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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Tanın Bakanlığı Görev ve Kuruluşu hakkın
daki Kanuna ek kanun tasarısı, isteği üzerine 
Hükümete geri verildi. 

Mardin Milletvekili Abdürrezak Satana'um; 
Erzurum Milletvekili Kemalettin Kamü'nun; 
Tokad Milletvekili Halid Nazmi Keşmir'in 

öldüklerine dair olan tezkereler okunarak ikişer 
dakika ayakta saygı duruşu yapıldı. 

İktisadi işbirliği Konferansında Türkiye'yi 
temsil etmek üzere Parise giden Dışişleri Bakanı 
Necmettin Sadak'a, Çalışma Bakanı Tahsin Be
kir Balta'nm vekillik edeceğine; 

Maliye Bakanlığına Gümrük ve Tekel Bakanı 
Şevket Adalan'm tâyin edildiğine; 

Gümrük ve Tekel Bakanlığına Maliye Bakanı 
Şevket Adalan'm vekil olarak tâyin edildiğine 
dair olan Cumhurbaşkanlığı tezkereleri okundu; 

Muğla Milletvekili Nuri özsan'm tütün piya
sası ve müstahsilin bugünkü durumu hakkındaki 
sözlü sorusu ile; 
* İstanbul Milletvekili Dr. Nikola Fakaçelli'-
nin, cemaatlarca idare olunan vakıflar hakkmda-

2. 

Sinob - Milletvekili Yusuf Kemal Tengir-
şenk'in, Dışişleri Bakanının son Londra, Paris ve 
Atina seyahati hakkında Meclise izahat verme-

1. - - Millî Korunma Kanununa göre yapıl
mış olan harcamalara ait 1943 takvim yılı bilan
çosunun onanması hakkındaki kanunun ikinci 
defa oya konması 

ki sözlü sorusuna Başbakan Yardımcısı Faile 
Ahmed Barutçu cevap verdi; 

Bahçe Belediye Başkanı Ali Rıza Farsakoğ-
lu'nun emekli aylığı hakkındaki 466 sayılı kara
ra dair olan Dilekçe Komisyonu raporları üzerin
de bir müddet görüşüldükten sonra kabul olu
nan önergeler gereğince Maliye ve Bütçe Komis
yonlarına verildi; 

Millî Korunma Kanununa göre yapılmış olan 
harcamalara ait .1943 takvim yılı bilançosunun 
onanması hakkındaki kanun tasarısı görüşüldük
ten sonra tümü açık oya kondu, çoğunluk bulun
madığından gelecek Birleşimde tekrar oya konu
lacağı bildirildi. 

14. I V . 1948 Çarşamba günü saat 15 te top
lanılmak üzere Birleşime son verildi. 

Başkan Kati]) 
Konya Milletvekili Samsun Milletvekili 

F. Cebesoy N. Fırat 
Kâtip 

Mardin Milletvekili 
Dr. A. Uras 

sine dair olan sözlü sorusu, Dışişleri Bakanlığına 
gönderilmiştir. 

BAŞKAN — Kanun geçen Birleşimde açık 
oya sunulmuştu, yeter sayı olmadığından bugün 
tekrar açık oya sunulacaktır. Lütfen oylarınızı 
kullanınız. 

— SORU 

t>m<i 

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

BAŞKAN — Feridun Fikri Düşünsel 

KÂTİPLER : Dr. Aziz Uras (Mardin), Sedad Pak (Kocaeli) 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 

3. — İKİNCİ DEFA OYLANACAK KANUNLAR 
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4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Ku
ruluş ve Memurları Kanununa bazı hükümler 
eklenmesine dair olan 4862 sayılı Kanuna bağlı 
1 ve 2 sayılı cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun tasarısı ve Bütçe ve Sağlık ve Sos
yal Yardım Komisyonları raporları (1/307) [1] 

Dr. KEMAL SAKAROĞLU (Muğla) — Muh
terem arkadaşlar, kimsesiz ve yoksul çocukla
rın köprü altlarından, virane köşelerinden kurta
rılmasını ve bunların cemiyete faydalı birer 
unsur olarak yetiştirilmesini sağlamak yolunda, 
Sağlık Bakanlığının hazırlamakta olduğu kanun 
tasarısı tatbikatından olmak üzere ilk önce ba
kanlık kadrosu içinde hususi bir şube ihdası 
hakkındaki tasarı bugün huzurunuza getirilmiş 
bulunuyor. 

Bütçe konuşmaları sırasında da etraflıca izah 
ettiğim (nüfus - çocuk) dâvası üzerindeki müta
lâaları burada tekrarlıyarak kıymetli vaktinizi 
almak istemiyorum. Ancak; teşkilât noktasın
dan bir kaç hususu belirtmek yerinde olacaktır: 

Bizde umumiyetle yeni bir teşebbüse baş
lamak murat olunduğu vakit o işin hakiki hiz
met sahası ve mübrem icapları unutularak ne
dense evvelâ yüksek maaşlı makamların teşkili
ne tevessül olunur. Nitekim huzurunuza sevke-
dilen tasarı ile de kimsesiz ve yoksul çocukların 
ıslahı işiyle uğraşmak üzere yeni bir (şube) tesi
si istenmektedir. Adı (Sosyal Yardım Bakanlı
ğı) olan teşekkül içinde bugün bakanlık maka
mı ile hemsin olan ve geniş bir memur kadrosu 
bulunan bir Sosyal Yardım Umum Müdürlüğü 
heyulası vardır. Bu işte birinci derecede vazife
li olan ve fakat Şimdiye kadar sosyal yardım 
konusunda kılım bile kıpırdatmamış bulunan 
bu Umum Müdürlükte ilk defa olarak bir içti
mai yardım mevzuu ele alınırken tekrar bir me
mur kayırılmn azminin hâkim olduğu sezilmek
tedir. 

Arkadaşlar; İm bapta yakın bir örnek teşkil 
eden bir hadiseyi kısaca nakletmeme müsaadeni
zi diliyeceğim: 

1938 senesinde temelleri atılıp ancak 1947 
senesinde ve kısmen faaliyete geçebilen îzmir 

[1] 109 sayılı basma/yazı tutanağın sonunda-
dır. 

Behçet Uz Çocuk Hastanesine, açılmazdan daha 
iki sene evvel yani 1945 ve 1946 malî yılları büt
çelerinden kadrolara tahsis 'edilmiş ve hastane
ye baş hekimden idare memuruna kadar tâyin
ler yapılmış ve bu eşhasa esaslı bir hizmet mu
kabili olmadan aylarca, senelerce devlet kesesin
den maaş verilmiştir. 

Görülüyor ki bugün de Bakanlık aynı yol-
dan harekete geçmek suretiyle adına rağmen 
hiç bir sosyal hizmette varlığını duyuramıyan 
kalabalık bir teşkilâta yeni yeni makamlar ek
lemeye çalışmakta ve buna mukabil memlekette 
iyi kötü mevcut olan bir çok çocuk bakımevi 
veya düşkünler yurdu küçük yardımlarla bü
yük faydalar sağlama teşebbüsünden uzak tu
tulmaktadır. - ' ' 

Hulâsa: kuvvetle iddia edebilirim ki bu ka
nun kabul edilir edilmez, tâyinleri çoktan derpiş 
edilmiş zevat derhal maaşlarını almaya başlıya 
cak ve Darülaceze kapısından geri çevrilen 
bahtsız yavru da cemiyetin bir yüz kârası ola
rak kaderine terkedilecektir. 

Arkadaşlar, çocuk derdi bu memleketin en 
başta gelen bif konusudur. Sayın Baltacıoğlu'-
nıın da bir kaç gün evvel bir rapor konuşma
sında çok güzel belirttiği gibi memleket bakası-
uın ukdei hayatıdır, dünya haritasında bir ölüm 
kalım meselesidir. 

Analı babalı çocuklarının dahi dörtte üçünü 
azrailin pençesine teslim eden bir memlekette 
bu işleri tedvirle mükellef olan makamların ana 
dâvayı şurasından burasından yakalayıp (işte 
bu bakir mevzuları da ilk defa biz ele alıyoruz) 
der gibi öğünmelerle çocuk ve nüfus dâvasını 
hal etmek iddiasına kalkışması küçük bir göste
rişten ileriye geçemiyecektir. 

Arkadaşlar, yine bugün huzurunuza getiril
miş olan ve sıtma ile savaş bölgelerinde uzun se-
nelerdenberi tatbik edilmekte bulunan küçük 
Sây Kanununa bazı hükümler eklenmesine dair 
bir tasarı daha vardır. Bundan faydalanarak 
bu kanunun mahiyetinden de bir nebze bahset
meyi hayırlı ve lüzumlu sayıyorum. 

Yüksek malûmunuzdur ki bu kanunun bir 
sivrisinek ve sıtma menbaı olabilecek bataklık 
arazinin ıslahı hakkındaki hükümleri; köy ve 
kasaba sakinlerine senede beş günü tecavüz et-. 
memek üzere bir bedenî mükellefiyet veya bu 
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müddete tekabül eden bir nakdî mükellefiyeti, j 
amir bulunmaktadır. 

Bendeniz bugün; tatbikatta maalesef hiç. bir 
pratik kıymet taşımadığı senelerdenberi alınan ı 
menfi neticelerle tcmamen sajjit olan ve yalınız 
mücadele teşkilâtının memleketi gülüstan gibi 
gösteren aylık çalışma rapor ve cedvellerini ge
lişi güzel doldurarak adeta kurutulacak bir ;ı 
bataklık kalmadığı intibaını yaratmak istiyen 
bu kanun hükümlerinin yalnız (Sosyal adalete) 
aykırı hüviyeti üze 'inde dikkati çekmek istiyo
rum. 

Bugün vatandaşlar arasında şehirli; kasaba
lı, köylüden âdeta bir sınıf farkı ihdas eden Kü
çük sây Kanunu; bilhassa köylü vatandaş üzerin-
do bir angarye vasıtası olmaktan ileriye gide-
memektedir: Hersene çeşitli bedenî mükellefi
yetle yüzünden (çiftçinin süremez, mahsulünü 
kaldıramaz) bir duruma sürüklenen köylü; köy 
imeceleri, Nafıa ve köy yolları, okul inşaatı ve 
nihiyet bir de bu Kanunun mecburi kıldığı arazi 
ıslahatı gibi yükler altında ezilmekte ve bu yüz
den bu muhtaç kütlenin bir çok kıymetli iş günü 
heder olup gitmektedir. 

Arkadaşlar, bir müddetten beri ortalıkta (De
mokrasiye aykırı) Kanunlar ve bunların kaldı
rılmaları hakkında yazışmalar, görüşmeler ve ni
hayet çalışmalar gözükmektedir. Fakat vatan
daşı bir ecir durumuna sokan bu (adalete aykı
rı) Kanun hâlâ meriyette bırakılmakta ve öte
sinden berisinden desteklenerek ayakta tutulmak 
istenmektedir. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının; en 
iptidai ve angerye telâkkisinin timsali bulunan 
Küçük Sây Kanununu perçinlemesi değil tema-
men iddiasını ele alması hasretle beklenmektedir 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDİM KOMİS
YONU BAŞKANİ Dr. KEMALİ BAYÎZÎT (Ma-
raş) — Efendim; sayın meslektaşımın kimsesiz 
çocuklar ve sıtma konusundaki kıymetli mütalâa
larını dikkatle dinledim. Şunu yüksek heyeti
nize arzedeyim ki, bu kıymetli mütalâaların bu 
kanunla hiçbir ilgisi yoktur, ilimizdeki kanun 
doğrudan doğruya bir teşkilât kanunudur. Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığının Kuruluş ve 
Memurları Kanununa bazı hükümlerin eklenme
sine dair olan bir kanundur ki, bütçe müzakerele
ri sırasında Yüksek Heyetin tasvibine uğrıyarak 
Devlet hastaneleri meyin na alman beş hastane- J 
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nin tabip, müstahdem ve saire kadrolarını ihtiva 
eden bir kanundur. Filvaki bu bakımdan bu ka
nunda Hükümetten gelen teklifte, kimsesiz ço
cukların kanuna dâhil kadroların bu kanunda 
dâhil olduğu hissedilir ama. Hükümetten gelen 
ve diğer Komisyonlardan geçen maddelerde ve 
ona bağlı cetvellerde yazılıdır. Halbuki, bu ka
nun en son Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyo
nundan gelmiştir. Böyle, kimsesiz çocuklar mev
zuu gibi çok önemli bir mevzuu ihtiva eden bu 
tasarının çabucak çıkması tasarının icabettirdiği 
kadrolar ve Teşkilât Kanununda yer almasını 
Komisyonunuz muvafık görmediği için Kimsesiz 
Çocuklar Kanununa ait kadro cetveliniz bu ka
nundan çıkarılmıştır ve sadece Devlet 'ıastanele-
ri meyanma alman beş hastanenin kadrolarını 
ihtiva eder hale gelmiştir. Heyeti aliyeyi tenvir 
için mâruzâtta bulundum. 

AHMET TAHTAK1LKJ (Kütahya) —Muh
terem arkadaşlar, Sayın Sözcü arkadaşımız ken
disinden evvel söz söylîyen Dr. Mitat Sakaroğ-
lu arkadaşımızın mütalâalarını teklifle tamamiy-
le alâkasız göstermek gibi bir hükme vardılar. 
.Müsaade ederseniz konu hiç de böyle değildir. 
Hükümet bir teklifle geliyor, diyor ki siz bütçe
nize kimsesiz çocuklar mevzuuna ait şu kadar 
tahsisat koydun uz. Ben bu tahsisatı 250 kimse
siz, yoksul ve metruk çocuğu kanunun istihdaf 
etliği şekillerde1 himaye etmek için şöyle bir 
kadroya ihtiyaç ve lüzum hissediyorum diyor. 

Milletvekilleri Hükümetten gelen böyle bir 
teklif karşısında encümenlerin kendilerine mah
sus düşünceleriyle kanunun tetkik etmesini bir 
tarafa bırakarak Hükümetin belirmiş olan noktai 
nazarı üzerinde mütalâa serdetmesi tamamen ye
rindedir. Tasavvur buyurunuz ki, esas itibariyle 
Sağlık Bakanlığında sosyal yardım teşkilâtına 
dair bir kadro esasen mevcuttur. Devlet teşkilâ
tımızda bizi sayısız memurla karşı karşıya geti
ren, muazzam kadroyu meydana getiren, zihni
yet teşkilât kanunları ile bu kadro cetvelleridir. 
Hâdiseyi bu suretle mütalâa ederseniz Mitat Sa
ka roğlu arkadaşımızın hakikaten Hükümet görü
şünü belirten bir teklif münasebetiyle kürsüye 
çıkıp da 250 kimsesiz ve yoksul çocuğu kanunun 
derpiş ettiği prensipler dâhilinde himaye etmek, 
korumak veya ıslah etmek gibi bir maksatla ilk 
is olarak kadrosuna bu işlere bakacak bir daire 
ilâvesini düşünen bir zihniyet hiçbir suretle Tür-
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kiye ölçüsünde yapıcı ve realiteye uygun bir zih
niyet değildir. 

Arkadaşlar; dikkat ederseniz, sayın Doktor 
arkadaşımızın gösterdiği misalin cevapsız kalma
sını bir tarafa bırakınız, bugün bizim bu mevzu
da çalışan içtimai müesseselerimiz arasında Ço
cuk Esirgeme Kurumu dahi dar ölçüde ve mah
dut ölçüde çocuk için çalışmaktan başka birşey 
yapmış değildir. Ne Devlet, ne de sosyal yardım 
konusunu ele alan müesseselerimiz memleket öl
çüsünde çocuğu himaye ve çocuğu bir içtimai 
varlık olarak ele almış değildir. Mahdut çocuklar 
için birçok masraflar ihdas edilmiştir. 

Arkadaşlar; yanıbaşmıızdaki Keçiören Kre
şinden misal vermiyeceğim. Rizede de bir teşki
lât vardır. Rizeye gittim bir çocuğun masraf 
maliyetinin, zengin bir ailenin çocuğuna ait, 
masraftan daha yüksek olduğunu gördüm. Ke-
çiörendeki Çocuk Kreşini ele alırsanız, kimsesiz 
çocuk mevzuunu nasıl lüks bir zihniyetle ele al
dığımızı ve hiçbir zaman meseleyi taşıdığı ehem
miyetle gerek kemiyet ve gerek keyfiyet bakı
mından gerekse zatî mesele bakımından hiçbir 
zaman müşahede dahi edemediğimizi gösterir. 

Sayın P>akan bilirler, Galata Nahiyesinde 
metruk bir medresede kurulmuş bir çocuk yu
vası vardır. O yuva, mahalli teşkilât ve halk 
tarafından meydana getirilmiştir. Bu yuvada bir 
kadro ve hemşire ihtiyacı baş göstermiştir. Ba
kanlık bunu verememiştir. Mahallinde tetkikat 
yapan Bakan böyle bir bastabakıcılık kadrosu
nun lüzumunu gördüğü halde ihtiyacı karşı lı-
yamamıştır. Daha birçok misaller zikretmek 
mümkündür arkadaşlar. Fakat eğer Hükümeti
miz kimsesiz çocuklar mevzuunu ele alırken bi
ze mevcut kadrolarına birtakım yeni müdür
lükler ve mütahassıslar ilâvesi zihniyeti ile ge
lirse, Türkiye'de kimsesiz çocuklar meselesini 
daima hallcdememiş olarak kalırız. Kaldı ki arka
daş 1ar gerek iktisadi durumumuz, gerek dünyanın 
bugün arzettiği manzara içerisinde bu meseleyi 
ele alan Hükümet kadro ihtiyacı ile Meclis Hu
zuruna gelirse, hadiseleri takip etmiyor, realite
leri kavramıyor demektir. Bu meseleleri böyle 
bir zihniyetle mütalâa edemeyiz arkadaşlar. 
Hangi meselemizi ele alırsak alalım biz daima 
evvelâ bir kadro ihtiyacı ve bir bina ihtiyacı 
düşünüyoruz. Onun için Doktor Mithat Sakar-
oğlu arkadaşımızı Hükümetin noktai nazarını 
belirten böyle bir teklif gelince bu tekliften is-

.1948 O : 1 
tifade ederek noktai nazarını ifade etmesi mu
hakkak ki Hükümete Meclisin temayülünü ha
tırlatmak ve Meclise karşı da meselenin taşı
dığı ehemmiyeti arzetmek bakımından tamamen 
yerinde olmuştur. 

BAŞKAN — Dr. Kâmil İdil. 
Dr. KÂMÎL İDİL (Maraş) — Efendim Teş

kilât Kanununun birçok mühim noktaları var
dır. Elbette acilen bunları yerine getirmek ica-
betmekle beraber Hükümetten Meclise sunul
muş bir öksüz ve kimsesiz çocukların himayesi 
hakkında kanun tasarısı vardır. Biliyorsunuz, 
bu kanun tasarısı henüz tekemmül etmiş bh* 
halde değildir. Bu kanunun kabul edilip edil-
miyeceği de henüz k a f i bir surette kestirilemi-
yeceğine göre, bu teşkilât kanunun içinde bulu
nan ve işle alâkadar bulunan bir kadronun daha 
evvel kabul edilmesi bilmem ne dereceye kadar 
doğru olur. Bu bakımdan o kısmın esas kanunin 
bir arada mütalâa edilmesi noktai nazarıma gö
re uygun ve yerinde bir şeydir. 

Bu teşkilât kanununun o kanunin bir arada 
paralel olarak mütalâa edilmesini teklif ediyo
rum. 

BAŞKAN — Oya iştirak etmemiş arkadaş 
var mı? 

Millî Korunma Kanununa göre yapılmış olan 
harcamalara, ait 194:5 takvim yılı bilançosunun 
onanması hakkındaki kanuna oy vermiyen ar
kadaş var mı? 

Oy toplama muamelesi bitmiştir. 
I »uyurun Doktor Bey. 
Dr. HİKMET FIRAT (Malatya) — Arkadaş

lar; kimsesiz çocukların, himayesi için yapılacak 
kanun, hakikaten arkadaşlarımızın tasvir ettiği 
kadar şümullü ve büyüktür. Esasen bu kanunun 
tetkikinin ehemmiyetine binaen Sıhhat Komis
yonu bunu alıkoymuştur. Onun üzerinde enine, 
boyuna düşündükten ve mütekâmil bir şekilde he
yeti umumiyeye sevkettikten sonra elbetteki k; rşı 
ve yana konuşmak, hepimizin hakkıdır. Bugünkü 
gelen kanun teşkilât kanununa ait bir keyfiyettir. 
Malûmu âlileri, Sıhhat Bakanlığı birçok vilâyet 
hastanelerini kendi kadrosuna almıştır. Bundan 
mutena'im olan vilâyetler elbette müteşekkir 
ve minnetdardır. Bugün şu kanunu kabul ettiği
niz takdirde Sıhhat Bakanlığı faaliyete geçecek, 
eli kolu işliyecek. Tahsisat mevcut. Her türlü 
ıstırabı ifade eden en geri vilâyetlerimizi, Bitlis 
gibi daha isimlerini zikretmek istemediğim Şark-
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taki birçok vilâyetlerimizde hastane mevcut de
ğildir, oradaki hastaneler bir kulübeden ibarettir, 
burada çalışan arkadaşlarımız vazifelerini lâyıkı 
veçhile göremiyorlar, eğer siz bu teşkilât kanu
nunu geri bırakacak olursanız, ki buna hiç biri
nizin vicdanı razı olmıyacaktır, bu vilâyetlerin 
ıstırabı da dinmiyecektir. Bu kanunu biran ev
vel kabul edelim. Sağlık Bakanlığı bu teşkilât 
kadrosunu ele alsın. Bu tasarının şümulü büyük
tür. Bu işin müstaceliyetini ve ehemmiyetini tak
dir eden Sıhhat Komisyonu ayırarak kıymetli 
huzurunuza arzetmiştir. Bunun biran evvel ka
bulü ile beş vilâyetimizin ıstırabına, son vermek 
için heyeti nıuhteremeden rica ediyorum. 

Dr. TALÂT SİM UR (Bursa) — Aziz arka
daşlarım; sayın meslekdaşım Dr. Mitat Sakar-
oğlu mevzuııbahis kanun dolayısiyle hudut dışı
na çıkan ve Sayın Başkanımızın lütuf ve mü
samahasına ugrıyan bir konu üzerinde ben de 
heyeti muhteremenizin hem de Sayın Başkanımı
zın müsamahasına dehalet ederek konuşacağım. 

Bu kanunla alâkasını hiç birimizin kestireme
diğimiz bir demokratik ve antidemokratik ka
nunlar mevzuu vardır. Küçük Sây mükellefiye-
t inden bahsediliyor. 

Arkadaşlar; 14 sene iyinde bulunduğum sıtma 
Mücadelesi teşkilâtı içerisinde hizmet etmiş ol
mak dolayısiyle vatan hizmeti olarak çocukla
rıma bırakacağım tek şey; tek servet, yanım
da taşıyacağım; beraberimde götüreceğim tek 
şey küçük sây mükellefiyeti ile Eskişehir'de 
açtığım Sarısu kanalıdır. Bunu köylü vatan
daşlarla beraber Eskişehir gibi büyük bir mer
kezde oturan yurttaşlarımla, oradaki mükellef
lerle yaptık. Ben ne bir ordu komutam idim, 
ki ; kazandığım bir zaferle yurt borcumu öde
miş olur, ne de bir âlim değildim ki, yetiş
tirdiğim insanlarla öğüneyim. Memlekete bir 
yadigâr bırakayım. Benim bırakabileceğim ve 
yurt hizmeti olarak iddia edebileceğim tek şey; 
bu kanaldır. Bu kanal hâlâ çalışıyor. Arka
daşlar, etrafındaki ağaçlarla, muhitini süslü
yor. Bugünkü sıcakta da mükemmeldi vazife
sini görüyor. 

Bu konuda memlekette tek hizmet yapabil
diğim bu olmuştur. Bu da bu kanunun verdiği 
salâhiyetle yani yurttaşın senede beş gün için 
küçük sây mükellefetiyle çalıştırılması sayesinde 
olmuştur. Ve o mıntaka mükelleflerinin eseri
dir. derci yurt ıstırapları yurttaşlarca birlik-
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te kavranmak mükellefiyeti yalnız memleke
tin bir noktasına değil; vatanın her tarafım 
birlikte tatbik etmek çok yerinde olur. Fakat 
kanun bu gibi mevziî işleri o mevzideki mükel
lef vatandaşların sırtına bırakmıştır. Kendi vi
lâyetinin yolunu, bataklığının kurutulması işi
ni ona bırakmıştır. Birçok köylerimizde ve 
şehirlerimizde bu şekil mükellefiyetler ilân 
edildi. Ve birçok işler görüldü. Evet, belki 
sayın arkadaşım kendi yüksek tecrübe ve gö-
rüşiyle bunu iyi takdir ve tatbik edememişler
dir. Ve belki küçük sây mükellefiyeti bah
sinde elde ettiği tecrübeler mahiyetinde olan 
görüşlerini faydalı görerek ortaya sermiş bu
lunmaktadır. Fakat bu vadide vatana hizmet, 
etmiş bir insanın vicdan huzuriyle arzediyorum 
ki, Küçük Sây Kanunu maddeten çok faydalı, 
çok güzel bir kanundur ve tatbikatı da yerin
de olduğu takdirde yurt sağlığına büyük fay
dalar sağlar ve Hükümet kuvvetinin yanı İta
sında milletin kendi eliyle başardığı işler çok 
faideli ve müsmir işler olarak bu küçük sây 
mükellefiyet işini gösterebiliriz. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, bir noktayı ar
şedeyim: Riyaset tarafından bir müsamaha 
vâki değildir. Kanun tasarısına bağlı cetvel
lerde Sıtma Savaş Genel Müdürlüğü ve sair 
müdürklüklerin adı geçmektedir ve kendileri
ni alâkadar eden tahsisat konulmaktadır. Bi
naenaleyh Doktor Sakaroğlu arkadaşımız saded 
dâhilinde konuşmuştur. Aksi takdirde Riya
set tarafından ikaz edilirdi. Nitekim kendisine 
karşı mütalâa beyan eden arkadaşlara da geniş 
ölçüde söz söylemek imkânı verilmiştir. 

Dr. KAMİL ÎDÎL (Maraş) — Efendim; ma
ruzatımın bazı arkadaşlar tarafından iyi anla
şılmadığı görünüyor. 

Ben teşkilât kanununun heyeti umumiyesi-
nin mutlak mübrem zaruretler olduğunu teba
rüz ettirmiştim. Yoksul çocuklara ait mevzuu 
bunun dışarısına çıkarmak suretiyle bu kanu
nun kabul edilmesine taraftar olduğumu teba
rüz ettirmek için söz almıştım, bunu Sağlık 
Komisyonunun çıkardığını biliyordum, fakat 
Meclisten ne gibi bir hüküm çıkacağını bilme
diğim için bu mevzuun ayrılmasının mutlak bir 
zaruret olduğunu tebarüz ettirmek istemiştim, 
bunu tekrar arzediyorum. 

Dr. SAÎM ALÎ DÎLEMRE (Rize) — Muhte
rem arkadaşlar, şimdi sıhhat işleri için, içtimai 
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muavenet işleri için bu sunulan tasarıyı kabul 
edelim, yarın sunulacak olan tasarıyı tekrar ka
bul edelim, iki defa teklif edilse, 15 defa teklif 
edilse yine kabul edelim. Çünkü bu hususta ya
pılacak şey milyarları istilzam eder. Binaena
leyh şimdi beş tane vilâyetin idarei hususiye-
siilden alınıp l'muıni Muvazeneye ithal edilmesi 
için teklif edilen bu kanunu hemen kabul ede
lim. Bu, geri kalmamalıdır. Konuşulurken hangi 
arkadaş bir temas noktası bulup da kimsesiz ço
cukların, ona taallûk eden bazı şeyleri var da 
orada ihmalleri falan mevcut ise, bunları teba
rüz ettirenleri de hüsnü kabul edelim. Ve o kim
sesiz çocuklara ileride yapacağımız şeyleri bu
rada müzakere edilirken, her kaç para ise, ne 
gibi bir fedakârlık ise onları tecviz edeceğimiz 
meydanda. Böyle sıhhati umumiyeye taallûk 
eden verem, sıtma, trahom ve sair.. Malûmuâliniz 
ötedenberi müdafaa bütçesini geçecek, milyarla
ra ihtiyacı olan bir şeydir bu. Onun için bu ge
len kanunun anhasını, minhasmı hiç düşünmeden 
Meclisten müsbet olarak çıkmasını temenni ederim. 
Ve ileride de buna benzer muaveneti içtimaiye-
ye ne gelirse hepimizin kabul edeceğimize asla 
şüphe yoktur. Çünkü bir memleketin mütrakki 
olduğunu anlamak için ne topa, ne tayyareye, ne 
tanka bakılır, ancak kimsesiz çocukların, ihti
yarların, bilmem nelerin hulasa ağrısı, sızısı, 
hastalığı olanların bu şeylerini önleyici tesislere 
bakılır ve bir memleketin müterakki olduğu hak
kında ondan sonra karar verilir ve memleketin 
kültür seviyesi bununla anlaşılır. 

Ben bımu söylemek için buraya geldim. 

Bunun için hiçbir çengele lüzum yoktur ve 
zannedersem bütün burada konuşan mebuslar, 
hangi partiden olursa olsun bunun için gelip 
burada konuştular. Bu kanım geri kalmasın. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. 

Maddelere geçilmesini kabul edenler.... Etin i -
yenler.... Maddelere geçilmiştir. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Kuruluş ve 
Memurları Kanununa bazı hükümler eklenme
sine dair olan 4862 sayılı Kanuna bağlı 1 ve 2 
ve 4258 sayılı Kanuna bağlı 3 sayılı cetvellerde 

değişiklik yapılması hakkında kamun 

MADDE 1. - - 11.11.1946 tarihli ve 4862 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvele bu kanu-
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na bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı kadrolar ek
lenmiştir. 

KEMAL ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — 
Muhterem arkadaşlarım; Bayındırlık Bakanlı
ğı Bütçesinin müzakeresi sırasında da ısrarla 
ileri sürdüğüm bir tezim vardı. Bu memleket
te Bayındırlık işlerini koordine etmek, tek bir 
kanaldan idare etmek. Şimdi görüyoruz ki, biz 
bütün Bayındırlık işlerini bir kanala sevketmeye 
uğraşırken, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
na yüksek ve orta su mühendisleriyle, fen me
murları kadrosu ilâve ediyoruz. Memleketin her 
tarafında birçok vilâyetlerimizde su işleri mü
dürlükleri vardır. Biraz evvel konuşan Dr. 
Talât arkadaşımızda, Eskişehir'deki Sarısu ka
nalını başardıklarından bahsettiler. Hakikaten 
muvaffak olmuş bir eserdir. Bu eserin yapıl
masında kullanılan mühendisler de Eskişehir'
deki mevcut 9 ncu Suişleri Müdürlüğünün ele
manları olmuştur. 

Bu takdirde Sağlık Bakanlığına bu işe ait 
yeni bir kadro ilâvesini bendeniz tamamen yer
siz ve lüzumsuz buluyorum. Bu kadronun ka
bul edilmemesi hususunda bir önerge takdim 
ediyorum. 

AHMET ADİ ÇİNAR (Burdur) — Bir nok
tayı tavzih etmek isterim. 

Efendim, bu kanal Sağlık Bakanlığı mühen
disleri tarafından yapılmıştır. Hâdiseyi ben 
yakînen bildiğim için bunu tashih etmek iste
dim . 

BAŞKAN — Kâmil idil. 
Dr. KÂMlL İDlL (Maraş) — Efendim, se-

nelerdenberi Sağlık Bakanlığının kadro teşki
lâtı içinde su işleri ile uğraşmak üzere mütehas
sıs mühendis mevcuttur. Bu mütehassıs mühen
dis ötedenberi ücretli bir grup içinde mütalâa 
edilmekte idi. Bu bakımdan da Sağlık Bakan
lığı kolay mühendis bulamıyordu. Bendeniz 
de Bakanlıkta çalıştığım sıralarda mühendis 
bulmak hususunda büyük müşkülâtla karşı kar
şıya kaldığımız zamanlar olurdu. Bayındırlık 
Bakanlığından istiane suretiyle mühendisler ge
tirdiğimiz vâkıdır. Fakat böyle sadece sıtma 
işleri ile Sağlık Bakanlığının, hususiyeti haiz 
bulunan işleri ile iştigal etmek üzere bir müte
hassıs mühendise ihtiyaç vardır. Bu sebeple 
bunun bu kadroda gösterilmesi yerinde ve lâ
zım bir tedbir olarak düşünülmüştür. 
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Dr. SAİM ALÎ DİLEMRE (Rize) — Efen

dim, Sıhhat mühendisliği gayet mühimdir ve ay
rı birşeydir. 

BAŞKAN — Söz istiyorsanız buyurun. 
Dr. SAlM ALİ DİLEMRE (Rize) — Ma

demki söz verdiniz, eksik olmayın. Şehircilik 
bahsinde apartımanlar ve sairelerin nasıl olma
sı lâzımgeldiğini sıhhat mühendisleri en iyi tak
dire salahiyetlidirler. Hattâ şehircilik hıfzıs-
sıhhası diye mühim bir bahis vardır. Dunun 
için de mütehassıs mimar olamaz mıf 

KEMAL ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Eten
dim; Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca kul
lanılacak yüksek su mühendisi hepinizin de bildi
ği veçhile Bayındırlık Bakanlığı Sular Umum 
Müdürlüğünde mevcuttur. 

Dr. SAİM ALİ DİLEMRE (Rize) — Kemal 
Bey; iki kişiyi oraya vereceğim birader. 

BAŞKAN — Hatibin sözünü kesmeyiniz, si
ze tekrar söz veririm konuşursunuz. 

KEMAL ZEYTİNOĞLU (Devamla) — Bir 
kere şunu açıklamak isterim ki; birçok vilâyetle
rimizde hakikaten zengin kodrolu Su İşleri Mü
dürlükleri vardır. Fakat bu müdürlükler ya 
işsizlik veya tahsisatsızlık yüzünden atalet için
dedirler. Onun için bunlardan niçin istifade etmi-
yelim? 

Eskişehir'deki yapılan işlerden bahsediyo
rum. Belki Ahmet Çınar arkadaşımız bu teşki
lâtta çalışmışlar daha iyi bilirler bunu kabul 
ederim fakat ondan sonra Eskişehir'de yapıl
mış olan işlerde Sıtma Savaş Müdürlüğü daima 
Sular Müdürlüğü mühendislerinden istifade et
mişlerdir. Binaenaleyh; bugün de ayni kadroda 
istihdam edilen mühendislerden istifade etmek 
mümkündür. 

Dr. SAİM ALİ DİLEMRE (Rize) — Şimdi 
Kemal Bey, icabettiği yerde bu adamı çağırırım. 
En basit mantık da bunu icabettirir. İstediğiniz 
yerde çalıştırmak üzere elde bu adamlar oldu mu, 
mesele yoktur. Buna müsaade ediniz ki olsun. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM KOMİS
YONU BAŞKANI Dr. KEMALİ BAYİZİT (Ma-
raş) — Efendim; yanlış anlamadımsa sayın ar
kadaşım Kemal Zeytinoğlu bu kanunla Sağlık 
Bakanlığı Teşkilâtına yeni yüksek su mühendis
leri ilâve edildiği mânasında konuştular. Zaten 
bir su işleri teşkilâtı vardır, bunun mühendisleri 
vardır, bunlardan istifade edilsin, bu kadrolara 
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lüzum yoktur buyurdular. Halbuki Heyeti Celi
leri ize şunu tebarüz ettirmek isterim: Bu kadro
lar Sağlık Bakanlığı teşkilâtında zaten mevcut 
olan kadrolardır. Fakat şimdiye kadar karşılığı
nı (E) cetvelinden almakta idiler. Bunlar bu se
ne maaşlı kadroya alınmaktadır. 

İlâve olarak şunu arzedeyim, hakikaten Sağ
lık Bakanlığının sıtma mücadelesi yönünden iş
leri mühimdir ve memlekette yapılacak çok işler 
vardır. 

Arkadaşlar, bugün hepiniz bilmekteyiz ki, 
bizzat Bayındırlık Bakanlığı dahi mühendis 
sıkıntısı çekmektedir. Bayındırlık Bakanlığı 
teşkilâtında da mühendis azdır. Bütçe imkân
ları müsait oldukça, sağlık yönünden elimizdeki 
su işlerini Sağlık Bakanlığı yapacağına göre, bu
güne kadar yapılagelmekte olan bu iş şu teşkilât
la, bu teşkilâtla yapılır diye kadrosunun kaldırıl
masına lüzum yoktur. Tasvip Yüksek Heyetini
zindir. Zaten bütçede mevcut olan mühendis 
lere yeni bir ilâve ve yapılmış yeni bir teşkilât 
yoktur. 

BAŞKAN — Bir önerge vardır, okuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı kuruluş 

ve memurları hakkındaki 4862 sayılı Kanuna bağ
lı (1) sayılı cetvele eklenmesi istenilen 100 lira 
asli maaşlı bir yüksek su mühendisi, 90 lira asli 
maaşlı iki yüksek su mühendisi, 70 lira asli maaşlı 
iki mühendis ve f)0 lira asli maaşlı iki fen memu
ru kadrosunun , şifahen arzettiğim sebeplerden 
dolayı kaldırılmasını teklif ederim. 

Eskişehir Milletvekili 
Kemal Zeytinoğlu 

BAŞKAN — Önergeyi nazarı dikkate alan
lar... Almıyanlar... Önerge, reddedilmiştir. 

Başka teklif yoktur. Maddeyi cctveliyle bir
likte kabul edenler... Etmiyenler... Madde cctve
liyle birlikte kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 11 . II . 1946 tarihli ve 4862 
sayılı Kanuna bağîı (2) sayılı cetvele bu kanu
na bağlı (2) sayılı cetvelde yazılı kadrolar ek
lenmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok
tur. Maddeyi cet veliyle birlikte kabul edenler... 
Etmiyenler... Madde cctveliyle birlikte kabul edil
miştir. 

MADDE 3. —- 15 . VI . 1942 tarihli ve 4258 
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sayılı Kanuna bağlı (3) sayılı cetvele bu Ka
nuna bağlı ,(3) sayılı cetvelde yazılı kadrolar ek
lenmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok
tur. Maddeyi cetveliyle birlikte kabul edenler... 
Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok
tur. Maddeyi kabul edenler...Etmiyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanun hükümlerini Ma
liye ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanları yü
rütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok-
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tur. Maddeyi kabul edenler.,. Etmiyenler,„ Mad
de kabul edilmiştir. 

Tasarının birinci görüşülmesi bitmiştir. 
Millî Korunma Kanununa göre yapılmış olan 

harcamalara ait 1943 takvim yıh Bilançosunun 
onanması hakkmdaki kanun için oya iştirak eden 
(261), kabul edenler (235), reddedenler (26) dır. 

Muamele tamamdır, nisap vardır. 
Bu suretle tasarının kanuniyeti 235 oyla ka

bul edilmiştir. 
Gündemimizde görüşülecek başka madde yok

tur. 
önümüzdeki cuma günü saat 15 te toplan

mak üzere Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 15,40 

< » 

Millî Korunma Kanununa göre yapılmış olan harcamalara ait 1943 takvim yılı bilançosu
nun onanması hakkındaki kan una verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
Üye sayısı : 465 

Oy verenler : 261 
Kabul edenler : 235 

Oya katılmıyanlar : 192 
Reddedenler 26 
Çekizıserler : 0 

Açık Milletvekillikleri : 12 

[Kabul edenler] 
AĞRI 

Müştak Aktan 
AMASYA 

Zeki Tarhan 
Esad Uras 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Mebrure Aksoley 
İbrahim Raruf Ayaşlı 
Avni Refik Bekman 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergun 
Muammer Eriş 
İhsan Ezğü 
Cevdet Gölet 

Fakihe öymen 
Gl. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Numan Aksoy 
Dr. Galip Kahraman 
Mustafa Korkut 

AYDIN 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Muzaffer Akpmar 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Orgl. İzzeddin Çalışlar 
Eminittin Çeliköz 

Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğlu 
İsmail H. Uzunçarşjh 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 

BİNGÖL 
Feridun Fikri DÜşÖMel 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi GSren 
Cemil özçağlar 
İhsan Yalçın 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Sadık Tahsin Arsal 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Ahmed Münir Erhan 
Mustafa F. Gerçeker 
Cemil öz 
Dr. M. Talât Simer 

ÇANAKKALE 
Niyazi Çıtakoğlu 
Nurettin Üne* 
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ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
G-l. Zeki Soydeuıir 
Ahmet İhsan Zeynel-
oğlu 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Ali Rıza Ereni 
Atıf Tüzün 

ÇORUM 
Naim Atalay 
ismet Eker 
TTasene İlgaz 
Sııheyp Karaf'akıoğlu 

DENİZLİ 
Abidin Ege 
Naili Küçüka 

DİYARBAKIR 
Feyzi Kalfagil 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 

ELÂZIĞ 
Mustafa Arpacı 
Dr. ibrahim Tali ön
gören 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Abdülhak Fırat 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl 
Salim Altuğ 
Mesut Çankaya 
Raif Dinç 
Nafiz Dumlu 
Miinir Hüsrev Göle 
Gl. Vehbi Koeagüney 
Şükrü Koçak 

ESKİŞEHİR 
Abidin Potuoğlu 

GAZİANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Cemil Alevli 
Gl. Aşir Atlı 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 

GÎRESUN 
Eşref Dizdar 
İsmail Sabuncu 
Ahmed Ulus 
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GÜMÜŞANE 

Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 
Ahmet Kemal Varınca 

HATAY 
01. Eyüp Durukan 

İSPARTA 
Rifat Güllü 
Snit Koksal 
Kemal Turan 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Mekki Hikmet Gelen-
beğ 
Dr. Mim Kemal öke 
Orgl. Cemil Cahit Toy-
demir 

İZMİR 
Bcnal Nevzat Anman 
Lâtife Bekir Ceyrek-
başı 
Esat Çınar 
Rahmi Köken 
Sait Odyak 
Ekrem Oran 
Haydar Rüştü öktem 
Şükrü Saraçoğlu 

KARS 
Aziz Samih llter 
Şerafettin Karacan 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Abdurrahman Sürmen 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Tahsin Coşkan 
Ham d i Çelen 
Fethi Mağara 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Gl. Salih Avgın 
Sait Azmi Feyzioğlu 
Resi d özsoy 
Faik Seler 
Ömer Taşçıoğlu 
Hayrullah Ürkün 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Korgl. Kemal Doğan 
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Nafi Atuf Kansu 
Şevket ödül 

KIRŞEHİR 
İsmail Hakkı Baltaeıoğlu 
Nihat Erdem 
Şevket Torgııt 

KOCAELİ 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Dr. F. Şerefenin Bürge 
Amiral Şükür Okan 
Sedad Pek 
İbrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Mitat Şakir Altan 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Sedad Çumrah 
Dr. Muhsin Faik Dün
dar 
Rasim Erel 
Şevki Ergun 
Dr. Sadi Irmak 
Hulki Karagülle 
Naim Hazim Onat 
Dr. Aziz Perkün 
Tevfik Fikret Sılay 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
ITakkı Gedik 
Memduh Ispartalıgil 
Ömer Özdek 
İhsan Şerif özgen 

MALATYA 
Atıf Esenbel 
Mehmet Sadık Eti 
Osman Taner 
Şefik Tugay 

Mahmud Nedim Zabcı 

MANİSA 
Kâmil Coşkunoğlu 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Şevket Rasit Hatipoğlu 
Faik Kurdoğlu 
Yaşar özey 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Rıza Çuhadar 

MARDİN 
Gl. Seyfi Düzgören 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Gl. Kiazım Sevüktekin 

MUŞ 
Bari Dedeoğlu 

NİĞDE 
Ferit Ecer 
Rifat Gürsoy 
11 al id Mengi 
Vehbi Sandal 
İbrahim Refik Soyer 
Şükrü Süer 
Hüseyin Uîusoy 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Mehmet Furtun 
Amiral Hulusi Gökda-
lay 
Yusuf Ziya Ortaç 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 

RİZE 
Dr. Saim Ali Dil em re 
Dr. Fahri Kurtuluş 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Cemil Bilsel 
Hüsnü Çakır 
Naşit Fırat 
Rıza Isıtan 
Yakup Kalgay 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Kasım Gülek 
Sinan Tekelioğîu 
Ahmet Remzi Yüregir 

SİİRD 
Etem İzzet Benice 
Sabri Çeliktuğ 
Lûtfi Yavuz 
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SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Nazif Ergin 
Şemsettin Günaltay 
Hikmet Işık 
Kâmil Kitapçı 
Mtrttalip öker 
Abidin Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Ekrem Peke! 
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TOKAD 

Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Galip Pekel 
Nazım Poroy 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Daniş Eyiboğlu 
Uaif Karadeniz 
Zekiye Molaoğlu 
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Haindi Orhon 
Ali Sarıalioğhı 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 
Muammer Yarımbıyık 

TUNCELİ 
Necraeddin Sahir Sılan 
Mahmut Tan 

VAN 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Celâl Arat 
Ziya Arkant 
Dr. Kemal C. Berksoy 
Kâmil Erbek 
Sırrı Içöz 
îhsan Olgun 

ZONGULDAK 
Şinası Devrin 
Ahmet Gürel 
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Nuri Tarhan 
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Kemal özçoban 

Ahmed Veziroğlıı 

BURDUR 
Ahmet Ali Çınar 

ÇANAKKALE 
Behçet Gökçen 
Ali Rıza Kırsever 

EDİRNE 
Fethi Erimçağ 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet öktem 
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İSTANBUL 
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KAYSERİ 
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MUĞLA 
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ANTALYA 
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AYDIN 
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[Açık Milletvekillikleri] 

Ankara 
Aydm 
Erzincan 
Erzurum 
Giresun 
İstanbul 
Kastamonu 
Malatya 
Mardin 
Ordu 
Tokad 
Yozgad 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

12 

S. — MVKLÂÂ 

Maseki Hastanesi Pataİoji Şefi Hâlis Sarl-
kadıoğlu tarafından gönderilen ve Bolu Millet
vekili Zihni Ülgen'in dolayısiyle Büyük Millet 

Meclisine taziyelerini bildiren telgrafa, 
lıkça gereken karşılık verilmiştir. 



t ; . . . . . . . M . . ; ; ü 
r. B. M. M. Bastmevi 



S Sayısı; 109 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Kuruluş ve Memurları Kanunu
na bazı hükümler eklenmesine dair olan 4862 sayılı kanuna bağlı 
1 ve 2 sayılı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasa

rısı ve Bütçe ve Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonları 
raporları (1 /307) 

T. C. 16 . II . 1948 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 
tiayr: 71 - 748, 6/542 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Kurluş ve Memurları Kanununa bazı hükümler eklenmesi
ne dair olan 4862 sayılı kanuna bağlı 1 ve 2 sayılı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında adı 
geçen Bakanlıkça hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 11 . 11 . 1948 tarihinde Yüksek Meclise 
sunulması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçe ve ilişikleriylo birlikte sunulmuş olduğunu 
saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
Hasan Baka 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı kuruluş ve memurları hakkındaki 9 . VI . 1936 tarihli ve 3017 
sayılı Kanuna bazı hükümler eklenmesine dair 11 . II . 1946 tarih ve 4862 sayılı Kanuna bağlı kadro 

cetvelinde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı gerekçesi 

Madde 1 •. Yoksulluk ve bakımsızlıktan, veli veya vasilerinin aciz ve kusurlarından veya herhan
gi bir sebeple gözetme, koruma eksikliğinden dolayı beden, ruh ve ahlâk gelişmeleri tehlikede bu
lunan kimsesiz ve terkedilmiş çocukların Medeni Kanunun 11 nci maddesi gereğince reşit oluncıya 
kadar Bakanlığımızca korunması, bakılması ve yetiştirilmesi ve iş sahibi olacak hale getirilmesi 
için hazırlanan kanunun tatbikatından olmak üzere.1948 yılı bütçesiyle alman ödenek nispetinde 
şimdilik (250) kişilik bir iyileştirme Yurdu tesisi düşünülmüş gerek bu yurdun idaresi gerek bu 
kanunun emrettiği işlerin tatbik ve takibi için merkezde Sosyal Yardım işleri Genel Müdürlü
ğüne bağlı bir şube ihdası lâzımgelmiştir. 

Madde 2 : Sıtma savaşında küçük say mükellefiyeti ile yapılan bataklık kurutulması, zararlı de
re ve çay mecralarının düzeltilmesi ve sair bütün arazi ıslahatı işleri için ötedenberi su mühendisi 
ve fen memurları istihdamına ihtiyaç görülmüş ve savaş işlerinde çalıştırılan bu mühendis ve ten 
memurlarının ücretleri Bakanlar Kurulundan alınan kadrolara müsteniden bütçemizin (PJ) cetve
line giren bölümünden tediye edilmekte bulunulmuş idi. 

Fakat Bakanlığımız kuruluş ve memurlarına ait 4862 sayılı Kanunla Sıtma Savaşı Genel Mü
dürlüğü ihdas edilmiş ve bütün Sıtma Savaş teşkilâtına daimî bir mahiyet verilmiş ve sıtma sa
vaşı işlerinde istihdam edilecek yüksek mühendis, mühendis ve fen memurlarının görevleri de da
imî mahiyette bulunmuş olmakla şimdiye kadar giderler bölümlerinden ödenen bu meslek me
murlarına ait kadroların da teşkilât kanunumuza eklenmesi zaruri görülmüştür. 
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Madde 3 : 1947 yılı bütçe müzakeresi sırasında 

(Genel bütçeye alınacak hastaneler) kaydiyle 
mızea gerekli görülecek özel idare hastanelerinin 

Yapılan inceleme sonunda, Amasya, Urfa, Bit 
tanesi adiyle genel bütçeye alınması uygun ola 
ödenek sonradan tenkis olunduğundan bu hastane 
olamamış ve bu yıl bütçesine Maraş memleket has 
hastanesi olarak kullanılması için gerekli ödenek 

Binaenaleyh yukarda üç maddede gösterilen 
hizmetli kadrolarının teşkilât kanunumuza ek 
haiz olan mühendis ve i'en memuru gibi memurlukla 
sas mevkii sayılmasını, kimsesiz ve metruk çocuk 
tarm bütçemizin çeşitli bölüm ve maddelerine ak 
ilişiği kadro cetvelleri hazırlanmıştır. 

Yeniden yapılacak olan bu teşkilât için gerekli 
konulmuştur. 

Maliye Bakanlığı bütçesinin 496 ncı bölümüne 
beş yüz bin lira ödenek konulmuş ve Bakanlığı-
genel bütçeye alınması tensip kılınmıştı. 

lis ve Burdur memleket hastanelerinin Devlet has-
cağı anlaşılmış ise de; bahse konu 500 000 liralık 
lerin geçen yıl genel bütçeye alınması mümkün 
tanesi de ilâve olunarak beş hastanenin Devlet 

konulmuştur. 
kuruluşlar ve hastaneler için gerekli memur ve 
leıımesi ve Bakanlığımız bünyesine göre hususiyeti 
r ile iyileştirme Yurdundan iki memurluğun ihti
lal- için bütçeye konulan ödenekten icabeden mik
tarı imasını sağlamak üzere bu Kanun tasarısı ve 

ödenekler de Bakanlığımızın 1948 yılı bütçesine 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. 1/307 
Karar No. 57 

19 .11 . 1948 

Yüksek Başkanlığa 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Kuru
luş ve Memurları Kanununa bazı hükümler ek
lenmesine dair olan 4862 sayılı Kanuna bağlı 
(1) ve (2) sayılı cetvellerde değişiklik yapılma
sı hakkında adı geçen Bakanlıkça hazırlanıp 
Başbakanlık 16 . II . 1948 tarihli ve 6/542 sa
yılı tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan Kanun 
tasarısı Komisyonumuza havale Duyurulmakla 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Behçet Uz ve 
Maliye Bakanlığı adına Bütçe ve Malî Kontrol 
(îenel Müdürü hazır oldukları halde incelenip 
görüşüldü. 

Kimsesiz, yoksul ve terkedilmiş çocuklarla 
beden ve ruh ve ahlâk gelişmeleri tehlikede bu
lunan çocukların Devletçe himaye edilerek ba
kımlarının ve iyileştirilmelerinin temini maksa-
diyle Büyük Meclise sevk ve Komisyonumuzda 
intaç edilmiş bulunan tasarıda kabul edilen mü
esseselerin kurulması ve eldeki sağlık teşkilâ
tına bu yönden bazı kadro eklemelerinin yapıl
ması ve özel idarelerden Bakanlık Kuruluşu
na alınan beş hastane kadrosunun yine Bakan
lık Kuruluşuna eklenmesi ve sıtma savaş böl

gelerinde çalışan ve şimdiye kadar (E) tertibi
ne dâhil kadrolarda yer alan sû mühendislerinin 
Sıtma Savaş Genel Müdürlüğü kadrosuna eklen
mesi ve 1948 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işa
retli cetvelin 710 ncu bölümüne, kimsesiz çocuk
lar konusuna harcanmak için konulmuş bulunan 
ödeneğin kendi kadroları ve yapı ve taşıt gider
leri karşılığı olarak ilgili tertiplere aktarılma
sı amaçlariyle hazırlanmış olduğu yapılan ince
lemelerden ve alman sözlü açıklamalardan an
laşılan tasarı esas olarak Komisyonumuzca da 
kabul o değer görülmüştür. 

Ancak yukarıda adı geçen diğer tasarıda ka
bul. edilen esaslara uygun olarak ( i) sayılı kad
ro cetvelinde (iyileştirme yurdu) unvanının (mü
şahede ve yetiştirme yurtları), (çocuk yuvası) 
nııı da (çocuk kreşleri ve yuvaları) şeklinde 
değiştirilmesi uygun görülmüş ve (5) sayılı ak
tarma cetvelinin aylıklar ve ücretler kısmına ko
nan ödeneklerden, bu kadroların tatbikma iki ay 
sonra başlanacağı göz önünde bulundurularak, 
1/6 nisbetinde bir indirme yapılmış ve bu mik
tarın yapı işleri ödeneğine eklenmesini Komis-

( S. Sayısı : 109 ) 
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yomunuz uygun görerek gerekli düzeltmeleri 
yapmış bulunmaktadır. 

Havalesi veçhile Sağlık ve Sosyal Yardım 
Komisyonuna gönderilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur. 

Başkan V. Bu Rapor Sözcüsü Kâtip 
Diyarbakır Ankara Ankara 
/. / / . Tiğrel N. V. Akkerman F. öymen 

Amasya 
.1 . Eymir 

Balıkesir 
Muhalifim 
E. Altan 
izmir 

A. hıan 

Amasya 
Muhalifim 

A. K. Yiğitoğlu 
Diyarbakır 

$. Uluğ 
Konya 

Muhalifim. 
*Sy. Cummlı 

Aydın 
Gl. K. Alpman 

Eskişehir 
Muhalifim 

A. Potuoğlu 
Samsun 

Al. A. Yörüker 

Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Sağlık ve Sosyal Yar

dım Komisyonu 
Esas No. 1/307 

Karar No. i 

20 . II . 1.948 

Yüksek Başkanlığa 

19 . II . 1948 tarih ve 1/307 esas ve 57 nu
mara ile Bütçe Komisyonundan Komisyonumu
za gönderilen Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı Kuruluş ve Memurları Kanununa bazı 
hükümler eklenmesine dair olan 4862 sayılı 
Kanuna bağlı 1 ve 2 sayılı cetvellerde değişik
lik yapılması hakkında adı geçen Bakanlıkça 
hazırlanıp Başbakanlığın .16 . II . 1948 tarihli 
ve 6/542 sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise 
sunulan kanun tasarısı Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanı Behçet Uz ve Maliye Bakanlığı adı
na Bütçe Kontrol Umum Müdürü hazır olduk
ları halde incelenip görüşüldü. 

Hükümetten sunulan tasarıda kimsesiz yok
sul ve terkedilmiş çocuklar ile beden ve ah
lâk gelişmeleri tehlikede bulunan çocukların 
Devletçe himaye edilerek yetiştirilmelerini te
min nıaksadiyle Büyük Meclise sevkedilmiş ve 
muhtelif komisyonlardan geçtikten sonra Ko
misyonumuza da sunulmuş olan kanun tasarı
nın ihtiva ettiği kadrolar mevcut idi. Komis
yonumuz Kimsesiz Çocuklar Kanununun öne
mini gözönünde tutarak müzakeresini sonra
ya bırakmış olduğundan bu kanunun gerektir
diği kadroların da Teşkilât Kanunundan çıka
rılarak Özel İdarelerden Devlete alman hasta
nelerin kadroları, sıtma su mühendisleri kad
roları ve diğer teşkilât kadrolarının müzakere 
edilerek Teşkilât Kanununun çıkarılması uy

gun görülmüş ve böylece kanunun görüşül
mesine başlıyarak maddelerde kimsesiz çocuk
lar Kanununa ait hükümler çıkarılarak diğer 
maddeler Bütçe Komisyonundan geldiği şekil
de kabul edilmiştir. 

Yüksek Meclise arzedilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Sağlık ve S. Y. 
Koni. Başkanı 

Maraş 
Dr. K. Bay izi t 

Bilecik 
Dr. M. Suner 
İmzada bulu

namadı 
Amasya 

Z. Tarkan 

İçel 

Sözcü Kâtip 
Gazianteb Seyhan 

Dr. M. Canbolat Dr. M. Dıblan 

İstanbul Çoruh 
Dr. Fakaçelli Dr. ('. Kazancıoğlu 

lOdirne Malatya 
Dr. B. Öğütmen Dr. II. Fırat 

İmzada bulu
namadı 

Kars Seyhan 
Dr. C. Itanıazanoğlu Dr. E. Oktay Dr. K. Satır 
İmzada bulu

namadı 
Konya 

Dr. M. F. Dündar 

Dr 
Konya 
1. Perkün 

Ordu 
Dr. Z. M. Sezer 

Balkesir 
M. Akpınar 
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4 — 
HÜKÜMETİN T E K L İ F İ 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanhğ't Kuruluş ve, 
Memurları Kanununa bazı hükümler eklenme
sine dair olan 4862 sayılı Kanuna bağlı l ve 2 
sayılı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 

Kanun tasarısı 

MADDE 1. — 11 . II . 194(i tar ihl i ve 4802 
sayılı Karama bağlı ( 1 ) sayılı cetvele bu Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı kadro lar 
eklenmişt ir . 

MADDE 2. - II . II . 1946 tarihli ve 4802 
sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı cetvele bu Ka
nuna bağlı (2) sayılı cetvelde yazılı kadrolar 
eklenmiştir . 

MADDE :']. - - lfi . VI . 1042 tarihli ve 4258 
sayılı Kanuna bağlı ('),) sayılı cetvele bu Ka
nuna bağlı (;>) sayılı cetvelde yazılı kadro la r 
eklenmişt ir . 

MADDE 4. — 1948 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (D) işaretli cetvelin Sağlık vv Sosyal 
Vardım Bakanlığı kısmına bu kanuna bağlı 
(4) sayılı cetvelde yazılı kadro la r eklenmiştir . 

MADDE f>. — 1948 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A) işaretli cetvelin bağlı (f>) sayılı cet
velde gösterilen ter t ipler i arasında ('.)]'•) .">4.'i) 
liralık ak ta rma yapılmıştır . 

MADDE (i. - - 1948 yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (R) işaretli cetvelin Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı kısınma ilişik formül eklenmiş
tir. 

MADDE 7. — Bu kanun yayımı ta r ih inde 
yürür lüğe j>;irer. 

MADDE 8. — Bu k a n u n hükümler in i Ma
liye ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlar ı yü
rütür . 

Başbakan 
/ / . Saka 

Devlet Bakanı 
M. A. Renda 

Millî Savunma Bakanı 

Devlet Bakam ve 
Başb. Yardımcısı 
F. A. Barutçu 

Adalet Bakanı 
Ş. Devrin 

İçişleri Bakanı 
M. H. Göle 

SAfJLIK VE SOSYAL VARDIM KOMİSYO
NUNUN D E Ö l Ş T l R İ Ş l 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Kuruluş ve 
Memurları Kanununa bazı hükümler eklenme
sine dair olan İ8(i2 say ili Kanuna bağlı 1 n 2 
sayılı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 

kanun tasarısı 

MADDE 1. -•- 11 . II . 1940 tarihl i ve 4802 
sayılı K a n u n a bağlı (1) sayılı cetvele de bu ka
nıma bağlı ( I ) sayılı cetvelde yazılı kadro lar 
eklenmiştir . 

MADDE 2. — 11 . II . 1940 tarihli ve 4802 
sayılı Kanuna bağlı (2) sayılı cetvele bu kanu
na bağlı (2) sayılı cetvelde yazılı kadro lar ek
lenmiştir. 

MADDE :i. lö . VI . 1942 tarihli ve 42.")8 
sayılı Kanuna bağlı (.'D sayılı cetvele bu Ka
nuna bağlı Cî) sayılı cetvelde yazılı kadrolar 
eklenmiştir . 

MADDE 4. — Hükümet in 7 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir . 

MADDE f>. — J lükümet in 8 nci maddesi 
avnen kabul edilmiştir . 
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Dışişleri Bakanı 
N. Sadak 

Millî Eğitim Bakanı 
Reşat §. Sirer 

Kkoııomi Bakanı 
C. Ekin 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Ş. Adalan 

Ulaştırma Bakanı 
S. Koçak 

Çalışma Bakanı 
T. B. Balta 

Maliye Bakanı 
H. N. Keşmir 

Bayındırlık Bakanı 
K. Gülek 

Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı 

Dr. B. üz 
Tarım Bakanı 
T. Coşkun 

Ticaret Bakanı 
M. N. Gündüzalp 

Hükümetin teklifine bağlı cetveller 

II] SAYILI CETVEL 

D. Görevin çeşidi Sayı Aylık 

MERKEZ KURULUSU 

Sıtma savaş Genel Müdürlüğü 

3 Yüksek, su mühendisi 
4 Yüksek su mühendisi 
6 Mühendis 
8 Ven memuru 

Sosyal Yardım İşleri Genel Müdürlüğü 

100 
90 
70 
50 

Kimsesiz ve terkedilmiş çocukları Koruma Şu
besi 

5 Mütehassıs 1 80 
6 » yardımcısı 1 70 

10 Birinci mümeyyiz 1 35 
12 Memur 1 25 

İLLER KURULUŞU 

Hastaneler, Sağlık ve Sosyal Yardım Kurum
lan Mütahassısları 

5 Birinci sınıf mütehassıs 
6 İkinci sınıf mütehassıs 
7 Üçüncü sınıf mütehassıs 
8 Dördüncü sınıf mütehassıs 

80 
70 
60 
50 

D. Görevin çeşidi Sayı Aylık 

Hastaneler, Sağlık ve Sosyal Yardım Kurum
ları diştabipleri 

10 Altıncı sınıf diştabibi 

Hastaneler, Sağlık ve Sosyal Yardım 
lan eczacıları 

4 85 

Kurum-

1 
3 

50 
40 

8 İkinci sınıf eczacı 
9 Üçüncü sınıf eczacı 

Hastaneler, Sağlık ve Sosyal Yard/ım Kurum
lan hemşireleri 

11 Başhemşire 
12 Birinci sınıf hemşire 
13 İkinci sınıf hemşire 

4 30 
5 25 

12 20 

Hastaneler, Sağlık ve Sosyal Yardim Kurum
ları idari memurları 

11 Yönetim memuru 
12 Yönetim memuru 
12 Ayniyat mutemedi ve ambar me

muru 
14 Ayniyat mutemedi ve ambar me

muru 
12 Kâtip 
13 • > 

30 
25 

25 

2 
2 
2 

15 
25 
20 
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i). 

13 
14 
14 

4 
G 
7 
8 

11 
12 
11 

Görevin çeşidi 

Hasta kabul memuru 
Hasta kabul memuru 
İmam ve Gassal 

İyileştirme yurdu 

Müdür (Tabip) 
Müdür yardımcısı 
öğretmen 
Yönetim memuru 
Hesap memuru 
Dçpo ve ambar memuru 
Mutemet ve satmalına memuru 

Sayı 

2 

4 

1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 

— 6 — 
Aylık 

20 
15 
15 

90 
70 
60 
50 
30 
25 
30 

D. 

11 
13 

5 
9 

10 
11 
13 
12 
11 
12 
13 

Görevin çeşidi 

İkinci mümeyyiz 
Kâtip 

Mütehassıs 
» 

Eczacı 
Başhemşire 
Hemşire 
Süt mutbağı 

Çocuk yuvası 

yardımcısı 

hemşiresi 
Yönetim memuru 
Memur 
Kâtip 

Sayı 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 

Aylık 

30 
20 

80 
40 
35 
30 
20 
25 
30 
25 
20 

12] SAYILI CETVEL 

Görevin çeşidi Sayı lira 

Amasya Devlet Hastanesi Baştabibi 
Burdur Devlet Hastanesi Baştabibi 
Bitlis Devlet Hastanesi Baştabibi 
Maraş Devlet Hastanesi Baştabibi 
Urfa Devlet Hastanesi Baştabibi 

1 
1 
1 
1 
1 

100 
100 
200 
100 
100 

13] SAYILI CETVEL 

D. Görevin çeşidi 

MERKEZ KURULUSU 

Sıtma Savaşı Genel Müdürlüğü 

Yüksek su mühendisi 

Sayı Aylık 

G Mühendis 

1 100 
2 90 
2 70 

D. Görevin çeşidi Sayı Aylık 

Sosyal Yardım İşleri Genel Müdürlüğü 

Kimsesiz ve terkedilmiş çocukları Koruma 
Şubesi 

5 Mütehassıs 
6 Mütehassıs yardımcısı 

1 80 
70 

Görevin çeşidi 

Kundura öğreticisi 
Marangoz öğreticisi 

[4] SAYILI CETVEL 

Sayı ücret Görevin çeşidi Sayı Ücret 

1 400 I Terzilik öğreticisi 1 400 
1 40ü I (Erkek çocuklar için) 
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Görevin çeşidi 

- 7 -
Sayı Ücret I Görevin çeşidi 

Terzilik öğreticisi 
(Kız çocuklar için) 

Daktilo 
Kapıcı 
Şoför 
Makinist. 
Bahçıvan 
Ahçıbaşı 
Aşçı 
Bulaşıkçı 
Terzi ve ütücü 
Çamaşırcı 

Berber 
Boyacı ve Sıvacı 

1 400 

125 
100 
175 
150 
120 
200 
100 
70 

150 
100 
75 

100 
150 

Sayı Ücret 

Marangoa 
Başhademe 
Hademe 

Gece bekçisi 
Hamamcı 

» 
Mürebbiye 
Sütnine . 
Süt şişelerini temizleme mütahassıs 
hemşiresi 
Süt şişelerini temizleme hademesi 

1 
1 
3 
2 
5 
4 
1 
1 
1 
5 
10 

1 
2 

150 
100 
80 
60 
50 
40 
100 
100 
75 
200 
150 

150 
75 

B. M. 

[51 SAYILI CETVEL 

ödeneğin çeşidi 

MALİYE HAKANLIĞI 

467 3827 sayılı Kanun gereğince satmalmacak taşıtlar karşılığı 
12 Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

BAYINDIRLIK BAKANLIĞI 

646 Yapı ve imar işleri yapma, kamulaştırma ve esaslı onarma 
giderleri 

10 Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

Düşülen Eklenen 

15 000 

100 000 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANLIĞI 

687 Ayhkıaı 
1 Memurlar aylığı 

688 Ücretler 
2 Hizmetliler ücreti 

692 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zamlar 
ve yardımlar 

1 Çocuk zammı 
3 Doğum yardımı 
4 ölüm yardımı 

9,°, 900 

89 760 

2 500 
2 500 

.500 

Bölüm toplamı 5 500 
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B. M. ödeneğin çeşidi Düşülen Eklenen 

693 4644 ve 4805 sayılı kanunlar gereğince ödenecek emekli ke
seneği karşılığı • 9 183 

710 özel Kanunu gereğince harcanacak kimsesiz ve metruk 
çocuklar genel giderleri 313 843 

TOPLAM 313 343 313 343 

B. M. Hangi hizmetlere harcanabileceği 

710 tşçi gündeliği, hasta, öğrenci ve hizmetçi beslemi, fennî kurmalar, demirbaş maki
ne ve âletler taşım ve montaj giderleri, küçük onarma giderleri, ilâç tibbi ve sıhhi 
malzeme, talim ve tedris malzemesi ve yönetim giderleri, motorsuz taşıt ve gereci 
ve hayvanların satınalmması ve her çeşit hayvanların alım, beslem ve bakım giderle
ri, görevlerinden ötürü şehir içinde dolaşacakların zaruri giderleri, kitap, risale ve 
mecmua satmalımı ve telif ücreti basım bedelleri, çocukların bir yerden diğer bir 
yere gidip gelme yol ve tedavi giderleri ve çocukların giyim masrafları, ölenlerin her 
çeşit giderleri, müstahdemin iç hizmetleri için alınacak elbise ve ayakkabı bedelleri, 
bilûmum sıhhi makineler, buz dolapları, sıhhi yemek kazanları, müstacel kalorifer, 
su, havagazı, elektrik, asansör onarmaları bedelleri bu fasıldan ödenir. 

Bütçe Komisyonunun Değiştiricine bağlı cetveller 

CETVEL [1] de 

(iyileştirme Yurdu) unvanı (Müşahede ve yetiştirme yurtları) şekline ve 
(Çocuk yuvası) unvanı (Çocuk kreşleri ve yuva'arı) şekline konulmuştur. 

CETVEL [5] 

B. M. ödeneğin çeşidi Düşülen Eklenen 

M Al AY E BAKANLIĞI 

467 3827 sayılı Kanun gereğince satın alınacak taşıtlar karşılığı 
12 Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 15 000 

BAYINDIRLIK BAKANLIĞI 

646 Yapı ve imar işleri yapma, kamulaştırma ve esaslı onarma gi
derleri 

10 Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 132 556 
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B. M. 

688 

692 

693 

710 

ödeneğin çeşidi Düşülen Eklenen 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKA&LI&I 

687 Aylıklar 
1 Memurlar aylığı 

Ücretler 
2 Hizmetliler ücreti 

4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zamlar ve yar
dımlar 

1 Çocuk zammı 
3 Doğum yardımı 
4 ölüm yardımı 

Bölüm toplamı 

4G44 ve 4805 sayılı kanunlar gereğince ödenecek emekli kesene
ği karşılığı 

özel kanunu gereğince harcanacak kimsesiz ve metruk çocuk
lar genel giderleri 315 348 

7 | 250 

74 800 

2 084 
2 500 

500 

5 084 

7 653 

TOPLAM 313 343 313 343 

D. 

SağUk ve Sosyal, Tardım Komisyonunun değis-
tiri^ne bağlı c&tv.eiUr 

Görevin çeşidi 

[1] SAYILI OBTVBL 

Sayı Ayhk j D. Görevin çeşidi 

MERKEZ KURULU8V 

Sıtma savaş Genel Müdürlüğü 

3 Yüksek su mühendisi 
4 Yüksek su mühendisi 
6 Mühendis 
8 Fen memuru 

İLLER KURULUŞU 

W 
90 
70 
50 

Hastaneler, Sağhk ve Sosyal Yardım Kurum
lan mütehassısları 

5 Birinci sınıf mütehassıs 80 

6 İkinci sınıf mütehassıs 
7 Üçüncü sınıf mütehassıs 
8 Dördüncü sınıf mütehassis 

Sayı Aylık 

5 7t 
3 60 
5 50 

Hastaneler, SağUk ve Sosyal Yardım Kurum
lan JH§ tabipleri 

10 Altıncı sınıf diş tabibi 35 

Hastaneler, Sağhk ve Sosyal Yardim Kurum
ları eczocüart 

8 İkinci sınıf eczacı 
9 Üçüncü sınıf eczacı 

50 
40 
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D. ÖÖrevin çeşidi 
— 10 — 

Sayı Aylık I D. 

Hastaneler, Sağlik ve Sosyal Yardtm Kurum
lan hemşireleri 

11 Başhemşire 
12 Birinci sınıf hemşire 
13 ttdnei sınıf hemşire 

4 30 
5 25 

12 20 

Hastaneler, Sağhk ve Sosyal Yardtm Kurum
lan idari memurları 

11 Yönetim memuru 30 

12 
12 

14 

12 
13 
13 
14 

Görevin çeşidi Sayı 

Yönetim memuru 1 
Ayniyat mutemedi ve ambar me
muru 4 
Ayniyat mutemedi ve ambar me
muru 1 
Kâtip 2 
Kâtip 2 
Hasta kabul memuru 2 
Hasta kabul memuru 2 
imam ve gassal 4 

Aylık 

25 

25 

15 
25 
20 
20 
15 
15 

[2] SAYILI CETVEL 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Amasya Devlet hastanesi Baştabibi 1 100 
Burdur » » » 1 100 
Bitlis » » •» 1 200 
Maraş » » » 1 100 
Urfa » » » 1 100 

D. 

[3] SAYILI CETVEL 

Görevin çeşidi Aded Maaş 

MERKEZ KURULUŞU 

Stima Savap Genel Müdürlüğü 

3 
4 
6 

Yüksek su mühendisi 
» » » 

Mühendis 

1 
2 
2 

100 
90 
70 

»» •« 
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