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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
Birinci Oturum
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı 1950 yılı Büt
çesinin tümü üzerinde görüşüldü.
Saat 15 te toplanılmak üzere Birleşime ara
verildi.
îkinci Oturum
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı 1950 yılı Büt
çesinin tümü üzerindeki görüşmelere devam
olundu.
"Birleşime ara verildi.

Üçüncü Oturum
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı 1950 yılı Büt
çesinin tümü görüşüldü. 23 . I I . 1950 Perşembe
günü saat 10 da toplanılmak üzere Birleşime
son verildi.
Başkanvekili
Kâtip
Trabzon Milletvekili
Mardin Milletvekili
R. Karadeniz
Dr. A. Uras
Kâtip
Kocaeli Milletvekili
C. Aksu

Soru
Kastamonu Milletvekili Muzaffer Akalın'in,
Azdavay kömürlerinin işletilmesi ile ilgili hazır

lıklara dair olan yazılı soru önergesi, İşletmeler
Bakanlığına gönderilmiştir (6/460).

2. — HAVALE EDİLEN KAĞITLAR
önerge
1. — Ankara Milletvekili Dr. Ahmet Hâmit
Selgil ve iki arkadaşının, Belediye Gelirleri
Kanununun 21 nci maddesinin yorumlanması
hakkında önergesi (4/192) (Maliye, İçişleri ve
Bütçe Komisyonlarına)
Raparlar
2. — Samsun Milletvekili Hüsnü Çakır'm,
Dilekçe Komisyonunun 25 . I I . 1949 tarihli
Haftalık Karar cetvelindeki 1861 sayılı Kararın
Kamutayda görüşülmesine dair önergesi ve Di
lekçe ve Anayasa Komisyonları raporları (4/147)
(Gündeme)
3. — Türkiye - Çekoslovakya Ticaret ve öde
me Anlaşmalarına bağlı mektuptaki listenin
değiştirilmesi için mektup teatisi suretiyle ya-

pılan Anlaşmanın onanması hakkında Kanun
tasarısı ve Ticaret Komisyonu raporu (1/686)
(Gündeme)
4. — Türkiye ile Suriye arasında buğday
satışı hakkında teati olunan mektuplarm onan
masına dair Kanun tasarısı ve Ticaret Komis
yonu raporu (1/707) (Gündeme)
5. — Yabancı memleketlerle geçici mahiyette ticaret anlaşmaları ve modüs vivendiler ak
dine ve bunların şümulüne giren maddelerin
Gümrük Resimlerinde değişiklikler yapılmasına
ve anlaşmaya yanaşmıyan Devletler müvaredatma karşı tedbirler alınmasına yetki verilme
sine dair olan 4582 sayılı Kanunun yürürlük
süresinin uzatılması hakkında Kanun tasarısı ve
Ticaret Komisyonu raporu (1/708) (Gündeme).

BÎRÎNCÎ

OTURUM

Açılma saati': 10
BAŞKAN — Başkanvekili Feridun Fikri Düşünsel.
KÂTİPLER : Hilmi öztarhan (Manisa), Dr. Aziz Uras (Mardia).

BAŞKAN — Oturum açılmıştır.
3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER
1. — 1950 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Büt
çe Komisyonu raporu (1/618)
A — Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı

Bütçesi

BAŞKAN — Arkadaşlar, görüşmeye 'başla
mazdan evvel Yüksek Heyetinizin dikkatini bir
noktaya çekmeyi vazifeden sayıyorum. Yüksek
malûmunuzdur ki, bütçenin 28 Şubatta çıkması
bir zarurettir. Aksi takdirde geçici bütçe yap
mak zarureti hâsıl olacaktır. Hükümet ise ge
çici bütçe yapmak fikrinde değildir. Şu halde
geçen sene verilmiş olan, 10 dakika konuşma
kararını Büyük Meclisin, Başkanlık kadar hassisiyetle takibetmesi ve söz alan 'bütün arkadaş
ların 'bu esasa riayet etmesi bir vecibedir. Bunu
yapmadığımız takdirde gece celseleri de yak
mak mecburiyeti hâsıl olacaktır. Hattâ bugün
müzakere matlup olan şekilde cereyan etmez,
yani her söz alan arkadaş lüzumsuz tafsilâta
girerek on dakika içinde kalma hususuna ria
yet etmezse gece celseleri de yapılacaktır. On
dakika kaidesine riayet edildiği takdirde ise,
(buna lüzum kalmıyacağmdan heyeti eelftlenizi
bu soğuk havalarda gece toplantılarına zorlıyan bir vaziyet olmıyacaktır. Gece celseleri
yapmak kolay "bir şey değildir. Binaenaleyh bu
hususta müsaadenizi rica ederim. Riyaset yal
nız (başına Meclisi kısa konuşturmaya teşvik
eden bir vaziyette kalmamalıdır. Yüksek Heye
tinizin her bir üyesi bu hususta Riyasete gere
ken yardımı lûtfetmelidir. Bunu istirham edi
yorum ve yüksek lûtuflarınızı riea ediyorum.
(Muvafık sesleri).
Şimdi 4 arkadaş söz istemiştir. Bu arkadaş
lar, bir bütçe konuşmasında temas ettikleri iş
lerin tamam'iyle intaç edilemiyeceğini nazara
alarak, yalnız gerekli sözlerle iktifa ederek

tekrar ve tekrar »bu işi uzatmamak kereminde
'bulunmalıdırlar. Bunu da istifham ediyorum.
Şimdi söz sırası Yunus Muammer Alakant'in
dir.
YUNUS MUAMMER ALAKANT (Manisa)
— Sayın Ekonomi ve Ticaret Bakanı dün bu
rada uzun uzadıya izahat lütfettiler. Kendile
rine teşekkür ederim. Bilhassa vazife iş görüş
noktasında ken'disi ile mutabakat halindeyiz.
Yalnız mühim olan şudur : Memleketimizin ik
tisadi ve ticari durumu bir istihale halindedir,
bir intikal devresindedir ve bütün intikal dev
relerinde olduğu gibi, buna bir (buhran arifesi
demek de caizdir.
Sayın Bakanın verdikleri cevaplarda, müdafaa
bakımından uf ak tef ek bâzı farklar da aramızda be
lirmiş, (bulundu. Fakat esas itibariyle, meselâ
Toprak Mahsulleri Ofisinin yağ mubayaasından
ilerde vazgeçmesinin doğru olduğu mütalâasını
esas alarak, tatbikattaki fiyat farkı üzerinde
durmayı zait telâkki ediyorum. Keza Petrol
Ofisin ilk sebe'bi ihdasının millî ekonomi, harb
ekonomisi zaruretleriyle olduğunda İsrar ede
rek kendilerine şu ciheti tekrar hatırlatmak is
terim ki : îlk yapılmış olan mubayaa da hu ga
ye için yapılmıştı. Bu 4 - 5 milyonluk ilk mu
bayaa o zamanki beynelmilel, ve Romanya fiyatlarınm üstünde olmuştur. Nitekim hu muka
vele hilâhara bozulmuş ve ondan sonra yapılan
mukaveleler çok daha ucuz şeratile temin edil
miştir. Bu, hakikaten kötü (bir iştir. Sayın Ba
kan dosyayı ve muameleyi tetkik ederlerse me
seleyi daha iyi görmüş olurlar.
Şimdi esas iki noktaya geleceğim. Bunlardan birisi Avrupa Konseyi ve Avrupa İktisadi
îş Birliği münasebetiyle memleketimize yapıl
dığı zannedilen ve Büyük Millet Meclisinin mu-
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vafık ve muhalif ekser üyeleri tarafından tas
vip ve terviç edilmiş olan serbest ticarete doğ
ru gitme keyfiyeti, kendilerinin vermiş olduğu
izahattan anlaşılıyor ki, aşağı yukarı mevcut
olan rejimi muhafazadan ileri geçmemektedir.
Anoak iki memleket arasındaki direkt münase
betler yerine, Türkiye ile Avrupa memleketleri
arasında enterşarjîbilite dediğimiz ve eskiden
de mevcut olan bir rejimin yeniden ihdası yo
luna gitmektir. Bu rejim eskiden de mevcut idi
1930 dan sonra memlekette güdümülü ekonomi
ye geçildiği zaman bu birlik arasında olmıyan
memleketlerle yapılan muamelelerden sonra hâ
sıl olan para mukabilinde diğer 30 - 35 mem
leketin her hangi birinden ithalât yapmak, mu
amele yapmak mümkün idi. Demek ki, şimdi
den Türkiye ve Avrupa memleketleri arasında
bir enterşarjibilite yani mütekabil mübadele
yoluna gidilmemektedir ki, memleket efkârı
umumiyetinde, B. M. Meclisinde hâsıl olmuş
olan şeyi ifade etmekten uzaktır ve noksandır.
Gönül isterdi ki, Avrupa Konseyine dâhil olan
memleketlerin de terviç ve tasvip ettikleri gibi
daha geniş bir mübadele ve serbest ticaret yo
luna gidilsin ve tabiî bunun neticeleri olan
Gümrük tarifeleri indirilsin; Muamele Vergisi
kalksın ve artık memleketimizde, 1930 senesin
den sonra gördüğümüz gibi mamul madde fi
yatları tamamiyle Avrupa fiyatlarından çok
yüksek olup da bizzat kendi istihsal ettiğimiz
memleketimizin % 85 ine şâmil olan Toprak
Malhsulleri fiyatları, beynelmilel fiyatlarla mu
vazi bir durumda kalmasın. Kendilerinin izaha
tından anlaşılıyor ki, bu, tahakkuk etmek yo
lunda değildir. Bunu bir gaye olarak ifade eder
lerse, 3 - 4 sene sonra vâsıl olunacak bir ideal
olarak Hükümetin bir zihniyeti şeklinde beyan
ederlerse, Avrupa Ekonomik Konseyine iştirak
eden milletler arasında daima vetosunu kulla
nan bir durumdan kurtuluruz.
Aramızdaki ikinci mühim ihtilâf noktası;
evvelce burada arzetmiş olduğum iki cümlede
ki fikirde sayın Bakanın ısrar etmiş olmasıdır.
Evvelce ifade ettiğim iki cümle şuydu:
BAŞKAN — Muammer bey konuşmaları 10
dakikaya sıkıştıracağız, başka türlü bu iş bit
mez. Rica ederim.. Bunda hiçbir siyasi partinin
diğerinden farkı olamaz.
YUNUS MUAMMER ALAKANT (Devam
la) -T- 10 dakika oldu mu
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BAŞKAN — Olmadı, fakat yaklaşmaktadır,
üç dakikanız kaldı. Ben de bir dakikanıza mâni
oldum, yine üç dakikanız var demektir.
YUNUS MUAMMER ALAKANT (Devam
la) — Kendisi diyorlar ki, ihracatta da ayni
fiyat inme imkânlarını sağlamak başlıca gaye
mizdir. Bunu buradaki beyanlarında da teyit
ettiler.
Arkadaşlar, 1930 senesinde memleketimizde
güdümlü ekonomi başlamıştır. Ve bu andan iti
baren 1939 senesine kadar Cumhuriyet Hükü
metinin ticaret politikası, ihracatı himaye et
mek olmuştur. 1939 senesinden beri ticarette bu
fikrin aksi bir fikir kaim olmuş, yani müstahsil
yerine müstehlikin korunması fikri hâkim ol
muştur. Bu, ekonomikman dahi kabili müda
faa bir şey değildir. Çünkü her çalışan adam
müstahsildir.
Şimdi bundan evvelki selefleri gibi aynı ar
kadaşımız bu 1939 senesine kadar bizzat Halk
Partisi Hükümetlerinin, Cumhuriyet Hükümet
lerinin müdafaa ettikleri esas prensipten ayrılıp
da, müstahsili himaye etmek prensipinden ve
ihracat maddelerimizi himaye etmek prensipin
den ayrılıp da, bunun aksi bir yola gitmeleri,
bu içinde bulunduğumuz intikal devresinde kar
şılaşacağımız buhranlar karşısında bizzat bu
buhranlarla mücadele etmek için teşkil edilen
organın kondoktörü bulunan Ekonomi ve Tica
ret Bakanının bizi istenilen istikamete değil,
onun aksi bir istikamete sevketmesi için şimdi
den bir karar ve fikirle mücehhez olduğunu
göstermektedir.
Ben fiyat inmesine mâni olacak hareketleri
önliyeceğim dedi. Bu fiyatlar iki türlüdür: Bi
risi mamul maddelerin fiyatları birisi de ihraç
ettiğimiz maddelerin fiyatlarıdır.
Sayın Bakan diyorlar ki; aynen buradaki
cümleleri ile arzedeceğim.
«İhraç ettiğimiz maddelerin fiyatlarının in
mesi temayülünü destekliyeceğiz ve aksi istika
metteki gayretlere mâni olacağız» diye ifade
ettiler. Bendeniz de bunun aksi kanaatte olarak
şimdiye kadar politik ve ekonomik faaliyetle
rimle olduğu gibi ,ne kadar da nâçiz olsa tama
men bunun aksi olarak, arpa buğday dâhil, Orta
Anadolu, Eğe mmtakası Karadeniz mmtakası
ve Çukurova mmtakası müstahsili dâhil bütün
toprak mahsullerinin mümkün olduğu kadar
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Lira
kıymetinin muhafaza edilmesi ve bunun muha- I B.
100 080
205 Geçici tazminat
faza edilmesi için bunların teşkilâtlandırılması
hususunda ben de elimden gelen bütün gayret
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
leri sarfedeeeğim.
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge
BAŞKAN — Efendim, yeterlik önergesi
reğince yapılacak zamlar ve yar
var, okutuyorum.
dımlar
93 201
BAŞKAN
—
Kabul
edilmiştir.
Yüksek Başkanlığa
207 3656 sayılı Kanunun 5 nci mad
Konuşma yeter. Bölümlere geçilmesini teklif
deleri gereğince ödenecek ya
ederim.
bancı dil para mükâfatı
5 000
Maraş Milletvekili
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Dr. Kâmil îdil
208 5439 sayılı Kanunun 3 ncü
CEMÎL ALEVLİ (Gazianteb) — Yeterlik
maddesine göre memurlara veri
aleyhinde söz istiyorum.
lecek ikramiye karşılığı
2 880
BAŞKAN — Efendim ,size söz vereceğim,
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
yalnız lütfen yeterlik aleyhinde konuşunuz. Di
209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü mad
siplin takip etmek mecburiyetindeyim.
desinin (D) ve (J) fıkraları ge
CEMİL ALEVLİ (Gazianteb) — Arkadaşlar
reğince Türkiye Cumhuriyeti
memleketin iktisadi ve ticari mühim bir mesele
Emekli Sandığına yapılacak öde
si mevzuubahistir. Bunun bir yeterlik takririymeler karşılığı
144 719
le kısa kesilmesini uygun bulmuyorum.
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Nihayet bir sene zarfında elimize bir tetkik
2 100
210 Temsil ödeneği
fırsatı geçiyor. Müsaade buyursunlar, konuşa
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
caklarımız vardır. Esasen sayın Bakan da bir
301
31 500
Merkez büro giderleri
takım ciddî meseleler ortaya atmıştır. Biz de fi
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
kirlerimizi, noktai nazarlarımızı söyliyelim.
24 500
302
iller büro giderleri
Dr. GALlP KENAN ZAlMOĞLU (Giresun)
BAŞKAN
—
Kabul
edilmiştir.
— Efendim şahsım mevzuubahis oldu, ben de
303 Basılı kâğıt ve defterler
14 750
söz istiyorum.
BAŞKAN
—
Kabul
edilmiştir.
BAŞKAN — Şahsınız mevzuubahis olmadı.
304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve
Yeterlik aleyhinde yalnız bir işi söyler. (Gü
giderleri
80 000
rültüler) Müsaade buyurun efendim.
BAŞKAN
—
Kabul
edilmiştir.
Yeterliği yüksek oyunuza sunuyorum. Kabui
305 iller kira karşılığı
35 000
edenler.. Etmiyenler.. Yeterlik kabul olunmuş
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
tur. (Gürültüler) Rica ederim, sükûneti muha
306 Giyecekler
faza edin. Meclis yeterliği kabul etmiştir. Bö
8 200
lümleri okutuyorum.
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
137 162
307 Yolluklar
B.
Lira
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Bakan ödeneği
5 320
308 4598 sayılı Kanun gereğince
101 BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
ödenecek tedavi giderleri ve yol
Aylıklar
2 969 080
11 000
lukları
201 BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
BAŞKAN
—
Kabul
edilmiştir.
316 660
Hizmetliler ücreti
202 BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
309 Taşıtlar giderleri
3 000
BAŞKAN
—
Kabul
edilmiştir.
1 001
Geçici hizmetliler ücreti
203 BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
212 000
310 Ticaret ateşelikleri giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Yabancı uzman ve hizmetlilerle
204 tercümanların ücretleri
403 Temsil giderleri
6 000
BAŞKAN
—
Kabul
edilmiştir.
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
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Su ürünleri ve et kombinaları
giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Tahlil ve ölçüler lâboratuvarları giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Mekşuf madenlerin ilân ve sair
giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Yayın giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Milletlerarası kurum ve dernek
ler giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
îç kongreler
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Sergi giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Standardizasyon kursu
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Sanat modelleri satmalmması ve
dağıtılması giderleri

000

20 000
39 000

15 001
1 500
50 001
9 000

1

BAŞKAN — Cemil Alevli.
CEMİL ALEVLİ (Gazianteb) — Efendim,
bu kısımda sanat modelleri için altı bin lira bir
para konmuştur. Ben bunun mânasını anlıyamadım. Bakanlık bu altı bin lira ile ne iş yap
mak istiyor? Geçen sene de aynı mevzua dokun
muştum.
EKONOMİ VE TİCARET BAKANI VE
DAT DİCLELİ (Diyarbakır) — Bu bölümde
böyle bir para yoktur. Sizin söylediğiniz 479 dadır.
BAŞKAN — 479 neu fasla geçen sene kon
muş olan altı bin liranın bu sene bir liraya indi
rildiğini kasdediyorlar. öyle değil midir?
CEMİL ALEVLİ (Devamla) - Evet efen
dim.
BAŞKAN — 478 nci bölüm kabul edilmiştir.
B.
479

Lira
2818 sayılı Kanun gereğince te
sisat karşılığı olarak verilecek
tazminat

1

BAŞKAN — Konuşmanız bu fasla taallûk et
mektedir, buyurun.
CEMİL ALEVLİ (Devamla) — Efendim,
esas itibariyle bu, küçük sanatları ilgilendiren bir
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mevzudur ve küçük sanatlar mevzuunda evvelki
günkü konuşmamda altı bin tezgâhın iki bine
düştüğünden bahsetmiştim. Sayın Bakan bunu
mübalâğalı buldular. Bendeniz bu rakamın ha
kiki olduğunu ifade etmek istiyorum. Sayın Ba
kan bunu şu şekilde tahakkuk ettirebilirler: Bu
sanatkârlar bir mümessil göndermiştir. İsmi Hu
lusi Şeref oğlu'dur. Karaoğlan'da Ankara Otelindedir. Lütfen çağırsınlar, dertlerini dinle
sinler. Benim söylediklerim mübalâğalı değil
dir, bir hakikattir.
EKONOMİ VE TİCARET BAKANI VE
DAT DİCLELİ (Diyarbakır) — Efendim, arka
daşım zühul ettiler. Daha evvelki maddede ko
nuşmak istiyorlardı. Bu işin bununla alâkası
yoktur.
BAŞKAN — O zühul bize racidir. Çağırıp
soracaksınız, öyle mi?
EKONOMİ VE TİCARET BAKANI VE
DAT DİCLELİ (Diyarbakır) — Evet efendim.
BAŞKAN — Bu fasıl kabul olunmuştur.
B.
501 Geçen yıl borçları
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
5,02 Eski yıllar borçları
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
701 Onarma giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
721 Tahlil ve ölçüler lâboratuvarları
için makina, aletler ve edevat sa
tmalına ve onarma giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
722 Madenler Fen Heyetine lüzumlu
mesaha al ât ve edevat satmalına
giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
B — Sağilık
Bütçesi.

ve

Sosyal

Yardım

Lira
14 000
6 000
3 500

000

10 000

Bakanlığı

2. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdür
lüğü 1950 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe
Komisyonu raporu (1/625) [1]
BAŞKAN — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı Bütçesine geçiyoruz?
Bu bütçe ile birlikte Hudut ve Sahiller Sağ1| 121 sayılı basmayazı tutanağın
dvr.
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lık Genel Müdürlüğü 1950 yılı Bütçesi de görü
şülecektir. Söz Dr. Ahmet ihsan Gürsoy'undur.
Dr. AHMET ÎHSAN GÜRSOY (Kütahya)
— Muhterem arkadaşlar; memleketin sağlık bün
yesini tetkik ederken ister istemez sosyal bünye
sini gözden geçirmek zarureti kendiliğinden or
taya çıkmaktadır.
Nüfusumuzun yüzde sekseni köylerde mes
kûndur. Köylünün evi; geçimi, maişet tarzı as
gari hayat seviyesinin dunundadır. Hijiyen şart
larına asla uygun değildir.
Yazın sıcağı, Kışın kar, yağmur ve soğuğu
ekseriyeti teşkil eden büyük bir kitlenin başın
dan ve sırtından geçmektedir.
Hemen, hemen hiçbir köyümüzde fennıî tesisatlı içme suyu yoktur. Kuyu suları, ark ve dere
suları, küçük kasabalarda ekseriya lağam suyu
ile ihtilât eden çeşme suları içme suyunu teşkil
etmektedir. Milyonlarca vatandaşın gıdasını ise
katıksız kuru ekmek teşkil ettiği gayri kabili in
kâr bir hakikattir.
Basit de olsa hijiyen şartlarına uygun mes
ken, kireçli de olsa mikropsuz su, ucuzca gıda te
mini gibi sıhhatli bir cemiyet olarak yaşamanın
ana ve esaslı şartları tahakkuk ettirilmedikçe Sağ
lık Bakanlığının bütün) faaliyetlerinin sathi ve
zevahiri kurtarmaktan başka hiçbir fayda sağlıyamıyacağı muhakkaktır. Bu meselelerin esaslı
bir şekilde halli için Hükümetin bunları müsta
kar bir programa bağlaması lâzımdır.
Hal böyle iken hayatı ucuzlatmak yolunda
Hükümet tarafından alınmış ciddî bir tedbirin
mevcut olmadığını görmekle üzüntü duymaktayız.
Memleketin sosyal bünyesi böyle bir manzara arzederken hastahane, kasaba ve köylerde hizmet
almış bulunan sağlık teşkilâtının müşkül bir du
rumda bulunduklarını ifade etmemek mümkün
değildir. Bu şartlar altında üzerinde terettüp
eden vazifeyi feragat ve fedakârlıkla yapmaya
alışan Türk doktorlarının ve sağlık teşkilâtının
hizmetlerini öğmemek kadirnaşinaslıktır.
Geçen sene Domakrat Parti adına yapılan
tenkidlerde çeşitli sağlık mevzularma temas edil
miştir. Bu mevzuları tekrarlamayı zait addedi
yoruz.
Ancak memleketimizde bir âfet halinji alan
verem ve ciddî mücadele mevzuu yapı'lmıyan
kanser ve keyf verici zehirlerden tekrar bahset
meden geçemiyeceğiz.
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Verem : Verem mücadelesinde f antazi ve gös
terişe kaçmamak icabeder. Memleketimizde üzü
lerek ifade edeyim ki, veremli sayısı çok yük
sektir. İstatistikle katî miktarı tesbit edilmiş
değildir. Her sene 50 bini mütecaviz vatandaşın
bu menhus hastalıktan ölmekte olduğu bilinen
bir hakikattir. Bu âfetin önüne geçmek sadece
büyük verem hastaharieleri tesis etmekle mümkün
olmaz. Yapılacak iş bu hususta mütevazı çalış
maktan ibarettir. Mesken inşaatı kolay, ucuz
gıda .temini mümkün, havası müsait bölgelerde
basit pavyonlar inşa ederek bu zavallı vatandaş
larımızın Devletin müşfik kucağına almamız lâ
zımdır.
Bu suretle hem hastanelerin tedavisi imkânı
sağlanacak ve daha sıhhi bir entan membaı, tec
rit edilmekle muhitine zararlı olmaktan çıkacak
tır. Millî Savunma Bütçesinin müzakeresi sıra
sında işaret olunjduğu üzere vereme tutulan as
kerlerin tebdilihava ile memleketlerine gönderil
mesi hiçbir suretle caiz olamıyacağından bu mev
zuda her iki bakanlığın iş birliği yaparak müşte
rek bir imkânı araştırmaları iktiza eder.
Bir sene zarfında dünya üzerinde 6 milyon in
sanın kanserden öldüğü tahmin edilmektedir.
Nüfusumuza nispetle memleketimizde bu hasta
lıktan yılda asgari 60 bin kimsenin öldüğü mu
hammen neticesine varmak zaruretindeyiz. Bu
mühlik hastalığın da diğer bir kısım hastalıklar
olduğu gibi bir mücadele mevzuu yapılması za
manının gelmiş ve geçmiş olduğuna inanıyoruz.
Keyf verici zehirler: Büyük şehirlerimizde ve
bilhassa İstanbul'da zabıtai ahlâkiye ve mania
nın vazifelerini hakkiyle görmemelerinden müte
vellit eroin, kokain ve morfin gibi zehirli mad
deler cemiyet bünjyesinde tahripkâr tesirini icra
etmektedir ve bilhassa fuhuşla mücadelede gös
terilen kayıtsızlık ve suiistimaller zührevi hasta
lıkların intişarında başlıca âmil olmakta ve ce
miyetin ahlâkını temelinden sarsmaktadır. Bugün
askerî ve sivil tababette mühim bir ihtiyaç halin
de kendisini hissettiren kan bankası mevzuuna te
mas etmek isteriz.
Mevzu malûmunuz olan bu kan almak ve lü
zumlu hastalara vermek mânasını taşıyan) kan
bankasının Türkiye'nin en az muhtelif üç bölge
sinde teşkili bir zaruret olarak mütalâa olunabi
lir. Dünya tababet alemince ötedenberi bilinen ve
İkinci Cihan Harbinde yapılan tatbikatlarla tesiri
tamamen anlaşılmış bulunan kan alıp verme mev-
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zuunda tababet âleminin katettiği merhaleye ye- [ tamamlamak için yine onun büyük varlığıdan
tişmek ve iktiza eden bîlgiinin bütün doktorları
aldığımız ilham heyecan içinde hamle yapmak
mıza verilmesi bizim için bir gaye ve hedef olma
kararındayız.
lıdır.
Sayın arkadaşımı hastanelerimizin, hakika
Bütçeye taallûk eden bu kısa tenkidimizi yap
ten bizim de şikâyetçisi olduğumuz müşkül du
tıktan sonra aylardanberi matbuat sütunlarında
rumundan. bahsettiler.
münakaşa mevzuu olan bir kısım doktorların Te
Bendeniz de kısaca bu nokta üzerinde maru
kaüt Sandığı Kanununun bahşettiği salâhiyete
zatta bulunacağım.
istinaden tekaüde sevkedilmesî keyfiyetine temas
Arkadaşımız tenkidlerinde Sağlık Bakanlığı
etmeyi muvafık bulmaktayız.
çalışmalarını sathi ve zevahiri kurtarmak için
Yüksek malûmunuzdur ki; Tekaüt Kanunu
yapılan bir gayretten ibaret olarak vasıflandır
nun Hükümete verdiği bu yetki bir nevi tasfiye
dılar.
mahiyetindedir. Ancak vücudundan istifade ediDemin de arzettiğim gibi Sağlık Bakanlığı
lemiyeeek olanlar hakkında bu hükmün tatbiki
kendi bünyesindeki hamiyetli, gayretli hekim
iktiza ederken ilim ve irfaniyle mâruf ve şahıs
lerin, sağlık personellerini himmetiyle işbirliğiyle
larından daha istifade edilebilecek birçok değerli
ve memleketin, hakikaten, şimdiye kadar ihmal
doktorların bir politika mülâhazası ve şahsi in
edilmiş, bakılmamış, kendi haline terkedimiş sıh
fial mahsulü olarak vazifelerine son verildiği yo
hati için, elinden gelen gayretle, imkânlarının
lundaki neşriyat efkârı umumîye üzerinde iyi te
âzami müsaadesi nispetinde faydalanmak sure
sir bırakmamıştır.
tiyle çalışmaktadır.
Vücuda gelen eserler ne kadar faydalı olursa
Memurların istikballerine taallûk eden bu ka
olsun, biz, parti olarak, bunların yettiği iddia
bil hususatta çok dikkatli ve âdilâne hareket edil
sında değiliz, önümüzde bizi bekliyen birçok
mesinin icabedeceği kanaatinde bulunmaktayız.
işlerimiz vardır; bunların arasında sağlık mev
Dr. GALİP KENAN ZAÎMOĞLU (Giresun)
zuu evleviyetle dâhildir.
— Sayın arkadaşlarım, muhalefet adına konu
Saym arkadaşımız kanser mücadelesinden
şan Sayın Ahmet Gürsoy arkadaşım bu kürsü
bahsettiler. Arkadaşımızın bu mevzuu ilmî zavi
den köy sağlığı, içme suyu ve çeşitli sıhhi ihti
yeden süzerek bahis konusu ettiğini zannetmiyo
yaçlarımız hakkında beyanda bulundular.
rum. Kanser mücadelesi, kanser dâvası bir idare
Köy sağlığı, Cumhuriyet Hükümetleri tara
işi değildir. Bu ilmî bir mevzudur ve üniversi
fından ele alınmış ve bu mevzuda hayırlı ve
telerde bu işi incelemek için, aramak için kurul
başarılı ilerlemeler kaydedilmiştir. Yapılan işle
muş enstitüler vardır. Bu hastalığın, bugün ne
rin yalnız bu sahada değil, diğer bütün sahalar
sebepten tekevvün ettiği, ne suretle vücuda gel
da da kâfi olduğunu iddia etmiyoruz.Henüz ya
diği belli değildir. Hakikaten korkunç ve beşe
pılması ve tamamlanması lâzımgelen daha bir
riyet için elîm acıları
doğuran bu âfetin,
çok noksanlarımız vardır. Fakat kanser müca
sebebi bilinmediği için idari mücadele teşkilâtı
delesine kadar, daha ziyade bir ilim, bir aka
ile nasıl bir savaş mevzuu olabilir.
demik teknik mevzuu olması lâzımgelen bir işi
burada bahis konusu ederken, 26 seneden beri
Kanser, büyük âlim Virckow'in bundan 50 bu memlekete yapılmış olan çeşitli feyizli işler
60 sene evvel söylediği gibi, daha ziyade tahar
arasında sağlık sahasında vücuda getirilmiş
rüşle husule gelen ileri yaşların bir hastalığıdır
büyük eserlerden de bahsedilmesi bir kadirşi
Bunu bulaşıcı bir hastalık gibi huzuru mil
naslık olur ve insafa daha uygun düş-erdi. Biz
lete teşhir etmek ve zihinlerde derhal ele alınıp
parti olarak, Hükümet olarak Türk Milletinin
önüne geçilmesi kolay olan bir mevzu halinde
iyiliğini, sağlığını sıhhatini sağlamak için yap
canlandıracak surette ifade etmek bence fayda
tığımız, vücuda getirdiğimiz her eseri daima
dan ziyade zararlıdır.
bu milletin malı kabul ederek bundan kendi
Kanserden senede 60 bin ölüm vakası verdi
mize bir iftihar payı ayırmadan çoğunluğunu
ğimiz hakkındaki beyanın mesnedinden haber
sevgi ve güvenini bizim tarafımızda bulduğu
dar değilim. Ve zannediyorum ki, elimizde bunu
muz Türk Milletinin malı sayarak önümüzde
teyit eden ne bir istatistik ve ne de bir malûmat
bizi bekliyen yeni yeni vazifelere koşmak ve | vardır. Bu rakam çok mübalâğalıdır. Şunu
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memnuniyetle kaydederim ki; talebe iken bu- I kuk ettirilmesi imkânını arıyacağmı vadetmişlunduğum Almanya'da hocalarım, salahiyetli
lerdi. Aradan bir sene geçtiği halde biz de tak
hekimler tarafından Türkiye'de kanser vukua
dir ediyoruz ki, bu imkân hâsıl olamamıştır. Ve
tının Orta Avrupa'ya nazaran daha az olduğu
benim kanaatimce daha birçok seneler de bu
ifade edilmişti. Bu bir vakıa ve bir hakikattir.
imkânın elde edilmiyecektir. Bunun için. bir ta
Eski zamanlarda tetkik ve istatistik kifayetsiz
raftan memleketi sağlık dâvasını tazyik eden
liğini de hesaba katsak bile hakikat budur. Sı
bu büyük ihtiyaç, diğer taraftan bütçenin kifa
cak memleketlere doğru, hattı istivaya doğru
yetsizliği bizi bir hâl çaresi aramaya mecbur
yaklaştıkça kanser vukuatı azalmakta buna mu
ediyo»'. Benim kanaatimce bir kaç defa da bahis
kabil verem hastalığı çoğalmaktadır.
mevzuu edildiği üzere bu çare ancak, bu masra
fa milletin de hiç hissetmeden mütevazı ölçüde
BAŞKAN — Altı dakikanız kaldı, cevap
iştirak etmesi ile mümkündür. Almanya'da, İs
vermeyin, teferruata girmeyiniz.
viçre'de, İngiltere'de ve buna mümasil diğer bâ
Dr. GALÎP KENAN ZAÎMOĞLU (Devamla)
zı memleketlerde hasta kasası teşkilâtı namı al
— Üniversitelerimiz bu korkunç, beşeriyet için
tında bir taazzuv vardır. Buraya vatandaş ve
tehlikeli mevzuu ele almıştır. Bu hususta kurul
Devlet
memuru abone olur, ayda elli kuruş, bir
muş olan Enstitü dikkatle çalışmaktadır.
lira
gibi
küçük bir yardımla bu büyük hizmet
Şimdi sağlık konusunda kendi noktai nazarı
âbidelerinin meydana, gelmesine de. fiilen katı
mın arzına geçiyorum.
lırlar. 20 milyon nüfusumuzun, muayyen bir yaş
Bu memlekette sağlık mevzuunda halledil
tan
itibaren on milyonu, bu sağhk kasaları, sağ
mesi lâzımgelen iki nokta vardır.
lık
sigortaları
teşkilâtına katılmak suretiyle ay
Birincisi, bugünkü hastanelerimizin durumu
da
elli
kuruş
verdiklerini
hesaba katarsak, sene
ile ona ek olarak mütalâa edilmesi lâzımgelen,
de 60 in il yon lira gibi bir yekûna sahip oluruzayrılmaz bir cüz'ü olarak mütalâası icabeden
ki, bu da, bize lâzım tesisleri hastaneleri kur
koruyucu, tababet tesislerimizin vaziyetidir.
maya,
vücuda getirmeye esaslı, bir başlangıç
Hiç şüphe yoktur ki, daha evvel de mütaadyardımı
teşkil eder.
dit defalar arz ve izah edildiği gibi, sağlık te
sislerimiz ve hastanelerimiz bugünkü ihtiyaca
BAŞKAN — Zaimoğlu; on dakika geçti rica
göre gayri kâfidir. Takriben 11 bin Devlet yata
ederim usulü, bozmıyalım. Bir kaç cümle ile sö
ğına sahip olduğumuza nazaran bunun nüfusu
zünüzü bitiriniz.
muza nispeti 0,00054 gibi gayet az bir rakamdır.
Dv. GALİP ZAİMOĞLU (Devamla) — Bu
Halbuki büyük Avrupa Devletlerinde bu vakam
ai'zettiğim yüz bin yatağın yapılması halinde,
0,0194 e kadar yükselmektedir.
nahiyo ve kazalarımıza kadar sağlık hizmetleri
Bisim bugün içinde bulunduğumuz, sağlık
ni hastaneleri, vatandaşın ayağına kadar götür
dâvasını halledebilmek ve ona lâyık olduğu müs
mek imkânını bulacağız. Ben milletin büyük ço
pet cevabı verebilmek için 100 bin yatak lâzım
ğunluğunu sevgi ve güvenini daima kendi yanın
dır. Bıı yüz bin yatağın temini için harbden ev
da bulan C. H. P. ve onun TTükümetlerinin bu
velki rayiçle yarım milyar lira ve bugünkü ra
mazhariyeti elde edeceğini ve sağlık işlerimiz
yiçle de bir milyar liraya yakın paraya ihtiyaç
bu merhaleye ulaştıracağını kuvvetle ümit edi
vardır. Elimizde bulunan ve milletin dişinden
yorum.
tırnağından artırarak memnunlukla verebildiği
BAŞKAN — Dr. Saim Ali Dilenire. (Yok
bütçe ile bu bir milyara yakın masrafı yapmak
sesleri)
ve bu kadar büyük bir tahsisatı sağlık bütçesi
Muzaffer Koçak.
ne ayırmak imkânı yoktur. Ve uzun seneler de
MUZAFFER KOÇAK (Van) — Efendim;
•olamayacaktır.
müsaade buyurursanız Sağlık Bakanlığına evve
Geçen sene ve daha evvelki senelerde hepi
lâ bir teşekkür borcumu eda edeceğim. Sonra
miz haklı bir dilek olarak yurt sahalarımızda
hafif bir serzenişte ve bu meyanda bir iki te
hastanelerimizin şahit olduğumuz perişan duru
mennide bulunacağım.
mundan müteessir olarak vilâyet hastanelerinin
Devlet Büttçesine alınmasını teklif etmiştik. Sa
Bakanlığın geçen sene teşkil edip Doğu böl
yın Bakan geçen sene bütçesinde bunun tahak- I gesine göndermiş olduğu seyyar sağlık ekiple-
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finin çalışmaları çok verimli olmuştur. Halk
üzerinde bıraktıkları maddi ve mânevi tesirler
de cidden çok müspettir. Bilhassa ekiplerde va
zife alan doktor ve memur arkadaşların, birer
misyoner gibi o mahrumiyet
mmtakalarında
canla, başla çalışmaları ve halka gösterdikleri
bilgi ,nezaket, tevazu takdire lâyıktır. Gerek
Bakanlığa ve gerekse bu arkadaşlara huzuru
nuzda teşekkürü bir borç bilirim. Gönül isterki
imkânlar müsait olsa bu ekipler daha çoğaltılsa
her ile birer ekip verilse bütün köylerin bunlar
dan istifadesi sağlansa.
Van'da özel İdarenin bir memleket hastane
si, Bakanlığın da bir doğumevi vardır. Her iki
sinde de 1943 ten beri doktor yoktur. Memleket
Hastanesine 1948 senesinde bir dahiliye mütahassısı gönderildiyse de o da bir sene kalmadan
tekrar kaldırıldı ve yerine başkası da hâlâ gön
derilmedi. Şimdi her iki hastane de yine dok
torsuzdur. Gerçi bu hastanelere askerî doktor
lar vekâleten bakmakta iseler de maalesef bun
lardan da lâyıkı veçhile istifade edilememek
tedir. Çünkü bu arkadaşların kendi asli vazife
lerine ve hususi muayenehanelerindeki hastala
rını tedaviye yetecek kadar vakitleri yoktur. Bu
dar zamandan ayrılabilen küçük bir vaktin de
matlup faydayı temin edemiyeceği bedihîdir.
Bu arkadaşların göstermiş oldukları feragat
kendi aleyhlerine maddi zararlar tevlit etmekle
beraber bazan dedikoduya da yol açmaktadır.
Onun için Bakandan çok rica ediyorum bu has
tanelere mürettep doktorları her neye mütevak
kıf ise bir an evvel tâyin edip göndersin. Aksi
takdirde bugünkü durumlariyle muhite faydalı
olamıyan bu müesseselerin idamesinde hiçbir
mâna yoktur.
Van özel İdaresinin malî durumu geçen se
neden beri çok bozulmuştur, aylarca memurla
rına maaş verememektedir. Halen dahi memur
ların 3 - 4 aylıkları tedahüldedir. Bu durum kar
şısında memleket hastanesine yetecek kadar
ödenek ayıramadıkları gibi ayırabildiklerini de
vaktinde ödiyemiyorlar. Hastane binasının in
şası için bütçeye ödenek konulduğunu sayın Ba
yındırlık Bakanı müjdelediler. Teşekkür ederim.
Sağlık Bakanımız da yapmış oldukları vâit ge
reğince daimî masraflarının bu yıldan itibaren
umumi bütçeye alınacağını temin ve teyit bu
yururlarsa halkımızı ve özel idareyi ferahlan
dırmış ve minnettar kılmış olacaktır.
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Bir de iskâna taallûk eden bir mesele r a r .
Van'ın Edremit köyü en kalabalık ve büyük
köylerimizden birisidir. Arazisi diğer köylere
nazaran çok dardır. Buranın arazisi mevcut hal
kın yarısını dahi idareye kâfi değilken bu kö
yün yanına - ilimizde daha müsait ve geniş ara
zili boş köyler olmasına rağmen - sırf gösteriş
maksadiyle bir göçmen köyü yapıldı. Yerli hal
kın bâzılarının ellerinde üçer, beşer dönümlük
kendi malları kaldı. Her iki taraf da ellerindeki
mevcutla on senedenberi kıt kanaat geçinip gi
diyorlardı. Evvelki sene iskân dairesi durup
dururken indi bir kararla yerlilerin elinden
kendi malları bu birkaç dönümlük araziyi de
alıp göçmenlere verdi. Ve yerli halk çok acıklı
bir duruma düşürüldü. Ve yaptıkları şikâyetler
de hiçbir müspet netice vermedi. Gerçi bunlar
dan bâzıları mahkemeye müracaat suretiyle hak
kazandılarsa da fakat birçoğu kudretsizlik yü
zünden mahkemeye de gidememektedirler. Çok
perişan ve meyus bir durumdadırlar. Bu işin de
halledilmesi ve esasen birçok indi kararlarla
mütemadiyen halkı izaç eden Van iskân işleri
nin bir düzene konulmasını rica ederim.
Dr. AZİZ UKAS (Mardin) — Efendim, bir
vatandaşı hastalandıktan sonra tedavi etmek
tense onun hasta olmamasını temin etmek elbette
daha iyi, daha uygun ve daha ucuzdur. Cum
huriyet Hükümetlerinin sağlık politikasının da
bu istikamete doğru teveih
edilmiş olduğunu
görmek bize haz verir. Bunu temin eden araç
lardan biri de mücadelelerdir. Tıbbın bu müca
delelere verdiği kıymetli silâhlardan birisi te
mas zehiri bilhassa: istiğmat noktasıdır. Her
devrede onun üzerinde dururum, bu da haşerat
mücadelesi işidir. Haşerat mücadelesinin bizde
aşağı yukarı hastalıkların mühim bir kısmını
ekarte edeceğine inandığım için daha evvel de
bunu mevzuubahis etmiştim. Nitekim bir veba
mücadelesi dolayı si yi e Güney - Doğuda yapıl
mış olan D. D. T. tatbikatı göstermiştir ki, ha
kikaten Cumhuriyet Hükümetlerinin bir büyük
zaferi olan sıtma savaşı yanında parlak netice
lerin alınmasına âmil olmuştur. Ayrıca mü
him bâzı dertleri de ortadan kaldırmıştır. Mese
lâ Şarkçıbanı dediğimiz Halepçıbanı benim yü
zümde 16 tane vardır. Oraya gidenlerin hele
bir kızın burnunda veya gözünde çıktı mı ne ya
pacağını pekâlâ bildiğimiz bu pis mendebur çı
ban tarihe karışmak üzeredir, Bilmem istatis-
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tik yapıldı mı biz bundan büyük bir haz ve ! rımız hemen hemen iş bulamaz bir duruma dü
şeceklerdir.
memnuniyetle bahsediyoruz. Nasıl bu hastalık
Bu memleket varlıklarının yekûnu bugün
büyük mikyasta orada mağlûp edilmiş ise bu
altı bin küsurdur. Buların verimli bir hale ge
nun yanında birçok hastalıklar, bu meyanda
lebilmeleri için gerekli çarelerin aranmasını
Şarkçıbanı da bu suretle yok edilmek üzeredir.
ve bilhassa ihtisas sahibi olmalarının teminini
Binaenaleyh, bu işin daha mühim bir surette,
rica
edeceğim.
bu cihetlere tevcih edilecek bir şekilde düzen
İkinci mesele: Hemşireler meselesidir. Bun
lenmesini başkandan bilhassa istirham ederim.
lar daima konuşulmuş ve her zaman da konuşula
Bir de bize ihsai malûmat verirlerse minnettar
caktır. Bugün hemşirelerin durumu hakikaten
kalırım.
acınacak
bir haldedir, ele alınacak bir durum
Efendim, ihzarı asarı ümran ve esbabı sıh
arzediyor.
Bugün Devlet hastanelerinde 760
hat, icabı hikmeti Hükümet, fakat bunların
kadar hemşire mevcuttur. Bunlara askerî ve
yapıldığını görmek ve bunları bu Mecliste tak
serbest
hemşireleri buna ilâve edceek olursak
dir etmek de muktazayi şanı vekâlettir. Bina
1141
hemşire
vardır demektir. Şimdi mukayese
en aleyh, Mardin'de bundan dört sene evveli
yapalım;
6
000
doktora karşı 1141 hemşire. Hal
ne varıncaya kadar gayet az nispetlerde olan
buki
vasati
olarak
bir doktora dört hemşirenin
esbabı sıhhat, teksif edilmiş bulunmaktadır.
isabet
etmesi
lâzımdır.
Bu hesaba göre 24 bin
Bugün hastanenin
bir üslubu
hakimane ile
hemşireye ihtiyaç var demektir. Bu hemşireler
Devlet Bütçesine umumî muvazeneye alınması
için iş vardır. Halbuki hemşire yetiştiren müesşekli bir, ikincisi Midyat ve Nuseybin'de birer
Meselerimiz mahdut ve çok azdır: Kızılay, istan
sıhhat merkezinin açılması ve her kazaya bir,
bul'da
Şişli Etfal hastanesi, Haydarpaşa Nu
hazan iki doktorun gönderilmiş olması, bizi
mune
hastanesi
ve geçen sene Ankara Numune
bu kürsüde bu teşekkürleri yapmaya sevk ve
haslar illide acilci' i ir •. emsice okulu. Bu tem
icbar etmiştir.
po ile yetişen hemşire adedi ihtiyaca gayri kâ
Binaenaleyh, bu tempo böyle devam ettiği
fidir. Bu vaziyette biz 24 bin hemşireyi çok zor
müddetçe ve bütçeye daha çok para koymak
bulacağız. Bunun sebeplerini araştırmak lâzım
imkânı sağlanırsa
Cumhuriyet Halk Partisi
dır, arkadaşlar. Çalışmalar yapılıyor, bâzı teş
Hükümetlerinin Sağlık politikasının muvaffak I
kilât kanunları hazırlanıyor. Hakikaten bugün
olacağından asla şüphe etmem.
kü mevzuatımız o şekildedir ki, Türk kızları,
Dr. ESAD OKTAY (Kars) — Sayın arka
Türk hanımları, kadınları bu mesleke rağbet
daşlar, vakit az olduğu için mukaddeme yapmıgöstermemektedirler. Çünkü bugünkü mevzuat
yacağım. Yalnız, bütçe münasebetiyle birkaç
bu yolda çalınmayı teşvik edici bir vaziyette
noktaya temas edeceğim ve görüşlerimi yüksek I değildir.
huzurunuzda arzedeceğim.
I
Onun için mevzuatımızı değiştirelim, mektep
Sıhhat işleri konuşulurken, tabiî başta sıh
adedlerini çoğaltalım ve bir an evvel bu hemşire
hatin erkânı harbleri olan doktorlar gelir.
kadrosunu yükseltelim, mesleki cazip bir şekle
Memleketimizde her zaman, memnuniyetle
koyalım.
tekrarladığım gibi, altı bin küsur doktorumuz
Geçen sene de bütçe müzakeresinde geniş ola
vardır. Her sene Ankara ve istanbul Üniversi
rak arzetmiştim, hemşiresizlik yüzünden Ameri
tesi Tıp Fakültesinde yüzlerce gençlerimiz ye
ka'da birçok hastane kapanmıştır ve kapanmak
tişmektedir. Ancak bu varlıkların cümlesini ih
üzeredir, onlar da çare aramaktadırlar. Biz ise
tisas sahibi yaparak memleketin her tarafına
acınacak durumdayız, bir çare bulmak zarureyaymak ve bu elemanlardan istifade etmek im
i indeyiz.
kânlarını henüz bulmuş değiliz.
Sayın arkadaşlarım; verem işi: Bütün dün
Bir taraftan halk ve memleket doktora ihti
yanın kabul ettiği gibi verem sosyal ve bir ana
yaç gösterirken diğer taraftan doktorlar iş bu
dâvadır. Memnuniyetle kabul edelim ki, Sayın
lamamaktadırlar ve iş aramaktadırlar. Hikmeti
Sıhhiye Bakanımız bu işi ele almış, çalışmakta
sual olundukta, bunların ihtisas sahibi olmayış
dır. Fakat muvafık netice bugün alınmış değil
larıdır. Artık ihtisas sahibi olmıyan doktorla- | dir, henüz alınmaktan da çok uzaktır. Bunu ra-
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kamlarla arzedeyim. Aşikârdır ki, veremden se ;
BAŞKAN — On dakika tamam, rica ederim.
nede 40 000 ölüm veriyoruz. Binaenaleyh ve I
Dr. ESAD OKTAY (Devamla) — Müsaade
remle de 40 000 yatağa ihtiyaç vardır. Fakat
ederseniz, 'bir dakika.
mevcut yataklarımızın yalnız iki bini vereme
BAŞKAN — iki dakika.
tahsis edilmiştir. Sayın Sağlık Bakanının çalışDr. ESAD OKTAY (Devamla) — Efendim,
ınalariyle önümüzdeki sene öyle tahmin ediyo
müsaadenize teşekkür ederim. îki dakika da
rum ki, beş yüz bin yatak i La ve edilecektir. Hal
hastaneler için mâruzâtta 'bulunacağım. Hasta
buki 30 - 40 bin yatağa çıkmak için çok gayret
nelerin 'birçoğu Muvazenei Umumiyeye alınmış
ler sart'etmek lâzımdır.
verimli ve gayet iyi !bir şekilde çalışmaktadır.
Arkadaşlar, bir de kimsesiz ve bakıma muh
Ancak 32 kadar hastane halen özel idarededir.
taç çocuklar meselesine temas etmek istiyorum.
Bu meyanda Kars Memleket Hastanesi de dâ
Yüksek Meclisin hassasiyet ve ilgi gösterdiği
hil olduğu halde bunların durumları çok acık
noktalardan biri de kimsesiz, bakıma muhtaç
lıdır. Bunların da Umumi Muvazeneye alınma
çocuklar meselesidir. 27 Mayıs 1949 da 5387 sa
sı için Sayın Sağlık Bakanı arkadaşımızla 'gö
yılı Kanun meriyete girdi ve bütçeye 750 bin
rüştüğümüz gibi, kendileri hususi idareler ka
lira para kondu, Bütçe raporunda da görüyo
nununun çıkmasını beklemektedirler. Bu ka
ruz, Ibu 750 bin liranın 400 bini Millî Eğitim Ba
nun çıkınca bütün hastaneler Umumi Muvaze
kanlığına devredildi, 350 (bin lirası da Sağlık
neye geçecektir. Bu kanun çıkıncaya kadar da,
Bakanlığında kaldı.
O raporda gösterildiği
'bu hastanelere Umumi Muvazeneden yardım
veçjhile, bu paranın sarfı şu suretledir; 33 bin
yapacaklarını vait îbuyurmuşlardır. Kendilerine
lirası İzmir Çocuk Yuvasına, 50 'bin lirası İs
şükranlarımı arzederim.
tanbul Darülacezesine, 25 bin lirası Gaziantep
Burada sözlerimi bitirirken yardım husu
Belediyesi emrine 0 - 7 yaşındaki çocuklar için,
sunda Kars Hastanesinin de nazarı itibara alın
242 bin lirası da bina tedariki için verilmiştir.
masını bilhassa rica ederim.
Bu iş için 'bu sene de yine 'bütçeye konan
Bir de yüksek huzurunuzda Ardahan'da açı
750 'bin liranın 400 bin lirası Millî Eğitim Ba
lacak sağlık merkezi için yine kendilerine te
kanlığına, 350 bin lirası da Sağlık Bakanlığına
şekkürlerimi arzedeceğim. Sağlık merkezleri bi
ayrılmıştır. Biliyorsunuz ki, kaibul buyurulan
liyorsunuz 'ben ve daha birçok arkadaşlar gibi
kanuna göre, bu işi Millî Eğitim ve Sağlık Ba
bu işi bir dâva olarak ele almış hulunuyoruz.
kanlıkları müşterek yapacaktır. 0 - 7 yaşma
Böyle hayırlı hir müessesenin foir tanesinin
kadar çocukların bakımını Sağlık Bakanlığı
Kars'ta numune olarak açılması cidden göğsü
üzerine almış, 7 yaşından yukarısını da Millî
müzü kaflbartıyor.
Eğitim Bakanlığı, Buna diyeceğim yok. Çalış
Mâruzâtım bundan ibarettir.
malar da meydandadır. Daha ilk adımlarını at
BAŞKAN — Hikmet Fırat.
makta olduğu görülmektedir. Yalnız bu nok
tada ilâve edeceğim ve rica edeceğim bir mese
Dr. HİKMET FIRAT (Malatya) — Arka
le vardır. Kimsesiz çocuklar meselesinde gerek
daşlar, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının
kimsesiz çocuklar için gerekse cemiyet için en
1950 yılı Bütçesini müzakere ederken bu büt
Ibüyük tehlike teşkil eden anormal Ve asosyal
çeye Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Büt
çocuklardır. Bunlar da feîlhassa yedi yaşından
çesi demiyelim de memleketin kalkınma bütçesi
yukarı olan çocuklardır. Bilhassa cemiyetin, bu
diyelim. Çünkü her türlü harekât, her türlü ba
kanunun ve hepimizin hedefimiz hem bu çocuk
kanlıkların kalkınması mutlaka sihhate daya
ları kurtarmak ve hem de aynı zamanda cemi
nır. Sihhatli olmıyan, sihati aksak olan bir mil
yeti bunların zararlarından korumak ve kur
letin hiçbir şubede, hiçbir sahada kalkınması
tarmaktır. Bunun için toplama yerleri ve mü
na, verimli olmasına imkân yoktur.
şahede yerleri yaparak bunları oralara topla
Arkadaşlar, bu mukaddemeyi yaparken
mak lâzımdır. Mariz, hasta olanları hastanele
mâruzâtım, bütçenin esasına dokunmak olacak
re, sağlam, iş 'görecek kabiliyette olanları da
tır. Bakıyoruz her bakanlığın bütçesi inkişafta,
iş yerlerine sev'ketmek ica'beder. Bu 'bizim için
bizimki ise nispî bir inkişaftadır. Sağlık ve Sos
Ibüyük bir vazifedir.
yal Yardım Bakanlığı Bütçesini umumi bütçe
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ile kıyaslarsak, % 4,5 olduğunu görürüz bi
naenaleyh bir milletin sıhhatine tahsis edi
len miktar % 4,5 tur ki, bu, çok az bir mik
tardır. Binaenaleyh % 4,5 gibi kifayetsiz ve fa
kir bir bütçe ile elbette bu işde verimli, kud
retli olmak ve her türlü medeni vasıtalarla boy
ölçüşmemize, sağlık bakımından, medeni âlem
den asla geri kalmamanız bakımından böyle bir
teşekkülün, bu Bakanlığın verimli olmasına
hayret ediyorum. Ve onlara canla başla teşekkür
ediyorum. Ama bu aksaklıkların bize vermiş ol
dukları zararları müsaadenizle telhiz edeyim.
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının esas va
zifesi, meşgalesi esas itibariyle randımanı, nüfu
sumuzu artırmak ve milletin sihhatinin korun
masıdır. Koruyucu tedbirlerin lüzumlu ve isa
betli olması neticesine bakarsak onlar, milletin
nüfusunu artırmaktadırlar. İşte bizim randı
manımız burada ölçülür. Milletimizin artımına
ve nüfusumuzun ilerlemesine bakalım : 1927 so
nesinde bir nüfus sayımı yapıldı. Hatırımda
kaldığına göre; 13 G00 000 idi. Sekiz sene son
ra bir sayını daha yapıldı, bu sayımda da
16 200 000 e çıkmıştı. 5 yıl sonra bir sayım daha
yapıldı; 17 800 000 ni bulmuştu. En son 1945 sene
sinde yapılan sayımdır ki, yekûnu 18 800 000
dir. Vaktiniz müsait olduğu zaman bir kaleme
vurursanız artış ortalama binde 11,5, nihayet
binde 12 yi bulur. Biz önümüzdeki sene bir sa
yım yapacağız nüfusumuz bu kıyaslamaya göre
20 milyonu bulacaktır. Bu bir artıştır. Avrupa
devletlerinden 36 sının istatistiklerini tetkik et
tim. Bu durumumuz kötü değil, iyidir. Bu T6
memleketin 28 inden üstündür. İyi ama bunun; ı
iftihar etmiyelim bizim bir hususiyetimiz var
dır; her milletin kendi bünyesine göre hususi
yeti olduğu gibi. Çünkü bizim verdiğimiz bu
açığı kim telâfi ediyor biliyor musunuz?. Ana
dolu'nun saygılı, muhterem anaları telâfi edi
yor. O analar bu açığı kapıyor. Yani çok do
ğuruyor ve bütçenin açıklığından dolayı biz
bunların hizmetlerine koşamıyoruz çok öldürü
yoruz. O halde bu çok doğuş ve çok ölüş ara
sındaki fark bu muvazeneyi temin ediyor ve bi
zi ayakta tutuyor. Ben buradan, Anadolu'nun
fakir halkına, yetişmiş, müdrik analarına bu mil
let kürsüsünden hürmetle bu mesailerine devam
etmede gayret göstermelerini rica ediyorum.
Medeniyet ilerledikçe doğum azalacaktır. Bu
gayet tabiidir. Dünyanın bütün medeni memle-
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ketlerine bakalım, hâttâ bizim memleketimize
bakalım. İstanbul, İzmir, Ankara Anadolu'nun
durumunda mıdır?. Değildir arkadaşlar. Bu üç
şehrimiz açık veriyorlar. Çünkü medeniyete ulaş
mış medeniyetin nuruna kavuşmuşlardır. Ama
ne yapalım onlarda bu memleketin insanlarıdır.
Vazifelerini yapmaları lâzımdır. Ama günden
güne kısırlaşıyorlar arkadaşlar. Bu doğru değil
dir.. Oralarda ki, anneler de memleket vazifele
rini görsünler, evlât yetiştirsinler. Anadolu an
nelerini örnek alsınlar. İstatistikleri arzedip ba
şınızı ağrıtmak istemem. Ama memlekette 1 000
de 42 - 43 doğum oluyor..
Fakat bundan zayiatımız binde 30 u bulur.
Aradaki artış farkı binde 12 dir. Bunun hesa
bını demin arzetmiştim. O halde bu binde 30 ne
oluyor? 20 milyon nüfusa göre senede doğumu
muz 848 - 850 bini bulmaktadır, fakat bundan
600 000 i ölüm suretiyle gidiyor arkadaşlar. Ne
den gidiyor? Belli başlı iki hastalık vardır ki,
bizim belimizi bükmektedir. Bunu mütahassıslarımız, bilhassa Bakanlığımız da bilir, vaziyeti
çok iyi kavramış ve üzerinde ısrarla "durmak
tadırlar. Ama takati dâhilinde.. Ne verirsek
onunla çalışıyor.
İlk sırada küçük yaştaki çocuk ölümleri ge
lir, ondan sonra nazarı dikkati celbeden verem
den olan kayıplarımızdır. Diğer hastalıklar
dünya ölçüsünde olup korkulacak neticeler ver
mediğinden bunun üzerinde durmuyorum.
Bu iki branş üzerinde durduğumuz zaman
kazancımız çok büyük olacaktır.
Şimdi bunu Millî gelirimizle hesap edersek
beher nüfusumuza vasati olarak 500 küsur lira
düşer. Bunu zayiatımızla kuruşlandırırsak 300
milyon lira eder. Yani para itibarı ile bu kadar
kaybımız vardır. Nüfus itibariyle de kaybımızı
söylemek isterim; asker arkadaşlar çok iyi bi
lirler ki aşağı yukarı 3 kolordu kaybediyoruz.
Hiçbir meydan muharebesinde biz bu zayiatı
vermeyiz. O halde biz daima harb halindeyiz.
Bunun telâfisi nedir? Bütçeye fazla para koy
maktır. % 4. 5 verdiğimiz bir vekâlet bütün
gayret ve güzel niyetlerine ve tam mânası ile
şuurlu gayretlerine rağmen bu işte muvaffak
olamayız. Her yıl burada ıstıraplarımızı tekrar
etmeye çalışırım. Devresini ikmal etmiş bir mil
letvekili sıfatiyle son feryadımı yapıyorum. Ve
şuna eminimki bizden sonra gelenlere emanet
ve bir vedia olsun ki Sıhhat Vekâletinin bütçe-
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sini, takatimiz ne olursa olsun normal olarak
:% 10 dan aşağı düşürmesinler. Vebal ve güna
hı bizden sonra gelenlerindir. Eğer bunu yap
mazlarsa (Alkışlar)
BMİNÎTTlN ÇELÎKÖZ (Balıkesir) — Muh
terem arkadaşlar ,bittabi malûm olan dakikala
ra sığdırmak için söylenmesi lâzımgelen birçok
isteklerimden sarfmazarla, yani eski bir tâbirle,
ehem mi mühimine tercih ile bâzı mâruzâtta bu
lunacağım.
Sağlık vadisinde bakanlığımızın memleket
dâhilinde ,kendi bünyesi içinde meydana getirmis olduğu hareketler hakikaten takdire şayan
dır. Bilhassa, geçenlerdeki maruzatımda mem
leketimiz deli sular memleketidir demiştim, bu
yüzden bizde sıtma daha çoktu. Fakat bugün
denebilir ki her gittiğimiz ve uğradığımız köylerde halk, bu yüzden Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakanlığımıza teşekkür etmektedir. Bundan
epeyce sene evvel şiş karınlı insanlara çokça
raslardık. Şimdi raslamıyoruz.
Bakanlığın veremde de aynı şekilde muvaf
fak olacağına kanaatim vardır. Yalnız bu se
beple şunu arzetmek isterim ki Balıkesir Vilâyeti içinde, kazaları da dâhil olmak üzere hakikaten iktisadi vadide sarsıntı ve hattâ kendini
sarsar ve tartaklar vaziyetler mahsus olduğu
için, kendisine bakamaması yüzünden bu illetin
epeyce alıp yürümüş olduğu vâkidir. Ve bu yüz
den dir ki, bütçesinin fakirliğine rağmen Bandırma, Balıkesir ve Edremit gibi yerlerde, hususi muhasebe iki milyon lira istikraz ederek
hastaneler temellerini atmıştir. Yeni yapılan
hastanelerin eski hastanelerle mübadelesi neticesi Bandırma ve Edremit'te birer verem dispanseri haline getirileceği, esasen bu hastanele
rin temelleri atılırken sayın bakan da bu hava
liyi gezmiş ve bizzat görmüşler ve vâid buyur
muşlardı, belki bu sene biter, öğrendiğimize
göre yarım milyon lira, 250 000 lira sarfiyle
verem hastanesi yapma yerine Sağlık Bakanlı
ğının 50 000 lira sarfiyle lüzumlu yerlerde hakikaten ihtiyacı karşılıyacak tecrithaneler mey
dana getirileceğini öğrenmiş bulunuyoruz. Ve
bunu tetkik ettiğine ve yer yer tetkikat yaptığı
na vakıfım. Bizim havalide Durak gibi, Konakpınar gibi, Savaştepe gibi Yağcılar gibi bucak
larda birer ve acele bir şekilde bir verem dis
panseri meydana getirivermek bizim için çok
iyi olacaktır. Arzettiğim yerlerde müsait olan
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I yerler vardır. Yalnız burada birşeyi kaydetmek
isterim, Eylül sonunda veya Birinci teşrin baş
larında dördüncü defa olarak Bandıma'yi ziya
retimde orada verem dispanserini elli bin lira
sarfı ile meydana getirmek imkânı var olduğuna
vakıf oldum. Burada, Gönen gibi, Erdek gibi,
Karacabey gibi yerlerin Bandırma ile ilgisi
çoktur. Temas ettiğim kimseler bu şekildeki bir
dispanser, bizim bu hinterlant dahilindeki ihti
yacımızı karşılıyabilir. ileri sürdükleri güzel fi
I kirler vardır. Bendeniz bunu derhal, geniş bir
I vaziyette mektup yazarak arzettim. Buraya geldim; o mektubu araştırdım, mektup bakanın eli
ne geçti mi, geçmedi mi bilmiyorum, çünkü ken
| disi bu sene bir çok seyahatler yapmıştır, o
mektubu alâkadar zatın kendisine vermesi lâzım
I gelirdi; eğer vermemişlerse, ne diyeyim; kelime
bulamıyorum, zafiyetine vereceğim; beni af bu
yurun. Ortaya atılan dert için kulak üstüne yaI tılamaz.
Bendenizin temas etmek istediğim nokta,
sırf, halkın bende bıraktığı intiba dolayısiyledir. Arkadaşlar, İstanbul, Ankara, İzmir, Balı
I kesir, nerede olursa olsun, kendi yerine göre, vi
I zite parası ne olursa olsun, ben miktarını söyleI miyeceğim, bakan daha iyi bilirler, 25 liradan
üç liraya kadar mukannen, birleşme yapılarak,
tröst teşkil edilerek, vizite parası alır ve böylece
zorlayışlar var. Bundan halk müştekidir; Sağ
I lık Bakanlığının bunu Sağlık Bakanının mutla
I ka organize etmesini dilerim ve çok yerinde bir
şey olur.
I
Bu münasebetle bu kürsüden 2-2,5 sone ev
I vel söylediğim bir fikri tekrar etmek isterim.
I Bi hassa hastanelerde çalışan doktorların mu
hakkak surette hastane ve hastanenin kliniğine
bağlanması lâzımdır. Kendilerini de tatmin ede
bilmek için mutlak surette onlara bir ödenek
vererek doyurmak gerekir ki dışarda gözü ol
masın. Gerek İstanbul fakültelerine bağlı has
taneler ve gerek hususi muhasebelere ve umumi
I bütçelere bağlı hastaneler bu yüzden verimli
olamamaktadır ve baş vuran hastaların çok zah
met çektiğine ve hattâ hastalığını artıranları
bulunduğuna çok rasladık.
I
Şimdi en büyük ve en son mâruzâtım şudur:
Köy ebe mektepleri vardır, bunlardan çıkanlar
köylere ebe olurlar ve 15 lira maaş alır.'ar.
I
Köylere ebe olacaklar da, ve köy ebe mek
| teplerine alınanlarda mutlaka aranan şart ilk

i
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okuldan çıkmış olmaktır» fakat aralarında ortadan dahi çıkanlar vardır. Bu yıl Bakanlık
mekteoten çıkanları hesap etmemişiz. Ne olacak,
kadrodan biraz fazla gelmiştir, bu kadroya fazla gelenler tabiî boş bırakılmamıştır, yerlerine
gönderilmişlerdir. Fakat kadro olmadığı için
maaşla gönderilmemişlerdir. 2919 sayılı Kanun
ahkâmına göre mecburi hizmetleri olduğu içiii
ücretle yollamışlardır. Birçok vilâyetler butlu
ya doğru anlamışla.! veyahut da mutlaka böyle
olması lazımdır diye kanaat getirmişler, bu koy
ebelerine ücretlerini vermişlerdir. Fakat şunu
esefle su kürsüden arzederim ki; bizim vilâyete
gönde* ilen beş ebe altı aydır maaşlarını alama
mışlardır. Vilâyet yazıyor, Sağlık Bakanlığı işin
içinden çıkamıyor.
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j
Devlet, Belediye, Hususi muhasebeler. Ken
. di hesaplarına....
BAŞKAN — Vakit tamam, rica ederim.
|
EMİNÎTTİN ÇELİKÖZ (Devamla) — Ben
ı
buraya gelirken saate baktım.

|

Tekrar yazıyorlar, ebeler feryat ediyor, ay
lıkları verilmediği için köylüler bile biz bunlara
nasıl inanalım diyor; bunlara nasıl inanalım ki
Bakanlığı bile ücretini yollamıyor gibi bir
eda takmıyorlar, bu yüzden tuhaf bir zihniyet
peyda olmuştur. Feryatnameleri bize aksetti. Bu
feryatnameyi ele alınca alâkalandım. Sağlık
Bakanlığının muhasebesine baş vurdum. Dedi
ler ki, Balıkesir'in Muhasebe Müdürü 2919 nu
maralı Kanunun dördüncü maddesine göre mec
buri olarak hizmete Devlet tarafından bağla
nan insanların hakkında ilk mektepten bahset
mediği ve orta mektepten başladığı için para
veremem diyormuş. Bundan dolayı verilemiyor
dedi. Ve Maliye Bakanlığına yazıldığını söyle
di, 20 günden beri Maliye Bakanlığı da bu iş
üzerinde çalışmaktadır dediler. Meşgul oldum, I
Bütçe ve Malı Kontrol Umum Müdürlüğüne
gittim, işin içinden çıkamadı, uzadı, Maliye Ba
kam ile görüştüm, müşavirliğine, hukuk müşa
virliğine mütalâası alınmak için evrakı gönder
diler bugün hâlâ bu iş halledilmemiş vaziyette
dir; bittabi kadrosunu almış olacaklardır. Mart
birden itibaren de maaşa gireceklerdir. Ama beş I
buçuk altı aylık bir zaman ücretlerini alama
dılar -7G sefalet çekmişlerdir. Borç olarak aldıklaı» da. bir misli değilse bile yarım misli mu
hakkak borçları olmuştur. Çok zaruret çekmiş
lerdir. Halbuki 3017 numaralı, Sağlık Bakanlı
ğı teşkilâtım alâkadar eden Kanunun 78 nci
maddesine göre Bakanlığın tâyinde hakkı var
dır. Sonra 2919 numaralı Kanunun dördüncü
maddesi öyle ilk mektep, orta mektep gibi şey
lerden bahsederken şöyle diyor:
I

BAŞKAN —•• 1 Tatta biraz da geçti.
EMtNÎTTlN ÇELİKÖZ (Devamla) — Bil
mem artık, daha iki dakika var.
Sözünü kestiler denmekle hoş'anacak mısı
nız?
BAŞKAN — Öyle değil,
EMİNÎTTÎN ÇELİKÖZ (Devamla) — O hal
de müsaadenizle bitireyim, seslenmeseydiniz şim
di bitmişti bile.
BAŞKAN — Rica ederim, siz de müddete ri
ayet etmek mecburiyetindesiniz. Bütün arka
daşlar riayet ediyor.
EMÎNİTTÎN ÇELİKÖZ Söyletmiyorsu
nuz, bırak ta baglıyayım.
Bu feryat halinde ve parasız bulunan ebe
lerin işinin bir an evvel tetkik edilip buraya
getirilmesini rica ediyorum.
BAŞKAN — Hasene İlgaz.
HASENE İLGAZ (Çorum) — Arkadaşlar,
gezmiş olduğum vilâyetlerde ilçelerde, nahiye
lerde ve köylerde Sağlık memurları ile yapmış
olduğum temaslar neticesinde, kendilerini ha
kikaten olgun ve yetişmiş buldum. Yalnız bu
genç memurlarımızın,
elemanlarımızın eksik
bir tarafları var. Bunu okulun müfredat prograramma koymalarını, veyahut ayrı bir şekilde
konferanslar tertip etmek suretiyle gençleri
takviye etmelerini yetiştirmelerini rica edece
ğim isteğim şu: Bu gençlerin kendi şahsiyetle
rine imanları az ,köyü kalkındırma dâvasını ba
şaracağından 'emin değiller. Gezmiş olduğum
birçok köylerde bir köyün çeşmesi üzerinde
köylünün atmış olduğu kirli şeyleri göstererek
bunların kaldırılmasının mümkün olduğunu söy
lediğim halde gençler ben bunu yapamam, he
nüz yeni geldim veya bana yardım «derlerse
yapılır diyorlar. Âdeta köylüden ürküyorlardı.
Fazla bilgi vermiş olduğumuz bu gençlere ça
lışma sahasında da bir iman bütünlüğü, bir şah
siyet terbiyesinin başta verilmesi lâzım geldiğine
müşahedelerime istinat ederek söyliyebilirim
Bütün memlekette gezmiş olduğum yerlerde bu
terbiyenin noksan olduğuna şahit olmuş bu
lunuyorum. Onun için bu genç çocukları köy^
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ler.de vazifelerini tam mânasiyle yapabilmeleri I Hemşiremiz azdır. Buna hattâ yokta diyebiliriz.
için okul öğretimi yapan öğretmen ailesinden
Memlekette bu dâvanın yürümesini hepimiz ar
bunun da aşılanmasını bir ders olarak kendile
zu etmekteyiz. İnşallah Sağlık ve Sosyal Yar
rine gösterilmesini bilhassa rica ediyorum.
dım Bakanlığının enerjik ve çalışkan arkadaş
ları bu dâvayı başarır. Ayrıca arkadaşlarımız
İkinci bir ricam; mademki, memlekette ve
Millî Savunma Bütçesi gibi bir bütçeyi bize ge
rem aşısı yapılmaktadır buna inanılıyor, sağlı
tirmek nasip etsin. Bunu bekliyoruz. Hepimiz
ğımız bakımından buna ihtiyacımız vardır. Isinanıyoruz ki bir memleketin eğitiminden ziya
tiyen ailelere bu aşı veriliyor doğum yapan
de müdafaası ve sağlığı önde gelir. Bu iki büt
ailelerin çocuklarına aşı yapılıyor. Bugün ye
çenin birbirine çok denk gelmesini gönül arzu
ni bir aşının müspet bir şey olduğunu söyleme
ediyor, bunu Hükümetten rica ediyorum.
nin imkânsız bir şey olduğunu kabul etmemiz
lâzımdır. Böyle olmakla beraber madem ki, ina
Dr. AZÎZ KÖSAL (tçel) — Arkadaşlar;
nıyoruz, çalışıyoruz, lâboratuvar mesisi yapıyo
Sağlık Bakanı muhteremi Sağlık Bütçesi görü
ruz, Sağlık Bakanı olarak bu şeyi tamamlama
şülürken sıhhi teşkilâtımızın mükemmellliğinmız lâzımdır. Bu işte müspet olduğumuza göre
den bahsederek, hiçbir hastamız hariçte bakım
her doğum yapan anaya bu aşı verilmelidir ve
sız bırakılmamıştır demişti. Bu söz bir hakika
her ebeyi bu aşı ile birlikte gitmeye ve aşı
tin bir ifadesi olsaydı, an,cak iftihar ederdik.
yapmaya mecbur tutmalıdır. Ayrıca hastaneler
Fakat maalesef böyle değildir. Sıhhiye teşkilâ
de, doğum evlerinde bu aşı tatbik edilmelidir.
tımız memleketin ihtiyacını karşılamaktan çok
Bu yola gitmemek demek; kendi dâvamızı ken
Uzaktır. Değil memleketin uzak bölgeleri sıhhiye
dimiz bozuyoruz demektir. Aksi takdirde bu iş
teşkilâtımızın en mükemmel olduğu bölgelerde da
yürümez neticesi müspet de olsa, menfi de olsa
hi bir yatakta iki hastanın yattığı hakikati hâlâ
bu işi yürütmek lâzımdır. Bu vaziyet benim ça
mevcuttur. Vatana bir Türk getirmek için
lışma sistemime uymadığı içindir ki, tenvirim
sancılar içinde kıvranan kahraman Türk anne
için. kürsüye getirdim.
si bu ıstırapları zamanında bile tek yatakta yat
madığı halde Sıhhiye teşkilâtının, mükemmelli
Bir üçüncüsü de iskân politikamızdır. Maa
ğinden nasıl bahsedilebilir? Şimdiye kadar Sağ
lesef ki iskân politikamız hâlâ tanzim edileme
lık Bakanları saltanat devrini ele alarak istatis
miştir. Şunu da ilâve etmek lâzımdır ki istiklâ
tik ile öğünmek isterler. Biz sıhhiye teşkilâtılini çok yakında almış olan Şark devletlerinden
birisi, Pakistan, salahiyetli bir zatın bana an I ınızla alâkadar olanlardan bunu değil mütelattığına göre iki senede 7 milyon ahaliyi iskân j nıeddin milletlerin yatak adedleri ile mukaye
se edildiği ve bizim de onlara yaklaştığımız za
etmişler. Halbuki biz hâlâ iskân politikamızı
man
sözlerinden iftihar duyabiliriz.
gerçekleştiremedik. Şu halde benim ricam ve
yapılacak iş şudur: iskân edeceğimiz ne kadar
Sıhhiye teşkilâtımızın mühim bir kısmı hu
vatandaş varsa bu gelecek vatandaşların kendi
susi idarelerde bulunduğu müddetçe sıhhiye
yetiştikleri memleketin şart ve icaplarına göre
teşkilâtımızın tekâmülü mümkün değildir. Bu
bu memlekette yerleştirilmelerim temin edecek
nu esaslı olarak ele almamız zamanı gelmiştir.
bir program ve bir politika hazırlamalıyız. Yok
Bu zamanı kaybetmek sıhhati umumiyeyi daha
sa, sahilden gelmiş bir Türk Orta Anadolu'ya,
fazla rahnedar eder. Bu teşkilâtın da maarif
bir çiftçiyi Karadeniz sahilinde bir yere de is
gibi umumî bütçeye maledilmekliğimiz icabekân edecek olursak faydalı bir hizmet görmüş
der.
olmayız birçok köylerimiz bomboş kalır. Çünkü
Verem artık ihmal edilecek bir şekilden
gelenler burada intibak edemez. Bununla iskân | çıkmış milletin bünyesini kemiren esaslı kir
politikasını Hükümet tesbit etmeli ve bilmelidir. i dert olmuştur. Buna çare bulmak her neye
Hangi mmtakada ve nerelerden iskân yapaca j mal olursa olsun ele alınması lâzımdır. Memğım, hangi şartlar dâhilinde bu iskâni yapaca | lekette yalnız İstanbul'a münhasır yatak adedi
ğım, bu esaslar üzerinde çalışmalarını tanzim et j bini geçmiyen sanatoryum ve verem hastanemeli ve çalışmalıdır kanaatindeyim.
J lerimiz vardır. Bunların bir kısmı da ücretli
dir. Yalnız İstanbul'da sıraya girmek istiyen
Bir de benim betbaht bir hemşire kanunum
ı
24
bin veremli olduğu tahmin edilmektedir. Bu
vardır. Komisyondan henüz Meclise gelmedi.
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hastanelerin hepsi de meccani olsa senede dört
bin vatandaş ancak hastanelere girecektir. Mü
tebaki yirmi bin vatandaş ne olacaktır?
Anadolunun her köşesine serpilmiş olan ve
adedleri on binleri bulan ve sefaleti fiziyolojiden dolayı günden güne artan bu menhus
hastalıkla vatandaş başbaşa kalmaktadır. Bu
hastalıkla savaş en evvel bu hastalığa vücudu
müsait kılan gıdasızlığı önlemekle mümkün
dür. Memlekette bu sefalete yare aramak ve
hayatı ucuzlatmakla kabildir. Hükümetin ha
yat pahalılığına
çaresaz olmasiyle kabildir.
Verem sefaletle tevem olarak yürür, sefalet
kaldıkça hastalık
terakki eder. Hükümetin
asıl vazifesi sefaleti ortadan kaldırmaktır. Baş
kası lâfü güzaftır.
İBRAHİM ARVAS (Van) — Muhterem ar
kadaşlar; geçen sene SağliK Bakanlığının seyyar
sıhhiye ekipleri Doğu illerimizin birçok yerlerini
gezdiler. Bihakkın ifai faaliyette bulundukları
için bu Millet kürsüsünden Bakana ve mesai ar
kadaşlarına şükranlarımı arzederim. Bendeniz de
Muzaffer Koçak arkadaşımıza tamamiyle iştirak
ederim.
Sayın arkadaşlar; bizim hastanelerimizde
doktor yoktur. Doktor tâyin ediliyor, izam olu
nuyor, geri geliyor. Buraya esaslı olmak üzere
doktorların tâyin ve izamını bilhassa kendilerin
den, rica ederim.
Hakkâri Vilâyetinin dört kazası vardır. Bun
dan başka bir de Başkale Kazası vardır ki, bu
nunla beş tanedir. Kışın bunların Van!a muvasılası yoktur. Bu beş kazada, hastahane yok
tur. öyle büyük hastane değil, küçük bir ha
cımda olsun, burada, Doğu illeri kalkınma tah
sisatından bir miktar para sarfedilerek, bir has
tanenin yapılmasını Sayın Bakandan rica ede
rim. Orada bir adam hastalandı mı, tedavi göre
miyor, Van'a da gidemiyor. Irak'a tedaviye gi
diyor. Hiç olmazsa; Doğu illeri kalkınma para
sından burada bir hastane açılsın, Sağlık Ba
kanlığı buraya da elini uzatsın.
Hakkâri'nin bir hususiyeti daha vardır, onu
huzurunuzda tebarüz ettirmek isterim. Buranın
bir taratı Suriye, bir tarafı Iran, bir tarafı Irak'
tır. Elhamdülillah Türkiye'mizde medeniyet
şa'şaapaş oldu. Bu medeniyet karşısında orası
nın ıssız ışıksız, hekimsiz, hastanesîz kalması
doğru değildir. Bendeniz muhakkak şuna da emi-
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nim ki, buna Sayın Bakanın vicdanı da kani de
ğildir.
Bir de Van'ın Edremit Köyünde bir iskân
derdi vardır, burada bunu arkadaşımız da tebarüz
ettirdiler, ben üzerinde fazla durmıyacağım. Yal
nız babalarından, cetlerinden kalma mülklerini
aldılar ve göçmenlere verdiler, orada Zıvıstan
ve Keşişoğlu köyleri vardır göçmenlere bu köy
lerden arazi dağıtılabilir. Binaenaleyh ricam.
bu mülk sahiplerinin mülklerinin bir an evvel
iadesi için gereken teşebbüslere geçilmesidir, bu
arada diğerlerinin! de tatmini düşünülür.
Sözlerime burada son verirken Aziz Bakana
ve onun yakın mesai arkadaşlarına candan mu
vaffakiyetler temenni ederim.
BAŞKAN — Dr. Kâmil İdil.
Dr. KÂMİL İDİL (Maraş) — Arkadaşlar;
Sağlık Bakanlığının hamleli çalışmaları ve iyi
liğe doğru gidişini yakından görmüş olmaklığım
hasebiyle söz almak istememiştim. Bâzı arkadaş
larım biraz mübalâğalı istatistikleri zikretmek
suretiyle birçok talepte bulunmaları ve buna da
yanan tenkidkâr sözleri beni kürsüye gelm iye sevketmiş bulunuyor.
Bir defa kanser hakkında bahsedilen 60 000
ölümün tamamen hatalıdır. Bu bakanlığın
bünyesinde uzun zaman çalıştım, istatistiklerle
meşgul oldum. Türkiye de senede kanserden de
ğil 60 000 hattâ 6 000 ölüm dahi yoktur. Bakan
arkadaşım bunun rakamlarını bize daha sıhhatli
olarak verecektir. Yalnız kanser mücadelesi, tek
nik ve para işidir. Bilgi meselesidir. Beceriksiz
lik, alâkasızlık değil radyom tedavisi gibi bü
yük masrafları ve alât edevatı ve hususi hasta
neleri istilzam ettirir. Amerika'da böyle bir has
tane için 50 - 60 yataklı olan bir kanser hasta
nesi için senede 4, 5 milyon dolar sarfedilmektedir. Bu itibarla fazla mübalâğaya kaçmamak
faydalı olur.
Vereme gelince; memleketimizde gözden ka
çan veya kaçmıyan veremden ölüm sayısının 25
bini geçmediğine benim kanaatim vardır. Bu hu
susta dünyanın her tarafında ki istatistikler aşa
ğı yukarı birbirinin mütemmimidir. Birleşik
Amerika Devletlerinde 1947 de bu hastalıktan 57
bin kişi ölmüştür. Nüfusu kıyaslarsak ölüm nis
petinin bizdekinin yarısı kadar olduğunu görü
rüz. Fakat onların bu sahada sarfettikleri para
çok muazzamdır, her türlü vasıtalara da malik
tirler.
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Şimdi bütçeyi tetkik ettiğimiz zaman görürüz
ki, zaten Maliye Bakanı da söyledi, veremli bir
hastanın beslenmesi için sarf edil en para günde
300 - 325 kuruş gibi lâşey bir miktar olup bu
nu görmek insana üzücü bir his vermektedir.
Biliyorsunuz ki, stroptemisin tedavisi yapı
lan hastalara her gün bir ampul yapılır ve her
ampul 280 kuruştur. Bunun yanında iyi bakım,
iyi maddelerle beslenmesi, seçilmiş gıdaların alın
ması, hastanede yatırılması ve saire gibi bir
sürü masrafları istilzam eden ihtiyaçlar vardır.
Bütün dâva bu değirmenini suyu davasıdır. Ne
kadar çok para verirsek onlardan o kadar çok hiz
met bekleyebiliriz. Bunu vermedikçe ağızlariyle
kuş tutsalar yine birşey yapamazlar. Çünkü ni
hayet madde satın almak işidir ve paraya dayan
maktadır. Yüz bin yatağa, elli bin yatağa çı
karmak dâvasına gelince; bugün bir yatak 20 - 30
bin liraya mal oluyor bir müesseseye. Yüz bin
yatağa çıkarırsak tasavvur edin masrafı. Bunlar
hayal mevzuu olan işlerdir. Daha ziyade sosyal
tababetin mevzuuna girmesi icabeden maddeler
dir.
Zaimoğlu arkadaşım hasta
sandıklarından
bahsetti; zaten bir taraftan Çalışma Bakanlığı
sosyal sigorta mevzuunu ortaya atarken bu işe
fiilen girmiş bulunuyor. Bir taraftan da Cum
huriyetin kuruluşu esnasında Devlet yarı yarı
ya bir Devlet tababeti sistemi kurmuştur. Her
tarafta hastanelerimiz halkın emrine amadedir.
Paralı hastalardan da âdeta bir otel parası gibi
bir şey alınır, yemekleri, ilâçları tamamen has
tane tarafından temin edilmektedir. Bunları biz
ecnebi memleketlerde anlattığımız zaman bize
hayretle bakmışlardır. Cumhuriyet Hükümeti
nin bu hususta halka hizmeti namütenahidir.
Kanaatimce Sağlık Bakanlığının asıl vazi
fesi koruyucu hekimliktir. Halbuki hastane hiz
metleri için Devlet bütçesinden 14,5 milyon lira
para ayrılıyor. Hususi idarelerden ve belediye
lerden ayrılan paralar da ayrıdır. Halkın da bu
na bir miktar yardım etmesi ve bu suretle işin
sosyalleşmesi icabeder. Ben de bu kanaatteyim.
Buraya koyduğumuz 14,5 milyon lira ile biz
koruyucu hekimliği takviye edersek, hakikaten
muazzam işler görürüz. Fakat her halde bu ba
kımdan fazla mübalâğaya kaçmamak lâzımgelir.
Sayın îlgaz arkadaşım, verem aşısına temas
ettiler. Bu, biraz da benim ihtisasım dâhilinde-
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dir, hazır buraya çıkmış iken cevap vermek
lüzumunu duydum.
Verem aşısı ,tifo ve kolera aşısı gibi uzun
müddet durabilecek aşılardan değildir. Bu aşı
ları taze taze kullanmak icabeder. Onun için ço
cuk doğar doğmaz hemen bu aşıyı tatbik etmek
lâzımgelir. Esasen bu yolda tatbikat yapılmak
tadır. Buna ait bir de talimatname vardır. Böy
le çocuklar doğduğu zaman birçok merkezler
den yıldırım telgrafı ile hıfzıssıhha enstitüsün
den bu aşılar istenir ve derhal çocuklar aşılanır.
Yoksa ebelere gönderelim de muayyen şartlar
dâhilinde tatbik edilsin veya ellerinde hazır bu
lunsun dersek bu aşının faydası kalmaz. Ve ye
ni doğan çocuklara hiçbir tesiri görülmez. Bu
aşılar biliyorsunuz ki uzun araştırmalar netice
sinde meydana gelmiştir. Daha büyük çocuklara
kabili tatbik olduğu ve ufak tecrübelerle taay
yün edebileceği gösterilmiştir. Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanlığı İstanbul'da, İzmir'de ve
Ankara'da ve daha birçok yerlerde kendi ele
manlarının teknik imkânları nispetinde bu şe
kilde tatbik etmektedir.
Nüfus arttırımı meselesine gelince; Hikmet
Fırat arkadaşıma cevap vermek isterim; bizde
senede 800 000 doğuma karşj 500 000 ölüm var
dır. Fırat arkadaşımın dediği gibi % 11 değil
daha fazladır. Artım nispeti köylerde daha fark
sızdır. Çünkü köylerde çok çocuk doğar ve ölür.
Şehirlerde ise az çocuk doğar ve az ölüm olur.
Binaenaleyh rakamlarda biraz daha itidalli
olunması lâzımdır.
Dr. NİKOLA KOÇELLİ (İstanbul) — Mil
letvekili ve hekim sıfatiyle dispanser ve mek
teplerde B. C. O. aşısının ne kadar intizamla
yapıldığını yakinen takibedebildim. Kendileri
ne verilen vazifeyi başarı ile yapan genç dok
torlar tebrike şayandır. Diğer taraftan yeni
sanatoryumların tesisi ve mevcut hastanelerin
büyütülmesi süratle yapılmaktadır. Tabiî vereme
karşı mücadele, kolay bir iş değildir. Bütün alı
nan ve alınacak tedbirler ancak birkaç sene zar
fında devamlı çalışmadan sonra müspet bir ne
tice verebliecektir. Eminim ki, dâva muvaffa
kiyetle neticelenecektir.
İkinci bir mesele : Genç doktorların istihdam
edilmesi meselesidir. Bildiğiniz gibi memlekette
umum doktor miktarı 7 bini bulmaktadır. Acaba
memleket için bu kadar hekim kâfi midir? Eğer
Amerika ve Avrupa memleketlerini göz önünde
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tutarsak orada 1500 - 2000 kişiye hir 'hekim isabet
etmektedir. Demek ki, biz bu rakamı bulabilmek
için daha 3 000 - 4 000 doktora ihtiyacımız var
dır.
Bence asıl mesele bu değildir. Ankara, İstan
bul, izmir gibi büyük şehirleri hariç tutarsak ka
sabalarda doktor eksikliği aşikârdır.
Vaziyet ciddîdir ve günden güne daha da
mühim olacaktır. Bunun için er veya geç bu
dâvayı düşünüp iki sebepten dolayı halletmek
zarureti vardır.
1. — Her maddi ve mânevi ilerleyişin esasım
sıhhat teşkil eder. Bu şekilde köylerde ve kasa
balarda kâfi miktarda doktor olmadıkça kalkın
ma dâvası güç yürür.
2. — Büyük şehirlerde, doktorların gittikçe
artması, gayritabiî bir rekabet doğurmakta ve
birçok genç hekimleri işsiz bırakmaktadır.
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dar sayın bakanımızı da üzer. (geldi komisyonda
sesleri). Yeni olduğum için haber alamadım affmızı dilerim. O halde bir an evvel çıkmasını
temenni ederim.
Sağlık Bakanlığının sıtma hakkında göster
diği başarıyı izaha lüzum yoktur. Hakikaten,
Çukurova'lı olmak itibariyle daima gördüğümüz
karnı şiş, dalağı büyük kansız insanlara artık
raslamaz olduk. Hattâ son aylar zarfında Ada
na'da sıtmanın çok kesif olduğu bu yerde ev
velce sıtma koğuşu olarak açılan yer bu hasta
lık bertaraf edildiğinden yahut pek az kaldığın
dan dolayı başka hastaları yatırıyorlardı, sonra
dan lağvedilmiştir. Çünkü lüzumu kalmamıştır.
Hakikaten sıtma mücadelesinde muvaffak olun
muştur. Bunda bir taraftan genç elemanların
gösterdiği gayret, diğer taraftan bu gayrete in
zimam eden D D T nin rolü büyüktür.
Aynı
hızla devam edilmesi ve iyi oldu diyel bırakılma
masını temenni ederim.

Bilindiği gibi lıer hangi bir işsizlik umumi
yetle sosyal hayatta bir bozukluk meydana geti
Tüberküloz için Sağlık Bakanlığının almış
rir. Eğer bu vaziyette münevver kimseler mevolduğu tedbir yerindedir. B C G tatbikatının da
zuubahisse, elbette sosyal hayattaki buhran daha
ha geniş bir şekilde çocuklara tatbiki lâzımdır,
ciddîdir. Şüphesiz, böylece mümkün olan bir
hakikaten yerinde bir iş olacaktır.
mesele hakkında acele karar verilemez. Uzun I
Esaslı temennilerimden birisi de, bilhassa fa
tetkikler lâzımdır. Her cepheden incelemeli,
kir halkın ilâç meselesidir. İlâç, çok pahalı bir
sebepleri aramalı ve hem halkın, hem de doktor
metadır. Her hangi bir vatandaşın bir hekime
ların haklı ihtiyaçlarını göz önünde tutmalıdır.
gitmesi, reçete alması, eczahaneye gidip ilâcını
Bunun için birkaç sene evvel Hükümet genç
alması, en az, en insaflı tarafından 15 - 20 lira
doktorlar için iki sene mecburi hizmet kabul et
tutmaktadır. Umumi kazancımız nazarı itibara
mişti. Fakat bu sistem iyi neticeler vermedi
alınırsa bu, fakir tabaka için çok ağır bir şey
ğinden terkedilmişti. O zamanki mecburi hiz
dir. Ne yapmalı bunun için? Hatırıma gelen
met (Serbest doktorlardan bahsediyorum) kur'a
şey şudur: Acaba tesiratı edviye bakımından
ile tâyin ediliyordu. Acaba böyle tesadüfen bir
acaba bâzı tetkikler yapmak mümkün değil mi?
mmtaka tâyin edileceğine her genç hekim kendi
Yani bâzı katagoriler yaparak bâzı maddelerin
doğduğu bölgede bir müddet istihdam edilirse
gümrüklerini indirmek olmaz mı? Bu şekilde
bu gibi bir sistem gerek halk için ve gerekse dok
verem ilâçları için bir muafiyet yapılmıştı. Bu
torlar için daha verimli ve faydalı olmaz mı?
terbiri genişletmek mümkün değil midir? Bu hu
Böylece her genç doktor kendi bölgesinde ve
susun incelenmesini istirham ediyorum.
kendi bölgesinin inkişafına mühim bir rol oynıArkadaşlar, lâboratuvarlarda çalışan ve bu
yabilecektir. Ve mecburi müddet bittikten sonra
vazifelerde çalışmaları dolayısiyle sakat kalan
bunlar arasında en çoğu kendi bölgesinde yer
birçok arkadaşlar vardır. Hattâ bu arada rah
leşmek ihtimali daha kuvvetlidir.
meti Rahmana kavuşmuş olanlar da mevcuttur.
Bu düşüncelerimi tetkik için Saym Bakanı
Bu gibiler yardım için elimizde bir kanun ve
mıza saygı ile sunarım.
talimat yoktur. Ancak umumi Tekaüt Kanunu
Dr. ALÎ MENTEŞOĞLU (içel) — Tababet
hükümleri içinde muamele yapılmaktadır. Hal
ve şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dair olan
buki bunların hakları bundan çok fazla olmalıdır.
kanunun ve buna bağlı Etibba Odaları kanun
Başka memleketler lâboratuvarlarda çalışanlar
larının bugüne kadar Büyük Millet Meclisine
için hususi ödenekler verir. Afganistan Hükü
getirilmemesi, zannediyorum ki bizi olduğu ka- j meti mutahassıslarını bizden götürür. Orada lâ-
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boratuvarda çalışanlara 100 İngiliz lirası verir- ; rek İş Kanunu kapsamına almak suretiyle va
ken klinikte çalışanlara 70 İngiliz lirası verir
ziyetlerini esaslı şekilde mütalâa etmek icabeder.
ler. D işarda çalışmak hakları da baki kalmak- j
Sağlık Bakanlığından başka bir temennide
tadır.
daha bulunacağım. Memleketin birçok yerlerin
Burada öyle arkadaşlar vardır ki, bir değil | de halk kitle halinde yaylalara giderler, bunla
iki hastalığa birden yakalanmışlardır. Bundan J rın ekseriya yolları yoktur. Buralarda mevsim
lik bâzı teşkilâta lüzum vardır. Meselâ doğudolayı da devamlı surette sakat kalmışlardır.
ramıyan bir kadın için yolsuzluktan dolayı şeh
Bunlar tekaüt müddetlerini doldurmadıkları
için her hangi bir şekilde de yardım göremedik- ı re gelemiyen apandisitli için bir vatandaşın ora
daki yapılacak âcil müdahale ve ameliyat. Bu
leri için büyük ıstırap çekmekte ve bir gün ça
operatör
işidir. Çıkar da bunların tedavisi için
lışırsa iki gün çalışamamakta, bir ay çalışırsa iki
hususi
bir
teşkilât yaparsa, bunun hususi hasay çalışamamaktadır, bu arkadaşların durumu
tahaneler
talimatnamesinin
dar çerçevesi içine
hakikaten elimdir.
alınmamasını; daha süplesin göstermek suretiyle
Sayın Bakandan bunların acıklı durumları
oradaki vatandaşlara yardım imkânını göstere
ile ilgilenerek haklarında icabeden bir hususi
bilmesini rica ederim. (Alkışlar)
kanunun getirmesini rica ve istirham edeceğim.
KÂMİL ERBEK (Yozgad) — Sayın arkadaş
Ve hattâ kanun hükmünün geçmişlere de teş
lar,
benim mâruzâtım bir iki temenniye ait
milini istirham edeceğim. Bu arkadaşlar için bir
olacaktır.
Sağlığımızı koruyan müesseseleri
çok misaller vermek kabildir, fakat zamanm
mizin
başında
gelen hastanelerimizin (Büyük
kısa olmasından dolayı arzedemiyeceğim.
şehirler hariç) birçoğunda hekimlerin tam kad
Bir de Refik Saydam Sıfzıssıhha Enstitüsün
rosu bulunmadığı gibi mevcut kadroları tamam
den bahsetmek istiyorum. Bu müessesenin bi.'
layıcı mütehassısların noksanlığı da hastaneleri
otonomiye, bir döner sermayeye sahip olması
mizde ehemmiyetli bir boşluk erzetmektedir.
lâzımdır. Vaktiyle orada çalışırken, mütahassıs
Bununla beraber bâzı kazalarımızda Hükümet
arkadaşlar bunun lüzumundan uzun uzun bah
doktorları bile bulunmamaktadır.
sederlerdi. Bu hususu temin etmelerini Sayın l
Bu boşluğu doldurmak ve ihtiyaçları karşı
Bakandan rica ediyorum.
lamak için samimiyet ve faaliyetinden çok emin
Bundan başka bu müessesenin bir serum
olduğumuz Sayın Bakanın mesaisini daima şük
çiftliği meselesi vardır. Halen hayvanla!* şehrin
ranla anmakla beraber, bu işlerin çareleri üze
içindedir. Bunun her bakımdan birçok mahzur
rinde imkânlar sağlıyarak daha âcil, verimli
ları vardır. Hem sağlık ve hem de ekonomik ha
neticelerini beklemekte olduğumuzu arz ve ri
klından civar ve yakın bir yere nakletmelerini.
ca ederken müşahedemize müstenit bâzı nokran
bilhassa rica ediyorum.
ı durumların ikmali hususunda iki temennimi
açıklamayı zaruri görmekteyim. Misal olarak
Sonra burada çalışan birtakım insanlar da
arzedeyim.
ha vardır ki, biz bunlara laborant diyoruz. Bun
lar mutlaka bir ihtisas mektebinden çıkmalıdı -.
1. Yozgad Hastanesi, modern tesisata malik
Bunların bir menşeleri yoktur. Ancak; bugüne
ve Bakanlığın emrine geçmiş faaliyetine, devam
kadar olan zamanda biz yapamadık, yapama- ı etmektedir. Fakat burada röntgn makinesi
dığımız içindir ki, şuradan, buradan gelmiş,
mevcut olduğu halde doktoru bulunmadığından
menşei gayrimüsait insanları burada kullandık.
hastalarımızın röntgen muayeneleri yapılamadı
Bu hakkı verdik. Bu lâroratuvarlarda çalış;; n
ğından Ankara'ya gönderilmek mecburiyetinde
insanlar kanun dışı edilmiş mikroplarla daimî
kalmaktadırlar'. Röntgen mütshassısları nüfusu
şekilde bir harb halindedirler. Bunların içinde
az şehir ve kasabalarımızın
hastanelerindeki
sakat kalanlar ve hastalananlar olmuştur. Bina
maaşa ba^lı kalarak çalışamıyorlar. Hariçte
enaleyh bunların da vaziyetlerini düşünerek bi
muayenehane açmakla da ihtisaslarının kendile
ran evvel bir çarei hal bulmak lâzımdır. Aksi
rine temin edeceği istikbale, mazhar olamadıkla
takdirde bu işlerin yakın bir zamanda düzelece- ı rından hastanelerde vazife kabul edemiyorlar.
ğine kani bulunuyorum, hiç değilse fikir işçile
Bir fikir olarak şöyle bir çare bulunması
ri gibi ve diğerleri gibi bunlara da bir hak vere- | acaba mümkün olur mu? Hastanelerde mevcut
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dâhiliye mütehassısı veya operatörleri fennin
lüzum gösterdiği muayyen bir zaman zarfında
kursa tâbi tutularak bunlara röntgen muayenesi
işini de kendi ihtisaslarına ilâve etmek ve böy
lelikle her iki vazifeyi bir hekim üzerinde top
lamak ve tahsisatını da ona göre vermek.
Eğer bunu temine imkân varsa hastaneleri
mühim bir ihtiyaçtan kurtarmış olurlar.
İkinci temennim de şudur: Sıtma mücadele
doktorları ve sıhhiye memurları mesailerini
vakti zamaniyle ve rahatlıkla yapabilmek için
gidecekleri köylere vesait bulmakta çok müş
kül ve hattâ âciz bir durumda kalıyorlar. Çün
kü köyleri dolaşmanın hâsıl ettiği yorgunluk
bunların da sıhhatlerini bozuyor ve aynı za
manda 30 - 40 köyü kısa zamanda dolaşmak
imkânını bulamıyorlar. Buna rağmen
hayvan
beslemek veyahut kiralamak keyfiyeti de Dev
lete ağır masrafa mal oluyor. Her vilâyetin bü
tün sıhhi durumunu mülhakattaki teşkilâtını
kontrol etmek üzere sağlık müdürleri emrinde
birer jip arabası bulundurarak hem kendileri
ve hem de sıtma ve frengi mücadele memurla
rının bu arabalardan istifadeleri suretiyle bir
kolaylık temin Duyurulması için Sayın Bakanın
himmet ve alâkalarını rica ederim.
BAŞKAN — Sılan.
NECMEDDÎN SAHÎR SILAN (Tunceli) —
Aziz arkadaşlarım; evvelce, memleketimizin
yüksek menfaatleri itibariyle, Doğu ve Doğu Güney illerimizle Tunceli'mizden Batı illerimize
göçürülmüş olan bâzı vatandaşlarımızın, 5098
sayılı Kanun hükümlerine göre, haklarındaki
çeşitli kayıtların kaldırıldığını ve bunlardan
çoğunun yurtlarına kavuştuğunu ve yerleştiğini
biliyoruz.
Bu vatandaşlarımızdan, mevzuubahis kanu
nun özel hükümlerine göre, yasak bölgeler hal
kından olanların yerleştirilmeleri ve yine o ka
nunun vaz'mdaki esaslar dâhilinde, bir an ön
ce, müstahsil hale geçmeleri için Cumhuriyet
Hükümetlerimize gerekli ilgi ve yardımların
gösterildiğini de memnunlukla görüyor ve işiti
yoruz.
Ancak, bu vatandaşlarımızın arasında, he
nüz muhtelif sebeplerle, yerleştirme işleri ta
mamlanamamış ve bu yüzden müstahsil duruma
geçmemiş olanların da bulunduğunu kabul et
mek zorundayız. Bu, bir vakıadır, gerçektir. Ye
benim seçim çevremin bulunduğu Tunceli'de de
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bu tarzda bulunanlar ve mustarip olanlar var
dır.
Bu itibarla, bu gibilerin, muhtelif sebeplerle,
noksan kalmış olan iskân işlemlerinin bu yıl
içinde bitirilmesi ve bu vatandaşların tezelden
müstahsil duruma geçmelerinin sağlanması çok
yerinde olacaktır.
Böylelikle ,sona ereceğini sandığım bu konu
üzerinde, sayın Bakan arkadaşımızın, diğer ko
nularla olduğu gibi, yakın ilgilerini gözlüyor ve
bu işin 1950 yılı bütçesinin uygulanışı sırasın
da, kesin olarak sonuçlandırılacağını ummakla
beraber bu üzüntülü mevzuun bu yıl içinde hal
ledilip edilmiyeceği hakkında bizi aydınlatma
larını istiyorum.
EMÎN SOYSAL (Maraş) — Efendim ben
özlerime Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının
sıtma mücadele teşkilâtının memleketteki hiz
metini övmekle başlıyacağım. Bunun için raka
ma müstenit bir misal vermeme müsaadenizi ri
ca edeceğim •
Maraş'in Elbistan, Afşin sıtma mücadele
doktoru bir senede 22163 sıtmalıyı muayene edi
yor 1948 senesinde. Bunlardan dalaklı olanları
4524 kişi olarak tesbit ediyor.
1949 senesinde nüfus artıyor, 36000 binden
40000 e çıkıyor, aynı bölge dahilinde 31018 kişi
yi muayene ediyor mevcut dalaklılardan yani
~24 kişiden tedavi neticesinde 716 kişiye indi
riyor. Bu suretle ;% 20 den bir sene zarfında
endeksi % 2 ye indiriyor ve bir sene zarfında bu
kadar tedavi etmiş oluyor ve tedavi nispeti bu
şekilde hallediliyor. Tedavi ettiği insan 1948 de
8924 ve 1949 da da 10467 dir. Bu gençleri çaıştıkları yerlerde, köylerde cansiparane dola
şırken ve köylü arasında görünüp bu şekilde
tedavi hususunda fedakârlık gösterirken insa
nın görüp de gözünün yaşarmamasnıa imkân
yoktur. Binaenaleyh onları burada şükranla an
mayı bir vazife bilirim.
Sayın arkadaşlar ,preventoryum ve sanator
yum bizde yalnız istanbul'dadır. Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanından rica edeceğim; bu
preventoryum ve sanatoryumun; Doğu, Kuzey
ve Cenup meselâ antitoruslara da yapsınlar. Ora
da müsait yerler vardır. Buralarda da açılması
nı çok rica edeceğim. Preventoryum ve sana
toryuma muhtaç olan yerlerin bu arzettiğim
yerlerden kalkıp İstanbul'a gitmeleri çok zaman
mümkün değildir.
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Arkadaşlar, sabık Sağlık Bakanı Sayın Beh- :
çet Uz'un plânını Meclise getirdiği ve Sayın ı
Kemali Bayizit'in devam ettirdiği sağlık mer- |
kezleri hakikaten bu memleket için çok: hayır- j
lı olmaktadır. Kendilerini, bu sahadaki muvaf
fakiyetlerinden dolayı övme'k isterim. Başlan- |
gıçta bunun faydasını kendi intihap dairemde. *|
Başlıyanı da, devam edeni de tebrik etmek bir I
vazifedir.
Arkadaşlar, köy enstitülerinde yetişen sağ- ı
lık memurları meselesi var. Buna her zaman te- i
mas ettim ve edeceğim. Sağlık Bakanından, bu j
işi köy enstitülerinden alıp kendi teşkilâtlarına j
bağlayıp kendi eliyle yetiştirmesini ve kendisi
nin çalıştırmasını rica edeceğim. Çünkü, köy j
enstitüleri başka, bu iş başkadır.
Maraş ilinde ve o 'havalide bir kimsesiz çocuk
lar yuvası kurmasını Sağlık Bakanından çok
rica ederim.
Arkadaşlar, memlekette bir içme suyu me- I
selesi vardır. İçme sularına dair bizim tedvin
edilmiş hususi kanunlarımız ve talimatlarımız
olmadığı için birçok yerlerde bunlar kendi ba
smadır. Meselâ Maraş'm Celâ Köyünde bir iç
me suyu vardır, o civardan olan arkadaşlar bi
lirler, Hatay, Adana, Mersin, IJrfa, Antep, Ma
latya, Sivas, Kayseri bölgesinde mide, bağırsak,
böbreklerinden rahatsız olanlar buraya bilhas*sa Temmuz ayında gelirler bu suyun başın
da kalır içerler ve taşlarını düşürerek gi
derler bu suyun başına bu mevsimde en
az 10 bin kişi gelir. Fakat bu suyun ba
şında Selçuk devrinden kalan tesisler yer
altında kaldığı halde devrimizde bir tesisvücuda getirilmemiştir. Dün burada bir hasta
ya ^iitim, böbreklerinde taş varmış çıkarmak
için çalışıyorlar. Oradaki vaziyeti görüyorum
da böyle bir çareyi hakikaten <ele alıp Sağlık
Bakanlığmm halk için, halkın kendi kendine r
gittiği tedavi yerine esaslı şekilde teçhiz etme
sini faydalı bulurum.
Sayın arkadaşlar, memlekette kırık ve çıkık
meselesi de mühimdir. Tıp Fakültesinde kırık
ve çıkıkların tedavisi meselesini biraz daha
esaslı olarak ele almak lâzımdır gibi geliyor
bendenize. İhtisası olanlar bilirler ama, kolu I
ve bacağı kırılanlar, doktorlardan ziyade kırık
çıkıçılara kendilerine tedavi etti>'mektcdirler.
Sayın arkadaşlar; Hıfzıssıhha Enstitüsünün I
tesis gayesine uyarak ilmî araştırma karakteri- j
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ni yelliden ele alması lâzımdır. Bizim her saha
da olduğu gibi tıp sahasında da bir ilmî araş
tırma müessesesine ihtiyacımız vardır. Her has
talığın keşif ve tedavisi ya Amerika'da olacak
ya. Avrupa'da olacak. İlâç ve literatürü bize ge
lecek ondan sonra biz tedaviye devam edeceğiz.
Bu, olamaz. Memlekette zaman zaman meyda
na gelen mahallî hastalıkların araştırılması ve
tedavi çarelerinin bulunması için bir müessese
ye sureti katiyede ihtiyaç vardır. Bu sahada pa
rayı esirgememeliyiz.
Arkadaşlar, tıp müntesi'bi arkadaşların darılmamalarını rica edeceğim. Bugün büyük şe
hirlerimizde bir grip hastalığının tedavisi en az
vatandaşa 50 liraya mal olmaktadır.
Dr. SAİM ALİ DİLEMRE (Rize) — Ama
adamakıllı, okkalı bir grip.
EMİN SOYSAL (Devamla) — Hocanın de
diği gibi adamakıllı bir grip olursa biraz daha
pahalıdır. Onun için bu vizite meselesini Hükü
met ele alıp bir çare bulması çok lâzımdır. Fa
kir fukara bu kadar parayı bulamıyor ve çok
sıkıntı çekiyor.
Verem meselesine gelince; bu mevzuda alı
nan teşebbüsler, çıkan kanun güzeldir. Ama
arkadaşlar, veremin halli, evvelce kanunun
tedvininde de arzettiğim veçhile, diğer bir
çok meselelerle irtibatlıdır. Bunlar da nakil
vasıtaları, kahvehaneler, lokantalar, Sirkeci
lokantaları gibi, ki kokuları hâla burnumdadır,
kaza ve mahalle kahve ve lokantalara ve sokakla1ra tükürmek meselesi. Bunların halli üç bakanlı
ğı alâkadar etmektedir. Bu itibarla üç Bakanlı
ğın birleşip bu işi halletmesi lâzımdır. Sağlık.
İçişleri, Millî Eğitim Bakanlıkları.
01. VKHBİ KOCAOÜNEY (Erzurum) —
Sayın arkadaşlarım; Muhterem Bakanımız Do
ğu ihtiyaçlarını yerinde gördüler ve bilhassa
Erzurum'da geniş tetkikler yaptılar. Ben hâ
tıralarını tazeliveceğim. Merkez Hastanesinde
röntgen mütehassısı olmadığım doktorlarımı
zın noksan bulunduğunu yatak kifayetsizliğini
görmüşlerdi Kendilerinden bunların tamamlan
masını rica ediyorum.
Bir de ilce merkezlerimizde doktor var, ilâç
yol'tur. Bilhassa kışın yolları kar kapadığı za
man lı:dk bu hususta büyük müşkülâta duçar
olmaktadır. Hekimin de elleri koynunda kal
maktadır.
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ilçelere ebe verilmesini bilhassa rica ederim.
Süratle inkişaf etmekte olan Aşkale'nin bu hu
sustaki ihtiyacını yerinde Sayın, Bakana söyle
miş ve ilçelerimizden Şen kaya'nın muhtaç ol
duğu sağlık merkezini anlatmıştım. Bakanlık
bütçesinden bunun yapılması, açılması mümkün
olmadığı takdirde Doğu kalkınması plânında
yapılması çok faydalı olur. Pasinler rleesinde
trahom söndürülemedi. Dilerim, Pasin Ovası
çocuklarının kara gözlerinin bu âfetten kurta
rılması hususunda Sayın Bakanın yüksek eme
ği dokunsun.
Batıdan Doğuya nakledilen memleket ço
cuklarının buralarda tezelden müstahsil hale
getirilmesi hususundaki çalışmalarını, tedbir
lerin sonucunu bekliyoruz. Bu hizmet ve gay
retlerle, bunlar da, diğer vatandaşlar gibi, ta
rım ve iktisadi kalkınmada iyi hizmet görecek
lerdir.
Dr. SAÎM ALÎ DÎLEMRE (Rize) — Efen
dim; biz mebuslar Sağlık Bakanlığının işlerine
karışmak hakkımızdır, hakkımızdır ama bir de
receye kadar. Evvelâ bu, bir para meselesidir.
Hikmet Fırat arkadaşımızın dediği gibi, binde
beş bir para ile ne yapılabilir?
Biz, Sağlık Bakanlığının çalışmalarına va
kıfız, bu azıcık para içinde ne kadar bocaladığını
biliyoruz, verin parayı da bak neler yapar.
Hastaneler de mevzuubahis edildi. Hastane,
hastane. Bu malûm, bunu bilmiyecek ne var.
insanın kendi evinde de hastanesi bir hasta ya
tağı vardır. Bu memleketin hastaneleri şimdiye
kadar bunun 30, 100 misli olması lâzımdı. Bun
lar beyhude lâflardır. Bunlar biraz da zengin
lerim işidir, nerede o Lâriboisiere Boucicaut,
Necker ve saire... Bunlar milyonlar vermişlerdir.
Nerede o zenginler? Nerede bizde birtakım zen
gin adamların açtıkları hastaneleri1 Efendim
açarsın hastaneyi, hiç olmazsa binasını yaparsın,
sonra personelini istersin.
Bâzı yerlerde hekim yokmuş. Bol para ver de
bakalım gider mi, gitmez mi? Bol para verirsen
• cehennemin bucağına gider. Biz eskiden karan
tina dairesine hizmet ettikti; n|e idi o, kapitülâs
yonlar zamanında bol para verirlerdi; biz bir ko
lera salgınında arabistan'a gittik azizim, 40 tane
ingiliz lirası verirlerdi. Ozamanm parası ile
düşünün o kırk ingiliz lirasını. Ben gittim, ça
lıştım. paraya bak azizim.
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EMlN SOYSAL (Maraş) — Ne yaptın o pa
raları?
Dr. SAlM ALİ DÎLEMRE (Devamla) —
Bugüne kadar ne ile geçindik? Gittim, oralarda
çalıştım. Hem birkaç defa gittim. Hem dört
nala gittim, işte bu kadar, iki defa da Hicaz'da
çalıştım. Cevabım budur.
Burada Emin Soysal, grip lâfı etti. Arka
daşlar, bu üzerinde kanserden çok evvel ça
lışılacak bir şeydir. Çünkü kalb hastalığı, akci
ğer yapışıklığı, böbrek ve sair hastalıkların kö
kü hep bu griptir. Onun için bu memlekette her
şeyden evvel konfor lâzım, ilâçların ucuz olması
lâzım, ve saire ve saire. Yani bunun daha iyi
ve ucuz tedavisi için ne lazımsa yapılması yerin
de olur, gripin yanında kanser kaç para eder
yahu.
Kanser romantik hastalık olduğu için yapı
lan tedbirlerin de vaktiyle alınması için teşhisin
derhal yapılması lazımmış, çünkü biliyorsunuz
yakalananın kurtulması yok, onu teşhis edip
bıçağı dayamak lâzım, susu busu lâzım. Fakat
sen gel kadınlara lâf anlat. Göğüste, ciltte, su
ratta olursa aklım erer, anlaşılır ama rahimde,
karaciğer de olursa, bilmem sero diyarestik ile
kan tahlili, idrar muayenesiyle bâzı reaksiyon
larla bunu halledeceksin; anladın, hastalığı
anladın, ne yapabileceksin? Sonra verem işinde
yine hastaneler, yine tecrit... Aynı zamanda Al
lah bunlara acımalı da, şimitropi de yardım et
meli de, bunlar için de penicilin, stroptomicin
gibi bir ilâç bulunmalı. Eski hekimlerin düşün
düklerinin hepsi budur. O lâfı bir kere daha
tekrar edip geçeceğim. Bu bakanlığa çok para
verin, korkmayın, bütün bakanlıklar çalışıyor
ama, şurada falan şahit' olurum, Sağlık Ba
kanlığının çalışmalarını yakinen görüyorum, çok
sıkı çalışırlar. Sıtma meselesini de bugün bili
yorsunuz.
BAŞKAN — Vaktiniz geldi.
Dr. SAÎM ALÎ DÎLEMRE (Devamla) — iş
te ben de sözlerimi bitirdim. Gidiyorum.
BAŞKAN — Enver Kök.
ENVER KÖK (Sinob) — Muhterem arka
daşlar; ihtisas sahibi doktor arkadaşları dikkatle
dinledim. Hepsi ihtisasları danilinde olan sağ
lık mevzuunda konuştular. Bilhassa verem mev
zuunda birçok arkadaşlar sanatoryum adedinin
çoğaltaJmasmı ısrarla talebettiler. Bence bu meni-
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lekette sanatoryum adedinin çok olmasını değil,
az olmasını sağlamak lâzımdır.
Bu memlekette ana derdi, dâvayı, işi bir medikososyal dâvası halinde mütalâa etmezsek ar
kadaşlar, memleketin her tarafına sanatoryum
dolar.
Size bir ihtisasımı arzedeyim: Karadeniz sa
hilinin milletvekili arkadaşlarım da zaman za
man kürsüde veremliler üzerinde konuştular. Mu
vafakat veya muhalefet halinde daima % 80, %
60, % 40 dedik durduk. Şimdi ben Kastamonu
Vilâyetini bir numune olarak alacağım.
Bugün acaba Kastamonu sağlık teşkilâtı 40 50 sene evvelkinden daha mükemmel değil midir?
Muhakkak ki daha mükemmeldir. Ama oradaki
insanlara, o neslin sukutuna bakın. Nerede o
eski aslan yapılı insan? Yok. Demek ki dâva
yalnız sanatoryuma taallûk eden bir dâva değil
dir.
Birisi orada bir hastaneye gidiyor, cebimde
beş tane mektup vardır. Diyor ki Sağlık Bakan
lığına mensup bir arkadaş var Allah razi olsun,
işte şu mektubu verdi getirdim, Kastamonu has
tanesine yattım. Falan Bakana müracaat edin,
-yeni ilâçların ismini de çabucak öğreniveriyorlar - işte şu ilâç lâzımdır, fakat hastanede para
yoktur,' bana bu ilâcı temin edin;
îş Bakanına gidiyoruz, yetkimiz yok diyor,
Tarım Bakanına gidiyoruz, senin eski bir işçindir diyoruz, şimdiki halde işten çıkmıştır ben
ne yapayım diyor. Binaenaleyh memleketin
ekonomik ve sosyal şartları ile alâkalı bir mese
ledir. Yalnız Sağlık Bakanlığına taallûk eden
bir iş değildir.
Hattâ doktor çokluğu da bu dâvayı hallet
mez. Misal olarak Sinob Vilâyetini alacağım.
Hangi nahiyesine giderseniz doktor vardır, ge
ziyorlar. Fakat askerlik muayenesi yapıldığı za
man orada idim, bakıyorum, % 25 çürük. Sağ
lık Bakanlığı ne yapar buna? Arkadaşlar diyor
lar ki, tarım % 3, sağlık % 4 bu iş yapılmaz.
Yapılıc arkadaşlar, yapılır ama, bir tek Bakan
lık dâvası halinde ona yüklenirsek, yapacağımız
bu tarizlerde haksız oluruz, insafsız oluruz ar
kadaşlar.
Bi'^de bâzı kanunlar var ki, bu kanunlar iş
lemez. Umumi Hifzıssıhha Kanununun tahmil
ettiği 500 işçiden fazla çalıştıran müesseselerin
hastane yaptırması meselesi: Alın îş Bakanlığı
nın, tktisat Bakanlığının istatistiklerine bakın
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500 den fazla işçi çalıştıran birçok müesseseler
vardır, hangisi hastane yaptırmıştır? Hiçbiri.
Bu kanun işlemez arkadaşlar, işte aman efen
dim, dispanser yaptık, şunu yaptık, bunu yap
tık, derler.. 500 işçi çalıştıran bir müessese bir
hastane yaptırabilir mi arkadaşlar? Yaptıramaz.
Bunu realitelere uydurmak lâzımdır.
İstanbul'da, 500 işçi çalıştıran bir müesse
senin, hastane için sarf edeceği para tesbit edi1meli, kendilerine yatak adedine göre, yine has
tanelerde bir yer ayırmalıdır. Yoksa bu kanun
işlemiyor ve işlemiyecektir. Zira vatandaşlar ba
sit ve küçük dispanserlerde doktorun verdiği
aspirin, kinin gibi bildiğimiz ilâçlarla tedavi
edilemez ve bu da bir hastane mahiyetini haiz
olmaz. Bu hususta Sağlık Bakanlığının nazarı
dikkanni celbederim. Göreceklerdir ki bu ka
nun işlemiyor ve bir faydası da olmuyor.
Maruzatım bundan ibarettir.
BALKAN — Halid O n a ™ .
HALİD ONARAN (Muş) — Arkadaşlar,
bendeniz ufak bir temennide bulunacağım. Se
çim çevremin her tarafına sayın Bakan Allah
razi olsun doktor göndermiştir. Doktorsuz bir
yer kalmamıştır. Hastanenin doktorları da ik
mal ediJmiştir. Bundan dolayı sayın Bakana te
şekkül ederim. Ancak kifayetsiz bir hastane var
dır, ve bu hastane de bakımsızdır. Şark vilâyet
lerinin kısmı âzaminin hastaneleri aynı mahi
yette îdnrei Hususiye tarafından idare edilmek
tedir. Bunlar da hastaneye bakmak, hastaneyi
idare etmek kudretinde değildirler. Eğer has
taneye feragatli hekimler düşerse onlar bir mu
vaffakiyet gösteriyorlar. Bütün illerin hastane
leri özel İdareler Kanunu çıktığı zaman, sayın
Bakan bunların Muvazenei TJmumiyeden idare
edileceklerini bildirmişlerdi, özel" İdarelerin el
lerinde bulunan hastaneler istediğimiz randıma
nı. vermemektedirler. Halk da bundan muztariptir. Yalnız seçim çevremi kastetmiyorum,
emsali birçok vilâyetlerde de hastaneleri bugün
İdarei Hususiyeler idare etmektedir. Bakımsız
kalan hastaneleri bir an evvel sayın Bakan Ba
kanlığı emrine alsın bunu rica ediyorum.
.
Gl. NACİ TINAZ (Ankara) — İmparator
luk zamanındaki sıhhiye hidematmı biliyoruz,
meşrutiyet zamanını da gördük, Cumhuriyet
devrinin ilk zamanını da gördük şimdi çok fark
etmiştir. Bu, şayanı şükrandır. Eksiklik çok
tur fakat kusur bizdedir. Çünkü, Sağlık Bakan-
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lığına bu memleketin ihtiyacına yetecek kadar
para
veremiyoruz.
Biz Yemen'i
İngiliz,
Lavrens
ordusunun
istilâsı yüzünden kay
betmedik,
tetkikatıma
ve okuduğuma gö
re, deve, katır
üstünde gezen ve hey
belerinde ilâç taşıyan ingiliz doktorları yüzün
den kaybettik. Arnavutluğu misyoner katolik
doktorlar yüzünden kaybettik. Makedonya 'y 1
orada dolaşan Bulgar, Ulah, Sırp, Rum ve yahut
Yunan doktorlarının ve daskallarmın yani ho
caların, ilkokul öğretmenlerinin yüzünden kay
bettik.
Arkadaşlar, bir memleketin medeni seviye
sini ölçmek için, fikrimce, kanaatimce miyar şun
lardır: Ankara İstasyonuna gelen bir yabancı
teşhis koyup bize bir not vermesi icabederse bize
soracağı sualler şunlardır : 1) Ecdattan kalan
âbidata bakıyorlar mı, tamir ediyorlar mı, 2)
müzeleri var mı 3) millî kütüpaneleri var mı
ve oralara ne kadar kişi gidip okuyor,4) ope
rası var mı, Kızılayı var mı? Aş evleri var mı?
Fukaranın karnını doyuruyorlar mı? Çocuk
Esirgeme kurumu var mı? öyle süs olarak değil,
hakikaten çocuk doğum, ölümiyle uğraşıyor bu
yolda çalışıyorlar mı? Doğum evi var mı? dis
panseri var mı? ilâh... Bir de arkadaşlar bizim
hakkımızda tam bir teşhis yapabilmek için asa
biye paviyonu var mı, yok mu diye sorarlar. Bu
asabiye şubesi zavallı durumdadır. Memleketin
dört yerinde dispanserler tesis ediliyor. Her böl
genin kabiliyetine göre 20 - 50 yataklı birer asa
biye paviyonu yaptırmak medeni seviyemizin öl
çüsü olarak vücuda getirilmesi icabeden işler
dendir. Bunu da Muhterem Sağlık Bakanından
rica ediyorum.
SAKİR İBRAHİMHAKKIOĞLU (Erzurum)
— Efendim; 2 - 3 noktaya da bendeniz işaret
etmek için müsaadenizi rica ederim.
Şükranla kaydetmek lâzımdır ki, D. D. T. ta
kibatı birçok yerlerde muhtelif ekipler vasıtasiyle başlamıştır. Yalnız bu sene söylenti ha
linde kulağımıza gelen rivayetlere göre bu sene
deki D. D. T, 1er biraz bozuktur.
Bu noktaya böylece işaret ettikten sonra bil
hassa bizim mmtakalarda ekiplerin en ücra köy
lere kadar giderek tarama yapmalarını Sağlık
Bakanından rica ederim.
Arkadaşlar, D. D. T. nin icat edildiği bu de
virde bitli millet olmak ayıptır. Bu hayvanın nak-
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lettiği bulaşıcı hastalık süratle yayılmakta ve bu
yüzden birçok vefiyat vukubulmaktadır.
İkinci arzedeceğim husus, Hükümet tabipleri
vazifelerini tam yapmaktadırlar. Bunu söyler
ken hekimlerin kusurlarından mütevellit bir olay
olarak arzetmek istemiyorum.
Hepinizin yer yer Tasladığınız gibi, Hükü
met tabipleri bugün bir aspirin ve kinin mukay
yidi vaziyetindedir. Bunları ilâç defteri tutmak
tan kurtarmalıdır. Emirlerine verilmiş olan ilâç
ları bu doktorlar nereye sarfedebilirler. Niha
yet bunun suiistimali dahi halka fazla verilmek,
tanıdıklarına fazla verilmek şeklinde olur. Bun
lar hudutların haricine çıkmadıkça zarar gel
mez. Binaenaleyh sabahtan akşama kadar ilâç
defteri tutmak için merkezdeki odalarında dok
torların kapanmalarına nihayet verlmelidir.
Bir de ,memleketin sağlık dâvasında artık
Hükümet tabiplerini birer motorlu vesaite ka
vuşturmak lâzımdır. Altlarına jip mi, motosik
let mi ne verilecekse verilsin bunların daha faz
la halkla teması temin edilsin.
Sayın. Sağlık Bakanından bu hususları rica
ederim.
İSMAİL HAKKI BALTACIOĞLU (Kırşe
hir) — Efendim; çok kısa bir iki sözüm var.
Söylemesem yine vicdan azabı çekeceğim. Onun
için geldim karşınıza.
Devlet, sağlık dâvası için, her şeyi sağlıyor,
farzediyorum, ideal bir zamanda ve mekânda!
Ancak arkadaşlar; bu kamu hizmetinin son
âmili kimdir? Hekimle hemşire, hastabakıcı de
ğil midir? Binları yaptık, paraları verdik, ilâç
ları hazırladık, hastaları yatırdık. Yine tekniği
ile öldüren veya yaşatan, hekim değil midir? Yi
ne tekniği ile öldüren veya yaşatan hemşire,
hastabakıcı, hattâ hademe değil midir? Evet!
O kadar değil ama, hasta insandır, ruhu vardır.
Hekim de insandır, ruhu vardır, hattâ gayri
meşur hayatı vardır. Hastaya sağladığı ümit,
maneviyat ,iyileşme inancı ve iradesiyle aynı
hastayı yaşatan veya öldüren, hekim değil mi
dir? Hastabakıcı değil midir? Evet. Ben bâzı
şeyler gördüm hastanelerde. Ne hastaneyi, ne
başhekimini, ne hemşiresini söyliyecek değilim.
Burada şahsiyatla uğraşacak zamanımız yoktur.
Hıristiyanlıkta hemşirelik, hastabakıcılık,
hekimlik âdeta dinî inançlar ve ümitlerin deva
mı, süresi gibi olur da, müslümanlıkta başka
türlü mü olur? Ah.. O teknik ile, ve ruhla yaşa-
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tan veya öldüren hekim yok mu? Onun mesuli
yeti Devlet adamı kadar büyüktür. O, ahlâkını,
imanını, şefkatini, rahmini kaybetmeyi görsün!.
Hekimlerden bahsediliyor, az para verdikle
ri iein gitmez imiş. Hekimlerden bahsediliyor,
hasta kabul etmezmiş, kibarmış onlar. İnanmak
istemiyorum. Çünkü böyle bir şeye inanmak,
bizim yaşımıza gelenleri yaşatmaz, öldürür.
'Böyle bir hekim yoktur, ben buna inanmıyorum,
yoktur, yoktur..
Bilmiyorum, zaman az, yapabildiğim şeyi ya
pıyorum. 'Burası; marangozun yaptığı kürsü de
ğildir; burası, burası milletvekillerinin kürsüsü
dür. 1 hıradan söz söylemek kolay değildir, ko
lay değildir, güçtür. Buradan her şey duyulur.
'Buradan haykırıyoı üin, hastalara daima rahîm
olun, şefik olun!
Unutmasınlar ki öldürmek gibi yaşatmak da
onlara aittir. Hastanelerden hastalar yalnız sağ
lık değil, ümit alıp çıksınlar, gitsinler. (Bravo
sesleri, alkışlar)
SAĞLIK VE SOSYAL YAKDIM BAKANI
Dr. KEMALİ BAYÎZÎT (Maraş) — Muhte
rem arkadaşlarım bütçe münasebetiyle mâruzâtım
Oumhuhiyet sıhhiyeciliğinin kuruluş ve inkişa
fına, bugünkü durumu ve çalışma tarzına ve ge
cen sene yapılan işlerle 1950 de yapılacak işle
rin izahına münhasır kalacaktır. Bu arada ar
kadaşlarımın temas buyurdukları konulara da
cevap vermeye çalışacağım. Bilindiği üzere Dev
let sıhhiyeciliğinin esas vazifesi koruyucu taba
bettir. Vatandaşı hasta yapmamak ve hastalık
âmillerini ve hastalıkların sirayetlerini önlemek
bu vazifenin icabıdır.
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Millî Hükümetin kurulmasiyle faaliyete başhyan Sağlık Bakanlığınız koruyucu hekimlikte
yer ve rol alması şart olan bu tesisleri meydana
getirmeyi değişmez bir program olarak kabul et
mekle beraber ilk iş olarak nesillerimizi tahrip
eden, vatandaşın çalışma gücünü zayıflatarak
dolayısiyle millî gelirimizi azaltan, sosyal ve
ekonomik kalkınmamıza engel olan türlü sari
ve salgın
hastalıklarla
mücadeleyi ele al
mış ve ileride sağlık
merkezlerine
vazi
felerini. devredecek
olan
sıtma,
trahom,
zührevi hastalıklar savaş kurullariyle seyyar
emrazı sariye teşkilâtını kurmuştur. Son sene
kabul buyurduğunuz kanunla verem savaş işi
ne de başlamış bulunmaktayız. Bu mâruzâtımla
Sağlık Bakanlığınızın koruyucu hekimliği he
def tutan bir programı olduğunu ve çalışmala
rımızın bu istikamette gelişmekte olduğunu ifa
de etmek isterim.
Arkadaşlarım : Sıtma ile mücadele teşkilâ
tımız vatandaşların ve bütün Dünyanın takdi
rini kazanacak şekilde faaliyetine devam edi
yor. Kısa rakamlar vererek bu mücadelede yap
tığımız işleri kısaca anlatmama müsaade buyu
runuz.
54 il, 301 ilce, ve 11447 köyde sıtma ile mü
cadele yapmaktayız. 6 103 475 nüfus köyde,
3 213 201 nüfus da şehirde olmak üzere ceman
9 316 676 vatandaş sıtma bakımından kontro
lümüz altında bulunmaktadır. Bir taraftan has
taları tedavi eder'ken diğer taraftan da D. D.
T. ile sıkı surette sinek mücadelesi yapıyoruz.

Deniş bir teşkilât halinde il ve ilçelerde ku
rulmuş olarak imparatorluktan devren kalan
Sıhhiye müdürlüğü ve Hükümet tabipliği mü
esseselerini koruyucu tababet vazifesini gören bi
rer sıhhati umumiye idaresi haline getirmek bil
gi, personel, zaman ve malî imkân meselesi idi.

1948 senesinde 64 ton sâf D. D. T. sarfetnıemize mukabil 1949 senesindeki sarfiyatımız 95
ton olmuştur. 1950 de bunu iki misline çıkar
mak kararındayız. Kontrolümüz altında bulu
nan vatandaşlardan 1949 senesinde 2 927 837
kişi muayene olunmuştur. Bu sene içinde para
sız sarf olunan Atebrin, Kinin ve diğer sıtma
ilâçları 10 ton civarındadır.

Vatandaşın sağlık ve sosyal durumunu doğu
mundan ölümüne kadar doktoru, ebesi, ziyaretçi
hemşiresi ve sıhhiye memuru ile takip eden mu
hitine sağlık bilgisi veren, sanitasyon işlerini
tanzim ettiren ve koruyucu hekimlikte bütün
dünyanın kabul ederek adına sağlık merkezi de
diği modern müesseseleri şehirde, kasaba ve köy
de kurmak lâzımdı. BıT da bilgi, personel, zaman
ve malî imkân ist i yen bir işti.

Yurdumuzda sıtma ile mücadeleye 1925 se
nesinde başlamıştır. Mücadeleye dâhi] bölgeler
de 1939 senesibde muayene olan nüfusa naza
ran yüzde 28,7 olan dalak endeksi mü ta a kip se
nelerde harb dolayısiyle yüzde 37,4 ve 41, 5 e
kadar yükselmiş ve 1945 de başlanan olağanüs
tü sıtma savaşını takiben de 1946 da yüzde 25,
1948 de yüzde 14, 1949 da da yüzde 10,5 e düş
müştür. Bu endeks yüz vatandaşın onunun hâd
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sıtma nöbetinden muztarip olduğuna delâlet et
mez.
Nölbetli hasta bütün bölgelerimizde yok de
necek kadar azalmıştır. Adana Sıtma Hastane
sine aylardan beri sıtmalr yatmadığını bu sene
bizzat yaptığım tetkikten öğrendim. Ve hasta
neyi kapadım. Arzettiğim endeksler ve müfet
tişlerimizden aldığımız raporlar, seyahatlerimizdeki tetkiklerimiz, milletvekili arkadaşları
mızın bu konudaki çalışmalarımıza dair intihap
dairelerindeki vatandaşlardan aldıkları malû
mata müstenit takdirkâr sözleri sıtma ile mü
cadelede muvaffak olduğumuzun başlıca delille
ridir. Bir hocam klinikte talebeye gösterecek
sıtmalı hastayı bulmakta müşkülât çektiğini
söyledi. (Bravo sesleri) Bu muvaffakiyet Yük
sek Meclisin sıtma mücadelesine ehemmiyetle
devam olunması yolunda 1945 senesindeki ver
diği direktif ve imkân sayesinde hâsıl olmuş
tur.
Teşkilâtta işi idare edenlerle yurdun dört
bucağında çalışan doktor ve memur bütün sıtmacılara huzurunuzda ve bu kürsüden teşekkü
rü bir borç bilirim.
Uzun müddet sıtma tutmadığı için sıtmalı
bölgelerde bu hastalığa karşı mukavemeti azal
mış olan insanlar arasında yeniden zuhur eden
sıtma, tahribatını daha çok yapacağı cihetle ça
lışmamızı durdururu yacağımızı, bilâkis her sene
daha çok çalışarak bu âfetin kökünü yok etme
ye gayret edeceğimizi arzederim.
Trahom bölgelerinde 2 301 769 nüfus kon
trolümüz altındadır. Bunlardan muayene olu
nanlar yüz bini aşmıştır. On ay içinde dispan
serlerimize kayıtlı trahomlulara 7 996 141 defa
ilâç tatbik olunmuş ve 9362 trahomluya trahom
hastanelerimizde ameliyat yapılmıştır.
Bu sene Kilis'te modern bir trahom hastane
si inşasına başladık. îleriki senelerde yeni te
sisler yapmak programımız dahilindedir. Sulfamitlerle yapılan yeni tedavi ve kültürel ve sos
yal kalkınmamızın sağlıyaeağı fayda sayesinde
yakın bir gelecekte bu hastalıkla mücadelemi
zin de daha memnuniyet verici bir şekilde ge
lişeceğine inanıyoruz.
Yurdumuzun gayrimuayyen yerlerinde andemik olarak seyreden sâri hastalıklarla zührevi
hastalıklar mücadelesinden elde ettiğimiz sonuç
da memnuniyet verici haldedir. Güney ve Güney .
Doğu hudutlarımızın çok yakınlarında zuhur sdip
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yurdumuza ara sıra sıçrıyan salgın hastalıklar
olduğu yerde bastırılmaktadır.
Doğu illerimizdeki çalışmalarımızdan da bah
setmeme müsaadenizi rica ederim: Yüksek Mecli
sin tahsis buyurduğu Doğu kalkınması ödene
ğinden 1949 senesinde Bakanlığımıza 1 200 000
lira ayrılmıştır. Bu paradan 750 bin lirasını Do
ğuda hudut bölgelerimizde Güney ve Güney Doğudan gelecek olan sâri hastalıkları önleyici
ve aynı zamanda bu bölgelerin koruyucu hekim
lik vazifesini yapıcı olan sağlık merkezleri inşa
sına ayırdık. Akçakale, Nuseybin, Hakkâri, Öz
alp, Doğubayazıt 'ta birer sağlık merkezi kuru
yoruz. Bunların ihaleleri yapılmış ve inşaları
na başlanmıştır. Geri kalan para ile de hasta
nesi, lâboratuvarı, ilâcı ve her nevi malzemesi
olan motö.rlü seyyar sağlık ekipleri teşkil ettik.
Temmuz başında; çalışmaya başlıyan bu ekiplerden
bir numaralısı Van İlinin Özalp, Başkale, Mura
diye ilçeleriyle Hakkâri'nin merkez, Yüksekova,
Şemdinli ilçelerinde ve Ağrı İlinin Doğubaya
zıt ilçesinde çalışmıştır. 2 numaralı ekip Mar
din İlinin Nuseybin, Kızıltepe, Cizre, Midyat,
Savur, Derik, Mazıdağı ilçelerinde, üç numara
lı ekip ise [Jrfa İlinin Akçakale, Sürüç. Bire
cik, Bozova, Viranşehir, Hilvan ilçeleriyle Bin
göl'ün debrem bölgesi olan Kiği ve Karlıova il
çelerinde çalışmışlardır. Hastalık taramaları
yapılmış, hastalar tedavi edilmiş, vatandaşlara
parasız ilâç dağıtılymış, aşı tatbik edilmiş ve ay
rıca her köyün bütün evleri ve giyecek eşyaları
D. D. T. lenmiştir.
Her üç ekibin kontrolünden geçen köy sayı
sı 1796 dır. 46 390 eve D. D. T. Yapılmış ve 5691
kilo sâf D. D. T. ile 74 120 kilo petrol sarfedilmiştir. 1950 senesi Doğu kalkınması programı
mız hazırdır. Bu sene Van, Siirt hastaneleriyle
Kulp ve Bulanık Sağlık merkezlerini yapaca
ğız. Ayrıca Midyat, Eğil, Ardahan, Yusufeli,
Bingöl Sağlık merkezlerinin yapılması da kararlaşmış ve programa alınmıştır. Tahsisatımızın
yeterliği derecesinde bu sene bu işleri başarma
ya ve seyyar sağlık ekiplerimizi takviyeli ola
rak zamanında yeniden işe şevket m eve çalışa'cağız.
Aziz arkadaşlarım: Doğu ekiplerinin arzetti
ğim çalışmaları çok faydalı olmuştur. Bu böl
geler hakkında sonsuz memnunluk müşahede et
tik.
.
iler nevi mücadelede teşkilâtımızla köyde-
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yız ve köylüye faydalı o'maya çalışmaktayız. | panseri açılmasına karar vermiştir. Bakanlığımızca
Herşey şehir ve şehirli için iddiasında buluna
kabul edilen bu karar üzerine istanbul Savaş Der
rak köylü vatandaşlar için sarfedilen mesaiyi
ken teknik vasıtalar ve personel peyderpey gel
hiçe indirmek istiyenlere sözlerimin başından be
meye başlamıştır.
ri verdiğim rakamlar bir cevap teşkil eder sanı
Veremle savaşa yeni başlamış olmamıza rağ
rım... Bununla beraber çalışmalarımızın yeter
men mevcut teşkilâtımızın iyi çalışır olması ve
derecede olduğunu hiçbir zaman iddia etmedik,.
feragatli Türk hekimlerinin ve yardımcı per
bugün de böyle bir iddiamız yoktur.
sonelin verem savaşındaki kifayetleri Birleşmiş
Bu konuya son verirken Doğu sağlık ekiple
Milletler ağlık Teşkilâtı tarafından takdir edil
miştir. Dünyada ilk olarak ve Türkiye'de kuru
rinde trahom, zührevi hastalıklar ve emrazi sâ
lan bu tesis hem bize hem de komşumuz memle
riye işlerinde vazife almış değerli, genç ve ça
ketlere çok faydalı olacaktır. Bu bakımdan
lışkan arkadaşlarıma huzurunuzda teşekkür et
Birleşmiş Milletler Sağlık Teşkilâtının göster
mekle bahtiyarlık duyarım..
diği anlayış ve yakın ilgiye huzurunuzda teşekBAŞKAN — Saat 13 oldu, müzakereye de
ksr
ederim.
vamı tensip ediyor musunuz?. (Devam sesleri)
Şimdi de veremle savaşın sadece lâfı edil
SAĞLIK BAKANI Dr. KEMALİ BAYlZlT
mektedir.
Ne yapıldı ve ne yapılıyor diyenlere
(Devamla) — Aziz arkadaşlarım :
rakamla cevap vermeme müsaadenizi rica ede
Hemen birçok milletvekili arkadaşımın temas
rim.
buyurdukları verem mücadelesi konusuna geli
1924 yılında Hükümet elinde 125 veremli
yorum.
yatağı vardı. 1948 senesinde 1008 rakamım bu
Veremle savaşımız geçen sene kabul buyur
lan veremli yatağı ihtiyacımızın ancak kırkta
duğunuz kanun ile esaslı surette başlamıştır.
birini
teşkil etmekte idi. Gecen Mayıs aymda
Hazırladığımız program gereğince verem savaş
yürürlüğe
giren kanunla ilk iş olarak veremli
dernekleriyle ahenkli şekilde işbirliği yapmakta
yatağını çoğaltmaya teşebbüs ettik ve 3 - 4 ay
ve bu demeklere gereken her türlü yardımı sağ
içinde Edirne, Konya, Sivas, Bursa, Eskişehir, ve
lamaktayız.
Trabzon'da bir kısmı paviyonda ve bir kısmı da
Bütün dünyaca kabul olunan B. C. G. Verem
Aşısı ile verem basili almamış olan vatandaşları aşı müstakil hastanede olmak üzere 270 yatak tesis
ettik.
lamak veremle savaşımızın en mühim unsurunu
teşkil etmektedir. Bu maksatla aşıyı tatbik edecek
personeli yetiştirmekte ve aşı imalimizi yetişen
personele göre ayarlamaktayız. Diğer taraftan
basil çıkaran veremli hastaları ailesinden ve mu
hitinden ayırarak hastanelere yatırmakta ve te
davi etmekteyiz. Verem dispanserlerimizde ufak
mikyasta da olsa veremlilere ilâç ve gıda yar
dımı yapmaktayız.
Ankara'da Refik Saydam Hıfzıssıhha Ens
titüsü bu aşıyı mükemmel surette yapmaktadır.
Aşı lâboratuvarımızm modern bir lâboratuvar
haline gelmesini ve yalnız bizim değil, OrtaŞarkm da bir aşı istihsal merkezi olmasına
gayret etmekteyiz. Yeni lâboratuvar binası
ihale edilmiş ve yapılmaya da başlanmıştır.
Türkiye 'de veremle savaş işi iyi organize edil
miştir. Bunun içindir ki, Birleşmiş Milletler Sağ
lık Teşkilâtı Yakın - Şark memleketlerinde veremle
savaş yapacak personelin Türkiye 'de yetiştirilme
sine ve bu maksat için de İstanbul'da bir tedris dis-

1949 senesinde inşalarına başlanılıp da 1950
senesi içinde hizmete açılacak paviyon, hastane
ve servisler Antalya, Çorum, Zonguldak, Kay
seri, Giresun, Malatya, Bolu, Erzurum, Mardin,
Antakya, Ankara, istanbul, İsparta'da olmak
üzere 850 yatağı ihtiva edeceklerdir. Böylece
1950 senesi sonunda veremli yatağı 2128 i bula
caktır. 1950 de açılacağını arzettiğim 850 yatak
tan 480 inin halen hazırlanmış olduğunu huzu
runuzdaki bütçe ile tahsisat ve kadrolarının
alınmış bulunduğunu ve bir iki ay içinde bun
ların faaliyete geçebileceklerini arzederim. Mev
cut hastanelerimize ilâve olunan veremli yataklariyle hususi müesseselerdeki veremli yatakları
arzettiğim rakamların haricindedir. Bir buçuk
sene gibi kısa bir zaman zarfında mahdut bir
ödenekle elde edilecek bu neticeyi arkadaşla
rımın takdirine arzederken en yakın yardımcı
mız olan verem savaş derneklerine ve bu der
| neklere bağış yapan vatandaşlarıma minnet ve
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saygılarımı huzurunuzda sunmaktan bahtiyarlık
duyarım.
1950 senesinde Balıkesir, İzmir, Malatya, Er
zurum, Çanakkale, Diyarbakır, Denizli, Maraş,
Tarsus ve Geyve'de birer dispanser ve Aydın,
Tekirdağ. Diyarbakır. Gazianteb, Kocaeli, De
nizli, Sinob, Mersin, Adana, îzmir, Erzincan,
Urfa, Burdur, Rize, Kastamonu Niğde Manisa,
Kütahya ve Uşak'da da paviyon ve hastaneler
inşasına başlıyaeağız. 1951 senesinde hizmete
açılacak olan bu tesislerle iki buçuk senede ve
remli yatağını 3800 e çıkaracağımızı ummakta
ve sevinç duymaktayız.
Ilasene İlgaz arkadaşım bir noktaya temas bu
yurdular: Bu işi ebelere vermek ve bütün va
tandaşlara tatbik ettirmek. B. C. G. aşısı çabuk
bozulan bir aşıdır. Uzun müddet dayanmaz.
Kuru aşı istihsal etmek de dünyaca bilinen bir
şeydir. Yeni tesis ettiğimiz lâboratuvar itmam
edilirse istediğiniz şey olacaktır. Kuru aşıya sa
hip olacağız. Daha geniş ölçüde tatbikatını ya
pabileceğiz.
B. C. G. aşısını şimdilik istanbul, îzmir, An
kara, Eskişehir, Bursa ve Adana ile Devlet İk
tisadi Teşekkülleri ellerindeki müesseselerde tat
bik edebiliyoruz. 47 doktora kurs gösterdik, İs
tanbul Verem Savaş Derneğinin nezaretinde
bütün öğrenciler ve topluluklar aşılanmaktadır.
Baharda îstanbul köylerine de aşı tatbik olu
nacaktır. Bugüne kadar 100 000 vatandaşa pirke yapılmış ve bunlar içinde aşı yapılması lâzımgelenlerden 25 000 nine aşı yapılmıştır. Va
lilik ve verem savaş derneklerine 1949 senesin
de Bakanlığımızca yapılan para yardımı
2 001 712 liradır.
Muhterem arkadaşlarım:
Koruyucu hekimlik çalışmalarımızda Önem
li yer tutan sağlık merkezlerinden de bahsetmek
isterim. Bu merkezlerin fonksiyonu hakkında
maruzatta bulunmuştum. Şimdi nerelerde ne
yaptık ve ne yapacağız, bunları bildirmek iste
rim. 1948 de mevcut 11 sağlık merkezine 1949
da Karaman, Seydişehir, Alaşehir, Buldan ve El
bistan sağlık merkezlerini ekledik ve faaliyete
geçirdik. Kandıra, Elbistan, Divriği sağlık
merkezlerini yeniden yapmaya başladık. Doğu
da yapılmaya başlanan beş sağlık merkezi ile be
raber yeniden yapılan sağlık merkezimizin adedi
böylece sekize çıkmış oldu. 1950 senesinde Do
ğuda yapacağımız ve yerlerini evvelce bildirdi-
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ğim 7 sağlık merkezinden başka Cide, Bayburt,
Yalvaç, Merzifon, Arhavi, Suşehri, İskilip, Şabanözü, Zara sağlık merkezlerinin yapılması da
programa alınmıştır. En kısa zamanda her ilçe
mizi bir sağlık merkezine kavuşturmak kararın
dayız. Mevcut sağlık merkezleri dört sene zar
fında iki yüze çıkarmak için hazırlıklarımız son
ve katî şeklini almak üzeredir.
HALÎD ONARAN (Muş) — 1950 de inşa
edilecek sağlık merkezleri...
SAĞLIK BAKANI (Devamla) — Doğu kal
kınması bahsinde arzettiğim; Kulp, Bulanık, Yu
sufeli, Midyat... hatırımda kaldığına göre...
Malatya, Konya, Ankara İllerinin ikişer sağ
lık merkezi yaparak bu programın gelişmesine
yardım etmelerini şükranla kaydederim.
Arkadaşlarım: Koruyucu tababette mühim ro
lü olan doğum evlerimizin adedleri ve yatak sa
yıları her sene artmaktadır. Her türlü modern
teçhizatiyle 250 yataklı Ankara Doğum evi ile
istanbul'da Süleymaniye ve Antalya Doğum ev
leri 1949 senesinde vatandaşın istifadesine arzolunmuştur. Doğum evlerimiz bugünkü halle
riyle bir nevi hastane hüviyetini almışlardır.
Bunları bulundukları bölgeler içinde seyyar
ekiplerle şehirde ve köyde türk anasını daha
hamileliğinden itibaren takip edecek ana ve nevzat sağlığını koruyacak müesseseler haline getir
mek kararındayız. Bu sene Ankara Doğum evi
bu faaliyete başlıyacaktır.
Sağlık merkezleri ve alelûmum koruyucu he
kimlik personelini yetiştirecek olan Hıfzıssıhha
Okulumuzu yeni baştan kurmak kararındayız.
Hazırladığımız tasarı Maliye Bakanlığındadır.
Bu tasarı kanuniyet kesbederse Cumhuriyet
Sıhhiyeciliğinde yeni bir çığır açılacaktır.
Tedavi edici hekimlikte hastanelerimizin in
kişafına, daha iyi çalışmalarına ve hasta vatan
daşlara daha çok yararlı olmalarına âzami gay
ret sarfetmekteyiz. Müesseselerimizi yeni vası
talarla teçhiz ederken yatak adedlerini de artır
maktayız. 1950 senesinde mevcuda 430 yatak
ilâve edeceğiz, özel İdare hastanelerinin genel
muvazeneye alınmaları takarrür etmiştir. İnti
kal tamamlanıncaya kadar bu müesseselere her
seneye nazaran daha fazla yardım yapmamız
mümkün olacaktır.
Hastaneler ve alelûmum Sağlık Bakanlığı iş
lerini günün icaplarına ve modern sıhhiyeciliğe
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göre düzenlemek üzere yeni bir teşkilât kanunu
hazırlamaktayız.
Hekimlerimizin ve alelûmum genç mütehassıs
larımızın durumu bu kanun hazırlanırken göz
önünde bulundurulacaktır. Yardımcı sağlık per
soneli ve bu arada hemşire yetiştirmek işimiz hız
la gelişmektedir. Bakanlıkta yeni hemşirelik bü
rosu ihdas olunmuş ve başına da bir hemşire ge
tirilmiştir.
Tahsisat ve kadroları huzurunuzdaki bütçede
yer almış olan Beyoğlu Âcil Cerrahi Hastanesi ile
Ankara Çocuk Hastanesi ve yine Ankara'da 3
ncü bir hemşire okulu bu konudaki işlerimize ilâ
ve edilen yeni tesislerdir. Kimsesiz ve himayeye
muhtaç çocuklar için bakanlığımıza verilen va
zife yapılmaktadır. Evvelce de bilmünasebe arzettiğim gibi Çocuk Esirgeme Kurumunun tesis
lerinden faydalanmaktayız. Ayrıca belediye ve
vilâyetler elinde tesisler meydana getirmeye veya
mevcutları ıslaha teşebbüs ettik. Bu husus için
Ankara, İstanbul, İzmir, Gazianteb, Maraş İl
lerine gereken yardım yapılmıştır.
İskân işlerimiz bütçe imkânlarımızla mukay
yet olarak devam etmektedir. 1940 tan 1949 se
nesine kadar memleketimize iltica eden Türk ır
kına mensup 24 879 göçmene her türlü iskân yar
dımı yapılmış ve bunlar müstahsil vatandaş
haline getirilmişlerdir. 5098 ve 5420 sayılı ka
nunlar hükümlerine göre iç iskân ve nakil işleri
mizi düzenlemeye çalışmaktayız. Beynelmilel an
laşma gereğince Avrupa kamplarından gelen
2 607 nüfustan 1883 üne iş bulunmuş ve müstah
sil hale getirilmiştir. Geriye kalan 724 nüfusa
hâlâ iaşe ve ibate yardımı yapılmaktadır.
Necmeddin Sahir Sılan arkadaşımızın bahset
tiği yasak bölge halkının mühim bir kısmı yerleş
tirilmiştir. Henüz yerleşmiyenler varsa, bu, bi
zim yardım etmediğimizden, kendilerine yer
göstermediğimizden değildir. Onların yerleştiril
mesi için hazırlanmış, kurulmuş, yapılmış ara
zisi, suyu olan köylere sevkettiğimiz bu vatan
daşların, buralara gitmemesinden ve halen bu
lunduğu bölgenin nasıl olsa bir gün yasak bölgelikten çıkacağını düşünerek yine eski yurdumda
barınayım demesinden ileri gelmektedir.
Hikmet Fırat arkadaşım, dünya memleketleri
bütçesinde sağlık işleri için ayrılan paralarla biz
de ayrılan paraları işaret ederek, Sağlık Ba
kanlığı Bütçesinin artırılmasını söylediler. Ho
cam da bu sözleri tekrar ettiler. Bu ifadeler sa-
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I dece bizi çok memnun eder ve teşvik eder. Ar
kadaşlarıma teşekkür ederim. Ancak şunu ka
bul etmek lâzımdır ki, bütçemiz, tekâmül husu
sunda tutulmamış, ihmal edilmiş, zayıf bırakıl
mış halde değildir. Bendenizin 1948 de mesuli
yeti aldığımdan bugüne kadar bütçemizin artış
miktarı, 46 milyondan 58 milyona çıkmıştır, yani
12 milyon bir fark vardır, bu da az bir para de
ğildir, Umumi Bütçemizin durumu hepinizin
malûmudur.
Sayın arkadaşlarım.
Sabrınızı suiistimal ettim. Mâruzâtıma son
verirken yeni tabip ve eczacı odaları kanun tasa
rılarının Büyük Meclise sevkedildiğini bildirmek
isterim. Bu tasarılar kanuniyet kesbedince he
kimlik ve eczacılığın hak ve menfaatlerinin ko
runması ve bu iki meslek mensuplarının türlü de
dikodulardan münezzeh ve vatandaşı memnun
edecek şekilde çalışmaları sağlanmış bulunacak
ve bundan da hem dürst çalışan meslek erbabı,
hem de efkârı um um iyem iz ferahlık duyacaklar
dır.
Lâboratuvarlar Talimatnamesi yürürlüğe gir
miştir. Yeni Gıda maddeleri Nizamnamesi de Danıştaya sevkedilmek üzeredir.
Arkadaşlarım.
İmparatorluk devrinde kifayetsiz bir umum
müdürlük halinde çalışan Devlet Kihhiyeciliği
1920 de Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâleti
olarak yeni bir istikamet aldığı vakit bütçesi
1 474 776 lira idi. Bu sene huzurunuza sunulan
bütçenin 58 833 116 lira olarak 41 misline yükselI miş olmasındaki iç açıcı mânayı memleketin dört
bucağında feragatle çalışan fedakâr sıhhiyeciler
kadar bakanlığımız da sezmekte ve faaliyetimizi
o nispette arttırarak Yüksek Meclisin güvenine
I bundan böylede lâyik olacağımıza inanmış bulun
maktayız.
Sözlerimi bitirirken Demokrat Parti adına ko
nuşan arkadaşım, matbuatta yer alan bir konu
ya temas ettiler. Emekliye sevkettiğim doktorI 1 ardan bahsettiler. Ben sadece bu bahiste şunu
arzedeceğim. Memleketin sağlık işleri mesuliye
tini üzerime almış bir adamım. Bana niçin bu
işi böyle yaptın diyeceklerine bu işin yapılmaI snıdan mütevellit şu hizmetler neden aksamıştır,
dese idiler, cevap verirdim. Fakat Bakanlığımı
zın iç hizmetlerine taallûk eden bir konuda po1 litik sebeplerle bunu yapmıştır, gibi bizzat ken-
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dişi politika yaparlarsa bunu doğru bulmam. Zı
yaa uğrıyan bir hak varsa kanun yolları ve ka
za mercileri herkese açıktır. Haksızlığa uğradı
ğını iddia edenler bu mercilere müracaat edebi
lirler. Nitekim edenler de olmuştur. Bu bahiste
konuşmamayı politika yapmak niyetinde olmadı
ğım için daha hayırlı bulurum.
Bakanlığımızın çalşmaları hakkında takdirkâr beyanatta bulunan arkadaşlarıma şahsım ve
bakanlığımda vazifeli arkadaşlarım adına teşek
kürlerimi sunmakla sözlerime son veririm (Al
kışlar).
ŞAHÎN LÂÇLN (Afyon Karahisar) — Bir
sualim var.
Afyon Karahisar'da özel idare ve belediye
tarafından bir milyon lirayı mütecaviz bir para
sarfedilmek suretiyle, muntazam, mükemmel bir
hastane binası yapılmıştır. 1945 senesinde Hükü
mete devredilmiştir. O zamanki bakan arkadaşı
mız bu hastanenin tam teşkilâtlı bir hastane ola
cağını ve yatak adedinin de artırılacağını söy
lemişti, vadetmişti. Aradan beş sene gibi bir za
man geçtiği halde ne yatak adedi artırlımıştır,

ÎKÎNCÎ
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ne de teşkilâtı genişletilmiştir.
Bu husustaki düşünceniz nedir! Onu rica
ediyorum.
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI
Dr. KEMALİ BAYlZlT (Maraş) — 1950 sene
sinde umumiyetle artıracağımız 430 yataktan
Afyon'a da gereken kontenjan ayrılmıştır. Tam
teşkilâtlı hastaneler için ihtisas kadroları kül
halindedir. Hiç olmazsa büyük vilâyet merkez
lerindeki hastanelerin kadrolarını mükemmel
şekle getirmek arzusundayız.
Sene başı dolayısiyle kadrolarınızı vereceğiz.
Çalışıyoruz. Afyon'a da kadro ayıracağız. Fakat
Afyon hastanesinin mütehassıs kadrosu hakkın
da, bu kadronun ne olacağı hakkında şimdiden
birşey söyliyemeıîı.
BAŞKAN — Sağlık Baaknlığı Bütçesi hak
kındaki sözler bitmiştir. Bölümlere geçilmesini
kabul edenler... Etmiyenler... Bölümlere geçil
mesi kabul edilmiştir.
Saat 15 te toplanmak üzere oturuma son ve
riyorum.

Kapanma saati : 13,35

OTUKUM

Açılma saati : 15
BAŞKAN — Başkanvekili Feridun Fikri Düşünsel
KÂTİPLER : Cenap Aksu (Kocaeli), Dr. Aziz Uras (Mardin)

BAŞKAN — Oturum açılmıştır.
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesine
devam ediyoruz. Bölümlere geçilmişti.
Lira
B.
5 320
101 Bakan ödeneği
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
18 503 900
201 Aylıklar
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
202 Hizmetliler ücreti
8 418 551
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
203 Geçici hizmetliler ücreti
129 600
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
204

Yabancı uzman ve hizmetliler
le tercümanlarının ücretleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.

B.

Lira
142 419

205

Geçici tazminat
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar
gereğince yapılacak zamlar ve
yardımlar
823 000
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
207

208

46 000

3656 sayılı Kanunun 5 nci mad
desi gereğince ödenecek yaban
cı dil para mükâfatı
B AŞK AN — Kabul edilmiştir.
5439 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desine göre memurlara verilecek
ikramiye karşılığı
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
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B.
209

210
217
301
302
303
304

305
306
307
308

309
403
405

408
415
416
417

418

Lira
5434 sayılı Kanunun 14 neü mad
desinin (D) ve (J)
fıkraları
gereğince Türkiye Cumhuriyeti
Emekli
Sandığına
yapılacak
ödemeler karşılğı
1
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Temsil ödeneği
BAŞKAN — K a b u l edilmiştir.
Ek görev tazminatı
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Merkez büro giderleri
BAŞKAN —Kabul edilmiştir.
îller büro giderleri
BAŞKAN —Kabul edilmiştir.
Basılı kâğıt ve defterler'
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Posta, telgraf ve telefon ücret
ve giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Kira karşılığı
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Giyecekler
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Yolluklar
1
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
4598 sayılı Kanun gereğince
ödenecek tedavi giderleri ve
yollukları
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Taşıtlar giderleri
BAŞKAN — K a b u l edilmiştir.
Temsil giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Sağlık memurları ve sağlık ko
ruyucuları "hayvan yem karşı
lığı
BAŞKAN —Kabul edilmiştir.
Komisyon üyeleri huzur ücreti
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Sağlık müzeleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Okullar, kurumlar
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Bulaşıcı ve salgın hastalıklarla
savaş genel giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Trahomla savaş genel giderleri
BAŞKAN — K a b u l edilmiştir,

435 817
2 100
125 534
36 900
126 000
34 500

326 000
46 980
6 500
268 500

15 000
196 100

Zührevî hastalıklarla savaş ge
nel giderleri
BAŞKAN — K a b u l edilmiştir.
420 Sıtma ile savaş genel giderleri 2
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
1
421 Verem savaşa genel giderleri
BAŞKAN — K a b u l edilmiştir.
422 Hastaneler, Sağlık ve Sosyal
14
Yardım kurumları

300 000
889 975
700 000

511 571

Sayın
ABDÜLHAK FIRAT (Erzincan)
Bakandan 'bir şey sormak istiyorum.
Geçen sene Bursa'ya gittiğimde gördüm.
Memleketimizin tarihî, turistik bir şehrinde ha
kikaten o 'bölgenin ihtiyacatı sıhiyesini karşılıyacak bin küsur yataklı (bir hastane yapılmış
tır. Bu hastane ne durumdadır? Ve bunun da
hilî, sıhhi teçhizatı hakkında Sayın Bakan ne
düşünüyorlar?
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI
Dr. KEMALt BAYÎZlT (Maraş) — Arkadaşı
mın bahsettiği hastanenin inşaatı henüz tamam
lanmamıştır. inşaat tamamlandığı vakit Genel
Muvazeneye devredilecektir. Ve Bakanlığımız
tarafından idare olunacaktır.
ABDÜLHAK FIRAT (Erzincan) — Teşek
kür ederim.
BAŞKAN — 422 nci bölüm kabul olundu.
B.
423

424
360 000

17 500

Lira

B.
419

4 000

17 500
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425
451
452

569 108

805 000
453
436 000
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Lira
özel Kanunu gereğince harcana
cak kimsesiz ve metruk çocuk
lar genel giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti Refik Say
dam Merkez Hıfzıssıhha Müesse
sesi genel giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
iskân işleri
1
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Yayın giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
4489 sayılı Kanuna göre staj
için yabancı memleketlere gön
derileceklerin yolluklariyle baş
ka her çeşit giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Milletlerarası kurum ve dernek
ler giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir,

350 000

744 000
745 500
35 000

20 900

75 000
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B.
459

Lira
Millî Türk Tıp Kongresi genel
giderleri
20 000
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
477 Sağlık memurları ve sağlık ko
10 000
ruyucularının hayvan avansı
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
478 1593 sayılı Kanun gereğince
çok çocuklu analara verilecek
mükâfat
100 000
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
501 Geçen yıl boraçları
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
502 Eski yıllar Iborçları
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
503 5434 sayılı Kanunun geçici 8 nci
maddesi gereğince Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler karşılığı
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
özel
kurumlara ve derneklerle
601
kişilere
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
701 Onarma işleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
'721 Hükümet tabipleri için alınacak
tıp aletleri ve gereç, karşılığı
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Hudut
Bütçesi:

ve Sahiller Sağlık Genel

17 361

B.
202
203
205
206

207

5 600
208

121 000

209

15 000
210
150 000
211
7 180
Müdürlüğü

221
301
302

BAŞKAN — 1950 yılı Hudut ve Sahiller
JSağlik Genel Müdürlüğü Bütçesinin umumi gö
rüşmesi yapılmıştı. Maddelere geçilmesini kalbul
'edenler... Etmiyenler... Maddelere geçilmesi kaıbul edilmiştir.
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1950
yılı Bütçe Kanunu
MADDE 1. — Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğü 1950 Bütçe yılı giderleri için,
bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere
(1 204 758) lira ödenek verilmiştir.

303
304

305
306
307
308

A - CETVELİ
B.
201 Aylıklar
BAŞKAN

Lira
424 200

309

Kabul edilmiştir.
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Lira
196 320
Ücretler
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
3 750
Geçici hizmetliler ücreti
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
900
Geçici tazminat
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
4178 ve 4598 sayılı Kanunlar
gereğince yapılacak zamlar ve
yardımlar
27 200
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
3656 sayılı Kanunun 5 nci mad
desi gereğince ödenecek yabancı
dil para mükâfatı
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
5439 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desine göre memurlara verile
cek ikramiye karşılığı
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
5434 sayılı Kanun
gereğince
Türkiye Cumhuriyeti
Emekli
Sandığına yapılacak ödemeler
100 001
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Temsil ödeneği
1 500
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Gece pratika ücreti
21 680
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
50 000
Emekli, dul ve yetim aylıkları
BAŞKAN — Kabul edilmiştir
9 500
Merkez büro giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir
İller büro giderleri
18 000
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Basılı kâğıt ve defterler
6 700
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Posta, telgraf ve telefon ücret
ve giderleri
8 500
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
8 001
Kira karşılığı
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Giyecekler 12 000
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
8 001
Yolluklar
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
4598 sayılı Kanun
gereğince
ödenecek tedavi giderleri ve
yollukları •
3 000
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Taşıtlar giderleri
59 997
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.

B : 54
B.
407
412
414

417
418
419
421
422

451
454
501
502
701
721

(»eri verilecek p a r a l a r
B A Ş K A N — Kabul edilmiştir.
İlâç ve lâboratuvar giderleri
B A Ş K A N — K a b u l edilmiştir.
Eşya taşıma1, ambalaj ve sigor
ta giderleri
B A Ş K A N — K a b u l edilmiştir.
Vergi ve resinder
B A Ş K A N — Kabul edilmiştir.
P a r a taşıma giderleri
B A Ş K A N — K a b u l edilmiştir,
Mahkeme giderleri
B A Ş K A N — Kabul edilmiştir
Sağlık temizleme giderleri
B A Ş K A N — K a b u l edilmiştir.
Yolcuları besleme, donatım ve
cenaze giderleri
B A Ş K A N — Kabul edilmiştir-.
Yayın giderleri
B A Ş K A N — Kabul edilmiştir.
Sigorta
B A Ş K A N — Kabul edilmişi ir.
(iecen yıl borçları
B A Ş K A N — Kabu edilmiştir.
Eski yıllar borçları
B A Ş K A N — K a b u edilmiştir.
Onarma işleri
B A Ş K A N — Kabu edilmiştir.
Taşıtlar satmalımı karşılığı
ırşılığı
B A Ş K A N — Kabul edilmiştir.
Etüv, dinamo ve temizleme alet,
gereç ve araçlarının onarma ve
satmalına giderleri
B A Ş K A N — Kabul edilmiştir.
Yapı işleri
B A Ş K A N — Kaimi edilmiştir.

23 . 2 .1950
Lira
1 000
1 000

5 000
7 000
1 000
5 000
133 000

4 200
900
2 000
2 400
2 000
70 997
1
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CETVELİ

B.

.Lira

Resim ler
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Çeşitli gelirle
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
3 (İenel Bütçeden y a r d ı m
B A Ş K A N — Kabul edilmiştir.
4 Oeçen yıldan devredilecek nakit
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Maddeyi tekrar okutuyorum.

($84 OOO
19 260
251 (KM)
250 493

(İkinci m a d d e t e k r a r o k u n d u ) .
B A Ş K A N —• Madde h a k k ı n d a
söz istiyen
var mı?. Maddeyi cetveliyle birlikte oyunuza su
n u y o r u m . Kabul edenler... Etmiyenler.. M a d d e
cetveliyle birlikte kabul o l u n m u ş t u r .
M A D D E 3. — Hudut ve Sahiller Sağlık (îeuel M ü d ü r l ü ğ ü n c e 1950 Bütçe yılında elde edi
lecek gelir çeşitlerinden her birinin d a y a n d ı ğ ı
hükümler, bağlı (T) işaretli cetvelde gösteril
miştir.
Bu cetvelde yazılı gelirlerin t a r h ve tahsili
ne 1950 Bütçe yılında da devanı olunur.
B A Ş K A N — M a d d e h a k k ı n d a söz istiy.Mi
var m i : . Maddeyi cetveliyle birlikte oyunuma
s u n u y o r u m . Kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde
cetveliyle birlikte kabul o l u n m u ş t u r .

BAŞKAN — M a d d e h a k k ı n d a söz ist iyen var
m i l Maddeyi cet veliyle birlikte oyunuza sunu
yorum. Kabul
edenler... Etmiyenler..
Madde
cetveliyle birlikte kabul edilmiştir.

M A D D E 4. — H u d u t ve Sahiller Sağlık (-İe
nel M ü d ü r l ü ğ ü n ü n 30 . VI . 1939 t a r i h l i ve 3(i5(i
sayılı K a n u n u n 19 ucu maddesine giren hizmetli
leri, bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir.
3()5(i sayılı K a n u n u n 9 ncu maddesi gereğin
ce geçici mahiyetteki hizmetler için B a k a n l a r
K u r u l u k a r a r i y l e k a d r o alınabilecek tertipler,
bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu
k a d r o l a r ertesi yıl bütçesiyle Büyük Millet Mec
lisine s u n u l u r ve bunların eldeki k a d r o l a r a ek
leme olmaması ş a r t t ı r .
BAŞKAN .— Madde h a k k ı n d a söz istiyen
var mı?. M a d d e y i cetvolleriyle birlikte oyunu
za s u n u y o r u m . Kabul edenler..
Etmiyenler..
Madde cetvelleriyle birlikte kabul edilmiştir.

M A D D E 2. — H u d u t ve Sahiller Sağlık (îenel M ü d ü r l ü ğ ü 1950 Bütçe yılı giderlerine k a r
şılık olan gelirler bağlı, (B) işaretli
cetvelde
gösterildiği üzere (1. 204 753)) lira tahmin edil
miştir.

M A D D E 5. — Geçen yıl borçları bölümün
deki ödenek ü s t ü n d e çıkacak borçlar, ilgili o l 
d u k l a r ı hizmetlere ilişkin bölümlerden bu terti
be Maliye Bakanlığınca a k t a r ı l a c a k ödenekler
den ödenir.

722

731

Maddeyi tekrar

10 000
3

okutuyorum.

(Birinci madde t e k r a r o k u n d u ) .
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1928 - 1948 yıllarına ilişkin olup da 26 . V . ı nel M ü d ü r l ü ğ ü Katma Bütçesinin de görüşmesi
ni b i r l i k t e y a p a c a ğ ı m .
1927 tarihli ve 1050 sayılı Mulıasebei F m u m i y o
Dr. SAİM A L İ D Î L E M R E (Rize) — El'enK a n u n u n u n 93 neü maddesine göre zaman aşımı
'
dim,
bendeniz geçen devrelerde de k o n u ş t u ğ u m
na uğramamış ve karşılıkları yılları bütçelerin
çay işinden bahsedeceğim. Ye muhterem Ba
de b u l u n a n borçlar, 1950 yılı Bütçesinin gider
k a n d a n bâzı izahat istiyorum. Efendim, '•':() bi'.ı
bölümleri a r t ı k l a r ı n d a n eski yıllar borçları bö
h e k t a r mı ne çay ektik, 300 şu k a d a r bahçeye.
lümüne Maliye Bakanlığınca a k t a r ı l a c a k öde
Ye halk, bu çay işine şiddet e sarıldı ve gilgide
n e k l e r d e n ödenir.
de galiba vilâyetin her tarafını saracak. Oüııki
B A Ş K A N — M a d d e h a k k ı n d a söz istiyen
fennen Rize'den daha y u k a r d a olan Çoruh ili de
v a r mı?. M a d d e y i oyunuza s u n u y o r u m . Kabul
buna müsaittir. Çayın cemiyetteki mevkiini söy
edenler.. Etmiyenler.. M a d d e Kabul edilmiştir.
lemeye hacet y o k t u r , çok taaııınıünı etmiş, gaM A D D E 6. — H u d u t ve Sahiller Sağlık Ge
yet sıhhi, bîr içkidir. Bir vakitler uzun müddet
nel M ü d ü r l ü ğ ü Teşkilatı h a k k ı n d a k i 13 . V . 1910
bu işte çalışanlar oldu, bizim B ü t ç e ' K o m i s y o n u
tarihli ve 3820 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı
Başkanı. Ali Rıza Bey de bu işin lıavariyoııunsetvelde yazılı k a d r o l a r d a n bağlı (L) işaretli
d a n d ı r . Bu işte canu gönülden
çalışanlardan
cetvelde gösterilenler 1950 Bütçe yılında kulla
Allah razı olsun. "Fakat öğün b u g ü n d ü r
fen
nılamaz.
a d a m l a r ı n ı n k a n a a t i n e rağmen R u s ' ' a r ı n yaptı
B A Ş K A N — M a d d e h a k k ı n d a söz istiyen
ğı Popof denilen eskiden herkesin, bildiği çayın
v a r mı?. M a d d e y i oyunuza s u n u y o r u m . Kabul
aynı olduğu halde şurada, b u r a d a t e k t ü k , ca
edenler.. Et-nyi'U :er... Kabul edilmiştir.
nını bu da çay mı? Diyenler var. Onlar diye
d u r s u n , bu, çaydır çay. Hem de iyi kalite bir
M A D D E 7. — (lider bölümlerinden yapıla
ç
a y d ı ' . İ n g i l t e r e ' d e bir çay derneği var. Hani
cak h a r c a m a l a r a ilişkin formül, bağlı (R) işa
gemicilerin
cemiyetleri veya loyt,. işte onun gi
retli cetvelde gösterilmiştir.
bi
bir
dernek.
B u n l a r d ü n y a n ı n her tarafında
P» AŞK AN — Madde h a k k ı n d a söz istiyen
da
yetişen
çaylar
h a k k ı n d a bilgi, alır verirler.
v a r mı?. Maddeyi oyunuza s u n u y o r u m . Kabul
B u n l a r a da gönderilen çaylarımız, b u n l a r tara
edenler.. Etmiyenler.. Kaimi edilmiştir.
fından t e t k i k edilmiş ve iyi bir çay kalitesi ol
M A D D E 8. — Bu k a n u n hükümleri. 1 M a r t
duğu hakkında onlardan
rapor gelmiştir. Bu
1950 t a r i h i n d e y ü r ü r l ü ğ e girer.
J r a p o r bende var, a r k a d a ş l a r ı m d a da olacak. Bir
BAŞKAN — Madde h a k k ı n d a söz istiyen
defa fabrikanın k a p ı s ı n d a n içeri girdiniz mi in
var mı?. M a d d e y i oyunuza s u n u y o r u m . Kabul
sanın b u r n u n a mis gibi çay kokusu geliyor. F a b 
edenler.. Etmiyenler.. K a b u l edilmiştir.
rikası. da çok güzeldir. Altı kat bir fabrika. Aha
M A D D E 9. — Bu k a n u n u Maliye. Sağlık ve
li de bundan, çok memnun. Yalnız bu fabrika ik
mal. edilmemiştir. Eksikleri var. Halbuki bir ta
Sosyal Y a r d ı m B a k a n l a r ı y ü r ü t ü r .
raftan
çay yetişiyor. F a b r i k a , halkın hevesini
B A Ş K A N —• Maddeyi oyunuza s u n u y o r u m .
k ı r m a m a k için, kendi ihtiyacından fazlasını da.
K a b u l edenler.. Etmiyenler.. M a d d e k a b u l edil
alıyor. H ü k ü m e t çayın fazlasın' da almaya mec
mişti?.
bur olduğu için alıyor. Tabiî fabrika ikmal edi
Tasarının t ü m ü n ü açık oyunuza s u n u y o r u m .
lince böyle şeylere hacet kalmıyacak. Meclis ge
çen.
sefer bu edevatın alınması için 900 bin lira
V --- (lümrük ve Tekel Hakanlığı
Bütçesi
verdi. P a r a hazır ama biz bu âletleri şu k a d a r
3. — Tekel (fenol Müdürlüğü
1950 ıjıh Bütçe
z a m a n d a veririz ve elimizde de hazır değil, de
Kanunu
tasarısı
ve Bütçe Komisyonu
raporu
di İngilizler. F a k a t bu sefer Bakanla görüştüm,
(1/630)
[1]
yarısı ısmarlanmış, gelecekmiş. Ne gelecek, kaç
p a r a y a gelecek, tabiî onları Bakan, arkadaşımız
B A Ş K A N — ( l ü m r ü k ve Tekel Bakanlığı
şimdi söyliyecektir. Bu sene alınan çay 180-190
Bütçesinin görüşülmesine başlıyoruz. Tekel (îebin. ton. k a d a r . Çay fazla olmayınca., fabrikada
ca'ışanlar ve o r a d a k i mütehassıslar prodüksiyo| 1 | 144 sayılı, basmayuzı tutanağın
somunla
dır.
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hevesleri kırılıyor. Onun için o aletler bir an
evvel gelir ve yerine takılırsa iyi olur. Gümrük
ve Tekel Bakanlığı bu işi eline yeni aldı, ilerde
ona çok iyi bir varidat jrıembaı olacaktır. Bu
söylediğim şeyler hakkında biraz malûmat ve
rirlerse...
BAŞAKN — Vakit geldi.
Dr. SAÎM ALÎ DÎLEMRE (Devamla) — Gel
medi.
BAŞAKN — Geldi.
Dr. SAÎM ALÎ DÎLEMRE (Devamla) — Val
lahi gelmedi.
BAŞKAN — Vallahi ile olmaz, saatle olur.
Dr. SAÎM ALÎ DÎLEMRE (Devamla) — Na
sıl gelir efendim, ben puro tütününden bahse
deceğim. Hani şu puro yok mu, puro, Çorçil'in
sigarası? Bu tütün Rize'de çıkıyor. Her yerde
çıkmam. Bu, Cenabı Hakkın bizim memlekete
verdiği bir mevhibedir.
Sonra, bu puro 80 - 90 santim boyundadır.
Halk buna heves ederek ekti ve neticesini de
aldı. Fakat bu puroların kılıfı başka yerden
gliyormuş. Üzerine sarılan en son yaprağı her.yerde çıkmazmış, Sumatra'da çıkarmış. Yahu, bi
zimkiler bunu da yetiştirmişler. Görseniz, istas
yonlarda hep dizi dizi bunları asmışlar. Bu, çok
ferah verici bir şeydir. Çay yetiştirildiğine inanmıyanlar, şimdi puro tütününe de mi inanmıyacaklar? İnansınlar, Çünkü puronun üzeri
ne koskoca «Pazar» diye yazılıdır.
Gl. EYÜP DURUKAN (Hatay) — Muhte
rem arkadaşlar; Gümrük ve Tekel Bakanlığına
bağlı Gümrük Muhafaza Kıtaları olduğu hepini
zin malûmudur. Bu kıtaat 1841 sayılı Kanunla
teşekkül etmiştir. Teşkilât tıpkı ordu teşkilâtı
gibi alay, tabur, bölük ve takıma taksim edil
miştir. Yine bu kanun hükümlerine göre, bu
kıtaata alay, tabur ve kıta komutanları ordudan
ve muvazzaf subaylardan tâyin edilmektedir, ve
bu kanun bunu âmirdir. Fakat bölük ve takım
komutanları ya ordu muvazzaf subaylarından
burada hizmeti kabul edenlerden, yahut yedek
subay olmuş Gümrük Muhafaza subayı olarak
istihdamını istiyenlerden, yahut da liseyi biti
renlerden Gümrük Muhafaza teşkilâtında hiz
met arzu edenlerden Harb Okulunda tahsil gö
renlerden teşekkül etmektedir. Bu kıtaat, tıpkı
piyade kıtaatı gibi, aynı talimlere tabidirler ve
bulundukları mmtakadaki tümen ve kor komu
tanlarının teftişine tabidirler. Terfi ve tefeyyüz
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hususunda yine ordunun sicil yönetmeliğine
ayen tâbi bulunmaktadırlar. Ceza hususunda da
Askerî Ceza Kanununa tâbi olup askerî mah
kemelerde mahkeme olunurlar. Bütün bunlara
rağmen bölük ve takım komutanları nihayet
terfi ede, ede ön yüzbaşılığa kadar terfi edebi
lirler, daha yukarıya terfi edemezler. Gerçi
5215 sayılı Kanun bu kıtaatta bilâfasıla on yıl
hizmet etmiş olanlar arzu ettikleri takdirde si
vil vazifelere tâyin olunabilirler ve tâyinlerin
de tahsil derecelerine ve hizmet müddetlerine
göre maaş alabilirler. Fakat kanunda şöyle katî bir hüküm de vardır, alacakları maaş en son
askerî rütbelerinin maaşı ne ise, ancak onu
alırlar.
Şimdi bunlardan gümrük muhafaza yedek
subaylığından ön yüzbaşılığa kadar terfi etmiş
subaylarımız mevcuttur. Seçim bölgem olan Ha
tay'da gezdiğim vakitlarda gördüğüm gibi yeni
birtakım mektuplar da aldım bunlar bu vaziyet
lerinden şikâyet etmektedirler.
Bilindiği gibi bunların bir vazifesi de hudut
emniyetini sağlamaktır.
Hakikaten bu subayların bir kısmı küllisi
çok hizmet etmiş kimseler olup bugün hâlâ ön
yüzbaşılık rütbesinde beklemektedir.
Bunların dilekleri, mademki, ön yüzbaşılık
tan sonra terfi yoktur, askerî memur sınıfına
nakledilerek o sınıfta terfi tefeyyüz etmek; ora
daki emsalleri gibi tekaütlük hakkına mazhar
olmaktır. Benim buna ilâveten aklıma gelen şu
dur : Bizim Terfi Kanunumuzda şöyle bir hü
küm vardır, «sicili tamamen müspet olup terfie
lâyık olduğu halde kadrosuzluk yüzünden ter
fi ettirilemez ise o rütbede kalması lâzımgelen
müddeti bekledikten sonra bir derece üst rütbe
maaşı verilir.» Bunlara aynen böyle bir hak ta
nımak veyahut dilekleri veçhile, bunları askerî
memur sınıfına naklederek orada ,emsalleri gi
bi terfi tefeyyüzlerini sağlamaktır. Zannediyo
rum ki bu gibi bir hükümle hem bunların ga
dirleri izale edilmiş ve hem de gümrük muhafa
zada ihtisas peyda etmiş, hizmet eylemiş bu ele
manları Gümrük Muhafaza yani Gümrük ve Te
kel Bakanlığımız da elden kaçırmamış olur. Bu
suretle muamele edilmesi için, ya mevcut olan
Askerî Terfi Kanununda, ufak bir değişiklik
yapılmasıdır ki bu kanun ve ona bağlı Askerî
Barem Kanununda bir tadilât teklif edilmiştir,
ve bu tasarı bilindiği gibi halen Bütçe Komis-
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yonundadır, bu kanuna bir hüküm ilâve edil
mek ,veya Gümrük Bakanı ile Millî Savunma
Bakanlığı görüşüp münasip bir şekilde yeni bir
kanun tasarısı teklif etmektir. Bu suretle iki
cihetten istifadeye şayan olan bu talep yerine
getirilmiş olur. Bu suretle hem mağdur subaylar
gadirden kurtarılmış hem de daha küçük rüt
bede olup yukarıya yükselmek istiyen subaylar
için bir teşvik heves vesilesi ve, hem de Gümrük
Bakanlığı ehliyetli gördüğü bu elemanlarını
elinden kaçırmamış olur.
Maruzatım budur.
BAŞKAN — Arvas.
İBRAHİM ARVAS (Van) '— Muhterem ar
kadaşlar, bendenizin mâruzâtım birkaç dilekten
ibaret bulunacaktır. Eskiden kaymakam bulun
duğum Şemdinli Kazasında nefasetiyle mâruf
olan güzel tütünler yetişir hattâ ihraç edilirdi.
Zerzan, Homaro, Gerdi; her iki nahiyelerinde
çıkan tütünlerden buranın halkı çok para ka
zanırdı. Hakkâri'nin Çukurca, Tayyar, Tuhup,
Baz, nahiyelerinde de çok sert tütünler çıkardı.
Yüksek ovada d a rengi esmer ve içimi itibariyle
enfes tütünler yetişirdi. Bu tütünler mahallin
ihtiyacını temin ettikten sonra memlekete de
pek çok para getirirdi.
Şimdi aziz Bakandan istirhamım buralarda
da eskiden olduğu gibi tütün ekimine müsaade
de bulunsun. Hem memleket ihtiyacını temin et
miş, hem de memleket halkına birçok faydalar
sağlamış olurlar.
BAŞKAN — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel
Müdürlüğü Bütçesine oy vermiyen arkadaşları
mız varsa oylarını versinler oy toplama muame
lesi bitmiştir.
Lâtife Çeyrekbaşı.
LÂTİFE BEKİR ÇEYREKBAŞI (İzmir) —
Sayın arkadaşlarım; Sayın Bakanımızın tavsiye
leri üzerine ne mukaddeme yapacağım ne de uzun
konuşacağım. Yalnız Sağlık Bakanlığı Bütçe
müzakeresinde haklı olarak Barem mevzuu hak
kında uzun uzun konuşuldu. Fakat hastalığın
bir kısmını karşılamak için ancak verem hastalı
ğına tutulduktan sonra çarelere baş vurmayı tav
siye ediyoruz. Halbuki veremin başta gelen mü
him sebeplerinden biri de içkidir. Memleke
timizde bu âfeti körükleyen, ahlâkı bozan ve
hattâ temiz ruhlu çocuklarımızın insan yaralama,
insan öldürme gibi mühim hâdiselere ve kendisi
nin de hapishanelerde çürümesine sebep olmak-
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tadır. Neslimizi bozmak gibi meşıun âkibetlere
sürükleyen içkidir. Zararları saymak dökmekle
bitmeyen içki âf,eti için birşey düşünmüyoruz.
Bunun cevabını vermek biraz güç. Rakının al
kol derecelerini düşürmek, şarapları tahlil et
mek, dinlendirmek ve daha bâzı fennî tedbirler
alınacak veya alınıyor. Bu kâfi gelmiyor. Ar
kadaşlar; memleketimizde içki fiyatları ucuzdur.
Bakınız viskiyi, şampanyayı niçin almıyoruz?
Çünkü pahalıdır. Halbuki ucuz içkiyi herkes
muhtelif cinslerinden kolaylıkla tedarik ediyor
ve memleketimizin tâ en hücra köşelerine kadar
girmiş ve icrayı habaset etmektedir. Buna çare
bulalım. Sayın İstanbul Valimizin bu hususta
gösterdiği büyük hassasiyet fakat küçük icraatı
na kendilerine buradan teşekkür etmeyi bir vazi
fe bilirim. Çok Sayın Tekel Bakanımız Doktor
Fazıl Şerefettin Beyefendiye bu içkilerin memle
ket içindeki satışları için umum içki fiyatları
üzerine mühimce artırma yapılmasını ve müm
kün olduğu kadar da harice sevkedilmesine çalı
şılmasını rica edeceğim ve eğer bu fiyat fabrika
larından dolayı satışı azalarak bakanlık bütçesin
de. açık bırakırsa o açıktan korkmıyalım. Arka
daşlar; Türk vatanında bunu karşılıyacak sıh
hatli ve kuvvetli Türk çocuklarımız kapayacak
ve bütçemizin açığını bu şekilde kapamakla ifti
har duyacağız.
MUAMMER YARTMBTYIK (Trabzon) —
Muhterem arkadaşlar; bendeniz tütünlerimizin
ihraç piyasalara satışlarında hâsıl olan endişe
üzerinde duracağım ve bâzı temenniyatta buluna
cağım:
Türkiye'nin en kuvvetli ihraç maddelerinden
biri olması itibarîyle başlıca döviz membaı olan
Türk tütününün istihsal miktarı seneler geçtikçe
artmaktadır.
Yakın senelere kadar 60 milyon kilo radde
sinde olan umumi yıllık istihsal bu senelerde
90 - 100 milyon kiloya yanaşmış bulunmakta
hattâ önümüzdeki seneler için bu miktarı aşmak
istidadını göstermektedir.
Bu itibarla her sene binbir müşkülât ile ha
rice satılabilmekte olan Türk tütününe yeni pa
zarlar ve yeni istihlâk yolları ve imkânları arayıp
bulmak ve elde mevcut pazarlara sımsıkı sarıla
rak bunları kaçırmamak vazifesiyle Hükümeti
miz karşı karşıya bulunmaktadır. Bundan baş
ka Karadeniz tütün bölgesinde yetişen tütünlerin
satış işi vardır. Bilindiği üzere bunlardan Trab-
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zon mmtakası t ü t ü n l e r i sert olmaları yüzünden
b u n l a r ı n cihan, piyasasından alıcıları m a h d u t t u r .
Son zamanlarda
İngiliz parasının, devalüe
edilmesi ve Yunanistan gibi bazı rakip memleket
lerde de buna muvazi olarak palalarının düşürül
müş bulunması ve aynı zamanda istihsali ucuz
latma çarelerine baş v u r u l m u ş olması uzun sene
lerden beri edindiğimiz müşteri pazarlarını ve
ezcümle Mısır'ı bizden kaçırmak istidadını arzeylemiş b u l u n m a k t a olmasına rağmen t ü t ü n zeriyatı Karadeniz bölgesinde de diğer bölgeler gibi
artmış b u l u n m a k t a d ı r . Meselâ iki üç sene evvel
Artvin dâhil olduğu halde üç milyon kilo k a d a r
olan Trabzon bölgesinin umumi istihsali halen
7 milyon kiloyu b u l m u ş t u r .
Bu m intaka t ü t ü n l e r i n i n hemen hemen şim
dilik yegâne müşterisi Mısır'dır. Bu memleket
norma] olarak bir veya bir buçuk milyon kilo ka
dar her sene Trabzon ve havalisi t ü t ü n l e r i n d e n al
makta dır. Mısır'ın bu havali tütünleriyle bera
ber memleketimizin sair t ü t ü n m ı n t a k a l a r m d a n
vâki olan beş altı milyonluk mubayaa miktarının
t u t a r ı yirmi milyon T ü r k lirası değerindedir.
Arzcdeceğim sebeplere binaen mevcut hariç
pazarları kaybetmek mevkiinde değil, bilâkis he
men her sene bu madde üzerindeki istihsalimi
zin artmasına, mebni hariçte yeni pazarlar te
min ve tedariki zaruretindeyiz; bu zaruret kar
şısında: seri ve aynı zamanda da müessir bâzı
tedbirlere bar vurmak lüzumu vardır. Bu ted
birler şunlar olabilir.
1. Tekelin kalite ve ambalaj
bakımından
çok nefis ve eâzip ve hariç memleketler için sa
tışa elverişli sigaralar yapması ve b u n l a r için
hariçte satış yerlerinin temini;
2. Yine Tekelin toptancı hariç memleketler
tüccar!ariyle ortaklık tesis etmesi;
o. Daha, yüksek kalitede t ü t ü n yetiştiril
mesi sebeplerinin temini;
4. İstihsali ucuzlatma sebeplerinin temini yo
l u n d a tedbirler alınması.
Bugün Zirai Donatım K u r u m u on sekiz ku
ruşa İ s t a n b u l ' a mal olan suni gübreyi kırk iki
kuruşa z ü r r a a a veriyor. B u hareket tarzı doğ
r u değildir.
İstanbul'da on sekiz kuruşa mal
olmakta bulunan gübreyi yirmi, olmazsa bugün
kü satış fiyatının yarısı olan yirmi biı* kuruşa
z ü r r a a vermek imkânları vardır.
(ierçi İ s t a n b u l ' d a n
Karadeniz
sahillerine
k a d a r bir tahmil ve tahlive ve bir de naklive üc
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reti mevzuu bahistir. Fakat bu masrafı
yok
etmek veya hafifletmek
imkânları
mevcuttur.
Yalnız Trabzon mmtakası için senevi asgari bir
hesapla, üç bin ton suni gübreye ihtiyaç vardır.
Samsun mmtakası pancar ve t ü t ü n zeriyatr için
de buna yakın miktarda bir ihtiyaç vardır. Bu
miktarlar bir v a p u r u n Karadeniz'e sil' olarak
yük alıp getirmesine imkân verir.
Bu takdirde yalnız bir tahliye masrafı kalır
ki arzeylediğim gibi buna tavassut edecek mü
essese de kârsız .olarak veya pek cüzi bir kârla
b u n u zürraa tevzi esasını kabul eylediği tak
dirde bu işteki hatalı hareket hallolunmuş ve
Maliye u n s u r u n u kiloda yirmi k u r u ş k a d a r bir
ucuzluk temin edilmiş olur.
5. B u n d a n başka alınacak hususi tedbirler
arasında münhasıran Mısır'a ihraç olunacak t ü 
tünlerin satışlarından elde edilecek dövizlerin
az da olsa bir miktarının ihracatçılara bırakıl
ması, T ü r k satıcıları için Mısır pazarlarında mü
cadeleye hayli muvaffakiyetli
bir yol açacağı
kanaatindeyim.
< ierçi bu husus isiisnaen yapılacak bir mua
mele teşkil eylemekte ise de arzeylediğim gibi
rakip satıcı memleektlerin tedbir a'lmış bulun
maları bizi bu istisnai ve zaruri muameleye şev
ke mecbur eylemiş bir vaziyet ar/eylemektedir.
6. Yine bu tedbirler arasında hazan hiç de
muhtaç olmadığımız bir kısım fantezi mahiyet
teki malların ithali mukabilinde hariç memle
ketlerin vâki t ü t ü n mubayaa talepleri için her
defasında bir miktar da b u n l a r d a n katmak su
retiyle satış imkânlarının elde edileceğini müm
k ü n görüyorum.
7. Trabzon mmtakası t ü t ü n l e r i için alına
cak hususi tedbirler arasında Tekelin b u g ü n k ü
sigaralara bu nııntaka mahsulünden kattığı mik
t a r ı yarı nispette olsun çoğaltmak işinin ele alın
masını m ü m k ü n ve t e t k i k a lâyik b u l u y o r u m .
8. H ü k ü m e t ç e alınmasını şayanı arzu gör
d ü ğ ü m bu ciddî tedbirler a r a s ı n d a esasen sert
t ü t ü n içmekte olan Şark vilâyetlerimiz için ya
t a m a m e n bu havali t ü t ü n l e r i n d e n veya hiç ol
mazsa yarı y a r ı y a yapılacak bir h a r m a n d a n bir
nevi ve daha ucuz; sigara y a p a r a k iç memlekette
b u n l a r ı n s ü r ü m ü n ü temin eylemeyi m ü m k ü n ve
b u r a n ı n t ü t ü n zeriyatı için hayırlı ve lüzumlu
bir tedbir olarak mütalâa ediyorum.
Arkadaşlarım, bilindiği üzere Trabzon VQ ha
valisinde başlıca istihsal 'maddesi t ü t ü n ve fm-
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diktir. Ama hiçbir zürraa bu çift mahsul nasıp I Ancak muhitin kuraklıktan müteessir olması do
layısiyle halk bu malını satamayınca müşkül du
olmaz. Tütünü olanın fındığı ve fındığı olanın
ruma girdi. Gerek vilâyet gerek Halk Bakanlığa
da tütünü yoktur. Bu itibarla ber zürram /alnız
müracaat ettiler. Teşekkürle kaydedeyim ki.
tek mahsulü vardır.
Bakanlık
stoklarına rağmen halka yardım ol
istanbul hariç Türkiye'nin hiçbir vilâyetiyle
sun diye 100 000 kilo kadar, yani 100 000 liralık
nüfus kesafetinde emsal kabul etmiyen ve hiçbir
anason aldı. Bu miktar inhisar idaresi için bü
fabrikası ve iş sahası mevcut olmıyan ve esasın
dan çok velût ve ıçalışkan olan bu halkın duru- I yük bir şey değildir, ama halkı müşkül durum
dan kurtarmıştır. Elde 40 - 50 bin kilo kadar,
mu endişe verici bir mahiyettedir.
belki daha az bir miktarda, bir mahsul kalmıştır.
Bu itibarla bu iş üzerinde ciddî ve ihyakâr
Eğer Bakanlık bunu almak suretiyle bir lütuf
hareket etmeye ve bu halka bir parça iş sahası
kârlık yaparsa muhiti memnun edecektir. Ken
temin eylemeye ve her sene mahsulünü değerlen
dilerinden bunu istirham edeceğim.
dirmeye ve mutlak sattırmaya ve eğer sattıramazsa Hükümetin bizzat bunu satınalmasma katî
ikinci olarak da: Bucak ilçemizde virjinya
bir zaruret vardır.
tütünü ekilmektedir. Bu tütün yalnız bu hav
zada ekiliyor. Bütün köylere müsaade verildiği
Polathane tütünlerinden hâlen satılmamış
halde bu havzanın yalnız iki köyüne müsaadenin
elde bir miktar tütün vardır. Şimdi Tekel bun
verilmemiş olmasından bura halkı çok müteessir
ları mubayaa ediyor ama gecikmiştir. Yani elin
dir. Ayni havza içerisinde bulunan iki köyün de
de mahsul olan zürraa yagâne seçim vasıtası
sahaya ithal edilmesini rica edeceğim.
olan malını satamamaktan mütevellit ıstırap için
de bugüne kadar kalmış ve bu yüzden altından
SIRRI ÎÇÖZ (Yozgad) — Arkadaşlar, inti
kalkmamıyacak faizli borçlara bürünmüştür. Bu
hap dairemde Çekerek adlı bir kaza vardır. Bu
sebeple bu lâzimenin daha evvelden yerine ge
ilce evvelce Zile'ye bağlı Mamure ve Kadışehir
tirilmiş olması gerekirdi.
namiyle iki nahiyeden ibaretken Millî Mücade
lede bir kanunla ilce haline getirilmiş ve bilahaBu hareketten anlaşılıyor ki bu bölge tütün
ra da Çekerek adını almıştır. Burası Zile'ye
leri için açılı bulunan pazarlar kapanır ve Mısır
bağlı iken o zaman burada tütün ve afyon eki
yolu bize ters yüz gösterirse her sene artmakta
lirdi. Çünkü Zile tütün ve afyon mmtakasıdır
olduğunu arzeylediğim bu mmtaka mahsulünü
Fakat bilhara Zile'den ayrılınca artık afyon ve
tamamen Hükümetin satmalması gibi zaruri bir
tütün ekmekten men 'edildi. Yalnız buğday ve
yola girilmiş olacaktır ki hakikatta bu yol zürraarpa ekmek kâfi gelmiyor Burada tetkikat yap
ımıza ümit verici olmaktan ziyade hüsran ge
tırılarak Zile'de olduğu gibi tütün ve afyon ekil
tirici bir yol olacaktır.
mesine
müsaade buyurmalarını Sayın Bakan
Bu itibarla ilgili bakanlıkların arzeylediğim
dan rica ediyorum.
hususlar üzerinde müşterek çalışmalarını ve
AHMET EYMlR (Amasya) — Muhterem
Türk tütününe yeni pazarlar ve yeni satış yol
arkadaşlar, Gümrük ve Tekel Bakanlığı Millî
larını ve halen mevcut hariç pazarların elden
gelirimiz bakımından ve Millî servetimizin başkaçırılmaması sebepleri üzerinde önemle durma
lıcalarından varlığı olan tütünün ekimine, tütü
larını arz ve rica ediyorum.
nün fennî icaplara uygun bir şekilde yetiştiril
AHMET ALÎ ÇINAR (Burdur) — Efen
mesine ve satılmasına yararlı hizmetler ifa et
dini, bendeniz Burdur Vilâyetinde ekilmekte
mek yönünden bizi canevimizden alâkadar eden
olan ve Burdur'un birkaç kazasının geçimi ile
bir müessesedir ve bir mevzudur.
ilgili bulunan anason mahsulünden bahsedece
ğim. Tefenni Kazası Yeşilova Kazası anason
Bu itibarla bu müessesenin bütçesi yüksek
eker. Malûmu ihsanınız bu da rakı imalinde kul
huzurunuza gelince, bunu bir nimet vesilesi ad
1 anılmaktadır. Bundan bir sene evvel fiyatların
dederek enine boyuna konuşmak, bütün dertle
müsait olması dolayısiyle ekim çök olmuş ve
rimizi dökmek, ricalarımızı arzetmek en büyük
inhisar idaresi de fazla mubayaa yapmak duru
arzumuz ise de, yüksek heyetiniz gerek 1950 yı
munda kalmıştır. Bu sebeple bir iki senelik
lının hemen ayak basmış olması, zamanın daral
stok yapılmıştır. Bu sene stok olduğu için bu se
ması bakımından sözlerimizi dakikalarla ölçmüş
beple anasonları almamak durumunda kalmıştır. I olmasından ötürü bunların hepsini bir araya ge-
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tirip sayıp dökmeye imkân olmadığından dola
yı esasa girmiyeceğim. Yalnız tütün ekimi ve
satımı gibi bütün dünya piyasalarında ve dün
ya tütünleri içerisinde öyle mmtakalarımız mev
cuttur ki, Türk tütünlerinin eşi yoktur.
Bu sebeple Tekelin bu tütünleri, fennin, tek
niğin icabına göre nefis bir şekilde yetiştirmesi
için ve onun dış piyasalara mümkün olduğu
kadar deklere edilmesi hususundaki büyük gay
retleri ve büyük himmetleri vardır. Şu günlerde
komisyonlardan birisinde müzakere edilmekte
olan Tütüncülük Bankasının teşkili hususunda
ki gayretleri de bu kürsüden şükranla kayde
dilmeye değer. Kendilerine, tütüncülük mmtakasınm yetiştirdiği bir çocuğu olması itibariyle
teşekkürlerimi arzederim.
Bu vesile ile mahallî mahiyette telâkki edil
memesi ricasiyle, bir noktayı da sayın Bakan
dan ayrıca rica edeceğim. Sayın Bakanımızın bu
kürsüden bu noktanın açıklanmasiyle, kıymetli
beyanlarına muttali olmayı, hem de yüksek he
yetinize bir malûmat arzetmiş olmakla vazifemi
yapmış olacağım.
Aziz arkadaşlarım; bendeniz tütüncü bir
mmtakanın çocuğuyum. Fakat muhtelif tipte
tütün yetiştiren, yerlerde yaşamış almış satmış
ve bu işle uğraşmış bir arkadaşınızım. Gümüş
hacıköy basma tütünleri bütün Türkiye'de an
cak iki yerde yetişebilen müstesna bir tütün
dür. Bunların kıtası el ayası kadardır. Bunlar
tarlada toplanırken işlenir. Çok büyük insan
gücü sarfetmek isabeder. Bir ekim, geçim ve
derleme maddesi olan bu Gümüşhacıköy tütün
lerinden maada bir de Ege mıntakasmda, di
yorum, bir kasabada. Halkın hemen hemen ma
işetinin başlıcası budur. Çünkü arazi buna mü
saittir. Bu (basma tütün Türkiye'den başka hiç
bir yerde yetişmez. Hava şartları, arazi şartla
rı, ancak tabiatın oraya tevdi ettiği bir mevhibe'dir. 30 bin nüfusu ihtiva eden bir kaza, gerçi
heyeti umumiyesi ekmezse de üçte birden faz
lası bunu eker, ve 400 000 kilo miktarında ye
tişebilir. Dönümden ancak 30 - 60 kilo alına
bilir. Bu kadar az istihsal edilir çok emeğe mukaJbil. Bu, Türk tütünlerinin nefasetine de mü
essir olan bir tütündür. Ben teknik adam, fen
adamı değilim ama bundan biraz anlarım he
men hemen salâhiyetle bu sahada konuşabili
rim1, dersem mübalâğa etmiş olmam. Meselâ
Bafra tütününü Türk tütününe katmazsanız
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yanmaz. Samsun tütününü katmazsanız katlan
maz, Taş'ova tütününü katmazsanız çoğalmaz.
Bu basma tütünün de katmadan tam ve nefis
bir Türk tütünü istihsal edemezsiniz. Bu müs
tesna kalitedeki Türk tütününü yurdun hiçbir
yerinde istihsal edemezsiniz. Bu kadar güzel ve
yüksek vasfına rağmen şu kürsüden Yüksek
Huzurunuzu taciz etmek suretiyle bu tütün
'hakkında niçin izahat ve tafsilât arzediyorum.
Arkadaşlar bunun miktarı 400 bin kilodur. Ha
riçteki tüccarın rağbetini celbedeeek kadar bir
miktara baliğ olmamıştır. Bu 400 bin kilo için
bir teşkilât kurup, ekisperler tâyin edip, ne bi
leyim kasa koyup masa koyup bunları satmalmaya değecek bir miktar değildir. Bu tütünler
Fransızlar zamanında reji ile mücadele etmiş,
reji idaresi millî serveti düşünmediğinden o ta
rihlerde başı'boş kalmıştı. Geçenlerde bir heyet
geldi. Arkadaşımızla beraber Sayın Bakana
gittik. Şükranla arzederim ki, bir Devlet ada
mına yakışan bir vakarla alâkayla bizi kabul
ettiler, tütünün 3 - 4 denk numunesini getir
mişlerdi. Sayın Bakana arzettik, gösterdik.
Kendilerine pahalıya mal oluyor. Hariçten
müşteri gelmediği için satamıyorlar. Tekel hi
maye etsin demiyoruz, yalnız Tekel îdaresi de
ğerini versin. Türkiye'de iki yerde yetişen ve
dünya çapında rağbet kazanmış bulunan bu
Türk tütünlerinin neslinin öldürülmemesi, söndürülmemesi bakımından himayesi lâzımdır di
yorsak, inanınız arkadaşlar. Bunun bir kilosu
zürraa 180 - 200 kuruşa mal oluyor, satış be
deli ise 200 - 220 arasındadır. Bu itibarla zürraın himayesi imkânı olmuyor. Sayın Bakan
buna bir çare bulacaklarını vait buyurdular, bu
meydanda bana da tezkere ile vaziyeti bildir
mişlerdi. Nihayet piyasanın açılması zamanı
da geliyor. Bunun hakkında ne düşündüklerini
ifade ederlerse teşekkürlerimizi muzaaf olarak
arzederim.
Dr. AZİZ URAS (Mardin) — Efnedim ; Güm
rük ve Tekel Bakanı Fazıl Şerafettin Beyin ba
na verdiği bir not da, (Diğer taraftan bunun
alıcısı yalnız Tekel İdaresidir; bu bölgenin ekim
sahasının genişletilmesi müstahsil a fayda ye
rine zarar vermektedir.) Diyorlar halbuki biz
de yetişen tütün, gayet mahdut ve «Gurs» de
nilen ve bir hususi ıtri olan ve dünyanın hiç
bir yerinde yetişmiyen bir nevi tütündür. O,
öyle nefis bir kokudur ki, içildiği zaman burcu
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burcu nefis koku veren, hususi bir kalite tütünüdür.
Bunun hakkında ne düşünüyorlar1? Eğer buüu
teksir ederlerse çok alıcısı olabilir. Bunu umu
mi mahiyette rica etmiştim.
Bir de, gene kaliteden bahsedilirkn, bizim
kalite şaraplarımızın ayrı bir cins üzüm çeşidi
vardır. Bu, Keldaniler'den bize mevrus bir cins
tir; Tamamen hususi bir aromu olan nadir bir
çeşittir, çok (Glydose) lu dur ve pek mebzul
dür. Asma ile meşenin bir arada bulunduğu
müstesna ve nadir mahalde bulunan bu üzüm
lerin birgün şaraba tahvili imkânı veya bunla
rın kıymetlendirilmeleri çareleri düşünülüyor
mu?
3 ncüsü; büyük bir servetimiz olan kavakla
rın, hiç olmazsa, kibrit çöpüne tahvili suretiyle
kıymetlendirilmesi ne vakit mümkün olacaktır?
Sayın arkadaşımdan bunların açıklanmasını
rica ederim.
TAHSİN TÜZÜN (Gümüşane) — Efendim,
Gümrük, ve Tekel Bütçesi münasebetiyle yapılan
tenkit ve temennilerden ehemmiyetli gördüğüm
bâzı. şeyler üzerinde tavzih yaparak işi aydın
latmak istiyorum.
Müskirat fiyatlarının yüksltilmesinin lâzım
olduğunu ve rakının verem hastalığını mucip
olduğunu ifade ettiler. Rakıya gelinciye kadar
daha birçok şeyler var ki, veremi mucip olur.
Bununla beraber rakının indirilmesi suretiyle
evvelce bir tecrübe yapılmıştır ki, iyi netice
vermemiştir. Rakının yerine ya gizli rakı ya
pılmış ve içilmiştir, veyahut da ispirto içilmiş
tir. Halbuki, bunlar ondan daha muzırdır. Ra
kının fiyatı yükselirse Tekelin hedef ittihaz et
tiği hafif içkiler itibar bulur. Binaenaleyh, rakı
fiyatını ucuzlatmıyalım ve rakı fiyatlarını yük
seltelim de içilmesin gibi bir şeyi kabul edecek
olursak bunun bir faydası olmadığı gibi mazar
ratları da olacaktır. Gayrifennî bir surette çı
karılmış rakılar yerine ispirtolar içilecektir.
Bu ise sıhhati umumiyeyi daha fazla tehdit ede
cektir. Onun için mümkünse ehven içkilere doğ
ru güme esası daha muvafık olur.
Sonra tütün meselesi; tütün istihsalâtı her
sene artmaktadır. Ve fakat satılmıyor. Satılmamasımn sebepleri vardır ya kalitesi düşüktür
veyahut satış için pazar yerleri bulunamıyor
demektir. Esasen teşkilâtsızlık da bunu zorlaş
tırıyor Onun için daha evvel bunun üzerinde
durulması, düşünülmesi ve gerek mamul gerek
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gayrimamul tütünlerimizin ecnebi memleketler*
dö satışını temin için, yeniden satış ajanlıkları
ve s&im gibi tesisler tarafına gidilmiştir; hattâ
Türk Tutun Limited şirketi diye tütün muba
yaa edecek bir şirket kurulmuştur. Bu şirket
hem fiyat müdahalesi olarak müstahsili himaye
etmiş, hem de aldığı tütünleri hariçte bir pazar
aramak suretiyle yardnnda bulunmuştur. En
mühim iş hariçte satış pazarları aramaktır. Şa
yanı şükrandır ki, bugün elimizde bir kanun;
tasarısı vardır. Tütün Ortakçıları Kanunu. Bu
kanun arzettiğim noksanları ikmal edici bir hal
dedir. Alacağı tütünlere müşteri bulacak, satışı
temin edecek hükümleri ihtiva etmektedir. Bu
na göre tütünün fazlalığı bir tehlike teşkil- etmiyecektir. En lüzumlu zamanlarda bile tütünle
rimiz satılmıştır. Bunların satılmaması hariçte
pazarlar teşkilâtının iyi işlememesi, kurulama
ması yüzündendir, yeni kanunda bu vaziyet de
temin edilmiş olacaktır.
Diğer noktalar üzerinde bir diyeceğim yok
tur.
•
BAŞKAN — Asım Gündüz;
Orgl. ASIM GÜNDÜZ (Kütahyaı) — Efen
dim, Sayın Bakanımızdan, bir ufak ricada bu
lunmak için huzurunuza geldim.
Bundan üç sene evvel Kütahya bölgesinde
bir malt yani bira- maya fabrikası yapılmasına
karar verilmişti. Takriben 75 000 Ura kadar
bir para sarfedilerek arazisi dahi istimlâk edil
mişti. Kütahya havalisi üç senedenberi ne va
kit kurulacak diye- bekliyor. Geçen sene Sayın
Bakanımızdan rica, ettim ve biz bu sene behe
mehal temelini atacağız diye vaitte bulundular,
fakat hâlâ yok.. Bize Kütahya'lı hemşehrilerimiz
bizi aldatıyorsunuz diyorlar. Onun için hiç ol
mazsa temeli atılsın biraz müteselli olsunlar.
Biliyorsunuz ki, Kütahya mmtakası çok. iyi
arpa yetiştirir. Altmdaş Ovası Dünyanın en iyi
arpasını verir. Malt fabrikası yapılınca arpa
verimi çok fazla olur, Vatandaşlarımız çok is«
tifade eder.
Çütahya demiryolu uğrağı olduğu için şi
mendiferle her tarafa bira mayasını sevketmek
imkânını bulursunuz. Binaenaleyh,. Sayın Ba
kandan çok rica ederim, hiç olmazsa bir tebşiratta bulunsun. B,u sene bütçesi müsait mi,
görmedim, Fakat bir imkânını bulurlarsa hiç
olmazsa temelini attıralım, . halkın maneviyatı
yükselsin. Ricam bundan ibarettir.
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BAŞKAN — Buyurun Bakan.
NAZIM POROY (Tokad) — Efendim, ben
deniz söz alacak değilim. Yalnız Bakan arkada
şımız, gazetelerde gördüğümüz, gümrük tavizi
meselesi hakkında kendi düşüncelerini lütfet
mek suretiyle bizi tenvir ederlerse çok muvafık
olur kanaatindeyim.
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI Dr. FA
ZIL ŞEREFETTİN BÜRGE (Kocaeli) — Sayın
arkadaşlarımın, Gümrük ve Tekel Bakanlığı
Bütçesi münasebetiyle vâki olan nazikâne ten
kit ve temennilerine bilhassa teşekkürler ede
rim. Bu vesile ile arkadaşlarımın suallerine ce
vap verirken Bakanlığı ilgilendiren bâzı umumi
meseleler hakkında kısaca kendilerini aydınla
tıcı malûmat vermek isterim.
Evvelemirde sayın hocam Saim Ali Dileni
re'nin suallerine cevap vereyim. Kendileri Rize
çayına temas ettiler.
Ben bu sene Karadeniz bölgesini Samsun'
dan itibaren Artvin'e kadar gezerken bütün bu
sahayı gördüm. Fabrikaya yaklaştığı zaman ha
kikaten hocamın da dediği gibi fabrikadan içe
riye girerken değil, daha fabrikaya yaklaşır
ken insanın etrafını nefis bir çay kokusu buru
yor.
Bu münasebetle şunu arzedeyim ki Rize ça
yını henüz memleket hakiki bir çay olarak ta
nımıyor. Bunun da sebebi malûmdur. Harbi
Umumide memlekete çay gelmiyordu. O zaman
bizim Kocaeli'nin Sapanca dağlarında çay ren
gi veren bir ot bulunmuştu. Bu ot bir müddet
çayın içine karıştırılmış ve o zamandan beri
Rize çayı diye o çayın intiba ve tesiri altında
kalınmıştır. Hattâ son senelere kadar Rize çayı
böyle telâkki ediliyordu. Halbuki kendileri de
biliyorlar, bu çay Hindistan'ın yüksek ova ik
liminde yetişen Darçiling cinsi çaydır. Tabiî bir
caydır. Ve karşımızda on kilometre ötede Batum'dan getirilen çaylarla aynı evsaftadır.
Binaenaleyh evvelâ şunu arzediyorum ki, Ri
ze ve havalisinde yetişen bu çay nefaseti itiba
riyle birinci derecede bir çaydır. Bu çayın ye
tiştirilmesi için epeyce çalışmalar yapılmıştır.
Hocamı tatmin için burada tafsilât vermek
istiyorum. Çay tekelinden elde edilen safi gelir
9 milyon liradır. Yurdumuzun senelik çay ihti
yacı da 1200 - 1500 ton arasındadır. Bu çayın
şimdilik ancak 160 tonu Rize çayı, bin küsur to
nu da dışardan getirtilerek bu yerli çayla har-
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man yapılmak suretiyle piyasaya arzediknektedir. Bu çayın maliyeti; dört kilo yaş çaydan
bir kilo kuru çay elde edildiğine göre 1 260 ku
ruştur. Dışardan gelen çayların maliyeti bütün
masrafları dâhil 660 kuruştur. Diyeceksiniz k i ;
neden 1 260 kuruş maliyeti olan bu çayı alıyor
sunuz da .dışardan 660 kuruş maliyeti olan çayı
getirtmiyorsunuz? Şunu açıkça ilân ederim k i ;
maksadımız sırf bu fakir bölgenin kalkınmağı
dır.
Fazla olarak bu bölgede çay istihsalinin
kıymetleneceğine ve yakın bir zamanda bunun
bir ihracat metai olacağına kani bulunduğu
muz için bu fedakârlığı yapıyoruz ve yapmak
ta devam edeceğiz.
Çay istihsali 1954 senesinde 30 bin dekar
arazi üzerinde yapılacaktır. Bu vaziyet çay ih
tiyacımızın mühim bir kısmını karşılıyacak ve
dış memleketlerden daha az çay getireceğiz. On
dan sonra bu bölgede fidanlıkları tevsi etmek
kararındayız. 1954 senesinde bu tevsi işi yapı
lacak ve bundan sonra da kuvvetle ümit ediyo
rum ki sekiz, on sene zarfında memleketin ihti
yacı temin edildikten sonra da, dış memleketle
re de ihracat yapılabilecektir.
Fabrikaya gelince; Rize'deki Çay fabrikası
1 Mart 1950 tarihinden itibaren 5433 sayılı
Kanunla Tekele geçmektedir. Biz bundan evvel
hazırlıklarımızı yaptık. Çay işiyle alâkadar olan
Tarım Bakanlığındaki ilgili arkadaşlarla konuş
tuk. Onlardan makine siparişlerinin nelerden
ibaret olduğunu, öğrendik. Bu makine siparişleri:
İki takım çay kurutma makinesi, 3 takım çay
yaprak tasnif makinesi, 3 takım yaprak çay si
lindir makinesi, 3 takım yaprak kırma makinesi,
bir takım çay yaprak makinesi, ki, bunların tutarıl23 000 lira tutmaktadır. Bundan sonra yeni
yapılacak siparişler için İngiltere'ye müracaat
etmişler, fakat bir cevap alamamışlardır. Bize
intikal edeceği için üzerinde fazla ısrar etme
misler. Fakat biz, onların yaptığı bu teşebbüsü
tamamlıyacağız. İlk plânda lüzumlu makineleri
sipariş edeceğiz. Elimizde ödenek olduğu için
bu sipariş de yakında tahakkuk edecektir. Fab
rika binasında bâzı noksanlıklar vardır ve nok
sanlıklar esasen izale edilmektedir. Bize intikal
eder etmez bunları kısa zamanda tamamlıya
cağız, bütün tertibat alınmıştır. Gerek hocam
gerekse bu bölge milletvekilleri müsterih olsunlar.
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Yine hocam puro tütününden bahsettiler.
Ben pazarı gezdim tesadüfen puro tütünü ke
male ermiş vaziyette idi, hakikaten fevkalâde
nefis. Geçen sene yeni bir tohum gelmiş yetiş
tirmişler. Bu tohumdan elde edilen tütünler ha
kikaten fevkalâde mükemmel bir şekilde yetişti
rilmiştir.
Fakat maalesef biz dış yaprakları memleke
timizde yetiştiremiyoruz, dış yapraklar mümkün
olduğu kadar damarsız olması ieabediyor. Bun
ları Sumatra ve Havana'dan getir ciyoruz Bu
nu da memleketimizde yetiştirilmesi için arka
daşlarımız çalışıyorlar.
Suni gübre meselesine gelince, bu, benden
ziyade Tarım Bakanlığını alâkadar eder. Buna
rağmen biz Gümrük Tarife Kanununda tadilât
yaparak Yüksek Meclise sunduk. Bunda güm
rüklerden mümkün olduğu kadar indirme yapı
yoruz. Bu suretle mümkün olduğu kadar fazla
ithal edecek ve mustahsıla dağıtmak mümkün
olacaktır.
Sayın General Eyüp Durulan Gümrük Mu
hafaza teşkilâtından ve bu arada muvazzaf ve
yedek subayların, bilhassa yedek subayların
önyüzbaşılığa kadar terfi edip daha ileriye gi
demediklerinden bahsettiler. Biz de bunu dü
şündük ve hazırladığımız bir kanun tasarısıyle 10
senesini ikmal eden bu yedek subayların üç se
nede bir terfileri esasını ele aldık. Bunlar kıs
men askerî memurlar gibi muameleye tâbi tutu
lacaklardır.
Yeni yapacağımız teşkilât kanuniyle muhafa
za teşkilâtında çalışan arkadaşların terfi ve ter
fihinin teminine çalışacağız. Sayın raportör ar
kadaşımın da ifade ettiği gibi, bütün teşkilâtta
çalışanlar hakikaten mağdur olmaktadırlar. 50
yaşında tekaüt haddini doldurmaktadırlar. (Te
şekkür ederiz; sesleri).
Sayın Lâtif a Çeyrekbaşı verem ve içki mevzuundan bahsettiler.
Kendilerine evvelâ şunu arzedeyim ki, Güm
rük ve Tekel Bakanınız aynı zamanda bir tüberkilûz mütehassısıdır. Bâzı hususlarda Dev
let varidatını artırmak için iç sızısı duymakta
dır. Buna rağmen geçen sene arkadaşlarla Büt
çe Komisyonunda Çalışırken, bira fiyatlarının
artırılması için gelen teklife, bira fiyatlarının
çok az btına mukabil rakı fiyatlarının daha çok
artırılması hususuna bendeniz âmil olmuştum.
Bu 'artırma, Devlet varidatının bir milyon lira
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kadar azalmasını intaç etti. Bir aralık sekiz
milyon litreye çıkan rakı sarfiyatı bu artırma
dan sonra 6 buçuk milyon litreye düşmüş bu
lunmaktadır. Binaenaleyh yüksek dereceli içki
lerin sarfiyatını önleyici tedbirleri almaktayız
ve almaya devam edeceğiz. Eğer Maliye Bakanı
arkadaşım bana müsaade etmiş olsa, ben kendi
hesabıma bu fiyatları daha da yükseltmekten
çekinmem. Ama bir Devlet varidatı olduğu için
şahsan daha fazlasını yapmak «cihetine gidemiyeceğtmi arkadaşlarım takdir buyururlar.
Dış memleketlere ihraç mevzuunda âzami
gayret göstermekteyiz. Bunun için muhtelif
memleketlere tetkik seyahati yapan arkadaşla
rımız bunda kısmen muvaffak olmuşlardır. İn
giltere, İsveç ve hattâ Belçika'da içkilerimizin
tutunmasını temin edecek derecede çalışmışlar
dır, birtakım siparişler de alınmıştır. Fakat pek
âlâ bilirsiniz ki elimiz kolumuz ihracat güçlük
leri, dö\iz meseleleriyle bağlıdır. Bu itibarla
istediğimiz kadar ileriye gidemiyoruz. Ama bu
na mukabil tütün satışlarımızda arkadaşlarımız
iftihara değer bir mesai göstermişlerdir. İsviç
re'de bir ortaklığımız vardır. Ortaklık, bizim
tütünlerimizi yalnız İsviçre'de değil, civar mil
letlerde, İtalya'da, Fransa'da revacın! temin et
miştir ve tutulmuştur. Aynı zamanda rağbet
günden güne inkişaf etmektedir.
İngiltere'de, geçeri sene millî bahçeler ser
gisine iştirak etmiştik. Oraya giden arkadaşla
rımızın çalışmaları sayesinde gerek tütünümüz
ve gerok diğer mamullerimiz çok rağbet görmüş
tür. Evvelâ ajanlık olarak anlaştığımız İngilte
re ile şimdi ortaklık tesis etmek üzereyiz. Bir
kaç gün sonra oraya gidecek olan iki arkadaşı
mız bu şirketi kuracaklardır.
Hulâsa bütün Avrupa memleketlerinde bu
şekilde gittikçe inkişaf eden şirketler kurmak
tayız ve Türk tütünü eski itibarını, harmanlara
daha fazla katılmak suretiyle bulmaktadır. Ni
tekim Almanya piyasası açıldıktan sonra Virjinya tütününe alışan Alman halkı Türk tütünü
nü yeniden sevmekte ve yeniden bu itiyatlarına
kavuşmaktadır.
Bu münasebetle sayın Ahmet Çınar arkadaşı
mızın bir sualine de cevap vereyim, biz memle
ket içinde Virjinya tütününün intişarını hoş
görmemekteyiz. Sebebi; Avrupa halkının alış
mış olduğu bu tütün bizim1 için bir tehlikedir.
Kendi memleketimizde Virjinya tütününün eki-
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mini genişletmek istersek o zaman dış memle
ketlerde Türk tütünü itibarını kaybetmiş olur.
Ama yalnız memleket içinde bu nevi Virjinya
tütününün yetiştirilmesi için ve fakat genişlet
memek üzere bucakta ve birkaç köyünde iyi
vasıfta tütün yetiştirilmek şârtiyle imkân vere
ceğiz.
Bu vesile ile tütün Meselesine temas eden ar
kadaşlarımızdan Muammer Yarımbıyık ile Arvas ve Sırrı îçöz arkadaşlarımın suallerine ce
vâp vermiş oluyorum. Memlekette bâzan haklı
bazan haksız, her yerde tütün ekiminin genişle
tilmesi istenmektedir. Bazan haklı diyorum; Çünki o mmtakanın istihsali ancak tütün olabilir,
başka mahsul yetiştiremez. Bazan, haksız diyo
rum, çünki o bölgelerde tütün gibi, birçok mah
sul de yetişebilir. Tütünü ayrıca ekmek isteme
lerinde bir zaruret yoktur. Haklı olan yerler,
arkadaşımın da buyurduğu gibi, Trabzon, Gü
müşhacıköy gibi mmtakalardır. Binaenaleyh her
talebe tütün ekimine müsaade etmemek sure
tiyle menfi cevab veriyoruz; arkadaşlar mazur
görsünler. Bizim hedefimiz, memlekette iyi ka
litede tütün yetiştirmektir. Arkadaşların tetkik
lerine göre bu memlekette yüz milyon tütün
âzami haddir. Bundan üst tarafı tütünde enflâsr
yona gider. Nitekim bu sene Ege piyasasında 45
milyon tahmin ederken, bu miktar elli milyonu
bulmuştur. Diğer yerlerde de tütün, aynı şekil
de tahminler hilâfına gittikçe genişlemektedir.
Binaenaleyh biz bu memleketin arzettiğim
şekilde muhtelif bölgelerinde daha âdilâne bir
taksim yapmak için yani daha âdilâne tütün
ekimine müsaade etmek için Tütün kanunu ye
niden ele aldık, hazırladık, eğer imkân bulur
sak bu Meclis'e vereceğiz, imkân kalmazsa ben
den sonra gelecek bakan diğer Meclise bunu ve
rirler, Çünkü bu memleket için mutlaka lâzımdır.
Trabzon'un tütün meselesi biraz evvel de
söylediğim gibi hakikaten mühimdir.
Fakat tekel olarak biz elimizden gelen âzami
yardımı yapmaktayız. Nitekim Tekel'in tütün
kontenjanı 2,5 milyon iken, biz bu sene müstah
silin elinde kalan tütünleri de almak için kon
tenjanı çoğalttık ve kontenjan dışında
alman
tütün miktarı 400 bin kiloyu bulmuştur. Arka
daşım geç kalındığından endişe ettiler. Bu geç
kalma meselesinden biz suçlu değiliz. Müstahsil
arkadaşlar, her hangi bir sebeple olursa olsun,
kendilerine müracaat eden tüccarların fiyatları-
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nı az bulmuş, tütünlerini satmamışlardır. Hattâ
Tekelin teklif ettiği fiyatları da az bularak tü
tünlerini satmamışlardır. Bundan dolayı tütün
leri ellerinde kalmıştır. Biz son iki ay zarfında
yeniden gerek Trabzon'a ve gerek Sinab'a yeni
kontenjanlar verdik.
Mısır meselesine gelince: Karadeniz bölgesi
tütünlerinin dış memleket alıcısı Mısırdır. Mısır
piyasasını muhafaza ve kazanmak için elimizden
gelen âzami gayreti sarfetmekteyiz.
Nitekim bu hususta, Tahsin Tüzün arkadaşı
mızın işaret buyurduğu gibi, Tütün Limitet su
reti mahsusada bakanlıktan aldığı direktif üze
rine bu işle meşgul olmaktadır.
İbrahim Arvas arkadaşım, Şemdinni tütün
lerinden bahsettiler ve bâzı bölgelerinde ekime
müsaade edilmemiştir, dediler.
Arkadaşlarım haklı olarak buna karar ver
mişlerdir. Fakat demin de söylediğim sebepler
den dolayı başka geçim yolu bulunmıyan gerek
burada ve yoksa Hakkâri bölgesinde bu işi ye
niden ele alıyoruz.
Bundan bir ay evvel Avusturalya ve Yenizelânda ve Cenubi Afrika bize müracaat ettiler
ve bütün numuneleri gönderdiler. Dediler ki,
bu tütün sizde yetişiyorsa müşteri olmak iste
riz, Amerika'dan dolarla tütün temin etmek işi
mize gelmiyor. Biz bunu nazarı dikkate aldık.
Bize gönderdikleri tütünleri etüd etmek üzere
enstitümüze gönderdik. Fakat henüz cevap ala
madık. Cevap alacağız, ilk tetkiklere göre bu
tütünler Şark tütünleri evsafında idi. Binaen
aleyh bunun üzerinde Avusturalya ve Yenizelânda ile anlaşarak Şark tütünleri sahasını ihya
ve tevsi etmek istemekteyiz.
İBRAHİM ARVAS (Van) — Sağol. Çok gü
zel.
Dr. FAZIL ŞERAFETTİN BÜRGE (Devam
la) — Sayın Ahmet Eymir arkadaşım Gümüş
hacıköy'den bahsettiler. Kendileri bir heyetle
beraber gelmişler. Mütahassıs arkadaşlarım ve
ben Gümüşhacıköy'lüleri dinledik. Hakikaten
bâzı tekliflerini haklı gördük. Çünkü, yalnız
orada yetişen küçük yapraklı tütünler yüksek
harmanlara katılıyordu. Bu sane arkadaşlarım
onların değer fiyatını vermek suretiyle bu tü
tünleri alacaklardır. Kendilerine bu hususta arzı
malûmat ederim.
AHMET EYMİR (Amasya) — Sağol, teşek
kür ederim.
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Sayın Nazım Poroy üstadımızın bana izah
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANİ Dr. FAZIL I
ŞERAFETTİN BÜRGE (Devamla) — Say at
için vesile verdikleri mevzudan bahsedeceğim.
Ahmet Ali Çınar arkadaşım, anasondan bahset
BAŞKAN — Asım Gündüz'ün soruları
tiler. Kendileriyle bu hususta defaatle konuş
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI Dr. FA
muştuk. Biz hakikaten dedikleri gibi senede bin
ZIL ŞEREFETTİN BÜRGE (Devamla) — Evet.
ton anason alıyorduk. Geçen sene yer yer vâki
Sayın General Asım Gündüz'ün suallerine ge
olan müracaatlar üzerine sırf müstahsilin elin
lince geçen sene kendilerine bu kürsüden Kü
deki malı almak için 1749 ton aldık. Bu kadar
tahya'da bir malt fabrikası açacağımızı vadetfazla anason almak bizim kontenjanımızın dı
miştim. Bu defa karşılarına hakikaten hicap his
şında idi. Sonra anason dayanıcı bir mahsul de
siyle çıkıyorum. Ama bunda kabahat yalnız ben
değildir. Âzami iki sene dayanır, ondan soıiı'i
de değil, raportör arkadaşım da bilirler. B'iz bu
hassasını kaybeder. Fakat şunu da arzetmeliyim
sene bütçemizi yaparken Diyarbakır, Adana, ve
ki, Tekel bir ticari müessese değil, ayni zaman
izmir'de plânları dahi hazır olan küçük mikyas
da bir nevi sosyal yardım müessesesidir. Bunu
ta birer bira fabrikasiyle Kütahya'da malt fab
böyle telâkki ediyoruz. Bunun için, 20 ton bir,
rikası inşası için ödenek teklif etmiştik. Fakat
10 ton bir olmak üzere o mmtakadan mubaya
bütçe mülâhazaları dolayısiyle bizim istediğimiz
ada bulunduk. Daha da elde kalan bir kısım
bu tesislere, bunları kendi bünyemizden karşıanosonlarm da mubayaası cihetine gidilecektir.
lıyacağımızı da söylediğimiz halde, yeni inşa
Bu hususta arkadaşlarımla anlaştık, peyder pey
atta bulunmamak kararı münasebetiyle ödenek
bunlrı yapacağız.
verilemedi.
ABDÜLHAK FIRAT (Erzincan) — Harice
Gümrük tarifesi ve Ticaret Genel Anlaşması
çıkarılabilir mi?.
hakkında sayın Vedat Dicleli arkadaşımız dün
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI Dr. FAZIL
kendi Bakanlıkları bakımından cevap verdiler.
ŞERAFETTİN BÜRGE (Kocaeli) — Çıkaramı
Ben de burada bizim çalışmalarımızı anlatmak
yoruz. Memleketimize gelen Alman '1 arla tıpkı
suretiyle kendilerini tatmin etmek istiyorum.
bir anason satıcısı gibi satımına çalıştım, dedim
Gümrük tarifesi ile Ticaret Genel Anlaşması
ki, anason alır mısınız?. Bugüne kadar bir ce
esaslarını hazırlamak üzere 1948 yılında Dışiş
vap alamadım.
leri Bakanlığında Ekonomi, Ticaret, Tekel Ba
Şark tütünleri hakkında verdiğim izahatla,
kanlığı ve genel müdürlüğü Tarım Bakanlığı, İs
zannederim Aziz Uras arkadaşımı da tatmin et
tatistik Genel Müdürlüğü temsilcilerinden mü
miş oluyorum. Onunla yalnız bir üzüm meselesi
rekkep bir heyet bir müddet çalışmış sonra
kalıyor. O bölgeye bizzat maalesef seyahat ya
elde ettiği neticeleri İçişleri Bakanlığında top
pamadım, onun için bu işle meşgul olamadım.
lanan ikinci bir komisyona devretmiştir. Bu
ikinci komisyon da yeniden çalışmalarına baş
Kibrit çöpüne gelince : Buraya Büyükdere
lamış ve bu suretle beynelmilel anlaşmalar için
Fabrika Müdürü ile diğer bir arkadaş gönder
bize vâki olan müracaatlara göre aşağıdaki lis
dim. Kibrit çöpü yapmaya salih kavaklar, bu
tesini okuyacağım bizim ihraç maddelerimiz üze
lunduğunu gördüklerini söylediler. Fakat kib
rinde mukabil taraf gümrüklerden indirmeler
rit çöpü imaline salih kavak olabilmesi için 50 yapılmasını talebetmiştir. Bu maddeler 38 çe60 santim kutrunda olması lâzımgeldiğini ileri
I
şittir, bunların içinde ehemmiyetlilerini arzesürdüler. Onun üzerine biz bunları buraya mı
deceğim: Tütün ve sigara, kuru üzüm, fındık,
nakledelim, yoksa seyyar bir dişli makinesi
kuru incir, ceviz, badem, antep fıstığı, canlı
göndermek suretiyle çöp yaparak mı getirelim
hayvan, balık, yumurta, barsak, deri, pamuk
diye düşündük. Fakat sonunda bunun mahzur
ve
döküntüleri, tiftik keçisi ve tiftik kılı, hubu
lu olduğunu, çünkü oradan buraya nakledilir
bat, bakliyat, zeytin, zeytin yağı, meşe palamuken çöplerin çürüyeceği neticesine vardık. Esa
tu, meyankökü, yağlı tohumlar, kereste ve
sen kibrit çöpleri hakkında da şikâyetler ol
kontrplâk,; Anadolu halısı, şarap, likör, peynir
maktadır. Onun için orada yapılmasından vaz
ler, küspeler, keten, tuz, gül yağı, sünger, bal
geçtik. Şimdi bir miktar kavak mubayaa etmiş
mumu.
bulunmaktayız.
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Görüyorsunuz ki bizim daima ihracında müş
külât çektiğimiz ve her zaman şikâyeti mucip
olan ve sabahleyin arkadaşlar tarafından takas
yapılması teklifi edilen bütün bu maddeler se
çilmek suretiyle bunların ihraç edileceği mem
leket gümrük tarifelerinde tenzilât yapılması
hususunda bu heyet bir neticeye varmış ve di
ğer milletlere elçiliklerimiz vasıtasiyle bunların
listesini tevzi etmiştir. Bâzı yerlerden cevap
gelmiştir. Buna mukabil bizim de hangi madde
lerde indirme yaabileceğimiz kendilerine bildi
rilmiştir. Belki bunların cevapları ticaret ba
kanlığına gelmiştir fakat henüz bize intikal et
memiştir.
Bir, bu şekilde çalışmalarımız vardır. İkin
cisi de beynelmilel gümrük tarifesi mevzuu üze
rinde çalışmalarımız vardır.
Havana'da toplanan konferanstan sonra, ki
biz oraya da iştirak ettik, fakat bu Havana an
laşmasını imza etmedik; bir aralık Amerika'da
Yunan tütünlerinin daha az gümrük resmine tâ
bi tutulacağını duyuncı Dışişleri Bakanlığı ile
temasa geçtik. Amerika'lılar bize teminat ver
diler ve biz de bu konuda en ziyade mazharı mü
saade millet kaydından faydalanarak kendi
tütünlerimize de bu nispette bir gümrük tenzi
lâtı tatbikini sağladık.
Diğer taraftan Gümrük Tarifesi Kanunumuz
çok eski bir kanun olup pek çok tadillere uğra
mıştır. Nitekim zaruri olarak yaptığımız bâzı
maddeler üzerindeki tadilleri havi tekliflerimiz
yakında huzurunuza gelecektir.
Bu teklifi dün de arkadaşımız izah ettiler,
bâzı zaruri ihtiyaç maddeleri üzerinde yani
memlekette çıkan, yahut dış memleketlerden
pahalıya ithal edilen maddelerdir. Memleket ih
tiyacı nazarı dikkate alınarak muvakkat bir ta
dildir.
Bilirsiniz, Gümrük tarifeleri Milletlerarası
çalışmalara bağlanmış bulunmaktadır. Evvelce
5 cilt, üzerine Cemiyeti Akvamca hazırlanan
Nomanklâtür Brüksel'de toplanan Gümrük
Konferansında dörde indirilmiştir. Bu beynel
milel çalışmalar sona erdikten sonra tarifemiz
de katî değişiklik yapmadı ve diğer memleket
lerde olduğu gitbi advaloren esasını kabul et
mek kararındayız.
BAŞKAN — İbrahim Arvas, sual.
İBRAHİM ARVAS (Van) — Efendim be
nim mâruzâtım söz şeklinde olacaktı, fakat
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uzatmamak için iki kelime ile sual şeklinde arzedeceğim.
Efendim, Şemdinli ve Hakkâri tütünleri ma
hallinde çubukla, yani lüle ile içilir, Amerika
lılar da pipo ile içerler, yani onların istimal
şekline pek uygundur. Onun için istirham ede
ceğim, bu fırsatı kaçırmasmlar.
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI Dr. FA
ZIL ŞEREFETTİN BÜRGE (Devamla) — Yal
nız Amerika'da değil, Almanya'da da bizim es
ki lüle ile içtiğimiz tütünler inilmektedir, Avus
tralya'da da işittiğimize göre varmış. Emin
olunuz ki, bu fırsatları fevt etmiyoruz, Sayın
İbrahim Arvas.
MUAMMER YARIMBIYIK (Trabzon) —
Sayın Bakanın, Trabzon tütünlerinin satışları
hakkında verdikleri malûmat beni tamamen ce
vaplandırmış değildir.
Buyurdular ki; 3 - 3,5 milyon kontenjanı
mız vardır, halbuki ortada 7 milyon kiloluk
mahsul vardır. Mahsulün bakiyesi ne olacaktır"?
Bakiye hakkında bâzı satış yolları, çareler gös
teriyor.
Bunlar hakkında fikirlerinin ne olduğunu
izhar buyurmadılar. Kendileri bu malları almak
istiyorlar mı, ümit verici midir, yoksa hüsran
verici midir?
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANİ Dr. FA*
ZİL ŞEREFETTİN BÜRGE (Devamla) — Bü
yıl henüz katî rekolteyi bilmiyoruz, henüz pi
yasa açılmamıştır. Geçen yıl ise biz ve tüccar*lar kâfi miktarda tütün almışlardır.
MUAMMER YARIMBIYIK (Trabzon) —
Ben bu seneki rekolteden bahsediyorum.
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANİ Dr, FAZTL ŞEREFETTİN BÜRGE (Devamla) — Bu
sene rekoltesi hakkında hiçjbir fikrim yoktur.
Piyasa ayın altısında açılacaktır.
BAŞKAN — Isıtan.
RIZA ISITAN (Samsun) — Efendim, geçen
seneki bütçe konuşmaları sırasında, bütün dün
yaca tanınmış olan Samsun tütünlerinin deposuzluk yüzünden nefasetini kaybetmeye mâruz
olduğunu arz ve âcil bir tedbir alınmasını rica
etmiştim.
Bu bir sene içerisinde bu hususta ne gibi bir
tedbir alınmıştır? Bunu rica ediyorum.
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI Dr. FAZIL
ŞERAFEDDİN BÜRGE (Devamla) — Samsun'
daki mevcut tütün işleme, bakımevi ve ambar-
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larını genişletiyoruz. Ve bu işin ihalesi de ya- j rak kibrit mevzuunda ehemmiyetle durmasını
sayın Bakandan rica ederim.
pılmıştıt'. Bu suretle bu ihtiyaç kısmen önlenmiş
BAŞKAN — Abidin Potuoğlu.
olacaktır Fakat maalesef bütün bu tütünleri
ABlDlN POTUOĞLU (Eskişehir) — Efen
içine alacak derecede tertiplerimiz yoktur. Hat
dim, bir taraftan askerî ve bir taraftan sivil
tâ, dün haber aldım, Samsun'da bu sene umumi
gümrük ve tekel, bir taraftan da Maliyeye bağ
mağazalara ait büyük bir depo kiralanmıştır.
lanması icabeden Tekel... Gümrük Bakanlığı
Bu bakımdan bu sene bu sıkıntı daha az olacak
nın ayrılmasiyle, Tekelin Maliyeye bağlanması
tır.
hakkında Profesör Neumark'm bir raporu var
RIZA ISITAN (Samsun) — Çarşamba?
dır. Sayın Bakan bu hususta ne buyuruyorlar?
Dr. FAZIL ŞEREFEDDİN BÜRGE (Devam
Sonra tekel maddelerine önümüzdeki sene zam
la) — Çarşamba'da yeni bir arsa aldık. Bina
yapılacak mı, yapılmıyacak mı?
yapılacaktır. Fakat malûmuâliniz bu da zaman
Harice satılan içkilerimiz rağbet görüyor
meselesidir. Çarşamba 'da elden geldiği kadar bu
buyurdunuz.
Bunun miktarı nedir? Kaç milyon
tütünleri iyi muhafaza etmeye ve sevketmeye
para
ise
bunu
kürsüden ifade buyurmazlar mı?
çalışıyoruz. O civarda Taşova'da muazzam bir
Artvin'de
tuzun
kilosunun 45 kuruşa satıl
tütün depomuz vardır. Oraya sevkederiz. Ol
dığı
söyleniyor.
Memleketin
bir tarafında on,
mazsa kısmen de deposu olan civar yerlere nak
diğer bir tarafında da 45 kuruşa satılmasının
ledeceğiz. Geçen sene çekilen sıkıntı bu sene az
sebebi
nedir?
olacaktır.
Bâ-ii yerlerde çay bulunmuyor. Bilhassa Es
ABDÜLHAK FIRAT (Erzincan) — Beyana
kişehir'de çay bulunmuyor. Bunların sebepleri
tı âlileri arasında bir mevzua temas ettiniz. |
nedir? Açıklamasını rica edeceğim.
O da, kibrit çöpü imaline salih olan kavak ağaç
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI Dr. ŞE
landı ı\ Bunun da Güney Doğuda gayet uzak
R E F E D D t N BÜRGE (Devamla) — Efendim,
bir mesafede bulunduğunu ve orada bu iş ya
Gümrük ve Tekel Bakanlığının ilga edileceği, her
pılırsa mahallî halkın da maişeti için esaslı bir
nedense, iki seneden beri mütemadiyen tekrar
meşgale teşkil edeceğini beyan buyurdunuz.
edilip durmaktadır. Biz bunlara raportör arka
Yalnız mütalâalarınız esnasında, onu orada imal
daşımla beraber devamlı surette cevap vermekte
etmektense, kütük halinde istanbul'a getirme
yiz. Bütçe Komisyonunda da gerek bendeniz ge
nin daha. faydalı olacağından bahis buyurdunuz.
rek Mahmut Nedim Gündüzalp uzun uzadıya
Halbuki, bir tahkikat dolayısiyle böyle bir sua
izah ve münakaşa ettik. Gümrük ve Tekel Ba
li bendeniz sormuştum. O zaman şirket İsveç'
kanlığı evvelce yalnız gümrük olarak Maliyeye
ten kütük yerine kibrit çöpü getiriyordu. Niçin
ve ayrı bir müessese olarak, rejimden devralın
böyle yapılıyor, diye sordum, daha iktisadidir,
dıktan sonra, Tekel de müstakil fakat bir nevi
dediler. Çünki lüzumsuz aksanımı nakletmek
Maliyeye bağlı müessese idiler. Fakat görülen
külfetinden kurtuluyoruz, mahallinde bunu iş
zaruretler üzerine bu müesseseler tevhit edilerek
letip getirtiyoruz, dediler. Halbuki, buyurduğu
bugünkü Tekel Bakanlığı ortaya çıkmıştır. O
nuz yol 700-800 kilometrelik bir yoldur, uzak
zamandan beri, ben öyle zannediyorum ki, bu
tır. Oradan kütük getirmektense, çöp olarak
Bakanlık vazifesini lâyıkiyle görmüştür. Gerek
getirtmek daha iktisadi olmaz mı?
umumi masrafları bakımından gerek Devlete ge
tirdiği varidat bakımından bu bakanlık, kendi
ikincisi, buna zaruret de vardır. Biz bu kib
sine tevdi edilen vazifeleri yapmıştır ve yapmak
ritleri ıslah edip ucuzlatmak mecburiyetinde
tadır.
yiz. Şimdi piyasaya kibrit yerine çakmak sürü
lüyor. Çakmağın da ne kadar astarı yüzünden
Günaltay Hükümeti iktidara geldikten sonra
pahalı olduğu meydandadır. Çünki, bir defa ben- • Profesör Neumark'a rasyonel çalışma mevzuu
zini var, hariçten geliyor. Ondan sonra onun
üzerinde bir rapor hazırlaması vazifesi veril
miştir. Neumark, istanbul Üniversitesi iktisat
taşı var, ayrıca hariçten geliyor, ben hesap et
Fakültesinde Ordinaryüs Profesörüdür. Profe
tim, bunun çok israf atı var. 4 senede böyle âdi
sör raporunda uzun ve esaslı tetkiklere muhtaç
bir çakmağı amorti etmenin imkânı yok. Bina
enaleyh bütün bu hususları nazarı dikkata ala- | işler arasında bakanlığın teşkilâtını da bahis
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mevzuu etmiştir. Bunlar arasında bugün bir ka
nuna dayanılarak kurulmuş olan bakanlıklardan
bâzılarının bünyesindeki dairelerin irtibatlarının
değiştirilmesi hakkında birtakım mülâhazalara
yer verilmiştir. Söze başlarken işaret ettiğim gi
bi Hükümetin esas teşkilâtına taallûk eden bu
mülâhazaların isabeti her zaman kabili münaka
şadır. Nitekim bu raporun sahibi de bu keyfiyeti
kabul ederek kanunun esaslı tetkika tâbi tutul
masını belirtmiştir. Esasen bu konuda çalışmak
ta olan bakanlığımız bu kayıtlardan mülhem
olarak bakanlığına ait bütün daire ve müessese
lerin üzerinde Ord. Prof. Alfred îzak'a yeni bir
terkip yaptırlımış ve bu prafesör de Neumark'tan ayrılarak bakanlığın devamı faaliyetinin fay
dalı ve zaruri olduğuna bilhassa işaret etmiştir.
Yalnız teşkilâtta bâzı değişiklikler yapmak
lâzımdır. Bütün fabrikaları birer ünite addetmek
ve hesaplarını müstakil birer müessese gibi tut
malarını sağlamak ve genel müdürlüğü de ancak
bunlara nezaret edebilecek bir şekilde merkezi
yetçilikten kurtarmaktır. Bize başkaca tavsiye
ettiği budur.
Bu mevzua, sayın raportörümüz Cavit Ekin
de, zannederim, 1947 senesinde temas etmiş ve
aynı karara varmıştır. Binaenaleyh bu raporu
daha esaslı bir tetkik mevzuu olduğu için ele al
dik ve vazife olarak arkadaşlara verdik. Esasen
bizim de teslim ettiğimiz veçhile Tekel teşkilâ
tında, mutlak surette iyi çalışmak için, lâzımgelen değişiklikleri yapacağız.
Bundan başka yine aynı mevzu üzerinde bir
Devlet plânı meydana getirmek için Amerika'
dan çok yakında bir mütehassıs gelecektir. Bi
naenaleyh bu Bakanlığın ilgası mı, muhafazası
mı bunun hakkında karar verecek vaziyette bulu
nan ben değilim. Esasen Bakanlık ihdası hu
susi bir kanunla Başbakana verilmiş bir salâhi
yettir. Fakat bu plân yapıldığı takdirde Bakan
lık belki kalkar, belki de devam. eder. Benim
vereceğim malûmat bundan ibarettir.
BAŞKAN — Tekel maddelerine zam mev
zuu sorulmuştu.
GÜMRÜK VE TEKEL BTKANI Dr. ŞE
R E F E T T Î N BÜRGE (Devamla) — Bütçe Ko
misyonunda ifade etmiştim. Biz şimdiye kadar
hiçbir tekel maddesi fiyatına zam yapmadık
Hattâ son çıkardığımız 25 kuruşluk sigaranın
maliyeti daha da yükseldiği halde ona da zam
yapmadık, Binaenaleyh eğer arkadaşlarım de-
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min işaret buyurdukları gibi, sırf istihlâki tah
dit maksadiyle, alkollü içkilerde bir zam yapıl
masını istiyorlarsa ben de buna taraftarım. Fa
kat 'bu Hükümet iktidarda bulundukça bir zam
yapmayı düşünmemektedir.
Tuz meselesine gelince: Arkadaşımın burada
hakkı vardır. Fakat tuz fiyatı, Millî Savunma
Vergisi dâhil olmak üzere tuzlalarda 4 kuruştur.
Tuz tam bir tekel maddesi değildir, yalnız istih
sali tekeldir, satışı serbesttir. Biz hakikaten
memleketin muhtelif bölgelerinde tuz fiyatlarmda büyük farklar gördük. Bunun üzerinde, ar
kadaşlarımı çalışmaya şevkettim. Arkadaşlarım,
etüdlerini
yaptılar, bitirdiler, bütün mesele
nakliye meselesidir. Yani kara nakliyesinin pa
halı ouşu tuz fiyatları üzerinde muhtelif yerler
arasında tefavütler göstermektedir. Eğer in
safla düşünülecek olursa nakliye ne kadar pahalı
olursa olsun 45 kuruşa tuz yenmiyeceğini kendi
lerine söyliyebilirim. Bunun üzerine en pahalı
olan Artvin 'de maliyet zararına, yani nakliye
de dâhil olduğu halde 45 kuruştan tuz satılmaya
caktır. Bu mmtakalarda tuzun kilosu da Kara
deniz sahil bölgesi fiyatına satmak için kanun
da mevcut imkânlardan faydalandık. Bu mmtakalarda tuzun kilosunda Karadeniz sahil bölgesi
fiyatına satmak için kanunda mevcut imkân
lardan faydalandık. Bu kararı tatbik ediyo
ruz Binaenaleyh bugün memleketin hiçbir tara
fında 45 kuruştan tuz satılmamaktadır.
Çay meselesine gelince : Çay siparişlerimiz
bir aralık gecikti ve bu yüzden bir ay, üç hafta
kadar bir sıkıntı hâsıl oldu fakat sonra çay
tamamen geldi ve buhran önlenmiştir. Bugün
hiçbir yerde
sıkıntı yoktur. Şayet varsa
bilhassa arkadaşlarımdan rica ederim beni ha
berdar buyursunlar. Derhal önlerim.
Harice içki satışı; 1948 de 135 bin litredir.
Bunun tutarı 81 600 liradır.
ENVER KÖK (Sinop) — Tütün kaçakçılığı
artmış mıdır, azalmış mıdır? Bilhassa köylü si
garasının bugünkü fiyatı kaçakçılığa müessir
midir? Bunun üzerinde izahat rica ediyorum.
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI Dr. FAZIL
BÜRGE (Devamla) — Efendim;
bizim kendi tecrübelerimize, arkadaşlarımızın
bilgilerine göre, memleketimizde tütün kaçakçı
lığı reji zamaniyle kıyas edilemiyecek derece
de azalmıştır. Bu kaçakçılık memleketin mühKŞKREFETTÎN
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dut sahalarında, kısmen Şark'ta, kısmen Orta
Anadolu'da bâzı mıntakalara inhisar etmek şartiyle mahdut miktardadır. Cenup hudutlarımız
dan bazan tütün kaçırılmaktadır. Dışardan bi
zim memleketimize kaçak olarak sigara kâğıdı
ithal edilmektedir. Fakat arzettiğim gibi kaçak
çılık tütün mevzuunda çok azalmıştır. Köylü si
garalarının pahalı olduğunu zannetmiyorum, 20
kuruşa satılmaktadır, bunun üzerinde de bir fi
yat indirmesini düşündük fakat muvaffak ola
madık, yalnız bu sigaralar da ıslah edilecektir.

ce ecnebi şirketi İsveç/ten getirerek yapıyordu;
nasıl yapıyorlarmış?
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI Dr. FA
ZİL ŞEREFETTlN BÜRGE (Devamla) — Onu
da arzedeyim. Biz kavak ihtiyacımızı yalnız
kendi memleketimizden temine çalışıyoruz. Çöp
olarak getirtilmiyor. Yalnız kibrit çöpü olarak
getirtmek için de İsveç 'lilerle görüştük.
BAŞKAN — Başka söz istiyen yok. Bölüm
lere geçilmesini kabul edenler.. Etnıiyenler.. Bö
lümlere geçildi.

ENVER KÖK (Sinop) —• Fiyat da düşünü
şe daha iyi olur.
KEMAL CEMAL ÖNCEL (Denizli) — Bul
garistan, Yunanistan ve Türkiye tütünleri Av
rupa ve Amerika piyasalarında Şark tütünü di
ye sürülmektedir. Şimdi Bulgaristan piyasadan
çekildi, Yunanlı'larla biz kaldık. Yunanlı'larla
beraber, rakip olmadan çalışsak daha iyi olmaz
mı? Bu hususta Bakanlığın bir teşebbüsü var
mıdır 1
GÜMRÜK VB TEKEL BAKANI Dr. FA
ZIL ŞEREFETTlN BÜRGE (Devamla) — Yu
nanlıların tütün tipleri ayrıdır, buna mukabil
bizde Yunanistan'da yetişen tütün de vardır ve
Yunanistan'la kıyas edilmiyecek derecede mik
tar itibariyle fazladır. Dış memleketlerde müş
terimiz de çok fazladır. Yalnız Yunanistan'ın
ilerde gelişime ihtimali olan tütün ticaretini de
küçümsememek günün birinde rakip olabilecek
lerini hesap etmek durumundayız.
Arkadaşların sorularını cevaplandırdığımı
zannediyorum, bu hususta fazla söylemiyeceğim.
(Kâfi kâfi sesleri)
ABDÜLHAK FIRAT (Erzincan) — Kibrit
çöpü meselesini lûtf edecektiniz ?
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI Dr. FA
ZIL Ş E R E F E T T l N BÜRGE (Devamla) — Kib
rit çöpü işini arzedeyim:
izahatımı iyi anlıyamadılar. Benim bundan
kastım, kibrit çöpü yapılacak kavakların Büyükdereye getirilmesi, seyyar bir kibrit çöpü
makinesi ile işlendikten sonra vagonlarla nakledilmesidir. Yol uzaklığı dolayısiyk bu kibrit
çöplerinin yolda gerek rutubet, gerek sarsıntı
ile bozulacağını söyledikleri içindir ki, biz bu
nu yapmaktan sarfınazar ettik, kavakları Büyükdereye getirip orada işledik.

B.
101 Bakan ödeneği
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
10
201 Aylıklar
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
202 Hizmetliler ücreti
BAŞKAN —Kabul edilmiştir.
203 Merkez geçici hizmetliler ücreti
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
205 Geçici tazminat
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar
gereğince yapılacak zamlar ve
yardımlar
BAŞKAN — K a b u l edilmiştir.
207 3656 sayılı Kanunun 5 nci mad
desi gereğince ödenecek yaban
cı dil para mükâfatı
BAŞKAN —Kabul edilmiştir.
208 5439 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desine göre memurlara verile
cek ikramiye karşılığı
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.

ABDÜLHAK FIRAT (Erzincan) — Evvel-

5434 sayılı Kanunun 14 ncü
maddesinin (D) ve (J) fikraları gereğince Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığına yapıla
cak ödemeler karşılığı
BAŞKAN—-Kabul edilmiştir.
210 Temsil ödeneği
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.

Lira
5 320
126 695
717 530
24 000
77 148

826 000

1 500

8 250

209

212 4367 sayılı Kanun gereğince
verilecek er tayını karşılığı
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
214 Kaçakçılarla çarpışma netice
sinde ölenlerin ailelerine ve sa
katlananlara 2550 sayılı Kanun
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569 000
3 600

533 000
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215

216

220

301
302
303
304

305
306
307
308
309
403
405

406
407

408

409

geTeğince verilecek tazminat
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
4511 sayılı Kanun
gereğince
verilecek ikramiye
BAŞKAN —Kabul edilmiştir.
3779 sayılı Kanun gereğince
terhis edilen erbaşlara
verile
cek para mükâfatı
BAŞKAN —Kabul edilmiştir.
1615 sayılı Kanun
gereğince
verilecek yemeklik bedeli
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Merkez büro giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
İller büro giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Basılı kâğıt ve defterler
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Posta, telgraf ve telefon ücret
ve giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
İller kira karşılığı
BAŞKAN —Kabul edilmiştir.
Giyecekler
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Yolluklar
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Tedavi giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Taşıtlar giderleri
1
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Temsil giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Hayvan satmalma ve tazmini
ve yem bedeli
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Haberalma giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 48 nci maddesini ilgilendi
ren giderler
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Gümrük tahsilat komisyonla
rında bulunacak belediye üye
lerinin huzur ücretleri
BAŞKAN —Kabul edilmiştir.
Muayyenat
BAŞKAN —Kabul edilmiştir.
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300
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410
411

1 500
412
700
413
25 000
414

41 000
417
155 000

63 500

124 500
418

97 000
419

50 000
308 032

451

35 000

453

018 528

2 000

25 650
50 000

454

476
501
502

116 300

701
721

1 500
722

2 569 000
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Süel gereçleri
1
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Harb gereçleri ve teçhizat gi
derleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Tıbbi ecza ve sağlık gereçleri
giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Veteriner ecza ve gereçleri gi
derleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Tasama giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Ölen erlerin cenaze masraflariyle kaçakçılarla çarpışma netice
sinde ölen subay, erbaş, er ve
muhafaza memurlarının ve de
niz müstahdemlerinin
teçhiz,
tekfin ve kabir yapma giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Gümrük İdareleri giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Gümrük ambarlarında kaybo
lan eşya tazminatı
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Yaym giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Milletlerarası kongre ve konfe
ranslara iştirak edeceklerin yol
luk ve giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
İşçi Sigortaları Kurumuna ve
rilecek prim
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Kurs giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Geçen yıl borçları
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Eski yıllar borçları
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Onarma giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Kimyahanelere ait makine, alet
ler ve gereçler satmalma ve onar
ma karşılığı
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Mevcut tartı aletlerinin onarıl
ması ve yenilenmesi
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.

Lira
003 304

166 000

40 000

3 000
148 000

1 500
27 800

300
12 900

12 000

8 500
60 010
20 000
21 050
130 000

6 000

3 000
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Kara, hava taşıtları ve deniz
muhafaza vasıtaları satmalma
karşılığı
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Tekel Genel Müdürlüğü

328 800

Bütçesi :

BAŞKAN — Tekel Genel Müdürlüğü tasarı
sını da beraber görüşmüştük, tümü hakkında &QA
söylendi. Maddelere geçilmesini kabul edenler..
Etmiyenler.. Maddelere geçilmsi kabul edildi.
Tekel Genel Müdürlüğü 1950 yılı Bütçe Kanunu
MADDE 1. — Tekel Genel Müdürlüğü 1950
Bütçe yılı giderleri için ilişik (A) işaretli cetvel
de gösterildiği üzere (38 148 457) lira ödenek
verilmiştir.
A - CETVELİ
B.
Lira
201 Memurlar ücreti
11 497 000
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
202 Hizmetliler ücreti
3 031 260
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
203

Geçici hizmetliler ücreti
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.

204 Yabancı uzman ve hizmetlilerle
tercümanlarının ücretleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
205

Geçici tazminat
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
206 4178 ve 4598 sayılı Kanunlar ge
reğince yapılacak zamlar ve yar
dımlar
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
207 3656 sayılı Kanunun 5 nci mad
desi gereğince ödenecek yabancı
dil para mükâfatı
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
208 İkramiyeler
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
.209

210

76 000

175 000
20 000

797 000

B.
218 Kasa tazminatı
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
301 Bütçe giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
302 İller büro giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
303 Basılı kâğıt ve defterler
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
304 Posta, telgraf ve telefon ücret
ve giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
305 Kira karşılığı
BAŞKAN — Kabul edilmiştir,
306 Giyecekler
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
307 Yolluklar
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
308 4598 «ayılı Kanun
gereğince
ödenecek tedavi giderleri, yolluklukları ve başka giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
403 Temsil giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
405 5190 sayılı Kanun gereğince ko
ruma ve tahsil memurları hay
vanları giderleri
•BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
407 Genel Muhasebe Kanununun 48
nci maddesini ilgilendiren gi
derler
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
417 5237 sayılı Belediye Gelirleri
Kanunu gereğince ödenecek ver
gi ve resimler
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
418
419

20 000
420
800 000

5434 sayılı Kanun gereğince Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandı
ğına yapılacak ödemeler
1 421 696
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Temsil ödeneği
2 .100
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
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421

451
453
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Para nakil giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Mahkeme giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Tecrübe, ıslâh ve mücadele gi
derleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Kaçağı takip ve önleme gider
leri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Yayın giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Milletlerarası kurum ve dernek-

Lira
265 000
100 500
318 000
100 000

410 000
595 000
100 000
720 000

70 000
5 000

110 000

70 500

50 000
435 000
20 000

230 000

465 000
25 000
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457
458
459
476
480

501
502
505
602
604
605

701
711

721
722

731

732

23.2 .1950
Lira

nekler giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
îç Kongreler
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Propaganda ve sergi giderleri
Spor giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Kurs ve öğretim giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Yurt dışı acenta ve mümessil
liklerin her türlü giderleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Geçen yıl borçları
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Eski yıllar bopçları
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Hükme bağlı borçlar
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
îşçi kurul ve sendikalarına
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Çeşitli hayır kurumlarına
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
4250 sayılı tspirto ve ispirto
lu İçkiler İnhisarı Kanunu gere
ğince şarapçılara verilecek prim
ve yapılacak başka yardım ve
ödemeler
BAŞKAN —. Kabul edilmiştir.
Onarma işleri
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Bina satmalma ve yaptırma gi
derleri
1
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Satın alınacak taşıtlar karşılığı
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Demirbaş, makina satmalma ve
kurma giderleri
1
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
5113 sayılı Kanun
gereğince
yaptırılacak veya satmalmacak
tütün bakım ve işletme ev ve
ambarları giderleri
3
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
4898 sayılı Kanun gereğince ye
niden yapılacak fabrika, imal ve
doldurma evleriyle mevcutları
nın genişletilmesi giderleri
7
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.

Çamaltı ve Yavşan tuzlalarında
yaptırılacak yeni tesis ve tevsi
giderleri
1 250 000
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.

785

5089 sayılı Kanun gereğince şa
raplık üzüm bağı yetiştirecek
lere yapılacak ikraz
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.

15 200
1
210 000
10 000
110 200

75 000
40 000
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733

200 000

(Birinci madde tekrar okundu).
BAŞKAN — Söz istiyen yok. Maddeyi cet
veli ile birlikte kabul edenler ... Etmiyenler ....
Madde cetveli ile birlikte kabul edilmiştir.

50 000

MADDE 2. — Tekel Genel Müdürlüğü 1950
Bütçe yılı gelirleri, ilişik (B) işaretli cetvelde
gösterildiği üzere (210 481 924) lira tahmin
edilmiştir.

25 000

B - ECTVELÎ

55 000

3 000

B.

50 000
500 000

291 000
85 000

Lira
Satış kârları (Tekel geliri) 111 979 734
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
630 000
Çeşitli gelirler
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
235 000
Para cezaları
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
320 000
Çeşitli hasılat
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
65 000
Geri alma
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.
Tütün, îçki, Tuz, Kibrit Sa
vunma giderleri
97 252 190
BAŞKAN —. Kabul edilmiştir.
kinci madde tekrar okundu).

500 000

750 000

000 000

BAŞKAN — Söz istiyen yok. Maddeyi cet
veli ile birlikte kabul edenler ... Etmiyenler ...
MacLde cetveli ile birlikte kabul edilmiştir.
MADDE 3. — Tekel Genel Müdürlüğünce
1950 Bütçe yılı içinde elde edilecek gelir çeşit
lerinden her birinin dayandığı hükümler bağlı
(C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde
yazılı gelirlerin tarh ve tahsiline 1960 Bütçe
yılında da devam olunur.
BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi
cetveliyle 'birlikte kaJbul edenler... Etmiyenler...
Katoul olundu.
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MADDE 4. — Tekel Genel Müdürlüğünün
30 . VI . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun
19 ncu maddesine giren hizmetlileri kadroları,
(D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 3656 sayılı
Kanunun 9 ncu maddesi gereğince geçici ma
hiyetteki hizmetler için Bakanlar Kurulu karariyle kadro alınabilecek tertipler, bağlı (E) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar ertesi
yıl Bütçe Kanunu tasarısı ile birlikte Büyük
Millet Meclisine sunulur. Bunların eldeki kad
rolara ek olmaması şarttır.
BAŞKAN — Söz istiyen yok, maddeyi cet
veliyle birlikte kabul edenler... Etmiyenler...
Madde kabul olunmuştur.
MADDE 5. — Tekel Genel Müdürlüğü hiz
metlileri için gelecek yıllara geçici yüklenmele
re girişmeye yetki veren kanunlar, bağlı (G)
işaretli cetvelde gösterilmiştir.
BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi
cetveliyle birlikte kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul olundu.
MADDE 6. — Geçen yıl borçları bölümün
deki ödenek üstünde çıkacak borçlar ilgili ol
dukları hizmetlere ait bölümlerden bu bölüme
Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödeneklerden
ödenir. 1928 - 1948 yıllarına ait olup da 1050
sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü
maddesine göre zaman aşımına uğramamış ve
karşılıkları yılları bütçesinde mevcut borçlar,
1950 yılı gider bölümleri artıklarından eski
yıllar borçları bölümüne Maliye Bakanlığınca
aktarılacak ödeneklerden ödenir.
BAŞKAN — Söz istiyen yok, maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul olun
muştur.
MADDE 7. — Olağanüstü hallerin devamı
müddetince Tekel Genel Müdürlüğünün fabri
ka, tuzla, işletme evleri gibi iş yerlerinde toplu
olarak çalıştırdığı işçilere ve hizmetlilere (Bu
iş yerlerinde çalışan memurlar dâhil) giderleri
döner sarmayeden ödenmek üzere çalıştıkları
günlerde günde bir defa yemek verilebilir.
BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi
ka'bul edenler... Etmiyenler... Kaibul olundu.
MADDE 8. — Gider bölümlerinden yapıla
cak harcamalara ilişkin formül bağlı (R) işa
retli cetvelde gösterilmiştir.
BAŞKAN — Söz istiyen yok, maddeyi cet-
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veliyle birlikte kabul edenler...
Madde kabul olunmuştur.

HJtmiyenler...

MADDE 9. — 20 . V . 1946 tarihli ve 4896
sayılı Kanuna bağlı cetvelde yazılı kâdrolar*dan
bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilenler 1950
Bütçe yılında kullanılmaz.
BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi
cetveliyle birlikte kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul olundu.
MADDE 10. — întifaı Tekel İdaresine ait
olup Hazine namına tapuya bağlanmış veya
henüz tescil muameleleri ikmal edilmemiş bulu
nan gayrimenkuUerin Genel Müdürlük namına
yapılacak intikal ve tescilleri muameleleri her
türlü harç ve resimden istisna edilmiştir.
BAŞKAN — Söz istiyen yok, maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul olun
muştur.
MADDE 11. — Bu kanun hükümleri 1 Mart
1950 tarihinde yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
MADDE 12. — Bu kanunu Maliye ve Güm
rük ve Tekel Bakanları yürütür.
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Madde kabul olunmuştur.
Tasarının tümünü açık oya sunuyorum.
4. — Kayseri Mületvikili Sait Azmi Feyzioğhı'nun, Dilekçe Komisyonunun
9 .11.1950 ta
rihli Haftalık Karar
Cetvelindeki 2892 sayılı
Kararın Kamutayda görüşülmesine dair önergesi
ve Dilekçe Komisyonu raporu (4/189)
[1]
BAŞKAN — Dilekçe Komisyonu Sözcüsü
Vasfi Gerger arkadaşımız söz istemiştir, ona
söz veriyorum.
DİLEKÇE KOMİSYONU S'ÖZCÜStj V Y>>F l GERGER (Urfa) — Muhterem arkadaşlar,
Üniversite Hukuk Fakültesi öğrencilerinin bir
müracaatı vardı. Dilekçe Komisyonunuz bu di
lek hakkında bir karara varmıştı. Karara Sait
Azmi Feyzioğlu arkadaşımız «Allah rahmet ey
lesin» itiraz etmişti. Bu itiraz için Dilekçe Ko
misyonunuz bir rapor hazırlıyarak yüksek hu
zurunuza sundu. Bunun gündeme alınmasını ve
[1] 193 sayılı basmayazı tutanağın
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ivedilikle müzakere edilmesini rica ediyorum.
Çünkü Şubat devresi mevzuubahistir, vakit gegirmemek için bu teklifimin kabulünü rica edi
yorum.
BAŞKAN — Önergeyi okutuyorum.
Yüksek Başkanlığa
Dilekçe Komisyonunun 2882 sayılı kararını
karşı Kayseri Milletvekili Sait Azmi Feyzioğlu
tarafından vâki itiraz üzerine Dilekçe Komis
yonunca ittihaz olunan 17 . I I . 1950 tarih ve
4/189 sayılı raporun gündeme alınarak öncelik
le görüşülmesini arz ve teklif eylerim.
Urfa Milletvekili
Vasfi Gerger
BAŞKAN — Önergeyi oyunuza sunuyorum.
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir.
(Dilekçe Komisyonu raporu okundu).
F A H R Î K ARAK AYA (Elâzığ) — Sayın ar
kadaşlarım, hepinizin yüksek malûmudur ki, bu
Ankara fakültelerinin ve üniversitesinin teşek
külü, gerek Üniversite Kanununun, gerekse yö
netmeliklerinin değişmesi yüzünden, İstanbul
Üniversitesi Yönetmeliği arasında farklar oldu
ğundan talebe hakkında Mecliste birtakım ka
rarlar alındı. Geçen sene birtakım talebeler yük
sek heyetinize geldiler ve bu haksızlıkları önlemiş
bulunuyorsunuz. Şimdi, talebelerin şikâyeti üze
rine Dilekçe Komisyonu haklı olarak bir karar
vermiştir. Fakat bu karar, bir kısım talebeleri
yine tatmin etmiyor, istiyorlar ki, bu verilen
imtihan hakkı 1950 yılı sonuna kadar devam
etsin. Eski talimatname zamanında mektebe gir
miş olan talebeler, kendlerine bir hak daha ve
rilmesini istiyorlar. Misal olarak da; istanbul
Üniversitesinin bâzı fakültelerinde bu hakkın
verilmiş olduğunu ileri sürüyorlar. Şahsan ben
deniz de bunu pek haklı olarak gördüğümden,
yüksek huzurunuza geldim ve pek sıkışık olan
şu dakikalarınızı işgal etmiş bulunuyorum. Bu
hususta bir önerge takdim ediyorum. Artık lûtfunuza kalmıştır. Son günlerimiz de gelmiştir,
bu talebenin de sevindirilmesini rica ederim.
SÖZCÜ VASFI GERGER (Urfa) — Muhte
rem arkadaşlar, müsaadenizle gayet kısa olarak
durumu arzedeyim. Bu raporumuzun tetkikmdan anlaşılacağı üzere üniversite Hukuk fakülte
sinin bir sınıf öğrencileri arasında imtihana gir
mek hakkında ayrı ayrı hukuki ve gayrimütecanis
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bir vaziyet hâsıl olduğu anlaşılmasına binaen
insicam ve intizamı temin ve nihayet birbirin
den farklı hak ve şikâyet sahibi öğrenci bulun
maması için müsavat, hakkaniyet ve atıfet kai
desinin tam mânasiyle tesisi maksadiyle iki, üç
dersten üssü mizanı doldurmadığı için sınıfta
kalanlarla beşten aşağı numara alıp da sınıfta
kalan öğrencilerin hayat şartlarını ve Ankara'd aki çalışma şartlarını düşünen Dilekçe Komisyo
nunuz. daha evvel Büyük Meclisin verdiği atı
fet kaidesine imtisalen bir defaya mahsus olmak
üzere bu gençlere birer imtihan hakkı daha ve
rilmesini uygun buldu. Sait Azmi Merhum bu
nun 1951 e ilâvesi lâzımgeldiği zımnında itirazda
bulundu ve bu itiraz Dilekçe Komisyonunca red
dedildi. Ve bu rapor hazırlanarak Yüksek Hu
zurunuza geldi.
Şimdi, Fahri Karakaya'nm, merhum Sait
Azmi'nin noktai nazarını teyiden vâki olan di
leği, haddi zatında imtihanlara girmekle bu ra
porda gösterilen hakkın esası ortadan kalkacağı
için 1951 e kadar tatbik edilecek şeyin ne oldu
ğunu komisyon takdir edemiyor. Biz bir defaya
mahsus olmak üzere bir hak verdik. Sınıfta ka
lan öğrenciler tekrar imtihana girecektir. Ne
olacak? Ya sınıfta kalacak ya sınıfı geçecek.
Böyle bir vaziyet olduğu zaman bu kararın hük
mü ortadan kalkıyor. 1950 senesi için tatbik edi
lecek kararın mahiyeti nedir? Bunu anlasak ben
deniz komisyonun ittihaz ettiği kararın savunmasiyle mükellef olduğum cihetle müdafaasını
yapacağım. Ama şahsan 1950 - 1951 de gençler
lehine bir hareket tasavvur edilebilirse ben ona
da iştirak ederim. Ama bu kararın hükmü im
tihana girmekle kalkacaktır. 1951 e temdit edi
lecek bir şey kalmıyor. Binaenaleyh vakit geç
mektedir. Fakülte Şubat sömestr imtihanlarını
15 Marta kadar temdit etmiştir. Bu hususların
tetkiki için raporu tekrar komisyona alırsak va
kit kaybetmiş oluruz. Müsaade buyurursanız bu
karar katileşsin. Ondan sonra durum tekrar bu
gençlerimiz yeniden bir hak tesisine lüzum gös
terirse elbetteki bu vatan çocuklarının menfaat
leri düşünülecektir.
BAŞKAN — Fahri Karakaya'
ısrar ediyor musunuz?

önergenizde

F A H R Î KARAKAYA (Elâzığ) — Yüksek
Mecliste tezahür eden hissiyata uyarak önergemi
geri alıyorum.

- ıııo -

B : 54

23.2 .1950

BAŞKAN — Arkadaşımız önergesini geri
almıştır. Komisyon raporunu oya sunuyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Rapor kabul edil
miştir.
Tekel Genel Müdürlüğü Bütçesi hakkında oy

ÜÇÜNCÜ

O :3

vermiyen var mı? Oy toplama muamelesi bit
miştir.
15 dakika istirahat etmek üzere Oturumu
kapatıyorum.
Kapanma saati : 17,30

OTURUM

Açılma saati : 17,55
BAŞKAN — Baskanvekili Feridun Fikri Düşünsel
KÂTİPLER : Cenap Aksu (Kocaeli), Dr. Aziz Uras (Mardin)

BAŞKAN — Oturum açılmıştır.
1) — Tarım Bakanlığı

Bütçesi.

5. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdür
lüğü 1950 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe
Komisyonu raporu (1/624) [1]
6. -— Orman Genel Müdürlüğü 1950 yılı Büt
çe Kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu
(İ/628) [2]
BAŞKAN — Tarım Bakanlığı 1950 Bütçesi
nin görüşmesine başlıyoruz.
Aynı zamanda Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğü 1950 yılı Bütçesi, Orman Genel
Müdürlüğü 1950 yılı Bütçesini beraber görüşe
ceğiz.
SÖz istiyen arkadaşların isimlerini okuyo
rum:
Enver Kök (Millet Partisi adına) tümü hak
kında, Hasan Polatkan (Demokrat Parti adı, na), Salih înankur (Orman Bütçesi hakkında),
îh san Olgun, Ahmet Oğuz, Ziya Ersin Cezaroğlu, Arif Çubukçu, Ahmet Bozbay, Abdullah
Yayeıoğlu.
Tanır Bakanlığı 1950 yılı Bütçe müzakere
sine geçiyoruz.
SÖz Enver Kök'ündür.
[1] 150 sayılı basmayazı tutanağın

sonunda-

[2] 152 sayılı basmayazı tutanağın

sonunda-

dit.
dır.

ENVER KÖK (Sinob) — Muhterem arka
daşlar , çok partili Meclis hayatımızda en çok
konuşulan mevzulardan birisi de tarım işleri
miz olmuştur. Tarım işlerine şimdiye kadar ve
rilen ehemmiyet zaman zaman mukayeselere
vesile teşkil etmiş, bugün huzurunuza getiri
len bülçede de en yüksek rakamı ifade eden
miktarı bulmuştur. Biz bu dâvayı ele alırken
ta tm paratorluktan Millî Misak hudutlarına çe
kilen muhtelif zirai karakter arzeden topraklar
üzerinde gelişigüzel yerleşmiş bir vatandaş ve
bir çiftçi kütlesi, beri taraftan da memleketin
en verimli toprakları üzerinde öteden beri yaşıyan memleket çiftçilerinin birbirlerine uymıyan ziraat ve yaşama tarzları üzerinde dur
mak ve bunların insan gibi yaşamalarını temin
etmek hususundaki düşüncelerimizi huzurunuz
da zaman zaman açıklamış bulunuyoruz. Bütçe
nin umumi tenkidinde arkadaşımız Ahmet Dğuz
zirai, durumumuzun ana hatlarını belirtmişti.
Ben de bu ana hatlar içinde partim adına bâzı
noktalan huzurunuzda arzedeceğim.
Şimdiye kadar Devletin umumi siyasetinde
sanayi daima ziraatin önüne alınmış, temel ol
ması lâzımgelen ziraate lâyıkiyle ehemmiyet ve
rilmemiştir. Bu keyfiyet bugün bizi düşündüre
cek ve üzecek hattâ bâzı ahvalde ıstırap verecek
durumlar yaratmıştır.
Geçen senelerde de belirtmiştik. Ana madde
sinin memlekette yetiştirilmesi o zamanlar der
piş edilen merinos işini ele almak. O zamanki
programa göre merinos işinin bugüne kadar en
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müspet bir neticeyi vermiş olması lâzımgelirdi.
Böyle inidir arkadaşlar 1 ? Maalesef.
Yine ziraat mahsullerimize dayanan Izmitteki kâğıt fabrikası dâvası zaman zaman bu
kürsüden ifade edildi. Günün birinde bir Baş
bakan diyor ki, maddei iptidaiye bulamazsam
fabrikaya kilit vururum.
Bunlar en nihayet temellerinin sağlam esas
lara istinat etmemesinin karakteristik ve canlı
misalleridir.
Bu arada zaman zaman bâzı heveslere de
kapılmıştır. Halbuki en fazla yetiştirilmesi lâzımgelen en basit ziraat usullerinden kurtulmıyan ve hiç olmazsa pulluğa geçmesi lâzımgelen
çiftçinin cer ve koşum hayvanı meselesinde,
Ege, Trakya, Cenup mmtakalarmda bâzı böl
geler müstesna, Şarkta, Orta Anadolu'da, Ka
radeniz bölgesinin dağlık mıntakalarmda çok
iptidai verimsiz, ziraat usullerinde esaslı bir
tedbirin hâlâ alınmamış olduğunu görmekteyiz.
Zirai mahsullerimizin artışında Dünya konjonk
türünü takip ederek fırsatlardan istifade et
mek lâzımdır. Bu konjonktür esaslı surette ta
kip edilmemektedir.
Memleket ziraat dâvasının ana hatlarını ev
velce belirttiğimiz için alınması lâzımgelen bâ
zı tedbirleri de huzurunuza sereceğiz.
Biliyorsunuz k i ; memleketin bilhassa Kara
deniz bölgesinde halkın hüyük bir kısmı müs
tehliktir. Devlet mütemadiyen buraya yardım
olarak mısır, buğday göndermektedir. Bu köy
lerin ziraat usulleri üzerinde esaslı bir tedbir
alınmazsa buralardaki sefalet devam edecek
tir.
Gübre meselesi de hâlâ memlekette gübre,
mahrukat olarak yanmaktadır, gübrenin, yeri
ne bir madde ikame etmek hususunda ileri
atılan hiçbir şey yoktur. Bilâkis, Orman Kanu
nunda tahditler, köylüyü daha fazla gübre yak
maya ve köylüyü icbar etmektedir.
Sulama politikasında, Bayındırlık Bakanlığı
ile lâzımgelen iyi bir iş birliği yapılamamıştır.
Sulama işinde tecrübe istasyonlarının kurulma
sı bir zarurettir.
Devlet çiftlikleri : Biz Devlet çiftliklerinin,
köylünün iskânında en iyi bir saha olduğuna ve
bu çiftliklerin iskânla beraber dağlık mmtakadaki halkın ancak kurtulacağına inanıyoruz.
Makineli ziraat mevzuunda; memleketin mu
ayyen yerlerinde makineli ziraatle beraber, zira-
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at ve istihsalin artırılmasına inanmakla bera
ber, bunda ifrata gidilmemek lâzımdır. Nihayet
mayi mahrukatını dışardan getirdiğimiz bu
traktörlerin dar bölgelerde kullanılması fayda
yerine zarar verir. Buralarda hayvanla yapıla
cak ziraat de hayvanların ıslahı suretiyle köy
lüye daha faydalı olacağına kaniiz. Şimdiye ka
dar ki, muhtelif konuşmalarımızda ziraatimize
ait olan meseleleri etraflıca arzettik. Bugün bi
ze üzüntü veren nokta tarım işlerimizde istihsa
li artırmak, ormanlarımızı iyi bir şekilde iş
letmek, bilhassa zeytincilik, ve zeytinciliğe ait
meselelerin henüz halledilmemiş olmasıdır. Pul
luk meselesinin halli memleket Ölçüsünde millî
dâvalarımızın başında olmalıdır.
Halen mevcudiyeti iddia edilen tarım plânı
ve programı için gerekli tahsisat bütçede yine
yoktur. Bizi üzen cihet, Marshall Plânının sağ
ladığı imkânlardan istifade edilememiş olması
dır. Tayyare motörü fabrikamız olan memleket
te en basit tarım aletini yapacak bir fabrikanın
mevcut olmamasıdır.
HASAN POLATKAN (Eskişehir) — Muh
terem arkadaşlar, nüfusumuzun % 82 si ziraat
la meşguldür. Onun için Türk milletinin yaşa
ma ve yükselme imkânlarını ziraatte, varlığımı
zın temelini de köyde aramak lâzımdır.
Ziraatimizin ehemmiyeti, varlığı ve kalkındı
rılması hakkında şimdiye kadar gelip geçen hü
kümetler tarafından pek çok söz söylenmiştir.
Fakat çeyrek asırlık Cumhuriyet devrinde
her yıl, Tarım Bakanlığına umumi bütçeden
% 3 ten daha fazla bir tahsisat ayrılması düşü
nülmediği gibi 1928, 1929, 1930 ve 19&1 yılların
da Hükümet teşkilâtı içinde Tarım Bakanlığına
lüzum bile görülmiyerek bu bakanlık ilga edil
miştir. 1924 ten 1950 yılma kadar geçen 26 yıl
içinde Büyük Millet Meclisine 112 milyon, Em
niyet Genel Müdürlüğüne 139 milyon, Jandarma
Genel Komutanlığına 342 milyon, Maliye Ba
kanlığına 1 113 000 000 lira tahsisat ayrıldığı
halde Tarım Bakanlığına sadece 200 mil
yon lira tahsisat verilmiştir. Bu paranın da ya
rısından fazlası aylık, ücret, yevmiye, hakki hu
zur, yolluk şeklinde özlük haklara, geri kalanın
bir kısmı da yönetim giderlerine, inşaat ve onar
malara, zarar karşılıklarına ve borçlara, yayın
giderlerine, kongre ve konferanslara harcan
mıştır.
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Bu vaziyet, Hükümetlerin, Tarım Bakanlığı | vaffakiyeti oralarda aramıştır. Fakat uzun va
na, ziraatimize ve köylümüze hangi zaviyeden
deli bir plâna, müstakar bir programa istinat
baktıklarını açıkça gösteren bir delildir. Umumi
otmiyen, şahsi düşünce ve kararların mahsulü
yekûnu bir milyar 487 milyon lira olan 1950 yılı
olarak yapılan bu ufak tefek çalışmalar sonunda,
bütçesinde de Tarım Bakanlığına ancak 45 mil
zira atimizin yine de bulunduğu yerde kaldığı
yon liralık bir tahsisat ayrıldığını görmek üzü
görülmüştür. Bu mevzuda ele alınacak birinci
cü bir şeydir. 15 milyon vatandaşın ziraatle meş
mesele köy ve köylü kalkınması davasıdır.
gul olduğu bir memlekette Tarım Bakanlığına
Varlığımızın temeli köyde
bulunmaktadır.
umumi bütçenin ancak % 3 ü kadar bir para
Köyün ve köylünün kalkınması dâvası memleke
ayırabilen bir Hükümetin, Türkiye 'de ziraatin
timizin kaderi ve milletimizin istikbaliyle ilgili
hayatı ehemmiyeti ve kıymetini asla kavramadı
olan bir dâvadır. Köyün ve köylünün kalkın
ğını cesaretle ileri sürmek mümkündür. Bu çiliz
ması dâvasını yalnız Tarım Bakanlığı zaviyesnitahsisat karşısında Tarım Bakanlığına düşen iş,
den değil, bir kül halinde ele almak lâzmdır.
büyük dâva muvacihesinde tamamen pasif kal ' Halbuki, çeyrek asırlık edebiyatına rağmen köy
maktan, ibaret kalacaktır. Bu suretle Devlet ha
ve köylü mevzuu bir kül halinde asla ele alınyatında yeni bir yıl, tarımın bu memleketteki I mamış, çeşitli bakanlıklar cephesinden yapılan
ehemmiyetini belirtmekle geçiştirilecek, yıl so
işler, birbirini tamamlamaktan ve bir ahenk teş
nunda ziraatimize yapılan işler, kaybedilen bir
kil etmekten çok uzak kalmıştır.
yıl ile ölçülemiyecek kadar küçük olacaktır.
Köy ve köylü kalkınması dâvası iktisadi bir
Bugünkü medeni dünya içerisinde bu derece
dâvadır. Bu dâvayı, iktisadi bir dâva olarak ele
geri kalmış olan ziraatimizi parça parça tedbir
almadan yalnız bir millî eğitim, yalnız bir sağ
lerle kalkındırmaya imkân yoktur.
lık veya yalnız baymdrlık işi şeklinde ele almak
Ziraatimizi alâkadar eden bütün hâdiseleri
hâdiseyi mahdut tedbirlerle halletmeye uğraş
içine alan ve ziraatimizi topyekûn kavrıyan bir
maktan başka bir şey değildir.
planla bu büyük dâvayı ele almamız lâzımdır.
Millî Eğitim, sağlık, ulaştırma, su işleri, köyü
Halbuki ziraatle birinci derecede alâkadar olması
ve köylüyü ilgilendiren vergiler ve mükellefi
lâzımgelen Tarım Bakanlığı, kendi sahasına ta
yetler mevzuu, Tarım Bakanlığını alâkadar eden
allûk eden işler için dahi devamb ve müstekar
tohum, gübre, mücadele, teknik donatım gibi
bir plândan mahrum bulunmaktadır. îş başına
bütün meseleler, zirai kredi ve zirai asayiş işleri
gelen bütün bakanlar kendi şahsi görüşlerini ve
birbirine bağlı ve her biri büyük dâvanın kol
düşüncelerini tatbikat sahasına koymaya uğraş
larını teşkil eden meselelerdir.
mışlar, kendisinden önceki bakanların takibettikKöyün ve köylünün kalkınması dâvasını Taleri yolu terkeylemişlerdir. Bâzı Bakanlar Al
i
ı-ım,
Sağlık, Bayındırlık, Millî Eğitim, Ulaştır
manya'daki veya Fransa'daki ziraat telâkkilerini
ma ve diğer ilgili bütün Bakanlıklar ve müesse
Tarım Bakanlığına sokmaya uğraşmışlar, fakat
seler cephesinden mütalâa etmek ve hu hususta
daha sonra gelen Bakanlar Amerikan .ziraat sis
uzun
vadeli millî bir pılân hazırlamak, bu dâva
temine heves etmişlerdir.
yı şahsi takdirlerden ve şahsi çalışma tempo
Tarım Bakanlığı bazan tarım öğretimine hız
sundan kurtarmak, devamlı bir çalışma ile tavermeye ve bütün meseleleri bu zaviyeden gör
I
hakkuk ettirmek lâzımdır. Yoksa hâdiselerin
meye uğramış, enstitüler, okullar açmış, fakat
j
parça
parça ele alınması, Bakanlıkların ve müsonra bu enstitü ve okullarda Devlet hesabına
I
«üseselerin
biri birinden habersiz olarak çalış
okuyarak çıkanlara Tarım Bakanlığı kadrosu
ması, diğer Bakanlıkların külfetlerinden haberiçinde yer bile bulunamamıştır. Elinizdeki büt
j
siz
oterak köylüye parça parça külfetler yükleçede bu şekilde bin küsur ücretli memur adayı
]
t
il
m
esi köyün ve köylünün taşıyamıyacağı
bulunduğunu göreceksiniz.
mükellefiyetlerin
ortaya çıkmasına ve biri bi
Tarım Bakanlığı bazan koyu bir merkeziyet
rine zıt neticelerin meydana gelmesine sebep ol
çiliğe giderek muvaffak olunabileceğini zannet
maktadır.
miş, taşra teşkilâtında vazife görenlerin mesuli
Bütün bu sebeplerdendir ki, çerek asırlık
yet ve muvaffakiyet duygularını döndürmüş,
Bazan bölge düşüncelerine temayül 'ederek mu- I bir uğraşmadan sonra köy ve köylü kalkın-
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ması bütün ağırlığı ile karşımızda yine de bir
mesele olarak durmaktadır.
Halbuki, köylü kalkınması dâvası sadece bir
zümrenin dâvası değil, Türkiye'rdn iktisadi ha
yat dâvası, bugünkü dünya işlerinde ya medeni
milletler seviyesinde yaşamak, var olmak, ya
hut mahrumiyet ve yoksullukların daimî sıkın
tısı içerisinde geri bir yaşayışın esiri kalmıya
mecbur olma davasıdır. Zira millî gelirimizin
ve millî iktisadiyatımızın temelini ziraat teşkil
etmektedir. Türkiye'de ziraat, sanayiimizin
hammadde kaynağı, mamul veya yarı mamul
çeşitli zirai mahsullerde ihracatımızın ana mad
deleri olmakta devam edecektir. Bol ve ucuz
mahsul yetiştiremediği için satacak bir şeyi bu
lunmamak ve bu yüzden satmalma kudretinden
mahrum olan, piyasa ve pazarla alâkası azalmış
on beş milyonluk bir kütlenin iktisadı hayatı
mıza yapacağı tesiri düşünmeliyiz.
Bâzı mmtakalardaki misalleri ele alarak Türk
köylüsünün sıkıntı içerisinde olmadığını, yaşa
ma seviyesinin yükseldiğini dar bir politika
görüşü içerisinde ileriye sürenler, resmî iddia
lara rağmen hakikat olan şey, Türk çiftçisinin
büyük bir kısmının fakir, geçiminin dar olma
sıdır.
Bir mevsimde dört iklimi bir araya getiren
ziraate ve hayvancılığa elverişli geniş toprak
lar ortasında bulunan çalışkan Türk çiftçisinin
kaderi bu şekilde olmamak lâzımgelirdi.
Bir ziraat memleketi olduğu daima ileri sü
rülen, nüfusunun % 82 si çiftçi olan, ekilebilen
topraklarının en büyük kısmı hububat ziraatine
ayrılan bir memlekette, bol bir mahsul yılından
sonra gelen kısmî ve mmtakavi bir kuraklık
devresinin sonunda o millet yiyecek ekmeğinin
buğdayını yabancı memleketlerden satmalın ak
zorunda kalır, kendisini bir yıl idare edebilecek
hububat stoklarından mahrum bulunursa orta
ya çıkan hazin neticeyi görmemeye imkân var
mıdır?
Ziraatimizin mütemadiyen geliştiğinden bah
sedenler, Ticaret Bakanlığınca hazırlanan bül
tenlerde, 1938 de yüz olarak kabul edilen zirai
istihsalimizin 1939 da 95, 1940 da 98, 1941 de
82, 1942 de 100, 1943 de 92, 1944 de 72, 1945 de
51, 1946 da 96, 1947 de 79, 1948 de 114, 1949 da
da 89 olduğunu görüyorlar mı? Bu endeksin,
zirai istihsalimizin ancak hava şartlarına bağ
lı bir tahavvül gösterdiğini, istihsal kudretimi-
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zin tamamen statik bir hal aldığını anlıyorlar
mı?
Ziraatimiz bugün tamamen tabiat şekilleri
ne bağlı kalmış bulunmaktadır. Ziraatimizin
mukadderatını ambar mevcutlarımızı milletçe
sıkıntılı veya daha hareketli bir yıl geçirmemizi
tâyin eden şey mevsim yağmurlarıdır.
Cumhuriyet devrinde, malî kudretimizin mu
ayyen bir kısmını her yıl muntazam sulama iş
lerini tahakkuk ettirmeye harcamış olsaydık,
politik veya şahsi düşüncelerden uzak olarak
bir plânla hareket etmiş bulunsaydık, bugün ge
niş bir sahada sulama tesislerimiz bulunabilir
di. Bu sayede rüzgârların ve yağmurların yüz
de yüz esiri olmaktan kurtulur, kuraklık millî
bir dert olmaktan çıkar, istihsalimiz kendiliğin
den birkaç misli artabilirdi.
Ana kaynakları ziraate dayanan bir memle
kette sanayie verilecek istikametin zirai inki
şafı temin edecek mahiyette bulunması zirai is
tihsal için lüzumlu vasıta, alet ve makineleri ya
pabilecek şekilde olması lâzımdır. Sanayi saha
sında çalışmalarla Tarım Bakanlığının çok ya
kından alâkadar olması gerekti. Fakat maale
sef Tarım Bakanlığı, sınai kalkınma sahasında
gösterilen çeyrek asırlık hareketlerin hiçbirisi
ile alâkadar olmamıştır. Pulluk, tırmık, mibzer,
traktör ve orak ile makineleri fabrikalarının,
bugün işletmekte olduğumuz birçok fabrika
lardan çok daha lüzumlu ve zaruri bulunduğunu
hatırdan çıkarmamak lâzımdır.
Türk çiftçisini zirai alet ve vasıta ile teçhiz
etmek gibi bir maksatla ve Devlet Hazinesinden
50 milyon lira gibi büyük bir para verilerek
kurulmuş olan Türkiye Zirai Donatım Kurumu,
senelerce yaptığı senbolik çalışmalardan ve ça
lışma gösterilerinden sonra bugün yabancı bir
firmanın acentesi haline gelmiş bulunmaktadır.
Hariçte çalışkan vatandaşların kendi gayretle
ri ile yaptıkları bir acentelik, bir mutavassıtlık
işini Devlet eli ile ve elli milyonluk sermaye ile
başarmaya çalışmaktadır. Donatım Kurumu
nun Adapazarı'ndaki imalâthanesinde bir yıl
zarfında yaptırabildiği beş on bin pullukla,
kara saban kullanan iki buçuk milyonluk çiftçi
ailesini pullukla teçhiz etmeye uğraşmaması da
hi bir hayat bir avunma mahsulüdür.
Burada temas edeceğimiz ikinci mühim me
sele zirai mahsullerde tesbit olunan fiyat poli
tikasıdır. Çeşitli zirai mahsullerimizin ihraç
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işiyle alış ve satış fiyatlariyle çeşitli Bakanlıklar ve müesseseler meşgul olmaktadır. Halkımı
zın en büyük gıdasını teşkil eden hububat Top
rak Mahsulleri Ofisinin, yağlı tohumlar, bâzı
nebati yağlar, fındık, incir üzüm gibi maddeler
Ticaret Bakanlığının ,en mühim bir ihraç mad
desi olan tütün, Gümrük ve Tekel Bakanlığının
çalışma mevzularında yer alırlar.
Fındık, incir, üzüm fiyatları Ticaret Bakan
lığının takip edeceği ticaret rejimine, bâzı ne
bati yağların fiyatı Ticaret Bakanlığının vere
ceği ihraç imkânlarına hağh bulunmakta, huIbubat fiyatlarını Ticaret Bakanlığı ve Toprak
Mahsulleri Ofisi tespit etmektedir. Tütün fiyat
larına da Gümrük ve Tekel Bakanlığı müessir
olmaktadır.
Halbuki, bütün bu zirai mahsullerin fiyat
politikaları üzerinde Tarım Bakanlığının birin
ci derecede söz sahibi olması lâzımdır. Bunun
için de zirai mahsullerimizin maliyet hesapları
nı iyi bilmek gerektir.
1939 dan sonraki yılların zirai mahsullerimiz
için fiyat bakımından en müsait yıllar olması
ve bu vaziyetin ziraatimiz için teşvik edici bu
lunması icabederken gelip geçen hükümetlerin
takip ettikleri el koyma ve fiyat teshiti gibi po
litikalar, devletçilikte görülen müfrit zihniyet,
istihsalimiz için çok zararlı olmuştur, ziraatimizi ve zirai istihsalimizi uzun bir duraklama dev
resine sokmuştur. Pamuk fiyatlarının hirkaç
yıldan beri serfoest bırakılmış olmasının pamuk
istihsalini artırarak 470 000 balyaya yükselmeşindeki rolünü hiçhir kimse inkâr edemez.
Türk köylüsünün bir türlü borç yükü altın
dan kurtulamamasında, o yıl istihsal ettiği
mahsulün 'bedeliyle horcunu 'bile kapatamamışken yeni devre için tekrar 'borçlanmaya başla
masında, çeşitli zirai mahsuller için tâyin olu
nan fiyatların maliyet fiyatından daha aşağı
olmasında aramak lâzım'dır.
Üçüncü bir mesele olarak da Türk köylüsü
nün üzerindeki yükleri hafifletmek bahsinde,
vengi, salma, çeşitli mükellefiyet ve imeceler
üzerinde ayrı ayrı durulması gerektir.
Türk köylüsünün üzerinde hulunan vergi ve
salmaların hem ağır, hem adaletsiz oluşu bir
(hakikattir. Bugünün vergi düşüncelerine uymıyan hayvan fiyatları, hayvanlardan alman ge
lir, hayvanların yaşadıkları mıntakalar düşünülmeden alman sayım vergisi de hâlâ devam
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ı ettirilmektedir. Bir taraftan traktörü teşvik
ederek istihsali artırmak ve maliyeti düşürmek
için çalışırken, diğer taraftan bu traktörlerde
kullanılacak akaryakıt üzerine vergi zammı yo
luna gidilmiş olması içinden çıkılamıyacak bir
tezattır.
Muzır hayvanlarla mücadele, beden terbiye
si, sıtma savaşı yol vergisi, sellerin husule ge
tirdiği küçük nehirlerin temizlenmesi, köy, or
man, köy ebeleri, köy sağlık memurları, köy
okulları, ve enstitüler kanunları gibi sayısı 15 i
bulan çeşitli kanunların köylüye yüklediği mü
kellefiyetler ağırdır. Ve tahammülsüzdür ve
pek çok iş günlerini yiyip bitirmekte ve köylü
yü istihsalden alıkoymaktadır.
Burada temas edeceğimiz dördüncü mesele
kredi mevzuudur. Memleketimizde zirai kredi
nin tek müessesesi, hüyük devlet adamı Mithat
Paşanın kurmuş olduğu Ziraat Bankasıdır.
Ziraat Bankasının hugün, bütün malî im
kânlarını kullanmak suretiyle çevirme, donat
ma, arazi- edindirme, verimlendirme gibi çeşit
li zirai ikrazat için tahsis. edebildiği normal
plasman 152 milyon lira, tarım kredi koopera
tifleri için de 96 milyon liradan ibarettir.
Bu miktar, millî gelirimizde kıymeti dört
buçuk milyara varan zirai istihsal yanında ne
| kadar küçük bir rakamdır. Bu miktar, on beş
milyonluk hir çiftçi kitlesinin kredi ihtiyacına
cevap teşkil edecek bir yekûn değildir.
Bundan yirmi yıl önce yaptırılan bir tetkik
I neticesinde, Türkiye'de 500 milyon liralık bir
zirai krediye ihtiyaç duyulduğu tesbit edilmiş
tir. Bugünün para kıymetindeki düşüklüğü ve
ihtiyaçların artışını göz önüne getirecek olursak
yirmi yıl evvelki beş yüz milyonluk kredi ihti
yacının hiç olmazsa bir milyara yükselmiş ola
bileceğini kolayca tahmin edehiliriz.
Ziraat Bankasının itibari sermayesini bir
kanunla yükseltmek, imkânlara yeni bir şey
ilâve etmemektedir. Muhtemel, kârlardan ayrı
lacak miktarlar, iane hissesi olarak verilecek
yekûnlar ve bütçeye konulacak yüzde yarım
nispetindeki yardımlarla muhtaç olduğumuz
menabii yarım asırda hile elde etmeye imkân
yoktur.
j
Onun için Ziraat Bankasının ödenmiş serma
yesinin terakümünü çok uzun yıllara bağlı bırakmıyarak yabancı memleketlerden ucuz faiz
j le sermaye temini yollarını aramak, veya geniş
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bütçe taJhsisleri ile bunu karşılamak gerektir.
Zirai kredi faizlerinin indirilmesi, Tarım Kredi
kooperatiflerinin geliştirilmesi bu mevzuda
üzerinde ayrıca durulması gereken noktalar
dır.
Ele alınması lâzınıgelen beşinci bir mevzu da
şuudr :
Memleketimizde nüfus ve hektar başına isa
bet eden zirai verim en iptidai şartların hudu
dunu henüz aşmamıştır.
Zirai verimi artıracak olan sulama, iyi to
humluk, hastalık ve haşerelerle mücadele, zi
rai işletmenin teçhizi, gibi mevzuların yanında
toprağın kuvvetlendirilmesi de üzerinde durul
ması gereken bir meseledir.
İstihsalin artmasına, maliyetin düşmesine
ve kalitenin yükselmesine sebep olacak unsur
lardan birisini, teşkil eden kimyevi gübrenin zıraatimizde yer alması temin edilmemiştir. Tarım
Bakanlığı bu sahada da muvaffak olmuş bir
teşkilât değildir. Komşumuz Mısır'ın bir yıllık
kimyevi gübre ithalâtı beş yüz bin tonu geçtiği
halde memleketimizin bir yıllık kimyevi gübre
sarfiyatı ancak on bin ton civarında bulunmak
tadır.
Mütemadiyen bocalıyan Zirai Donatım Ku
rumu çalışmalarını Türk çiftçisine yalnız ve
yalnız kimyevi gübre temin etmek gibi bir tek
maksat etrafında toplanmış olsaydı hem kuru
luş Kanununundaki vazifelerinden birisiı/ hakkiyle yerine getirmiş, hem de ziraatım ize hiz
met etmiş olurdu.
Zirai mahsullerimizin cinsini ve evsafını iyi
leştirmek, iklim şartlarına uygun yüksek ve
rimli yeni çeşitler elde etmek, Tarım Bakanlığı
nın üzerinde ehemmiyetle duracağı mevzulardan
olmalıdır. Yurt içinde yer yer, parça parça,
birbirinden ayrı ve habersiz çalışan müesseseler
vücuda getirmek araştırma işlerini başarısızlığa
uğratabilme bu sahada Bakanlık, umumi zira
at siyasetine uygun, bir merkezi sevkü idare teş
kilâtı kurduğu takdirde daha başarılı olarak
vazife görebileleceği kanaatindeyiz.
Fakat bütün bu işlerin muvaffak olabilmesi
ve başarılabilmesi için bir programa ve onun
üzernide de. bir plâna ihtiyaç vardır. Halbuki
Tarım Bakanlığı bugün dahi böyle bir program
ve plândan mahrum bulunmaktadır. Bakan! iğ;-ı
elinde bulunan ve 1948 yılında tanzim edilmiş
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gibi görünen 5 yıllık program henüz Hükümetin
tetkik ve tasvibinden dahi geçmemiş ve henüz
ilk senesinde aksamış bulunan tatbikatta bir
taslaktan ibarettir. Bu program taslağına göre
Tarım Bakanlığına 3950 yılı için 62 milyon li
ralık tahsisat verilmesi icabederken elinizdeki
bütçede görüleceği gibi 1950 yılı için Tarım Ba
kanlığına 45 milyon lira tahsisat verilmiştir.
Bu program taslağı, hâdiselerin mahiyetini
bilmiyen kimseler için öne sürülmek istenilen
bir gösteri vesikasından ibarettir. Biz bu prog
ram ve plân derken böyle bir vesikayı kast et
tiğimizi tebarüz ettirmek isteriz,
Nüfusunun % 82 si çiftçi olan ve verimli ve
geniş topraklara sahi]) bulunan mahsulleri ye
tiştirecek iklim şartlarını ihtiva eden ve hakiki
bir ziraat memleketi olan bu topraklar üzerin
de yiyecek ekmekliğimizin buğdayı için yaban
cı memleketlere muhtaç olmaktan kurtulmalı,
çalışkan olan ve çalışmasını seven Türk Çiftçisi
zalim tabiat karşısında kendi kudretine terk
edilmemelidir.
Dört yıldan beri bu kürsüde mütemadiyen
ziraatin hayati bir dâva oluşundan, ziraate ehem*
ıniyet verilmemesinden, Tarım Bakanlığına ay
rılan tahsisatın azlığından bahsettik. Fakat
194b' yılından beri gelip geçen Hükümetler, bu
dâvayı büyüklüğü nispetinde asla kavrıyamadılar ve Tarım Bakanlığına ayrılan tahsisat büt
çenin r/< '}> nü asla tecavüz etmedi.
RKKİK KORA T/P AN (İçel) — Köylü artık
edebiyattan anlamıyor, buna nihayet vermeliy;>.
HASAN POLATKAN (Devamla) - - Meclis
bugün bu dâva ve ruh içinde bırakıp gitmek
üzere tek millî iradenin hakkiyle tecellisinden
sonra Meclise gelecek olanlar, bu dâvanın bü
yüklüğünü idrak eder ve bu idrak ile mevzuu
ele alırsa biz vicdanlarımıza karşı da vazifele
rini yapmış insanların huzur ve sükununu duy
muş olacağız. (Sağdan alkışlar).
SALİH İNANKUR (İçel) - - Muhterem arka
daşlar, Yüksek Huzurunuza arzedilen Orman
Genel Müdürlüğü Bütçesi, faaliyetinin kısmı
azamim teşkil eden İşletmeler Bütçesi meçhulü
müz bulunması ve Yüksek Meclisin murakabe
sinden uzak tutulması bu bütçeyi lâyık iyi e ten
kidimize imkân vermiyor. Huzurunuza sunulan,
memurlara maaş tevzii için hazırlanmış bir
bütçe karakt erindedir.
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Bugünkü Orman İşletmelerinin gayesi :
1. Orman hudutlarımızı aynen muhafaza et
mek,
2. Ormanlarımızı pılânlı ve rasyonel bir
şekilde işletmek,
3. Bakım, koruma ve ağaçlandırma işleriyle
ormanlarımızın vasıf ve kalitelerini iyileştirmek
olmasına rağmen bu ana gayeleri tahakkuk
ettirememektedirler.
İşletmelerce halen ormanların pılânlı bir
şekilde işletilebildiği iddia edilemez.
Ormanların puanlarının yapılmasından mak
sat her sene ormanın verimi kadar istihsalde
buluulmasmı temin olduğuna göre, bugün or
manlarımızın değil, hakiki verimi saha ve kali
teleri dahi esaslı surette tesbit edilmemiş olup
işletmelerce yapılan istihsallrde elde mevcut pılânlarda gösterilen miktarlardan çok fazladır.
Bu istihsal miktarına kaçakçılar vasıtasiyle ke
silenleri de eklersek her sene verimden 4 - 5
misli fazla olarak ormanlardan ağaç kesildiğini
kabul edebiliriz. Bütün ormanların puanlarının
yapıldığı idia edilirse, bunlar evvelâ rapor ma
hiyetinde pılânlar olup ekserisi hakikate uygun
değildir. Ve bunlara bizzat teşkilât mensupları
da itimat etmemektedirler. Bunların yapılması
için de sarf edilen 1 0 - 1 2 milyon lira da heder
olmuştur. 3116 sayılı Orman Kanununun çıktı
ğı 1937 yılında ormanların tahditlerinin beş yd
içinde ikmali tasarlandığı halde aradan 13 yıl
geçmiş olmasına rağmen, yurdumuz ormanları
da 10,5 milyon hektar olduğuna göre 3,5 mil
yon hektarı tahdit görmüştür. Halen çalışmak
ta olan 25 komisyonun bugünkü verimsiz çalış
maları devam ederse bu işi ancak 15 senede ik
mal edebileceklerdir.
Sayın arkadaşlar;
Tahdit işlerinin bir an evvel bitirilip orman
olan yerlerin bir an evvel ayrılması ve orala
rın muhafazası, fundalık olan yerlerde de va
tandaşlar hayvanlarını serbest yetiştirmelerine
müsaade etmek lâzımgelmez mi?
Arkadaşlar;
Ormanlarımızın korunma işine gelince; Or
man bakım memurları ormanlarda ikamete me
mur edilmedikleri ve gayrimesul adamlar olduk
ları için kaçakçılığın önü alınamamıştır, yan
gınlar da önlenememişti]. Hükümet bütün or
manları devlet]eştirirken sınai faaliyetin iler
lemesine yarayacak şekilde istihsalâtı artırmak
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ve halkın odun, kömür, kereste ihtiyacını kendi
ormanlarından karşılamayı düşünmesi lâzımgelirken maalesef bu cihetin lâyikiyle temin edi
lememesi birçok şehir ve kasabalar orman mmtakası olmasına rağmen halkın en lüzumlu ih
tiyacını temin etmek için satış depoları açma
mış olması bittabi halkın kendisine lâzım olan
sahası, odunu kömürü ve keresteyi kaçak ola
rak tedarik emtek zaruretinde bırakmıştır.
Arkadaşlar,
Biz, ormanları âmme malı olarak devletleş
tirilmen onlarla geçinen vatandaşları da ta âm
menin kendisi olarak kabul ediyoruz. Orman
lar içinde şimdiye kadar oturan vatandaşlar
zararlı görülüyorsa bunu şimdiye kadar takip
edilen iskân-^siyasetinde aramalıyız.
Ziraate el verişi? yeter ara:;i.si. olmadığı halde
ormanlar içinde talihlerine terkedilen vatandaş
ları yıllarca kendi başlarına bırakıp da nafaka
larını kesercesine şiddetli bir kanun çıkarırsak
elbette halk memnun olmıyacaktır.
Geçen yıl bütçe konuşmasında da arzettiğimiz gibi köylülere verilen zatî ihtiyacın yangın
sebebiyl- enkaz haline gelen mahallerden veril
mesi \ e âmil-kaatı, diye tanınan ve bu yüzden
geçinen köylülere intifa etmeleri için verilen
10 metre küb ağacın verilmemesi ormanlarda
büyük yangın, tahribat ve kaçakçılığa sebebiyet
veriyor, ^r.-mr. \< :rdr: ola:1 bir köyün sınırı dâhalinde bu gibi enkaz yoksa istihkakları uzak
mesafeden veriliyor. Köylüler ellerindeki, vasıta
larla bunları oradan getirmek imkânına sahip
olmadıklarından enkazı kendilerine yaklaştır
mak için yangın yapıyorlar. Âmil-kaatı, dediği
miz, bu yüzden geçinen adamlar da katiyen yan
gın sahalarında yapıldığı için kendilerine iş ve
maişet temini için yangın yapıyorlar. Bu suret
le yalnız kendimizin değil, ev!âdü ahfadımızın
faydalanacağı tomruklar da gidiyor. Bunları ön
lemek için bu vatandaşları tatmin etmek yerin
de olur.
İşletmelerin rasyonel ('alışmamaları yüzün
den odun, kömür, kereste fiyatları da alabildi
ğine yükselmiştir. Yurdun birçok yerlerinde
odun kömürünün kilosu 15-20, odunun 7-8 ku
ruşa, kerestenin metreküpü de 150-200 liraya
satılmaktadır. Bir lata 60-65 kilo geldiğine göre
gayrimamûl bir ağacın kilosu 40 kuruşu geç
mektedir. İşletmeler, kuruluşlar bizzat mevzu
ları olan ormandan başlamaları lâzımgelirken
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merkezlen başlamışlardır. Kuruluşlarını orman
lara sokmanıış'ardır. Bu yaptıkları anormal
masraflar tabiatiyle odun, kömür, kereste fiyat
larının yükselmesine sebep olmuştur.
Bakini, memuru, 'Bölge şefi binası yerine mun
tazam konforlu misafirhaneler,
müdüriyetler.
müdür evleri, lojmanlar yapılmıştır. Bugün ya
lıdan binaların kereste fabrikalarının çoğu kul
lanılamamaktadır.
İnşaat için şimdiye kadar (l.î)) milyon lira
sarfedilmiş olup bu inşaattan
Kızılcahamam,
Bolu, Düzce, Gerede, Adapazarı, Aband'ın meş
hur ormancı evleri, Aktaş, Adapazarı kereste
fabrikaları, Devrek, Tefen dekovil yolu birer
nıisald*r. Kullanılan binalarda bugünkü şartlar
da ancak 3-5 yüz yılda kendilerini amorti ede
bileceklerdir.
îşte bu gibi israflar dolayısiyle yükselen
faaliyet yüzünden vatandaşların ev yaptırmak
ta ne kadar nıüşkilât çekmekte olduklarını yük
sek takdirinize bırakıyorum. Bn şekilde yurt
nasıl imar edilir mi? Bugün hariçten senede
(2000-2500) metreküb ağaç ithal etmek mecbu
riyetinde kalıyoruz. Buralardan gelen, kereste
ler daha iyi kalitede olduğu halde işletmelerin
satış 'iyatlarmdan çok ucuzdur.
Arkadaşlar, memleketimizin en zengin ormanlar.ıidan. olan çoruh ormanlarına on sene
dir arız olan ve bugün afet halini alan böcekler
le mücadele için. her yıl bütçesine yüz bin lira
ya yakın ödenek konulduğu halde mücade'ede
muvaffak olunamamıştır. Ve mühim miktarda
ağaç nara]) olmuş kıymetlendirilememiştir.
Ağaçlandırma işlerinde de, maalesef umulan
başarıyı gösterememişlerdir. Birkaç okaliptüs
fidanlığı hariç, bilhassa orman içlerine yapılan
teşcirlere birçok paralar sarfettikleri halde hiç
ağaç yetiştirememişlerdir.
Orman sanayiinin hususi müteşebbislere bıra
kılmasına taraftarız. İşletmeler istihsal ettikle
ri tomrukları en yakın pazarda satışa arzetmek
maksadını gülmemişlerdir. Halka iş verme ba
kımından faydalı gördüğümüz bu hususu da lü
zumlu bulmaktayız. Memlekette yapılan istihsalâtın evvelâ köylüye, sonra şehirliye verilmesi
ne ve eğer artarsa ihraç edilmesinin muvafık
olacağı kanaatindeyiz.
Adedi 113 ü bulan ve masrafları yüz mil
yonu aşan, işletmeler teşkilâtının Hükümete
maddi bir gelir sağlamadığını bunların birçok
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larının tasfiyesi lâznugeldiğini belirtmiş olma
mıza ve sayın Tarım Bakanının da Yüksek Mec
lis kürsüsünden bu işletmelerin adedini 19 a in
direceğini beyan etmiş olmamıza rağmen hâlâ
bu teşekküller ayakta durmaktadırlar.
Arkadaşlarım; bu teşkilâta bir veçhe vermek
acaba bu kadar güç mü? Bugün bildiğini vasat
bir işletmede .123 memur ve müstahdem vardır.
Arkadaşlar, memleketimizin en büyük ana me
selelerinden biri olan ormancılık maalesef günün
siyasi politikalarına da alet olmakta ve bu yüz
den ormanlarımız tamiri mümkün olmıyaıı za
rarlara uğramaktadır. Başta Umum Müdür ol
duğu halde teşkilât bâzan iyi yollara gitmek
yolunu tutmuş ise de İktidar Partisi tarafından
gelen tenkid yüzünden tam bir istiklâlle çalışa
mamaktadırlar. Ve alman iyi kararlar tatbik
edilememektedir. Bâzı işletmelerin birleştiril
mesi, bâzılarının merkezlerinin ormanların ko
runmaya, istihsal ve nakliyat bakımından daha
uygun yerlere nakli için etüdler yapılmış, ka
rarlar alınmış fakat yukarda arzettiğim sebep
lerden dolayı tatbik edilememiştir.
Güre işletmesinin İnebolu'ya nakli meselesi
buna bir misaldir. Güre işletmesinin teşkilâtın
en salahiyetli adamlar tarafından yapılan etüd
ve alman kararlarla İnebolu'ya naklinin her ba
kımdan daha uygun olacağı anlaşıldığı Bakan
lıkça da tasvip edildiği ve nakil işinin bir kıs
mı yapıldığı halde Güre'deki Halk Partililerin
ısrarı ile durdurulmuştur.
Orman işlerimizde parti menfaatleri
asla
çarpışmamalıdır. Arkadaşlar, ormanlarımız bu
günkü durumu ile gelir getirmekten çok uzak
tır. Dâva, memleket ve ormanlarımız için en ha
yırlı olan prensiplere bağlanmalı ve teşkilâtın
bu prensip dâhilinde çalışmasını titizlikle kont
rol etmeîidi»-.
Arkadaşlar, bir taraftan ormanları devletJeştirirken halkın tapulu tarlaları içinden hay
vanlarını kovuyoruz. Fakat maalesef
onların
ihtiyaçlarını düşünmüyoruz. Tarlasından elin
deki vasıtaya çalı, çırpı yükliyen köylüleri ka
çak odun getirdiniz diyerek yegâne mesnetleri
olan vasıtalarını haraç mezat satmak ne kadar
acıdır. Halkı bu kadar sıkıntı içinde koyan
Yüksek Meclisçe de takdir Duyurulacağına kani
bulunduğumuz tadil tasarısını, Meclis devresini
•^marnladığı halde hâlâ komisyonlardan çıkma
mıştır. Artık tahammülü kalmıyan halkın ihti-
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yaçlarma cevap verecek bir kanunun Meclise
süratle gelmesini sabırsızlıkla beklemekteyiz.
Muhterem arkadaşlar: yurdumuzun, birçok
yerlerinde olduğu gibi bizim seçim bölgemizde,
İçel'de Tarsus'da ve Silifke'de Devlet Ziraat İş
letmeleri, Üretme çiftlikleri vardır. Hepinizin
malûmu olduğu üzere Silifke'deki bu yer mer
hum Atatürk tarafından alınmış ve o zamanlar
çok nâfi işler yapmıştı. Bilhassa muhitin hay
vancılığını ıslah ve bakımından, Çukurova hay
vancılığını ihya bakımından büyük gayret sarfetmiştir. Fakat Devlete intikal ettikten sonra
birkaç sene iyi çalışmışsa! da, geçenlerde arkadaş
larımla oraya uğramıştık, maalesef eski güzel
hayvancılığımızdan eser kalmadığını gördük.
Bundan eser yoktu dersem birşey lâzımgelmez.
Lâgarlaşmış iki boğa gördüm.
Ziraat işlerine gelince; ziraatte de zannede
rim ki çiftlik bu sahada verimli olmıyor. Evvel
leri pirinç ekiyorlardı. Bundan büyük semere
elde ediyorlardı. Fakat pirinç ziraati kaldırıldık
tan sonra, zannederim masraflarını telâfi edecek
şekilde bir mahsulü zor kaldırmaktadırlar.
Arkadaşlarım; buranın arazisi hakikaten Tür
kiye'de değil dünyada emsaline az tesadüf edi
lir bir arazidir. Hattâ Atatürk merhum zama
nında bir zamanlar mütehassıslar gelmişti, on
lar da dünyada emsaline az tesadüf edilen bir
çiftlik diye burasmı tavsif etmişlerdi.
Sayın Cumhurbaşkanı Silifke'yi ziyaretlerin
de oranın civarında bulunan Tekir köylüleri mü
racaat ederek kendilerine yeter miktarda arazi
verilmesi için ricada bulunmuşlardı. Arazisi olmıyan o köy halkına onar dönüm arazi verilmesi
o zaman tensip edilmiştir. Fakat nedense, orada
ki çiftlik müdürünün tesiri midir, Tarım Baka
nının tesiri midir ancak beşer dönüm verildi ve
kırk beş hane bu suretle beşer dönüm araziye
malik oldu. Oradaki halktan bu kendilerine ve
rilen beşer dönüm araziden 500 hattâ bin lira
istifade edenler vardır. Belki bu biraz mübalâ
ğalı görülür. Fakat hakikatte, bizim orada kül
liyetli miktarda yetişen yer fıstığı ekiyorlar, kar
puz, mısır ekiyorlar, bu üçünü bir arada yetiş
tiriyorlar. O kadar verimli topraktır. İttisalin
de Devlete ait olan kısım sazlıktır. Bu yerler
zaten bataklıktır. Sayın Bakandan evvelce de
sureti hususiyede ricada bulunmuştum, müm
künce bu arazinin civar halka tevziini rica edi
yorum, çok faydalı olacaktır.
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Arkadaşlar, 16 köyümüz taş üzerindedir ev
velce görüştüğümüz orman ve toprak dâvalarımızm halledilebilmesi için evvelâ bu hususların
halledilmesi lâzımdır. Bu köylerin içecek suyu
da yoktur. Yağmur yağmazsa susuz; kalırlar. Yiyeceklerini de 2,5 keçinin arkasından koşmakla
temin ederler. Bu yurttaşlarımızın çektikleri ıs
tıraba hakikaten son vermenin zamanı gelmiştir.
Sayın Bakandan bu hususun tetkikini rica
ederim.
BAŞKAN — İhsan Yalçın.
İHSAN YALÇIN (Bolu) — Muhterem ar
kadaşlar, Demokrat Parti adına konuşan Salih
İnankur arkadaşımın son sözleri hakikaten ba
na inşirah verdi. Demokrat Parti adına konu
şan arkadaşım, orman meselesinin bir parti me
selesi değil, bir millet meselesi olarak mütalâa
edilmesini ve partilerin bu işte el birliği ederek
Devlet ormanlarını korumak ve üretmek için
halka telkinde bulunmasını âmir veyahut da
ifade eder şekilde beyanda bulundular. Kendi
lerine çok teşekkür ederim. Yalnız, ifadelerin
de dediler ki, ormanların tahribi, İktidar Par
tisinin, orman işlerini tedvir eden daireler üze
rindeki tesirine bağlıdır. Böyle düşünebilirler.
Fakat böyle bir şey vâki değildir. Cumhuriyet
Halk Partisi ormanların Devlet malı olarak
muhafaza edilmesini kendisi için esas olarak
kabul etmiştir ve arkadaşım da aynı şekilde
mütalâa yürütmüştür. Yalnız kendilerinden şu
nu rica edeceğim.
Bu mösele bu şekilde mütalâa edildiğine gö
re, partiler arasında, bütün teşkilâtın aynı şe
kilde hareket etmesinin temini için ve lazımsa
ona tevessül etsinler. Çünkü bendeniz bâzı yer
lerde yapılan tahribat içerisinde «Yaşasın? di
ye ağaçlarda bâzı kelimeler yazıldığını görmüş
bir vatandaşınızım. Tabiî bu gibi harekette bu
lunanları lâzımgeldiği şekilde ikaz ederler ve
hakikaten ormanların muhafazasının bir mem
leket meselesi olduğunu anlatmış olurlar.
ABİDİN POTUOĞLU (Eskişehir) — ölsün
diye yazmamış ya, yaşasın diye yazmış. Daha
iyi ya.
İHSAN YALÇIN (Devamla) — Müddet çok
kısa olduğu için gayet kısa olarak bir iki nok
ta üzerinde arzı malûmat edeceğim.
Esasen orman meselesini sayın raportör cid
den gayet vıâkıfane, her tarafını karıştırmak
suretiyle güzel tahlil etmişlerdir. Kendilerine
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(bilhassa teşekkür ederim, çok malûmat edin'dik,
öğrendik.
Bendeniz yalnız ormanlarımızın iyi işletil
mesi ve fayda temin etmesi bakımından Sayın
Tarım Bakanı arkadaşımdan Ibir şey rica ede
ceğim. Biz büyük bir Ereğli Limanı yapmakta
yız. Ve 'bunun arkasında memleketin en büyük
ormanlarından büyük bir hazinemiz olan Karadere ormanları durmaktadır. Ve yolsuzluk yü
zünden içersine girilememektedir. Bayındırlık
Bütçesinin müzakeresinde Enver Kök arkada
şım bir travers meselesinden bahsetti.
Muhterem arkadaşlar, travers ve maden di
reği 'bakımından hakikaten 'bu ormanımız işle
tilirse memleketin 'birçok seneler ihtiyacını karşılıyacak vaziyettedir. Ereğli'de, Zonguldak'ta
lâzım olan maden direği ve demir yolları işinin
travers gibi şeylerin 'bu hazineden istifade
etmenin vakti gelmiş, hattâ geçmiştir hi
le. Hususiyle 'büyük bir Ereğli Limanı ya
pılmaktadır. Bu limanın arkasında 'bu hazine
kalırsa cidden acı olur. Bu ormanın içerisinden
Tarım Bakanlığı Ereğli - Alaplı - Yağlıca'dan
geçmek üzere, Ankara - İstanbul şosesine doğ
ru bir yol geçirmek suretiyle işi halletmiş ola
cağına kaniim. Bilhassa ve ısrarla Bakanlığın
nazarı dikkatini eelbederim.
Ağaçlandırma işinde raportör arkadaşımın
fikrine tamamen iştirak ediyorum.
Arkadaşlar, Orman Umum Müdürlüğünün
ağaçlandırma meselesinde arzusu çok iyi ola
bilir. Fakat yapılan iş hakikaten çok azdır.
Memleketin ormanlarını bir taraftan korurken;
'bir taraftan da ta'hrip edilmekte olması karşı
sında, ağaçlandırmaya, ufak yor verilmesini
cidden tenkide değer görürüm. Bu meseleyi de
ehemmiyetle nazarı dikkate almalarını rica
ederim.
Orman Kanununun tatbikatının bugünkü
vaziyetini de kısaca arzedeceğinı : önümüzde
Orman Kanunun tadili tasarısı vardır. Yakında
Inşaallah B. M. Meclisinde müzakere ve kabul
edilecektir. Fakat kanun ne şekilde hazırlanır
sa hazırlansın, ne kadar iyi hükümleri ihtiva
ederse etsin, kanunu tatbik edenlerin kanunda
âmir olan ve kanuna hâkim olan ruhu tamamen
kavrıyarak tatbik etmemeleri halinde memle
kete fayda vermez ve zararlı olur. Orman işle
rini çeviren arkadaşlarımın, bilhassa merkezde
olan erkâniyle temas halindeyiz. Kendileri ka-
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nunun âmir hükümlerini, halkın menfaatma ta
allûk eden kısımları canı gönülden arzu etmek
tedirler. Bu arzu kâfi değildir. Bu anlayışın
Orman Umum Müdüründen tutunda dağdaki
orman bekçisine intikal etmek halkı kanunen
kendilerine bahşedilen haklardan ve faydalar
dan istifade etmesi için ellerinden gelen gayreti
sarfetmesi lâzımdır.
Teferruatı çoktur fakat teferruata gitmeden
bu noktai nazarın orman teşkilâtında tamamen
hâkim olması ormanın korunması, ormanın sev
dirilmesi, halkın da korumaya iştiraki gibi biz
zat ormanın menfaati bakımından faydalı oldu
ğunu mütalâa etmekteyim.
Sözümü bitirirken bu memlekette ormanı
korumak ve çoğaltmak için hakikaten kalpleri
yanan ateşli birçok orman mühendislerimiz var
dır. Bu arkadaşlarıma tadil edilecek olan kanu
nun tatbikatında ormanın menfati bakımından
halka yarar hükümlerinin tatbikatında çok dik
katli olmalarını ve nalka çok yardım etmeleri
ni kendi meslekleri ve mesleklerinin temsil et
tiği orman korunmasının menfaati bakımından
kendilerinden rica eder ve muvaffakiyetler dile
rim.
EMİN SAZAK (Eskişehir) — Hakikaten ar
kadaşların tebarüz ettirdikleri gibi, memleketin
en mühim ana dâvası olan ve memleketi refa
ha kavuşturacak yegâne vasıta bulunan çiftçi
ve köylü dâvası üzerinde ben de bir az konu
şacağım.
Bendeniz, bir iki noktayı bilhassa mühim
görüyorum, onlara temas edeceğim. Geçen seneki gibi Ziraat bakanına küskün olsaydım bir
şey söylemez, kürsüye de çıkmazdım. Ama bu
sene ümidim geldi, hiçbir sene vâki olmazken
bu sene tohumluğu zamanında dağıttılar, ken
dilerini tebrik ederim, beni de ümitlendiren bu
oMu. Açıkça bunu da ifade etmeyi bir vazife
«ayarım.
Arkadaşlar, zamanımız o kadar hassas ve
ince bir hale geldiki biz de her köylümüzü ayrı
ayrı incelemek mecburiyetindeyiz. Bu, zirai is
tatistiklerle veya toplanılan malûmatla olmaz.
Her köye gideceğiz, araziye bakacağız, su
lanırsa ne olur, içinde ne gibi şeyler beslenir
ve yetiştirilebilir göreceğiz.. Bugün nüfusu 500
ise yarın bin olduğu zamanki vaziyetini araştı
racağız. Her köy için bir sicil, bir kütük.. Hu
lâsa bunun nasıl yapılacağını ben arzetmiyeyim.
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Ben bu işi çok mümkün görüyorum. Valilerimiz,
kaymakamlarımız, bilhassa geniş ziraat teşki
lâtı olan yerlerde ziraat fen memuru ve mühen
dislerimiz bunun nasıl yapılacağını bilirler. Es
kiden olduğu gibi, kaç tavuğun, kaç hayvanın
var, şeklinde değil de, bizzat toprağı ve yeri
ele alarak yapacaklardır. Bir çay var ki, belki
30 köyü sulıyamıyor, fakat bir baraj olsa belki
300 köyü geçindirir. îşte, Terme - Samsun ara
sındaki arazi ıslah edilse 50000 nüfusu geçindi
rir.
tnşallah yeniden seçilecek genç milletvekili
ve bakan arkadaşlarımız bu işe ehemmiyet ve
rirler. Çünkü bu yapılırsa köyde ne yapacağı
mızı bileceğiz ve ona göre mesaimizi tanzim ede
ceğiz. Lâalettâyin bir Adana ovası değil ki bir
baraj bir de sulama tesisatı yaparsın, işte arka
daş gel çalış dersin. Fakat Orta Anadolu böyle
değildir. Onun için rica ediyorum, her köyün
vaziyetini bildiren ihticaca salih bir sicil gibi
bir şeyi bir an evvel yaptırsınlar, elimize aldı
ğımız zaman her köyün vaziyetini bilelim.
Bataklık işi: Bu işlerin Bayındırlık Bakanlı
ğına verilmesine ben taraftar değilim, tş sahibi
asıl Tarım Bakanı olmalıdır.
Arkadaşlar; bataklık deyip de geçmeyin. Ben
tahmin ederim ki, bu göller ve sair bataklıklar
kurutulursa 2 milyon dönüm arazi kazanılır. Bu
2 milyon dönüm, 20 milyon dönüm demektir. Bu
ise, bu memlekette toprak dâvası ve açlık dâvası
diye bir şey bırakmaz. Bugüne kadar Ziraat
Vekâletimiz ne kadar göl var, bunlar nasıl ku
rutulur diye iptidai bir malûmata dahi sahip
değildir. Bunu da çok görmem. Günah varsa
hepimizinki beraberdir. Arkadaşlar; bunlar ih
mal edilmemeli, umumi bir program yapılmalı
dır. Meselâ Maraş'ta Gâvur gölü diye bir yer
vardı, hâlâ duruyor mu, bilmem.
EMÎN SOYSAL (Maraş) — Bu sene ihalesi
yapıldı.
EMÎN SAZAK (Devamla) — Benim bildi
ğim böyle bir hayli göller var. Bunlar kurutul
duğu takdirde memleketin bugün işlenmekte olan
topraklarından daha çok verimli, daha çok fay
dalı olur. Arkadaşlar, bu göller için faizli para
bulmak suretiyle mi, Ziraat Vekâletine 20 sene
müddetle ve bono ile yaptırmak suretiyle mi,
yani ne yaparsak yapalım, bu işi halledelim,
o zaman bir verip bin alacağız. Ben Ziraat
Bakanından rica ediyorum, hani bir mebus gel-
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I di, burada söyledi şeklinde değil, memlekette
bu şekilde nö kadar göl vardır, bunların mesahai sathiyesi nedir, evvelâ bunların bir avan
projesini yapıp, mahiyeti nedir, masrafı nedir,
bunu hesap etmeli. îcabederse Devletçe istikraz
yapmaya lüzum yok, Ziraat Vekiline salâhiyet
vermeli, mütaahhide ihale eder, Hazine de kefa
let eder, bono ile bu olur, biter. Türk parası bu
memlekette geçiyor, millet, Devletine inanmış.
Doğrusu arkadaşlar gözlerimi yumduğum zaman
büyük vebal ile gideceğiz. Biz Toprak Kanunu
yaparız, toprak dâvası var, susu var busu var.
Bu toprağa insan diksen insan biter. Şimdi
bunun vebali boynuna, bunu yapacaksın.
Üçüncüsü: Arkadaşlar da temas ettiler. Do
natım Kurumu bizde zaittir. Hatanın neresin
den dönersek kârdır. Bu donatımın masraftan
ı başka kıymeti yoktur. Bu müessese komisyon
culardan mal alıp burada iş yapıyor. Bunu ya
pacak insanlar var, şirketler var, şahıslar var.
Artık devletçilikten biraz vaz geçmeli canım ;
bu biraz azalmalı.
Şimdi benim vekil beye gücendiğim bir yer
daha vardır; kendisi fiilen iş yapmış ilmi var,
ameli var, ikisi bir arada. Ben memleketin ziraati hususunda kendisinden bir faide ummaz
sam kimden umarım? Ne bir mibzer var, ne
orak makinesi, ne demiri var; ben buna 1500
lira nasıl veririm? Bunu yapanlar çoğalmıştır.
Al bir çobanı, ona öğret, o da yapar. Arkadaş
lar, mibzer deyip geçmeyin. Bugün Trakya'da
dahi tohumu el ile ekenler vardır. Mibzer ile tohumd.'ia yüzde 25 tasarruf temin edilir. Bu ka
zançlı bir şeydir. Biz dönüme sekiz, on bir kilo
ya kadar ekiyoruz, mükemmel yetişiyor. Eski
den bir dönüme 30 kilo ekerdik. Biz buna san
| dıklı diyoruz. Bu vaziyet Eskişehir'de dahi ol
mamıştır. Ege mmtakasında dahi olmaz, bana
bunu Nazmi Topçuoğlu söylemiştir. Şarkta ise
öyle şey hiç yoktur.
Arkadaşlar, halka bunu alıştırmalı. Bunu
yaptığınız gün, parasını tohum tasarrufundan
elde etmiş olacağız.
Arkadaşlar, Donatım Kurumu üzerinde çok
duruyorum. Eğer bu hatada ısrar edilecekse,
iş yapmıyan ve sadece masraf yapan ve yalnız
hazır şeyleri komüsyoncudan getiren bir teşki
lâtı Devlet idame ettirirse, bunun vebali ağırdır.
Evet, nasılsa yapılmış, hata olmuş, lüzumsuz
j bir harekete geçilmiş, bunu kabul etmeli, tes-
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Hm etmeli, kaldırmalı, elinde mevcut olan teş
kilât, fabrika ve saire nesi varsa onları getirip
başka bir faydalı yerde çalıştırırız.
Sonra arkadaşlar Kombinalardan da bahsedecevİT'i. Bu kombinalar lâğvedilmeli. (Ne kaldı
sesleri, gülüşmeler)
Lâğvedilmeli ama nasıl lâğvedilmeli? Çok
iyi adam] ar yetiştirmiş olan kombinalar, için
deki işçisiyle, ziraat mühendisiyle bunlara veril
meli. Ellerine traktörlerini vermeli, güzel numu
ne köyleri yaptırılmalı, Vekâletin tohumluk ye
tiştireceğiz diye aldığı tedbirlere-lüzum kalmaz,
tohumsuz köylülere de kolayca tohum verilmiş
oluv. Cavid Bey bunu yapmadan giderse çok ve
bale girer, ahirette de görüşürüz.
BAŞKAN — Vakit geliyor.
EMİN SAZAK (Devamla) — Sonra, kıraç
yoncası, var, bu da çok mühimdir. Eskişehir'de
Numan Beyin çiftliğinde gördüm, hakikaten fay
dalı oluyor.
Sonra takip edemedim; bu, memleket için
hayati ehemmiyeti haizdir, bunn. yetiştirmenin
yoluna bakmalı.
Bir de Anadolu yaylasının yüksek yerlerin
de yaz çok kısa sürer, Erzurum gibi. Buralarda
da çiftçiyi makineye alıştırmanın çaresine bak
malı. Buralara batöz hiç girmemiştir, bunları
muhakkak surette batöze alıştırmalı. Yazı kısa
memleketler için faydalıdır.
înşaallah bir kütük yapılır da köylerimizin
zirai vaziyetini anlamış oluruz.
Mâruzâtım bundan ibarettir.
MEHMET KÂMlL BORAN (Mardin) —
Muhterem arkadaşlarım, Tarım Bakanı arkadaş
larımız, Hükümetimizin en talihsiz ve aynı za
manda da en sabırlı üyeleridir. Havalar kurak
gider onlara çatarız; fazla yağış olur yine onlar
dan sual sorarız. Köylü tohumluğunu yer, Ta
rım Bakanına sitem edilir. Dolu vurur, hesabını
yine o verir. Cavid Oral arkadaşım, bu mukaddemeden irkilmesin. Zira bu kış dereoei hararet
nakıs 20 nin altında dolaştı veya hayvanlarımız
otsuz kaldı diye kendisine tarizde bulunacak de
ğilim. Ancak, Tarım Bakanlığı bütçesinin geçen
yıldaki 36 milyonluk ödeneği ile bu sene komis
yonca kabul edilen 43 milyon arasında sadece
7 milyonluk bir fark olduğunu ve bu farkın ya
rısından fazlasını personel ve yönetim giderle
rindeki kabarıklığı karşıladığını müşahede etme-
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nin bende hafif de olsa bir hayal kırıklığı hu
sule getirdiğini saklıyacak değilim.
Gönül isterdi ki kahir -ekseriyeti çiftçi olan,
istikbalini mübarek toprakta bulan ve bekliyen
bir milletin tarım bütçesi, bugünkünün en az
iki üç misli olsun. Buna imkân bırakmıyan güç
lükleri ve darlıkları ben de müdrikim. Bununla
beraber gelecek yıllar için bütün imkânların
zorlanmasını ve atılan tohumun karşılığını kat
kat ödiyen münbit bir toprak gibi her türlü yar
dım ve fedakârlığı akrşılıksız ve semeresiz bırakmıyacak olan bu sahaya daha büyük bir
alâka gösterilmesini ümit ve temenni etmekten
kendimi alamıyorum.
Bâzı muhterem arkadaşlarım ziraat politika
mızı ve tatbikatı tenkid ettiler. Bunlara elbette
Tarım Bakanı tatmin edici cevaplar verecektir.
Ben bu arkadaşlarımın düşüncelerine katılamıyacağım. Samimî ve tarafsız görüşüm şudur ki:
Tarım Bakanlğınm bir yıllık, mesaisini gözden
geçirdiğimiz takdirde bir iyimserlik ve hattâ fe
rahlık duymaktan kendimizi alamıyacağımız aşi
kârdır. Tohumluk yardımı, çiftçimizin en âcil
ve müşkül anlarında, intizam ve süreklilik için
de ve başarı ile yürütülmüştür. Marşal yardımın
dan. tarım sahasında, istifade, pürüzsüz devam
etmektedir. Her iki faaliyetin semerelerini çok
yakın bir âtide göğsümüz kabararak göreceği
mizden eminim.
Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu, en mâkul
ve mutedil bir tatbik sistemine nail olmuştur.
Gerek bu kanunun, gerekse Orman Kanununun
bugünkü ihtiyaç ve telâkkilere göre tadilini ve
Toprak ve iskân Umum müdürlüklerinin birleş
tirilmesini derpiş eden tasarılar Yüksek Mecli
sin komisyonlarmdadır.
Tarım Bakanlığımızın yine bu seneki ümit
verici ve isabetli faaliyetlerinden biri de; Dev
let Üretme Çiftliği Genel Müdürlüğü Kanunu
nun hazırlanması ve müdafaasıdır ki, Yüksek
Kamutayın da tasvibine mazhar olan ve önümüz
deki ay başında yürürlüğe girmesi beklenen bu
kanun, hem bugüne kadar kendi mevzuunda
olan inkişaf ve muvaffakiyeti gösteremiyen bir
ziraat müessesemizin yeni baştan ve yepyeni bir
hüviyet altında düzenlenmesini ve teşkilâtlanma
sını mümkün kılmış, hem de memleketin tohum
luk dâvası gibi muazzam bir meselesini hal yo
luna girmek imkânını vermiştir. Bütün bu ve
rimli ve huzur verici mesaiden dolayı Tarım Ba-
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kanı arkadaşıma huzurunuzda teşekkür etmeyi
vazife bilirim.
Sözlerimi birkaç temenni ile bitireceğim:
Derik ile Kızıltepe arasında bir Devlet Üretme
Çiftliği kurulmasını yeni Genel Müdürlük ön
plâna alırsa bu mıntaka için çok verimli' ve ha
yırlı bir iş yapılmış olur. Böyle bir çiftlik ku
rulmasına lüzumlu ve elverişli arazi hazırdır.
Diğer noksanların, tamamlanmasına, ise. Cavid
Oral arkadaşımın himmeti kâfi gelir.
İkinci temennim; Ziraat Bankasının ve Top
rak Mahsulleri Ofisinin bir an evvel Tarım
Bakanlığına bağlanmasıdır. Çiftçinin ihtiyacını
ve ıstırabım Tarım Bakanlığı kadar hiçbir
yer bilemez, hissedemez.
Zirat Bankasının bariz ve galip vasfı bir zi
rai kredi müessesesi olmasıdır. Diğer mûtat
Bankacılık işleri tâli derecede kalır, daha doğ
rusu kalması lâzımgelir.
Toprak Mahsulleri Ofisinin ise iştigal sahası
ve bütün münasebetleri çiftçilerle ve Toprak
Mahsulleriyledir. Mesaisine ve faaliyetine ti
caret vasfı vermek çok güçtür. Bu iki müessese
nin Tarım Bakanlığına bağlanması hayırlı ve
isabetli bir hareket olur.
Bugün yürürlükte olan Tarım kanunları ara
sında ; Teknik Tarım ve Teknik Bahçıvanlık
okullarına ait mevzuat üzerinde ehemmiyetle du
rulması lâzımgelir mütalâasındayım. Bu mevzuat
taki, bugünkü görüş ve telâkkilere uymıyan bâzı
hükümlerin kaldırılması çok yerinde .olacaktır.
Böyle bir tadil teşebbüsünün de Cavid Oral ar
kadaşıma miyesser olmasını temenni ederim.
YAŞAR ÖZEY (Manisa) — Yurt ekonomisi
nin temeli olan ziraat, her yerde daima tabiatla
mücadele zorluklar karşısındadır. Bir kısım ar
kadaşlarımın telâkkisine iştirak edemiyeceğim.
Bu zorluklardandır ki, ziraati, daima üstü açık
bir fabrikaya benzetirler. Ziraatin zorluklarını,
müşkillerini biraz izah ederek sözlerime son
vereceğim.
Evvelâ tohumluklardan başlıyacağım. To
humluk ıslahı kolay bir iş değildi. Mamafif, son
alman ve şimdiye kadar devam eden tedbirler
le tohum ıslah müesseselerimiz çok iyi netice
ler elde etmişlerdir ve tohumlarımızın ıslahına
doğru en esaslı adımları atmışlardır. Bundan
cesaret alarak Tarım Bakanlığı, Tohum Üretme
ve Yetiştirme Çiftlikleri hakkındaki Meclisi
Âlinize bir tasarı getirmiş ve bu tasarı kabul
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buyurulmuştur.
Bunlardan
çok esaslı ve
faydalı neticeler elde edileceğine
eminim.
Bilhassa tohumun ıslahı ile birlikte böcek, ha
şarat ve hastalıklar yüzünden milyonlarca za
rar gören memleket mahsulleri bu gibi zarar
lardan korunacak, müstahsilimiz bu zarardan
kurtulacaktır.
Zirai kombinalar üzerine
duran kıymetli
arkadaşlarımızdan bilhassa Emin Sazak arkada
şımız neden bilmiyorum senelerden beri bu
müessesenin üzerinde menfi bir görüşle dur
maktadır. Halbuki, aksine olarak bu kombina
lardan alman müspet neticelerdir ki, bize Marshall plâniyle yapılan yardımdan cesaretle fay
dalanmayı göstermiş ve makinalı ziraate doğru
böylece ilk adımı atmayı temin etmiştir.
Arkadaşlar, ziraatte en mühim mesele her
şeyi vaktinde yapmaktır. Çiftçi her hangi bir
işini vaktinde yapmadığı takdirde daima zarar
eder. Toprağı vaktinde işleme bakımından bi
ze en büyük yardımı bu makineli ziraat yapa
caktır. Makineli ziraat sayesinde toprakları
mızı, iklim icabı olarak çok kısa zamanda işliyebilmek imkânını bize sağlıyacak, yine maki
neli ziraat sayesinde daima
büyük zorluklar
karşısında kaldığımız harman işlerini kolaylıkla *
yapabileceğiz.
Bu makineli ziraati överken ben, hiç şüphe
siz, pullukla yapılacak ziraatin de ihmal edil
mesini hatırımdan geçiremem. Pulluk meselesi
üzerinde de Bakanlığın ehemmiyetle durduğunu
şükranla görmekteyim. Yalnız bir kısım arka
daşlarımın pulluk ve ziraat aletleri fabrikasın
dan bahsetmeleri ve bunun yapılmasının bir
noksan olarak telâkki edilmesini yerinde gör
medim. Çünkü zahiren çok kolay gö.rülen pul
luk fabrikası birçok memleketlerde henüz yapı
lamamış durumdadır.
Motor fabrikası yapıyoruz da pulluk fabri
kası yapamıyoruz buyurdular. Bâzı hususlar
da pulluk fabrikası yapmak motor fabrikası
yapmaktan daha güçtür.
Bir temennide bulunacağım: Memleketimiz
de pulluk yapılmasını ve getirilmesini üzerine
alan Donatım Kurumunun
başarılı işleri var
dır. Şimdiye kadar memlekete 15 bin pulluk
dağıtmıştır. Fakat memleketin ihtiyacı Adapa
zarı 'ndaki fabrikanın çalışmasiyle temin edile
mez. Dışardan gelecek pullukların Gümrük
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resminden muaf tutulmasını da sağlamak lâ
zımdır.
îki arkadaşımın telâkki ettiği gibi Donatım
Kurumu bir acente mahiyetinde değildir. Ser
mayesi de 50 milyon değil,, 28 milyondan iba
rettir.
Geçen seneye kadar memleketin traktör mev
cudu 2 000 idi. Bu sene gelen 4 000 traktörle
6 000 olmuştur. Bir senede memlekete dört bin
traktör getirtmek kolay değildir. Bu traktör
lerin işletilmesi
için eleman
yetiştirilmek
tedir. Birçok yerlerde tamirhaneler
açılmış
Ve seyyar tamirhaneler de vardır.
Bunlar
acentalarin yaptığı işler değildir. Ben bilâ
kis Donatım Kurumunun
çalışmalarını bu
yönden memnunlukla telâkki ederim.
Makineli ziraat sayesinde memleketimizde
yalnız araziyi vaktinde işlemekle kalmıyacağız,
aynı zamanda geniş işlenmemiş, geniş arazimizi
de işlemek imkânını bulacağız. Nitekim kom
binalar şimdiye kadar çalışmalarını bu geniş ara
zi üzerinde teksif etmişler ve çok başarılı netice
ler almışlardır.
Arkadaşlarımdan bâzıları kimyevi gübr^
üzerinde durdular. Memleketimizin ihtiyacı nis
petinde dışarıdan kimyevi gübre getirilmekte
ve dağıtılmaktadır. Ben de yok temenni ederim
ki, memlekette bu kimyevi gübre sanayii bir an
evvel vücut bulsun. Çünkü sulama politikamız
ilerde bu gübrenin isticmalini icabettirecektir.
Bugün memleketin gübre ihtiyacının bir kısmı
nı donatım dışarıdan temin etmekte ve bir ta
raftan da Karabük Fabrikamızdan alınmakta
dır.
Son olarak şu noktayı tebarüz ettirmek isli
yorum. Memleketimizin, profesör, mütahassısları ve tecrübeli zatların derin incelemeleri ile
meydana gelen beş senelik ziraat programımız
ne Fransız ne Alman ve ne de Amerikan sistemi
değildir. Bünyemize uygun bu programı tatbik
etmek suretiyle ziraatimizin kalkınması yolunda
Cumhuriyet Hükümetinin attığı hamleleri adımı
takdir ve şükranla anarım.
Korgl. ALÎ RIZA ARTUNKAL (Manisa) —
Sayın arkadaşlar; Sayın Tarım Bakanından bir
kaç rica da bulunacağım, beni tenvir etmelerini
dilerim.
1. Gerek dâhilde bolluğu ve ucuzluğu te
min edecek istihsal maddelerinden gerekli olan
ların ve gerekse ihraç maddelerimizi teşkil eden
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kısımların 1949 senesine nispetle 1950 istihsal
yılında ne derece ve nispetler dâhilinde artırıla
cağı Hükümetçe takarrür ettirilmiş ve büyük,
küçük çiftçilerimize telkin ve tamim edilmiş ve
ya edilecek midir?. Böyle bir plânınız var mı
dır?.
2. Ticaret Bakanlığı Bütçesinin müzakere
sinde Ticaret Bakanı ihraç maddelerimizin ih
raçlarında müstahsil ve ihracatçılara muhtelif
ve gerekli kolaylıkların ne tarzda gösterilebile
ceği hususunda sarih bir fikir veremediğine gö
re,
A) Bizim ihraç maddelerimize rakip istih
sal ve satışlarda bulunan Hükümetlerin kabil
olursa muhtemel satış fiyatlarını ve istihsal
mıntakalarmın umumi surette göz önünde tuta
rak müstahsillerimizin buna göre istihsal mmtakaları ile maliyetlerini de ayarlamaları husu
sunda mustahsıUarımıza vaktinde gerekli tamim
yapılması hususunda Hükümetçe bir karar var
mıdır?.
B) Bu her iki husustaki mâruzâtımı Hükü
met kendsiine mürettep bir vazife saymakta mı
dır?.
AHMET OĞUZ (Eskişehir) — Muhterem ar
kadaşlar ; üzerinde durduğumuz ve fikirlerimizi
yorduğumuz bu mühim mesele, istihsal dâvası
üzerinde ben de, son yılların neticelerini göz
önüne alarak bir memleket ekonomisinin temeli
olarak durdum.
Arkadaşlar; uzun vadeli istihsal dâvamızı ve
istihsal neticelerimizi yakından takibedersek
görürüz ki, memleketin isthisal sahasında bir
türlü gelişememesini veyahut zaman zaman
müşkül durumlara girişinin ıbaşlıca sebepleri ik
limin, tesiratı havaiyenin, tabiî âfetlerin bir tür
lü silkinme imkânını vermemesinde görürüz.
Yani Türkiye ziraati tabiat tesirleri altında
kendini bir türlü toplayıp yeni bir hamle yapa
mamaktadır. Bakarsınız bâzı yıllarda ekiliş im
kânları müsait olduğu halde, normal mahsuller
alındığı halde onu takibeden ikinci, üçüncü
yıllarda, tabiat şartlarının muhalefeti, âfetler,
kuraklık ve sari olan hastalıkların boş göster
mesi yüzünden memleketin zirai istihsal kabili
yeti eskilerine nazaran daha çok düşük olur ve
nihayet eski yıllardan beri - eğer varsa - iktisap
kudretimizi yok eder, gider.
îşi bu yönden mütalâa edince; Türkiye'de
ekonomik bünyenin takviye edilmesi ve ilerii-
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yebilmesi için zirai istihsalin emniyet altına
alınabilmesi için her şeyden evvel memlekette
tabiî âfetlerin istihsal üzerindeki müeşsiriyet
deresini azaltmak ve onları önlemeye mâtûf
gayretlerin başta gelmesi lâzımgelir. işi bu yön
den mütalâa edince kıraç tarlaların sulanması
imkânlarını aramak, kuraklığa karşı büyük su
işlerini ele almak ve bu suretle ziraat bölgesin
de asgari bir istihsal seviyesini sağlamak için
hazırlıklara girişmek icabeder. Bunun yanında
hastalıklarla mücadele yine tabiatın bir fak
törü olarak onun yanında yer almaktadır. Di
ğer taraftan memleketin birçok semtlerinde bir
çok bataklıkların kurutulması ve bu suretle
yüz binlerce dönüm arazinin elde edilmesi ve
ziraate müsait sahaların temini için de gayret
ler sarfedilmesi gerekmektedir.
Arkadaşlar ,küçük bir misal vereceğim. Es
kişehir'in Porsuk barajı yapıldı. Yarın Hükü
met muvaffak olursa, ki muvaffakiyetini te
menni ederiz, iki tarafına kanallar yapılacaktır.
Bu suretle iki üç yüz bin dönüm arazi sular al
tında kalmaktan kurtarılacak ve 300 - 400 bin
dönüm kıraç arazi de sulanır vaziyete girecek
tir. Şu ufak tablo gösteriyor ki, Eskişehir, şu
işin yapılması halinde asgari bir istihsali daima
garanti edecektir. Bu netice tabiatın kötü hava
şartlarına rağmen istihsalin yine muayyen bir
seviyede tutulmasına yarıyacaktır.
Terme mevkiinden bahsedilmektedir. Malat
ya ovasının kademeli yaylalarının sularının şu
veya bu suretle tanzim edilmesiyle sulanmıyan
yüz binlerce dönüm arazinin sulanabileceği söy
lenmektedir. Dicle ve Fırat ayaklarından yapı
lacak istifadelerle oradaki arkadaşlarımızın iza
hatına bakarsak, bire otuz veren verimli arazi
nin yüz binlerce dönümünü emniyetli bir istih
sal bölgesi haline getirmek mümkün olabilecek
tir.
Elimizdeki bilgileri tetkik ettiğimiz zaman
görüyoruz ki ekilisin artmış olmasına rağmen is
tihsal tabiatın kötü tesirleri altında !%30 - 40
düşebiliyor. Şu halde bu tabiatın zalim tesirle
rinin devamı halinde istihsale verdiğimiz emek
ler ziraat kredileri için verdiğimiz bütün emek
ler netice itibariyle memleket ekonomisi bakı
mından sıfıra düşebiliyor. Bu noktadan hareket
edersek memleketin istihsalini muayyen bir
hadde tutmak ve artışını sağladıktan sonra bü
yük hamleler yapmak için bugünkü takip edilen
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ziraat politikasının mihverini bugünkü ikinci
ve üçüncü derecede kalacak olan vasıtalardan
ayırmak ve memleketin zirai politikasını müm
kün olan hadde hiçbir para kıskanmıyarak ta
biatın fena tesirlerine karşı mücadeleye yönelt
mek bu arada sulama işleri başta olmak üzere
hastalıklarla mücadele ve bataklıkları kurutma
yı esas almak lâzımgelir. Aksi halde hiçbir şekil
ve şart altında, istihsal vasıtanızı da tekemmül
ettirseniz zirai kırediyi de verseniz zirai istih
salin uzun devreler içinde emin bir şekilde ge
lişmesi imkânsızdır.
Bu hususları bir iktisatçı gözü ile Yüksek
Mecliste tekrar etmekte fayda mülâhaza etmek
teyim.
Arkadaşlar, son zamanlarda bilhassa Marshall
yardımı münasebetiyle alman istihsal vasıtala
rının Türkiye 'de sanki hiç gürülmemiş yep yeni
bir ümrana bir neticeye
ulaştıracağını âdeta
telkin etmiş vaziyetteyiz. Bu noktada bendeniz.
biraz ihtiyat tavsiye etmek zorundayım. Birkere alınan zirai istihsal vasıtaları, harb devammca kaybedilen mevcut olmayan istihsal vasıtala
rının yerlerini kaplamış bulunmaktadır. Buna
rağmen yüzde muayyen bir nispette % 10 - 20
gibi bir artış mevcuttur. Fakat istihsal vasıta
larının, istihsaldeki müspet neticelerine inan
mış olmakla beraber memleketin sermaye bünye
sinin zafiyeti karşısında biraz evvel bahsettiğim
mevzular dolayısiyle bu tabiî tesirlerin zulmün
den kurtulamıyacak olursak, istihsal vasıtala
rını zorlukla iktisap edenlerin günün birinde
karşılaştıkları âfetler neticesinde, yükün altın
dan kalkamıyacakları tabiidir. Bâzı yerlerde
de bu makineler bir maşatlık haline de gelebi
lir. Bununla hiçbir zaman zirai istihsal vasıta
larına karşı takip edilen politikanın değiştiril
mesini istiyor değilim, fakat makineli ziraatin
en verimli olabileceği yerlerde tamimine çalışıl
makla beraber buna muvazi olarak memleketin
zirai bünyesine uygun küçük ziraatin, atlı zira
atin, hayvanla ziraatin gözden uzak tutulma
ması ve merkezi sikletin orada toplanması lâ
zımgelir. Bu arada da artık zirai istihsal vası
talarının ithalât metaı olması, bizim gibi yıl
lardan beri sanayide az çok tecrübe görmüş bir
memleket için üzücüdür. Buna bir son verilmesi
nin yerinde olacağı kanaatindeyim.
Zirai kredi bahsinde de bizi bir noktada al
datan hususa temas etmek istiyorum: Zirai kre-
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diyi muhakkak istenildiği kadar artırmakla
zirai istihsalin artırılabileceğine inanmamak
lâzımdır. Şöyle ki; Türkiye ziraatinde Türk
köylüsü normal geçimini, normal istihsalini sağlamışda mı daha fazla istihsal yapabilmek, daha
fazla mal elde edebilmek için krediye ihtiyaç
arzetmiştir? Bugüne kadar böyle bir netice
hâsıl olmuş değildir.
İşte arkadaşlar, arzettiğim sebepler dolayısiyle Ziraat Bankasının çiftçiye verdiği krediler,
umumiyetle krediden maksut olan neticeyi ver
memiştir. Ziraat Bankası kredilerini, vatandaş
ların istihsalde değil, yemelerinde, içmelerinde
ve ekseriyetle günlük ihtiyaçları hususunda
kullandıkları hepimizin manzurndur. Bendeniz
bu mütalâalarımı..
BAŞKAN — Ahmet Oğuz Bey, vaktiniz dol
du. (Konuşsun sesleri)
Rica ederim, bir usul var, bir arkadaşın ko
nuşsun demesiyle usulün bozulması mümkün de
ğildir.
AHMET OĞUZ (Eskişehir) — Benim de bil
diğim bir usul vardı ve şöyle idi: Dilekler on
dakika, fikirler ise tahditsiz olacaktı.
BAŞKAN — Hayır öyle değildir. Usulü boz
mayın. Bütün arkadaşların riayet ettikleri usul
budur ve müddet on dakikadır.
AHMET OĞUZ (Devamla) — Peki efendim.
Fakat sizin kararınız başka, Divanı Riyasetin,
diğer başkanvekillerinin verdiği karar başka.
BAŞKAN — Rica ederim, işi şahsiyata dök
meyin. Ortada verilmiş bir karar var. Onu tat
bik ediyorum.
AHMET OĞUZ (Eskişehir) —Verilmiş ka
rar, dileklerin 10 dakika, fikirlerin de serbest
olarak söylenmesi şeklindedir.
BAŞKAN — Riyasetin kararı herkese sey
yanen tatbik edilmektedir. Ve 10 dakikadır.
Arif Çubukçu (Yok sesleri).
Ahmet Bozbay
AHMET BOZBAY (Kütahya) — Muhterem
arkadaşlar, bendeniz zirai kalkınmamızın esası
olan tarım ve veteriner işlerimiz hakkında ufak
maruzatta bulunacağım.
Birkaç senedir bu kürsüden çeşitli mevzula
ra temas ederek arzettiğim gibi zirai teşkilâtı
mızın daha faal bir bale getirilmesi için ziraat
muallimlerimizi köylü ile yakın temas halinde
bulundurmaya daha çok gayret etmeliyiz. Ve-
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teriner teşkilâtımızı da aynı surette çalıştırmak
yolunda önem vermeliyiz. Fakat bu çalışmalar
.:endi kendine olmaz. Teşkilâtın faaliyete ge
tirilmesi için bu teşkilâtın kuvvetlendirilmesi!
köyleri daha çok gezmesi için lâzımgelen öde
neğin ayrılması icabeder. Veteriner teşkilâtımı
zın en uzak köylerdeki âni bir vakaya yetişme
sini tabiî olarak kabul etmemiz lâzımdır. Bunun
için bugün vilâyet çevresinde vilâyet merkezi
ne 200 kilometre mesafede olan ve daha fazla
mesafede bulunan köylerimiz mevcuttur. Bir
âni vaka ihbar ediliyor, veteriner bu vakaya
vaktinde yetişemediğinden, hastalık mahallini
aşarak etrafa da sirayet ediyor. Onun için ben
sayın Bakandan bilhassa rica ediyorum, hiç ol
mazsa il müdürleri emrine bir jip arabası teda
rik etsin ve bununla âni vakalara vaktinde ye
tişilip, önlenmiş olsun.
Tarım teşkilâtımızı da aynı surette faaliyete
getirmek icabetmektedir. Ziraat öğretmenlerimiz
bugünkü teknik bilgileri ile köylümüzü aydın
latmalı ve köylümüzün muhitine göre edindiği
tecrübelerden istifade etmenin yolunu da bul
malıdır. Ben bugünkü zirai durumumuzun dün
küne nazaran inkişaf etmiş olduğunu ve yarın
için de daha inkişaf edeceğini müşahade etmek
teyim.
Sayın arkadaşlarım Cumhuriyet Hükümetle
rini 25 sene içinde hemen hiçbir faaliyet göster
memiş gibi bu kürsüden ifade edenler oldu.
Cumhuriyet Hükümetleri, Türk çiftçisini kal
kındırmak için çeşitli yardımlarda bulunmak
tadır müsaadenizle ufak bir misal vereceğim,
bugünkü para ile 250 milyon bir mükellefiyet
yükliyen aşarı Cumhuriyet Hükümeti kaldırmış
tır. Türk çiftçisi bununla sevinmektedir. Bu
aşarın yalnız maddi bakımlardan zararını mu
kayese etmek doğru olamaz, mânevi bakımlar
dan da çiftçiye çok tazyikler veriyordu. Kasım
ayından sonraya kadar harmanlar üzerine kar
yağdığını, çiftçi milletvekili olan arkadaşları
mız iyi bilirler.
Sonra bizim zirai kalkınmamızı yalnız 45
milyonluk Tarım Bütçesi ile mütalâa
etmek
doğru olmaz. Bugünkü Millî Eğitim, Bayındır
lık ve Sağlık Bakanlığının bütçeleri zirai kal
kınmamıza çok büyük faydalar yapmaktadır.
Arkadaşlar tam bilgi ile çalışmak başkadır, sağ
lam bünye ile çalışmak daha başkadır, iyi yolda
yürüyerek çiftçilik yapmak, o daha başkadır.
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Çünkü Millî Eğitim Bütçesinde de söylendiği
gibi; Türk çiftçisi okuyor, yazıyor, dünya ziraatini anlıyor; onu tatbik etmeye çalışıyor. Ba
yındırlık Bütçesinde görüşüldü; yurdun bir ba
şından öbür başına kadar uzanan demiryollarımız r şose yollarımız memlekete büyük faydalar
sağlamaktadır. Elli kilometrelik bir yolda eski
den bir kile buğdayın, yani 30 kilo buğdayı 150
kuruşa nakledildiğini bilirim.
Halbuki 'bugün şose üzerinde çeşitli. kam
yonlar Türk çiftçisinin emrine amadedir. Ve bu
arzettiğim şeyi ki, 'bunu bir kuruşa naklettir
mek imkânlarını Cumhuriyet hükümetleri bul
muş vaziyettedir. (Soldan bravo sesleri).
Onun için bu konu üzerinde uzun uzun bah
sederek hasınızı ağrıtmak istemiyorum.
Devlet Üretme Çiftliklerinin s'on kanunla
faaliyetlerine intizar etmekteyiz. tnşaallah bu
çiftlikler vasıtasiyle Hükümetimiz Türk çiftçi
sine yarıyaeak iyi tohumlukları 1960 senesinde
de temin edecektir.
Kombinaların şiıridiye kadar yapmış olduk
ları faydalar da küçümsenecek vaziyette değil'dir. Ben geçen sene içerisinde bir iş dolayısiyle
Ankara'ya geldiğim zaman tarım teşkilâtı ile
de temas ettim, gördüm ki, tohum tevziatı ya
pıldığı gibi birçok merkezlerimizde de tohum
luklarımızın Eylül başında sevkedildiğini mem
nunlukla gördüm. Kütahya'ya geldiğim zaman
ambarlarda arzu ettiğimizden daha fazla olan
tohumluklar kombinalarımızın elinde mevcut
beyaz tohumluklardandır. Bu tohumu köylü
müz de vaktinde aldı toprağa attı. Tarım Ba
kanına ve onun çalışkan teşkilâtına teşekkürle
rimizi arzederim.
Orman teşkilâtı hakkında mütalâa arzetmiyeceğim. Yeni tadil kanunlarımız var. Onlar
geldiği zaman bu husustaki fikirlerimi arzede
rim.
Sayın arkadaşlarım, her teşkilâtın kendisine
göre noksanları olabilir. Yalnız ben bugün için
tarım, orman, veteriner işlerimizin çok temiz
ellerle idare edilmekte olduğunu görmekle bah
tiyarım. Ve bunu huzurunuzda arzetmeyi şeref
sayarım.
Ziraatimizin inkişaf etmekte olduğunu arzetmiştim.
Sayın arkadaşlarım, bugün ağız tadı ile ye
mekte olduğumuz, Türkün kendi parası, kendi
emeği ile meydana getirilen dört şeker fabrika-
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mızın hammaddesi olan 800 bin tonu aşan şeke
rin, iptidai maddesi pancar mahsulü Marshall
Plânından Amerikan yardımı ile gelmemekte
dir, Bu 800 bin ton pancarı Türk çiftçisi istih
sal etmekte ve bedeli olan 50 küsur milyon lira
yı da yine Türk çiftçisi almaktadır.
Bunun çeşitli misallerini sayabilirim. Vakti
miz dardır. Fazla uzatmıyacağım. Ben tarım
teşkilâtımızın daha faal bir hale getirilmesini
arzu ederim. Türk çiftçisinin daha ileri giderek
- medeni milletler çiftçilerinin seviyesine ulaştı
rılmasını bu kürsüden tekrar temenni ederek
sözlerime son veriyorum.
BAŞKAN — Abdullah Yaycıoğlu.
ABDULLAH YAYCIOĞLU (Maraş) — Efen
dim; vakit çok dardır.
Evvelâ stajiyer ziraatçilerden bahsedeceğim.
İşittiğimize göre ziraat teşkilâtında halen vazi
fe görmekte ve aylıkları verilmekte olan 1200
ü aşk ; a stajiyer varmış. Bunların bir teşkilât
kanunu ile esas kadroya alınması iki seneden
beri Bütçe Komisyonunda konuşulmakta ve Ba
kan da Teşkilât Kanunu getirerek esas kadroya
alacağı hakkında müspet cevap vermektedir.
1950 Bütçesinin konuşulduğu şu dakikada
bu Teşkilât Kanunu henüz Meclise gelmemiştir.
Yine işittiğimize göre Tarım Bakanlığı Teşkilât
Kanununu hazırlamış Bakanlıklara göndermiş
ve bu Teşkilât Kanunu Maliye Bakanlığında ta
kılıp kalmıştır.
Sayın Tarım Bakanı arkadaşımdan çok rica
ediyorum. Bu gençlerin esas kadroya alınmala
rında fayda vardır. Eğer bunlar lâzım değilse
ve kendilerine izin verilmelidir. Eğer lazımsa
bir an evvel bu teşkilât tasarısının Meclise gel
mesi lâzımdır. Çünkü bu kanun bu arkadaşların
vazife iştiyakını artıracaktır.
Tarım Bakanına ben de teşekkür edeceğim.
Hakikaten tohum işinde bu sene seçim dairem
de birçok ıstıraplara şahit olmuş ve dinlemiş
tim. Hiç kimse bu kadar tohum tevzi edileceği
ni memul etmiyordu. İstedikleri kadar tohum
verildiğ.'ni görünce şaşırdılar. Biz de bunların
sevinçlerini görmekle bahtiyar olduk. Halkımı
zın bilvekâle teşekkürlerimi sayın Bakana bil
diririm.
önümüzdeki senelerde bu tohum işinde mem
leketin iklim şartlarına göre ve iyi kaliteli to
hum tevziat yaparlarsa her halde alınacak ve.
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rim daha çok iyi olur. Bunu da sayın Bakana
arzediyorum.
Üçüncü mevzu da hayvan mevzuudur. Fil
vaki Ticaret ve Ekonomi Bütçesinde hayvan
mevzuuna temas etmiştim. Ve Ticaret Bakanlı
ğını ilgilendiren kredi ve ihracat işini dün izah
etmiştim. Şimdi de Tarım Bakanlığını ilgilendi
ren mevzulara temas edeceğim.
Bizde hayvancılık, millî gelirler arasında
mühim yer tutan bir mevzudur. Islâha muhtaç
ve inkişafa müsaittir. Bugüne kadar Cumhuri
yet devrinde hayvancılığın inkişafı yolunda atıl
mış adımlar vardır. Bu kabili inkâr değildir.
Fakat bendeniz bu işleri bir adım olarak telâkki
ediyorum, bir hamle olarak telâkki etmiyorum.
Tarım Bakanı elindeki bütçe ile mukayyettir,
verilen paraya nazaran fazla bir şey beklemeye
hakkımız yoktur. Yalnız Sayın Başbakandan ve
Hükümetten rica ediyorum. Bayındırlık işlerin
de, millî eğitim işlerinde, olağanüstü sıtma mü
cadelesi işlerinde olduğu gibi bunu da hamle
olarak ele almalarını bilhassa Sayın Başbakan
dan istirham ediyorum.
Bir parça da orman işine temas edeceğim; or
man işleri teşkilâtı bizde geniş tutulmuştur. Or
man olroıyan yerde teşkilât kurulmuş ve bilhas
sa şef bolluğuna garkedilmiştir? Şef, şef mua
vini muavinin muavini hep şef... Ben şahsan eh
liyetli fakat daha az insanla bu işlerin yapıla
cağını ve daha verimli neticeler alınacağına ka
niim. Bilhassa Orman mekteplerinin, Orman
Fakültesinin şimdiden yetiştireceği elamaniarıda bunlara ilâve ederek bunun ayarlamasını bil
hassa Tarım Bakanından rica ederim.
Sonra yangın ve muhafaza işinde, teşkilâtın
bu kadar genişlemesine ve bakım memurlar, ade
dinin artırılmasına rağmen yangın ve muhafaza
işi evvelkinden daha ileri gitmiş değildir, ka
çakçılık devam etmektedir, yangın yine olmakta
dır. Gerçi Orman Genel Müdürlüğü birtakım
yangın kuleleri yapmıştır, fakat bunlar yan
gını zuhurundan sonra haber alma vasıtasıdır.
Biz yangını ve kaçakçılığı azaltmak istiyarsak
evvelâ orman sevgisini halkın içinde yerleştir
memiz lâzımdır. Bir de orman bölge şefinin ve
bakım memurunun ormanın içinde bulunması
lâzımdır. Vazife aşkiyle iş görüldüğü takdirde
bu yangınlar da önlenir sanırım.
>&<
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Saym raportörün raporundan
okuduğumuz
veçhile senede 36 bin hektarlık orman yanmıştır
ve zarar 1 600 000 lira civarındadır. Ancak ya
pılan tesçirlerle telâfisi mümkün değildir, çün
kü yapılan teşçir bunun fevkinde değildir.
Bilhassa bu yangın işine ve kaçakçılığa son ve
rilmesi için gayret sarfını rica ediyorum. Orman
mevzuunda bir de kereste işi vardır. Müsaade
etsinler de bu keresteleri artık müzayedeye koy
masınlar. Çünkü kereste satışı şöyle yapılmak
tadır. Bir muhammen kıymet meydana getiril
mektedir. Bu muhammen kıymete idare masraf
ları, kesmesi nakliyesi hepsi dâhil 60 bin lirayı
bulmaktadır. Fakat bu, müzayede ile satıldığı
zaman 200 liraya kadar çıkmaktadır. Bu ise ti
caret ahlâkına dahi aykırıdır. Ve memlekette
pahalılık yaratmaktadır. Bilhassa bu konu üze
rinde önemle durmalarını rica ederim.
Sonra, halkın ihtiyacı için kereste verilmesi
işinde bu sene bâzı şikâyetlere şahit oldum. Bu
nun da zamanında verilmesi için tedbirlerini ri
ca edeceğim.
Son bir temennim de şudur: Bu sene bizim.
meşhur Gâvur gölü kurutulmaktadır. Hükümetin
isabetli ve ç®k teşekküre şayan bir karariyle iha
lesi yapılmış bulunmaktadır. Bu kurutma neti
cesinde elde edilecek arazi 100 bin dekar raddesindedir ve bunun 90 bin dekarı, Toprak Kanu
nunun ruhu dâhilinde civardaki topraksız vatan
daşlara dağıtılacaktır. Geri kalanından da hiç
olmazsa 10 bin dönümlük bir üretme çiftliği ku
rulmasını sayın Bakanımızdan rica ediyorum.
BAŞKAN — Oylamaların sonucunu arzedi
yorum.
Hudut ve Sağlık Genel Müdürlüğü 1950 yılı
Bütçesi tasarısının (247) oy verilmiştir. Red
ve çekinser yoktur. Muamele tamamdır, nisap
vardır. (247) oyla tasarının kanunluğu kabul
edilmiştir.
Tekel Genel Müdürlüğü 1950 yılı Bütçe ta
sarısına (250) oy verilmiştir. (238) kabul 12
ret vardır. Çekinser yoktur. (238) oyla tasarı
nın kanunluğu kabul edilmiştir.
Yarın saat 10 da görüşmeye
üzere Birleşime son veriyorum.
Kapanma saati : 20
.^..-

devam

etmek
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DÜZELTİŞLER

Bu Birleşim Tutanak Dergisine bağlı basmaya zılarda aşağıdaki düzeltişler yapılacaktır:
S. Sayısı Sayfa

Sütün

Satır

Yanlış

Doğru

1 - Aylıjdar ve ücretler;
62
—
5
1 - Yapı ve îmar işleri
82 nci sayfadaki kadroların hepsi kalkacaktır.
34 ncü sayfadaki C - Cetveli, 33 ncü sayfadaki B - Cetvelinden sonra gelecek.
34 E - Cetveline ait kadroların hepsi kalkacak, yerine aşağıdaki cetvel konacaktır:

144
144
150
150

E - CETVELİ
Geçici hizmetliler ücreti
B.
203

S. Sayısı Sayfa

Sütün
2
2

M.
1 Merkez geçici hizmetliler ücreti
2 işletmeler ve merkez atelyesi geçici
hizmetliler ücreti

Satır

Yanlış

Doğru

18
28

Orta orman okulları
Orta orman okulları yatılı öğ
rencileri

Orta Orman Okulu
Orta Orman Okulu yatılı öğren
cileri
D.
Sayı Ücret

152
152

44
44

152
152
152

45
2
14
12 Orman fen memuru 1
32
46
tasfiyesi
—
tesviyesi
48 nci sayfadaki B. 724 ten önce şu bölüm konacaktır:

B.

M.

721

öden<îğin Çeşidi

75

Hangi hizmetlere harcanabileceği

Taşıtlar satmalma karşılığı
1950 yılında satınalmacak motorlu ve motorsuz
vasıtalar

>
re

1
2

Motorlu taşıtlar satınalma karşılığı
Motorsuz taşıtlar satmalma karşılığı

Cinsi

3 Kamyon
3 Jeep
2 Çift atlı
araba
1 Tek atlı
araba
5 Hizmet hayvanı

Kullanılacağı yer
Orman Bölge fidanlıkları için
Orman Bölge fidanlıkları için
Orman Bölge fidanlıkları için
Orman Bölge fidanlıkları için
Orman Bölge fidanlıkları için
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Hudut ye Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1950 yıh Bütçe Kanununa verilen oyların sonucu
(Kanun kabul edilmiştir),
Üye sayısı
Oy verenler

465
247

Kabul edenler
Reddedenler
Çekinserler
Oya katılmıyanlar
Açık Milletvekillikleri

247
0
0
211
7

[Kabul edenler]
AĞRI
Mügtak Aktan
Halid Bayrak
AMASYA
Ahmet Eymir
Zeki Tarhan
Ali Kemal Yiğitoğlu
ANKARA
Meferure Aksoley
ibrahim Rauf Ayaşlı
Emin Halim Ergun
Muammer Eriş
Ilışan Ezğü
Cevdet Gölet
Mümtaz ökmen
Fakihe öymen
Dr. Ahmet HâmitSelgil
Gl. Naci Tınaz
ANTALYA
Dr. Galip Kahraman
Rasih Kaplan
Mustafa Korkut
AYDIN
Dr. Sabri Akın
Neşe* Akkor
Nuri Göktepe
BALIKESİR
Abdi Ağabeyoğlu
Esat Altan
Fuat Bilal
Osman Niyazi Burcu
Orgl. îzzeddin Çalışlar
Eminittin Çeliköz
Hilmi Şeremetli
Fahrettin Tiritoğlu

İsmail Hakkı Uzunçarşılı
BİLECİK
Dr. Muhlis Suner
BİNGÖL
Tahsin Banguoğlu
Feridun Fikri Düşünsel
BİTLİS
Muhtar Ertan
Ziya Geboloğlu
BOLU
Hasan Cemil Çam'bel
Celâl Sait Siren
İhsan Yalçın
BURDUR
Orgl. Fahrettin Altay
Dr. M. Şerif Korkut
BURSA
Aziz Duru
Muhlis Erkmen
Cemil öz
Muhittin Baha Pars
Faik Yılmazipek
ÇANAKKALE
Behçet Gökçen
ÇANKIRI
Dr. Akif Arkan
Rifat Dolunay
Mustafa A. Renda
Gl. Zeki Soydemir
Ahmet İhsan Zeyneloğlu
ÇORUH
Ali Çoruh
Ali Rıza Erem
Atıf Tüzün
Asım Us

ÇORUM
Edip Alpsar
Naim Atalay
İsmet Eker
Hasene İlgaz
Suheyp Karafakıoğlu
Necdet Yücer
DENİZLİ
Dr. Hamdi Berkman
Cemil Çalgüner
Abidin Ege
Naili Küçüka
Hulusi Oral
Kemal Cemal öncel
DİYARBAKIR
Fazıl Ahmed Aykaç
Vedat Dicleli
Cavit Ekin
Feyzi Kalfagil
Osman Ocak
EDİRNE
Mehmet E. Ağaoğulları
Mahmut N. Gündüzalp
ELÂZIĞ
Mustafa Arpacı
Dr. İbrahim T. öngören
ERZİNCAN
Ziya Ağca
Abdülhak Fırat
Nahid Pekcan
Sabit Sağıroğlu
ERZURUM
Eyüp Sabri Ak göl
Salim Altuğ
Gl. Vehbi Kocagüney
Şükrü Koçak
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GAZİANTEB
Ömer Asım Aksoy
Gl. Aşir Atlı
Cemil Said Barlas
Dr. Muzaffer Canbolat
Bekir Kaleli
Dr. Abdurrahman Melek
GİRESUN
Tevfik Ekmen
Kâzım Okay
İsmail Sabuncu
Ahmed Ulus
Fikret Yüzatlı
GÜMÜŞANE
Şevket Erdoğan
Şükrü Sökmensüer
Tahsin Tüzün
HATAY
Gl. Eyüp Durukan
Rasim Yurdman
İÇEL
Dr. Ali Menteşeoğlu
İSPARTA
Kâzım Aydar
Rifat Güllü
Sait Koksal
Kemal Turan
İSTANBUL
Dr. Adnan Adıvar
Ekrem Amaç
^ ü Rıza Arı
Faruk; Nafiz Çamhbel
Dr. Nikola Fakaçelli
Atıf Ödül
Orgl. Cemil C. Toydemir
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Dr. Muhsin F. 1 l'.ndaı
Rasim Er el
Şevki Ergim
Fatin Gökmen
Hulki Karagülle
Naim Hazim Onat
Dr. Aziz Perkim
Tevfik Fikret Sılay
Halis Ulusan
KÜTAHYA
Ahmet Bozbay
Orgl. Asım Gündüz
Memduh îspartalıgil
Ömer özdek
MALATYA
Esat Doğan
Atıf Esenbel
Dr. Hikmet Fırat
Mustafa Naim Karakövlü
Dr. Cafer özelçi
Osman Taner
Abdülkadir Taşangil
KAYSERİ
MANİSA
Gri. Salih Avgın
Tsmail Ertem
Ömer Taşçıoğlu
Şevket Raşit Hatipoğlıı
Hayrullah Ürkün
Yaşar Özey
KIRKLARELİ
MARAŞ
Dr. Kemali Bayizit
Zühtü Akın
MARDİN
Korgl. Kemal Doğan
Mehmet Kâmil Bor.v-1
Şevket Ödül
Şemsettin Ekmen
KOCAELİ
Rıza Erten
Ahmet Faik Abasıyanık
Al)dülkadir Kalav
İsmail
Rüştü
Aksal
Yusuf Mardin
Cenap Aksu
Dr. Aziz Ura s
Fuad Balkan
MUĞLA
Dr. Fazıl Ş. Bürge
Abidin Çakır
Nihat Erim
Amiral Şükür Okan
MUŞ
Hamdi Dayı
KONYA
Hal id Onaran
Dr. Hulusi Alataş
NİĞDE
Mitat Şakir Altan
Vehbi Sandal
Sedad Cumralı
İZMİR
Benal Nevzat Anman
Lâtife B. Çeyrekbaşı
Esat Çınar
Sedat Dikmen
Sami Gülcüoğlu
Ekrem Oran
Şükrü Saraçoğlu
Hasan Âli Yücel
KARS
Fevzi Aktaş
Zihni Orhon
Abdurrahman Sürmen
Hüsamettin Tugaç
KASTAMONU
Muzaffer Akalın
Cemil Atay
Tahsin Coşkan
Hamdi Çelen
Fethi Mağara
Baki Tümtürk
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ORDU
Dr. Vehbi Demir
Mehmet Furtun
Amiral H. Gökdalay
Arif Hikmet Onat
Dr. Zeki Mesut Sezer
Hamdi Yalman
RİZE
Tahsin Bekir Balta
Dr. Saim Ali Dilenire
Ali Zırh
SAMSUN
Rıza Isıtan
Yakup Kalgay
Dr. Sadi Konuk
Muin Köprülü
Mehmed Ali Yörüker
SEYHAN
Kemal Çelik
Dr. Makbule Dibi an
-Kasım Ener
Cavid Oral
Dr. Kemal Satır
Hilmi Uran
Ali Münif Ye gen a

SltRD
Sabri Çeliktuğ
Ali Rıza Esen
Lûtfi Yavuz
SİNOB
Lûtfi Aksoy
Cevdet Kerim încedayı
SİVAS
Mitat Şükrü Bleda
Nazif Ergin
Şemsettin Günaltay
Hikmet Işık
Muttalip öker
Necmettin Sadak
tsmail Mehmed Uğur
Şakir Uma
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TEKİRDAĞ
Emin Ataç
Ziya Ersin Cezaroğlu
Ekrem Pekel
Cemil Uybadm
TOKAD
Feyzi Eken
Recai Güreli
Cemal Kovalı
Mustafa Lâtifoğlu
Reşit önder
Mustafa özden
Nazım Poroy
Refik Ahmet Sevengil
TRABZON
Faik Ahmed Barutçu
Zekiye Dranaz
Temel Göksel
Hamdi Orhon
Ali Sarıalioğlu
Mustafa R. Tarakçıoğlu
Muammer Yarımbıyık
TUNCELİ
Necmeddin Sahir Sıla»
Mahmut Tan
URFA
Suut Kemal Yetkin
VAN
ibrahim Arvas
Muzaffer Koça,k
Rüştü Oktar
YOZGAD
Celâl Arat
Ziya Arkant
Kâmil Erkek
Sırrı îçöz
ZONGULDAK
ismail Ergener
Emin Erişirgil
Ahmet Gürel
Sabri Koçer
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[Oya katîlmtyanlar]
AFYON KARAHÎSAR
Gl. Sadık Aldoğan
Mehmet Aşkar
Hazim Bozoa
Hasan Dinçer
Şahin Lâçin
Kemal özçoban
Dr. Cemal Tunca
Ahmed Veziroğlu
AĞRI
Ahmet Alpaslan
AMASYA
Esad Uras
ANKARA
Naki Oevad Akkerman
Falih Rıfkı Atay
Hıfzı Oğuz Bekata
Avni Refik Bekman
Raşit Börekçi
Arif Çubukçu
îsmet inönü (Cumhur
başkanı)
ANTALYA
Niyazi Aksu
Tayfur Sökmen
Nurullah Esat Sümer

(I.)

BURSA
Atıf Akgüç
Zehra Budunç
Fahri Bük
Ahmed Münir Erhan
Mustafa Fehmi Gerçeker
Abdürrahman Konuk
Dr. M. Talât Simer
ÇANAKKALE
Hüseyin Bingül
Niyazi Çıtakoğlıı
îhsan Karasioğlıı
Ali Rıza Kırsever (I.)
Nurettin Ünen
ÇORUH
Dr. Cemal Kazaneıoğlu
ÇORUM
Dr. Mustafa Cantekin

(î.)

Emin Sazak
Kemal Zeytinoğlu
GAZİANTEB
Cemil Alevli
GİRESUN
Celâl Esad Arseven
Eşref Dizdar
Dr. Galip K. Zaimoğlu
GÜMÜŞANE
Hasan Fehmi Ataç
Edip Tör
Ahmet Kemal Varınca
HAKKARİ
Selim Seven (I.)
HATAY
Abdullah Çilli
Hasan Mursaloğlu
Abdülgani Türkmen

<t.)

Münir Çağıl
DENÎZLÎ
Reşad Aydınlı
Dr. Behçet Uz
DİYARBAKIR
îhsan Hâmid Tigrel
Şeref Uluğ
EDİRNE
Fethi Erimçağ
Dr. Bahattin öğütmen
Mehmet öktem
ELAZIĞ
Fuad Ağralı
Fahri Kara kaya
Hasan Kişioğlu
ERZİNCAN
Rauf Bayındır

"Suphi Bedir Uluç
İÇEL
Haydar Aslan
Halil Atalay
Salih înankur
Refik Koraltan
Dr. Aziz Koksal
Dr. Celâl Raraazanoğlu

AYDIN
İSPARTA
Gl. Refet Alpman
Şevki YalVaç
Mitat Ayam
İSTANBUL
Emin Bilgen
Salamon Adato
Dr. Mazhar Germen
Enis Akaygen
BALIKESİR
Cihad Baban
Muzaffer Akpmar
Celâl Bayar
Hacim Çarıklı
Gl. Refet Bele
Süreyya örgeevren
Mareşal Fevzi Çakmak
Orgl. Kâzım Özalp
ERZURUM
BÎLECÎK
(D
Mesut Çankaya (I.)
Reşit Bozüyük
Fuad Hulusi Demirelli
Nafiz Dumlu
Memduh Şevket Esendal Cevat Dursunoğlu
Mekki Hikmet Gelenbeğ
Osman
Nuri Koni
BOLU
Münir Hüsrev Göle
Fuad
Köprülü
Hasan Şükrü Adal
Şakir Ibrahimhakkıoğlu
Dr. Mim Kemal öke
Lûtfi Gören
ESKİŞEHİR
Recep Peker (I.)
Hıfzırrahman R. öymen
ismail Hakkı Çevik
Ahmet
Kemal Silivrili
Cemil özçağlar
Ahmet Oğuz
(I.)
BURDUR
Hasan Polatkan
Hamdullah S. Tanrıöver
Ahmet Ali Çınar
Abidin Potuoğlu
(î.)
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Hüseyin Cahit Yalçın
Senihi Yürüten
İZMİR
Şevket Adalan (Bakan)
Münir Birsel (Bakan)
Dr. Hüseyin H. Cura
Atıf inan
Rahmi Köken (t.)
Sait Odyak
Haydar Rüştü Ökteaa
Dr. Kâmran Örs
KARS
Mehmet Bahadır (1.)
Akif Eyidoğan
Şerafettin Karaean
Dr. Esad Oktay
Tezer Taşkıran
KASTAMONU
Gl. Abdullah Alptoğan
Dr. Fahri Ecevit #
Âdil Toközlü
KAYSERİ
Fikri Apaydın
Sai* Azmi Feyzioğlu
Kâmil Gündeş
Reşid özsoy
Faik Seler (I.)
Reşit Turgut
KIRKLARELİ
Dr. Fuad Umay
KIRŞEHİR
ismail H. Baltaeıoğlu
Nihat Erdem
Sahir Kurutluoğlu
Şevket Torgut
KOCAELİ
Ali Dikmen
Sedad Pek
ibrahim Süreyya Yiğit
KONYA
Muhsin Adil Binnl
Gl. Ali Fuad Ce'besoy
Dr. Sadi Irmak
Ali Rıza Türel
KÜTAHYA
Halil Benli (I.)
Hakkı Gedik
Dr. Ahmet ihsan Gürsoy
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Ahmet Tahtakılıç
MALATYA
Abdurrahim U. Beydağı
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Hasan Reşid Tankut
Abdu'llah Yaycıoğlu
MARDİN
irfan Ferid Alp aya

(t)

(î.)

MUĞLA
Neeati Erdem
Asım GÜrsu
Nuri özsan
Dr.
Mitat Sakaroğlu
MANİSA
NİĞDE
Tunus M. Alakant
Ferit
Beer
Korgl. Ali Rıza Artnnkal
Rifat Gürsoy
Kâmil Coşkunoğlu
Halid
Mengi
Dr. Lûtfi Kırdar
ibrahim
Refik Soyer
Faik Kurdoğlu
Şükrü
Süer
Dr. Memdu'h N. Otaman
Hüseyin Ulusoy
Hilmi öztarhan
ORDU
Feyzullah Uslu
Yusuf Ziya Ortaç
MARAŞ
Hamdi Şarlan
Rıza Çuhadar
Dr. Kâmil idil
RİZE
Emin Soysal
Hasan Cavid Belûl (I.)
Mehmet Sadık Eti
Şefik Tugay
Maiımud Nedim Zabcı
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Dr. Fahri Kurtuluş
Fuad Sirmen (Bakan)
SAMSUN
Hüseyin Berk
Hüsnü Çakır (Bakan)
Naşit Fırat
Ömer Karataş (I.)
SEYHAN
Kasım Gülek (1.)
Sinan Tekelioğlu
Ahmet Remzi Yüreğir

StlRD
E tem izzet Benice
SİNOB
Suphi Batur
Enver Kök
Yusuf K. Tengirşenk
SİVAS
Kâmil Kitapçı
Reşat Şemsettin Sirer
(Bakan)
Gl. Fikri Tirkes

Milletvekillikleri]
İ

1
r-t

Antalya
Erzurum
Kırklareli
Samsun
Sivas
Yozgad
Zonguldak

1
1
1
1
7

TEKİRDAĞ
Fayık öztrak
TRABZON
Sırrı D ay
Daniş Eyiboğlu (I.)
Ali Rıza Işıl
Raif Karadeniz
(Başkan V.)
Hasan Saka
URFA
Osman Ağan
Atalay Akan
Vasfi Gerger
Hasan Oral
Esat Tekeli
YOZGAD
Fahri Akgö]
ihsan Olgun
ZONGULDAK
Ali R. Incealemdaroğlu
Naim Kromer
Orhan Seyfi Orhon
Nuri Tarhan (t.)
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Tekel Genel Müdürlüğü 1950 yılı Bütçe Kanununa verilen oy] arın sonucu
(Kanun kal)iıl edilmiştir)
Üye sayısı

:

465

Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Çekinserler
Oya katılmıyanlar
Acık Milletvekillikleri

:
:
:
:
:
:

250
250
12
0
203
7

[Kabul edenler]
AĞRI
Müştak Aktan
Ahmet Alpaslan
Halid Bayrak
AMASYA
Alunet Eymir
Ali Kemal Yiğitoğlu
ANKARA
Naki Cevad Akkerman
Me'brure Aksoley
İbrahim Rauf Ayaşlı
Raşit Börekçi
Arif Çubukçu
Emin Halim Ergun
Muammer Eriş
İhsan Ezğü
Cevdet Gölet
Fakihe Övmen
61. Naci Tınaz
ANTALYA
Dr. Galip Kahraman
Rasih Kaplan
Mustafa Korkut
AYDIN
Neşet Akkor
Dr. Saferi Akın
Gl. Refet Alpman
Nuri Gröktepe
BALIKESİR
Abdi Ağabeyoğlu
Esat Altan
Fuat Bilal
Osman Niyazi Burcu
Orgl. -İzzeddin Çalışlar
Hacim Çarıklı
Eminittin Çeliköz

kahrettin Tiritoğlu
İsmail Hakkı Uzunçarşılı
BİLECİK
Dr. Muhlis Suner
BİNGÖL
Tahsin Banguoğlu
Feridun Fikri Düşünsel
BİTLİS
Muhtar Ertan
Ziya Geboloğlu
BOLU
(-emil Ozeağlar
Celâl Sait Siren
İhsan Yalçın
BURDUR
Orgl. Kahrettin Altay
BURSA
Pahri Bük
Aziz Duru
Muhlis Erk m en
Cemil öz
Muhittin Baha Pars
Faik Yılmazipek
ÇANKIRI
Dr. Akif Arkan
Rifat Dolunay
Mustafa A. Renda
Gl. Zeki Soydemir
Ahmet İhsan Zeynel oğlu
ÇORUH
Ali Rıza Erem
Atıf Tüzün
ÇORUM
İsmet Eker
Hasene İlgaz
Necdet Yücer

DENİZLİ
Dr. Haindi Berkin an
Naili Küçüka
Hulusi Oral
Kemal Cemal Öncel
DİYARBAKIR
Vedat Dicleli
Cavit Ekin
Feyzi Kalfa gil
Osman Ocak
EDİRNE
Mehmet E. Ağaoğulları
Mahmut N. Gündüzalp
ELÂZIĞ
Mustafa Arpacı
Hasan Kişioğlu
Dv. ibrahim T. Öngören
ERZİNCAN
Rauf Bayındır
Abdül-hak Fırat
ERZURUM
Salim Altuğ
Nafiz Dumlu
Şakir İbrahimhakkıoğlu
Gl. Vehbi Koca güney
Şükrü Koçak
GAZİANTEB
Ömer Asım Aksoy
Gl. Aşır Atlı
Dr. Muzaffer Can'bolat
GİRESUN
Tevfik Ekmen
Kazım Okay
İsmail Sabuncu
Ahmed Ulus
i-'ikret Yüzatlı
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GÜMÜŞANE
Şevket Erdoğan
Şükrü Sökmensüer
Tahsin Tüzün
HATAY
Gl. Byup Duru kan
İÇEL
Dr. Ali Menteşeoğlu
İSPARTA
Kâzım Aydar
Rifat Güllü
Sait Koksal
Kemal Turan
İSTANBUL
Ekrem Amaç
Dr. Nikola FakaÇelli
Atıf Ödül
Dr. Mim Kemal Öke
İZMİR
Ben al Nevzat Anman
Lâtife B. Çeyrekbaşı
Esat Çınar
Sedat Dikmen
Sami Gülcüoğlu
Şükrü Saraçoğlu
KARS
Fevzi Aktaş
Dr. Esad Oktay
Zihni Orhon
Abdurrahman Siirmeı
Tezer Taşkıran
Hüsamettin Tugaç
KASTAMONU
Muzaffer Akalın
Tahsin Coşkan
Ham di Çelen
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KÜTAHYA
Ahmet Bozfoay
Orgl. Asım Gündüz
Memduh îspartalıgil
Ömer özdek
MALATYA
Esat Doğan
Mehmet Sadık Eti *
Mustafa Naim Karaköylü
Dr. Cafer özelçi
Osman Taner
Ahdülkadir Taşangil
MANİSA
Korgl. Ali Rıza Artımkal
Kâmil Coşkunoğlu
İsmail Ertem
KOCAELİ
Faik Kurdoğlu
Ahmet Faik Abasıyanık
Dr. Memduh N. Otaman
İsmail Rüştü Ak.-îal
Yaşar özey
Cenap Aksu
Hilmi öztarhaıı
Fuad Balkan
MARAŞ
Dr. Fazıl Ş. Bürge
Abdullah Yaycıoğlu
Ali Dikmen
MARDİN
Nihat Erim
Mehmet Kâmil Boran
Amiral Şükür Okan
Şemsettin Ekmen
KONYA
Abdülkadir Kalav
Yusuf Mardin
Dr. Hulusi Alataş
Dr. Aziz Uras
Mitat Şakir Altan
Gl. Ali Fuad Cebesoy
MUĞLA
Sedad Çumralı
Abidin Çakır
Dr. Muhsin F . Dündar
MUŞ
Rasim Erel
Hamdi Dayı
Şevki Ergun
Halid Onaran
Fatin Gökmen
NİĞDE
Hulki Karagülle
Vehbi Sandal
Naim Hazim Onat
ibrahim Refik Soyer
Dr. Aziz Perkün
ORDU
Tevfik Fikret Sılay
Dr. Vehbi Demir
H^'Us Ulusan
Mehmet Furtun
Fethi Mağara
Âdil Toközlü
Baki Tümtürk
KAYSERİ
G-l. Salih Avgın
Reşid özsoy
Ömer Taşçıoğlu
Hayrullah Ürkün
KIRKLARELİ
Zühtü Akın
Korgl. Kemal Doğan
Şevket Ödül
KIRŞEHÎR
ismail H. Baltacı oğlu
Şevket Torgut
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Amiral H. Gökdalay
Arif Hikmet Onat
Dr. Zeki Mesut Sezer
Hamdi Şarlaa
Hamdi Yalman
RİZE
Tahsin Bekir Balta
Dr. Saim Ali Dilenire
Ali Zırh
SAMSUN
Naşit Fırat
Rıza Isıtan
Yakup Kalgay
Dr. Sadi Konuk
Mehmed Ali Yörüker
SEYHAN
Dr. Makbule Diblan
Kasım Ener
Dr. Kemal Satır
Hilmi Uran
SİİRD
Sabri Çeliktuğ
Ali Rıza Esen
Lûtfi Yavuz
SÎNOB
Lûtfi Aksoy
SİVAS
Mitat Şükrü Bleda
Nazif Ergin
Şemsettin Günaltay
Hikmet Işık
Kâmil Kitapçı
Muttalip öker
Necmettin Sadak
ismail Mehmed Uğur
Şakir Uma
TEKİRDAĞ
Emin Ataç
Ziya Ersin Cezaroğlu

Ekrem Pekel
Cemil Uybadm
TOKAD
Feyzi Eken
Recai Güreli
Cemal Kovalı
Mustafa Lâtifoğlu
Reşit önder
Mustafa özden
Nazım Poroy
Refik Ahmet Sevengil
TRABZON
Faik Ahmed Barutçu
Sırrı Day
Zekiye Dranaz
Hamdi Orhon
Ali Sarıalioğlu
Muammer Yarımbıyık
TUNCELİ
Necmeddin Sahir Sılan
Mahmut Tan
URPA
Osman Ağan
Vasfi Gerger
Esat Tekeli
VAN
Muzaffer Koçak
Rüştü Oktar
YOZGAD
Fahri Akgöl
Celâl Arat
Ziya Arkant
Kâmil E r i eh
ZONGULDAK
ismail Ergener
Ahmet Gürel
Orhan Seyfi Orhon

/ Reddedenler ]
AFYON KARAHİSAR
Şahin Lâçin
- Kemal özçoban
Akmetl Yeair«ğlu
ESKİŞEHİR
Hasan Polatkan
Abidin Potuoğlu

İÇEL

KÜTAHYA
Dr. Ahmet ihsan Gürso;/

Salih Inankur
Refik Koraltan
Dr. Aziz Koksal

SİNOB
Enver Kök

İSTANBUL
Fuad Hulusi Demirelli

ZONGULDAK
Ali R. Ineeal«mdareğlu
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[Oym hat mayanlar]
AFYON KARAHİSAR | Dr. M. Talât Sdmer
aAZlANTBB
Gl. Sadık Aldoğaa
Mehmet A&kar
Haaiın Bozoa
Hasan Dinçer
Br. Cemal Tunea
AMASYA
Zeki Tarhan
B»ad Uras
ANKARA
Falih Rıfkı Atay
Hıfzı Oğuz Bekata
Avni Refik Bekman
İsmet inönü (Cumhur
başkanı)
Mümtaz ökmen
Dr. Ahmet HâmitSelgil
ANTALYA
Niyazi Aksu
Tayfur Sekmen
Nurulkh Esat Sümer

ÇANAKKALE
Hüseyin Bdngül
Niyazi Çıtakoğlu
Behçet Gökçen
ihsan Karasioğlu
AM Rıza Kırsever (I.)
Nurettin Unen •
ÇORUH
Ali Çoruh
Dr. Cemal Kazancıoğlu
Asım Us
ÇORUM
Edip Alpsar
Naim Atalay
Dr. Mustafa Cantekin
Münir Çağıl
Suheyp Karafakıoğlu
DENİZLİ
Reşad Aydınlı
Cemil Çalgüaer
Abidin
Ege
(t)
Dr.
Behçet
Uz
AYDIN
|
DİYARBAKIR
Mitat Aydın
Fazıl
Ahmed Aykaç
Emin Bilgen
ihsan
Hâmid Tigrel
Dr. Mazhar Germen
Şeref
Uluğ
BALIKESİR
EDİRNE
Muzaffer Akpınar
Fethi
Erimçağ
Süreyya örgeevren
Dr. Bahattin öğûtmeı.
Orgl. Kâzım Özalp
Mehmet öktem
Hilmi Şeremetli
ELAZIĞ
BİLECİK
Fuad
Ağralı
Reşit Bozüyük
Memduh Şevket Esendal Fahri Karakaya
ERZİNCAN
BOLU
.
Ziya
Ağca
Hasan Şükrü Adal
Nahid
Pekean
Hasan Cemil Çam%el
Sabit Sağıroğlu
Lûtfî Gören
ERZURUM
Hıfzırrahman R. öymen
Eyüp
Sabri Akğöl
BURDUR
Mesut
Çankaya (î.)
Ahmet Ali Çınar
Cevat
Dursunoğlu
Dr. M. Şerif Korkut
Münir Hüsrev Göle
BURSA
ESKİŞEHİR
Atıf Akgüç
ismail
Hakkı Çevik
Zehra Budun§
Ahmet
Oğuz
Ahmed Münir Erhan
Emin
Saeak
Mustafa Fehmi Gerçekçi
Abdürrahman Konuli I Kemal Zeytmoğlu

Cemil Alevli
Cemil SaidBarlas
(Bakan)
Bekir Kaleli
Dr. Abdurrahman Melek
GİRESUN
Celâl Esad Arseven
Eşref Dizdar
Dr. Galip K. Züiruo^iu
GÜMÜŞANE
Hasan Fehmi Ataç
Edip Tör
Ahmet Kemal Varınca
HAKKARİ
Selim Seven (î.)
HATAY
Abdullah Çilli
Hasan Muraaloğlu
Abdülgani Türkmen

(t)
Supni Btdir Ulaç
\
Rasim Yurdman
IÇEL
I
Haydar Aslan
I
Halil Atalay
Dr. Celâl Ramazanoğlu
İSPARTA
Şevki Yalvaç
İSTANBUL
Salamon Adato
Dr. Adnan Adıvar
E ı ıia Akaygen
Ali Rıza Arı
Cihad Baban
Celâl Bayar
Gl. Refet Bele
Mareşal Fevzi Çakmak

Orgl. Cemil C. Toydemir
Hüseyin Cahit Yalfaa
Senihi Yürüten
İZMİR
Şevket Adalan (Bakan)
Münir Birsel (Bakan)
Dr. Hüseyin H. Cura
Atıf İnan
Rahmi Köken (I.)
Sait Odyak
Ekrem Oran
Haydar Rüştü öktem
Dr. Kâmran örs
Hasan Âli Yücel
KARS
Mehmet Bahadır (I.)
Akif Eyidoğan
Şerafettin Karacan
KASTAMONU
Gl. Abdullah Alptoğan
Cemil Atay
Dr. Fahri Eeevit
KAYSERİ
Fikri Apaydın
Sait Azmi Feyzieğlıı
Kâmil Gündeş
Faik Seler (1.)
Reşit Turgut
KIRKLARELİ
Dr. Fuad Umay
KIRŞEHİR
NShat Erdem
Sahir Kurutluoğİu
KOCAELİ
Sed*ıd Pek
ibrahim Süreyya Yiğit

KONYA
Muhsin Adil Bînaî
Faruk Nafiz Çamlıbel Dr. Sadi Irmak
Mekki Hikmet Gelenbeğ AH Rraa Türel
Osman Nuri Könp
KÜTAHYA
Fuad Köprülü
Halil Benli ( t )
Recep Peker (I.)
Hakkı Gedik
Ahmet Kemal Silivrili Adnan Menderes

(t)

(I.)

thsan ŞerÖ özgen
Hamdullah S. Tanrıöver Ahmet Tahtakihç

a.)

— 1136 —

I

B : 54

23 . 2 . 1950

MALATYA
Abdurrahim U. Beydağı

MUĞLA
Necatı Erdem
Asım Gürsu
(t>
Nuri özsan
Atıf Esenbel
Dr. Mitat Sakaroğlu
Dr. Hikmet Fırat
NİĞDE
Şefik Tugay
Ferit
E
cer
MaJhmud Nedim Zabcı
Rifat Grürsoy
MANÎSA
Halid Mengi
Yunus M. Alakant
Şevket Raşit Hatip oğlu Şükrü Süer
Hüseyin Ulusoy
Dr. Lûtfi Kırdar
ORDU
Feyzullah Uslu
Yusuf Ziya Ortaç
MARAŞ
RİZE
Dr. Kemali Bayizit
Hasan Cavid Belûl (t.)
(Bakan)
Dr. Fahri Kurtuluş
Rıza Çuhadar
Fuad Sirmen (Bakan)
Dr. Kâmil îdil
SAMSUN
Emin Soysal
Hüseyin Berk
Hasan Reşid Tankut
Hüsnü Çakır (Bakan)
MARDİN
îrfan Ferid Alpaya (I.) Ömer Kara t as (t.)
Muin Köprülü
Rıza Erten

[Açık

SEYHAN
Kemal Çelik
Kasım Gülek (î.)
Cavid Oral (Bakan)
Sinan Tekelioğlu
Ali Münif Yegena
Ahmet Remzi Yüregir
SîtRD
Etem izzet Benice
SlNOB
Suphi Batur
Cevdet Kerim Incedayı
(Başkan V.)
Yusuf K. Tengirşenk
SÎVAS
Reşat Şemsettin Sirer
(Bakan)
Gl. Fikri Tirkeş
TEKİRDAĞ
Fayık öztrak
TRABZON
Daniş Eyilboğlu (î.)

Milletvekillikleri]

Antalya
Erzurum
Kırklareli
Samsun
Sivas
Yozgad
Zonguldak

»•-<<

w
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1
1
1
1
1
1
1

Temel Göksel
Ali Rıza Işıl
Raif Karadeniz (Baş
kan V.)
Hasan Saka
Mustafa R. Tarakçıoğlu
URFA
Atalay Akan
Hasan Oral
Suut Kemal Yetkin
VAN
ibrahim Arvas
YOZGAD
Sırrı Içöz
ihsan Olgun
ZONGULDAK
Emin Erişirgil (Bakan)
Sabri Koçer
Naim Kromer
Nuri Tarhan (I.)
,
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1950 Yılı
Hudut ve Sahiller Sağlık G. M.
Bütçesi

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1950 yılı Bütçe Ka
nunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu ( 1 / 6 2 5 )

T. C.
Başbakanlık
Muamelât Genel Müdürlüğü
Tetkik
Müdürlüğü
Sayı : 71 - 1429
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına

30 . XI . 1949

Katma bütçe ile idare edilen Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün Bakanlar Kuru
lunca 30 . X I . 1949 tarihinde Büyük Millet Meclisine sunulması kararlaştırılan 1950 yılı Bütçe
Kanunu tasarısının gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arzederim.
Başbakan
Ş. Giinaltay

Gider bütçesi gerekçesi
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün 1950 yılı giderleri 1949 yılına nazaran (63 960)
lira fazlasiyle (1 204 753) lira olarak tesbit edilmiştir. Fazlalık haddi zatında (96 988) lira ise
de bu miktardan geçen seneki ödeneklerine naz-aran tenzil olunan (33 028) lira düşülünce hakiki
artışın (63 960) liradan ibaret bulunduğu görülür, fazlalığın (68 501) lirası 1949 yılında kaimi
olunarak bâzı maddeleri yıl içerisinde yürürlüğe girmiş bulunan 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti
Emekli Sandığı Kanununun Genel Müdürlük Bütçesine tahmil eylediği vecibeler karşılığı,
(23 487) lirası da Hükümetimizin Devletlerarası anlaşmalarla yapmayı taahhüt ettiği kara, deniz ve
hava hudutları sağlık hizmetlerinin yerine getirilmesi için gereken masraflar karşılığından ibaret
tir.
Fazla ve eksiklerin ilgili bölüm ve maddeleriyle gerekçeleri aşağıda 'açıklanmıştır:
Fazlalar
1 000

1 200

1
1
12 837

Aylıklar bölümünün (Merkez ve iller memurları açık aylığı) maddelerindedir. Halen
Bakanlık emrinde bulunan 3 memurun yıllık istihkakları 2 475 liradır. Geçen seneki
2 000 liralık ödenek yetişmiyeceği için artırılmıştır.
Ücretler bölümünün 4 ncu (tiler hizmetlileri ücretleri) maddesindedır. 1949 yılı (U)
cetvelindeki kadroların tutarları karşılığının geçen yıl bütçesine bu miktar noksan konul
duğu anlaşıldığından kadro karşılıklarının tamam olarak konulması maksadiyle eklenmiş
tir, fazlalık değildir.
207 nci bölümdedir. Tertibi muhafaza maksadiyle konulmuştur.
208 nci bölümdedir.
»
»
»
»
209 ncu bölümün 1 nci maddesine aittir. 5434 sayılı Kanun ücretli memurlarla hizmet
lilere de emeklilik hakkı tanıyarak bunlardan kesilecek % 25 giriş, % 5 aidat kesenek-leriyle artış farkları için dairelerince aynı nispetlerde karşılık verilmesini âmir bulun
duğundan bu miktar konulmuştur.
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Fazlalar
6 16.'? 209 ncu bölümün 2 nci maddesindedir. 5434 sayılı Kanunun 55 nci maddesine göre bal
lanacak vazife malûllüğü aylıklariyie 66 nci maddesinin (ç) fıkrasına göre bağlanacak
dul ve yetim aylıkları için bütçemizin aylık ve ücret bölümlerindeki ödeneklerin % 1
nispetinde sandığa verilmesi gereken ek karşılık için konulmuştur.
24 560 209 ncu bölümün 3 ııcü (Emekli ikramiyesi karşılığı) maddesine aittir. 1950 yılı içer
sinde emekliye ayrılacak 30 yıldan fazla hizmeti olanlara kanunen verilmesi gereken
ikramiyeler için bu miktar artırılmıştır.
1 209 ncu bölümün 4 ncü maddesindedir 5434 sayılı Kanunun 28 nci maddesi gereğince
1951 den itibaren ödenecek Sandık Yönetim giderleri için açılmış bir tertiptir.
24 940 209 ncu bölümün 5 nci maddesine aittir. 5434 sayılı Kanunun geçici 19 ncu maddesi
gereğince memurların geçmiş hizmetleri için emekli sandığına ödenecek % 15 1er ile
% 5 nispetindeki faiz karşılığı olarak konulmuştur.
1 680 211 nci gece pratika ücreti bölümüne aittir. Yıl içerisinde kurulmuş oln hava meydanları
sıhhi denetleme merkezleri personelinin kanuni istihkakları tutarıdır.
2 000 302 nci bölümün döşeme ve demirbaş maddesine aittir. 1949 yılında 10 000 liradan 2 000
liraya inmiş bulunan ödenekle merkez, idare ve tahaffuzhanelerdeki demirbaştan bilhassa
soba, boru, perde gibi lüzumlu eşyanın yenilenmeleri mümkün olmadığı cihetle eklen
miştir.
1 305 nci bölümün 1 nci merkez kira karşılığı maddesindedir.
2 500 305 nci bölümün 2 nci maddesindedir. Kara hudutlarımızda kurulalak idareler için kira
lanacak binalar dolayısiyle eklenmiştir.
2 309 ncu bölümün 1, 2 nci maddelerine tertiplerin muhafazası için birer lira konulmuştur.
99 309 ncu bölümün 3 ve 4 ncü maddelerine aittir.
9 999 [*] 722 nci bölümün 1 nci maddesine, korunma evlerinde mevcut etüv ve dinamoların tamirleri
maksadiyle konulmuştur.
1 722 nci bölümün 2 nci maddesine aittir, .lift?/,. *•' .'
10 000 421 nci bölümün 2 nci maddesi. Fare öldürme ameliyesine muktazi kükürt mubayaasına ye
tişmediği için arttırılmıştır.
3 731 nci bölümün muhafazası maksadiyle üç maddesinden beherine konulmuş olan birer li
ranın toplamıdır.
96 988

1 400
500
2 000
300
3 500
5 000
3 000
1 000

Toplam

206 nci bölümün 3 ve 4 ncü mekez ve iller memurları doğum yardımı maddelerinden in
dirilmiştir.
302 nci bölümün 1 nci (Kırtasiye) maddesinden tasarruf edilmiştir.
302 nci bölümün 3 ncü (öteberi) maddesinden tasarruf edilmiştir.
303 ncü Basılı kâğıt ve defterler bölümünden tasarruf edilmiştir.
304 ncü bölümün 3 ve 4 ncü merkez ve iller telefon ve başka haberleşme ücret ve gi
derleri maddelerinden tasarruf edilmiştir.
421 nci bölümün 1 nci maddesinden indirilen bu miktar aletlerin onarılması için 722 nci
bölümün 1 nci maddesine nakledilmiştir.
306 nci giyecekler bölümüne aittir.
307 nci bölümün 1 nci sürekli göev yolluğu maddesinden tasarruf edilmiştir.

[*] (5 000) lirası 421 nci bölümün 1 nci maddesinden
eklenmiştir. Fazlalık (4t 999) liradır.
( S. Sayısı: 121)
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Fazlalar
100 451 nci bölümün 1 nci maddesinden tasorruf edilmiştir,
1 000 501 nui geçen yıl borçları bölümüne aittir. Çıkacak borçların 3 000 lira ile karşılanabi
leceği düşünülmüştür.
1 226 502 nci bölümün 1 ve 2 nci maddelerin dedir, ödenen borçlar dolayısiyle bu miktar indi
rilmiştir.
3 701 nci onarma işleri bölümüne aittir.
13 999 721 nci taşıtlar satınalma karşılığı bölümüne aittir. Geçen yıl mubayaa olunan kamyone
tin ödeneği olup indirilmiştir.
33 028 Toplam

*

,'

Gelir Bütçesi gerekçesi

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün 1950 yılı gelirleri 1949 yılma nazaran 63 960
lira fazlasiyle 1 204 753 lira olarak tahmin edilmiştir. Fazlalık haddizatında 73 493 lira ise de
bu miktardan 1950 yılı ödeneklerine nazaran tenzil olunan 9 533 lira düşülünce hakiki fazlalık
63 960 liradan ibarettir.
Fazla ve eksiklerin ilgili bölüm ve maddeleriyle gerekçeleri aşağıda çıkarılmıştır.
Fazlalar
35 000 1 nci Resimler bölümünün 1 nci Sıhhiye resmi maddesindedir. 1949 yılı içinde Devlet
Denizyolları ile armatörler tarafından mubayaa olunarak ticaret filomuza katılan yol
cu ve yük gemileri dolayısiyle gelirin bu miktar artacağı hesaplanmıştır.
10 000 1 nci Bölümün 3 ncü Bulaşık resmi maddesindedir. Bu resmin de yıl içindeki artışı na
zara alınarak bu miktar artacağı tahmin edilmiştir.
28 493 4 ncü Geçen yıldan devredilecek nakit bölümüne bu miktar tasarruf olunacağının he
saplanmasına binaen konulmuştur.
73 493 Toplam
Eksikler
9 533 3 ncü Genel Bütçeden yardım bölümüne aittir. Bâzı hükümleri yıl içerisinde yürürlüğe
girmiş bulunan Emekli Sandığı Kanununun idaremize yüklemiş bulunduğu vecibeler
dolayısiyle Hazineden almak zaruretinde kaldığımız yardım miktarında ancak bu kadar
tenzilât yapılması mümkün olabilmiştir.
9 533 Toplam

( S. Sayısı : İ2İ )

Rapor

Bütçe Komisyonu Yüksek Başkanlığına
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı ve Katma Bütçeli Hudut ve Sahiller Sağlık Genel
Müdürlüğünün 1950 malî'yılına ait Gider ve Gelir bütçelerinin Yüksek Komisyonca teshit buyrulmuş olan esaslar göz önünde bulundurularak yapılan incelenmesinde bugünkü kuruluşiyle deniz
ve havayollarından gelecek bulaşıcı hastalıkların memleketimize girmemesine tevazula çalışmakta
bulunduğunu müşahede eylediğim mezkûr Genel Müdürlüğün rasyonel çalışmayı hedef tutarak ha
zırladığı kuruluş kanuniyle de Güney ve Doğu komşularımızda daima mevcut olan bulaşıcı has
talıkların kara sınırlarımızdan yurdumuza geçmesini önlemek üzere buralarda da merkezler kurul
ması için lüzumlu personel kadrolarının temini cihetine gidildiği anlaşılmış olmakla beraber bu ve
sile ile Güneyin mühim bir giriş ve temas kapısı haline gelmiş bulunan iskenderun Limanında has
taların tecrit müşahede, tedavi ve temizliklerinin temini için İzmir ve istanbul'a mütenazır olmak
üzere bir tahaffuzhane ile küçük mikyasta da olsa 'bir lâboratuvar tesisinin çok yerinde ve lüzum
lu bir sağlık hizmeti olacağını belirtmeyi vazife sayarım.
A)

Gider Bütçesi

Genel Müdürlüğün 1950 yılı gider bütçesi 1949 yılı Gider Bütçesi tutarı olan (1 140 793) lira
dan (96 988) lira fazlasiyle (1 204 753) lira olarak teklif edilmekte ise de gider bütçesinin aşa
ğıda noksanlar kısmında müfredatı arzolunacak tertiplerinden yapıldığı görülen (33 028) liralık
tasarrufla karşılaştırılınca fazlalık hu miktar noksaniyle (63 960) liradan ibarettir.
a)

Zamların açıklanması

Lira
1 000 201 nci bölümün 3 ve 4 ncü (Merkez ve iller memurları açık aylığı) maddelerindedir. Yıl
içerisinde Bakanlık emrine alınarak halen tavzif edilmemiş bulunan 30, 25, 20 lira aylıklı
üç memurun yıllık hak edişleri 2 475 lira olduğuna göre zam uygundur.
1 200 202 nci bölümün 4 ncü (iller hizmetlileri ücreti) maddesindedir. 1949 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (D) cetvelindeki kadrolar tutarının bütçeye bu miktar noksan konulduğunun
anlaşılması üzerine kadro karşılıklarının bütçeye tamam olarak konulması maksadiyle ek
lendiği anlaşılmıştır. Haddizatında bir /am değildir.
Hesabı : (D) cetvelindeki kadroların yıllık tutarları
174 720
Geçen yıl bütçesindeki ödenek noksan olap bu sene tamamlanan
172 520
v
1 200
207 nci (3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince Ödenecek yabancı dil para mükâ
fatı) bölümündedir. Mükâfat verilmesini gerektirecek bir durumla karşılaşıldığı takdirde
muktazi ödeneği alınmak üzere şimdilik bir lira konulmuştur.
208 nci (5439 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine göre memurlara verilecek ikramiye kar
şılığı) bölümündedir, ikramiye verilmesini icabettirecek bir halin zuhuruna kadar tertibin
muhafazası maksadiyle konulduğu anlaşılmıştır.
( S. Sayısı : 121)

İra
12 837

209 ncu (5434 sayılı Kanun gereğince Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak
ödemeler) bölümünün 1 nci (% 5 emekli ve % 25 giriş kesenekleriyle artış farkları kar
şılığı) maddesindedir.
4644 sayılı Kanunun dışında kalan O-enel Müdürlük ücretli memurları ile hizmetlilerine
emeklilik hakkı tanıyan 5434 sayılı Kanun bunlardan kesilecek % 25 giriş ve % 5 aidat
ile aylık ve ücretleri artanlardan kesilecek artış farkları için dairelerince aynı nispet
lerde karşılık verilmesini âmir bulunduğundan artış da kanunidir.

6 168

Aynı bölümde 2 nci (% 1 ek karşılıkları) maddesindedir. Emekli Kanunu 55 ve 66 nci
maddelerine göre bağlanacak vazife malûllüğü ile dul ve yetim aylıkları için daire
bütçelerinin aylık ve ücret bölümlerindeki ödeneklerin (% 1 ) i nispetindeki paraların
emekli sandığına verilmesini âmir bulunduğu cihetle konulduğu anlaşılmıştır.
Hesabı :
Lira
424 200
196 320
3 750

Bütçenin aylıklar bölümündeki ödeneklerin tutarı
»
ücretler bölümündeki ödeneklerin tutarı
»
geçici hizmetliler ücreti bölümündeki ödeneklerin tutarı

624 270 Toplam
Bu miktarın % 1 i 6 242 lira olduğıma göre dairesince bütçeye konulan ödeneğin 79 lira
noksan olduğu görülmüştür. Bu noksanın aynı bölümün 5 nci maddesine konulmuş olan
Ödenekten tamamlanarak ödeneğin 624^ lira ve (5) nci madde ödeneğinin de bu miktar
noksaniyle 24 861 lira olarak düzeltilmesini uygun buldum.
24 560

Yine 209 ncu bölümün 3 ncü (EmekH ikramiyesi karşılığı) maddesindedir. Yaş haddi
dolayısiyle emekliye ayrılacak memurlardan hizmet müddetleri 30 yıldan fazla olanlara
verilmesi gereken ikramiye karşılıklarıdır.
1 Aynı bölümün 4 ncü (Sandık yönetim giderleri' karşılığı) maddesindedir. 5434 sayılı
Kanunun 28 nci maddesi hükmünün yerino getirilmesi için açılarak bu sene için 1 lira
konulmuştur.

24 940

Yine ayni bölümün 5 nci (diğer ödemeler) maddesindedir. Emekli Sandığı Kanununun
geçici 19 ncu maddesi gereğince memurların 1 . 1 . 1946 dan evvelki hizmetleri için san
dığa 15 senede mukassatan ödenmesi gereken % 15 1er ile % 5 nispetindeki faizleri kar
şılığı olup hizmet müddetlerini gösterir cetveller henüz tesbit edilerek Sayıştayın vize
sinden geçmediği cihetle takribi konulduğu anlaşılmıştır.

1 680

211 nci (gece pratika ücreti) bölümündedir. Yıl içerisinde Yeşilköy'le Etimesgut Hava
meydanında kurulmuş olan hava meydanları sıhhi denetleme merkezleri personeline
Genel Müdürlük Memurları maaşatımn Tevhit ve teadülü hakkındaki 1587 sayılı Kanu
nun (3) ncü maddesi gereğince verilmesi gereken ücret karşılığıdır.
Hesabı :
Hava meydanı sıhhi denetleme merkezi tabipleri için ayda 30 liradan
30X2X12== 720
Hava meydanı sıhhi denetleme merkezi kâtip ve tephir memurları için
ayda 30 liradan
30X2X12—720
Hava meydanı sıhhi denetleme merkezi başkoruyueularına ayda 10
liradan
1 0 X 2 X 1 2 = 240
Toplamı
( S. Sayısı; 121)
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1

Lira
2 000

1
2 500

302 nci (îller büro giderleri) bölümünün 2 nci (döşeme ve demirbaş) maddesindedir.
Geçen yıl 10 000 lira iken tasarruf düşüncesiyle 2 000 liraya indirilen ödeneğin ihtiya
cı karşılamadığı görülmüş, iki sene evvel istanbul'a naklolunan Genel Müdürlüğünün
lüzumlu demirbaşiyle 38 merkez idare ve 3 tahaffuzhanede eskiyerek kullanılmaz bir hale
gelmiş olan eşyanın gereken tamirlerinin yapılması maksadiyle konulduğu anlaşıldığından
uygun göülmüştür.
305 nci kira bölümünün 1 nci (Merkez)

maddesinin muhafazasını

teminen konulmuştur.

305 nci kira bölümünün 2 nci iller maddesindedir.
Yukarda arzolunduğu veçhile Doğu ve Güney sınırlarımızda kurulacak idareler için ki
ralanacak binalar dolayısîyle artırıldığı görülen ödeneğin yetişmiyeceği, Belediyece yık
tırılması için
tahliye olunan Gelibolu tdaresi için yine sahilde bina kiralanması za
ruretine binaen dairesince yapılmış olan 250 liraya daha 250 lira ilâvesiyle madde
ödeneğinin 10 500 liraya çıkarılmasını uygun görmekteyim.

1

309 ncu bölümün 1 nci (Merkez taşıtlaları
muhafazası maksadına dayanmaktadır.

işletme giderleri)

1

Aynı bölümün 2 nci merkez taşıtları onarma gideleri
muhafazası maksadiyle konulduğu anlaşılmıştır.

maddesindedir. Tertibin

maddesindedir. Yine

tertibin

99

309 ncu bölümün 3 ncü iller taşıtları
işletme ve 4 ncü iller taşıtları onarma giderleri
maddesinin geçen sene karışık bir halde bulunan ödeneğe nazaran farkıdır.

10 000

421 nci bölümün 2 nci (Temizleme gereçleri ve işçi giderleri maddesindedir. 1949 Büt
çesindeki (25 000) liralık ödeneğin Milletlerarası Sözleşmeler gereğince gemilerde
altı ayda bir yapılmakta olan, fare öldürme ameliyesine muktazi kükürt ve diğer lüzumlu
malzeme mubayaası ile bu ameliyede kullanılan işiçlere verilmekte olan gündeliklere kâfi
gelmemesi üzerine artırıldığı anlaşılmış, ihtiyacın yıl içerisinde diğer bir maddeden yapıl
mış olan (10 000) liralık aktarma ile sağlandığı, ödeneğin kâfi gelmemesine evvelce beher
kilosu (50) kuruşa alman Amerikan veya İtalya menşeli kükürdün beher kilosunun son
günlerde birdenbire (90) kuruşa çıkmasının sebep olduğu görülerek yapılan zam haklı bu
lunmuştur.

9 999

722 nci bölümün 1 nci maddesine tahaffuzhanelcrdeki etüvlerle dinamo ve sair alet ve
araçların onarılma ve yenilenmeleri için konulduğu görülen bu ödeneğin (5 000) lirası ge
çen yıl bütçesinde esasen mevcut olup bu yıl isletme ve onarma tertiplerinin ayrılmaları üze
rine ilgili olduğu 421 nci bölümün 1 nci maddesinden tenzil ile bu maddeye eklenmiştir. Bu
itibarla fazlalık (9 999) lira olmayıp (4 999)liradır ki, bu para ile tahaffuzhaneler dinomalarmm tamir olunacakları anlaşılmıştır.

1

722 nci bölümün 2 nci maddesine tertibin muhafazası maksadiyle konulmuştur.

3

731 n,ci bölümün 1, 2 ve 3 ncü maddelerinden her birisine maddelerin
konulmuş olan birer liradan ibarettir.
b)

1 400

muhafazası için

Noksanların açıklanması

206 nci bölümün 3 ve 4 neü merkez ve iller memurları doğum yardımı maddelerindedir.
Şimdiye kadar memurlara almakta bulundukları aylıkların tutarları nispetlerinde ya
pılmakta olan doğum yardımlarının Hükümetçe değiştirileceğine binaen bu miktar indi
rilmiştir.

(S. Sayısı i 121)
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500
2 000

302 nei bölümün 1 nci (tiler kırtasiyesi) maddesinden tasarruf edilmiştir.
302 nci bölümün 3 ncü (iller Öteberi. giderleri) maddesinden tasarruf ma'ksadiyle indi
rilmiştir.

300
3 500

303 ncü basılı kâğıt ve defterler bölümünden tasarruf ma'ksadiyle indirilmiştir.
304 ncü bölümün 3 ve 4 ncü telefon ve başka haberleşme ücret ve giderleri maddele
rinden indirilmiştir.

3 000

306 nci (Giyecekler) bölümünden tasarruf edilmiştir.

1 000
5 000

307 nci bölümün 1 nci sürekli görev yolluğu maddesinden tasarruf edilmiştir.
421 nci bölümün 1 nci (Etüv aletleri ve araçları işletme giderleri) maddesinden indiri
lerek alâkasından dolayı 722 nci bölümün 1 nci maddesine ilâve edildiğinden indirme
sayılmaz.
100 451 nci bölümün 1 nci satınalma ve abone karşılığı maddesinden tasarruf edilmiştir.

1 000

501 nci geçen yıl borçları bölümünden ödenmiş bulunan borçlar göz önüne alınarak in
dirilmiştir.

1 226

502 nci bölümün eski yıllara taallûk eden 1 nci ve 2 nci maddelerinden tasarruf edil
miştir.

3
13 999

701 nci onarma bölümünden

indirilmiştir.

721 nci taşıtlar satınalma karşılığı böHimüne konulmuş olan (14 000) liralık Ödenekle alın
masına müsaade olunan Urla Tabaffn/hanesi hasta nakliye kamyoneti alınmış olduğundan
lüzumu kalmıyan ödenek tasarruf olunmuş 1 lirası tertibin muhafazası maksadiyle bıra
kılmıştır.
Netice :
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü gider bütçesinin;
1. 305 nci kira bölümünün 2 nci maddesine dairesince eklenen 2 500 liraya Doğu ve Gü
ney sınırlarımızda kurulacak idarelerle Gelibolu idare binası ittihaz edilmek üzere kirala
nacak binalar için daha 2 500 lira ilâvesiyle ödeneğin 10 500, bölüm toplamının bu mik
tar fazîasivle 10 501 lira,
2. Genel Müdürlük kuruluşundaki hakimlerin meslekî bilgilerini artırmak üzere idarenin
İstanbul ve İzmir'deki lâboratuvarlarmda kurs görmeleri sağlanmak için 307 nci yolluklar
bölümünün 2 nci (Geçici görev yolluğu) maddesine 3 000 ilâvesiyle madde ödeneğinin 8 000,
yolluklar bölümü toplamının 11 001, 3 ncü kısım toplamının da 139 199 lira,
3. Kurs hizmetlerinin sağlanması için de 421 nci bölümün 3 ncü (İstanbul ve İzmir Li
man ve Şehir Bakteriyoloji Evleri giderleri) maddesine 4 000 lira ilâvesiyle ödeneğin
12 000, bölüm toplamının 139 199 lira,
4. Yukardaki fıkraları zamlaır dolayısiyle kısımlar toplamında 3 ncü kısmı toplamı sütu
nundaki 1950 yılı teklifinin 139 199, zamlar toplamının 10 102, 4 ncü kısım toplamı
sütunundaki 1950 yılı teklifinin 164 100, zamlar toplamının 14 000, Genel toplam sütu
nundaki 1950 yılı teklifinin (1 214 253) ve zamlar toplamının 106 488 lira olarak dü
zeltilmesini bu suretle meydana gelecek 9500 lira fazlalığın gelir bütçesinin 1 nci resim
ler bölümünün 1 nci sıhhiye resmi maddesine 9 500 lira ilâve suretiyle karşılanması yüksek
Komisyonunuzun takdir ve tasviplerinize arzediyorum.

(S. Sayısı: 121)
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Lira
B)

Gelir bütçesi

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün 1950 yılı Gelir Bütçesinin 1949 yılı Gelir
Bütçesi tutarı olan (1 140 793) liradan (73 493) lira fazlasiyle teklif edildiği görülmüş
tür Gelir Bütçesinin müfredatı arzolunacak tertiplerinden yapıldığı görülen 9 533 liralık
tasarruf nazarı dikkate alınınca hakiki fazlalık bu miktar noksaniyle 63 960 liradan iba
ret bulunmaktadır.
a)

Zamların açıklanması

35 000

1 nci (resimler) bölümünün 1 nci (sıhhiye resmi) maddesindedir. (500) sayılı rüsumu
sıhhiye Kanununa istinaden millî ve yabancı gemilerden tahsil edilmekte olan ve idare
nin başlıca gelir kaynaklarından birisini teşkil eden bu resim de son iki ayda görülen
fazlalık nazarı dikkate alınmak suretiyle yapılmış olan artırma uygun ise de, yapılan
hesaJba göre bu resmin daha 9 500 lira artırılmak suretiyle gider bütçesi sonunda tek
lif eylediğim zamlara karşılık tutulması yerinde olur kanaatindeyim.

10 000

1 nci bölümün 3 ncü (Bulaşık resmi) madesiridedir. Yıl içerisinde ticaret filomuza ilti
hak eden yolcu ve yük gemilerinin tezyidi dolayısiyle her altı ayda bir bu gemilerde
yapılmakta olan fare öldürme ameliyesi de artmış ve bu ameliyeye mukalbil tahsil edi
len masraf karşılığında da bir artış husule geldiğinden yapılan zam yerinde görülmüş
tür.

28 493 4 ncü (Geçen yıldan devredilecek nakit) bölümündedir. İdarece hassasiyetle takip olun
duğu anlaşılan tasarruflu hareket neticesinde yıl sonunda bu miktar fazlasiyle nakit
devredileceği anlaşılmıştır.
b)

Noksanların açıklanması

9 533 Genel Bütçeden yardım bölümündedir Hareden beri Genel Müdürlük gelirinde görülen
inkişaf neticesinde Genel Bütçeden alınmakta olan yardımdan bu sene 100 000 lira nok
san talep edilmesi mümkün bulunmakta iken 5434 sayılı Emekli Kanununun idareye
taihmil eylediği bu miktar raddesindeki vecibelerin yerine getirilebilmesi için bu sene de
yardım alınmak mecburiyetinde kalındığı görülmüş olmasına rağmen bu yardımdan az
da olsa foir miktar tasarruf olunmasını kayda değer 'bulduğumu belirtmek yerinde olur.
Netice :
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1950 yılı Gelir Bütçesinin 1 nci kısmına dâhil 1
(Resimler) bölümüne gider bütçesi sonunda açıklanan sebeplerden dolayı dairesince yapılan 35
liralık zamma 9 500 lira daha ilâvesiyle madde toplamının 44 500, bölüm toplamının 54 500
sımlar toplamında zam toplamının 82 000 ve 1950 teklifi sütunları toplamının da 1 214 253
olarak düzeltilmesini Yüksek Komisyonunuzun takdir ve tasviplerine arzeylerim.

nci
000
kı
lira

Konya Milletvekili
Dr. Muhsin Faik Dündar

( S. Sayısı : 121)
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Bütçe Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Bütçe Komisyonu
Esas No. î/625
Karar No. 38

4 . 1 . 1950

Yüksek Başkanlığa
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
nün 1950 yılı Bütçesi hakkında Başbakanlığın
30 . X I . 1949 tarihli ve 71/1429 sayılı tezkere
siyle Yüksek Meclise sunulan Kanun tasaırsı
komisyonumuza havale buyurulmakla Sağlık ve
Sosyal Yadım Bakanı Kemali Bayizit ve adı ge
çen İdare Genel Müdürü ve Maliye Bakanlığı
adına Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürü
hazır oldukları halde incelenip görüşüldü.
Komisyon adına bu Genel Müdülük Bütçesini
inceliyen raportörün raporu okunmuş ve tümü
üzerinde alman izahlardan sonra bölümlerin inoelnemesine başlanmıştır."
Gider bütçesi :
1950 yılı için Genel Müdürlüğün gider büt
çesi (1 204 753) lira olarak tesbit edilmiş bulun
maktadır. Geçen yıla nazaran iki hizmete ait
ödeneklerde esaslı artış görülmektedir. Bunlardan
biri Emekli Kanununun uygulanmasından doğan
artıştır ki toplamı (68 501) liradır. Diğeri de
Devletlerarası Anlaşmalar icabı olarak kara, de
niz ve hava sınırlarımızda yapılması gereken sağ
lık hizmetlerinin yapılması için konan fazla öde
nektir. Bunun miktarı da (23 487) liradır.
Diğerleriyle birlikte miktarı (96 988) lira tutan bu
fazlalıklara mukabil bâzı hizmetlerin 1949 yi
lı seyrine göre daha az ödeneklerle idaresi kabil
olduğu anlaşılarak bunlardan, tümü (33 028)
liraya varan bir indirme yapılmış ve bu suretle
gider bütçesi toplamının geçen yıla göre (63 960)
lira bir fazlalık arzettiği görülmüştür.
Komisyonumuz sınır sağlık hizmetlerini mev
cut mevzuatımıza ve Devletlerarası Anlaşmala
ra göre normal olarak yapa gelmekte olan Genel
Müdürlüğün 1950 yılı Gider Bütçesi doğum
yardımına diğer bir tertipten (600) liralık aktar
ma yapmak suretiyle (1 204 753) lira olarak ay
niyle kabul edilmiştir.
Gelir bütçesi:
İdarenin gelir bütçesinde de geçen yıla na
zaran (73 493) lira artış ve (9 533) lira da ek
siliş mevcut olup bunun hâsılası olarak geçen
yıldan (63 960) lira fazlasiyle (1 204 753) lira

olarak tahmin edilmiş bulunmaktadır.
Fazlalıklar, Denizyollarmca ve armatörlerce
yeniden Ticaret filomuza katılan gemiler sebe
biyle Sıhhiye Rüsumu maddesinde görülmekte
olup bu maddeye (35 000) lira eklenmiş ve Bu
laşık Resmi gelirlerinin geçen yıl seyrine göre
(10 000) lira artış sağlıyacağı anlaşıldığından
bu madde de (10 000) lira fazla tahmin edilmiş
tir. Geçen yıldan devredilen nakitte de hâsıl
olan (28 493) liralık fazlalık gelir arasına alın
mıştır.
Hazine yardımından bir kısmı 1949 yılı iki
aylık ek ödenekle Hazinece temin edildiğinden
bu miktar 1950 yardımından düşülmüştür.
Bu suretle teklif edilen Gelir Bütçesi de
(1 204 753) lira olarak Komisyonumuzca ay
niyle kabul edilmiştir.
Bütçe tasarısı :
Tasarı, bütçenin uygulanmasını sağlıyan yıl
lık hükümleri kapsaması itibariyle ayniyle ka
bul edilmiştir.
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü
nün 1950 yılı Bütçe tasarısı bağlı cetvelleriyle
birlikte Kamutayın onayına arzedilmek üzer<>
Yüksek Başkanlığa sunulur.
Başkan
Başkan V.
Sözcü
Mardin
Diyarbakır
Kastamonu
R, Erten
/. H. Tigrel
M. Akalın
Kâtip
Ankara
Amasya
Ankara
A. K. Yiğit oğlu
C. Gölet
F. öymen
Erzincan
Bolu
Eskişehir
N. Pekcan
Muhalifim
C. 8. Siren
A. Potuoğlu
îzmir
Kastamonu
Kırklareli
Sf. Dikmen
T. Coşkan
Korgl. K. Doğan
Konya
Manisa
Dr M. F. Dündar F. Kurdoğlu
Samsun
Seyhan
M. A. Yörüker
A. R. Yüreğir
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Urfa
E. Tekeli

Ordu
H. Yalman
Urfa
A. Akan
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BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎRÎŞÎ

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1950
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1950
yılı Bütçe Kanunu tasarısı
yılı Bütçe Kanunu tasarısı
|
MADDE 1. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1950 Bütçe yılı giderleri için
bağlı (A) şaretli cetvelde gösterildiği üzere
(1 204 753) lira ödenek verilmiştir.

|
\
j
i

MADDE 2. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1950 Bütçe yılı giderlerine karşılık olan gelirler bağlı (B) işaretli cetvelde
gösterildiği üzere (1 204 753) lira tahmin edilmistir.

|
i
j
}

MADDE 1 .— Ayniyle kabul edilmiştir.

MADDE 2. — Ayniyle kabul edilmiştir.

MADDE 3. — Hudut ve Sahiller Sağlık Ge- I
nel Müdürlüğünce 1950 Bütçe yılında elde edi- t
lecek gelir çeşitlerinden herbirinin dayandığı
hükümler bağlı (C) işaretli cetvelde gösteril- 1
mistir.
Bu cetvelde yazılı gelirlerin tarh ve tahsiline
1950 Bütçe yılında da devam olunur.

MADDE 3. — Ayniyle kabul edilmiştir.

MADDE 4. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel
Müdürlüğünün 30.VI.1939 tarihli ve 3658 sayılı
Kanunun 19 ncu maddesine giren hizmetlileri
bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir.
3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince
geçici mahiyetteki hizmetler için Bakanlar Kuru
lu kararı ile kadro alınabilecek tertipler bağlı
(E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar j
ertesi yıl bütçesiyle Büyük Millet Meclisine su
nulur ve bunların eldeki kadrolara ekleme olma
ması şarttır.
J

MADDE 4. — Ayniyle kabul edilmiştir.

MADDE 5. — Geçen yıl borçları bölümündeki
ödenek üstünde çıkacak borçlar ilgili oldukları
hizmetlere ilişkin bölümlerden bu tertibe Maliye
Bakanlığınca aktarılacak ödeneklerden ödenir.
1928 - 1948 yıllarına ilişkin olup ta 26.V.1927
tarihli ve 1050 sayılı Muhasebi Umumiye Kanu
nunun 93 ncü maddesine göre zaman aşımına
uğramamış ve karşılıkları yılları bütçelerinde
bulunan borçlar, 1950 yılı bütçesinin gider bö
lümleri artıklarından eski yıllar borçlan bolümüne Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenek
lerden ödenir.

MADDE 5. — Ayniyle kabul edilmiştir.

I

>
i

ı

MADDE 6. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel. Müdürlüğü teşkilâtı hakkındaki 13 . V . 1940 I
tarihli ve 3820 sayılı Kanuna bağlı (3) sayılı
cetvelde yazılı kadrolardan bağlı (L) işaretli i

MADDE 6. — Ayniyle kabul edilmiştir.
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Hü.
cetvelde gösterilenler 1950 bütçe yılında kulla
nılmaz.
MADDİM 7. — Gider bölümlerden yapılacak
harcamalara ilişkin formül bağlı (R) işaretli
cetvelde gösterilmiştir.

MADDE 7. — Ayniyle kabul edilmştir.

MADDE 8. — Bu kanım hükümleri 1 Mart
.1950 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

MADDE 8. — Ayniyle kabul edilmiştir.

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

MADDE 9. — Ayniyle Kabul edilmiştir.

Başbakan
S. Giinaltay

Devlet Bakanı
Başbakan Yardımcısı
Nihat Erim
Devlet Bakam
Adalet Bakanı
C. S. Barlas
Fuad Sirmen
Millî Savunma Bakanı
İçişleri Bakanı
H. Çakır
E- Eıişirgil
Dışişleri Bakanı
Maliye Bakanı
N. Sadak
î. R. Aksal
Millî Eğitini Bakanı
Bayındırlık Bakam
Tahsin Banguoğlu
S. Adalan
Eko. ve Ticaret Bakanı
Sa. ve So. Y. Bakanı
Vedat Dicleli
Dr. K. Bayizit
(I. ve Tekel Bakanı
Tarım Bakanı
Dr. Ş. Bürge
Cavid Oral
Ulaştırma. Bakanı
Oalışma Bakanı
D*. Kemal Satır
Reşat Ş. Sirer
İşletmeler Bakanı
Münir Birsel
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A - CETVELİ
1949
B.

M.

1950 yılı için

Yılı
ödeneği

Hükümetçe
istenen

Komisyonca
kabul edilen

Lira

Lira

Lira

^ ı ^oo

98 800
322 400
500
2 500

98 800
322 400
500
2 500

423 200

424 200

424 200

91

~™

17 o

co n

12 000
9 600
16 080
158 640

12 000
9 600
16 080
158 640

195 120

196 320

196 320

3 750

750
3 000

750
3 000

Bölüm toplamı

3 750

3 750

3 750

I I - Başka haklar
Geçici tazminat
4178 ve 4598 sayılı Kanunlar

900

900

900

20 000

4 000
16 000

4 000
16 000

3.000

600

800

1 000

1 400

ödeneğin çeşidi
ikinci kısım - Personel gider
leri

201
1
2
3
4

I - Aylıklar ve ücretler
Aylıklar
Merkez memurları aylığı
iller memurları aylığı
Merkez memurları açık aylığı
iller memurları açık aylığı

l
\
}
Ş

Bölüm toplamı
202
1
2
3
4

Ücretler
Merkez memurları ücreti
iller memurları ücreti
Merkez hizmetlileri ücreti
iller hizmetlileri ücreti

(
\
]
\

Bölüm toplamı
203

205
206

o ooo

Geçici hizmetliler ücreti
1 Merkez geçici hizmetlileri üc- ]
reti
\
2 iller geçici hizmetlileri ücreti j

gereğince yapılacak zamlar ve
yardımlar
1 Merkez memurları çocuk zam- ]
mı
[
2 iller memurları çocuk zammı J
3 Merkez memurları doğum yaı*- ]
dimi
}
4 iller memurları doğum yardımı J
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1949
Ödeneğin çeşidi

1950 yılı için

Yılı
Ödeneği

Hükümetçe
istenen

Komisyonca
kabul edilen

Lira

Lira

Lira

Merkez memurları ölüm yar- ]
dimi
\
İller memurları ölüm yardımı J

5 000

2 000
3 000

2 000
3 000

28 000

26 600

27 200

21 060

33 897
6 163
35 000

33 897
6 163
35 000

10 440

1
24 940

1
24 940

Bölüm toplamı

31 500

100 001

100 001

Temsil ödeneği
Gece pratika ücreti
Emekli, dul ve yetim aylıkları

1 500
20 000
50 000

1 500
21 680
50 000

1 500
21 680
50 000

İkinci kısım toplamı

753 970

824 953

825 553

3 000
2 000
9 000

500
1 000
3 000

500
1 000
3 00D

Bölüm toplamı
3656 sayılı Kanunun 5 nci mad
deleri gereğince ödenecek ya
bancı dil para mükâfatı
5439 sayılı Kanunun 3 ncü
maddesine göre memurlara ve
rilecek ikramiye karşılığı
5434 sayılı Kanun gereğince
Türkiye Cumhuriyeti Emekli
Sandığına yapılacak ödemeler
% 5 emekli ve % 25 giriş kese- ]
nekleri ile artış farkları karşılığı
[
% 1 ek karşılıkları
J
Emekli ikramiyesi karşılığı
1
Sandık yönetim giderleri kar
şılığı
\
Diğer ödemeler
J

Ö

0

Üçüncü kısım - Yönetim gider
leri
Merkez büro giderleri
Kırtasiye
Döşeme ve demirbaş
Öteberi giderleri
( S. Sayısı : 121)
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1950 yıl.ı için

1949
B.

M.

ödeneğin çeşidi

Yılı
ödeneği

Hükümetçe
istenen

Komisyonca
kabul edilen

Lira

Lira

Lira

4 Aydınlatma
5 Isıtma
Bölüm toplamı
302
1
2
3
4
5

303
304
1
2
3
4

îller büro giderleri
Kırtasiye
Döşeme ve demirbaş
öteberi giderleri
Aydınlatma
Isıtma

1 000
4 000

28 000

9 500

9 500

2
3
4
4
5

000
000
000
000
000

2 000
3 000
4-000
4 000
5 000

Bölüm toplamı

0

18 000

18 000

Basılı kâğıt ve defterler
Posta, telgraf ve telefon ücret
ve giderleri
Merkez posta ve telgraf ücretleri
îler posta ve telgraf ücretleri
Merkez daireleri telefon giderleri
tiler telefon giderleri

7 000

6 700

6 700

3 500

2 500
1 000

2 500
1 000

8 500

2 000
3 000

2 000
3 000

12 000

8 500

8 500

-m
5- 500

11
8 000

1
8 000

5 500

8 001

8 001

15 000

12 000

12 000

4 000
5 000

3 000
5 000
1

3 000
5 000
1

]
^
J
}
[
J

Kira karşılığı
1 Merkez
2 İller

l
S
Bölüm toplamı

306
307

1 000
4 000

0
0
0
0
0

Bölüm toplamı
305

5 000
9 000

Giyecekler
Yolluklar
1 Sürekli görev yolluğu
2 Geçici görev yolluğu
3 Yabancı memleketler yolluğu
Bölüm toplamı
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9 001

8 001

1

8 001

16
1949
B.
308

M.

ödeneğin çeşidi
4598 sayılı Kanun gereğince
ödenecek tedavi giderleri ve
yollukları
Merkez
(
İller
S

Hükümetçe
istenen

Komisyonca
kabul edilen

Lira

Lira

Lira

3 000

1 000
2 000

1 000
2 000

3 000

3 000

3 000

59 896

1
34 995
25 000

1
34 995
25 000

Bölüm toplamı

59 896

59 997

59 997

Üçüncü kısım toplamı

139 397

133 699

133 699

1 000
1 000

1 000
1 000

1 000
1 000

5
7
1
5

5
7
1
5

5
7
1
5

Bölüm toplamı
309

1950 yılı için

Yılı
ödeneği

Taşıtlar giderleri
1 Merkez taşıtları işletme gi- ]
derleri
2 Merkez taşıtları onarma gider- ,
leri
\
3 İller taşıtları işletme giderleri |
4 İller taşıtları onarma giderleri J

Dördüncü hısım - Daire hiz
metleri
I - Esaslı olanlar
407
412
414
417
418
419
421

Geri verilecek paralar
îlâç ve laboratuvar giderleri
Eşya taşıma, ambalaj ve sigor
ta giderleri
Vergi ve resimler
Para taşıma giderleri
Mahkeme giderleri
Sağlık temizleme giderleri
1 Etüv aletleri ve araçları işlet
me giderleri
2 Temizleme gereçleri ve işçi gi
derleri

000
000
000
000

000
000
000
000

000
000
000
000

10 000

5 000

5 000

25 000

35 000

35 000
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1949
Ödeneğin çeşidi

1950 yılı için

Yılı
ödeneği

Hükümetçe
istenen

Komisyonca
kabul edilen

Lira

Lira

Lira

İstanbul ve tzmir Liman ve
Şehir Bakteriyoloji evleri gi
derleri
Sınır ve kıyılarda çıkacak bu
laşıcı hastalıkları önleme gi
derleri

8 000

8.000

8 000

85 000

35 000

85 000

Bölüm toplamı

128 000

133 000

133 000

Yolcuları besleme, donatma ve
cenaze giderleri

4 200

4 200

4 200

500
500

400
500

400
500

1 000

900

900

2 000

2 000

2 000

155 200

160 100

160 100

4 000

3 000

2 400

3 226

1 000
1 000

1 000
1 000

Bölüm toplamı

3 226

2 000

2 000

Beşinci kısım toplamı

7 226

5 000

4 400

Onarma işleri

71 000

70 997

70 997

Taşıtlar satmalma karşılığı

14 000

1

1

Yayın giderleri
Satmalma ve abone karşılığı
Başka her çeşit giderler
Bölüm toplamı
Sigorta
Dördüncü kısım toplamı

Beşinci kısım - Borçlar
Geçen yıl borçları
Eski yıllar borçları
1946 - 1948 yılları borçları
1928 - 1944
»
»

Yedinci

)
]

kısım
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1949

M.

Ödeneğin çeşidi

1950 yılı için

Yılı
ödeneği

Hükümetçe
istenen

Komisyonca
kabul edilen

Lira

Lira

Lira

Etüv, dinamo ve temizleme
alet, gereç ve araçlarının onar
ma ve satmalına giderleri
1. Mevcut alet, gereç ve araçların
onarılması ve yenilenmesi
2 Mevcutlara ilâveten alınacak
alet, gereç ve araçlar karşılığı

0

Bölüm toplamı

0

O

Yapı işleri
1 Bina yapım giderleri
2 Mevcut makina ve araçlarm
onarılması ve yenilemnesi
3 Mevcutlara ilâveten alınacak
makineler karşılığı

9 999

9 999
1

10 000

1
10 000

0

1

1

0

1

1

0

1

1

Bölüm toplamı

O

Yedinci kısım toplamı

85 000

81 001

81 001

ikinci kısım toplamı

753 970

824 953

825 553

Üçüncü kısım toplamı

139 397

133 699

133 699

Dördüncü kısnn toplamı

155 200

160 100

160 100

Beşinci kısım toplamı

7 226

5 000

4 400

Yedinci kısım toplamı

85 000

81 001

81 001

1 140 793

1 204 753

1 204 753

KISIMLAR

TOPLAMI

GENEL TOPLAM
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B - CETVELİ
1949
M.

1950 yılı için

Yılı
tahminleri

Hükümetçe
tahmin edilen

Komisyonca
tahmin edilen

Lira

Lira

Lira

615 000
9 000
15 000

650 000
9 000
35 000

650 000
9 000
25 000

Bölüm toplamı

639 000

684 000

684 000

Beşinci kısım toplamı

639 000

684 000

684 000

3 000
500
1 000
14 760

3 000
500
1 000
14 760

3 000
500
1 000
14 760

Bölüm toplamı

19 260

19 260

19 260

îkinci kısım toplamı

19 260

19 260

19 260

Üçüncü kısım
Genel Bütçeden yardım
Geçen yıldan devredilecek na
kit

230 533

251 000

251 000

222 000

250 493

250 493

Üçüncü kısım toplamı

482 533

501 493

501 493

639 000

684 000

684 000

19 260

19 260

19 260

Gelirin çeşidi
Birinci kısım
Resimler
Sıhhiye Resmi
Kaplı patenta
Bulaşık Resmi

tkinci kısım
Çeşitli gelirler
Para cezası
Satılacak mallar
Çeşitli gelirler
4 Gayrimenkul gelirler

KISIMLAR
TOPLAMI
Birinci kısım toplamı
tkinci kısım toplamı
Üçüncü kısım toplamı
GENEL TOPLAM

482 533
1 140 793
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C - CETVELİ
Vergilerin, resimlerin ve başka
gelirlerin dayanakları
Çeşidi
Tarihi
Numarası
Kanun

»
»

21/ 4/1340
13/12/1935
31/12/1936
26/ 6/1947

özeti

500 Rüsumu Sıhhiye Kanunu
2864 Turist gemilerden alman resimlerden bazılarının affına ve bâzıları
nın indirilmesine daiı Kanun
3058 Rüsumu Sıhhiye hakk^.naki 500 sayılı Kanuna ek Kanun
5115 Rüsumu Sıhhiye Kanununun 1 nci ve 4 ncü maddelerinin değiştirildi
ği hakkında Kanun

D - CETVELİ
Görevin çeşidi

Merkez

Sayı Ücret

Taşra teşkilâtı

Sayı Ücret

İzmir ve Şehir Liman Bakteriyolo
ji evi odacısı

hizmetlileri

Daktilo
Dağıtıcı
Odacı
»
Kapıcı
Gece bekçisi
Başmakinist
Sürekli başişçi

Görevin çeşidi

1
1
3
3
1
1
1
1

130
140
90
80
90
80
300
90

1
2
2
2
2
1
1
2
3
1
1
1

175
150
150
115
100
130
70
90
80
55
50
80

2

80

4

80

1
11
3
8
80
7
1

115
100
90
90
75
90
75

1
2
3
4
1
7
4
4
3
11
7

240
220
190
100
100
90
80
190
150
100
80

Koruyucular
Başkoruyucu
»
»
Koruyuou
»
Transit koruyucusu
»
»

hizmetlileri

Etüv makinisti ve elektrikçi
»
»
»
»
»
Makinist yardımcısı ve ateşçi
»
»
»
Hizmet otomobili şoförü
Odacı
Yapı ve onarma işçisi
Koruma evi sürekli işçisi
Sürekli işçi (Enez)
»
> (Silifke)
Hastabakıcı
İstanbul Şehir ve Liman Bakteriyo
loji evi odacısı

Deniz Taşıt Araçları
Birinci 'kaptan
Kaptan
Makinist
Ateşçi
Yağcı
Tayfa
»
Motörbot şoförü
»
»
Dümenci
Sandalcı
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adamları

144

E
B.
203

ödeneğin çeşidi

M.

Geçici hizmetliler ücreti
1 Merkez geçici hizmetliler ücreti
2 iller
»
»
»

L
D.

CETVELİ

CETVELİ

Görevin çeşidi

9
13
13
13
14
7

Urla tahaffuzhanesi muavin tabibi
ikinci sınıf sahil sağlık merkezi kâtibi
»
»
»
»
idare memuru
Tephirci
Sağlık zabıta memuru
Hava istasyonları sıhhi denetleme merkezi
tabibi
12 Hava istasyonları sıhhi denetleme merkezi
kâtibi ve tephircisi

Sayı Aylık
1
2
1
3
5

40
20
20
20
15

1

60

1

25

14

R - CETVELİ
B. 2İİ — Gece pratika ücreti
Gece pratika işlerini yapmaya hazır bulunacak memur ve hizmetlilere 1587 sayılı Kanuna göre
verilecek gece pratika ücreti bu bölümden ödenir.
B. 303 — Basılı kâğıt ve defterler
Bastırılacak kâğıt ve defterlere ait gereçlerin satmalma karşılığı ile bunların kaplattırılması ve
kaplı olarak almması gereken defterlerin parası bu tertipten ödenir.
B. 304 - M. 3 — Merkez daireleri telefon giderleri
Şehirlerarası telefon haberleşme ve yıllık abone ücretleri, telefonların tesis ve tamir giderleri
bu maddeden ödenir.
( S. Sayısı: 121)
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M. 4 — îller telefon giderleri
Şehirlerarası telefon haberleşme ve yıllık abone ücretleri, telefonların tesis ve tamir giderleri
bu maddeden ödenir.
B. 306 — Giyecekler
Elbise almaya hakkı olan dağıtıcı, odacı, kapıcı, bahçıvan, marangoz, boyacı, sürekli aylık üc
retli işlilerle sahil sağlık koruyucuları, kara ve deniz taşıt araçları adamlarına verilmekte olan
giyim eşyası bu tertipten ödenir.
B. 309-M. 1 —Merkez taşıtları işletme giderleri
Lüzumu halinde kira ile hariçten tutulacak taşıtların ücretleri de bu maddeden ödenir.
M. 3 — îller taşıtları işletme giderleri
Lüzumu halinde kira ile hariçten tutulacak taşıtların ücretleri de bu maddeden ödenir.
B. 412 — îlâç ve lâboratuvar giderleri
Aşı tatbikatında kullanılacak şırınga, iğne, saf alkol, pamuk,
reçler bu holümden satmalımr.

teritürdiot gibi tıbbi alet ve ge

B. 421 - M. 1 — Etüv aletleri ve araçları işletme giderleri
Korunma evlerindeki etüv makineleri ile kazanları, elektrik dinamoları ve bunlara ait alet ve
edevatın işletme masrafları bu maddeden ödenir.
'" ~w""" *" "* M. 2 — Temizleme gereçleri ve işçi giderleri
Etüv ve fare öldürme işlerinde kullanılmak üzere satmalmması gereken kükürt, alkol, kibrit,
mangal 'kömürü ve tozu, leğen, sacayağı ve ekleri, pülverizatör ve emsali gibi temizlik araçlarının
paraları ile bu işlerde çalışacak olan işçilerle sıhhi nezaret tesisinde dışardan tutulacak işçilere ve
rilecek gündelikler, gemilerin muayeneleri için dışardan getirilecek tabiplere verilecek ücret ve yol
paraları bu tertipten ödenir.
M. 4 — Sımr ve kıyılarda çıkacak bulaşıcı hastalıkları önleme giderleri
Bu işleri yapmak için gereken bütün giderler bu maddeden ödenir.
B. 454 Sigorta
Bütün binalarla eşya, alet ve edevatın sigorta ücretleri bu maddeden verilir.
" '; * 5 " '
B. 701 — Onarma işleri
Binaların onarma, boya, badana, kiremit aktarılması ve yapı ile ilgili diğer tamir giderleri bu
bölümden ödenir.
B. 722 - M. 1 — Mevcut alet, gereç ve araçların onarılması ve yenilenmesi
Korunma evlerindeki etüv makineleri ile kazanları ve bunlara ait alet ve edevat, elektrik di
namoları, merkez ve idarelerdeki temizleme alet ve araçlarının onarma ve satmalma giderleri bu
maddeden ödenir.

••

!«•»
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S. Sayısı

1950 Yılı
Tekel G. M. Bütçesi

Tekel Genel Müdürlüğü 1950 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe
Komisyonu raporu (1/630)

T. C.
Başbakanlık
Muamelât Genel Müdürlüğü
Tetkik Müdürlüğü
Sayı: 71 - 1430
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına

1 . XII . 1949

Katma Bütçe ile idare edilen Tekel Genel Müdürlüğünün Bakanlar Kurulunca 30 . XI . 1949
tarihinde Büyük Millet Meclisine sunulması kararlaştırılan 1950 yılı Bütçe Kanunu tasarısının ge
rekçe ve ilişikleriyle birlikte Sunulduğunu saygılarımla arzederim.
Başbakan
§. Günaltay

GEREKÇE
Tasarının 1 nci maddesi gider tertiplerini ihtiva eden (A) cetveline aittir. Gerekli izahat gi
derler kısmında mevcuttur.
Tasarının 2 nci maddesi gelir nevilerini gösteren (B) cetveline aittir. Gelirler kısmında lâzımgelen izahat mevcuttur.
Tasarının 3 ncü maddesi gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümleri gösteren (C)
cetveline ait olup, bunların tarh ve tahsiline 1950 yılında da devam olunması için yetki vermek
tedir.
Tasarının 4 ncü maddesi daimî hizmetliler kadroları m gösteren (D) cetveline aittir. Aynı za
manda geçici mahiyetteki hizmetler için Bakanlar Kurulu kararınca kadro alınabilecek tertip
leri gösteren (E) işaretli cetvelde bu maddede mevzuubahis edilmiştir.
5 nci madde gelecek yıllara geçici yüklenmeye girişmeye yetki veren kanunları gösteren (G)
işaretli cetvek aittir.
6 r;cı maddesi bütçelerdeki ödenekleri üstünde çıkan geçen ve geçmiş yıllara ait borçların öden
me şekillerini göstermektedir.
7 nci madde olağanüstü hallerin devamı müddetince bâzı memur ve hizmetlilere yemek veril
mesi için yetki vermektedir.
8 nci maddesi bütçe tediyelerinde esas olacak formülü gösteren (R) cetveline aittir.
9 ncu maddesi 1950 yılı içinde kullanılmıyacak kadroları gösteren ve ilk defa ihdas
(L) işaretli cetvele aittir.
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A. Cetveli
B, 201 — Memurlar ücreti
M. 1, 2, 3
Genel Müdürlüğün kuruluş ve görevleri hakkındaki 4896 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde
gösterilen kadroların senelik tutarları 10 851 900 liradır. Yurt dışında açılmış ve 1950 yılında yeni
den açılacak olan acenteliklerde kullanılacak memurlar için 4991 sayılı Kanunun (8) nci maddeai
gereğince gerekli olan ödenek miktarı aşağıda gösterildiği üzere :
Mahalli
Bağdat
İsviçre
tnğiltere
»
»

Memur
adedi

Ücreti

1
1
1
1
1

474
625
750
550
475

Misil
4,5
4
4
5
5

Avhk
tutarı
2
2
3
2
2

Kadro
ücreti

137,5
500
000
750
375

15 525

475
625
750
550
475

Aylık
fark
1
1
2
2
1

662,5
875
250
200
900

2 875

Farkın sene
lik tutarı
19
22
27
26
22

950
500
000
400
800

118 650

118 650 lira olarak hesaplanmıştır.
1950 yılı için ilk defa olarak mevcut kadrolardan 179 adedi kanun tasarısına eklenen (L) cet
veline alınmak suretiyle mevkuf tutulmuştur ki, bunun tutarı da 348 900 lirayı bulmaktadır.
Bu kadroların kâffesi halen münhal bulunduklarından çalışmakta olan
retle açıkta bırakılması mevzuubahis olmıyacaktır.

memurların hiç bir su

(5433) sayılı Kanunla 1 Mart 1950 tarihinden itibaren Genel Müdürlüğe devredilecek olan Rize
Çay Fabrikası ücretli memurları için ayrıca kadro talep edilmeksizin ihtiyaç, mevcut ve münhal
kadrolarla karşılanacaktır.
Yıllık tutarı 48 600 lirayı bu] an bu kadrolar Genel Müdürlük kadrolarından yapılmış bir tasar
ruf mahiyetinde olduğundan hakiki kadro tasarrufu bu suretle 348 900+48 600=397 500 lirayı bul
muştur.
4598 sıayılı Kanun gereğince kadro fevkinde terfileri yapılanların terfi hakları için 1 423 200 li
raya ihtiyaç bulunmakta ise de bunun 547 850 lirasının tasarruflar ile karşılanabileceği anlaşıl
mış ve üst derece farkı için yalnız 875 350 lira eklenmiştir.
Genel Müdürlük 1946,1947 ve 1948 bütçelerinin ücret tertiplerinde yıl sonlarında kalan Ödenek
bakiyeleri bu suretle tasarruf imkânının mevcut olduğunu göstermektedir.
Yıl

Bütçedeki
ücret ödeneği

1946
1947
1948

5 797 200
11 162 813
11 497 000

Yıl sonunda
kalan tasarruf
538 161
894 706
923 678

%
Nispeti
7.55
8.01
8.03

Yukarda izah edilen hesapla (201) nci memur i ar ücreti bölümü için 11 497 000 lira teklif olun
muştur.
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6. 202 ~— Hizmetliler ücreti
M. l f 2, 3

.

-

İ949 yılı Bütçe Kanununa bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilen daimi hizmetliler kadrosu
2 136 dır. Bunların yıllık kadro tutarı 2 830 380 liradır. 1949 yılı içinde (E) cetvefine dâhil geçici
hizmetliler tertibinden Bakanlar Kurulu karariyle alınmış olan 156 kadrodan 50 si daimî mahiyet
arzetmeleri itibariyle bu yıl (D) eetveline alınmıştır ki bunların yıllık tutarı 213 600 liradır.
1 Mart 1950 tarihinden itibaren Genel Müdürlüğe intikal edecek olan Rize Çay Fabrikası için
yıllığı 18 720 lira olan (6) kadro eklenmiştir.
Şimdiye kadar saat hesabiyle çalıştırılan 20 işçiyle idare edilen Genel Müdürlük levazım ve
matbu evrak ambarı hizmetleri 1950 yılından itibaren sadece daimî ücretli 6 hamal kadrosu ile
tedvir edileceğinden bu maksatla da bütçenin öteberi giderleri tertibinden ödenmekte olan 30 000
liranın tasarrufu suretiyle 7 800 lira eklenmiştir.
(D) cetveli kadrolarında yalnız fennî tesisatçılara ait olanların aylık ücretlerinde zaruri bâzı
arttırmalar yapılmış geri kalan kadroların ücretleri olduğu gibi bırakılmıştır.
Bu vaziyete göre :
Aded

1949 yılı (D) cetveli
(E) cetvelinden nakledilen
Rize Çay Fabrikası için eklenen
Levazım ve matbu evrak işçileri kadrosu

1950 teklifi
Fark

Aylık tutarı

Yıllık tutarı

50
6
20

235 865
17 800
1 560
2 500

2 830 380
213 600
18 720
30 000

2 212
2 182

257 725
252 605

3 092 700
3 031 260

30

5 120

61 440

2 136

Bu vaziyete göre 1950 yılı Bütçesi için 61 440 lira noksaniyle 3 031 260 lira teklif edilmiş bu
lunmaktadır.
B. 203 "—• Geçici1{hizmetliler ücreti
(Madde — 1, 2, 3
1949 yılı Bütçesindeki geçici hizmetliler ücreti ödeneği 294 150 liradır. Bu Ödeneğe istinaden
Bakanlar Kurulu karariyle yıllık tultarı 294 000 lira olan 156 kadro alınmıştır. 19§0 yılı için bu
kadrolardan 50 adedi, 202 nci bölümde izah edildiği üzere (D) cetveline nakledilmiş ve tartıcı,
'koruyucu ve tarla ustası kadroları da kamilen kaldırılarak ıbu tertipten yalnız geçici mahiyet taşı
yan tuz uzmanı ile yine geçici mahiyette olan kurs öğretmenleri için kadro talep edilmesi der
piş edilmiş bulunduğundan 1960 yılı "Bütçesiyle 76 000 liranın teklif olunması uygun ve kâfi gö
rülmüştür.
B. 204 — Yalbancı uzman ve••••{hizmetliler He tercümanlarının ücretleri
1949 yılı ödeneğine nazaran 74 114 lira fazlasiyle 175 000 lira teklif edilmiştir. Mevcut ya
bancı uzmanlara ilâveten'esaslı bir araştırıma müessesesi haline getirilmesi düşünülen enstitüde
Çalıştırılmak üzere getirtilecek mütehassısların, Çamaltmda yapılacak tevsi işlerinde çalıştırılmak
üzere getirtilmiş Amerikalı mütehassısların yine yeni faaliyete 'başlamış olan Hollerith makinesin
de çalıştırılmak üzere angaje edilmiş mütehassıs ve bunlardan başka kibrit ve çay imalâtında ça
lıştırılacak mütehassısların ücretleri bu ilâvenin yapılmasını gerektirmiştir.
(S. Sayısı: 1441
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B. 205 — Geçici tazaainat
İ949 yılı ödeneğinin aynidir. Hakiki ihtiyaç aşağıda gösterildiği üzere 20 964 lira ise de, 964
liranın tasarrufla karşılanması mümkündür.
Memur
adedi

Tazminat
miktarı

9
16
73
3

Yıllık
tutarı

30
22
15
10

3 240
4,224
13 140
360

101
Münhal olan ve olacak vazifeler

20 964'
964
vj

20 000
B. 206 - M. 1, 2, 3 — Çocuk zammı
1949 yılı ödeneği 700 000 liradır. 1948 yılı sarfiyatı bilançoya göre 625 390 lira olduğundan 1950
yılı için 700 000 liranın aynen teklif edilmesi cihetine gidilmiştir..
M. 4, 5, 6 — Boğum yardımı
1949 yılı ödeneği 70 000 liradır. 1947 yılı sarfiyatı 66 525 lira ve 1948 yılı sarfiyatı ise 76 500
lira olduğundan 70 000 liranın aynen teklif edilmesi zaruri bulunmakta ise de Maliye Bakanlığın
dan yapılan tebliğe göre doğum yardımlarının seyyanen 150 lira olarak ödenmesi için kanun istihsali
cihetine gidileceği anlaşıldığından bu sebeple 1950 yılı için 40 000 lira teklif olunmuştur.
M. 7, 8, 9 — Ölüm yardımı
1949 yılı ödeneği 40 000 lira ise de 1948 yılı sarfiyatı bilançoya göre 15 980 lira olduğundan ve
ölüm yardımları hâdiselere bağlf olarak yapılageldiğinden karşılıksız borç tahakkukuna mahal bırakıl
mamak üzere 10 000 lira noksaniyle 30 000 lira olarak teklif edilmiştir.
M. 10 — Yakacak zammı
1949 yılı ödeneği 20 000 lirachr. Bugüne kadar verilen ödeme emirleri 18 490 lirayı bulmuştur.
1948 yılı sarfiyatı 13 779 liradır. Halen bu zamma müstahak memurların istihkaklarının bir yıllık
yekûnu 14 220 lira ise de yıl içinde yapılması muhtemel kadro değişiklikleri veya tezyitleri nazandikkate alınarak 17 000 lira teklif' olunmuştur.
B. 207 — 3656 sayılı Kanunun

5 nci maddesi gereğince

ödenecek

yabancı

dil

para

mükâfatı

1949 yılı ödeneği 60 000 liradır. 1950 yılı için on memurun birinci lisan ve beş memurun ikinci
lisan ikramiyesi istihkakı olabileceği mütalâa edilerek 1950 yılı için 20 000 lira teklif olunmuştur.
B. 208 — İkramiyeler
Geçen yılın aynı olarak 800 000 lira teklif olunmuştur. Memur ve hizmetli ücretlerinin bir aylık
tutarı 1 210 000 lira bulunduğundan bir işletme idaresi olan Tekel Genel Müdürlüğünde yegâne
teşvik vasıtası olan bu ödeneğin ancak bir aylığının % 60 şı nispetine baliğ olabildiği görülmek
tedir.
B. 209 — 5434 sayılı Kanun gereğince Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak ödemeler
1949 yılı Bütçesiyle (2921 sayılı İnhisarlar Umum Müdürlüğü Tekaüt Sandığı Kanunu), gere( S. Sayısı : 144 )

ğince verilecek, tekaüt sandığı aidatı olarak 716 233 lira ödenek verilmiş
idi. 1950 yılında
(5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu) gereğince yapılacak ödemeler için
1 421 696 lira teklif olunmaktadır.
Bu paranın 726 413 lirası 201 ve 202 nci bölümlere konulan
% 5 i olan emekli kesenekeri karşılığıdır.

aylık ve ücret

ödeneklerinin

145 283 lirası aynı ödeneklerin % 1 i olan ek karşılıklardır. 350 000 lirası emekli ikramiyeleri
karşılığıdır ve 200 000 lirası da sözü geçen kanunun muhtelif maddeleri gereğince sandığa yapıla
cak ödemelerin karşılığını teşkil etmektedir.
B. 210 — Temsil ödeneği
Kanunu gereğince 1949 yılı Bütçesindeki

ödeneğin aynı olarak teklif edilmiştir.

B. 218 — Kasa tazminatı
1949 yılı Bütçesindeki ödenekten 15 000 ln*a fazlasiyle 265 000 lira teklif edilmiştir. 1949 yılı
başından bugüne kadarki sarfiyat 249 946 lirayı bulmuştur. Ocak ve Şubat ayları da dâhil olmak
üzere 45 000 lira ek ödenek talep edilmiştir. Fazlalığın sebebi terfi dolayısiyle ücretler arttıkça
ücret tutarları üzerinden bir nispet dairesinde ödenmekte olan ihtiyacın artmasıdır.
B. 301 - M. 1 — Genel Müdürlük kırtasiyesi
B. 302 - M. 1 — îller kırtasiyesi

J * ? * Ü••" Ş S ' ':

1949 yılı Bütçesindeki kırtasiye ödeneği merkez ve iller ihtiyacı olmak üzere 120 000 lira idi.
1948 yılı fiilî sarfiyatı bilançoya göre 117 322 liradır. 1949 yılı içindeki sarfiyat Eylül ayı başı
na kadar 91 464 lirayı bulmuştur. 1950 yılı için âzami tasarrufa riayet edilmek üzere her iki tertip
için 100 000 lira teklif olunmuştur.
B. 301 - M. 3 — Genel Müdürlük döşeme ve demirbaş giderleri
B. 302 - M. 2 — İller döşeme ve demirbaş giderleri
1949 yılı Bütçesindeki ödenek 85 000 liradır. 1946 yılı sarfiyatı 74 554 lira 1947 yılı sarfiyatı
117 288 lira 1948 yüı sarfiyatı ise 102 011 liradır.
Döşeme ve'demirbaş ödeneklerinden âzami tenzilât yapılması takarrür ettirilmiş
olduğundan
1950 yılı merkez ve iller döşeme ve demirbaş giderleri için 50 000 lira teklif olunmasına zaruret
hâsıl olmuştur.
»
B. 301 - M. 5 — Genel Müdürlük öteberi giderleri
B. 302 - M. 3 — İller öteberi giderleri
1949 yılı ödeneği 123 000 liradır. 1946 yılı sarfiyatı bilançoya göre 155 435 lira 1947 yılı sarfi
yatı 158 311 lira 1948 yılı sarfiaytı 160 916 liradır. 1949 yılı içinde bugüne kadar yapılan sar
fiyat 108 530 lirayı bulmuştur. 1950 yılı için 96 000 lira teklif olunmaktadır.
B. 301 - M. 7 — Genel Müdürlük aydınlatma giderleri
B. 302 - M. 4 — İller aydınlatma giderleri
1949 yılı ödeneği 40 000 liradır. 1946 yılı sarfiyatı 23 228 lira 1947 yılı sarfiyatı 30 314 lira, 1948
yılı sarfiyatı ise 38 681 liradır.
1949 yılı içinde 16 . IX . 1949 tarihine kadar yapılan sarfiyat 34 535 lirayı bulmuştur. 1950 yılı
için 42 500 lira teklif edilmiştir.
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B. 301 - M. 9 — Genel Müdürlük ısıtma giderleri
B. 302 - M. 5 — tiler ısıtma giderleri
1946 yılı sarfiyatı 111 598 lira, 1947 yılı sarfiyatı 118 617 lira, 1948 yılı sarfiyatı ise 131 440
liradır. 1949 yılında 16 . IX . 1949 tarihine kadar yapılan sarfiyat 99 080 lirayı bulmuştur. 1950
yılı için geqen senenin aynı olarak 130 000 lira teklif edilmiştir.
B. 303 -— Basılı kâğıt ve defterler
1947 yılı sarfiyatı 104 324 lira, 1948 yılı sarfiyatı ise 102 934 liradır, ihtiyacın artmakta olma
sına rağmen bâzı tasarruf tedbirleri alınacağından 1950 yılı için geçen senenin aynı olarak 100 000
lira teklif olunmaktadır.
B. 304 - M. 1 — Genel Müdürlük posta ve telgraf ücretleri
M. 3 — İller posta ve telgraf ücretleri
Geçmiş yılların sarfiyatına nazaran 1949 yılı ödeneğinden 40 000 lira noksanı ile 310 000 lira
teklif edilmiştir.
M. 4 — Genel Müdürlük telefon ve başka haberleşme ücret ve giderleri
M. 6 — iller telefon ve başka haberleşme ücret ve giderleri
1947 yılı sarfiyatı 90 751 lira, 1948 yılı sarfiyatı 99 614 liradır. 1949 yılında 16 . I X . 1949 tari
hine kadar yapılan sarfiyat 73 396 lirayı bulmuştur. Fabrikalar ve iller teşkilâtı ile Genel Müdürlük
arasındaki muamelelerin sür'atle yapılabilmesi için ihtiyar edilen telefon muhaberatı gittikçe art
makta olduğundan bu tertipler için 10 000 lira fazlasiyle 100 000 lira teklifi zaruri görülmüştür.
B. 305 — Kira karşılığı
M. 1 — Merkez
M. 2 — iller
Bu bölüme ait ihtiyaç :

olmak üzere, ceman

455
320
40
15
140
970

000 lirası İdare binalariyle depo ve ambarları
000 lirası yaprak tütün depo ve ambarları
000 lirası ispirto ve ispirtolu içkiler fabrika ve imalâthaneleri
000 lirası ispirto ve ispirtolu içkiler ilk maddeleri ambarları
000 lirası Hollerith muhasebe makineleri için
000 liradır.

ispirto ve ispirtolu içkiler fabrika ve ilk maddeler ambarları ile idare malı yaprak tütünlerinin
bulunduğu depolar kiralarının döner sermayeden ve destekleme tütünlerin bulunduğu binalar kira
larının da bu işe tahsis oluanan hesaptan ödenmesi icabetmekte olduğundan 375 000 lira bu
maksatla hariç tutularak 595 000 lira teklif olunmuştur.
Bu ödeneğin 152 000 lirası bölümün birinci merkez maddesine ve 443
sine ayrılmıştır.

lirası da ikinci madde

B. 306 — Giyecekler
1946 sarfiyatı 91 934 lira, 1947 yılı sarfiyatı 91 185 lira, 1948 yılı sarfiyatı ise 162 081 liradır.
1949 yılı içinde 19 . IX . 1949 tarihine kadar verilen ödeme emirleri yekûnu 99 601 lirayı bulmuştur."
Halen cari olan yönetmelik esaslarına göre 1950 yılı ihtiyacının 164 804 lira olduğu tesbit edilmiş
ise de yönetim giderlerinden tasarruf yapılması zarureti karşısında yönetmelik esaslarında bâzı deği
şiklikler yapılması suretiyle ihtiyacın 100 000 lira ile karşılanması temin olunacaktır.
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B. 307 - M. 1 — Sürekli görev yolluğu
1946
1947
1948
1949
1950

yılı
yılı
yılı
yılı
yılı

sarfiyatı
59 803 lira
sarfiyatı
99 947 lira
sarfiyatı ise 50 716 liradır
içinde bugüne kadar yapılan sarfiyat 50 000 lirayı geçmiştir.
için geçen seneden 10 000 lira noksaniyle 60 000 lira teklif edilmektedir.
M. 2 — Geçici görev yolluğu

1946, 1947 ve 1948 yıllarında diğer masraflar tertiplerinden dahi geçici görev yolluğu ödenmiş
olduğundan bu yıllara ait sarfiyatın hakiki miktarının bilinmesine imkân görülememektedir.
1949 yılı için bugüne kadar (28 . 11 . 1949) yapılan sarfiyat 108 576 lirası merkez, 265 794 li
rası İller ihtiyacı için olmak üzere 374 370 lirayı bulmuştur. 1950 yılı için geçen seneden 120 360
lira noksaniyle 440 000 lira teklif edilmektedir.
Geçici görev ile memur celbi ve izamında hakiki lüzum ve ihtiyaçlar göz önünde bulundurulmak
suretiyle daha az masraf ihtiyarına çalışılacaktır.
r

M. o — Müfettişler yolluğu

> •

' *

1946 yıh sarfiyatı
114 940 lira
ey ^ £ y •:<* *ç Î y r »• v r " r ?. : • ;• - i" * z p •' s •„ ©
1947 »
»
107 032 lira
° « " e "?*'" ; ' '" "' " ? ~? ' * * ! *? *? >1 * '* ' " ""
1948 »
»
98 164 liradır
^ m \ . . , " •^-^•«-"•-v-i-r*—«•«••-p^'
1949 » içinde Ağustos sonuna kadar yapılan sarfiyat 68 170 lirayı bulmuştur. Ancak 55 kişi
olan Teftiş Heyeti kadrosundan halen 19 nun münhal bulunması nazarı dikkate alınarak idare
muamelâtının daimî teftiş ve kontrol altında bulundurulması zaruri olduğu mülâhazasiyle mün
hal kadrolardan mümkün olanlarının doldurulması cihetine gidilmiş ve şimdiden açılan imtihan
neticesinde dört Müfettiş yardımcısı kadroya alınmış olduğundan 1950 yılı için 10 000 lira fazlasiyle 120 000 lira teklif olunmuştur. Fazlalık kısmen de Müfettiş yardımcılarının iller teşkilâtın
da daha uzun müddet teftiş vazifesiyle meşgul edileceklerinden ileri, gelmektedir.
M'. 4 — Yabancı memleketler yolluğu
1946 yılı sarfiyatı
1947 »
»
1948 »
»

39 798 lira
75 854 lira
42 542 liradır.

,

'
\ :,;

,

,•,-••.•,..
. , • . 5

1949 yılında bugüne kadar (28 . 11 . 1949) yapılan, sarfiyat 36 000 liradır.
Mamullerimizin dış piyasalarda satışlarını temin için gereken hallerde yabancı memleketlere
memur ve hizmtlilerimizin hemen gönderimesi icabetmekte, diğer taraftan yine yabancı mem
leketlerde açılan sergi ve fuarlara iştirakimiz idaremize her bakımdan faydalar sağlamakta
oduğundan mühim ve esaslı ihtiyaç olan bu tertip için 60 000 liranın teklifi cihetine gidilmiştir.
M. 5 —• Yabancı

Uzman ve hzmetlilerle tercümanlarının yolluk ve giderleri

1946 yıh sarfiyatı
6 671 lira
1947 »
ı»
5 486 lira
1948 »
l»
23 731 liradır.
1949 yılı içinde bugüne kadar (28 . XI . 1949) yapılan sarfiyat 19 598 lirayı bulmuştur.
1950 yılı için geçen- seneden 10 000 lira noksaniyle 40 000 lira teklif edimektedir.
1950 yılı içinde iki tuz mütehassısının yolluklariyle sözleşmeleri gereğince kendileri için yapı
lacak masraflar, getirtilecek çay mütehassısının yollukları, enstitümüz için davet edilmesi düşü
nülen ihtimar sanatları mütehassıslarının yollukları ve yine kibrit fabrikamız için düşünülen
( S. Sayısı : 144 )
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mütehassısın yolluk ve başka masrafları mevcutlara ilâveten bu tertipten ödenecektir.
B. 308 - M. 1, 2, 3 — 4598 sayılı Kanun gereğince ödentcek tedavi giderleri* yollukları ve başka
giderleri
1946
1947
1948
1949

yılı sarfiyatı
>
ı»
>
» ise
yılı içinde 28 .

51 413 lira
51 946 lira
47 899 liradır.
XI . 1949 tarihine kadar yapılan sarfiyat 59 402 lirayı bulmuştur.

Hâdiselere bağlı omak itibarfiyle katî olarak tesbiti mümkün olmıyan bu ihtiyaç için
seneden 16 000 lira noksaniyle 70 000 lira teklif edilmektedir.

geçen

B. 403 — Temsil giderleri
1947 yılı sarfiyatı
4 302 lira
1948 »
>
2 698 liradır.
1949 » içinde 28 . X I . 1949 tarihine kadar yapılan sarfiyat 4 990 liradır.
1950 » için geçen senenin ayni olarak 5 000 lira tukliı edilmiştir.
B. 405 — 5190 sayılı Kanun gereğince koruma ve tahsil memurları hayvanları giderleri :
M. 1 — Memurlara verilecek hayvan yem bedeli
1948 yılı sarfiyatı 77 771 liradır.
1949 yılı içinde bugüne (28 . X I . 1949) kadar yapılan sarfiyat 105 565 liradır.
Esas kadrosu) 6^0 c"ian koruma ve tahsil memurlarından 575 şi atlıdır.
Bunlara ödenecek hayvan yem bedeli yılda 180 hesabiyle 103 500 lirayı bulmaktadır.
Yıl içinde bir kısım memurun daha hayvan tedarik edebilecekleri nazarı dikkate alınarak ge
çen seneden 16 000 lira noksaniyle 107 000 lira teklif edilmiştir.
M. 2 — Hayvan satın alma karşılığı
1950 yılı İçinde 17 memurun tedarik edeceği hayvan için vasatî bir hesapla her birine 180 li
ra avans verileceği tahmin edilerek bu madde için 3 000 lira teklif edilmiştir.
B. 407 — Genel Muhasebe Kanununun 48 nci maddesini
M. 1 — Geri verilecek paralar

ilgilendiren

giderler:

1946 -1948 yılında bütçe ile verilen ödeneklerle yıllar içinde yapılan sarfiyat aşağıda gösterilmiş
tir.
'

""i

Yıl

Bütçe ödeneği

İlâve edilen

Yekûn

Sarfiyat

1946
1947
1948

10 000
10 000
10 000

(—)• 3 000
—
—

7 0C0
10 000
10 000

2 926
6 321
5 738

1949 yılı Bütçesiyle 10 000 lira ödenek verilmiş, ve bundan 28 . X I . 1949 tarihine kadar 7 234
lirası sarfedilmiştir.
1950 yılı için geçen senenin aynı olarak 10 000 lira teklif olunmaktadır.
M. 2 — Mahkeme harçları
1946 - 1948 yılları bütçelerinde mahkeme harelariyle mahkeme masrafları karşılıkları bir tertipts
gösterildiğinden mahkeme harçlarının bu yıllardaki hakikî sarfiyatını tesbit etmeye imkân yoktur.
( S . Sayısı: 144)
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1949 yılı içinde 28 . X I . 1949 tarihine kadar yapılan sarfiyat 37 713 liradır.
1950 yılı için 40 OOOlira teklif olunmaktadır.
M. 3 — Kaçağın men ve takibine dair olan 1918 sayılı
ödemeler

Kanun ve ekleri

gereğince

1946 - 1948 yılları bütçeleriyle verilen ödenek'erle aynı yıllar içinde yapılan
gösterilmiştir -.
Yıl
1946
1947
1948

Bütçe ile verilen
10 000
10 000
10 000

ilâve edilen
—
—.
2 000

Yekûn

sarfiyat

yapılacak
aşağıda

Sarfiyat

10 000
10 000
12 000

6 150
7 504
8 715

1949 yılı Bütçesiyle 10 000 lira verilmiş buna yıl içinde 15 000 lira eklenmiştir. 28 . XI . 1949 ta
rihine kadar yapılan sarfiyat 17 134 lirayı bulmuştur.
1950 yılı için geçmiş yıllar sarfiyatı nazarı dikkata alınarak 15 000 lira teklif edilmiştir.
Madde 4 — Bin,a ve arazi vergileri
1946 ve 1947 yıllarında öteberi giderleri tertibin len yapılan bu masrafların hakiki miktarlarını
bulmak mümkün değildir.
1948 yılındaki sarfiyat 1 093 lira 45 krruştur.1949 yılı içende 28 . XI . 1949 tarihine kadar ya
pılan sarfiyat 1 637 liradır. 1950 yılı için geçen senenin aynı olarak 5 000 lira teklif edilmiştir.
Madde 5 — Nisbeti kanunla muayyen aidat ve ikramiye
Hususi şarap âmillerinden istihlâk resmi ödemiyenleri ihbar edenlere 4250 sayılı Kanunun 40
ncı maddesine istinaden ve 1905 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde yazılı nispete göre ödenecek
ikramiyeler karşılığıdır.
1949 yılı içinde 28 . XI . 1949 tarihine kadar 229 lira 60 kuruş ödenmiştir. 1950 yılı için ge
çen senenin aynı olarak 500 lira teklif îdilımştir.
B. 417 — 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince ödenecek vergi ve resimler
1949 yılı bütçesiyle 50 000 lira ödenek verilmiş ve bundan (28 . XI . 1949) tarihine kadar 2 968
lira ödenmiştir. Ancak idare malı binaları için ödenmesi lâzımgelen vergi ve resimlerin alâkalı
belediyelerce henüz tahakkukları tam olarak yapılmadığı cihetle talep edilecek hakiki miktar bili
nememektedir. Bu itibarla ilerde karşılıksın borç tahakkukuna mahal verilmemesi için ihtiyaten
50 000 liranın 1950 yılı Bütçesine de aynen konulması zaruri görülmüştür.
B. 418 — Paraı nakil giderleri
1946 yılındaki sarfiyat 398 685 lira, 1947 yılı sarfiyatı 416 526 lira, 1948 yılı sarfiyatı ise
404 246 liradır. 1949 yılı Bütçesiyle 435 000 lira ödenek verilmiş ve 28 . XI . 1949 tarihine kadar
bunun 415 600 lirası sarfedilmiştir. 1950 yılı bütçesiyle de aynı miktarın teklif edilmesi uygun
görülmüştür.
B. 419 — Mahkeme giderleri
1946 - 1948 yıllarında mahkeme harçlariyle mahkeme masrafları aynı tertipde birleştirilmiş
olduğundan mahkeme giderlerinin o yıllar içindeki hakiki sarfiyatını tesbıt etmek mümkün görü
lememektedir, 1949 yılı Bütçesiyle 10 000 lira veri imiş ve bunun 28 . XI . 1949 tarihine kadar
( S. Sayısı: 144 )

-İİtamamı sarf edildiği gibi 1949 yılı son iki aylık ek ödenek kanunn tasarısiyle 14 500 lira ayrıca
talep olunmuştur.
Bu vaziyet nazarı dikkate alınarak 1950 yılı içi., 20 000 lira istenilmiştir.
1>. 420 — Tecrübe ve ıslrh ve mücadele giderleri
M. 1 — Tecrübe ve ıslan giderleri
1946 yılı sarfiyatı 176 937 lira, 1947 yılı .sarfiyatı 248 250 lira, 1948 yıh sarfiyatı ise 198 247
liradır. 1949 yılında 28 . XI . 1949 tarihine kadar yapılan sarfiyat 194 991 lirayı bulmuştur,
1950 yılı için geçen seneden 40 000 lira noksaniyle 200 000 lira teklif olunmuştur.
M, 2 — Mücadele giderleri
1946 ve 1947 yıllarında bu tertipten yapılan sarfiyatın hakiki miktarının tesbitine imkân bu
lunamamıştır.
1948 yılı sarfiyatı 48 246 liradır. 1949 yılında verilen 30 000 lira ödenekten 28 . XI . 1949 ta
rihine kadar yapılaı. sarfiyat 21 765 lira 66 kuruştur
Çeşitli hastalıklarla mücadele gibi esaslı bir hizmete taallûk eden bu tertip için geçen senenin
aynı olarak 30 000 lira teklif olunmuştur.
B. 421 — Kaçağı takip ve önleme giderleri
M. 1 — Ekim ve yazma giderisri
19*6 yılı sarfiyatı 155 678 Ura, 1947 yılı sarfiyatı 178 395 lira, 1948 yılı sarfiyatı ise 214 639
liradır. 1949 yılında 28 . XI . 1949 tarihine kadar yapılan sarfiyat 144 454 lirayı bulmuştur.
1950 yılı için 1949 yılı öcbneğinin aynı olarak 170 000 lira teklif edilmiştir.
M. 2 — Emanet ambarları
1946 yıh sarfiyatı 132 899 lira, 1947 yılı sarfiyatı 91 488 lira, 1.948 yılı sarfiyatı ise 170 044
liradır. 1949 yılı ödeneği 259 000 lir: dır. Bu miktarın geçmiş senelere nazaran yüksek olması (E)
cetveline dâhil geçici hizmetliler bölümünden (Bakanlar Kurulu) karariyle alınan kadrolarda ça
lıştırılan vezin kâtibi, kantarcı, bekçi gibi geçici hizmetlilerin ücretlerinin kadro alınmaksızın bu
tertipten ödenmesi esasının bütçenin (Büyük Millet Meclisi Bütçe Komisyorunda) görüşülmesi sı
rasında kabul edilmiş olmasından ileri gelmiştir.
Bu'ödenekten 28 . XI . 1949 tarLMne kadar yapılan sarfiyat 230 398 liradır.
1060 yılı için S 000 lira noksaniyle 250 000 lira teklif olunmuştur. Bunun 100 000 lirası (Emanet
ambarları) kira bedeli, 70 000 lirası bakım ve istif işlerinde çalışın amele gündelikleri ve 80 000
lirası da vezin kâtibi, kantarcı ve bekçi gibi yukarda izah edilen geçici hizmetlilerin ücretleri karşı
lıklarıdır.
M. o — Muhafaza ve taşıma giderleri
1947 yılı sarfiyau 7 573 lira, 1948 yılı sarfiyatı 11 084 liradır. 1942 yılında 28 . XI . 1949 tarihi
ne kadar yapılan sarfiyat 20 850 liradır.
Kaçak takibinde vazifelendirilen zabıta memurlarının nakil vasıtaları masraflariyle yakalanan
kaçak eşyanın bulundukları yerlerden idarelere getirilmesi için yapılacak masraflar karşılığını ih
tiva eden bu tertip için 1950 yılında 20 000 liranın 'kâfi geleceği anlaşılmıştır.
M. 4 — Kaçakla mücadele giderleri
1947 yılı sarfiyau 7 799 lira, 1948 yılı sarfiyatı 22 163 liradır. 1949 yılında mevcuie 30 000 liraödeneğin tamamı sarfedilmiştir.
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Kaçakla gizli olarak yapılmakta olan mücadele işlerinde hizmet edenlere ve bunları ha'ber veren
lere verilecek paralar ile vazifesi esnasında hayvanı ölenlere 200 lirayı geçmemek üzere yapılacak
ödemelerin karşılıklarını ihtiva eden bu tertip için geçen yıl ödeneğinden 5 000 lira noksaniyle
25 000 lira teklif olunmuştur.
B. 45A — Yayın giderleri
M. 1 — Satmalına ve abone karşılığı
1949 yılma kadar bütçelerde memzuç olarak gösterilmiş
fiyatın miktarını tesbit etmek mümkün olamamıştır.

bulunan bu

hizmet için yapılan

sar

1949 yümda 28 . I X . 1949 tarihine kadar 13 740 lira sarf edilmiştir.
1°50 yılı için 5 000 lira noksaniyle 10 000 lira kâfi gelecektir.
M. 2 — Başka her çeşit giderler
1949 yümda 28 . X I . 1949 tarihine kadc^* sarf edilen miktar 7 750 liradıt. 1948 yılı bilançosunun
tabı için yıl sonuna kadar daha 2 280 liraya ihtiyaç hâsıl olacaktır.
Bu vaziyet göz önünde bulundurularak 1950 yılı için 20 000 lira noksaniyle
olunmuştur.

15 000 lira teklif

B. 453 — Milletlerarası kurum ve dernekler giderleri
M. 1 — Katılma payı karşılığı
Halen dâhil bulunduğumuz (Paris'teki Milletlerarası Şarap Ofisi) ne iştirak hissesi olarak öde
necek 3 000 altın Fransız frangı karşılığı olmak üzere 5 200 lira teklif olunmuştur.
M. 2 — Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin yollukları ile diğer giderleri
1949 yılı içinde bütçede mevcut 25 000 lira Ödenokten hiç sarfiyat yapılmamıştır.
1950 yılı içinde her hangi bir dış kongreye iştirak zarureti karşısında kalınması ihtimaline kar
şı bütçede asgari bir miktar ödeneğin mevcut olmasını temin maksadiyle geçen yü ödeneğinden
15 000 lira noksaniyle 10 000 lira teklif edilmiştir.
IX 457 — iç kongreler
Tertibi muhafaza maksadiyle geçen yıl bütçesinde olduğu gibi 1 lira teklif edilmiştir.
B. 458 — Propaganda ve sergi giderleri
1949 yılı ödeneği 160 000 liradır. Bunun 30 000 lirası İzmir, 22 000 lirası, istanbul Fuarlarındaki ve 50 000 lirası da iştirak ettiğimiz Londra sergisindeki Tekel paviyonları için sarf edilmiş
tir. Geri kalan miktar propaganda ve reklâm maksadiyle yapılan vitrinler, pano, afiş ve broşürler,
gazete, dergi ve sair ilânları ve rakiâm mahiyetinde tevzi edilen mamuller için sarf ve tahsis
olunmuştur.
Tekel mamullerinin bilhassa dış piyasalarda sürümünü temin maksadiyle yapılması büyük
ehemmiyeti haiz olan propaganda vo reklâm işlerinin karşılığını ihtiva eden bu tertip için bütçe za
rureti dölayısiyle geçen yıl bütçesindeki 160 000 liranın aynen teklif edilmesi zarureti hâsıl ol
muştur.
B. 459 — Spor giderleri
1947 yılı sarfiyatı 15 000 lira, 1948 yılı sarfiyatı 20 050 lira, 1949 yılı sarfiyatı ise 28 . 11 . 1949
tarihine kadar 17 435 liradır.
1950 yılı için daha tasarruflu hareket edilmek suretiyle 10 000 lira teklif edilmiştir.
( S. Sayısı i 144 )

— 13 —
B. 476 — Kurs ve öğretim giderleri
M. 1 — Kurs genel giderleri
Eksper kursuna alman memur namzetlerinin kırtasiye, iş gömlekleri, kitap ve saire gibi ihti
yaçları karşılığını ihtiva eden bu tertip için yıl ödeneğinden (300) lira noksaniyle 2 000 lira tek
lif olunmuştur.
M. 2 — öğrenci bursları v*> başka her çeşit giderler
1950 yılı için 108 200 lira teklif edilmektedir Bunun 43 200 lirası tütün ve ispirtolu içkiler
eksper kurslarında okuyacak 45 memur namzedine ayda 80 lira hesabiyle verilecek burs karşılı
ğıdır. Kursda halen 25 öğrenci mevcut olup 1950 yılı içinde de ayrıca 20 öğrenci alınacaktır.
Kurs öğrencilerine kendilerinin tarlalarda fabrika veya atelyelerde vazife ifa ettikleri mülâhazasiyle 1949 yılına kadar birinci devrede iseler günde 415 kuruş, ikinci devrede iseler günde
499 kuruş olmak üzere döner sermayeden gündelik verilmiştir. Hizmetin döper sermayeye taallû
ku buluıîmaması hasebiyle 1950 yılından itibaren bu şekle son verilecek ve diğer öğrenciler gibi bun
lara da aylık burs şeklinde ödeme yapılacaktır.
Yine bu paranın 3 000 lirası Genel Müdürlük hesabına Ankara Üniversitesi Ziraat Fakülte
sinde okutturulmakta olan 2 öğrencinin masrafları karşılığı olarak Ankara üniversitesine öde
necektir.
56 160 lirası muhtelif yüksek okullarda Genel Müdürlük hesabına tahsil yapan öğrencilere
ödenecek burs karşılığıdır. 1949 yılma kadar Genel Müdürlük hesabına gerek liselerde çerek yük
sek okullarda okutturulmakta olan öğrenciler ı^in Tekel Genel Müdürlüğü memurları yardım
laşma derneğince 'bir pansiyon tesis edilmiş ve Genel Müdürlük Bütçesinden pansiyon masraflarını
karşılamak üzere bu derneğe her yıl bütçeden yardım yapılmıştır. 1949 yılı bütçesiyle yapılan
yardım mİKtarı 75 000 liradır. 1950 yılı iptidasından itibaren pansiyon kaldırılmış yeniden öğ
renci okutturulmasına son verilmiş, liseyi ikmal eden öğrencilerin yüksek okullara girmeleri için
burs verilmemiş ve yüksek okullarda tahsil yapmakta olanlara da tahsillerini ikmal edinceye
kadar burs verilmesi kabul edilmiştir.
ödenekten geri kalan 5 840 lira formül gereğince bu öğrencilere yapılacak
lığıdır.

masraflar karşı

Yukrdaki izahattan da anlaşılacağı üzere; bu yüksek okullarda okutturulan öğrencilere
ödenecek bursların karşılığı olan ödenek 1951 ve mütaakıp yıllarda gitikçe azalacak ve tahsille
rini ikmal edvıce tamamiyle kaldırılmış olacaktır.
B. 480 — Yurt dışı acenta ve mümessilliklerinin her türlü giderleri
1948 yılı sarfiyatı 29 243 liradır. 1*>49 yılında 28 . X I . 1949 tarihine kadar
35 000 lirayı bulmuştur.
Bugünkü seyrine göre Bağdat şubesinden başka bir veya iki şubenin
1950 yılı için 75 000 lira kâfi gelecektir.

yapılan

açılması

sarfiyat

halinde

dahi

B. 501 — Geç^ı yıl borçları
1947 yılı sarfiyatı 36 557 lira, 1948 yılı sarfiyatı 135 611 liradır. 1949 yılı sarfiyatı 28 . Xî .
1949 tarihine kadar 43 227 lirayı bulmuştur. Ayrıca tahakkuk eden borçların
ödenebilmesi için
Bütçe Kanununun 6 ncı maddesi hükmüne dayanılarak 215 000 lira ek ödenek alınmıştır.
1950 yılı için geçen yıl ödeneğinin aynı olarak 40 000 lira teklif olunmaktadır. Bunun fev
kinde çıkacak borçların ödenmesi için yıl içinde aynı hükme istinaden ek ödenek istihsal edile
cektir.
( S . Sayısı: 144)

- 1 4 B< 502 — Eski yıllar borçları
M. 1 — 1945 *1948 yılları borçları
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İ947 yılı sarfiyatı 45 592 lira, 1948 yılı sarfiyatı 121 914 liradır, 1949 yılında 28 . X I . 1949
tarihine kadar yapılan sarfiyat 40 726 likayı bulmuştur. Ayrıca tahakkuk eden borçlar için
223 192 lira ek ödenek alınmıştır.
1950 yılı için geçen yıl ödeneğinin aynı ob>rak 50 000 lira teklif edilmektedir.
M. 2 — 1928 - 1944 yıllan borçları
1947 yılı sarfiyatı 4 894 lira, 1948 yılı sarfiyatı 4 756 liradır. 1949 yılında 28 . X I . 1949
tarihine kadar yapılan sarfiyat 2 298 liradır. Yıl içinde bu tertipten tahakkuk eden borçları
ödemek üzere ayrıca 41 022 lira ek ödenek de alınmıştır.
1950 yılı için geçen sene

ödeneğinin Hynı olarak 5 000 lira teklif edilmektedir.
B. 505 — Hükme bağlı borçlar

1047 yılı sarfiyatı 45 667 lira, 1948 yılı sarfiyatı 81 867 liradır, 1949 yılı sarfiyatı 28 . X I . 1949
tarihine kadar 4 503 liradır. Ancak ayni tarihe k«*dar tahakkuk eden 625 000 lira için 1949 yılı
için son iki aylık ek ödenek kanunu tasarısı ile ek ödenek istenilmiştir.
1950 yılı için geçen yıl ödeneğinden 45 000 lira fazlasiyle 50 000 lira teklif olunmuştur.
B. 604 — Çeşitli hayır kurumlarına
Geçen senenin ayni olarak 3 000 lira teklif olunmuştur..
B. 605 — 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu gereğiı ce şarapçılara verilecek
prim ve yapılacak başka yardım ve ödemeler
1948 yılı sarfiyatı 5 795 liradır, 1949 /ılı sarfiyatı ise 28 . XI . 1949 tarihine kadar 900 liradır.
Muhtemel ihracat halinde bütçede karşılığının bulunması zaruri olduğundan ve bâzı memleketlerle
yapılan anlaşmaların şarap ihracına imkân vereceği muhtemel görüldüğünden 1949 yılı Bütçesindeki
50 000 lira ödenek aynen teklif olunmuştur.

"

"

B. 701 — Onarma işleri
M. — 1, 2, 3

1950 yılı Bütçesiyle Genel Müdürlük gayrimenkull erinin onarma masraflarının ilk defa olarak
memzucen bulunduğu inşaat tertibinden ayrılarak ayrı bir tertipte gösterilmesi esasına gidilmiş ve
geçmiş > illar sarfiyatı göz önünde bulundurularak bu bölüm için 500 000 lira teklif olunmuştur.
B. 711 —• Bina satmalma ve yaptırıma giderleri
M. — 2, 3
Bina. satmalma ve yaptırma işleri için 900 000 lira teklif edilmektedir. Bunun 400 000 lirası
fabrikalar ve işletmeler ihtiyacına karşılık tutulmuştur. 500 000 lirası, mühim bir kısmı başlanmış
işlerin ikmaline harcanmak üzere illerin bina ihtiyaçlarına tahsis edilmiştir.
B. 721 -~- Süimalmacak taşıtlar karşılığı

?j",.

"*"

1946 yılı sarfiyatı 306 376 lira, 1947 yılı sarfiyatı 115 229 lira, 1948 yılı sarfiyatı 139 448 lira
dır, 1949 yılı sarfiyatı 28 . X I . 1949 tarihine kadar 49 568 liradır. Yıl sonuna kadar formülde gös
terilen nakil vasıtalarının satmalmmasma devam olunacaktır.
1950 yılı için formülde gösterilen nakil vasıtaları satmalın m ak üzere ve geçen
aynı olarak 85 000 lira teklif edilmiştir.
( S. Sayısı : 144 )
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B. 722 — Demirbaş, makine satmalına ve kurma giderleri
Madde — 1, 2
Genel Müdürlüğün fabrika ve işletmelerinin en mühim ihtiyacını karşılamakta olan bu tertip için
geçen yıl ödeneğinden 45 500 lira noksaniyle 1 500 000 lira teklif edilmiştir.
B. 731 — 5113 sayılı

Kanun

gereğince yaptırılacak ve satmalmacak tütün
ve ambarları giderleri

bakım ve işleme ev

Kısmen başlanmış işlerin ikmal edilmesi ve kısmen de 1950 yılı içinde yeniden inşasına başlana
cak yaprak tütün bakım ve işleme evleri için geçen yıl ödeneğinden 470 000 lira
fazlasiyle
3 750 000 lira teklif olunmuştur.
Kanunun verdiği 25 000 000 liralık yetkiye dayanılarak Hükümetçe onanan programa göre yapıln akta olan yaprak tütün bakım ve işleme evi ri idare malı tütünlerinim iyi şekilde muhafaza ve
işlemlerini temin edecek ve bu vaziyet tütün mamullerimi beklenilen nefasetini de sağlıyacaktır.
B. 732 — 4898 sayılı Kanun gereğince yeniden yapılacak fabrika, imal ve doldurma
cutlarının genişletilmesi giderleri

evleriyle Mev

Programı gereğince bu tertipten hakiki ihtiyaç 8 885 000 lirayı bulmakta ise de bütçe mülâhaza
sı dolayısiyle bâzı işlerin gelecek yıllara bırakılması zaruri görülmüş ve geçen yıl ödeneğinin aynı
olarak yine 7 000 000 lira teklif edilmiştir.
B. 733 — Çamaltı ve Yavşan tuzlalarında yaptırılacak

yeni

tesis ve tevsi

giderleri

Çam altı ve Yavşan tuzlalarında Marşal Plânından istifade suretiyle \apılacak tevsi işler*nin üç
yılda ihtiyaç gösteren 2 500 000 liralık finansmanının 1950 yılında sarfı lâzım geleceği tahmin edilen
miktardır.
B. 785 —

5089

sayılı Kanun

gereğince şaraplık

üzüm

bağı yetiştireceklere yapılacak ikraz

1948 yılı sarfiyatı 100 852 lira 37 kuruş, İP 19 yılı sarfiyatı ise 28 . X I . 1949 tarihine kadar
94 304 lira 87 kuruştur. Bu rakamlar göz önünde tutularak 1950 yılı için kanunun kabul ettiği mik
tar 250 000 lira olmasına rağmen 200 000 liranın kâfi geleceği anlaşılmıştır.
*
• #

1949 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde yer almış bulunan tertiplerden bâzılar;
1950 yılı Bütçesinde bu cetvelden çıkarılmıştır. Ve çıkarılma sebepleri aşağıda sırasiyle izah edilmiş
tir.
2 000 lira taşıt onarma giderleri,
İdare malı hizmet taşıtlarının onarma giderleri umumiyetle döner sermayeden ödenmekte oldu
ğundan ve idarede hizmet taşıtlarından gayri taşıt vasıtaları mevcut olmadığından, esasen öteden be
ri hiçbir masraf yapılmıyan bu tertibin kaldır .İması uygun görülmüştür.
15 000 lira, 4489 sayılı Kanun gerekince yurt dışına gönderileceklerin
riyle başka her çeşit giderler.

staj giderleri, yollukla-

Tasarruf mülâhazasiyle çıkarılmıştır.
1 500 lira, kaza sigortası 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile vazifp
malûllüğü ve vazifeden mütevelit ölüm halleri için geniş ölçüde esas ve imkânlar kabul edilmiş ol
duğundan, esasen diğer daire ve müesseselerde mevcut olmıyan kaza sigortasının kaldırılması
muvafık görülmüştür.

(&JSaywi:;144)
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300 000 lira, işçilere ve çocuk yuvalarına yardım; yönetmeliği gereğince
('öner sermaye hizmetleri arasında mütalâa edilmesi uygun görülmüştür.

yapılan bu yardımın

160 000 lira, işçi kurul ve sendikalarına yardım; diğer bütçelerde mevcut olmıyan böyle bir
tertibin Tekel Genel Müdürlüğü Bütçesinde de yer almaması Hükümetçe uygun görülmüştür.

B.

Cetveli
Tütün

1949 yılının 8 aylık satışı 11 611 838 kilodur. 1948 yılının aynı müddet içindeki satışları ise,
11 464 825 kilodur. 1949 satışları bu vaziyete nazaran % 1,29 fa.-lalık göstermektedir. 1948 yılının
12 aylık fiilî satışları 17 833 733 kilo olduğuna göre, % 1,29 nispetindeki fazlalık ile 18 0C3 825
kilo elde edilmekte olduğundan, 1950 yılı için gelir tahminine 18 100 000 kilo esas tutulmuştur.
1 kilo satışın vasatisi 1949 yılı için 740,56 kuruş iken, satış seyrine göre 1950 y l ı için 765,37 ku
ruş esas alınmıştır. Buna nazaran; 1949 tahmini 131 4"!4 127 lira olduğu halde, 1850 yılında yapı
lacak tütün satışları 138 532 770 lira hesaplanmıştır.
1949 yılı beher kilo maliyeti 365,04 kuruş iken, 1950 yılı maliyeti 377,72 kuruştur. Buna nazaran
umumi satış maliyeti 63 020 424 liraya mukabil, 1950 yılı tahmini 68 367 590 liradır.
Beher kilo için beyiye ücreti : 1949 yılı için 34,05 kuruş iken, 1950 yılı için 35,87 kuruştur. Beyi
ye yekûnu 1949 yılında 6 943 390 lira iken, 1950 yıl nda 6 491 990 liradır.
Nakliye ve muhtelif masraflar beher kilo için 1949 yılında 39,18 kuruş ve umumi nakliye ve
muhtelif masraflar yekûnu da 6 954 563 lira iken 1950 yılında bu miktarlar beher kilo için 34,42
kuruşa ve yekûn olarak 6 230 020 liraya düşmüştür.
Bu hesaba nazaran maliyet, beyiye ve masraflar yekûnu 1949 yılında 76 018 376 lira iken, 1950
yılı için 81 089 600 lira olarak elde edilmiş ve buna nazaran 1949 yılının 55 395 751 lira tütün sa
tış kârına mukalbil, 1950 yılı için 57 443 170 lira satış k â n tahmin edilmiştir.
_ _ _ _ _

_...,

_

T

^

1948 yılı ilk 8 ay içindeki muhtelif nevi tuz satışları 133 586 ton iken, bu miktar 1949 yılının
ilk 8 ayında % 0,38 fazlasiyle 134 095 tona yükselmiştir.
1948 yılının 12 aylık satışları 235 001 ton olduğundan, 1949 yılı 12 aylık satışının -bu artış
nispetine tatbiki halinde- 235 659 tona yükseleceği nazarı dikkate alınarak 1950 yılı tahmini 1948
yılı satışlarının aynı olarak 235 000 ton üzerinden hesaplanmıştır.
235 000 tönıin 229 700 tonu ham tuz, 1 500 tonu sofra tuzu ve 3 800 tonu da mutbak tuzudur.
1949 yılı tahminlerinde 220 000 ton satılacağı tahmin olunmuştur. Satış vasatisi beher kiloda 4,095
kuruş iken, 1950 yılı için bu miktar 4,121 kuruşa yükselmiştir. Umumî satış hasılatı da buna göre
9 008 600 iken, 9 685 940 lira olmuştur.
1949 yılı bütçe tahminleri sırasında kilo maliyeti 0,873 kuruş olarak hesaplandığı halde, 1950 yılı
maliyeti 0,801 kuruşa düşmüştür. Buna nazaran 1949 yılı maliyeti yekûnu 220 000 ton üzerinden
1 921 800 lira iken, 1950 yılı için bu miktar 235 000 ton üzerinden 1 883 120 liraya düşmüştür.
1949 yılı tahminlerinde beher kiloya düş^n masraf miktarı 0,990 kuruş iken, 1950 yılı İçin
bu miktar 1,038 kuruşa yükselmiştir. Aı. iak bu hakiki masraf artışı olmayıp, tuz satış fiyatlarına
aksettirilmiş miktarlardan mütevellit bulunmaktadır. 1949 yılı masraf yekûnu 2 177 050 lira iken,
1950 yılı masraf yekûnu 2 439 970 lira olmuştur.
( S , Sayısı: 144)
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1949 yılı tuz satış kârı tahmini yukarıki hesaplara göre, 4 909 750 lira iken, 1950 yılı tahminle
rinde bu miktar 5 362 850 lira olarak alınmıştır.
Çay
1949 yılı çay satış geliri tahminleri aşağıdaki şekilde yapılmıştır:
1949 yılı Bütçesinin tahmini sırasında yıl içinde beher kilosu 12 liraya satılmakta olan birinci
nevi çaydan 100 ton, beher kilosu 16 liraya satılmakta olan ekstra çaydan 700 ton ve beher kilo
su 20 liraya satılacağı düşünülerek ekstra ekstra çaydan 500 ton olmak üzere 1 300 ton çayın sa
tılacağı ve bunlardan sırasiyle 1 200 000, 11 200 000 ve 10 000 000 olmak üzere ceman 22 400 000
lira hasılat elde edileceği mütalâa edilmiştir.
Beher kilo çayın vasati maliyeti 860, 74 kuruş ve satış masrafları yine beher kilo için 131, 26
kuruş olarak hesaplanmıştır. Buna nazaran 1 300 tonun maliyet ve masrafları yekûnu 12 896 000
lira olduğundan, 1949 yılı çay satış geliri 9 504 000 lira olarak tahmin edilmiştir. Bir kilonun vasa
ti satışı 17, 23 liradır.
1950 yılı tahminine gelince: 1948 yılının 8 aylık satışları 821 318 kilodur.
1949 yılının 8 aylık satışları ise, J% 15, 46 fazlasiyle 948 327 kiloyu bulmuştur. Bu satışın
909 179 kilosu ekstra, 35 328 kilosu birinci, 3 820 kilosu ise, ekstra ekstra nevilerden olmuştur.
1950 yılı tahminine; 8 aylık satışın bu seyrine göre 1948 yılı 12 aylık satışı olan 1 325 176
kilonun % 15, 46 fazlasiyle 1 530 040 kilo esas tutulmuş ve daha ihtiyatlı olarak 1 520 000 kilo'
alınmıştır. Bu miktarın yine 1949 yılı 8 aylık satışlarına göre 320 000 kilosunun birinci neviden
1 050 000 kilosunun ekstra neviden ve 150 000 kilosunun da ekstra ekstra neviden olacağı hesap
lanmıştır.
Birinci nevi 320 000 kilo alınması, birinci nevi imalâtına 1950 yılında daha fazla yer verilece
ğinden ileri gelmektedir.
Ekstra ekstra neviden 150 000 kilo alınmış olması da bu neviden bütçenin tanziminde idare
elinde henüz pek az bulunmuş olması ve piyasaya yeni çıkarılmış bulunması âmil olmuştur.
Satış hasılatının hesaplanmasına gelince: 320 000 kilo birinci nevi çay için beher kilosu 12 li
radan 3 840 000 lira, 1 050 000 kilo ekstra nevi için beher kilosu 16 liradan 16 800 000 lira ve
150 000 kilo ekstra ekstra nevi için beher kilosu 24 liradan 3 600 000 lira olmak üzere 24 240 000
lira elde edilecektir.
Bunların tahmin edilen satış miktarlarına göre maliyetlerinin tutarları sırasiyle 2 549 700,
8 366 190 lira ve 1 830 960 lira olmak üzere yekûnu 12 746 850 liradır.
1 520 000 kilo satış tahmininin beher kilosu için hesaplanan satış masrafları 119, 68 kuruş olmak
üzere ceman 1 819 140 lira hesaplanmıştır.
Bu suretle 24 240 000 lira satış hasılatından maliyet ve masraflar yekûnu olan 14 565 990 lira
çıkarıldığı takdirde, 1950 yılı çay Tekel satış geliri 9 674 010 lirayı bulacaktır.
Çay maliyetlerinin hesabında bir taraftan İngiliz lirasında yapılan devalüasyon, diğer taraftan
Rize Çay Fabrikasının 1 Mart 1950 tarihinden iti baren Tekel Genel Müdürlüğüne intikal edeceği
ve bundan dolayı Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumunca çay maliyetine ilâve edilen % 10 kârın ar
tık mevzuubathis olmıyacağı mülâhazalariyle % 10 nispetinde bir indirme yapılmış bulunmaktadır.
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Bira
1949 yılı bira satış tahmini 18 000 000 litre olarak
18 601 319 litredir.

yapılmıştır.

1948 yılı

fiilî satış miktarı

1949 yılı 8 aylık satış miktarı 11 490 913 litredir. 1948 yılı aynı devresindeki satış miktarı
12 986 543 litre olduğundan, satış seyrinde % 11,52 nispetinde bir düşüklük olduğu görülmektedir.
Buna nazaran, 1949 yılı 12 aylık satışının 1948 yılı 12 aylık satışından aynı nispette eksik ola
rak 16 458 448 litre olacağı, şu kadar ki, satış seyrinin biraz fazlalaşması halinde bu miktarın
yıl sonunda 17 000 000 litreyi bulabileceği düşünülmektedir.
Ancak, 1949 yılı Yaz aylarının çok kısa ve serin geçmiş olması bira istihlâkine menfi tesir yapmış
olduğundan, bu vaziyet bu seneye has bir durum olarak mütalâa edilmiş ve 1950 yılı için satış mik
tarı 18 500 000 litre olarak tahmin edilmiştir.
Beher litrenin vasati satış fiyatı 1949 yılı için 59,45 kuruş iken, 1950 yılı tahmininde 59,46 alın
mıştır.
Litre maliyeti 1949 yılı tahmininde 24,43 iken, 1950 yılı taihmininde Ibu miktar - arpa mubayaa
'bedelinin 21 kuruştan, 24 - 25 kuruşa yükselmiş olmasına rağmen - 24,19 kuruşa düşmüştür.
Satış masrafları 1949 yılı için 16,17 kuruş iken, 1950 yılı tahmininde 16,56 kuruş olarak hesap
lanmıştır.
1950 yılı satış masrafları için 1948 yılı bilançosuna göre tahakkuk eden masraflar esas tutuldu
ğu için, bu artış 1947 yılı masraflarına göre 1948 yılı masraflarının artmış olmasını göstermekte
olup, 1950 yılı içindeki hakiki satış masraflarının yüksek olacağını ifade etmez.
Yukarıki hesaplara göre 1949 ve 1950 yılları için tahmin edilen satış hasılatı maliyet bedeli,
satış masraf ve satış kârlarının mukayeseli rakamları aşağıda gösterilmiştir.
1949
18
10
4
2
3

000
700
396
909
393

000
000
900
500
600

1950
18
11
4
3
3

500
000
476
063
460

000
000
100
600
300

Litre (Satış miktarı)
Lira satış hasılatı
» Maliyet
» Satış masrafları
» Satış kârı

İspirtolar
1949 yılı 8 aylık satış miktarı muhtelif nevilerden 3 224 961 litredir. 1948 yılının aynı devre
içindeki satış miktarı 2 280 718 litredir. Artış nispeti % 11,95 dir. Artış seyrinin yıl sonuna ka
dar aynı şekilde d«vam edeceği mütalâa edilerek 1950 yılı için 1948 yılı satış miktarı olan
4 537 189 litrenin % 11,95 fazlasiyle 5 079 385 litre satış yapılacağı anlaşılmaktadır.
Tahmin 5 100 000 litre olarak alınmıştır.
Satış bedeli beher litre için 1949 tahmininde
127.56 kuruş iken, 1950 yılı için nevilerdeki Sc <AŞ
farkları dolayısiyle 124,02 kuruşa düşmüştür. Litre maliyeti 1949 tahmininde 65,72 kuruş iken 1950
yılı tahmini 62,80 kuruş olmuştur. Satış masrafları 1949 yılı tahmininde 30,34 kuruş iken 1950 tah
mininde 33,76 kuruş alınmıştır. Buna nazaran 1949 ve 1950 yılları tahminlerinin sarış hasılatı mali
yet bedelleri ve satış masraf] H-nyle satış kârlarının mukayeseli rakamları aşağıda gösterilmiştir.
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İ949
5
2
1
1

1950

257
730
250
298

260
128
602
230

6
3
1
1

325
202
721
400

060 Satış hasılatı
580 Maliyet
760 Satış m a s r a f t a
720 Satış kârı
Raktlar

1949 yılı 8 aylık satış miktarı 3 945 248 litredir.
1948 yılı ayni devresindeki satış yekûnu 4 690 834 litre idi. Satışdaki düşüklük nispeti % 15,U)
dur.
1948 yılı umumi satış miktarı 7 464 806 litre olduğuna göre, düşüklük nispetinin buna tatbiki
halinde 1950 yılı tahmininin takip edilen usule göre, 6 278 350 litre olarak alınması icabederse de,
rakı satışlarının senenin son aylarında hafif bir artış seyri takip etmekte olduğu.görüldüğünden, tahıiin 6 570 000 litre olarak yapılmıştır.
1949 yılı tahmininde vasati satış fiyatı 596 82 kuruş iken, 1950 yılı tahmini 600,05 kuruş olarak
alınmıştır. Litre maliyeti 1949 yılı tahmininde 207,17 kuruş iken, 1950 yılı tahmininde 199,46 kuruşa
düşmüştür. Satış masrafları ayni suretle 77,02 kuruş iken, 69, 65 kuruşa düşmüştür.
Bu hesaplara göre umumi satış hasılatı ile maliyet bedeli satış masrafları ve satış kârı 1949 ve
1950 yılları satış kârları mukayeseli olarak aşağıda gösterilmiştir.
1949
40
14
5
21

822
170
268
383

1950

488 39.423 000 Satış hasılatı
428 13 104 300 Maliyet
168 4 576 190 Satış masrafları
892 21 742 510 Kâr

Yıllık satış miktarının 1949 yılı tahminine nazaran düşük olması Yıl başında ağır alkollü
içkilere zam yapılması esasının kabul edilmesi üzerine rakı satış fiyatlarına litrede 50 kuruş zam
yapılmış olmasından ileri gelmiştir. Satış tahminlerinde eksik hesaplanan miktar 270 000 litreyi
bulmaktadır. Buna rağmen gerek maliyet bedel erinde gerek satış masraflarında temin edilen
ucuzluk satış kârında geçen seneye nazaran 358 618 lira bir fazlalık husule getirmiştir.
Şaraplar
1949 yılı 8 aylık satış miktarı 2 192 594 litredir. 1948 yılının aynı devresi içindeki satış
miktarı 1 965 146 litredir. Artış nispeti % 11,57 dir. 1948 yılı umumi satış miktarı 3 539 280
litre olduğunlan, artış nispetinin buna tatbiki halinde 1950 yılı satış tahmininin 3 948 775 litre
olarak alınması lâzımgelmektedir. Tahmin 4 000 000 litre olarak yapılmıştır.
Litre satış fiatı 1949 yılında 108,35 kuruş iken 1950 yılında 46,91 kuruş olarak alınmıştır.
Ekgi<kük sebebi şarap satışlarının fabrika teslimi şeklinde satılmasına başlanmış olmasıdır. Litre
maliyeti aynı sebeple 1949 yılı tahmininin 70,19 kuruş iken, 1950 yılı tahmini 39,01 kuruş üze
rinden yapılmıştır.
Satış masrafları 1949 yılında 34,16 kuruş idi. 1950 yılında ayrıca satış masrafları yapılma
maktadır. 1949 yılı satış.tahmini 3 123 900 litre üzerinden
yapılmıştı,
1950. yıU tahmininin,.
4 000 000 litre üzerinden yapılması hafif alkollü içki olan şarap satışlarında görülen inkişaftan
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- 2 0 ileri gelmiş bulunmaktadır. Bunda aynı zamanda şarap satışlarının fabrika teslimi ve mukaveleli
tek bayiler marifetiyle yapılmasının da mühim tesirleri olmuştur.
1949 ve 1950 yılları satış tutarlariyle maliyet bedelleri, satış masrafları ve satış kârlarının mu
kayeseli rakamları aşağıda gösterilmiştir.
1949

1950

3 384 615
2 192 760
1 066 980
124 875

1 876 240
1 560 490
—
315 750

Satış hasılatı
Maliyet bedeli
Satış masrafları
Satış kârı

Diğer içkiler
1949 yılı 8 aylık satış miktarı 436.353 litredir. 1948 yılının aynı devresindeki satış miktarı 403.123
litredir. Artış nispeti % 8,24 dür.
1949 yılı tahmini 673.850 litre üzerinden yapılmıştır. 1950 yılı tahmini için 1948 yılı satış mik
tarı olan 681.265 litrenin % 8,24 fazlasiyle 737.420 litre alınması icap etmekte ise de, muhtelif nevilerdeki satış seyirlerine göre bu miktar 753.525 litre olarak hesaplanmıştır.
Beher litrede satış bedeli 1949 yılında 623,72 kuruş iken, 1950 yılı için satılan nevilerdeki tehalüf dolayısiyle 583,32 kuruş alınmıştır. Litre maliyeti 1949 yılında 247 kuruş iken 1950 yılı için
246,02 kuruş alınmıştır. 1 litreye isabet eden satış masrafları 1949 yılı tahmininde 77,17 kuruş
iken, 1950 yılı tahmininde bu miktar 74,13 kuruşa düşmüştür.
1949 ve 1950 yılları tahminlerindeki umumi satış miktarları ile maliyet bedelleri, satış masrafları
ve satış kârlarının mukayeseli rakamları aşağıda göstrilmiştir.
1949

1950

4 202 933
1 664 413
587 395
1 951 125

4 395 480
1 853 820
558 620
1 983 040

Satış hasılatı
Maliyet bedeli
Satış masrafları
Satış kârları

Barut ve patlayıcı maddeler
1949 yılı 8 aylık satış hasılatı 5 855 375 lira, 1948 yılının
4 702 905 liradır.

aynı

devresindeki

satış

hasılatı

Artış nispeti j % 24, 50 dir.
1948 yılı umumi satış hâsılatı 8 735 145 lira olduğundan, bu nispetin tatbiki suretiyle 1950
yılı için satış tahmini 10 875 250 lira olarak alınması icap etmektedir. Tahmin muhtelif nevilerin
satış hasılatının bu esasa göre ayrı ayrı hesaplanması zarureti neticesi olarak 10 807 530 lira üze
rinden yapılmıştır.
Maliyet bedelleri 6 372 680 liradır. Bey'iye, nakliye, sigorta gibi satış masrafları ise 1 166 130
liradır. Buna göre satış kârı 3 268 720 lira olarak tahmin edilmiştir,
Besim istihsaline matuf tekel halinde işletilmekte olan barut ve patlayıcı maddeler satışların
da yukardaki rakamların tetkikmdan anlaşılacağı üzere satış bedelinin j % 58, 96 sı maliyet bede
lini Ve % 10, 79 u artış masraflarını teşkil etmekte ve satış kârı olarak ancak % 30, 25 kalmakta( S . Sayısı: 144)

- 21 dır. 1949 yılı satış tahminî 8 834 935 lira maliyet bedeli 4 745 992 lira
1 017 143 lira olduğundan, satış geliri 3 071 800 lira bulunmakta idi.

s&tış

masrafları da

Kibrit
1949 yılı 8 aylık satış miktarı 40 373 sandıktır. 1948 yılının aynı devresi içindeki satış mik
tarı 42 146 sandıktır. Düşüklük nispeti :% 4, 21 dir. 1948 yılının umumi satış miktarı 66 386 san
dıktır. Bu nispetin tatbiki suretiyle 1950 yılı tahmininin 63 591 sandık olarak hesaplanması icap
etmektedir. Ancak, çakmağın 1949 yılı içinde Tekelden çıkarılmış olması çakmak istimalinin sü
ratle inkişafına yol açmış olduğundan, kibrit istihlâkinin bir miktar daha azalacağı mütalâa edil
miş ve bu sebeple ihtiyatlı bir tahmin olarak bu miktar 60 000 sandığa indirilmiştir.
1949 yılı tahmini 66 000 sandık üzerinden yapılmıştır.
Tarife bedeli 100 lira olup, 1949 ve 1950 yılları için aynıdır. Satış masrafları beher sandık
için 1949 yılında 14, 20 lira hesaplanmış iken bu miktar 1950 yılı tahmininde 13, 13 liraya düş
müştür.
Maliyet bedelleri 1949 yılında 77, 70 lira iken, 1950 yılında 73, 25 liraya inmiştir. Bu tenezzül
başlıca tomruk bedellerinde elde edilen fiyat tenezzülü ile kısa çöp imali gibi sebeplerden ileri
gelmektedir.
1949 ve 1950 yılları umumi satış hasılatı ile maliyet bedelleri satış masrafları ve satış kârlarına
ait mukayeseli rakamlar aşağıda gösterilmiştir.
1949

1950

6 600 000
5 128 200
937 200
534 600

6 000 000 Satış hasılatı
4 395 000 Maliyet bedelleri
787 800 Satış masrafları
817 200 Satış geliri

Satış tahminin 6 000 sandık eksik hesaplanmasına rağmen satış geliri tahminindeki 282 600
lira fazlalık ynkarıki izahattan da anlaşılacağı üzere maliyet bedelleriyle satış masraflarmdaki
azalmalardan ileri gelmiştir.
* *
Yukardaki hesaplara göre satış kârları yekûnu 105 468 270 liradır.
Buna dış satış kârları olarak 1 000 000 lira ile maliyete giren bütçe giderleri vesair giderler
olarak 7 950 000 lira ki ceman 8 950 000 lira ayrıca eklenmiştir.
1948 yılı bilançosuna göre haricî satış kârlarıaşağıda gösterildiği üzere 562 136 lirayı bulmuş
tur.
145
299
65
33
17

079
809
708
826
714

Mamul tütün
Tuz
îçki
Kibrit
Yaprak tütün

562 136
1949 yılı dış satış kârları tahmini 1 850 000 lira olarak yapılmıştır.
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İ948 yılı bilançosuna göre tahakkuk eden fiilî satışa nazaran ümit edilen inkişaf nazarı dik
kate alınarak 1 000 000 lira olarak kabul edilmiştir.
7 950 000 liranın 1 650 000 lirası, bilançoya göre ayrılması icap edip, ayrıldıktan sonra gelir
ler meyanmda Hazineye yatırılması gereken bütçe sabit
kıymetlerine ait amortismanlardır.
2 000 000 lirası dahilî sigorta pirimleri için ayrılan paralardan zayiat ve hasarlar bedeli mahsup
edildikten sonra kalan miktar olup, bunun da Hazineye yatırılması icap etmektedir.
4 300 000 lirasa maliyete giren bütçe masrafları karşılığıdır. Bu miktar 1948 yılı bilançosuna gö
re 3 683 520 liradır. 1949 yılı tahmininde 3 500 000 lira alınmıştır.
Bu suretle hâsıl olan 114 418 270 liradan muhtelif masraflar karşılığı olarak 3 454 000 lira ten
zil edildiğinden, gelir miktarı 110 964 270 liraya inmiştir.
Yapılan tenzilin mahiyetine gelince:
1. 2 200 000 lirası amortismanlar karşılığı olup, bunun da 1 650 000 lirası yukarda izah edil
diği üzere bütçe sabit kıymetleri amortismanı ve 550 000 lirası da döner sermaye sabit kıymetleri
amortismanını teşkil etmektedir.
2.

320 000 lirası sabit kıymetler sigorta pirimleri tutarıdır.

3. 765 425 lirası reeskont Merkez Bankasına ödenen
faizlerin
karşılığıdır.
Bu
miktar
83 000 000 liralık reeskont bonolarımızın % 1 hasebiyle faizleri olup, bu bonolardan 63 000 000
liralık kısmı 3627 sayılı Kanuna göre mütedavil sermaye ihtiyacı için ve 20 000 000 lirası meı^
sim kredisi ihtiyacı için çıkarılmış bulunmaktadır*.
4.

168 575 lirası döner sermaye hesabından yapılan çeşitli masrafları ihtiva etmektedir.

Bu suretle elde edilen 110 964 270 liraya 1 250 000 lira bütçe gelirleri ve 97 050 660 lira da
Millî Savunma Vergisi olarak eklenmiş ve Bütçe Kanunu tasarısının 2 nci maddesinde gösterildi
ği üzere (B) cetveli yekûnu 209 264 930 liraya yükselmiştir.
Bütçe gelirleri 1948 yılı bilançosuna göre 1 214 352 liradır. 1949 yılı tahmini de 1950 yılı gi
bi 1 250 000 lira üzerinden yapılmıştır. Bunun müfredatı (B) cetvelinin 2 nci - 5 nci bölümlerin
de ayrı ayrı gösterilmiş bulunmaktadır.
Müdafaa Vergisine gelince : 1949 ve 1950 yılları tahminleri Tekel maddeleri nevileri
aşağıda gösterilmiştir:
1949
7
3
2
9
68
1

522
600
200
900
742
250

itibariyle

1950
009
000
000
000
223
000

7
3
2
9
72
1

546
700
350
000
954
500

380
000
000
000
280
000

içki
Bira

Tuz
Kibrit
Tütün
Hususi âmiller (şarap)

93 214 232 97 050 660
*
* *
Genel bütçeye ödenecek Hazine hissesinin hesabına gelince: 97 050 660 lira Millî Savunma Ver
gisi olarak aynen ödenecektir.
,
İ * v *:
Bütçe Kanununa bağlı (A) cetvelinde

gösterilen 1950 yılı Bütçe giderleri
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yekûnu 37 672 457
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lira ile Belediyeler hissesi olarak iller Bankasına ödenecek olan 3 662 060 lira çıkarıldıktan sonra
geriye kalan miktardan 1 300 604 lirası Tayyare Resmi olarak, 69 579 149 lirası da Tekel geliri ola
rak yine -Hazineye yatırılacaktır.
#

İç satışlar :
İgkiler, ispirtolar da dâhil olmak üzere, 10 aylık satış neticeleri itibariyle ve genel olarak bedal
bakımından geçen yılın aynı devresine nazaran % 0,35 nispetinde bir artış göstermiştir.
Bu yıl içinde şarap satışlarında diğer Tekel maddelerinin tâbi olduğu rejimden ayrı yeni bir
satış sistemi tatbik edilmiş ve bu tatbikattan iyi ve ümit verici neticeler alırimiştir. Fsibrikada
toptan satış esasına dayanan hususi müteşebbislerin faaliyetlerinden faydalanan ve tek fiat
esasından ayrılan bu sistemin 10 aylık neticesi, ne yüksek satışın kaydedildiği geçen yıla ait satış
seyirlerine nispetle % 11,87 raddesinde bir artış temin etmiştir.
Bugünkü satış teşkilâtı 33 başmüdürlük bölgesine
ayrılmış olmasına mukabil henüz 16 böl
gesinin şarap satışları bir ve üç yıllık sözleşmelerle bölge itibariyle taahhüde bağlanmış bulunmak
tadır. Yeni şarap satış sisteminin tatbikatında bilhassa bu taahhüt şeklinden iyi neticeler alınmış
olması itibariyle diğer bölgelerdeki satışların da aynı şekilde mütaahhît müteşebbislere bırakıl
ması yolunda çalışılmaktadır. Bu teşebbüslerin tahakkuku halinde şarap satjşlarının daha yüksek
bir seviyeye çıkacağı ümit edilmektedir.
Likör satışlarında % 23,79 nispetinde bir artış kaydedilmektedir. Bu neticenin husulünde yapılan
reklâmların ve kokteyl halinde içki kullanma temayülünün gittikçe genişlemekte bulunmasının
âmil oldukları tahmin edilmektedir.
Sanayi ispirtosu satışlarında % 9,88 nispetinde bir artış vardır. Geçen yıl içinde bu çeşit
ispirtonun 180 kuruş olan satış fiyatının 110 kuruşa indirilmiş ve bu suretle sanayide daha geniş
istihlâk sahası bulmuş olması artışa âmil olan sebeplerdendir. Bu nevi ispirto satışının daha faz
la inkişaf edeceği umulmaktadır.
Yakılacak ispito satışlarında % 27,57 nispetinde bir artış kaydeliimiştir. Kömür fiyatları
nın pahalılığı ve ispirto yakan ocakların bol miktarda piyasaya arzedilmiş bulunması sebepleriyle
temiz ve pratik bir yakacak maddesi olan ispirtonun bu sahada da istihlâkine halkımız rağbet
göstermektedir.
1948 ve 1949 yıllarının 10 aylık satış rakamları aşağıda gösterilmiştir.
1948
2
Şarap (Litre)
Likörler »
Sanayi ispirtosu (Litre)
Yakılacak ispirto ı»
2
İçkiler:
İspirto ve ispirtolu içkiler umumi
satışı (Litre)
49

1949

Artış
aıiktarı

Artış nispeti
%

631 633
110 721
56 869
275 053

2 944 011
137 061
62 490
2 902 209

312 378
26 340
5 651
627 156

11,87
23,79
9,88
27,57

149 524

49 319 732

170 208

0,35

10 aylık satış neticeleri itibariyle sigara, puro ve her çeşit tütün satışlarında bedel bakımından
% 4,58 ve kilo olarak da % 1,69 nispetinde bir artış görülmektedir. Yalnız sigaralardaki artış
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nispeti % 2,47, yüksek kalite sigaralardaki artış nispeti ise % 6,06 dır. Buna
Köylü gibi sigara satışlarındaki artış nispeti i% 0,40 dır.

mukabil Birinci ve

Tütün çeşiştLerinde ise, \% 2,52 nispetinde düşüklük görülmektedir. Bu vaziyet, halkımızın ha
zır sigara istihlâkine temayülünün artmasına delâlet ettiği gibi, yüksek kaliteli sigaralardaki artış
nispetinin daha fazla oluşu da daha iyi ve pahalı sigara istihlâkine rağbetin arttığını göstermektedir.
1948 ve 1949 yıllarının ilk 10 aylık devresindeki tütün ve sigara satışları aşaşğıda gösterilmiştir:
1948
Bedel itibariyle (Lira)
Miktar itibariyle
Yüksek neviler
ikinci gurup *)
Üçüncü gurup 2 )
Dördüncü gurup *)

(Elo)
>
»
»
>

109
14
2
9
2

1949

Artış miktarı

350 964 114 359 230
707 902 14 956 048
755 535
3 022 538
608 226
9 646 231
287 089
2 229 387
57 052
57 892

5 008 266
248 146
167 003
38 005
— 57 702

840

Artış nispepti
'%
4,58
1,69
6,06
0,40
— 2,52
1,47

(1) Hanımeli, Birinci, Köylü Doğu, Asker
(2) Tütünler
(3) Purolar, pipo tütünü, tömbeki, enfiye
Barut ve patlayıcı maddelerin satışlarında bedel itibariyle % 14,52 nispetinde bir artış kay
dedilmiştir. Bu artışta bayındırlık ve maden istihsal faaliyetlerimizin genişlemekte olması yanında
bu yıl içinde her çeşit av malzemesinin hiçbir darlığa meydan vermiyecek şekilde bol miktarda te
min edilmiş bulunmasının da tesiri vardır.
1948, 1949 yıllarının ilk 10 aylık devrelerindeki satış rakamları aşağıda gösterilmiştir.

Barut ve patlayıcı
mad. (Lira)

1948

1949

Artış
Miktarı

6 634 732

7 598 548

963 816

Artış
nispeti
%

14,52

*
# *

Çay satışlarında % 10,38 nispetinde artış kaydedilmiştir.
Bu neticeye, Kış mevsiminin sürekli ve şiddetli geçmesinin yüksek kalitedeki çay nev'ine rağbetin
artmasının ve bir de halkın satın alma gücünün yükselmiş bulunmasının müessir olduğu mütalâa
edilmektedir.
1948 ve 1949 yıllarının ilk 10 aylık devreleri içindeki çay satışları aşağıda gösterilmiştir..

1948
Bedel itibariyle
(Lira)
Miktar itibariyle
(Kilo)

1949

Artış
Miktarı

Artış
nispeti
%

16 237 796

18 797 564

2 559 768

13,62

1 069 782

1 180 874

111065

10,38
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Dış satışlar :
Mamul sigara ihracı birçok memleketler tara 'nidan mevzu yüksek gümrük maniaları dolayısiyle
zaruri olarak mahdut miktarlara inhisar etmekte lir. Bu bakımdan yaprak tütün ihracı suretiyle
bunların mahallen imali şekli zaruri olarak tercih edilmektedir. Dış memleketlerde idare sermaye
siyle fabrikalar tesisi, malî güçlüklere yol açacağndan her memleketteki imalâtçılarla anlaşarak
acentelik veya ortaklık sözleşmeleri akdetmek, bu günkü şartlar içinde işin icaplarına en muvafık
şekil olarak mütalâa edilmektedir.
Bu şekil, bir taraftan daha az sermaye bağlanmasına ihtiyaç göstereceği gibi diğer taraftan mez
kûr müesseselerin mahallî itiyatlar bakımından bilgi ve ihtisaslarından ve mevcut satış teşkilâtın
dan istifadeyi, mümkün kılacağı cihetle ini bakımlardan da ayrıca tercihe şayan bulunmaktadır.
Mamul halde ihraç edilmekte olan içki satışlarında istihdaf edilen esas gaye ise, bunların ya
bancı memleketlerde marka ve etiketlerimiz altında satılarak bu şekilde tanınmış olmalarını temin
etmektir.
Hâlen İngiltere dış satışlarımızda ehemmiyet bakımından ön plânda bir mevki işgal etmektedir.
Birinci Cihan harbinden beri Türk tütünü içmek itiyadını kaybeden İngiliz müstehliki bugün bu
mevzuda bir dönüm noktasında bulunmaktadır.
Yapılan temas ve incelemeler neticesinde The Amalgamated Tobacco Garp. Ltd. Firması ile 10
Kasım 1948 tarihinde bir acentelik sözleşmesi yapılmıştır. Sözleşmeye göre, firma, harman halinde
aldığı tütünlerle mahallinde müşterek marka altında Türk sigaraları imal etmektedir.
Yine sözleşmeye göre, firmanın ilk yılda sigara imal edip satmak üzere en az 200 000 libre tütün
mubayaa etmesi derpiş edilmişti ki, bu, haftada 2 milyon sigaraya tekabül etmektedir. Bugün bilfiil
satılmakta olan sigara miktarı haftada S milyona yükselmiştir ki, ilk hesaplara nazaran bu rakama
ancak 6 ncı yıl nihayetinde varılabileceği tahmin olunmakta idi.
Tahminleri aşan bu müsait durum karşısında İngiltere piyasasının Türk tütünü için çok ehem
miyetli bir pazar olacağı anlaşılmış olduğundan Ağustos ayında Londra'da açılan Milletlerarası
Nationel Gardens Show sergisine geniş mikyasta iştirak edilmiş ve bundan müspet neticeler alınmış
tır. Filhakika, sergi münasebetiyle sigaralarımız İngiltere müstehlikine daha yakından tanıtılabilmiş ve birçok toptancıların, siparişlerinin artırılması için acentemize müracaatta bulundukları
öğrenilmiştir.
İmalâtın daha fazla artırılarak fazla taleplerin karşılanması için Acentenin bu işe kâfi sermaye
tefrik ve tahsis edemiyeceği anlaşılması üzerine yapılan masraflar neticesinde tütünlerimizin gümrüklenmiş olarak kendilerine satılması suretiyle gerekli sermayeye bu yoldan idaremizin de iştira
ki esası üzerinde mutabık kalınmış ve bu maksat a lâzımgelen teşebbüsler yapılarak İngiltere'de
idaremiz lehine 250 000 sterlinlik bir kredi bulmak imkân ve yetkisi temin edilmiştir. Mevzu üze
rindeki temas ve teşebbüslere devam olunmaktadır.
İsviçre'ye idaremiz tarafından gönderilen harman halindeki yaprak tütünlerle öteden beri Türk
sigarası imal ederek satmakta olan Rinsoz et Ormond S. A. Şirketiyle sigara satışlarının artırıl
masını, komşu memleketlere ihracını ve yaprak tütün satışını temin maksıadiyîe ve yarısı idaremizce ödenmek suretiyle, 200 000 İsviçre frangı sermayeli Tabacs Turcs S. A. namı altında bir or
taklık kurulmuş ve bu müessese 21 . 1 . 1949 tarihinden itibaren resmen teşekkül etmiştir.
Ortaklık ayni zamanda içkilerimizin satışı işi ile de meşgul olacaktır.
Avrupanın merkezinde bulunan ve her yıl birçok turist celbeden İsviçre'de mamullerimizin sü
rümü için yapılmakta olan reklâm ve propaganda İsviçre halkına olduğu kadar, yabancılara da hi
tap etmesi bakımından umumiyetle Avrupa piyasasında da müsait tesirler yapacak mahiyette mü( S. Sayısı : 144 )
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talâa edilebilir. Nitekim, ortaklık son zaman]arda İtalya Monopolüne de sigara satmak üzere te
şebbüse geçmiş olup bu teşebbüs neticesinde şimdilik ayda 2 000 000 aded kadar bir satış yapıla
cağı tahmin edilmektedir.
Bu munzam talebi karşılamak üzere ortaklık idaremizo ilâve siparişler vermiştir.
Skandinav memleketleri arasında mamullerimiz için en mühim mahreç şimdilik İsveç piyasacı
dır.
Müşterimiz olan İsveç Tütün Tekel İdaresi :
1946 yılı zarfında
2
1947 >
»
3
1948 >
»
5
mubayaada bulunmuş olup

185 kilo
000 »
000 »
'
1949 yılı içindeki siparişleri de halen 6 300 kiloyu bulmuştur.

Yine müşterimiz bulunan İsveç İçki Mnonpolü ise yılda 100 - 150 000 litre şarap satın almak
tadır.
İsveç'e yapılan satışların, ehemmiyeti gerek sigaralarımızın, gerek şaraplarımızın bu piyasada
kendi marka ve isimlerimiz altında satılması ve müstehlik tarafından bu marka ve isimlerle aran
makta olmasıdır. Bundan başka, Norveç İçki Monopoiü ile de bâzı satışlar için temaslar yapılmak
tadır.
•-•.•,.
1945 yılında kurulmuş olan Bağdat şubemizin faaliyeti ilk yıllarda memnunluk verici bir seyir
takip etmiş, fakat 1947 sonlarına doğru kâfi ithal müsaadesi verilmemesi üzerine satışlar azal
mıştır. Bu vaziyet karşısında sigaralarımızın Kuveytte imal edilerek I r a k ' a ithali hususunda
Bağdad'da İbrahim J. Sead et Fils firmasiyle temasa geçilmiştir. Firmanın mümessili bu mevzuu
görüşmek üzere halen İstanbul'a gelmiş bulunmaktadır.
Karaşide son defa toplanan İslâm memleketleri Ekonomi Konferansında Genel Müdürlükten
de bir mümessil bulundurulmuştur. Mümessilimiz, Pakistan'da Tekel mamullerinin satış imkân ve
şekilleri üzerinde de tetkikler yapacak ve bilhassa tuz satın alma taleplerini mahallen tetkik ede
cektir.
*"
Mısır'da mamullerimizin satışı için yerli bir firma ile temas imkânları temin edilmiştir.
Satış teşkilâtı:
1949 yılı bütçesinin Büyük Millet Meclisi Bütçe Komisyonunda görüşülmesi sırasında
Tekel
İdaresi satış teşkilâtının azaltılması suretiyle tasarruf temin edilmesi, mevzuunun etüd edilmesi
lüzumuna işaret Duyurulmuştu.
^ J * | * j*'î':t
•" ? ' : " • > ' . .
İmkân nispetinde ve çeşitli mmtakalara şâmil olmak üzere 121 idarenin satış masrafları hak
kında gerekli etüdler yapılmıştır. Bu etüdlere göre, bu idarelerden yalnız satış yapan 97 sine ta
rife bedeli üzerinden 19 264 727 lira tutarında 3 838 346 kilo ve litre tütün, kibrit, çay, içki ve
ispirto satışı ve bunun için de 613 879 Krası bütçeden ve 747 873 lirası döner sermayeden olmak
üzere 1 361 752 lira masraf yapıldığı, umumi masraf vasatisinin, bedele nispetle % 7.06 ve stoklara
bağlanan mütedavil sermaye iççin hesaplanan faizle birlikte % 8.11 derecesinde olduğu anlaşıl
mıştır. Masrafın kilo veya litreye isabet eden vasati ?uiktarı 35 kuruştur.
Satıştan başka yaprak tütün ekim ve mubayaası, üzüm, anason, arpa alımı ve transit işleriyle de
meşgul olan diğer 24 idaredeki satış hacmi 2 475 324 kiloda 10 479 824 lira olup bunun için yapılan
satış masrafları da, 341 584 lirası bütçeden ve 371 584 lirası döner sermayeden olmak üzere 713 16S
liraya baliğ olmuştur.
Bu 24 idarenin satış masrafları vasatisi % 6.80 ve döner sermaye faizi ile birlikte % 7.90 nispe( S. Sayısı : 144 )
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tindedir. Beher kilo veya litreye isabet eden masraf vasatisi 29 kuruştur.
Satıştan başka çeşitli hizmet yapmakta olan idarelerin yalnız satış yapan idarelere nazaran daha
düşük nispette satış masrafı yapmakta bulunmaları buralardaki satış haemmm, halkın iştira kabiliyeti
itibariyle daha geniş olması sebebine dayanmaktadı?.
Bu gibi idarelerdeki nispetler yalnız satışa inhisar eden masrafları temsil etmekte
hizmetlere tekabül eden masraflar bu hesabın dışında tutulmuştur.
Bu nispetler, etüd mevzuu olan 121 idarenin hepsine şâmil olmak üzere idare
asgariden âzamiye doğru şu şekilde tehalüf etmektedir.

olup diğer

adedi itibariyle

Aded
Masraf nispetleri
»
»
»
»
>

25
69
15
7
4
1

%

2.48 den 5 e kadar olanlar
»
» 10 a *
T> 15 e
»
»
» 20 ye »
»
> 25 e 3>
»
»
» 40 a >
•% 25

% 5
% 10
% 15
% 20

Yekûn

121

Bu hesaptan anlaşılacağı üzere, etüde mevzu olan 121 idareden dörtte üçündeki satış
rafları nispeti % 10 u geçmemektedir.

mas

Varılan bu netice, teşkilâtımız vasıtasiyle yapılan satışlara ait masrafların normal bir seviyede
olduğunu, satışlar idare teşkilâtı yerine hususi müteşebbisler eliyle yapılsa dahi, önemli bir tasarruf
sağlanamıyacağını göstermekte, buna mukabil her yerde teşkilâtımızın bulundurulması halkı
mızın muhtelif yollardan izhar eylemekte olduğu arzusuna uygun düşmektedir.
Satışlarda emniyet ve istikrar bakımından da tek fiyat esası muhafaza edildikçe
da şimdilik muhafazasında isabet mülâhaza edilmektedir.

bu kuruluşun

Bununla beraber: Masraf bakımından teşkilâtın muhafazasına zaruret bulunmıyan ve satış
ların başsatıcılar gibi hususi müteşebbisler eliyle temini kabil olan yerlerdeki idarelerinizin kal
dırılması her zaman derpiş edilmekte ve tatbik sahasına konulmaktadır.
İstanbul gibi büyük şehirlerimizdeki satış depoları teşkilâtının kadırılması ve yerine dağıtıcı
mütaahhitlerin ikamesi fikri üzerinde de durulmaktadır, ilk teşebbüs olarak İstanbul, îzmir, An
kara ve Adana şehirlerinin bira tevziatının satış depolarından kaldırılarak fabrikada teslim sure
tiyle ve mütaahhit eliyle yapılmasına teşebbüs edilmiştir. Bu suretle perakende satıcılar depolara ka
dar gelmek, mubayaa ettikleri mamulleri dükkânlarına kadar taşımak külfetinden kurtarmak gi
bi bir fayda elde edilmiş yalnız İstanbul şehrinde masraf bakımından da ayrıca İdaremiz lehine
yılda 135 000 lira raddesinde bir tasarruf sağlanmıştır.
İkinci merhale olarak İstanbul şehrinle şişeli ispirto dâhil bira ve şaraptan başka diğer bütün
içkilerin bu esaslar dairesinde ve şehri üç mıntakaya bölme suretiyle taahhüde bağlamak yolunda
harekete geçilmiş bulunmaktadır. Bu teşebbüsten faydalı, emniyetli ve tasarruflu bir netice alın
dığı takdirde tütün, çay ve kibrit satışlarını da aynı suretle tevziat esasına bağlayıp halen 17
adedi bulan satış depolarını tamamiyle tasfiye etmek cihetine gidilecektir. Bundan da müpet
neticeler alınması halinde aynı şeklin İzmir ve Ankara gibi diğer büyük şehirlere de teşmil edil
mesi düşünülecektir.
Bundan başka yeniden kurulan ilce ve bu-rık merkeslerinde memurluk ihdası
( S. Sayısı : 144 )
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lâtm tevsiine mahal kainıamak üzere tütün ve kibritten başka çay, içki ve yakılacak ispirto gibi
her çeşit Tekel maddelerinin bulundurulması ve buralardaki halk ihtiyacının da eksiksiz karşılana
bilmesi maksadiyle bu gibi yerlerde iş görecek baş satıcılarla yapılacak sözleşme esaslarında gerekli
tedbirler 1950 yılı başında yapılacaktır. Baş satıcılarla bu esaslar dairesinde sözleşmeler yapılmak
üzere tatbikata geçilecektir.
Tekel mamulleri
Kakı imalâtı :
Teknik icaplara ve mevcut imkânlara göre âzami itina gösterilmek suretiyle devam ettirilmekte
dir. İstihsal edilen rakıların evsaf itibariyle, müstehlikleri memnun edecek ve şikâyetlere mahal
bırakmıyaeak bir durumda oldukları söylenebilir.
Devamlı ve teknik çalışmalar sayesinde şarap nevilerinin her bakımdan matlup evsafı haiz olacak
şekilde ıslah edilmeleri temin edilmiştir.
Dış memleketlerde de rağbet kazanmış ve şimdilik az miktarda dahi olsa aranmakta bulunmuş ol
ması likör mamullerinin mümkün olan âzami evsaf üstünlüğünü haiz oldukları kanaatini verebile
cek durumdadır. Sigaralar hakkında zaman zaman yapılan şikâyetlerin bâzıları haksız değildir. "Ge
rek imalâtın büyük bir kısmının tekasüf ettiği İstanbul Fabrikasının sigara fabrikalarında teknik
bakımdan mevcudiyeti zaruri olan vasıf ve cihazlardan bugün için kısmen mahrum olması buna
.sebep olarak gösterilebilir. Modern esaslara göre kurulması takarrür eden yeni sigara fabrikasının
tamam lan masından sonra bu şikâyetlerin önleneceği tabiî olmakla beraber, o zamana kadar elde
mevcut imkânlarla yapılan şikâyetleri önliyecek tedbirlerin alınmasına âzami gayret sarfolunrnaktadır.
Fabrikalarda bâzı kontrol sistemlerinin tesis edilmesi ve çok yakın bir zamanda tahakkuk ettirile
cek olan birinci nevi sigaraların ıslahı teşebbüsü bu arada zikredilebilir.
Bira imalâtında bugüne kadar yapılan tecrübelerden elde edilen müspet neticeler, iptidai madde
tedarik ve intihabında gösterilen hassasiyet ve teknik icap ve şartlara imkân nispetinde âzami
dikkat ve itina sayesinde imal olunan biraların müstehlikin günden güne fazlalaşan rağbetini celbetmekte olduğu memnunlukla müşahede edilmededir.
Kibrit mamullerinin bugünkü durumu yapılan şikâyetleri, haklı gösterecek mahiyettedir. Fab
rikasyon işlerinin esaslı surette gözden geçirilerek noksanların ve mamu'lerin ıslahı yolunda
alınması lâzımgelen tedbirlerin tesbiti için mütehassıs bir yabancı elemanın celbine teşebbüs olun
muştur.
Bira imali üzerindeki çalışmalar:
Bira istihlâki her yıl ehemmiyetli surette artmaktadır. 10 yıllık bira satış seyri aşağıda göste
rilmiştir :

Yıl
1939
1940
1941
1942
1948
1944
1945
194G
1947
.1948

Litre
4
8
9
7
12
14
10
16
18
18

825 425
346 994
966 881
776 512
056 958
610 756
464 111
508 111
086 942
601 319
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Tutarı
1
2
3
3
7
8
5
8
8
9

400
417
102
625
084
085
105
111
913
188

571
684
685
304
117
983
090
146
344
005
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1940 yılı Yaz mevsiminde bilhassa İstanbul, izmir gibi büyük şehirlerde son derece artmış o'an
bira talepleri âzami randımanla çalışmış olmasına rağmen imalâtın kifayetsizliği dolayısiyle karşı
lanamamış, bu vaziyet haklı olarak şikâyetlere sebebiyet vermiş ve hattâ biranın kısa bir müddet
için karaborsa yapması tehlikesi de baş göstermiş. Maahaza alman bâzı geçici tedbirlerle bu durum
önlenmiş olduğundan, tevsi işlerinin bir an evvel ikmali üzerinde bu bakımdan da ehemmiyetle
durulmaktadır.
İmalâtın ilk plânda (24 000 000) litrelik bir istihlâk ihtiyacına cevap verebilecek şekilde
arttırılabilmesi için 4898 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak Bira fabrikalarında istihsali
arttıracak gerekli tevsi ve tesisler için teşebbüslere girişilmiştir.
Bu maksatla her iki fabrikada ilâve silolar, dinlendirme ve soğutma tesisleri yaptırılmakta
dır. (2 000 000) litre istiap edecek hacımda dinlendirme tankları sipariş edilmiş ve bunlardan
mühim kısmı tesellüm olunmuştur. Lüzumlu imlâ gruplarının ihalesi yapılmak üzeredir.
Yaprak tütün bakım ve işleme evleri :
5113 sayılı Kanunla verilen 25 000 000 liralık gelecek yıllara geçici yüklenme yetkisine daya
nılarak Hükümetçe tasdik edilen programına göre başlanmış olan yaprak tütün bakım ve işleme
evleri inşaatına . hızla devam edilmektedir. Taşova, Erbaa, ve Gümüşhacıköy bakım evleri inşaatı
bitmiştir. İnegöl ve Alaçam'daki inşaat devam etmektedir. Bu yıl içinde ihalesi yapılan Trabzon
bakım ve işleme evinin inşaatına mütaahhit tarafından yakında başlanacaktır. İdarenin ve mıntakanm büyük bir ihtiyacını karşılıyacak olan Samsun bakını ve işleme evinm projesi hazırlan
mış olup, ihalesi derdest bulunmaktadır. Bunlardan başka 1950 yılı içinde bütçe ile teklif olunan
ödenekle - programına göre - ön plânda gelen diğer mahallerde de inşaata başlanılacaktır.
Tütün ve sigara mamullerinin nefasetini sağlıyacak ve tütünlerin bakımsız ve işlenmemiş bir
halde bulunmalarından doğacak zararları önliyeaek olan Yaprak Tütün Bkım ve işleme evleri
programının bir an evvel tahakkuku için âzami g a y e : sarf-«lanacaktır.
Maltepe Sigara Fabrikası:
4898 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak proje ve tesis işleri bir Amerikan firmasına
ihale edilmiş bulunan ve sigara imalâtında randıman ve nefaseti ve büyük bir tasarrufu sağlı
yacak olan Maltepe Sigara Fabrikasının bir an evvel inşasına başlanılmak için
çalışılmaktadır.
Plân ve projelerdeki bâzı teknik hususların hal'edilmesi için yapılan mesai inşaata başlanılabilmesini bir müddet geciktirmiştir.
işçi ücretleri :
Fabrika ve iş yerlerindeki işçi mümessillerinin işçi ücretlerinin artırılması hakkında mütaaddıt
ve devamlı müracaatları üzerine ödenmekte olan ücretlere diğer Devlet daire ve müesseselerinde
çalışan işçilerin ücretleri tetkik ve bunlarla mukayeseye tâbi tutulduktan sonra yapılan çeşitli işlerin
hususiyetleri göz önünde tutulmak ve az ücret alanlara daha çok nispette olmak üzere yıllık umumi
yekûnu 2 000 000 lirayı bulan bir zam yapılmıştır. Ancak bu zammın şimdilik istanbul, izmir,
Samsun, Ankara ve Adana gibi hayat şartları nisoeten daha ağır olduğu mütalâa edilen bu büyük
şehirlerde tatbiki cihetine gidilmiştir. Diğer mahallerdeki iş yerlerinde çalışan işçilerin ücretleri
hakkında yapılmakta olan tetkik neticesine göre, hareket edilecektir.
Tekel mevzuu ile ilgili olarak

hazırlanmış ve

hazırlanmakta olan Kanun tasarıları :

1. Tütün müstahsıllarmdan koordinasyon ka-arı ile kesilmekte olan % 5 lerle kurulacak tütün
müessesesi hakkındaki Kanun tasarısı hazırlanmış ve mütalâaları alınmak üzere Bakanlıklara gönde
rilmiş bulunmaktadır. Lâhik olacak mütalâalar üzerine son şeklim alacak olan tasarı yakında Yük
sek Meclise sunulacaktır,
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2. 3437 sayılı Tütün Kanunu üzerinde bugünkü rjr.rtJara ve ihtiyaçlara göre gerekli değişiklik
lerin yapılması hakkında uzun müddetten beri clo /o tn eden çalışmalar sona ermiş ve hazırlanan Ka
nun tasarısı mütalâaları alınmak üzere Bakanludava gönderilmek üzere bulunmuştur
3. Tuz Kanununun yeni ihtiyaçlara göre tadili için bir Kanun tasarısı hazırlanması
makta olan çalışmalar da ikmal edilmiş bulunmaktadır.

için yapıl

4. Genel Müdürlük memur ve hizmetlilerinin tayinlerindeki usule göre idare hizmetlerinden her
hangi birinde çalıştırılmasına yetki verilmesi hakkındaki teklifi ihtiva eden ve 4896 sayılı Kanuna ek
olarak hazırlanan Kanun tasarısı Yüksek Meclise tevdi olunmak üzere Başbakanlığa sunulmuştur.
5. Döner sermaye ihtiyacı : 1943 yılında yapılmış olan ve o tarihteki fiyatlara ve şartlara
istinat ettirilmiş bulunan hesaplara göre Genel Müdürlüğün döner sermayesi 100 000 000 lira olarak tev
hit olunmuş, bilâhara Kibrit ve Çakmak Tekeli Geçici işletme İdaresinin Genel Müdürlüğe devri müna
sebetiyle bu miktar 105 295 175 liraya çıkarılmıştır.
• 943 yılından sonra bir taraftan bilhassa iptidai madde fiyatlarında ve istihsal masraflarında hu
sule gelen artış bir taraftan işçi ücretlerine zaman z iman yapılan zamlar diğer taraftan da is
tihlâk hacminin genişlemesi gibi sebeplerle verilen döner sermaye idare ihtiyacını karşılıyamaz bir
hal almıştır. Bu vaziyet karşısında 3627 sayılı Kanunla verilmiş olan yetkiye dayanılarak Merkez
Bankasına reeskonta arzedilmek suretiyle bono ilıra-, edilerek döner sermaye ihtiyacı bunların hâsı!lariyle temin olunmuştur. Halen bu maksatla 63 000 Ö00 liralık bono çıkarılmış bulunmaktadır.
Bundan başka tutarı itibariyle mühim bir yekuna baliğ olan yaprak tütün mubayaa bedellerinin
mevsiminde tanı olarak ödenebilmesi maksadiyle ve yine aynı yetkiye dayanılarak yıl sonuna kadar
tediye edilmek şartiyle ve mevsim kredisi adiyle hr*r yıl ayrıca 20 - 25 milyon liralık bono ihraç olun
maktadır.
Döner sermayenin ihtiyaçla mütenasip bir hadde çıkarılmamış olmasından ileri gelen bu vaziyet
zaman zaman idarenin malî durumunu sıkışık bir hale getirmekte ve bazan Hazine taksitlerinin za
ruri olarak mukarrer miadlarmda ödenememesini te- üt etmektedir. Bu hale nihayet verilmek üzere
döner sermayenin bugünkü ihtiyacı karşıhyacak bir hadde çıkarılması mevzuunda Maliye Bakanı ı<h
ile birlikte yapılan tetkikler neticesinde prensip mutabakatına varılmıştı. Bu maksatla hazırlanmak
ta olan kanun tasarısı da yakında Byük Millet Meoîi.-nne sunulacaktır.
İstisadi Devlet Teşekkülü mevzuu :
6. Katma bütçe ile idare edilmekte olan ve ayrıca döner sermayesi bulunan Tekel Genel Müdür
lüğünün İktisadi Devlet Teşekkülü haline getirilmesi mevzuu üzerinde gerekli tetkikler yapılmakta
dır.
istatistikler :
Tekel Genel Müdürlüğünün 10 yıllık faaliyeti hakkındaki rakamları ihtiva eden (1 - 13) sayı
lı cetveller gerekçeye bağlıdır.
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Ek : 1
Memurlar Kadrosu
1939 ve 1949 yıllan memur kadrolarının mukayeseli cetveli aşağıda gösterilmiştir :
Ücret

1939
Aylık
tutan
Aded

Eski
tutan

Yeni
tutarı

600
500
450

875,
750
750

1
5
1

400
350
300
275
260
250

625
625
550
475
475
475

5
13
27
15
—
33

15

225
210
200

400
400
400

175
170
150
140

350
350
300
300

37
—
70
96

14 800
—
28 000
33 600

125
120
100
90
85
80
75
70
60
50

250
250
225
200
200
200
175
175
150
150

Senelik 1bütan

190
332

3
3
8
14
7

875
750
750
125
125
850
125
—
675

Aded
1
15

Aylık
tutarı

Aded

- i
45
81
—
100
—
—
126
—

28 125 j
— \
44 550
—
47 500
—

—
—

275

82 500

345
473
—
622

77 625
94 600
—
124 400

242
602
369

42 350
90 300
55 350

500
190

3 478

755 300

3 765

54

29 700

—

19

7 600

ı __

—

106

37 100

—

85

25 500

—

45

11 250

—

—

258

58 050

445

89 000

—

—

—

358

62 650

281

42 150

—

—

726

131 150

1 013

280 175

f

75 000
\
28 500

10 851 900

16 875

-

94 250 '
135 675
—
130 000 [
—
105 000

904 325

27

24 700

•
377
603
—
650
—
600

6 750

52

)

83 000

9

—

-1

70 700

—

—

50 400 \

202

+ Aylık
tutarı

—.

875
11 250 j

57 000

9 063 600

F A R K
— Aylık
tutarı
Aded

1949

1 573 800

3 362 100

cetvelin tetkikmdan da anlaşılacağı üzere 1939 yılında 3 4 78 aded olan kadro 1949 yılında
3 765 e çıkmıştır. Bu kadro artışı 1939 yılından sonra Gene t Müdür lüğe munzam olarak tevdi

ve ilhak olunan muhtelif tekel mevzulanndan ileri gelmiştir.
Filhakika; 1939 yılında 3 478 aded olan kadro 1942 yılında kahve ve çayın tekel altına alınarak
işletmenin Genel Müdürlüğe tevd:i doiayısiyle 3 813 e çıkarılmıştır. Bilâhara Tekel Genel
Müdüılüğü Teşkilât Kanununun 4896 sayılı Kanunla değiştirilmesi sırasında Kibrit ve Çakmak
Tekeli muvakkat işletme idaresinin 60 kişilik kadrosu ile Genel Müdürlüğe ilhakı doiayısiyle
( S. Sayısı : 144 )

— 32kadronun 3 818 + 60 = 3 878 olması lâzım gelirken bundan 113 adedi tasarruf edilerek yeni kadro
3 765 olarak tesbit edilmiştir.
1939 kadrolarının 1949 aylıklariyle değerlendirilmesi neticesinde baliği 9 063 600 lira olmakta
dır. 4896 sayılı Teşkilât Kanunu ile tesbit edilmiş olan kadronun baliği ise 10 851 900 lira olup
fazlalık 1 788 300 liradır. Şu kadar ki, 1950 yılı Bütçesiyle yıllık aylıkları tutarı (348 900) lirayı
bulan 179 aded boş kadronun (L) cetveline alınması teklif edilmiş bulunmaktadır.
Hizmetli

kadroları

1939 yılında 1 679 olan hizmetli kadroları 10 sene zarfında yeniden açılmış olan Şarap ve
Kereste Fabrika ve atelyeleriyle şarap deneme evleri, doldurma evleri ve tuzlalar dolayısiyle 1949
yılında 457 aded fazlasiyle 2 136 adede çıkarılmıştır.
Hizmetli kadrosunun yıllık tutarı 1939 da 1 708 120 lira olduğu halde 1949 yılında 1 122 260
lira fazlasiyle 2 830 380 lira olarak tesbit edilmiştir.

Ek : 2

Tütün

Sene
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948

îmalât
miktarı
15
14
16
17
18
18
11
17
18
17

194 024
739 969
602 112
406 685
453 406
636 638
188 026
528 913
275 787
764 923

Vasati
maliyet

72
78
85
158
223
309
352
306
335
362

Satış
miktarı

Tutarı
10
11
14
27
41
57
39
53
61
64

920 010
566 310
147 914
474 (»81
071 121
548 945
387 569
661 593
262 920
223 209

14
14
16
16
17
18
10
17
18
18

( S. Sayısı : 144 )

416 716
946 551
358 096
895 461
629 367
155 117
900 696
572 708
547 768
028 918

Vasati
satış
fiyatı

332
337
339
473
616
683
721
717
720
743

Tutarı
47
50
55
79
108
123
78
125
133
133

926 563
334 602
435 383
946 545
552 267
971 773
552 921 (7)aylık
867 923
426 416
899 006
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Ek: 4
Müskirat işletmelerinin 10 senelik İmalât ve Maliyetlerini gösterir taplo

1s p i r t o l a r
Litre

Yıl
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948

Yıl
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948

2
2
1
1
3
4
2
2
4
4

388
645
834
940
119
008
668
958
133
470

936
412
330
125
724
358
157
198
148
196

Sc» m a l a r
Vasati
Litre
Litre
Maliyet

Vasati
maliyet
19.67
19.26
21.89
52.78
75.70
80.52
86.70
68.22
59.12
57.10

2
2
3
4
5
6
1
1
' 3
4

958
688
592
534
554
050
992
050
776
941

899
34.65
425
37.89
322
55.65
374 135.09
905 166.40
674 131.09
085 123.69
502 183.98
985 171.08
277 198.09

1
1
1
2
3
3
1
1
4
3

571
604
928
535
008
384
319
982
907
300

L i k ö r 1e r
Vasati
maliyet
Litre

Vermut
Vasati
Litre
maliyet

Litre

52
59
82
82
65
85
76
125
165
152

67
50
59
73
64
121
85
177
222
111

154
141
370
240
170
250
180
170
317
191

014
940
047
320
900
050
056
850
000
050

25.97
33.39
40.—
51.56
89.69
109.85
100.89
94.—
88.23
91.40

650
000
650
100
300
700
050
400
625
000

17.29
16.—
24.74
44.60
50.11
68.16
69.42
67.61
64.52
57.25

Bakılar
Vasati
maliyet
290
283
551
519
639
546
975
264
425
739

2 883 345 9.5
47.50
49.42
1 451 850 13.6
53.31 2 280 044 15.0
2 624 491 27.—
153.74
196.36
3 110 964 32.8
177.74
6 467 808 35.7
180.92 10 336 166 28.1
175.73
5 828 434 33.2
204.53
6 904 292 33.8
262.—
4 142 520 29.3

K anyak
Vasati
maliyet
700
300
500
000
000
000
000
000
000
000

Sara p1a
Vasa
Litre
maliy

35.17
37.58
34.89
48.12
85.37
111.25
154.76
151.16
164.64
163.93

Vo t k a
Vasa
Litre . ımaliy
12
17
23
25
31
28
11
36
45
49

576
886
928
388
959
682
168
948
708
404

22.1
21.4
- 25.5
58.2
86.9
90.9
97.7
95.7
76.7
75.6

— 36 —
Ek : 5
Müskirat fabrikalarının on senelik işçi ücretleri ve i§çi başına istihkak randımanları

Yıl
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948

Saat
2
2
3
3
5
7
5
7
8
8

133 782
894 047
404 028
924 021
816 143
948 628
327 179
756 400
641 202
415 015

56 280 443

Çalışan
işçi adedi

Ücret

1
2
2
2
3
5
4

306 496 16
463 746 30
635 165 80
075.337 66
064 652 18
994 738 17
182 315 69
341 458 41
885 113 04
086 624 59

1 129
1 280
1 690
1 964
2 534
2 784
3 076
2 718
2 886
2 816

28 035 564 00

22 877

Ek: 6
Tuz satışı
10 yıllık
Toplam L

Yıl

Ton

1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948

177 980
196 249
202 861
212 874
193 176
198 008
149 882
206 944
241 201
235 001

Lira
6 060 941
6, 853 539
7 304 693
8 069 827
7 985 583
8 503 690
5 814 011
8 463 186
9 551 950
9 387 556

( S. dayısı : 144 j

İstihsal edilen
Litre
15
18
20
29
29
36
28
31
39
38

561 210
055 896
297 349
070 006
182 081
674 638
458 178
048 341
998 453
126 581

278 372 833

Litreye isabet
eden işçilik
1,97
2,57
3,13
5,13
7,07
8,17
7,69
10,76
14,71
10,72
8,78:
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Ek: 9

Çay satışları

Yılı
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948

T yıllık
Vasati
Satış miktarı
fiyat
Kilo
Kuruş
358 730
773 413
673 353
354 814
667 374
1 063 046
1 325 176

Satış bedeli
Lira

1386
1656
1663
1697
1724
1437
1529

4 972 554
12 807 055
11 202 135
6 020 876
11 502 878
15 275 838
20 263 698

E k : 10
Kibrit satışları
10 yıllık

Yıl
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948

Satış
miktarı
sandık
46 077
40 800
47 919
35 965
47 864
52 142
31 615
59 417
65 656
66 836

Satış
(bedeli
Lira
3 560 842
4 056 691
4 192 971
3 152 145
4 786 421
5 005 672
3 264 387
6 008 915
6 5«3 283
6 706 828

(S. Sayısı: 144)

— Jö
K k : 11
Kibrit
1. — 1939 - 1948 tekelin mnhteHf faaliyet dallarında kaydedilen gelişme :
a)
b)

İstihsal,
Maliyet.
Yıl

İstihsal
sandık

.1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948

44 Ö00
40 100
43 310
32 950
50 210
60 715
35 «76
. 57 175
.60 521
64 279

Maliyet
Lira K.
19
24
29
41
73
83
80
67
69
75

69
21
83
55
60
21
52
68
56
02

2. — îstinsal konusunda tekel işletmelerinde durum : (1939 dan Iberi)
a)

Ücretler.

1939 - 1948 yıllarında işçi giriş asgari ve âzami saat ücretleri aşağıda gösterilmiştir.

Yal

Asgari
Kuruş

Azami
Kuruş

1980
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948

£
13
15
17
17
18
22
23
30
20

10
14
16
20

m
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20
25
28
35
35

-40 —
b)

Î55İ bağına randıman :
tşçi başına

Yıl
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948

tmalât
44 000
40 100
43 310
32 950
50 210
60 715
35 876
57 175
60 521
64 279

işçi adedi

randıman

346
382
406
466
546
778
889
750
696
674

127 167
104 973
106 677
70 709
91 960
78 040
40 355
76 233
86 955
95 369

E k : 12
Hazine hissesi
Yıl
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950

Lira
43 297 664
52 353 054
73 891 499
131 559 085
169 290 253
173 654 738
107 612 658
178 885 860
163 130 294
157 978 111
159 838 954 Bütçe tahmini
166 629 809 Bütçe teklifi
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Ek : 13
İşçiler için yapılan tesis ve Sosyal yardımlar
1. — Revirler açılmış,
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

—
—
—
—
—
—
—
—
—•
—
—
—
~

Çocuk yuvaları tesis olunmuştur.
Hastalık gündelikleri verilmiştir.
Hastalıktan mütevellit ihraç ikramiyesi verilmektedir.
Doğum ikramiyesi verilmektedir. Cenaze masrafı verilmektedir.
Vârislere " tazminat verilmektedir.
Sigortaca verilmiyen üç günlük yevmiye verilmektedir.
Kaza tazminatı verilmektedir.
Fevkalâde hizmet ikramiyesi verilmektedir.
E vlemnF ikramiyesi verilmektedir.
Ücretli izin verilmektedir.
İş Kanununun 13 neü maddesi gereğince ihraç tazminatı verilmektedir.
Fevkalâde hizmeti görülenlere prim verilmektedir.

Satışların Tahlili

ölçü
Tütün :
Satış
Maliyet, Beyiye, nakliye

Kilo

Satış

Vasati fiyat
kuruş S.

18 100 000

Satış bedeli

Kâr

765,37
448,01

138 532 770
81 039 600

57 443 170

4 121 —
1 839 —

9 685 940
4 323 090

5 362 850

1 594,74
958,29

24 240 000
14 565 990

9 574 010

2 — Tuz :

Satış
Maliyet, nakliye

Ton

Çay :
Satış
Maliyet, Beyiye, nakliye

Kilo

Bira :
Satış
Maliyet, nakliye

Litre

İspirtolar :
Satış
Maliyet, nakliye

235 000

1 520 000

18 ",00 000

5 100 000

".("S.-Sayısı-: 144)

59 ,46
40,75

124,02
96,56

11 000 000
7 530 700

3 460 300

6 325 060
4 924 340

1 400 720

42
ölçü

ıo

Rakılar :
Satış
Maliyet, Beyiye, nakliye

Litre

Şar*aplar :
Satış
Maliyet, Beyiye, nakliye

»

D. İçkiler :
Satış
Maliyet, Beyiye, nakliye

»

Barut :
Satış
Maliyet, Bey'iye, nakliye

Lira

Kibrit :
Satış
Maliyet, Beyiye, nakliye

Sandık

Satış

Vasati fiyat
kuruş S.

6 570 000

4 000 000

753 525

60 000

Kâr

Satış bedeli

600,05
269,11

39 423 000
17 680 490

21 742 510

46,91
39,01

1 876 240
1 560 490

315 750

583,32
320,15

4 395 480
2 412 440

% 60,75

10 807 530
7 538 810

3 268 720

10 000 —
8 638,—

6 000 000
5 182 800

817 200

Satış kârları :
Haricî satış kârları
Maliyete giren toütçe giderleri ve sair giderler

•
1 983 040

105 468 270
1 000 000
7 950 000

8 950 000
114 418 270

Faiz, amortisman, sabit kıymetler sigortası
ve sair masraflar

—3 454 000
110 964 270

Bütçe cetvelinde gösterilen satış kârları
Bütçe geliri
Millî Savunma Vergisi
Bütçe gelirleri toplamı
Bütçe giderleri
Tayyare Resmi
Belediyeler Hissesi

1 250 000
97 050 660

98 300 660
205 264 930

37 672 457
1 300 604
3 662 060

Hazine Hissesi :

4 962 664 —42 635 121
166 629 809
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Rapor

İ, —- İ9&Ö yılı Bütçe tasarımının giderler kısmına umumi bir bakış :
Tekel İdaresi giderleri için 1949 yılındaki 37 494 910 liraya mukabil 177 457 lira fazlasiyle, bu
istenmektedir. Bahsfc mevzu ödenekleri; gider çeşitlerine göre personel masrafları idare masraflar
yılla mukayeseli olarak aşağıdaki gruplrda toplıyabiHriz.

I
II
III
IV
V

Memurlar ftcrefci
Diğer ücret ve personel masrafları
idare masrafları
Envestismanlar
Sermaye teşkili

İ95Ö
T. h.

t%

4§7 000
748 056
192 401
035 000
200 000

£0,52 11 482 0ÖÖ
17,91 6 074 749
11,13 5 290 661
39,91 14 397 500
0,53
250 000

Toplam 37 672 457

100 37 494 910

11
6
4
15

İd49
T. L.

Tablonun letkikıridan da anlaşılacağı üzere bu yılki ödenek toplamının ı% 11,13 ünü teşkil eden
liralık azalışa, mukabil toplamın % 48,43 üne baliğ olan personel masraflarının küllünde 688 307 l
İdare masraflarında görülen ve ilk nazarda % 20,76 nispetinde olan tasarruf memnunlukla ka
rafların heyeti umumiyesini hakiki bir tasarruf olarak kabul etmek mümkün değildir. Filhakika
bâzı masraflar, «bir kısım kiralar, işçilere ve çocuk yuvalarına yardım» 1950 teklifine nazaran
Bunlar dikkat nazarına ahndığı takdirde hakiki tasarruf 568 260 lira ile ifade edilebilir1 ki nispet
Personel masraflarda % 3,92 nispetinde 688 307 liralık bir artış görünmekte ise de T. C. Eme
dan dolayı bu kısma geçen yıla nazaran 705 463 lira fazla ödenek teklif edildiği nazarı dikka
larda da 17 156 lira bir azalma olduğu anlaşılır. Bununla beraber 1939 yılı kadrosiyle 1950 yılı
takdirde şu neticeyi elde etmekteyiz.
Nazari memur kadrosu 3487 adedden 3765 adede (% 7,97) ve diğer müstahdemler de 1679 ade
gelmiştir. Her ne kadar 6 tarihten bugüne değin Tekel İdaresinin iş hacmında nispiî bir genişlik old

yine büyüktür. Derhal arzetmeliyim ki Tekel îdaresi de bu durumu gözden uzak tutmamış
348 900 liralık bir tahsisatla ifade edilebilecek olan 179 adedi (L) retveline almıştır.
Bu itibarla önümüzdeki senelerde fiilî kadronun tedricen daha mütevazi bir hadde
olacaktır.
Tablonun 4 ncü kalemini teşkil eden ve umumi
bilecek noktalar şunlardır:

ve 1

indirilmesin

tahsisatın % 39,91 ne baliğ olan 15 035 000 lir

Mevzuubahis tahsisatın;
(1. 7 milyon lirası, 20 . V . 1946 tarihinde çıkan ve yıllık ödeme miktarı 10 000 000 lirayı geçm
kadar gelecek yıllara geçici yüklenmelere girilebileceği hükmünü taşıyan 4898 sayılı Kanun gereğ
fabrika ve doldurma evleri binalariyle eskilerinin tevsi ve ıslahı masraflarına karşılık teşkil etmek
2. 3 750 000 lirası aynı mahiyetteki 5113 sayılı Kanuna dayanılarak
işleme evleri inşaatı karşılığıdır.
«Bunların senelik ödeme
3.

miktarı 5 milyon

lira

ile

4 285 000 liralık kısmı da 1950 yılı içinde yapılması

yapılmakta ve yaplacak

tahdit olunmuştur.»
mutasavver diğer tesis, inşa ve onarım

a) Birinci fıkrada sözü edilen yeni fabrikalar inşası ve eskilerinin tevsi ve ıslahı emrinde 1946
50 000 000 liralık tahsisat ile .yapı]atbüecek işler için Bakanlar Kurulunca muhtelif tarihlerde üç ka
Programların böylece değişmelere mâruz kalması tesis ve inşa masrafları için evvelce yapılm
tatbikatın tahakkuk edemiyeceğinin anlaşılmış olmasından ileri gelmiştir. Filhakika evvelce 12
gara fabrikasının 18 000 000 lira ile meydana gelebileceği der piş edilerek 50 milyon lira 5 s
tesisler programında buna göre tevzi edilmiştir. Bu programa 1947 yılı Bütçe raporunda tema
fabrikanın en son tahminlere göre 39 milyon liraya çıkabileceği hesaplanmıştır. Böyle olunca k
ha bir yıl sonra yapılması programlaşan işleri kısmak ve 50 milyon lira hududu dâhilinde kalınara
icabetmiş ve bir bakıma haklı olarak programlarda yeni tadillere gidilmiştir. Burada bunun elde o
müessirleri üzerinde duracak değilim. Yalnız vakıaları tesbit ede rek bugünden sonra alınması lâzım
bu 50 milyon liralık ödeneğin kâfi gelemiyeceğine ve binaenalyh ve hususiyle yapılacağı en yetkil
vesilelerle resmen ve mükerreren ifade ve ilân edilmiş olan yeni tesislerin vücut bulabilmesi için te
ması gerektiğine işaret etmekle yetineceğim. Gerçek, bir taraf ta n ekonomik sebeplere dayanan ve d
ları istihdaf eden ve Tekel İdaresince hazırlanan programlara dâhil rantabl tesislere bir an evve
yon liralık yetkiyi artıran bir kanun lâyihasına ihtiyaç vardır. -' Eğ er bu tesislerin yapılması için gel
rişmek behemehal zaruri ise ve senelik tahsisatlarla bu iş basanla mıyacak ise - veyahut Tekel bütç
sisatların konulması yolu mevcuttur. Temenni edilecek noktalar da bunlardır.

Bu bahse son vermeden evvel; 1947 yılı Bütçesine konan 9,9 milyon liralık tahsisatın ancak 2
yine 9,9 milyonluk tahsisatın 6,7 milyonunun ve 1949 Bütçesindeki 7 milyonluk tahsisatın da 5,1 m
halde bu neticelerden önümüzdeki yılın faaliyeti için faydalanma daki zarureti belirtmk ve buna
sisattan programlara"dâhil ve fakat hemen yapılması uzun araştırmalar, türlü tetkikler ve çok zam
gibi lüzumlu ve ekonomik yeni tesisler için istifade imkânı mevcut idi, mülâhazasını eklemek muva
b)
ikinci fıkrada sözü geçen ve 5 senede 25 milyon liraya ihtiyaç göstereceği hesaplanan
için 1948 ve 1949 bütçelerine tahsisat konmuştur. Birincisine konan 4,1 milyondan ancak 1,4 ü
yonluk tahsisatından 1,5 i sarfedilmiş ve 1,3 ünün de sene sonuna kadar tediye edilmesi lâzımgele
İçinde bulunduğumuz yıl için derpiş olunan 3,75 milyonluk ödeneğin yapılmakta ve yapılacak
ten geciken büyük ve yerinde bir ihtiyacın giderilmesine, yarıyacağı anlaşılmaktadır.
c) Üçüncü fıkra ile temas edilen ve yekûnu 4 285 000
işlev şunlardır:

lira olan ödenekle 1950 senesi içind
Lira

Demirbaş, makine satın alma ve kurma işleri
Çamaltı ve Yavşan tuzlalarında yaptırılacak
tesis ve tevsi işleri
İnşaat işleri
Onarım işleri
Taşıt satın alma karşılığı
Mefruşat karşılığı

1 500 000
yeni

Toplam

1 250 000
900 000
500 000
85 000
50 000
4 285 000

II - 1950 yılı gelir tamhinlerinin tetkik ve tahlili :
1950 yılı gelir tahminlerinin tetkikmda bir taraftan bütçe tasarısında yer alan gelir nevileri
sağlanmasını ve diğer taraftan gerektikçe Tekel idaresinin bellibaşh iştigal mevzuları üzerindek
temin edecek bir yol takip ve iltizam olunmuştur.
a)

Umumî olarak :

1949 yılı Bütçesinde gelir olarak gösterilmiş bulunan 202 092 2 ~>5 liraya mukabil 1950 tasarısınd
olarak 7 172 675 lira fazlasiyle 209 264 930 lira tahmin olunmuştuı,

Şöyleki :
1948
Yılı
T.L.

1949
Tahmini
T.L.

1949
On aylık fiilî
T.L.

Satış kârları
Bütçe geliri
Nâzım gelirler
(Savunma vergi
leri)

100 220 874
1 214 352
94 888 624

107 528 623
1 349 400
93 214 232

Toplara

19G 323 850

202 092 255

1949
tki aylık tahmini
T.L.

85 645 910
1 566 250^
79 807 560

167 019 720

Toplam
T.L.

21 549 790
283 750
16 978 840

107 195 700
1 850 000
96 786 400

38 812 380

205 832 100

b) Umumi olarak verilen bu bilgiden sonra Tekel İdaresi mamul maddelerinin en başında ge
bunların dayand'ğı unsurlar aşağıda gözden geçirilmiştir:
1.

Mamul tütün:

1950 yılı satış miktarı, satış vasati fiyatı, satış hasılatı, maliyet bedeli, maliyet tutarı, satış ma
yönlerden 1949 yılı tahminleri, 1948 yılı neticeleri ve 1949 yılı fiilî durumu hep bir arada mütalâa
tulmuş ve aşağıdaki tablo bütün bunların rakamlarla ifadesini taşımakta bulunmuştur.
Satış miktarı
V. F.

Lira

Ö00
000
000
773
048
632

740,36
765,37
+ 25,01
745,12
764,63
764,63

414
532
118
883
359
213

18 122 680
18 150 000

764,63
765,37

Kilo
1949
1950
Fark
1948
1949
1949

tahmini
tahmini
yılı
on aylık fiilî
2 aylık U lihmin

Toplam
Raportörün teklifi

17
18
+
17
14
3

750
100
350
833
956
166

131
138
+ 7
132
114
24

Satış masr
l K g . K.
L

Maliyet
Fiyat
Lira
127
770
643
032
230
000

138 572 230
138 915 289

355,04
377,72
+ 22,68
352,46
357,00

373,00

63
68
+ 5
62
53

020
367
347
857
393

424
590
166
089
010

67 699 500

73,23 12 9
70,29 12 7
— 2,94 —
69,18 12
74,20 11 0

70,29

12

Görüldüğü, üzerö 1950 yılında 18 100 000 kiloluk hir sa-tış derpiş ve bu miktar mamul tütünü
kuruşa satılacağı tahmin olunmuşttır. idare bunu 377,72 kuruşa mal edebileceğini ve bunun için y

tış masrafı yapacağını düşünmektedir. Şu halde (beher kiloda 317,36 kuruşluk safi kâr hesaplanmıştır.
lir ki, kilo başına isabet eden 317,36 kuruşluk safi kâra Millî Savunma Vergisi dâhil değildir. Bu da
1950 yılı mamul tütün gelirlerinin tahminine tabiatiyle satış miktarı, vasati satış fiyatı, maliyet
dört unsur hâkim olmuştur. Bu unsurların her bireri üzerindeki mülâhazalara aşağıda yer verilmişt
1.

Satış miktarı :

îdare 1950 yılında 18 100 000 kilo mamul tütün satacağını düşünmüştür. Tekel bu rakamı bulurken g
yılı 8 aylık fiilî satışlarmı göz önünde tutmuş ve pek tabiî olarak ihtiyatı da elden bırakmayıp 18 100 0
Esas itibariyle bu rakamdaki isabete denecek birşey yoktur. Ancak mevzuu raportör olarak tetkik ed
tahakkuk eden satışları da görmek mümkün olmuştur. îşte bu on aylık satış miktarına son iki aylık tahm
su-i^iiı 18 122 680 kilo olabileceği neticesine varırız. Durum böyle olduğuna ve uzun senelerden beri mam
yıl müşahede edilegelen çoğalıştan 1950 yılının da istifade edeceğini derpiş etmekte bir ihtiyatsızlık ve is
eeğine ve nihayet 1949 yılının mahsul darlığı bakımından satışlarda daha çok bir gelişme kaydedemediğ
zım geldiğine göre 1950 yılı satışlarını 18 150 000 kilo olarak kabul ve tahmin etmek daha uygvn ve iht
kalmış olur.
2.

Vasati satış fiyatı :

Vasati satış fiyatının da hemen her yıl muttarit bir tezayüt seyri takip ettiğini söylemek mümkündür
ruş olan vasati satış fiyatı 1948 yılında 745,12 kuruş olmuştur. 1949 yılının 740,36 kuruşluk tahminine m
764,63 kuruşu bulmuştur. Şu hale göre 1950 yılı için kabul edilen 765,37 kuruşluk vasati satış fiyatını no
beder.
3.

Maliyet fiyatı :

1950 yılı için tahmin edilen 377,72 kuruşluk maliyet fiyatı 1946yılmın 306, 1947 nin 335 ve 1949 in 3
bir yükseklik arzetmektedir. 1949 yılının on aylık vasatisi ise ancak 357 kuruşu bulduğuna göre bu no
tetkik olunmuştur. Filhakika vasati satış fiyatının yükselmesinin diğer bir ifadesi daha iyi nevi sigar
aleyh ve bilhassa asli madde olarak maliyetlerde yer alan tütün unsurunun daha büyük bir rakam
îşte idare de bu mülâhazaya malzeme, işçilik ve genci giderlerde 1949 yılma nazaran vukuu muhtem
rakamını bulmuştur. Böylece 1948 bilançosuna göre 257,91 kuruş olan asli madde 261,02 kuruşa 63,65
tezyid ile 73,80 kuruşa, 17,17 olan işçilik 19,95 kuruşa ve 21,83 kuruş olan genel giderler de 22,9
maddedeki yükselişe demin arzettiğim mülâhazaya binaen ve işçilikteki artışa ücretlere vukubulan z
denemez ise de malzeme unsurundaki kiloda 10 kuruşu ve genel giderlerde 1 kuruşu aşan artışları old
görememekteyim. Kaldı ki maliyet tahminlerinde ihtiyat fazlası daha ucuza maletmek gayret ve şevk
Belki de dar tutulmuş bir maliyeti elde etmeye zorlanmak tercih edilmek iktiza eder. Bu itibarladır
ben 373 kuruş olarak mütalâa ettim. Ve bu rakamı bulmak için geçmiş senelerin maliyet unsurları ü

Ve idarenin alâkalı elemanından lüzumlu izahatı aldım. 1949 yılının on aylık fiilî maliyetini de göz
meliyim ki kiloda 1 kuruş, yekûnda 200 bin liraya yakın bir fark meydana getirdiği için tahmin edilen
bana da hâkim olmuş ve binaenaleyh ihtiyat mülâhazası benim üzerimde de başlı başına bir müessir
4.

Satış masrafları :

1948 yılının kiloda 69,18 kuruş ve 1949 yılının 74,20 kuruş olan satış masrafına mukabil 1950 yılı
70,29 kuruştur. Bu duruma nazaran derpiş edilen satış masrafını olduğu gibi kabul etmek yerinde ol
kardaki tablonun mahsus sütununda da görüldüğü üzere mam al tütünden elde edilmesi lâzımgelen
nazaran 1 015 464 lira farkla 58 458 634 liraya ve Millî Savunma vergisi de 201 530 lira farkla 72 954
yükselmektedir.
Ceman 1 216 994 liraya baliğ olan bu fazlai varidatın bir kısmının hangi nevi giderlere eklenmesi i
de arzedeceğim.
2. — Tuz :
Mamul tütünde olduğu gibi, tuz geliri de 1949 yılının muhammen ve 1948 yılının fiilî durumları g
kika tâbi tutulmuş ve aşağıdaki tabloda sözü edilen yıllara ait satış miktar ve fiyatını, satış hasılatını,
ve satış kârını ifade eden rakamlara yer verilmiştir.
Satış miktarı
V. F .

Kilo
1949
1950
Fark
1948
1949
1949

220
235
4- 15
235
yılı
on aylık fiilî
191
iki aylık tah.
43
tahmini
tahmini

To plam

000
000
000
001
119
176

000
000
000
000
000
000

4,095
4,121
+ 0,026
3,994
4,531
4,531

234 295 000

4,531

Yukardaki rakamlara nazaran :
1950 ylmda :
a)

235 milyon kilo tuz satılacağı,

Maliyet
Lira
1. Kg. K.

Lira
9
9
49
8
1

008
685
677
387
659
956

600
940
340 -556
189
301

10 616 490

Satış masrafı
l K g . K.
Lira

1 921 800
0,873
1 883 120
0,801
0,072 — 038 680
2 489 000
1,059
1 668 469
0,873
0,873
376 931

0,990
1,038
— 0,048
0,752
1,421
1,421

2 045 400

1,421

0,873

2 177
2 439 9
4- 262
1 768
2 717
613
3 330

b)

Vasati satış fiyatının kiloda 4,121 kuruş olacağı,

c) Kilo maliyetinin 0,801 kuruşu bulacağı,
d) Beher kilo için 1,038 kuruşluk satış masrafı ihtiyar edileceği,
hesap ve tahmin edilerek binnetice 5,36 milyon liralık bir satış kârı umulmaktadır.
1948 yılında 235 000 ve 1949 yılında da on aylığı fiilî ve iki aylığı tahmini olmak üzere 234 295 ton
yapılan tahminleri yerinde bulmak iktiza eder. Bunun yanında 1950 yılı için tahmin edilen maliyetin k
mak üzere 1950 lehine oluşunu memnunlukla kaydetmek ve satış masraflarında da bir evvelki seneye n
madığını söylemek gerektir.
Tuz konusunda temas edilmesi lâzımgelen mühim bir nokta da haricî satışlardır. Harb sonrasında
bariyle şöyledir :
Yıl
1946
1947
1948
1949

Kilo
56
33
39
39

001
225
156
000

000
000
000
000

Ancak önümüzdeki yıllarda Çamaltı ve Yavşan tuzlalarının tevsi ve ıslahı neticesinde dış satışlar
temin edilebileceği ve dış piyasaya 200 000 tona kadar tuz verileceği ümit edilmektedir.
3. İspirto ve ispirtolu maddeler :
İspirto ve ispirtolu maddeler gelirleri bira, rakı, şarap, ispirtolar ve diğer müteferrik içkiler satışın
Bunlardan belli başlı kalemleri teşkil eden bira, rakı ve şarap maddelerinden elde edilmesi umulan geli
tutulmuştur.
— Bira :
Bira satış kârı bundan evvelki maddeler için takipbedilen tarzda ve yolda incelenmiştir. Aşağıdaki ta
aydınlatmaktadır sanırım.

Satış miktarı

V. F.

Kilo
1949 tahmini
1950
»

18 000 000
18 500 000

Fark
1948 yılı
1949 on aylık fiilî
1949 2 aylık tahmin

+
18
13
1

Toplam

500
601
888
736

59,45
59,46

000
319
247
763

+ 0,01
49,39
59,30
59,30

15 625 010

59,30

Lira

Maliyet
1 Lt. K.
Lira

Satış masrafı
1 Lt. K.
Lira

24,43
24,19

4 396 900
4 476 100

16,17
16,56

2 909 50
3 063 60

300 000
188 005
236 829
030 191

— 0,24
23,44
24,31
24,31

+ 7 9 200
4 359 792
3 376 233
422 207

+ 0,39
16,57
16,17
16,17

+ 154 10
3 082 07
2 245 729
280 83

9 267 020

24,31

3 798 440

16,17

2 526 563

10 700 000
11 000 000
+
9
8
1

Bu tabloya nazaran söylenebilecek hususlar kısaca şunlardır :
a) 18 500 000 litrelik bir satış derpiş olunmuştur. Vasati fiyat litrede 59,46 kuruştur. Maliyet 2
16,56 kuruştur. Binaenaleyh beher litredeki kâr 18,71 kuruşu bulmakta ve böylece biradan 3,46 milyonlu
b) 1949 yılı satışları, 10 aylığı fiilî ve iki aylığ] tahmini olmak üzere, 15,6 milyon rakamını bulab
1950 yılı için 18,5 milyonluk bir satış derpiş olunmuştur. 2 milyon litreye yaklaşan aradaki fark küçüm
tan 1949 yılı yaz aylarının hayli serin gitmiş olmasını göz önünde tutmak ve diğer taraftan da 1948 yl
icabetmektedir. Gerçek 1948 satışları 18 601 000 litredir. 1947 satışı da 18 000 000 nun üstündedir. Şu
kamını şişkin bulmak için esaslı bir sebep olmasa gerektir. Binaenaleyh olduğu gibi kabulünde mahzur
c) Maliyet olarak hesaplanan litrede 24,19 kuruş, her ne kadar 1947 nin 21,62 ve 1948 in 23,87 si
ise de bu nokta birada aslî maddeyi teşkil eden arpa, fiyatındaki yükselişle izah olunmakta ve nasılki 19
de 20,04 kuruş olan arpaya mukabil 1950 yılında, kullanılacak arpanın alım vasati fiyatının 24,55 kur
tedir. Bunun yanında işçilik, su, elektrik ve genel giderler gibi masrai unsurlarında da ufak tefek ar
miyet değildir.
d) Bira satış masraflarında geçmiş yıllara, nazaran bir eksiliş göze çarpmaktadır. Tasarı gerekçesin
diği için ben yalnız buna, işaretle iktifa edeceğim.
B)

Kakı :

Bundan evvelki bahislerde olduğu gibi rakıdan elde edileceği umulan satış kârını meydana getirecek u
yer verilmiştir.

Satış miktarı
Litre
1949 Tahmini
1950
>
Fark
1948 yılı
1949 on aylık fiilî
1949 iki aylık tah.
Toplam

V. F.

6 840 000
6 570 000
—
7
5
1

270
464
266
158

000
806
971
729

6 425 700

596,82
600,05

Lira
40 822 488
39 423 000

+ 3,23 -- 1 399 488
511,43
38 177 618
600,43
31 624 723
600,43
6 957 367
600,43

38 582 090

Maliyet
1 Lt. K.
Lira

Satış m
1 Lt. K.

207,17 14 170 428
199,46 13 104 300
— 7,71 — 1
187,80 14
196,00 10
196,00 2

066
018
323
271

77,02
69,65

128
731
263
107

— 7,37
70,08
71,00
71,00

196,00 12 594 370

71,00

Görüldüğü üzere;
a) 6 570 000 litre miktarında rakı satışı yapılacağı düşünülmüştür. Vasati fiyat 600, 05
rafı 69, 65 kuruştur. Şu halde beher litreden elde edilecek safi hasılat 600, 05 — 199, 46 + 6
21 742 510 liradır.
b)

1949 yılı rakı satışları 10 aylığı fiilî ve iki aylığı tahmini olarak 6 425 000 litreyi bula

Yıllar arasındaki fiyat temevvüçleri dolayısiyle 1947 yılının 8,7 ve 1948 yılının 7, 464 mily
larak 1949 yılı fiilî satışları göz önünde tutulunca 1950 için 6, 57milyon litrelik rakı satışı tah
rılabilir.
c) 1947 yılının 158,43 ve 1948 yılının 187,80 kuruşuna mukabil 1950 de derpiş olunan m
velki yıla nazaran <% 25,89 ve geçen yıla nazaran % 6,22 dir Ancak 1949 yılı fiilî maliyetinin
1947 ve 1948 yıllarına nazaran 1950 yılı malyetlerindeki artışın, rakının asli maddesini teşkil
arasında yer alan şişe ve anason mubayaa fiyatlarındaki tereffü lerden ve anason ile sakızın
mesinden ve 1950 yılında 1948 ve 1949 yıllarına nazaran daha noksan imalât derpiş edilmes
lerinin artmasından ve işçi ücretlerine yapılmış olan zamlardan ileri geldiği İdarece verilen iza
d) 1947 de 70,30, 1948 de 70,08 kuruş olan satış masraflarına mukabil 1950 için 69,65 ku
ufak bir fark mevcuttur.
C) Şaraplar :

Aşağıdaki tablo şarap satışından 315 750 liralık bir kâr beklendiğini göstermektedir.
Satış miktarı
Maliyet
Litre
V. P.
Lira
1 Lt. Kr.
Lira
1950 tahmini

4 000 000

46,91

1 876 240

39,91

1 560

Şurasını da kaydetmek lâzımgelir ki, şaraptan 1950 yılı için litrede 7,90 kuruşluk safi bir
1948 yıllarında litrede 29 ve 14 kuruşluk bir zarar kaydedilmişti. Binaenaleyh durumu 1950 za
lamak yerinde olur.
Yukardan beri mamul tütün, tuz, bira, rakı ve şarap olarak mütalâa ettiğimiz tekel maddele
sek komisyonun takdir ve tasvibine arzettiğim teklif zaviyesinden toplarsak:
Lira
Mamul tütün
Tuz
Bira
Rakı
Şarap

58
5
3
21

Toplam
liralık bir yekûn elde etmiş oluruz. Buna bira, rakı ve şaraptan gayrı
İspirto ve ispirtolu içkilerden
Çaydan
Kibritten
Baruttan

458
362
460
742
315

89 340
3 383
9 674
817
3 268

alınacağı düşünülen
17 143
liralık hasılatı da eklersek gelirlerin umumi tablosunda müşahede ettiğimiz 210 481 924 lirayı b
Hulâsa bu umumi yekûnun 38 138 457 lirası Tekel İdaresi masraflarına 1 300 604 lirası Tayy
ye hissesine karşılık tutulmakta ve bakiyesi olan 167 353 330 lira Hazine gelirini teşkil eylemek
III - Malî bünye yönünden idare durumunun tetkiki :
1947 yılı bütçesi münasebetiyle hazırladığım raporda ileri sürdüğüm ve değişmiyen düşünc
aktif ve pasif yekûnlarına ve müfredatına aşağıdaki tablo ile yeniden göz atmakta fayda bulmak
Not : 1950 den itibaren şarap satışları fabrikalardan

toptan satılacağı cihetle geçmiş

yıllardaki

İdarenin 1948 yılı vaziyetine göre aktif
Bu miktarın içinde :

ve pasif yekûnları 457 638 112 lira olarak göster

Nâzım mahiyetteki hesaplar
Hazineye devredilecek ve edilmiş amortismanlar
Mütedavil sermaye amortismanları
Ceman
Aktif ve pasif postlardan çıkarılarak

tutarında bilanço yekûnuna vâsıl olunmuştur.
Pasifler :
Sermaye olarak fiilen ödenen
Sigorta ihtiyatı
Ödenecek senetler
Banka kredileri
Cari muamelelerden alacaklılar
Safi hasılat
Sermaye olarak alman sabit kıymetler mubayaa

bedeli (1948)

171 554 47
11 169 2

Aktif postlar :
Kolaylıkla nakde çevrilriıiyen kıymetler
Sabit kıymetler (Net t u t a n )
İştirakler
Nakde çevrilen kıymetler
Stoklar
Muhtelif borçlular

53 955 67
1 166 38

166 976 27
32 762 5

Paralar
Hasılattan dolayı Hazineye ve müesseselere tediyattan borçlu hesaplar

Görülüyor ki, idarenin sermayesi 98 608 924 lirası mûtedavil olmak üzere 153 730 981 liradır
metlere bağlanmıştır. Sermaye kifayetsizliğin.loıı ötürü idare işletme işlerini yürütebilmek için 75
Merkez Bankası kredsinden istifade etmiştir. Bununla da yetinen;emiş 24,5 milyon liralık mevsim
Senelik gelir fazlasını Hazineye ödiyebilmesi için 20 milyon liraya kadar daha ihtiyacı vardır.
kel idaresinin mûtedavil sermaye ihtiyacının kesin bir şekle bağlanması ieabettiği neticesine kolay
sermayesine ilâveten 75,5 milyon liralık T. C. Merkez Bankası kredisini Maliyenin başka bir şekilde
mahiyetinde telâkki etsek dahi mesele halledilmiş olmuyor. Mevsimlik kredilere olan ihtiyacı yanın
kellef olduğu borçları vardır. Şu halde ilk tedbir olarak idarenin hakiki sermaye ihtiyacını tesbit e
bunun 200 milyon liradan aşağı olamıyacağı anlaşılmaktadır. Bundan sonradır ki, idarenin hakik
di ihtiyaçlarını bertaraf etmesi mevzubahs olur.
Hülâsa bütün bu konularda Maliye ile Tekel arasındaki temasların yakın bir gelecekte net
ni etmek isterim.
IV - idarenin fonksiyonu bakımından hesap işleri ve teşkilâtı:
Bu bahiste 1947 yılı Bütçesi münasebetiyle raporumda yer alan faslın bir örneğini bu rapor
lâhazalarım o günden bugüne kadar değişmiş değildir. Binaenaleyh bu noktada yüksek komis
Tekel İdaresinin mevzuu değişik cephelerden tetkik etmekte ve fakat henüz bir nticeye v
bu kadar uzun sürmüş olması sebeplerini Tekel Umum Müdürlüğü bittabi izah edecektir.
Beklenirdi ki Komisyonumuzda 1945 den beri müzakere ve temenni mevzuu olan bu işte i
ile komisyon kuzuruna gelmiş olsun.
Sözü uzatmadan şunu arzetmeliyim ki, benim için ideal bir şekil olmakla beraber idarenin b
yetini alması meselesi uzun uzun akademik bir münakaşaya yol açabilir. Fakat hiç olmazsa il
tetkik edile ve diğer bâzı mülhak bütçeli idarelerin bununla birlikte mütalâası işi yürüye dur
ayrı birer işletme karakterinde olan tütün, tuz, müskirat gibi şubelerin birer cüz'ütam haline
gidilmelidir. Gerçek bunlar muhtar birer müessese halinde tefrik edilmiş muayyen sermaye ile
nin iktisadî neticelerini görmek imkânı hazırlanmalıdır. Bununla bu müesseseleri hakiki mâna
kabeye de Tekel'in kendi bünyesinde olsun, zemin ve imkân bulmuş oluruz, meselâ tütün işler
işletmeleri bel'ediyorsa bunu açıkça görmüş olur ve sebepleri üzerinde dururuz.
Arza hacet yoktur ki bu takdirde Umum Müdürlüğün otoritesi yine mahfuzdur. Umumî şekil
Fakat bu müesseseler de salâhiyet ve mesuliyetlerle çalışacaklar ve bunun artık açık bir hak
edeceklerdir. Bu şekilde dahi Umum Müdürlük müesseselerinin bütçelerini iş programlarını
tasvip ve tasdik edeceğine ve işleyiş safhalarını adım adım takip eyliyeceğine göre idare merk
yeti, umumî gidişte ahenk ve koordinasyon temini yolundaki fonksiyonu kemaliyle tatmin edil

Bahsi derinliğine ve genişliğine uzatmak mümkündür. Fakat hacimli olan raporuna daha fazla yük
noktalara işaret etmiş oluyorum. İdarenin gelecek yıl olsun bir neticeye vardık diye huzurunuza gelm
yorum.
Netice :
idarece 1950 yılı gelir tahminleri yekûnu 209 264 930 liradır. Yüksek komisyon tekliflerini tasvip b
kûn 1 216 994 lira fazlasiyle 210 481 924 liraya varacaktır. Bunun :
B.
50 000 lirasının
25 000
>
391 000
»
ceman

466 000

»

458 Propaganda ve sergi giderleri
602 İşçi sendikalarına yardım
711 Bina satmalma ve yaptırma giderleri tertiplerine ki,
da Tekel İdaresinin 1950 yılı Bütçesine ilâvesini arz ve teklif ederim.

leri Kanunu gereğince 27 473 lira ayrıca belediyeler hissesi olarak ayrılacağından Hazineye
olup bunun da varidat bütçesine ilâvesi icabeder.
Raporumu derin saygı ile yüksek katınıza sunarım.

kalacak

Ek
• •

İdarenin fonksiyonu

itibariyle

iktisadi bir teşekkül

• *

f--

olması muvacehesinde hesap

islerinin

ve

te

Tekel idaresi gelirlerinin tetkiki sırasında zaruri olarak maliyetler mevzuuna da girilmiştir. Bu kanunun
taraftan bütçe ve diğer taraftan mütedavil sermaye usulüne tâbi olması ve bunun neticesi olarak da tah
muhasebesinin tedahül halinde bulunması vaziyetiyle karşı karşıya kalınmıştır. Filhakika yıllık satış hacmi
umumi sermaye yekûnu 165 milyon liraya baliğ olan Tekel idaresi bunun ancak takriben onda veya beşte
sarfiyatının maddi ve mânevi baskısı altında kalmakta ve idarenin bütün teşkilâtı ile hesap organizasyonu
evvel bütçe zaviyesinden ayarlanmış bulunmaktadır, idare gelirlerinin hesaplanmasında yıl içinde yapılan bü
edildiği halde satış kârının hesaplanmasnda maliyet ve satış masrafları olarak gösterilen masraf yekûnu
faiz ve idarenin umumi masraf hisselerinin nazarı itibara alınmaması ve bütün bu unsurların satış kârı ile
diğer müteferrik gelirlerin yekûnundan bir kalemde tenzil edilmesi bu vaziyeti teyit eder mahyette görülür
Bu hesap tarzının, idarenin muhtelif mamullerinin hakiki mahiyetini tesbit etmeye ve hususiyle faa
her biri ayrı bir varlık teşkil eden Tekel mevzularının her birinin iktisadi ve malî neticelerinin, ayrı ayr
mediği esasen Tekel İdaresinin tetkik olunan bilânçolariyle kâr ve zarar hesabı adını taşıyan ve haddiza
linden ibaret bulunan vesikaların tetkikından da anlaşılmaktadır.
Amortisman gibi başlıca maliyet
kalmayıp envestissement işlerini de
tarlar üzeinden maliyetlere intikal
dışında satış teşkilâtı masraflarınm
iini intaç etmektedir.

unsurlarından birinin nazarı itibara alınmaması sadece sınai maliye
kontrolsüz bir hale getirmektedir. Diğer taraftan idare umumi ma
etttirilmemesi de sınai maliyetlerin bütünlüğünü büsbütün ortada
satış maliyetlerine aksetmemesi de satışa arzolunan emtianın hak

Binaenaleyh münhasıran ticari faaliyetleri sahasmda kalan çay, barut ve patlaycı maddelerle av ma
sınai mânada birer istihsal safhası geçiren tütün, ispirto ve ispirtolu içkiler ve tuz gibi esas maddelerin
bulunan idarenin her türlü teknik ve iktisadi kontrollere imkân verecek bir hesap organizasyonuna mali
umumi muhasebe, işletme muhasebesi, maliyet, istatistik ve iş programı (bütçeyi ihtiva eder) kısım
ve böylece bir bütün teşkil eden hesap işlerinin idarenin snai ve ticari karekterine uygun şekilde reorga
rinde ısrarla durmak isterim.
Bir bütünlükten mahrum bulunan hesap işlerinin işbu durumu yanmda Tekel idaresinin bilhassa i
ile ilgili teşkilâtı konusu da ehemmiyetle yer almaya değer sanırım.
Filhakika bugünkü teşkilât idarece işletilmekte olan ve her biri kendi bünyesi içinde iktisadi bir varlık
bulundukları «teşebbüs> vasfını tamamen ortadan kaldırarak Tekel camiasının bir (işletmeler) topluluğu
Tekel idaresi için halen tütün, tuz, ispirto ve ispirtolu içkiler, çay, barut ve patlayıcı maddeler, av malzeme

takil birer iktisadi hüriyet taşıyan, ayrı ihtisasa ihtiyaç gösteren ve en başta faaliyetleri ve bunların n
mesi Lâzungelen çeşitli teşebbüslerin topluluğundan başka bir şey değildir demek pekâlâ mümkündür.
teşrih edilegelen faaliyet sahaları ve iş hacımları yönlerinden idare yi bu bakımlardan nihayet memleket
Teşekkülleriyle yanyana mütalâa ve dünyanın her tarafında olduğu gibi memleketimizde de çeşitli teş
İktisadi Devlet Teşekküllerinin umumi teşkilâtının sözünü etmekte olduğumuz karaktere uygun olarak
etmek icabeder.
Açık bir hakikat olarak sanmaktayım ki teşebbüslerden her hangi birinin mütaaddit işletmeli olması b
mukabil ayrı birer teşebbüs içine toplanması lâzungelen işletmelerin doğrudan doğruya Holding idaresi
tünlüğünü tamamen selbeder. Bunun neticesi de her teşebbüsün faaliyet neticelerini umumi bünye için
teşebbüsün sevk ve idaresindeki vahdetin selbolması ve dolayısiyle verim kayıplarını önlemeye ve ikti
yapılması zaruri bulunan teknik kontrolün de imkânsız bir hale gelmesi şeklinde tecelli eyler.
Netice olarak söylemek lâzımgelir ki, idarenin işletmekte olduğu tekel mevzularının her birin
edilmiş umumi bir sermayeye malik iktisadi bütünlük taşıyan birer «TeşebbÜB> haline getirilmesi iç
nuiteazxıv bulunan bugünkü teşkilâtın tatbikatından elde edilen neticeleri göz önünde tutmak ve d
bölümün başından beri arz ve izaha çalıştığımız yön ve istikametleri esas almak üzere ilgililerce cidd
bir zaruret ve isabet görürüm.
Bununla beraber, kendi uzun tetkiklerime ve tecrübelerim* göre, şahsi kanaatim, Tekel idaresini
yâfesek huzurunuza sunduğu raporunda belirtildiği gibi, tam manasiyle iktisadi bir teşekkül hüviy
bu karaktere uygun şekilde teşkilâtlanması ve yine bunun icaplarını karşüıyan bir hesap organiza
teehhür etmemek lâzımgeldiği merkezindedir.
Bu bahse son vermeden evvel şurasına işaret edilmek icabeder ki, bugünkü muhasebe sistemi öted
çok bir gelir tahsili fonksiyonunda olduğundan kuvvet almaktadır. Ve binaenaleyh işbu bölümdeki
bir tenkidi mahiyetini, taşımamakta, bu telâkkiye göre yapılanın zaruri olduğu varit olmakla berab
siyonunun galip olduğuna işaretle mebdei harekette bunun esas ittihaz edilmesi gayesini taşımakta
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Bütçe Komisyonu rapor»
T. B. M. M.
Bütçe Komisyon*»
Esas No. 1/630
Karar No. 5$
Yüksek Başkanlığa
Tekel Genel Müdürlüğünün 1950 yılı Bütçesi
hakkında Başbakanlıkğm 1 . X I I . 1949 tarüıli
ve 71/1430 sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise
sunulan Kanun tasarısı Komisyonumuza havale
buyurulmakla Gümrük ve Tekel Bakanı Dr. Şerafettin Bürge ve Tekel Genel Müdürü ile Mali
ye Bakanlığı adına Bütçe ve Mali Kontrol ve Ge
lirler Genel Müdürleri hazır oldukları halde in
celenip görüşüldü.
Bu tasarıyı komisyon adına inceliyen rapor
törün raporu okunmuş ve tümü üzerinde gerekli
görüşmeler yapılarak bölüm ve maddeler ve di
ğer cetveller incelenmiştir.
Gider Bütçesi :
Genel Müdürlüğün gider Bütçesi 1949 yılmdan (192 547) lira fazlasiyle (37 672 457) lira
olarak tesbit ve teklif edilmiştir.
Geçen yılla 1950 yılı Gider bütçeleri, arasın
da hâsıl olan bu farkın bölümler itibariyle tetkikında hizmetlerin yeniden ele alınmış ve ge
rektirdikleri ödeneklerin bunları karşılıyacak su
rette düzenlenmiş olmasından ileri geldiği ve bir
kısmı, tertiplerde indirmeler yapılmasına muka
bil bâzılarında da işin gereklerine göre daha faz
la ödenek konduğu anlaşılmakta olup neticede
yukarda miktarı bildirilen farkın hâsıl olduğu
görülmektedir.
Bunların kısımlar ve bölümler itibariyle izah
ları Hükümet gerekçesinde ve raportörün rapo
runda bulunmakta olduğundan burada tekrarı
na lüzum görülmemiştir.
idarenin, hizmet vaziyeti aşağıda özetlen
miştir :
Tekel Genel Müdürlüğünden, kendi sahası
na giren konulardan bâzılarında esas görevin
den başka olarak bir de memleketin ekonomik
alanında çalışmak ödevi kendisinden istenil
mektedir. Tütün piyasasına müdahale, numu
ne şaraphaneleri kurmak gibi sermaye ve mas
rafları istilzam eden ve kendi işletmecilik hü
viyeti dışında kalan birtakım hizmetler bu
cümleden olup bugünkü genel ekonomik şartla
rımız içinde daha uzunca bir müddet bu ödevi
ne devam etmesi gerektiği alınan izahlardan an
laşılmaktadır. Birkaç yıldır tütün müstahsılmdan alınan yüzde beşlerden hâsıl olan fonla ku
rulması teklif edilen Tütün Bankasına ait tasa
rı Meclis Komisyonlarında ojup bu bankanın
kurulmasiyle idare hiç olmazsa bu sahada ken
di esas vazifesi içinde çalışmak imkânını elde
edecektir.

Tütün müstahsilini iç ve dış alıcılar önünde
her yönden korumak için yıllardan beri devam
edegelen müdahale alımları tütün piyasasının
düzenlenmesi hususunda tesirli olmuştur. Nite
kim bu yıl îzmir piyasasında alman tedbirler
sayesinde 48 milyondan ibaret rekolte 'bir hafta
gi'bi kısa bir süre içinde iyi bir fiyatla tamamiyle satılmış bulunmaktadır.
Şarap mevzuunda da Tekel idaresi, bir taraf
tan sertbest şarapçılık sahasına öğreticilik yap
makta ve 'bunun için numune şaraphaneleri
kurmakta, diğer taraftan da memleket üzüm
lerinin şarapçılık noktasından incelemelerini
yaparak kalite şarap imaline yarıyan tiplerini
teshit etmekte ve bu tiplerin bağcılar tarafın
dan yetiştirilmesini temin etmek üzere teşvik
edici mahiyette çalışmalarda bulunmaktadır.
Şarabın memlekette geniş ölçüde istihsali yo
lundaki bu çalışmalar, bir yandan da hafif al
kollü 'bir içki olan şarap istihlâkinin, ağır al
kollü içkiler yerine kaim olmak üzere, yapıl
ması hususunda yine Tekel Bakanlığının yıl
lardan beri takip ettiği bir sistemin tezahürü
nü teşkil etmektedir.
Ehemmiyetli bir konuda memleket için bir
döviz kaynağı olabilecek tuz istihsali işidir. Ba
kanlıkça verilen bilgiye göre Marshall yardım
tahsisatından ayrılan (860 000) dolar ile tuz
istihsalinde önemli mevkileri bulunan Çamaltı
ve Yavşar tuzlalarının bu yıl gerekli vasıtalar
la teçhizi suretiyle istihsali fazlalaştırılarak ih
racat yapılması sağlanacaktır. Diğer tuzlaların
da randımanını artırmak ve memleketin her ta
rafında bol tuz 'bulundurmak suretiyle bâzı böl
gelerde zaman zaman görülmekte olan tuz sı
kıntısının önün o geçileceği belirtilmiştir.
İdarenin yapı işleri de bütçede önemli bir
yer tutmaktadır. Bunların başında istanbul'da
Maltepe'de kurulmakta olan tütün fabrikası
gelmektedir. Bu fabrikanın yılda 18 milyon ki
lo tütünü en modern vasıtalarla işliyerek mem
leket ihtiyacını daha geniş bir ölçüde ve kalite
yüksekliğinde temin edeceği anlaşılmaktadır-.
Diğer taraftan yaprak tütün depoları inşası da
önemli bulunmaktadır. Bu arada emanet ambar
ları, müdahale alımlarının taibiî bir neticesi ola
rak ele alınan konular arasındadır.
Bu yıl Bütçeye konulan ödenekle ve raportö
rün raporunda izah edildiği şekilde eklenecek
bir miktar para ile yarı kalmış ve yıllar geç
tikçe yapılan emeklerin ve harcanan paraların
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kaybolmasını intaç edecek durumda olan birkaç
idare binasının tamamlanması sağlanacaktır.
R::ze Çay Fabrikası 5433 sayılı Kanuna göre
1 Martta Tekele devrolunacaktır. Fabrikanın
bir kısım makinaları Devlet Ziraat îşletmeleri ta
rafından ısmarlanmıştır. Geri kalan noksanları
da Tekel Genel Müdürlüğünce ikmal edilecektir.
Halen 30 000 dekarı bulan çay sahasından,
fidanların henüz genç olması hasebiyle, şimdi
lik 160 ton kuru çay istihsal edilmektedir. Bun
ların hariçten ithal ettiğimiz çaylardan daha
Hefis oldukları, fabrikanın noksanları ikmal edi
lince dünyanın birinci sınıf çayları ayarında bir
kaliteye yükselecekleri mütehassıslarca ve ha
riçte yaptırılan ekspertiz raporlariyle teyit edil
miş bulunmaktadır. Gerçe bu çayların maliyeti
bugün ithal çaylarına göre yüksek ise de ilerde
sahanın randımanı fazlalaştıkça bunun düşe
ceği tabiî görülmektedir. 1954 de istihsalimizin
800 000 kiloyu bulacağı ve yıllık memleket ihti
yacının yarısından fazlasını karşılıyacağı anla
şılmaktadır.
Tasarınn bölüm ve maddeleri üzerinde yapı
lan incelemeler sırasında doğum yardımı için ko
nan ödeneğe bu yardıma dair son kabul edilen
kanuna göre (10 000) lira ilâvesi ve kira karşı
lığı bölümünün iki maddesi arasında (43 000)
liralık bir aktarma yapılması, propaganda ve ser
gi giderleri bölümüne (50 000) lira ilâvesi ve işçi
kurul ve sendikalarına her yıl yapılmakta olan
yardımın bu yıl kaldırılması itibariyle bu kurul
ların birden bire bu himayeden mahrum edil
meleri doğru olmıyacağmdan ve kuruluş devre
sini de geçirmiş olmaları göz önünde bulunduru
larak bu yıl bu tertibe (25 000) liralık bir ödenek
konması yukarda açıklandığı veçhile bina yapı
mı tertibine de yarım kalmış idare binalarını ta
mamlamak üzere (391 000) lira ilâvesi hak
kındaki teklifler, karşılıkları gelir kısmında açık
lanacağı veçhile temin edilecek gelir fazlasından
karşılanmak üzere Komisyonumuzca uygun gö
rülmüş ve bu değişiklikler ile gider bütçesi
(38 148 457) lira olarak kabul edilmiştir.
Gelir bütçesi :
İdarenin gelir bütçesi de geçen yıla nispetle
(7 172 675) lira fazlasiyle (209 264 930) lira
olarak tahmin ve teklif edilmiş bulunmaktadır. .
Gelir tahminlerinde tütün satışları için ya
pılan tahminlerin raportörce tekrar gözden ge
çirilmesi neticesinde 1950 yılı içinde (150 000)
kilo bir fazla satışın imkân dâhilinde bulunduğu

raporda görüleeeği veçhile hesaplara dayanıla
rak açıklanmış ve bundan da satış kârı olarak
(1 015 464) ve Millî Savunma Vergisi olarak
(201 530) lira elde edileceği ve bunların gelir
bütçesine eklenmesi gerektiği anlaşılmış ve Ko
misyonumuz da bunu yerinde görerek gelir ter
tiplerinin bölümlerine bu miktarlarda eklenme
yapılarak gelir bütçesi (210 481 924) lira olarak
kabul edilmiştir.
Bütçe tasarısı :
Tasarının 1 ve 2 nci maddeleri gider ve ge
lir toplamlarında yapıldığı yukarda belirtilen,
değişikliklerle 3 - 9 ncu maddeler mûtat bütçe
formtllerini ihtiva eden hükümler olmakUa ay
niyle kabul edilmiştir.
întifaı katma bütçeli dairelere ait bulunan Hazi
ne malı gayrimenkuUerin genel müdürlükler adına
tapuya tescilleri gerektiğinden bu muamelenin
harç ve resimden ayrık tutulmasını sağlıyaeak
bir hükmün tasarıya konulması uygun görülmüş
ve 10 ncu madde bu maksatla tasarıda yer almış
tır.
Tasarının 10 ve 11 nci maddeleri 11 ve 12 nci
maddeler olarak ayniyle kabul edilmiştir.
Tekel Genel Müdürlüğünün 1950 yılı Bütçe
tasarısı ek ve cetvelleriyle birlikte Kamutayın
onayına arzedilmek üzere Yüksek Başkanlığa
sunulur.
Başkan
Başkanvekili
Sözcü
Mardin
Diyarbakır
Kastamonu
R. Erten
t. H. Tigrel
M. Akalın
Kâtip
Ankara
Ankara
Aydın
F. öymen
M. Eriş
R. Alpman
Diyarbakır
Diyarbakır
Edirne
C. Ekin
Ş. Vluğ
M. N. Gündüzalp
Erzinean
Eskişehir
İsparta
N. Pekcan
Muhalifim
K. Turan
A. Potuğoğîu
İstanbul
İstanbul
İzmir
Dr. A. Adıvar
E. Amaç
S. Dikmen
İzmir
Kastamonu
Kırklareli
A. İnan
T. Co§kan
K. Döğvn
Kırşehir
Konya
Kütahya
§. Torgut
Dr. M. F. Dündar
Muhalifim
A. Menderes
Kütahya
Malatya
Manisa
Muhalifim
M. 8. Eti
F. Kurdoğlu
A. Tahtakiltç
Seyhan
Urfa
Urfa
A. R. Yürtgir
A. Akan
E. Tekeli
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Tekel Genel Müdürlüğü 1950 yth Bütçe Kanunu
tasarısı

Tekel Genel Müdürlüğü 1950 yüı Bütçe Kanunu
tasarısı

MADDE 1. — Tekel Genel Müdürlüğü 1950
Bütçe yılı giderleri için ilişik (A) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (37 672 457) lira öde
nek verilmiştir.

MADDE 1. — Tekel Genel Müdürlüğü 1950
Bütçe yılı giderleri için ilişik (A) işaretli cetvel
de gösterildiği üzere (38 148 457) lira ödenek
verilmiştir.

MADDE 2. — Tekel Genel Müdürlüğü 1950
Bütçe yılı gelirleri, ilişik (B) işaretli cetvelde
gösterildiği üzere, (209 264 930) lira tahmin
edilmiştir*

MADDE 2. — Tekel Genel Müdürlüğü 1950
Bütçe yılı gelirleri, ilişik (B) işaretli cetvelde
gösterildiği üzere (210 481 924) lira tahmin
edilmiştir.

MADDE 3. — Tekel Genel Müdürlüğünce 1950
Bütçe yılı içinde elde edilecek gelir çeşitlerinden
her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı
gelirlerin tarh ve tahsiline 1950 Bütçe yılında da
devam olunur.

MADDE 3. — Ayniyle kabul edilmiştir.

MADDE 4. — Tekel Genel Müdürlüğünün
30 . VI . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 19
ncu maddesine giren hizmetlileri kadroları, (D)
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 3656 sayılı Ka
nunun 9 ncu maddesi gereğince geçici mahiyet
teki hizmetler için Bakanlar Kurulu karariyle
kadro alınabilecek tertipler, bağlı (E) işaretli
cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar ertesi yıl
Bütçe Kanunu tasarısı ile birlikte Büyük Millet
Meclisine sunulur. Bunların eldeki kadrolara ek
olmaması şarttır.

MADDE 4. — Ayniyle kabul edilmiştir.

MADDE 5. — Tekel Genel Müdürlüğü hiz
metlileri için gelecek yıllara geçici yüklenmelere
girişmeye yetki veren kanunlar, bağlı (G) işa
retli cetvelde gösterilmiştir.

MADDE 5. — Ayniyle kabul edilmiştir.

MADDE 6. — Geçen yıl borçları bölümün
deki ödenek üstünde çıkacak borçlar ilgili ol
dukları hizmetlere ait bölümlerden bu bölüme
Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödeneklerden
Ödenir. 1928 - 1948 yıllarına ait olup da 1050
«ayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü
maddesine göre zaman aşımına uğramamış ve
karşılıkları yıllan bütçesinde mevcut borçlar,
1950 yılı gider bölümleri artıklarından eski
yıllar borçlan bölümüne Maliye Bakanlığınca
aktan! acak ödeneklerden Ödenir.

MADDE 6. — Ayniyle kabul edilmiştir.

MADDE 7. — Olağanüstü hallerin devamı
müddetine* Tekel Genel Müdürlüğünün fabrika,
ttula, işktme evleri gibi iş yerlerinde toplu

MADDE 7. — Ayniyle kabul edilmiştir.
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fîü.
olarak çalıştırdığı işçilere ve hizmetlilere (bu iş
yerlerinde çalışan memurlar dâhil) giderleri dö
ner sermayeden ödenmek üzere çalıştıkları gün
lerde günde bir defa yemek verilebilir.
MADDE 8. — Gider bölümlerinden yapıla
cak harcamalara ilişkin formül bağlı (R) işa
retli cetvelde gösterilmiştir.

MADDE 8. — Ayniyle kabul edilmiştir,

MADDE 9. — 20 . V . 1946 tarihli ve 4896
sayılı Kanuna bağlı cetvelde yazılı kadrolardan
bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilenler 1950
Bütçe yılında kullanılmaz.

MADDE 9. — Ayniyle kabul edilmiştir.

MADDE 10. —. întifaı Tekel İdaresine ait
olup Hazine namına tapuya bağlanmış veya he
nüz tescil muameleleri ikmal edilmemiş bulu
nan gayrimenkullerin Genel Müdürlük namına
yapılacak intikal ve tescilleri muameleleri her
türlü harç ve resimden istisna edilmiştir.
MADDE 10. — Bu kanun hükümleri 1 Mart
1950 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11. — Hükümetin 10 ncu maddesi
ayniyle kabul edilmiştir.

MADDE 11. — Bu kanunu Maliye ve Güm
rük ve Tekel Bakanları yürütür.

MADDE 12. — Hükümetin 11 nci maddesi
ayniyle kabul edilmiştir.

Başbakan
Ş. Oünaltay

Devlet Bakanı ve
Başb. Yardımcısı
Nihat Erim
Devlet Bakanı
Adale* Bakanı
C. S. Barla»
Fuad Sirmen
Millî Savunma Bakanı
İçişleri Bakanı
ff. Çakır
E. Erisirgü
Dışişleri Bakanı
Maliye Bakanı
N. Sadak
t. R. Aksal
Bayındırlık Bakanı
Millî Eğitim Bakanı
Ş. Adaları
T. Banguoğlu
Eko. ve Ticaret Bakanı
S. ve S. Y. Bakanı
Vedad Dicleli
Dr. K. Bayasit
Tarım Bakanı
G. ve Tekel Bakanı
Dr. F. Ş. Bürg*
Cavid Oral
Ulaştırma Bakanı
Çalışma Bakanı
Dr. K. Satır
fi. Ş. Sir$r
işletmeler Bakanı
Münir Binil
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1949
B.

1950 yılı için

Yılı
ödeneği

Hükümetçe
istenen

Komiıyont*
kabul «dile»

Lira

Lira

Lira

reti
2 Fabrikalar ve işletmeler me
murları ücreti
3 İller memurları ücreti

11 497 000

2 626 677

2 626 677

0
0

2 258 485
6 611 838

2 258 485
6 611 838

Bölüm toplamı

11 497 000

11 497 000

11 497 000

2 830 380

628 680

628 680

0
0

315 960
2 086 620

315 960
2 086 620

2 830 380

3 031 260

3 031 260

294 150

33 125

33 125

0
0

34 475
8 400

34 475
8 400

294 150

76 000

M.

Ödeneğin çeşidi
îkinci kısım - Personel gider
leri

201

202

I - Yapı ve imar işleri
Memurlar ücreti
1 Genel Müdürlük memurları üc-

Hizmetliler Ücreti
1 Genel Müdürlük hizmetlileri
ücreti
2 Fabrikalar ve işletmeler hiz
metliler ücreti
3 İller hizmetlileri ücreti

Bölüm toplamı
203

Geçici hizmetliler ücreti
1 Genel Müdürlük geçici hizmet
lileri ücreti
2 Fabrikalar ve işletmeler geçici
hizmetliler ücreti
3 İller geçici hizmetliler ücreti

Bölüm toplamı

76 000
—-'—

204

205

Tabancı uzman ve hizmetliler
le tercümanlarının ücretleri
II - Başka haklar
Geçici tazminat

UJUIU

100 886

175 000

176 000

20 000

20 000

20 000

t&flapiB: İ M )

ödeneğin çeşidi
4178 ve 4598 sayılı kanunlar
gereğince yapılacak zamlar ve
yardımlar
Genel Müdürlük memurları
çocuk zammı
Fabrikalar ve işletmeler çocuk
zammı
İller memurları çocuk zammı
Grenel Müdürlük memurları
doğum yardımı
Fabrikalar ve işletmeler doğum
yardımı
tiler memurları doğum yardı
mı
'
"
Genel Müdürlük memurları
ölüm yardımı
Fabrikalar ve işletmeler me
murları ölüm yardımı
iller memurları ölüm yardımı
Yakacak zammı
Bölüm toplamı

1949
Yılı
ödeneği
Lira

1950 71lı için
Hükümetçe
Komisyonca
istenen
kabul edile»
Lira
Lira

0

71 000

71 000

700 000
0

105 000
524 000

105 000
524 000

0

7 000

8 750

70 000

7 500

9 375

0

25 500

0

5 000

31 875
"'*
5 000

40 000
0
20 000

5 300
19 700
17 000

5 300
19 700
17 000

830 000

787 000

797 000

3656 sayılı Kanunun 5 nci mad
desi gereğince ödenecek ya
bancı dil para mükâfatı
ikramiyeler
5434 sayılı Kanun gereğince
Türkiye Cumhuriyeti Emekli
Sandığına yapılacak ödemeler
Temsil ödeneği
Kasa tazminatı

60 000
800 000

20 000

20 000

800 000

800 000

716 233
2 100
250 000

1 421 696
2 100
265 000

1 421 696
2 100
265 000

îkinci kısım toplamı

17 400 749

18 095 056

18 105 056

Büro giderleri
Genel Müdürlük kırtasiyesi
120 000
(8. Sayı*: M)

15 000

15 000

Üçüncü kısım - Yönetim gider
leri

-64
1949
L

Ödeneğin çeşidi

1950 yılı için

Yılı
ödeneği

Hükümetçe
istenen

Komisyonca
kabul edilen

Lira

Lira

Lira

2 Genel Müdürlük döşeme ve de
mirbaş giderleri
3 Genel Müdürlük öteberi gider
leri
4 Genel Müdürlük aydınlatma
giderleri
5 Genel Müdürlük ısıtma gider
leri

85 000

10 000

10 000

123 000

40 000

40 000

40 000

13 500

13 500

130 000

22 000

22 000

Bölüm toplamı

498 000

100 500

100 500

0
0
0
0
0

85
40
56
29
108

85
40
56
29
108

Bölüm toplamı

0

318 000

318 000

Basılı kâğıt ve defterler
Posta, telgraf ve telefon ücret
ve giderleri
Genel Müdürlük posta ve tel
graf ücreti
iller posta ve telgraf ücreti
Genel Müdürlük telefon ve
başka haberleşme ücret ve gi
derleri
iller telefon ve başka haberleş
me ücret ve giderleri

100 000

100 000

100 000

350 000
0

35 000
275 000

35 000
275 000

90 000

60 000

60 000

0

40 000

40 000

Bölüm toplamı

440 000

410 000

410 000

825 000
0

195 000
400 000

152 000
443 000

825 000

695 000

595 000

115 000

100 000

100 000

tiler büro giderleri
1
2
3
4
5

1
2
3
4

Kırtasiye
Döşeme ve demirbaş
öteberi giderleri
Aydınlatma
Isıtma

Kira karşılığı
1 Merkez
2 tiler
Bölüm toplamı
Giyecekler
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000
000
000
000
000

000
000
000
000
000

65 —
1949;
B.

M.

ödeneğin çeşidi

1
2
3
4
5

Yolluklar
Sürekli görev yolluğu
Geçici görev yolluğu
Müfettişler yolluğu
Yabancı memleketler yolluğu
Yabancı uzman ve hizmetliler
le tercümanlarının yolluk ve
giderleri

307

308

Hükümetçe
istenen

Lira

Lira

70
560
110
75

000
360
000
000

60
440
120
60

Komisyonca
kabul edilen

' Lira

000
000
000
000

60
440
120
60

000
000
000
000

50 000

- 40 000

40 000

Bölüm toplamı

865 360

720 000

720 000

459Ö sayılı Kanun gereğince
ödenecek tedavi giderleri, yol
lukları ve başka giderleri
1 Genel Müdürlük memurları
9
Fabrikalar ve işletmeler me
murları
3 İller memurları

86 000

23 000

23 000

0
0

12 000
35 000

12 000
35 000

Bölüm toplamı

86 000

70 000

70 000

2 000

0

0

2 931 360

2 413 500

2 413 500

—i

0

1950 yılı için

Yılı
ÖdtMK'ğİ

Taşıt onarma giderleri
Üçüncü kısım toplamı

Dördüncü kisım - Daire hiz
metleri
403
405

Temsil giderleri
5190 sayılı Kanun gereğince
koruma ve tahsil memurları
hayvanları giderleri
1 Memurlara verilecek hayvan
yem bedeli
2 Hayvan satmalma karşılığı

5 000

5 000

5 000

126 000
0

107 000
3 000

107 000
3 000

Bölüm toplamı

126 000

110 000

110 000
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66
1949

ödeneğin çeşidi

1950 yılı için

Yılı
ödeneği

Hükümetçe
istenen

Komisyonca
kabul edilen

Lira

Lira

Lira

G-enel Muhasebe Kanununun
48 nci maddesini ilgilendiren
giderler
Geri verilecek paralar
Mahkeme harçları
Kaçağın men ve takibine dair
olan 1918 sayılı Kanun ve ek
leri egreğince yapılacak öde
meler
Bina ve Arazi vergileri
Nispeti kanunla muayyen aidat
ve ikramiye

10 000
40 000

10 000
40 000

10 000
40 000

10 000
5 000

15 000
5 000

15 000
5 000

500

500

500

Bölüm toplamı

65 500

70 500

70 500

50 000
435 000
1 000

50 000
435 000
20 000

50 000
435 000
20 000

240 000
30 000

200 000
30 000

200 000
30 000

Bölüm toplamı

270 000

230 000

230 000

Kaçağı takip ve önleme gider
leri
Ekim ve yazma giderleri
Emanet ambarları
Muhafaza ve taşıma giderleri
Kaçakla mücadele giderleri

170 000
259 000
30 000
30.000

170
250
20
25

170
250
20
25

Bölüm toplamı

489 000

465 000

465 000

10 000

10 000

5237 sayılı Belediye Gelirleri
Kanunu gereğince ödenecek
vergi ve resimler
Para nakil giderleri
Mahkeme giderleri
Tecrübe, ıslah ve mücadele gi
derleri
Tecrübe ve ıslah giderleri
Mücadele giderleri

000
000
000
000

000
000
000
000

•

Yayın giderleri

Satınalma ve.abon.j karşılığı

15 000
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:;949
ödeneğin çeşidi

1950 yılı için

Yılı
ödeneği

Hükümetçe
istenen

Komisyonca
kabul edilen

Lira

Lira

Lira

Başka her çeşit giderler

35 000

15 000

15 000

Bölüm toplamı

50 000

25 000

25 000

4489 sayılı Kanun gereğince
yurt dışına gönderileceklerin
staj giderleri, yollukları ile
başka her çeşit giderleri

15 000

0

0

Milletlerarası kurum ve der
nekler giderleri
Katılma payı karşılığı
Kongre ve konferanslara işti
rak edeceklerin yollukları ile
diğer giderleri

10 000

5 200

5 200

25 000

10 000

10 000

Bölüm toplamı

35 000

15 200

15 200

Kaza sigortası
îç kongreler
Propaganda ve sergi giderleri
Spor giderleri
Kurs ve Öğretim giderleri
Kurs genel giderleri
öğrenci bursları ve başka her
çeşit giderler

1 500
1
160 000
20 000

0

0

1
160 000
10 000

1
210 000
10 000

2 300

2 000

2 000

15 000

108 200

108 200

Bölüm toplamı

17 300

110 200

110 200

Yurt dışı acente ve mümessil
liklerin her türlü giderleri

150 000

75 000

75 000

Dördüncü lasım toplamı

1- 899 301

1 780 901

1 830 901

40 000

40 000

40 000

Beşinci kısım - Borçlar
Geçen yıl borçlan

( S. Sayısı : 144 )
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1950 yılı için

1949
ödeneğin çeşidi

Eski yhıllar borçlan
1945 - 1948 yılları borçları
1928 - 1944 »
»

Yılı
ödeneği

Hükümetçe
istenen

Komisyonca
kabul edilen

Lira

Lira

Lira

50 000
5 000

50 000
5 000

50 000
5 000

55 000

55 000

55 000

5 000

50 000

50 000

100 000

145 000

145 000

İşçilere ve çocuk yuvalarına

300 000

0

0

İşçi kurul ve sendikalarına
Memur ve hizmetli çocukları
öğrenci pansiyonlarına
Çeşitti hayır kurumlarına
4250 sayılı İspirto ve İspirtolu
İçkiler İnhisarı Kanunu gere
ğince şarapçılara verilecek
prim ve yapılacak başka yar
dım ve ödemeler

160 000

0

25 000

75 000

0

0

3 000

3 000

3 000

50 000

50 000

50 000

Altıncı kısım toplamı

588 000

53 000

78 000

0
0
0

25 000
225 000
250 000

25 000
225 000
250 000

0

500 000

500 000

Bölüm toplamı
Hükme bağlı borçlar
Beşinci kısım toplamı

Altıncı kısım - Yardımlar

Yedinci kivim - Yatırımlar
I - Yapı ve imar işleri
Onarma işleri
Genel Müdürlük
Fabrikalar ve isletmeler
tiler
Bölüm toplamı

(S. Sayısı: 144)

— 69> —
1949
Ödeneğin çeşidi

1950 yılıı için

Yıh
ödeneği

Hükümetçe
istenen

Komisyonca
kaimi edilen

Lira

Lira

Lira

Bina satmalına ve yaptırma gi
derleri
Fabrikalar ve isletmeler
tiler

2 400 000
0

400 000
500 000

400 000
891 000

Bölüm toplamı

2 400 000

900 000

1 291 000

Satın alınacak taşıtlar karşılığı
Demirbaş, makina satmalına
ve kurma giderleri
Mevcut makina ve tesislerin
yenilenmesi
Mevcutlara ilâveten alınacak
makinalarla yeniden yapılacak
tesisler karşılığı

85 000

85 000

85 000

1 545 500

544 000

544 000

0

956 000

956 000

1 545 500

1 500 000

1 500 000

5113 sayılı Kanun gereğince
yaptırılacak veya satın alına
cak tütün bakım ve işleme ev
ve ambarlan giderleri

3 280 000

3 750 000

3 750 000

4898 sayılı Kanun gereğince
yeniden yapılacak fabrika,
imal ve doldurma evleriyle
mevcutlarının
genişletilmesi
giderleri

7 000 000

7 000 000

7 000 000

Çamaltı ve Yavşan tuzlaların
da yaptırılacak yeni tesis ve
tevsi giderleri

0

1 250 000

1 250 000

250 000

200 000

200 000

0

0

0

14 560 500

15 185 000

15 576 000

I I - Sermaye teşkili
5089 sayılı Kanun gereğince
şaraplık üzüm bağı yetiştire
ceklere yapılacak ikraz
1715 sayılı Kanunun 8 nci
maddesi gereğince Cumhuri
yet Merkez Bankasına verile
cek itfa karşılığı
Yedinci kısım toplamı
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1949
Ödeneğin çeşidi

KISIMLAR

1950 yılı için

Yılı
ödeneği.

Ilükümetçe
istenen

Komisyonca
kabul edilen

Lira

Lira

Lira

17 400 749
2 931 360
1 899 301
100 000
588 000
14 560 500

18 095 056
2 413 500
1 780 901
145 000
53 000
15 185 000

18 105 056
2 413 500
1 830 901
145 000
78 000
15 576 000

37 479 910

37 672 457

38 148 457

TOPLAMI

t kinci kısım toplamı
Üçüncü kısım toplamı
Dördüncü kısım toplamı
Beşinci kısım toplamı
Altıncı kısım toplamı
Yedinci kısım toplamı

B - O]2TVELI
1949
Gelirin çeşidi
Satış kârları (Tekel geliri)
Çeşitli gelirler
Para cezalan
Çeşitli hasılat
Geri alma
Nâzım gelirler
Tütün, İçki, Tuz, Kibrit Sa
vunma vergileri

1950 yılı için

Yılı
tahminleri

Hükümetçe
tahmin edilen

Komisyonca
tahmin edilen

Lira

Lira

Lira

623 110 964 270 111 979 734
630 000
630 000
000
235 000
235 000
000
320 000
400
320 000
65 000
40 000
65 000

107 528
630
220
459

3 214 232

97 050 660

97 252 190

GENEL TOPLAM 202 092 255 209 264 930 210 481 924
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CETVEIİ
Vergilerin ve resimlerin ve başka gelirlerin
dayanakları
Tarihi
Nev'i
No.

17.6.1938
28.5.1934

Kanun
>

3437
2460

17.5.1940

»

3828

29. 5 .1941

»

4040

27 .5.1942

t

4226

25.5.1943

4415

14. C. 1913

»

4437

26.3.1945

>

4703

4.1.1940

Kararname

10.6.1944

»

3/962

3.9.1941

»

2/16540

8.1.1948

>

3/6830

11.12.1936 Kanun
29.5.1941
>

25.5.1943

2/12537

ÖZET
Tütün
Tütün ve Tütün İnhisarı kanunu
Tütün ve müskirattan alınacak müdafaa vergisi
hakkında
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resim
lere zam icrasına ve bazı maddelerin mükellefiyet
mevzuuna alınmasına dair kanunun 12 nci mad
desi
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resim
lere zam icrasına dair olan 3S28 numaralı kanuna
ek kanunun 27 nci maddesi.
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resim
lere zam icrasına dair olan 3S28 ve 4040 numaralı
kanunların bazı hükümlerinin değiştirilmesine ve
bazı vergi ve resimlere yeniden zam icrasına dair
kanunun 7 nci maddesi.
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi \t resim
lere zam icrasına dair olan 3828, 4226 sayılı ka
nunlarla tapu harçları hakkındaki 1451 sayılı ka
nunun bazı hükümlerinin değiştirilmesine dair.
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resim
lere zam icrasına dair olan 3828, 4040 ve 4226
sayılı kanunlara ek kanun.
Tütün ve müskirattan alınacak müdafaa vergisi
hakkındaki kanunu değiştiren kanun.
Tütün ve Tütün İnhisarı Kanunu tatbik suretini
gösteren nizamname.
Nizamnamenin 37 nci maddesinin değiştirildiğine
dair.
4040 sayılı kanunun 27 nci maddesi mucibince
asker sigaraları İT. talimatname.
Tütün ve tütün inhisarı tüzüğünün 2 nci madde
sinin 1 nci fıkrasının değiştirilmesi hakkında ka
ra

Tuz
Tuz kanunu
3073
4040
Fevkiılâde vaziyet ılolayısiyle bazı vergi ve resim
lere »ıra icrasına di ir olan 3828 numaralı kanuna
ek kV'Unun 27 nci maddesi.
4415
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resim
lere zam icrasına dair olan 3828, 4226 sayılı ka
nunlarla tapu harçları hakkındaki 1451 sayılı ka
nunun bazı hükümlorinin değiştirilmesine dair.
(S. Sayısı: 144)

Vergilerin ve resimlerin ve başka gelirlerin
dayanakları
Tarihi
Nev 'i
No.
1 4 . 6.1943

Kanun

4437

Ö Z E T
Fevkalâde vaziyet dolayısıyle bazı vergi ve resim
lere zam icrasına dair olan 3828, 4040 ve 4226 sa
yı iı kanunlara ek kanun.

ispirto ve ispirtolu
8 . 6 . 1942
17 . 5 . 1940

Kanun
»

4250
3828

29 . 5.1941

»

4040

27 . 5.1942

*

4226

28 . 5 .1943

»

2460

1.8.1942

Kararname

15.8.1943

»

2/18617

16 . 1 .1943

Kanun

2/19320

İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu
Fevkalâde vaziyet dolayısıyle bazı vergi ve resim
lere zam icrasına ve bazı .Haddelerin mükellefiyet
mevzuuna alınmasına dair kanunun 12 nci maddesi
Fevkalâde vaziyet dolayısıyle bazı vergi ve resimiı :e zan, icrasına dair olau 3828 numaralı kanuna
ek kanunun 27 nci maddesi
Fevkalâde vaziyet dolayısıyle bazı vergi ve resimlere zam icrasına dair olan 3828 ve 4040 numaralı
kanunların bazı hükümlerinin değiştirilmesine ve
bazı vergi vr> resimlere yeniden zam icrasına dair
kamının; 7 nci maddesi
Tütün ve müskirattan alınacak müdafaa vergisi
hakkında
inhisarlar İdaresinin 12 . VTT . 1942 tarihinden iti
baren inhisar dışında olarak buz, gazoz, soda, malt
hulâsası, asid karbonik ve kolonya yapıp satmasına
izin verildiği hakkında kararname
4250 sayılı kanunun 10 ve 20 nci maddelerine göre
dış memleketlerden getirilen ispirtolu ıtriyat ile ta
babette ve sanayide kullanılan ispirtolu maddeler
den ve yurda sokulan ispirto ve ispirtolu içkilerden
alınacak inhisar resmi miktarının tâyini ve yurt
içinde satılan inhisar altındaki ispirto ve ispirtolu
içkilerden alınacak inhisar resmini/ı asgari ve âza
mi hadlerinin tesbiti hakkında kararname
Bir kısım sıhhi müesseselerle eczanelere verile
cek ispirtoların fiatı hakkında kararname

4415

2 5 . 5 . 1943

14 . 6 .1943

2/18435

içkiler

»

4.9.1944

»

20 . 3 .1945

»

Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resim
lere zam icrasına dair olan 3828, 422G sayılı kanun
larla tapu harçları hakkındaki 1451 sayılı kanunun
bazı hükümlerinin değiştirilmesine dair
4437
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resim
lere zam icrasına dair olan 3828, 4040 ve 4226 sa
yılı kanunlara ek kanun
4658
İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı hakkındaki
42Ö0 sayılı kanunun 21 nci maddesinin değiştiril
diğine dair.
4708 Tütün ve müskirattan alınacak müdafaa vergisi
hakkındaki kanunu değiştiren kanun.
( S. Sayısı : 144 )
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Vergilerin ve resimlerin ve başka gelirlerin
dayanakları
Tarihi
Nev'i
No.

ÖZET

Barut ve patlayıcı maddeler, silâh ve teferruatı
14 . 1 . 1943
24.6.1943

Kanun
Kararname

4374
2/20244

Barut ve patlayıcı maddeler, silâh ve teferruatı in
hisarı hakkında kanun
Barut maddelerine ait yeni satış fiatlan

Kahv§ ve çay
25 . 5 .1942
25 . 8..1942

Kanun
Kararname

29 . 4. 1943
»
11. 6 .1946
Kanun

20 . 5 . 1949

Kararname

Kahve ve Çay İnhisarı Kanunu
4223
1223
sayılı kanunla inhisar altma alman kahve ve
2/18662
çaylardan alınacak asgari ve âzami inhisar resmi
hakkında kararname
2/19827 Kahve ve çaydan alınacak inhisar resmi hakkmda
4950
Kahvenin Tekel konusundan çıkarılması hakkında
kamın.
3/9357 Çayın beher kilosundan alınacak Tekel Resminin
en az 300. en çok 1500 kuruş olarak tesfbiti hakkında kararname
Kibrit vs çakmaktaşı

29 .12 .1945

Kanun

4897

27 . 5 .1946

8 . 2 . 1949

4816

»

5321

Kibrit ve çakmağın Tekel imtiyazına ilişkin sürenin
uzatılması hakkmdaki 4556 sayılı kanuna ek kanun
Kibrit ve çakmağın Tekel İdaresine geçimi ve İşlet
me İdaresinin Tekel Genel Müdürlüğüne devri hak
kında kanun
Suni çakmak ve.çakmak taşının tekel konusun
dan çıkarılmasına ve bu maddelerin Gümrük Re
simlerinde değişiklik yapılmasına dair kanun
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D -CETVELÎ
Görevin adı
Fennî tesisatçı teknisiyen

Tercüman

Depo, ayırma ve dağıtma memuru
»
»
»
s>
»
»

>
»
»
>
>
»

Sanatk
»
»
»
»
»

>
*
»
»
»
»
ressam, şoför
»
»
»
»
»
»
»
>
»
>

L-âJborant
»
»
»
»
»

Santral memuru, telefoncu

Görevin adı

Sayı Ücret

»
»
»
>
>
»
»

4
10
9
14
12
13
2

600
500
450
400
350
300
260

1
1
1

600
500
450

3
6
10
14
28
22
28
10

260
225
200
170
150
125
115
100

10
9
10
4
2
2
3
3
3
3

260
225
200
170
150
125
260
225
200
170

6
1
2
2

150
125
200
125

Santral memuru, telefoncu
>
>
Steno daktilo
»
»
Daktilo
»
>
»
»
»

>

Başhemşire
Pansumancı, hemşire, müreibbiye
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Koruma ve ta'bsil Me. takipçi
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
İtfaiyeci, odacı, 'bekçi, kapıcı, kantacı, bahçıvan, çamaşırcı
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
y>
»
Levazım arribar lan bekçi ve hamalı
»
»
»
»

E - CETVELİ
B.

M.

203 1,2,3 Geçici hizmetliler ücreti
204
Yabancı uzmanlar ve hizmetlilerle tercümanlarının ücretleri

( S. Sayısı : 144 )

Sayı Ücret
1
1
1
2
4
2
9
18
17
30
7
1
2
3
5
3
2
7
17
127
500

115
100
260
225
200
170
150
125
115
100
85
200
170
150
125
115
100
200
175
150
125

3
4
21
35
110
220
776
2
4

170
150
125
115
100
85
75
125
100

2182

- ? 5 G - CETVELİ
Kanun
No.
1050
4898
5113

Genel Muhasebe Kanununun 50 ve 52 ncici maddelerinde gösterilen hizmetler.
Teketl Genel Müdürlüğü ihtiyaçları için gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hak
kında.
Tekel Genel Müdürlüğünce yaptırılacak tütün bakım ve işleme evleri için gelecek yıllara
geçici yüklenmelere girişilmesi hakkında.

L - CETVELÎ
D.

Görevin çeşidi

10 Memur, muhasip, muhasip vea*
nedar, veznedar
11
»
»
»
»
»
12
»
»
13
»
»
12 Fen memuru, eksper,', istifçibaşı,
öğretmen

Sayı Aylık

11
13
28
125

225
200
175
150

2

175

179

R

CETVELÎ

B. 201 — Memurlar ücreti
M. 1 — Genel Müdürlük memurları ücreti
M. 2 — Fabrikalar ve işletmeler memurları ücreti
M. 3 — İller memurları ücreti
Yurt dışında açılmış veya açılacak olan fabrika, şube, acente ve mümessilliklerde istihdam olu
nacak memurların ücret farkları da bu maddelerden ödenir.
B. 204 — Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercümanlarının ücretleri
Sözleşmeleri mucibince verilecek ikramiye, mesken tazminatı, benzeri diğer bütün giderler bu
tertipten ödenir.
Bölüm 208 — İkramiyeler
Kaçakçılık suçundan dolayı hükmolunan para cezaları tahsilatından bu paralan tahsil eden
idare memurlariyle koruma ve tahsil memurlarına tahsil ettikleri paranın % 5 i nisbetinde verilecek
paralar da bu bölümden ödenir.
(S.:Sayısı : 144).

- 7 6 B. 301 — Büro giderleri
M. 5 — Genel Müdürlük öteberi giderleri
B. 302 — İller büro giderleri
M. 3 — öteberi giderleri
Yukardaki maddelerden şu masraflar karşılanır:
1. Bütçeden alınacak döşeme ve demirbaşların kıymetlerini artırmıyan tamir ve bakım gider
leri,
2. Genel Müdürlük merkezindeki memurlarla yüksekokullarda okutturulan memur ve hizmet
li çocuklarının muayeneleri ve âcil tıbbî müdahaleler için bulundurulması icabeden ilâçlarca sıhhî
malzeme bedelleri,
3. İller teşkilâtına gönderilen kırtasiye, basılı kâğıt ve sair malzemenin ambalaj giderleri,
4. Şenlik giderleri,
5. idarelerin taşınma giderleri,
6. Her çeşit ilânlar, (reklâm mahiyetindeki ilânlarla diğer masraf bölümlerinde yazılı ilânlar
hariçtir.)
7. İdarelerin bulunduğu binalarda temizlik işlerinin gerektirdiği her çeşit giderler,
8. Müfettiş ve muhakkiklerce celp veya tâyin olunan bilirkişilerle ifadelerine müracaat
maksadiyle celplerine lüzum görülecek kimselere ait giderler ve takdir olunacak ücretler,
9. Cüzi miktardaki malzeme bedelleri, odun kırma ücreti, ısınma maddelerinin nakliye ücret
leri, su bedelleri, soba kurma ücreti ve bütçenin diğer bölümlerinde karşılığı olmıyan sair gider
ler,

B. 302 — tiler'büro giderleri
M. 1 — Kırtasiye
M. 2 — Döşeme ve demirbaş
M. 3 — Öteberi giderleri
M. 4 — Aydınlatma
M. 5 — Isıtma
B. 303 — Basılı kâğıt ve defterler
B. 304 — Posta telgraf ve telefon ücret ve giderleri
M. 3 — İller posta ve telgraf ücreti
M. 4 — İller telefon ve başka haberleşme ücret ve giderleri
İşletmeler ve iş yerlerinin yukarda yazılı giderleri hariçtir.
B. 305 — Kira karşılığı
M. 1 — Merkez
M. 2 —İller
Fabrikalar, iş yerleri ve işletmeler ihtiyacı dışmda kira ile tutulacak bina ve arsalarla hesap orga
nizasyonunda kullanılacak makinelerin kiraları bedelleri ve bu işle ilgili başka her çeşit giderler.
B. 306 — Giyecekler
Yönetmelik esaslarına göre ödeme yapılır.
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- 7 7 B. 307 — Yolluklar
M. 1 — Sürekli görev yolluğu
M. 2 — Geçici görev yolluğu
Fabrikalar, işletmeler ve iş yerleri haricinde çalışan bilumum memur, hizmetli ve geçici hizmetli
lerin yollukları yukarıki, tertiplerden ödenir.
M. 4 — Yabancı memleketler yolluğu
Gerek yabancı memleketlerdeki şube, acenta, mümessillik ve fabrikalara ve gerek tetkikat için
yabancı memleketlere gönderilecek idaremiz veya başka idarelerin memur, müfettiş, hizmetli ve ge
çici hizmetlilerinin yollukları bu tertipten ödenir.
M. 5 — Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercümanlarının yolluk ve giderleri
Sözleşmeleri gereğince ödenecek yoluk ve her çeşit giderlerle kısa müddetler için ihtimar sanat
ları enstitüsü ve benzeri diğer teşekküllerden getirilecek uzmanlara verilecek yolluklar ve sözleşmeleri
gereğince iaşe ve ibate gibi yapılacak başka her çeşit giderler bu tertipten ödenir.
B. 403 — Temsil giderleri
Merkezde ve illerde yerli ve yabancılar için yapılacak her çeşit ziyafet ve ağırlama giderleri, sa
tın alınacak bilet, çelenk ve benzeri bedelleri, resmî işler için yapılacak özel baş vurmalara mektupla
veya tel ile verilecek cevaplarla sigara ve meşrubat giderleri, çeşitli yardımlar ve sair bütün temsil gi
derleri ;
B. 407 - M. 2 — Mahkeme harçları
Mahkemelere ve icra dairelerine ödenecek harç, resim, vergi ve her türlü giderler bu tertipten
ödenir. (Oyun kâğıdı kaçakçılığından doğan suçlara ait giderler dâhildir).
M. 3 — Kaçağın meni ve takibine dair olan 1918 sayılı Kanun ve ekleri gereğince yapılacak ödemeler
1918 sayılı Kanun ve ekleri hükümlerine göre hak edenlere verilecek peşin ikramiyeler ile
kaçak takibinde ölen veya sakatlanan 2550 sayılı Kanun gereğince verilecek tazminatlar ve Tekel
altında bulunan oyun kâğıdı kaçakçılığından doğan ödemeler bu tertipten ödenir.
M. 5 Nispeti kanunla muayyen aidat ve ikramiye
Şarap imalâtında alman hususi İstihlâk Resmini ödemeden şarap yapanları ihbar edenlere
1905 sayılı Kanunun 6 nci maddesinde yazılı nispetler dâhilinde verilmesi gereken ikramiyeler bu
tertipten ödenir.
B. 417 — 5237 sayılı Belediye Gelirleri kanunu gereğince ölenecek vergi ve resimler
Fabrika, atelye, bakım ve işleme, imal ve doldurma evleri ile tuzlalar ve emsali iş yerleri dı
şında kalan idarehane ve satış depoları ve büroların 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gere
ğince ödenecek vergi ve resimleri bu tertipten ödenir.
B. 418 — Para nakil giderleri
Yaprak tütün, müskirat ilk maddeleri gibi hammaddelerin mubayaası için gönderilecek para
ların nakil giderleri haricinde kalan diğer para nakil giderleri bu bölümden ödenir.
B. 419 — Mahkeme giderleri
Bilûmum dâvaları İdare lehine intaç edenlere 2159 sayılı Kanunun 8 nci maddesi mucibince
ödenecek vekâlet ücretleri, lüzumu görülen hallerde hariçten geçici olarak temin edilecek avukat( S/ Sayısı : 144 )

- 7 8 lara verilecek her çeşit ücret ile delil tesbiti, bilir kişi ve muhammin ücretleri ve tekel altında bu
lunan oyun kâğıdı kaçakçılığından doğan suçlara ait dâvaların giderleri ve bu mevzular için ya
pılacak başka her çeşit giderler bu bölümden ödenir.
B. 420 - M. 1 — Tecrübe ve ıslah giderleri
Enstitüler merkez ve taşra teşekküllerinin araştırma, inceleme, tecrübe, ıslah ve üretme işleri
için satmalınacak ve istimlâk edilecek veya kiraile tutulacak olan bağ, bahçe, arsa bina, tarla, ku
yu, ve bunlar için lüzumlu olan alât, cihaz, demirbaş, kitap, malzeme ve kırtasiye bedelleri taşıt
giderleri, bu maksatlar için icabeden tesisatı kurma giderleri tütün ekim bölgelerindeki tatbik
işlerinde ekicilere parasız olarak fide dağıtmak üzere kurulan ve kurulacak olan örnek ve da
ğıtma fidelikleri giderleri, yukarda gösterilen işlerde çalıştırılacak işçilerin gündelik ve yolluk
ları ile tütün ekicileri arasında yapılacak müsabakalarda kazananlara Genel Müdürlüğün takdi
riyle mükâfat olarak verilecek para veya tütün ekimi ile ilgili malzeme bedelleri, enstitülerin
merkez ve taşra tşekküllerinin yakacak, aydınlatma, posta ve telgraf giderleri, Tekel idarelerinin
örnek bağlarının her türlü bakım masrafları ile diğer giderler bu tertipten ödenir.
M. 2 — Mücadele giderleri
Tütün ekim bölgelerindeki hastalıkları önlemek için kurulacak mücadele ve toplu fidelikler,
tütün fidelik tarla ve kurutma yerlerindeki ekicilere aldırılacak tedbirler için yapılacak tesisler,
kira karşılıkları, işçi gündelikleri ve malzeme belelleri gibi giderler ile Tarım Bakanlığı teşkilâtı
ile birlikte yapılacak mücadele kontrol giderlerive bu hususta yapılacak başka her çeşit gider
ler bu tertipten ödenir.
B. 421 — Kaçağı takip ve önleme giderleri

M. 1 — Ekim ve yazma giderleri
3437 sayılı Kanun ile tahmil edilen tütün tahmin, yazma, tartma ve itirazları tetkik işlerinde
çalıştırılan hariçten alınmış üyelerin, tahdit komisyonları ve idare heyetlerinin gündelikleri; ka
nuna aykırı olarak ekilen tütünlerin sökülmesi, yasak ekimlerin menedilmesi uğrunda yapılacak
her türlü giderlerle kanun tatbikatına, ait diğer giderler bu tertipten ödenir.
M. 2 — Emanet ambarları
Ekici tütünlerinin 3437 sayılı Kanunun tarif ettiği şekilde muhafaza ve bakımını sağlamak
için kullanılan işçi, istifçi ve aktarmacıların gündelikleri ve kantarcı, markacı, koruyucu ve tar
tıcı gilbi hizmetlilerin ücretleri ile diğer ambarlama ve bakım işleri, emanet ambarlarının kira be
delleri ve diğer müteferrik giderler bu tertibe dâhildir.
M. 3 — Muhafaza ve taşıma giderleri
Tekele ait kaçak eşyanın nakil, muhafaza ve imha masraflariyle zabıta ile müştereken yapıla
cak toplu hareketlerde zaibıtaya ait yolluklar ve taşıt kiraları tekel altında bulunan oyun kâğıdı
kaçakçılığından doğan giderlerle taşıma giderleri bu maddeden karşılanır.
M. 4 — Kaçakla mücadele giderleri
Kaçakla gizli olarak uğraşma işleri için ihtiyar olunacak giderlerle muhbirlerin mükâfatlan
dırılmışı ve bunların zaruri giderleri ve bu hususta yapılacak başka her çeşit giderler bu tertip
ten ödenir.
B. 451 — Yayın giderleri
M. 1 — Satmalma ve abone karşılığı
Fabrika, işletme ve iş yerleri de dâhil olmak üzere her türlü broşür, gazete, dergi ve eserlerin
alım ve abone karşılığı bu tertibe dâhildir.
( S. Sayısı : 144 )
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M. 2 — Başka her çeşit giderler
Yaptırılacak tercüme ve etüd ücret ve giderleri, telif ücretleri, bastırılacak genel yazı, bro
şür, kitap, bilanço ve raporlar giderleriyle benzeri ve yayın işleriyle ilgili başka her çeşit gi
derler (bu tertipten ödenir.
B. 453 - M. 1 — Katılma payı karşılığı
Milletlerarası Şarap Ofisi ve benzeri tekel mevzuu ile ilgili diğer kurumlara verilecek katıl
ma paylan ve bu işlere ait başka her çeşit giderler bu bölümden ödenir.
B. 458 — Propaganda ve sergi giderleri
Aşağıda yazılı giderler bu tertipten ödenir.
1. İzmir Fuarı için yapılacak her türlü giderler,
2. Memleket içinde ve dışında açılacak sergi, fuar, panayırlara iştirak giderleriyle propa
ganda giderleri,
3. Daimî ve geçici meşherler tesisi ile bu hususta yapılacak başka giderler,
4. Reklâm mahiyetinde olarak gazete ve mecmualara verilecek ilân ücretleri, afiş, broşür, pa
no ve takvim tanzim ve tabı giderleri,
5. Reklâm ve numune olarak dağıtılan mamulât bedelleri,
6. Büyük şehirlerdeki idare depolarında ve büyük caddelerdeki bayi dükkânlarında yapıla
cak numune vitrinleri giderleri,
7. Sair şekillerde yapılacak propaganda ve yayın giderleri.
B. 459 — Spor giderleri
3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanununa "öre muhtelif işletmelerde vücuda getirilmiş veya geti
rilecek saha ve tesislerin inşa, tadil ve bakım giderleri her nevi spor malzemesi satmalma bedetı,
spor için ahar mahalle gönderilecek sporcuların gittikleri yerlerdeki iaşe ve ibate giderleriyle yapıla
cak sair giderler bu bölümden ödenir.
B. 476 - M. 1 — Kurs genel giderleri
Tütün eksper ve müskirat fen memurları kurşundaki öğrencilerin kırtasiye kitap ve iş gömleği
bedelleriyle kurslara ait sair giderler bu tertipten ödenir.
M. 2 — Öğrenci bursları ve başka her çeşit giderler
Üniversiteler Yüksek Ziraat Enstitüsünde, yüksek mekteplerin muhtelif şubelerinde ve lise mua
dili ziraat okullarında idare hesabına okutturulacak öğrencilerin yiyecek, giyecek ve yatacak giderleri
karşılığı olarak kendilerine verilecek burs ve harçlıklarla yatılı okullarda okutturulacakların okul
ücretleri, giyecek giderleri ve harçlıklariyle icabında verilecek yol giderleri, tütün ve müskirat fen
memurları kursu öğrencilerine verilecek burslar ve harçlıklar, öğrencilerin kitap, kaydiye ve imti
hanlara iştirak giderleri ve başka her çeşit giderler.
B. 480 — Yurt dışı acente vo mümessilliklerin her türlü giderleri
Yurt dışında açılmış ve açılacak şube, acente ve mümessilliklerin her türlü giderleri bu bölüm
den karşılanır.
B. 604 — Çeşitli hayır kurumlarına yardım
Yalnız hayır kurumlarına nakden veya tertip edecekleri müsamerelere ait biletleri satınalmak
suretiyle yapılacak yardımlar karşılığıdır.
* $ * 'i ^ <i :" 1 ' Vs
' . .
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B. 605 — 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu gereğince şarapçılara verilecek
prim ve yapılacak başka yardım ve ödemeler
4250 sayılı İspirto ve İspirtolu içkiler İnhisarı Kanununun 16 ncı maddesi gereğince iyi şarap
imalini teşvik etmek ve öğretmek üzere özel yapıcılar arasında açılacak müsabakalarda muvaffak
olanlara tesbit edilen esaslara göre verilecek mükafat ile dış memleketlere çıkarılacak şaraplar içıvı
verilecek prim ve aynı kanunun tatbikatına ait diğer giderler bu bölümden ödenir.
B. 701 — Onarma işleri
M. 1 — Genel Müdürlük
M. 2 — Fabrika ve İşletmeler
M. 3 — İller
Genel Müdürlük binası ile idarehane, fabrika, tuzla, ambar, imal ve doldurma evlerinde idare
malı lojmanlarda, depo binalarında, emanet ambarlarında ve yine idareye ait diğer gayrimenkullerde yaptırılacak her çeşit onarma giderleri, bu işler için kullanılacak işçilerin gündelikleri; bu işlere
ait ilân bedelleri, proje, plân tanzimi ücretleri, proje ve kontrol malzemesi bedelleri ve bu hususta
yapılacak sair giderler bu tertipten ödenir.
B. 711 — Bina satmalına ve yaptırma giderleri
M. 2 — Fabrikalar ve İşletmeler
M. 3 — İller
Yaptırılmasına, satmalınmasma veya istimlâk edilmesine lüzum görülecek idarehane, fabrika,
imâl ve doldurma evleri, tuzla binaları, ambar, depo binaları ve emanet ambarları ve diğer gayrimenkullerle bunlar için satmalmacak veya istimlâk edilecek arsa, tarla, bağ ve bahçe gibi gayrimenkullerin karşılıkları ve bu işler için kullanılacak işçilerin gündelikleri ve bu işlere ait ilân bedelleri,
proje, plân, tanzim ve ücretleri, proje ve kontrol, malzemesi bedelleriyle bu hususta yapılacak
sair giderler, bu tertipten karşılanır.
B. 721 — Satmalmacak taşıtlar karşılığı
Bu madde için tahsis olunan ödenekle aşağıda gösterilen taşıt vasıtaları satın alınacaktır.
Aded

Muhammen bedeli
10
68
3
3
1

000 lira hasta arabası
000 » 6 - 10 tonluk kamyon
000
» At
000
» Araba
000 » Bisiklet

85 000

»

B. 722 — Demirbaş, Makina satmabna ve kurma giderleri
M. 1 — Mevcut makina ve tesislerin yenilenmesi
M. 2 — Mevcutlara ilâveten alınacak makinelerle yeniden yapılacak tesisler karşılığı
Fabrika, ve işletmeler iş yerleri için satmalmacak motor, her çeşit makine ve emsali bedelle
riyle yeniden yaptırılacak her nevi tesis giderleri, mevcut tesislerin genişletilmesi giderleri, tuzla
larda yaptırılacak sabit kıymet mahiyetindeki tesis ve tevsilerle bu işlerde kullanılacak işçilerin
gündelikleri bu işlere ait ilân ücretleri, proje, plân tanzim ücretleri, proje ve kontrol malzemesi be
delleriyle bu hususta yapılacak başka her çeşit giderler bu tertipten ödenir.
( S. Sayısı : 144 )
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B. 781 — 5113 sayılı Kanun gereğince yaptırılacak veya satınalınacak tütün bakım ve işletme ev
ve ambarları giderleri
Hükümetçe onanan programına göret tütün babm ve işleme ev ve ambarları yaptırılması, satınalınması veya istimlâk edilmesi ve bunların inşa edilecekleri yerlerin istimlâk edilmesi veya satınalınması bedel ve giedrleriyle bu işlerde kullanılacak işçilerin ücretleri, bu işlere ait ilân ücretleri,
proje plân tanzimi ücretleri, proje ve kontrol malzemesi bedelleri ye bu hususta yapılacak başka her
çeşit giderler bu maddeye dâhildir.
B. 732 — 4898 sayılı Kanun gereğince yeniden yaptırılacak fabrika, imal ve doldurma evleriyle
mevcutlarının genişletilmesi giderleri
Hükümetçe onanan programa göre fabrikat imal ve doldurma evleri yaptırılması, bunların inşa
edilecekleri yerlerin istimlâk edilmesi veya satınalmması, mevcutlarının genişletilmesi, bunlara ge
rekli her çeşit makine alât ve araçlar ile teçhiz vasıtalarının satınalınmasa, bu işlerde kullanılacak
işçilerin gündelikleri, bu işlere ait ilân ücretleri, proje, plân ve kontrol ücreti ve malzemesi bedelleri
ve bu hususta yapılacak başka her çeşit giderler bu tertibe dâhildir.
B. 733 — Çamaltı ve Yavşan tuzlalarında yaptırılacak yeni tesis ve tevsi giderleri
Çamaltı ve Yavşan tuzlalarında yapılacak her çeşit yeni tesis ve tevsi masraflariyle bu işlerde
kullanılacak işçilerin gündelikleri* ve bu işlere ait ilân ücretleri, proje ve plânların tanzim üc
retleri ve proje kontrol malzemesi bedelleriyle bu hususta yapılacak başka her çeşit giderler bu
maddeden karşılanır.
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1949 yılı (E) cetveline dâhü tertiplerden ytl içinde alınan kadrolar

Kadrosunun adı

Aded

Fennî tesisatçı
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Sürveyyan
*
»
»
Tercüman.
Takipçi
>
>
Tartıcı, koruyucu
»
»
*
»
»
»
»
»
İBeden terbiyesi öğretmeni
»
»
»
İlköğretim öğretmeni
Kurs öğretmeni
[1]
»
»
[2]
»
»
[3]
[1]
»
»
[2]
Tarla ustası
»
»
»
»

•

1
2
4
6
7
2
2
6
4
8
1
1
7
o
2
10
8
14
8
8
1
9
13
3
7
4
5
1
•<>>

3
4 ,

ücret
Lira

Süre
Ay

700
600
500
450
400
350
300
300
250
200
150
500
200
175
150
75
60
60
50
50
225
150
175
150
150
150
150
150
170
150
120

10
10
10
10
10
10

156

[1] 3888 sayılı Kanuna göre haftada 4 ders verecektir.
[2]
»
»
»
3 »
»
[3]
»
»
»
2 »
»
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:

144 )

• 1 0

10
10
10
10
10
10
10
10
4
6
4
6
4
10
10
10
10
10
10
4
4
10
10
10
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Bölüm : 1 - Madde : 4
Görev adı

Aded
T-f

Hesp uzmanı
Şarap
»
Tuz
»

1
1

Ücret
Lira

Süre

1565

10
10
10

895
750

3

Kadrosunun adı

Ücret
Aded Lira

2
3
5|
6
2
2

Fennî tesisatçı

• ı
Sürveyyan

Takipçi

îlköğretinı öğretmeni
Beden terbiyesi öğretmeni
»
»
»
Kurs öğretmeni haftada 4 ders
»
»
»
2 »
»
»
»
1 »

'Y

5
3
1
1
7
2
2
13
1
8
11
10
3

Ay

*w..«
Süre

Ay

600

2 •

500_

2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

450
400
350
300
300
300
250
200
150
200
175
150
175
225
150
150
150
150

88

Bölüm : 1 - Madde : 4
Görev adı
Hesp uzmanı
Şarap
»
Tuz
»

Aded

Ücret
Lira

Süre
Ay

1
1
1

1565
895
750

2
2
2

3

»-•-«
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1950 Yılı
Devlet Üretme Çiftlikleri G. M.
Bütçesi

Devlet Üretme Çiftlikleri 1950 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe
K o m i s v o n u rraporu
a r ı o r u (\( 1 // 66 2 4 1)
Komisyonu

T.C.
Başbakanlık
Muamelât Genel Müdürlüğü
Tetkik Müdürlüğü
Sayı: 71 - 1445

30 . XI . 1949

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Katma Bütçe ile idare edilen Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün Bakanlar Kuru
lunca 30 . X I . 1949 tarihinde Büyük Millet Meclisine sunulması kararlaştırılan 1950 yılı Bütçe
Kanunu tasarısının gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arzederim.
Başbakan
Ş. Günaltay

Devlet Üretme Çiftlkleri Genel Müdürlüğünün 1950 yılı Bütçe gerekçesi
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1950 yılı katma bütçesinin gider ve geliri, ilişik
Bütçe Kanunu taslağı ve eklerinde de müşahade buyurulacağı üzere 4 066 225 liradan ibarettir.
Giderlerle gelirler birbirine denktir. Gider ve gelir .bütçelerinden her biri
ayrı ayrı durulmuştur.
A)

üzerinde

aşağıda

Gider bütçesi:

Altı kısımda mütalâa edilen gider bütçesinin kısımları ve her kısmın bölümleri hakkındaki açık
lamalar sıralanmıştır.
İkinci kısım:
B.

M.

201 1 ve 2 Birinci maddede merkez memurları aylıkları 334 500 lira ile ikinci maddede işletme
ler ve Merkez Atelyesi memurları aylıkları 915 600 lira, 5433 sayılı Kanuna bağlı bir
ve iki sayılı cetveller tutarından Bütçe Kanunu taslağının 5 nci maddesi gereğince
(L) cetveline alman kadroların tutarı hariç tutularak konulmuştur.
3 ve 4 Üçüncü maddede merkez memurları açık aylığı 15 000 lira ile 4 ncü maddede işlet
meler ve Merkez Atelyesi memurları açık aylığı 5 000 lira ödenek, yeni kurulan ida
rede görev alamıyarak açıkta kalacaklarla görevlendirildikten sonra bütçe yılı için
de açığa çıkarılacak memurlar henüz belli olamıyacağmdan takribi konulmuştur.
202 1 ve 2 Birinci maddede merkez hizmetlileri ücreti 140 940 lira ile ikinci maddede işletmeler
ve Merkez Atelyesi hizmetlileri ücreti 292 500 lira ödenek, Bütçe Kanunu taslağının
dördüncü maddesinde sözü edilen (D) cetvelindeki hizmetliler kadrolarının tutarıdır.
( S. Sayısı : 150 )

8fe.

M.

203 1 ve 2 Birinci maddede merkez geçici hizmetlileri ücreti 56 100 lira ile ikinci maddede iş
letmeler ve Merkez Atelyesi geçici hizmetlileri ücreti 123 900 lira ödenek, Bütçe Ka
nunu taslağının dördüncü maddesinde yetki istenen geçici hizmetliler olup tasfiye iş
lerinde çalıştırılacaktır.
Bilindiği üzere bütçe yılı, aynı zamanda ilk faaliyet yılı olan Devlet Üretme Çiftlikle
ri (Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumu) ile (Zirai Kombinalar Dairesi) nin birleştiril
mesinden meydana gelmiş olup bu iki teşekkül yeni idareye birçok eski hesaplar dev
retmiş olacaktır. Yeni idare kadrolarını eski tasfiye hesaplariyle işgal ederek normal
mesailerini aksatmamak için merkezde ve işletmelerde eski yıllardan kalmış bu gibi
işlemleri inceleyip sonuçlandırmak üzere geçici olarak bu tasfiye ekiplerinin çalıştırıl
ması zaruri ve faydalı görülmektedir.
205

Geçici tazminat : 22 732 lira merkez daimî kadrolariyle Gazi'deki Merkez Atelyesinin sürekli kadrolarının 201 nci bölümün 1 ve 2 nci maddesine dâhil aylıklarına gö
re hesap edilmiştir.

Üçüncü kısım :
302 İ v e 5 İşletmeler ve merkez atelyesi büro giderleri : Birinci maddede kırtasiye 25 000 lira,
ikinci maddede döşeme ve demirbaş 20 000 lira, üçüncü mdadede öteberi giderleri
25 000 lira, dördüncü maddede aydınlatma 18 000 lira, beşinci maddede ısıtma 30 000
lira ödeneklerin hesabında Zirai Kombinaların ve Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumu
nun geçen yıllardaki bu çeşit masrafları ve Bütçe yılı zarfında yapılması mümkün ta
sarruflarla ihtiyaçlar göz önünde tutulmuştur.
303

Basılı kâğıt ve defterler 40 000 lira iki teşekkülün geçen yıllardaki giderleri ve Bütçe
yılı içinde mümkün olan kısıntılar göz önünde tutularak hesaplanmıştır.

304 1 ve 4 Birinci madde merkez posta ve telgraf ücretleri 10 000 lira, ikinci madde işletmeler
ve merkez atelyesi posta ve telgraf ücretleri 12 000 lira, üçüncü maddede merkez da
ireleri telefon ve başka haberlerine ücreti 8 000 lira, dördüncü maddede işletmeler ve
merkez atelyesi telefon ve başka ha berleşme ücreti 2 000 lira her iki teşekkülün ge
çen yıllardaki giderleri göz önünde tutularak konulmuştur.
305 1 ve 2 Kira karşılığı: Birinci maddede merkez 11 000 lira, ikinci maddede işletmeler ve merkez
atelyesi 9 000 lira, her iki teşekkülün geçen yıllardaki giderlerine göre hesaplanmıştır.
306

Giyecekler 3 000 lira, merkez şoför ve odacı gibi hizmetlilerin elbise, kaput ve ayakkabı
ları karşılığıdır.

307 1 ve 2 Birinci maddede sürekli görev yolluğu 25 000 lira ve ikinci maddede geçici görev yol
luğu 25 000 lira merkez ve işletmeler için konulmuştur. İdare yeni faaliyete geçece
ğine ve teşkilâtı Muş'tan Trakya'ya ve Hatay'a, Ceylânpmar'mdan Sivas'a ve Sam
sun'a kadar memleketin birbirinden uzak muhtelif bölgelerine dağılmış bir halde bu
lunduğuna göre, bu miktar ancak kifayet edebilecektir.
3 Müfettişler yolluğu 15 000 lira, Teftiş Kurulu Başkan ve müfettişlerinin her biri için
3 000 lira hesap edilerek konulmuştur.
4 Yabancı memleketler yolluğu: 1 lira ilerde vukuu melhuz giderlere bütçede yer ver
mek maksadma dayanmaktadır.
308 İ v e 2 4598sayılı Kanun gereğince yapılacak tedavi giderleri ve yollukları
( S . Sayısı: 150X

birinci

maddede
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merkez 4 000 lira, işletmeler ve merkez atelyesi 8 000 lira Kanuna müsteniden memur
ların tedavi ve yol giderleri karşılığı olup takribi olarak hesaplanmıştır.

309 1 ve 2 Birinci maddede merkez taşıtları işletme giderleri 5 000 lira ve ikinci maddede merkez
taşıtları onarma giderleri 1 200 lira hizmet taşıtlarına aittir.
407

1

Geri verilecek para olarak konulan 5 000 lira Genel Muhasebe Kanununun 48 nci
maddesiyle ilgili bulunan giderlere aittir.
2 Mahkeme harçları 1 000 lira, tahakkuku vukuuna bağlı bulunduğundan takribi olarak
konulmuştur.

206 1 ve 6 Birinci maddede merkez memurları çocuk zammı 6 000 lira, ikinci maddede işletmeler
ve merkez atelyesi memurları çocuk zammı 5 000 lira üçüncü maddede merkez memur
ları doğum yardımı 3 000 lira, dördüncü maddede işletmeler ve merkez atelyesi me
murları doğum yardımı 2 000 lira, beşinci maddede merkez memurları ölüm yardımı
4 000 lira, 6 neı maddede işletmeler ve merkez atelyesi ölüm yardımı 6 000 lira önceden
hesaplanması mümkün olamadığından takribi olarak konulmuştur.
7 Yedinci maddede yakacak zammı 1 000 lira ödenek, Muş ilinde kurulmuş olan Devlet
çiftliğinde görevlendirilecek memuriarla 1950 Bütçe yılı içinde yüksek rakımlı bölgelerde
çalıştırılması muhtemel memur]ar için konulmuştur.
207

Yabancı dil para mükâfatı : 1 500 lira önceden kestirilemiyeceğinden takribidir.

208

5433 sayılı 'Kanunun 23 ncü maddesine göre memurlara verilecek ikramiye: 201 nci bö
lümün 1 ve 2 nci, 202 nci bölümün 1 ve 2 nci maddelerinde yer alan memur ve hizmet
liler aylık ve ücretlerinin 12 de biri olarak konulmuştur.

209

1

o

209

5433 sayılı Kanun gereğince T. O. Emekli Sandığına yapılacak ödeme karşılığı % 5
emekli ve % 25 giriş kesenekleri artış farkları 92 595 lira ödenek 201 nci bölümün 1 ve
2 nci ve 202 nci bölümün 1 ve 2 nci maddelerinde yer alan memur ve hizmetliler aylık
ve ücretleri tutarının % 5,5 u olarak hesaplanmıştır.
Emekli Sandığına yapılacak % 1 in karşılıklı 16 835 lira 201 nci bölümün 1 ve 2 nci
ve 202 nci bölümün 1 ve 2 nci maddelerinde yer alan memur ve hizmetliler aylık ve üc
retleri tutarının yüzde biri olarak hesap edilmiştir.

3

Emekli ikramiyesi karşılığı 10 000 lira yeni kurulan idarede görev alamıyarak ve görev
lendirildikten sonra emekliye aynla-caklar henüz belli olmadığı için takribi olarak ko
nulmuştur.
4 ve 5 Dördüncü maddede sandık yönetim giderleri 1 lira ve diğer ödemelerin 1 lira olarak
konulması, ileride vukuu melhuz giderler için bütçede yer vermekte maksadına dayan
maktadır.

210

Temsil ödeneği 2 100 lira, aylık 175 lira üzerinden hesaplanmıştır.

218

5433 sayılı Kanunun 27 nci maddesi gereğince veznedar ve yardımcılarına verilecek ka
sa tazminatı, 15 375 lira, bu ödenek veznedarlar aylıklarının bir yıllığının % 25 i ola
rak hesaplanmıştır.
Üçüncü kısım :

301 1 ve 5 Merkez giderleri : Birinci maddede kırtasiye 9 000 lira, ikinci maddede döşeme ve de
mirbaş 5 000 lira, üçüncü maddede öteberi giderleri 10 000 lira, dördüncü maddede ay
dınlatma 6 000 lira, beşinci maddede ısıtma6 000 lira, ödeneklerin hesabında, Zirai
Kombinaların ve Devlet Ziraat işletmeleri Kurumunun geçen yıllardaki bu çeşit masrat-

(S. Sayısı : 150)
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lan ve bütçe yılı zarfında yapılması mümkün tasarruflarla
tulmuştur.

ihtiyaçlar göz önünde tu

Dördüncü kısım :
416

Okul giderleri olarak konulan 25 000 lira 5433 sayılı Kanunun 25 nci maddesi gereğince
yapılacak giderleri karşılamak üzere takribi olarak konulmuştur.

417

1 Birinci maddede 40 000 lira 4T82 ve 5417 sayılı kanunlar gereğince iş kazaları ve ihti
yarlık sigortaları için ilgili teşekküllere yatırılması gereken giderler.
2 İkinci maddede 20 000 lira sürekli işçilere verilecek tazminat ve tedavi giderleri olup
takribidir.

4Î9

Mahkeme giderleri 10 000 lira tahakkuku vukuuna bağlı hususattan bulunduğundan
takribi olarak konulmuştur.
, •;./,•

451

1 Satmalma ve abone karşılıkları 2 000 lira, teşkilât elemanlarına faydalı bilgileri ihtiva
eden gazete, dergi, kitap alımı ve abone bedelleri karşılığıdır.
2 ve 3 İkinci maddede 1 000 lira çeşitli giderler ve üçüncü maddede T 000 lira çiftçiye yeni
ziraat usullerini ve çeşitlerim tanıtmak ve 5433 sayılı Kanunun ikinci maddesinin (F)
fıkrası gereğince Genel Müdürlüğün görevleri konusuna giren işlerde öğretici mahiyette
yayınlar yapmak içindir.

456

Düşünülmiyen giderler için 15 000 i İra ödenek, Gfenel Muhasebe Kanununun 38 ve 59
neu maddeleri gereğince kullanılmak üzere bütçenin öteki bölüm ve maddelerinde ta
savvur edilmiyen hizmetleri karşılıya çaktır.

461

Pasif korunma giderleri 20 000 lira merkez, işletmeler ve merkez atölyesinde pasif ko
runmaya ilişkin işlere ödenmek üzere konulmuştur.

476

Kurs giderleri 300 000 lira - Yurdumuzda bilhassa bu son yıllar içinde hızla çoğalan
ziraat makina ve aletlerini kullanabilir eleman yetiştirecek kurslar açılmıştır.
Cari sene zarfında Zirai Kombinalara bu nevi kurslar için Bakanlar Kurulunun 5.4.1949
tarih 3/9003 sayılı karariyle Millî Korunma fonundan 200 000 lira sarf mezuniyeti
verilmiştir.
Bu hizmet, Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü görev ve kuruluşu hakkındaki
7 . VI . 1949 gün 5433 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (F) fıkrası ile idareye ve
rilmiştir. 1950 yılında açılacak kurslarda 1 000 makinist yetiştirilmesi derpiş edilmiş
tir. Bu itibarla açılacak ziraat makina ve aletlerini öğretme kursları için 300 000 lira
ödenek konulması zaruri bulunmaktadır.

Beşinci kısım :
502

Eski yıllar borcu 25 000 lira, bu miktarın 10 000 lirası hükme bağlı borçların ödeneği
olacaktır. Bütçenin tanzimi sırasında bu gibi bir borç tahakkuk etmemiş olmakla bera
ber, yukarda sözü edildiği üzere, iki idarenin bütün hukuk ve vecaibini devralmak sure
tiyle kurulan Devlet Üretme Çiftliklerinin merkez ve işletmeler teşkilâtında eski ku
rumlara matuf bu gibi iddiaların ispatı ve ikame edilecek dâvaların hükme bağlanması
mümkün olabileceğinden böyle bir hal karşısında ödeneksizlik yüzünden idarenin müş
kül bir duruma düşmesini önlemek maksadiyle ödenek konulması lüzumlu görülmüştür.

( & Saym : 150)
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Altıncı kısım :

601

5433 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden evvel Zirai Kombinalar İşletmelerinde çalı
şırken ölen veya sakatlananlara yapılacak yardımlar için 15 000 lira ödenek, sözü edi
len kanunun geçici 6 ncı maddesi gereğince işten doğma kaza ve hastalık sebebiyle ölmüş
bulunanların mirasçılarına ve malûl kalanların kendilerine verilecek tazminat karşılığı
olarak konulmuştur.

Yedinci kısım :
701
731

Yapı onarma işleri için 35 000 lira merkez idare binaları, işletmeler ve merkez atelyesi idare binaları ve memur meskenleri onarma, giderleri olarak konulmuştur.
1 İşletmeler idare binaları inşaatı 140
içindir ve bir idare binası inşaatının
2 İşletmeler memur meskenleri inşaatı
sinde yapılacak aşağıdaki lojmanlar
Cinsi
İkili Lojman
Dörtlü Lojman

Adedi

000 liranın tamamı yeni açılan Muş İşletmesi
karşılığıdır.
360 000 liranın 230 000 lirası yine Muş İşletme
karşılığını teşkil etmektedir :
Birinin tutan

1
3
4

50 000
60 000
Yekûn

Hepsinin tutarı
50 000
180 000
230 000

Geri kalan miktar diğer işletmelerin ihtiyacı karşılığıdır.
731

B)

3 Dağıtma tesisleri inşaatı 500 000 lira, 5433 sayılı Kanunda Genel Müdürlüğün başlıca
görevleri arasında bulunan ve yurt çiftçiliğinin zirai verimini artırmak hususunda
başta gelen konulardan birisi olarak çiftçiye yüksek vasıflı tohumluk dağıtımını sağ
lamak üzere yurdun muhtelif yerlerinde kurulacak dağıtma tesisleri için konulmuştur.
Başlangıçta da arzedildiği üzere, gider bütçesinin yukarda bölüm ve maddelerinde
birer birer ele alınarak açıklanan altı kısımdaki ödeneklerin genel toplamı 4 066 225
lirayı bulmuş olup ihtiyaçları karşılıyacak miktardadır.

Gelir Bütçesi :

!

•

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün 1950 yılı gelir bütçesi maddesiz üç bö
lüme dağılmış 4 066 225 liradan ibarettir. 5433 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi katma
bütçe giderlerinin tamamının döner sermayesinin yıllık safi gelirinden karşılanmasını
âmirdir. Bu hükme uyularak, gider bütçesi genel toplamı olan 4 066 225 liranın tama
mının bir tel? bölüm halinde gelir bütçesine konulmasiyle yel inmek de yerinde ol
makla beraber, giderleri katma bütçeden sağlanan memurlar lojmanlarından elde edi
lecek gelirlerin de katma bütçeye ait olmaması tabiî görülerek ve bunun ayrı bir bö
lümde mütalâasının hesap esaslarına uygun düşeceği mülâhaza kılınarak (Memurlar
lojmanlarından alınacak kira bedelleri) namı ile bk ikinci bölüm açılmış bundan
10 000 lira gelir tahmin olunmuştur. Ayrıca her müessesede olduğu gibi bu idarenin
de meselâ akitler ahkâmına riayetsizlik halinde teminatların irat kaydedilmesi gibi
şeşitli gelirleri de olabileceği düşünülerek bu adla da bir üçüncü bölüm ilâve edilmiş
ve bundan da 5 000 lira gelir tahmin olunmuştur.
( S . Sayısı: 150)
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Böylece, gider bütçesi genel toplamı olan 4 066 225 liradan gelir bütçesinde yukarda
arzedilen iki bölümdeki 15 000 lira çıktıktan sonra kalan ve gelir bütçesinin birinci
bölümüne geçirilen 4 051 225 liranın, döner sermayenin 1950 yılı safi gelirinden ay
rılacak miktarda karşılanacağı tahmin olunmaktadır.
-7 İ

C) Hülâsa ve netice :

-
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]

Bu bütçe Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü kuruluşunun ilk bütçesi ol
maktadır. îdare gider bütçesindeki ödeneklerle kanunun kendisine tahmil ettiği va
zifeleri ve dolayısiyle memleket ziraatinin kalkınmasında kendisine düşen hizmetleri
yerine getirmeğe titizlikle çalışacaktır. Bu Genel Müdürlüğe inkılâp eden iki müesse
seden Zirai Kombinalar İdaresinin bilançoları:
1944 Yılında 4 406 288 lira
1945
»
2 139 365 lira,
1946
»
7 642 526 lira ve
1947
»
9 500 000 lira
safi kârla kapanmıştır. Bu dört senenin vasati yıl
lık kârı 5 922 000 liradır.
1950 yılında yapılacak olan takriben 1 000 000 dönüm raddesindeki zeriyat ile dö
ner sermayenin yine bu miktarda bir safi gelir sağlıyacağı tahmin olunmuştur.

( S. Sayısı: 150)

Rapor
20 . 1 . 1950
Bütçe Komisyonu Başkanlığına
Bu yıl ilk defa olarak katma bütçeli daireler
nel Müdürlüğü, 1 Mart 1950 tarihinde yürürlüğe
lunan bir teşekküldür.

arasında yer alan Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
girecek olan 5433 sayılı Kanunla kurulmuş bu

Zirai Kombinalarla Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumunun
birleşmesinden
meydana gelen
bu Umum Müdürlük Tarım Bakanlığına bağlı tüzel kişiliği haiz ve katma bütçeli bir daire
olup temel görevi; zirai istihsalleri çeşitlendirmek, mahsulün verimini artırmak ve kalitesini yük
seltmek maksadiyle Türk çiftçisinin iyi tohumluk, damızlık hayvan ve fidan ihtiyacını sağlamak,
tarım alanında çiftçiye örneklik ve öğreticilik yapmaktır.
Genel Müdürlüğün 1950 yılı Gelir ve Gider Bütçesine nüfuz etmek ve yapacağı hizmetleri
kıvramak için önce bu Umum Müdürlüğü meydana getiren ve fakat 1 Mart 1950 de tarihe intikal
edecek olan Devlet Ziraat işletmeleri Kurumu ile Zirai Kombinaların bugünkü durumuna kısa
bir göz atmek, sonra da onların 1950 yılı iş programlarını vermek gerektir.
7" - Devlet Ziraat İşletmeleri

Kurumunun

bugünkü

durumu

Devlet Ziraat işletmeleri Kurumunun bugünkü durumu, onun kuruluş maksadı, idare şekli ve
geçirdiği istihalelerin ortaya konmasiyle mümkündür. Ancak bundan sonradır ki, kurumun bu
günkü varlıkları ve malî durumu daha iyi kavranabilir.
1. Kurumun kuruluş maksadı, idare şekli ve geçirdiği istihaleler:
1938 yılında 3308 sayılı Kanunla hükmi şahsiyeti haiz bir mütssese olarak kurulmuş bulunan
Devlet Zilaat isletmeleri Kurumu 3460 sayılı Kanunun 50 nci maddesi hükmünce iktisadi Devlet
Teşekkülleri arasına sokulmuş ve o zamandan beri 3308 ve 3460 sayılı kanunlar dairesinde muhtar,
mesuliyeti sermayesiyle mahdut ve hususi hukuk hükümlerine tâbi bir teşekkül halinde idare elilmiştir.
Devlet Ziraat işletmeleri Kurumunun tesis maksadı özel kanunun 3 ncü maddesine göre:
a) Bu kanunla uhdesine geçen ve ilerde bünyesine verilecek zirai ve sınai müesseseleri işlet
mek ve bunların ziraat ve sanat sahalarındaki işletme ve yetiştirme hizmetlerini yapmak,
b) Yerine göre lüzumlu ziraat çeşitlerini, usullerini ve sanatlarını gösterip yapmakta numune
ve rehber olacak yeni işletme merkezleri, fabrika ve atelyeler tesis ve idare eylemek,
*
c)

Silo ve ambar işlriyle

uğraşmak ve silolarda varant muamelesi yapmak,

d) iştigal mevzuu ile alâkalı teşekküller vücuda
getirmek veya bunlarla iştirak etmek
ve yine iştigal mevzuuna dâhil işler için imtiyaz ve müsaadeler almak ve işletmek, ticaret, nakliye
ve kredi işleri yapmak idi.
Kurumun itibari sermayesinin 15 milyon Türk lirası .olacağı, bu miktarın bir misli daha artırı
labileceği, tediye edilmiş sermayenin de kuruma intikal ve devrolunacak mal ve hakların kıymetle
riyle işletmelerden hâsıl olacak kârların ilâvesinden, Devletçe verilecek tahsisattan ve vukubulacak
teberrulardan teşekkül edeceği kanunda yazılıdır.
( & Sayısı; 150)
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Yukarda r.r;edilen maksat ve serrn.ry.5 ile faaliyete seçilirken kurumun teı..elini, Atatürk'".r.
hediye ettiği Ankara'da Orman, Yalova'da Baltacı, Silifke'de Tekir, Tarsus'ta Piloğlu Dörtyol'
da Karbasamak çiftlikleri ve Ankara'da Bira Fabrikası teşkil itmiştir.
Sermayesine mahsuben kurunu! bir yandan 1"38 yılında Eskişehir Vle çiL'tder, Lüleburgaz'da
Türkgeldi, 1939 yılında Yerköy'de Midilliçoriıı çiftlikleri devredilirken -Ve yandan da 3G97 sayılı
Kanımla Ankara Bira Fabrikası kurumdan alnısrak Teke; Bakanlığına verilmiştir.
1940 yılında Çifteler Çiftliği Ziraat Bakanlığının emriyle kurumdan geri alınmıştır. Aynı yıl
içinde Muğla'da Dalaman Çiftliği, 1941 de Hatay'da Reyhanlı, 1942 de Konya'nın Sarayönü'ndeki
Belfua Çiftliği, Pazar Elma Kurutma Fabrikası kurumun bünyesine alınmış, 1942 de ticari işlet
meler ve Ziraat Âlât Fabrikası müesseseleri, Rize Çay atelyeleri, 1943 yılında da Parklar ve Bah
çeler müessesesi kurulmuştur.
1943 yılında Belfura Çiftliği Ziraat Bakanlığınca geri alınmıştır. 1944 yılında bir yandan Orman
Çiftliğindeki Şarap Fabrikası genişletilirken öte yandan Nevşehir'de Şarap Fabrikası, Karsta Süt
işletmeleri tesis edilmiş ve Dörtyol 'da Turunçgiller istasyonunun kurulmasına başlanmıştır. Ay
nı yılın sonunda evvelce kurulmuş olan Parklar ve Bahçeler Müessesesi lağvedilmiştir.
.1945 yılında Ziraat Aletleri Fabrikası hususi bir kanunla kurulan « Türkiye Zirai Donatım
Kurumu » na devredilmiştir. 1946 da Rize Çay Fabrikasının inşasına geçilmiş, Döryol'daki Tu
runçgiller istasyonu genişletilerek müstakil bir işletme haline konmuştur.
1947 yılında bir hayvancılık şubesi tesis maksadiyle Kars 'ta Haıineye
kuruma devri Bakanlar Kurulu tarafından kararlaştırılmıştır.
2.

ait Bulanık

Yaylasının

Kurumun bugünkü varlıkları :

Devlet Ziraat işletmeleri Kurumunun bugünkü durumu tasarrufu altında
müesseseleriyle teşkilâtını vermek suretiyle ortaya konabilir.
Halen kurumun tasarrufu altında muhtelif yerlerde 9 çiftliği vardır.
dekarı bulan araziden 98 211 dekarı saban altındadır.

bulunan

Çiftlik ve

Umum genişliği 470 009

Çiftliklerin adları, genişlikleri ve değerleri ek 1 de gösterilmiştir.
Çiftliklerdeki hayvan varlığı 2 351 sığır, 10 815 koyundur.
Kurumun elindeki varlıkların yekûnu - diğer
lira olup dağılışı şöyledir :

fabrika ve müesseselerle birlikte - 20 198 885,74
Lira

Umum Müdürlük (Ankara)
Dokuz çiftlik arazi ve hayvan mevcutları değeri
Rize Çay Fabrikası
Pazar Elma Kurutma Fabrikası
Nevşehir Şarap Fabrikası
Ankara Ticari ^ktmeier Müessesesi

725
10 821
3 942
162
706
1 423

172,03
367,37
667,10
009,81
272,93
262,66

Yekûn

17 780 751,90
2 418 133,84

Umumi Yekûn

20 198 885,74

Geçen yıllar zararı

Yukarda adı geçen işletme ve müesseselerde çalışan teknik ve idari eleman sayısının merkez,
( S. Sayısı : 150)
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çiftlikler, fabrikalar, ticari işletmeler itibariyle dağılışı şöyledir.

Umum Müdürlük
Parklar ve Hayvanat Bahçesi
Çiftlikler
Fabrikalar
Ticari İşletmeler Müessesesi
Yekûn

Teknik
eleman
sayısı

idari
eleman
sayısı

Yekûn

10
—
31
.7
—

29
3
47
15
28

39
3
78
22
28

48

122

170

Kurumun 31 . X . 1949 tarihindeki malî durumu e k - 2 den açık olarak görülmektedir.
3.

Kurumun şimdiye kadar gördüğü hizmetler :

Yukarda tesis maksadı, varlığı ve malî durumu verilen kurumun 1938 den 1949 yılı sonuna
kadar olan hizmetleri iştigal konusuna giren muhtelif iş alanlarındaki faaliyetlerden ibarettir.
Aynı zamanda kurumun bugünkü varlıklarım daha esaslı olarak kavramaya yarıyacağı düşünce
siyle bu işler aşağıda şubeler itibariyle açıklanmıştır.
a)

Tarla ziraati kolundaki istihsaller

Kurumun kuruluşundan 1949 yılı sonuna kadar tarla ziraati alanındaki
istihsal miktarları ziraat nevilerine göre şöyledir:
;

•

-

,

.

.

.

.

:

'

;

:

.

"

•

•

.

.

;

•

>

•

-

-

;

•

•

•

:

•

'

•

•

-

•

• ' . .

Ekim
genişliği
bin
dekar

Ziraat nevileri
Hububat ziraati
Bakliyat
Ticaret ve endüstri nebatları
Hayvan yemi (Yonca ve ot)

475,5
24,0
73,1
52,1

İstihsal
miktarı
Ton
48
1
3
20

umum ekim genişliği

Yıllık
ortalama
ekim
genişliği
1000
dekar
39,8
2,0
7,5
4,4

778
152
472
144

Ekim sahasında en büyük pay hububatındır. Hububatta da birinci sırayı buğday alır ve onu
sırası ile arpa, çeltik, yulaf ve akdarı takip eder. Ticaret ve endüstüri nebatlarından pamuk başta
olup sonra da susam, keten ve pancar gelir
Dekarda randıman hemen hemen Türkiye vasatisme yakındır. 12 yıllık
basma verim buğdayda 86, arpada 120, jıılafta 85, çeltikte 208 kilodir.
b) Bahçe kültürleri : Kurumun Atatürk çiftliklerinden devraldığı
lar» eklenen meyvalık ve fidanlıkların durumu şöyledir.

( S. Sayısı: 350)
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meyvalıklara kurumca bun
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Turunçgiller
Zeytinlik
Elmalık
Fidanlık

Atatürk çift
liklerinden
devraL-ııan
Dk.

Kurumca
eklenen
Dk.

17
153
640
—

1506
550
597
140

1525
703
1237
140

810

2793

3603

Bugün
mevcut
Dk.

ilen meyvalıklann 1ıcpsi de mahsuldar olImayıp bir kısmı henüz tesis devresinde
bulunmaktadır.
c) Hayvancılık : Atatürk çiftliklerinden kuruma 529 baş sığır 12 750 baş koyun devredil
miştir. Kurum sığırkâdrosunu 2 413 e kadar yüksel tmişse de koyunculuk şubesi mekân darlığı yü
zünden hemen aynen muhafaza edilmiştir. Halen Kanunun hayvan mevcudu 2 331 baş sığır ile
10 815 koyundan ibarettir.
d) Ziraat sanatları : Kurumun teşekkülünden bugüne kadar ziraat sanatları sahasındaki
fâaliyeti 4 344 000 litre pastörize süt, 4 031 000 kilo yoğurt bir milyon kiloya yakın tereyağı,
1737 000 kilo beyaz peynir, 50 800 kilo kaşar, 3 338 kilo şarap, 615 977 kilo çay ve kuruluşu
nun ilk iki yılında 5 milyon litreye varan biradan ibarettir.'
e) Atelyeler :. Atatürk, çiftliklerinden Kuruma intikal eden Gazi'deki ziraat aletleri fabrikası
yeni makinalarla takviye edilerek 1938 den 1945 y İma kadar çalışmıştır. Bu fabrika, miktarı 10
binleri aşan hayvan pulluğu, çapa, uç demiri, sayısı 100 ün altında kalan mısır taneleri makinası, mibzer dolaplı orak makinası yem kırma makinası imal etmiştir. Fakat bilâhara bu imalâ
tın çoğu sermayesine mahsuben Türkiye Zirai Donatım Kurumu'na devredilmiştir.
Kurumun mevcut atelyeleri ancak
rını karşılıyacak durumdadır.

işletmelerde çalışan makinalann basit tamir ve revizyonla

f) Tohumluk, damızlık ve fidan dağıtma faaliyetleri : Kurum kuruluşundan bugüne kadar
446 baş boğa, 3 028 ton hububat, 116 ton bakliyat tohumluğu, 413 bin aded fidan, 154 ton yonca
tohumu dağıtmıştır. 1949 yılında ise 70 ton akala 130 ton kütlüs Çukurova pamuk İslah ve
Üretme çiftliği emrine bağlanmıştır.
/ / - Zirai Kombinaların

bugünkü

durumv

1. Kombinaların kuruluşu ve geçirdiği istihaleler:
îlk defa 3130 sayılı Kanunla ziraat teşkilâtına katılan Zirai Kombinalar İdaresi şimdiye kadar
üç kere yön değiştirmiştir. Bugünkü varlıklarının temelin' teşkil eden idarenin mahiyetine nüfuz
edebilmek için onun geçirdiği istihaleye ve sebeplerine kısa bir göz atmak yerinde olacaktır.
Birinci devre, 12 . 2 . 1937 tarih ve 3130 sayılı Kanunla Tarım Bakanlığı bütçesinde «Zirai
Kombinalar Kurumu masraf arı» tertibimin açılması ve bu tertibe 3 milyon lira ödenek konmasiylo b a ş a r . Gerek bu kanundan ve gerekse 1939 Malî y l ı Muvazenci Umumiye Kanununun 26 ncı
maddesindeki hükümlerden öğrendiğimize göre kurulan bu idare, Türk çiftçisinin her nevi işlet
me vasıtalariylci teçhizini, hastalıklarla mücadeleyi., makineli ziraatın memlekette yayılmasını he
def tutmaktadır. Bu hedefe varmak için de T cinin Bakanlığına umumi muvazeneden tahsis edilen
bu para i.e makine, hayvan, mücadele i â ç ve vasıtaları satın almak, köylü kalkınması ile ilgili
( S. Sayısı : 150 )

— 12 tesisler vücuda getirmek, teşkilât ve mütedavii sermaye'i idareler kurmak yetkisi verilmiştir.
Filhakika alman ödeneğin 1,5 milyon lirası ile dış memleketlerden ziraat alet ve makineleri ge
tirilerek bir kısmı çiftçilere satılmış, bir kısmı da Bakanlığın müessese erine verilmiştir. Geriye
kalan 1,5 milyon lira da personel masraflarına, teşvik hizmetlerine, tohum temizleme evleri ve
sair tesislere, mütedavii sermaye teşkiline tahsis edimiştiı*.
1940 Yi ı bidayetine kadar süren 3 yıllık bu ilk devrede müdürlük halinde ve Umumi Muvazeno esasları dâhilinde idare edilen kombinaların hizmetleri çok mahdut olmuştur. Kombinalara ve
rimi;: olan 3 milyon liralık ödeneğin hesapları işe Umumi Muvazene esaslarına göre tasfiye edil
miş ve bu ödenekten ayrılan ve mütedavii sermayeye ait olan 418 bin küsur liralık kıymetler de
tamamiyle nakde tahvil olunarak bloke edilmiştir.
ikinci devre, 18 . 1 . 1940 tarih ve 3780 sayı ı Millî Korunma Kanununun yürürlüğe girmesiyle
başlamıştır. Bu kanunun 39 ncu maddesi sahipleri tarafından işletilmiyen arazinin bir bedel mu
kabilinde Hükümetçe işletilebi eceğini, 42 nci maddesi de ziraat alet, makine ve vasıtalamyle zirai
ilâç ve tohumları Hükümetçe satılabileceğini parasız, ariyet, ödünç veya kira karşılığında olarak
tevzi edi.ebileceğini âmirdir.
Millî Korunma Kanununun bu hükümlerine dayanılarak muhtelif tarihlerdeki koorlinesyon
karariyle Bakanlığa Millî Korunma fonundan sermaye tahsisleri yapılmış ve Zirai Kombina ar yenibaştan döner sermaye ve kadrolarla teçhiz ve takviye edilmiştir. Bu cümleden olarak Bakanlar
Kurulunun 11 . 3 . 1940 tarihli ve 10 sayılı kararnamesiyle Ziraat. Bakanlığı emrine 2,5 mi'yon
lira kredi tahsis edilmiştir. Bu krediyle dış memleketlerden yeniden büyük miktarda ziraat alet
vo makineleri getirilmiştir.
1940 tan 1942 ye kadar süren bu devrede Zirai Kombinalar e indeki makine ve vasıtalarla da
ha çok halk hizmetinde çalışmış ve küçük ölçüde kira karşılığında Devlet ziaati yapmıştır. Ancak
bû tarzda çalışmanın memleketin iaşe darlığını karşılıyamadığı ve istihsali artırmaktan uzak olduğu
görüldüğünden başka bir yol tutulmuş ve böylece kombinaların üçüncü devresi başlamıştır.
Üçüncü devrenin kanuni mesnedi : 19 . X . 1943 tarihinde çıkarılan 477 sayılı Koordinasyon ka
rarında << zirai istihsalleri artırmak ve, memleketin iaşe durumunu sağlamak
maksadiyle Ziraat
Vekâletine Devlet çiftlikleri kurmak ve zeriyat yapmak salâhiyetini » veren bu Koordinasyon ka
vrarı • üzerine Devlet çiftliklerinin tesisi işine geçilmiştir.
' 2 .

Kombinaların bugünkü varlıkları :

Bugün kombinaların işgali altında memleketin muhtelif yerlerinde 14 çiftlik, 1 merkez atelyesi
ve depo vardır. Umum genişliği 1 897 621 dekara varan araziden 1 655 693 dekarı kültüre alın
mıştır. Çiftliklerin adları genişlikle ri ve değerleri ek 3 te gösterilmiştir.
Çiftliklerdeki hayvan mevcudu 875 baş sığır,10 836 baş koyundan ibarettir.
, Zirai Kombinaların varlıkları yekûnu 68 339 481 lira olup dağılışı şöyledir:
, . -Reislik (Ankara)
Merkez atelyesi (Ankara)
..Çiftlikler
Yekûn

32 264 475
6 830 880
27 239 126

Türk lirası
»
»
»
>

68 339 481

( S. Sayısı : 150 )
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Reislik, çiftlikler ve merkez atelyesinde çalışan teknik ve idarî eleman durumu şöyledir:
Teknik eleman
sayısı
Reislik (Merkez)
Merkez atelyesi (Ankara)
Çiftlikler
Yekûn

İdari eleman
sayısı

Yekûn

5
2
17

145
38
163

150
40
180

24

346

370

Yukarda verilen rakamların esas kadroya ait olduğu ve bunun % 35 inin münhal bulunduğu
nazara alınırsa başarılan muazzam işe nispetle kombinaların ne kadr az elemanla tasarruflu çalıştı
ğı derhal anlaşılır.
Zirai Kombinaların 31 . X . 1949 tarihindeki
fikir vermektedir.
S,

malî durumuna dair (ek - 4) deki tablo açık bir

Zirai Kombinaların şimdiye k a d i r başardığı işler :

Yukarda kuruluş maksadı ve malî d ırurau açıklanan Zirai Kombinaların 1943 ten 1949 sonuna
kadar olan başarıları aynı zamanda bugünkü varlıklarım kavramaya yarayışlı olacağı mülâhazasiyle - aşağıda sırasiyle arzedilmiştir.
a) Tarla ziraati kolundaki istihsaller- : Kombin alarm Hâzine elindeki boş arazide Devlet is
tihsaline geçtiği 1943 yılında» 1949 yıl; s<n.ına kadar tarla ziraati alanındaki faaliyetine dair
aşağıdaki cetvel b k fikir vermektedir:

Yıllar

Ekim geniş
liği bin de
kar

1943
1944
1945
1916
1947
1948
1949

348,8
783,6
754,8
862,5
822,9
804,0
810,0*

^•' la draatindeki faaliyet hemen ta:
i r: arasında birinci sırayı % 83 ni»}:
yulaf ve çavdar gelir.

47
73
43
146
81
128
G2

1K3
333
670
5.K-;
949
291
257

135,27
93^9
57,85
169,96
99,58
159,55
—

Kilo başı
na maliyet
kurut?
8,88
12,82
19,11
6,89
11,39
7,50
—

y i : hububata inhisar e d a \ 7 yıllık vasatiye göre.hububat
> buğday alır, onu c/c İT ile arpa takip eder, sonra da

b) Bahçe kültürleri : Kombinaların işi' rrlrr n-lı'
38 dekarda ve 167 600 aded bağ çubuğu, 1'ıSl «:le a •
1230 dekar fidanlık ve ayrıca 61 000 aded ata* Ya •.•(.lir
8

Dekarda
verim
kilo

.mhsal iıiik.
ton

bağ, bahçe ve fidanlıkların durumu şöyledir:
sahada 12 500 aded muhtelif meyva ağacı,

işletmelerden bugüne kadar 25 000 bağ çubuğu, 32 129 aded meyva fidanı, 47 815 meyvasız fidan
ve yarım milyon fide istihsal edilmiştir.
e) Hayvancılık : Kombinaların hayvan varlığı 10 H39 baş koyun, 875 baş sığır, 108 muhtelif cir-.s
at, 2 534 kümes hayvanından ibarettir. Hayvancıhk alanındaki istihsal miktarları 5 bine yakın yavru,
276 bin litre süt* 25 bin kilo yapağı ve 600 ton ci/arında gübredir.
d)

Ziraat saaııatları : Kombinaların bu aıanlaki faaliyetine dair bir fikir vermek üzere yalnız
( S. Sayısı : 150 )
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1949 yılında 1 800 kilo kaşar peyniri, 4 100 kilo sa^aııma peyniri, 1 200 kilo sade yağı ve 10 Un.n
yakın yoğurt imal ettiğini söylemelidir.
e) .Atelyeler : Ziraai Kombinaların Ankara'da iıe^ IKÎVİ ziraat aletlerini tamir edecek bir merlu/.
atelyesi, ayrıca çiftliklerde tamir ateiyeleri vardır. Kuruluşundan bugüne kadar merkez atölyesinde
sayısı iki bine varan ziraat makine ve aletlerinin Tamir'eri ve revizyonu yapıldığı gibi miktarı 135
bini aşan makine ve alet parçaları da imal edilmiş :ir. Hc'ek merkez atelyesinde ve. gerekse çiftlikle! deki tamir atölyelerinde çiftçilerin de bedeli mukabilinde ziraat alet ve makinelerinin onarımı yapıl
maktadır. 1949 yılı içinde gerek merkez atelyesi ve geı-ek çiftlikler 1 159 000 lira değerinde alet maki
ne ve seyyar tamirhanelerle takviye edildiği cihetle gcleeck yıllardaki faaliyeti daha geniş ölçüde ola
caktır.
İ) Tohumluk, damızlık ve, fidan
tohumluk dağıtmaktadır. 1943 te 1
tır. 1949 yılında doğrudan doğruya
yekûnu 42 237 tonu bulan hububatın
rafından bize ifade edilmiştir

dağıtma faaliyeti : 1943 yılından beri Zirai Kombinalar çiftçilere
000 torda ba^'ıyan tohum dağıtma işi 1948 de 5 500 tona çıkmış
çiftliklerden dağıtılan miktar 4 561 ton, Ofise teslim edilen ve
da Tarım Rakrnlığı emriyle tohumluğa tahsis edildiği idare ta

Bahçe kültürleri kolunda şimdiye kadar halka dağıtılan bağ çubuğu sayısı 20 bin, meyva filanı
sayısı 24 bin, meyvasız fidan sayısı 39 bin, fide 350 bin civarındadır.
Hayvancılık kolundaki dağıtma faaliyeti ise lıer.üz pek mahdut ölçüdedir
III

- Devlet Üretme Çiftliklerinin

1950 yılı iş

programı

Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğü Kamum henüz yürürlüğe girmediği cihetle burada
onu teşkil edecek olan teşekküllerin iş programlarını ayrı ayrı vermiye zaruret vardır.
1.

Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumunun iş pr. gramı:

1950 yılı iş programına göre kurum tarla ziraatı, bahçe ziraati, hayvancılık şubelerinde faalayette bulunacaktır. Nebati ve hayvani istihsallerden tohumluğa ve damızlığa yarayışlı olanları
5433 sayılı Kanununda yazılı esaslar dairesinle çiftliye intikal edecek, bu vasıfta olmayanları piya
saya arzedilerek kıymetlendirilecktir.
Gerek çiftçiye bedeli mukabilinde verilecek ve gerek piyasaya arzelilecek olan mahsullerden bek
lenen gayrisâfi varidat, ait olduğu şubeler itibariyle aşağıya çıkarılmıştır.

Beklenen.
gayrisâfi
Ekim sahası yapılacak mas. gelirler
Faaliyet nevileri Dekar
Lira
Lira
Tarla ziraati
kolu
Bag, bahçe ve
fidanlık kolu
Hayvancılık >

Kâr
Lira

78 642

1 914 436

2 813 485

899 041

2 240
—

145 000
697 000

192 500
899 500

47 500
202 500

2 756 436

3 905 485

1 149 049

Kurumun ziraat sanatarı şubesindeki faaliyeti 5433 sayılı Kanunun ikinci maddesinin a fıkrası
hükmüne göre şimdilik elde edilen mahsullerin kıymetlendirilmesine inhisar elecek ve aynı suret
le ticari işitmeler müessesesi tasfiye edilinceye ve Gazi Orman Çiftliğine yeni bir şkil vrilince( S. Sayısı : 150 )
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ye kadar da bu müesseseler faaliyetlerine devam edeckler, fakat her iki halde de masraflarının ge
lirleriyle karşılanması göz önünde tutulacaktır.
*
Yukarda verilen malûmata göre Eevlet Üretme Çiftliklerine intikal edecek olan Devlet Ziraat
işletmeleri Kurumunun 1950 yılı tahmini masrafları 2 756 436 lira, tahmini gelirleri 3 905 485 li
ra ve nihayet beklenen kârları da 1 149 049 liraolacaktır. Katma Bütçe masraflarından kuruma
isabet edecek olan 749 049 lira beklenen kârdan çıkarılırsa kurumun elde edeceği net kâr 400 000
lirayı bulacaktır.
1950 yılında kurum işletmelerinden alınacak mahsullerden çiftçiye bedeli mukabilinde satıl
ması mümkün görülen tohumluk miktarı hububatta 2 375? bakliyatta 10, çiğitte 300 tondur. Ayrı
ca 35 000 aded fidan, 75 baş boğa, 40 deve, 560 koç da dağıtılabilecektir.
2. Zirai Kombinaların iş programı
r
1950 yılı iş programına göre Kombinaların : o bati <
hayvani istilısal alanındaki faaliyeti neticesi
şöyledir •

Faaliyet nevileri
İl Tarla ziraat şubesi
2. Bağ, bahçe ve fidanlık şubesi
3. Hayvancılık (Kadro)

Ekim srthas
Dekar

Yapıla mk mas.
I İra

Beklenen gayrisafi gelirler
Lira

?05 4S2
-108?
—

12 471682
44 883
202 700

27 291010
=70 010
202 700

.14 819 828
25 127
—

12 719 265

27 563 720

14 844 455

Kâr
Lira

Ziraat sanatları şubesi ise münhasıran hayvancılık konusundaki mahsullerini işliyecek ve masrafını
koruyacak şekilde çalışacaktır.
Şu hale göre Zirai Kombinaları. 1950 yılında 14 844 455 lira kâr temin edebliecektir. Ancak
bu kârm içinde katma bütçe masraflarının bulunmadığı unutulmamalıdır. Bu takdirde beklenen kâ
rın masraflar nispetinde düşeceği tabiidir.
Normal hava şartlarına göre hesaplanmış olâîi Zirai Kombinalar istihsalinden dağıtılması umulan
tohumluk, damızlık ve fidan miktarları şöyledir:
75 140 Ton Hububat
51 >
Bakliyat
83 » Yağ nebatları
Ayrıca 150 bin aded fidan, 20 bin aded bağ çubuğu, 350 bin fide, 75 boğa, 300 koç ve 200 ho
rozdur.
3. Her iki teşekkülün gider ve gelir hıılâ;îas' .
Devlet Üretme liftlikleri Umum Müdürlüğünü meydana getiren her iki müessesenin 1950 yılı iş
rogramma nazaran gider ve gelir hulâsası ve önümüzdeki yıl dağıtma faaliyeti aşağıya çıkarılmıştır:

(S. Sayısı: 150)

16 Giderler:
-Tayvani
•îtilsaller

Nebati
istihsalle'

*
Teşekküller
Zirai Kombine 1 ar
D. Ziraat İşlet meleri
Yekûn

Yekûn

12 516 5(5
2 059 4: 6

202 700 12 719 2C3
397 000 2 756 436

14 576 001

899 700

15 475 701

Gelirler :
Hayvani
istihsaller

Nebati
Teşekküller

iMjhsalk v

Zirai Kombinalar
D. Ziraat İşletmeleri
Yekûn

îekûn

27 361 0,'C
3 005 9:'ft

202 700 27 563 720
899 500 3 905 485

30 367 GOG

1 102 200 31 496 205

Yukarda verilen rakamlara göre - Katma bütçe giderleri hariç - Umum Müdürlüğün safi ge
lirleri 16 milyon civarındadır.
Bu faaliyet neticesinde Umum Müdürlük tarafından çiftçiye dağıtılması umulan tahumluk, da
mızlık ve fidan miktarları toplamı da aşağıya çıkarılmıştır :
a)

Tohumluk

ib)

Ton

c)

Fidan

Adai

77 515 Hububat tohumluğu
61 Bakliyat
»
83 Yağ nebatları >
300 Çiğit

Damızlık

Aded

185 000 Fidan
20 000 Bağ çubıağu
350 000 Fide

150
40
860
200

Boğa
Düğe
Koç
Horoz

IV -Devlet Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğünün gider bütçesi
Umum Müdürlüğün 1950 yılı masraf bütçesi 4 066 225 lira olup kısımlara dağılışı aşağıda ve
rilmiştir :
Lira
Personel giderleri
Yönetim giderleri
Daire hizmetleri
Borçlar
Yardımlar
Yatırımlar

2 213
338
440
25
15
1 035

024
201
000
000 \
000 [
000

4 066 225

%
54,5
8,
11,
1
l

>
25,5

100,0

Masraf bütçesinin tahmininde umumiyet itibariyle Zirai Kombinalarla Devlet Ziraat İşletmele
ri Kurumunun geçen yıl masrafları ölçü olarak alınmıştır. Ayrıca özel Kanunun icapları da göz
önünde tutularak yeniden açılan bölümlere ödem 1; kanması ihmal edilmemiştir.
Bununla beraber 1950 yılı bütçe rakamlarının t; a: 'ı:i olarak konduğu ve tatbikattan alınacak
(S. Sayısı : 150)
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neticelere göre gelecek yıl bütçesinin daha esaslı olarak tanzim ve tesfoit edilebileceği burada ha
tırlatılmalıdır.
Umum Müdürlüğün gider bütçesinde ağır basan masraflar personel giderleriyle yatırımlarda
dır. Bu itibarla burada bu iki kalem üzerinde durmalıyız.
1.

Personel giderleri :

Umum Müdürlükteki personel giderlerinin ağırlık merkezi aylıklar, hizmetliler ve geçici hiz
metliler ücretlerinde toplanır. B.u itibarla fiilî kadronun merkez ve iller itibariyle dağılışına bir
göz atmakta fayda vardır :
Merkez
Memurlar
Hizmetliler (D)
Geçici hizmetliler (E)

iller

Yekûn

77
48
15

277
126
32

354
174
47

140

435

575

Fiilî memurlar sayısı kuruluş kadrosunun % 75 ine tekabül ettiğine göre Umum Müdürlüğün
müstakbel inkişafı için L cetvelinde esas kadronun daha % 25 şi mevcut demektir.
Gerek memurların ve gerek hizmetlilerin merkez ve iller itibariyle dağılışı oldukça iyidir. Filî
kadroda müstahdem memurların % 76 sı ve hizmetlilerin 72 si illerdedir. Esas faaliyeti işletmeler
de olan Umum Müdürlüğün önümüzdeki yıllarda da bu nispeti muhafazaya gayret etmesini ve mer
kez kadrosunun kabarmamasını temenniye değer bulurum.
Geçici hizmetliler bölümüne konan ödenekle 47 memur istihdamı derpiş edilmiştir. Bu hizmet
liler Zirai Kombinalarla Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumunun Umum Müdürlüğe devrinde çalıştı
rılacak, hesapların tasfiyesinde ve zuhuru melhuz pürüzlü meselelerin çözülmesinde kullanılacak
tır. Bu işlerden bir kısmının gelecek yıla kalması muhtemel olduğuna göre, aynı nispette olması da
bu tertibe gelecek sene de ödenek konması iktiza edecektir.
%. Yatırımlar :
Genel Müdürlüğün bu kısmına mevzu bir milyon lira ödenekten 35 bin lirası mevcut çiftlik
binalarının tamiri içindir. Yeni yapılar bölümüne, konan 140 bin lira ile Muş Vilâyetinde 1949 yı
lında açılan «Alparslan Devlet Çiftliği» nde idare binası yaptırılacaktır. Bundan başka 360 bin
lirası ile muhtelif işletmelerde iki aded ikili lojman, beş aded dörtlü lojman inşa ettirilecektir.
Bundan bî-.şka çiftçiye dağıtılacak tohumların ve mütedavil sermayeye ait makinelerin muhafaza
sı için e"U!jbi memleketlerden beheri dört yüz metre kare yer kaplıyan 45 aded madenî hangar
satın almak üzere bütçeye 500 bin lira ödenek daha konmuştur.
V.

Devlet Üretme Çiftlikleri

Genel Müdürlüğünün

Gelir Bütçesi

Genel Müdürlüğün 1950 yılı Gelir Bütçesi üç bölümde 4 066 225 lira
Bütçesine denktir.

olmak

üzere

Masraf

Bütçe gerekçesinde de işaret edildiği üzere 5433 sayılı Özel Kanunun 16 ncı maddesi Katma
Bütçe giderlerinin tamamının döner sermayenin yıllık safi gelirinden karşılanmasını âmirdir. Bu
hükmo nazaran Umum Müdürlüğün gider toplamının tek bölüm halinde gelir bütçesine koymak
icabederken böyle hareket edilmiyerek memur lojmanlarından alınacak kira bedelleriyle çeşitli
gelirler için de iki bölüm daha açılmıştır ve bu da bütçe tekniğine uygundur.
Son iki bölümün getireceği varidat 15 bin lira tahmin edildiğinden bu miktar

(S. Sayısı: 150)

gider bütçesinin
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genel toplamı olan «4 066 225 liradan çıkarıldıktan sonra kalan 4 051 225 lira da «döner serma
yenin yıllık safi gelirinden ayrılacak katma bütçe giderleri karşılığı» adı altnda birinci bölüme
konmuş bulunuyor.
Genel Müdürlüğü teşkil eden iki teşekkülün gider ve gelir hulâsasına nazaran mütedavil serma
yenin safi gelir tahmini -katma bütçe masrafları hariç - 15 993 504 liradır. Katma Bütçe giderleri
karşılığı olarak Umum Müdürlük Gelir Bütçesine konan 4 051 225 lira bu miktardan düşülünce
geriye 11 942 279 lira kalır. Bu meblâğ 5433 sayılı özel Kanunun 11 nci ve 17 nci maddesi hü
kümlerine göre ana ve yedek sermayelere tahsis edilecektir. Fakat önümüzdeki yıl mütedavil ser
mayenin bu nispette safi gelir sağlıyabilmesi hava şartlarının tamamiyle normal gitmesine bağlıdır.
Burada şunu da arzedelim ki şimdiye kadar Genel Müdürlüğü teşkil eden iki müesseseden
Zirai Kombinalar bilançosunu her yıl kârla kapatmıştır ve 4 yıllık vasatiye göre yıllık ortalama
kârı 5 922 000 lira raddesindedir. Asgari bir hesapla yalnız kombinaların gelecek yıl halen mev
cut bir milyon dekar vüsatindeki ekimi ile döner sermayesine geçen yıllar kadar safi gelir sağlıyacağım tahmin etmek hiç de hatalı olmaz.
IV - Sonsöz:
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün kuruluş tarihçesini, mevcutlarını, 1950 yılı iş
programını ve bu yıl başarmayı tasarladığı hizmetleri arzetmiş bulunuyorum. Şimdi de 7 . VI .
1949 tarihinde Büyük Millet ^Meclisince kabul edilen ve 1 . IÛ . 1950 de yürürlüğe girecek olan
özel Kanununa göre yapılması gereken hazırlıkları vermek yerinde olacaktır. •
1. özel Kanununun 7 nci maddesi uyarınca hazırlanması gereken vazife tüzüğü taslak halin
de düzenlenmiş olup Bakanlıkça kurulmuş bulunan bir komisyonda incelenmektedir.
2. Kezalik özel Kanununun 14 ncü maddesine göre: a) hesap yönetmeliği, b) mal hesapları
yönetmeliği, c) alım - satım yönetmeliği hazırlanması iktiza etmektedir.
Bu yönetmelik tasarılarının hazırlandıkları ve Maliye Bakanlığına sunulduğu öğrenilmiştir.
3. Her iki teşekkülün yeni Genel Müdürlüğe ait dev ; r işlerini zamanında ve mümkün merte
be pürüzsüz yapabilmesi için bu işin tevakkuf ettiği hesap hazırlıklarının tekemmül ettirilmesine
çalışıldığı bize ifade edilmiştir.
Son olarak yeni Umum Müdürlüğe vücut veren Devlet Ziraat İşletmeleri ile Zirai Kombinalar
da hayatlarını istihkar ederek çalışan ziraatçilerimizi ve elemanları överek anmak isterim. Çün
kü bu yeni hizmet müessesesinin kuruluşunda onların emek ve gayretleri büyük Ölçüde müessir
olmuştur. Bilhassa bu bakımdan Zirai Kombinaların hissesi büyüktür.
Gerçek geçen harb yılları içinde eski Kombinalardan müdevver mahdut bir alet sermayasi ve
Millî Korunma fonundan ayrılan 10 milyon liralık bir kredi ile asırlardır boş yatan, halkımız ara
sında çöl diye anılan Hazine topraklarını kültüre alarak 7 sene gibi kısa bir zamanda millî ikti
sadımıza 60 milyon liralık bir değer katan, en sıkıntılı anlarında halkın ve ordunun iaşesine
müessir yardımlar yapan Devlet çiftliklerinin kurucuları, idarecileri; gayyur, fedakâr ve feragat
li ziraatçileri ve vazifeşinas memurları her bakımdan takdire lâyıktır. Bu uğurda
canlarını fe
da eden Türk ziraatçi ve işçilerini de rahmetle anarım.
Türkiye'nin zirai kalkınmasında büyük roller oynıyacağma yürekten inandığım yeni Umum
Müdürlüğün 1950 yılı Bütçesini komisyonun yüksek tasvip ve takdirlerine saygı ile sunarım.
Amasya Milletvekili
Ali Kemdi Yiğftoğlu

( S. Sayı» : 150 )
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Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumunun çiftliklerini gösterir tablo
İşletmenin
Kültür
arazisi
Genişliği
Dekar
Dekar

İşletmenin

Adı
Umum Müd.
Orman Çift.
Midilliçoğlu
Baltacı
Türkgeldi
Dalaman
Hatay
Karabasamak
Tekir ve Tarsus
Turunçgil İşletmesi
Çay Fab.
Elma Kurutma Fab.
Şarap Fab.
Ticari İşletme Mües.

Bulunduğu yer
Gazi
Gazi
Yerköy
Yalova
Lüleburgaz
Köyceğiz
Reyhanlı
Dörtyol
Silifke - Tarsus
Dörtyol
Rize
Pazar
Nevşehir
Ankara

95
24
11
16
192
82
13
34

Toplam

__
192
000
150
982
078
790
000
057
760
—
—
—
—

470 009

19
6
4
10
12
33
4
6

—
078
392
352
884
102
550
580
513
760
—
—
—
—

98 211

!,

Hayvancılığı
Sığır
Koyun
mevcudu mevcudu
Aded
Aded
—
400
135
—
57
414
213
50
1 082
—
—
—
—
—

3
2
1
1

—
920
300
152
802
716
—
—
835
—
—
—
—
—

Varlıkları
yekûnu
Lira
725
4 405
383
616
968
1 884
791
338
564
868
3 942
162
706
1 423

172
141
808
019
807
565
571
5,91
691
174
667
010
273
263

2 351
10 815 17 780 752
Geçen yıllar zararı
2 418 134
Genel yekûn
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E k No. : 2
Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumunun
AKTÎF

31 . X . 1949 tarihindeki malî durumu
PASÎF

Lira
1 - Sabit kıymetler :
1. Gayrimenkuller
2.
3.

12 633 276

10 022 245
Makina ve demirbaşlar
1 981 077
Damızlık hayvanlar
629 954
Toplam

8.

11 357 228
2 590 244

Toplam
L3 947 470
Kârdan ilâve olunan 1 052 530
Toplam

5 147 476

15 000 000

15 000 000

II - Borçlarımız :

5 198 886

553
283
276
316
048

5 147 476

III - Zarar :
1. Geçen yıllara ait
2 798 393
İhtiyatlar, karşılıklar 380 259
Toplam

I - Sermaye :
1. Hazineden nakden
2. Hazineden devir
çiftlikler

12 633 276

II - Mütedavil kıymetler :
1. Hazırlıklar
513
2. Mamul, mahsul, malzeme
2 816
3. Nakit
3.12
4. Alacaklar
l 349
5. Sair aktifler
156
Toplam

Lira

2 418 134

2 418 134

Genel toplam

20 198 886
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E k No. : 8

Zirai Kombinalar Dairesinin çiftliklerini gösterir tablo

hiletmenin
Adı
Balâ
Polatlı
Altmova
Malya
Gözlü
C. Pınar
Çiçekdağ
Koçaş

özden
(Telemen
Gökhüyük
Keykubat
Ulaş
Alparslan
Merkez Atelye ve
D. Amirliği

Reislik

Işletmeıtıin
Kültür
arazisi
Genişliği
Dekar
Dekar

Bulunduğu yer

Varlıkları
yekûnu
Lira

374
900
567
114
531
883
000
410
020
082
194
700
173
745

83
—
—
82
' 25
—
57
187
245
100
—
96
—

700
1 50?
828
1 100
2 960
339
—
870
887
300
371
—
974
—

—

—

—

Toplam

1897 621 1 655 693
—
—

875
—

10 836 36 070 006
— 32 269 475

Toplam

1 897 621 1 655 693

875

10 836

48 000
200 000
300 000
265 000
290 000
400 000
28 000
24 710
36 000
24 170
26 741
7 000
48 000
200 000

Ankara
Ankara
Cihanbeyli
Kırşehir
Konya
Urfa
Yerköy
Aksaray
Konya
Samsun
Amasya
Kayseri
Sivas
Muş [1]

—

Ankara

Ankara

47
189
284
262
275
382
28
19
35
10
21
3
44
51

Hayvancılığı
Sığır
Koyun
mevcudu mevcudu
Aded
Aded

3
3
3
4
4
1
1
1

1

678 233
350 576
679 721
993 703
069 276
945 229
679 852
131 382
719 020
862 296
655 618
426 326
064 671
983 223

6 830 880

68 339 481

[1] Alparslan Devlet Çiftliğinde halen ekilmiş hasmından gayri araziye henüz vaziyed edilmiş de
ğildir. Bura arazisinin 200 000 dekara iblâğı için perensip ka.ran verilmiştir.
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Zirai Kombinalar Reisliğinin 31 . X . 1949 tarihindeki malî durumu
AKTÎP

(Mevcutlar ve alacaklar)
Lira

PASİF

(Sermaye ve borçlar)
Lira

I - Sabit kıymetler :
23 628 488
I - Sermaye :
9 844 507
1. Gayrimenkuller
(Tahsis edilen kredi)
(tesisler dâhil)
10 085 801
ti - Borçlarımız :
2 132 249
2. Makina ve demirMuhtelif alacaklılar,
başlar
13 064 923
emanet, depozito vs.)
3. Canlı demirbaşlar
477 764
III - Kârlarımız :
56 362 665
1947 sonuna kadar 40 144 578
Toplam
23 628 488
11
1948 ve 1949 yılları
II , Mütedavil kıymetler :
44 710 993
için derpiş edilen 16 218 087
1. Hazırlık ve
ekimler
9 584 520
Toplam
56 362 665
2. Stoklar
5 924 274
=====
3. Nakit mevcudu
19 422 367
4. Alacaklarımız
9 779 832
Toplam

44 710 993

Genel oplam

68 339 481
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Bütçe Komisyona raporu
T. B. M. M.
Bütçe Komisyonu
Esas No. 1/624
Karar No. 65

15 .11. 1950

Yüksek Başkanlığa
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü
nün 1950 yılı Bütçesi hakkında Başbakanlığın
30 . XI . 1949 tarihli ve 71/1445 sayılı tezkere
siyle Yüksek Meclise sunulan Kanun tasarısı
Komisyonumuza havale buyurulmakla Tarım
Bakanı Cavid Oral ve bu idare Genel Müdürü
ile Maliye Bakanlığının yetkili temsilcisi hazır
oldukları halde incelenip görüşüldü.
Bu bütçeyi Komisyon adına inceliyen rapor
törün raporu okunmuş ve tümü üzerinde izah
lar alınarak görüşmeler yapılıp bölümler ince
lenmiştir.
5433 sayılı Kanuna göre kurulan Devlet
Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün ilk
bütçesini teşkil eden bu tasanda giderleri
(4 066 225) ve gelirleri de yine aynı miktar
üzerinden tesbit ve teklif edilmiş bulunmakta
dır. Bölümlerin incelnmsi sırasında çocuk zam
larına daha (20 000) liranın eklenmesi gerekti :
ği açıklanarak bu miktar ilgili bölümüne eklen
miş ve gider toplamı bu suretle (4 086 225) lira
olarak tesbit ve kabul edilmiştir.
Gelir Bütçesinde de döner sermayeden bütçe
karşılığı olarak ayrılacak paraya (20 000) lira
eklenerek Gelir Bütçesi de (4 086 225) lira ola
rak kabul edilmiştir.

Kanun tasarısı, bütçe kanunlarının yıllık iş
lemesi için gereken hükümleri ihtiva etmesi iti
bariyle yalnız bir ve ikinci maddeleri yukardaki izaha göre değiştirilmek suretiyle diğer
maddeleri ayniyle kabul edilmiştir.
Devlet Üretme Çiftliklerinin 1950 yılı Bütçe
tasarısı ek ve cetvelleriyle birlikte Kamutayın
onayına arzedilmek üzere Yüksek Başkanlığa su
nulur.
Başkan
Başkan V.
Sözcü
Mardin
Diyarbakır
Kastamonu
R. Erten
î. H. Tiğrel
M. Akalın
Amasya
Ankara
Ankara
A. K. Yiğitoğlu M. Eriş
C. Gölet
Aydın
Erzincan
Eskişehir
Ol. R. Alpman N. Pekcan
Muhalimim
H. Polatkan
Eskişehir
İsparta
Kastamonu
Muhalifim
K. Turan
T. Coskan
A. Potuoğlu
Kırklareli
Kırşehir
Malatya
Korgl. K. Doğan
Ş. Torgut
M. 8. Eti
Ordu
Seyhan
H. Yalman
A. R. Yüregir
Trabzon
Urfa
A. R. Isû
A. Akan
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Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1950 yılı Bütçe Kanunu
! düriüğü 19,50 yılı Bütçe Kanunu tasarısı
MADDE 1. — Devlet Üretme Çift
likleri Genel Müdürlüğü 1950 Bütçe yılı
giderleri için bağlı (A) işaretli cetvelde
gösterildiği üzere 4 066 225 lira ödenek
verilmiştir.
!

MADDE 1. — Devlet Üretme Çift
likleri Genel Müdürlüğü 1950 Bütçe yılı
giderleri için bağlı (A) işaretli cetvelde
gösterildiği üzere (4 086 225) lira ödeıı ek verilmiştir.

MADDE 2. — Devlet Üretme Çift j
MADDE 2. — Devlet Üretme Çift
likleri Genel Müdürlüğü 1950 Bütçe yılı
likleri Genel Müdürlüğü 1950 Bütçe yılı
giderlerine karşılık olan gelirler bağlı
giderlerine karşılık olan gelirler bağlı
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere
4 066 225 lira tahmin edilmiştir.
I (4 086 225) lira tahmin edilmiştir.
MADDE 3. — Devlet Üretme Çift
likleri Genel Müdürlüğünce 1950 Bütçe
yılı içinde elde edilecek gelirlerin da
yandığı hükümler bağlı (C) işaretli cet
velde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı
gelirler döner sermayeden katma bütçe
ye verilir.

MADDE 3. — Ayniyle kabul edilmişlir.

MADDE 4. — Devlet Üretme Çift
likleri Genel Müdürlüğünün 3656 sayılı
Kanunun 19 ncu maddesine giren hiz
metlilerinin kadroları bağlı (D) işaretli
cetvelde gösterilmiştir.
3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi
gereğince geçici mahiyetteki hizmetler
için Bakanlar Kurulu karariyle kadro
alınabilecek tertipler bağlı (E) işaretli
cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar
ertesi yıl bütçesiyle Büyük Millet Mec
lisine sunulur ve bunların eldeki kadro
lara ekleme olmaması şarttır.

MADDE 4. — Ayniyle kabul edil
miştir.

MADDE 5. — Devlet Üretme Çift
likleri Genel Müdürlüğü Görev ve Ku
ruluşu hakkındaki 7 . V I . 1949 tarihli
ve 5433 sayılı Kanuna bağlı cetvellerde
yazılı kadrolardan bağlı (L) işaretli cet
velde gösterilenler 1950 Bütçe yılında
kullanılmaz.

MADDE 5. — Ayniyle kabul edil
miştir.

MADDE 6. — Gider bölümlerinden
yapılacak harcamalara ilişkin formül
bağlı (R) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir.

MADDE 6. — Ayniyle kabul edil
miştir.

( S. Sayısı : 150 )

- 2 6 Hü.

B. &.

MADDE 7. — 7 . V I . 1949 tarihli ve
5433 sayılı Kanunun geçici 5 nci mad
desine göre Ankara'da Gazi Orman Çift
liği ile Devlet Ziraat İşletmeleri Kuru
mu Ticari İşletmeler Müessesesinin du
rum ve idare şekilleri ayrı kanunla belirtilinceye kadar bu çiftlik ve müesse
se, Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü kuruluşu tarafından ve Genel
Müdürlük kadrolarına dâhil memur ve
hizmetlilerle idare olunur. Yönetim gi
derleri Genel Müdürlük Bütçesinin ilgi
li tertiplerinden ödenir. Bunların işlet
mesiyle ilgili her türlü giderler Genel
Müdürlük döner sermayesiyle yürütü
lür.

MADDE 7. — Ayniyle kabul edil
mişin*.

MADDE 8. — Bu kanun hükümleri
1 Mart 1950 tarihinden itibaren yürürlü
ğe girer.

MADDE 8. — Ayniyle kabul edil
miştir.

MADDE 9. — Bu kanunu Maliye ve
Tarım Bakanları yürütür.

MADDE 9. — Ayniyle kabul edil
miştir.

Başbakan
Ş. Günaltay

Devlet Bakanı
Başbakan Yardımcısı
N. Erim
Adalet Bakanı
Devlet Bakanı
F. Sirmen
C. 8. Barlas
İçişleri Bakanı
Millî Savunma Bakanı
E. Erişirgil
H. Çakır
Maliye Bakanı
Dışişleri Bakanı
î. R. Aksal
N. Sadak
Bayındırlık Bakanı
Millî Eğitim Bakanı
§. Adatan
T. Banguoğlu
Eko. ve Ticaret Bakanı
Sa ve So. Y. Bakanı
Dr. K. Bayizit
Vedat Dicleli
Tarım Bakanı
Gümrük ve Tekel Bakanı
Cavid Oral
Dr. F. Ş. Bürge
Çalışma Bakanı
Ulaştırma Bakanı
Reşat Ş. Sirer
Dr. K. Satır
İşletmeler Bakanı
•*
Münir Birsel

*&$..

( S. Sayısı : 15Ö )
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M.

1949
Yılı
Ödeneği
Lira

ödeneğin çeşidi

îkinci kısım - Personel gider
leri

1950 yılı için
Hükümetçe
Komisyonca
istenen
kabul edilen
Lira
Lira

vı

, ü

» „

•, v,

,

..

. .;

• ,y

I - Aylıklar ve ücretler
Aylıklar
1 Merkez memurları aylığı
2 işletmeler ve merkez atelyesi
memurları aylığı
3 Merkez memurları açık aylığı
4 İşletmeler ve merkez atelyesi
memurları açık aylığı
Bölüm toplamı

334 500

334 500

915 600
15 000

915 600
15 000

5 000

5 000

1 270 100

1 270 100

Hizmetliler ücreti
1 Merkez hizmetliler ücreti
2 İşletmeler ve merkez atelyesi
hizmetlileri ücreti

140 940

140 940

292 500

292 500

Bölüm toplamı

433 440

433 440

G-eçici hizmetliler ücreti
1 Merkez geçici hizmetliler ücreti
2 İşletmeler ve merkez atelyesi
geçici hizmetliler ücreti

56 100

56 100

123 900

123 900

Bölüm toplamı

180 000

180 000

22 732

22 732

6 000

11 000

5 000

20 000

• ¥ * - •

I I - Başka haklar
Geçici tazminat
4178 ve 4598 sayılı kanunlar
gereğince yapılacak zamlar ve
yardımlar
Merkez memurları çocuk zamım
İşletmeler ve merkez atelyesi
memurları çocuk zammı
(S. Sayısı: 150)
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1949
Ödeneğin çeşidi

1950 yilı için

Yılı
ödeneği

Hükümetçe
istenen

Komisyonca
kabul edilen

Lira

Lira

Lira

Merkez memurları doğum yar
dımı
İşletmeler ve merkez atelyesi
memurları doğum yardımı
Merkez memurları ölüm yar
dımı
İşletmeler ve merkez atelyesi
memurları ölüm yardımı
Yakacak zammı

3 000

8 000

2 000

2 000

4 000

4 000

6 000
1 000

6 000
1 000

Bölüm toplamı

27 000

47 000

3656 sayılı Kanunun 5 nci mad
desi gereğince ödenecek ya
bancı dil para mükâfatı

1 500

1 500

141 345

141 345

92 595
16 835
10 000
1
1

92 595
16 835
10 000
1
1

Bölüm toplamı

119 432

119 432

Temsil ödeneği
5433 sayılı Kanunun 27 nci
maddesi gereğince veznedar ve
yardımcılarına verilecek kasa
tazminatı

2 100

2 100

15 375

15 375

İkinci kısım toplamı

2 213 024

2 233 024

5433 sayılı Kanunun 23 ncü
maddesine göre memurlara
verilecek ikramiye
5434 sayılı Kanun gereğince
Türkiye Cumhuriyeti Emekli
Sandığına yapılacak ödemeler
karşılığı
% 5 emekli ve % 25 giriş kesenekleriyle artış farkları karşı
lığı
% 1 ek karşılığı
Emekli ikramiyesi karşılığı
Sandık yönetim giderleri
Diğer ödemeler

( S. Sayısı : 150 )
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1949

M.

Ödeneğin çeşidi

1950 yılı için

Yılı
ödeneği

Hükümetçe
istenen

Koraisyonca
kabul edilen

Lira

Lira

Lira

Üçüncü hısım, - Yönetim gi
derleri
1
2
3
4
5

Merkez büro giderleri
Kırtasiye
Döşeme ve demirbaş
öteberi giderleri
Aydınlatma
Isıtma

9
5
10
6
6

Bölüm toplamı

1
2
3
4
5

işletmeler ve merkez atelyesi
büro giderleri
Kırtasiye
Döşeme ve demirbaş
öteberi giderleri
Aydınlatma
Isıtma
Bölüm toplamı

Basılı kâğıt ve defterler

000
000
000
000
000

9 000
5 000
10 000
6 000
6 000

36 000

36 000

25
20
25
18
30

25
20
25
18
30

000
000
000
000
000

000
000
000
000
000

118 000

118 000

40 000

40 000

10 000

10 000

12 000

12 000

8 000

8 000

2 000

2 000

32 000

32 000

Posta telgraf ve telefon gider1 Merkez posta ve telgraf ücret
leri
2 İşletmeler ve merkez atelyesi
posta ve telgraf ücretleri
3 Merkez daireleri telefon gider
leri
4 işletmeler ve merkez atelyesi
telefon giderleri
Bölüm toplamı

( S. Sayısı : 150 )
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1949

Hükümetçe
istenen

Komisyonca
kabul edilen

Lira

Lira

Lira

Ödeneğin çeşidi
Kira karşılığı
Merkez
İşletmeler ve merkez

1950 yılı için

Yılı
ödeneği

atelyesi

11 000
9 000

11 000
9 000

Bölüm toplamı

20 000

20 000

3 000

3 000

25 000
25 000
15 000
1

25 000
25 000
15 000
1

Bölüm toplamı

65 001

65 001

4598 sayılı Kanun gereğince
yapılacak tedavi giderleri ve
yollukları
Merkez
İşletmeler ve merkez atelyesi

4 000
8 000

4 000
8 000

Bölüm toplamı

12 000

12 000

Taşıt giderleri
Merkez taşıtları işletme gider
leri
Merkez taşıtları onarma

5 000
1 200

5 000
1 200

Bölüm toplamı

6 200

6 200

Üçüncü kısım toplamı

332 201

332 201

Giyecekler
Yolluklar
Sürekli görev yolluğu
Geçici görev yolluğu
Müfettişler yolluğu
Yabancı memleketler yolluğu

Dördüncü kısım - Daire hiz
metleri

•

Genel Muhasebe Kanununun
48 nci maddesini ilgilendiren
giderler
Geri verilecek paralar
( S. Sayısı : 150 )

5 000

5 000
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1949
Ödeneğin çeşidi

1950 yılı için

Yılı
ödeneği

Hükümetçe
istenen

Komisyonca
kabul edilen

Lira

Lira

Lira

Mahkeme harçları

1 000

1 000

Bölüm toplamı

6 000

6 000

5433 sayılı Kanunun 28 nci
maddesi gereğince okul gider
leri

25 000

25 000

5433 sayılı Kanunun 29 ncu
maddesi gereğince yapılacak
ödemeler
4772 ve 5417 sayılı kanunlar
gereğince işçi Sigortaları Ku
rumuna yapılacak ödemeler
Sürekli işçilere verilecek taz
minat ve tedavi giderleri

40 000

40 000

20 000

20 000

Bölüm toplamı

60 000

60 000

10 000

10 000

Yayın işleri
Satınalma ve abone karşılıkları
Başka her çeşit giderler
Çiftçiye yeni ziraat usullerini
ve çeşitlerini tanıtma giderleri

2 000
1 000

2 000
1 000

7 000

7 000

Bölüm toplamı

10 000

10 000

15 000

15 000

20 000
300 000

20 000
300 000

44(3 000,

446 000

25 000

25 000

25 000

25 000

Mahkeme giderleri

Düşünülemiyen giderler
Pasif korunma giderleri
Kurs giderleri
Dördüncü kısım toplamı

Beşinci kısım - Borçlar
Eski yıllar borçları
Beşinci kısım toplamı
( S. Sayısı : 150 )
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1949
M.

1950 yılı için

Yılı
Ödeneği

Hükümetçe
istenen

Komisyonca
kabul edilen

Lira

Lira

Lira

Ödeneğin çeşidi

Altıyım hinim - Yardımlar
5433 sayılı Kanun yürürlüğe
girmeden evvel Zirai Kombi
nalar idaresi işletmelerinde
çalışırken ölen veya sakatlananalara yapılacak yardımlar

15 000

15 000

Altıncı kısım toplamı

15 000

15 000

35 000

35 000

140 000

140 000

360 000
500 000

360 000
500 000

1 000 000

1 000 000

1 035 000

1 035 000

2 213 024

2 233 024

332 201

332 201

446 000

446 000

25 000

25 000

15 000

15 000

1 035 000

1 035 000

4 066 225

4 086 225

Yedinci kısım -

Yatırımlar

I - Yapı ve imar işleri

Onarma işleri
Yeni yapılar
1 işletmeler idare binaları inşa
atı
2 işletmeler memur meskenleri
inşaatı
3 Dağıtma tesisleri inşaatı
Bölüm toplamı
—_

Yedinci kısım toplamı

KISIMLAR

TOPLAMI

İkinci kısım toplamı
Üçüncü kısım toplamı
Dördüncü kısım toplamı
Beşinci kısım toplamı
Altıncı kısım toplamı
Yedinci kısım toplamı

^

=

GENEL TOPLAM
( S. Sayısı : 150 )

B - CETVELİ
1950 yılı için

1949
B.

Yılı
tahminleri

Hükümetçe
tahmin edilen

Komisyonca
tahmin edilen

Lira

Lira

Lira

4 051 225

4 071 225

10 000
5 000

10 000
5000

4066 225

4 086 225

Gelirin çeşidi

M.

Döner sermayenin yıllık safi
gelirinden ayrılacak katma
bütçe giderleri karşılığı
Memur lojmanlarından alına
cak kira bedelleri
Çeşitli gelirler
TOPLANI
D
Görevin çeşidi

CETVELİ

Sayı Ücret

MERKEZ
Teraiuaan
Daktilo

550
200
175
150
125
150
250
400
375
625
550
475
400
300
250
150
250
125
100
85
125
125

Dağıtıcı
Depo memuru
Maldna kontrolörü
• - . »

»

Başfennî tesisatçı
Fennî
»
»
»
Ressam
Süryegyan
Telefon santral memuru
Şoför
Basedaeı
Odacı
»
Gece bekçisi
Kapıcı
işletmeler ve Merkez Atelyesi
Daktilo
>

6
6

175
150

Görevin çeşidi

Daktilo
Depo şefi
» memuru
»
»

»
»

» yardımcısı
»
»

Dağıtma memuru
Yollama
>
Fiş memuru
»
»
Yetişmiş hastabakıcı
»
»
Atelye başteknisiyeni
Ressam
Atelye yollama memuru
>
>
»
» idare
»
Telefon santral memuru
Başodacı
Odacı
»

C&--'fh9*--4'iwy

Sayı Ücret
8
1
5
5
5
5
5

A
A
5,
10
2
5
5
5
10
8
1
2
2
1
1
1
1
1
5
5

125
400
250
225
200
175
200
175
150
125
250
225
225
20Ö
175
225
175
625
550
300
250
175
250
150
100
75
60

- 3 4 0 - CETVELİ
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Gelirlerin dayanakları :
Çeşidi
Tarihi
No.
Kanun

7.6.1949

özeti
Devlet Üretme Çiftlikleri
Kanunu

5433

Genel Müdürlüğü Görev ve kuruluş,

E - CETVELİ
Geçici hizmetliler

Aded

1
1
2
2
7
2

kadrosu

Aylığı

Görevi
1 — Merkez Tasfiye Bürosu :
Tasfiye bürosu organizatörü
- »
yardımcısı
»
»
»
» revızoru

»
»
»

»
»
»

550
475
400
350
250
200

>
puvantörü
daktilosu
Yekûn

8
8
8
6
1
1

II — İşletmeler ve Merkez Atelyesi
Tasfiye işleri organizatörü
»
»
»
»
>
revizörü
»
»
»
»
»
»
»
»
»

400
350
300
250
225
200
Yekûn

Hepsinin
bir aylığı
Lira

550
47â>

800
700
1 750

400

Hepsinin
bir aylığı
Lira

6
5
9
8
21
4

600
700
600
400
000
800

4 675

56 100

3
2
2
1

38
33
28
18
2
2

200
800
400
500

225
200

400
600
800
000
700
400

10 325

123 900

4 675
10 325

56 100
123 900

15 000

180 000

İ C M A L
15
32

Merkez
İşletmeler ve merkez atelyesi
Yekûn

( S . Sayım: 150)

L - CETVELİ
D.

Görevin çeşidi

Sayı Aylık

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü
MERKEZ
70

6 Müfettiş
7 Bahçe kültürleri müdür yar
dımcısı
7 Ekonomi ve dağıtma müdür
yardımcısı
9 Şef
10 »
11 Memur
12
»
13
>
9 Saymanlık şefi
10
»
11
»
memuru

60
60
40
35
30
25
20
40
35
30

İşletmeler ve Merkez Atelyesi
4 Müdür (uzmanlık yeri)
5
» ( »
» )
6
» ( »
» )
7
> yardımcısı
8
>
>
>
»
9
8 Şube şefi
9 »
>
10 >
»

3
3
2
2
2
2
5
5
10

90
80
70
60
50
40
50
40
35

Görevin çeşidi

D.
7
8
8
9
8
9
10
11
9
10
11
10
İl
12
11
12
13
14
7
8
9
11
12
13
11
12
13
14

Sayı Aylık

Veteriner veya zooteknîst
>
>
»
Fidanlık uzmanı
»
»
Makina ekipleri şefi
»
>
»
»
>
»
»
>
»
Ayniyat memuru
»
».
»
>
Ambar
»
>
»
»
»
Memur
»
»
»
Sorumlu sayman
»
»
>
»
Veznedar
>
'
»
Sorumlu saymanlık memuru
*
>
»
»
»
»
>
»
*

E - CETVELİ
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2
2
1
1
1
2
3
4
2
2
2
5
5
5
4
4
4
'4
2
2
3
2
2
3
1
2
2
2

60
50
50
40
50
40
35
30
40
35
30
35
30
25
30
25
20
15
60
50
40
30
25
20
30
25
20
15

''•% ? e ' s

B. : 301 — Merkez büro giderleri
M. : 2 — Döşeme ve demirbaş
Döşeme ve demirbaşların onarma giderleri ve kanun, mevzuat gibi demirbaş kitaplar satınalma
bedelleri de dâhildir.
M, : 3 — öteberi giderleri
a) Kutlama ve şenlik giderleri;
b) Kırtasiye, matbua evrak ve, malzeme yollanışlarmda ambalaj giderleri ve nakliyeleri;
c) Reklam T nevinden olmıyan ilânlar ücretleri;
d) Temizlik giderleri ile su ve buz giderleri;
( S . Şay*tTİ5a)
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d) Acil tıbbi müdahaleler için bulundurulması teabeden ilâç ve sıhhi malzeme bedelleri de bu
maddeden ödenir.
B. : 302 — İşletmeler ve Merkez Atelye Büro giderleri
M. : 2 — Döşeme ve demirbaş
Döşeme ve demirbaşların onarma giderleri ve kanun, mevzuat gibi demirbaş kitaplar satınalma
bedelleri de dâhildir.

a)
b)
c)
d)
e)
de bu

M. : 3 — Öteberi giderleri
Kutlama ve şenlik giderleri;
Kırtasiye, matbua, evrak ve malzeme yollanışlarmda ambalaj gider ve nakliyeleri;
Reklâm nevinden olmıyan ilân ücretleri;
Temizlik giderleri ile su ve buz giderleri;
Âcil tıbbi müdahaleler için bulundurulması icabeden ilâç ve sıhhi malzeme bedelleri;
maddeden ödenir.

B. : 305 — Kira karşılığı
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün merkez ihtiyaçları için kiralayacağı her türlü
binalarla Devlet Üretme Çiftlikleri işletmelerinin yalnız idare binaları, memur meskenleri ve işlet
meler dışındaki dağıtma tesisleri olarak kullanılmak üzere kiralayacakları binaların kiraları ve
bunların kontrat giderleri bu bölümden ödenir.
B. : 306 -— Giyecekler
Başodacı ve odacıların elbise, ayakkabı, palto ve memurların iş gömlekleri ile dağıtıcı ve şofö
rün elbise, ayakkabı, palto, muşamba ve çizme giderleri bu bölüme dâhildir.
B. : 309 — Taşıt giderleri
Genel Müdürlüğün merkez hizmet arabalarının işletme, onarma ve garaj giderleri ile Genel Mü
dürlüğün merkez hizmetlerinde kullanılan bisiklet gibi arabaların işletme ve onarma giderleri bu
bölüme dâhildir.
B. : 451 — Tayın işleri
Döylet Üretme Çiftliklerini ve faaliyetlerini halka ve ilgililere tanıtmak için yapılacak reklâm ve
neşriyat giderleri, fuar ve sergilere katılma giderleri de bu bölümden ödenir.
*

B. : 476 — Kurs giderleri
Açılacak kursların her türlü giderleri ile bu kurslarda öğretmenlik yapacakların ücretleri de
bu bölümden Ödenir.
B. : 701 — Onarma işleri
îdare binaları ve memur meskenleri bahçelerinin giderleri de bu bölümden ödenir.
B. : 731 — Yeni yapılar
Arsa ve binalarla yapı ve kuruluşların satınalma kamulaştırma ve inşaat bedelleri, mevcutları
nın büyütülmesi genel giderleri ile yapılara ait proje, plân giderleri ve bunlar için açılacak yarış
ma değer ve giderleri de bu bölümden ödenir.

(S. Bay» : im

S. Sayısı: 152

1950 Yılı
Orman G. M. Bütçesi

*.

Orman Genel Müdürlüğü 1950 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe
Komisyonu raporu (1/628)

T. C.
Başbakanlık
Muamelât Genel Müdürlüğü
Tetkik Müdürlüğü
Sayı: 71 - 1431

1 . XII

. 1949

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Katma Bütçe ile idare edilen Orman Genel Müdürlüğünün Bakanlar Kurulunca 30 . X I . 1949
tarihinde Büyük Millet Meclisine sunulması kararlaştırılan 1950 yılı Bütçe Kanunu tasarısının
gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arzederim.
Barbakan
Ş. Günaltay

GEREKÇE
Orman Kanunu ile Teşkilât Kanunlarının Orman Genel Müdürlüğüne vazife olarak verdiği iş
ler, Tarım Bakanlığınca hazırlanan 5 yıllık kalkınma programı içerisinde kendi hususiyetlerine ve
icaplarına göre ifade edilmiş ve yapılacak işler sıraya konulmak suretiyle senelere taksim edilmiş
bulunmaktadır. Bunlardan Genel Müdürlük katma bütçesinin imkânları nispetinde şimdiye kadar
yapılmış olanlarla 1950 yılında yapılacak olanlar aşağıdaki şekilde özetlenebilir.
I - Mücadele işleri :
A)

Yangın ile mücadele:

1. Orman yangınlarını önlemek bakımından başta gelen tedbirlerden birisi ve başlıcası
gözetleme kule ve kulübeleri inşasıdır. Halen 104 aded yangın gözetleme kulesi ve 268 aded
gözetleme kulübesi mevcuttur. Bunlardan 214 adedi telefonla en yakın telefon merkezlerine
mıştır. 1950 yılında 32 yangın gözetleme kulesi ile 120 yangın kulübesi yapılacaktır. (Bu
döner sermayeden yaptırılmakta olup masrafları katma bütçeye aksetmemektedir.)

yangın
yangın
bağlan
tesisler

2. ikinci tedbir, bu kule ve kulübelerde istihdam olunan yangın bekçi ve koruyucularıdır. 1949
yılında 695 aded yangın bekçisi ve 1130 aded yangın koruyucusu çalıştırılmıştır. İhtiyaç daha fazla
bekçi ve korucu çalıştırılarak yangın tahribatının önlenmesini gerektirmekte ise de bütçe imkânla
rına göre 1950 yalında yangın bekçisi adedi 700 olarak alınmış korucular da 1130 olarak muhafaza
edilmiştir. Bunların gördükleri işin bir âmme hizmeti olduğu göz önünde tutularak 823 500 liradan
ibaret bulunan masrafları katma bütçe dâhiline alınmıştır.
B)

Hastalıklarla ve böceklerle savaş :

*'

1. Şimdiye kadar muhtelif bölgelerdeki ormanlarımızda kabuk böceklerinin yayıldığı mıntakada
26532, hektar olarak tesbit edilmiş ve 16685 hektarlık saha temizlenmiştir.
2.

Çam kese böceğinin yayıldığı

saha ise 1947 - 1949 yıllarında
( S. Sayısı : 152 )

174370 hektar

olarak tesbit
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edilmiş ve bunların 55779 hektarı temizlenmiştir. 1950 yılanda da savaşa devam
ait masraflar da katma bütçe dâhiline alınmıştır. •
C)

edilecektir. Buna

Kaçakçılıkla mücadele :

Kaçakçılıkla mücadele mevzuunda mühim hizmetler görmekte olan bakım memurlarına ait Teşki
lât Kanunu tasarısı Yüksek Meclise sunulmuştur. Bu elemanları sıkı bir şekilde vazifeye bağlamak
ve ormanların korunmasını daha müessir bir şekilde takviye etmek bakımından kanun tasarısının
önemi büyüktür. Yüksek Meclisin bu devresinde tasarmm kanun halini alacağına inanıyoruz.
I I - Sınırlama işleri :
Genel Müdürlüğün kuruluş tarihi olan 1937 yıl ndan şimdiye kadar sınırlanan orman sahası
3 595 236 hektardır. (80 932 kilometre) 1950 yılında ormanların sınırlama işlerine 26 ilçede devam
olunacaktır. Bu suretle 400 000 hektarlık orman sahasının sınırlama işinin tamamlanması umul
maktadır.
III - Amenajman işleri :
A) Mevcut amenajman gruplarına 1950 yılında 1 grup ilâvesiyle 10 grupa çıkarılacak ve
plânları ikmal edilmiyen ormanlarımızdan 210 000 hektarlık kısmın katî -amenajman plânları ya
pılacaktır.
B) Ayrıca ormanlarımızın haritalarını daha kısa bir zamanda ikmali için Harita Genel Mü
dürlüğü ile yapılan iş birliği esasları üzerinde 20 - 25 teknik memurumuzun iştirakiyle arazi
üzerinde çalışmalara başlanacaktır. Bunun için bütçeye gerekli ödenekler konulmuştur.
IV - Ağaçlandırma işleri :
A) Bölge orman fidanlıklarında, kuruluşlarından itibaren bugüne kadar 14 667 513 aded
fidan yetiştirilmiştir. Bu fidanlardan 7 173 027 adedi Orman Genel Müdürlüğünün orman dışın
daki kendi ağaçlandırma sahalarına dikilmiş, 2 128 027 adedi ağaçlandırma mükellefiyetine tâbi
tutulan köy ve belediyelere, 4 209 602 adedi resmî kurullara, 1 156 518 adedi de istekli şahıslaradağıtılmış bulunmaktadır.
B) I - 1950 yılında da fidan yetiştirme işine mevcut fidanlıklarda devam olunmakla beraber
ayrıca Konya ve Van'da Orta ve Doğu Anadolu'nun ağaçsız sahalarında ağaç yetiştirmeye hizmet
edecek orman mıntaka fidanlıkları kurulacaktır.
2. Orman dışı ağaçlandırma işlerinde 250 hektar saha ağaçlandırılacak
sinde 150 hektarlık saha kavaklandırılacaktır.

ve Meriç Nehri vadi

3. 1950 de bilhassa, Samsun, Lüleburgaz fidanlıklarında, muhitlerinde
kavak fidanı tevzii için geniş mikyasta fidan yetiştirilecektir.

kavakçılığı

4.

teşvik ve

Yine 1950 de mıntaka fidanlıklarında 4 500*000 fidan tevzi edilecektir.

V - Yazı ve yayın işleri :
Meslektaşların bilgilerini artırmak gayesiyle ormancılık fennini alâkadar eden 8 eserin telif
hakkının satınalınması düşünülmektedir. Ayrıca büroşürler neşri suretiyle propaganda işine önem
verilecektir.
VI - İnşaat işleri :
Tarsus'ta bir idare binası ile Bedirge - Hatay'da birer bölge binası yapılacaktır. Lüleburgaz'
da yapılmakta olan idare binası inşaatına devam olunacak ve Genel Müdürlüğe ait binalarda icabeden onarmalar yapılacaktır.
( S . Sayısı: 152)

VII - Teftiş işleri
1949 yılında ikmal edilemiyen 93 konu ile yarım kalmış 107 ve müfettişlere
üzere 61 tonu tahkik ve tetkik edileceği gibi normal teftişlere de devam olunacaktır.

tevdi edilmek

1950 Bütçesi tertiplerinin ayrı ayrı izahı da şöyledir.
B.
201

M.

1949 yılı
Bütçesi

ödeneğin çeşidi

1 Merkez memurlar aylığı
Mevcut teşkilât kanunlarına göre merkez memurlarının aylık
ları tutarı
1949 yılında ve daha evvelki yıllarda kadrosuz terfi edenlerin
terfi farkları
1950 yılında kadrosuz terfi edeceklerin terfi farkı

2

654 000

654 000

50 400
9 400

48 600
12 000

713 800

714 600

6 779 400

6 753 300

403 200
70 350

594 300
269 400

247 800

600 600

L cetveli 36 000 merkez, 1 165 800 iller

8 214 550
8 214 550
1 344 300

8 932 200
8 932 200
1 201 800

İller memurları açık aylığı

6 870 250
50 000

7 730 400
50 000

6 920 250

7 780 400

Toplam
İller memurlar aylığı
Mevcut teşkilât kanunlarına göre iller memurlar aylığı (30 li
ralık 29 aded kadronun 4 aylık tutarj olan 26 100 lira noksaniyle)
1949 ve daha evvelki yıllarda kaurosuz terfi
edenlerin
terfi
farkları
1950 yılında kadrosuz terfi edeceklerin terfi farkları
Stajyer mühendis yardımcılarının ücretleri karşılığı (286 aded
stajyer beheri 175 lira ücretli)
Toplam

4

1950 yılı
teklifi

Bütçeye konulan
Teklif olunan 1950 yılı Bütçesinin memurlar aylığı maddesin
de geçen yıla nazaran fazla görülen 830 150 liralık ödeneğin
170 400 lirası (L) cetvelinden çıkarılmasına zaruret hâsıl
olan 25 aded 35 liralık S. 2 orman mühendisi kadrosunun bir
senelik ile 45 aded 30 liralık S. 3 orman mühendisi kadrosun
dan 16 adedinin bir senelik ve 29 adedinin 8 aylık tutarları
karşılığı olup bu kadrolar 1949 Eylül devresinde
fakülteden
mezun olacaklarla 1950 yılında mezun olacak orman mühen
dislerinin kısmen kadroya alınmalarım temin maksadiyle (L)
cetvelinden çıkarılmıştır.
Bu maddeye stajyer mühendis yardımcılarının ücretleri kar
şılığı olarak konulan 600 600 lira geçen yıla nazaran 352 800
lira fazladır. Mecburi hizmet taahhütleri dolayısiyle istih
damları zaruri bulunan 1949 ve daha evvel ki yıllarda me
zun olan 202 mühendis yardımcısiyle Eylül 1949 devresinde
( S. Sayısı : 152 )
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1949 yılı
Bütçesi

ödeneğin çeşidi

1950 yılı
teklifi

okulu bitirecek 11 mühendis yardımcısı ve 1950 de mezun
olacak 73 talebe ki ceman 286 mühindis yardımcısının üc
retleri karşılığıdır.
Yine bu tertibe kadrosuz terfi edecek 726 memurun terfi
farkları tutarı olan 281 400 lira ile 1949 ve daha evvelki se
nelerde kadrosuz terfi etmiş bulunanların terfi farkları için
geçen sene noksan konulmuş olan 109 550 lira ilâve edilmiş
tir. Buna mukabil 30 aded 15 lira maaşlı mesaha memuru
kadrosu (L) cetveline alınmış ve bunların aylıkları tutarı
olan 54 000 lira düşülmüştür.
202

1 Merkez memurları ücreti
Teşkilât kanunlarına bağlı kadrolara göre Barem içi merkez
memurlarının ücretleri tutarı
2 İller memurları ücreti:
Fidanlıklarda çalışanların ücretleri
Orta orman okullarında çalışanların ücretleri
Avukatların ücretleri

L. Cetveli 200 450 lirası merkez 29 050 lirası
rına aittir.

iller

206 100

206 100

10 800
37 440
179 700

10 800
37 440
179 700

434 040

434 040

memurla
229 500
\—

3 Merkez hizmetlileri ücreti
4 İller hizmetliler ücreti :
Saymanlıkl-ar ve sınırlama komisyonları hizmetlileri ücreti
Fidanlıklar hizmetlileri ücreti
Okullar hizmetliler ücreti
Orman Fakültesi Yurdu hizmetlileri ücreti
Toplam
Bu bölümün 1, 2 ve 3 nçü maddelerinde geçen yıla nazaran
bir artma veya eksiltme yoktur. Yalnız 4 ncü iller hizmetli
leri maddesinde şu değişiklikler olmuştur: 400 ve 350 lira üc
retli birer makinist ile 150 lira ücretli 5 aded başfidancı 25
aded 150 lira ücretli ve 5 aded 130 lira ücretli fidancı, 115 li
ra ücretli üç ambar memuru, 115 lira ücretli bir dakti
lo, 90 lira ücretli 7 bekçi ve 1 odacı kadrosu
kaldırılmış,
bunların yerine 300 lira ücretli 1 ve 200 lira ücretli 3 ma
kinist ile 175 lira ücretli 5 şer fidancı ve 150 lira ücretli 25
aded 1 nci smıf 130 lira ücretli 5 aded 2 nci sınıf fidancı,
175 lira ücretli 3 aded şoför, 3 aded 115 lira ücretli bekçibaşı
konulmuştur.
Orman Fakültesi Yurduna ait hizmetliler kadrosunda geçen yı
la nazaran 85 lira ücretli bir berber ile 75 lira ücretli 1 odacı
kadrosu noksandır. Yalnız daktilonun ücretine 15 lira zam ya( S. Sayısı : 152 )

229 500
*>

204 540
66 720

204 540
66 720

41 580
174 720
30 960
23 400

41 580
174 300
19 080
20 760

541 920

526 980
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1949 yılı
Bütçesi

1950 yılı
teklifi

pılmıştır. Orta Orman oklllarından birinin lâğvi üzerine okul
lar hizmetlilerinden 100 lira ücretli 1 doktor, 110 lira ücretli
2 ahçı, 90 lira ücretli 1 bahçıvan, 70 lira ücretli 1 ve 55 lira
ücretli 12 aded odacı kadrosu kaldırılmış buna mukabil 150
lira ücretli 1 ahçı kadrosu eklenmiştir. İller hizmetliler kadrosunnda geçen yıla nazazran 14 940 liralık tasarruf vardır.
Merkez geçici hizmetliler ücreti
îller geçici hizmetliler ücreti
Yangın bekçi, korucularının ücreti
Bu maddeye bu sene konulan 823 500 liralık, ödenek, yangın
mevsimlerinde ormanların yangından korunması için 6 ay müd
detle istihdamlarına zaruret hâsıl olan 75 lira ücretli 700 aded
yangın gözetleme bekçileri ile 5 ay müddetle çalıştırılan 90 lira
ücretli 1130 aded yangın korucularının ücretleri karşılığıdır.
Şimdiye kadar bu bekçi ve korucuların ücretleri İşletmeler dö
ner sermayesindetn ödenmekte iken hem birer âmme hizmeti
görmekte olan bu hizmetlileri katma bütçe dâhiline almak sure
tiyle hizmeti alâkalı bütçeye maletmek hem de döner serma
yeyi bu masrafın yükünden kurtarmak suretiyle orman mah
sullerinin maliyetine bir miktar inme sağlamak maksadıyla
bura-ya alınmıştır.

3 750

3 750

Yabancı uzman ve hizmetlileriyle tercümanlarının ücreti
Bu sene uzman getirilmesi düşünülmediğinden ödenek konul
mamıştır.
Geçici tazminat :

50 000

1

42 500

58 000

450 000
—

55 000
410 000

90 000
—

10 000
40 000

823 500

Merkez teşkilâtının takviyesi lüzumu hâsıl olduğundan Teş
kilât Kanununun verdiği salâhiyete müsteniden merkezde ça
lıştırılan memurların geçici tazminatlarını karşılamak üzere
geçen yıla nazaran 15 500 lira konulmuştur. 1949 yılı Bütçesi
nin bu bölümüne konulan ödenek kâfi gelmediğinden ek öde
nek istenilmiştir.
4178 ve 4598 sayılı Kanun gereğince verilecek zamlar ve yar
dımlar
Merkez memurları çocuk zammı
İller memurları çocuk zammı
1949 yılı Bütçesine konulan 450 000 liralık ödenekten 25 Ağu
stos tarihine kadar 437 000 lirası ödemeemrine
bağlanmış ve
geriye kalan ödeneğin de sene sonuna kadar olan ihtiyacı an
cak karşılıyacağı anlaşıldığından gelecek seneki durumlar da göz
önüne alınarak bu bölümün 1 nci maddesine 5 000, 2 nci mad
desine de 10 000 lira fazla teklif edilmiştir.
Merkez memurları doğum yardımı
İller memurları doğum yardımı
Doğum yardımı miktarlarının indirileceği mülâhazasiyle
bu
maddelere geçen yıla nazaran 40 000 lira noksan konulmuştur.
(S.'Sayısı:..152)
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1949 yılı
Bütçesi

,

Merkez memurları ölüm yardımı
tiler memurları ölüm yardımı
19/49; yılında verilen 20 000 liranın 16 000 lirası şimdiye kadar.
sarf edilmiştir. Bu. sarfiyata nazaran 1950 yılı için 5 000 lira
fazlasiyle teklif edilmiştir.
5439 sayılı Kanunun 3 neü maddesine göre memurlara verile
cek ikramiye karşılığı'
5439 sayılı Kanun gereğince aylık bölümüne konulan ödene*ğin binde biri olarak 7 731 liralık ödenek teklif edilmiştir.

5434 sayılı Kanun gereğince Türkiye Cumhuriyeti Emekli. San
dığına yapılacak ödemeler
1 % 5 emekli ve % 25 giriş kesenekleriyle artış, farkları karşılığı
2 % 1 ek karşılıkları
3 Emekli ikramiyesi karşılığı.
4 Sandık yönetim giderleri karşılığı
5 Diğer ödemeler

1950 yılı
teklifi

20 000
—

5 000
20 000

—

7 731

346 013
—
25 000
—•
—

421 122
76 568

133 157
1
250 000
880 848

Bu bölümün 1 nci maddesine 5434 sayıh Kanun hükümlerine
göre konulan 421 122 liranın 412 889 lirası % 5 emekli kesıeneği karşılığı olup memurlar aylığı, memurlar ücreti ve hiz
metliler ücreti maddelerindeki ödeneğin toplamının % 5 i
olarak hesaplanmıştır. 8 233 lirası da % 25 giriş kesenekleri
mukabili ile artış farkları karşılığıdır. İkinci maddesine ko
nulan 76 568 lira aynı kanun hükümlerine
göre
maluliyet
zamları karşılığıdır.
3 ncü maddesine konulan ölenek de 1950 yılında emekliye ay
rılacak memurların ikramiyeleri karşılığı olarak hesaplanmış
tır.
5 nci diğer ödemeler maddesine konulan 250 000 lira ise yine
5434 sayılı kanunun 19 ve 20 nci maddelerine göre
Emekli
Sandığına yatırılacak % 15 1er karşılığıdır.
217

221

223

Askerlik ders öğretmenleri ücreti
Oata Orman Okulunun biri lâğvedildiğinden
450 lira koulmuştur.

1 öğretmen

Emekli, Dul ve Yetim aylık ve ödenekleri
Bu bölüme konulan ödenekten 313 980 lirası
hâlen
mevcut
emekli, dul ve yetimlerin aylıkları karşılığı, 156 990 lirası
bunların aylıklarına 5434 sayılı Kanun gereğince
yapılacak
zam karşılığı, 65 031 lirası da 1949 yılında emekliye sevkedilecek 26 memurun aylıkları karşılığıdır'.
tşçi > gündelikleri
1 Sınırlama işlerinde çalıştırılacak işçilerin gündelikleri
2 Amenajman işlerinde çalıştırılacak işçilerin gündelikleri
( S . Sayısı: 152)

855

450

320 000

536 001

—
—

83 000
156 000

için
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3 Ağaçlandırma işlerinde çalıştırılacak işçilerin gündelikleri
4 Hastalıklarla ve böceklerle mücadele işlerinde çalıştırılacak
işçi gündelikleri
5 Teknik araştırma istasyonlarında çalıştırılacak işçi günde
likleri
Bu bölümün 1, 2, 3 ve 5 nci maddelerindeki ödenekler şim
diye kadar teknik hizmetlilerin masrafları arasına konulmak
ve formülde izahat verilmek suretiyle sarfedilmekte idi. 4
ncü hastalıklarla ve böceklerle mücadelede çalıştırılacak işçi
lere ait ödenek ise 1949 yılında ayrı bir madde de ipka edil
mişti. Bu sene 'bütün işçi gündelikleri bu bölümün muhtelif
maddelerinde toplanmış bulunmaktadır. Bu ödeneklerin hesa
bında vasati olara beher işçi için 300, 350 kuruş
gündelik
esasa alınmış ve 25 sınırlama komisyonu,
10
amenajman
grupu, 15 harita ekibi ile 16 fidanlıkta çalıştırılacak işçi
nin miktarı göz önünde tutulmuştur.
224

Banka veznedarlık ücreti
Ziraat Bankasiyle hâsıl olan mutabakat üzerine banka bu pa
rayı almaktan şimdilik sarfınazar etmiş bulunduğundan öde
nek konulmamıştır.

301

Merkez büro giderleri
1 Kırtasiye
2 Döşeme ve demirbaş
3 öteberi giderleri
4 Aydınlatma
5 Isıtma
Bu bölümün ikinci döşeme ve demirbaş maddesinden 12 000
liranın tasarrufu mümkün görüldüğünden bu miktar noksaniyle 15 000 lira konulmuştur. Aydınlatma maddesindeki öde
nek kâfi gelmediğinden 600 lira fazlasiyle 3 500 lira teklif edil
miştir. Isıtma maddesine konulan ödenoğe gelince : Yeni yapılan
Genel Müdürlük binası ile Merkez İşletmesi binasında
Genel
Müdürlük teşkilâtının işgal ettiği kısımlara göre yapılan hesaba
nazaran 150 ton kok kömürü ve 70 ton kadar da linjnt alınması
gerekmektedir. Bu kömürlerin bedeli 9 000 lira kadar tutmak
tadır. Ayrıca odun bedeli ve nakil masrafları da göz önüne alı
narak 10 000 lira konulmuştur.

302

iller büro giderleri
1 iller kırtasiyesi
2 Sınırlama kırtasiyesi
3 Amenajman
»
4 Ağaçlandırma ve fidanlıklar kırtasiyesi
5 Teknik araştırma istasyonları kırtasiyesi
6 iller döşeme ve demirbaşı
7 Sınırlama döşeme ve demirbaşı
( S. Sayısı: 152 )

1949 yılı
Bütçesi

1950 yılı
Teklifi

—

780 000

35 000

70 000

—

1 000

8 050

1

10 000
27 000
5 000
2 900
3 500

10 000
15 000
5 000
3 500
10 000

2
2
5
5
1
2

500
500
000
000
000
000

750

2
4
3
2

500
000
500
000

1
3 000
2 000

- â M.
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ödeneğin çeşidi
Amenajman döşeme ve demirbaşı
Ağaçlandırma döşeme demirbaşı
Teknik araştırma istisyonlan döşeme ve demirbaşı
İller öteberi gilerleri
Sınırlama öteberi gilerleri
Amenajman öteberi gilerleri
Ağaçlandırma ve fidanlıklar öteberi giderleri
Teknik araştırma istasyonları öteberi giderleri
İller aydınlatması
Sınırlama aydınlatması
Amenajman aydınlatması
Ağaçlandırma ve fidanlıklar aydınlatması
Teknik araştırma istasyonları aydınlatması
İller ısıtma karşılığı
Sınırlama ısıtma karşılığı
Amenjman »
>
Ağaçlandırma ve fidanlıklar karşılığı
Teknik araştırma istasyonları ısıtma karşılığı

1949 yılı
Bütçesi

500
50 000
10 000
2 500
4 250
1 000
2 000
1 000
2 000
2 000
1 000
8 000
2 000
4 000
2 500
1 000
8 000
1 000

1950 yılı
teklifi
5 000
15 500

1
2
4
1
2

500
250
000
000

2
2
1
4

000
000
700
000

4
2
2
7

000
500
000
000

1

1

1

Şimdiye kadar diğer masraf tertiplerinden görülmekte olan
kırtasiye, döşeme ve demirbaş, aydınlatma, ısıtma ve öteberi
gilerleri bu yıl bir bölüm altında toplanmıştır. Bunlar ara
sında sınırlamanın kırtasiye ihtiyacı 2 500 lira ile karşıla
namadığından bu maddeye 1 500 lira fazla konulmuştur. îller
döşeme ve demirbaşına, mıntakalara tevzi edilmiş bulunan mü
fettişlerin büro levazımının tedariki için 1 000 lira eklen
miştir. Sınırlama demirbaşı için geçen sene konulan 750 lira
ihtiyacı karşılayamadığından aktarmak suretiyle ödenek ek
lenmiş olduğundan 25 komisyonun ihtiyaçları karşılığı ol
mak üzere bu sene 1 250 lira fazlasiyle 2 000 lira teklif edil
miştir. Yine Amenajman grupları da mıntakalara tevzi edil
miş olduğundan büro demirbaş ihtiyaçları için bu maddeye
4 500 lira fazla teklif edilmiştir. Ağaçlandırma ve fidanlık
ların döşeme ve demirbaşından satın alınmakta olan motorlu
tulumba, pulluk, püskürtme aletleri gibi teknik malzeme ve
av tüfekleri başka bölümlere alınmış olduğundan buradan dü
şülmüş ve 30 000 lira da noksan teklif edilmiştir. Yine ağaç
landırmanın aydınlatmasından 4 000, ısıtmasından 1 000 lira
tasarruf edilmiştir. Amenajman aydın 1 atmasına 700, ısıtması
na da 1 000 lira eklenmiştir.
Basılı kâğıt ve .defterler
1 Merkez ve iller basılı kâğıt ye defterleri
2 Amenajman
»
»
» T>
3 Ağaçlandırma ve fidanlıklar basılı kâğıt ve defterleri
Bu bölümün merkez ye iller basılı kâğıt ve def terlerinden
5 000 lira tasarruf .şdiJmiştir. Buna mukabil Amenajman hari
talarını nalmmaşı için teşkili düşünülen harita ekiplerinin
( S. Sayısı : 152 )
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ihtiyacını karşılamak üzere 1 700 lirafazla teklif edilmiştir.
Ağaçlandırmanın basılı kâğıt ve defterler maddesinden de
3 500 lira tasarruf edilmiştir.
'
1
2
3
4

1
2
3
4

Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri
Merkez posta ve telgraf ücretleri
İller
> >
»
»
Merkez telefon ve başka haberleşme giderleri
İller
»
»
»
»
»
Şimdiye kadar 1 maddede gösterilen posta ve telgraf ücret
leri bu sene merkez ve iller geçen ve eski yıllar sarfiyatına
ayrılarak başka maddelere konulmuş ve 14 000 lira tasarruf
edilmiştir. Telefon ve başka haberleşme giderlerinden de
1 000 liranın tasarrufu mümkün görülmüştür.
Kira karşılığı
Merkez
İller
Sınırlama
Amenajman
Bu bölümün 1 ve 2 nci maddelerinden 8 500 ve 3 ncü mad
desinden 4 000 lira tasarrufu mümkün görülerek bu miktar
noksaniyle teklif edilmiştir. Buna mukabil Amenajman Gurup
ları için kiralanacak binalar için 1 500 lira fazlası ile 2 000
lira konulmuştur.
Giyecekler
Yalnız merkez hizmetlileri elbise, ayakkabı ve palto ihtiyaç
ları karşılığı olarak konulan bu ödenekten 2 500 lira tenzili
lâzımgelmiştir.

1
3
4
5
6
8
9

Yolluklar
.
Sürekli görev yolluğu
Sınırlama geçici görev yolluğu
Amenajman geçici görev yolluğu
Ağaçlandırma ve fidanlıklar geçici görev yolluğu
Teknik araştırma istasyonları geçici görev yolluğu
Yabancı memleketler yolluğu
Yabancı uzman ve hizmetlileriyle tercümanları yolluk ve giderleri
Bu bölümün 1 nci maddesine geçen yıla nazaran fazla konulan
20 000 lira emekliye ayrılacak 46 memurun yollukları karşılığı
olarak konulmuştur. Üçüncü sınırlama maddesine geçen yıl öde
nek konulmadığından bu hizmetin gördürülmesinde zorluklarla
karşılaşılmış ve ihtiyaçların kısmen merkez geçici görev yol
luğundan teminine çalışılmıştır. Halbuki sınırlama komisyon
larının başkan, üye ve kâtiplerinin ilk kampa çıkış ve dönüşlerindeki yolllklariyle hayvan kiraları ve kâtiplerinin kamp
lardan kasabalara gelip gitme yollukları ve nakil vasıtaları
ücretlerinin ödenmesi icabcdoeeğinden bu madde açılarak
i 9. Sayışı : 152 )
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3 000
17 000
4 000
2 000
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20 000
10 000
10 000
10 000

40 000
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3 000
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20 000 liralık ödenek teklif edilmiştir.
Amenajman hartalarının süratle alınmasını teminen Harta Ge
nel Müdürlüğü ile mutabık kalınmak suretiyle harta ekipleri
teşkiH kararlaştırılmış ve bu ekiplerde çalşacak mühendislerin
açılacak 2 aylık bir kursa tâbi tutulmaları icabetmiş olduğun
dan kursa davet edilecek mühendislerin yolluk ve masrafları ile
vazife yerlerine dönüş masraflarını karş-lamak üzere bu madde
ye 10 000 lira fazlasiyle 25 000 lira teklif edilmiştir.
5 nci ağaçlandırma maddesinden 7 000, teknik araştırma istas
yonları maddesinden de yine 7 000 lira tasarruf edilmiştir. Ya
bancı memleketlere tetkikat için memur gönderilmesi düşünül
mediği gibi yabancı uzman getirilmesi de derpiş edilmediğinden
bu maddelere ödenek konulmamıştır.
309
1
2
3
4
5

412
—
414

Taşıt giderleri :
Merkez taşıtları İşletme giderleri
Merkez taşıt onarma giderleri
Ağaçlandırma ve fidanlıklar taşıtları işletme giderleri
Ağaçlandırma ve fidanlıklar taşıtl-arı onarma giderleri
Motorsuz taşıt giderleri
1950 yılında fidanlıklar ihtiyacı için yeniden satmalınacak 3
kamyon ile 3 jeep arabasının giderleri de göz önünde tutula
rak geçen yıla nazaran motorlu taşıt giderlerine 1 000 li
ra fazla konulmuştur. Yine fidanlıklar ihtiyacı için satmalı
nacak 1 çift araba hayvanı ile 5 aded hizmet hayvanı ve mev
cut 2 tayın yıllık giderleri göz önünde tutularak motorsuz
taşıt giderleri maddesine geçen yıla nazaran 5 000 lira fazla
sı ile 25 000 lira teklif edilmiştir.
Hastalıklarla ve böceklerle savaş için lüzumlu ilâçlar
lığı
Bu sene yeni ilâçlar tecrübe edileceği ve savaşa
rileceği cihetle 5 000 lira fazla teklif edilmiştir.

7 000
3 000
22 000
8 000
25 000

10 000

15 000

20 000
70 000
2 500

110 000
125 000
2 000

karşı

önem ve

Taşıma giderleri :
1 Sınırlama işleri taşıma giderleri
2 Amenajman işleri taşıma giderleri
4 Teknik araştırma istasyonları taşıma giderleri
25 Sınırlama Komisyonu, başkan, üye vo kâtiplerinin 150 iş
günü itibariyle ve günde 6 lira kira ile tutacakları 100 hayva
nın ve 2 bilirkişinin 110 iş günü için 4 lira kira ile tutacak
ları 50 hayvanın kira karşılığı olarak 110 000 lira hesap ve
teklif edilmiştir.
10 Amenajman grupunda 50 mühendisin her birinin kirahyacağı 1 hayvanın gündelik kirası 7 lira olduğuna göre 175
iş gününde 50 hayvanın kirası karşılığı 52 500 lira, harita
ekiplerinde çalışacak 30 mühendisin 30 hayvanının 7 liradan
150 iş günü için hayvan kirası 31 500 Ura ve bu ekiplerin
( S . Sayışı : .152 )
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eşya ve malzemesini nak.etmek üzere her ekibe verilecek 3
mekkârenin günde her birinin 6 lira üzerinden kirası 150 iş
günü için 40 500 lira ki ceman 124 500 lira eder. Bu maddeye
500 lira fazlasiyle 125 000 lira konulmuştu?.
Okullar ve Yurtlar genel giderleri.
Orman Fakültesi Yurdu genel giderleri
Orta Orman Okulu
»
»
Orman Fakültesinin 2, 3, 4 ncü sınıflarında parasız okuyan
]39 öğrencinin her türlü masraflariyle birinci, sınıfa alman
50 öğrencinin kurs giderleri karşılığı olarak geçen yıla na
zaran 12 541 lira noksaniyle 202 560 lira konulmuştur. Nok
sanlık geçen yılın 189 parasız yatılı öğrencisine mukabil bu
yıl 139 öğrenci bulunrn asandandır. Yalnız günlük iaşe geçen
yıl 150 kuruştan iken bu sene 200 kuruştan hesap edilmiş o1duğundan ancak 12 541 lira tasarruf edilmiştir.
Orta Orman Okullarından biri lâğvedilerek öğrencileri di
ğer okula nakledilmiştir. Halen mevcut 100 öğrencinin her
tür'ü giderleri karşılığı olarak geçen yıla nazaran 100 000
lira noksaniyle 105 000 lira teklif edilmiştir.

215 101
205 000

202 560
105 000

Teknik araştırma istasyonları ve denemeler giderleri
Bu istasyonların yaptırılan plânlarına göre tesisi ve faaliyeti
şevki henüz mümkün olmadığından geçen yıla nazaran 14 499
lira noksanı ile 4 000 lira teklif edilmiştir.
Teklif edilen 4 000 lira yaptırılacak bâz' araştırma ve tecrübe
lerin giderleri karşılığıdır.

18 499

i 000

Harita ve kadastro işleri
Amenajman ve sınırlama haritalarının bastırılması ve bu iş
için yapılacak diğer her türlü giderleri karşılamak üzere geçen yıla nazaran 18 500 lira fazlası ile 21 100 lira konulmuş
tur.

2 500

21 000

1

5 000

80 000
65 000

140 000
10 000

Pasif korunma:
Hâsıl olabilecek her hangi bir ihtiyacı karşılamak
siyle konulmuştur.

mülâhaza-

Sınırlama
3116 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince yapılacak öde
meler.
Başka giderler
Sınırlama komisyonlarında çalıştırılan başkan ve üylere 3116
sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince günde zammı ile bera
ber 225 kuruş yevmiye verilmektedir. Bu para günlük masrafın
yarsmı bile karşılamaya kâfi gelmediğinden
halen
Bü
yük Millet Meclisi encümenlerinde görüşülmekte olan Kanun
tasarısında bu memurlara harcirah hükümleri dâhilinde günde
lik verilmesi derpiş edildiğinden 25 komisyon başkan ve üye( S. Sayısı : 152 )
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leri ile kâtiplerinin gündelikleri buna göre hesaplanarak konul
muştur.
Şimdiye kadar bölümün başka giderler maddesinden öden
mekte olan işçi gündelikleri teknik malzeme
satmalma
ve
onarma karşılıkları başka bölümlere aktarılmış olduğundan bu
maddeye ancak çeşitli diğer ihtiyaçlar karşılığı olarak 10 000
lira konulmuştur.
Amanejman
1508 sayılı Kanun ereğince verilecek tazmint
Başka giderler
Harta Genel Müdürlüğü ile mutabık olarak amanejman ha
ritalarının süratle alınması kararlaştırıldığından bu iş için
yeniden teşkil edilecek olan 15 harita ekibinde çalışacak 30
mühendisin tazminat gündelikleri ile yardımcı olarak çalıştı
rılacak haritacıların gündelikleri karşılığı olmak üzere 40 000
lira fazlası ile 70 000 lira konulmuştur. Esasen 1949 Bütçesi
konulan 30 000 amanejman
grupunda çalışanların istihkakı
nı karşıhyamadığından aktarma suretiyle bu maddeye daha
28 282 lira eklenmiştir. Şimdiye kadar başka giderler madde
sinden ödenmekte olan işçi gündelikleri ile teknik malzeme ve
silâh mubayaa ve onarması bu sene banka bölümlere aktarıl
mış olduğundan bölümün 2 nci maddesine diğer çeşitli ihtiyaç
lar karşılığı olarak ancak 45 000 lira konulmuştur.
Ağaçlandırma ve fidanlıklar
1508 sayılı Kanun gereğince verilecek tazminat
Başka giderler
1950 yılında ağaçlandırma işlerine hızverilmesi bu meyanda
Amasya sel yatağının ağaçlandırılması ve Konya ile Van'da
birer fidanlık tesisi kararlaştırıldığından bu bölümün 1 nci
maddesine geçen yıla nazaran 10 000 lira fazlasiyle 25 000
lira konulmuştur.
İkinci başka giderler maddesinden bu sene fidanlık arazisi sa
tmalma ve kamulaştırma bedelleriyle, işçi gündelikleri, tek
nik alât ve teçhizat satmalma bedelleri, su tesisatı ve motorlu
tulumba giderleri tefrik edilerek başka bölüm ve maddelere
konulmuş olduğundan yalnız müteferrik giderler karşılığı ola
rak bu maddeye 18 000 lira konulmuştur.
Yayın ve propaganda giderleri:
Satmalma ve abone karşılığı
Başka her çeşit giderler
Bu bölüme geçen yıla nazaran 12 000 lira noksan konulmuştur.
Konorre ve konferanslara iştirak edeceklerin yolluk ve gilerleri
Bu ödenek şimdiye kadar yolluklar bölümünün
(Yabancı
memleketlere gönderilecekler yolluğu) maddesine konulmakta
idi. Bu sene müstakil bir bölüm halinde ifade edilmiştir.
( S . Sayısı: 152)
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458

Fuar ve sergilere katılma giderleri
Bu ödenek başlıca izmir Fuarına iştirak giderlerini karşılamak
üzere konulmuştur.

—

476

Kurs giderleri
Harita Genel Müdürlüğü ile imzalanan Protokol
gereğince
mütehassıs harita subayları tarafından amortisman mühendis
lerine harita alma usullerinin gösterilracsi için açılacak kura
giderleri karşılığı olarak konulmuştur.

1

Hükme bağlı borçlar
îlâmâ müsteniden Hazineye ödenmesi gereken 211 735 lira ile
diğer istihkak sahiplerine ödenecek i 3 2fö Uranın karşıla ıabilmesi için geçen yıla nazaran 225 000 lira iazlasiyle 250 0(0 lira
konulmuştur.
1946 yılı Bütçe Kanununun 7 nci maddesi gereğince Ziraat
Bankasından ödünç alınan paranın faiz ve diğor giderleri
Bu borç tamamen ödenmiş olduğundan bu sene Ödenek konul
mamıştır.

25 000

250 000

682 903

—

4 000

1

21 998

25 000

600 000
—

600 000
145 000

62 000
3 000

62 000
6 000

505

601

Ormancılık işlerinde faydalı hizmetleri görülen kurumlara yar
dım
Daha önemli ihtiyaçların karşılanması zıruretiyle bu bölüme
ödenek konulmamıştır.

701

Onarma işleri
Genel Müdürlük merkez ve illerdeki muhtelif binalarının kü
çük onarma işlerini karşılamak üzere ge^en yıla nazaran 3 002
lira fazlasiyle 25 000 lira teklif edilmiştir.

711

Kamulaştırma işleri
3116 ve 3785, sayılı kanunlar gereğince yapılmış ve yapılacak
kamulaştırma karşılıkları
2 Fidanlık arazisi satmalma ve kamulaştırma giderleri
Bu bölümün birinci maddesine konulan ödenek kamulaştırılan
ormanların taksitleri karşılığı, ikinci maddesine konulan öde
nek ise Konya ve Van'da yeniden kurulacak fidanlıklarla Amas
ya Selyatağı arazisinin kamulaştırılması karşılığı olarak konul
muştur.

2 000

5

000

1

721

Taşıt satmalma karşılığı :
1 Motorlu taşıtlar satmalma karşılığı
2 Motorsuz
»
»
T>
Birinci maddeye konulan 62 000 lira ile bölge orman fidan
lıklarının ihtiyacı için yeniden sat"naiınacs.k 3 kamyon ile 3
jeep arabasının satmalma karşılığı, 2 ncı maddeye geçen yıla na
zaran 3 000 lira fazlasiyle konulan 6 000 lira ise yeniden satmalmacak 2 çift atlı, 1 tek atlı amba ile 5 nded hizmet hayvanı
satmalma karşılığı olarak teklil edilmiştir.
( S. Sayısı : 152 )
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Yangın söndürme alât ve cihazları
Mevcut alât ve cihazlarla idare edileceğinden
edilmemiştir.

3 G50
ödenek

1

teklif

Teknik alât ve cihazların satmalma ve onarılması
1 Sınırlama teknik aletlerini onarma bedellerini
2
>
»
» satmalma bedelleri
3 Amenajman teknik aletlerinin onarma bedelleri
4
»
»
» satmalma boielleri
5 Ağaçlandırma ve fidanlıklar motorlu ve motorsuz her nevi teknik
alât ve cihazlarının onarma bedelleri
6 Ağaçlandırma ve fidanlıklar motorlu ve motorsuz her nevi
alât ve cihazlarının satmalma bedelleri
Her türlü teknik hizmetin ihtiyaç gösterdiği teknik alât ve
malzeme bedelleri ötedenberi taallûk ettiklari hizmetlere ait ter
tiplerin başka giderler maddesinden verilmekte idi bu sene mez
kûr aletlerin satmalma ve onarma karşılıkları tefrik edilerek
bu bölümde toplanmıştır. Ve ihtiyaca ödenek teklif edilmiştir.
3116 sayılı Kanunun 91 nci maddesi gereğince alınacak silâh
ve teçhizat
2 Amenajman guruplarında ve harita ekiplerinde çalışacak mü
hendis ve mühendis yardımcılaına verilecek tabanca ve le
vazımı satmalma giderleri
3 Fidanlıklarda kullanılacak av tüfekleri ve levazımı satmalma
giderleri
Bu bölümde yeniden açılmış alâkalı bölümlerin başka gider
ler maddesinden ödenek tefrik edilerek bu maddelere konul
muştur.
Yapı işleri
1 Bina yapımı giderleri
2 Bina yapımı için satınalınacak veya kamulaştırılacak arazi
bedelleri
Rina yapımı için geçen yıla nazaran 321 510 lira noksaniyle
119 990 lira teklif edilmiştir. Bu paranın 50 000 lirası Lüle
burgaz Fidanlığında 1949 yılında başlanmış ve inşaatı halen
devam etmekte olan fidanlık binasının ikmal inşaatı kar
şılığı 20 000 lirası Hatay - Bedirge Fidanlığında
yapılacak
lojmanla bir bölge binası, 49 990 lirası da Tarsus Fidanlı
ğında yapılacak üstü lojmanlı bir bölge binası karşılığı ola
rak konulmuştur. İkinci maddedeki 130 010 lira ise, Genel
Müdürlük binasının arsa bedeli olup işletmeler döner serma
yesine ödenmesi lâzımgelmektedir. Vaktiyle bu arsa merkez
işletmesince satınalmmış ise de bedelinin döner sermayeden
mahsubu mümkün olmadığından bu bedelin döner sermaye
ye ödenmesini temin maksadiyle bu ödenek teklif edilmiştir.

( S. Sayısı; 152)
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Fidanlıkların her nevi su tesis ve onarma giderleri
Bölge orman fidanlıkları arazisinin sulama ihtiyacını karşı
lamak üzere yapılacak her nevi tesisat ile arteziyen kuyuları
açılması gibi ihtiyaçların karşılanması için konulmuştur. Bu
ihtiyaçlar şimdiye kadar başka giderler maddesinden karşı
lanmakta idi.
Devlet Orman işletmeleri döner sermayesi
Bütçe durumu dolayısiyle bu bölüme ödenek konulmamıştır.

1950 yılı
teklifi
52 000

194 100

Bütçe gelirinin tahminine gelince
1950 yılı
tahmini

Gelirin evsidi
Devlet orman işletmelerinden alınacak tarife bedeli

10 500 000

Piyasaya ve resmî dairelere yapılacak tomruk satışından
Mden direği satışından
1/10 tarifeli köylü zatî ihtiyacı için tomruk satışından
Devlet Demiryolları ve Bayındırlık Bakanlığına Travers atışından
P. T. T. İdresi ve belediyeler ihtiyacı için d'.rek satışından
Resmî daireler ve piyasa kereste satışından
1/10 tarifeli köylü zatî ihtiyacı için odun satışından
Köylü pazar satışı ve piyasa ihtiyacı için od.nı satışından

2 778 000
150 000
75 000
80 000
120 000
1 120 000
510 000
1 700 000
Toplam

Eski yıllardan bakiye tarife bedeli
Genel Toplam
Eski yıllardan Devlet Orman İşletmeleri gvnel giderlerinden Genel Müdürlük
payı artıkları
(Genel Müdürlük teşkilât kadrolarına dâhil olup Devlet Orman İşletmelerinde
hizmet gören memurların eski yıllardaki ayTık ve ücretleri artı İdaridir.)
Devlet ormanlarından eldeki sözleşmelerle yapılacak tahsilat
Bu sözleşmeler hemen hemen tasfiye edilmek üzere olduğundan geçen
den 2000 lira noksaniyle 3 000 lira tahmin edilmiktir.

6 533 000
3 967 000
10 500 000
5 297 543

3 000
sene

Çeşitli gelir
1949 Bütçesinde bu bölüm için 12 665 lira tahmin edilmiştir.
Ağustos 1949 sonuna kadar yapılan tahsilat 15 727 liradır. Mahaza bölümün
mahiyeti nazarı itibara alınarak geçen yıla nazaran 17 281 lira fazlasiyle
29 946 lira tahmin edilmiştir.

29 946

Eski yıllar satışından yapılacak tahsilat
1949 yılmm 5 000 lira tahminine mukabil Ağustos sonuna kadar yapılan tahsilat

3 000
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— 171950 yılı
tahmini

Gelirin çeşidi
702 liradan ibaret olduğundan geçen yıla nazaran 2 000 lira noksaniyle 3 000
lira tahmin edilmiştir.
Orto Orman Okulu
*
iki ortaokuldan biri kaldırılmıştır. Diğer birinde 1949 - 1950 ders yılında an
cak 10 paralı öğrenci alınacağından beher öğrenci için 345 liradan 3 450 lira
tahmin edilmiştir.

3 450

işletmeler adına ticaret okulunuda okuyan 19 öğrencinin Orta Orman Okulun
daki iaşe, ibate ve diğer giderleri karşılığı olup işletmelerden alınacak para.
Bu öğrenciler okulu bitirdikleri ve başka da öğrenci almmıyacağı cihetle ge
lir tahmin edilmemiştir.
Müsadereli emval karşılığı
1949 yılında bu bölümden yapılan tahsilatın tahmin edilen miktarı geçeceği
anlaşıldığından 5 000 lira fazlasiyle 10 000 lira tahmin edilmiştir.

10 000

Toplm 15 846 939

(S. Sayısı: 152)

Rapor
26.1.1950

Bütçe Komisyonu Başkanlığına
Yurt ormanlarını korumak, işletmek, imar etmek, verimlerini artırmak, yeniden orman yetiş
tirmek, gereken müesseseleri kurmak ve eleman yetiştirmek maksadiyle 1937 yılında kurulmuş
olan Orman Genel Müdürlüğünün 1950 yılı gelir ve gider bütçesi geçen yıla nazaran 1 898 926 lira
fazlasiyle 15 846 939 lira olup artış payı % 13,5 tir.
Bütçenin tahliline girmeden önce Genel Müdürlüğün katma ve işletmeler adiyle iki bütçesi oldu
ğunu, katma bütçe giderlerinin tamamile mütedavil sermayeli Devlet Orman işletmeleri tarafın
dan sağlandığını hatırlatmalıdır. Geçen yıl bütçe raporumda hem tasarrufu sağlamak, hem de iş
lerin umumi seyrinin kolaylıkla tetkik ve mütalâasına imkân vermek üzere iki muhasebenin bir
leştirilerek Genel Müdürlüğün tek bütçe ile yürütülmesi dileği izhar edilmişti. Bu dileğe uyularak
Genel Müdürlükçe hazırlanan bir kanun tasarısının bakanlıkların mütalâasına sunulduğu öğrenil
miştir.
I - Gider Bütçesi
Genel Müdürlüğün 1950 yılı Gider Bütçesine ait rakamlar ve bu yıl başarılacak işler aşağıda izah
edilmiştir.
1.

Giderlerin kısımlara dağılışı :

Genel Müdürlük giderlerinin kısımlara dağılışı ve 1949 a göre 1950 yılındaki
şöyledir :
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Bütçe tertiplerinde hemen her yıl yapılan değişiklik dolayısiyle kısımlar arasındaki mukayese.den bir netice çıkarmak zor olmakla beraber şu hakikatları ortaya koymak mümkündür.
1. Bütçenin umumi yekûnuna nispetle en yüksek pay personel giderlerindedir. Bu nispet aynı
zamanda geçen yıldan da yüksektir. Bunun başlıca sebebi 1950 de aylıklar, geçici hizmetliler bö
lümüne yapılan zamlardan, geçen yıl daire hizmetlerinde yer alan işçi gündeliklerinin buraya
almmasmdandır,
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- 1 9 2. Gelir bütçesinin diğer kısımları hem genel toplamda aldıkları nispetler bakımından küçük,
hem de geçen yıla nazaran noksandırlar.
1949 za göre 1950 yılında en çok noksanlık kaydedenler borçlar ve daire hizmetleri kısımları
dır. Bunları yönetim ve yatırımlar kısmı takip etmektedir.
2.

Gider bütçesindeki artış ve azalışlarla sebepleri :

Genel toplam nazara alınınca 1950 gider bütçesi geçen yıldan 4 258 518 lira bir fazlalık ve
2 361 592 lira bir eksiklik göstermekte ve binnetice hakiki artış 1 896 926 liraya varmaktadır.
A) Artışlar : Genel toplamda 3 317 650 liraya varan, artışların % 73,5 ğu personel giderle
rine, % 0,6 yönetim giderlerine, ;% 19 u daire hizmetlerine, % 6,9 u borçlara aittir.
Personel giderleri kısmında en çok artış kaydeden tertipler aylıklar, geçici hizmetliler emekli
keseneği, emekli dul ve yetim aylık ve ödenekleri, bölümleridir. Ayrıca geçen sene daire hizmetle
rinin muhtelif tertiplerinde yer alan ve miktarı 1 milyonu aşan işçi gündeliklerinin bu kısma nak
ledilmesi de yekûnu kabartmıştır.
Aylıklar bölümündeki fazlalık 860 150 lira olup L cetvelinden çıkarılan 70 mühendisin kadro
tutarları, 726 memurun 1 veya 2 üst dereceye terfi karşılıkları ayrıca bu sene kadrosuz istihdam
edilecek 84 stajer içindir. Tarım Bakanlığında olduğu gibi burada da kadrosuz istihdam edilen
memurlar sayısı yıldan yıla artmaktadır. Bunların sayısı bu yıl eklenenlerle 286 ya varmış bulu
nuyor.
Geçici hizmetliler ücretindeki fazlalığa gelince; şimdiye kadar işletmeler bütçesinden karşılanan
ve sayıları 1830 u bulan yangın gözetleme ve yangın koruyucu ücretlerinin bu yıl katma bütçeye
alınmasmdandır.
Emekli keseneğindeki fazlalık yeni çıkarılan kanun icabıdır. Milyonluk işçi gündeliklerine ge
lince, aslında tamamiyle hizmetle ilgili olan bu masrafların bu kısımda değil daire hizmetlerinde
gösterilmesi maslahata daha uygun düşer.
B)

Azalışlar :

Genel toplamı 1 402 724 lirayı bulan azalışların % 6,5 i personel % 2,5 i yönetim giderlerine
% 15,1 i daire hizmetlerine % 48,3 ü borçlara, % 0,5 i yardımlara, % 27,1 i yatırımlara aittir.
Personel giderlerinde azalış kaydeden bölümler sırasiyle hizmetliler, yabancı uzmanlar, banka
veznedarlık ücretleri bölümleridir. Yönetim giderlerindeki noksanlık P. T. T. ücretleri kira kar
şılığı, merkez büro giderleri, basılacak kâğıt ve defterler, giyecekler tertiplerinden yapılan tasar
ruflardandır.
Daire hizmetleri kısmındaki azalışın sebepleri ise 1 okulun kapatılması dolayısiyle okullar ve
kurslar genel gilerlerinde 100 bini mütecaviz bir indirme yapılmasından teknik araştırma ve de
nemeler örnek orman işletmeleri, yayın ve propaganda, fakülteyi bitireceklere verilecek avans
bölümlerine ya az veya hiç tahsisat konmamasındandır. Umum Müdürlüğün çalışmalarına yön
verecek bir mahiyet taşıyan teknik araştırmalar ve denemeler tertibindeki ödeneğin artırılacak
yerde azaltılması, kadro yokluğu yüzünden 1 orman okulunun kapatılması konuları üzerinde durul
maya değer.
Yardımlar kısmındaki azalış bu bütçeden ormancıların biricik gönüllü teşekkülü olan cemiyete
yapılmakta olan yardımın düşülmesinden ileri gelmiştir. Maliye Bakanlığı Bütçesinden birçok cemi
yetlere bu yardım yapılırken Ormancılar Cemiyetine yapılan yardımın buradan indirilmesi sebebi
anlaşılamamıştır.
Borçlar kısmındaki azalış 1946 yılında Ziraat Bankasından işletmeler için alman borcun büyük
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- â û bir kısmının ödenmesinden; yatırımlardaki noksanlık ise, yapı işleri bölümüne az ödenek
masından ve bu yıl orman işletmeleri döner sermayesine hiçbir tahsisat aynimamasmdandır.
3.

kon

Gider Bütçesine konmuş ödeneklerle başarılacak işlere dair :

Gider Bütçesine konan ödeneklerle Umum Müdürlük geçen yıllarda olduğu gibi 1950 yılında da
aynı hizmetleri yapmaya devam edecektir. Bu hizmetlerin mahiyeti hakkında bir fikir vermek
üzere bâzı önemli iş şubelerinde geçen yıl başarılan ve 1950 de başarılacak işlere dair aşağıda
kısaca bilgi verilmesi uygun görülmüştür.
1.

Sınırlama işleri :

Devlet ormanlarının sınırlandırılması OrmanKanununun hükmü icabmdandır. idare 1937 den
bu yana kanun hükmünce kurulmuş olan komisyonlar marifetiyle bu işe devam etmektedir. Şimdi
ye kadar Türkiye orman sahasının % 34 ünü bulan 3 582 000 hektar orman sahasında tahdit işi bi
tirilmiştir. Yapılan tahdit neticelerine göre kilometre tul 12.5 liraya ve bir hektar orman sahası
28.25 liraya mal olmuştur.
Umum Müdürlük sınırlama içlerini hızlandırmak için tahdit komisyonları sayısını 25 ten 30 za
çıkarmayı tasarlamaktadır. Yüksek Meclise sunuLnuş olan 3116 sayılı Orman Kanununu tadil eden
tasarı kabul edilerek bu komisyonlarda çalışanlara verilmekte olan yevmiyeler artırılırsa geri ka
lan ormanlar da tahdit işinin 10 yılda bitirileceği umulmaktadır. Bu ümitle bu yıl sınırlama bölü
müne konmuş olan ödenekler artırılmıştır.
2.

Amenajman ve harita işleri :

Ormanlardan yapılacak kesimlerin
emretmektedir. 1924 ten beri kurulmuş
zimine yarıyacak mikyasta haritaların
ler aynı zamanda işin % 75 ini teşkil

amenajma.ı plânlarına istinat etmesini kezalik Orman Kanunu
olan amenajman heyetlerinin çalışmalarına reğmen plân tan
bulunmaması yüzünden bu iş bitirilememiştir. Çünkü bu heyet
eden haritayı da bizzat yapmak zorundadırlar.

Umum Müdürlük gerek ormancılık politikasının ana hedeflerini tesbite yarıyacak realiteleri elde
etmek, gerek ormaUarm devamına halel gelmeden her sene ormanlardan kesilecek ağaç servetini tâyin
ptmek ve ilerde yapılacak kuruluşlara ve saireye esas teşkil etmek üzere 1944 - 1947 yıllarında 1 ,
100 000 ölçekli memleket haritasına dayanarak birinci devre amenajman plânlarını tanzim etmiş
tir. Şimdi de idare Harita Umum Müdürlüğü ile iş birliği halinde 1 : 25 000 ölçekli haritalardan fay
dalanmak suretiyle katî amenajman plânlarının tanzimine geçmiş bulunuyor.
Birinci devre amenajman plânları yapılmış ormanlık saha 15 936 000 hektar olup plânları tan
zim edilmekte olan 3 ilce ile henüz başlanmamış olan 2 ilçenin orman sahası bu yekûndan hariçtir.
Bu maksatla harcanan para takriben 535 000 liradır.
1924 yılından bu yana 1 390 000 hektar ormaıhk sahanın
hektar sahanın da revizyonu yapılmıştır.

katî

amenajman

plânları,

663 000

Geçen yıl teknik eleman sayısı 46 ya varan 8 heyet, Harita Umum Müdüıiüğündan sağlanan
1 : 25 000 ölçekli haritaların yardımiyle, 250 000 lira harcıyarak 197 000 hektar ormanlık sahanın
katî amenajman pplânlarmı yapmış, 19 000 hektar ormanın revizyonunu bitirmiştir.
1950 yılında heyet sayısı 10 a çıkartılarak memleketin muhtelif yerlerinde amenajman işlerine de
vam edilecektir.
İdare gelecek yıl bir yandan amenajman faaliyetine devam ederken öte yandan da Harita Umum
Müdürlüğü ile birlikte ormanların en çok tekasüf ettiği yerlerin 1 : 25 000 mikyasında harita alma
işine başlıyacaktır. Bu maksadı sağlamak üzere bütçenin harita ve kadstro işleri bölümüne fazla
ödenek konmuştur.
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Ağaçlandırma ve fidanlıklar :

^

Yurdun orman sahasını genişletmeyi hedef tutan bu servisin vazifesi kurulmuş ve kurulacak fi
danlıklarda fidan yetiştirmek ve orman kurmaktır.
Şimdiye kadar kurulmuş olan fidanlıkların sayısı 12 si Katma bütçeden 4 ü işletmelerden olmak
üzere 16 dır. 1949 da bu fidanlıkların istihsal mık.arı 4, 5 milyonu mütecavizdir. Bize vernen rakam
lara göre 3 - 5 yaşlı bir fidanın maliyeti 25 - 30 kuruş arasmdadır. Gelecek yıl mevcut fidanlık
lara 2 Bölge fidanlığı daha katılacaktır.
Genel Müdürlüğün orman kurma faaliyeti köy ve kasabalarda ağaçlandırma mükellefiyeti ile or
man sahasını genişletmek, orman içi ve dışı ağaçlandırmalar yapmak yönierindendir. Şimdiye ka
dar 36 ilin 403 köy ve belediyesinde ağaçlandırma mükellefiyeti tatbiki suretiyle 2 936 hektar saha
da faaliyete geçirilmiştir. Dikilen fidan sayısı 2 1J0 bini aşmıştır. Geçen yıl köy ve kasabalara dikt i r i e n fidan sayısı ise 360 bini mütecavizdir. Ayrıca fidanlıklardan resmî dairelere ve şahıslara 3
milyona yakın fidan dağıtıldığı gibi ayrıca elindeki ağaçlık sahaları genişletmiştir. Bu cümleden
olarak Hatay'ın Amik Bataklığında 350 hektar sa.ıa ağaçlandırılmıştır.
1950 yılında bir taraftan ağaçlandırma mükel efiyetine fidan dağıtımı faaliyetine devam edi
lirken öte yandan da mevcut kavaklık sahaları genişletilecektir. Ayrıca sel yataklarının tahkimi maksadiyie Amasya'da başlanmış olan 200 hektarlık sahanın ağaçlandırılması tamamlanacaktır.
1949 yılında 25 Orman İşletmesinde 3000 hektar çıplak sahanın ekim yoliyle ormanlaştırılmasına geçilmiştir. 1950 de bu faaliyet 25 Orman işletmesinde 3200 hektar sahada yapılacaktır.
Yetersiz olan % 10 orman nispetini P/o de yirmiye çıkarmayı hedef tutan açağlandırma işleri
nin bu tempo ile hedefine ulaşması asırlara muhtaçtır. Kaldı ki bugün kurulmuş olan bir ormanın
faydalı tesirlerinden ve mahsulünden istifade etmemiz ele onlarca yıla mütevakkıftır. Bu itibarla
gelecek yıllar bu sahaya ayrılacak ödeneklerin artırılmasını beklemek ve faaliyetin hızlandırılma
sını istemek benim için bir borçtur.
4.

Hastalık ve böceklerle savaş :

Geçen yıllarda Orman işletmelerinden verilen ödeneklerle yapılmakta olan hastalık ve böceklerle
savaş masrafları 1950 den itibaren katma bütçeye alınmış bulunuyor. Ormanı yokeden nebati ve hay
vani menşeli hastalıkların sayısı son yıllarda artmıştır. Bu itibarla savaş da sıklaştırılmıştır. Hek
tar başına 7 - 8 lira harcanmak suretiyle 1948 yılında 57 000, 1949 da 10 000 hektar orman sahası
böceklerden temizlenmiştir. Gelecek sene Doğu Karadeniz ve Trakya mmtakalarmda başlanmış olan
mücadele devam edecekti*..
Muhtelif sebeplerin tesiri altında olarak muvazenenin bozulması yüzünden Türkiye ormanları
geçmiş zamanlara nispetle daha çok hastalıkların tehdidi altındadır. Böceklerin ormanı yok edici te
sirlerinin gelecek yıllarda daha da artması beklenebilir. Bu itibarla vakit geçirmeden hastalıklı or
man saha.arının ve tahribat nevilerinin tesbit edilmesi, sonra da. ilim müesseselerimizle, iş birliği
halinde bir savaş plânı tanzim edilerek en önemli bölgeler başta olmak üzere metotlu bir mücade
leye girişilmesi şarttır.
5.

Orman yangınlariyle savaş :

Ormanlarımızın yok olmasında mühim bir faktör olan yangınlarla savaş Umum Müdürlüğün bir
numaralı işlerindendir, idare bir yandan yangını önliyeeek tedbirlere baş vururken öte yandan
da çıkan y a n g ı n ı n süratle bastırmak yolundadır. Bu maksatla Orman işletmelerinde yangın gö
zetleme kuleleri inşasına ve yangın mevsimlerinde muvakkat bekçi istihdamına önem verilmiş bulu
nuyor. Şimdiye kadar ormanlarda 121 kule ve 248 kulübe yaptırılmıştır, 1950de bunlara 32 ku
le ve 120 kulübe daha eklenecektir.
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1 640 000 lira zarara sebep olmuştur.Aunan ve ilerde muhakkak alınması gereken tedbirler saye
sinde hasar miktarının azalması beklenebilir.
Hasar miktarının azaltılması bakımından ehemmiyeti aşikâr olan yangın gözetleme kulesiyle
bekçi kulübe sayısının muayyen esas ve kaidelere göre bir an önce tesbit edilerek hemen inşasına
geçilmesi, bunların işletme merkezlerine telefonla bağlanması iktiza etmektedir.
6.

Orman kaçakçılığı:

Bütün takyit ve ihtimamlara, orman teşkilâtının genişletilmesine rağmen orman kaçakçılığının
yani insan eliyle orman tahribatının yıldan yıla arttığı bir vakıadır. Bunun sebepleri arasında mev
cut ormanların ihtiyaçlarımızı karşılıyacak durumdan uzak bulunuşu, orman mahsulleri fiyatının
yüksekliği, orman mıntakasında oturan fakir halkın kaçakçılığı bir meslek haline getirmesi, ka
nuni mevzuatın kifayetsizliği ve saire sayılabLir. Kanaatimce insan eliyle orman tahriplerinin asıl
saiki gerek aydınlarımızda, gerek halkımızda yerıeşmiş olan ormanı anlayış zihniyetinin yanlışlı
ğında ve bu fena telâkkinin sökülüp atıimamasındadır.
Bu memleket için orman, yokluğuna katlanılmaz bir faktör olarak âmmenin vicdana yerleşme
dikçe, orman siyasi bir metağ olmaktan kurtarılmadıkça milletçe sevilip korunmadıkça yurt or
manları tamamiyie yok olmağa mahkûmdur, bu tahripleri bütün bir husumet âlemine karşı orman
teşkilâtının yalnız başına önlemesi imkânsızdır.
7.

Teknik araştırma istasyonları ve denemeler :

Memleketimizin şartlarına göre ormancılık tekniğinin takip etmesi gereken prensip ve usulle
ri takip ve tesbit etmekle ödevli bu.unan teknik araştırma istasyonları ve denemeler için bu yıl
bütçeye geçen yıla nazaran hiç ödenecek bir ödenek konmaması mucibi teessürdür.
Memleketimizde teknik araştırma ve deneme işlerini düzenlemek maksadiyle 1948 başında İs
veç'ten bir mütehassıs getirilmişti. Ormanlarımızı etüd ettikten sonra iki Türk ormancısını da
yanına alarak İsveç'e dönen bu mütehassıs bir yıllık bir çalışmadan sonra teknik araştırma iş
lerimizin takip edeceği yönlere dair bir plân hazırlamış ve bunu Hükümete sunmuş bulunuyor.
Bu plânı tezelden gerçekleştirmek üzere Umum Müdürlüğün harekete geçmesi gerektir.
II - Gelir Bütçesi
1.

Gelir kaynakları :

ç

Umum Müdürlüğün gelir kaynaklarını teşkil eden varidat 9 kalemden ibarettir. Fakat bunla
rın içinde en ağır basanı orman işletmlerinden alınan tarife bedeli ile işletmeler genel giderle
rinden tahsil edilen Genel Müdürlük payı artıklarıdır. Bu itibarla burada bu iki gelir çeşidi üze
rinde durulmuştur.
A) Orman bedel tarifesi : Bir nevi resim mahiyetini taşıyan orman bedel tarifesi istihsal ile
ilgili olup satışlar yapılmadıkça döner sermayeden katma bütçeye tahakkuk kaydedilip ödenmek
tedir.
Bugün mer'i olan orman bedel tarifeleri 1937 de tanzim edilip 1943 te tadile uğrıyan tarife
lerdir. 1943 yılından sonra hemen bütün eşya fiyatlarında bir artış olmasına rağmen bu tarife
lerde değişiklik yapılmamıştır.
B) Orman işletmeleri genel giderlerinden Genel Müdürlük payı : Genel Müdürlük kadrola
rından maaş ve ücret alan memur ve hizmetlilerin Devlet Orman işletmelerinde çalıştırılmasın
dan dolayı bu işletmelerden alınması gereken paralardır.
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Orman İşletme Talimatnamesinin 6 ncı maddesi hükmünce şimdiye kadar bu şekilde yapıl
mış olan tahakkukların doğru olmadığı neticesine varıldığından 1950 den itibaren bu bölümün
kaldırılması yoluna gidilmiştir. Döner sermaye yalnız bu masrafı nâzım hesaplarda göstermekle
yetinecektir. Ancak geçmiş yıllarda bu bölümde birikmiş olan Genel Müdürlük alacaklarının
tahsili lâzımgeldiğinden bu tertip için gelir tahmin edilmiştir. Gelecek yıl tasfiye edilecektir.
C) Diğer varidat nevileri : Bu varidatı; 1. Orman Fakültesinde, 2. Orta Orman okulların
da ücretli olarak okuyan öğrencilerden alınacak paralar, 3. Ticaret okullarında işletmeler hesa
bına okutulan öğrenciler için döner sermayeden alınacak para, 4. Eski yıllar sözleşmelerine müs
tenit alacaklar, 5. Eski yıllar satışlarından yapılacak tahsilat, 6. Çeşitli gelir meydana getirir.
Miktar bakımından büyük bir yekûn tutmıyan gelir çeşitlerinin bir defa esaslı olarak tasnife
tâbi tutulması, sonra da tasfiyesi cihetine gidilmesi lâzımdır. Çünkü bilfarz 4 ve 5 sıra sayılı
gelir mahiyet itibariyle aynı olduğu halde ayrı ayrı gösterilmiştir.
Gelecek yıl bütçesinin tanziminde bu cihetin dikkate alınması uygun olur.
2.

Gelirlerin azalması:

Katma bütçenin en büyük gelirini döner sermayeli işletmelerden alınan orman bedel tarifeleri
nin teşkil ettiği yukarda arzedilmişti. îstihsal miktarı ile çok sıkı alâkası olan bedel tarifeleri ise
satışlar yapıldıkça katma bütçeye tahakkuk kaydedilmektedir. Son yıllarda satışlar azaldığından
buna muvazi olarak istihsâl de düşmektedir, istihsâlin düşmesi, tevzi masrafları hissesi aynı kal
dığından, bir yandan istihsâl maliyetlerinin yükselmesine, öte yandan satışın azalmasına sebep
olmakta ve binnetice orman tarife bedellerinin eksilmesine müncer olmaktadır. Bu sebeple önü
müzdeki yıllarda katma bütçe gelirlerinin daha çok düşeceğini tahmin etmek hiç de bir kehanet
sayılmamalıdır.
Şimdiye kadar bu gelir noksanının duyulmamış olmasının sebebi, işletmeler elinde ucuza maledilmiş 1 milyon metre kübe yakın bir stokun bulunmasından ve her yıl buna eklenen istihsAllerle vaziyetin kurtarılmasmdandır. Fakat Hükümetçe alman bir karar icabı olarak dışardan ke
reste ithaline müsaade edildiğinden işletmelerin en büyük müşterisi olan Ereğli Kömür İşletmele
rinin Selüloz Müessesesinin ve Devlet Demiryollarının dışardan hammadde ithaline başlamaları,
orman kaçakçılığının artması yüzünden gelecek yıllarda bu varidat daha çok azalacaktır.
İşletmeler varidatını azaltan diğer mühim bir faktör de kabul edilmiş olan bâzı kanunlarla
orman bedel tarifelerinin hiç alınmaması veya tenzilâtlı olmasıdır. Filhakika 3116 sayılı Kanu
nun 17 nci maddesi göçmenlere ve felâketzedelere parasız kerestelik tomruk verilmesini, muad
del 18 nci maddesi orman içinde ve dışındaki köylülere tarife bedelinin 1/10 u mukabilinde ke
restelik, kaplık tomruk ve mahrukat verilmesini 19 ncu madde orman mmtıkasmdaki köylerin
cami, mektep ve köprülerinin inşasına lüzumlu kerestenin tarife bedeli alınmadan verilmesini
âmirdir. Diğer yandan 3867 sayılı Kanunun 13 ncü maddesi Ereğli Kömürleri İşletmesine lüzumlu
m-aden direklerinin mer'i tarife bedelinin 1/2 sinden verilmesi mecburiyetini koymuş ve 4278 ve
5210 sayılı kanunlar da köy okullarına, enstitü mezunu öğretmenlerle köy sağlık memurlarına ve
ebelerinden Orman Kanununun 19 ncu maddesi şümulüne girenlere tarifesiz ve idare masrafsız,
bunun dışında kalanlara da tarifesiz kerestelik tomruk verilmesini âmirdir. İşletmelerin tomruk
ve odun istihsalinin büyük bir kısmı bu mahiyette olduğundan orman tarife bedelinin ve binneti
ce varidatın azalacağı tabiîdir.
Tanınmış bu muafiyetlerin malî portresi hakkıuda bir fikir vermek üzere 1948 yılında işletme
nin 19 milyonu mütecaviz bir fedakârlığa katlandığını kaydetmelidir. 19 milyondan 7 milyonu ta
rifesiz tahsislerden, 7 milyonu tevzii masrafı alınmadan yapılan tahsislerden ve nihayet takriben
5 milyonu da imar masrafı karşılığından yapılan fedakârlıklardan ileri gelmiştir.
( S. Sayısı: 152)

- 2 4 îstihsal mahiyetlerini yükselten ve dolayısiyle satışın düşmesine ve varidatın azalmasına müessir
önemli bir faktör olarak aslında katma bütçeye ait olması gereken bakım, ağaçlama, verimsiz or
manların imarı gibi masrafların döner sermayeden karşılandığını söylemelidir. Gerei bu yıldan
itibaren bir kısım masraflar katma bütçeye alınmıştır. Fakat daha henüz tasfiye edilmesi iktiza
edenleri de vardır.
Satışın azalmasında rol oynıyan diğer bir faktör de politik havadan faydalanarak ormana daha
çok giren köylü ve mütaahhitlerin yapmakta olduğu kaçak istihsallerin artmasıdır.
Birkae yıl sonra idarevi daha zor duruma sokacak olan gelir azalışı konusu ile Bakanlığın ve
Genel Müdürlüğün daha yakından ilgilenmeleri ve bunun için gerekli tedbirlere baş vurmaları
şarttır.
3.

Devlet Orman İşletmeleri Bütçesi :

Gelir bütçesine son vermeden kısaca işletmeler bütçesi üzerinde de durulmalıdır.
mayeli Orman tşletmelerinin işletmeler ve kereste fabrikaları olarak tanzim edilmiş
vardır.

Döner ser
iki bütçesi

1950 yılında takriben 727 bin metre küb kerestelik tomruk, 68 bin metre küb maden direği, 4 400
metre küb tel direği ve 43 800 000 kental odun istihsalini derpiş eden Devlet Orman İsletmelerinin
1950 yılı masraf tahminleri 60 675 466 lira olup geçen yıla nazaran noksanlık 14 426 238 liradır.
Kereste fabrikalarının 1950 yılı masraf tahmini ise 13 709 490 liradır.
idare, işletmelerden tedarik edeceği 175 000 metre küb tomruğu kendi elinde bulunan
fabrikada imal ederek 91 650 metre küb kereste elde edecektir.

yedi

III - Mütalâa ve teklifler
Buraya kadar verilen izahatla Orman Genel Müdürlüğünün Gelir ve Gider Bütçesine dair
gerekli bilgi verilmiştir. Şimdi de tetkiklerimiz sırasında gözümüze çarpan birkaç noktayı Yüksek
Heyete arzetraek yerinde olacaktır.
1. Hazineden Genel Müdürlüğe yardım yapılması
Genel Müdürlük görevlerinin var olan ormanlarımızı korumak, isletmek, verimlerini artırmak,
harap olanlarını imar etmek ve yeniden orman yetiştirmekten ibaret olduğu yukarda arzedilmişti.
Simdive kadar idare daha cok mevcut ormanların korunması, isletmeye yarayışlı olanlarının
işletilmesi konulariyle ilgilenmiştir. Bozuk ormanların imarı ve yeniden orman vetistirme islerine
ise malî imkânların azlığı yüzünden büyük ölçüde öne atamamıştır. Gerei amaçlandırma mükellefi
yeti tatbiki, mahdut ölçüde orman içi ve dışı ağaelamalar yanmak suretiyle bâzı teşebbüsltre gir
mişse de bu daha henüz başlangıç mahiyetinden öteye geçememiştir.
Halbuki, harap ormanları imar etmek, yeniden ormanlıklar kurmak suretîvle memleketin orman
genişliğini yeter hadde çıkarmak Türkive ieın havati bir desrer taşımaktadır. Yeniden orman yap
ma isi trpkı millî eğitim, sağlık, bayındırlık, tarım hizmetleri gibi birinci sıraya alınması ge
reken işlerdendir.
Yurdun ağaçlandırma dâvasının şimdiye kadar ihmal edilmiş olmasının türlü sebepleri arasında
bir tek önemli sebep vardır ki, o, hem ormanlarımızın haraplaşmasında, hem de yenilerinin yetiş
tirilmesinde derinden müessir olmuştur. Bu da bizim ormanı bir tabiat vergisi telâkki edişimiz
malî bir varidat kaynağı savmamızdır. Bu fihniyet ile mevcutlarımızı koruma, işletme vazifeleri
yanında yenilerini yetiştirme külfeti de esasen çoğu harap bir durumda olan yetersiz ormanları
mızın sırtına yüklemiş bulunuyoruz. Bundan öteye bir de ormanlarımızdan Hazineye gelir sağ( S. Sayısı: 152 )
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lamasım beklemek ve bu maksatla gider bütçesine (Hazîneye verilecek para) adiyle velevki, as
da olsa bir para koymak büyük bir insafsızıktır.
Arzedilen sebeplere dayanarak bir defa ormanların malî bir varidat kaynağı o&mıyacağı ohniyetinin bir tecellisi olarak birkaç yıldan beri Hazineye verilegelmekte olan 250 000 liranın bu
yıl Gider Bütçesinden düşülmesini komisyonun yüksek tasviplerine arzeylerim. Diğer yandan or
man sahamızın bugünkü % 10 nispetinden % 20 ye çıkarılması icabettiği vakıasından hareketle
yeniden orman yapma dâvasını gerçekleştirmek üzere Hazineden Genel Müdürlüğe her yıl yar
dım yapılmasının Hükümetçe tetkik edilerek bir karâra bağlanması temenniye değer.
2. Ormanları koruma işleri :
Gider Bütçesinin tahlili vesilesiyle ormanlarımızın emsaline hiçbir memlekette r&stlanmıyaeak ölçüde çeşitli tahrip unsurlarına mâruz bulunduğu, orman teşkilâtının yetersizliği ve yanlızlığı yüzünden bu görevi yapacak .durumdan uzak olduğu arzedilmişti.
Ormanlarımızı genişletmek zorunda olduğumuz bir çağda var olanlarının ortadan kaybolmasına
hiçbir Türk seyirci kalamaz. Bu itibarla bir yandan ormanları koruyacak en sıkı tedbirleri alır
ken öte yandan da Hükümetin Dâhiliye, Adliye, Maarif Bakanlıkları vasıtasiyle Orman Teşkilâtını
desteklemesini dilemek yersiz olmaz.
Ormanları ormanda korumak prensipinin tahakkuku teşkilâtın ormana bir an evvel yerleşme
sine bağlıdır. Bu prensipin sözde kalmaması için işletme bölge bakım memurları evlerinin, yangın
gözetleme kule ve kulübelerinin inşası maksadiyle yatıranlar bölümüne konan ödeneklerin artırılma
sı şarttır.
3. Teşkilât Kanununun tadili:
Kadrosuz istihdam edilen staj erlerin sayısı yıldan yıla artmaktadır. Geçen yıl miktarı 202 olan
bu sınıf memurların sayısı bu yıl 286 ya yükselmiş, aylıklar tertibindeki payı % 10 na varmış
tır.
Gerek bütçedeki bu uygunsuzluğu gidermek ve gerek Umum Müdürlüğün muhtaç olduğu ele
man sayısını kapsamak üzere teşkilât kanununun değiştirilmesi artık bir zaruret halini almış bu
lunuyor.
4. işletmeler varidatının artırılması çaresinin incelenmesi:
Gelir bahsinde katma bütçeyi beşliyen işletmeler varidatının yıldan yıla azaldığına işaret edil
mişti. Burada bir deîa daha Bakanlığın ve Umum Müdürlüğün gelir mevzuuna hususi bir ehemmi
yet atfederek gerekli tedbirleri bir an önce almasını her bakımdan temenniye değer bulmaktayım.
Bu temenni ve dileklerle Orman Genel Müdürlüğü 1950 yılı Bütçesini Komisyonun yüksek tet
kik ve tasviplerine arzeylerim.
Amasya Milletvekili

( S . Sayısı: 158)
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Bütçe Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Bütçe Komisyonu
Esas No. 1/628 .
Karar No. 64

15 . / / . 1950

Yüksek Başkanlığa
Orman Genel Müdürlüğünün 1950 yılı Büt
çesi hakkında Başbakanlığın 1 . X I I . 1949
tarihli ve 71/1431 sayılı tezkeresiyle Yüksek
Meclise sunulan Kanun tasarısı Komisyonumu
za verilmekle Tarım Bakanı Cavid Oral ve Or
man Genel Müdürü ile Maliye Bakanlığının
yetkili temsilcisi hazır oldukları halde incele
nip görüşüldü.
Bu bütçeyi Komisyon adına inceliyen ra
portörün raporu okunup tbü'tçenin tümü üzerin
de görüşmeler yapıldıktan sonra bölümler in
celenmiştir.
Gider Bütçesi :
Orman Genel Müdürlüğünün 1950 yılı gi
der 'bütçesi geçen yıla nazaran (1 896 926) li
ra fazlasiyle (15 846 939) lira olarak teshit ve
teklif edilmiştir. Bu fazlalığın kısımlar itiba
riyle tevzii şöyledir.
Noksanı

Fazlası

113 393

3 507 718

172 742

76 250

999 308

210 648

682 903
3 999

229 400
—

389 247

234 502

2 361 592

4 258 518

îkinci pereonel gider
leri kısmında
Üçüncü yönetim gi
derleri kısmında
Dördüncü daire hik
metleri kısmında
Borçlar kısmında
Altıncı yardımlar kıs
mında
Yedinci yatırımlar kıs
mında

Personel kısmındaki fazlalığın başlıcalan
şunlardır :
Stajyer mühendi» yardımcıları ücreti olarak
bu yıl (600 600) lira bütçeye konulmuştur ve
terfi farkı olarak da bu yıl bütçeye (260 000)
lira ilâvesi gerekmiştir.
Yangınlara karşı yeniden tedbir alınarak
bu yıl bekçi ve koruyucu kadrosu kuvvetlendi

rilmiş bunun için de (£23 500) lira yeniden üc
retli tertibine eklenmiştir.
Emekli keseneği tertibine de Emekli Kanu
nunun uygulanması sebebiyle geçen yıla naza
ran (509 835) lira fazla ödenek konulmuştur.
Emekli, dul, yetim aylıkları ödenekleri bu
yıl (216 000) lira artmış bulunmaktadır.
İşçi gündelikleri bölümüne (1 055 000) lira
konulmuştur. Diğer bâzı tertiplerden de yukar
da tümü bildirilen indirmeler yapılmıştır.
Yönetim, giderleri kısmında, netice itibariy
le (96 492) liralık bir indirme yapılmıştır.
Daire hizmetleri kısmında da (788 660) lira
lık bir indirme mevcuttur.
Borçlar kısmında (483 503) liralık bir azalış
ve yatırımlar kısmında da netice itibariyle
(154 745) liralık bir eksilme mevcuttur.
Hükümet teklifindeki bu hareketlerin mucip
sebepleri Hükümet gerekçesinde ve raportörün
raporunda etraflıca açıklanmış bulunmaktadır.
Bölümlerin görüşülmesi sırasında Komisyo
numuzca aşağıda arzedilen bâzı değişiklikler
yapılmıştır:
207 nci bölümde mevcut yabancı dil para
mükâfatı ödeneği bu yıl müstahakı bulunma
dığından kaldırılmıştır.
223 ncü bölüm işçi gündeliklerinden ibaret
olup bunun personel giderleri kısmında yer al
ması doğru olmadığı ve masrafa taallûku itiba
riyle her maddenin kendi giderleri arasında gö
rülmesi bütçenin tertibine uygun düşeceğinden
bölüm tamamiyle kaldırılmış ve giderleri ilgili
iemplerine aktarılmıştır.
416 ncı bölümün birinci fakülte yurdu gider
lerinde fazla olan (2 400) lira indirilmiştir.
418 nci teknik araştırma istasyonları gider
leri bölümü de üç maddeye ayrılmıştır. 424 neti
pasif koruma bölümü giderine lüzum olmadı
ğından (5 000) lira indirilmiştir.
425, 426, 427 nci bölümlere yukarda tenzil
edildiği bahsedilen işçi gündelikleri konulmuş
ve bu bölümler dörder maddeye ayrılmıştır.
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Yardımlar kısmının 602 nci Hazineye verile
cek para bölümünde mevcut (250 000) liralık
ödeneğin, genel müdürlüğün pek çok ihtiyaçları
göz önünde bulundurularak kendi hizmetlerine
tahsisi uygun görüldüğünden bu bölüm kaldırıl
mış ve (45 000) lira fidanlık arazisi satmalma
ve kamulaştırma tertibine (50 000) lira da tek
nik araştırma, motorlu, motorsuz lâboratuvar
malzemesi satınalma ve onarma giderlerine ve
(55 000) lira da Devlet Orman İşletmeleri dö
ner sermayesine eklenmiştir.
Bu hareketlerden sonra gider bütçesi topla
mı (15 836 540) lira olarak tesbit ve komisyonu
muzca kabul edilmiştir.
(Mir Bütçesi:
Genel Müdürlüğün gelir bütçesi de geçen yı
la nazaran (1 896 926) lira fazlasiyle (15 846 939)
lira olarak tahmin ve teklif edilmiştir.
1949 yılının tahakkuk ve gelir seyrine göre
tahmin edilen türlü gelir kalemleri hakkında yapüan bu tahminler komisyonumuzca da uygun
görülmüş ve yukarda gider münasebetiyle belir
tildiği şekilde tesbit edilen gider toplamına göre
de (10 399) liralık bir fazlalık arzetmiştir.
Gelir bütçesi de komisyonumuzca (15 846 939)
lira olarak teklif veçhile ayniyle kabul edilmiştir.
Bütçe tasarısı:
Tasarının birinci maddesi gider bütçesinde
yapılan değişikliğin toplamına göre ve ikinci,
üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci, se
kizinci ve dokuzuncu maddeleri ayniyle kabul
edilmişti]'.
Tasarıya komisyonumuzca dördüncü bir mad
de eklenmiştir. Bu madde, Orman Genel Müdür
lüğünün Orman Fakültesinde okutturduğu tale
belere ait yurt giderlerinin İstanbul Üniversitesi
Bütçesine aktarılmasını temin maksadiyle ko
nulmuştur. Gerçi, üniversite yatılı talebe reji

07mine son vermek üzere ahiren kabul edilen tale
be yurtları ve aş evleri tesisi hakkındaki kanun
gereğince yatılı talebenin burs ile idaresi Millî
Eğitim Bakanlığınca ele alınmış ve bir kısım
yatılı talebe yurtlan bu idareye devrolunmuş
ve bunlar için ilgili bakanlık ve dairelerce bütr
çelerine konan ödeneklerin Genel Bütçeye akta
rılması Genel Bütçe Kanununa konan bir hüküm
le temin edilmiş ise de Orman Fakültesinin son
üç sınıfındaki talebenin burs ile idaresinin daha
bir müddet uzıyacağı, Millî Eğitim Bakanlığı
ile Genel Müdürlüğün yaptığı temaslardan anla
şıldığından bütçede mevcut ödeneğin bu yıl da
İstanbul Üniversitesine aktarılmasını temin için
boyla bir hükme lüzum ve zaruret hâsıl olmuştur.
11, 12, 13 ve 14 ncü maddeler 12, 13, 14 ve
15 nci maddeler olarak ayniyle kabul edilmiştir.
Bu suretle hazırlanan Orman Genel Müdür
lüğünün 1950 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ile ek
ve cetvelleri Kamutayın onayına arzedilmek üzere
Yüksek Başkanlığa sunulur.
Başkan
Mardin
R. Erten
Ankara
M. Eriş
Diyarbakır
C. Ekin
İsparta
K. Turan
Kırklareli
K. Boğan
Malatya
M. 8. Eti
Samsun
M. A. Törüker
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Sözcü
Kastamonu
M. Akalın
Aydın
R. Alpman
Erzincan
N, Pekcan

Amasya
A. K. Yiğitoğlu
Bolu
C. 8. Siren
Eskişehir
Muhalifim
A. Potuoğlu
İzmir
Kastamonu
A. înan
T. Coşkan
Kırşehir
Konya
Ş. Torgut
Dr. M. F. Dündar
Manisa
Ordu
F. Kurdoğlu
H. Yalman
Seyhan
Urfa
A. R. Yüregir
E. Tekeli
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BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTiRİŞİ

Orman Genel Müdürlüğü 1950 y%lı Bütçe kanu
nu tasarısı

Orman Genel Müdürlüğü 1950 yılı Bütçe Kanu
nu tasarısı

MADDE 1. — Orman Genel Müdürlüğü 1950
Bütçe yılı giderleri için bağlı (A) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (15 846 939) lira öde
nek verilmiştir.

MADDE 1. — Orman Genel Müdürlüğü 1950
Bütçe yılı giderleri için bağlı (A) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (15 836 540) lira öde
nek verilmiştir.

MADDE 2. — Orman Genel Müdürlüğü 1950
Bütçe yılı giderlerine karşılık olan gelirler
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere
(15 846 939) lira tahmin edilmiştir.

MADDE 2. — Orman Genel Müdürlüğü 1950
Bütçe yılı giderlerine karşılık olan gelirler bağ
lı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere
(15 846 939) lira tahmin edilmigtir.

MADDE 3. — Orman Genel Müdürlüğünce
1950 Bütçe yılı içinde elde edilecek gelir çeşit
lerinden her birinin dayandığı hükümler bağlı
(C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvel
de yazılı gelirlerin tarh ve tahsiline 1950 Büt
çe yılında da devam olunur.

MADDE 3. — Ayniyle kabul edilmiştir.

MADDE 4. — Orman Genel Müdürlüğünün [
30 . VI . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun
19 ncu maddesine giren hizmetlileri bağlı (D)
işaretli cetvelde gösterilmiştir.
3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce geçici mahiyetteki hizmetler için Bakanlar
Kurulu kararı ile kadro alınabilecek tertipler
bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu
kadolar, ertesi yıl bütçesi ile Büyük Millet Mec
lisine sunulur. Ve bunların eldeki kadrolara ek
leme olmaması şarttır.

MADDE 4. —• Ayniyle Kabul edilmiştir.

MADDE 5. — Orman Genel Müdürlüğü Ku
ruluşu hakkındaki 4 . VI . 1937 tarihli ve 3204
sayılı Kanunla eklerine bağlı cetvellerde yazılı
kadrolardan bağlı (L) işaretli cetvelde göste- I
rilenler 1950 Bütçe yılında kullanılmaz.

MADDE 5. — Ayniyle kabul edilmiştir.

MADDE 6. — 8 . XI . 1937 tarihli ve
3116 ve 9 . VII . 1945 tarihli ve 4785 sa
yılı Orman
Kanununun
kamulaştırmaya
ilişkin hükümlerini yerine getirmek ve Devlet
Orman İşletmelerinin Kuruluş ve işletilmesi için
1950 Bütçe yılı içinde kapatılmak üzere
(1 000 000) liraya kadar avans almaya ve erte
si yıl bütçelerine konacak ödeneklerle kapatıl
mak şartiyle en çok 5 yıl süreli (2 000 000) li
raya kadar istikraz bağıtlan yapmaya ve ban
kalardan hesaplar açtırmaya Tarım Bakanı yet
kilidir.

MADDE 6. — Ayniyle kabul edilmiştir.
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MADDE 7. — Orman Genel Müdürlüğü Orta
ve Bölge Okulu öğrencilerinden alınacak ücret
ler bağlı (M) işaretli cetvelde gösterilmiştir.

MADDE 7. — Ayniyle kabul edilmiştir.

MADDE 8. — Geçen yıl borçları bölümün
deki ödenek üstünde çıkacak borçlar, ilgili ol
dukları hizmetlere ilişkin bölümlerden ve bu
bölümlere Maliye Bakanlığınca aktarılacak öde
neklerden ödenir.
1937 - 1948 yıllarına ilişkin olup 14 . VI .
1927 tarihli ve 1050 sayılı Muhasebei Umumiye
Kanununun 93 ncü maddesine göre zamanaşı
mına uğramamış ve karşılıkları yılları bütçe
lerinde bulunan borçlar 1950 yılı gider bölüm
leri artıklarından eski yıllar borçları bölümle
rine Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenek
lerden ödenir.

MADDE 8. — Ayniyle kabul edilmiştir.

MADDE 9. — 2 . VI . 1929 tarihli ve 1508
sayılı Kanun gereğince amenajman ve ağaç
landırma işlerinde çalışacaklara verilecek gün
delik tazminat, başmühendisler için (540) baş
mühendis yardımcıları için (450) mühendisler
için (350) ve mühendis yardımcıları için (250)
kuruştur.

MADDE 9. — Ayniyle kabul edilmiştir.

MADDE 10. — Orman Fakültesi Yurdu hiz
metlilerinin ücret ve diğer istihkakları ile yur
dun genel giderlerine harcanmak üzere bağlı
(A) işaretli cetvelin 202 nci bölümünün 4 ncü,
209 ucu bölümün 1 nci ve 2 nci maddeleriyle
41 fi nci bölümün 1 nci maddesine konulan öde
neklerden gerekli miktarları İstanbul Üniver
sitesi 1950 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işa
retli cetvele gelir ve adı geçen kanuna bağlı
(A) işaretli cetvelde mevcut veya yeniden açı
lacak tertiplere ödenek kaydetmeye Maliye Ba
kanı yetkilidir.
MADDE 10. — 8 . I I . 1937 tarihli ve 3116
sayılı Orman Kanununun belirttiği hüküm ve
şartlar gereğince ormanların gınırlama işine
1950 Bütçe yılında da devam olunur.

MADDE 11. — Ayniyle kabul edilmiştir.

MADDE 11. — Gider bölümlerinden yapıla
cak harcamalara ilişkin formül bağlı (B) işa
retli cetvelde gösterilmiştir.

MADDE 12. — Ayniyle kabul edilmiştir.

MADDE 12. - - Bu kanun 1 Mart 1950 tari
hinde yürürlüğe girer.

MADDE 13. — Ayniyle kabul edilmiştir.
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MADDE 13. — Bu kanunu Maliye ve Tarım
Bakanları yürütür.
Başbakan
Devlet Bakanı
Ş. Günaltay
Başbakan Yardımcısı
N. Erim
Devlet Bakanı
Adalet Bakanı
C. S. Barlas
F. Sirmen
Millî Savunma Bakanı
içişleri Bakanı
H. Çakır
E. Erişirgü
Dışişleri Bakanı
Maliye Bakam
N. Sadak
î. R. Aksal
Millî Eğitim Bakanı
Bayındırlık Bakanı
T. Banguoğlu
Ş. Adalan
Eko. ve Ticaret Bakanı
Sa. ve So. Y. Bakanı
Dr. K. Bayizit
Vedat Dicleli
Tarım Bakanı
Gümrük ve Tekel Bakanı
Cavid Oral
Dr. F. §. Bürge
Çalışma Bakanı
Ulaştırma Bakanı
Reşat §. Sirer
Dr. K. Saür
işletmeler Bakanı
Münir Birsel

MADDE 14. — Ayniyle kabul, edilmiştir.
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M.

ödeneğin çeşidi

1950 yılı için

Yılı
ödeneği

Hükümetçe
istenen

Komisyonca
kabul edilen

Lira

Lira

Lira

t kinci kısım - Personel gider
leri

201
1
2
0
3

1 - Aylıklar ve ücretler
Aylıklar
Merkez memurları aylığı
îller memurları aylığı
Merkez memurları açık aylığı
tiler memurları açık aylığı
Bölüm toplamı

202
1
2
3
4

203

£04

206
206

Ücretler
Merkez memurları ücreti
iller memurları ücreti
Merkez hizmetlileri ücreti
tiler hizmetlileri ücreti

677 800
678 600
6 192 450 * 7 051 800
0
0
50 000
50 000

678 600
7 051 800
0
50 000

6 920 250

7 780 400

5
198
66
270

650
890
720
660

7 780 400

5
198
66
255

650
890
720
720

5
198
66
255

650
890
720
720

Bölüm toplamı

541 920

526 980

526 980

Geçici hizmetliler ücreti
0 Merkez geçici hizmetliler ücreti
1 tiler geçici hizmetliler ücreti
2 Yangın bekçi ve koruyucuları
nın ücreti

0
3 750

0
3 750

0
3 750

0

823 500

823 500

Bölüm toplamı

3 750

827 250

827 250

Yabancı uzman ve hizmetliler
le tercümanlarının ücretleri

50 000

1

1

42 500

58 000

58 000

50 000

55 000

55 000

I I - Başka haklar
Geçici tazminat
4178 ve 4598 sayılı kanunlar
gereğince yapılacak zamlar ve
yardımlar
1 Merkez memurları çocuk zam
mı
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1949

Hükümetçe
istenen

Komisyonca
kabul edilen

Lira

Lira

Lira

tiler memurları çocuk zammı
Merkez memurları doğum yariller memurları doğum yardımı
Merkez memurları ölüm yar
dımı
6 îller memurları ölüm yardımı
7 Yakacak zammı

400 000
20 000
70 000

410 000
10 000
10 000

410 000
10 000
40 000

5 000
15 000
14 000

20 000
14 000

r> ooo

5 000
20 000
14 000

Bölüm toplamı

574 000

554 000

554 000

3 000

3 000

1

0

7 731

7 731

346 013
0
25 000

421 122
76 568
133 157

421 122
76 568
1.33 157

0
0

1
250 000

1
250 000

Bölüm toplamı

371 013

880 848

880 848

Temsil ödeneği
Kazaya uğrıyacak işçilere ve-

2 100

2 100

2 100

855

450

450

320 000

536 001

536 001

0

83 000

0

0

156 000

0

Mıf.

B.

ödeneğin çeşidi

2
3
4
5

207

3656 sayılı Kanunun 5 nci mad
desi gereğince ödenecek ya
bancı dil para mükâfatı
5439 sayılı Kanunun 3 ncü
maddesine göre memurlara ve
rilecek ikramiye karşılığı

208
209
1
2
oo

4
5

210
214

217
221
0

1950 yi,1ı ıcın

Yılı
ödeneği

5434 sayılı Kanun gereğince
Türkiye Cumhuriyeti Emekli
Sandığına yapılacak ödemeler
% 5 emekli, % 25 giriş kesenekleriyle artış farkları karşılığı
% 1 ek karşılıklar
Emekli ikramiyesi
Sandık yönetim giderleri kar
şılığı
Diğer Ödemeler

rilecek tazminat karşılığı
Askerlik ders öğretmenleri
ücreti
Emekli, dul, yetim aylık ve
ödenekleri
îşçi gündelikleri
0 Sınırlamada çalışacak işçilerin
gündelikleri '
0 Amenajmanda çalışacak işçi
lerin gündelikleri
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1949
M.

Ödeneğin çeşidi

1950 yılı için

Yılı
ödeneği

Hükümetçe
istenen

Komisyonca
kabul edilen

Lira

Lira

Lira

Ağaçlandırmada çalışacak işçi
lerin gündelikleri
0 Hastalıklarla ve böceklerle sa
vaşta çalıştırılacak işçi günde
likleri
0 Teknik araştırma istasyonla
rında çalıştırılacak işçi günde
likleri
0

0

780 000

0

35 000

70 000

0

0

1 000

0

35 000

1 090 000

0

8 050

0

1

8 872 438

12 266 763

11 173 764

10
27
5
2
3

10
15
5
3
10

10
15
5
3
10

Bölüm toplamı
Banka veznedarlık ücreti
ikinci kısım toplamı

Üçüncü hısım - Yönetim gider
leri
1
2
3
4
5

Merkez büro giderleri
Kırtasiye
Döşeme ve demirbaş
öteberi giderleri
Aydınlatma
Isıtma
Bölüm toplamı

000
000
000
900
500

48 400
1

İller büro giderleri
1 tiler kırtasiyesi
2 Sınırlama kırtasiyesi
3 Amenajman kırtasiyesi
4 Ağaçlandırma ve fidanlıklar
kırtasiyesi
5 Teknik araştırma istasyonları
kırtasiyesi
0 örnek Orman İşletmeleri kır
tasiyesi
6 tiler döşeme ve demirbaş' kar
şılığı
1 Sınırlama döşeme ve demirbaş
8 Amenajman döşeme ve demir
baş karşılığı
(S. Sayısı::152)
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000
000
000
500
000

43 500

000
000
000
500
000

43 500

_

2 500
2 500
5 000

2 500
4 000 •
3 500

2 500
4 000
3 500

5 000

2 000

2 000

1 000

1

1

1 000

0

0

2 000
750

3 000
2 000

3 000
2 000

500

5 000

5 000
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9

Ağaçlandırma ve fidanlıklar
döşeme ve demirbaş karşılığı
Teknik araştırma istasyonları
döşeme ve demirbaş karşılığı
örnek Orman işletmeleri dö
şeme ve demirbaş karşılığı
iller öteberi giderleri
Sınırlama öteberi giderleri
Amenajman öteberi giderleri
Ağaçlandırma ve fidanlıklar
öteberi giderleri
Teknik araştırma istasyonları
öteberi giderleri
örnek orman işletmeleri öte
beri giderleri
iller aydınlatması
Sınırlama aydınlatması
Amenajman aydınlatması
Ağaçlandırma ve fidanlıklar
aydınlatması
Teknik araştırma istasyonları
aydınlatması
örnek orman işletmeleri aydın
latması
iller ısıtma karşılığı
Sınırlama ısıtma karşılığı
Amenajman ısıtma karşılığı
Ağaçlandırma ve fidanlıklar
ısıtma karşılığı
Teknik araştırma istasyonları
ısıtma karşılığı
örnek orman işletmeleri ısıtma
karşılığı

10
0
11
12
13
14
15
0
16
17
18
19
20
0
21
22
23
24
25
0

Bölüm toplamı

Basılı kâğıt ve defterler
1 Merkez ve iller basılı kâğıt ve
defterler
2 Amenajman basılı kâğıt ve
defterleri
3 Ağaçlandırma ve fidanlıklar
basılı kâğıt ve defterleri
_...

1950 yılı için

Yılı
ödeneği

Hükümetçe
istenen

Komisyonca
kabul edilen

Lira

Lira

Lira

50 000

15 000

15 500

10 000

1

1

000
500
250
000

0
2 500
4 250
1 000

0
2 500
4 250
1 000

2 000

2 000

2 000

1 000

1

1

250
2 000
2 000
1 000

0
2 000
2 000
1 700

0
2 000
2 000
1 700

8 000

4 000

4 000

2 000

1

1

500
000
500
000

0
4 000
2 500
2 000

0
4 000
2 500
2 000

8 000

7 000

7 000

1 000

1

1

500

0

0

134 750

72 455

72 455

25 000

20 000

20 000

4 000

5 700

5 700

5 000

1 500

1 500

10
2
4
1

1
4
2
1
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ödeneğin çeşidi

1950 yılı için

Yılı
ödeneği

Hükümetçe
istenen

Komisyonca
kabul edilen

Lira

Lira

Lira

4

Teknik araştırma istasyonları
basılı kâğıt ve defterleri
0 örnek orman işletmeleri basılı
kâğıt ve defterleri
Bölüm toplamı

1
2
3
4
5
6
0

Posta, telgraf ve telefon ücret
ve giderleri
Merkez posta, telgraf ücretleri l
iller posta ve telgraf ücretleri
Merkez daireleri telefon gider 1
leri
\
îller telefon giderleri
1
Ağaçlandırmha ve fidanlıklar
telefonları kurma ve konuşma
giderleri
Teknik araştırma istasyonları
telefon kurma ve konuşma gi
derleri
ö r n e k orman işlet?neleri tele
fon kurma ve konuşma igderleri

s

Bolüm toplamı

2 000

1

1

1 000

0

0

37 000

27 201

27 201

184 000

100 000
70 000

100 000
70 000

16 000

10 000
5 000

10 000
5 000

10 000

10 000

10 000

2 000

1

1

1 000

0

0

213 000

195 001

195 001

28 500
8 000
500
1
1
1

3 000
17 000
4 000
2 000
1
1
0

3 000
17 000
4 000
2 000
1
1
0

37 003

26 002

26 002

8 500

6 000

6 000

Kira karşılığı
1
2
3
4
5
6
0

Merkez
iller
Sınırlama
Amenajman
Ağaçlandırma ve fidanlıklar
Teknik araştırma istasyonları
ö r n e k orman işletmeleri
Bölüm toplamı

t

s

Giyecekler
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Yolluklar
Sürekli görev yolluğu
Geçici görev yolluğu
Sınırlama geçici görev yolluğu
Amenajman geçici görev yol
luğu
Ağaçlandırma ve fidanlıklar
geçici görev yolluğu
Teknik araştırma istasyonları
geçici görev yolluğu
Örnek orman işletmeleri geçici
görev yolluğu
Müfettişler yolluğu
Yabancı memleketler yolluğu
Yabancı uzman ve hizmetlilerle
tercümanlarının yolluk ve gi
derleri

1950 yılıı için

Yılı
ödeneği

Hükümetçe
istenen

Komisyonca
kabul edilen

Lira

Lira

Lira

20 000
25 000
0

40 000
25 000
20 000

40 000
25 000
20 000

15 000

25 000

25 000

20 000

13 000

13 000

10 000

3 000

3 000

10 000
130 000
10 000

0
130 000
1

0
130 000
1

250 000

256 002

256 002

15 000

3 000
12 000

3 000
12 000

15 000

15 000

15 000

7 000

7 000

3 000

3 000

22 000

22 000

8 000

8 000

20 000

25 000

25 000

Bölüm toplamı

59 000

65 000

65 000

Üçüncü kısım toplamı

802 653

706 161

706 161

10 000

Bölüm toplamı
4598 sayılı Kanun gereğince
ödenecek tedavi giderleri ve
yollukları
Merkez
l
filer
J
Bölüm toplamı
Taşıt giderleri
1 Merkez taşıtları işletme giderleri
2 Merkez taşıtları onarma giderleri
3 Ağaçlandırma ve fidanlıklar
taşıtları işletme giderleri
4 Ağaçlandırma ve fidanlıklar
taşıtları onarma giderleri
5 Fidanlıklar motorsuz taşıt gi
derleri

]
J
|
[

39 000
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1950 yılı için

1949

M.

ödeneğin çeşidi

Yılı
ödeneği

Hükümetçe
istenen

Komisyonca
kabul edilen

Lira

Lira

Lira

Dördüncü kısım - Daire hiz
metleri

50 000
54 000

50 000
54 000

50 000
54 000

104 000

104 000

104 000

10 000

o

15 000
0

15 000
70 000

10 000

15 000

85 000

120 000

110 000

0

derleri
0 Ağaçlandırma taşıma giderleri
0 Teknik araştırma istasyonları
taşıma giderleri
0 örnek Orman İşletmeleri taşı
ma giderleri

70 000
1

125 000
1

2 500

2 000

2 000

0

o o o o

Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 48 nci maddesini ilgilen
diren giderler
1 Geri verilecek paralar
2 Mahkeme harçları

Bölüm toplamı

194 501

237 001

0

Okullar ve yurtlar genel gider
leri
1 Orman Fakültesi Yurdu genel
giderleri
2 Orta orman okulları

215 101
205 000

202 560
105 000

200 160
105 000

Bölüm toplamı

420 101

307 560

305 160

Bölüm toplamı
Hastalıklarla savaş giderleri
1 Hastalıklarla ve böceklerle sa
vaş için lüzumlu ilâçlar karşı
lığı
2 İşçi gündelikleri
Bölüm toplamı
Taşıma giderleri
0 Sınırlama işleri taşıma gider
leri.
0 Amenajman işleri taşıma gi-
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Yılı
ödeneği
Lira

Ödeneğin çeşidi

1950 yılı için
Hükümetçe
Komisyonca
istenen
kabul edilen
Lira
Lira

Para taşıma giderleri

13 450

13 450

13 450

Teknik araştırma istasyonları
ve denemeler giderleri
Taşıt giderleri
Işçİ gündelikleri
Başka giderler

18 499
0
0
0

4 000
0
0
0

0
2 000
1 000
4 000

Bölüm toplamı

18 499

4 000

7 000

Örnek orman işletmeleri kuru
luş giderleri

22 749

0

0

2 500

21 000

21 000

76 350

76 500

76 500

1

5 000

0

Sınırlama
3116 sayılı Kanunun 12 nci
maddesi gereğince yapılacak
ödemeler
Taşıt giderleri
işçi gündelikleri
Başka giderler

80 000
0
0
65 000

140 000
0
0
10 000

140
110
83
10

Bölüm toplamı

145 000

150 000

343 000

30 000
0
0
140 119

70 000
0
0
45 000

Bölüm toplamı

170 119

115 000

396 000

Ağaçlandırma ve fidanlıklar
1508 sayılı Kanun gereğince
verilecek tazminat

15 000

25 000

25 000

Harita ve kadastro işleri
Yangınlarla savaşa ait 3116 sa
yılı Kanunun 90, 91 ve 92 nci
maddeleri gereğince yapılacak
ödemeler
Pasif korunma

Amenajman
1508 sayılı Kanun
verilecek tazminat
Taşıt giderleri
işçi gündelikleri
Başka giderler

000
000
000
000

gereğince
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Ödeneğin çeşidi

1950 yılı için

Yılı
ödeneği

Hükümetçe
istenen

Komisyonca
kabul edilen

Lira

Lira

Lira

0
0
685 000

0
0
18 000

1
780 000
118 000

700 000

43 000

923 001

18 000
8 000.

7 500
6 500

7 500
6 500

Bölüm toplamı

26 000

14 000

14 000

4489 sayılı Kanuna göre staj
için yabancı memleketlere gön
derileceklerin yollukları ve
başka her çeşit giderleri

40 000

40 000

40 000

0

10 000

10 000

Taşıt giderleri
işçi gündelikleri
Başka giderler
Bölüm toplamı
Yayın ve propaganda işleri
Satmalma ve abone karşılığı
Başka her çeşit giderler

Kongre ve konferanslara işti
rak edeceklerin yolluk ve gi
derleri
Fuar ve sergilere katılma giderleri
Kurs giderleri
1437 sayılı Kanun gereğince
fakülteyi bitireceklere verile
cek avans

0
1

2 000
5 000

2 000
5 000

7 900

0

0

Dördüncü kısım toplamı

1 951 171

1 162 511

2 345 111

15 000

15 000

15 000

13 100
2 500

15 000
5 000

15 000
5 000

20 000

20 000

Beşinci kısım - Borçlar
Geçen yıl borçları
Eski yıllar borçlan
1945 - 1948 yılları borçları
1938 - 1944 »
»
Bölüm toplamı

15 600
•

( S. Sayısı : 152 )

"

-

:

— 40 —

1949
ödeneğin çeşidi

1950 yılı için

Yılı
ödeneği

Hükümetçe
istenen

Komisyonca
kabul edilen

Lira

Lira

Lira

Hükme bağlı borçlar
1946 yılı Bütçe Kanununun
7 nci maddesi gereğince Ziraat
Bankasından ödünç alman pa
ranın faiz ve diğer giderleri

25 000

250 000

250 000

682 903

0

0

Beşinci kısım toplamı

738 503

285 000

285 000

Ormancılık işlerinde faydalı
hizmetleri görülen kurumlara
yardım
Hazineye verilecek para

4 000
250 000

1
250 000

1
0

Altıncı kısım toplamı

254 000

250 001

21 998

25 000

25 000

600 000

600 000

600 000

0

145 000

190 000

Bölüm toplamı

600 000

745 000

790 000

Taşıtlar satmalma karşılığı
Motorlu taşıtlar satmalma kar
şılığı
Motorsuz taşıtlar satmalma
karşılığı

62 000

32 000

62 000

3 000

6 000

6 000

Bölüm toplamı

65 000

68 000

68 000

Altıncı kısım - Yardımlar

Yedinci kısım - Yatırımlar
I - Yapı ve imar işleri
Onarma işleri
Kamulaştırma işleri
3116 ve 4785 sayılı kanunlar
gereğince yapılmış ve yapılacak kamulaştırma karşılığı
Fidanlık arazisi satmalma ve
kamulaştırma giderleri
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1949
B.
722

M.

Ödeneğin çeşidi

Yılı
ödeneği

Hükümetçe
istenen

Komisyonca
kabul edilen

Lira

Lira

Lira

Hastalıklarla ve böceklerle mü
cadele alât ve cihazları
Mevcut alât ve cihazların ona- ]
rılması ve yenilenmesi
)•
Mevcutlara ilâveten, alınacak
alât ve cihazlar karşılığı
Bölüm toplamı

723

Yangın söndürme alât ve ci
hazları
Mevcut alât ve cihazlarının
onarılması ve yenilenmesi
Mevcutlara ilâveten alınacak
alât ve cihazlar karşılığı
Bölüm toplamı

724

1960 yılı için

Teknik alât ve cihazların alma
ve onarılması
Sınırlama teknik aletlerinin
onarma bedelleri
Sınırlama teknik aletlerini sa
tmalına bedelleri
Amenajman teknik aletlerini
onarma bedelleri
Amenajman teknik aletlerini
satmalma bedelleri
Ağaçlandırma ve fidanlıkların
motorlu ve motorsuz her nevi
teknik alât ve cihazlarının
onarma bedelleri
6 Ağaçlandırma ve fidanlıkların
motorlu ve motorsuz her nevi
teknik alât ve cihazlarının sa
tmalma bedelleri
Teknik araştırma motorlu ve
motorsuz laboratuvar malzeme
si satmalma ve onarma gider
leri
Bölüm toplamı
( S. Sayısı : 152 )

5 000

5 000

1 000

1 000

4 000

4 000

5 000

5 000

2 000

2 000

5 000

5 000

5 000

5 000

o 000

5 000

1 000

1 000

7 500

7 500

0

50 000

25 500

75 500

3 650

3650
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1949
B.
725

M.

ödeneğin çeşidi

Yılı
ödeneği

Hükümetçe
istenen

Komisyonca
kabul edilen

Lira

Lira

Lira

3116 sayılı Kanunun 9 ncu
maddesi gereğince alınacak si
lâh ve teçhizat
1 Amenajman gruplarında ve ha
rita ekiplerinde çalhışacak
mühendis ve mühendis yardım• cılarma verilecek tabanca ve
levazım satmalma giderleri
2 Fidanlıklarda kullanılacak av
tüfekleri ve levazım satmalma
giderleri
Bölüm toplamı

731

Yapı işleri
1 Bina yapımı giderleri
]
2 Bina yapımı için satın alınacak ^
ve kamıılaştırılacak arazi be
delleri
Bölüm toplamı

732

785

Fidanlıkların her nevi su tesis
ve onarma giderleri
Y - Sermaye teşkili
Devlet Orman İşletmeleri dö
ner sermayesi
Yedinci kısım tophımı
KISIMLAR
TOPLAMI
ikinci kısım toplamı
Üçüncü kısım toplamı
Dördüncü kısım toplamı
Beşinci kısım toplamı

1950 yılı için

5 000

5 000

000

1 000

6 000

6 000

119 990

119 990

130 010

130 010

250 000

250 000

52 000

52 000

441 500

441 500

55 001

194 100
1 331 248

1 176 503

9

8 872 438
802 653
1 951 171
738 503
254 000
1 331 248

12 266 763

GENEL TOPKkM 13 950 013
(S. Sayısı : 152 )

15 846 939

Altıncı kısım toplamı
Yedinci kısım toplamı

1 326 503

706
1 162
285
250
1 176

161
511
000
001
503

11 173
706
2 345
285

764
161
111
000
1
1 326 503

15 836 540

- 4 3 B CETVELİ
1949
M.
1
2
3
4
5
6
O

7
0

1950 yılı için

Yılı
tahminleri

Hükümetçe
tahmin edilen

Komisyonca
tahmin edilen

Lira

Lira

Lira

8 200 094

10 500 000

10 500 000

5662004

5297543

5297 543

5 000

3 000

3 000

12 665

29 946

29 946

5 000
5 000

3 000
3 460

3 000
3 450

22 800
5 000

.0
10 000

0
10 000

32 450

0

0

TOPLAM 13 950 013

15 846 939

15 846 939

Gelirin çeşidi
Devlet orman işletmelerinden
alınacak tarife bedeli
Eski yıllardan Devlet ormşn*
işletmeleri genel giderlerinden
G-enel Müdürlük payı artıkları
Devlet ormanlarından eldeki
sözleşmelere göre yapılacak
tahsilat
Çeşitli gelirler
Eski yıllar satışından yapıla
cak tahsilat
Orta Orman Okulu
İşletmeler adına Ticaret Oku
lunda okuyan 19 öğrencinin
Orta Orman Okulundaki iaşe,
ibate ve diğer giderleri karşı
lığı olup işletmelerden alına
cak para
Müsadereli emval satışı
Orman Fakültesi öğrenci Yur
duna paralı olarak alınacak
lardan yapılacak tahsilat
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C - CETVELİ
Vergilerin, resimlerin ve başka
gelirlerin dayanakları
Çeşidi
Tarihi
Numarası
Kanun
Kanun

8.2.1937
13 . 6 .1938

özet
Orman kanunu
Orman kanununa ek kanun

3116
3444

' • * ' .

D - CETVELİ
Görevin çeşidi

Görevin çeşidi

Sayı tJcret

Sayı 1 Jcret

FİDANLIKLAR
MERKEZ

Makinist
o

Daktilo

2
5
2
3
1
1
1
1
1
1
1
3
5
7
16
2

9

»
Şoför
Motorsikletçi
Takipçi
Kalöliferci'
Baş odaeı
Odacı
»
»
»
»
Gece bekçisi

175
150
135
130
115
200
200
135
150
125
115
110
100

no
75
70
100

Başfidancı
S. 1 Fidanoı
S. 2. Fidancı
Şoför
Arabacı ,-,
Bekçibaşı
Bekçi
Odacı

3
27
20

125
70
60

300
200
175
150
130
175
115
115
90
90

1
1
1
1
2
2
5
10

36
100
150
90
75
75
70
60

Orta Orman okulları
Askerlik ders öğretmenleri ücreti
(10 aylık)
Doktor
Aşçı
Bahçıvan
Gece bekçisi
Odacı

İLLER
Daktilo
Odacı
»

1
5
11
25
5
13
20
3
9
13

Orta Orman okulları yatılı öğrençileri

(& Sayın: 152)
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- 4 5 E - CETVELİ
B.
203

M.

Giderin

1 Merkez geçici hizmetliler ücreti
2 Yangın bekçileri ve koruyucuları
nın üereti

L - CETVELİ
D.

Görevin çeşidi

Sayı Aylık

D.

Görevin çeşidi

MERKEZ
9

Ücretliler
10

Şube müdür muavini
İLLER

7
7
6
7
8
10
13
13
14
]4

Orman başmühendisi
S. 1. Orman başmühendis, yar
dımcısı
S. 1. Kıdemli orman mühendis
yardımcısı
S. 2. Kıdemli orman mühendis
yardımcısı
S. 2. Orman başmühendis yardımcısı
S. 2. Orman mühendisi
Orman kondoktoru
S. 2. Orman başkâtibi
8. 3. Orman kâtibi
S. 3.
»
mesaha memuru

Sayı Ücret

40

7
7
10
60 11
12
60
0
70 10
14
60 14

2
65
33
8
50
23

Orman komiseri
» Fen memuru
•»

»

»

»
Mühendisi
» Mühendis yardımcısı
Sorumlu sayman
Orman kâtibi

» Mesaha memuru
7 Fidanlık müdürü
50 13 Muhasip veya mutemet
35
9 Avukat
20
»
20 1°
t»
15 11
15 12

M - CETVELİ
Okulun adı
Bola Orta Orman okulu

( 8 . Say»ı: 15*)

Yıllığı
846

10
10

170
170
100
S5
75

3

120

- 8
1
30
1
1
2
6
12
12

100
50
50
170
60
120
100
85
75

1
1
2
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R - CETVELİ
B. 302 - M. 2 — Kırtasiye
Sınırlama işlerinde kullanılacak her nevi kâğıt, boya ve sair malzeme bedelleri bu maddeden Öde
nir.
M. 9 — Ağaçlandırma ve fidanlıklar döşeme ve demirbaşı
Kazma, kürek, tırpan, her nevi makaslar ve
bunların onarma giderleri buradan verilir.

bu hizmetle ilgili diğer

demirbaş bedelleri ve

B. 306 — Giyecekler
Merkezdeki hizmetlilerin elbise, ayakkabı, paltoları ve memurların iş gömlekleri ve şoförlerin mu
şamba ve çizme ihtiyaçları bu bölümden ödenir.
B. 307 - M. 3 — Geçici görev yolluğu
Komisyon başkan ve üyelerinin kampa ilk çıkış ve dönüşler indeki zaruri giderleriyle merkeze da
vetleri halinde yolluk ve zaruri giderleri ve komisyon mutemetlerinin mutemetlik görevleri dolayısiyle ihtiyar edecekleri masraflar bu maddeden ödenir.
M. 4 — Amenajman geçici görev yolluğu
Amenajman işlerinde yardımcı olarak çalıştırılacak harita subaylarının ve haritacıların yolluk
ları da bu maddeden verilir.
B. 407 - M. 2 — Mahkeme harçları
Mahkemelere ve icra dairelerine ödenecek harç, resim, vergi, her türlü giderler, hakem ve ilân
ücretleri, açılan dâvaların ve icra kovuşturmalarının gerektirdiği her türlü giderler ile üzerine so
nuçlanan dâvalarda ilâm ve diğer tarafa ödenek ödevi yüklenen mahkeme giderleri.
B. 416 - M. 2 — Orta Orman Okulu
iaşe ve ibate masrafı, okullar ve müştemilâtının İdare giderleri, okul kitap ve risaleleri, aşari
müfide satmalmması ve bunların levazım ve masarifi, tabiye ve teclidiyesi, telif ve tercüme ücret
leri veya hakkı telif mubayaası, tatbikat genel masrafları 500 liraya kadar alât, edevat ve leva
zımı fenniye ve kimyeviye, alelûmum eczayı tıbbiye, kütüphane, idman ve müze ve lâboratuvarları
için levazım ve ders levazımı mubayaası ve bilcümle yedek parçaları ve alelûmum masarifi nakli
ye, bendiye, ambalaj ve vesait ve alâtm tamir masrafları, okullara tahsis edilecek vesaiti nakli
yenin tamir ve işletme ve idare gibi masarifi ve her türlü tecrübeler masarifi, Doktor ve Dişçi vi
zite ücretleri ve her türlü tedavi giderleri, öğrencilerin iç çamaşırları, melbusat, şapka ve ayakka
bı giderleri, yoksul talebeye muavenet, hamam ve tıraş giderleri, öğretmen ve öğrencilerin memleket dâ
hilinde müştereken yapacakları ilmî ve fennî tatbikat, ve tetebbuat ve seyahatleri masrafları, tas
fiyesi icabeden her türlü kira, rüsum ve vergiler ve her nevi sigorta bedelleri ve masrafları, okul
lar ve müştemilâtının tamirlerinde çalıştırılacak amele ve ustaların yevmiyeeleri ve her tamirde
kullanılması zaruri malzeme ve gereçlerinin mubayaası ve bununla ilgili plân mühendis ve keşif üc
reti, mükâfat tevzii merasimi, masrafları, imtihanlarda davet edilecek mümeyyizlerin, müfettişlerin,
memur ve muallimlerin yemek masrafları, posta ve telgraf masrafları, telefon kurma ve görüşme
giderleri, okul hizmetlerine ait gazete ilânları, yakacak, ışık, su, kırtasiye, demirbaş ve müteferrika
giderleri ve bununla ilgili masrafları, kamu masrafları.

( S. Sayısı : 152 )
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B. 420 — Teknik araştırma istasyonları ve denemeler giderleri
Kesme, taşıma, temizleme, toplama giderleri, Doktor, Veteriner, taşıt ve vizite ücretleri, ilâç
bedelleri, teknik araştırma istasyonlarının kuruluş ve teşkilâtına ait proje giderleri, vergi, resim,
pul, harç, mukavele ve noter masrafları buradan ödenir.
B. 421 — Harita ve kadastro isleri
Satın alınacak haritaların bedelleriyle sınırlama ve amenajman haritaları için ihtiyar olunacak
diğer giderler bu bölümden ödenir.
v* /

B. 425 — Sınırlama

M. 2 — Taşıt giderleri
Tahdit Komisyonları Başkan, üye ve kâtipleriyle bilirkiişilerin kamp değiştirmede hayvan
kiraları ve komisyon başkan ve üyeleriyle kâtiplerinin eşyalarının kamp mahalline ve merkeze
nakil ücretleriyle bunların kampa gidiş ve dönüş hayvan kiraları bu maddeden verilir.
M. 4 — Başka giderler
Çadır, portatif karyola, portatif sandalya, hurç gibi kanıp levazımatı ve mutfak edevatı satın
alma ve onarma bedelleri bu maddeden ödenir.
B. 426 — Amenajman
M. 1 — 1508 sayılı Kanun gereğince verilecek tazminat
Amenajman işlerinde yardımcı olarak çalıştırılacak hatita subaylarının ve haritacıların
minat yevmiyeleri de bu maddeden verilir.

taz

M. 2 — Amenajman taşıt giderleri
Amenajman mühendis ve mühendis yardımcılarının ve bu işte çalıştırılacak harita subaylarının
ve haritacıların hayvan kiraları ve kamp değiştirme giderleri bu maddeden verilir.
M. 4 — Başka giderler
Çadır, portatif karyola, portatif sandalya, hurç gibi kamp levazımatı ve mutfak edevatı ile boya,
haritaların havadan alınması için film satmalma ve onarma bedelleri ile nirengi kuleleri ve sin
yaller yapım ve kireçleme giderleri bu maddeden ödenir.
B. 427 - M. 4 — Başka giderler
Fidanlık kurma, sürme ve fidanlık arazisi hazırlama giderleriyle
elektrik tesis ve kullanma,
sulama işlerinde nezaret edecek mühendislerin lâstik çizme bedelleriyle sulama işinde çalışacak fidancıların tulum bedelleri, ilâç parası, doktor ve veteriner vizite ücretleri, vergi, resim, pul, harç
ve her nevi tekâlif ile tebligat ücretleri bu maddeden verilir.
B. 451 - M. 1-2 — Yayın ve propaganda giderleri
İktisadı ve meslekî mecmualar ve kitap, gazete, harita satınalma telif ve tercüme ücretleri, ba
sın ve yayın yenileme karşılığı giderleri, haber alma ve propaganda giderleri bu tertipten ölenir.
«

'

•

.

*

'

•

•

•

B. 502 - M. 1-2 —- Eski yıllar borçları
Teşkilâtı kaldırılmış olan Orman Koruma Genel Komutanlığının eski yıllar borçları da bu bö
lümden verilir.
( S. Sayısı : 152 )

— 48 —
B. 701 — Onarma işleri
Mevcut binaların küçük onarma giderleri bu bölümden ödenir.
B. 711 - M. 1-2 — Kamulaştırma karşılığı
Özel Kanununa göre kamulaştırılması gereken orman, arazi ile bunların içindeki her çeşit yapı
ve tesislerin kamulaştırılması karşılıkları ve bu maksatla yapılacak her çeşit harcamalar bu bö
lümden ödenir.
B. 724 — Teeknik alât ve cihazların satın alma ve onarılması
M. 7 — Teknik araştırma motorlu ve matörsüz lâboratuvar malzemesi satın alma ve onarma
giderleri
Teknik araştırma istasyonlarının ihtiyacı olan her nevi teknik teçhizat, matörlü ve matörsüz lâ
boratuvar alet ve malzemesi satın alma ve onarma giderleri buradan verilir.
B. 731 - M. 1 — Bina yapımı giderleri
M. 2 — Bina yapımı için satın alınacak veya kamulaştırılacak arazi bedel'eri
Arsa ve binaların satın alma; kamulaştırma, yapı ve kuruluşu ile mevcutlarının esaslı onarma
ve büyütülmesi ve yapısı genel giderleri, fidanlık vu ağaçlandırma alanlarında yapılacak her nevi
iş evleri, arsa ve binaların tapuca kütüğe geçirildiği tarihten itibaren tahakkuk etmiş ve edecek
vergisi, ve yapıya ait proje, plân giderleri ve bunlar için. açılacak yarışıma değer ve giderleri bu
bölümden verilir.
B. 732 — Fidanlıkların her nevi su tesis ve onarma giderleri
Motorlu tulumbaların işletme giderleri de bu böiümden verilir.

( S. Sayısı : 152)

S. Sayısı: 193
Kayseri Milletvekili Sait Azmi Feyzioğlu'nun, Dilekçe Komisyonu
nun 9 . II . 1950 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2892 sayılı
Kararın Kamutayda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Ko
misyonu raporu (4/189)

9 . II . 1950
Yüksek Başkanlığa
Dilekçe Komisyonunun 36 sayılı Haftalık Karar cetvelindeki 2892 numaralı kararda:
1951 senesine kadar tatbiki gerekeceğine dair bir sarahata tesadüf edilmediğinden bu kaydın ko
nulması için mezkûr kararın Kamutayda görüşülmesini saygılarımla rica ederim.
Kayseri Milletvekili
S. Azmi Feyzioğlu

Dilekçe Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Dilekçe Komisyonu
Kâğıt îş. No. 13194, 13764, 13741
Dilekçe Ko. No. 12142,12681,12660
No. 4/189

17 . II . 1950

Yüksek Başkanlığa
1. Tek dersten beşten aşağı numara alanlar,
2. Altıbuçuk numara üssümizanı tutturamıyanlardan noksan numara aldıkları derslerden
imtihana girmek suretiyle üssümizanı doldurabilmelerini sağlamak isteyenler,
3. Beşten aşağı numara aldıkları derslerden
imtihana girmek isteyenler,
Bu durumda bulunanlara Şubat 1950 de ye
niden bir imtihan hakkı tanınması dileğinde bu
lunan Bülent Ongur ve Talât Yalçmkaya ile ar
kadaşları haklarında komisyonumuzca imtihan
haklan tanınmış ve 6 . II . 1950 tarihinde karar
verilmişti
2892 sayılı olan bu kararın Kamutayda görü
şülmesini istiyen Kayseri Milletvekili Sait Azmi
Feyzioğlu'nun önergesi komisyonumuza havale
edilmekle iş üzerinde yeniden inceleme yapılmış
ve bu rapor hazırlanmıştır.
Dilekçilerin istekleri yönetmelik hükümlerine
uymaması bakımından tervicine imkân olmadığı
Millî Eğitim Bakanlığının Rektörlükten aldığı

ve komisyonumuza bildirilen yazılı cevaptan an
laşılmıştır.
Ancak, Hukuk Fakültesinin, lisans, öğretim
ve imtihan yönetmeliğinin değiştirilmesi üzerine
husule gelen intikal devresi dolayısiyle öğrenci
lehine olmak üzere vaz'edilen muvakkat beşin
ci maddenin tatbik şeklinde ve yeni yönetmeli
ğin 13 ncü maddesinin tadili yüzünden husule
gelen farklı durum ve Türkiye Büyük Millet
Meclisince muhtelif tarihlerde ittihaz olunan ka
rarlar muvacehesinde aynı fakültenin ve hattâ
bir sınıfın öğrencileri arasında imtihana girme
hakkında ayrı ayrı gayrimütecanis bir vaziyetin
hâsıl olduğu anlaşılmasına binaen insicam ve
intizamı ve nihayet birbirlerinden farklı hak
ve salâhiyetler sahibi öğrenci bulunmaması mü
savat ve hakkaniyet ve atifet kaidesinin tam
ve esaslı bir şekilde tesisi maksadiyle,
1. Elemede kazanıp da sözlü imtihana girip
kırık numara almadan üssümizanı dolduramıyanlarm sözlüde en az numara aldıkları ders-

lerden birine veya birkaçına yeniden girebilme
lerine,
2. Elemede kazanıp da sözlü imtihanda
beşten aşağı numara almak suretiyle sınıfta ka
lanların kırık aldıkları derslerden yeniden im
tihana girebilmelerine,
3. Yazılı imtihanı kazanamıyarak
sınıfta
kalanların da yeniden yazılı ve sözlü imtihana
tâbi tutulmalarının lâzımgeleceğine dair Komis
yonumuzca uygulanmış bulunan 6 . II . 1950 ta
rih ve 2892 numaralı kararın değiştirilmesini
mucip bir sebep görülmediğinden itirazın reddi
ne ve keyfiyetin Kamutayın yüksek tasvibine

arzına oy birliğiyle karar verildi.
Dilekçe Ko. Baş.
Sözcü
Kâtip
Sivas
Urfa
Ağrı
F. TirJeeş
V. Gerger
M. Aktan
Aydın
Bitlis
Bolu
N. Akkor
Z. Geboloğlu
L. Görm
Çanakkale
Çanakkale
Kars
A. Rızu Kırsever
N. Ünen
Z. Orhon
İmzada bulunamadı
Kastamonu
Mardin
Mardin
B. Tümtürk
H. Ekmen
A. Kalav
Sivas
Yozgad
Ş. Uma
F. Akgöl
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