine ve 
300 000 T.L. sının da 307 nci bölümünün 25 nci 
sıtma ile savaş geçici görev yolluğu maddesine 
ilâve edilmesini arz ve teklif ederiz. 

Konya Ankara 
Muammer Obuz Niyazi Ağırnash 

Tunceli İstanbul 
Mehmet Ali Demir Rifat Öztürkçhıe 

BAŞKAN — Buyurun îlyas Seçkin. 
KARMA BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 

ÎLYAS SEÇKİN (Ankara Milletvekili) — Muh
terem arkadaşlar, dört imzalı takririn medlulü 
hakkında muhterem Senato üyelerine bilgi ver
mek için söz almış bulunuyorum. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bütçesi 
Bütçe Encümeninden geçtikten sonra ve muhte
rem. Senatoya takdim edilmeden evvel Sağlık 

C. Senatosu B : 33 7 . 2 . İ962 O : 2 
Lira Bakanlığı sıtma eradikasyonu mevzuunda 

UNİCEE'le bir anlaşmay;i varmışlar ve oradan 
yardım olarak, 100 bin do'âra yakın, sıtma mü
cadelesinde kullanılacak ilâç temin etmişler
dir. Bu sıtma eradikasyonu masraflarının mad
desi 450/30 dur. Arkadaşlar 100 bin dolarlık 
bir yardım sağladıkları için, bu maddeden bu 
miktarda, bir tenzilât yapılması mümkündür. 
Alınacak olan bu ..malzemenin bedeli kadar Türk 
lirasının 453/30 dan tenzili ve bu malzemeyi 
kullanacak olan personelin ücret ve yevmiye
sini ödemeye taallûk eden bölümü artırması 
hususunu, muhterem senatör arkadaşlarımız 
bir önergeyle huzurunıızı. getirmiş bulunmakta
dırlar. 

Biz Bütçe Encümeni olarak önergedeki de
ğişiklikleri uygun buluyouız, tasvibedcriz. Tak
dir, Muhterem Senatonundur. 

BAŞKAN - - Hükümetin istediği do esasen 
budur. Önergeyi, ojdarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Ka.bul edil
miştir. 

Bölüm 307 yi tashihli yani 35 280 lira ten
zil ve 300 000 ilâve edildikten sonraki şekliy
le tekrar okutuyorum. 

B. 

307 Yolluklar 

Lira 

9 631 520 

BAŞKAN — Bölümü oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Tashih yapılması gerekli diğer bölümler 
tashihli olarak okunacaktır. 

B. Lira 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve yol
lukları 170 000 
BAŞKAN -— Kaimi edenler,,. Et
miyenler... Kabııl edilmiştir. 

309 Taşıt giderleri 4 218 500 
BAŞKAN —- Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

403 Temsil giderleri 15 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
mivenler... Kabul edilmiştir. 
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Lira I B. 

405 1262 sayılı Kanunun 10 ncu 
maddesi tatbik giderleri - 10 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

408 Huzur ücretleri * 37 750 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

415 Sağlık müzeleri genel giderleri 50 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

416 Okullar, kurumlar genel gider
leri 8 936 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. * 

421 Cüzamla savaş genel gider
leri 420 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

422 Bulaşıcı ve salgın hastalıklarla 
savaş genel giderleri 2 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

423 Trahomla savaş genel giderle
ri 800 000 
BAŞKAN — Kabul edeıüer... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

424 Zührevi hastalıklarla savaş ge
nel giderleri 625 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

425 Sıtma ile savaş genel giderleri 6 400 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

426 Veremle savaş genel giderleri 10 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

427 Hastaneler, sağlık ve sosyal yar
dım kurumları genel giderleri 116 414 175 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

428 Hıfzıssıhha müesseseleri genel gi
derleri 3 310 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

429 Sosyal hizmetler enstitüsü, Aka
demisi, okulu ve merkezi genel 

Lira 

giderleri 410 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

432 1593 sayılı Kanun gereğince çok 
çocuklu analara verilecek mü
kâfat 1 
BAŞKAN'— Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

450 Üniversite ve yüksek okullarda 
okutulacak öğrencilere verilecek 
burslar 3 660 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

451 İlmî ve meslekî yayın giderleri 470 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

452 Staj giderleri 80 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

453 Milletlerarası münasebetlerin ge
rektirdiği giderler 5 736 301 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

457 Kongre ve konferanslar 285 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

476 Kurs giderleri 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Beşinci kısım - Borçlar 
501 Geçen yıl borçları 17 000 

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

502 Eski yıllar borçları 5 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Altıncı kısım - Yatırımlar 
601 Readaptasyon müesseseleri tesis 

ve işletme giderleri 600 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

603 özel kurum ve derneklere 30 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

604 Kan Bankası mütedavil serma
yesine yardım 200 000 * 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... JjCabul edilmiştir. 
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606 Cüzam Savaş ve Araştırma Der
neğine yardım 800 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

614 Korunmaya muhtaç çocuklar 
hakkındaki 6972 sayılı Kanun ge
reğince birliklere yapılacak yar
dımlar 6 475 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

616 Amerikan ÇARE teşkilâtı tara
fından yapılan ilâve gıda yardı
mı dolayısiyle Türkiye'de yapa
cakları idari ve her türlü giderler 
karşılığı olarak Merkez Banka
sındaki CARE'nin fon hesabına 
yardım 250 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

653 Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı Memur ve Müstahdemleri 
Yardımlaşma Derneğine (memur 
ve müstahdemlerin öğle yemek
lerine yardımda kullanılmak üze
re) 75 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Yatırımlar 
I - Küçük onarmalar 

701 Bina onarımı 4 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

III - Transfer edilen 
yatırım fonları 

726 Hastane, hemşire okulları ve 
sağlık merkezi yaptırmak üzere 
teşekkül etmiş müteşebbis der
neklere yardım 3 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

VIII - Sosyal sermaye 
yatırımları ve esaslı 

onarımlar 
781 Sağlık hizmetlerinin sosyalleşti

rilmesi hakkındaki 224 sayılı 
Kanunun ieabettirdiği fon kar-

Lira 

şıhğı 10 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

IX - Makina ve teçhizat 
satmalımı ve esaslı 

onarımları 
792 Makina ve teçhizat 20 870 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Et
kiyenler... Kabul edilmiştir. 

2. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 3Iüdür-
lüğü 1962 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/12, 
C. Senatosu 1/16) (S. Sayısı : 11) [Dağıtma 
tarihi : 30 . 1 . 1962] (1) 

BAŞKAN — Hudut ve Sahiller Genel Mü
dürlüğü Bütçesi. Bu bütçenin maddelerine ge
çilmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün 
1962 yılı Bütçe Kanunu 

Madde 1. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğü 1962 bütçe yılı yatırımlar dışında 
kalan giderleri için, bağlı (A/ l ) işaretli cet
velde gösterildiği üzere 3 447 400 lira ve yatı
rım giderleri için de, bağlı (A/2) işaretli cet
velde gösterildiği üzere 1 960 000 lira ödenek 

verilmiştir. 

BAŞKAN — Bölümleri okuyoruz. 

B. Lira 

ikinci kısım - Personel 
giderleri 

I - Maaşlar ve ücretler 
201 Maaşlar 1 175 002 

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

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

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge
reğince yapılacak zam ve yar-

779 700 

(1) 11 S. Sayılı bazmayazı tutanağın so-
nundadır. 
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207 

209 

210 

211 

218 

221 

301 

302 

303 

304 

305 

306 

dımlar 4.1 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gereğin
ce ödenecek para mükâfatı î 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir, 
5434 sayılı Kanun gereğince T. 
C. Emekli Sandığına yapılacak 
ödemeler 231 540 
BAŞKAN — Kabul edenler.., Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil ödeneği 3 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Gece pratika ücreti 225 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
7458 sayılı Kanun gereğince öde
necek kasa tazminatı 9 450 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Emekli, dul ve yetim maaşları 141 750 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

Merkez daireleri büro giderleri 37 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler büro giderleri 70 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 30 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret ve 
giderleri 22 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Kira bedeli 40 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 55 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

B. Lira 

301 

30S 

30!) 

407 

408 

Yolluklar 27 000 
.BAŞKAN - - Kabul edenler... Et-
ıniyenler... Kabul edilmiştir. 
4598 saydı Kanun gereğince öde
necek tedavi giderleri ve yolluk
ları 11 500 
BAŞKAN -•• Kabul edenler.., Et
in iyeni er... Kabul edilmiştir. 
Taşıt gideri eri " 175 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Geriverilecek paralar 10 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
2490 sayılı Kanun gereğince ar
tırma ve eksiltme komisyonla
rında bulunacak gayrimuvazzaf 
belediye rızalarına verilecek hu
zur ücreti 1 000 
BAŞKAN - • Kaimi edenler... Et-
nı iyeni er... K a bul edilmişti r. 

412 llâe ve lâboratuvar giderleri 3 000 
BAŞKAN - - Kabul edenler... Et-
ıııiyenler... Kabul edilmiştir. 

414 Eşya taşıma ambalaj ve sigor
ta giderleri 7 500 
BAŞKAN - - K a b u l edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

417 Vergi ve resimler 40 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
ıııiyeııler... Kabul edilmiştir. 

4 IS Para taşıma giderleri 20 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

419 Mahkeme giderleri 20 000 
BAŞKAN • - Kabul edenler.,. Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

421 Sağlık temizleme giderleri 252 000 
BAŞKAN --•• Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

447 7126 sayılı Kanun gereğince Si
vil Savunma Fonu karşılığı 5 450 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler,.. Kabul edilmiştir. 
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451 

454 
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Yayın giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Sigorta giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

2 500 

15 000 

Beşinci kısım - Borçlar 
501 Geçen yıl borçları 2 400 

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

502 Eski yıllar borçları 2 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Altıncı kısmı - Yardımlar 
653 Memur kantinlerine yardım 

(Memur ve müstahdemlerin öğle 
yemeklerinde kullanılmak üzere) 13 105 

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

A/2 - CETVELİ 

Yatırımlar 
I - Küçük onarımlar 

701 Bina onarımı 200 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

IV - Yeni yapı esaslı 
onarımlar 

751 Yeni yapılar ve esaslı onarım
lar 1 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

IX - Makina ve teçhizat 
satmalımı ve esaslı onarımı 

791 Taşıtlar satmalımı ve onarımı 260 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

(Birinci madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyoıı 
yok. Maddeyi cetvelleriyle birlikte oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 2. — Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğü 1962 bütçe yılı giderlerine kar
şılık olan * gelir, bağlı (B) işaretli cetvelde 

7 . 2 . 1962 O : 2 
gösterildiği üzere 5 407 400 lira olarak tahmin 
edilmiştir. 

B - CETVELİ 

B. Lira 

1 4 551 274 
Et-

66 168 
Et-

4 

Resimler 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 
miyenler... Kabul edilmiştir. 

ikinci kısım 
Çeşitli varidat 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 
miy enler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü kısım 
Geçen yıldan devrolunaeak nakit 789 958 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi cetvelle birlikte oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 3. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğünce 1962 bütçe yılında elde edile
cek gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hü
kümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. Bu cetvelde yazılı gelirin tarh ve tahsiline 
1962 bütçe yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle oyunuza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
.Müdürlüğünün 30 . 6 . 1939 tarihli 3656 sa
yılı Kanunla 19 ncu maddesine giren hizmetli
lerine ait kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle oyunuza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 5. — Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğü teşkilâtı hakkındaki 13 . 5 . 1940 
tahlili ve 3820 saydı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelde yazılı kadrolardan, bağlı (L) işaretli 
cetvelde gösterilenler 1962 bütçe yılında kulla
nılamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle beraber ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Geçen yıl borçları bölümünde
ki ödenek üstüne çıkan ve 1961 yılı bütçesinin 
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aîdolduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar 
ilgili oldukları hizmet bölümlerinden bu bölü
me Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten 
ödenir. 

1929 - 1960 bütçe yıllarına aidolup da Mu-
hasebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine 
göre zaman aşımına uğramamış ve karşılıkları 
yılları bütçelerinde bulunan borçlar 1962 yılı 
bütçesinin ilgili hizmet tertiplerinden veya 3 ve 
4 ncü kısım bölümleri ile yatırım bölümleri ba
kiyelerinden eski yıllar borçları bölümüne Ma
liye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten öde
nir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 7. — Gider bölümlerinden yapılacak 
harcamalara ait formül, bağlı (R) işaretli cetvel
de gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle oyunuza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 8. — Bu kanun 1 Mart 1962 tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 9. — Bu kanunu Maliye ve Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü 'bütçesi
ni açık oyunuza arz edeceğim. Fakat, bu, yarınki 
oturumda, sabahleyin saat 10 da yapılacaktır. 

C — GÜMRÜK VE TEKEL BAKANLIĞI 
BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Gümrük ve Tekel Bakanlığı büt
çesini, Tekel Genel Müdürlüğü bütçesiyle birlik
te müzakereye başlıyoruz. 

Bu bütçenin heyeti umıımiyesi üzerinde si
yasi partiler grupları adına söz alan sayın üyele
rin isimlerini okuyorum. 

Sadık Artukmaç (Yozgat!), O. K. M. Partisi 
adına. 

Hasan Kangal (C. Başkanı kontenjanından) 
Y. T. Partisi adına. 

Enis Kansu (İzmir), A. Partisi adına. 
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Şahısları adına söz alanların isimlerini okuyo

rum : 
Sabahattin Tanman (İstanbul) 
Yusuf Demirdağ (Trabzon) 
Sırasiyle arkadaşlara söz vereceğim. 

Söz, Sayın Sadık Artukmaç'indir, buyurun. 
C. K. M. P. SENATO GRUPU ADINA SA

DIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Sayın Başkan, 
Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri, Sayın 
Hükümet erkânı; 

Gümrük ve Tekel Bakanlığının 1962 bütçesi 
münasebetiyle, Cumhuriyetçi Köylü Millet Par
tisi Senato Grupu adına, görüşlerimizi belirtmek 
üzere huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı, Devlete % 40 
gelir sağlıyan ve memleketimizin iktisadi, siya
si ve sosyal alanlarında mühim rolü bulunan 
bir Bakanlıktır. Bir taraftan Tekel diğer taraf
tan gümrük işlerini tedvir etmektedir. 

Tekel işlerimiz, yalnız Devlete gelir sağla
ma ̂  yönünden değil; aynı zamanda ekonomik 
gelişme kaynağı olarak da değerlendirilmeli
dir. Nitekim Hükümetimiz de programında bu 
konuya temas etmiş bulunmaktadır. 

Siyasi, iktisadi ve içtimai yönlerden çeşit
li fonksiyonları olan bu Bakanlığın gerek mem
leketimizde ve gerek dünyada vukubulan 
değişiklikleri göz önünde tutarak çalışma
larına bir istikamet vermesi yani çalışmalarını 
bu değişikliklere göre ayarlaması icabeder. Bu 
sebeple vekâlet bünyesi içinde, bu değişiklikle
ri takibederek ve gerekli tavsiyeleri yapabile
cek bir teşkilâta lüzum vardır. Buna «Tetkik 
ve İstişare Kurulu» adını veya başka bir adı 
vermek mümkündür. 

Uzun senelerden beri etüdü yapılmakta 
olan Tekel işletmelerine, bu etütler istikametin
de kesin bir veçhe verilmemiştir. Bu etütlere gö
re Tekel işletmelerinin mütedavil sermayeli 
bir işletme haline getirilmesi icabetmektedir. 
Biz böyle bir işletmede gelirin daha da fazlala-
şacağı inancındayız. Bakanlığın bu konu üzerin
de hassasiyetle durmasını temenni ederiz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
1946 senesinden beri tütün zürramdan 

% 5 olarak kesilen ve bugün destekleme muba
yaasında kullanılan bir para mevcuttur. Mik
tarı 87 milyon liraya baliğ olmuştur. Köylü
müz bugün haklı olarak sızlanmakta ve bunun 
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hesaıbmı sormaktadır. Biz, bu paranın da ser-' 
mayeye ithali suretiyle bir Tütüncüler Ban
kası kurulması lüzumuna inanıyoruz. Bunun
la tütün ekicilerine kredi sağlamak imkân 
dâhiline girecek ve tütün satışları bâzı şahıs
ların inhisarı altında kalmaktan kurtulacak
tır. 

Devletimizin gelir kaynaklarından mühim 
olan birisi de tütündür. Bu mahsulün elde 
edilmesi, bilindiği üzere, büyük emek ve zah
met ihtiyariyle mümkündür. 12 - 14 aylık bir 
bakım ister. Köylümüz bu emeğinin değerlen
mesini ve karşılığının alınmasını arzu eder. Sa
tış zamanını hararetle bekler. Bu zaman iyi tâ
yin edilirse, mahsulü değerlenir, edilmezse 
emekler boşa gider ve köylümüz malını düşük 
fiyatlarla mahdut tüccarlara ve komüsyoncula
ra satmak mecburiyetinde kalır. Bu sebeple, 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı tütün piyasası
nın açılış gününü tâyinde çok hassas, dikkat
li ve müdebbir olmalı ve yabancı firmaların 
doğrudan doğruya tütün müstahsili ile karşı
laşmasını sağlıyan tedbirleri de almalıdır. 

Tekel imalâtının daima mütekâmil bir hale 
getirilmesi, kalitelerde değişiklik yapılmaması 
ieabeder. Halbuki halen piyasada mevcut siga
raların kaliteleri değiştirilmekte ve yeni adlar 
altında piyasaya yeni sigaralar sürülmektedir. 
Alışılan sigaranın bulunmaması ve düşük vasıf
ta imal edilmesi, yüksek malûmları olduğu üze
re, tiryakiler için bir sıkıntı mevzuudur. Bu 
tutumun değiştirilmesi lâzımdır. Yeni sigaralar 
çıkarmak değil, eskilerini düzeltmek ieabeder. 

Muhterem senatörler; 
Şikâyet ve dert kaynaklarımızdan birisi de 

gümrük muayeneleridir. Yüksek malûmları bu
lunduğu üzere, gümrük muayene memurları, 
uhdelerine mevdu vazifenin icaplarını tamamiy-
le yerine getirecek ehliyet ve liyakatte değildir
ler. Kapasiteleri bu iş için gayrimüsaittir. Meselâ 
her hangi bir ihraç malı hakkında hiçbir ma
lûmata sahip değildirler. Memleketimizin ikti
sadi ve ticari durumunu kavrıyaeak ve takdir 
edecek halleri de yoktur. Bundan dolayı, ihra
cat işlerimizin zaman zaman aksadığı görül
mekte ve bundan çeşitli zararlar meydana gel
mektedir. 

Şu duruma göre, Gümrük muayene memur
larının muayyen bir ihtisas dâhilinde yetiştiril-
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meleri lâzımdır. Gümrük ve Tekel Bakanlığının 
bu konuyu önemle ele alacağını ümit etmekteyiz. 

I Muhterem arkadaşlar; Gümrük ve Tekel Ba
kanlığının Turizm ile de yakın bir ilgisi vardır. 

j Hariçten gelen turistlerin tâbi olacağı Gümrük 
I muamelelerini, diğer memleketlerdeki gümrük 
| muameleleri ile ahenktar bir hale getirecek ye

ni tedbirlerin alınmasını candan temenni ede
riz. Bu suretle turistlerin, bürokratik ve tedir
gin edici muamelelerden kurtulacağına şüphe 
yoktur. 

Bu münasebetle, hudut gümrüklerindeki me
murların yabancı dile aşina ve nazik kimseler 
olmalarına önem verilmesi lüzumuna bilhassa 
işaret etmek isteriz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Gümrüklerle ilgili mevzuatımızı günün icap-

! la rina uygun hale getirmek için başlamış olan 
çalışmaların müspet neticeye varmasını ve Ba
kanlığının zirai ve sınai kalkınmamıza, Hükü
met programında belirtildiği veçhile, hizmet et
mesini candan temenni ederiz. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım, efendim. 
BAŞKAN — Yeni Türkiye Partisi' adına Sa

yın Hasan Kangal. 
YENİ TÜRKİYE PARTÎSÎ C. SENATOSU 

GRUPU ADINA HASAN KANGAL — Sayın 
Başkan, Sayın., Cumhuriyet Senatosu azaları; 
Gümrük ve İnhisarlar Vekâletinin bütçesini tet~ 
kik ederken bu Vekâletin hususi durumu bakı
mından kısaca tarihçesine bakmak ve tenkidleri 
bu zemin üzerinden takibetmekte bir faide oldu
ğuna Yeni Türkiye Partisi olarak kaani bulun
maktayız. 

29 . 12 . 1931 tarihine kadar Maliye Vekâle
tine bağlı Gümrük ve İnhisarlar Maddeleri 
Umum Müdürlükleri altında bulunan ve mün
hasıran Hazineye varidat temin eden ve iki 
Umum Müdürlüğün, bilâhara «Gümrük muame
lâtının aldığı hususi ehemmiyet ve inhisar işle
rinin kesbettiği vüsat ve kaçakçılık için alman 
ciddî tedbirler, bütün bu işlerin Maliye Vekâ
letinin asıl hizmetlerinden ayrı olarak tedvir 
ve takibinin Devlet için daha faideli olacağı 
mülâhazası ile» Gümrük ve Devlet inhisarları 
ile meşgul olmak üzere bugün bütçesini müşte
reken tetkik ettiğimiz Gümrük ve inhisarlar 
Vekâletini tesis etmiştir. 

C. II. P. Hükümeti tarafından Devletçilik 
prensiplerine uygun bir şekilde mütalâa edilmek 
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suretiyle bir nevi .Devlet işletmeciliği ma.hiye-
tinde bulunan inhisarlar Vekâletinin tarzı 
tertibi program ve inanışlarına uygun düşmek 
bakımından tanı mânası île muvaffak bir teşek
kül mahiyetinde mütalâa, olunabilir. Ancak 
1950 seçimlerinden 1957 seç/imlerine kadar bu 
Vekâlet üzerinde bir tenkid yapmayı hatırın
dan geçirmemiş bulunan O. II. P. 1957 secin de
rin den sonra yaptığı bütçe ten kidleri rulo bu 
Vekâletin behemehal ilgasının muvafık olacağı. 
ancalk ilga keyfiyetinin İnhisarlar idaresinin 

-dağıtılarak bu Vekâlete bağlı müesseseleri hu
susi sektöre intikalini sağlıyacak bir teklif ma
hiyetinde değil Vekâleti mezkurun 29 . 12 . 
1931 den evvelki şekline ircaı m talebetınekte, 
ancak ve ancak bir yenilik olarak bu tarihler 
arasındaki kabinelerden Gümrük ve İnhisarlar 
Vekilinin san d al ya sın m ilgasında faidc mülâ
haza etmektedirler. 

Son teşekkül etmiş bulunan Koalisyon Hü
kümetinde Gümrük ve İnhisarlar Vekâletini uh
desine almış Adalet, Partisine gelince: Mezkûr 
partinin Gümrük ve İnhisarlar Vekâletinde si
yasi mazisi Vekâlet ile başlamış bulunmasına bi
naen, bu partinin bu Vekâlet için nokta i nazarı
nın ne olacağı elbette partinin hüviyetini teshil 
eden programında bulunmak ieabeder. 

Adalet Partisinin 2b' maddelik programları
nın bilhassa 7 nci maddesinin son cümlesi (Par
tilerinin Hükümet tüccarlığı ve sanayiciliğine 
mutlak muarazalarını ilân ederken, seçim beyan
namelerinin tekel mevzuuna temas eden kısmın
da aynen (30 seneden beri Devlet teşkilâtı için
de yer alan Gümrük ve Tekel Bakanlığının ve
rimli bir faidesi görülemediğinden ilga edile
rek) demekte ve bu vekâletin yüzde yüz tam 
(karşısında olduklarını açıkça İlân etmektedir
ler. 

•Bir koalisyon Hükümeti düşünülürken, bu 
Hükümette vazife alacak makamların prensip 
itibarı ile gerek inanışlarının teminatı olan 
program ve muhatabı bulundukları seçmenleri
ne karşı seçim beyannameleri ile taahhüdettik-
leri fikirler ile hağdaşmıyan bir vekâleti hasbel 
vazife dahi kabul etmeleri bizlere garip gelmiş
tir. Koalisyon Hükümetinde sandalye adedi 
tesbit olunurken, Gümrük ve İnhisarlar Vekâ
leti siyasi teamül ve programlarına uygun 
C. H. P. nin uhdesinde kalmasını ve hele tam 
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j mânası ile fikrî mübayeueti aşikâr, Adalet Par-
J tili bir bakana tevdi edilmemesi gerekirdi. 
! İnhisarlar Umum. Müdürlüğü : Bir malî in-
! hisar müessesesi olarak sanayi ve ticari faali

yetleri ile Devlete gelir temin eden bir teşek
küldür. I>u teşekkül gelirinin en mühim kıs
mını tütünden elde ettiğine, tütünün de mem
leket ölcüsiindeki ehemmiyetini tebarüz ettir
mek için fazla tafsilâta lüzum yoktur, sanırım. 

Türkiye'nin, en 'büyük döviz kaynağı olması 
bakımından ve aynı zamanda «29 499» ekici 
ailesinin geçim vasıtası münhasıran inhisar ida
resi kadrosunda 32 bin memur ve müstahdemi
nin ayrıca yer aldığı, dış piyasada tüccar nez-
dinde ve tütün işçi ve komisyoncusunun şöylece 
yüz binin üstünde1 ıbir kütlenin de emek verdiği 
bu meta ayrıca, her yıl ihracatımız ile Türkiye'
ye ortalama (İ00 milyon lira döviz sağlaması ba
kımından inhisarlar bütçesinin tetkikinde elbet-
teki üzerinde ehemmiyetle durulması icabeden 
bir mevzudur. 

Tütün kanuna halen meriyette bulunan 
3137 numaralı Tütün ve Tütün İnhisarları Ka
nunun 1938 yılında tedvin olunmuş, aradan 24' 
sene gibi bir zaman geçmesine rağmen bir türlü 
bu kanun zamanın icaplarına, uygun bir şekilde 
tadil olunmamış, gelmiş ve geçmiş bütün ikti
darlar bu 'kanunun tadilindi* ittifaka, vardığı 
halde, bunu başaramamıştır. 

Yeni Hükümetten bir an evvel 'bu kanunun 
ele alınmasını Istenıekte.yiz. Tütün mevzuu hem 
İnkisarlar Vekâletini ve hem de millî ekonomi
mizi alâkalandırdığından iç, pazarın nizamla
ması da günün ehemmiyetli mevzularından biri
dir. Kikici ;sal,ışlarınıu nasıl bir keşmekeş içe
risinde cereyan ettiğini hepimiz bilmekteyiz, 
Evvelden ekseriyetle gayrimiisait mahallerde ve 
şartlar içerisinde yapılan tesbit muayenelerinin 
çoğu zaman hatalı oluşu, çiftçi malının kalitesi 
nispetinde fiyat bulama masını intaeetmektodir. 
Dağınık ve fevri satışlar İmzan alıcının, bazan 
da satıcının mağdııriyetini mucibotmaktadır. 

Bu işe daha salim bir şekil bulmak, bir hü
kümet meselesidir. Bu itibarla bir an evvel tü
tün mevzuunda iyi bir misal teşkil eden Ameri-
ka'daki i ütün satış mahalleri ki, bir nevi borsa
dır, bunu tetkik edip ve Türkiye'de tatbik et
mek i âz imgeli r. 
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C. Senatosu B : 
Tekel İdaresi tütün ekicisinin himayesini 

omuzlarına almış, zaman zaman yapa geldiği 
destekleme eıulbayaalarmı günlük takdirlerden 
kutararak bir prensibe bağlamak lâzımdır. 

Destekleme mubayaalarında başta dış pazar 
nazarı itibara alınmalı ve buna nazaran, ekici 
fiyatları düşüyor ise, muayyen seviyeye çıkarıl
malı, bu fiyat istikrarını sağlıyan isabetli bir 
müdahaledir. Böyle olmayıp da seneye göre 
verim az ve ekimin mahiyeti yüksek ise ve bu 
yüzden dış pazardan mülhem ölçüler fevkine çı
kacak bir yardım yapmak gerekiyorsa, o zaman 
fiyat seviyelerini aşmadan ekiciye bir prim ver
me şeklinde yardım yapılmalıdır. 

Hulâsa dış pazar zorlanarak ihracat sekt^-
dar edilmemelidir. Yeni Hükümetin emsali me
selelerde örnek teşkil edecek surette bu mev
zuu 'bir prensip kararına bağlanmasını Yeni 
Türkiye Partisi olarak temenni etmekteyiz. 

Tütün Enstitüsü : İstanbul'da ve Tekel ida
resine ibağlı 30 seneden fazla mazisi olan bir 
Tütün enstitüsü olduğunu cümlece bilmekteyiz. 
Bu enstitüden şimdiye kadar ne f'aideler sağ
landığını 'bilmiyor ve teknik bir mevzu 'olmak 
dolayısiyle üzerinde mütalâa serd etmekten iç
tinabı ediyoruz. Ancak, şu kadarını büyüyebiliriz 
ki : Tütün müstahsili memleketlerdeki tütün 
enstitüleri kesif miktarda tütün yetiştiren mın-
takalarda tesis olunmuştur. İstanbul civarında 
tütün yetişmediği ise cümlenin malûmudur. 

Bu enstitüden tütüncülüğümüzü -gereği gibi 
faydalandırmak için esaslı bir tetkik yaptırma
sını Hükümetten temenni ederiz. 

Yeni beliren tütün hastalığı; ilgililerden öğ
rendiğimize göre geçen iki sene zarfında bütün 
Avrupa'yı sarmış ve tütün mahsulünde büyük 
tahribat yapmış olan mavi küf hastalığı maale
sef memleketimize de sirayet etmiş bulunuyor. 
Meselenin ehemmiyetinin büyüklüğü karşısında 
ne düşünüldüğünün bilinmesini isteriz. 

İstihsali ayarlama meselesi; stok terakümleri 
ve bu yüzden fiyat stoklarına meydan vermemek 
için istihsali ayarlı bir seviyede bulundurmak lü
zumu tütün müstahsilinin ve dolayısiyle Hükü
metin büyük menfaatlerini icabettirdiğinden bu 
hususa dair'şimdiye kadar muayyen bir sistem 
vaz'edilmemiş olmasından mütevellit büyük za
rar lar husule gelmiştir. Hükümetin bir an evvel 
bir prensip kararma varması ve bunun ilân edil 
meşini beklemekteyiz. 1959 yılı mahsulünün mik-
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tarca fazla evsafça düşük olması üzerine Hükü
metin isabetli bir karar ile ve gelecek mahsule bir 
misal olmak üzere politik tesirleri ortadan kaldı
rarak yalnız iyi kaliteli tütünü himaye etmiş ol
ması müspet neticeler tevlidetmiştir. 

1960 yılı mahsulünün miktarca karar ve ev
safça yüksek olması sayesindedir ki, ekicinin eme
ğini hakkı ile değerlendirecek bir satış piyasası 
l esiş etmiştir. 

Tütün Ekiciler Bankası; 1946 yılından itiba
ren evvelâ % 5, bilâhara % 4 ve 5628 sayılı 
Kanun ile de % 2 nisbetinde tütün müs-
tahsılmdan toplanan paralar, Türkiye Ziraat 
Bankasına yatırılmış ve bilhesap bugüne ka
dar 94 milyon lira toplanmış bulunmaktadır. 
Tütüncüler Bankası kurulmak için 15 seneden 
beri müstahsıldau kesilen paralar karşılığı top
lanan bu bedel ile gelmiş ve geçmiş iktidarların bir 
türlü bu bankanın kurulması üzerinde ciddî bir 
gayret sarf ettiğini görmemekteyiz. 1946 yılından 
1962 yılma kadar paranın iştira kabiliyetini 
enflâsyonist bir sistem karşısında kıymetinden 
kaybettiği nazara alınacak olursa, o günden bu
güne kadar bu bankanın kurulmaması suretiyle 
tütün müstahsılma yapılan zarar cidden çok bü
yüktür. Bugün için Tütün Ekicileri Bankasının 
kuruluşu, tütün müstahsilinin büyük faydasını 
sağiryacaktır. Tütün zürramm yardımcısı mahi
yetinde bir Tütün Bankası kurulur ve tütünün 
aynı zamanda alıcısı mahiyetinde bulunan inhi
sarların fiyat ayarlamasına vâki müdahalesi ya
nında Tütün Ekiciler Bankasının da bulunması 
elbette ki zürraın daha lehinde olacaktır. Bu ban
kanın iyi bir işletmecilik ile pazar yerleri tesisi ve 
hattâ tütünün işletmeciliğine varacak kadar tü
tün müstahsilinin lehinde faaliyetler göstereceği
ne Yeni Türkiye Partisi olarak inanmış ve ümitli 
nazarlarla bakmaktayız. 

Müşterek pazar muvacehesinde tütünlerimiz : 
Tütünde ezeli rakibimiz olan Yunanistan'ın müş 
terek pazara girmesi ile Avrupa piyasasında bize 
nazaran üstün durum temin ettiği malûmdur. 
Yunanistan'ın bu rüçhanlı durumu daha fazla 
devam ederse, tütüncülüğümüz için telâfisi güç 
zararlar meydana geleceği muhakkaktır. Hükü 
metin bu konuda ciddî, memleketimizin iktisadi
yatı bakımından mühim rolü olan tütün mevzu
unda hassas davranacağına itimadımız olmalıdır. 

Koordinasyon meselesi Gümrük ve İnhisarlar 
bütçesinde tütün mevzuuna bu kadar yer arıyı-
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şımızm sebebi, memleketimizin mühim bir döviz 
kaynağı ve gelir mevzuu olan tütün dâvamızı ;dil 
halinde takibeden bir mercii mevcudolmayışıdır. 
tütünün muhtelif cepheleri ile Ziraat, Maliye, Ti
caret ve Gümrük ve Tekel Bakanlıkları alâkalı
dır. Diğer taraftan serbest ikinci ve ihracatçı te
şekkülleri vardır. Şimdiye kadar olan tatbikat, 
günün şartlarına ve vazifelerin takdirine göre 
meseleleri bazan bir bakanlık, bazan bir diğeri ele 
almakta ve yürütmeye çalışmaktadır. Bu pren
sipsiz gidişe artık bir son vererek tanı bir koor
dinasyon temin etmek zamanı çoktan gelmiştir. 
Komşu Yunanistan'da mevcut tütün meselelerini 
•koordine eden Tütün Kanunu 1951 den bu yana 
üç defa tadil edilerek değişen şartlara göre dü
zenlenmiştir. Orada olduğu gibi bütün alâkalıları 
bir araya toplıyan ve kendiliğinden işi ivebilecek 
şartları cami bulunan bir teşekkülün vücuda geti
rilmesini yeni Hükümetten acele olarak bekle
mekteyiz. Ancak : Bunun hazırlanması sırasında 
bütün bilgili ve alâkalı teşekküllerin ve eşhasın 
mütalâaları alınmalıdır. 

Tekel İdaresinin halen dâhilde ve vatandaşın 
istihlâkine arz ettiği sigara rsevüerinin pek çok 
olması işletmecilik bakımından bu müesseseye aşı
rı malî külfetler tahmil ettiğine kaani bulunmak 
tavız. Bu kadar nevi çok sigara imâli yerine aded 
itibariyle az ve vasfı itibariyle tiryakilerin zevk
lerine uygun sigara imali yabancı memleketlerde 
ihmal olunan sigaranın Türk piyasasında ve hi1 

hassa büyük •şehirlerde bugünkü rağbetini kay
bedeceğine eminiz. 

Vatandaşın daha pahalıya mal ettiği ecnebi 
sigarasının tercihi bir lüksün mahsulü değil, bu 
sigaraların imalindeki ciddiyetin cazibesi d iv. 
Müskirat bahsinde; memleketin mahsulü olan 
üzüm politikasına uygun hareket edilerek düşük 
alkollü ve küçük şişelerde müskirat satışı yapıl
ması faydalı olur kanaatindeyiz. Bira da bu kate
goriye girer. Dış reklâm inhisar maddelerimizin 
dış piyasada tanınması için gereken reklâmın va-
pılıp yarnlmadiği hususunda bilgi sahibi olmak 
isteriz. Millî servetimiz tütün ile beraber in^'mr 
maddelerimizin dış piyasada tanınması hakkında 
şimdiye kadar Ticaret Ataşelerimizin ne gibi faa
liyette bulundukları yolunda Bakanlık arşivlerin
de bir malûmat var mıdır? Yoksa bu zevatın ha
rekete geçmeleri hususunda bakanlığın bir teşeb
büsü mevcut mudur?. Bu arada : İnhisarlar Ve 
kâletine büyük bir gelir sağlıyacağını tahmin etti-
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ğimiz (Kutu sigaraları) içindeki kâğıtlara veci
zeler yerine, ticari müesseselere bir reklâm olarak 
kiralanması bir varidat temin eder kanaatinde
yiz. 

Cay mevzuu; yurdumuzda mükeyyefattan 
ziyade bir nevi zaruri ihtiyaç maddesi haline 
golen çayın gerek dâhili istihlâk ve gerekse 
millî gelirimiz bakımından büyük ehemmiyeti 
vardır. Bilhassa yurdun toprak bakımından en 
dar ve tabiyatm en hasis davrandığı Karade-
n'zin Rize ve civarında gelmiş ve geçmiş ikti
darlar tarafından tesis ve temadi ettirilen çay 
zira af i politikamıza İnhisarlar İdaremizin bü
yük hizmetleri seplk etmiştir. Bu bakımdan çay 
mahsulünün bu mıntakaya sağladığı gelir, hem 
mahalli bir refah sağlamış ve hem de döviz ta
sarrufumuza âmil olmuştur. Ancak; gelişmekte 
bulunan cay sanayiimizde İnhisarlar İdaresinin 
cav tiryakilerinin de tab'larına uygun ve on
ları nıe-mleıket dışı mâmulâttan çay paketleri
nin hayalinden uzak tutabilmek için imalâtta 
daha vasıflı ve itinalı davranmasını temenni 
ederiz. Oay ziraatine müsait olduğu alâkalılar 
tarafından söylenen «Toprakkale ve İskende
run» arasında da tecrübe ziraatine başlanması
nın düşünülüp düşünülmediğini öğrenmek iste
riz. 

Gümrükler Umum Müdürlüğü; Koalisyon 
'Hükümetinin Hükümet Programında yer alan 
<;ü m lâiklere taallûk eden kısımda aynen «Güm
rükler ile ilgili mevzuatımızı günün icaplarına 
ıivgun hale getirmek için başlamış olan çalış
malar kısa zamanda sonuçlandırılacaktır» de-
m-ktedir. Gümrük mevzuunda esaslı bir deği
şiklik yapılması Hükümetin temas ettiği gibi 
eidden ehemmiyetlidir. Koalisyon Hükümetinin 
ha.vtıti mahiyet taşıyan bu beyanını ta'kibet-
mdkıtevîz. Ancak; yeni çalışmalar sırasında bun-

an evvr gümrüklerimizde gördüğümüz aksak
lıkların yer alrmyacağma da inanmak isteriz. 
Hilhassa gümrükler denildiği zaman bugün için 
artık bu müessese dış piyasadan iç piyasaya 
«•cleeck veya içerden dışarıya çıkacak malla
rın Tcapn ae-zı bekçiliği yapan memurlardan 
değil, millî bir ekonomi haline gelen turizm 
mevzuunda uhdesine büyük vazifeler düşen bir 
müessese haline gelmektedir. Gümrük muhafa
za memurlarımızın gördükleri vazifeler karşılı. 
"ın-dn, barem cetvelinin ve tahsil derecelerinin 
mâniliği ileri sürülmek suretiyle ellerine pek 
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cüzi bedelin geçmesi bu nevi yerlere arzulanan 
personelin bulunmasında müşkilât çıkardığı 
muhakkaktır. Bu bakımdan gümrük muhafaza 
memurlarımızı ayrı bir statü içerisinde müta
lâa ile kendilerinin terfii çarelerine başvurul
ması ve kalifiye memur yetiştirilmesi hususun
da gayret sarfı icab etmektedir. Turist dediği
miz kolaylık, rahatlk isıtiyen bir kimsedir. Key
fi için yaptığı seyahatte gümrük mevzuatının 
çerçevesinden rahat geçmek ister. Bu bakım
dan gümrüklerimizde turistlere karşı daha mü
samahakâr hareketlere tevessül olunması isa
betli olur. 

Kaçakçılığın men ve takibine dair 1918 sa
yılı Kanunun cezai müeyyidesinin teşdidinden 
ziyade kaçakçıyı yakalıyfınlara verilecek ikra
miyelerin daha teşvikkâr bir hale sokulması 
şayanı tavsiyedir. Bilhassa gümrük tarifelerin
de ticari eşyadan madudolmıyan eşyalar üze
rindeki tarifede değişiklik yapılması zaruret
tir. Medeni camiada tatyibi hatır mahiyetin
deki hediyeler büyük bir yer almış iken Türk 
milletine has ikram ve ikrama mukabele güm
rük mevzuatımız muvacehesinde türlü güçlük
ler ile nezaket hudutlarını ihlale varan muame
lelerin hudusuna sebebiyet vermektedir. Yıl
başlarında müşterek örf ve âdet hükmüne gel
miş hediye teatisi sene başından evvel ve son
ra Türk vatandaşını gümrük tarifelerinin za
mana uymıyan dar ve soğuk çerçevesi içinde 
hecalete sokacak kadar ileri varmaktadır. İs
viçre'den bir sanayi firmasının Türkiye mü
messiline gönderdiği likörler, her sene gümrük
ten geriye iade olunmuş ve bu durum fabrika 
ile Türkiye mümessili arasında anlaşmazlığa 
varacak kadar hâdiseye âmil olmuştur. Yarım 
kiloluk hediyelik çikulatrdan İstenilen 82 lira
lık Gümrük Vergisi, bir kilo pastadan talebolu-
nan 125 liralık Gümrük Bedeli cidden gümrük
lerimizin bu mevzuda mevzuat hazırlanırken 
dikkatli olmayışımızın üzüntülü neticelerini 
vermiştir. 

«Memleiketimizde millî sanayim pek genç 
ve himayeye ımuhtacolması bakımından himaye-
kâr bir gümrük tarifesi sisteminin lüzumunu 
inkâr mümkün değildir. Ancak bunun kendf 
gayesi içinde sınırlandırılması ve içtimai ada
lete de avlkırı olan Vasıtalı vergilerin sırf va
ridat temin etmek maksadiyle derpiş edilme
mesi gerektiğine kaani bulunuyoruz.» 
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Yeni Türkiye Partisi olarak Gümrük ve İn

hisarlar Vekâletinin harb malûlleri ile şehit ve 
yetimlerine inhisar maddelerinin beyielerinden 
3/1 ini 1485 sayılı Kanım hükümlerine müste
niden tevzi etmek suretiyle uhdesinde bulun
durduğu bu ulvi hizmetinden dolayı takdirle 
anarken, yeni Hükümetin muvaffakiyetlerine 
yardımcı olmayı kendimize vazife telâkki ede
riz. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Enis Kansu. 
A. P. SENATO GKUPU ADİNA ENÎS 

KANSU (izmir) — Saym Başkan Sayın sena
törler; 

Vazifesinin şümulü itibariyle bütün vatan
daşlarımızı alâkadar eden ve aynı zamanda 
Devlet Hazinesine de Gümrükten 1 302 604 065. 
ve, 

Tekelden bir milyara yakın olmak üzere ye
kûn 2 281 027 785 lira civarında gelir temin 
eden Gümrük ve Tekel Bakanlığının 1962 yılı 
bütçesi üzerindeki grupumuz görüşünü arz 
ediyorum. 

Devletimizin malî kaynakları ile ilgili ol
duğu kadar ithal ve ihraç muamelelerimizde mil
letlerarası münasebetlere ve ticari icaplara uy
gun bir anlayış ve süratle hareket zarureti ve 
yurdumuza giren yurdumuzdan çıkan yabancı
larla olan teması sebebiyle Devletimizin dışa
rıya karşı tesiri itibarı ile de yakinen alâkalı 
bulunan gümrük muamelemiz ve personelimi
zin vazifelerinin ehemmiyeti derecisinde .itinalı 
bir mesai göstermeleri her şeyden evvel te
menniye şayan bir husus olarak kayda değer 
bulunmuştur. 

Bu gaye ile tadil ve yeniden tanzimine baş
lanmış bulunan Gümrük Kanununun hazırlık
larının bir an evvel ikmal edilerek bu devre 
içerisinde Büyük Millet Meclisine şevkini arzu
lamaktayız. 

Mevzuat üzerindeki çalışmalar yanında 
yurdumuza gelen ve giden yabancılarla ilk ve 
son teması yapan vatandaşlarımız olarak güm-

' rük memurlarımızın bu temaslarında iş sahip
lerine karşı muamelelerinde yardımcı olacak 
şekilde daha anlayışlı, güleryüzlü davranma
ları da temenniye şayan görülmüştür. Bu ba
kımdan kifayetsiz olduğu anlaşılan 1931 den-
beri, değişen hayat şartlarına ve ihtiyaçlara 
rağmen, esaslı bir değişiklik görmemiş olan 
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Bakanlık Teşkilat Kanunu da günün icap
ları ve çalışma tarzının yukarda belirttiğimiz 
gelişmelerine göre ele alınarak hazırlanmalı. 
ve bir an evvel Meclise sevk edilmelidir. 

.Tekel Genel Müdürlüğünün m.üstahsıl, ima
lâtçı, işçi, müstehlik ve hulâsa topy ektin bütün 
bir vatandaş kütlesini ilgilendiren mesaisine 
gelince; bu hususta iştigal sahasına giren mev
zular hakkındaki düşünce ve temennilerimizi 
şöylece tesbit etmiş bulunuyoruz. 

1, a) Senede ortalama 120 milyon kilo is
tihsali ve 70 bin ton ihracatiyle memleketimi
zin mühim bir mahsulü, ihraç metaı ve gelir 
kaynağı olan tütünün ekiminden satış ve ihra
cına kadar türlü muameleleri üzerinde ehem
miyet ve hassasiyetle durulmasının lüzumu 
aşikârdır. Bilhassa ziraat bahsimle kaliteli 
tütün yetiştirilmesi hususunda âzami gayret sarP 
olunmalıdır. Nitekim bu sene muvaffakiyeti" 
neticelenen Ege piyasasının durumu kaliteli 
tütün yetiştirmenin lüzum ve ehemmiyetini 
açıkça gözler önüne koymuş, önümüzdeki yıl 
da bu esaslar dâhilinde hareket edileceğini um
makta ve temenni etmekteyiz. Bu arada lige 
tütün piyasasının muvaffakiyetle neticelenme
sinde büyük bir hassasiyet gösterenlere gnıpu-
muz adına- teşekkür ederiz. 

b) Yıllık rekoltenin dörtte üçünü ihracet-
mek durumunda bulunduğumuz tütünlerimizin 
ihraç imkân ve şartlarını tâyin ve tesbit, bil
hassa dış piyasalar fiyatlarını daima göz önün
de tutarak alıcıları değişik fiyatlarla ürkütme
mek ve tereddütlere sevk etmemek için ihraç 
fiyatlarımızda istikrarın, prensibolarak gö>: 
önünde bulundurulmasını tavsiyeye şayan gör
mekteyiz. Hükümetin de bu anlayış içinde ha
reket edeceğini umarız. 

c) Tütün must.ahsılından 1947 - 1957 yılla
rında kesilmiş olan ve miktarı faizle 100 mil
yonu geçen primlerle kurulacak müessesenin 
bir an evvel kurulmasını da temenni etmekte
yiz. 

d) Malûm tütünlerimizin zaman zaman 
şikâyet edilen kalite düşüklüğünden, kurtarıl
ması için gereken tedbirler alınmalı ve fabrika 
ve tesislerin ihtiyaca yeter hale getirilmesi hu
susundaki çalışmalar süratlendirilmelidir. Bu 
arada rağbet gören mamullerin imalâtının artı-
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!!-.M:W! isin or-reken tedbirler alınarak şikâyetler na>a içm 

önlenmeüdi;'. 
2. ispirto ve ispirtolu içkiler bahsinde hal

kın istek ve ihtiyacı göz önünde tutularak bil
hassa bira imalâtının artırılması hususundaki 
(•alışmalar süratlendirilmeli ve dış piyasalarda 
tutulması mümkün görülen kaliteli şarap imal 
ve ihracı mevzuu üzerinde ehemmiyetle durul
malıdır. 

Nitekim 1960 yılında sadece Tekel İdaresi
nin İsveç, ve Almanya'ya ihracettiği şarabın ye
kûnu 1 700 000 litredir ve bu ihracat karşılı
ğında memlekete 1 400 000 liralık döviz getir
miştir. 

Önümüzdeki sene şarap satışı ve ihracatının 
daha da artırılacağı tabiî görülmektedir. Bu 
sebeple 1902 bütçesinde mevcut şarap tesisle
rinin ikmali, ıslah ve tevsii için 1 080 000 lira
lık tahsisat konulmuştur. Meselenin ehemmiyeti 
ile mütenasip bir süratle gerekli ikmal, ıslah 
ve i.rrvvsilei'ln yanılacak memloke'timize döviz 
sağlıyacak olan bu mevzua Önem vermelidir. 

3. Cay mevzuuna gelince : 
Büyük bir ihtiyaç maddesi olan ve bu se

beple her yıl artan istihsalimize rağmen gelişen 
istihlâk karsısında ithal mecburiyeti hâsıl olan 
ça3nu gerel ziraati gerekse imalâtı hususuna 
büyük önem verilmesi ve çaya ait meselelerin 
lâyık olduğu ehemmiyetle ele alınarak is
tihlâk ihtiyacının istihsalimizle karşılanması 
ve cay ithalâtından kısa zamanda sarfınazar 
edilecek hale getirilmesi Grupumuzun üzerinde 
ehemmiyetle durduğu bir husustur. 

Bu bahiste mevcut tesislerimizin çok kifa
yetsiz olması sebebiyle istihsalden istifade im
kânlarının azaldığı, mevcut mahsul ve mamul
lerin işleme, muhafaza ve ambalajlarının yapıl
madığı nazara alınarak çay imalâtı için lüzum
lu tesislerin derhal ve süratle yapılması cihe
tine gidilmesi ehemmiyetle tavsiyeye şayan gö
rülmüştür. 

Ancak işin ehemmiyeti nazarı itibara alına
rak bu hususta Gümrük ve Tekel Bakanlığının 
muhtaeolduğu malî imkânlar hususunda Mali
ye Bakanlığının ve Hükümetin anlayış göstere
rek müzahir olmasını temenni etmekte ve bek-
lem ekteyiz. 

4. Umumi olarak Bütçe Komisyonu rapor
törlerinin de belirttiği ve temenni ettiği veçhi
le Tekel Genel Müdürlüğünün döner sermaye-
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sinden ödenmemiş kısmın biran evvel ikmalıyle 
beraber bu sermayenin artan iş bacınına göre 
artırılması Grupumuzca da lüzumlu telâkki 
olunmaktadır. 

5. Tuz : 
a) Bütün halkımızın ve bilhassa köylümü

zün günlük ve büyük bir ihtiyacına cevap ve
ren tuzun vatandaş eline daha kolaylıkla ve 
daha ucuza geçmesini teminen yurt içi tuzla
ların genişletilerek istihsalin artırılması, 

b) Aynı zamanda bir ihraç maddesi olan 
tuzun bâzı seneler 140 bin tona kadar ihracının 
yapılabildiği göz önünde tutularak bu ihracatın 
devamlı olmasının ve artırılmasının teminine 
çalışılması, 

c) Bir taraftan da fazla istihsalden tuz 
tâli maddelerinin istihsali cihetine gidilmesinin 
düşünülmesi ve bu hususta gerekli tedbirlerin 
alınması temenniye şayan görülmüştür. 

Netice : 
Devlet Hazinesine çok geniş gelir verecek 

kadar geniş ve mühim bir faaliyet sahasını ida
re eden Gümrük ve- Tekel Bakanlığının gerek 
müstahsil malının değerlendirilmesinde, gerek 
halkın ihtiyaçlarını zamanında ve kolaylıkla 
temininde, gerekse Devlet Hazinesine daha fazla 
gelir sağlanmasında muvaffak olabilmesi için 
muhtacolduğu teşkilât, tesisler ve bilcümle ya
tırımlar mevzularında her türlü kanuni ve malî 
imkânların esirgenmemesinin prensibolarak ka
bul edilmesini Grup olarak temenni ederken 
1962 yılı Gümrük ve Tekel Bakanlığı bütçesi
nin Bakanlığa, Hükümete ve bütün millete ha
yırlı olmasını dileriz. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Tanman. 
SABAHATTİN TANMAN (îstanbul) — 

Muhterem Başkan, muhterem senatörler, kıy
metli Gümrük ve Tekel Bakanı ve Vekâlet erkânı; 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 1962 malî yılı bütçe
sinin Yüksek Senatomuz Meclisinde müzakeresi 
vesilesiyle, eski bir mensubu bulunduğum mez
kûr Bakanlığın Hükümet programına tevfikan 
Gümrükler babında yapılması mutasavver reor-
ganizasyonu ve çalışmaları hakkında, kısaca, bâzı 
dilek ve temennilerde bulunmak üzere şahsım adı
na söz almış bulunuyorum. 

Yüksek malûmları veçhile Gümrük ve Tekel 
Bakanlığı, Tekel ve Gümrük mevzuları olmak 
üzere iki Umum Müdürlük ile Gümrük Muhafaza 
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I Umum Kumandanlığının, bir kısmının, Jandar

ma Umum Kumandanlığına devri neticesi geri 
kalan Gümrük Muhafaza Müdürlüğünden teşek
kül etmektedir. 

Ancak, bu iki Umum Müdürlük hüviyet ve 
çalışma itibariyle birbirinden çok farklıdır. Te
kel Umum Müdürlüğü müstakil hüviyetiyle ve 
bir bütün halinde idari ve teknik işlerini tedvir 
etmekte, buna mukabil Bakanlığın kuruluşunda 
Zatişleri, Levazım, Hukuk Müşavirliği ve Teftiş 
Heyeti gibi şubelerin Bakanlık şubeleri halinde 
taazzuvları hasebiyle Gümrükler Umum Müdür
lüğü öteden beri merkez ve taşra teşkilâtı ihtiyaç 
ve işlerine doğrudan doğruya ve gerektiği gibi 

I tasarruf edemiyerek verimli mesaiyi süratle sağ-
lıyamamaktadır. Kuruluştaki bu zühul, idarede 
lüzumu gayrikabili münakaşa, hiyerarşinin tesisi
ne imkân vermemektedir. 

Gümrük Muhafaza Müdürlüğüne gelince, va
zifesi gümrük zabıtası olan ve gördüğü iş itiba
riyle gümrükler camiasından gayrikabili tefrik 
bulunan bu teşekkülün yeniden nizamlanarak va
zife gördükleri yerlerdeki gümrük idare âmirle 
lerinin sevkü idarelerinde toplanmaları maslahat 
icabıdır. 

Gerek Birleşik Amerika ve gerek Avrupa dev
letlerinde gümrük teşkilâtı ve idarelerinin bünye
leri, vazifenin icabettirdiği rasyonel çalışmayı 
sağlıyacak şekilde derli toplu taazzuv ettirilmiş 
bulunmaktadır. Hükümet programında tekmil 
Devlet dairelerinin reorganizasyonu yeralmış 
bulunduğuna göre, gümrükler için hazırlanacak 
yeni teşkilât kanununda bu hususların göz önün
de bulundurulmasını ve Tekel İdaresine mütena
zır, muhafaza müdürlüğünü de içine alacak mer
kez ve taşra dâhil müstakil hüviyetli bir Güm
rükler Umum Müdürlüğü idaresinin kurulmasını 
temenni ediyorum. Böylece işler gerektiği şekilde 
tevzi, tevzin ve tedvir edilebilecek ve fuzuli mü
dahale, tedahül ve mükerrerliklere meydan veril-
miyerek birçok tasarruflar sağlanacaktır. 

Gümrük muamelât ve tatbikatı meslekî bilgi 
ve ihtisası gerektirir bir keyfiyet olduğundan teş
kilât kadrolarının ehliyetli memurlarla takviyesi 
ve yeni alman memurlara kurslar vasıtasiyle ev
velâ nazari ve bilâhara da amelî meslekî bilgi ve
rilerek bunların tecrübeli mütehassıs elemanlar 
halinde yetiştirilmeleri iktiza eder. 

Şu kadar ki, uzun emeklerle yetiştirilen bu 
I kıymetli elemanların mesleke ve teşkilâta bağlan-
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malarını ve başka saha veya dairelerde terfi ve 
terfihlerini aramamalarını teminen de teşkilât 
kadrolarının bunların istikballerini Bağlıyacak 
surette tertip, tanzim ve ayarlanma lâzımdır. 
Son seneler içinde, müddetlerini doldurarak teka
ütlüklerini talebetmiş veya başka sebeplerle diğer 
idare ve memuriyetlere naklen ayrılmış merkez 
ve taşra şube müdürü, başmüdürü, müdürü, güm
rük kimyageri, muayene başmemur ve memur
ları gibi tecrübeli ve ehliyetli elemanların, evvel
ce bu lâzimeye riayet olunarak eleman yetiştiril
memiş olması hasebiyle, maalesef yerleri dolduru
lamamış ve bu hal işlerin gerektiği şekilde yü-
rütülememesine, aksamalara meydan vermesine 
müncer olmuştur. Tevlidettiği maddi ve mânevi 
zararların ehemmiyeti takdir olunabilir. Büyük 
çoğunlukla merkeziyet usulünü tenkid ve ademi-
merkeziyet usulünü tasvip ve takabbül ettiğimize 
ıgöre halka kolay ve çabuk hizmet mefhumu Dev
let daireleri zihniyetine ve bilhassa memur ruhu
na hâkim bir düstur olmalıdır. 

Bunun için en küçük derecedeki vazifelile
rin dahi kendi sahalarındaki işleri, en yüksek 
memurların yetkileri ile cihazlandırılmış kimse
ler gibi, neticeye erdirebilecek bilgi, kudret ve 
imkâna malik bulunmaları şarttır. 

Bu takdirde, alâkalılar resmî teşekküllerle 
olan münasebetlerinde işlerini rahatlık içinde ve 
süratle gördürebilir, merkezden sorulma ve sa
ire gibi zaman kaybettiren engellerden de an
cak böylece korunulabilir. 

îdare mekanizmamızda ve halkla temas eden 
memurlarımızın hizmet tarzında mutlaka deği
şiklikler yapmak zaruretindeyiz. Merkeziyetçi
liğe devam olunduğu takdirde memur sorumlu
luğu bahis mevzuu olamıyacağı gibi, memurda 
vazife mesuliyeti duygusu da neşvünema bul
maz ve yaşamaz. 

Devlet idarelerinde moral ve ahengi boz
ması, işlere menfi tesir etmesi bakımından bâzı 
memuriyet makamlarına gelişigüzel yapılan na
kil ve tâyinlerin mahzurundan da bahsetmek 
isterim. 

Şu veya bu düşüncenin tesiriyle meslek dı
şından tâyin edilen müsteşar, daire reisi, umum 
müdür ve müdür gibi makam sahiplerinin mev
zuat ve tatbikata yabancı olmaları, teşkilât 
icap ve ihtiyaçlarını lâyıkiyle bilememeleri ve
ya takdir edememeleri ve personeli yakinen ta
nımamaları hasebiyle umumi bilgilerine ve bü-
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tün hüsnüniyetlerine rağmen pek müsmir ola
madıkları ve dolayısiyle kendilerinden bekleni
len verimi temin edemedikleri tecrübelerle sa
bittir. 

Bu makamları işgal edecek kimselerin teşki
lât içinde uzun müddet çalışmış, mesai ve ehli
yeti ile tefeyyüz ve temayüz etmiş olmaları şa
yanı temennidir. Bunların her hangi bir his te
siri neticesi veya siyasi düşünce ve temayül 
icabı değiştirilmemeleri de icabeder. 

Gümrüklerin bâzı şube ve kısımlarında ça
lışan âmir ve memurların tahsil ve meslekî ihti
sasları yanında ecnebi lisan bilmeleri, ecnebi 
mevzuat üzerinde yapacakları ilmî tetkikler ve 
bilhassa milletlerarası çalışmalarda mesaiye ka
tılarak mevzuu takip ve bu husustaki tezlerini 
savunmalarını ve avdetlerinde de müktesebat 
ve yeni fikirleriyle teşkilâta ve memlekete mü-
fidolmaları yerinde olur. Yurdumuza gelen ec
nebi turist ve diğer yolcularla ilk teması ya
pan, kılık kıyafet, tavır, hareket ve bilgileri ile 
bu yabancılar üzerinde memleket çapında müs
pet veya menfi tesirler yaratabilen muayene 
memuru ve âmirlerinin de ecnebi dille ifadei 
meram etmeleri elzemdir. 

Yolcu salonlarında vazife görecek muayene 
heyetlerinin tefrik ve tâyininde bu lâzimeye ri
ayet olunması ve bu memurların ciddî bir zaru
ret olmadıkça nakil ve tâyin edilmiyerek yolcu 
muayenelerinde ihtisas sahibi kılınmaları muva
fık olur. 

Meslekî bilgi ve görgülerini artırmak mak-
sadiyle staj için her sene ecnebi memleketlere 
teftiş heyeti ve idareden gönderilen elemanla
ra ilâveten teknik yardımdan da faydalanılarak 
elemanlar gönderileceğini memnuniyetle müşa
hede etmiş bulunuyorum. 

Ancak, ecnebi memleketlere gönderilecek bu 
elemanların lisan bilir kimselerden seçilmesini 
ve oralara gittiklerinde kendilerine verilecek 
çalışma ve yetişme programlarını takibedebile-
cek durumda olmalarını arzuluyorum. 

Buralara, siyyanen herkes gönderildiği ve 
avdetlerinde de müktesebatlardan istifade edi-
lemiyecek olduğu takdirde bu yolda yapılan 
malî fedakârlık yerine masru£ sayılamaz. 

Milletlerarası kongre ve konferanslara işti
rak edeceklerin ise behemahal hem meslekî bil
giye ve hem de ecnebi lisana bihakkin vâkıf 

— 338 — 



ö. Senatosu B : 
kimselerden seçilmeleri, bilhassa memleketi 
temsil etmeleri bakımından şart olmalıdır. 

Nihayet birkaç gün devam eden milletler
arası bir kongre veya konferansa, iştirakle ne 
lisan öğrenilebileceği ve ne de meslekî bilgi sa
hibi olunabileceği izahtan varestedir. Milletler
arası kongre ve konferansların devamlı ele
manlara takibettirilmesi ve bu temsilcilerin sık 
sık değiştirilmemesi de yerinde bir hareket 
olur. 

1954 yılı içinde, Gümrük tarife vergileme 
sistemimizde reform yaparak spesifik usulden 
advalorem usule geçmiş bulunuyoruz. 

Böylece Gümrük Vergisine esas, m'atrah, 
gümrük kıymeti alınmış ve ithalât umumi ta
rifemizin tasnifi de Avrupa iş Birliği Güm
rük Konseyi tarafından Ihazırlanan müşterek 
nomanklatür esaslarına istinadettirilmiştir. 

Müşterek nomanklatürün tatbikatını kolay
laştırmak maksadiyle konseyin nomanklatür ko
mitesi uzun çalışmalarla bu nomanklatürün 
izahnamesini hazırlamıştır. 

Dilimize çevrilerek tabedilmiş olduğunu 
duyduğum bu izahname bir an evvel tatbikatçı 
ve mükelleflerin istifadelerine arz edildiği tak
dirde işleri çok teshil edeceği muhakkaktır. 

îzahnamenin yanı sıra gelmesi icabeden ve 
bir nevi gümrük lügati mahiyetinde olan eşya 
fihristi repertuvar da kısa zamanda konseyce 
hazırlanır ve dilimize çevrilir ise tarife tatbi
katını çok basitleştirir ve bugün ortaya çıka
bilen terüddüt ve ihtilâfların asgariye inmesini 
temin eder. 

Bu mesaiye hız verdirilmesi hususunda kon
sey nezdinde gerekli teşebbüste bulunmamı
zın faydalı olacağı kanaatindeyim. 

Gümrük Vergisine matrah teşkil eden 
gümrük kıymetinin beyanı, tâyin ve tesbiti hu
susunun doğurduğu büyük tereddüt ve ihtilâf
ları bertaraf etmek sadedinde de acilen yapıl
ması gereken bir mesaiye işaret etmek istiyo
rum. 

Her ne kadar Gümrük Kanunumuzda güm
rük 'kıymetinin umumi bir tarifi yapılmış ise 
de detaylarına gidilerek unsurları belirtilme
miş olmasından, neyin gümrük kıymetine dâhil 
edileceği, neyin dâhil edilmiyeceği hususu tat
bikatçılarla mükellefler beyninde bu cihet dai
ma ihtilâf mevzuu olmakta ve hattâ ihtilâfları 
tetkik mercii olan Gümrük Hakem Kurulunda 
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dahi eksperlerin fikir ihtilâfına düşmelerine 
sebebiyet verdiği gibi, verilen eksper karar
ları da idare ve mükellefi ikna veya tatmin 
edici mahiyette bulunmadıklarından bunların 
iptali için Danıştay nezdinde dâvalar açılması
na müncer olmaktadır. 

Bu mahzuru bertaraf etmek ve müstakar 
beyan ve tatbikatı sağlamak için gümrük kıy
metini detaylariyle teşrih eden bir izahname 
veya talimatnamenin bir an evvel ihzarı ve 
ışık tutmak üzere mükelleflerle tatbikatçıların 
istifadelerine verilmesi lâzımdır. 

Avrupa Gümrük îş Birliği Konseyinin Kıy
met Komitesi uzun zamandan beri böyle bir 
izahname hazırlamakta idi. Bunun bir an evvel 
ikmalini konseyden talebetmek yerin.de olur. 

1949 senesinde ve spesifik tarife esasları gö
zetilerek hazırlanmış bulunan Gümrük Kanu
numuzun advalorem tarife esaslarına ve dola-
yısiyle gününün icap ve ihtiyaçlarına cevap 
verecek mahiyette olmadığı hakkikattir. Bu 
ihtiyacı gören Bakanlık yeni bir Gümrük Ka
nunu projesini hazırlamak üzere birkaç sene
den beri çalışmakta ve bu kanunu ihtiyaca sa-
lih hale getirmeye uğraşmaktadır. 

Bu mesai bir an evvel bitirilip, proje Yük
sek Meclislerin mütalâaları da inzimam etmek 
suretiyle kanunivet kesbettiği takdirde güm
rük mevzuatı kifayetli bir hale gelecek ve 
gümrük muamelât ve tatbikatında arz olunan 
yenilik ve kolaylıklar sağlanmış olacaktır. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN —Savm Yusuf Demirdağ 
YUSUF DEMİRDAĞ ("Trabzon) — Devle

tin iktisadi kalkınmasında en mühim rolü oy-
nıyacak bakanlıklardan bibisi de Gümrük ve Te
kel Bakanlığıdır. Bu bakanlığın fasıl ve mad
delerini tetkik ettiğimiz vakit; maaş, ücret, 
temsil ödeneği, yolluk, büro giderleri, yabancı 
dil bilenlere mükâfat, tayın bedeli, giyecek, ta
şıt giderleri, kurs masrafları, bina onarımı gibi 
kalıplaşmış masrafları görüyoruz. 

Kalkınma politikasının gerçekleşmesi için 
her hangi yeni bir tesis veya teşebbüse rast
lamadım. Bu sene yapılmıyacak, gelecek se
ne yapılmıyacak, peki ne vakit yapılacak? 
Halbuki bu alanda yapılacak çok şeyler var. 
Tekel maddelerinden tuz, alkol ve içkiler, 
tahrip maddeleri ve tütün hakkında benden 
evvel konuşan arkadaşlarım maruzatta bulun-
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dular. Ben kısa olarak çay ve şişeler hakkında 
temennilarimi arz edeceğim. 

Malumları olduğu veçhile, memleketimizde 
çok olarak kullanılan bu madde hariçten ithal 
edilirdi. Bunun için Devlet .milyonlarca döviz 
sarfetmek zorunda kalırdı. Mütehassısları ta
rafından yapılan tetkik neticesinde, Şarkî 
Karadenizin iklim ve tabii yapı bakımından 
çay yetiştirmiye elverişli clduğu anlaşılmış, ya
pılan tecrübe müsbet netice vermiş ve bu 
mıntıkada çay yetiştirilmeye başlanmıştır. Bu 
gün Rize ve Trabzon'un Şark kısmına gittiğiniz 
vakit kızıl ağaç ormanları içinde çay tarlaları
nı iftiharla seyredersiniz. Bununla ilgili olarak 
Rize ilinde çay fabrikaları da yapılmış bu su
retle, arazisi dar ve diğer maddelerin yetişti 
rilmesine müsait olmıyar. bu bölgede vatan
daşlara çalışma imkânı temin ve bu sayade bir 
kısım nüfusu mıntıkaya bağlamak imkânı elde 
edilmiş ve harice döviz çıkması önlenmiştir. 
Ziraat Vekâleti ile iş birliği yaparak, çay is
tihsali ve fabrikalarını, iklim ve arazinin mü
saadesi nisbetinde, Şavk'tan - Garb'a doğru 
'büyültmek ve memleketin diğer bölgelerinde 
de tetkikat yaptırılarak çay yetiştirilmesi fay
dalı olduğu kanaatindeyim. Bu seneki bütçe 
de bu mıntıkada bir çay fabrikasının yapılaca
ğını görmek hepimizi memnun ederdi. Hükü
metçe paravı büro giderleri ve saireye sarfet-
mekten ziyade bir sıklet merkezi yaparak hal
kın çalışabileceği fabrikalar kurmak daha fay
dalı olur. 

Di^er bir nokta da Tekel idaresinin rakı ve 
di*er içkilerde kullanmış olduğu şişeleri piya
sadan tekrar tor>!avıp yeniden kullandığını 
öğrenmiş bulunuyoruz. Bunu iki bakımdan 
mahzurlu görmekteyim: Birincisi boş olarak 
daha evvel evlerde ve çarşılarda ne maksatla 
kullanıldığını kimsenin bilmediği bu pis şişele
ri tekrar satmalıp içkilerin imlâsında kullanıl
ması en basit sağlık anlayışına ve hıfzıssıhha 
Kanununa aykırıdır. İkincisi de; memleketi
mizde henüz inkişafa başhyan ve piyasaya bol 
miktarda şişe arz eden şişe senayiine de bir 
balta vurmuştur. Vekâletin dikkatini çeker, 
tashihini tavsiye ederim.* 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Gümrük ve Tekel Ba
kanı. 
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GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ŞEVKET 

BULADOÖLU (Trabzon) — Muhterem Başkan, 
muhterem senatörler, Gümrük ve Tekel Bakan
lığı namına hepinizi hürmetle selâmlarım. 

Her üç parti sözcüsünün, Bakanlığın 1962 
yılı bütçesi müzakeresi sırasında, ileri sürdük
leri temenni, tenkid ve görüşlerine cevabımı 
arz edeceğim : 

Gümrükler Umum Müdürlüğüne ait cevap
larım : 

Halen yürürlükte bulunan 5383 sayılı Güm
rük Kanunu 1949 yılından beri tatbik edilmek
tedir. 

1954 senesinde Gümrük tarifemizde sıklet 
esasından advalorem sisteme geçilmesi üzerine 
bu kanunda 6290 sayılı Kanunla bâzı değişik
likler yapılmıştır. 

Bugünün ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak 
bulunan mezkûr kanuna yeni bir şekil vermek 
modern usul ve esaslardan faydalanarak Güm
rük muamelelerine sürat ve selâmeti temin et
mek ve bunun yanında turizmin inkişafını da 
sağlıyacak hükümleri kapsamak ve memleket ih
tiyaçlarını tam bir şekilde karşılıyacak yeni bir 
Gümrük Kanununun hazırlanması yolundaki ça
lışmalara Bakanlığımızca başlanılmış bulunmak
tadır. 

Bu kanunda, Gümrükle mükellefler arasında 
öteden beri ihtilâfa yol açan hususların yaban
cı memleketler mevzuatı da gözden geçirilmek 
suretiyle bertaraf edilmesine çalışılmaktadır. 

Ezcümle : 
1. Dravbek sisteminin memleketimizde de 

tatbik edilebilmesi için gerekli incelemeler ya
pılmakta olup alınacak neticeye göre kanuna 
lüzumlu hükümler konacaktır. 

2. Halen Gümrük Kanunumuzun 23 ve 24 
ncü maddelerinde yer almış bulunan ve bugü
nün ihtiyaçlarını karşılamaktan uzak olan geçi
ci kabul sisteminin, memleket ticaret ve sanayi
inin inkişafı nisbetinde faydalı olması için ge
nişletilmesi esası kabul olunmuş ve bu maksadı 
sağlıyacak hükümler hazırlanmış bulunmakta
dır, 

3. Mükellefleri doğru beyana mecbur kıl
mak için konulan ve Garp mevzuatından alın
mış olan ceza sisteminin hiçbir şikâyete mahal 
vermiyecek şekilde ve âdil esaslara istinadetti-
rilmek suretiyle düzenlenmesine çalışılmaktadır. 

Yine bugünkü kanunumuzun 148 ve 152 nci 
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maddelerinde yer alan cezanın nisbet ve tevzii 
konularında da esaslı değişiklikler yapılması 
yolundaki çalışmalarımız devam etmektedir. 

197 sayılı Kanunda Bakanlar Kuruluna veri
len ve sanayii koruma maksadını matuf bulu
nan vergi hadlerinde indirmek ve yükseltmek 
suretiyle değişiklik yapmak salâhiyeti lüzumu 
halinde kullanılmakta ve memleketimiz için 
faydalı neticeler süratle sağlanmaktadır. Esasen 
ileri memleketler mevzuatında da aynı hüküm
ler mevcuttur. 

Beyan, tescil ve muayene sistemlerinde mü-
şahade edilen ve haklı şikâyetlere yol açan for
malitelerin kaldırılarak muamelenin daha basit 
bir şekilde ve süratle yapılmasını sağlıyacak hü
kümleri yeni Gümrük Kanununda yer alacak ve 
bu mevzudaki şikâyetler bertaraf edilmiş olacak
tır. 

Memleketimize ziyaret maksadiyle gelecek 
yolcu ve turistler için turizmi teşvik edici hü
kümlerin memleketimizde turistik tesislerin ku
rulmasını, çoğalmasını sağlıyacak esasların ve 
kanuni hükümlerin hazırlanmakta olan Gümrük 
Kanununda yer alması için çalışmalara devam 
edilmektedir. 

Gümrük muhafaza hizmetleri : 
Bakanlığım emrinde çalışan Gümrük Muha

faza Teşkilâtının vazife sahası 6851 sayılı Ka
nunla tâyin ve tesbit edilmiş bulunmaktadır. 
Kanundaki sarahate göre bu teşkilât Deniz ve 
Hava limanları ile sundurma ve antrepolarda, 
Gümrük ve pasavan kapılarında vazife görmek
te, yurdumuza bu mahallerden gümrük muame
lesine tâbi tutulmadan eşya girip çıkmasına 
mâni olunmaya çalışmaktadır. 

Sahil ve hudutlarımızda kaçakçılığın meni 
ve takibi vazifesi de 6815 sayılı Kanunla Jan
darma Genel Komutanlığına bırakılmış bulun
maktadır. 

Kadro itibariyle âmir ve memur olarak 1500 
muhafaza ve 120 deniz personelinden müteşek
kil bulunan Gümrük Muhafaza Teşkilâtı 1957 
senesinden 1961 senesi sonuna kadar 5 yıl içeri
sinde giriş ve çıkış kaçağı olarak Gümrük kapı 
ve limanlariyle nakil vasıtalarında 11 426 308 
lira kıymetinde kaçak eşya yakalıyarak güm
rüklere devretmiş ve kaçakçılar hakkında da 
1918 sayılı Kaçakçılık Kanunu hükümleri tat
bik olunmak üzere suçlular adlî makamlara tes
lim olunmugtur. 

7 .2 .1962 O : 2 
Marmara Denizinde İstanbul ve Çanakkale 

boğazlarında aynı zamanda gümrüklü limanla
rımızda muhafaza hizmetleriyle kaçağın men ve 
takibi vazifeleri halen 40 aded çeşitli deniz va
sıtası kullanılmak suretiyle bu teşkilât tarafın
dan yapılmaktadır. 

6427 sayılı Kanunla tasdik edilmiş ve Hükü
metimizle Birleşik Amerika arasında akdedilmiş 
bulunan Anlaşmaya müsteniden memleketimiz
de vazife gören NATO personelinin ihtiyaçları
nı karşılamak maksadiyle gümrüksüz olarak it
hal edilen bâzı ihtiyaç maddelerinin yalnız bu 
personel tarafından sarf ve istihlâk edilmesi an
laşma icabından bulunmasına rağmen bu kabîl 
eşyanın harice sızdığı, muhtelif kimseler tara
fından kullanıldığı görülmüş bu maddelerin ay
nı zamanda Cenup hudutlarımızdan ve hariçten 
gelen yolcularla da memlekete sokulduğu neti
cesine varılmıştır. 

Büyük şehirlerde bu maddelerin alım ve sa
tımının önlenmesi için mülki idare âmirleri em
rinde polis, jandarma ve, muhafazadan müteşek
kil şehir içi ekipleri kurulmuştur. 

Gümrük Gelirleri : 
1960 malî yılı içerisinde Bütçe Kanununda

ki Gümrük gelir tahmini 2 005 25(^000 liradan 
ibaret bulunmaktadır. Aynı yıl içerisinde 
580 679 690 lira noksaniyle 1. 424 570 310 lira 
tahsil olunabilmiştir. 

1961 malî yılının 10 ayı içerisinde bütçe tah
minlerine göre 1 482 255 497 lira tahsilat ya
pılması gerekirken 298 565 974 lira noksaniyle 
1183 589 523 lira tahsil olunabilmiştir. 

Tahsilatın tahmine nazaran noksan olması ve 
dış ticaretin tahdide tâbi tutulması ve döviz 
sıkıntısından ileri gelmiştir. 

1962 malî yılı geliri olarak Bakanlığımca 
tahsili tahmin olunan miktar 1 302 604 065 li
radan ibaret bulunmaktadır. 

1958 - 1961 malî yılı sonuna kadar iktisadi 
Devlet Teşekkülleriyle belediyeler tarafından 
ithal edilen ve malî durumlarının müsait bulun
maması sebebiyle tahsili tecil ve tehir olunan 
Gümrük Resim ve Vergilerinin tutarı 
402 089 588 liradan ibaret bulunmuştur.- Bu meb
lâğdan 261 813 000 lirası muhtelif tarihlerde 
tahsil edilmiş ve bakiyesini teşkil eden 
140 276 588 liranın da tecil müddetleri sona er
memiş olduğundan henüz tahsil edilememiştir. 
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Gümrük ve 

Gümrük Muhafaza Teşkilâtının 1956, 1957, 

E L D E E D İ L E N G İ R İ Ş T E 

Senesi 

1956 
6 Aylık 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 

Olay 
Aded 

128 
552 
688 
648 
393 
325 

Kaçakçı 
Aded 

97 
588 
589 
645 
389 
264 

Silâh 
Aded 

19 
1 
31 
32 
215 
68 

Mermi 
Aded 

37 093 
69 325 
33 430 
50 995 
53 102 
12 582 

Taşıt 
aracı 
Aded 

10 
27 
37 
41 
16 
5 

Dövizlerin 
kıymet tutarı 

T. L. 

4 004 
179 656 
354 701 
68 215 
121 760 
38 285 

Muhtelif cins 
gümrük 
Kilo 

1 385 
10 768 
18 869 
32 483 
2 459 
579 

: eşyası 
Aded 

11 089 
128 138 
191 752 
119 025 
17 615 
31 465 
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Tekel Bakanlığı 

1958, 1959, 1960,1961 senelerine ait randıman 

Y A K A L A N A N ÇIKIŞTA YAKALANAN 

Çakmak 
Aded 

17 
978 
850 

1 213 
2 238 

74 

Çakmak 
taşı 
Kilo 

3 125 
57 000 
75 995 
47 690 
7 750 

Muhtelif cins 
tekel maddesi 
Kilo 

— 
— 

220 
913 

4 009 

Aded 

12 
914 

8 140 
4 765 
3 879 
4 784 

Muhtclf cins 
gümrük eşyası 

Kilo 

712 
7 134 

179 896 
3 860 
1 154 
1 662 

Aded 

6 381 
7 880 
5 687 

450 
714 
241 

Kesim 
hayvanı 

Baş 

1 038 
137 
— 
— 

667 

Girişte ve çıkışta yakala
nan eşya ve dövizlerin 

kıymet tutarı 

67 647 
1 256 414 
3 510 647 
4 285 758 
1 247 848 
1 105 641 

11 426 308 

Muhterem arkadaşlarım; Gümrük Umum 
Müdürlüğüne ait bütçenin tenkidi sırasında, 
Gümrük Muhafaza 'memurlarının maaşlarının 
artırılması, tahsisatın verilmesi hususunda ar
kadaşlarınım yapmış oldukları teklifler esasen 
göz önüne alınmıştır. Gümrük Muayene memur
larımızın da yetersizliği ele alınmış bulunmakta
dır. Hazırladığımız yeni bir kanunun şümulü 
içine alınmış 'bulunmaktadır. Gümrük Muayene 
memurunu, hesap uzamanı mahiyetinde ve güm
rük çerçevesi içinde bir sisteme bağlıyacağız. 
Turistik mevzuda, hudutlarımıza giren her tu
riste karşı vazifeli arkadaşların daima güler 
yüzle Türkiye'yi temsil etmeleri lüzumunu ken
dilerine hatırlatıyorum. Bu husus üzerinde has
sasiyetle durmaktayım. 

Kıymetli arkadaşlarım; Tekel Umum Müdür
lüğü bütçesi müzakeresi sırasında kıymetli ar
kadaşlarımın vâki tenkid ve görüşlerine cevabı
mı arz etmeden evvel şu hususu arz edeyim : 
Kıymetli ağabeyim Hasan Kangal Bey, Gümrük 
ve Tekel bütçesinin bir tarihçesini yaparaik, 
Gümrük ve Tekel Umum Müdürlüklerinin 1931 
senesinde maliyeye bağlı olduğunu, bilâhara 
bu her iki Umum Müdürlüğün ehemmiyeti ve 
vazifesinin fazlalığı dolayısiyle Gümrük Bakan
lığına bağlandığını ifade ettiler. Bunun yanın
da Koalisyon Hükümetinin bir kanadını teşkil 
eden Cumhuriyet Halk Partisinin 1950 den 
1957 ye kadar Gümrük ve Tekel Bakanlığının 

lağvını istediğini, bu arada, koalisyonun diğer 
kanadını teşkil eden Adalet Partisinin progra
mında Gümrük ve Tekel Bakanlığının lağvı mev-
zuubahısolduğunu söylediler. Demek ki, koalis
yon Hükümetinin her iki kanadını teşkil eden 
partilerin program ve görüşü, bu bakanlığın 
lağvı yolundadır. 

Bendeniz Gümrük ve Tekel Bakanı olarak 
şunu ifade etmek isterim ki, bundan evvel, 
Plânlama Dairesi, bu Başkanlık hakkındaiki la
ğıv mevzuunu mütalâa etmiş, derinlemesine 
etüt etmiş, neticede lağıvda bir fayda mütalâa 
etmemiştir. fial böyle olduğunu farz edersek, 
yeni koalisyon Hükümeti ayrı (bir programla hu
zurunuza çıkmış bulunmaktadır. Biz bu prog
rama sadıkız. Ve yine, Gümrük ve Tekel Ba
kanlığının bir taraftan âmme hizmeti görür
ken, diğer taraftan zirai ve sınai kalkınma yo
lunda, Plânlama Dairesinin 5 yıllık plânını tes-
bit ettikten sonra, bu zirai ve sınai kalkınma
yı memlekette yararlı bir şekilde ifa edeceğine 
inanmakta olduğumuz ve inandığımız için, ben-

. deniz Adalet Partisi olarak bu Bakanlığı uhde
me almış bulunuyorum ve devam edeceğim. 

Tekel Umum Müdürlüğü hakkında sual ve 
tenkitlerin cevabını arz ediyorum. 

Yüksek malûmları bulunduğu gibi Tekel 
Genel Müdürlüğü, katma bütçe ile idare edilen 
sınai, ticari ve malî bir müessese olup müstah
sil, müstehlik, imalâtçı ve işçi olarak çok geniş 
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bir vatandaş kütlesini alâkadar eden mesaisi ile 
esas fonksiyonu Devlet bütçesine gelir sağla
mak olduğu kadar mahsul ve emeği değerlen
dirmek ve aynı zamanda ticari sahada istikrar 
sağlıyarak yurda döviz girmesini temin etmek
tir. 

Tekel işlerimiz yalnız Devlete gelir sağlama 
yönünden değil, aynı zamanda ekonomik geliş
me kaynağı olarak da değerlendirilmektedir. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı, kendi faaliyet 
alanında birçok yeni çay fabrikalarının kurul
ması da dâhil olmak üzere zirai ve sınai kalkın
mamıza hizmet edecektir. 

Çeşitli kanunlarla Tekel altına alınmış olan 
maddelerin alım, istihsal, imal, ithal ve satış 
işlerinden başka Tekel dışında bulunan bira, şa
rap, kibrit ve kahvenin de imal, alım, ithal ve 
satışlariyle de bu idare vazifelendirilmiş bulun
maktadır. 

Bu vazife ve faaliyetleri neticesinde 1962 yı
lında Hazineye 978 milyon lira gelir vermeyi 
taahhüdeden Tekel İdaresinin (A/l) işaretli cet
velde gösterilen cari masrafları 58 255 057 
lira ve (A/2) işaretli cetvelde yazılı yatırım 
masrafları da 70 190 001 lira olup bu idare 
için ceman 128 445 058 liralık masraf bütçesi 
teklif edilmiştir. 

Tekel İdaresinin meşgul olduğu mevzuların 
ehemmiyeti itibariyle başında tütün gelmekte
dir. 

Tütünün memleketimiz iktisadiyatmdaki 
ehemmiyetini izaha hacet yoktur. 300 000 civa
rında müstahsil ailesi tütün ziraati ile meşgul 
olmaktadır. Ayrıca işçiliği, nakliyatı, işlenmesi 
ve ticareti ile geniş ölçüde vatandaşlarımıza ge
çim imkânı sağlamaktadır. 

Diğer taraftan memleketteki istihlâki dola-
yısiyle Hazineye yılda 700 milyon lira civa
rında vasıtalı vergi temin ettiği gibi yurda da 
mühim miktarda döviz getirmektedir. Bir mi
sal olarak belirtelim ki, 1960 yılı Tekel İdaresi 
eliyle yapılan ihracattan memlekete 117 mil
yon liralık döviz getirilmiştir. 

Memleketimizin yıllık tütün istihsali vasati 
olarak yılda 120 milyon kilo civarında olup 
bunun ancak 1/4 ü memleket dâhilinde sarf 
edilmekte bakiyesinin ihracı zaruri bulunmak
tadır. 
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İhracatımızın inkişaf seyrinin teminat altın-

da bulunabilmesi için kaliteli mahsul yetiştir
mek ve istikrarlı fiyat politikası takibetmek za
rureti vardır. 

Bu sene bu iki hususa Bakanlığımızca âza
mi itina gösterilmek suretiyle yeni yıl kampan
yasına girilmiş ve Ege piyasasındaki tatbika
tımızla bu gayeye ulaşma yolunda muvaffak 
bir hamle yapılmıştır. 

Yeni ihracat mevsimi başına, yani 1961 Ey
lül iptidasına 120 bin ton tütün stoku ile gi
rilmiş olduğu halde bu tarihe kadar 66 mil
yon kilosu satılmış bulunmaktadır. 

İhracatımızın aldığımız tedbirlerle daha da 
süratli bir seyirle inkişaf edeceğini ünıidet-
mekteyiz. 

İhracat fiyatlarımızdaki bu istikrarın temi
ninde bu sene mahsulümüzün kaliteli oluşu
nun büyük tesiri vardır. 

Müstahsilimizin önümüzdeki senelerde de 
kaliteli mahsule yönelmesi hususunun sağlan
masına Bakanlık olarak Önemle gayret etmek
teyiz, 

Bu hususta ekiciye her türlü yardıma ama
de olduğumuz gibi yurdumuzda tütün mahsu
lünde görülen Maviküf hastalığının önlenmesi 
yolunda Tarım Bakanlığı ile müştereken ça
lışmaktayız. Buna ait tahsisat da bu seneki 
bütçemize konulmuş bulunmaktadır. 

Bu seneki istihsalimiz 100 milyon kilo ci
varında olmuştur. Yalnız Ege bölgesine düşen 
miktar 64 milyon kilo olup bir taraftan müs
tahsil, diğer taraftan tüccarın menfaatlerini 
göz önünde tutmak suretiyle Bakanlığımızın 
aldığı tedbirler sayesinde bir hafta gibi kısa 
bir zaman içinde tamamı satılmıştır. 

Bundan, 3 500 tonu Tekel İdaremiz tarafın
dan, bir o kadarı da Amerikalılar tarafından 
satın alınmış ve geri kalan 57 milyon kilosu 
tüccarlarımız tarafından müstahsili memnun 
edecek fiyatlarla mubayaa edilmiş ve böylece 
bu yılki Ege tütün piyasası geçen senelerle 
mukayese edilemiyecek derecede gerek müs
tahsilin, gerekse tüccarın menfaatine uygun 
bir neticeye varmıştır. 

Çok kıymetli arkadaşlarım, şunu da arz et
mek isterim. Hakikaten Hükümetinizin takib 
etmiş olduğu tütün fiyat politikasından Ege 
mıntakasmda tütün ekicileri çok memnun kal-

I mıştır. Hepsi Hükümete karşı minnettardır. 
\ 



O. Senatosu B : 
Bu neticenin istihsalinde köylümüzün kali

teli tütüne ehemmiyet vermiş olmasının büyük 
tesiri aşikârdır. 

Bugünlerde açmak üzere olduğumuz ve da
ha sonra açacağımız Karadeniz ve Marmara dizi 
ve Karadeniz demet piyasalarının da îdaremiz-
ce alman tedbirler yanında mahsulün kaliteli 
oluşu bakımından aynı iyi neticeye varmasını 
temine çalışmakta ve bu neticeye varacağımızı 
ümidetmekteyiz. 

Diğer taraftan, idarece satın alınan tütün
lerin muhafaza, bakım ve işlemelerine son de
rece ehemmiyet vermekte ve bunun için tesisle
rimizi daima tevsi ve ıslaha çalışmaktayız. 

Nitekim huzurunuzda müzakere edilen büt
çenin aidolduğu kısmında görüleceği üzere 
emanet ambarı, bakım evi, bakım ve işleme 
tesislerinin ıslah, tevsi ve yeniden inşası için 
yekûnen 8 540 000 lira mevcut bulunmaktadır. 
~ Sigara imalâtı mevzuunda bilhassa iki şi
kâyet konusu ile karşıkarşıya kalmış -bulunu
yoruz. 

Bunlardan birisi sigaraların kalitesi üzerin
dedir. 

Tekel idaresinin imalâttaki çok sıkışık du
rumuna rağmen yine de sigaraların kalitesi 
üzerinde hassasiyetle durmaktayız. - Ve bu sa
hadaki gayretlerimize devam edeceğiz. 

ikinci şikâyet, rağbet gören bâzı nevi siga
raların bilhassa Çamlıca sigarasının piyasada 
kâfi derecede bulunmamasıdır. 

ilk imalâta başladığı zaman ancak ayda 
6 000 kilo satış yapmakta ve bu miktar ihtiyaç 
mevcut bulunmakta iken süratle artan talep 
karşısında idare aylık imalâtını 35 000 kiloya 
çıkarmış olmasına rağmen talep ve ihtiyaç her 
gün daha süratle artmakta olduğundan şikâyet 
mevzuu olan darlık doğmuştur. 

Her ne kadar mevcut imkânlarımızla bu dar
lığı gidermeye âzami gayretimizi sarf etmekte 
isek de bu sigarada olduğu gibi 'başka nevi^ 
lerde mevcut bütün imalât sıkıntımızı ancak 
yeni tesislerimizin ikmali ile sağlamak imkânını 
bulabileceğiz. 

Bunun için de Maltepe'de inşa edilmekte 
olan Sigara Fabrikasının ikmali ile faaliyete 
geçmesine ehemmiyetle çalışmaktayız. 

Yıllardanberi tütün ekicilerinden kesilen 
primlerle kurulması düşünülen ve hattâ 1950 
senesi başında çıkarılan 5628 sayılı Kanun bi-
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lâhara Büyük Millet Meclisine değişik bir şe
kilde sevk edilen tasarısı da kanunlaşaınıyan 
müessesenin bir an evvel kurularak müstahsil 
hizmete girmesi için çalışmalara haşlamış bu
lunmaktayız. 

Yıllık satışı ortalama 60 milyon litrenin 
üzerinde olan ispirto ve ispirtolu içkilerin bir 
yıllık satış bedeli yekûnu 330 milyon lira ci
varında olup bundan senede Hazineye intikal 
etmek üzere idareye tahminen 225 milyon 
lira kâr sağlamaktadır. 

Bu bakımdan ispirto ve ispirtolu içkilerle 
olan alâkamızın ehemmiyeti aşikârdır. 

Bir yandan dahilî istihlâki karşılamaya uğ
raşırken bir taraftan da dışarda sürümü olabi
lecek içkilerimizi ihraeedebilinek ve böylece 
yurda döviz getirmek imkânları üzerinde gay
ret sarf etmekteyiz. 

Bu hususta bilhassa gerek dâhildeki müs
tehlike kaliteli şarap hazırlamak, gerekse bu 
şaraplara ihraç piyasaları bulabilmek için tek
nik ve ekonomik çalışmalarımızı hızlandırmış 
bulunmaktayız. 

Bu faaliyetlerimize muvazi olarak Çanak
kale Şarap Fabrikasının süratle ikmaline ça
lışmaktayız. 

Ayrıca Tekirdağ Şarap Fabrikasının tevsii, 
Paşabahçe Şarap imalâthanesi ve Ürgüp Şarap 
Fabrikasında kupaj küvleri, izmir Şarap Fabri
kasının tesislerinin ikmali ve sair bilcümle şarap 
tesislerimizin ıslah ve tevsi hususları ele alınmış 
olup bu işler için gerekli ödenekler yatırım büt
çemize konulmuş bulunmaktadır. 

Böylece imal edeceğimiz bol miktarda kaliteli 
şarapların ihraç imkânlarının da elde edileceği 
kanaatindeyiz. 

1960 yılında dış piyasalara satılan 1 700 000 
litre şarap karşılığı memlekete 1 413 000 liralık 
döviz girmiştir. Bu miktar şarap ihracatımızı de
vam ettirmekle beraber daha da artırılması huşu 
sunda gayretler sarf etmekteyiz. 

(Bira imalâtımıza gelince; 
Vatandaşlarımızın biraya olan ihtiyaçlarının 

bugünkü imalât yekûnunun fevkinde olduğu aşi
kârdır. 

Bu ihtiyacı karşılıyabilmek için Tekel idaresi 
elinden ıgeleni yapmış ve yekûnen 30 milyon 
litre olan fabrikalar kapasitesini 33 milyona 
çıkarmıştır. 
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Artan bira istihlâki karşısında yeniden iki 

bira fabrikası ile bir merkezi malt fabrikasının 
kurulması hususu etüt edilerek hazırlanan rapor 
Devlet Plânlama Dairesine gönderilmiştir. Alına
cak netice ve cevaba göre derhal faaliyete geçile
cektir. 

Mevcut bira fabrikalarımızın kapasitelerinin 
yukarda bahsedildiği üzere 3 milyon litre daha 
artırılabilmesi için şimdiden hazırlıklara başlan
mış ve bu maksatla bütçemize 5 milyon lira 
ödenek konulmuş bulunmaktadır, 

Kısa mazisine rağmen memleketimiz ziraatın-
de ve iktisadiyatında gün geçtikçe büyük ve 
önemli bir yer işgal eden çaylarımızın lâyık ol
duğu ehemmiyetle ele alınması bakanlığımızın 
üzerinde hassasiyetle durduğu bir konudur. 

(Bir misal olmak üzere söyliyeyim ki, 1961 yı
lında Tekel İdaresi çay bölgelerinden 24 231 ton 
yaş çay yaprağı satmalmış ve mukabilinde müs-
tahsıla 72,5 milyon lira ödemiştir. 

Çay bahsinde bütün gayretimiz çay istihsalini 
memleket istihlâkini karşılıyacak seviyeye çıka
rarak çay ithali suretiyle memleket dışına döviz 
çıkmasını önlemektir. 

Bugün için memleket çay istihlâk yekûnu 0 
milyon kilonun üstündedir. Buna mukabil yerli 
mahsulden elde edilen yıllık çay miktarı 6 milyon 
kilo civarındadır. 

Bunun 1963 senesinde 9 milyon kiloyu bula
cağını tahmin etmekteyiz. 

Bu sebeple mevcut istihlâki karşılıyabilmek 
için geçirdiğimiz yıl içinde hariçten 57,5 milyon 
liralık döviz mukabilinde 5 000 ton civarında çay 

«* ithal edilmiştir. Bu yıl da ithalâtta bulunmak 
zarureti vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, tütün mevzuu; Tür
kiye'nin iktisadiyatı bakımından üzerinde durul
ması lâzımgelen bir konudur. Bu seneki istihsali 
miz 100 milyon ton civarındadır. Bunun 65 mil 
yonu Ege'den elde edilmektedir. Ege'nin 65 mil
yon tütün istihsali karşısında, bu bölgenin tütün 
ekimine müsaidolan arazisinin 65 milyonun üze
rinde olduğu muhakkaktır. Kaliteli tütün ekimi 
yapılacak arazi üzerinde mutlaka ve ısrarla du
rulacaktır. îyi kaliteli tütün elde etmek Bakan 
lığımızın birinci prensibi olacaktır. Bu sebeple 
taban araziye tütün ektirmiyeceğiz. Bu sene Ege 
mmtakasmı tatmin ederken kendilerine açıkça 
ifade ettik. Bu taban araziye ekilen tütün ran 
dımanlı olmuyor, ihracı imkânsız bir duruma ge-
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liyor. Ancak şunu arz etmek isterim; bu demek 
değildir ki, Ege'nin istihsalini aynı seviyede tu
tacağız. Bu mmtakanm tütün istihsalini normal 
istihsal seviyesinde tutmak mecburiyetindeyiz. 
Bu istihsal seviyesi 90 milyon ton olarak tahmin 
edilmektedir. Hiçbir zaman sürprodüksüyone, 
fazla bir istihsale gitmeden, bunu taban arazisin
de, tesbit ettiğimiz yerde bir miktar tütünü ek
tirmek suretiyle normal bir istihsal seviyesinde 
tutacağız. Buna mütenazır olarak tütün piyasa 
smda istikrarı temin edeceğiz. Bu istikrarı temin 
ettişimiz zaman, tütün rekoltemiz ve ticaretimiz 
normal bir seyir içinde devam edecektir. 

Kıymetli arkadaşlarım, biliyorsunuz ki, Tekel 
Umum Müdürlüğüne ait bütün tütün fabrikaları 
eski byıalar içinde monte edilmiş, imalât kabili
yetleri bugünkü piyasayı tatmin edici durumda 
değildir. Bunun için Maltepe'de yeni tütün fab
rikaları yapmaktayız. Kısa zamanda imalâta ge 
çeceğiz. Bu takdirde bugün şikâyetçi olduğumuz 
imalât konusundan kurtulmuş olacağız. 

Kıymetli arkadaşlarım, konuşan her iki hatip 
de Tütün Bankası mevzuuna temas ettiler. Ben
deniz de kısaca kendilerine arzı cevap edeceğim 
1946 da yüzde 5 nisbetinde mubayaa sırasında 
ekicilerden kesilmiş olan bu miktarlar, bilâhara 
1950 senesinde 5628 sayılı Kanunla kanunlaştırıl-
mış ve bu kanuna göre, ekicilerden kesilen bu pa
ralar 80 milyon lirayı bulduğu takdirde, bu-au 
Tekel İdaresi, Ziraat Bankası ve İş Bankası 100 
milyon liraya iblâğ etmek suretiyle, bir Tüt;an 
Bankası kurulacağı derpiş edilmiştir. Fakat 1957 
senesinde ekicilerden kesilmiş olan 60 küsur mil
yon lira Ziraat Bankasında bir fona yatırılmış ve 
bu fon 21 milyon liralık bir faiz getirmek sure
tiyle 94 milyon lira elimizde mevcut bulunmakta
dır. Ama 1957 tarihinde ne ekicilerden kesilen pa
ralar 80 milyon lirayı bulmuş, ne de diğer saydı
ğını bankalar ve Tekel İdaresi 20 milyon lirayı 
verdikleri için kanuna göre banka kurulamamış
tır. Ticaret ve Gümrük Tekel Bakanlıkları tara
fından hazırlanmış olan bir tasarı geçmiş zaman
da Meclise arz edilmiş, fakat kanunlaşmamıştır, 
94 milyon lira olan bu para ile Millî Korunma 
Kanununa göre, Tekel tarafından, destekleme va
zifesi yapılacaktır. Ekicilere ait para ile kurdu
ğumuzdan dolayı, onlara ait 15 milyon lirayı da 
ilâve ettiğimiz zarnan,*ekiciler namına 100 mil
yon lira bloke edilmiş olmaktadır. Bu bankayı sü
ratle kurmak tasavvurundayız. Bu bankanın ku-

— 346 — 



0. Senatosu B i 
ruluşu Gümrük ve Tekel Bakanlığına aidolmadığı 
gibi, Ticaret Vekâletine de ait değildir. Tetkiki
mize göre, bu bankanın şimdiye kadar kurulama 
masının sebebi, banka hüviyetinde olduğu yolun
dadır. Banka hüviyetinde kurulacak olursa, tütün 
mubayaasına girmiyecektir. Girdiği zaman teh
likeli bir durum arz edeceği mütalâasıhdayız. 
Gümrük Bakanı olarak biz, kurulacak müessese
nin mevzuunu henüz tam olarak tesbit etmiş, de
ğiliz. Esasen bu bizim vazifemiz de değildir. Ka
nunu Yüksek Heyetinizin huzuruna gelecektir. 
Hem Millet Meclisi ve hem de Yüksek Senatörle
rin karar vermesi daha uygun olacaktır. 

içicilerin yıllık umumi satışı ortalaması üü 
milyon litrenin üzerinde bulunmaktadır. İspir
to ve ispirtolu içkilerin senelik satış yekûnu 
330 milyon civarındadır. Senede 225 milyon li
ra kâr sağlanmaktadır. Bu bakımdan ispirto ve 
ispirtolu içkilere karşı olan alâkamızın ehem
miyeti aşikârdır. 

Kıymetli arkadaşlarıma arzı cevap ederken, 
ispirtolu içkilerden bahsedip geçiyorum. Plân
lama Dairesi, câri plânlamada bir ispirto fabri
kası derpiş etmiştir. Bu ispirto fabrikası bizim 
konumuza girmemekle beraber, biz bunu yine 
bir sanayi vazifesi kabul edip yapmak kara
rındayız. Plânlama Dairesine mütenazır olarak 
Bakanlığımızda da bir Plânlama Dairesi kur
muş bulunuyoruz. Bütün bu mevzular etüt 
edilmek suretiyle, yakın bir zamanda 5 senelik 
plâna bu hususu da ithal edeceğiz. 

Şarap mevzuuna gelince; kıymetli arkadaş
larım, Türkiye'de şarabın umumi imalâtı 33 
milyon litre tutmaktadır. Bunun 13 milyon lit
resini Tekel Umum Müdürlüğü kendi fabrika 
ve imalâthanelerinde yapmaktadır. Bakiyesi 
şarap âmilleri tarafından yapılır. Memleketi
mizin bağcılığa müsaidolması şarap imalâtının 
artırılması memleketimizin millî geliri bakı
mından üzerinde hassasiyetle durulması lâzım-
gelen bir mevzudur. Bağ yapılacak arazinin da
ha ziyade ekime müsaidolmıyan taşlık araziler 
oluşu, vatandaşın böyle arazilere sahibolması 
ve bundan geçimini sağlaması yönünden Ba
kanlık olarak bu şarap mevzuunda bir yatırım 
yapmak kararındayız. Şarap eskidikçe kıymet 
kazanır. Binaenaleyh, yatırımda bir zararımız 
olmıyacaktır. Bu yatırım yoliyle bağcılığımızı 
ve şarapçılığımızı inkişaf ettireceğimize kaani 
bulunduğumuzdan bu programa mütenazır ola-
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j rak ihracat programını da hazırlamak bu ça

lışmaları sürat ve titizlikle gerçekleştirme yo
lundayız. Ayrıca, şaraplarımızın satışını ve 

' kolaylıkla ihracını temin etmek için mütehas
sıs da getirtmek kararındayız. Bu yılki bütçe
de de bunun için tansısat taiebettık. Tansısat 
taleûımız kabul edilmiştir. Bu mütehassıslarla 
çalıştığımız zaman Avrupa şarapıarı Kalitesin-
de şarap temin edecek olursak, satış ıniKanı da 
kolaylaşmış olacaktır, lyüü yımıaa uış piyasa
lara satılan s,arap miktarı, i VUU UUu nuedır, 
Karşılık olarak gelen üovız ise, 1 4ı<3 Uuu lira
dır. üu miktar şarap ihracatımızı devanı ettir
mekle beraber, dana da artırılmasına gayret 
sarf edilecektir. Ayrıca votka satışı ve ınra-
çatı üzerinde ısrarla durmaktayız. 

Bira imalâtımıza gelince ; Vatandaşlarımı
zın biraya olan ihtiyaçları bugünkü ıınaıat ye
kununun fevkinde olduğu aşikardır. 

Çok kıymetli arkadaşlarım, biranın Türki
ye'deki imalât miktarı öü milyon litre civa
rındadır. Bugün hakiki ihtiyaç oU milyon litre
nin üzerindedir. Bu ihtiyacı göz önüne alan 
Plânlama Dairesi, esasen bir yeni bira fabri
kası kurulması yolunda bize direktif vermiş 
bulunmaktadır. Bu direktife uygun olarak, 
Plânlama Dairesinin bira fabrikası kurulması
na dair hazıriıyacağı plânlan derhal tatbıka 
koyacağız. Bu suretle hem arpa istihsalimizi 
artırmak suretiyle millî geliri artırmış ve hem 
de vatandaşın bira ihtiyacını tatmin etmiş ola
cağız. 

Çay bahsine geçiyorum. Çok kıymetli arka
daşlarım, çay ziraati Türkiye'de yenidir. Yeni 
olmakla beraber üzerinde hassasiyetle durul
ması lâzımgelen bir mevzudur. Senelik çay 
istihlâkimizi 6 milyon kilodur. Bunun yarısını 
ithal etmek suretiyle temin ediyoruz. Fakat 
şurası sevindiricidir; Rize, Hopa ve Karadeniz 
mmtakasmda istihsal edilen çayın miktarı 
1960 senesinde 18 milyon kilo yaş yapraktı. 
1961 senesinde 25 milyon kiloyu bulmasına 
rağmen, bu sene 36 milyon kilo olarak tahmin 
ediyoruz. Bu miktarı elde ettiğimiz takdirde 

I 7 - 8 milyon kilo imâl edilmiş çay elimize ge-
I çecektir. Karadeniz mmtakasmda çay imalâtı 

süratle artmaktadır. Fakat burada şunu da ilâve 
I etmek isterim ki, bu artışa mütenazır olarak 
I imalât tesisleri tam zamanında yetiştirileme-
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mistir. Bu bakımdan çay imaline mütenazır 
olarak almamıyan tedbirler yüzünden imalâ
tımız bu sene sıkışık durumdadır. Ama, bu 
duruma rağmen yeni tedbirleri de aldırmıya 
devam ediyoruz. Makina enstitüsüne sipariş 
verdiğimiz makinaları portatif barakalara 
kurarak imalâtımızı hazırlamaktayız. Prensibi
miz iyi kalite çay elde etmektir. Bu takdirde; 
yaptırdığımız, bu işlere göre, dışarıdan çay it
hali yapmadıktan başka Karadeniz mmtakası 
bir çay harmanı olabilecek duruma gelecek
tir. Bu durumda dışarıdan ithal ederek yap
tığımızın üstünde bir verim sağlanacaktır. Bu 
şekilde iyi kaliteli çay elde ettiğimiz zaman, 
ithalâtı durdurduktan başka, ihracat için de 
zemin bulabileceğiz. Memleketimiz için bu su
retle mesut bir gelecek hazırlanmış olacaktır. 
İnşallah buna da ulaşabileceğiz. 

Bu sene çay mevzuunda, koyduğumuz 25 
milyon lira yatırımla, 5 yerde ayrı ayrı fab
rikalar inşa etmekteyiz. Fakat bu istihsalimiz, 
bu fabrikaların eğer yalnız binalarını inşa 
edersek yetişmiyecektir. 

Tuz mevzuuna gelince : Vatandaşlarımızın 
büyük bir kısmını ve bilhassa köylü vatandaşla
rımızı yakından ilgilendiren tuzun senelik 
istihsali 500 bin ton civarındadır. İstihlâkimiz 
ise 400 bin ton civarındadır. Tuz fiyatı kanu
nen 3 kuruş olarak tâyin edilmiş olmasına 
rağmen muayyen tesislerden istihsal edilen tuz, 
nakliyat ve sair masraflarla daha fazlaya mal 
olmaktadır. Vatandaşlarımızın daha kolay ve 
ucuza tuz alabilmelerini teminen tuzlaları 
bir programa bağlamakta ve bunun tatbikatına 
geçmek yolundayız. 

Muhterem arkadaşlarım, tuz istihsalinin faz
lasını Japonya'ya satmaktayız. Ayrıca istihsal 
fazlasiyle soda fabrikası kurma yolundayız. Di
ğer taraftan Amerika'dan aldığımız bâzı tek
liflerde kaya tuzu istenmektedir. Bunun da bir 
programa bağlanması kararındayız. Eğer bir 
programa bağlıyacak olursak, Amerika'ya tra
fik malzemesi olarak milyonlarca ton tuz ihrac-
etmemiz imkânı hâsıl olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, bir grup sözcüsü 
arkadaşımız, tekel işlerimizden elde edilen im
kânlarla yalnız kendi sahasında değil, ziraatin 
ve sanayiin kalkındırılmasında da istifade 
edilmesi bakımından mütedavil sermaye mev
zuuna temas etmektediler. Bizim görüşümüz de 
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j 500 milyon lirayı bulan Tekel mütedavil serma

yesini daha aktif ve hareketli bir yola sevk et
mektir. Fakat henüz zaman bakımından yeni 
olduğumuz için bu tetkikleri yaptıramamışızdır. 
Fakat kararımız o yoldadır. Bu 500 milyon lira
lık mütedavil sermayeye fazla bekletmeden bir 
hareket vermek zorundayız. Eğer sanayi ve 
zirai kalkınma yoluna sevk edecek olursak bu 
prensip kararlarına da riayet etmek mecburiye
tindeyiz. 

Bir arkadaşım, çok mütenevvi sigara bulun
duğunu ifade ettiler. Memleketimizin bünyesi
ne uyarak, sigara nevileri yapılmaktadır. Köy
lü sınıfımıza ait başka, esnaf sınıfına veya me
mur sınıfına başka nevi sigara çıkarmak zorun
da olduğumuz için, sigara nevi de değişmekte
dir. Kıymetli arkadaşlarım, Gümrük Bakanlığı 
bütçesine ait arkadaşların vâki tenkidlerine ve 
görüşlerine cevaplarımı arz ettim. Hepinizi hür
metle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Aydıner. 
HİDAYET AYDINER (C. Başkanlığı Kon

tenjanı) — Bir dakika efendim. Memlekette şa
rap istihsalinin çoğaltılacağını vadettiler. Te
şekkür ederiz. Bu işe gidilirken, Göksu vadisi 
üzüm bakımından âdeta stok yeri durumunda
dır. Burada siyah karun üzümlerinden şarap 
yapılması ve Yerköprü Santrali gibi kuvvetli 
enerji sahasında bu tesislerden faydalanılma
sını Vekil Bey tetkik etmişler midir, etmemiş
ler midir? Lütfen izah buyursunlar. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ŞEVKET 
BULADOĞLU (Devamla) — Muhterem arka
daşlarım, Bakanlığıma ait görüşümü arz eder
ken gerek şarap fabrikalarının ve gerekse ima
lâthanelerin kapasiteleri hakkında bunları bir 
programa bağlıyacağımızı arz etmiştim. Bunlar 
bir program dâhilinde yapılacaktır. Buna mü
tenazır olarak, bağcılığın inkişafı, lâzımgelen 
yerlere göre, pek tabiî programlarımızda ifa
desini bulacaktır. Kaldı ki, arkadaşımızın ifade 
ettiği yerde bağ mevcuttur. Binaenaleyh, bun
lardan pek tabiî olarak istifade edilecektir. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Betil. 
ZÎHNl BETlL (Tokat) — Sayın Bakan 

izahları sırasında, Tütün Bankası kurulacak 
mıdır, kurulmıyacak mıdır, kurulacaksa ne za-

I man kurulacaktır, mevzuu üzerinde tatmin 
1 edici konuşmadılar. Sonra dediler ki, şayet bu 
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banka kurulursa tütün mubayaa edecektir. Ka
naatimce tütün mubayaa etmesi tehlikelidir. 
Bendeniz, bu izahatı, mahsullerinin satışı sıra
sında Hükümetten yardım bekliyen ve bu ban
kanın kurulmasına intizar eden insanlar bakı
mından tatmin edici bulmadım. Kendilerinden 
bu noktayı kısaca izah etmelerini rica ederim. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ŞEVKET 
BULADOĞLU (Devamla) — Kıymetli arkadaş
larım, Tütün Bankasının kurulması yolundaki 
düşüncemizi arz ettim. Banka kurulacak ve tü
tün mubayaa edecektir diye Gümrük ve Tekel 
Bakanı olarak bir ifadede bulunmadım. Yalnız 
1960 senesinde Tütün Kongresinde alman bir 
karara uyularak, Tütün Bankası kurulması için 
bir kanun hazırlandığını söyledim. Bu Tütün 
Bankası Kanunu 5628 sayılı Kanundur, halen 
elimizdedir. Bizim beyanımız odur ki, Gümrük 
ve Tekel Bakanı olarak onu ifade ettik ki. Tü
tün Bankası kurulması ve bunun mubayaaya 
girişmesini ekicilerin menfaatine görüyoruz. 
Tütün mubayaasına 100 milyon lira ile girişile-
mez. Tütün piyasası'tehlikelidir. Bunu burada 
arz ettik ve kanaatimizde ısrar edeceğiz. Bizim 
diğer bir kanaatimiz ki, berveçhi peşin lüzumlu 
görmüyorum; bankanın kurulmasına hâkim 
olan Ticaret ve Gümrük Vekâleti düşünce ve 
görüşleri de değildir. Doğrudan doğruya ekici
lerdir. Tabiî bu mevzuda Büyük Meclisin de 
takdir hakları olacaktır. Kanun ilerde sizlerden 
çıkacaktır. Bâzı arkadaşlarımızın ve ekicilerin 
temennileri başka başka mecralardadır. 

BAŞKAN — Sayın Ersü. 
VEHBÎ ERSÜ (Tabiî Üye) — Sayın Bakan, 

kaya tuzundan milyonlarca ton ihracatımız ola
cağını bahsettiniz, acaba elimizdeki kaya tuzu 
nerelerde ve ne miktar, rezervleri ne kadardır1? 
Ayrıca, bu kaya tuzu sadece tuz olarak mı ih-
racedilecektirl Yoksa, soda ve klor ve klor mü-
rekkebatma mı inkılâbettirilecektir 1? 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ŞEVKET 
BULADOĞLU (Devamla) — Muhterem arka
daşlarım, Amerika'dan böyle bir teklif aldık. 
Fakat kaya tuzunun çıktığı yerden sahile ka
dar nakledilmesi ve gemilere yükletilmesi mas
rafları muvacehesinde teklif edilen fiyatı tut-
turamadık. Bunun için bunu bir programa bağ
lamak suretiyle tuzun istihsal maliyetini düşür
memiz icabediyor. 
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| Kaya tuzunun miktarı hakkında şimdi katı 
I bir rakam veremiyeceğim. Memleketimizde faz

la miktarda mevcuttur. 
Diğer taraftan tuzdan istihsal edeceğimiz 

yeni imalâtlar yine Plânlama Dairesinin yapa-
cnğı programlara bağlıdır. Ancak, kaya tuzun
dan imale başlamak suretiyle yeni bir sanayi 
kurmak düşüncesi, arz ettiğim gibi, henüz bir 
programa bağlanmamıştır. Bunun ihracı da he-

/nüz etüdedilmemiş bulunuyor. 

BARKAN — Sayın Batur. 
SUPHÎ BATUR (Sinop) — Tütüncülüğümü

zün gelişmesi bakımından bunun Ziraat Bakan
lığına bağlanması ve kontrolünün Tekel Ba-

j kanlığınca yapılması hakkında ne düşünüyor-
j 1ar? 
| GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ŞEVKET 
i BULADOĞLU (Devamla) — Muhterem arka

daşlarım, Tarım Bakanlığınca bir Tütün Ka
nunu hazırlanmış bulunuyor. Bendeniz Gümrük 
Tekel Bakanı olarak henüz bu tasarıyı görmedim. 
Ancak kanaatimiz şöyledir : Ziraat Vekâletinin 
16 umum müdürlüğü meyanmda bu vazife ile 
tavzif edilmesinin müşkülâtını, düşünmekte
yim. Bütün monopol olan Avrupa memleketle
rinde tütün mevzuu monopol idaresine verilmiş
tir. Bu bakımdan Tarım Bakanlığına Tütün 
Kanununun tatbikini vermenin lüzumuna kaani 
değilim. 

BAŞKAN — Sayın Kangal. 
HASAN KANGAL — Tütüncüler Bankası 

I 

I Kanununun yanılıp hazırlandığı ve hattâ kesbi 
i kanunivet ettiği, ancak ve ancak tatbikata ko-
i nulmaclifh yolunda bendeniz bir malûmata sa

hibim. Elbette ki, bu hâdisede daha katî malû
mat sahibi Sayın Bakandır. 

BAŞKAN — îzahat değil sual soracaksınız. 
HASAN KANGAL (Devamla) — Çok muh

terem Reis Beyefendi, 94 milyon lirayı bulan 
bu müstahsıldan kesilen paralar hakkında ben
deniz tenkidlerimi yaparken bilhesap tâbirini 
kuullandır, nakden demedim. Fakat münakaşa 
ve karşılıklı sorular tevali edince çok mühim ve 
hassas olan bu mevzuda tütün müstahsilim hu
zura kavuşturmak için, bilhesap 94 milyon mu? 
Yoksa nakden alınabilecek durumda olan 94 
milyon lira mıdır? 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ŞEVKET 
BULADOĞLU (Devamla) — Efendim, ekiciler-
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den kesilen paranın, Ziraat Bankasına yatırıl
dığını söyledim. Bu para halen 94 milyon lira 
olup istendiği zaman alınabilecek bir paradır. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Şimdi, Sayın üyelerden Yusuf 
Demirdağ'm bir önergesi vardır, bir talepte 
bulunuyorlar. Sanayi Bakanlığı bütçesinde şahsı 
ve grupu adına söz almayı talebediyorlar. An
cak; Anayasamızın 85 nci maddesi grupların 
kaç kişiden teşekkül edeceğini belirtmiştir. Bu 
durumda bir Meclis parti grupu mevzuubahsola-
mıyacağma göre, kendilerine ancak şahısları 
adına söz verilebilecektir. 

Efendim, bütçenin tümü üzerindeki müzake
reler bitmiştir. Bölümlere geçilmesi hususunu 
reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. Bölümleri 
okutuyorum. 

B. Lira 

Birinci kısım - ödenek ve benzeri 
özlük haklar 

101 Bakan ödeneği 12 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir, 

tkinci kısım - Personel giderleri 
I - Maaşlar ve ücretler 

201 Maaşlar 25 426 453 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

202 Ücretler 2 417 000 
BAŞKAN — Bu bölüme ait bir önerge var

dır. Okuyoruz. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
1962 yılı bütçesine bağlı (D) cetvelinde Güm

rük ve Tekel Bakanlığı kadrolarının merkez hiz
metlileri arasında 200 TL. aylık ücret ile çalışan 
(21) personel mevcuttur. Bu personelin maaşla
rına 50 şer lira zam yapılmak üzere, Bakanlık 
bütçesinin 410/10 ncu bölümünden 15 120 lira
nın azaltılarak 202 nci bölümün 11 nci madde
sine eklenmesini arz ve teklif ederim. 

7 Şubat 1962 
Suphi Karaman 

BAŞKAN — Komisyon. 
KARMA KOMİSYON ADINA ÎLYAS SEÇ

KİN (Ankara) — Mutabıkız. 
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BAŞKAN — Hükümet? 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ŞEVKET 

BULADOĞLU (Trabzon) — Mutabıkız. 

BAŞKAN — Bu bölümü, 15 120 liranın ilâ
vesiyle 2 432 120 lira olarak oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

B. Lira 

203 Merkez geçici hizmetliler ücreti 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

96 000 

II - Başka haklar 
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge

reğince yapılacak zam ve yar
dımlar 777 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gereğin
ce ödenecek para mükâfatı 1 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü mad
desinin (D) fıkrasiyle 34, 38 ve 
39 ncu maddeleri gereğince T.C 
Emekli Sandığına yapılacak öde
meler 1 810 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

210 Temsil ödeneği 4 200 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

212 4367, 6706, 6811 ve 7046 sayılı 
kanunlar gereğince ödenecek er 
tayını 1 549 800 
BAŞKAN — Kabul edenler.,. Et-
mivenler... Kabul edilmiştir. 

214 6535 sayılı Kanuna göre verile
cek tazminat 10 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

218 6410 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desi gereğince ödenecek kasa taz
minatı 
BAŞKAN —- Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

76 765 
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220 

Lira 

301 

302 

303 

304 

305 

306 

307 

308 

309 

403 

406 

407 

Et-

Et-

410 

1615 sayılı Kanun gereğince öde
necek yemeklik bedeli 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Üçüncü kısım - Yönetim giderleri 
Merkez daireleri büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Posta telgraf ve telefon ücret ve 
giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler kira bedeli 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince öde
necek tedavi giderleri ve yolluk
ları 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Dördüncü kısım - Daire hizmetleri 
Temsil giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Haber alma giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Muhasebei Umumiye Kanununun 
48 nci maddesini ilgilendiren gi
derler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecek ve teçhizat giderleri 1 

10 000 

165 000 

530 000 

350 000 

330 000 

115 000 

300 000 

217 801 

155 000 

636 500 

7 500 

25 000 

650 000 

030 000 

BAŞKAN — Biraz evvel kabul ettiğiniz 
15 120 liranın tenziliyle 1 014 880 liralık 410 
ncu bölümü oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B. 
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412 Gümrük kapılarında ve deniz 
motorlarında vazife görenlere 
yapılacak ilk yardım için alına
cak tıbbi ecza ve malzemeler 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıma giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Kaçakçılarla çarpışma neticesinde 
ölen muhafaza memurları ve de
niz müstahdemlerinin teçhiz, tek
fin ve kabir yapma giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Gümrük hizmetleri giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Para ^Öndermee giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
mivenler... Kabul edilmiştir. 
Üniversite ve yüksek okullarda 
okutulan öğrencilere verilecek 
burslar 
BAŞKAN 
miyenler.. 

Et-— Kabul edenler. 
Kabul edilmiştir. 

Yavm eriderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir, 
Stai liderleri 
BAŞKAN —• Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Milletlerarası kongre ve konfe
ranslara iştirak edeceklerin yol
luk ve enderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Kurs sriderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Tarife Kanununun izahnamesi ve 
eşya fihristinin hazırlanmasında 

7 000 

50 000 

2 000 

80 000 

100 000 

228 750 

60 000 

80 001 

200 000 

188 360 
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bilirkişi sıfatiyle çalıştırılacakla
ra verilecek ücretlerle metinlerin 
teksir ve bastırılması için lüzum
lu kâğıt ve sair giderler 50 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Beşinci kısım - Borçlar 
501 Geçen yıl borçları 20 000 

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

502 Eski yıllar borçları 21 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et- . 
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Altıncı kısım - Yardımlar 
653 Gümrük Memur ve Müstahdemle

ri Yardımlaşma Derneğine (Me
mur ve müstahdemlerin Öğle ye
meklerine yardımda kullanılmak 
üzere) 41 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

I - Küçük onarımlar 
701 Bina onarımı 250 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
mivenler... Kabul edilmiştir. 

705 Makina ve teçhizat onarımı 5 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir, 

VI - Yeni yapılar ve esaslı onarımlar 
IX - Makina ve teçhizat 

T92 Yeni makina ve teçhizat satm
alımı 900 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

3. — Tekel Genel Müdürlüğü 1962 yılı Büt
çe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu 
raporu, (M. Meclisi 1/18, C. Senatosu 1/17) 
(S. Sayısı: 12) [Dağıtma tarihi : 30 . 1 . 1962] 
(D 

BAŞKAN — Tekel Genel Müdürlüğü Bütçe
sinin maddelerine geçilmesini oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Birinci maddeyi okuyoruz. 

(1) 12 S. Sayılı 
ftundadır. 

oasmayazı tutanağın so-

Madde 1. — Tekel Oenel Müdürlüğü 1962 
bütçe yılı yatırımları dışında kalan giderleri 
için bağlı (A/l) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 58 255 057 lira ve yatırım giderleri için 
de bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 70 190 001 lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Cetvelleri okutuyorum efen
dim. 

A/l - CETVELİ 

B. Lira 

İkinci kısım - Personel 
giderleri 

I- -Ücretler 
202 Memur ve hizmetliler ücret

leri 44 028 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miy enler... Kabul edilmiştir. 

203 Geçici hizmetliler ücreti 95 000 
BAŞKAN ^~ Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin üc
reti 100 175 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge
reğince yapılacak zam ve yar
dımlar 842 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et
miy enler... Kabul edilmiştir. 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 1 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

209- 5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 5 616 312 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

210 Temsil ödeneği 4 200 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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301 

302 

304 

505 

306 

308 

403 

407 

417 

419 

4896 sayılı Kanun gereğince öde
necek kasa tazminatı 720 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Ka'bııl edilmiştir. 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

Merkez büro giderleri 111 501 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler büro giderleri 575 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 625 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kaibul edilmiştir. 

Kira bedeli 375 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 490 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kaibul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince öde
necek tedavi giderleri ve yol
lukları 505 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyeııler... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Temsil giderleri 15 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
'Muhasebe! Umumiye Kanununun 
48 nci maddesini ilgilendiren 
giderler 108 500 
BAŞKAN —. Kabul edenler... Et-
nıiyenler... Kabul edilmiştir. 

5237 sayılı Belediye gelirleri 
Kanunu gereğince ödenecek vergi 
ve resimler 25 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Maıhkeme giderleri 80 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
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421 

446 

447 

450 

452 

453 

45i 

476 

501 

502 

505 

Tecrübe, ıslah ve mücadele gi
derleri 945 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Kaçağı takip ve önleme gi
derleri 220 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

6085 sayılı Kanunun 56 neı mad
desi gereğince sigorta fonu 
karşılığı 18 800 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

7126 sayılı Kanunun 37 nci mad
desi gereğince sivil savunma 
fonu karşılığı 128 317 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Burs giderleri 70 150 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Staj giderleri 21 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Milletlerarası münasebetlerin ge
rektirdiği giderler 85 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Spor giderleri 15 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Kurs giderleri 109 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Beşinci kısım - Borçlar 
Geçen yıl »borçlan 05 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Eski yıllar borçları 28 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 
Hükme bağlı borçlar 200 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
nıiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Altıncı kısım - Yardımlar 
îşyi ku ra l vo sendikalarına, 
ya rd ım 20 000 
B A Ş K A N — Kabul edenler... Et-
miycnler... Kabul edilmiştir. 
4250 sayılı İspir to ve isportolu 
içki ler tekel K a n u n u gereğince 
yapılaea'k ödemeler 1 
B A Ş K A N — Kabul edenler... Et-
miycnlcr... Kabul edilmiştir, 
Tekel Genel Müdür lüğü Men
suplar ı Yardım Cemiyetine (Me
mur ve hizmetlilerin öğle yemek
lerine ya rd ımda kul lanı lmak 
üzere) 120 000 
BAŞKAM — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Yat ı r ımlar 
I - Küçük onarımlar 

Bina onarımı 345 000 
B A Ş K A N — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

11 - İs t imlâk ve satmalmaJar 
Falbrikalar ve işletmeler 

İs t imlâk ve sal ınalma bedel
leri 685 000 
B A Ş K A N — Kabul edenler... Et-
miyenlor... Kabul edilmiştir. 

V - E tü t ve proje 
E t ü t ve proje 100 000 
B A Ş K A N — Kabul edenler... Et
in iyen ler... Kabul edilmiştir. 

VI - Yeni yapı ve esaslı 
onar ımlar 

Yeni yapı la r ve esaslı ona
r ımlar 5 480 '000 
BAŞKAN — Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

V I I - Fabr ika , imalâthane, 
çitflik 'binaları, tamirllıaneler, 

depolar v. s. sat ınalımnası , ya
pımı ve esaslı onar ımlar 

(5113, 6476 ve 7425) sayılı ka
n u n l a r gereğince sa tma! ma-
oa'k veya yap t ı r ı l acak tü tün ba~ 

Lira 

kim ve işlelme a t e h e ve. am
bar la r ı 6 500 000 
BAŞKAN - - Kabul e<leııler... VA-
miyenler... Kabul edilmişi ir. 

772 (4898 ve 7200) saydı kanunlar 
gereğince yeniden y a p ı m l a -
eak fabrika, imal ve doldurma 
evleriyle mevcutlarının geniş 
letilmesi giderleri 21 700 000 
BAŞKAN — Kabul edenler,.. 11-
miyenJer. . Kabul edilmiştir. 

773 IVbri.knlar ve işletmeler sa-
t ınalma, ya,pt,ırma. ve esasi.! 
onarımlar 4 700 000 
BAŞKAN - Kaimi edenler,.. El-
miyenler... Kabi l ed ; I mistir. 

771 (laı• .a 1! ı. Yavşan ve diğer t e 
lalarda y a p t ı n la eak yeni. so
sisler ve bunların genişletme 
ve sınırlandırma, giderleri 2 000 000 
l iAŞKAV - Kabul edenler... E! 
uıiyenler... Kaıbul ediludşlir. 

IX - Mnkina. ve h r l ı i / it min>-
a.lınması ve e.sas'ı oımrıiühıt'i 

701 Sanjmlınacak faşsi.'ar ve bun 
barın 'kumplc motorları 610 000 
MARKAN •- Kabu! edenle r... Et-
nuyeıdcr.., Kabul eddmishr . 

7İ)2 Haranalmaeak makimu alât ve 
vasıtalar >'e ba rdan kurma gi-
, 0 , l ( . r i ^ 000 000 
BAŞKAN Kabu! edenler... Ki 
inilenler.. . Kabul edilmKAiv. 

X I - B i n e k • ! • 

812 A. iM. V. KHrmasi bonoları 1 
BASKAN -• Kabul edimler... El
ini vcnler... Kaimi e ldmNî i r . 

BAŞKAN — Birinci maddeyi tekrar okutu
yorum. 

( i n.'i ırımide t e k r a r '/kiM-d-e ı 
K.VŞK. .ÂN - - K i r i n e i n>adde/v i u l u m a n e e t -

velleriyle beraber ovlar-ıu!:-':' ar:-; e l iyorum. 
Kabul edenler... Kaim! etmiyeiler . . . Kabul 
edilmiştir . 

Madde 2. — Tekel Oe.nel Müdürlüğü 1002 
bince yılı geliri ilişik (B) isamAK e e h e l l e 
gösterildiği üzere 1 167 701 Aİ9 lira eknak 
tahmin edilmiştir, 
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Hat iş Kâri 
BAŞKAN 
ıniyenler... 
Çeşitli g 
sum) 
BAŞKAN 
ndyeıılcr... 
P a r a e azal 
BAŞKAN 
miyenler.. . 
Çeşitli lıaD 
BAŞKAN 
•nıiyenler... 
Geri al m a 
B A Ş K A N 
miyenler... 
Tü tün , i' 
•vergileri 
BAŞKA:; 
miyenler.. , 

ö. Senatosu 
B - CETVELİ 

arı (Tekel geliri) 744 
•-- Kabul edenler... El 
Kabul edilmiştir. 

•lifler (Muhtelif rii-
• > 

— Kabu l edenler... El 
Kabul edilmiştir. 

a n 
- - K a b u l edenler... Et-
KVıbiiJ edilmişi ii'. 

îJat 1 
-— Kabul edenler... Et 
Kabul edilmiştir. 

i 
-— Kahiri edenler.,. Eî 
Kabul edilmiştir; 
ki. lıız. AF. Savunma 

t i i 
— Kabııl. edenler... Ev 
Kabul edilmiştir. 

B : 
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G5̂ î 435 

500 000 

200 000 

300 0;i() 

000 000 
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Bu kadrolar ertesi yıl bütçe kanunu tasam? 
ile T. B. M. M. ne sunulur. 

Bunların eldeki kadrolara ek olmaması 
şarttır. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelleriyie beraber 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — 25 . 3 . 1957 tarihli ve 6939 sa
ydı kanuna bağlı cetvelde yazılı kadrolardan, 
bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilenler 1962 
bütçe yılında kullanılamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelleriyie beraber 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Geçen yıl borçlan bölümünde
ki ödenek üstüne çıkan [ve 1961 yılı bütçesinin 
addolduğu tertibinden karşılığı bulunan borçlar, 
ilgili oldukları hizmet bölümlerinden bu bölıi-

BAŞKAN İkinci maddeyi tekrar okutuyo
rum. 

(İkinci madde tekrar okundu) 

BAŞKAN — İkinci maddeyi cetvelleriyie 
beraber oylarınıza. arz ediyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — 26 . 5 . 1927 tarih ve 1050 sa
yılı Muhasebei Umumiye Kanununun 29 ncu 
maddesi gereğince : 

A) Gelir çeşitlerinden her birinin dayan
dığı hükümleri gösteren (C) cetveli, 

B) Gelecek yıllara geçici taahhütlere giriş
meye yetki veren kanunları gösteren (G) cet
veli bu kanuna bağlıdır. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelleriyie beraber-
oylarmıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kaimi 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde -1. — Tekel Genel Müdürlüğünün 
30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 19 
ncu maddesine giren hizmetlilerine ait kadrolar 
bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce muvakkat mahiyetteki hizmetler için Bakan 
lar Kurulu karariyle kadro alınabilecek tertip
ler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiş'.ir. 

me Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten, 
1928 - 1960 bütçe yıllarına aidolup da Muha

sebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine 
göre zaman aşımına uğramamış ve karşılıkları 
.yıllan bütçelerinde bulunan borçlar 1962 yılı 
bütçesinin ilgili hizmet tertiplerinden veya 3 - 6 
ncı kısım bölümleriyle yatırım bölümleri bakı-
yerlerinden etki yıllar borçları bölümüne Maliye 
Bakanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelleriyie beraber 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Gider bölümlerinden yapıla
cak harcamalara ait formül, bağlı (R) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelleriyie beraber 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Tekel gelirlerinin özel hüküm
lerine göre tarh ve tahsiline 1962 bütçe yılında 
da devam olunur. 

BAŞKAN — Okunan sekizinci maddeyi 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 9. — 8 . 2 . 1960 tarihli ve 7424 sa
yılı Tekel Genel Müdürlüğü mütedüvil sermaye
sinin 750 milyon liraya çıkarılması hakkındaki 
Kanunun 2 nci maddesinin miktara ait hükmü 
1962 malî yılında uygulanmaz. 

BAŞKAN — Okunan dokuzuncu maddeyi oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

355 



C. Senatosu B : 
Madde 10. — Tekel 'Genel IMüdürlüğüne 

bağlı iş yerlerinde çalıştırılan işçilere, hizmetli
lere (bu ij yerlerinde çalışan memurlar dâhil) 
giderleri döner sermayeden ödenmek üzere ça
lıştıkları günlerde günde bir kap yemek ve ek
mek veya (işçi adedi pişirme masraflarını kar-
şılıyamıyaeak kadar az olan yerlerde çalışan) 
işçilere, heyet raporuyla perhiz yapmaları ica-
beden veya yemek zamanı vazifeten dı§arda bu
lunan işçilere yemek ve elkmek Ibedelinin taka-
Ibül ettiği miktar yemek bedeli verilebilir. 

BAŞKAN — Okunan onuncu maddeyi oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler.... Kabul 
etmiy enler... Kabul edilmiştir 

Madde 11. — Bu kanun 1 Mart 1962 t a r i 
hinde yürürlüğe girer. 

7 . 2 . 1962 O : 2 
BAŞKAN — Onbirinci maddeyi oylarınıza 

arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiy en
ler... Kalbu'l edilmiştir. 

Madde 12. — Bu kanunu Maliye ve Gümrük 
ve Tekel Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Onikinci maddeyi reylerinize 
arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

1962 yılı Tekel Genel Müdürlüğü bütçesi 
kanun tasarısı yarm sabah açık oylarınıza arz 
edilecektir. 

8 Şubat Perşembe günü saa't onda toplan
mak üzere birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 19. 50 
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İstanbul Üniversitesi 1962 yılı Bütçe Kanununa verilen oyların sonucu 

(Kaoıun kabul edilmiştir.) 

TABU ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Karaman 
Kâmil Karaveliioğlu 
Sami Küçük 
Fikret Kuytak 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 

GENEL OYLA SEÇÎ 
LEN ÜYELER 

ADANA 
Galip Avşar 
Mehmet Ünaldı 

AFYON KARAHİSAR 
Celâl Tevfik Kara-
sapan 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Sabit Kocabeyoğlu 
Mansur Ulusoy 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Fikret Turhanigil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Hamda Oğuzbeyoğlu 

Üye sayısı 186 
Oy verenler 104 

Kabul edenler : Ç8 
Reddedenler 4 
Çekinserler : 2 

Oya katılmıyanlar 80 
Açık üyelikler 2 

[Kabul edenler] 
Kadri öztaş 
Hasan Ali Türker 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BURSA 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Oıtaç 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
H a l t Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DENÎZLÎ 
Mehmet Emin Durul 

DtYARBAKIR 
İhsan Hâmit Tiğrel 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Nurettin Aynuıksa 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 
Naci Toros 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Mehmet İzmen 

HAKKÂRİ 
Âdil Türkoğlu 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İSTANBUL 
Celil Oevherioğlu 
Ethem Menemencioğlu 
Sabahattin Tanman 
Bere Turan 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Endis Kansu 
CaMt Okurer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkııt 
A. Bahattin özbulak 

MANİSA 
Ferit Alpiskiender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal Ortal 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

RİZE 
Necip Danişoğlu 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettân Bulak 
Cahit Tokgöz 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 

TEKİRDAĞ 
Selâmi Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 

w Reşat Zaloglu 
URFA 

Vaöfı Gerger 
UŞAK 

Kâmil Ooşkunoğlu 
VAN 

Faruk Işık 
YOZGAT 

Sadıık Artukmaç 
Neşet Çet&ntaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
C. BAŞKANINCA SE 

ÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açikaiın 
Enver Akoğlu 
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C. Senatosu 
ZONGULDAK 

Akif Eyidoğan (B.) 
Tevfik inci 

B : 33 7.2.1962 t) : 2 
Enver Kök (1.) 
Sahir Kunıtluoğlu (B.) 
Ragıp Üner 

C. BAŞKANINCA SE 
ÇÎLEN ÜYELER 

Ömer Ergül 

[Açık üyelikler] 
İstanbul 
Samsun 

Yekûn 

.«w**9 -v. #» -



C. Senatoeu B : 33 7 . 2 . 1962 O : 2 
istanbul Teknik Üniversitesi 1962 yılı bütçe Kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
186 
111 
110 

1 
0 

73 
2 

Üy« sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

TABU ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Mehmet özgüne§ 
Sıtkı Ulay 

GENEL OYLA SEÇİ
LEN ÜYELER 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Mehmet Ünaldı 
Sakıp önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHlSAR 
Mustafa Yılmaz lnce-
oğlu 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Rifat Etker 
ibrahim Saffet Omay 

ANTALYA 
Mehmet Ilkuçan 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Osman Saim Sarıgöllü 

[Kabul 
BİLECİK 

Talât Oran 
BİTLİS 

Cevdet Geboloğlu 
BOLU 

Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanıoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
Şeref Kayalar 

ÇORUM 
Alâattin Çetin 

DENIZLI 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nihat Pasanli 
Rahmi Sanalan 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

edenler] 
İSPARTA 

Suat Seren 
İSTANBUL 

Şevket Akyürek 
Nurullah Esat Sümer 
Özel Şahingiray 

İZMİR 
Hilmi Onat 

KARS 
Sırrı Atalay 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KOCAELİ 
Rifat özdeş 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tuilunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emim Açar 

MARDİN 
Kemal Oral 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

ORDU 
E§ref Ayhan 
Şevket Koksal 
ZeM Kumrulu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SİVAS 
Ziya Önder 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 
Yusuf Demirdağ 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Enver Kök 
Sahir Kurutluoğlu 
Ragıp Üner 

[Reddedenler] 
SİVAS 

Rifat öçten 
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TABÎÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Vehbi Ersü 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
(t Ü.) 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Fikret Kuytak 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

GENEL OYLA SEÇÎ 
LEN ÜYELER 

ADANA 
Galip Avşar 

AFYON KARAHİSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Celâl Tevfik Kara-
sapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Sabit Kocabeyoğlu 
Manısuır Uluısoy 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Kadri öztaş 
Hasan Ali Türker 

C. Senatosu B : 33 7.2.1962 O : 2 
[Oya katılmty anlar] 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gil 
Baki Güzey 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
H a l t Sankaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
thsan Hamit Tigrel 
(Başkan V.) 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 
Naci Toros 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Mehmet İzmen 
Sabahattin Orhon 

HAKKÂRİ 
Âdil Türkoğlu (1.) 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İSTANBUL 
Fethi Başak 
Celil Cevherioğlu 
Ethem Menemencioğlu 
Rifat öztürkçime 
Sabahattin Tanman 
Berç Turan 

İZMİR 
İzzet Birant 
Ömer Lûtfi Bozcalı 
Enis Kansu 
Cahit Okurer 
Nevzat özerdemli 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
(î) 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Menteşeoğlu 

NEVŞEHİR 
İbrahim ŞevM Atasağuı 
(Baş. V.) 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

RİZE 
Necip Danişoğlu 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SAMSUN 
Cemalettdn Bulak 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Selâmi Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Vasfi Gerger 

UŞAK 
Kâmıil öoşkunoğlu 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Tevfik İnci 
C. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
Oevat Açıkalın 
Enver Akoğlu 
Âmil Artus 
Hidayet Aydmer 
Esat Çağa 
Ömer Ergül 
Hasan Kangal 
Kâzım Orbay 
Necati özdeniz 
Nevzat Sengel 
Burhanettin Uluç 
Âdil Ünlü 

[Açık üyelikler] 
İstanbul 1 
Samsun 1 

Yekûn " T " 
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0. Senatosu B : 33 7 . 2 . 1962 O : 2 
A n k a r a Üniversi tesi 1962 vılı Bütçe ka imim tasa î,,m:ı / û r i lm ( /lo. "r 

(Kamın ka 'm! edilmiştir , ; 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 

Oya kat ı l ın ıyanlar 
Açık üyel ikler 

[Kabul edenler] 

! o f! 

10 1 

uy 

b.: 

TABÎÎ ÜYELER 
Rei'et Aksoyoğlu 
Vehbi E r s ü 
Suphi K a r a m a n 
Kâmi l Karaveldoğlu 
Osman Koksal 
Sami K ü ç ü k 
Sezai O 'Kan 
F a h r i özd i lek 
Selâhat t in ö z g ü r 
Mehmet Ş ü k r a n Özkaya 
H a y d a r Tunçkana t 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Y u r d a k u l e r 

GENEL OYLA SEÇİ
L E N ÜYELER 

A D A N A 
Galip Avşar 
AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Celâl Tevfik Kara -
sapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Beka ta 
Sabit Kocabeyoğlu 

AYDIN 
F i k r e t Turhang i l 

BALIKESİR 
E n v e r A k a 
H a m d i Oğuzbeyoğlu 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gü 
Baki Güzey 
Şeref Kaya la r 
Cahit Or taç 

ÇANAKKALE 
ÂJi A k s oy 

ÇANKIRI 
Hazım Dağl ı 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DENİZLİ 
Mehmet E m i n D u r u l 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 
İhsan Hami t Tiğrel 

ELÂZIĞ 
Celâl E r t u ğ 

ERZURUM 
Nure t t i n Ayııuksa 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök, 
Naci Toros 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamet t in Özgül 

GÎRESUN 
Mehmet İzmen 
Sabahat t in Orhon 

HAKKÂRİ 
Âdil Türkoğlu 

HATAY 
Sabaha t t in Adalı 
Vehbi Aksoy 

İ S T A N B U L 
Cel.il Cevhei iep;lu 
Etlıenı .iMetıcmçue.ioğlu 
Rii'at Oziürkeine 
15e re TihiHi 

İZMİR 
Ömer i jüt t i Saızeah 
Cahil Okurer 
Nevzat Özerdendi 

K A R S 
T u r g u t Güle 

KASTAMONU 
Mehmet. Camlıca 

K A Y S E R İ 
JSüseyiıı Kaipakiıogıu 

KONYA 
Sedat Çumralı 
M usta ta Dınekiı 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

ILÜTÂMYâ 
A, Bahal t in Özlmiak I 

MANİSA j 
Fer i t Al-i»JsUı:.ıdoi- j 
Orhan Riıersan t 
Refik Uiusoy ] 

MARAŞ İ 

| N E V Ş E H İ R 
i İbrahim Sf;vki Alasağun 

N İ Ğ D E 
Kiu I re t Bayhau 

| İzzet Cener 
! R İ Z E 

Necip Dan.*e,(»ğlu 
SAKARYA 

isAzı.a Yurılakui. 
SAMSUN 

x 'emaleLluı. t 'lliak 
ketlıi 'i'eve.to.ulu 

Bin ov 

SİVAS 
Ahiiiei. Çelveiüoğîu 
I İUİfısi Sövhmiry.ou'Iu 

Cenap Aksu 
MARDİN 

Abdülkernrı Ha.'-aeoğlu 
MUĞLA 

Muallâ Akarca. 
Haldim \louîeşe<<:;lu 

T I Y - I B D A I V 

ÎSclami Üren 
TOKAT 

Zihni Jiel.il 

TRABZON 
Reşat Zalofjn 

U E F A 
v'a.sfi (Serler 

ÜŞÂK 
I -N-ÜIIIM C ı t K İ v ü i K i ^ l u 

V A N 
k a n ı k ls:rk 

| YOZGAT1 

i Hadık A 11 ukmae 
Neşet (jet i ut as 

ZOITSULDAK 
Tar ık Kem/i Daitan 
Tevi'ik ! - e i 

ÛV'Â -

http://Cel.il
http://Jiel.il


O. Senatosu B : 33 7 . 2 . İ982 O : 2 
C. BAŞKANINCA SE 

ÇÎLEN ÜYELER 

Oevat. Acıkalm 

Enver Akoğlu 

Âmil Artııs 

Hidayet Ardı no r 

I Esat Çağa 

i Ömer Ergül 

Kâzım Ortay 

[Reddedenler] 

GÜMÜŞANE 
İlaMt Zarbun 

[Çekinserler] 
SİİRT 

i J at.il" Avkul. 

Necati özdeniz 
Nevzat Sengel 
Burhan ettin Uluç 
Âdil Ünlü 

[Oya katılmtyanlar] 
TABİÎ ÜYELER 

Ekrem Aeiıner 
Mucip Ataklı 
Emaııullah Çele'bi 
Suplıİ Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Fikret Kuytak 
Mehmet Özgünes, 
S'ıkı Ulay 

GENEL OYLA SEÇİ
LEN ÜYELER 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Mehmet Ünaldı (I. Ü.) 
Sakıp Önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AFYON KARAHİSAE 
Mustafa Yılmaz İnce-
oğlu 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Rifat Etker 
İbrahim Saffet Omay 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mehmet İlkuean 
Mustafa Özer 

ARTVİN 
belimi Alpaslan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Oyman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Kadri özta.ş 
Hasan Ali Türker 

BİLECİK 
Talat Oran 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlıı 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasa-tıoğ'u 

BURDUR 
! ıüseyin Otan 

ÇANAKKALE 
i.Tali t Sarıklıya. 

ÇüRU'M 
AlâaUiu Çetin. 

DENİZLİ 
Cahit Akyar (B.) 

EDİRNE 
Taksin Baııguoğln 

ELÂZIĞ 
ILiKİıu Giray 

ERZİNCAN 
i^eh-ıni Baysoy 

ER2ÜRUM 
Nihat Pasinli (İ. Ü.) 
Rahmi Saua.lan 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz | 
Talip üzdolay i 

İSPARTA 
Suat Seren (B.) 

' İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Nurullah Esat Sümer 
(î.) 
Özel Şahingiray 
S a b ah at t i n T a nm an 

İZMİR 
j İzzet Birant 
j Enis Kansu 
| Hilmi Onat 

i KARS 
| Sırrı Atalay (Baş. Vr.) 
| Mehmet Hazer 

| KASTAMONU 
İ Ahmet Nusret Tuna 
S KAYSERİ 
! Hüsnü Dikeoiijnl 
i Suad Ilayri Ürgüplü 

(Başkan) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza ULusman (f.) 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş (t.) 

j Lûtfi Tokoo-lu 
KONYA 

üftin Kılıç. 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal O rai 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kumruhı 

SAKARYA 
Turhan Kapardı 

. SAMSUN 
Cahit Tokgöz 

SİVAS 
Rifat Öçten 
Ziya Önder 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu (B.) 
Yusuf Demirdağ 

http://at.il


C. Senatosu B : 33 7 . 2 . 1962 O : 2 
TTJNCELÎ ZONGULDAK Enver Kök (î.) 

Mehmet Ali Demir Akif lyidoğan (B.) Sahir Kuratluoğlıı (13.) 
UEFA C. BAŞKANINCA SE- Ragıp öner 

Esat Mahmut Karakıut ÇÎLEN ÜYELER 
Hasan Kangal 

[Aç%k üyelikler] 
İstanbul 1 
Samsun 1 

» Yekûn 2 



C. Senatosu B : 33 7.2.1962 O : 2 
Ege Üniversitesi 1962 yılı bütçe Kanunu tasarısına verilen oyların sonucu : 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelaoğlıı 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Sezai 0 'Kan 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
Melnnet Şükran Özkaya 

GBNEL OYLA SEÇİ
LEN ÜYELER 

ADANA 
Galip Avşar 
Sakıp önal 
AFYON KARAHÎSAR 
Rasim Hancıoğlu 
Celâl Tevfik Kara-
sapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekaıta 
Mansur Ulusoy 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Fikret Turhanıgil 

( BALIKESİR 
Enıver Aka 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Kadri öztaş 

üye sayısı - l 86 
Oy verenler : 96 â 

Kabul edenler : 94 
Reddedenler : 0 

Çekinserler : 2 
Oya katılmıyan] ar 88 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 
BİNGÖL 

Sabri Topçuoğlu 
BURSA 

Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Halit Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

DİYARBAKIR 

Aamı Erdoğan 
ERZURUM 

Nurettin Aynuksa 
ESKİŞEHİR 

Gavsi Uçagök 
Naci Taros 

GAZİANTEP 
Ze'ki İslâm 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
Vehbi Aksoy 

İSTANBUL 
Celil Oevherioğlu 
Ethean Menemencioğlu 
Rifat öztürkçilne 
Sabahattin Tanman 
Berç Turan 

İZMtR 
Ömer Lûtfi Bozealı 
Cahit Okurer 
Nevzat özerdemli 

KARS 
Turgut Göle 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çuımralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
A. Bahattin özbulak 

MANİSA 
Ferit Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA l u w \JrJJ4& 

Mualüâ Akarca 
Haldun Menteşeoğkı 

NEVŞEHİR 
î. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
tzzet Gener 

SAMSUN 
Cemalettlin Bulak 
Fethi Tevetoğlu 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Rifat öçten 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Selâmı Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Va&fi Gerger 

UŞAK 
Kâmil öoşikunoğlu 

. VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Tevfik İnci 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Oevat Açıkaılm 
Enver Akoğlu 
Âmil Artus 
Hidayet Aydmer 
Esat Çağa 
Ömer Ergül 
Kâzım Orbay 
Necati özdeniz 
Nevzat Sengel 
Burhanettiu Uluç 
Âdil Ünlü 
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(Çekin serler] 

GÜMÜŞAİTY 
Talit Zarbım 

O-U.K 

,YA : A\ ki i i 

TABÎÎ ÜYELER 
Mucip Atak l ı 
Emanul lah Celebi 
Vehbi E m i 
Suphi Güraoytrak 
Kadr i Kap l an 
F i k r e t K u y t a k 
Mehmet Özgünes 
H a y d a r TımYamaa 
Sı tk ı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yu rdakn I e r 
GENEL OYLA SECİ 

LEN ÜYELER 

w [Oya kaklmıyanlarj 
B Î T L Î S ı Î S P A K T A 

Cevdet Ceboloğb; : Suat S e m i ( I U 
BOLÜ ; İYdANYCfL 

Rahmi Arı karı î Sv.vket .A kyim-k 
î SMTI Ib-uiıduKsamAAıı i Ya al İA-ak 
İ EÜIİDUR , r<:-.j.T,!!ab Asa! Sümer ( 

| !!iv:<\ylu Ol.m \ (ÎA \ ORDU 
"K.srvİ: Avlum 

İhsan S:JI)'-İ (YI «davan- ? ÎKr/rîR S A,,vkci Kbksaj 
-ı ' i -

n. ; )'/:-•-, .... ! A:-;üA 

rliiis Kansu 
* ';!!!«..•• O n a l 

M A B A Ş 
Cenap Aı.su 

YYftBÎIA 
Aaamd Oı-:-d 

MUŞ 
îb-aM Aloîi.lai 

Mehmet Nur i Âdem
oğlu 
Mehmet Ünaldı (İ.. ÜA 

A D I Y A M A N 
"Halil Ağa r 
A F Y O N K.£RAHXSA.B 
Mustafa Yılmaz İ u e o 
oğlu 

ANKARA 
Rifat E t k e r 
Sabit Koeabeyoğiu 
İbrahim Saffet Omay 

ANTALYA 
Mehmet İ lkuçan 
Mustafa Özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpas lan 

AYDIN 
Osman Sn i m Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Ha«an Ali Tü rke r 

B İ L E C İ K 
Talat Oran 

Ç O E ü M 
Zeki Arsan 
AiaaAr; Oei.bs 

D E N İ Z L İ 
Cahil Akyar (B.) 
Melm-cl. liiiı'ii İ iu; a! 

DİYAYIYYYA 
, İhsan IbmıH rİYrnA 

I EDÎRHE 
! Tahsm Tküi^unjrlu 
| ELÂZIĞ 
j Celal Kr lng 
I Kasim CYa.y 

ERSÎMCAN 
FCJLIHİ !>ny;-:c>y 

EftEUjftüM 
Nihat Pasinl i (1. ÜA) 

î bYbmî Snnabm 
CİREOITH 

M vb met î;:nh'i! 
H A K K Â R İ 

Adi! Tüj'koğlu%(L) 
HATAY 

Sa batini Abı A d ab 
ÎOEL 

İ3MZR 
Arkı ivuraruüi 

RİKE 

S A F AB. YA 
! Su-ij Ata İny ('Balkan j Turhan K a p a n b 
î V.) I KAmn Yunlakui 

K.A A'YA; JA AJ i ' Aıhît TnkeY' 
' / A ; A . .'.;.n:r,( Tana S İVAS 

AYAAAAY Aiya ÖmYr 
!;;!-;iui Y Y - b Y I j TEKİBÎbAĞ 
Sua:d Jlayri Ür?nİT>!ü i <-; f.'iU T:>ı\--': 
(Haskan) 

1 ' | r jT;Tr •!, *">•'.;"'^T,t 

İ AheaY NvY An 
K I R G F Y Y l 

Ali l.-bza. i 'heanaıı 

JAAÖÂYLI 
RÎAi Özdeş 

KGYTYA 
Y "'-•i1! An Kıim 

(Yanalı Cevdet. Erk ı l l 
M ALAY YA 

Oavit TevTik Okyayuz İ AYA AY'A 
Talip Üzdolav i YnA; A.ear 

TOY AT 
Osman. YaebuboAb' 

T1Y.3YA-T 
Şevket Tîulacioğbı [Ti.) 
Vusul' YaYrAY; 

T Ü N Ö S L İ 
AAY.mA Ab îbm.nr 

U E F A 
A -.„;. "AYıhmıd. AY Y<na 

&ONGIJLDAK 
Akif Eyidoğan (11.) 
C. BAŞKANINCA SE-

HİLEN Ü Y E L E R 
Y a « a ı KaaıeaL 

, ; v m Y Y k (J.) 
AYAr iA<rdhaYh> ((i.) 
Rag ıp Ün er 

[Acık üyelikler] 
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Karayollar ı Genel M ü d ü r l ü ğ ü 1962 yılı K a n u n u tasar ıs ına verilen oy lann sonucu : 

(Kanun k a b u l edilmiştir .) 

Üye sayısı : 186 

Öy verenler : Q8 

Kabul edenler : Q6 

Reddedenler : 1 

Çekinser ler : .£ 

Oya kat ı ln ı ıyanlar : 86 

Açık üyel ikler : 2 

[Kabul edenler] 
T A B İ Î Ü Y E L E R 

Suphi Ka raman 
Otmıaıı Koklat 
F i k r e t K u y t a k 
Sezai ( ) ; j \an 
FahH Ö/di lek 
Selâhat t in özgl i r 

G E N E L OYLA SEÇİ
L E N Ü Y E L E R 

A D A N A 
G.-ilip Avşa r 

BURSA 
•-..ab; i < 1-ı^la^^nii-

i-.ı.- * 

A.TTT; » -r» İ 
-3 * .* I 

lYıMc'Umln KaMİiıi I 
Celal Tevfik Kara 
sapan 

AĞRI 
\'.'••;.":••• î Y a : - . ! ı ; • : ! < • : 

A N K A R A -
Airnzi Aeiî'îK.::': 
Osman Ali.şiro^în 
l'hfzı Ofaız i k k n ' a 
Maıvsur !r!u;-u;y 

A Y D I N 
İskender Cenap Ege 
Olmalı S;ıim Sarıgöllü 
F ikre t Turhang i l 

B A L I K E S İ R 
E n r e r Aka 
İTanıdi Oouzbeyoğlu 
Kadri Öztaş 
Hasan A-i Tiirker 

BİLECİTÇ 
Talâ t Oran 

BÎFrCrÖÎ, 

üak ı »..m/ey 
Sere i" Ka.\a!;ü 
Cahil Ortae. 

Ç A N A K K A L E 
Âli Aksoy i 

CANK~IH 

ÇORUM 
"i A i'sa n 

D E N İ Z L İ 
i i i ' T - t Mi;} M D l ü ' l . 

D İ Y A R B A K I R 
ili İAA.aA a 

E R Z U R U M 
Nure t t in Aynuksa 

3 S K Î S E H Î R 
(İavsi Ura< 

.Cİ:.l»t-Ol'i 'LOpfMlOirilI 

İNaeı l oluş 
G A Z İ A N T E P 

/:'•:"'i-.i is lam 
X i/a m o t lan C/u id 

GİRESUN 

Sabahat t in Orhou 
GÜMÜP-ANE 

Halıit Zarb ım 
H A K K Â R İ 

Âdil Türkoğhı 
HATAY' 

Vehbi Aksoy 
İ S T A N B U L 

Celil Gevherindin 
E i İl e m Mencin e neioğl ıı 

i Rİiat Öztürkçijııe 

Sabaha t t in Tannıan 
Bere T u r a n 

İZMİR 
Ömer Lûtf i Bozcalı 
Kilis Kansu 
Cahit Okurer 

KAYSERİ 
Hüsnü IKkeçligil 

KOCAELİ 
| Eûtfi Tokoğlu 
j KONYA 
j Sedat Çumral ı 
j Mustafa Dinekl i 
İ Muammer Obuz 
I Ahmet Onar 
İ KÜTAHYA 

A. Baha t t in ö z e k 
MANİSA 

Fer i t Alpiskender 
Orhan Süersan 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evl iya 

MARDİN 
Kemal O ra i 
Ab dülke r im S ar aç oğlu 

MUĞLA 
M'uaülâ Aka rca 
Ha ldun Menteşcoğlu 

NEVŞEHİR 
İbra'lıim Şevki Atasağuı 

NİĞDE 
Kudre t Bayhan 
îzzet Gener 

RİZE 
Necip Danişoğlu 

SAMSUN 
Oeınalettin Bu lak 
F e t h i Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

S İ İ R T 
Lâtif A y k u t 

SİNOP 
Suphi B a t u r 

SİVAS 
Alime I; Çekomoğlu 
1 Tul û si S öylem ez o ğlu 

TEKİRDAĞ 
Selâmi Üren 

U R F A 
Vasfi Gerger 

UŞAK 
Kâmil Oo'şkunoğlu 

V A N 
F a r u k Iş ık 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

ZONGULDAK^ 
Tar ık Remzi Ba l t an 
Tevfik inc i 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Oevat Aç ıka lm 
Âmil A r t u s 
Hidaye t A y d m e r 
E s a t Çağa 
Ömer E r g ü l 
Kâz ım Orbay 
Necat i özdeniz 
Nevza t Sengel 
B u r h a n e t t i n Uluç 
Âdi l Ünlü 

367 



C. Senatosu B : 33 7 . 2 . 1 9 6 2 O : 2 
[Reddedenler] 

TABİÎ ÜYELER 
Iiefet Aksoyoğlu 
Kâmil Karaveliioğlu 

[Oya kattlmtyanlar] 
TABtI ÜYELER 

Ekrem Acuner 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Sami Küçük 
Mehmet Özgüneş 
Mehmet Şükran Özkayu 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Muzaffer Yurdakul er 
GENEL OYLA SEÇİ

LEN ÜYELER 
ADANA 

Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Mehmet Ünaldı (t. Ü.) 
(t.) 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Yılmaz tııcc-
oğlu 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 
ibrahim Saffet Omay 

ANTALYA 
Mehmet Ilkuçan 
Mustafa Özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

BlTLtŞ 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

ÇANAKKALE 
Halit Sarıkaya 

ÇORUM 
Alâattin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar (B.) 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamit Tigrel 
(Baş. V.) 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nihat Pasinli (î. Ü.) 
Rahmi Sanalan 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren (B.) 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 

Nurullah Esat Sümer 
(t.) 
Özel Şahingiı-ay 

İZMİR 
İzzet Birant 
Hilmi Onat 
Nevzat Özerdemli 

KARS 
Sırrı Atalay (Başkan 
V.) 
Turgut Göle 
Mehmet Hazcr 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
a> 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman (t.) 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş (t.) 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Turhan Kapardı 
Kâzım Yurdakul 

* SİVAS 
Rifat öçten 
Ziya Önder 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğiu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu (B.) 
Yusuf Demirdağ 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Esat Mahmut Karakurt 

YOZGAT 
Sadıik Artukmaç 

ZONGULDAK 
Akif Eyidoğan (B.) 
C. BAŞKANINCA SE-

ÇİLEN ÜYELER 
Enver Akoğlu 
Hasan Kangal 
Enver Kök (î.) 
Sahir Kurutluoğlu (B.) 
Ra.gıp Üner 

[Açık üyelikler] 
İstanbul 1 
Samsun 1 

Yekûn 2 
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Devlet Su îşleri Genel Müdürlüğü 1962 yılı Bütçe Kanunu tasansına verilen oyların sonucu : 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Vehbi Ersü 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Osman Koksal 
Fikret Kuytak 
Sezai O'Kan 
Fahni Özdilek 
Seiâhattin Özgür 
Mehmet Şükran özkaya 
Ahmet Yıldız 

GENEL OYLA SEÇİ
LEN ÜYELER 

ADANA 
Galip Avşar 
Sakıp Önal 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Ras'im Hancıoğlu 
Celâl Tevfik Kara-
sapan 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Osman Alişiroğlu 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Mansur Ulusoy 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
186 
96 
96 

0 
0 

88 

[Kabul 
•Kadri öztaş 
Hasan Ali T ürker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-
gil 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortay 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Hal'it Sarıkaya 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DİYARBAKIR 
Azımi Erdoğan 
İhsan Hamit Tiğrel 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 

ESKİŞEHİR 
Naci Toros 

GAZİANTEP 
Zeki îslâ m 
Nizamettin Özgül 

GÎRESUN 
Mehmet İzmen 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halıit Zarbun 

HATAY 
Vehbi Altsoy 

edenler] 
İSTANBUL 

Ethem Menemencioğlu 
Sabahattin Tanman 
Berç Turan 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcaiı 
Enâs Kansu 
Cahit Okurer 

KAYSERÎ 
Hüsnü Dikeçli'gil 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çıımralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 
A. Bahatıtin özbulak 

MANİSA 
Ferit Alpis'kieııder 
Refik Ulusoy. 

MARAŞ 
Cenap Aksu 
Nedim Evlaya 

MARDİN 
Kemal Önal 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 
Haldun Mcnteşeoğlü 

NEVŞEHİR 
îbra'hJim Şevki Atasağuı 

NİĞDE 
İzzet Gener 

RİZE 
Necip Danişoğlu 

SAMSUN 
Cemalettan Bulak 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekenn/oğlu 
Hulusi Söylemezoğlu 

TEKİRDAĞ 
Selâmı Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 

URFA 
Vıasfi Gerger 

UŞAK 
Kâmdl Coşikuııoğlu 

VAN 
Faruk İşık 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
Neşet Çetintaş 
C. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
Enver Akoğlu 
Âmil Artus 
Hidayet Aydı-ner 
Esat Çağa 
Ömer Ergül 
Hasan Kangal 
Nevzat Sengel 
Burhanetbmı Uluç 
Âdil Ünlü 
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[Oya katılmıyanlar] 

TABÎÎ ÜYELER 
Ekrem Aeımer 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelöbi 
Suphi Cürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Sami Küçük 
Mehmet özgüneş 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Muzaffer Yurdakuler 

GENEL OYLA SEÇİ
LEN ÜYELER 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Mehmet Ünaldı (1. Ü.) 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Yılmaz înce-
oğlu 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 
İbrahim Saffet Omay 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 
Mustafa özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

BALIKESİR 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 

BİTLİS 
Cevdet Geiboloğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzuriıhasanıoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

ÇORUM 
Alâattin Çetin 

DENİZLİ 
Cahit Akyar (B.) 
Mehmet Emin Durul 

EDİRNE 
Tahsün Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehinıi Baysoy 

ERZURUM 
Nihat Pasinli (1. Ü.) 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

HAKKÂRİ 
Âdil Türkoğlu (I.) 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren (B.)' 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Fethi Başak 
Celil Cevherioğlu 

Rifat Öztürkçiırıe 
Nurullah Esat Sümer 
(D 

Özel Şahingiray 
İZMİR 

îzzet Birant 
Hilmi Onat 
Nevzat özerdeımli 

KARS 
Sırrı Atalay (Baş. V.) 
Turgut Gole 
Metfun et Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nıısret Tuna 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Balkan) 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ukısman (t.) 

KOCAELİ 
Rifat özdeş (i.) 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Orhan Süersan 

MUŞ 
ihsan Akpolat 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Şevket Koksal 
Zeki Kumrulu 

SAKARYA 
Turhan Kapardı 
Kâzım Yurdakul 

SİVAS 
Rifat öçten 
Ziya Önder 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Osman Hacıbaloglu 

TRABZON 
Şevket Bıdadoğlu (B.) 
Yusuf Domirdağ 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Esat Mahmut Karakıırl 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi .Baltan 
Akif fyidoğan (B,) 
Tevfik inci 

C. BAŞKANINCA SE 
ÇİLEN ÜYELER 

Cevat Açıkalın 
Enver Kök (t.) 
Sahir Kurutluoğlut 
Kâzıım Orhay 
Ragıp Ün er 
Necati Özdeniz 

[Açık üyelikler] 
istanbul 
Samsun 

Yekûn 2 
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Donem : 1 ı ı 
Toplantı: ı CUMHURİYET SENATOSU S. Sayı« : II 

1962 YILI 

Hudut ve Sahiller Sıhhat G. M. 
Bütçesi 





Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1962 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu mazbatası (1/12) 

T. C. 
Başbakanlık Ankara : 30 . 11 . 1961 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71/1638-3503 

MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Türk'ye Büyük Millet Meclisine a~a Bakanlar Kurulunca 29 . 11 . 1961 tarihinde kararlaştırı
lan «Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1932 malî yılı BiiSçe kanunu tasarısı» gerekçeli ve 
ilişikleriyle biri kte bağlı olarak sunulmuştur, 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Başbakan 

İsmet înönü 

Gider bütçesi mucip sebepleri 

GEREKÇE 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün 1962 yılı yatırımlar dışında kalan giderleri 
1961 yılma nazaran 275 900 lira fazlasiyle 3 447 400 lira olarak tesbit edilmiştir. Bu fazlalık 
hadddizatmda yukarda belirtildiği veçhile 275 900 lira ise de geçen yılın ödeneğine nazaran 
tenzil olunan 35 000 lira düşülünce 240 900 liradan ibarettir. 

Fazla ve noksanların mucip sebepleriyle müfredat ve alâkalı tertiplerri aşağıda açıklanmıştır: 

FAZLALAR 
Lira 

1 512 201 nci bölümün 11 nci merkez memurları maaşı bölümündedir. Bu ödenek kanuni 
kadrolarımızın karşılığı ile 4598 sayılı Kanun gereğince ödenmesi icabeden üst 
derecelerin hesabı ithal edilerek bu tertipte bu fazlalık husule gelmiştir. 

20 088 201 nci bölümün 12 nci vilâyetler memurları maaşmdadır. Kanuni kadrolar kar
şılığı ile üst derecelerin hesabı neticesi bu miktar fazlalık olmuştur. 

1 054 202 nci bölümün 11 nci merkez memurları ücretine aidolup 263 sayılı Kanun ge
reğince hesaplanmış bulunmaktadır. 

62 202 nci bölümün 12 nci vilâyetler memurları ücretindedir. 263 sayılı Kanun ge
reğince meydana gelmiş bir artıştır. 

6 374 202 nci bölümün 21 nci merkez hizmetlileri ücretidir. 263 sayılı Kanun gereğin
ce meydana gelmiş bir artıştır, 

41 410 202 nci bölümün 22 nci vilâyetler hizmetlileri ücretindedir. 263 sayılı Kanun gere
ğince meydana gelmiş bir artıştır. 
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Lira 

1 000 206 ncı bölümün 31 nci merkez memurları Ölüm. yardımına aidolup maaşların 
263 sayılı Kanunla artırılmasından mütevellit bulunmaktadır. 

3 000 206 ncı bölümün 32 nci vilâyetler memurları ölüm yardımına aidolup maaşların 
artı rılm asından mütevellittir. 

15 030 209 nen bölümün 11 nci maddesinde olup maaş ve ücret, miktarlarının artması 
dolayısiyle meydana gelmiş kanuni bir artıştır. 

705' 209 ne ı.ı bölüümüıı 12 nci maddesine aidolup maaş ve ücret fası Harındaki tahavvül 
dolayı siyle husule gelen kanuni bir fazlalıktır. 

138 840 211 nci gece pratika ücretine aidolup geceleri pratika işiyle meşgul bulunan per
sonelin 1587 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi gereğince ödenecek ücretlerinin yıllık 
farkını teşkil etmektedir. 

285 209 rıcıı bölümün 14 ncü maddesine aidolup T. (I Emekli Sandığına ödenmesi ge
rekeni masrafı teşkil etmektedir. 

16 750 221 nci emekli dul ve yetim maaşlarına aidolup 279 sayılı Kanunla yapılmış 
olan zamdan mütevellittir. 

1 000 302 nci bölümün 50 nci aydınlatma maddesine aidolup taşra teşkilâtının aydın 
latma ihtiyacı için konulmuştur. 

5 000 303 ueü basılı kâğıt ve defterler bölümüne aidolup artan kâğıt ve baskı ücret
leri için bu miktar artırılmıştır. 

5 000 305 nc'i: kira 'bedeli faslına aidolup yeni kiralanacak binaların kira bedelleri için 
bu miktar artırılmıştır. 

1 000 308 nci bölümün 11 nci merkez memurlarına aidolııp idarenin sosyal hizmetleri
nin daha iyi karşılanması için bu miktar artırılmıştır. 

1 500 308 nei bölümün 12 nci vilâyetler memurlarına aidolup sosyal hizmetlerin ilaha 
iyi karşılanması için bu miktar artırılmıştır. 

2 000 412 nei ilâç ve lâboratuvar giderleri bölümüne aidolup ası tatbikatı için yeni ilâç 
ve malzeme mubayaası maksadiyle bu miktar artırılmıştır. 

1 185 447 nci bölümündedir. 7126 sayılı Kanun gereğince Sivil Savunma Fonu karşılı
ğı için artırılmıştır. 

13 105 604 ncÜ memur kantinlerine yardım bölümündedir. 1962 malî yılı içinde mevcut 
75 memura. 230 gün hesabiyle-75 kuruştan yapılacak yardımı derpiş etmektedir. 

275 900 Yekûn 

EKSİKLER : 

10 000 421 nci bölümün 20 nci temizleme malzemeleri ve işçi giderleri madclesmdeddir 
Bu miktar tasarruf .yapılmıştır. 

25 000 421 nei bölümün 40 ncı sınır ve kıyılarda çıkacak bulaşıcı hastalıkları önleme gi
derleri maddesinde bu miktar tasarruf yapılabileceği tahmin edilmiştir. 

35 000- Yekûn 
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YATIRIMLAR BÜTÇESİ MUCİP SEBEPLERİ 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün 1962 yılı yatırım masrafları 1961 yılma naza 
van 1 000 000 lira fazlasıylc 1 9G0 000 lira olarak teshil edilmiş ise de geçen yılın tahsisatına ısa 
zaran tenzil olunan 130 000 lira düşülünce hakiki artış 870 000 liradan ibarettir. 

FAZLALAR 
Lira 

1 000 000 Hudut, ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün 1962 yılı yatırım masrafları 1961 yı
lma nazaran 1 000 000 lira fazlasıylc 1 500 000 lira olarak teshil edilmiş olup bu 
fazlalık 751 nei .Bina yapımı ve satma!ma faslmdadrr. Esasen milletlerarası and-
1 aşmalar gereğince Esenboğa Hava Limanında inşası 'mukarrer tecrit binamız için 
1 000 000 liralık fazla ödeneğe lüzum vardır. Ayrıca görülen hizmetin hususiyeti 
dolayısiyle Sahil Sağlık Merkez re idarelerinin sahilde denize hâk'uı ve denizcile
rin kolaylıkla ulaşabilecekleri mevkide kâin olması zarureti ve ekseriya bu evsafta 
kira ile ibima bulmadaki müşkülât ve imkânsızlık, mülkiyet ve intifa hakkı Genel 
Müdürlüğe ait bâzı merkez ve idare binalarının istimlâk edilmesi karşısında 'bilhassa 
günden güne terakki eden limanlarda, bu ihtiyaca matlûp evsafta bir bina satmak 
mak veya arsa üzerine bina yaptırmakla giderilmesi sağlanacaktır. Buna. İskenderun 
Pirinçlik mevkiindeki Tahaffuzhane arsasının halihazır harita ve zemin gerinmeleri 
tecrübe masrafı da dâhildir. 

NOKSANLAR : 

130 000 752 ÎJJCİ satın alınacak taşıtlar bölümüne aidolup 1962 malî yılında 2 aded kaptıkaç
tı için 80 000, 2 aded deniz motoru mubayaası için 180 000 liralık ki. ceman 260 000 
lira tahsisatın kâfi geleceği görüldüğünden geçen seneye nazaran bu miktar noksan 
ödenek konulmuştur. 

VARİDAT BÜTÇESİ MUCİP SEBEPLERİ 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün 1962 yılı varidatı 1961 yılına nazaran 1 2Û4 774 
lira fazlasiyle 5 407 400 lira olarak tahmin edilmiştir. Bu fazlalık haddizatında 1 204 774 lira ise 
de geçen yılm varidatına nazaran tenzil olunan 93 874 lira düşülünce hakikî fazlalık 1 110 900 
liradan ibarettir. 

Fazla ve noksanların mucip sebepleriyle müfredat ve tertipleri aşağıda gösterilmiştir. 

FAZLALAR 
Lira 

1 199 774 1 nei (Resimler) faslının 1 nei (Sıhhiye Resmi; maddesindedir. 500 sayılı Rüsumu 
Sıhhiye Kanununa müsteniden tahsil edilmekte olup Genel Müdürlüğün başlıca va
ridatını teşkil eden bu Resimde tahsilat seyrine nazaran bu miktarda bir fazlalık 
teinin edileceği tahmin edilmiştir. 

5 000 2 nei (Çeşitli Varidat) faslının 3 ncü (Çeşitli Varidat.) maddesindedir. 500 sayılı 
Rüsumu Sıhhiye Kanununa tevfikan alınmakta olan tahlil hasılatları ve faiz ve saire 
gibi hasılatın 1961 malî yılı tahsisaJtma göre 5 000 lira fazlalık hâsıl olacağı tah
min edilmiştir. 

f V 
1 204 774 Toplam 
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NOKSANLAR : 

tara 

1 000 1 nci (Resimler) bölümünün 2 nci (Kapli patente) maddesindcdir. 500 sayılı Ka
nunun 4 ncü ve Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 4255 sayılı Kanunla muaddel 31 nci 
maddeleri mucibince limanlarımız arasında sefer yapan gemilerin hareket limanla
rında almak mecburiyetinde oldukları (2,5) lira kıymetindeki (20) sefere mahsus 
olan Sıhhat Patentelerinden temin olunan bu varidatın eski yıllar tahsilat seyrine 
göre bu miktar noksan olacağının tahminine binaen tenzil edilmiştir. 

92 874 4 ncü (G-eçen yıldan devrolunacak nakit) bölümünde olup bu miktar noksaniyle 
devrolunacağı tahmin edilmiştir. 

93 874 Toplam 

(S. Sayısı•: 11) 



Rapor 

*•>'," 10. 1.1962 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1962 bütçe tasarısı raporu 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı bulunan Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
mülhak bütçe ile idare edilen bir müessesedir. 

Bu genel müdürlüğün başlıca vazifesi bütün dünyada çıkan ve salgınlar yapmak istidadını gös
teren (Kolera), (Veba), (Tifüs), (Çiçek), (Hummairacia) ve (Sarıhumma) gibi hastalıklara karşı 
daima uyanık bulunmak ve milletlerarası mahiyette zuhur eden bu gibi hastalık vakalarını vak
tinde haber alarak bunların yurdumuza sirayet etmemesi için limanlarımızda ve hava alanlarımızda 
gerekli korunma tedbirlerini tatbik etmektir. 

Bundan başka denizlerimizden transit geçen veya limanlarımıza uğrayan yabancı ve yerli gemi
lerde bütün sağlık muayene ve kontrollerini ve icabettiği takdirde bunların tatbikatını yapmak, 

. zaman zaman yurdumuza gelen çeşitli muhacirlerin veya Hacca gidip gelenlerin muayenelerini 
icra etmek, sağlıklarını korumak ve memleketimize hariçten hastalık nakletmemelerini önlemek de 
nu teşkilâtın vazifeleri arasındadır. 

Bu hizmetlerin sağlanabilmesi için Genel Müdürlük teşkilâtında (9) aded sahil sıhhiye merkezi, 
(14) aded birinci sınıf, (11) aded ikinci sınıf ki ceman (25) aded sahil sıhhiye idaresi vardır. Bun
lar Karadeniz, Boğazlar, Marmara ve Akdeniz kıyılarındaki muhtelif limanlarımızda bulunmak
tadır. 

Bunlardan başka birisi İstanbul, diğeri İzmir'de olmak üzere, aynı zamanda bu şehirlerin ve ci
varının da muayene ve tahlil işlerini gören (2) aded bakteriyoloji lâboratuvarı mevcuttur. 

(Kavak), (Tuzluca) ve (Urla) da bulunan üç aded tahaffuzhanesi fennî tathirata ve salgın 
hastalık mücadelesine daima hazır ve amade bulunmaktadır. 

Esenboğa ve Yeşilköy hava alanlarındaki sağlık denetleme merkezleri, gece gündüz, faaliyet 
halindedir. 

Genel Müdürlük hizmetinde, biri henüz inşa halinde olmak üzere, (9) aded motobot vardır. Bun
lardan (3) tanesi Çanakkale'de, (4) tanesi İstanbul'da, (1) tanesi İzmir'de vazife ifa etmektedir. 

(3) aded motorlu kara taşıt vasıtasından biri Yeşilköy, diğeri Esenboğa hava alanlarında ve 
birisi de Urla'da bulunmaktadır. 

Genel Müdürlük merkezinde ve çevre teşkilâtının muhtelif yerlerinde ceman (21) tabip ve 
yeter derecede memur ve müstahdem vazife görmektedir. 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Bütçesi, mülhak bir bütçe olarak, Devletten ödenek 
almayıp varidatını başta Rüsumu Sıhhiye olmak üzere kendisine ait diğer rüsum ve gelirlerden 
temin etmektedir 

Bu Genel Müdürlüğün bütçesi, tasarısında da görüleceği veçhile, 1962 yılında yatırımlar dışında 
kalan masrafları 1961 yılma nazaran 275 900 lira fazlasiyle 3 447 400 lira olarak tesbit edilmiştir. 

Bu fazlalık geçen yılın tahsisatına nazaran tenzil olunan 35 000 lira çıkarılınca 240 900 liraya 
inmektedir. 

Bu artış, fasıllarında da görüleceği gibi, muhtelif kanunlarla teeyyüdeden memur kadroları, üc
retler, ölüm yardımları, Emekli Sandığı kesenekleri, dul ve yetim maaşları, aydınlatma, kira be
delleri, sosyal hizmetler ve saire gibi hususlardaki fazlalıklar karşılığı olarak konulmuştur. 

Bui arada gece pratikasma aidolan artış da vardır. Filvaki Genel Müdürlükçe pratika için nö-
foetçi olarak geceleri vazifeye amade kılman tabipler, memurlar, muhafızlar, kaptanlar ve gemici
ler bu vazifenin ifası sırasında aldıkları para ile günlük iaşe ve ihtiyaçlarını karşılıyamıyarak sı
kıntı çekmekte olduklarından ücretlerinin artırılması zaruri bulunmaktadır. 
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Yatırımlar kısmındalki (bir milyon) liralık fazlalığa gelince; -. 
Bu artış bina yapımı ve satmalına faslına aittir. 
Malûm bulunduğu üzeee evvelce 'milletlerarası olarak yapılan Sağlık Nizamnamesi Hükümetimiz 

tarafından da imzalanmış ve kanunlaştırılmıştır. 
Btı milletlerarası nizamname gereğince dünyada sıhhi ilân edilmiş bulunan hava alanlarında 

yoleıılar'dan hasta veya salgın hastalıktan şüpheli olanların tecrit ve tedavileri ve gerekli aşı ve 
tedbirlerin yapılması için teerithâne binaları yapılması lâzımgelrn ektedir. 

Bu hülküm mucibince yurdumuzun Esenboğa hava alanında, milletlerarası taahhütlerimiz cümle
sinden olan böyle 'bir tecrithanenin yapılması için arsanın satınalırımtasma 'teşebbüs edilmiş, binanın 
avan projesi yapılıp hazırlanmıştır. Bunun için (bir milyon) liralık tahsisata lüzum ve ihtiyaç var
dır. 

Bundan başka görülen hizmetlerin özelliği dolayrsiyle sahil sağlık merkez ve idarelerinin sahil
de denize hâkim ve denizcilerin kolaylıkla ulaşabilecekleri yerlerde bulunmasının zarureti ve ek
seriya kiıa ile bu evsafta hina bulunmasının müşkül olması, Genel Müdürlüğe ait bâzı binaların 
istimlâk edilmiş bulunması dolayısiyle günden güne işi artan limanlarda ihtiyaca elverişli bina 
sa'tıhalmak veya inşa ötmek zarureti de bütçede derpiş edilmiştir. İskenderun civarındaki tahaf
fuzhane arasının harita ve zemin gerinme tecrübe ve masrafları da bu fasla dâhil bulunduğundan 
yatırım kısmındaki bu fazlalığın elzem ve zaruri olduğu neticesine varılmış bulunmaktadır, 

{t Sayısı ı 11} 



Karma Bütçe Komisyonu mazbatası 

T. B. M. M. • 16.1. 1962 
Karma Bütçe Komisyonu 

Esas No. 1/12 
Karar No. 8 

Yüksek Başkanlığa 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün 19B2 yılı bütçesi hakkında hazırlanan ve 
Yüksek Meclise arzı Bakanlar Kurulunca 29 .11.1961 tarihinde kararlaştırılıp Başbakanlığın 
30 .11.1961 tarihli ve 71-1638/3503 sayılı tezkeresiyle gönderilen kanun tasarısı komisyonumuza 
havale edilmiş olmakla Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürü ve Maliye Bakanlığı mümessilleri hazır olduğu halde tetkik ve müzakere edildi, 

Genel Müdürlüğün cari masraflarını ihtiva eden (A/ l ) işaretli cetvel yekûnu gecen yıla na
zaran 240 000 lira fazlasiyle 3 447 400 lira, yatırım giderlerini ihtiva eden (A/2) işaretli cetvel 
yekûnu ise geçen yıla nazaran 87 000 lira fazlasiyle .1 960 000 lira olarak Hükümetçe tesbit 
edilmiştir. 

Böl'üm ve maddelerdeki artış ve eksilişlerin mucip sebepleri gerekçede mufassalan izaîı edil
miştir. 

Cereyan eden müzakerelerden sonra maddelerin müzakeresine geçilmiştir. Bölüm ve madde
lere konulan ödeneklerin hizmetin ifasına yeter derecede olduğu anlaşılmış olduğundan (A/ l ) 
ve (A/2) işaretli cetveller Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul edilmiştir. 

Genel Müdürlüğün gelirlerini1 gösteren (B) işaretli cetvel yekûna da geçen yıla nazaran 
1 110 900 lira fazlasiyle 5 407 400 lira olarak Hükümetçe tesbit ve tahmin edilmiştir. 

(B) cetvelinde yapılan tetkikler neticesinde bölüm ve maddelere konulan ödenek tahminleri
nin yerinde olduğu görülmüş ve (B) cetveli de Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul edilmiştir. 

Bu suretle komisyonumuzca aynen kabul edilen Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
nün 1962 yılı Bütçe kanunu tasarısı ilişik cetvelleriyle birlikte Genel Kurulun tasvibine arz edil
mek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Sözcü 
Elâzığ Ankara 

ö. F. Sanaç t. Seçkin 

Ankara Artvin 
M. Ete 8. O. Avcı 

Hatay İstanbul 
Ş. inal 8. Baykam 

Muğla 
T. Şahin 

Kâtip 
Balıkesir T. Üye 

(7. Bilgehan F. Kuytak 

Balıkesir Balıkesir 
F. îslimyeli K. öztaş 

Kırşehir Konya 
A. Bilgin î. Baran 

Sakarya Sinop 
K. Yurdakul M. Alicanoğlu 

Adana Ankara 
H. Aksay N. Ağırnask 

Erzurum Hatay 
C. önder A. S. Hocaoğlu 

imzada bulunamadı 

Konya Maraş 
B. özal E. Kaplan 

Trabzon Yozgat 
A. Ş. Ağanoğlu C. Sungur 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ | 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1962 
yılı Bütçe kanım tasarısı 

MADDE 1. — Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğü 1962 bütçe yılı yatırımlar dışın
da kalan ödenekler için, bağlı (A/l) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere 3 447 400 lira ve 
yatırım ödenekleri için de, bağlı (A/2) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere 1 980 000 lira öde
nek verilmiştir. 

MADDE 2, — Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğü 1962 bütçe yılı giderlerine kar
şılık olan gelir, bağlı (B) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere 5 407 400 lira olarak tahmin 
edilin, şiir. 

MADDE 3. — Hudut ve Sahiller Sağlık Gs-
nel Müdürlüğünce 1962 bütçe yılında elde edile
cek gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hü
kümler, bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. Bu cetvelde yazılı gelirin tarh ve tahsiline 
1962 bütçe yılında da devam olunur. 

MADDE 4. —- Hudut ve Sahiller Sağlık Ge- j 
nel Müdürlüğünün 30 . 6 . 1939 tarihL 3656 sa
yılı Kanunla 19 ncu maddesine giren hizmetli
lerine ait kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir» 

MADDE 5. — Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğü teşkilâtı hakkındaki 13 . 5 .1940 
tarihli ve 3820 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelde yazılı kadrolardan, bağlı (L) işaretli 
cetvelde gösterilenler 1962 bütçe yılında kulla-
nılmaz. 

MADDE 6. —- Geçen yıl borçlan bölümünde
ki ödenek üstüne çıkan ve 1961 yılı bütçes.nin 
aidolduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar 
ilgili oldukları hizmet bölümlerinden bu bölü
me Maliye Bakanlılınca aktarılacak ödenekten 
ödenir. 

1929 - 1960 bütçe yıllarına aidolup da Mu-
hasebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesi
ne göre zaman aşımına uğramamış ve karşılık
ları yılları bütçelerinde bulunan borçlar 1962 
yılı bütçesinin ilgili hizmet tertiplerinden veya 
3 ve 4 ncü kısım bölümleri ile yatırım bölümle
ri bakiyelerinden eski yıllar borçlan bölümüne | 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞ 
TlRtŞÎ 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
nün 1962 Yılı Bütçe kanunu tasarısı 

MADDE 1. —• Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. -~ Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Aynen kabul edilmiştir, 
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Hû. 

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten 
ödenir. 

MADDE 7. — Gider bölümlerinden yapıla
cak harcamalara ait formül, bağlı (R) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 8. — Bu kanun 1 Mart 1962 tari
hinde yürürlüğe girer. 

MADDE 9. — Bu kanunu Maliye ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanları yürütür. 

Başbakan 
/. înönü 

Devlet Bakam 
T. Feyzioğlu 

Devlet Bakanı 
N. Öktem 

Adialet Bakanı 
S. Kurutluoğlu 
İçişleri Bakam 
A. Topaloğlu 

Maliye Bakam 
Ş. İnan 

Bayındırlık Bakanı 
E. Paksüt 

Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakam 

S. Seren 

Tarım Bakanı 
C. Oral 

Çalışma Bakanı 
B. Ecevit 

Basın-Yayın ve Turizm 
Bakanı 

K, Evliyaoğlu 

Devlet Bakam ve 
Başbakan Yardımcısı 

A. Eyidoğan 

Devlet Bakam 
A. Doğan 

Devlet Bakanı 
İV. Su 

Millî Savunma Bakanı 
/ . Sancar 

Dışişleri Bakam 
S. Sarper 

Millî Eğitim Bakanı 
H. İncesulu 

Ticaret Bakam 
/. Gürsan 

Gümrük ve Tekel 
Bakanı 

§. Buladoğlu 

Ulaştırma Bakanı 
C. Akyar 

Sanayi Bakanı 
F. Çelikbaş 

îmar ve îskân Bakam 
M. Güven 

B. Ko. 

MADDE 7. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Aynen kabul edilmiştir, 

(S. Sayın: 11) 
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A/ l 

Ödeneğin çeşidi 

12 
CETVELİ 

1961 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1962 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen ikabul edilen 
Lira 

î kinci hısım - Personel 
(liderleri 

I - Maiaşiar ve ücretler 
Maaşlar 
Merkez memurları maaşı 

L2 Vilâyetler memurları maaşı 
1 Merkez memurları açık 

maaşı 
2 Vilâyetler memurları açık 

maaşı 

281 188 
871 912 

283 OOO 
892 00-0 

283 000 
892 000 

'I 

Ll 
L2 
21 
22 

il 

12 

21 

22 

M 

İ2 

Bölüm toplamı 

Ücretler 
Merkez memurları ücreti 
Vilâyetler memurları ücreti 
Merkez. lıizm etli leri ü ere t i 
Vilâyetler îıizmeıtlilıeııi ücreti 

Bölüm toplamı 

4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
Merkez memurları çocuk 
zammı 
Vilâyetler memurları çocuk 
zammı 
Merkez memurları doğum 
yardımı 
Vilâyetler memurları doğum 
yardımı 
Merkez memurları ölüm 
yardımı 
Vilâyetler memurları ölüm 
yardımı 

1 153 402 

9 440 
8 098 

95 140 
018 110 

730 800 

3 000 

21 000 

i 000 

2 000 

4 000 

• ti 000 

1 175 002 

10 500 
8 100 

101 520 
059 520 

779 700 

3 000 

21 000 

1 000 

2 000 

5 000 

9 000 

1 175 002 

10 500 
8 160 

101 520 
059 520 

779 700 

3 000 

21 000 

1 000 

2 000 

5 000 

9 000 

Bölüm toplamı 37 000 41 000 41 000 

(& Sayısı - 11) 
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B. M. 

207 

209 

U 

210 
211 
218 

221 

301 

Ödeneğin çeşidi 

1961 
yılı 

Ödeneği 
Lira 

1962 yılı içm 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 
5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına ya
pılacak ödemeler 
% 6 emekli ve % 25 giriş ke
senekleri vl e artış farkları. 

12 
13 
14 
15 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

karşılıkları 
% 1 ek karşılıklar 
Emekli ikramiyesi 
Sandık yönetim giderleri 
Diğer ödemeler 

Bölüm toplamı 

Temsil ödeneği 
Gece pratika ücreti 
7458 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek kasa tazminatı 
Emekli, dul ve yetim maaş
ları 

İkinci kısım toplamı 

Üçüncü kısım ~ Yönetim 
giderleri 

Merkez daireleri büro gider 
leri 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
Öteberi 
Aydınlatma 
Isıtma 

Bölüm toplamı 

112 023 
18 842 
50 000 
9 715 

24 940 

215 520 

3 000 
86 160 

9 450 

125 000 

2 360 333 

3 000 
3 000 
5 000 

10 000 
4 000 

12 500 

37 500 

127 053 
19 547 
50 000 
10 000 
24 940 

231 540 

3 000 
225 000 

9 450 

141 750 

2 606 443 

• 

3 000 
3 000 
5 000 

10 000 
4 000 

12 500 

37 500 

127 053 
19 547 
50 000 
10 000 
24 940 

231 540 

3 000 
225 000 

9 450 

141 750 

2 606 443 

3 000 
3 000 
5 000 

10 000 
4 000 

12 500 

37 500 

( S. Sayısı : 11 ) 
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10 
20 
30 
40 
50 
60 

11 

12 

21 
22 

ödeneğin çeşidi 

Vilâyetler büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi 
Aydınlatma 
Isıtma 

Bölüm toplamı 

Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon üc
ret ve giderleri 
Merkez posta ve telgraf üc
retleri 
Vilâyetler posta ve telgraf 
ücretleri 
Merkez telefon giderleri 
Vilâyetler telefon-giderleri 

1961 
yılı 

Sdeneğl 
Lira 

5 000 
5 000 

10 000 
20 000 
9 000 

20 000 

69 000 

25 000 

3 500 

5 000 
4 000 
9 500 

1962 yüı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

5 000 
5 000 

10 000 
20 000 
10 000 
20 000 

70 000 

30 000 

3 500 

5 000 
4 000 
9 500 

îcin 
Komisyon e» 
kabul edilen 

Lira 

5 000 
5 000 

10 000 
20 000 
10 000 
20 000 

70 000 

30 000 

3 500 

5 000 
4 000 
9 500 

Bölüm toplamı 

Kira bedeli 
Giyecekler 
Yolluklar 

10 Daimî vazife yolluğu 
20 Muvakkat vazife volluğu 
40 Ecnebi memleektler yolluğu 

Bölüm toplamı 

4598 savılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 

11 Merkez 
12 Vilâyetler 

Bölüm toplamı 

22 000 

35 000 
55 000 

8 000 
15 000 
6 000 

27 000 

2 500 
6 500 

22 000 

40 000 
55 000 

6 000 
15 000 
6 000 

27 000 

22 000 

40 000 
55 000 

6 000 
15 000 
6 000 

27 000 

3 500 
8 000 

3 500 
8 000 

9 000 11 500 11 500 

(S. Sayısı t 11) 
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ödeneğin çeşidi 

Taşıt giderleri 
Vilâyetler taşıtları işletme 
giderleri 
Vilâyetler taşıtları onarma 
giderleri 

1961 
yılı 

ödeneği 
Lira 

85 OOO 

90 000 

1962 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

85 000 

90 000 

için 
Eoraiıyonti 
kabul edilen 

Lira 

85 000 

90 000 

Bölüm toplamı 175 000 175 000 175 000 

Üçüncü kısım toplamı 454 500 468 000 468 000 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Geriverilecek paralar 10 000 10 000 10 000 
2490 sayılı Kanun gereğince 
artırma ve eksiltme komis
yonlarında bulunacak gayri-
muvazzaf beledive azalarına 
verilecek huzur ücreti 
İlâç ve lâboratuvar giderleri 
Eşya tasıma ambalaj ve si
gorta giderleri 
Vergi ve Resimler 
Para taşıma giderleri 
Mahkeme giderleri 
Saflık temizleme giderleri 
Tahaffuzhaneler giderleri 
Temizleme malzemeleri ve 
işçi giderleri 
Bakteriyolojihaneler gider
leri 
Sınır ve kıyılarda çıkacak 
bulaşıcı hastalıkları önleme 
giderleri 125 000 100 000 100 000 

1 000 
1 000 

7 500 
40 000 

1 000 
20 000 

72 000 

40 000 

50 000 

1 000 
3 000 

7 500 
40 000 

1 000 
20 000 

72 000 

30 000 

50 000 

1 000 
S 000 

7 500 
40 000 

1 000 
20 000 

72 000 

30 000 

50 000 

Bölüm toplamı 287 000 252 000 252 000 

(S. Sayısı: 11) 
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1961 1962 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

7126 sayılı Kanun gereğince 
Sivil Savunma Fonu kar
şılığı 
Yaym güderleri 
Satmalına ve abone 
Başka her çeşit giderler 

Bölüm toplamı 

Sigorta giderleri 

Dördüncü ki sun toplamı 

4 265 

1. 500 
i 000 

2 500 

15 000 

389 265 

5 450 

i 500 
i 000 

2 500 

15 000 

357 450 

5 450 

i 500 
1 000 

2 500 

15 000 

357 450 

Beşinci kısım, - Borçlar 

G-eçen yıl borçlan 
Eski yıllar borçları 
1957 - 1960 villan borçları 
1928 - 1956 » » 

Bölüm toplamı 

Beşinci kısım toplamı 

2 400 

i 
1 

2 

2 402 

2 400 

1 
1 

2 

2 402 

2 400 

1 
1 

2 

2 402 

Altıncı kısım - Yardımlar 

Memur kantinlerine yardım 
(Memur ve müstahdemlerin 
öğle yemeklerinde kullanıl
mak üzere) 0 13 105 13 105 

( S, Sayısı : 11) 
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M. Ödeneğin çeşidi 

1961 1962 yılı için 
yılı Hükümetçe Kotmisyonea 

ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

KISIMLAR TOPLAMI 

İkinci kısmi' toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
Beşinci kısım toplamı 
Altıncı kısım toplamı 

GENEL TOPLAM 

2 360 333 
454 500 
389 265 

2 402 
0 

3 206 500 
- - - - - . ~ T - T - ; 

2 606 443 
468 000 
357 450 

2 402 
13 105 

3 447 400 
:r=.-—--r-rn—rr--—: r. 

2 606 443 
468 000 
357 450 

2 402 
13 105 

3 447 400 
~ ~ r : : ^ ? . T — • T ~ ^ . ~ T 

A/2 CETVELİ 

Yatırımlar 

I - Küçük oıuanmlar 
Bina onarımı 200 000 200 000 200 000 

IV - Yeni yapı esaslı 
onlarımla!* 

Yeni yapılar ve esaslı ona
rımlar 500 000 1 500 000 1 500 000 

IX - Makina ve teçhizat 
satımalımı ve esaslı onarımı 
Taşıtlar satmalımı ve ona
rımı 390 000 260 000 260 000 

Yatırımlar toplamı 1 090 000 1 960 000 1 960 000 

(S. Baysan: £1.) 



felirın çeşidi 

B 
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CETVELİ 

1961 
yılı 

tahminler» 
Lira 

1962 
Hükümetçe 

ı ahinin edilen 
Lira 

yılı için 
Komisyonca 

tahmin edileli 
Lira 

'Birinci kısım t 

Resimler 
Sıhhiye Kesini 
Kaplı palan! e 
Bulaşık Resmi 

3 331 500 
6 000 

15 000 

3 352 500 

1 531 27-1 
5 000 

1.5 000 

4 551 274 

1 531 271 
5 000 

15 000 

4 551 274 

Ikına kısım 

Çeşitli varidat 
Para cezası 
^atılacak mallar bedeli 
(/em ili v and a s 
(lavi'iihv]ıknIler v.aridatı 

5 000 
5 000 

15 000 
30 168 

5 000 
5 00O 

20 000 
36 H>N 

5 000 
5 000 

20 000 
36 168 

Bölüm toplamı 61 168 66 168 68 168 

frçıt nen kısım 

Gecen yıldan devrolunacak 
nakit 882 832 789 958 789 958 

GENEL TOPLAM 4 296 500 5 407 400 5 407 400 

i S.' Sayısi •: 11 '*' 
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O CETVELİ 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

, A 

Nev'i Tarihi Numarası ö z e t 

Kanun 21 . 4 . 1340 500 Küsü mu Sıhhiye Kanunu 
13 . 12 . 1935 2864 Turist gemilerinden alman resimlerden bâzıiaıınm at* 

t'ına ve bâzılarının indirilmesine dair Kanun 
31 . 7 . 1936 3057 Rüsumu Sıhhiye hakkındaki 500 numaralı Kanunun 

1 nci maddesine fıkra eklenmesine daiir Kanun 
31 . 7 , 1936 3058 Rüsumu Sıhhiye hakkındaki 500 sayılı »Kanuna ek Ka 

nutı 
.18 . 6 . 1947 5115 Küsü mu Sıhhiye hakkındaki Kanunun 1 ve 4 ne it mad

delerinin değiştirilmesi hakkındaki Kanun 
10 . 6 . 1949 5435 Türk Ceza Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilme

si hakkındaki Kanun 
30 . 6 . 1954 6426 Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ver

gi muafiyetleri Anlaşmasının tasdikine dair Kanun 

Meıuurivetin ı ı.ev ı Aıh 

D OETVELÎ 

Ücret 1.) 

Merkez Hizmetlileri 

9 Daktilo 
10 
1 I 
10 liaşhademe 
i 2 Hademe 
12 Kap KM 

12 Işei 
10 Gece Beke-Lsi 

10 Dağıtıcı 
4 Başın akin is t 

10 Kaloriferci 
5 T'sta 

Memuriyetin nevi Aded Ücret 

Vilâyetler hikmetlileri 

0X) 
350 
• İUO 
35{J 

250 
250 
250 
350 
300 
250 
350 
800 

3 50 
45Ü 

h 

;-! 
10 
11 
12 
10 
8 

12 
12 
12 
12 
10 
10 
10 
9 

12 
u 

Teknisyen 

» 
' 

Şoför 

İşei 
Hademe 
Hastabakıcı 
Usta 
Kaloriferci 
Tahaffuzhane Kapıcısı 

» 

N 

Gece Bekçisi 
Başbahçıvan 
Bahçıvanı 
Kalorifercisi 

l i i ı ipy£a^%^ 

1 
•1 

3 
1 
2 
1 
3 
:-_» 
G 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
1 

600 
100 
350 
300 
250 
350 
450 
250 
250 
250 
350 
350 
350 
300 
400 
250 
400 

35 

S Sayı» ? 11 ) 



20 
Memııriretiıı nev'i *\ded ücret I>. Memurivetin »e\ 

Koruyucular 

8 Başkoruyucu 
1.1 » 
12 Koruyucu 
12 Transit Koruvucusu 

41 
s 

65 

Deniş Nakil Vasıtaları Adamları 

7 
s 
0 
<» 
0 

Kaptan 

^ 
Gt-rni Adamı 

» » 
:> y> 

450 
.300 
250 
250 

I I 
12 

"Ctin nev'i 

îtlâfıf aralar 

Aded 

17 
8 

40 

Ücret 

300 
250 

8 îtîûfıi'ar Teknisyeni 
13 ikinci Sınıf Sahil Sağlık tda-

450 

700 
600 
500 
450 
600 
400 
350 

13 
14 

(i 
s 

14 
14 

resi Memuru 
Tephirci 
Sağlık Zabıta Memuru 

Makina Mühendisi 
Avukat 
Asistan 
Kâtip 

1 
<> 
5 

9 
1 
1 
1 
v> 

5 

350 
350 
300 

950 
700 
350 
350 

{S, -Şaym..; 41 



_ 21 — 

R CETVELÎ 

(Genel bütçede mütenazırı olan tertipleri iein Muvıazenei Umumiye Kanununa bağlı (R) işa
retli cetveldeki formül aynen tatbik olunur.) 

B. M. 

306 Giyecekler ; 
Pratika ve mafeil vasıtalariyle tahaffuzhaneler personeli ve gece bekçilerine verilecek 
lâstik çizme, yağmurluk, yün fanila, gocuk ve saire gibi giyim eşyası da bu tei'tipten 
ödenir. 

309 Taşıt giderleri : 
31 Vilâyetler taşıtları işletme giderleri: 

Deniz ve kara taşıt ve pratika vasıtalarının sigorta paralariyle bunlara alınacak 'her 
nev'i demirbaş eşya ile mefruşatın paraları, lüzumu halinde hariçten kira ile tutu
lacak vasıtaların kira paraları da bu tertipten ödenir. 

32 Vilâyetler taşıtları onarma giderleri : 
Deniz ve kara taşıt vasıtalarının tebdil veya tamirleri ile gereken makimi, tekne ve
saire gibi aksamının bedelleri de bu tertipten ödenir. 

421 Sağlık temizleme giderleri : 
10 Tahaffuzhane giderleri : 

Tahaffuzhanelerde sıhhi tedbirlere tâbi tutulan yolcuların iaşe giderleri ile bunlar 
dan vefat edenlerin oenaıze 'defin paraları da bu tertipten ödenir. 

20 Temizleme malzemeleri ve işçi giderleri : 
Gemilerin muayeneleri'için dışarıdan getirilecek tabiplere verilecek ücret ve yol pa 
ralariyle bu bölümle alâkalı diğer nakil ücretleri de bu tertipten ödenir. 
1. Küçük onarımlar : 

701 Bina onarımı : 
IV - Yeni yapı ve esaslı onarımlar : 

751 Yeni yapılar ve esaslı onarımlar : 
Yatırımların kısım ve bölümleri 'hakkında, !#62 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (E) 
işaretli cetvelinin ilgisine göre. 
IX - Makina ve teçhizat satınalma ve onarımları :. 
T - IX ncu 'kısımlarındaki esaslar uygulanır. 

791 Taşıtlar satmalımı ve onarımı . 
Ancak, 791 nci (Taşıtlar satmalımı ve onarımı) bölümünden konulan ödenek 2 aded 
tıkaçtı ve iki deniz motoruna yeni makina satmalınması için konulmuştur. 

( S. Sayısı ; 11 ) 
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Toplantı! C U M H U R İ Y E T S E N A T O S U S. Sayısı 

1962 YILI 

Tekel G. M. Bütçesi 





Tekel Genel Müdürlüğü 1962 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu mazbatası (1/18) 

T. C. 
Başbakanlık Ankara; 30.11.1961 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71/1643-3508 

MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Büyük Millet Meclisine ara Bakanlar Kurulunca 29.11.1961 tarihinde kararlaştırılan 
«Tekel Genel Müdürlüğü 1962 malî yılı bütçe kanunu tasarısı» gerekçesi ve ilişikleriyle birlikte 
bağlı olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 

Başbakan 
îsmet inönü 

MUCÎP SEBEPLER 

Kanun tasarısının 1 nci maddesi masraf tertiplerini ihtiva eden (A/l) me (A/2) cetvellerine ait
tir. Bu cetveller için gerekli izahat giderler kısmında mevcuttur. 

Kanun tasarısının 2 nci maddesi gelir nevilerini gösteren (B) cetveline aittir. Gelir kısmında lâ-
zımgelen izahat verilmiştir. 

Kanun tasarısının 3 ncü maddesinin (A) fıkrası gelir nevilerinden her 'birinin dayandığı hüküm
leri gösteren (C) cetveline (B) fıkrası gelecek yıllara geçici taahhütlere girişmeye salâhiyet veren 
kanunları gösteren (G) cetveline aittir. 

Kanun tasarısının 4 ncü maddesi daimî hizmetliler kadrolarını gösteren (D) cetveline aittir. Aynı 
zamanda muvakkat mahiyetteki hizmetliler için Bakanlar Kurulu karariyle kadro alınabilecek tertip
leri gösteren (E) işaretli cetvel de mevzuubahsedilmiştir. 

Kanun tasarısının 5 nci maddesi 1962 yılı içinde mevkuf tutulan kadroları gösteren (L) cetveli
nin kanuna bağlı olduğunu ifade etmektedir. 

Kanun tasarısının 6 nci maddesi bütçedeki tahsisatın fevkinde çıkacak geçen ve geçmiş yıllara 
ait borçların ödeme şekillerini göstermektedir. 

Kanun tasarısının 7 nci maddesi bütçe tertiplerinde nazara alınacak formülü gösteren (R) cetve
line aittir. 

Kanun tasarısının 8 nci maddesi Tekel resimlerinin hususi hükümlerine göre tarh ve tahsillerine 
1962 bütçe yılında da devam olunmasına Muhasebei Umumiye Kanununun 39 ncu maddesine istina
den cevaz veren hükmü ihtiva etmektedir. 

Kanun tasarısının 9 ncu maddesi bâzı memur re hizmetlilere yemek verilmesi için yetki vermek
tedir. 
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Bölüm 202 — Memur ve hizmetliler ücreti 
Madde 11 — Genel Müdürlük memurları ücreti 
Aded Lira 

Kadro 
(L) cetveli 

% 20 zam 

Üst derece 

528 
27 

501 

4 584 
121 

4 462 
892 

5 355 
1 442 

6 798 

600 
800 

800 
560 

360 
640 

000 

Geçen yıl 518 olan Merkez kadrosu bu yıl 10 kad
ronun vilâyetler kısmından nakil suretiyle merkez 
kadro adedi 528 ze çıkmıştır. Bunun senelik tutarı 
4 584 600 liradır.. 
(L) cetveline alınmış olan ve bu yıl kullamlmıya-
cak kadrolar, geçen yıldan 4 noksaniyle 27 aded 
olup bunların senelik tutarı da 121 800 liradır. 
Memur maaşlarına yapılan % 20 zam karşılığı 
892 560 lira ve 4598 sayılı Kanuna göre ödenecek 
üst dereceler tutarı 1 442 640 lira olup bu suretle 
bu tertibe geçen yıldan 723 000 lira fazlasiyle 
6 798 000 lira konulmuştur. 

Madde 12 — Vilâyetler memurları ücreti 

Kadro 
(L) cetveli 

% 20 zam 

Üst dereceler 

Aded 

2 147 
94 

2 053 

Lira 

11 772 
369 

11 403 
2 

13 
3 

280 

684 
605 

17 289 

600 
000 

600 
720 

320 
180 

500 

Geçen yıl 2 203 olan vilâyetler kadrosu bu yıl 56 
kadronun (10 adedi merkeze 46 adedi fabrika ve 
işletmelere ilâve suretiyle) tenzili dolayısiyle 2 147 
ye inmiştir. 
Bunun senelik tutarı 11 772 600 liradır. (L) cetve
line alınmış olan ve bu yıl kullanılmıyacak kadro
lar geçen senenin aynı olarak 94 aded olup bunla
rın senelik tutarı da 369 000 liradır. Memur maaş
larına yapılan % 20 zam karşılığı 2 280 720 lira 
ve 4598 sayılı Kanuna göre ödenecek üst dereceler 
tutarı 3 605 180 lira olup, bu suretle bu tertibe ge
çen yıldan 289 500 fazlasiyle 17 289 500 lira konul
muştur. 

Madde 13 — Fabrikalar ve İşletmeler memurları ücreti 
Aded Lira 

Kadro 
(L) cetveli 

% 20 zam 

Üst dereceler 

931 
30 

901 

6 651 
138 

000 
600 

6 512 400 
1 302 480 

7 814 
2 708 

10 523 

880 
120 

000 

Geçen yıl 885 olan fabrika ve işletmeler kadrosu bu 
yıl 46 kadronun vilâyetlerden nakli suretiyle 931 
e çıkmıştır. Bunun senelik tutarı 6 651 000 liradır. 
(L) cetveline alınmış olan bu yıl kullanılmıyacak 
kadrolar geçen yılın aynı olarak 30 aded olup bun
ların senelik tutarı da 138 600 liradır. 
Memur maaşlarına yapılan % 20 zam karşılığı 
1 302 480 lira ve 4598 sayılı Kanuna göre ödenecek 
üst dereceler tutarı 2 708 120 lira olup bu suretle 
ibu tertibe geçen yıldan 1 118 000 lira fazlasiyle 
10 523 OQ0 lira konulmuştur. 

( S. Sayısı t 12 ) 
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Madde 21 — Genel Müdürlük hizmetlileri ücreti 
Yıllığı Ücretlere % 20 zam yapılması dolayısiyle geçen 

yıldan 174 500 lira fazlasiyle 2 358 500 lira teklif 
1 965 600 edilmiştir. 

392 900 % 20 zam 

2 358 500 

Madde 22 — Vilâyetler hizmetlileri ücreti 
Yıllığı Ücretlere % 20 zam yapılması dolayısiyle bu mad-

deye geçen yıldan 484 000 fazlasiyle 6 535 000 lira 
5 446 200 teklifte bulunulmuştur. 
1088 800 % 20 zam 

6 535 000 

Madde 23 — Fabrikalar veişletmeler hizmetlileri ücreti 
Aylığı Yıllığı Ücretlere % 20 zam yapılması dolayısiyle bu mad-

deye geçen yıldan 38 000 lira fazlasiyle 524 000 
36 400 X 12 = 436 800 lira teklifte bulunulmuştur. 

87 200 % 20 zam 

524 000 

Bölüm 203 — Geçici hizmetliler ücreti 
Madde 11 — Genel Müdürlük geçici hizmetliler ücreti 

Geçen yılın aynı olarak 82 400 lira teklifte bulunulmuştur. 
Madde 13 — Fabrikalar ve işletmeler geçici hizmetlileri ücreti 

Geçen yılın aynı olarak 12 600 lira teklifte bulunulmuştur. 

Bölüm 204 — Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücreti 
Geçen yılın aynı olarak 35 175 lira teklif edilmiştir. 

Bölüm 206 — 4178 ve 4598 sayılı kanunlar, gereğince yapılacak zam ve yardımlar 
Madde 11 — Genel Müdürlük memurları çocuk zammı 

Bu maddeye geçen yılın aynı olarak 50 000 lira teklif edilmiştir. 

Madde 12 — Vilâyetler memurlan çocuk zammı 
Çocuk adedi geçen yıla nazaran artmış bulunduğundan bu seneki teklifimiz geçen yıla nazaran 

15 000 lira fazlasiyle 515 000 liradır. 
1 Eylül 1961 tarihinde çocuk adedi 3 973 
1 Eylül - 28 Şubat doğacağı tahmin edilen 100 
1962 yılında doğacağı tahmin edilen 210 

4 283 

4 283 X 10 X 12 = 513 960 
1 040 tahminin üzerine çıkacak miktarı karşılamak üzere 

515 000 

(S. Sayısı : 12 ) 

Aded Aylığı 

273 163 800 X 12 

Aded Aylığı 

1 694 453 850 X 12 

Aded 

72 



Madde 13 — Fabrikalar ve işletmeler memurları çocuk zammı 
Çocuk adedi geçen yıla nazaran artmış olduğundan bu yıl bu maddeye 10 000 lira fazlasîyle 

150 000 lira teklifte bulunulmuştur. 
1 Eylül 1961 tarihinde çocuk adedi 1 160 
1 Eylül 28 Şubat doğacağı tahmin edilen 30 
1962 yılında doğacağı tahmin edilen 60 

1 250 

1 250 X 10 X 12 = 150 000 

Madde 21 — Genel Müdürlük memurları doğum yardımı 
Geçen yılın aynı olarak 5 000 lira teklif edilmiştir. 

Madde 22 — Vilâyetler memurları doğum yardımı 
Geçen yılın aynı olarak 42 000 lira teklif edilmiştir. 

Madde 23 — Fabrikalar ve işletmeler memurları doğum yardım» 
Geçen yılın aynı olarak 12 000 lira teklif edilmiştir. 

Madde 31 — Genel Müdürlük memurları ölüm yardımı 
Ücretlere yapılan % 20 zam dolayısiyle Eylül 1961 ayında fiilen ödenen vasati ücret 642,53 lira 

olup, tahminin üstüne çıkacak nıiktarlan da karşılamak üzere geçen yıldan 3 000 lira fazlasîyle 
10 000 lira teklif edilmiştir. 

Madde 32 — Vilâyetler memurları ölüm yardımı 
Eylül 1961 ayında fiilen Ödenen vasati ücret 795,27 lira olarak hesaplanmıştır. 

Vaka Vasati Aylık 
adedi ücreti adedi Lira 

Memur 15 X 795,27 X 2 
Memur eşi 5 X 795,27 X 1 

Tahminin üstüne çıkacak miktarı karşılamak üzere 

geçen yıldan 6 000 lira fazlasîyle 30 000 lira 
teklif edilmiştir •—• 

Madde 33 — Fabrikalar ve işletmeler memurlan ölüm yardımı 
Eylül 1961 ayında fiilen ödenen vasati ücret 795,27 lira olarak hesabedilmiştir. 

Vaka Vasati Aylık 
adedi ücreti adedi Lira 

Memur 4 X 795,27 X 2 = 6 362 
Memur eşi 2 X 795,27 X 1 = 1 590 

7 952 
Tahminin üstüne çıkacak miktarı karşılamak üzere 2 048 

geçen yıldan 3 000 lira fazlasîyle 10 000 lira 
teklif edilmiştir • '• 

= 23 858 
=3 3 976 

27 834 
2 166 

(& Sayım ? 12 ) 
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x Madde 40 — Yakacak zammı 

Geçen yılın aynı olarak 18 000 lira teklif edilmiştir. 

Bölüm 207 — Ecnebi dil bilenlere 8656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para 
mükâfatı 

Geçen yılın aynı olarak 1 500 lira konulmuştur, 

Bölüm 209 — 5434 sayılı Kanun gereğince Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak 
ödemeler 

Madde 11 — % 6 emekli ve % 25 giriş kesenekleriyle artış farkları karşılığı 
Geçen seneye nazaran fazla gösterilen 296 000 lira ücretler bölümündeki fazlalıktan mütevellit 

olup bu maddeye 2 862 000 lira tahsisat konulmuştur. 
Madde 12 — % 1 ek karşılığı 

Geçen seneye nazaran konulmuş olan 25 452 lira fazlalık ücretler bölümündeki fazlalıktan müte 
vellittir. Teklif 440 280 liradır. 

Madde 13 — Emekli ikramiyeleri karşılığı 
Vasati ikramiye ücretlerinin % 35 zamlı tutarı üzerinden hesabedilmekle bu maddeye geçen 

yıla nazaran 502 818 lira fazlasiyle 2 000 000 lira teklifte bulunulmuştur. 
Madde 14 — Sandık yönetim masrafları karşılığı 

Geçen yılın aynı olarak 214 032 lira teklif olunmuştur. 
Madde 15 — Diğer ödemeler 

Geçen yılın aynı olarak 100 000 lira teklif edilmiştir. 

Bölüm 210 — Temsil tahsisatı 
Geçen.yılm aynı olarak 4 200 lira teklif edilmiştir. 

Bölüm 218 — 4896 sayılı Kanun gereğince ödenecek kasa ta&ninatı 
Geçen yılın aynı olarak 720 000 lira teklif edilmiştir. 

Bölüm 301 — Merkez büro giderleri 
Madde 20 — Döşeme 

Geçen yılın aynı olarak 5 500 lira teklif edilmiştir. 
Madde 30 — Demirbaş 

Geçen yılın aynı olarak 20 000 lira teklif edilmiştir. 
Madde 40 — Öteberi giderleri 

Geçen yılın aynı olarak 40 000 lira teklif edilmiştir. 
Madde 50 — Aydınlatma 

Geçen yılın aynı olarak 30 000 lira teklif edilmiştir. 
Madde 60 — Isıtma 

Geçen yıl m aynı olarak 16 000 lira teklif edilmiştir. 
Madde 70 — Genel Müdürlük teşkilâtının nakil giderleri 

Maddenin muhafazası için 1 lira teklif edPmiştiı*. 

Bölüm 302 — Vilâyetler büro giderleri 
/ Madde 20 — Döşeme 

Geçen yılın aynı olarak 27 000 lira teklif edilmiştir. 
Madde 30 — Demirbaş 

Geçen yılın aynı olarak 105 000 lira teklif edilmiştir. 
Madde 40 — Öteberi giderleri 

Geçen yi im aynı olarak 75 000 lira konulmuştur. 
Madde 50 — Aydınlatma 

Geçen yılın aynı olarak 48 000 lira teklif edilmiştir. ' 

( S, Sayısı 112 ) 
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Madde 60 — Isıtma 

Geçen yılda olduğu gibi 320 000 lira ile ihtiyaç karşılanacaktır, 

Bölüm 304 — Posta telgraf ve telefon ücret ve giderleri 
Madde 11 — Merkez posta ve telgraf ücretleri 

Geçen yılm aynı olarak 65 000 lira teklif edilmiştir. 
Madde 12 — Vilâyetler posta ve telgraf ücretleri 

Geçen yılm aynı olarak 300 000 lira ödenek konulmuştur. 
Madde 21 — Merkez telefon ve başka muhabere ücret ve giderleri 

Geçen yıla nazaran 20 000 lira fazlasiyle 140 000 lira teklif edilmiştir. 
Madde 22 — Vilâyetler 

Geçen yılın aynı olarak 120 000 lira teklif edilmiştir. 

Bölüm 305 — Kira bedeli 
Madde 11 — Merkez 

Genel Müdürlüğümüzde halen bir sivil savunma sekreterliği teşekkül etmiş bundan başka Dev
let Plânlama Teşkilâtına yardımcı olarak çalışmak üzere bir ihtisas komitesi teşekkül etmiş oldu
ğundan halen çok sıkışık bulunan teşkilâtımız için yeni bir bina kiralanması için bu maddeye geçen 
yıldan 50 000 lira fazlasiyle 350 000 lira teklif edilmiştir. 

Madde 12 — Vilâyetler 
Geçen yıldan 5 000 lira noksaniyle 25 000 lira teklif edilmiştir. 

Bölüm 306 Giyecekler 
Geçen yılda konulmuş olan 490 000 liralık ödenek ile ihtiyacımız giderildiğinden bu yıl da aynı 

miktar tahsisat teklif edilmiştir. 

Bölüm 307 — Harcırahlar 
Madde 10 — Daimî memuriyet harcırahı 

Geçen yıla konmuş olan ödenek aynı teklif edilmiştir. 
J > r v - f M ^ ^ Madde 20 — Muvakkat vazife harcırahı 

Geçen yılm aynı olarak 800 000 lira teklif edilmiştir. 
Madde 30 — Müfettişler harcırahı 

Geçen yıl da konmuş olan ödeneğin aynı teklif edilmiştir. 
Madde 40 — Ecnebi memleketler harcırahı 

1961 yılma konulmuş olan 70 000 lira aynen teklif edilmiştir. 
Madde 50 — Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin harcırah ve giderleri 

Geçen yıla nazaran konulmuş olan 20 600 lira fazlalık Maviküf hastalığı dolayısiyle getirilecek 
uzmanın yol ve Türkiye'deki ikâmeti masrafı karşılığıdır. 
Madde 92 — 6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 ncu maddesi gereğince verilecek tazminatlar 

Geçen yılm aynı olarak 229 500 lira teklifte bulunulmuştur. 

Bölüm 308 — 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları ve harcırahları 
Madde 11 — Merkez 

Geçen yıl konulmuş olan 150 000 liralık ödenek ile bu yıl da iktifa edilecektir. 
Madde 12 — Vilâyetler 

Geçen yılm aynı olarak 215 000 lira teklif edilmiştir. 
Madde 13 — Fabrikalar ve işletmeler 

Geçen yılm aynı 140 000 lira konulmuştur. 

Bölüm 403 — Temsil giderleri 
Geçen yılm aynı olarak 15 000 lira teklif edilmiştir. 

( S . Sayısı: 12 ) 
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Bölüm 407 — Muhasebei Umumiye Kanununun 48 nci maddesini ilgilendiren giderler 

Madde 20 — Nisbeti kanunla belirtilmiş kesenek ve ikramiyeler 
Geçen yılın aynı olarak 500 lira teklif edilmiştir. 

Madde 30 — Geriverilecek paralar 
Geçen yılın aynı olarak 8 000 lira teklif edilmiştir. 

Madde 40 — Mahkeme harçları 
Geçen yılda olduğu gibi 60 000 lira ödenek tekli*. edi)miştir. 

Madde 50 — Bina ve Arazi vergileri 
Geçen yılın aynı olarak 5 000 lira teklifte bulunulmuştur. 

Madde 60 — Kaçakçılığın meni ve takibine dair olan 1918 sayılı Kanun ve ekleri gereğince yapılacak 
ödemeler 

Geçen yılın aynı olarak 35 000 lira tahsisat teklif edilmiştir. 

Bölüm 417 — 5237 sayılı Belediye gelirleri Kanunu gereğince ödenecek vergi ve resimler 
Geçen yılın aynı olarak 25 000 lira teklif edilmiştir. 

Bölüm 419 — Mahkeme giderleri 
Geçen sene konmuş olan ödeneğin aynı olarak 80 000 lira teklif edilmiştir. 

Bölüm 420 — Tecrübe, ıslah ve mücadele giderleri 
Madde 11 — işçi ücretleri ve diğer ödemeler 

îşçi ücretlerinin artış sebepleri mûtat olan kanuni zamlara ilâveten iş ihtilâfı yolu ile verilmesi 
gereken zamlarla Sivil Savunma Teşkilâtı bakımından bekçi ve itfaiyecilerin artırılmasının ve tü
ttün Maviküf hastalığı sebebiyle tütün ekim bölgelerinde ekiciyi fennî fideciliğe yönetmek için ku
rulmakta olan örnek fideliklerin sayısının artırılması dolayısiyle bu maddeye geçen yıldan 125 000 
lira fazlasiyle 450 000 lira teklifte bulunulmuştur. 

Madde 12 — Yönetim giderleri 
Bu maddeye geçen yıl konulmuş olan 50 000 lira ile ihtiyacın giderileceği anlaşıldığından bu 

yılda 50 000 lira teklif edilmiştir. 
Madde 13 — Teknik giderler 

Geçen yılın aynı olarak 200 000 lira teklif edilmiştir. 
Madde 14 — Fidelik müsabakaları 

Maviküf hastalığına karşı korunma yolunda alınması gereken ilk tedbirler için geçen yıldan 
15 000 lira fazlasiyle 20 000 lira teklif edilmiştir. 

Madde 15 — Bağ yardımı 
Geçen yılın aynı olarak 1 lira teklifte bulunulmuştur. 

Madde 16 — Mücadele giderleri 
Geçen yılın aynı olarak 25 000 lira teklif edilmiştir. 

Bölüm 421 — Kaçağı takip ve önleme giderleri 
Madde 11 — Tütün ekimi ve yazma giderleri 

1961 yılma konulmuş olan 200 000 lira aynen teklif edilmiştir. 
Madde 12 — Kaçakla mücadele giderleri 

Geçen yılın aynı olarak 20 000 lira teklif edilmiştir. 

Bölüm 446 — 6085 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi gereğince sigorta fonu karşılığı 
188 aded nakil vasıtasının beherine 100 lira üzerinden hesabedilmesinden mütevellit bu yıl geçen 

yıla nazaran 2 300 lira fazlasiyle 18 800 lira teklifte bulunulmuştur. 

Bölüm 447 — 7126 sayılı Kanunun 37 nci maddesi gereğince sivil müdafaa fonu karşılığı 
7126 sayılı Kanunun 37 nci maddesi gereğince geçen yıldan 46 078 lira noksaniyle 126 052 Ura 

teklif edilmiştir. 

(S. Sayısı : 12 ) 
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Bölüm 450 — Burs giderleri 

Burs ücretlerinin 175 liradan 250 liraya çıkarılmış bulunması sebebiyle 1961 yılma nazaran 
20 700 lira fazlasiyle 70 150 lira teklif edilmiştir. 

Bölüm 452 — Staj giderleri 
Madde 10 — 4489 sayılı Kanuna göre staj için ecnebi memleketlere gönderileceklerin haroıralı ve 

giderleri 
Geçen yılın aynı olarak 20 000 lira teklif edilmiştir. 

Madde 20 — Teknik yardımdan faydalanılarak ecnebi memleketlere gönderileceklerin harcırah ve 
giderleri 

Geçen yılda olduğu gibi 1 000 lira teklif edilmiştir. 

Bölüm 453 — Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği giderler 
Madde 10 — Kurum ve derneklere katılma payı 

Geçen yıldan 16 500 lira noksaniyle 10 000 lira konulmuştur. 
Madde 20 — Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin harcırah ve giderleri 

1962 yılında üyesi bulunduğumuz Korestanın yapacağı iki toplantı ile Rodesya'da toplanacak 
olan (Milletlerarası 3 neü İlmî Tütün Kongresine iştirak edecek ilmî heyetlerin gidiş ve dönüş uçak 
ücretleri ile zaruri yol masraflarını karşılamak üzere geçen yıldan 61 000 lira fazlasiyle 75 000 Kra 
teklifte bulunulmuştur 

Bölüm 459 — Spor giderleri 
1961 yılma nazaran teklif edilmiş olan 7 500 lira fazlalık, #üroşj sporunun geliştirilmesi için ya

pılması gereken giderler karşılığı. 

Bölüm 476 — Kurs giderleri 
Madde 10 — Kurs genel giderleri 

Geçen yılın aynı olarak 3 000 lira teklif edilmiştir. 
Madde 30 — Tekel memurları meslek kursu genel giderleri 

Geçen yılda olduğu gibi 92 500 lira teklifte bulunulmuştur. 
Madde 40 — İşletme İktisadı Enstitüsünde okutturulacak öğrencilerin giderleri 

4 talebenin okuma, masrafı olarak 3 500 liradan tutarı olan 14 000 lira teklif edilmiştir. 

Bölüm 501 — Geçen yıl borçlan 
Geçen yılın aynı olarak 35 000 lira teklif edilmiştir. 

Bölüm 502 — EsM yıllar borçlan 
Madde 10 — 1957 -1960 yılları borçları 

Geçen yılda olduğu gibi 23 000 lira ödenek konulmuştur, 
Madde 20 — 1928 - 1956 yılları borçları 

Geçen yılın aynı olarak 5 000 lira teklif edilmiştir, 

Bölüm 505 — Hükme bağlı borçlar 
Geçen yıla konulmuş olan 200 000 lira ile bu seneki ihtiyaç karşılanacaktır. 

Bölüm 602 —- İşçi kurul ve sendikalarına yardım 
Geçen yıldan 20 000 lira noksaniyle 20 000 lira teklif edilmiştir. 

Bölüm 605 — 4250 sayılı İspirto ve ispirtolu içkiler Tekel Kanunu gereğince yapılacak Ödemeler 
Bölümün muhafazası için 1 lira teklifte bulunulmuştur, 

Bölüm 653 — Tekel Genel Müdürlüğü Mensupları Yardım Cemiyetine (Memur ve hizmetlilerin öğle 
yemeklerine yardımda kullanılmak üzere) 

Geçen yılda olduğu gibi 120 000 lira tahsisat teklif edilmiştir 

(S- Sayısı; 12 ) 
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YATIRIMLAR 

I - KÜÇÜK ONARIMLAR 

Bölüm 701 — Bina onanım 
Madde 10 — Merkez 

Genel Müdürlük merkez teşkilâtına bağlı müesseselerde zuhur edecek küçük onarımları karşı 
lamak üzere geçen yılın aynı olarak 25 000 lira teklif edilmiştir. 

Madde 20 — Vilâyetler 
Vilâyetler teşkilâtına bağlı idarelerde yapılması lüzumlu görülecek küçük onarımlar için 220 000 

lira konulmuştur. 
Madde 80 — Fabrikalar ve işletmeler 

Fabrikalar, işletmeler ve iş yerlerinde 1962 yılı içinde zuhur edecek küçük onarımları karşıla 
mak üzere bu tertibe 100 000 lira teklif edilmiştir, 

ıı - İSTIMLÂK VE SATINALMALAR 

Bölüm 711 — İstimlâk ve satmalma bedelleri 
Madde 30 — Fabrikalar ve işletmeler 

Bomonti Bira Fabrikasının tevsiinde istimlâkine lüzum görülen arsanın bedeline karşılık olarak 
685 000 lira konulmuştur. 

IH - TRANSFER EDİLEN YATIRIM FONLARİ 

Bölüm 724 — 7424 sayılı Kanun gereğince döner sermayeye ilâve olunacak ödenek 
154 sayılı Kanun ile yapılan konsolidasyon neticesinde Tekel Genel Müdürlüğünce 261 145 452 

liralık imkân sağlandığı cihetle 7424 sayılı Kanunun miktara ait kısmı 1962 yılma tehir edilmiş ve 
bu sebeple 50 milyon lira düşülmüştür, 

V - ETÜT VE PROJE 

Bölüm 741 -— Etüt ve proje 
Madde 10 — Etüt 

Yaptırılacak su etüdü için 50 000 lira teklif edilmiştir. 
Madde 20 — Proje 

Yaptırılacak su projesi için 50 000 lira konulmuştur. 

VI - YENİ YAPI VE ESASLI ONARIMLAR 

Bölüm 751 — Yeni yapı ve esaslı onarımlar 
Madde 10 — Genel Müdürlük binası inşaatı 

Hususi kanuni ile verilmiş olan yetkiye müsteniden inşaat masrafını karşılamak üzere 3 milyon 
lira ödenek teklif edilmiştir. 

Madde 20 — Vilâyetler 
Bu tertipten yapılacak idare binaları, mamulât ve emanet ambarları için ihtiyaç fazladır. Buna 

rağmen 1961 yılından devam eden inşaatın karşılığı olan 2 000 000 lira ve Bilecik'te tütün muba
yaasında büyük bir ihtiyacı karşılamakta olan ve fakat çok harap bir durumda bulunan emanet 
ambarının esaslı bir şekilde tamiri için de 180 000 lira olmak üzere ceman 2 180 000 lira ödenek ko
nulmuştur. 

( a Sayı» •, 12 ) 
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VII - FABRİKA, İMALÂTHANE, ÇİFTLİK BİNALARI, TAMİRHANELER, DEPOLAR V. S. 

SATINALINMASI, YAPIM VE ESASLI ONARIMLARI 

Bölüm 771 —. (5113, 6476 ve 7425) sayılı kanunlar gereğince satınalınacak veya yaptırılacak tütün 
bakım ve işleme atelye ve ambarları 

Hususi kanununa ve Hükümetçe onanmış olan programına müsteniden İzmit'te inşa edilmekte 
olan Tütün Bakım ve İşleme Atelyesi giderleri ile 1961 yılından 1962 yılma sirayet edecek olan 
Samsun Bakım ve İşletme Atelyesinin tamirat işlerinin ikmali ve bu atelyeye elektrik getirilmesi 
giderleri ve Akçaabat'ta yeniden yapılacak atelyenin inşaat ve bâzı atelyelere tesis edilecek asansör 
bedelleri olarak 6 000 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

Bölüm 772 — 4898 ve 7200 sayılı kanunlar gereğince yeniden yaptmlacak fabrika, imâl ve doldurma 
evleriyle mevcutlarının genişletilmesi giderleri 
Madde 10 — Fabrika imâl ve doldurma evleri 

Bu maddeye konulmuş olan 7 200 000 liranın, 
2 500 000 lirası Maltepe Sigara Fabrikası inşaatına 
3 700 000 lirası aynı fabrikanın tesisat işlerine 

500 000 lirası aynı fabrikaya elektrik getirme işine, 
500 000 lirası bu fabrikaya su getirme işine sarf edilecektir. 

Madde 20 — Çay fabrikaları 
Bu maddeye geçen yıldan 7 800 000 lira fazlasiyle 14 500 000 lira konulmuş olup bunun; 
2 500 000 lirası Çayeli Fabrikası tevsii inşaatına 
2 500 000 lirası Hopa Fabrikası inşaatına 
2 500 000 lirası Arhavi Fabrikası inşaatına 
1 750 000 lirası Sürmene Fabrikası inşaatına 
1 750 000 lirası Fındıklı Fabrikası inşaatına 
1 750 000 lirası Pevlivantaşı Fabrikası inşaatına 
1 750 000 lirası Kalkandere Fabrikası inşaatına sarf edilecektir. 

Bölüm 773 — Fabrikaların, işletmelerin, satmalına, yaptırma ve esaslı onarımları 
İstihsal ile alâkalı olarak fabrika ve atelyelerde yapılacak ilâveler, tadiller yeni inşaat ve esaslı 

onarımlar için teklif edilen 4 700 000 liranın, 
2 005 000 lirası içki fabrikalarına 

635 000 lirası tütün fabrikalarına 
1 600 000 lirası çay fabrika ve atelyelerine 
260 000 lirası Y. Tütün atelyelerine 
200 000 lirası muhtelif işletmelerdeki esaslı onarımlara aittir. 

Bölüm 774 -— Çamaltı, Yavşan ve diğer tuzlalarda yaptırılacak yeni tesisler ve bunların genişletme 
ve sınırlandırma giderleri 

Bu tertibe geçen yılın aynı olarak 2 000 000 lira konulmuştur. Bu ödenek Çamaltı, Yavşan tuz
ları ile Ankara, Erzincan, Erzurum ve Sivas Başmüdürlüklerine bağlı tuzlalarda yapılacak tesisat, 
inşaat, yol ve su isalesi işlerine sarf edilecektir. 

IX — MAKİNA VE TEÇHİZAT SATINALINMASI VE ESASLI ONARIMLARI 

Bölüm 791 —- Satınalınacak taşıtlar ve bunların komple motorları 
Müfredatı (R) cetvelinde bağlı listede gösterildiği üzere bu maddeye geçen yılın aynı olarak 

680 000 lira konulmuştur, 
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Bölüm 792 — Satmalmacak makina, alet ve vasıtalar ve bunların kurma giderleri 

Artmakta olan istihsali karşılamak, eskilerini yenilemek ve yeniden kurulmakta olan fabrika 
ihtiyaçlarını temin etmek maksadiyle, fabrika, atelye, tuzla ve işletmeler için satmalmacak makina 
ve tesisler karşılığı olarak bu tertibe geçen yıldan 1 261 000 lira noksaniyle 25 000 000 lira teklif 
edilmiştir. Bunun; 

5 077 000 lirası sigara fabrikalarına 
6 295 000 lirası içki fabrikalarına 

11 548 000 lirası çay fabrikalarına 
880 000 lirası tuzlalara 

1 200 000 lirası Y, T. Bakım ve işleme atelyelerine aittir. 

XI - BORÇLAR 

Bölüm 812 — A. M. F. Firması bonoları 
Bu tertibe geçen yılın aynı olarak 1 800 000 lira konulmuştur. 

1. TÜTÜN 

1961 yılı beş aylık tütün satış seyirlerinde 1960 yılına nazaran 1153 000 kilo bîr artış müşahede 
edilmektedir. 

1960 yılı tütün satışı 30 335 931 kilo olup aynı senenin beş aylık satışı 12 048 348 kilodur. 
Bu beş aylık satışın senelik satışa nisbeti % 39, 72 dir. 1961 yılında ise beş aylık satış 13 201 825 

kilo olup bunun % 39, 72 nisbeti üzerinden senelik satış miktarının 33 237 200 kiloyu bulacağı tah
min edilmektedir. 

1961 yılında elde edilmesi kuvvetle muhtemel bulunan 33 237 200 kiloya satışlardaki inkişaf ve 
nüfus artışı göz önünde tutularak % 3,80 nisbetinde bir ilâve ile 1962 yılı satış miktarı 34 500 000 
kilo olarak kabul olunmuş ve satış nevilerine göre vasati satış fiyatının 2180,78 kuruş, olacağı he-
sab edilmiştir. 

Buna göre satış tutarının 752 370 400 lirayı bulacağı neticesine varılmıştır, 
1961 yıl, bütçe tahminlerinde 1 001,01 olarak hesabedilen tütün maliyeti 1962 yılında 3,88 kuruş 

noksaniyle 997,13 olarak tesbit olunmuştur. 
Bey'iye, nakliye, sigorta ve muhtelif masraflardan ibaret olan satış masrafları 1961 yılı bütçe 

tahminlerinde kilo başına 223,50 kuruş olarak hesabedilmiş'iken 1962 yılı için 12,50 fazlasiyle 236 
kuruş olarak hesaplanmıştır. , ' " 1 ' A "* l , t ' 

Bu fazlalık daha ziyade vasati satış fiyatlarının yükselmesi neticesinde bayilere ödenecek beyi
ye ücretlerinin artmasından ileri gelmiştir. 

Satışın maliyet, masraf ve kâr tahminleri aşağıda gösterilmiştir. 

Satış Satış 
Yılı • Kilo Bedeli Maliyeti masrafları kârları 

1961 33 000 000 713 110 200 330 333 300 73 755 000 309 021 900 
1962 34 500 000 752 370 400 344 009 735 81 421 000 326 940 665 

Buna nazaran 1962 satış kârı 1961 yılı satış kârına nazaran 17 918 765 lira fazlasiyle 326 940 665 
lira olarak hesab edilmiştir. 

2. TUZ 

1961 yılı bütçesinde tuz satışı 385 000 ton olarak tahmin edilmiştir. 1960 yılı tuz satışı 365 397 
tondur, Aynı senenin 5 aylık satışı ise 137 314 ton olup bunun senelik satışa nisbetj, % 37,58 dir. 1961 
yılının beş aylık satışı ise 137 967 ton olup bu nisbet nazarı itibara alınarak 1961 yılı 12 aylık satış 
miktarının 367 100 ton olacağı hesaplanacaktır. Buna 1962 yılı için % 4,88 nisbetinde bir artış ilâve 
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edildiği takdirde 1962 yılı satışının geçen seneki gibi 385 000 ton hesabedilmesi uygun görülmüştür 
Bu satıştan elde edileceği hesaplanan bedel t u t an tuzlalardaki satış fiyatı nazarı itibara alına

rak 12 213 250 lira tesbit edilmiştir. Beher tonu için 24,35 lira maliyet ve 1,98 lira muhtelif mas
raf hesabedilmek suretiyle satış kârının 2 075 150 lira olacağı tahmin olunmuştur. 

1962 yılı satış kârında 1961 yılı tahminlerine göre tesbit edilen 342 650 ura noksanlık maliyet 
tahminlerindeM fazlalıktan ileri gelmiştir. 

3. ÇAY 

Çay satışları her sene inkişaf etmiş ve bu suretle 1950 yılında 1 741 652 kilodan ibaret »lan 
satış miktarı 1960 yılında 7 754 591 kiloyu bulmuştur. 

Aynı devrenin beş aylık satışı ise 2 997 098 kilodur. 
Bunun senelik satışa nisbeti % 38,65 dir. 
1961 yılının beş aylık satışı ise 3 446 818 kilo olup aynı nîsbetin muhafazası neticesinde bu yıl 

satışının 8 918 000 kiloyu bulacağı hesaplanmaktadır. 
1962 yılı için 1961 yılma nazaran % 3,72 bir artış ile 9 250 000 kilo tahmin edilmiştir. 9 250 000 

kilo çayın satış bedeli 370 000 000 liradır. 
1961 ve 1962 yılları maliyet mukayesesinde beher kiloda 12 kuruş bir fazlalık müşahede edil

mekte ise de bu fark daha ziyade 1961 yılında Rize Çayının % 70 ve ithal çayının % 30 nisbetinde 
bir harman ile satılacağı hesabedildiği halde bu yıl bu nisbetin Rize çayında % 60 ve ithal çayında 
% 40 olarak hesabedilmiş olmasından ileri gelmiştir. 

1962 satış kârının 1961 yılından 10 188 500 lira bir fazlalıkla 131 738 500 lirayı bulacağı tah 
min edilmiştir. 

4, İSPİRTOLAR 

1960 yılı satışı 14 830 522 litredir. Aynı devrenin beş aylık satışı ise 6 229 669 litredir. Bu mik
tarın senelik satışa nisbeti % 42 dir. 1961 yılının beş aylık satışı ise 6 770 085 litre olup aynı ma
bet tahtında devam edecek olursa 1961 satışının 16 119 200 litreyi bulacağı hesaplanacaktır. 

1962 yılında ise satış miktarının % 9,47 bir artış ile 17 645 000 litreyi bulacağı tahmin edilmiş
tir. 1962 yılında fabrika maliyeti litrede 5,77 kuruş ve satış masrafları ise 0,76 kuruş fazla olduğu 
halde satış miktarında tahmin edilen artış neticesinde geçen seneye nazaran 1 197 481 lira fazlasiy
le 12 480 020 lira kâr elde edileceği hesaplanmıştır, 

5, RAKILAR 

1960 yılı satışı 12 451 579 litre, aynı devrenin beş aylık satışı ise 4 834 956 litre olup bu mikta 
m ı senelik satışa nisbeti % 38,83 tür. 

1961 yılının beş aylık satışı ise 5 259 883 litre olup aynı nisbet tahtında bu yıl satışının 
13 545 900 litreyi bulacağı hesaplanmaktadır. 1962 yılı satışı 14 000 000 litre kabul edilmiştir. Bu 
nun satış bedeli 233 294 987 liradır. 1961 yılı için tahmin edilmiş olan 15 300 000 litreye nazaran 
satış miktarındaki noksanlık ve fabrika maliyetinde ve bilhassa anason fiyatlarındaki artış sebebiy
le 60,96 kuruş fazlalık neticesinde 1962 yılında 22 388 013 lira noksaniyle 144 534 987 liralık satış 
kârı elde edileceği tahmin edilmiştir. 

6. DİĞER İÇKİLER 

A) Kanyak : 
1960 yılı satışı 272 227 litredir. 1961 yılı satış seyrine göre bu yıl satış miktarının 301 600 litre* 

yi bulacağı hesabedilmiştir. 1962 yılı için 325 000 litre tahmin edilmiştir. Bunun satış bedeli 
6 570 708 lira olup satış kârı ise 3 720 400 liradır. 
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B) Votka; 
1960 yılı satıgı 991 576 litre olup aynı devrenin beş ayında 415 983 litre satılmıştır. 
1961 yılının beş. ayında ise 473 418 litre satılmış olduğundan satış miktarındaki bu artış nazarı 

itibara alınarak 1962 yılı için 1 300 000 litre tahmin edilmiştir. Bunun satış bedeli 21 231 430 lira 
olup, bundan 15 226 500 lira kâr tahmin edilmiştir. 

O) Likörler . 
Satış seyirlerine göre 1961 yılında 488 500 litre likör satılacağı hesabedilmiştir. 1962 yılı için 

600 000 litre tahmin edilmiştir. Bunun tutarı 6 744 370 lira olup elde edilecek kâr ise 2 320 190 li
radır. 

D ) Malt : • ••*»**, 
1960 yılı satışı 151 221 litre olup aynı devrenin beş aylık satışı 68 478 litredir, 
1961 yılının beş aylık satışı ise 49 271 litre olduğundan bu noksanlık nazarı itibara alınarak 1962 

yılında 100 000 litre tahmin edilmiştir. Bunun tutarı 285 714 lira olup bundan 86 580 lira kâr temin 
edileceği hesaplanmıştır. 

E) Cin: 
1960 yılı satışı 29 951 litredir. Aynı devrenin beş aylık satışı ise 9 974 litre olup 1961 yılının beş 

aylık satışı 12 899 litredir. Sene sonuna kadar aynı nisbette satış devam ettiği takdirde 38 000 litre 
satılacaktır. 1962 yılı için 40 000 litre tahmin edilmiştir. Bunun, tutarı 580 000 lira olup, bundan 
323 300 lira kâr temin edileceği hesaplanmıştır. 

7. BİRA 

1960 yılı »atışı 28 622 473 litre olup aynı devrenin beş aylık satışı ise 13 705 015 litredir. Bu beş 
aylık satışın senelik satışa nîsbeti % 47,88 dir. 

1961 yılı beş aylık satışı ise 15 237 524 litre olup bu nisbet üzerinden sene isonuna kadar 
31 824 400 litre satılacağı hesaplanmıştır. ' "~* ~~r* *<j 

1962 yılı için % 3,69 nisbetinde bir artış nazarı itibara alınarak bütçe tahmini 33 000 000 litre 
olarak hesaplanmıştır. Bir litrenin fabrika maliyeti 75,41 kuruş ve satış masrafları da 71,39 kuruş 
olup bir litrenin kârı 51,38 kuruştur. Bunun satış bedeli 65 400 000 lira olup bundan 16 957 200 lira 
kâr temin edileceği hesaplanmıştır. 

^ * - ' ~" 8. ŞARAPLAR 

1960 yılı satışı 3 673 481 litre olup aynı devrenin beş aylık satışı ise 1 155 990 litredir. Bunun 
12 aylığa nisbeti % 31,47 dir. ~~~" 

1961 yılı beş aylık satışı ise 1 408 178 litre olup bu nisbet üzerinden sene sonunda satış miktarı
nın 4 480 400 litreyi bulacağı hesabedil inektedir. Satış fiyatlarında yapılmış olan tenzilât sebebiyle 
1962 yılı için 1 122 600 litre fazlasiyle 5 603 000 litre kabul edilmiştir. Bunun »tutarı "12 748 900 lira 
olup kân ise 3 216 040 liradan ibarettir. 

9. KİBRİT 

1960 yılı satışı 66 195 sandık aynı devrenin beş aylık satışı ise 27 454 sandık olup senelik satışa 
nisbeti % 41,47 dir. 

1961 yılı beş aylık satışı 25 025 sandık olup, bu nisbet tahtında sene sonuna kadar 60 300 sandık 
kibrit satılacağı hesaplanmaktadır. Hususi bir fabrikanın faaliyete geçmiş bulunması hasebiyle 1962 
yılı için 60 000 sandık tahmin edilmiştir. Fabrika maliyetinin artmasına mukabil satış masrafların
da sandıkta 5 lira bir düşüklük mevcuttur. Bundan elde edilecek hâsılat 30 000 000 lira olup bun
dan 2 880 000 lira kâr edileceği hesaplanmıştır. 
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10. KAHVE 

1961 yılında 1 520 569 kilo satılmış olup aynı senenin beş aylık satışı ise 687 034 kilodur. 1962 
yılı için 2 500 000 kilo kabul edilmiştir. Bunun kiloda 16,66 lira maliyet ve 24 kuruş satış masrafı 
olmak üzere satış maliyeti 16,90 liradır. Bundan elde edilecek satış bedeli 100 000 000 lira olup sa
tış kârı ise 57 750 000 liradan ibarettir. 

NETİCE 

Yukarda verilen İzahata göre satış yekûnu 720 249 532 liradır. Bu rakama memleket harici sa
tışlarda elde edileceği tahmin edilen 500 000 lira ile maliyete giren bütçe giderleri ve sair gelir ola
rak 34 000 000 lira eklendikten ve döner sermaye giderleri olarak 12 250 000 lira tenzil edildikten 
sonra bu bütçe geliri (B) cetvelinin 1 nci bölümü olan satış kârları 742 499 532 lira olarak tesbit 
edilmiştir. 

Bütçe gelirinin bu bölümü geçen yıl tahminlerinden 36 367 012 lira fazladır. Bu suretle elde edi
len 742 499 532 liraya bütçe geliri olarak 6 000 000 lira ve satışlardan elde edilecek 417 049 884 lira 
Millî Savunma Vergisi ilâvesiyle bütçe kanun tasarısının 2 nci maddesinde gösterildiği üzere (B) 
cetveli yekûnu 1 165 549 416 lira olmuştur ki, bu miktar geçen yıl tahmininden 55 080 676 lira faz
ladır. 

Umumi bütçeye ödenecek Hazine hissesi hesabına gelince : 

1 165 549 416 lira tahmin edilen gelirden Bütçe kanunu tasarısının 1 nci maddesinde sözü geçen 
(A/ l ) ve (A/2) cetvellerinde gösterilmiş olan ceman 176 227 792 lira tenzil edilerek ve 4250 sayılı 
Kanun gereğince ispirto ve ispirtolu içkiler satış kârından % 4,5 nisbetinde 8 948 845 lira Tayyare 
Resmi ve 4522 sayılı Kanun gereğince bira, şarap, barut, kibrit ve kahve 1961 satış kârlarının % 
35 i Kurumlar Vergisi olan 24 633 000 lira ve Kurumlar Vergisi matrahından % 3 tasarruf bonosu 
olan 2 111 400 lira, 5237 sayılı Kanun gereğince Tekel safi hasılatından % 5 nisbetinde 22 752 159 
lira Belediye Hissesi ayrılmak suretiyle Hazine Hissesi geçen seneye nazaran 47 555 920 lira fazla-
siyle 930 876 220 lira olarak tesbit edilmiştir. 

Tekel idaresinin Hazine hissesinden maada sağladığı gelirler aşağıdaki tabloda gösterilmiş ve 
Hazine hissesiyle birlikte 1 011 521 624 lirayı bulmuştur. 

Bu da geçen seneye nazaran 52 671 884 lira fazladır. 

1961 1962 

Hazine Hissesi 883 320 300 930 876 220 
Tayyare Eesmi 9 763 564 8 948 845 
Kuramlar Vergisi 23 338 120 24 633 000 
Belediyeler Hissesi 21 427 756 22 752 159 
Bira İstihsal Vergisi 12 000 000 13 200 000 
Kibrit İstihsal Vergisi 9 000 000 9 000 000 
Tasarruf bonosu — 2 111 400 

Toplam 958 849 740 1 011 521 624 
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Rapor 

12 . 1 . 1962 

Büt^e Encümeni Yüksek Reislisine 

Tekel Gene] Müdürlüğüne ait 1962 vılı bütçe kanım tasarısını tetkik ettik : 
İd arenin umumi faaliyetleriyle bütçe müfredatı hakkındaki görüşlerimizi Yüksek Riyasettiniz-

ce tertiplenen kayıtlara- mütenazıran aşağıdaki şekilde arz ve izah eyleriz ; 

1 nci Kısım 

Tekel Genel Müdürlüğü çalışmaları hakkında umumi görüşlerimiz 

A) Umumi mütalâalar : 
Tekel Genel Müdürlüğü, sınai ve ticari faaliyetleriyle vergi tahsil eyliyen, hükmi şahsiyeti haiz, 

mülhak bütçeli bir Devlet müessesesidir. • 
Muhtelif kanunlarla (1) ihdas edilmiş bulunan Tekelin yüklendiği vazifeleri bu idare (46) 

faJbrika ve atelye, (50) tuzla, (306) Y. T. İşleme atelyesi ve bakım evi, (30) başnıüdürlÜK, (69) 
müdürlük, (463) memurluk ve (1 063) başbay ilik ten terekkülbeden organizasyonu ile ifa etmekte
dir. 

ÎS HACMİ : 

1. 
2. 
3. 
4. 

5. 
6. 

Tütün 
Tuz 
Çay 
İspirto ve 
ispirtolu 
içkiler 
Kibrit 
Kahve 

1 9 6 1 
i iira 

1 091 034 920 
21 979 650 

340 000 000 

407 449 247 
30 000 000 
80 000 000 

1 970 463 817 

% 

55,37 
1.12 

17.25 

20,68 
1,52 
4.06 

100,— 

1 9 
Lira 

1 149 416 
16 063 

370 000 

399 409 
30 000 

100 000 

2 064 889 

6 2 

000 
250 
000 

859 
000 
000 

109 

% 

55,66 
0,78 

17,92 

19,34 
1,45 
4,85 

100,— 

Bu tablonun tetkikinden anlaşılacağı gibi idarenidı iş hacmi 1961 yılında 1 970 463 817 lira 
iken 1962 yılında 94 425 292 lira fazlasiy^ 2 0G4 8*9 109 lira civarında olacaktır. 

(1) 3078 sayılı Tuz Kanunu 
3437 » Tütün ve Tütün İnhisarı Kanunu 
4223 » Çay İnhisarı Kanunu 
4250 » İspirto ve İspirtolu İçkiler Kanunu 
5856 s> Kibritin İnhisardan çıkarılması Kanunu 
6556 » Biranın İnhisardan çıkarılması Kanunu 
6551 » Patlayıcı maddelerin İnhisardan çıkarılması Kanunu 
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Sermaye : 
idarenin 7424 sayılı Kanunla kabul edilmiş olan döner sermayesi 750 000 000 liradır. 
Bunun halen 504 785 765 lirası ödenmiş ve 245 214 285 lirası henüz tediye edilmemiştir. 1958 

hesaplarına göre tesbit edilmiş olan bu sermaye mezkûr tarihten sonra iptidai madde ve malze
me fiyatlarındaki artış ve aynı zamanda iş hacminin de artması dol ayı siyle kâfi gelmemektedir. 

İdarenin 31 . 12 . 1961 sonundaki sermaye durumu tahmini aşağıda gösterilmiş olup bu da 
sermayenin gerek ödenmemiş kısmının acilen temini ve aynı zamanda sermayenin 950 milyon 
liraya artırılması lüzumunu teyidetmektedir. 

Aktif Pasif 

1. Para 
2. Stoklar 
3. M. sermaye sabit kıymetleri 
4. iştirakler 
5. Alacaklar 
6. Hazineye fazla gönderilen 
7. idarenin Y. T. destekleme 

alacağı 

120 000 000 
760 000 000 
20 000 000 
1 109 143 

130 873 759 
15 110 993 

73 289 140 

1 120 383 035 

1 öden m iş sermaye 
2. Sigorta ihtiyacı 
3. Hazineye borç 

504 785 765 
505 700 

615 091 570 

1 120 383 035 

Personel durumu : 
Umum Müdürlüğün 4896 sayılı Teşkilât Kanununa bağlı (8) saydı cetveli ile 3765 kişiden te-

rekkübeden memur kadrosu 5804 saydı Kanunla 3732 ye indirilmiştir. 
Gittikçe artan istihlâk ihtiyaçlarını karşılamak üzere, tütün fabrikalariyle, işletme atelyeleri 

ve bakım evleri teşkilâtının genişletilmesi zarureti ve çay zıraatinin gelişmesi sebebiyle 6939 sayılı 
Kanun çıkartılmış ve Tekel Genel Müdürlüğü kadrosu (3509) kişi olarak tesbit edilmiştir'. 

Bilâhara Sivil Savunma teşkilâtının kurulması üzerine 21 . 10 . 1960, 24 . 10 . 1960 tarihli ve 
107, 108 sayılı kanunlarla teşkilâtımıza (Savunma Sekreteri, Savunma Uzmanı ve Sivil Savunma 
Uzmanı) unvanları ile ceman 97 kadro eklenmiş ve bu suretle kadro yekûnu 3606 ya baliğ 
olmuştur. 

(L) cetvelindeki 155 kadrodan, ihtiyaç hâsıl olan 3 müfettiş ve bir müfettiş muavinliği alın 
mak suretiyle (L) cetveli 1962 yılı için 151 aded olarak tesbit edilmiştir. 

idarenin faaliyeti hakkındaki görüşlerimiz. 

idarenin faaliyetleri : 
I - işletmecilik, 

H - Tevzi, 
III - Hazineye temin eylediği gelir. 
1. İşletmecilik bakımından : 
Aşağıda arz ve izah edilmiştir. 
Sigara, ispirto ve ispirtolu içkiler, tuz ve çay gibi ayrı ayrı teknik özellikleri bulunan ve muh

telif endüstri kollarının mahsulleri olan bu ihtiyaç maddelerinin, bir taraftan' modern metotlara 
göre istihsallerini sağlamak ve diğer taraftan da bu esaslar dâhilinde iç. ve dış piyasalar müsteh
likine yüksek kaliteli mamulâtırı matlup nefasetinde arz edilebilmesini temin etmek gerekçesiyle bü
tün bu endüstri kolları için lüzumlu olan inşaat ve tesisat ile mekanizasyon termik ve enerji te
sislerinin temini hususunda 1962 yılı bütçesinden yapılması icabeden ayrı ayrı bölümlerindeki 
yatırımlara ait izalıat ekli yazılarla arz edilmiştir. 

( S. Sayısı ; 12 ) 
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a) Tütün fabrikasyonu : 
Memleketin nüfus artışına ve kalkınma temposuna uygun olarak istihsalinde artışı düşünül

mekle ve buna göre yeni yeni teçhizat ilâveler ve onarımlar yapılması zaruri görülmektedir. 
înşa Ihalinde bulunan istanbul Maltepe Sigara Fabrikasının bir an evvel ikmal edilerek işlet

meye açılması noksan inşaat, tesisat, su ve elektrik gibi sosyal ve enerji tesislerinin kısa bir za
manda ikmaliyie mümkün olabilecektir. 

Bu suretle memleketimizin sigara ihtiyacından mühim bir kısmının kolaylıkla karşılanacağı 
tabiî bulunmaktadır 

Diğer taraftan, sigara mamulleri satışlarının artması ve bilhassa filitreli sigaralara karşı gös
terilen fazla alâka dolayısiyle bu tip sigaralar için lüzumlu sigara imâl ve paket makirıalarmm 
mubayaası ile Tekel mamullerine mahsus her türlü baskı işleriyle mahmul bulunan kutu fabrika
sının takviyesi için lüzumlu bulunan m akmaların en kısa bir zamanda temini katı bir zarurettir. 

Bu meyanda Export - Import Banktan temin edilen kredi karşılığı A. M. P. Firmasına tevdi 
edilen bonoların son taksitinin ödenmesi, malî taahhütlerin borçlar kısmını teşkil etmektedir. 

b) Yaprak tütün islemesi : 
5113 - 6476 - 7425 sayılı Kanun]ar gereğince inşa ettirilecek veya satmalınacak tütün bakım 

ve işleme atelyeleri ve ambarları için ayrılan 6 000 000 lira ile, başlanmış olan Maltepe, izmit, Si
nop Tütün Bakımevi inşaatları' ile, Samsun Tütün Bakım ve işleme Atelyesi tesisat ve elektrik ge
tirme, izmit ve Samsun Tütün Bakım ve işleme Atelyesine asansör konması işlerine devam olu
nacak ve izmir ve Akçaabat'da yeni birer bakım ve işleme atelyesi inşaasma başlanacaktır. 

c) İspirto ve ispirtolu içkiler sanayii : 
istihlâki artan ispirto ve ispirtolu içkilerin, ihtiyaca yeter miktarlarda ve vasıflarda olarak 

müstehlike arzını sağlamak maksadiyle, ispirto ve ispirtolu içki imâl eden fabrikalara lüzumlu 
cihazların temini ile bu tesislerin montajına lüzumlu inşaatın yapılması zaruri görülmekte olup, 
programa ithal edilmiştir. 

İSPİRTO VE İSPİRTOLU İÇKİLER İŞLETMELERİ 

Yurdun artan içki ihtiyacını karşılamak ve daha rantabl bir çalışma temin etmek maksadiyle 
hazırlanan program dâhilinde, ispirto ve ispirtolu içkiler fabrikaların tevsi, takviye ve onarımları
na ait hususiyetler aşağıda kısaca izah olunmuştur. 

I. Bira sanayii: 
a) istanbul Bira Fabrikasının piyasaya bugüne nazaran 7 milyon litre fazla ve daha iyi kalite

li bira vermesini teminen tatibikme başlanmış olan programın devamı olmak üzere, evvelce sipa
riş edilmiş ve montajları yapılmış bulunan kaynatma tesislerine ait binanın ikmal inşaatı ile yine 
senede 4 000 ton malt istihsal edecek kapasitede olarak sipariş edilmiş bulunan malt tesislerinin 
montajlarını yapabilmek üzere istanbul Bira Fabrikası yanıdda Malt Fabrikası inşaatı programa 
alınmış bulunmaktadır. 

Bahis konusu 7 milyon litre biranın piyasaya verilebilmesi için mevcut dinlendirme dairesi
nin aynı zamanda tevsii de zaruri , bulunduğundan kap ve saire gibi tesislerin de bu meyanda 
temini cihetine gidilecektir. 

b) Ankara Bira Fabrikasında, fabrikanın teds tarihinden beri çalışmakta olan buhar kazan
ları ve soğuk hava tesislerinin gerek artık çok yıpranmış olmaları ve gerekse fabrikanın idaremize 
intikalinden bu yana ilâve edilmiş bulunan rakı imlâ çay doldurma, şarap imal tesisleri dola
yısiyle artan ihtiyacını karşılıyamaz hale gelmiş olmaları sebebiyle ve fabrikanın takviyesi maksa
diyle lüzumlu tesislerin mubayaası zarureti hâsıl olmuş bulunmaktadır. 

Bu arada, yeni tesislerin yerleştirilmesi için gerekli inşaatın yapılması da zaruri, bulunmakta
dır. 

( S. Sayısı : 12 ) 
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e) Evvelce yapılmasına girişilmiş olan, hattâ arsası da alınmış olan Yozgat Bira Fabrikası

nın, Devlet Plânlama Teşkilâtının istihsali artırma tavsiyesine uyarak (iünyanru en nefis bira ar
pasına sahibolan Yozgat ilimizde kuruluşunun başlaması için bu yıl bütçesine 2 milyon lira 
konmasını muhterem komisyona arz ve teklif' ederiz. 

II - Şarap sanayii : 
Gerek şarap imalâtının. ımodern tekniğe daha uygun bir şekilde, yapılmasını ve gerekse imal 

edilen şarapların idare eliyle imlâsını temin etmek maksadiy I e muhtelif şarap tesisleri ile imlâ 
tesislerinin temini hususları, bu konu ile ilgili bir program alınmış olup bu m aksat i a inşasına haş
lanmış olan fabrikaların ikmali ile faaliyet halindeki şarap fabrikalarının tevsii ve takviyesi 
aynı zamanda sarar» imalâtı için muktazi yardımcı cihazların temin olunması zaruri bulunmak
tadır. 

ç) ispirto ve ispirtolu içkiler fabrikaları : ' 
1. Rakı ve votka imalâtı : 
Bu iki nevi içki Paşabahçe Fabrikasında imal edilmekte ayrıca İzmir, Diyarbakır ve Gaziantep 

fabrikalarında yapılmaktadır. Mecmu normal kapasiteleri 13 500 000 litre olan bu fabrikaların 
imalâtı ilâvesi derpiş edilen tesislerle de rakı 16 500 000 litreye çıkarılabilecektir. 

2. Likör kanyak ve diğer içkiler : 
Muhtelif cins likörlerle, kanyak, cin ve vermut Mecidiycköy Fabrikasında imal. olunmaktadır. 

Bu fabrikanın senelik' nortmıal kapasitesi : 
Likör 600 000 litre 
Kanyak 330 000 » 
Cin 70 000 » 
Vermut 350 000 » 

olmak üzeri' 1 350 000 litredir. Buna rağmen fabrika fazla mesai ile imalâtını 
1 627 000 litreyi; 'kadar çıkarmış bulunmakta lir. Mevcudu 18 i bulan likör çeşitlerine ilâve
ten Moka ve Liman Likörü de piyasaya arz edilmiştir. 

d) Tuz işletmeleri : 
Son seneler zarfında iç ve dış piyasaların arlan talepleri karşısında tuz istihsalâtmm memleke

timizde 500 000 ton civarında bulunması ve bu istihsalin muhtelif sanayi kollarının hammadde 
ihtiyaçları dolayısıyla, arz edeceği gelişmeler gö'-s önünde tutularak deniz, 'kaynak ve kaya tuzla
rında esaslı ve gerekli yeni tesis ve tevsilerin yapılması ve bilhassa mevcut tesisleri mekanize ede
rek daha rantabl bir istihsale gidilmesi zaruri görülmektedir. 

Memlekette, muhtelif bölgelerinde bulunan tuzlaların aynı zamanda su, yol, elektrik v. s. gibi 
sosyal ve enerji ihtiyaçlarının sağlanması lüzumlu bulunduğu cihetle, bu hususların da en kısa 
bil- za-manda temini ön plânda mütalâa edilmektedir. 

ÇAY İŞLETMELERİ 

Yaş çay yaprağının fidandan koparılmasını nıütaakıp 24 saat içinde işlenmesi ve kuru çay 
haline getirilmesinin zaruri bulunması sebebiyle 1959 senesinde 18 417 340 kliogram olan mahsulün 
mevcut 5 fabrika ve 14 atelye ile işlenmesi güçlükle mümkün olmuş 1960 senesinde ise mah
sulün 25 958 896 kilograma yükselmesi yeni tesislere olan ihtiyacı bir kat daha artırmıştır. 
Her ne kadar 1961 senesi mahsulü 24 230 551 kiloya düşmüşse de bu düşme senelerden beri gö
rülmemiş bir kuraldık neticesi vukua gelmiştir. 

( S. Sayısı : 12 ) 
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Önümüzdeki 1962 kampanyasında normal hava şartlariyle tahminen 36 000 000 kilo mahsul id

rak edileceği tahmin edilmektedir. .Bu miktar mahsûlün mevcut fabrika ve atelyelerle işlenmesi 
mümkün olmıyaeağmdan yeni fabrikalar inşa edilinceye kadar muvakkat bâzı tedbirler alına
caktır. 

Çay 'mahsulünün 1959 senesi ile 1962 senesi arasındaki artış nisbeti'% 100 olduğuna göre fab
rikaların da bu artışa uygun bir şekilde adedlerinin art.ırhması icabetmektedir. Bu itibarla, Çay
eli Fabrikasının tevsii ile Hopa, Arhavi, Sürme ıo, Fındıklı, Pehlivantaşı ve Kalkandere gibi ce
man 7 aded çay fabrikası inşasının zarureti hâul olmutşui'. 

dünden güne .artan, kuru çay mahsulünün im-il de ti sonra iyi bir halde muhafazası için elde 
mevcut ambarlar kâfi gelmemektedir, ilk parti olarak Rize Merkez, Çayeli, îyidere fabrikala
rına her biri 800 ton kuru çay istiabedecek vüsat 'e birer ambar inşaası zaruri görülmüştür. 

Bunlardan başka inşaatı natamam kalan îyidere fabrikasiyle yine natamam kalmış olan Eize 
Merkez Fabrikası idare binası ve işçi paviyonu binalarının ikmali de ele alınmıştır. Bu meyanda 
Eize Merkez Çay Fabrikasının sosyal ihtiyaçları meyanmda bulunan su işleri ve buna ait yeni 
tesislerinin kurulması da programa alınmıştır. 

Yeniden inşa ve tevsiini istediğimiz 7 yeni fabrika ile mevcut fabrikaların bir kısmının teçhizi 
için lüzumlu çay nıakinaları partiler halinde Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumuna sipariş olun
makta ve inşaat işlerine paralel olarak teçhizat işi de bir programa bağlanmış bulunmaktadır. 

Yeni tip fabrikaların fazla soldurma katlı ve pahalı bir inşaat tarzından ziyade (Trough) tâ
bir edilen soldurma tekneleri kullanılmak suretiyle basit birer bina olarak inşası düşünülmüş
tür. 

Bu soldurma teknelerinden birtakımının örnek olarak ithali ile yeni fabrikalara bu sistemde 
soldurma cihazları tesisi düşünülmektedir. 

f) Kibrit İşletmesi : 
Bir Tekel maddesi olmaktan çıkmış bulunan kibrit, hususi teşebbüs tarafından da imal edilmek

tedir. Memleketimizin evvelce senede 60 bin sandık olan Kibrit işletmesi kapasitesi, hususi sek
törün de bu mevzuda faaliyete geçmesi neticesinde 110 000 sandığa yükselmiş bulunmaktadır ki 
bu miktar memleket ihtiyacını tamamen karşılıyacak bir haddedir. 

g) İşletmelerde işçi ve sosyal yardım işleri : 
Tekel denel Müdürlüğü iş yerlerinde iş hacminin mütemadi inkişafı, bu idarede işçi adedini 

artırmış bulunmaktadır. Halen : 
Tütün fabrikalarında 
içki fabrikalarında 
Müteferrik fabrikalarda 
Çay işletmelerinde 
Müstakil tuzlalarda 
Müstakil Y. T. depolarında 
Merkeze bağlı iş yerlerinde 
Başmüdürlüklere bağlı 

olmak üzere ceman 37 573 işçi çalışmaktadır. 
ödenen senelik işçilik ücreti 141 250 000 lira civarındadır. Vasati saat ücretleri 150 âzami saat 

ücreti ise 483 kuruştur. 

Sosyal yardtoılar : 
tleretlıer haricinde, işçilerin geçim şartlarını kolaylaştırmak, hayat seviyelerini yükseltmek 

ve bu suretle işdeki verimlerini arttırmak gayesine matuf olarak yapılan yardımlar meyamn
da verilen yemek bedelleri 1 . 3 . 1960 da kap başına 120 kuruştan 140 kuruşa çıkarılmıştır. 

.*•'. (S . Sayısı : 12) 
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Bu yardımın senelik baliği İ l 300 000 lira civarındadır. Ödenen prim ve tazminatlar 2 065 000 
lira, sigorta primleri 14 280 000 lira, dahilî talimatname gereğince yapılan yardımlar 
7 380 000 lira, çocuk yuvaları yardımları 697 000 lira, giyim yardımı 1 116 500 lira, süt, si
gara, ve saire gibi yardımlar tutarı 362 000 lira, jübile masrafları 60 000 lira olmak üzere üc
retler haricinde işçilere senede 37 260 500 liraya yakın bir yardım yapılmaktadır. 

I I I - Hazineye temin ettiği gelir bakımından : 
Tekel İdaresi Hazineye, a) Satış kârı, b) Milılî Savunma Verigisi olmak üzere iki şekil

de gelir temin eylemektedir. 

a) Satış kârları : 
1962 yılı bütçesiinin (B) cetvelinde i 165 549 416 lira gelir tahmin edilmektedir. Bunun 

742 499 532 lirası tekel varidatı, 423 049 884 lirası ise muhtelif resimler ve hasılattır. Eski 
senelere nazaran çeşitli mamulâtm kâr nisbetleri aşağıya çıkarılmıştır : 

İs. ve İs. 
Tütün İçkiLer Tu/. Barut Çay Kibrit Hail ve 

Yıl 9r % % % % % % 

1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
i 960 

43,41 
42,69 
44,43 
45,13 
39,02 
40,59 
49,02 
45,46 
44,57 
45,32 
48,85 
48,06 

44,59 
42,8İ 
45,90 
50,64 
50,41 
52,22 
54,21 
50,76 
51,20 
54,37 
56,71 
52,67 

55,17 
53,15 
56,43 
53,10 
53,24 
51,69 
44,31 
39,62 
32,76 
23,45 
1.2,55 
0,81 

30,36 
34,20 
36,11 
30,--
29,38 
25,20 
26,01 
29,80 
32,10 
45,89 
43,44 
51,75 

39,02 
43,10 
43,50 
43,21 
43,16 
37,63 
46,20 
50,56 
49,82 
35,91 
35,08 
41,42 

13,44 
8,32 
9,43 
8,25 
4,65 
2,46 
3,47 
0,32 
3,44 

21,36 
23,66 
16,14 

46,37 

67,43 

Umumiyetle tekel mamulleri maliyet unsurlarından asli madde ve umumi mahsaflarda görü
len artışa mukabil malzeme ve işçilikteki düşüşler, maliyet yekununda geçen yıla nazaran büyük 
bir fark göstermemiştir. 

b) Millî Savunma vergileri : 
Tekel altında bulunan maddelerden tütün, tuz ve müskirattan satış bedeline ilâveten Millî 

Savunma Vergisi alınmaktadır. Bu verginin muhtelif senelerde Hazineye sağladığı geliri gös
teren tablo aşağıdadır. 

Sene Tütün Tuz Müskirat Kibrit Yekûn 

1950 75 686 930 2 519 369 12 009 854 8 544 062 98 760 215 
1951 82 096 696 2 523 025 13 041 471 8 858 779 106 519 972 
1952 91 868 499 2 885 676 13 674 068 1 492 791 109 921 034 
1953 99 425 550 2 671 637 15 298 411 117 395 598 
1954 114 938 898 3 110 864 18 299 725 136 349 487 
1955 147 668 311 2 860 444 14 972 737 165 501 492 
1956 166 116 952 3 202 958 15 746 946 - 185 066 856 
1957 196 108 910 3 211 503 16 222 053 — 215 542 466 
1958 248 720 898 3 508 553 16 192 005 - 268 421 452 
1959 318 059 501 3 519 169 14 689 604 - - 336 268 274 
1960 342 302 443 3 648 203 14 151 253 360 101 901 

( S. Sayısı -. 12 ) 
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Tekel maddeleri satışının artışına uygun suretle Millî Savunma vergilerinin de arttığı gö

rülmektedir. 1961 yılında bu miktar 398 336 220 lira olarak hesaplanmış ve 1962 yılı içinde Millî 
Savunma vergileri tutarı 417 049 884 lira olarak tahmin edilmiştir. 

Tekel maddeleri dışında kalan bira, kibritten evvelce Millî Savunma Vergisi olarak ödenmekte 
olan miktarların, istihsal Vergisine inkılâbetmiş olduğunu ve bu sebeple Tekel Genel Müdürlüğü 
gelirleri meyaıımda çıkartılmış bulunduğunu da zikretmek icabeder. 1962 yılında bu maddeler
den Genel Müdürlük istihsal Vergisi olarak 22 200 000 lira ödiyecektir. 

II. KISIM 

1962 YiLi B Ü T Ç E S I M A S R A F K I S M I 

Tekel Genel Müdüı iüğünütı 1962 yılı bütçesinde (A/ l ) kısmı itin 57 987 792 lira ve (A/2) kış
ını için 68 190 000 ilini- teklif edilmektedir. 

(A/ l ) kısmındaki geçen yıla nazaran fazlalık 3 929 792 lira (A/2) kısımındaki noksanlık da 
50 371 000 liradır. 

(A/ l ) 

Bütçenin (A/ l ) kısmında idarenin âdi masraflarınla ai'dolan fazla ve noksanların fasıl ve mad
deleri aşağıya çıkarılmıştır. 

Bu şekilde cari masraflardaki fazlalık 3 92!) 792 liradan ibaret kalmaktadır. 

B. M. 

(A - I ) 

ödeneğin çeşidi Fazlası Eksiği 

202 

206 

209 

304 

11 
12 
13 
21 
22 
23 

12 
13 
31 
32 

11 
12 
13 

21 

ikinci kısım - Personel giderleri 

I - Ücretler 

Memur ve hizmetliler ücreti 
Genel Müdürlük memurları ücreti 
Vilâyetler memurları ücreti 
Fabrikalar ve işletmeler memurları ücreti 
Genel Müdürlük hizmetlileri ücreti 
Vilâyetler hizmetlileri ücreti 
Fabrika ve işletmeler hizmetlileri ücreti 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
Vilâyetler memurları çocuk zamları 
Fabrika ve işletmeler memurları çocuk zammı 
Genel Müdürlük memurları ölüm yardımı 
Vilâyetler memurları ölüm yardımı 
Fabrika ve işletmeler memurları ölüm, yardımı 
5434 sayılı Kanun gereğince Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığına yapılacak ödemeler 
% 6 emekli ve % 25 giriş kesenekleri ile artış farkı 
% 1 ek karşılıkları 
Emekli ikramiyesi 
Posta ve telgraf ücret ve giderleri 
Merkez telefon ve başka muhabere ücretleri 

723 
289 
118 
174 
484 
38 

15 

000 
500 
000 
500 
000 
000 

000 
10 000 
3 000 
6 000 
3 

296 

000 

000 
25 452 
502 818 

20 000 
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ödeneğin çeşidi * Fazlası Eksiği 

Kira bedeli 
Merkez 50 000 
Vilâyetler 5 000 
Yolluklar 
Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin 
yolluk ve giderleri 20 600 
Tecrübe, ıslah ve mücadele giderleri 
İşçi ücretleri ve diğer ödemeler 125 000 
Fidelik müsabakaları 15 000 
6085 sayılı Kanunim 56 neı maddesi gereğince sigorta, fo
nu karşılığı 2 300 
7126 sayılı Kanunun 37 nci maddesi gereğince sivil müda
faa fonu karşılığı 46 078 
Burs giderleri 20 700 
Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği giderici- : 
Kuram ve derneklere katılma payı 16 500 
Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin yolluk ve gi
derleri , 61 000 
Spor giderleri 7 500 
Kurs giderleri 
işletme İktisadi Enstitüsünde oku! turulacak öğrencilerin 
giderleri " 7 000 
îşıçi kurul ve sendikalarına yardım 20 000 

Toplam 4 017 370 87 578 

(A/2) 

MASRAF KİSMİ 

ı bu kısmı fasıl ve maddeleri arasında 19;",9 yılına nazaran aşağıda tebarüz ettirilen 
yor almaktadır. 

ödeneğin, çeşidi Fazlası Eksiği 

Yatırımlar 

l - Küçük 'onarımlar 
Bina onarı ti ıı 
Vilâyetler 180 0Ü0 
Fivbrika ve işletmeler 200 000 
fal im lâk ve satınalma bedelleri 
Fabrikalar ve işletmeler 685 000 
7424 sayılı Karnın gereğince döner se;-, i sayeye ilâve edile
cek ödenek 50 000 000 
Etii d |>roje 
Etüd 50 000 
Proje 50 000 
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B. M. Ödeneğin çeşidi .Fazlası Eksiği 

751 Yeni yapılar ve esaslı onarımlar 
12 Vilâyetler 1 070 000 

771 5113, 6476 ve 7425 sayılı kanunlar gereğince satmalmacak 
veya yaptırılacak tütün bakım ve işleme atelye ve ambar
ları 1 100 000 

772 4898 ve 7200 sayılı kanunlar gereğince yeniden yaptırıla
cak fabrika, imal ve doldurma evleriyle mevcutlarının ge
nişletilmesi giderleri 

10 Fabrika, imal ve doldurma evleri 6 800 000 
30 Rize Çay fabrikaları 7 800 000 

773 Faibrikalar ve işletmeler satınalma, yaptırma ve esaslı ona
rımlar 485 000 

792 Satmalmacak makina, alet ve vasıtalar ve bunları kurma 
giderleri 1 261 000 

Toplam 9 655 000 60 026 000 

Yatırımlar tablosunun : 
701 rııei fasla konan 345 000 liralık ödenekle Genel Müdürlük Merkez binaları ile .muhtelif ida

rehane, ambar ve lışletme binalarının tamiratı yapılacaktır. 
711 nci fasla konan 685 000 liralık ödenekle inşa edilecek olan fabrika ve isletme binaları için 

lüzumlu arsa ve gayrimenkulıler istimlâk edilecektir. 

741 nci fasla konan 100 000 liralık ödemekle muhtelif idare binası, fabrika, atelye, an bar- in
şaatına ve su isalesi gibi işlere ait etüd ve proje masrafları karşılanacaktır. 

751 nci fasla konarı 5 180 000 liralık ödenekle inşasına başlanmış olan yeni Genel Müdürlük 
binası ile Bergama, İskenderun ve Karamürsel İdare binalarının inşasına devanı edilecek, Elâzığ "da 
yeni bir idare binası, Yalova'da bir emanet anbarı inşa edilecek ve Bilecik'te mevcut bir ambar 
tamir ve takviye edilecektir. 

771 nci fasla konan 6 000 000 liralık ödenekle, senelik sarfiyat miktarı 10 milyon lirayı geç
memek üzere 100 milyon liranın sarfı suretiyle Tütün Bakım ve İşleme Ately eleri yaptırılın asına 
veya satmalı nmasma salâhiyet veren 5113-6476-7425 sayılı 'kanunlar gereğince yapılmakta olan 
Maltepe Tütün Bakımevi inşaatı, izmit Tütün Bakım ve İşleme Atelyesi ikmâli, Samsun Tütün 
Bakım ve İşleme Atelyesi tesisat işleri ikmali, ay m atelyenin elektrik getirme işi, Sinop Tütün 
Bakım Atelyesi ikmali, İzmit ve Samsun Tütün Bakım ve işleme Atelyelerinin asansörleri işleri
ne devam olunacak ve İzmir ve Akçaabat'ta, yeni birer bakım ve işleme atelyesi inşasına başlana
caktır. 

772 nci fasla konan 21 700 000 liralık ödenekle, senelik tediye miktarı 25 milyon lirayı geç im -
mek üzere 150 milyon liranın sarfı suretiyle fabrika, imal ve doldurma evleri ile m eve utlarının 
genişletilmesine salâhiyet veren 4898 - 7200 sayılı kanunlar gereğince yapılmakta olan Maltepe 
Sigara Fabrikası ve kazan dairesi inşaat ile aynı fabrikanın tesisat ve elektrik getirme işlerine 
devanı olunacak, yine aynı fabrikaya yeniden su getirme işine devam olunacaktır. (Bu işler 
için 7 200 000 lira ayrılmıştır) yine aynı fasıldan Hopa ve Arhavi Çay fabrikaları inşaatlarına 
devam olunacak ve Çayeli Çay Fabrikası tevsii inşaatı ile, Sürmene, Fındıklı, Pelılivantaşı ve 
Kalkandere'de yeni birer çay fabrikası inşasına başlanacaktır. (Mezkûr çay fabrikaları içm 
14 500 000 lira ayrılmıştır.) 

(S. Sayısı: 12) 
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773 ncü tasla konan i 700 000 liralık ödenekle, İşletme ve ateiyeferiu imalât ve verimleri ile 

ilgili olarak, inşa halinde bulu man Çanakkale Şarap Fabrikası, Tekirdağ i^arap Fabrikası. küv tev
sii, BoıiııoiLti Bira Fabrikası kaymutma dairesi ,.ümali, Mize Çay Fabrikası. klai'e binası 've işçi pav
yonu ikmali, Kuru Çay anbarı, (gayeli Çay Fabrikası kuru cay ambarı ve İyide re Çay Fabrikası 
ikmali dşleritıe dev anı olunacak ve Bomonti M a'i Fabrikası, Ankara Uira. Fabrikası kazan, dairesi, 
•imlâ tesisleri, çatı lamiri, .Paşabalıçe ve Ürgüp fabrikaları kııpaş küvlen, Diyarbakır .İçki Fab
rikası. laiktir kulesi, Bitlis Tütün Fabrikası levazım, ian.ba.ri, Büyükdere Çay Atelyesi, Büy ükkler>-
Kibrit .Fabrikası su getirme işi, Şjeıinsipaşa, Tütün Bakım ve İşleme atelyesi sosyal tesisleri, Akça
abat Tütün Bakını ve İşleme Atelyesi döşeme işi, İyide re Çay Fabrikası kuru çay anbarı, İtiz e 
Çay Fabrikası su getirme işi ve muhtelit: fabrikalarda lüzumlu büyük onarımlar yapılacaktır. 

744 ncü 'bölüme konan 2 000 000 liralık ödenekle, Çamaltı, Yavşan, Kaldırım, Çankırı, Vartik, 
Ağa, Ak, Kiktik, Kırmızı, Çökender, Karagül ve Man astı raltı tuzlalarımla içme suyu getirilmesi, 
yol, kabtaj, santral binası, memur lojmanı, süvari ve bekçi koğuşu, tavla, idare binası, tuz ambarı 
işleri yapılacak ve muhtelit' tuzlaların bakım ve (»narımı sağlanacaktır. 

791 nci bölüme konan 680 000 liralık ödenekle, Rize Çay fabrikaları Çamaltı tuzlası ile muh
telit işletme ve idareler için, günden güne artaıı taşıt ihtiyacını karşılamak üzere kamyonet, oto
büs, at, merkep, araba, bisiklet ve eskiyen kara ve deniz vasıtalarının motorlarını yenilemek 
üzere yeni motorlar satınaimaeaktır. 

792 nci bölüme konan 25 000 000 liralık ödenekle, muhtelif işletmelerin istihsal, imalât ve 
verimleri ile ilgili olarak ve kapasitelerini artırmak üzere lüzumlu olan makina ve teçhizat satın-
alınacak, yedek parçalar temin olunacak, Adana, Bandırma, izmit Tütün Bakım atelyelerinde tü
tün işleme tesisatı ve İzmir Tütün Bakım ve İşletme Ateh/esinde klima tesisatı yaptırılacaktır. 

(B) CETVELİ 

1960 yılı varidat tahminlerinin incelenmesi 

1960 yılı varidat tahminlerinin tetkikinde tasarı mulhteviyatı varidat tahminleri geçen yıllar 
varidatı ile mukayese edilmiştir. 

1960 yılı bilanço 
lira 

Satış kârları 
Bütçe varidatı 
Müdafaa Vergisi 
Hazine H. devrolun.au 

680 083 653 
5 447 658 

360 101 901 
18 421 652 

Toplanı 1 064 054 864 
1961 yılı 4 aylık 

taihminî lira 

1961 yılı bütçe 
tahmini lira 

689 490 520 
6 000 000 

392 336 220 
16 642 000 

1 110 468 740 

Toplam lira 

1961 yılı 8 aylık 
fiilî lira 

440 565 280 
2 909 21!) 

264 827 384 
11 094 667 

719 396 559 
1962 yılı bütee 

tahmini lira 

Satış kârları 
Bütçe varidatı 
Müdafaa Vergisi 
Hazine H. devrolunan 

220 282 641 
1 454 611 

132 413 692 
5 547 333 

660 847 930 
4 363 830 

397 241 076 
16 642 000 

721 499 532 
6 000 000 

417 049 884 
21 000 000 

Toplam 359 698 277 l 079 094 836 1 165 549 416 

Yutardaki rakamlardan da görüleceği üzere 1960 yılı bilançosuna nazaran 1 064 054 864 lira, 
bir gelir sağlanmış, 1961 yılı sonuna kadar da asgari bu rakamın 15 039 972 fazlasiyle 
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] 079 094 836 lira temin edileceği anlaşılmıştır. Satışlarda bilhassa son aylarda inkişaf görül
müştür. 

Umumi olarak verilen bu malûmattan sonra Tekel İdaresi mamulâtımn başlıca maddelerine 
ait tahminler ve bunların dayandığı unsurlar aşağıdaki şekilde gözden geçirilmiştir. 

1. Mamul tütün : 
1960 satış miktarı, satış vasati fiyatı, satış hasılatı, maliyet bedeli, maliyet tutarı, satış mas

rafları, nihayet satış kârı bakımından 1960 yılı neticeleri ve 1961 yılı durumu birlikte mütalâa 
edilerek keyfiyet rakamlarla aşağıya çıkarılmıştır. 

Satış miktarı 
Kilo V. Fiyat Lira 

Maliyet 
V. Fiyat Lira 

1961 yılı B. Tali. 
1962 yılı B. Tah. 

Fark 

1961 yılı Bilanço. 

1961 yılı 8 aylık 
1961 yılı 4 aylık (Tah.) 

Yel 

1961 yılı B. Tah. 
1962 yılı B. Tah. 

Fark 

1960 yıh Bilanço. 

1961 yılı 8 aylık 
1961 yılı 4 aylık (Tah.) 

33,-
34,5 

1,5 

30,4 

21,9 
ıı,-

kûn 32,9 

Yekûn 

2 160,94 
2 180,78 

19,84 

2 134,15 

2 180,32 . 
2 180,32 

2 180,32 

713 110 200 
752 370 400 

39 260 200 

648 158 812 

477 667 749 
238 838 874 

716 516 623 

Satış masrafları 
V. Fiyat Lira 

223,50 
236,00 

12,50 

228,81 

223,50 
223,50 

223,50 

73 755 000 
81 420 000 

7 665 000 

69 490 854 

48 964 594 
24 482 297 

73 446 891 

1 001,01 
997,13 

3,88 

879,90 

J. 001,03 
1 001,01 

1 001,01 

Satış 
V. Fiyat 

936,43 
947,65 

11,22 

1 125,44 

955,81 
955,81 

955,81 

330 333 300 
344 009 735 

13 676 435 

267 232 113 

219 302 232 
109 651 116 

328 953 348 

kârı 
Lira 

309 021 900 
326 940 665 

17 918 765 

311 435 745 

209 400 923 
104 700 461 

314 101 384 

Bu liste muhteviyatından da anlaşılacağına göre 1962 yılında beher kilosu 2 180,78 kuruştan 
34 500 000 kiloluk satış tahmin edilmiştir. 

İdarece bir kilosunun maliyeti 997,13 ve satış masrafı 236,00 kuruş hesaplandığına göre bir 
kilodan 947,65 kuruş kâr elde edilecektir. 

Millî Müdafaa Vergisi bundan hariçtir. Bu cetvellerin ifadesine göre Tekel İdaresinin 
34 500 000 kilo mamul tütün satışından elde edilecek satış kân 326 940 665 liradır. 
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2. Tuz : 
1961 yılı muhammen ve 1960 yılı fiilî durumları incelenmek suretiyle tetkike tabi tutulan tuz 

mevzun haıkkında da aşağıdaki tablo tertibod itmiştir : 

1961 yılı bütçe tahmini 
1962 yılı hütçe tahmini 

Fark 

1960 yılı bilançosu 

1961 yılı 8 aylık 
1961 yılı 4 avlık (Tah.) 

1961 yılı bütçe tahmini 

1962 yılı bütçe tahmini 

Fark 

1960 yılı bilançosu 

1961 yılı 8 aylık 
1961 vılı 4 aylık (Tan.) 

Toplaaı 

Ton 
Satış miktarı 

V. Fivat Lira 
Maliyet 

V. Fiyat I^ r a 

385 000 47,09 18 129 650 18,93 7 288 050 
385 000 31,72 12 213 250 24,35 9 376 300 

15,37 5 916 400 '5,42 2 088 250 

363 736 

249 297 
124 648 

373 945 

41,01 14 918 370 38,20 13 896 403 

Toplam 

' 39,20 
39,20 

39,20 

ttatus 
V. Fiyat 

21,88 
1,98 

19,90 
.. __... 

1,24 

13,99 
13,99 

13,99 

9 772 127 
4 886 063 

14 658 190 

masrafları 
Lira 

8 423 800 
761 800 

7 662 000 
• . • . • - - - . - . - . -

451 411 

3 487 350 
.1. 743 675 

5 231 025 

18,93 
18,93 

18,93 

Satış 
V. Fiyat 

6,28 
5,39 

0.90 
r — = : r r = r r . 

1,57 

6,28 
6,2H 

6,28 

4 719 192 
2 359 596 

7 078 788 

masrafları 
Lira 

2 417 800 
2 075 150 

342 650 
— ~ - — : ~ r = = — . 

570 555 

1 565 585 
782 792 

2 348 377 

Millî Müdafaa Vergisi hariç tundan 1962 de teinin edilecek olan gelir 2 075 150 liradır 
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S, Çay : 

1961 yılı bütçe tahmini 
1962 yılı bütçe tahmini 

Fark 

1960 yılı bilançosu 

1961 yılı 8 aylık 
1961 yılı 4 aylık (tahmin) 

Satış miktarı 
Kilo V. Fiyat Lira 

Toplam 

8 500 000 
9 250 000 

750 000 

7 768 331 

5 483 919 
2 741 955 

8 225 874 

40,— 340 000 000 
40 — 370 000 000 

30 000 000 

39,59 307 550 600 

38,79 212 705 760 
38,79 106 352 880 

38,79 319 058 640 

Maliyet 
V. Fiyat Lira 

22,48 191 080 000 
22,60 209 031 500 

0,12 17 951 500 

20,84 155 659 403 

22,48 123 278 500 
22,48 61 639 250 

22,48 184 917 750 

3961 yılı bütçe tahmini 
1.962 yılı bütçe tahmini 
Fark 

1960 yılı bilançosu 

1961 yılı 8 aylık 
1961 yılı 4 aylık ftahmin) 

Satış masrafları 
V. Fiyat Lira 

Toplam 

Satış kârları 
V. Fiyat Lira 

3,22 27 370 000 
3,12 29 230 000 
0,10 1 860 000 

3,16 24 480 374 

14,30 121 550 000 
14,28 131 738 500 
0,02 10 188 500 

15,59 127 41.0 823 

3,22 17 658 220 13,09 71 769 042 
3,22 8 829 110 13,09 35 884 521 

3,22 26 487 330 13,09 107 653 563 

1962 yılında satış 9 250 000 kilo olarak tahmin edilmiştir. Kilo başına 14,28 kuruş hasılat 
hesabedildiğine göre çaydan temin edilecek varidat yekûnu 131 738 500 lira olacaktır. Son aylar
da çay satışlarında görülen inkişafa nazaran 1961 yılı sonuna kadar 8 225 874 kilo çay satılabile
cektir. Buna göre 1952 için tahmin olunan 9 250 000 kilo çay satışı uygun görülmüştür, 
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4. Rakılar 

1961 bütçe tahmini 
1962 'bütçe tahmini 

Fark 

1960 yılı bilançosu 

1961 yılı 8 aylık 
1961 yılı 4 aylık (tahmin 

Litre 
Satış miktar! 

V. Fi vat liinı. 
Maliyet 

V. î̂i-vat Liı-a 

15 300 000 1 657,70 254 717 460 353,35 
14 000 000 1 666,39 233 294 987 414,31 

1 300 000 8,69 21 422 473 

12 490 199 1 662,19 207 611 702 

60,96 

400,20 

8 980 176 1 649,90 148 163 386 353,35 
4 490 088 1 649,90 74 081 693 353,35 

54 062,55 
58 003,40 

3 940,80 

49 986,52 

31 731,45 
15 865,72 

Toplam 13 470 264 1 649,90 222 245 079 353,35 47 597,17 

1961 yılı bütçe tahmini 
1962 » » » 

Fark 

1960 yılı bilançosu 

1961 yılı 8 aylık 
1961 vıh 4avlık (Ta.h.) 

Satış masrafları 
V. Fivat Lira 

0,78 

Satış kârları 
V. Fiyat Lira 

220,47 33 731 910 1 083,88 160 923 000 
219,69 30 756 600 1 032,39 144 534 987 

2 975 310 51,49 22 388 013 

220,96 27 598 820 1 041,03 130 026 360 

220,47 19 798 590 1 076,08 96 633 34(5 
220,47 9 899 295 1 076,08 -18 316 673 

Toplam 220,47 29 697 885 1 076,08 144 950 019 

Litre başına 1 032?39 kuruş gelir hesabı ile 1962 yılında rakı satışlarından. Millî Savunma 
Vergisi hariç 144 534 987 lira hasılat elde edileceği hesaplanmıştır. 
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N E T İ C E 

Yukardaki izaha göre mamul tütün, cay, tuz, ispirtolar, rakılar diğer içkiler, bira, şarap, kibrit 
ve kahveden tahakkuk edecek satış kârları : 

1. 
2. 
3. 
4. 
r>. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 

Tütün 
Tuz 
Çay 
ispirtolar 
Rakılar 
Diğer içkiler 
Bira 
Şarap 
Kibrit. 
Kahve 

Lira 

326 940 665 
2 075 150 

131 738 500 
12 480 020 

144 534 987 
21 676 970 
16 957 200 
3 216 040 
2 880 000 

57 750 000 

720 249 532 Lira ve buna yurt dı
şı satışlarından elde edileceği umulan 500 000 lira ile maliyete giren bütçe masraflar] vesair ge
lirler toplamı 34 000 000 liranın ilâvesi ve buna mukabil mütedavil sermaye masrafları olan 
12 250 000 liranın tenzili suretiyle bütçe varidatı, yani (B) cetvelinin birinci faslı olan 742 499 532 
liralık satış kârı hesaplamak mümkündür. 

Bütçe varidatının diğer bölümlerini teşkil eden muhtelif resim, muhtelif varidat 6 000 000 lira 
ve Millî Savunma vergilerinin 417 049 884 satış kârlarına ilâvesi halinde umumi varidat büt
çe tasarısının (B) cetvelinde gösterildiği gibi 1 165 549 416 lira tutmaktadır.' 

Bütçenin (A/ l ) ve (A/2) cetvellerindeki masraf }y(ekûnu 126 177 792 lira ve Tayyare Resmi 
8 948 845 lira, Kurumlar Vergisi 24 633 000 lira, belediyeler hissesi 25 254 659 lira. tasarruf bo
noları olarak 2 111 400 liranın tenzilinden sonra idarenin Hazine hissesi olarak ödiyeceği meb
lâğın miktarı 978 423 720 liradır. 

TEMENNİ VE TEKLİFLER 

1. Muhtelif hususi kanun ve kararnamelerle Tekel Genel Müdürlüğüne tevdi edilmiş 'bulunan 
vazifelerin icabettirdiği faaliyetlerin hacmi çok genişlemiştir. 

Bu itibarla, gerek halen yürürlükte bulunan ikamın ille teısbit edilmiş olup, kâfi gelmiyen kad
roların tevsii suretiyle personel 'adedinin artırılması ve gerek halihazır teşkilâta göre bâzı servis
lerde tedahül etmiş olan hizmetlerin mahiyetlerine tevafuk eden servisler itarafmdan müstakillen 
tedviri! maksadiyle Tekel idaresinin kadrolarının takviyesi ile yeni imkânlar sağlanması bilhassa 
temenniye şayan görülmüştür. 

2. 6443 sayılı Kanunla 1954 senesinde 750 milyon liraya çıkarılmış olan Tekel Genel Müdürlü
ğü Döner sermayesinin bugünkü ihtiyaçları karşılı yamadığından 950 .milyon liraya iblâğı için bir 
kanun tasarısının hazırlanması yukarda işaret edilmişti. 

Uygun olacağı mütalâa edilmektedir. 
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<>. Tekel maddelerinin bilhassa ŝ on sente! erde anamu'l tütün satışlarında vâki inkişaflar ferdi 

istihlâk miktanııı monopol rejimi cari olan Avrupa memleketleri seviyesine ulaştırmış bulunmak
tadır. 

Hazine varidatının daha da arıtmasını temin bakımından Tekel (mamullerinin reklâm ve propa
gandası için dâhilde ve hariçte geçilmiş olan faaliyetlere devam olunmasında fayda (mülâhaza etti
ğimizi burada işaret etmek isteriz. 

'Tekeıl Genel Müdürlüğünün 1962 yılı Bütçte kanun lâyihasını Yüksek Encümeninizin takdir ve 
tasviplerine -saygılarımızla arz ederiz. 

Raportörler 

Sakarya Milletvekili Diyarbakır Milletvekili İstanbul Milletvekili Artvin Milletvekili 
Nuri Bay ar Becai İskender oğlu Reşit Ülker Sabit Osman Avcı 

(S. Sayısı : 12 ) 
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Karma Bütçe Komisyonu mazbatası 

T. B. M. M. 
Karma Bütçe Komisyonu 18.1. İ962 

Esas No : 1/18 
Karar No : 14 

Yüksek Başkanlığa 

Tekel Genel Müdürlüğünün 1962 yılı bütçesi hakkında hazırlanan ve Yüksek Meclise arzı Bakan
lar Kurulunca 29.11.1961 tarihinde kararlaştırılıp Başbakanlığın 30.11.1961 -tarihli ve 71/1643-3508 
sayılı tezkeresiyle gönderilen kanun tasarısı komisyonumuza havale edilmiş olmakla Gümrük ve Te
kel Bakanı, Tekel Genel Müdürü ve Maliye Bakanlığı mümessilleri hazır 'oldukları halde tetkik ve 
müzakere edildi. 

İtaportörlerimizm raporu okunduktan sonra Genel Müdürlüğün faaliyet sahasına giren işlere dair 
mütalâalar serd edilmiş ve sorular sorulmuştur. 

Serd edilen mütalâalara ve sorulan sorulara Hükümet tarafından gerekli eevaplar verildikten 
sonra maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Genel Müdürlüğün 1962 yılı cari masraflarını ihtiva eden (A/ l ) işaretli cetvel yekûnu geçen yıla 
nazaran 3 929 792 lira fazlasiyle 57 987 792 lira olarak Hükümetçe tesbit edilmiştir. 

Bölüm ve maddelerin tetkikinde; 204 ncü ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı perso
nelin ücreti bölümüne, muhtelif branşlar için yeniden getirtilecek ecnebi mütehassısların masrafları
nı karşılamak üzere 65 000 liranın, 420 nci tecrübe ıslah ve mücadele giderleri bölümünün 16 ncı 
mücadele giderleri maddesine, mavi küf hastalığıyle mücadele için gerekli ilâçların alınması ga
yesiyle 200 000 liranın ilâvesi uygun görülmüştür. 

Bu zamların neticesi olarak da 447 nci bolüme 2 265 lira ilâve edilmiştir. 
Bu ilâvelerle (A/ l ) işaretli cetvel yekûnu 267 265 lira fazlasiyle 58 255 057 lira olarak komis

yonumuzca. tesbit edilin iştir. 
Genel Müdürlüğün yatırını giderlerini gösteren (A/2) işaretli cetvelde geçen yıla nazaran 

50 371 000 lira noksaniyJe 68 190 000 lira olarak Hükümetçe tesbit edilmiştir. 

Bölüm ve maddeler üzerinde yapılan müzakereler neticesinde; 751 nci yeni yapılar ve esaslı 
onarımlar bölümünün 12 nci vilâyetler maddesine Vezirköprü tütün depolarının ıslahı için 300 000 
liranın, Sinop'ta inşa edilmekte olan tütün bakımı binalarının ikmali için 771 nci 5113, 6476 ve 
7425 sayılı kanunlar gereğince satmalmacak veya yaptırılacak tütün bakımı ve işleme atelye ve 
ambarları bölümüne 500 000 liranın, 

Yozgat'ta evvelce yaptırılması kararlaştırılan 1960 da inşası tehir edilen, arsası, projesi ve 
plânları mevcudolan (bira fabrikasının ikmali için 772 nci bölümün 10 ncu fabrika, imal ve doldur
ma evleri maddesine 3 000 000 liranın ilâvesi uygun görülmüştür. 

Yapılan bu ilâvelerin bir kısmını karşılamak üzere 812 nci A.M.F. firması 'bonoları maddesin
den 1 799 999 liranın tenzili kabul edilmiştir. 

Yapılan zam ve tenziller neticesinde (A/2) işaretli cetvel de komisyonumuzca 70 190 001 lira 
olarak kabul ve tesbit edilmiştir. 

(A/1) ve (A/2) işaretli cetvellere yapılan ilâvelerin, Genel Müdürlüğün kendi vâridatiyie kar
şılaması uygun mütalâa edilerek (B) işaretli cetvelin 1 nci satış kârları bölümüne 2 153 903 lira
nın ilâvesi ve mütebakisinin de belediye hisselerinin noksan ta'hakkuk edeceği cihetle bu kısımdan 
karşılanması yerinde görülerek (B) işaretli cetveti toplamı da komisyonumuzca 1 167 703 319 lira 
olarak tahmin ve kabul edilmiştir. 
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Yapılan bu değişikliklerin neticesi olarak tasarının 1 ne i ve 2 nei maddeleri tadiîen, diğer 

maddeleri aynen kabul cciilıtıi^'tir. 

Tekel Genel Mudürlüğüuüu 11)62 yılı •Büiee Kanunu tasarısı ilişik cetvellerimde birlikte Genel 
Kurulun tasvıibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa •sunulur. 

Başkan 
Elâzığ 

Ö. /•''. Hu-tutc 

Ankara 
M. Ete . 

Gir es un 
M. tzmen 

Kocaeli 
L. Tokoğlu 

Başkan vekil i 
Elâzığ 

H. Müftügil 

Artvin 
S. 0. Avcı 

Erzurum 
C. Önder 

Konya 
- Muhalif • 

Sözcü 
Ankara 

/. Seçkin 

Balıkesir 
F. tslimyeli 

İstanbul 
R. Ülker 

Konya 
Söz hakkım mahfuz. 

Süz hakkım mahfuzdur. 

Maraş 
t. Karakürük 

Trabzon 
A, Ş, Ağanoğlu 

"/. Baran 

Sakarya 
T. Kapan] ı 

Konuşma 

't , 

Yozgat 
hakkım 

R. Öml 

Sinop 
M' Alicanoğlu 

mahfuz, 
R. Akdoğan 

Söz 

Ankara 
,V« Agırnash 

Bilecik 
Ş. Binmı 

Kırşehir 
A. Bilgin 

Maras 
E. Kaplan 

Sivas 
hakkını mahfuz 

M. Vural 
Yozgat 

C. Sungur 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

Tekel Genel Müdürlüğü 1962 yılı Bütçe 
Kanunu tasarın 

MADDE 1. — Tekel Genel Müdürlüğü 1962 
bütçe yılı yatırımları dışında kalan giderleri 
için bağlı (A/l) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 57 987 792 lira ve yatınm giderleri için de 
bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
68 190 000 lira ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Tekel Genel Müdürlüğü 1962 
bütçe yılı geliri ilişik (B) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere 1 165 549 416 lira olarak tahmin 
edilmiştir. 

MADDE 3. — 26.5 .1927 tarih ve 1050 sa
yılı Muhasebei Umumiye Kanununun 29 ncu 
maddesi gereğince : 

A) Gelir çeşitlerinden her birinin dayan
dığı hükümleri gösteren (C) cetveli, 

B) Gelecek yıllara geçici taahhütlere giriş
meye yetki veren kanunları gösteren (G) cet
veli bu kanuna bağlıdır. 

MADDE 4. — Tekel Genel Müdürlüğünün 
30. 6.1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 19 
ncu maddesine giren hizmetlilerine ait kadrolar 
bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce muvakkat mahiyetteki hizmetler için Bakan
lar Kurulu karariyle kadro alınabilecek tertip
ler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
kadrolar ertesi yıl bütçe kanunu tasarısı ile teş
riî organa sunulur. 

Bunların eldeki kadrolara ek olmaması şart
tır. 

MADDE 5. — 25 . 3 .1957 tarihli ve 6939 sa
yılı Kanuna bağlı cetvelde yazılı kadrolardan, 
bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilenler 1962 
bütçe yılında kullanılamaz. 

MADDE 6. — Geçen yıl borçları bölümünde
ki ödenek üstünde çıkan ve 1961 yılı bütçesinin 
aidolduğu tertibinden karşılığı bulunan borçlar, 
ilgili oldukları hizmet bölümlerinden bu bölüme 
Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten, 

1928 -1960 bütçe yıllarına aidolup da Muha
sebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine 
göre zaman aşımına uğramamış ve karşılıkları 
yıllan bütçelerinde bulunan borçlar 1962 yılı 

KARMA BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Tekel Genel Müdürlüğü 1962 yık Bütçe 
Kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Tekel Genel Müdürlüğü 1962 
bütçe yılı yatırımlan dışında kalan giderleri 
için bağlı (A/l) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 58 255 057 lira ve yatınm giderleri için de 
bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
70 190 001 lira ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Tekel Genel Müdürlüğü 1962 
bütçe yılı geliri ilişik (B) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 1 167 703 319 lira olarak 
tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Aynen kabul edilmiştir, 
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36 

bütçesinin ilgili hizmet tertiplerinden veya 3 - 6 
ncı kısım bölümleriyle yatırım bölümleri baki
yelerinden eski yıllar borçları bölümüne Maliye 
Bakanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir. 

MADDE 7. — Gider bölümlerinden yapıla
cak harcamalara ait formül, bağlı (R) işaretli 
cetvelde gö s fcerihniştir. 

MADDE 8, — Tekel gelirlerinin özel hüküm-
lerine göre tarh ve tahsiline 1962 bütçe yılında 
da devam olunur. 

MADDE 9 . - 8 . 2 , 1 9 6 2 tarihli ve 7424 sa
yılı Tekel Genel Müdürlüğü mütedavil sermaye
sinin 750 milyon liraya çıkarılması hakkındaki 
Kanunun 2 nci maddesinin miktara ait hükmü 
1962 malî yılında uygulanmaz. 

8, K<t. 

MADDE 10. — Tekel Genel Müdürlüğüne 
bağlı iş yerlerinde çalıştırılan işçilere, hizmetli
lere (bu iş yerlerinde çalışan memurlar dâhil) 
giderleri döner sermayeden ödenmek üzere ça
lıştıkları günlerde günde bir kap yemek ve ek
mek veya (işçi adedi pişirme masrafını karşılı-
yamıyacak kadar as olan yerlerde çalışan) işçi
lere, heyet raporuyla perhiz yapmaları icabeden 
veya yemek zamanı vazifeten dışarda bulunan 
işçilere yemek ve ekmek bedelinin takabül ettiği 
miktar yemek bedeli verilebilir. 

MADDE 11, — Bu kanım 1 Mart 1962 tari
hinde yürürlüğe girer. 

MADDE 12. — Bu kanunu Maliye ve Güm
rük ve Tekel Bakanları yürütür. 

Başbakan YTardunetsı Başbakan 
/. İnönü 

Devlet Bakam 
V. Fcyzîoğhı 

Devlet Bakanı 
Ar. Öklımı 

Adalet Bakanı 
S. Kımılluoylu 
jeiylei'i Bakanı 
A. Topaloğlıı 
Maliye Bakam 

»SY. İnan 

A. Eyidoğan 
Devlet Bakanı 

A, Doğan 
Devlet Bakanı 

N. Su 

Millî Savunma Bakam 
/. AS'anca-r 

Dışişleri Bakam 
S. Sarper 

Millî Eğitim Bakanı 
Tf. İncesulu 

MADDE 7. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Avnen kabul edilmiştir. 

MADDE 10, — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. Avnen kabul edilmiştir 

MADDE 12, — Avnen kabul edilmiştir. 

Bayındır! ık Bak a m 
E. 'Paksüt 

Sağlık ve Sosyal 
Vardım Bakam 

S. Seren 

Tarım Bakam 
C. Oral 

Çalışma Bakam 
I». Ecemi 

Basın-Yay m ve Turizm 
Bakanı 

K. Evlnıaonhı 

Ticaret Bakam 
t. Gürsan 

«in imdik ve Tekel 
Bakanı 

S. Buladoğlv 

Ulaştırma Bakanı 
C. Akyar 

Sanayi Bakam 
E. Çclikbas 

İmar ve İskân Bakanı 
M. Güven 
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A/l CETVELİ 

\v 

Ödeneğin çeşidi. 

İkinci, kısım - Personel 
giderleri 

I - Ücretler 
Memur ve hizmetliler ücret
leri 
Genel Müdürlük memurları 
ücreti 
Vilâyetler memurları ücreti 
Fabrikalar ve işletmeler me
murları ücreti 
Genel Müdürlük hizmetlileri 
ücreti 
Vilâyetler hizmetlileri ücreti 
Fabrikalar ve işletmeler hiz
metlileri ücreti 

1961 
yılı 

Ödeneği 
Lira 

• 

6 075 000 
17 000 000 

9 405 000 

2 184 000 
6 051 000 

486 000 

1962 yılı 
Hftkîfcnetçt 

istenen 
Lira 

6 798 000 
17 289 500 

10 523 000 

2 358 500 
6 535 000 

524 000 

için 
Komisyonea 
kabul edilen 

Lira 

(j 798 000 
17 289 500 

10 523 000 

2 358 500 
6 535 000 

524 000 

Bölüm toplamı 41 201 000 44 028 000 44 028 000 

Geçici hizmetliler ücreti 
Genel Müdürlük geçici hiz-
metlileri ücreti 
Fabrikalar ve işletmeler ge
çici hizmetlileri ücreti 

Bölüm toplamı 

Ecnebi uzman ve hizmetliler
le bunlara yardımcı persone
lin ücreti 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
Genel Müdürlük memurları 
oocuk zammı 
Vilâyetler memurları çocuk 
zammı 
Fabrikalar ve işletmeler me
murları çocuk zammı 

i S. Sayısı : 

82 400 

12 600 

95 000 

35 175 

50 000 

500 000 

140 000 
: 12 ) 

82 400 

12 600 

95 000 

35 175 

50 000 

515 000 

150 000 

82 400 

12 600 

95 000 

100 175 

50 000 

515 000 

150 000 
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1961 
yılı 

ödeneği 
Lira 

5 000 

42 000 

12 000 

7 000 

24 OOO 

7 000 
18 000 

5 000 

42 000 

12 000 

10 OOO 
0 

30 000 

10 OOO 
.18 000 

5 000 

42 000 

12 000 

10 000 

30 000 

LO 000 
18 000 

1062 plı için 
Hükümetçe Komisyoncu 

istenen kabul edilen 
Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

. Genel Müdürlük memurları 
doğum yardımı 

2 Vii(âyetler memurları doğum 
yardımı 

,., Fabrikalar ve işletmeler me
mur] arı doğum yardımı 

»1 Genel Müdürlük meraurla/n 
ölüm yardımı 
Vilâyetler memurları ölüm 
yardımı 

33 Fabrikalar ve işletmeler me
murları ölüm yardımı 
Yakacak zammı 

Bölüm toplamı 805 000 842 000 842 000 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 1 500 1 500 1 500 

5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına ya
pılacak ödemeler 

.1 % 6 emekli ve % 25 giriş ke-
senekleriyle artış farkları • 2 500 000 2 862 OOO 2 862 000 

2 % 1 ek karşılıklar 4.14 828 440 280 440 280 
3 Emekli ikramiyesi • 1 497 182 2 OOO 000 2 000 000 
._. Sandık yönetim giderleri 214 032 214 032 214 032 
5 Diğer ödemeler 100 000 100 000 100 000 

Bölüm toplamı 4 792 042 5 616 312 5 616 312 

Temsil ödeneği 4 200 4 200 4 200 

4896 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek kasa tazminatı 720 000 720 000 720 000 

İkinci kısım toplamı 47 653 917 51 342 187 51 407 .187 
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B. M. Ödeneğin çeşidi 

305 

1961 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1962 yılı için 
Hükümetçe Kamisyonea 

îstenen kabul edile» 
Lira Lira 

Üçüncü hısım - Yönetim 
giderleri 

301 Merkez büro giderleri 
20 Döşeme 5 500 5 500 5 500 
30 Demirbaş 20 000 20 000 20 000 
40 Öteberi criderleri 40 000 40 000 40 000 
50 Aydınlatma 30 000 30 000 30 000 
00 Isıtma. 16 000 16 000 16 000 
70 Genel Müdürlük teşkilâtının 

nakil giderleri 1 1 1 

Bölüm toplamı İ l i 501 111 601 111 501 

302 
20 
30 
10 
50 
00 

Vilâyetler büro giderleri 
Döşeme 
Demirbaş 
Öteberi giderleri 
.Aydınlatma 
Isıtma 

Bölüm toplamı 

27 000 
105 000 
75 000 
48 000 

320 000 

575 000 

27 000 
105 000 
75 000 
48 000 

320 000 

575 000 

27 000 
105 000 
75 000 
48 000 

320 000 

575 000 

304 Posta, telgraf ve telefon üc
ret ve giderleri 

11 Merkez posta ve telgraf üe-

12 

21 

22 

İ! 
12 

retleri 
Vilâyetler posta ve telgraf 
ücretleri 
Merkez telefon, ve başka mu
habere ücret ve giderleri 
Tilâvetler telefon, ve başka 
muhabere ücret ve giderleri 

Bölüm toplamı 

Kira bedeli 
Merkez 
Vilâyetler 

Bölüm toplamı 

65 000 

300 000 

120 000 

120 000 

605 000 

300 000 
30 000 

330 000 

Oö 000 

300 000 

1.40 000 

120 000 

625 000 

350 000 
25 000 

375 000 

65 000 

300 000 

140 000 

120 000 

625 000 

350 000 
25 000 

375 000 
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1961 1962 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

Ödeneği İstenen kabul edilen 
B. M. Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

306 Giyecekler 
307 Yolluklar 

10 Daimî memuriyet yolluğu 
20 Muvakkat memuriyet .yolluğu 
30 Müfettişler yolluğu 
40 Ecnebi memleketler yolluğu 
50 Ecnebi uzman ve hizmetliler

le bunlara yardımcı persone
lin yolluk ve giderleri 

92 6245 sayılı Harcırah Kaim 
nünün 49 nen maddesi gere
ğince verilecek tazminatlar 

Bölüm toplamı 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 

11 Merkez 
12 Vilayetler 
13 Fabrikalar ve işletmeler 

Bölüm toplamı 

îtçüneü kısım toplamı 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

403 Temsil giderleri 
407 Muhasebei Umumiye Kanu-

nunun 48 nci maddesini ilgi
lendiren giderler 

20 Nısbeti kanunla belirtilmiş 
kesenek ve ikramiyeler 

30 Geliverilecek paralar 
40 Mahkeme harçları 
50 Bina ve Arazi vergileri 

490 000 490 000 490 000 

250 000 250 000 250 000 
800 000 800 000 800 000 
550 000 550 000 550 000 
70 000 70 000 70 000 

2 000 22 600 22 600 

229 500 229 500 229 500 

1 922 100 

15 000 15 000 15 000 

500 500 500 
8 000 8 000 8 000 
60 000 60 000 60 000 
5 000 5 000 5 000 

1 901 500 1 922 100 

150 000 
215 000 
140 000 

505 000 

4 518 001 

150 000 
215 000 
(40 000 

505 000 

4 603 601 

150 000 
215 000 
140 000 
505 000 

4 603 601 
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1961 1962 yıh için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği îstenen kabul edilen. 
i l M. Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

446 

447 

450 

60 Kaçağın men'i ve takibine 
dair olan 1918 sayılı Kanun 
ve ekleri gereğince yapılacak 

417 

419 

420 

11 

12 
13 
14 
15 
16 

ödemeler 

Bölüm toplamı 

5237 sayılı Belediye gelirleri 
Kanunu gereğince Ödenecek 
vergi ve resimler 

Mahkeme giderleri 

Tecrübe, ıslâh ve mücadele 
giderleri 
İşçi ücretleri ve diğer öde
meler 
Yönetim giderleri 
Teknik giderleri 
Fidelik rnüsabakaları 
Bağ yardımı 
Mü ca dele gide ileri 

35 000 

108 500 

25 000 

80 000 

325 000 
50 000 

200 OOO 
5 000 

1 
25 000 

35 000 

108 500 

25 000 

80 000 

450 000 
50 000 

200 000 
20 000 

1 
25 000 

35 000 

108 500 

25 000 

80 000 

450 000 
50 000 

200 000 
20 000 

1 
225 000 

421 Kaçağı takip ve önleme gi
derleri 

Bölüm toplamı 605 001 745 001 945 001 

Tütün ekimi yazma giderleri 
Kaçakla mücadele giderleri 

Bölüm toplamı 

6085 sayılı Kanunun 56 ncı 
maddesi gereğince sigorta 
fonu karşılığı 
7126 sayılı Kanunun 37 nci 
maddesi gereğince sivil sa
vunma fonu karşılığı 
Burs giderleri 

200 000 
20 000 

220 OOO 

16 500 

172 130 
49 450 

200 000 
20 000 

220 000 

18 800 

126 052 
70 150 

200 000 
20 000 

220 000 

18 800 

128 317 
70 150 
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Ödeneğin çeşidi 

1961 
yılı 

ödeneği 
Lira 

* 1962 yılı için 
Hükümetçe Komisyon ©a 

îstenen kabul edilen 
Lira Lira 

Staj giderleri 
.0 4489 sayılı Kanuna göre staj 

iejin ecnebi memleketlere 
gönderilec eklerin yollukları 
ile başka her çeşit giderleri 
Tekillik yardımdan faydala-
larak ecnebi memleket] ere 
gönderileceklerin yolluk ve 
giderleri 

Bölüm toplamı 

20 000 

1 000 

21 000 

20 000 

1 000 

21 000 

20 000 

1 000 

21 000 

Milletlerarası münasebetle 
rin gerektirdiği giderler 
Kuram ve derneklere katıl
ma payı 
Kongre ve konferanslara iş
tirak edeceklerin voU.uk ve 

26 500 

Kurs giderleri 
Kurs genel giderleri 

'0 Tekel memurları meslek kur
su genel giderleri 
İşletme İktisadı Enstitüsün

de okutturulacak öğrencile
rin gideri 

Bölüm toplamı 

Dördüncü kısım toplamı 

10 000 10 000 

giderleri 

Bölüm toplamı 

Spor giderleri 

14 000 

40 500 

7 500 

75 000 

35 000 

15 000 

75 000 

85 000 

15 000 

3 00u 

92 r>00 

7 000 

02 500 

63 08! 

3 OOO 

92 500 

14 000 

109 500 

1 639 003 

;•} 0 0 0 

92 500 

14 OOO 

109 500 

1 841 268 

Beşinci kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçları 35 000 35 000 35 000 

{ S. Sayısı i 12 ) 
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B. 

502 

505 

602 

605 

M. 

10 
20 

Ödeneğin çeşidi 

Eski yıllar borçlan 
1957 - 1960 yılları borçlan 
1928 - 1956 yılları borçlan 

Bölüm toplamı 

Hükme bağlı borçlar 

Beşinci kısım toplamı 

Altıncı kısmı - Yardımlar 

îşçi kurul ve sendikalarına 
yardım 
4250 sayılı İspirto ve ispirto
lu içkiler tekel Kanunu ge
reğince yapılacak ödemeler 

1961 
yılı 

ödeneği 
Lira 

23 000 
5 000 

28 000 

200 000 

263 000 

40 000 

1 

1962 yılı için 
Hükümetçe Komisyoncu 

istenen 
Lira 

23 000 
5 000 

28 000 

200 000 

263 000 

20 000 

1 

kabul edilen 
Lira 

23 000 
* 5 000 

28 000 

200 000 

263 000 

20 000 

1 
653 Tekel Genel Müdürlüğü Men

supları Yardım Cemiyetine 
(Memur ve hizmetlilerin öğ
le yemeklerine yardımda kul-
lanılmak üzere) 

Altıncı kısım toplamı 

KISIMLAR TOPLAMI 

tkinci kısım toplamı. 
Üçüncü kısım toplaırm 
Dördüncü kısım toplamı 
Beşinci kısım toplamı 
Altıncı kısım toplamı 

GENEL TOPLAM 

120 000 

160 001 

47 653 917 
4 518 001 
i 463 081 

263 000 
160 001 

54 058 000 

120 000 

140 001 

51 342 187 
4 603 601 
1 639 003 

263 000 
140 001 

57 987 792 

120 000 

140 001 

51 407 187 
4 603 601 
1 841 268 

263 000 
140 00! 

58 255 057 

( S. Sayısı : 12 ) 
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A/2 CETVELİ 

Ödeneğin çeşidi 

Yatırımlar 

1 - Küçük onarımlar 
Bina onarımı 
Merkez 
Vilâyetler 
Fabrika/l ar ve (işletmeler 

Bölüm toplamı 

1961 
yılı 

ödeneği 
Lira 

25 000 
400 000 
300 000 

725 000 

1962 yi 
Hükümetçe 

îstenen 
Lira 

25 000 
220 000 
100 000 

345 000 

h için 
Koanisyonefi 
kabul edilen 

Lira 

25 000 
220 000 
100 000 

345 000 

II « İstimlâk ve satmalmalar 
İstimlâk ve satmalına bedel
leri 
Fabrikalar ve işletmeler 

III - Transfer edilen yatırını 
fonları 

7424 sayılı Kanun gereğince 
döner sermayeye ilâve edile
cek ödenek 50 000 000 

085 000 

0 

685 000 

0 

V proje 
Etüt proje 
Etüt 
Proje 

Bölüm toplamı 

VI Yeııİ yapı ve, esaslı 
onarımlar 

Yeni yapılar ve esaslı ona
rımlar 
Genel Müdürlük binalı in
şaatı 
Vilâyetler 

o 

0 

0 

;ı ooo uoo 
1 110 000 

50 OOO 
50 -000 

100 000 

3 000 000 
2 180 000 

50 000 
50 000 

100 000 

' 

3 000 000 
2 480 000 

Bölüm toplamı 4 110 000 5 180 000 5 480 000 

S. Sayısı : 12 
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M. 

. 

Ödeneğin çeşidi 

1961 
yıb 

ödeneği 
Lira 

1962 yılı için 
Hükümetçe Koanisyonea 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

10 

30 

VH - Fabrika. imalâthane. 
çiftlik binaları, ,. tamirhaneler, 
depolar v.s. satınalmması, ya

pımı ve esaslı onarımlar 
(5113, 6476 ve 7425) sayılı 
kanunlar gereğince satmalı-
cak veya yaptırılacak tütün 
bakım ve işleme atelye ve 
ambarları 7 100 000 
(4898 ve 7200) sayılı kanun
lar gereğince yeniden yaptı 
rılacak fabrika, imal ve dol 
durma evleriyle mevcutları 
nm genişletilmesi giderleri 
Fabrika, imal ve doldurma 
evleri 14 000 000 
Rize cav fabrikaları 6 700 000 

6 000 000 6 500 000 

7 200 000 10 200 000 
14 500 000 14 500 000 

Bölüm toplamı 20 700 000 21 700 000 24 700 000 

Fabrikalar ve işletmeler sa-
tınalma, yaptırma ve esaslı 
onarımlar 5 185 000 
Çamaltı, Yavşan ve diğer tuz
lalarda yaptırılacak yeni te
sisler ve bunların genişletme 
ve sınırlandırma giderleri 2 000 000 

IX - Makima ve teçhizat satın
almması ve esaslı onarımları 

Satmalmacak taşıtlar ve 
bunların komple motorları 680 000 
Satmalmacak makina, alât 
ve vasıtalar ve bunları kur
ma giderleri 

XI - Borçlar 
A.M.F. Firması bonoları 1 800 000 

4 700 000 4 700 000 

2 000 000 2 000 000 

680 000 680 000 

26 261 000 25 000 000 25 000 000 

1 800 000 

Yatırımlar toplamı 118 561 000 68 190 000 70 190 001 

S. Sayısı-: 12) 
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B CETVELİ 

1961 . 1962 yılı için 
yılı Hükümetçe Koıoisyonca 

tahminleri tahmin edilen tahmin edileu 
Gelirin çeşidi Lira Lira Lira 

Satış kârları (Tekel geliri) 706 132520 742 499 532 744 653 435 

Çeşitli gelirler (Muhtelif 

rüsum) 3 500000 3 500 000 3 500 000 

Para cezaları 200000 200 000 200 000 

Çeşitli hasılat 1300 000 1300 000 1300 000 

Gerialma 1000000 1 000 000 1 000 000 

Tütün, içki, tuz, M. Savunma 
vergileri 398 336 220 417 049 884 417 049 884 

TOPLAM 1110468 740 1 165 549 416 1 167 703 319 

< S. Sayısı : 12 ) 
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O CETVELİ 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanajkları 

, ... : ^_ . 
Nev'i Tarihi Numarası ö z e t i 

Kanun 30 , 

25 . 
30 , 

. 5 

, 5 , 
5 . 

. 1934 

, 1938 
. 1942 

2460 

3437 
4226 

4 . 4 . 1945' 

9 . 3 , 1951 

4708 

5823 

» 

* 

Kararname 

» 

* 
• » 

» 

29 . 

10 . 
19 . 

4 , 

17 . 

10 . 
fi 

14 . 

9 

. 6 , 

. 8 . 

1 

9 

. 6 , 
1 . 

8 , 

. 1952 

. 1949 

. 1960 

1940 

1941 

1941 
1948 

1959 

5887 

5435 
65 

2/12537 

2/16540 

3/962 
3/6830 

4/12039 

4/12720 

Tütün 
Tütün ve müskirattan alınacak Müdafaa Vergisi hak
kında 
Tütün ve Tütün İnhisarı Kanunu 
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bâzı vergi ve resimlere 
z.'iivı icrasına dair olan 3828 ve 4040 No. lu kanunların 
bâzı hükümlerinin değiştirilmesine ve bâzı vergi ve re
simlere yeniden zam icrasına dair Kanunun 7 nei mad
desi 
Tütün ve müskirattan alınacak Müdafaa Vergisi hak
kındaki Kanunu değiştiren Kanun 
Tütün ve müskirattan alınacak Müdafaa Vergisi hak
kındaki 2460 sayılı Kanunda değişiklik yapılması ve bu 
kanunu tadil eden bâzı hükümlerin kaldırılması hakkın
daki Kanun 
3437 sayılı Kanunun harçlara ait hükümlerinin 126 nei 
maddesi ile ilgası 
Para cezalarının artırılması hakkında Kanun 
Kambiyo alış ve satış primlerinin ilgası ve yeni döviz 
fiyatları ile ilgili muamelenin tasfiyesi hakkında 
Tütün ve Tütün İnhisarı Kanununun tatbik suretini 
gösteren Nizamname 
4040 sayılı Kanunun 27 nci maddesi mucibince asker 
sigaraları hakkında Talimatname 
Nizamnamenin 37 nei maddesinin değiştirilmesine dair 
Tütün ve tütün inhisarı Tüzüğünün 2 nci maddesinin 
1 nci fıkrasının değiştirilmesi hakkında Karar 
Tüccarın.talebi üzerine 1956 ve 1957 mahsulü tütün sa-
tmaimak ve ihraç etmek iein Tekel Genel Müdürlüğü
ne salâhiyet verilmesi hakkında 
İnhisarların pipo ithal ve satışı vazifesi hakkında Ka
rarname 

Kanun 

Tüzük 

23 
27 

12 
5 

1936 
1941 

22 . 2 . 1952 

3078 
^940 

5881 

22 . 1 2 . 1952 3/15890 

Tuz 

Tuz Kanunu 
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bâzı vergi ve resimlere 
zam. icrasına dair olan 3828 numaralı Kanuna ek Ka
nunun 27 nci maddesi 
Tuz Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
Kanuna bir madde eklenmesi hakkında 
Hususi müteşebbisler tarafından işletilecek tuzlalar 
hakkında Tüzük 

( S. Sayısı : 12 ) 
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Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
, : A ^ _ 

Nev'i 

Talimaiinaime 

Tarihi Numarası ö z e .t 

25 . 4 . 1956 

Barut ve patlayıcı maddeler, silâh ve teferruatı 

9293 Tuz Talimatnamesinin 5 nci maddesinin (A) bendinin 
1 adili hakkında. R. G. 9293 

Kanun 9 . 5 . 1955 

Kanun 25 . 5 , 1942 
Karar (Tefsir) 24 , 4 . 1952 

Kararname 

Kanun 

Not: 15 Ağustos 1953 tarihinde meriyete giren 6136 
sayılı Ateşli silâhlar ve bıçaklar hakkındaki Kanunun 
2 nci maddesinde, 4374 sayılı Kanunun 2 nci maddesi
nin (D) bendi hükmü mahfuz kalmak üzere, ateşli silâh-
Imia bunlara ait mermilerin ve 4. ntiı maddede imali 
menolunan bıçaldarın memlekete sokulması yasak edilmiş
tir. 

6551 Banıl ve teferruatının inhisardan çıkarılması hakkında 

Kahve ve çay 

4223 Kahve ve Cay İnhisarı Kanunu 
1796 4223 sayılı Kanunun muvakkat 2 nci maddesinin (B) 

bendinin yorumuna mahal bulunmadığına dair 

25 . 6 . 1955 
15 . •{{ . 1960 

Çay înhisarı Eesmi miktarı hakkında 

4/5354 
4/34 Kaiıve şans ve hasılatı H. 

Kibrit ve çakmaktaşı 

30 . 1 . 1952 5865 Kibrit'in İnhisardan çıkarılmasına ve İstihlâk vergisi
ne tâbi tutulmasına dair Kanun 

13 . 7 . 1956 6802 Gider Vergilen Kamımı 

Kaçakçılığa ait mevzuat 

' „ Kaçakçılığın meni ve takibine dair Kanun ve bu kanu-6829 V 
. o ^ ı m ı l ) :bâz:!. maddelerinin tadili hakkında 68461 

İspirto ve ispirtolu içkiler 

30 , 5 . .1934 2460 Tütün ve müskirattan alınacak Müdafaa Vergisi hak
kında 

12 , 6 . 1942 4250 İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu 
J 4 . 1945 4708 Tütün ve müskirattan alınacak Müdafaa Vergisi hak

kındaki Kanunu değiştiren Kanun 
9 . 7 . 1948 5237 4250 sayılı Kanunun 43 neü maddesinin özel idare his

sesine ait hükmü 5166 sayılı Kanunun 6 nci maddesiyle 
kaldırılmış ve o23 7 sayılı Kanunun 3 neü maddesiyle 
% 5 Belediye Eesmi olarak: yeniden vaz'edilnıiştir. 

( S. Sayısı : 12 ) 
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Verjjüerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanaklan 

Nev'i Tarihi 
14 .12. 1949 

14 .12. 1949 

9.8. 1951 

Numarası 
5451 

5451 

5823 

öz«ti 

% 

» 

» 

Kararname 

9 . 

9 . 

11 , 

1 , 

. 5 . 

. 5 , 

. 5 . 

; 8 . 

, 1955 

. 1955 

. 1955 

. 1942 

6552 

6553 

6556 

2/18435 

16 

15 

25 

6 . 

24 . 

25 . 

. 1 , 

. 5 . 

. 6 . 

,12. 

, 3 . 

. 4 . 

. 1943 

. 1952 

, 1955 

1945 

1950 

1954 

2/19329 

3/15076 

4/5355 

4/6518 

4/6891 

3/3431 

3/10966 

4/2927 

4250 sayılı Kanunun bâzı maddeleriyle aynı Kanunun 
4658 sayılı Kanunla değiştirilen 21 nci maddesinin de
ğiştirilmesine dair Kanun 
4658 sayılı Kanun, 5451 sayılı Kanunun 5 nci maddesiyle 
kaldırılmıştır. 
Tütün ve müskirattan alınacak Müdafaa Vergisi hak
kındaki 2460 sayılı Kanunda değişiklik yapılması ve bu 
kanunu tadil eden bâzı hükümlerin kaldırılması hakkın
da Kanun 
4250 sayılı Kanunun 1 ve 2 nci maddelerinin değiştiril
mesi ve bâzı hükümler ilâvesi hakkında 
4250 sayılı Kanunun 19 ve 21 nci maddelerinin değişti
rilmesi hakkında 
Bira, viski, tabiî köpüren şarabın İstihlâk Vergisine tâ
bi olması hakkında Kanun 
İnhisarlar İdaresinin 12 . VII . 1942 tarihinden itiba
ren İnhisar dışında olarak buz, gazoz, soda, malt hülâ
sası, asitkarbonik ve kolonya yapıp satmasına izin ve
rildiği hakkında Kararname 
Bir kısım sıhhi müesseselerle eczanelere verilecek ispir
toların fiyatı hakkında Kararname 
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumuna satılacak ispir
toların maliyet bedeline 10 kuruş İnhisar Resmi ilâve
siyle satılacağına dair (Resmî Gazete 8161) 
Hariçten getirilecek ispirtolu mevaddan alınacak İnhi
sar Resmi hakkında 
ispirto İnhisar Resmine dair olan 25 . 6 . 1955 tarihli 
ve 4/5355 sayılı Karardan vermuta ait hükmün çıkarıl
ması (R. G. 9237) 
İspirto ve içkilerin vasıflariyle bira imalâthanelerinin 
kontrol ve muayeneleri hakkında (R. G. 9295) 
D. D. T. imali için satılacak sâf ispirtodan alınacak Te
kel Resmi hakkında 
Sıhhi müesseselerle eczanelere tenzilâtla verilecek sâf 
ispirtoların satış bedelleri hakkında 
Off - Shore siparişleri için Makine ve Kimya Endüst
risine verilen sâf ispirtoların satış maliyetlerine ilâve 
edilecek Tekel Resmi hakkında 

( a Sayısı: 12) 



D. 

1 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 

Memuriyetin nev'i 

Y. Mühendis, mühendis, Y, 
mimar, mimar, kimyager 
Y. Mühendis, mühendis, Y. 
mimar, mimar, kimyager 
Teknisyen 

Sürveyan 
» 

Ressam 
» 

Makinist. 

Usta 
» 

Kalfa 
Kaloriferci 
Elektrikçi 
Laborant 

> 
Hemşire 

3 > 
3 Hastabakıcı 
3 » 
3 Şoför 
3 % 
3 Sanatkâr 
4 Mütercim 

n 
Aded 

2 

31 
2ö 
16 
10 
6 

10 
6 
3 
1 
7 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
i 
1 
1 
3 
1 
1 
3 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

•*-* 50 **-
> - C E T V E L İ 

ücret 

i 750 

1 500 
1 250 
1 100 

950 
800 
700 
600 
500 
700 
600 
950 
600 
600 
500 
700 
500 
300 
450 
450 
600 
450 
350 
300 
500 
450 
400 
350 
300 
250 
400 
350 
600 
450 
400 

1 250 

D. 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
5 
5 
5 
5 
5 
•5 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

Memuriyetin nev'i 

Mütercim 
» 

Daktilo 
% 
» 
* 
> 
» 
* 

Memur 
> 
» 
» 
» 
s» 
» 
» 
j> 

* 
Santralci 

» 
» 
* 

Hademe bekçi 
» 
» 

» 

Koruyucu 
» 

Dağıtıcı 

> 
» 
> 

Toplam 

Aded 

2 
1 
1 
*> 
3 

13 
14 
37 

1 
5 
9 
S 
S 
9 
7 

m 
13 
23 
18 
t 
2 
1 
1 
2 
3 

95 
150 
784 
327 

1 
6 

70 
328 
92 

6 
7 
1 

. , t _ _ , 

2039 

Ücret 

1 100 
950 
700 
500 
450 
400 
350 
300 
250 
950 
800 
700 
600 
500 
450 
400 
350 
300 
250 
700 
500 
4O0 
300 
450 
400 
350 
300 
350 
200 
450 
400 
350 
300 
250 
400 
350 
300 

•aMMavaMamur 

S. Sayısı: 12 ) 
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E - CETVELÎ 

203 11,13 Geçici hizmetliler ücreti 
204 — Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri 

Kanun No. 

(1050-5209) 

7077 
7200 

7425 

ö . CETVELÎ 

Muhasebei Umumiye Kanununun 5209 sayılı Kanunla değişen 50 nci maddesinde 
gösterilen hizmetler. 
Genel Müdürlük binası için gelecek yıllara geçici taahhütlere girişilmesi hakkında. 
İnhisarlar Umum Müdürlüğü ihtiyaçları için gelecek yıllara geçici yüklenmelere 
girişilmesi hakkmdald 4898 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
Kanun. 
İnhisarlar Umum Müdürlüğünce yaptırılacak tütün bakım ve işleme evleri için gele
cek senelere sâri taahhütlere girişilmesi hakkındaki 5113 sayılı Kanunun 6476 sayıl\ 
Kanun ile muaddel 1 nci maddesinin değiştirilmesine dair Kanun. 

L . CETVELÎ 

D. Memuriyetin nev'i 

4 Çay fabrikaları ve Y. T.m 
Bakım ve işleme ateyeleri 
merkez müdürü 

8 Müfettiş 
9 » 
5 Şube müdürü, başmüdür, 

fabrika, atelye, depo müdürü 
13 Fen memuru, eksper, istif-

çîbaşı, öğretmen 

Aded Aylık 

1 
2 
1 

1 

0 

1 250 
700 
600 

1 100 

350 

D. Memuriyetin nev'i 

12 İdare memuru, muhasip, mu
hasip veznedar memur 

13 İdare memuru, muhasip, mu
hasip veznedar, veznedar, me
mur 

14 İdare memuru, muhasip, mu
hasip veznedar, veznedar, me
mur 

Aded Aylık 

20 

36 

80 

151 

400 

350 

300 

(& Sayın: 12) 
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E - CETVELİ 

Genel bütçede mütenazın olan tertipler için mezkûr Bütçe Kanununa bağlı (B) cetvelindeki 
formül, bu bütçe için de uygulanır. 

B. M. 

202 Memur ve hizmetliler ücretleri : 
11 Genel Müdürlük memurları ücreti : 
12 Vilâyetler memurları ücreti : 
13 Fabrika ve işletmeler memurları ücreti : 

Yurt dışında açılmış veya açılacak olan fabrika, şube, acenta, mümessillik ve ortak* 
lıklarda istihdam olunacak memurların ücret farkları da bu maddelerden ödenir. 

204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücreti : 
Sözleşmeleri mucibince ve yapılacak anlaşmalara göre, verilecek ikramiye, maaş, yev
miye ve benzeri giderler bu tertipten ödenir. 

209 T. 0. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler: 
15 Diğer ödemeler : 

T. C. Emekli Sandığının Yönetim Kurulu karan tarihi ile paraların îş Bankasına ya
tırıldığı tarih arasındaki müddet için tahakkuk ettirdiği faizler de bu tertipten ödenir. 

301 Merkez büro giderleri: 
40 öteberi giderleri 

302 Vilâyetler büro giderleri: 
40 öteberi giderleri 

Bu maddelerden şu giderler ödenir. 
1. Genel Müdürlük merkezindeki memurların muayeneleri ve âcil tıbbi müdahaleleri 
için bulundurulması icabeden ilâçlarla sıhhi malzeme bedelleri, 
2. Şenlik giderleri, 
3. İdarehanelerin taşınma giderleri, 
4. Her çeşit ilânlar, (Reklâm mahiyetindeki ilânlarla diğer gider bölümlerinde yazılı 
ilânlar ve döner sermaye muamelâtına aidolanlar hariçtir.) 
5. İdarelerin bulunduğu binalarda temizlik işlerinin gerektirdiği her çeşit giderler, 
6. Müfettiş ve muhakkiklerce celb ve tâyin olunan bilirkişilerle ifadelerine "müracat 
maksadiyle celbi erine lüzum görülecek kimselere ait giderler ve takdir olunacak üc
retler, (yatırım tertipleriyle ilgili olanlar hariçtik.) 
7. Tekel İdaresini alâkalandıran teşekküllere ait aidat ve iştirak hissesi ve: bütçenin 
diğer bölümlerinde karşılığı olmıyan sair giderler, . , , 
8. Diğer hususlarda genel bütçeninbu tertibe ait (R) formülü izahı uygulanır. 

802 Vilâyetler büro giderleri : 
20 Döşeme 
80 Demirbaş 
40 öteberi giderleri 
50 Aydınlatma 
60 Isıtma 

304 , Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri: 
12 Vilâyetler posta ve telgraf ücretleri: 
22 Vilâyetler telefon ve başka muhabere ücret ve giderleri : 

Fabrika, atelye, tuzla, yaprak tütün deposu (Emanet amban bakım ve işletme evleri 
dâhil) imalâthane, imlâhane ve sair bilûmum işletme ve iş yerlerinin bu giderleriyle 
satış ambar ve depolarının su, aydınlatma ve ısıtma ve telefon gibi idare giderleri ve 
hizmetin görülmesi için lüzumlu el arabası ve benzeri ihtiyaçlara ait giderler hariçtir, 
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805 Kira bedeli: 
11 Merkez : 
12 Vilâyetler: 

Fabrikalar, işletmeler, iş yerleri, satış transit ve mamulât depo ve ambarları dışında 
tutulacak idare binaları ve arsalar kira bedelleri bu tertipten karşılanır, 

806 Giyecekler: 
îşçi ve işletme ve satış ile alâkalı memurlar dışında kalanlara talimatnamesi esasla
rına göre sarfiyat yapılır. 

807 Harcırahlar: 
10 Daimî memuriyet harcırahı : 
20 Muvakkat memuriyet harcırahı ; 
40 Ecnebi memleketler harcırahı : 

Her türlü tamir, yapı, tesis ve bu işlere ait keşif, tetkikat için yapılacak seyahatlerle, 
inşaat kontrollerinin yol giderleri ve yevmiyeleri ve fabrika, atelye, tuzlalar, Y. T. 
Bakım ve işleme evleriyle sair iş yerleri kadrolarına dâhil memur ve hizmetlilerle ge
çici hizmetlilerin daimî ve geçici harcırahları ve sergilere iştirak için yapılacak seya-
hatlar harcolmak üzere diğer memur, hizmetli ve geçici hizmetlilerin daimî ve geçici 
memuriyet harcırahları ile gerek ecnebi memleketlerdeki şube, acenta, mümessillik, 
fabrika ve ortaklıklara ve gerek tetkikat ve .sair sebeplerle ecnebi memleketlere gön
derilecek idaremiz veya başka idarelerin memur, müfettiş, hizmetli ve geçici hizmetli
lerin harcırahları da bu tertipten ödenir. 

403 Temsil giderleri: 
Merkezde ve vilâyetlerde yerli ve ecnebiler için yapılacak her çeşit ziyafet ve ağırlama 
giderleri satmalınacak bilet, çelenk ve benzeri bedelleri, resmî işler için yapılacak hu
susi başvurmalara mektup veya telle verilecek cevaplarla sigara ve meşrubat giderleri 
kurum ve derneklere yapılacak yardımlar gibi ve sair bütün temsil giderleri bu bö
lümden ödenir. 

» 
407 Muhasebei Umumiye Kanununun 48 nci maddesini ilgilendiren masraflar : 

20 Nisbeti kanunla belirtilmiş kesenek ve ikramiyeler : 
Şarap imalâtından alman hususi istihsal Vergisini ödemeden şarap yapanları ihbar 
edenlere 1905 sayılı Kanunun 6 neı maddesinde yazılı nisbetler dâhilinde verilmesi 
gereken ikramiyeler bu tertipten ödenir. 

40 Mahkeme hardan : 
Mahkemelere ve icra dairelerine ödenecek hare, resim, vergi ve her türlü giderler bu 
tertipten ödenir. (Oyun kâğıdı kaçakçılığından doğan suçlara ait giderler dâhildir.) 

60 Kaçakçılığın meni ve takibine dair olan 1918 sayılı Kanun ve ekleri gereğince yapıla
cak ödemeler : 
1918 sayılı Kanun ve ekleri hükümlerine göre hak edenlere verilecek peşin ikramiye 
ile kaçak takibinde ölen ve sakatlananlara 6846 sayılı Kanun gereğince verilecek taz
minatlar ve inhisar altında bulunan (oyun kâğıdı kaçakçılığından doğan ödemeler 
bu bölümden ödenir.) 

417 5237 sayılı Belediye gelirleri Kanunu gereğince ödenecek vergi ve resimler : 
Münhasıran idarehane ve büroların 5237 sayılı Belediye gelirleri Kanununa göre öde
necek vergi ve resimlerle buna ait gecikme zammı bu bölümden ödenir. 
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Mahkeme giderleri : 
Bilûmum dâvaları idare lehine intaeedenlere 2159 sayılı Kanunun 8 nci maddesi mucî» 
bince ödenecek vekâlet ücretleri, lüzum görülen hallerde hariçten geçici olarak temin 
edilecek avukatlara verilecek her çeşit ücretle delil tesbiti bilirkişi ve muhammin üc
retleri ve inhisar altında bulunan oyun kâğıdı kaçakçılığından doğan suçlara ait dâva
ların gider ve bu mevzular için yapılacak her çeşit giderler bu bölümden ödenir. 

Tecrübe, ıslah ve mücadele giderleri: 
11 tşçi ücretleri ve diğer ödemeler : 
12 Yönetim giderleri : 
13 Teknik giderleri : 
14 Fidelik müsabakaları : 
15 Bağ yardımı : 

Enstitüler merkez ve taşra teşekküllerinin araştırma, inceleme, tecrübe, ıslah ve üret
me işleri için kira ile tutulacak bağ, bahçe, arsa, tarla, bina, kuyu ve bunlar için lü
zumlu alet, cihaz, demirbaş, kitap, malzeme ve kırtasiye bedelleriyle taşıt giderleri, bu 
maksatlar için icabeden tesisatı kurma giderleri, tütün ekim bölgelerindeki tatbikat 
işlerinde ekicilere parasız olarak fide dağıtmak üzere kurulan ve kurulacak olan Örnek 
ve dağıtma fidelikleri giderleri, yukarda gösterilen işlerde çalıştırılacak işçilerin 
gündelik ve hareırahlariyle işçilere yapılacak her türlü ödeme ve yardımlar, tütün 
ekicileri arasında, yapılacak müsabakalarda kazananlara Genel Müdürlüğün takdiri 
ile mükâfat olarak verilecek para veya tütün ekimi ile ilgili malzeme bedelleri, enstitü
lerin merkez ve taşra teşekküllerinin yakacak, aydınlatma, posta ve telgraf ve telefon 
giderleri bu maddelerden ödenir. 

İd Mücadele giderleri : 
Tütün mahsulünün sağlığını korumak maksadiyle ekicilere fidelik, tarla ve kurutma 
yerlerinde aldırılacak tedbirleri sağlamak ve bu meyanda kurulacak mücadele ve top
lu örnek fidelikleri tesis etmek için yapılacak giderlerle bu işler için yapılacak tesisat, 
malzeme, kira, teknisyen yol giderleri, işçi gündelikleri, giderleri bu maksatla yapıla
cak her türlü giderlerle Tarım Bakanlığı teşkilâtiyle birlikte yapılacak mücadele, 
kontrol giderleri bu tertipten ödeı.ir. f 

Kaçağı takip ve önleme giderleri : 
11 Tütün ekimi yazma giderleri : 

3437 sayılı' Kanun ile tahmil edilen tütün, tahmin, yazma, tartma ve itirazları tetkik 
•işlerinde çalıştırılan hariçten alınmış üyelerin, tahdit komisyonları ve idare heyetle
rinin gündelikleri kanuna aykırı olarak ekilen tütünlerin sökülmesi, yasak ekimlerin 
menedilmesi uğrunda yapılacak kanuni tatbikatına 'ait her türlü giderler bu tertipten 
ödenir. 

12 Kaçakla mücadele giderleri : 
Kaçakla gizli olarak uğraşma işleri için ihtiyar olunacak giderlerle muhbirlerin mü« 
kâfatlandırılması ve bunların zaruri masrafları ve kaçak eşyanın imhası ve zabıta ile 
müştereken yapılan toplu hariketlerde zabıta harcırahları, taşıt kiralan ve inhisar 
altında bulunan oyun kâğıdı kaçakçılığından doğan giderler ile koruyuculara ait at
ların kaçakçı kurşunu ile vurularak veya takibat esnasında hastalanarak ölmeleri ve
yahut kaçak takibinde kullanılamıyaeak derecede sakatlanmalan halinde bu atların 
bedelleri nisbe'tinde koruyuculara verilecek tazminatlar da bu maddeden ödenir. 
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460 Burs giderleri ; 

Eksper kursuna devam eden öğrencilere verilecek burslarla ödenecek ilâç ve tedavi gi
derleri bu bölümden ödenir. 

462 Staj giderleri: 
20 Teknik yardımdan faydalanılarak ecnebi memleketlere gönderileceklerin harcırah ve 

giderleri: 
Birleşmiş milletler veya diğer teşekküller teknik yardımından faydalanılarak ecnebi 
memleketlere gönderilecek elemanların harcırahları ve diğer giderleri bu tertipten 
ödenir. 

463 Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği giderler : 
10 Kurum ve derneklere katılma payı : 

Milletlerarası şarapçılık ve benzeri tekel mevzuu ile ilgili kurum ve derneklere veri
lecek katılma payları ve bu işlere ait başka her çeşit giderler bu maddeden ödenir. 

459 Spor giderleri : 
3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanımuna göre, muhtelif işletmelerde vücuda getirilmiş 
veya getirilecek saha ve tesislerin inşa, tadil ve bakım giderleri, her nevi spor malze
mesi satmalma bedelleri, spor için diğer mahallere gönderilecek sporcuların gittikleri 
yerlerdeki iaşe, ibate ve sair giderleri bu bölümden ödenir. 

476 Kurs giderleri : 
10 Kurs genel giderleri : 

Eksper kursu öğrencilerinin kırtasiye, kitap ve iş gömleği bedelleri ile kursların icab-
ettirdiği diğer giderler bu tertipten ödenir. 

30 Tekel memurları meslek kursu genel giderleri : 
Kursa gelecek memurların harcırahları, gündelikleri, kurs talebeleri için kiralanacak 
bina kira bedeli ve her çeşit kurs giderleri bu tertipten ödenir. 

505 Hükme bağlı borçlar : 
Döner sermaye muamelâtından mütevellit bulunan hükme bağlı borçların maliyet ve 
masraflarla alâkalı mal bedeli ve benzeri giderleriyle iadesi gereken depozitolar hariç, 
diğer kısımları ve bütçeye taallûk edanler bu tertipten ödenir. 

602 îsci kurulu ve sendikalarına yardım; 
Diğer bilûmum işçi kurul ve sendikalarına yapılacak yardımlarda bu bölümden Ödenir. 

605 4250 sayüı ispirto ve ispirtolu içkiler inhisarı Kanunu gereğince yapılacak ödemeler : 
4250 sayılı îspirto ve ispirtolu içkiler Kanununun 6553 sayılı Kanun ile tadil edilen 
16 ncı maddesi gereğince iyi şarap imalini teşvik etmek ve öğretmek üzere özel şarap
çılar arasında açılacak müsabakalarda muvaffak olanlara tesbit edilen hesaplra göre, 
verilecek mükâfat ile aynı kanunun tatbikatına ait diğer giderler bu bölümden öde
nir. 

701 Bina onarımı : 
10 Merkez: 
20 Vilâyetler: 
30 Fabrikalar ve işletmeler : 

Genel Müdürlük binalariyle, (kira ile tutulanlar dâhil) idarehane, fabrika, tuzla, 
ambar, imal ve doldurma evleriyle, idare malı lojmanlarda, depo binalarında, enıanet 
ambarlarında ve yine idareye ait diğer gayrimenkullerde, (mütedavil sermaye tali
matnamesinin ikinci maddesinin (B) fıkrasında yazılı cüzi tamirler haricolmak üâere 
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yaptırılacak küçük onarımlar ve bu işler için kullanılacak işçilerin gündelikleri ve 
bu işlere ait ilân bedelleri, proje, plân tanzim ücretleri, keşif ve tetkikat için inşaat 
mahallerine giden elemanlarla inşaat kontrollerinin yol masrafları ve yevmiyeleri, 
proje ve kontrol malzemesi bedelleri ve bu hususta yapılacak sair giderler bu madde-
lerden ödenir. (Bina onarımı 40 000 ve küçük inşaat 20 000 lirayı geçemez.) 

711 İstimlâk ve satınalma bedelleri : 
30 Fabrikalar ve işletmeler t 

741 Etüt - proje : 
10 Etüt: 
20 Proje ı 

761 Yeni yapılar ve esaslı onaranlar : 
10 Genel Müdürlük binası İnşaatı : 
20 Vilâyetler: 

773 Fabrikalar ve işletmeler satınalma, yaptırma ve onarımları, esaslı onarılması *. 
Yaptırılmasına ve satmalmmasma veya istimlâk edilmesine lüzum görülecek idare
hane, fabrika, imâl ve doldurma evleri, tuzla binaları, ambar, depo binaları, işçi loj
manları, emanet ambarlan ve gayrimenkullerle bunlar için satınahnacak ve istimlâk 
edilecek arsa, tarla, bağ ve bahçe gibi gayrimenkullerin karşılıkları ve bu işlerin ya
pım, keşif, kontrol ve sair hizmetlerinde çalıştırılacak işçilerin gündelikleri ve bu iş
lere ait ilân-bedelleri ile etüt proje yaptırılması ve plân tanzim ücretleri, proje ve 
kontrol malzemesi bedelleriyle yalnız G. Müdürlük ve vilâyetler inşaatında keşif ve 
tetkikat için inşaat mahalline giden elemanlarla inşaat kontrollerinin yol masrafları, 
yevmiyeleri, çay fabrika ve atelyelerinin ana yollarla irtibatını temin için yapılması 
icabeden iltisak yollarına ait masraflar müfettiş ve muhakkiklerce celp ve tâyin olu
nan bilirkişileriyle ifadelerine müracaat maksadiyle celplerine lüzum görüleceklere 
ait giderler ve takdir olunacak ücretlerle bu hususta yapılacak sair giderler, bu tertip
lerden karşılanır. 

771 6113, 6478 ve 7425 sayılı kanunlar gereğince satınahnacak ve yaptırılacak tütün ba
kım ve işleme atelyeleri ve ambarları : 
Hükümetçe onanan programa göre, tütün bakım ve işleme ateîye ve ambarları yaptı
rılması, satmalınması veya istimlâk edilmesi ve bunların inşa edilecekleri yerlerin is
timlâk edilmesi veya satmalınması bedel ve giderleriyle bu işlerin yapım, keşif, kon
trol ve sair hizmetlerinde çalıştırılacak işçilerin üeretleri ve bu işlere ait ilân ücretleri 
proje, plân tanzim ücretleri, proje kontrol malzemesi bedelleri müfettiş ve muhakkik-
lerce celp ve tâyin olunan bilirkişilerle ifadelerine müracaat maksadiyle celplerine lü
zum görüleceklere ait giderler ve takdir olunacak ücretleri ve bu hususta yapılacak 
her türlü giderler bu bölüme dâhildir. 

772 4898 ve 7200 sayılı kanunlar gereğince yeniden yaptırılacak fabrika, imâl, ve doldur
ma evleriyle mevcutlarının genişletilmesi giderleri : 

10 Fabrika, imâl ve doldurma evleri : 
20 Çay fabrikaları : 

Hükümetçe onanan programa göre fabrika, imâl ve doldurma evleri yaptırılması, 
bunların inşa edilecekleri yerlerin istimlâk edilmesi veya satmalınması, mevcutlarının 
genişletilmesi, bunlara gerekli her çeşit makina, alât ve vasıtalar ile teçhiz vasıtaları
nın satmalınması, ve işçi lojmanları yaptırılması bu işlerin yapım keşif ve kontrol ve 
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.sair hizmetlerinde çalıştırılacak işçilerin gündelikleri, bu işlere ait ilân ücretleriyle, 
proje plân tanzimi ve kontrol ücreti ve malzeme bedelleriyle çay fabrika ve atölyele
rinin ana yollarla irtibatını temin için yapılması icabeden iltisak yollarına ait giderler 
müfettiş ve mııbakkikleree celp ve tâyin olunan bilirkişiieriyie ifadelerine müracaat 
maksadiyle celplerine lüzum görüleceklere ait giderler ve takdir olunacak ücretler ve 
bu hususta yapılacak sair ödemeler bu maddelerden ödenir. 
Çamaltı, Yavşan ve diğer tuzlalarda yaptırılacak yeni tesisler ve bımlaıı genişletme 
ve sınırlandırma giderleri : 
Çamaltı, Yavşan ve diğer tuzlalarda yaptırılacak her yeni tevsi ve tesis giderleriyle 
bu işlerin yapım, keşif, kontrol ve şair hizmetlerinde çalıştırılacak işçilerin gündelik
leri, bu işlere ait ilan ücretleri, harita, kadastro giderleri, proje ve plan ve tanzim 
ücretleri, proje kontrol ve malzeme bedelleri ile bu hususta yapılacak başka her çeşit 
giderler bu bolü iaden karşılanır. 
(Bu tertipten yapılacak sarfiyat ve yüklenmeler döner sermaye usullerine tâbidir.) 
En çok 700 000 lirası tuzlaların ana yollarla irtibatlarını sağlıyacak yollar inşası ve bu 
yolların bakımı için toptan Karayolları (renel Müdürlüğüne veya vilâyetler hususi 
idareleri emrine ödenebilir. 

Taşıt satmalına ve komple motorları: 
2-37 sayılı Taşıt Kanunu gereğince bu tertipten aşağıda müfredatı gösterilen taşıtlar 
satma İm a e aktı r. 

Bedeli 
Cinsi Aded Lira K. 

- Rize çay fabrikaları İçin arazi kabiliyeti 1,5 - 2 
tonluk, 
Çamaltı tuzlası için > 

- Merkez ve mülhakat için 
Mülhakat idareleriyle fa<brika ve tuzlalar için 
alınacak at. merkep, araba ve bisiklet ve benzeri 
bedeli. 

50 000 — Satınalınacak vasıtalara ait ilân bedelleri ve 
gümrük, sair giderler karşılığı, 

680 000 — Satınalınacak vasıtalara ait ilân ve sair gider
ler 'bu tertipten karşılanır. 

Satınalınacak makina, alât ve vasıtalar ve bunları kurma giderleri : 
Fabrika ve işletmelerle iş yerleri için satınalınacak motor, her çeşit makina ve emsali 
bedelleri ile yeniden yaptırılacak her nevi tesis masrafları, mevcut tesislerin genişletil
mesi giderleri, tuzlalarda yaptırılacak sabit kıymet -mahiyetindeki tevsi ve tesislerle bu 
İşlerin yapım, keşif ve kontrol ve sair hizmetlerinde çalıştırılacak işçilerin gündelik
leri, bu işlere ait ilân ücretleri, proje plân tanzimi ücretleri proje ve kontrol malze
mesi bedelleri, müfettiş ve muhakkikle re-e celp ve tâyin olunan bilirkişileriyle ifadele
rine müracaat maksadiyle celplerine lüzum görüleceklere ait giderler ve takdir oluna
cak ücretler bu hususta yapılacak her çeşit giderler bu tertipten ödenir. 
i'Bu tertipten yapılacak sarfiyat ve yüklenmeler döner sermaye usullerine tâbidir, j 

Kamyonet 

Otobüs 
Komple motor 

11 

1 
5 

400 000 

150 000 
40 000 
40 000 

(& Say» vi2 ) 



58 • 

E CETVELİ 
3961 yü't kadrosu 

aev'i Görevin cinsi Aderî 

Barem Kanununa in M k,-ı«lrolar 

203 11 Genel Müdürlük mu- Kurs öğretmeni [*•'. !' 
vakkat hizmetliler w- * >.*"• 9 
reti * -v .."'. 9 

13 Fabrikalar ve işletme- İlk öğretim Kursu ö«-ıvi-
ler muvakkat hizmet- menleri (*) a 
iiler ücretli 

Vaba.ni.vt Uzmanlar k:-niro.s;i 

Yabancı uzman ve hk- Hesap Uzmanı 1 
metlilerle bunlara yar- Teknisiyen i 
chmcı personelin ücreti 

%) Kadro ücretinin 2/3 hesabiyle Ödenecektir. 
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