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1. -~ SABIK ZABIT HULÂSASI
Birinci Celse
3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin
Maarif Vekâleti kısmına ve 4926 sayılı Kanuna
bağlı (2) sayılı cetvele bâzı kadrolar ilâvesine
dair kanun, kabul edildi.
Maarif Vekâleti bütçesinin Bütçe Encüme
nine verilen 202, 415, 419 ve 450 nci fasılların
dan maada diğer fasılları kabul edildi.
Ankara Üniversitesi 1955 malî yılı Bütçe
Kanunu kabul edildi.
istanbul Üniversitesi bütçesinin ( A / l ) cet
veline dâhil 202 nci faslından maadası kabul
edildi. 202 nci fasıl Bütçe Encümenine verildi
ğinden kanun lâyihasının diğer madjdelerinin
müzakeresi, tehir olundu.
İstanbul Teknik Üniversitesi 1955 malî yılı
Bütçe Kanunu, kabul edildi.
Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü bütçesi
nin ( A / l ) cetveline dâhil 421 nci faslından
maada diğer fasılları kabul edildi. 421 nci fasıl
Bütçe Encümenine verildiğinden kanun lâyi
hasının diğer maddelerinin müzakeresi, tehir
olundu.
Celseye ara verildi.

Köprülü ile birlikte resmî vazife ile Irak'a ya
pacağı seyahat dolayısiyle Başvekil Adnan Men
deres'in dönüşüne kadar, Başvekâlete Adliye
Vekili Osman Şevki Şiçekdağ'm, Millî Müdafaa
Vekili Etem Menderes'e Maliye Vekili Hasan
Polatkan'm, Hariciye Vekili Prof Fuad Köprü
lü'ye, işletmeler Vekili Samed Âğaoğlu'nun ve
killik edeceklerine dair Riyaseti Cumhur tez
keresi okundu.
Nafıa Vekâleti Bütçesinin 202 nci faslından
maada diğer fasıllariyie
Devlet Su işleri Umum Müdürlüğü 1955
Malî yılı Bütçe Kanunu kabul edildi.
Karayolları Umum Müdürlüğü Bütçesinin
781 nci faslından maadası kabul edildi. 781
nci fasıl Bütçe Encümenine verildiğinden kanun
lâyihasının diğer maddelerinin müzakeresi, te
hir olundu.
iktisat ve Ticaret Vekâleti Bütçesinin heyeti
umumiyesi üzerinde müzakere cereyan etti.
25 . I I . 1955 Cuma günü saat 10 da toplanıl
mak üzere inikada nihayet verildi.
Reisvekili
Kayseri Mebusu
Fikri Apaydın

İkinci Celse
Millî Müdafaa Vekiline vekâlet etmekte olan
Devlet Vekili ve Başvekil Yardımcısı Fatin
Rüştü Zorlu ve Hariciye Vekili Prof. Fuad

Kâtip
Antalya Mebusu
Attilâ Konuk

Kâtip
istanbul Mebusu
Nazlı Tlabar

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR
Lâyihalar
1. — Ankara Üniversitesi 1954 malî yılı Büt
çe Kanununa bağlı ( A / l ) işaretli cetvelde de
ğişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası
(1/195) (Bütçe Encümenine)
2. — D e v l e t Su işleri Umum Müdürlüğü
1954 Malî yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) ve
(A/2) işaretli cetvellerde değişiklik yapılması
hakkında kanun lâyihası (1/196) (Bütçe En
cümenine)
3. — inhisarlar Umum Müdürlüğü 1954 Ma
lî yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) ve (A/2)
işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hak
kında kanun lâyihası (1/197) (Bütçe Encüme
nine)

4. — istanbul Üniversitesi 1954 Malî yılı
Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) işaretli cetvelde
değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası
(1/198) (Bütçe Encümenine)
5. — Karayolları Umum Müdürlüğü 1954
Malî yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) işaretli
cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun
lâyihası (1/199) (Bütçe Encümenine)
6. — Karayolları Umum Müdürlüğü 1954
Malî yılı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) ve (A/2)
işaretli cetvellerde değişiklik yapılması hakkın
da kanun lâyihası (1/200) (Bütçe Encümenine)
7. — 6085 sayılı Karayolları Trafik Kanunu
nun 77 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında
kanun lâyihası (1/201) (Nafıa, Münakalât, Da
hiliye, Adliye ve Bütçe encümenlerine)
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8. — Hukukta muhakeme usulü kanunu
lâyihası (1/202) (Adliye Encümenine)
9. — İstiklâl Harbi malûllerine verilecek
para mükâfatı hakkında kanun lâyihası (1/203)
(Bütçe Encümenine)
10. — Maarif Vekâleti Kuruluş Kadroları ile
Merkez Kuruluş ve Görevleri hakkındaki 2287
sayılı Kanunda değişiklik yapılmasına dair olan
4926 sayılı Kanunla ek ve zeyilleri bulunan ka
nunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun lâ
yihası (1/204) (Maarif ve Bütçe encümenlerine)
11. — Türkiye iLe Irak arasında 24 Şubat
1955 tarihinde imzalanan Karşılıklı İş Biriliği
Andlaşm asının tasdikine ait kanun lâyihası
(1/205) (Hariciye Encümenine)
Teklifler
12. — Niğde Mebusu Ali Ulvi Arıkan'm,

C :1

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununa
muvakkat bir madde eklenmesi hakkında ka
nun teklifi (2/112) (Maliye ve Bütçe encümen
lerine)
13. — Sivas Mebusu Etem Erdinç ve 2 ar
kadaşının, îş Kanununun 38 nci maddesinin
tadili hakkında kanun teklifi (2/113) (Çalış
ma Encümenine)
Mazbata
.14. — Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti
Kuruluş ve Memurları Kanununa bâzı hüküm
ler eklenmesine ve 4258 sayılı Kanuna bağlı
kadro cetvellerinin değiştirilmesine dair 4862
sayılı Kanuna bağlı (1) ve (2) sayılı cetvellere
ilâveler yapılması hakkında kanun lâyihası ve
Sıhhat ve İçtimai Muavenet ve Bütçe encümen
leri mazbataları (1/169) (Ruznameye)
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BÎRÎNCÎ

CELSE

Açılma saati : 10,15
REİS — Reisvekili Tevfik İleri
KÂTİPLER : İhsan Gülez (Bolu), Ömer Mart (Kayseri)

3. — YOKLAMA
REİS — Yoklama yapacağız.
(Tokad mebuslarına kadar yoklama yapıl-

di.)

REİS — Celseyi açıyorum.

5. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER
1. — 1955 malî yılı muvazenei umumiye ka
nunu lâyihası ve Bütçe Encümeni
mazbatası
(1/126)
A — İktisat ve Ticar&t Vekâleti

bütçesi

REİS — İktisat ve Tivaret Vekâleti 1955
yılı bütçesinin müzakeresine devam ediyoruz.
Söz Rıza Yalçın 'mdır.
RIZA YALÇIN (Kars) — Muhterem arka
daşlar, . Ekonomi bütçesinin müzakeresinden is
tifade ederek üç mühim mevzua temas etmek
istiyorum.
Değerli arkadaşlarım; hepiniz takdir bu
yurursunuz ki, vatandaşın hayatı, bu saha ile
ilgili olarak doktorunu, hastasını inleten, sız

latan, ıstırabını giderecek ilâcı bulamazken, pi
yasaya, envai türlü çocuk oyuncakları, İngiliz ku
maşları, fantazi eşya, pahalı kravatlar ve saire
getiriyoruz.
Muhterem İktisat ve Ticaret Vekilinin bu
işle yakînen ilgilenmesini, yalnız zaruri mad
delerin ithaline müsaade etmesini, diğer fan
tazi eşyanın hiç olmazsa bir müddet için itha
linin menedilmesini istirham edeceğim.
Bu arada havagazı sayaçlarını da zikretmek
durumundayım.
Takdir buyurursunuz k i ; Türkiye'nin üç
mühim vilâyetinde Ankara, İstanbul, izmir vi
lâyetlerinde havagazı mevcuttur. Maalesef pi
yasada havagazı sayacı bulmanın imkânı yok-
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tur. Şirketin saat vermesine imkân yoktur.
Sabrınızı suistimal etmezsem bu sıkıntıya bir
misal arz edeceğim:
Bir an için milletvekilliği sıfatımızdan tecerrüt edelim. Bir vatandaş dahi olsak bir ev
sahibinin kiracısına bu kadar hakaret etmesi
ne hiçbir vicdan tahammül etmez. Huzurunuz
da olan bu arkadşınızm evindeki havagazı ev
sahibi tarafından tamamen keyif için kesilmiş
ve gazocağı ile 7 nüfus idare ediyoruz. Hattâ
•
birçok zamanlar lokantaya gidip öğle, akşam
yemeklerini yemek mecburiyetinde kalıyoruz.
(Marko Paşaya sesleri) Arkadaşlar bana Marko Paşaya gitmemi tavsiye ediyorlar. (Şahsi
mesele sesleri). Ben daireme ayrı saat takılması için şirkete gittim. Fakat piyasada havagazı
saati bulunmadığı için takamayız, dediler. Be
nim gibi birçok aileler bu yüzden sıkıntı çeki
yorlar. Bunu bir misal olarak arz ettim.
İkinci istirhamım, bankaların açtığı kredi
mevzuu üzerinde olacaktır.
Muhterem arkadaşlar, birçok insanlar ser
vetine göre, bankadan istediği şekilde kredi
aUırken, birçok vatandaşlarımız da 70, 80 bin,
hattâ 100 000 lira serveti olduğu halde, banka
lara gittiği zaman beş, altı bin lira gibi bir pa
rayı zorlukla almaktadır. Bu vatandaşlara da
ticari kredilerin artırılmasını bilhassa temenni
ve rica ederim.
Üçüncü istirhamım, satış kooperatifleri mev
zuudur. Bilhassa pamuk satış tarım koopera
tifleri mühim bir dâvadır. Ticaret Bakanlığı
nın teftiş ve murakabesine tâbi olmaklla bera
ber bu iş çok ağır yürümektedir. Muhterem
Ticaret Bakanlığının bu işle de yekinen ilgi
lenmesini bilhassa istirham ederim. Vaktinizi
fazla almamak için sözlerime burada nihayet
veriyorum.
MUHLÎS ERDENER (Bursa) — Muhterem
arkadaşlarım; İktisat ve Ticaret Vekâletinin da
ha doğrusu memleketin ekonomik, ticari ve bir
kelime ile umumi kalkınma hareket ve faaliyet
lerinin mihrakını teşkil eden bir Vekâletin geç
mişe, hale ve istikbale muzaf faaliyetlerini göz
den geçirirken evvel emirde-bir noktayı tebarüz
ettirmek isterim.
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muhalefet partileri de benim beyanatıma muvazi
olarak diğer arkadaşlarımın yaptıkları beyanlaı rı tenkidlerime bir mesnet olarak kabul etmemiş
• olsalardı bugün huzurunuzda yeniden söz alacak
i

' değildim. Bu itibarla her hengi bir yanlış tefsiI re meydan vermemek ve meseleyi de meskût geç
memek için zaman darlığını göz önünde tutarak
bu husustaki görüş ve düşünüşlerimi huzurunuz
da kısaca telhis etmekliğime müsaade buyurma
nızı rica edeceğim.
Arkadaşlarım; bendeniz encümende de yaptı
ğım beyan veçhile burada tekrar arz ediyorum
ki, kalkınma hareketi olarak yaptığımız faaliyet
lerin hal ve istikbale muzaf hasenat ve seyyiatmı
! tamamiyle paylaşmakta asla mütereddit değilim.
j Ve tenkidlerimle bu hareketlerin esas prensiple
rini değil, tatbikata mütaallik ve teferruata ait
aksaklıkları ele almış ve onların ıslahını istemiş
tim. Ve halen aynı kanaat ve düşünceyi muha
faza ediyorum. Filhakika bu gibi aksaklıklar der
hal verimli tedbirlerle ıslah ve izale edilmezler
se, teferruata mütaallik olsalar dahi, esası ihlâl
edebilecek kadar mühim ve hattâ tehlikeli ola
bilir. Tatbikata mütaallik bu gibi tedbirler ve ka
rarlar tatbik sahasına konmadan daha hazırlık
safhasında iken (velev istişari mahiyette olsun)
teşriî organın salahiyetli encümen veya encü
menlerinin de mütalâa ve noktai nazarları alın
mış olsa bu gibi aksaklıkların tamamı olmasa bi
le büyük bir kısmı nispeten ıslah ve izale edil
miş olacağı muhakkaktır. Ne yazık ki, Hüküme
tin cümlei tasarrufundan olan bu gibi karar ve
tedbirler ancak tatbikat sahasına konduktan ve
mahzurları elle tutulur bir hale geldikten son
radır ki, teşriî organın müdahalesi mümkün ol
makta ve tabiatiyle ancak bu zaman teşriî organ
ile icrai organ arasında ahenkli bir görüş ve dü
şünüş olmadığı ortaya çıkmaktadır. Bu ciheti
böylece tebarüz ettirdikten soîîra encümende
yapmış olduğum döviz tevziatmdaki aksaklıklar
- ithal formalitelerinin güçlükleri - ticaret poli
tikamızın yanlış yola girmek istidadını göster
mekte olması - hayat pahalılığı ile mücadele me
totları - gibi hususatı burada tekrar etmiyeceğim. Zira buna vakit müsait olmadığı gibi bun
ların bir çoğunun nazarı itibara alınarak ıslahı
yoluna gidileceğini sayın Ticaret Vekilimiz en
Eğer benim Bütçe Encümeninde yapmış ol
cümende beyan buyurmuşlardı. Bu beyanlarına
duğum beyanat, parça parça ve kısmen de eksik
itimat ederek tenkidlerimi tekrar edecek yerde
ve makûs mânada matbuata intikal etmemiş ve
bâzı temenni ve tekliflerde bulunacağım; bunla-
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rm ehemmiyetle nazarı itibara alınmasını kendi
lerinden rica ederim.
1. Dış ticaret işlerimiz mutlak surette nor
mal ve sağlam esaslara istinadetmelidir. Yani
yüksek fiyat ve çürük para politikasına iltifat
gösterilmemelidir. Bunun için muvakkaten uzak
laşmış olduğumuz liberasyon sistemine sadık
kalmaklığımız ve içine tekrar girmekliğimiz şart
tır. Bunu müşahhas bir misalle ispat edersem
hâdisenin ehemmiyetini kolayca takdir buyura
cağınızdan eminim. 1953 senesinin bir milyarlık
ihracatından sağlam para ve serbest döviz ola
rak elimize ancak 200 milyon lira geçmiştir.
Bunun 22 241 milyonu isviçre Frangı ve
180 655 milyonu da serbest dolar ve 569 mil
yonu da E. P. U. parasiyle yapılmıştır. Bu de
mektir ki, ticaretimizin % 20 si sağlam ile ya
pılmış ve % 56 sı E. P. U. parası ve bakiyesi
ise tesadüflere ve tehlikelere mâruz bırakıl
mıştır. Bu sistemden tamamen ayrıldığımız tak
dirde ise 800 milyon liralık iştira kabiliyetimiz
donmuş ve yalnız karşılıklı işliyebilecek bir
alacak şeklini geçmiş olacaktır. îşte bu felâ
ketten kurtulmak içindir ki, serbest dolardan
sonra en emin v^ en sağlam mübadele vasıtası
olarak Breten Vuds Anlaşması ile tesbit edilen
park kıymetlerine sadık kalarak E. P. U. ca
miası içinde muamelâtımızı inkişaf ettirmeye
çalışmak lâzımdır. Buna iltifat etmediğimiz
takdirde hakikaten büyük bir tehlike ile karşı
karşıya kalacağımızı kabul etmek lâzımdır. Ni
tekim bugünkü durumumuz da bunu ispat et
mektedir. Bir tarafta ticari alacaklarımız tahassui ederken diğer taraftan en küçük ihtiya
cımızı temin edemiyoruz. Bunun yegâne sebebi
alacağımızın serbest dolar ve E. P. U. parası
olmayışı ve aradığımız, muhtaç olduğumuz
malları da alacaklı olduğumuz o memleketten
temin edemeyişimizdir. Bu bir hakikattir. Ve
bu cihet ıslah edilmedikçe daha kötü durum
lara düşeceğimiz muhakkaktır. Onun için ne
yapıp yapıp E. P. U. camiası içinde yerimizi
tekrar işgal etmeye ve muamelâtımızı o istika
mete tevcih etmeye gayret göstermeye mecbu
ruz.
2. Bunun tahakkukuna intizaren ve bu
günkü tıkanıklığı ıslah ve bertaraf etmek için
iştira gücümüzü esas tutarak bir mahrumiyet
politikası tatbik etmek zorundayız. Bunun için
de evvelemirde bir prisrite listesi tanzim ede-
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rek onu âdil bir şekilde tatbik sahasına koy-.
mak lâzımdır. Ancak bu sayede bu tıkanıklık
ıslah ve bertaraf edilebilir.
3. İştira gücümüzü ariyere borçlar - dev
let sektörü hissesi - serbest sektörü hissesi ve
gayrimelhuz ihtiyaçlar payı olmak üzere dört
kategori içinde tasnif ve ona göre taksim et
mek icabeder. Böyle bir tasnif ve prensip saye
sinde sistemin işleyişinde de bir oto kontrol te
min edilmiş olur.
4. Eldeki istatistiklere nazaran bir buçuk
milyarlık ithalâtımızın % 75 i devlet sektörü
ne ve % 25 i dQ serbest sektöre isabet etmek
tedir. Bu demektir ki, ithalâtın % 75 inin oto
matik kontrolü hükümetin murakabesi altında
dır. Devlet mübayaatı alelıtlak münakale yoliyle ve en müsait teklif yapanlara ihale edil
diğine göre bu siparişleri elde mevcut disponibiliteye göre bir veya birkaç memlekete peşi
nen veya kısmen peşin ve kısmen kredili ol
mak üzere tevzi ve taksim etmek mümkündür.
Ve ancak bu sayede muhtelif memleketlerde tahassul eden iştira güeümüz kullanılmış olacağı
gibi bu senenin bütçesinde tasarlanan 400 mil
yonluk kredili ithalât da tahakkuk etmiş ola
caktır.
5. Serbest sektöre tahsis edilecek meblâğ
yüzde nispete bağlanarak tesbit ve ilân edilmeli
ve bunun da tatbikinde tüccar serbest bırakıl
malıdır. Her firma ilân edilecek nispet dâhi
linde 1951, 1952 senelerinde fiilen yapmış ol
duğu ithalâtın ancak ilân edilen nispet daire
sinde yine aynı memleketten ithalât yapabile
ceğine salâhiyettar kılmırsa hem ithalât ayar
lanmış, hem adalet temin edilmiş ve hem de oto
kontrol temin edilmiş olur. Ve bu suretle fir
malar mûtat mesleklerini ifa edecek duruma gi
rerler. Şimdi olduğu gibi statülerinde mukay
yet olmasına rağmen bugüne kadar hiçbir fiilî
ithalât yapmamış olan bankalar gibi müessese
ler ithal payı almak ve onu âhara devretmek
üzere tevzie ve tahsise dâhil olmamış olurlar.
Yeni zuhur edecek firmalarla istisnai ihti
yaçlara ve hassaten yedek parça bedellerine
karşı da vekâletin elinde bırakılacak bu gayri
melhuz ithalât payı kullanılmakla hiçbir hak
sızlığa meydan verilmemiş olur.
Çünkü arkadaşlar, bankalar bugüne kadar
hiçbir ithalât yapmadıkları halde ithalât payla-
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rından faydalanmak için talepname vermeye
mecbur tutulmaktadırlar ve bu suretle ithalât
payları haksız bir taksime tâbi tutulmaktadır.
^ Gerek bu tarzda yapılacak bir tasnif ve ge
rekse ithal payı haklarının bugün hiçbir mesnedi
olmaksızın hükümetçe tâyin ve tesbit edilmiş ol
ması ithalâtçılardan alman % 10 teminatı muhik
göstermemektedir. Çünkü pay hadleri hükümet
çe tâyin ve tahsis edildiğine göre bunun ciddî
olup olmadığı meselesi tüccara değil, hükümete
ait bir mesuliyettir. Bunu vesile ittihaz ederek
ithalâtçının % 10 nakit sermayesini bloke etmek
te büyük bir haksızlık ve adaletsizlik vardır. Bu
nun tashih edilmesi lâzımdır.
6. İthalât akreditif - Kontrdöküman veya
kredili tediye esaslarına göre yapılacağına naza
ran makbul bir fiyat farkı bidayeten kabul edil
mek şartiyle kredili ithalâta tercih hakkı kabul
edilmesi tavsiyeye şayandır. Ancak bu takdirde
bu kredi munzam ithal payı olarak tatbik edile
cek ve fakat tevzie tâbi tutulacaktır. Bundan
maksat da kaçırılan sermayeyi munhasaran ka
çakçı lehine ve nüması tamamiyle kendisine kal
mak suretiyle kullanmasına mâni olmaktır. Böy
lece menfaat azalması yüzünden sermaye kaçı
rılması da rağbet görmiyecektir.
7. Faturaları şişirmek yoliyle sermaye ka
çakçılığı her memlekete ve her paraya kabili tat
bik olmadığından bu hususta ileri sürülen mü
talâalar mesnetsizdir. Serbest dolarla başbaşa
giden memleketlere fatura şişirmek yoliyle para
kaçırmakta menfaat vardır. Zira ancak buralar
da 2,82 den dolar elde etmek mümkündür. Mahaza her türlü ihtimalâtı göz önünde tutarak fi
yat murakabesini bizim şimdi yaptığımızdan da
ha esaslı bir prensibe bağlamak için proforma
faturaların firmalarca re'sen değil, mensup ol
dukları memleketlerin Ticaret vekâletleri tara
fından tasdikli olmasını şart koymak, meseleyi
ve dâvayı kökünden halleder. Zira hükümetler
bu gibi hasis menfaatlere kolay kolay vasıta olmıyacakları gibi burada kendi bürolarında yerli
firmaların ecnebi firmalar namına proforma fa
tura tanzimi usulü de önlenmiş olur.
REİS — Tamam.
MUHLİS ERDENER (Devamla)
siparişlerinin...

— Yedek

• REİS — Muhlis Bey, rica ederim vaktiniz ta
mamdır. (Tekrar söz al, sesleri).
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MUHLİS ERDENER (Bursa) — Tekrar söz
alabilir miyim ?
REİS — Tekrar söz alabilirsiniz.
Muammer Alakant. (Yok, sesleri.)
MUHLİS ERDENER (Bursa) — O halde ye
niden söz istiyorum.
REİS — Daha çvvel söz almış arkadaşlar
var.
Şabri İşbakan.
SABRI İŞBAKAN (Ordu) — Muhterem ar
kadaşlar, İktisat ve Ticaret Vekâleti ile ilgili
olan bâzı meseleler üzerinde durmak istiyorum.
Bunlardan birincisi balıkçıların durumudur.
Aziz arkadaşlarım, Et ve Balık Kurumu bir
çok sahalarda faydalı hizmetler görmüştür. Gör
mekte de devam ediyor. Hiç şüphesiz bunları
memnuniyetle karşılamaktayız. Yalnız burada
balıkçılarımızın halen teçhiz edilememiş olması
na da işaret etmek isterim. Kanaatimizce bunun
iki sebebi vardır :
Bunlardan birincisi, kâfi miktarda malzeme
ve donatım vasıtası bulunmaması;
İkincisi de, uzun vadeli kredilerden lâyıkiyle istifade edilememesidir.
Muhterem arkadaşlarım, malûm olduğu üze
re 1953 yılında çıkan 6118 sayılı Kanunla balık
çılara kredi açmak vazifesi, kendi usulleri dai
resinde Ziraat Bankasına bırakıldı. Hemen şük
ranla kaydedeyim ki, Ziraat Bankası çiftçilere
gösterdikleri hassasiyet ve kolaylığı balıkçılara
da göstererek onlara istediği krediyi vermek
yollarını aradı. Yalnız mevzuat icabı uzun vadeli
krediler için gayrimenkul teminatı aranması se
bebiyle balıkçılarımız, çok faydalı olan bu kre
diden tamamen istifade edememektedirler.
Balıkçıların çoğunun gayrimenkulu olmadığı
malûmdur. Bu meslek erbabının uzun vadeli kre
diden istifade edebilmeleri için, onlardan duru
mu ile mütenasip teminat istenmesi için vekâlet
çe tedbir alınması ve icabında kanunlarda tadi
lât cihetine gzidilmesinin zaruri bulunduğuna
kaniim.
Temas edeceğimiz ikinci nokta madenlerin
meselesidir. Memleketimiz hamdolsun çeşitli ve
fazla miktarla yeraltı servetlerine maliktir.
Türkiye'nin kalkınması için bu madenlerin de
işletilmesinin zaruri olduğu aşikârdır. Dün ko
nuşan arkadaşlarım madencilerin kalkındırıl| masına işaret ettiler. Ben de bir noktaya temas
l etmek istiyorum.
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tenkidine daima ön plânda mesnet teşkil etmiş
ve hattâ seçimlerde millet önünde tartışması
yeniden yapılarak onun da lehimize tasvibi
alınmış bulunmaktadır. Bunun üzerinde yeni
den duracak değilim. Ancak, İktisat ve Tica
ret Vekâleti bütçesinin müzakeresi münasebe
tiyle ortaya konmuş olan meselelerin, tatbikat
bakımından, arkadaşlarımın tenkid ettiği nok
talara cevap verebilmek yönünden, bâzı husus
larda kısa da olsa izahat vermeyi faydalı gör
mekteyim.

Madenciler de işlerinde muvaffak olabilmesi
için kendilerine uzun vadeli kredi açacak ban
kalara şiddetle ihtiyaçları vardır. Sanayi erba
bının durumu aşağı yukarı böyledir. Sayın Ve
kilimizden bu meslek erbabının ihtiyaçlarına
cevap verecek müesseselerin bir an evvel açıl
masına gayret etmesini istirham edeceğim.
üzerinde durmak istediğim diğer bir nokta
da intihap bölgemizi ilgilendirmektedir. Karadeinz arazisinin ne kadar çok parçalanmış ve
âdeta parsel haline gelmiş olduğu malûmdur.
Karadeniz halkının iktisaden kalkınması için
buralarda el sanayiinin teşvik edilmesine ve bu
nun için de bir taraftan da kurs açılarak el tez
gâhlarının süratle dağıtılmasına şiddetle lüzum
vardır.
• Bir de Sayın Vekilimizden gazetelerden ha
zırlanmakta olduğunu .memnuniyetle öğrendi
ğimiz, zirai sigorta kanunu tasarısının ne safha
da olduğunu bildirmesini rica edeceğim. Sözler
ini bitirirken diğer bütçelerimizle birlikte İkti
sat ve Ticaret bütçesinin de memleketimiz için
hayırlı olmasını dilerim.
REİS — Kifayet takriri vardır. Daha evvel
Vekile ve bir mebus arkadaşımıza söz verece
ğim, ondan sonra takriri reye koyacağım.
Ekonomi ve Ticaret Vekili.
İKTİSAT VE TİCARET VEKİLİ SITKI
YIRCALI (Balıkesir) — Sayın arkadaşlarımın
Vekâletimizin geçmişteki faaliyetleri üzerinde
yapmış oldukları ikaz ve bundan sonraki çalış
malarımızda bize göstermiş oldukları veçheyi
memnuniyetle karşılar ve bunları kısmen tas
hih ve bundan sonra da bize ilham ettikleri nok
talar üzerinde daha büyük bir gayretle çalışma
yı şimdiden kendimiz için vazife telâkki ettiği
mizi arz ederim. (Bravo, sesleri)
C. H. Partisi adına konuşan Sayın Kâmil
Kırıkoğlu arkadaşımız, daha evvel bütçenin
umumi müzakeresi zamanında mevzuubahis
olan meseleleri yeni baştan ele alıp orada ce
vaplanmış, noktaları da yeniden kendi noktai
nazarlarına göre izah ettiler. Hattâ bunların
içinde bilhassa plân ve program meselesini,
Toprak Mahsullerinde takibettiğimiz müstakar
fiyat ve kredi politikasını ve nihayet para hac
minin artmasını tenkid mevzuu yaptılar.
Bunlar öyl emeselelerdir ki geçen 4 yılda
mütemadiyen bizim takibetmekte olduğumuz
iktisadi politikanın müzakeresinde muhalefetin
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Hakikaten, bizim memleketin bütün haya
tına şâmil kadrolaşmış donmuş statik bir plânı
mız yoktur. Ve biz böyle bir plânın bizim mem
leketimiz için sosyal bakımdan, iktisadi zihni
yetimiz bakımından, lüzumlu olmadığına kaani
bulunmaktayız. Memleketimizde, başka memle
ketlerden, ileri bir iktisadi ve sınai seviyeye gel
miş memleketlerden ayrı olarak sadece evolüsiyonlar halinde bir gelişme değil ama, bir sıçrama ha
lindeki sosyal ve iktisadi kalkınmayı kendimize
gaye ittihaz etmiş bulunmaktayız. Ama bunun
içinde bizim bir programımız vardır. Bu progra
mımız memleketin her sahada, her zaman tekrar
ettiğimiz gibi, insan emeğinden tabiî zenginlikle
rine ve vatandaşın elde ettiği mahsullerine kadar
bütün emek ve sermayeyi iç piyasada, dünya
da kıymetlendirmek ve vatandaşı bugünün ileri
medeni ölçüde bir hayat seviyesine ulaştırabil
mek için her imkânı hazırlamaktır.
Bu politikayı hattâ ilk iktidara geçtiğimiz
andan itibaren tatbika başladık. O zamana ka
dar ölü bir halde bulunan bütün imkânlarımı
zı harekete geçirebilmek için memleketin geniş
kitlelerini ihtiva eden zirai sahada, , müstekâr
bir fiyat ve kredi politikasiyle, müstahsili yeni
bir çalışma ve yeni bir hamle heyecan ve şevki
içine sevk etik. Bu gayretin kısa bir zamanda
neticelerini görmeye başladık.
Bilhassa % 80 i çiftçi olan, şehir ve kasabalarmdaki vatandaşlarımızın mühim bir kısmı
hattâ esnaf ve tüccarların bile, kendi bahçe ve
tarlalarında bu zirai hayata karışmış olan bu
memlekette müstekâr bir fiyat ve kredi politi
kası sayesinde vukua gelen bu inkişafa muvazi
olarak yollar, nakil vasıtaları, makineler, fen
nî tesisat, silolar, garajlar, köprüler, limanlar,
ile bütün vatanı cihazlamak suretiyle bu ham- •
lenin içine bütün ruh ve vücudiyle girmesine
imkân verdik. Bunun neticesi, kısa bir zamanda
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her sahada istihsal hacmımızda bir yükselme
başladı. Halkın bu yoldan elde ettiği bu yeni iş
tira gücü karşısında memlekette yeniden istih
lâk sahaları açıldı. Hakikaten o zamana kadar
vatandaşlarımızın aşağı yukarı % 70 i sadece
iptidai şartlar içinde yaşadığı ve günlük geçi
minin ötesinde pazara müşteri olarak girmez ol
duğu halde, o tarihten sonra pamuklu mensucat
alıcısı olduğu gibi istihlâk maddeleri dışında
her türlü teknik aletler alıcısı, traktör alıcısı,
benzin alıcısı ve aynı zamanda şeker fabrikala
rı, çimento fabrikaları, mensucat fabrikaları
hisse senetlerinin sahibi olarak, müşteri halin
de pazar sahibi olmaya başladı. Böylece mem
lekette yepyeni bir iştira güciyle yeni bir ikti
sadi vasat meydana geldi. Bunun neticesindedir
ki, bir taraftan istihsal maddelerine karşı ge
niş talepler, öte yandan bu talebe cevap verecek
envestisman politikasına başladık.
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yeniden 20 çimento fabrikası tesis ederken, dü
nün 260 bin iğlik pamuklu mensucat fabrika
ları yerine bugün 700 - 800 bin iğlik mensucat
fabrikaları yükselirken bunların her biri üze
rinde sadece kendi imkânlarımızla değil, ecnebi
mütahassıslara da müracaat etme yolu ile müş
terek olarak, başından sonuna kadar teknik ol
duğu kadar, malî ve dış finansmanları yönün
den tetkik edilerek programları yapılmış ve
adım adım tatbikine geçilmiş bulunmaktadır.
Bunlardan başka gerek termik santraller ge
rek hidro - elektrik santraller, hattâ trenlerin
elektrifikasyonlarına kadar yapılan çalışmalar
gelişi güzel yapılmış şeyler değildir. Çatalağzı
santıralinin iki misline tevsii işi faaliyete geç
miş, Sarıyar santralinin paralel olarak çalışma
sı ve Gediz, Tunçbilek elektrik satrallerinin
de onlarla müsavi olarak, yürümesi en uzak
köylere kadar uzaması Zonguldak - Ankara,
Ankara - İstanbul, istanbul - Küçükçekmeco
Bundan evvel bu sınai harekete başlanademiryollarının elektrifikasyonları müşterek bir
mazdı, sebebi aşikârdır. Dört bin traktör kulla
plânın mahsulü bulunduğu malûmunuzdur. Eğer
nılan bir memlekette traktör ve motor fabrika
mutlaka bir program göstermek lâzım geliyor
sı kurmak imkânı yoktu, ihtiyacı tamamen karsa işte bunlar baştan hazırlanmış ve tatbi
şılıyan tekstil sanayii varken memlekette ye
kine geçilmiş neticeleri olarak kabul etmek mec
niden tekstil sanayii kurmak imkânı yoktu.
buriyetindeyiz.
Arkadaşlar diyorlar ki, bize
Bunun yanında ziraat aletleri iptidai şartlar
mutlaka plân lâzımdır.
içerisinde muayyen bir miktarda kullanan bir
Arkadaşlar; son yıllarda çeşitli ecnebi mü
memlekette böyle bir sanayiin doğmasına im
tehassıs
ve heyetler türlü raporlar hazırladılar.
kân yoktu.
Eğer o raporlara, o programlara, eğer bize o
Çünkü bu iştira gücü yalnız zirai sahada
kalmıyordu. Köylüden, tüccardan, nakil vası i zaman teklif edilen tavsiyelere bağlı kalmış ol
saydık ancak 1960 senesinde bu memleket 200
tası işleten vatandaştan esnaf ve liman işçisine
bin
ton şeker yiyecekti. Ancak 1962 senesinde
kadar bütün vatandaş kitlesine yapılıp bir
bu
memleket
bir milyon ton çimento istihlâk
kuvvetli iç pazarın doğmasına âmil oluyordu.
edecekti. Ve ancak 1960 senesinde 700 bin iğlik
Böyle iktisadi bir mevcudiyet, böyle bir paza
pamuklu mensucata kavuşması lâzımgelirdi.
rın doğması ise, aynı zamanda memlekette yep
Yine onlara göre aksi takdirde bu müesseseler
yeni bir sanayi hayatının doğmasına zemin ha
rantabl olamazdı. Hattâ ihtisaslarından istifade
zırladı. îşte biz bu programımızı bu ölçüde ya
ettiğimiz ve bugün memleketin hizmetinde en
nılmadan, bir taraftan muayyen fiyatlarla mah
iyi bir şekilde, bilgileri ve hamleleri ile bizimle
sullerimizi desteklemek ve bir taraftan da zi
el birliği etmek suretiyle neticeler aldığımız bir
rai kredileri artırmak ve diğer taraftan istatis
kısım teknik arkadaşlarımızın da mütalâaları
tiklerin gösterdiği gibi bu zirai sahaya hamle
o zaman aynı mahiyette idi. Çünkü başka mem
verecek her türlü alet ve makinelerin memle
leketlerde
iktisadi gelişmeler seneden seneye
kete serbestçe ithalini temin etmek yoliyledir
ancak küçük yüzdelerle olur.. Daha yüksek bir
ki tamamen bir iktisadi zihniyetin birbirine
nispette iştira gücü sağlanmak ve istihsali artır
bağlı neticesi ve mantıki bir silsilesi içinde
mak için bâzı yerlerde eski binalar, köprüler
programımızı tatbika başladık. îşte bu bile
yıkılmakta,
tadil edilmektedir. Memleketin umu
programımızın ana hatlarını alman neticeler
mi
iktisadi
hayatını canlandırmak için bu gibi
ise gerçekleşen eserlerini ifade eder.
tedbirlere baş vurmak zarureti vardır. Halbuki
11 geker fabrikasını yeniden kurarken ve
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bizde ölçü böyle değildir. Yeni kalkman fennî ı
istismar bekliyen geniş imkânlar memleketiyiz.
Size bir misal vereyim, içme suyunu ele alalım.
Bugün Türkiye'nin umumi olarak su istihlâki
nedir? Şimdiye kadar kasabalarda, şehirlerde l
istihlâk edilen su miktarı yüz ise on sene sonra
ne olacaktır? On sene sonra nüfus yüzde şu
kadar
artacaktır,
suya
olan
ihtiyacın
artış miktarı da şu kadar meselâ % 10
olacaktır. Bu itibarla şu miktarda boruya ihti
yaç, şu nispette su tesisleri teçhizatına ve mal
zemesine lüzum vardır, deniyor.
Halbuki arkadaşlar, biz yeni inşaya başlan
mış bir memleketteyiz. Henüz sularımız yeni
geliyor, bir kasabada bir seneden öteki seneye
abone miktarı sıfırdan üç bine çıkıyor. Elek
trik abonesi bir seneden öteki seneye iki bin
artıyor. Sebebi şu. Hamle yapan, zemini boş
olan bir yerde yeniden kurulup ileriye doğru
giden bir devirdeyiz. Topyekûn memleketin in
şasına girmişiz. Onun için ilmî rakamlarla nor
mal seyir ne kadar doğru ise bizim realiteleri
miz de o kadar doğrudur. 1960 ta bize 200 bin
ton şekeri çok görenler iki sene sonra 100 bin
den 240 bin tona çıktığını gördükleri zaman
bize nasıl hak verdiklerini elbette sizler de
takdir edersiniz. Misalleri her sahada çoğalta- ı
biliriz.
Bunu ileri sürmekle bilgiçliğimizi, daha ileri
görürlüğümüzü söylemek istemiyorum. İlmin
yeri var; metodun yeri var; bizim de tatbik
ettiğimiz programın bir mantığı var. Çünkü
sosyal ilimler dondurulamaz. Onun ışığı rehberimizdir. Fakat sosyal şartlara, içinde bulundu
ğumuz iktisadi imkânlara, Türk milletinin ve
bizim en kısa bir yoldan ileri medeni seviyeye
varabilmek için her türlü fedakârlığı ve sırası
geldiği zaman bâzı mahrumiyeti göze alabilecek
bir azmin içinde bulunduğumuzu görebilmek
bakımından hususiyetlerimize göre tatbik edil
mek zarureti vardır. (Soldan, bravo sesleri, al
kışlar)
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Devletçilik anlayışımızı ileri sürdüler. Ar
kadaşlar ; bizim anlayışımız her sahada hususi
teşebbüse ve vatandaşa imkân vermektir. Biz
inanıyoruz ki, bugünün neticeleri, bugünün özel
eserleri, bâzı güçlük ve geçici ferdî zorluklara
rağmen muhalefetin de güzel ifadelerle kabul
ettiği gibi 1950 den bu yana Türkiye'nin, millet
olarak vatan patrimuam asgari yüzde yüz art
mıştır, zenginleşmiştir. Müspet bir hamlenin ne
ticelerini almak üzereyiz. Bu muvaffakiyette bi
zim, iktidar olarak tedbirlerimizin müesseriyeti
kadar Türk milletinin 1950 de siyasi hâkimiye
tini ve kaderini eline almak için yaptığı müca
delede gösterdiği ruhla 1950 den bu yana da
hükümetimizle gönül ve kese birliği ederek ik
tisadi taliini kendi eline, almak için yaptığı fedakârlıklarm* ölçüsüz azminin fert ve kül ola
rak gayretlerinin müşterek tecellisinin büyük
hissesi vardır. (Alkışlar)
Bunda bir muvaffakiyet varsa, güzel netice
ler bu kadar kısa zamanda bu kadar müspet
şekilde alınmışsa, Türk milletinin iktisadi kade
rini kendi eline almak için - muhalif ve muva
fık - kurduğumuz fabrikanın, kurduğumuz
kooperatifin, kurduğumuz tesislerin etrafında
kendi fikrinin, kendi emeğinin levhası ile, el ve
gönül birliği ile birleştirmiş olmasından ileri
gelmektedir. (Alkışlar)
Biz devlet ve hükümet olarak bütün
bunları yaparken vatandaşın malî bakım
dan
eksikliği teknik bakımdan
noksan
lığı, organizasyon yönünden yetersizliğinde
onun yardımcısı, onun rehberi, onun destekle
yicisi oluyoruz. Yirmi çimento fabrikasını bir
den nasıl kurabildik?. Millî bankalarla beraber
olup sadece elli milyon liralık sermaye ile hare
kete geçmek neticesi dışardan 240 milyon lira
lık finansman bulmak imkânı hâsıl oldu. Buna
mukabil bütün kasabalı ve hattâ köylüsü ser
mayesi ile oraya iştirak etmek suretiyle mil
yonlar toplamak imkânı hâsıl oldu. Tekstil sa
nayii ve şeker fabrikaları da aynı şekilde ku
rulacaklardır. Başka memleketlerde injeniyor
bürolar, teknik ve malî müşavir bürolar var.
Onun boşluğunu doldurmak için, hattâ yarın o
vazifeyi de hususi teşebbüse devredinceye ka
dar, devlet bu temelleri atmakta öncülük vazi
fesini yapacaktır.

Meseleyi böyle mütalâa edince görüyoruz ki,
biz statik bir plânın dışındayız.. Biz hakikaten
bilerek, istiyerek, inanarak böyle bir hamleyi;
zorlukları göze alarak böyle bir gayret yapma
yı program olarak kabul etmiş durumdayız.
Başka türlü kısa zamanda ileri bir gelişme yap
Arkadaşım ifade ettiler; biz her gün, her
manın imkân ve ihtimali yoktur.
j hafta, her ay 5 - 10 temel atmanın hasreti için-
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deyiz; Başbakan gelecek ay hangilerinin teme
lini atacaktır? Bunlar siraya konmuştur, şu,
şu yerlerde şu müesseselerin temeli atılacaktır.
Fakat arkadaşlar asıl mühim olanı nerede te
mel atacaksınız diye memlekete sorduğumuz
zaman yirmi yerden birden cevap gelmekte ve
temel atmaya hazırız denmektedir. Bizim bu
temel atmalarımız memleketin ve miletimizin
eserine iştiraktir ve biz bunu iftiharla karşılı
yoruz. (Bravo sesleri, alkışlar)
Arkadaşlar; enfilâsyondan bahsettiler. Şim
di beş seneden beri devam eden söz kalmadı.
Artık demiyorlar k i ; emisyon çok, paranın kıy
meti sıfıra düştü. Hayır, şimdi öyle konuşmu
yorlar. Hakikaten gayet güzel bir ifade ile be
yan ettiler. «Enfilâsyon derken 1930 buhranı
nın tecrübelerini görmüş, aynen kendi ifadele
rinden alıyorum, bir dünyada kemiyet nazari
yesinin dar çerçevesi içinde bulunmak 19 ncu
asrın iktisat görüşleriyle amel etmek arzusun
da olmadığımızı, mâkul hadler dâhilinde seyyal,
bir para politikasının zaruretine prensip olarak
iştirak ettiğimizi hemen belirtmek isteriz» di
yorlar.
Yani onlar da bir seyyal para politikası güt
menin, kemiyet nazariyesinin ta 19 ncu asır ki
tapları içine karışmış olduğunu kabul ediyor
lar bu çok doğrudur. Şu halde bu noktadan bü
tün neşriyatları, bütün nutuk ve propagandala
rı 19 ncu asra dayanan kemiyet nazariyesi ta
mamen kendi ağızlariyle sıfıra düştü.
Arkadaşlar, biz bir milyar bütçe yerine 3
milyarlık bir bütçeyi Meclise getirmiş bulun
maktayız. Dünkü bir buçuk milyarlık bir dış
ticaret hacmi,'bugün beş milyarlık bir ticaret
hacmıyla karşı karşıya bulunmaktayız. Dünün
bir buçuk milyar liralık bir kredi hacmi yerine
bugün bir taraftan mevduat bakımından dört
milyar küsur lira ve krediler bakımından da
beş milyar küsur liralık bir devreye girdik. Ve
biz dünün durgun, ölü ticaret hacmi için bir
milyar civarında yeter gördükleri bir emisyon
miktarı yerine bugünkü ölçüde sadece bir bu
çuk milyar liralık para hacmini günün şartları
na uygun buluyoruz. Kendilerine soruyorum;
bizim bu bir buçuk milyar liralık iktisadi şart
larımıza muvazi gelişmiş para hacmımıza göre
onlar, bir milyar üç yüz milyonu mu istiyorlar,
yoksa bir milyar yedi yüz milyon mu? Kıstasla
rı nedir ve ne olacaktır? Tabirleriyle cevap II
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vermeye kalkarsak işte bizim uygun gördüğü
müz miktar budur deriz. Şu halde bize hak ve
riyorlar. Kredinin bir taraftan daraldığını ifa
de ediyorlar, bir taraftan kredi hacminin ge
nişlemiş olmasını umumi olarak gerek para ba
kımından, yani Merkez Bankasının reeskontu
bakımından gerekse fiyatlar bakımından tehli
keli buluyorlar. Şu halde yalnız nazari değil,
fiilî olarak tezada düşüyorlar. Nitekim bir baş
ka arkadaşımız aynı şeyi ileri sürdü? Halbu
ki biz, daha evvel tekrar ettiğim gibi, biz bu
gün ticaret hacmimiz yönünden ve umumi çalış
malarımız bakımından kredilerin normal bir şe
kilde cereyan ettiğine kaani bulunuyoruz. Buna
rağmen son zamanlarda kredilerin gelişi güzel
kullanılmaması, kredilerin gayrimenkuller ve
birtakım stoklar üzerinde spekülâsyon vasıtası
olmaması için gerekli tedbirleri de almış bulu
nuyoruz. Kurduğumuz kredi tanzim komitesi
vasıtasiyle bankalarla müştereken nerede ikti
sadi bir teşebbüs, nerede sınai bir teşbbüs var
sa, onun hacmma ve zaruretine uygun bir kre
diyi vermekte devam edeceğiz. Fakat buna mu
kabil nerede spekülatif kredi oyunları veya ne
rede lüzumsuz bir stokçuluğa yer verecek kredi
meselesi veya nerede bu kredilerin gerek ban
kalar ve gerek şahıslar tarafından ticari zaru
retler dışında suiistimal varsa, onu önliyecek
tedbirlerimiz de alınmış bulunmaktadır. Selektif bir kredi politikası kullanmayı, istihsali, ih
racatı destekliyeeek ve randımanı artıracak bir
ölçü tatbik etmeyi prensiplere bağladık. Bu
tedbirlerimizi birkaç aydan beri, yakinen arka
daşlarımız bilirler, tatbik etmekteyiz. Bilhassa
henüz çek bile kullanılmıyan, henüz gayrimenkullerin varantlarla veya her hangi bir kıymet
li ve vasıta ile kolayca elden ele geçmesi için
seyyal bir hale gelmemiş olan bir yerde bu tica
ret hacminin, nihayet bu iktisadi kalkınmanın
icabettiıdiği bugünkü para hacmini enflâsyon
la uzaktan ve yakından ilgilendirmek bizzat
yaptıkları tenkidlerde kabili telif değildir.
Bu arada vadeli tasarruflarla vadesiz tasar
rufların mukayesesinden bir netice çıkarmak
istediler.
Arkadaşlar, dikkat ederseniz vadeli tasar
rufların azaldığı devre bizim yeni envestisman
yapmak ve geniş halk kitlelerinin, müstehlik
kitlelerinin hükümetle beraber olarak, gerek
şahsi teşebbüs gerekse devletin kurduğu tesis-
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lere hisse senetleri ile iştirak etme yolu ile bü
yük gayretlerin başladığı devreye tesadüf et
mektedir.
Gediz - Seyhan barajları, mensucat sanayii,
çimento, şeker sanayii, bunlar aşağı yukarı ser
mayelerinin % 70 ine yakın bir kısmını tama
men köye giden şahsi teşebbüsün iştiraki ile
tahakkuk ettirilmektedir.
Elbette bu devrede, kendilerinin de kabul
ettiği gibi şimdiye kadar birikmiş hakiki ser
maye tasarrufu bulunmadığına göre bunlar
banka yerine bu gibi teşebbüslere gitmektedir.
Böylece yeni iştira gücünün bir kısmı da bu
yoldan normal sahalara akmaktadır. Buna rağ
men bankaların girişmiş olduğu birtakım teşeb
büsler, para celbetmek için yaptığı birtakım
tertipler böyle bir yola doğru bunları sevk et
meye âmil olmuştur, bunun da payı vardır, ola
bilir. Bu hususta bankalarla müşterek tedbir
ler alınmaktadır. Bu arada Toprak Ofisten
bahsettiler. îlk günden itibaren tekrar ediyo
ruz. Biz Toprak Ofis yoliyle geniş zirai politi
kamızın temeli olan hububatı müstakar bir fi
yat ve Ziraat Bankası eliyle de iyi bir kredi
politikası ile yalnız artırmak yoluna değil, ya
rınki ihracatımızın temel maddelerinden biri
olarak müstakar hale getirmek için çalışmakta
yız. Derhal ifade edeyim ki, Toprak Ofis, mü
temadiyen münakaşa edilen mevzu, görüyoruz
ki, bu sene sadece mahsulün kıt olması netice
sinde büyük ehemmiyetini kaybetmiş bulun
maktadır.
Düne kadar bugünün üç misline yakın kre
disine mukabil, Toprak Ofis bu şene mahsulün
kıt olması ve dış satışların daha normal bir şe
kilde yapılması neticesinde bunun ancak üçte
birini kullanmıştır.
Diğer taraftan, 1950 de ancak 14 milyon li
ralık dışarıya hububat satışımız vardı. Ve o se
ne dışarıya sattığımız bütün malların bedeli
736 milyon liradan ibaretti. Dış ticaretimizde
ancak % 2 bir nispeti vardı. Halbuki 1950 den
bu yana toprak mahsullerinin bize dışardan
temin etmiş olduğu döviz miktarı 800 milyon lira
ile bir milyar lira arasında bulunmaktadır. Yani
1950 nin 736 milyon liralık topyekûn döviz kay
naklarımıza mukabil 1950 den 1954 e kadar sade
ce takibettiğimiz bu politika neticesinde hububat
tan elde ettiğimiz miktar bunun fevkine yüksel
miştir. İşte bu bile gösteriyor ki, bu yoldan ta-
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kibettiğimiz politika müspettir, müspet netice ve
recektir. Şimdi soruyorum; bütün bu tenkidlerin
arkasında tekrar etsinler, bizim tesbit ettiğimiz
fiyatları indirmeye mi taraftardırlar? Arkada
şım daha fazla artmasına taraftar değiliz, diyor.
Dün bunu da istemiyorlardı. Görüyorsunuz te
zadı. Eğer icabederse, eğer yarın bu memlekete
bunun iki misli bir istihsali temin etme yoluna
doğru gitmenin sahasını açacaksa o günün dış pi
yasası, iç zaruretler lüzum gösterirse elbette ki,
bunu düşünüp taşınarak artırmaya bile gidile
bilir. Arkadaşlar, niçin gidilmesin. Dün 15 ku
ruş da, ertesi günü 28 kuruş, bugün de şu fiyatta
seneler geçse mutlaka kalınacaktır, diye nasıl
inadedilebilinir. İşte bizim zihniyet farkımız bu.
Bu sadece artıralım, sadece indirelim, kalsın, in
sin meselesi değildir, günün zirai, günün ikti
sadi icaplarına göre tertibetmek, tedbir almak
mecburiyetidir.
Arkadaşlar; nitekim biz sadece buğdayda de
ğil, Sayın Başvekilimizin izmir nutuklarında ve
son defa geçen gün Yüksek Huzurlarınızda açık
landığı gibi; bize yeni döviz kaynakları temin
edecek, memlekette kurulmakta olan fabrikaları
mızın iptidai maddesini daha bol ve kaliteli
olarak sağlanacak ve bütün zirai mahsullerimizle,
madenlerimiz ve hattâ sınai mahsullerimizin is
tihsalini bir kat daha teşvik ve dünya pazarla
rında daha iyi satmak imkânlarını sağlıyacak
tedbirleri, yakında almış olacağız arkadaşlar.
(Bravo sesleri, alkışlar.)
HÜSEYİN BALIK (Zonguldak) — Biraz da
onlardan izahat alalım.
İKTİSAT VE TİCARET VEKlLl SITKI
YIRCALI (Devamla) — Zamanı geldiğinde ay
rıca izah ederim.
Arkadaşlar, bu arada dış ticaret açığından
bahsettiler. Dediler ki, geçen sene 461 milyon li
raya kadar yükselen bir dış ticaret açığı vardı.
Arkadaşlar, her halde bunu ithalât ve ihra
catı karşı karşıya koyarak ölçmüş olacaklardır.
Halbuki sadece ithalât ve ihracat rakamlarına
dayanarak böyle bir açığı ifade etmeye imkân
yoktur. Bir defa bizim bunun içinde geniş ölçü
de kredili olarak aldığımız mallar vardır. Kre
dili olarak aldığımız bu malların bedelleri, mal
lar içeriye girmesine bizim olmasına rağmen
gümrükte borç olarak, ticaret muvazenesinde
borç olarak görülür. Fakat bu borçlarımız mu-
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accel değildir. Bedelleri iki senede, beş senede, yedi I 1 ama Fransa, İngiltere, Holancla da bu işleri
idare eden kimselerin de bilgisiz olduklarını kasenede ödenecektir, binaenaleyh senelere intilâl
ettirilecektir.
I bu edemezsiniz. Harb neticesinde bir iktisadi
beynelmilel liberasyon sistemi içine girmek, on
Size misal vereyim. Geçen sene 60 milyon
dan istifade etmek mecburiyetinde idik. Herkes
dolarlık Fransız kredisini kullandık. 170 mil
bundan istifade etti. Bunun neticesinde yavaş
yon Türk lirasıdır. Bunun ancak 30 - 35 mil
yavaş kendi iktisadi zaruretlerine bunu intibak
yon lirası peşindir. Geri kalan kısmı yedi sene
ettirdikten sonra düzeltmeğe doğru gittiler. Biz
içinde ödenecektir. Halbuki malın mühim bir
kısmı doğrudan doğruya bu sene girmiştir.
ı bugün İktisadi İşbirliğinin içinde bulunuyoruz.
Biz de aynı yoldan geçtik. Hattâ bunu uzun va
Alman kredisi. Şimdiye kadar 40 milyon
deli bir intibak devresi içinde sosyal ve iktisadi
dolarlığını kullandık. Bunun ancak yüzde 25 i
bir kalkınmanın zaruri kıldığı imkânlarla tat
peşin, geri kalanı mütaakıp senelerde ödene
bika çalışıyoruz. Yine iktisadi iş birliği içinde
cektir.
yiz. Biz bundan da dışarı çıkmıyoruz. Arkada
20 milyon dolarlık Avusturya kredisinden
şım Muhlis Erdener'e ifade edeyim ki bu reji
bir miktarını kullandık. Bu da bunun içinde
mimizde prensip olarak vecibelerimize sadıkız.
dir. Hesaba katılmak mecburiyetindedir.
Onun için sarahatle ifade ediyoruz. İktisadi
Bunun yanında yine hususi teşebbüs yoliyle
zaruretlerden dolayı bunun tatbikini tatil et
kredi ile alarak yaptığımız ithalât vardır; açık
miş bulunmaktayız. Arkadaşlar, o gün elbette
var gibi, fakat hakikatta bunların ancak peşin
bu yolu ihtiyar etmek mecburiyetinde idik. İk
olan kısımları ödenecek geri kalan kısımları
tisadi muameleler bir zemin ister. Bizim kaşı
mütaakıp yıllarda ödenecektir.
mız gözümüz için satacak malı için müşteri ze
mini
bulmadığı benden mal almak imkânına dai
Bu arada bâzı arkadaşlarım liberasyondan
mî
olarak
»ahip olmadığı zaman benim kapalı
bahsettiler ve dediler ki; liberasyon sistemine
pazarıma gelen olmaz. Ancak ben bugün olduğu
düşünülmeden girildi ve onun neticesinde, bekgibi 180 milyon liralık pamuklu mensucat alabi
lenilmiyen bir zamanda bir takım zorluklarla
lir bir1 hale, 15 milyon yerine 70 milyon dolarlık
karşı karşıya kaldık.
benzin kullanır bir seviyeye, 40 bin trak
Arkadaşlar; Avrupa İktisadi İşbirliğine biz
tör kullanır bir müşteri
durumuna geldik
ler de katıldık. O devirde 70 milyon dolarlık bir
kredi temin etmek imkânını bulduk. O zaman J ten sonra ve buna mukabil en kıt senede
yalnız biz değil, bu birliğe katılmış olan bü- I 5 - 6 yüz bin ton hububat satabilir, 5 - 6 yüz
bin ton krom, manganez, demir satabilir, hat
tün milletler aynı mecburiyete katlandılar, yüz
tâ bu sene müyesser oldu, 2,5 milyon dolarlık
de 65 e kadar çıkan bir liberasyonu tatbik et
pamuk
ipliği ihracedebilir bir vaziyete geldiğim,
tiler. Onun için biz de buna katıldık. Biz; Av
yani bir hesaba katılır iktisadi mevcudiyet ha
rupa İktisadi İşbirliğine girdik ve onun hüküm
line
geldiğim zamandır ki, iktisaden iltifat gölerine riayet etmek mecburiyetinde idik. Nite
rebiliniyor.
Daha dün bana peşin olarak ver
kim aradan bir sene geçince Almanya liberas
mekten
istinkâf
ettikleri malları bugün karşı
yonu tamamen durdurdu, ancak 1953 sonunda j
ma
çıkıp
3,
4,
7
sene vadeli kredi ille satmak
yeniden, liberasyonu tatbika başladı.
İtalya
için
bizatihi
kendileri
imkânlar hazırlamakta
aradan bir sene geçer" geçmez % 100 durdurdu.
Aradan 1,5 sene geçtikten sonra yeniden bunu | dırlar. Ancak böyle bir iktisadi potansiyele
varmadan, yani vatandaşların iştira gücünü ar
tatbika başladı. Fransa % 100 durdurdu. 1,5 se
tırmadan ecnebi sermaye de gelmiyor. Bunlar
ne sonra tekrar tatbika başladı. İngiltere tamamümkün
kılındığı takdirdedir ki, halen tama
miyle durdurmadı, % 40 a indirdi. Şimdi yavaş
men
pazarı
dışında bulunan 15 milyonluk bir
yavaş artırmak yoluna gitmektedir. Avusturya i
kitleyi yeni iştira güciyle pazarın müşterisi ha
da durdurdu. 1954 ün başından itibaren liberas
yonu yeniden tatbike başlamıştır.
| line getirmekle yani iktisadi bakımdan haymatlos vaziyetinde olan geniş bir zümre alıcı
îlimsiz ve metotsuz, bilmeden bir takım ted- j
olunca her bakımdan da yeni imkânlar doğ
birler alınıyor, neticede böyle oluyor, deniyor.
maktadır. Karşılarına kuvvetli ollarak çıkıldığı
Boynumuz kıldan incedir. Belki bilgimiz yoktur I
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zamandır ki ecnebi sermayesi gelip fabrikalar
kurmağa talip olmaktadırlar. Onlar bir fab
rika kurmak istedikleri zaman evvelâ iç piya
sayı soruyor ve senede dört bin traktör kulla
nılan bir memlekette sekiz bin traktörlük bir
fabrika kurulamaz, 40 000 traktörünüz yoksa
8 000 traktörlük bir fabrika kuramayız, diyor
lar.
Kauçuk sanayii de böyledir. Kaç bin teker
lek kullanıyorsunuz diye soruyorlar. Eğer iç
pazara bu kadar kauçukluk tekerlek girmiyor
sa, buna yanaşıyorlar, istihlâkin hacmma çok
dikkat ediyorlar. Halbuki bugün bir kamyan,
bir traktör fabrikası kurulmuştur. Bununla
yalnız memleketin istihlâki, pazarı değil, aynı
zamanda bütün Yakın Şarkın da 3 sene içinde
ithalâtçısı haline gelebilecek bir tesisi kurmak
ta tereddüt etmiyorlar. (Bravo sesleri) Onun
içindir ki mesele ve güçlüklerimizi bütün bu
zaviyelerden mütalâa edip kıymetlendirmek
mecburiyetindeyiz.
Bu arada güzel bir de terdit yapıyorlar. Ge
cikmiş transferlerden, bunu bütçenin umumi
müzakeresinde de bahsettiğimiz için artık şim
di bahsetmiyeceğiz, diyorlar. Halbuki bunun haledildiği cevabını alacakları için iki senedir
üzerinde durduk mevzuu unutmuş görünüyor
lar.
Arkadaşlar, bugün Almanya ile yalnız pren
sip anlaşmalarımız değil o anlaşmayı tatbik için
yeniden mutabakatlar yapmış bulunuyoruz.
Fransa ile de aynı şekilde bir anlaşma yapmış
bulunuyoruz. İngiltere ile de aynı mutabakata
vardık. Keza İtalya ile anlaşma imzalamış bu
lunuyoruz. Belçika ve Holanda ile prensip mu
tabakatına vardık. Heyetimiz oradadır.
Arkadaşlar; iki yıldan beri devam eden dış
ticaret borçlarımız meselesi böylece kendiliğin
den halledilmiş bulunmaktadır. Ama bunun
içinde elbette zorluklar olacak, şahıs olarak
müşkülât çekilecektir. İki buçuk ton demiri
ben vaktinde ve zamanında normal fiyatla bulamazsam elbetteki bağıracağım. Elbetteki ben
düne kadar ancak 18 milyon liralık tops ve
yapağı kullanırken, bunun ihtiyacı, 180 milyon
liralık bir miktara çıkarsa öbür taraftan bir
buçuk milyon liralık ham kauçuk ihtiyacı 18
milyon liraya artarsa bu memlekette üç sene
içinde 1 500 aded tesis miktarı 5 bine yükse-
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lirse bâzı müesseselerimiz muhakkak ki, bâzı
zamanlar için zorluk çeker ve hattâ oralarda
çalışan bâzı vatandaşlarımız
bâzı geçici ıstı
raplara uğrarsa, elbeteki hepimiz için acıdır.
Fakat bunların tedbiri vardır. Biz o iş sahip
leriyle elbirliği ederek tedbirlerini aldık. Ümidediyoruz ki, bu bakımdan tedbirlerimiz de müspet
netice verecektir. Ama canlı yaşıyan bir iktisadı
hayatta daima halledilecek müşküller ve mesele
ler olacaktır.
Bir adam ki köye çekilmiş oturuyor. Elektriği
yok, yolu yok, otomobili yok, havagazı yok. Ora
da tehlike de yoktur. Elektrik çarpması, tomobil
kazası olmaz. Ama biz şehirde yaşamak istiyo
ruz, şehire inmişiz. Şehirin tehlikelerini göze al
mak lâzımdır biz de buna azmetmiş bulunuyo
ruz. (Bravo sesleri, sürekli alkışlar)
Arkadaşlar; yabancı sermayeler mevzuunda
bilhassa Hikmet Bayur arkadaşımızın, hususi te
şebbüsün son zamanlarda sıkıntıya girdiği, az
min kırıldığı yolundaki ifadelerini cevaplandıra
yım. Hususi sermayenin sıkıntıya girdiği bu yol
da tehlike doğduğu ifade olundu. Hayır arka
daşlar, bir defa ecnebi sermaye yatırımları 1954
senesi Martına kadar ecnebi sermaye 32 milyon
lira idi. Ve bunun 18 milyonluğu kabul edilmiş
ti. O tarihten bu yana, en sıkıntılı zamanımızda
mal satamadığımız, tütünümüze müşteri bulama
dığımız iptidai madde getirtemediğimiz, demir
bulamadığımız denilen müddet içinde ise 196
milyon liraya yükselmiştir arkadaşlar. Ve şimdi
ye kadar kabul edip müsaadesi verilmiş ve mem
lekette kurulmaya başlanmış olanların miktarı
da 1.10 milyon lirayı bulmuştur. Bu, dışarıda bi
ze olan emniyetin, ve memleketin maddi ve mâ
nevi gücüne olan güvenin bir ifadesidir.
Bunun yanında arkadaşım dediki, geçen sene
müesseseler gerilemiştir. Hayır arkadaşlar, aksi
ne, geçen sene bizim, bu söyliyeceklerim gayet
az miktardır, sebebi şimdi umumi olarak tetkiki
ne başladık, malûmat toplıyoruz, fakat bizim sa
nayi odalarına kayıtlı olan tesisleri, toplamak su
retiyle elde ettiğimiz rakamlara göre kurulan
müesseseler 1951 yılında 176 milyon lira, 1952 de
291 milyon lira, 1953 te 341 milyon liradır.
Arkadaşlar; geçen sene bu miktar ise 549
milyon 705 bin liradır.
Binaenaleyh ne hamlesi ve ne de hevesi kırıl
mamış vaziyettedir. Hattâ ayrıca bu bakımdan
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kurulmuş limitet ve anonim şirketlerin adedi de j
geçmişlere nazaran artmıştır,
j
1950 de 3, 1951 de 4, 1952 de 21, 1953 te 28
aded, 1954 te bu miktar derhal 36 adede çıkmış
bulunmakta, limitet şirketler ise 92 ye yüksel
miş bulunmaktadır. Bunlar bile size nasıl bu
gp elerin, bu hamlelerin yapılmakta olduğunu
ifade etmektedir, Bizim bugünkü zorlukları
mız, en basit iktisat kitaplarında" iktisadi haya
tın bir hamlesi ve alâmeti olarak görülebilir,
Yalnız bizim buna muvazi olarak dış tediyeler
bakımından çektiğimiz güçlükler, biraz evvel
söylediğim gibi, büyük bir hamlenin içinde ge
çici güçlükler olduğunu kabul etmek lâzımdır.
Alacağımız yeni tedbirler, zirai sahada, sınai
sahada ve madencilik sahasında yapılacak yeni
bir hamle ile bunun da Önleneceğine kaani bu
lunmaktayız.
Arkadaşım fiyatlara işaret ederlerken dedi
ler ki, Avusturya'da artmıştır, bir de Yunanis
tan vardır. Buna mukabil Suriye ve Irak var
dır. Arkadaşlar, biz, tekrar ediyorum, ölü ve
donmuş bir iktisadi sistemin içinde yaşamak is
temiyoruz. Kendisine rakamla ifade edeyim ki,
Türkiye'de toptan eşya fiyatları 1948 de yüz
olarak kabul edildiği takdirde, 1954 yılında,
117 dir.
Arkadaşlar, aynı baz üzerinden İngiltere'
de 150, Fransa'da 136, Holânda da 134, İsveç'te I
138, Avusturya'da 254, İspanya'da 172, Yunan
istan'da 156 dır.
Kaldı ki bizim bünyemizi, onların bünyeleri
ni aynı şekilde ölçmeye imkân yoktur. Tekrar,
tekrar ifade ediyoruz, biz büyük bir kalkınma
nın içindeyiz, bir iktisadi sıçrama yapıyoruz,
bu işin elbette bâzı zorlukları olacaktır. Buna ı
rağmen bâzı sabit gelirli vatandaşların, bâzı sa
halarda çalışan vatandaşların bundan mütees
sir olduğu elbette ki varittir, buna hayır deme
ye imkân yoktur. Ama bundan 10 - 12 sene ev
velki zamanı nazarı dikkate almamız lâzımdır.
Bu mmeleketin temelini teşkil eden büyük
kütleler yirmi lira maaş alabilmek için tahsildarlığa talipti arkadaşlar. Otuz lira maaş alabilmek için hademeliğe talipti. Elli kuruşa gündelikle çalışmaktaydılar. Ama bunun için de
elbette ki bir büyük gelişmenin içinde sosyal
bayatta birbirine tam intibak etmiyen anlarda
bâzı meseleler olabilir. Bâzı güçlükler görüne-
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bilir. Buna rağmen Yüksek Heyetinizin sahavetiyle bu gibi dar gelirliler hakkında gerek ücret
bakımından gerek maaş bakımından, gerek sos
yal yardim bakımından en geniş ölçüde bir ha
yat intibakı yapmaktasınız. Hükümet de böyle
bir anlayışla göze batan noktaları önlemek için
ayrıca tedbirlerini almaktadır, Millî gelir hâ
sılası ve artışı ise bu zümrevi muvazenesizlikleri
millî hayatımızda tamamen bertaraf ettiğini
muhaliflerimiz de zımnen kabul etmektedirler.
Arkadaşlarım umumi olarak konuştum.
Şimdi sorulan suallere arzı cevap edeceğim.
Küçük dokumacılar, esnaf ve sanatkârları
mız için Halk Bankası yoliyle yeni kredi im
kânları hazırlıyoruz. Sanayi ve maden hayatına
Merkez Bankasının, yakında Yüksek huzurları
nızda müzaker edilecek olan kanun tasarısı ile
yeni kredi imkânları sağlıyacak tedbirler almış
olacağız. Nitekim, Halk Bankasının 10 milyon
liralık sermayesini 50 milyona çıkarmak için
tedbirler aldık.
İhtikâr için aldığımız tedbirler yalnız zecrî
tedbirler olarak kalmamaktadır. Takdir buyu
rursunuz ki biz bir taraftan iktisadi tedbirler
almakla beraber; onun yanında muhtekiri za
manında yakalamak, cezalandırmak için eli
mizden gelen her türlü kontrolları, çalışmaları
yapmakla beraber halkımızın da bize yardımcı
olması elzemdir.
Memleketimizin hayatında bir kısım madde
leri ithal maddesi olarak tevzie tâbi tutmakta
yız. Bu; ehemmiyetle üzerinde durduğumuz gi
bi halkımızın da muhtekirlere karşı bizimle el
birliği, iş birliği yapmaları muvaffakiyetin en
büyük âmili olur. (Doğru, doğru sesleri). Yüz
de yüz bunu önlemek belki mümkün değildir,
ama bunun üzerinde daha hassasiyetle durmak
ye neticeler almak imkânı hâsıl olacaktır.
Muhlis Erdener arkadaşımın daha görüştü
ğümüz ilk günden beri mevzuubahisettiği bir
kaç teknik meseleyi biz kendi başımıza nizamlamadık. Meslekî teşekküllerle, odalar birliği ile
tamamen müşterek bir anlayış içinde ve tam bir
mutabakatla tatbikatta bulunmaktayız. Maale
sef Muhlis Erdener arkadaşımız, ne bizimle, ne
de meslekî teşekküllerle hemfikir
değildir.
Kendilerinin temas ettikleri bâzı noktalar üze
rinde duracağız ve tedbirlerini alacağız.
Evvelâ encümenlerden geçirilip
bilâhara
tatbikini istediği mevzuu kendilerinin yeni me~
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bus olmalarına atfediyorum, gerçi ben de eski
sayılmam, fakat kendileri de uzun müddet me
busluk yaptıklarında bunun imkânsız olacağı
nı göreceklerdir, bu itibarla fikirlerini değişti
receklerine de kaaniyim. (Alkışlar)
Tekrar
Yüksek Heyetinize tenkid yapan bütün arka
daşlara meselelerimizi ele alış ve bizleri ikaz et
me hususunda gösterdikleri teveccüh ve anla
yıştan ötürü teşekkürlerimi arz ederim.
SÎNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Kifa
yeti müzakere takriri reye konmadan ben sual
sorabilirim?
REÎS — Hayır efendim.
SÎNAN TEKELÎOÖLU (Seyhan) — Böyle
şey olmaz.
REÎS — Buyurun Şevki Bey.
MEHMET ŞEVKÎ YAZMAN (Elazığ) —
Saym vekilin verdiği izahat ile tatmin edilmiş
bulunuyorum. Mâruzâtım daha ziyade maden
mevzuatı üzerinde idi. Bu iktisadi gelişmede ve
hareketlerde muhakkak ki birinci derecede ih
tiyaç olan döviz meselesi ve ihracat meselesidir.
Bu noktaların ve bilhassa şimdiye kadar döviz
temin eden madenlerimizde yalnız fiat değil, dı
şarıya ihraç imkânlarını de kullanmamız ve
ona göre gelişen bir politika takibetmemiz lâzımgelir. Vekil bey de burada bu hususta mu
tabık olduklarını ifade ettiler. Bilhassa bizim
mıntakada nakliyatın yüksek olmasından dola
yı ihracat imkânını bugün için kaybetmiş bu
lunan kromlarımız öyle zannediyorum ki getir
diği dövizin temin edeceği menfaat karşısında
nazarı itibara alarak yalnız nakliye bakımından
değil fakat devletin iktisadi politikası bakımın
dan da buna yardım etmek lâzımgelecektir.
Maruzatım bundan ibarettir.
REÎS — Kifayeti müzakere takririni oku
tuyorum :
Başkanlığa
Müzakerenin kifayetinin reye konulmasını
arz ve teklif ederim.
Zonguldak
Cemal Kıpçak
REÎS — Daha dokuz arkadaş söz almış bu
lunmaktadır.
Takrir aleyhinde; buyurun Sinan Tekelioğlu.
SÎNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Arka
daşlar; mesele tenevvür etmiştir ama, Vekil
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Beyin izahatına karşı bâzi mâruzâtta bulunmak
isteriz. Onun için müzakere kâfi değildir. De
min Vekil Beyden sual sormak istedim; Reis
Bey "soramazsınız, dedi. Kifayet takriri henüs
reye konmadı. Onun için sual sorabilirim. Esa
sen elimizdeki nizamnamede de sarahat vardır.
Reis Beyin, sual soramazsınız, demesi elimizde
ki nizamnameye aykırıdır.
Sonra; o kadar mühim, bütün memlekete şâ
mil olan bir husus vardır ki...
REİS — Sinan Bey; size kifayet takriri
aleyhinde konuşmanız için söz verdim. Müsade
buyurun suale geçmeyin.
. SÎNAN TEKELÎOĞLU (Devamla) — Efen
dim ; Trafik Kanununa göre memlekette mevcut
olan bütün arabalar, otomobiller, kamyonlar si
gortaya tâbidir.
REÎS — Sinan Bey usulü ihlâl ediyor
sunuz. Size kifayet aleyhinde söz verdim.
Kifayet takririni reylerinize arz ediyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Fasıllara geçilmesini reylerinize sunuyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Lira

F.
101

Vekil tahsisatı
R E Î S — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.
201 Maaşlar
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.
202 Ücretler
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.
203 Geçici hizmetliler ücreti
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.
206

207

209

729

4178 ve 4598 sayılı kanunlar
gereğince yapılacak zam ve
yardımlar
R E Î S — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.
Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı
R E Î S — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.
5434 sayılı
maddesinin

Kanunun 14 ncü
(D) fıkrasiyle 34,

12 000

4 250 426

604 125

625 000

98 360

1
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210

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

403

408
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38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına
yapılacak ödemeler
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Temsil tahsisatı
REÎS — Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir.
Merkez daireleri büro masraf
ları
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Vilâyetler büro masrafları
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Basılı kâğıt ve defterler
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Posta, telgraf ve telefon ücret
ve masrafları
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Vilâyetler kira bedeli
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Giyecekler
REÎS — Kabul edenler... Etrniyenler... Kabul edilmiştir.
Harcırahlar
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
4598 sayılı Kanun gereğince
ödenecek tedavi masrafları ve
harcırahları
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Taşıt masrafları
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Ticaret ateşelikleri masrafları
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Temsil masrafları
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
6224 sayılı Kanunun 8 nci
maddesine göre yapılacak öde-'

ı F.

184 545
418
2 100
419
33 000
422
44 500

20 000

451

453
95 000

100 000

457

6 000

458

381 500

501

502
18 000
601
4 500
711
289 500

10 000

751
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21 600
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Tahlil ve ölçüler lâboratuvarları masrafları
13 500
REÎS — Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir.
Mekşuf madenlerin ilân ve sair
masrafları
16 500
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Pamuk işleri standardizasyonu
umumi masrafları
270 000
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Yayın masrafları
49 000
REÎS — Evvelce ittihaz buyrulan karar gereğince bu fasMilletlerarası
münasebetlerin
gerektirdiği masraflar
. 116 067
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
îç kongreler masrafları
1 500
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Sergi masrafları
300 001
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Geçen yıl borçları
10 000
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Eski yıllar borçları
5 500
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Et ve Balık Kurumuna yardım
800 000
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Tahlil ve ölçüler lâboratuvarları makina, alet ve vasıtalar
onarımı
2 000
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Tahlil ve ölçüler lâboratuvarları için satın alınacak makina
ve alet ve malzeme1 er
10 000
R E Î S — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
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756 Sanat modelleri ^atmahnması
ve dağıtılması masrafları
600 000
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
791 Et ve Balık tesisleri için Et ve
Balık Kurumuna yardım
5 000 000
RElS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
2. — Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti
Kuruluş ve Memurları Kanununa bâzı hüküm
ler eklenmesine ve 4258 sayılı Kanuna bağlı kad
ro cetvellerinin değiştirilmesine dair 4862 sayılı
Kanuna bağlı (1) ve (2) sayılı cetvellere ilâve
ler yapılması hakkında kanun lâyihası ve Sıh
hat ve İçtimai Muavenet ve Bütçe encümenleri
mazbataları (1/169) (1)
REÎS — Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâ
leti Bütçesine geçmezden önce bu bütçe ile il
gili olduğu ve bütçeden evvel görüşülmesi ge
rekli bulunduğu bildirilen bir kanun lâyihası
mevcuttur ve bunun Sıhhat* ve içtimai Muave
net Vekâleti bütçesinden evvel görüşülmesi
teklif edilmektedir. Bu husustaki takriri oku
yoruz :
Yüksek Reisliğe
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti Kuru
luş ve Memurları Kanununa bâzı hükümler ek
lenmesine vet 4258 sayılı Kanuna bağlı kadro
cetvellerinin değiştirilmesine dair 4862 sayılı
Kanuna bağlı (1 ve 2 sayılı cetvellere ilâveler
yapılması hakkındaki kanun lâyihasını 1955
yılı bütçesi ile alâkası dolayısiyle ruznameye
alınarak müstaceliyetle görüşülmesini arz ve
teklif ederim.
Bütçe Encümeni Reisi
İzzet Akçal
REİS — Efendim, bütçe ile ilgili olması do
layısiyle teklifin takrir veçhile ruznameye alın
ması hususunu reylerinize arz ediyorum. Kabul
edenler... Etmiyenler... Tasarının ruznameye
alınması kabul edilmiştir.
Heyeti umumiyesi üzerinde söz istiyen var
mil... Muhit Tümerkan.
(1) 217 sayılı matbua zaptın sonundadır.
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MUHİT TÜMERKAN (Sinob) — Aziz arkaüzerine memlekette asistan adedini artırmak ve
ihtisas şubelerine gerekli elemanları sağlamak
için bu kanun getirilmiş bulunuyor. Kanunun
esbabı mucibesinde bahsedilen bâzı hususlar
bütçenin umumi müzakeresi sırasında da müta
lâa edilmiş olduğu cihetle, onları ayrıca bütçe
de ifade etmeye çalışacağız.
Meclisimizin İhtisas Encümeni olan Sağlık
Encümeni, Sağlık Bakanlığının teklifini aynen
kabul ediyor. Teklif Bütçe Encümenine geliyor.
Bütçe Encümenimize bir sitemde bulunacağım.
Encümendeki bir kısım arkadaşlar - Encümen
de olmıyanlar üzerinde bir nevi velayet ve ve
sayet hakları bulunduğu şeklinde bir kanaat
leri mi, vardır bilmiyorum1? Bu arkadaşlar, - bu
kanunun mevzuu ile hiç de ilgili olmadığı hal
de içine yeni birtakım mecburi asistanlık hiz
meti hükümleri koyuyorlar. 30 liralık asistan
lık kadroları da kabul ediyorlar. Bunu ekse'^
riyetle kabul ederek huzurunuza getiriyorlar.
Bu asistanlar sadece kendi tahsil sahalarında
yetişme ile vazifeli değildirler, bunlar aynı za
manda hizmet gören ve emeklerinin, memur
luklarının hakkını yarım alan vazifelilerdir.
Bunlara mecburi bir, hizmet tahmil edilmesini s
anlamak zordur.
Umarım ki, Sağlık Vekili, bu hususta ev
velce geçmiş tecrübelere dayanarak, açıklama
da bulunacaktır. Bu teklif, usule aykırı olduğu
kadar, realitelere ve hizmetin icaplarına da ay
kırıdır. Müsaadenizle bu hususta biraz daha iza
hat vermek mucburiyetini hissediyorum :
Bütçe Encümeninde bir kısım arkadaşlar,
ihtisas encümeninin vermiş olduğu karara tâbi
olmuş ve muhalefet şerhlerini de bu yönden
kaydetmişlerdir. Bu mecburi hizmet meselesi,
bundan iki yıl önce de Meclisi uzun uzadıya iş
gal etmişti. Gene ihtisas encümeni, «mecburi
hizmet diye bir husus mevzubahis olacaksa Büt
çe Encümeninin değiştirilen şeklinin kabulü doğ
ru değildir, kanunu bu şekilde kabul etmeyiniz»
demişti buna rağmen, ekseriyet, Bütçe Encü
meninin mazbatasını müzakere etmek karannı
verince bu mecburi hizmet kanunu çıkmıştı.
Kimler için? Bu gün hekim olmuş, hekimlik
hayatına yeni atılmış insanlar için değil. He
kimlik hayatına atıldıktan sonra belki uzun za
manlar hükümet ve belediye tabiblikleri veya
başka hizmetlerde bulunmuş arkadaşlar için. O
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zaman biz de dilimizin döndüğü kadar «bu çıkar I ta mahzurlar doğuran hükümlerdi. Fakat bura
yol değildir, zor duruma düşeceksiniz» dedik.
da öyle değil arkadaşlar.
Bütçe Encümeni ısrar etti, nihayet kanun,
Burada sadece asistanlık mevzuudur. Kanu
mecburi hizmet kanunu kabul edildi.
nun esbabı mucibesi de şudur :
Hükümet diyor ki; ben büyük ümitlerle sağ
Mecburi hizmet kanunu kabulü, Türkiye'nin
mahrumiyet bölgesi sayılan kısımlarda evvelce | lık müesseseleri, sağlık merkezleri açıyarum. Bü
mevcut 37 münhali hemen dolduracaktı. Böyle j yük ümit ve faydalar beklediğim bu sağlık mer
kezlerinden istediğim vüs'atte faydalanamıyo
zannedilirken, münhaller, 350 ye yükseldi.
rum; Hükümet mümessilinin ifadesine göre bu
Mecburi Hizmet kanunu çıkınca gideceksin
müesseseler
tam randımanla çalışmıyor.
gitmiyeceğim çekişmesi bitecek sanıldı. Halbuki
Arkadaşlar
bugün dispanserlerin röntgeni
sadece afaroz muamelelerine yaradı. Bu bir tec
yoktur, bir kadın doğuramıyor. Yani öyle bir
rübeydi. Geçmiştir, geçmiş olsun.
hüviyetteki sağlık merkezinin beklenen randı
Bir ihtisas encümeninin verdiği karara kar
manı veremediği aşikârdır. Onun için Hükümet
şı birkaç rey farkla Bütçe Encümeni arkadaşla
diyor ki; ben asistan yetiştireceğim, kadro ala
rımızın verdikleri ekseriyet kararı yerinde değil
cağım, burada ihtisas yaptıracağım, bu mütehas
dir. Hem Bütçe Encümenindeki bâzı arkadaşla
sısları o münhallere tâyin edeceğim.
rın verdikleri muhalefet şerhine hem de Sağlık
Muhterem arkadaşlar; asistanlık kadrosu,
Encümenine rağmen teklifin kabul edilmesi bü
asistanlık
fonksiyonu, bugün Devlet memurun
yük üzüntü doğuracaktır. Hakikaten, meselele
dan
ileri
bir
şey değildir. 30 lira, maaşla 3 sene
rin ayrıca bir mecburi hizmet mevzuu olarak
Devlet
memuru
gibi asistanlık yapacaklar. İhti
tetkiki lüzumlu sanılıyorsa, bakanlık bunu ye
sas sahibi olduğu günün ertesi günü istifa edip
niden tetkik etsin, durum yeniden etüd edilsin,
ayrılmaması için hiçbir hüküm ve müeyyide yok
İhtisas Encümeninden geçsin ve yeniden müna
tur.
O halde dedik ki; Asistanlık müessesesi bir
kaşa edilsin.
hizmet yeri midir, yoksa bîr ihtisas yaptırma
Bendenizin mâruzâtım, teklifin reddidir sa
yeri midir? (Hizmet yeridir sesleri) Bunu ifade
yın bakan izahat verdikten sonra başka kısımlar
ettik, özür dilerim, ne doktorum, ne de doktor
hakkında arzı malûmat edeceğim.
luktan anlarım. Bütçe Komisyonunda geçen mü
BÜTÇE EN. MAZBATA MUHARRİRİ HA
zakereleri sadece aklımın erdiği kadar aksettir
Dİ-HÜSMAN (İstanbul) — Muhterem arkadaş
mekle muvazzafım. Başka bîr şey bilmiyorum.
lar; Bütçe Encümeninin ilâve ettiği hüküm, bel
Şimdi, hizmet yeri midir, yoksa ihtisas yeri mi
ki arkadaşlarımızın dediği gibi, bir ihtisas ko
dir? Bendeniz komisyonda bir hüküm konduğu
misyonundan geçmesi icabeden bir hüküm idi. I için sadece onu arz ediyorum, fikirlere, tekniğe
Fakat öyle bir hakikatin karşısında b u l u n d u k J I uygun olur mu olmaz mı, bilmiyorum, özür di
kî, komisyon işin de müstaceliyetini nazarı dik
lerim, bendeniz arz ettiğim gibi komisyonun
kate alarak ihtiyacı karşılamak ve bertaraf ede
noktai nazarını izah etmeye çalışıyorum, bun
bilmek için uzun bir müzakere ve münakaşadan
dan dolayı arkadaşlarımın beni affedeceklerini,
sonra ve hattâ icabederse, alâkalı ihtisas komis
bağışlıyacaklarını tahmin ederim.
yonu bunu alır, görüşür, mütalâasını beyan eder
Arkadaşlar, burası bir ihtisas yeri ise o hal
düşüncesiyle bu maddeyi koymuş bulunuyoruz.
de esbabı mucibe yanlıştır. Buradan mütahassıs
Evvelâ şunu arz edeyim ki, sayın arkadaşımız
yetiştirilecek ve hükümetin ihtiyacı karşılana
Tümerkan'in beyanları gibi bir mecburiyet, umu
cak, böyle bir vahi ümide kapılmayalım arkami mânada, evvelce konduydu, kalktıydı dediği . daşlar. Tıp Fakültesini bitirmiş bir arkadaş
manada mecburî bir hizmet hükmü değil, orada
buraya gelecek ihtisasını yapıp gidecektir, bun
Tıp Fakültesini bitiren her doktora evvelâ Dev
dan başka bir şey beklememek lâzımdır, eğer
lete bir hizmet kabulü prensibi konulmuş ve bu
böyle ise bunu bilerek yapalım. Eğer buradan
vazifeyi yapmadan hiçbir dairede, hattâ İktisadi
kejıdi ihtiyacı için mütahassıs yetiştirecek o
Devlet Teşekküllerinde vazife almamak gibi ha
vakit onun formülünü maddeye koymak lâzım
kikaten üzerinde durulması lâzımgelen, fayda
dır. Görüyorsunuz ki mektepten çıkan her doklar yerine, arkadaşımızın dedikleri gibi tatbikat- I tor, ister doktor olsun, ister asistan olsun, onun
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ihtisas yapması kanunla asla ilgisi olmıyan baş
ka bir mevzudur, o başka bir müessesedir.
O zaman düşündük; mademki hükümet bu
ihtiyacını karşılamak için bu kadroyu getirmiş
tir. Mademki bu münhalleri nazarı dikkate
alarak, oraya mîıtahassıs yetiştirmek için bunu
teklif etmiştir. Müsaade edin, o halde ihtisas
yaptığı müddet kadar bana hizmet etsin, ondan
sonra .istifa hakkı tanıyalım. İhtisasını yaptığı
müddet kadar bana hizmet etsin, ama yalnız
asistanlık kadrosunda çalışan kimseler için.
Bu, yanlıştır, doğrudur, tekniğe uyar uymaz,
bunu siz takdir edeceksiniz. Bizim aklımız bu
kadar erdi. Icabederse bunu Sağlık Komisyonu
alır, tetkik eder. Ama şunu bilelim ki hüküme
tin teklif ettiği kanunla boş olan kadrolara mütahasıs yetiştiremeyiz. Serbest piyasaya mütahassıs yetiştirmiş oluruz.
REÎS — Baha Akşit.
BAHA AKŞİT (Denizli) — Muhterem arkadalarım; hekim olduğumuz için, hekim arkadaları müdafaa etmek tuhaf karşılanıyor ama,
bu mesleğin içinde çalşmış arkadaşlarınız ola
rak size hakikatleri müsaadenizi rica ederek arz
edelim. Bu sebeple- hekim olmıyan arkadaşları
mızın bizi dikkatle dinlemelerini rica ediyorum.
Arkadaşlar; bugün huzurunuza gelen bir
kadro kanunu vesilesiyle hekimlere mecburi hiz
met yüklüyoruz, biz bunu denedik. Bu Meclis
ten böyle bir mecburiyet kanunu hem çıktı,
hem de kaldırıldı. Biz; bu kanun çıkarken aley
hinde konuştuk, kaldırılırken müdafaa ettik.
Netice hakikatler bizi tcyidetti. Gene aynı du
rumla karşı karşıyayız. Evvelâ şunu arz edeyim,
asistan nedir?
Arkadaşlar; burslu olarak okuyan talebeler,
Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra, mem
leketin muhtelif köşelerinde mecburi hizmet ya
parlar, bu müddet sona erer. Günün birinde
görgü ve bilgisini artırmak maksadiyle ihtisas
imtihanına müracaat eder, bu imtihanını ka
zandığı takdirde sıraya girer. Ve nihayet gü
nün birinde derler ki memleketin filân hasta
nesinde, Konya'da, Ereğli'de, Erzurum'da, Si
vas'ta asistanlığa buyurun. Gidilir o daha evvel
asli maaşı 60 - 70 iken 30 asli maaşa buyurun
derler. 30 asli maaşta dör sene çalışırsınız, tez
hazırlarsınız, teziniz kabul edilir, imtihanınızı
verirsiniz, mütehassıs olursunuz ve nihayet si-
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zi tâyin ederler, ihtisasta geçen müddetlerinim
terfie dâhil değildir. Hem 30 lira asli maaşla ça
lışıyorsunuz, hem arkasından mecburi hizmet
yükleniyorsunuz. Bu olmaz arkadaşlar.
Asistana bir hastanede ihtiyaç var mıdır?
Yoksa yalnız ihtisas almak için midir? Ben ta
bip olan arkadaşlarımla Vekil arkadaşıma so
ruyorum; asistansız bir hastane işliyebilir mi,
çalışabilir mi? Ne operatör ameliyat yapabilir,
ne dahiliyeci. Bu tehacüm karşısında ne iş gö
rebilir. Ne de bakteriyolog icabeden muayene
sini yapabilir. Asistan bir hastanenin temel ta
şıdır. Sabahleyin 7 de vazifesi başında bulun
mak mecburiyetindedir. Gece saat 9 a kadar her
türlü lâboratuvar muayenelerini yapmaya, ça
lışmaları hazırlamaya, hastanın müşahedesin
den ameliyata girecekse ameliyat safhasına ka
dar hastayı takibe, hazırlamaya mecburdur.
Asistan hastanede yatar, dışarıya çıkmaz. Bir
leyli talebe gibi ancak haftanın muayyen gü
nünde çıkar. Ben asistanlık yaptım ve böyle
yaptım arkadaşlar.
Bu şekilde çalışan bir insana bir de mecbu
ri hizmet tahmil edersek ne olur? Arz edeyim :
Tıp Fakültesi asistan bulabilir; İktisadi Devlet
Teşekkülleri ihtisas için asistan bulabilir fakat
Sağlık Vekâleti bulamaz.
TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Mecburi hiz
metimiz yoktu.
BAHA AKŞÎT (Devamla) — Bu
asistanlığı zatıâliniz yapmadınız.

şekilde

Arkadaşlar; asistan olan adam sabahın saat
yedisinde vazifesi başına gelir. Gecenin saat
dokuzuna kadar vazife görür. Gece yarısı da
hastanedeki hastalara bakmak mecburiyetinde
dir. Hiç bir operatör yanında asistanı olmadan
ameliyat yapamaz. Hastahenin işlemesi için
asistana ihtiyaç vardır. Onun için bunlara mec
buri hizmet tahmil etmek doğru değildir. Bu
usul eskiden kalmış sakim bir sistemdir. Filân
yere mütehassıs gitmiyor, bunun sebeplerini
araştıracağımız yerde, bu asistanlara mecburi
hizmet tahmiline gidiyoruz.
Falan sağlık merkezine doktor niçin gitmi
yor? Sebebi aşikâr. Bugün bir hekim altı sene
devam eden tıp tahsili yaptıktan ve senelerce
mahrumiyet bölgelerinde çalıştıktan, ve ihtisas
yaptıktan sonra 40 lira asli maaşla, tâyin edi
lirse oraya hekim gitmez. Çünkü nazarında ba-
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remin bir kıymeti kalmamıştır, mütehassıs olmıyan arkadaşlarından geri kalmıştır.
Hem bu mesele bu şekilde alelacele
halledilecek iş değildir. Uzun uzun tetkik et
mek, sebepleri üzerinde durmakla halledilebilir.
Adam sağlık müdürlüğüne namzet olmuş,
hattâ müdür olmuştur sırf meslekî ihtisasını
artırmak kastı ile asistanlık yaptıktan ve müte
hassıs olduktan, ve dört senlik bir müddeti ter
fi süresinden kaybettikten sonra kırk lira asli
maaşla tâyin edilirse ondan zorla hizmet bekle
mek mümkün değildir.
Hekim hükümet tabibi ise aynı zamanda ad
lî tabiptir. Belediye tabibi yoksa belediye tabi
bidir. Her türlü müessesleri sıhhi kontrola tâbi
tutmaya salahiyetlidir ve mecburdur. Bu du
rum karşısında yaptığı işten dolayı- kendisine
fazla ücret verilmez. Bir tarihte saymıştım hü
kümet tabipliğinden ayrı olarak 18 ayrı vazife
yi gördürmüş olduğumuz halde bir tek kuruş
fazla ücret vermemekteyiz. Bir operatör gece
yarısı hastaya bakmaya mecburdur. Ameliyat
eder, icabedeni yapar; yapmazsa mesul olur.
Yaptığından dolayı fazla bir ücret almaz.
Ben soruyorum, iktisadi Devlet Teşekkülle
rinde veya başka resmî dairelerde mesai fazlası
olarak iş görenlere muayyen ücretler veril
mektedir. Hangi doktor, hangi fazla mesaiden
dolayı fazla ücret almıştır? Ben bu meselenin
düzeltilmesine doğru gitmemizi rica ediyorum.
Bu yola gitmemiz lâzımgelirken, mecburi hiz
met tahmili yoluna gidiyoruz. Bir kanun yap
tık, sonra kaldırdık, yeni bir hatanın arifesin
deyiz. Bu meslekin içinden gelmiş, hükümet,
belediye, sıtma mücadele tabipliklerinde has
tanede ve sair muhtelif teşekküllerde çalışmış
aranızda bulunan bir arkadaşınız olarak ha
kikati olduğu gibi arz ediyorum. Takdir sizle
rindir.
TURAN GÜNEŞ (Kocaeli) — Biz gidiyo
ruz, hastanede doktoru bulamıyoruz, belki yir
mi defa gittiğimiz oluyor...
BAHA AKŞlT (Devamla) — Bu iş yürü
müş olsaydı, Sıhhiye Vekili mecburi hizmet ka
nunu ile gelirdi. Ben Sağlık Encümeninde de
ğilim, bunun ihtisas encümeni ancak Sağlık
Encümenidir. Bu hususta bir takrir veriyorum,
lütfen Sağlık Encümenine havale edin ve ora
da tetkik edilsin, tezekkür edilsin.
Arkadaşlar, bu memlekette hepimiz yurt ve
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millet dâvalarının halli için çalışan insanlarız.Daima daha iyisini istediğimiz içindir ki, itiraz
larda, tenkidlerde bulunuyoruz. Hiç olmazsa
birbirimize hürmet etmesini ve inanmasını bi
lelim. Bizim bu memleketin işlerinin yürüme
sinden başka bir endişemiz yoktur. Hakikati
size olduğu gibi aksettiriyoruz. Arkadaşlar, hiç
bir meslek yoktur ki, ihtisasta geçen müddet
hizmetten sayılmasın. Askerî tabiplerde ve Tıp
Fakültesinde öyledir, yani terfie sayılır. An
cak Sağlık Vekâletinde böyle değildir.
Bütün hakikati olduğu gibi huzurunuza ser
miş bulunuyorum. Bu mevzu üzerinde daha çok
konuşmak mümkündür, fakat meselenin ruhu
budur. Kıymetli vakitlerinizi almak istemem.
Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar)
RElS — ibrahim öktem.
İBRAHİM ÖKTEM (Bursa) — Muhterem
arkadaşlar; Bütçe Komisyonunun ek maddesi
nin tanziminde âmil olan esası, fikri övmemek
imkânsızdır..
Memleketin muayyen hizmet sahasında boş
kadroları doldurmak gayreti elbette övülmeye
değer bir gayrettir.
ikincisi; Sayın Hadi Hüsman'm da ifade
ettikleri gibi, kendilerinin bu hususta esaslı bil
giden mahrum bulunmaları ve yine esaslı şekil
de tenvir edilmiş; olmamaları bizzarure böyle
bir neticeye kendilerini vardırmış bulunuyor.
Her şeyden evvel zecrî terbirlerin menfi
psikolojik tesirleri hiç de inkâr edilemez. Gö
nül rızasına dayanmıyan bir hizmetten bekle
nen şevk olmıyacağı gibi, hizmet erbabını da
bu işten uzaklaştırmaya sevk edeceği tabiîdir.
Kaldı k i ; asistanlık müessesesi, bir hizmet mü
essesesi değildir. Daha ziyade bir yetişme ve
yetiştirme müessesesidir. Asistanlıktan sonra
başta, ihtisas devresinden faydalanmak bahis
mevzuu olduğuna göre, esas itibariyle kadrola
rının doldurulması istenen sağlık merkezleri
nin muhtaç olduğu ihtisas şubeleri de gayet
mahduttur. Bunlar daha ziyade umumi cerrahi
ile umumi dahiliye bilgilerini ilgilendirir ki,
ihtisas şubelerinden birisi faraza göz mütehas
sıslığı, boğaz - burun mütehassıslığı, ortopedi
ve saire gibi yalnız büyük müesseselerde ifası
mümkün olan bir mütehassısı, sağlık merkezine
gönderdiğimiz takdirde kendisinden sağlık
merkezinde beklenen fayda ve vazifeler temin
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edilmemiş olur. Bu durum karşısında muhterem
encümen arkadaşlarımızın bu hizmetten bekle
dikleri maksat ve gaye de tahassul etmiş olmıyacaktır. Bundan evvel mecburi hizmet kanu
nunun kaldırılmasında âmil olan mucip sebep
ler hâlâ bugün de mevcuttur. O halde yeni bir
mecburiyet sistemine gitmek dünkü tecrübe
den istifade edilmediğini ifade eder. Eski mec
buri hizmet kanunu, çıktığı zaman ortaya atıl
mış bâzı düşünce ve iddialar vardı. Bu düşün
ce ve iddialar, yabancı memleketlere ihtisas
yapmaya giden Türk hekimlerinin bir kısmı
nın hariçte vazife bulduğu ve orada yerleştik
lerine dair bir tenkiddi. O halde bugün koymak
istediğimiz bu mecburi hizmet de, hariçte ihti
sas yapılmasına rağbeti artıracak, binaenaleyh
bizi üzüntüye sevk eden sebep ortadan kalk
mamış olacaktır.
Şunu arz edeyim ki, serd ettiğim sebepler
dolayısiyle muhterem encümen de vardığı ka
rarla maksada hizmet etmiyeceğini ifade et
mektedir, bu bakımdan bu maddenin tayymı
ehemmiyetle rica ederim. (Alkışlar)
YUSUF AZÎZOĞLU (Diyarbakır) — Muh
terem arkadaşlarım, şimdi müzakeresini yaptığı
mız Sağlık Vekâletinin bir kadro kanunudur.
Bu kadro kanununun geçirmiş olduğu safhaları
teklif sahibi olarak arz etmek isterim;
Bendeniz Bütçe Encümeni Sağlık Vekâleti
Raportörü olarak bu mevzuu incelemiş ve aksıyan tarafları arz etmiş, memleketin büyük bir
emek mahsulü verdiği muazzam tahsisata rağ
men işin mahiyetini ve durumunu
roporumda
ifade etmiştim. Bu mahzurlu durumu telâfi et
mek için Bütçe Komisyonuna,
raporumda bir
teklif ile gelmiştim. Fakat, üzüntümü şimdiden
ifade edeyim, bu husustaki teklifim ile, teklifin
aldığı nihai şekil çok büyük bir fark arzetmektedir.
Muhterem arkadaşlarım, sağlık merkezleri
nin ihtiyacı olan mütehassısları bulmanın yolu,
Sağlık Bakanlığının getirdiği bir kadroda, tetkiksiz, vaziyetin hususiyetlerini çeşitli taraf
lardan gözden geçirmeden böyle bir tek madde
ile halletmeğe imkân yoktur.
Arkadaşlarımın da arz ve izah ettikleri gibi,
daha evvel geçmiş müktesep haklar göz önünde
tutulmadan, alınacak eleman her ne derecede
olursa olsun 30 lira gibi bir dereceden başlamak
suretiyle mütehassıs hekimleri getirmek müm-
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kün değildir. Onun için bu işi programlı olarak
ele almak ve yüksek ücret vermek suretiyle,
400 - 500 lira ücretle ve her sene bütçeye konocak muayyen kadrolarla, 250 şer kadro ile bu
işi sağlık merkezlerine münhasır olmak üzere
beş altı senede derde deva bulabiliriz.
Arz ettiğim çeşitli mahzurları ve ihtiyaçlar
için lâzımgelen müeyyideleri ve hükümleri talebetmek imkânları hissetmiş olarak Sağlık Ba
kanlığının hazırlıyacağı bir kanunla bu, müm
kün olabilir.
Halbuki kadro kânununda, inceden inceye
bir tetkika tâbi tutulmak imkânı hazırlanma
dan, bir ihtiyacın zorlaması neticesi olarak böy
le bir teklife gidilmiş olması isabetli yol değil
dir. Bu itibarla meseleye esas olmak için teklifi
Sağlık Encümenine iadeye gitmeden Sağlık Ba
kanlığı, sağlık merkezlerinin bu ihtiyaçlarını ta
mamen ve esaslı olarak ele alması temennisi ile
Bütçe Encümeninin koymuş olduğu bu müeyyi
denin tayymı istirham ederim.
REİS — Zeki Erataman
ZEKÎ ERATAMAN (Tekirdağ) — Muhte
rem arkadaşlar, ek maddeye temas etmeden ev
vel şu ciheti arz edeyim ki; memleketin sağlık
dâvası, partimizin bilhassa inşaat sahasındaki
hamleleri ne kadar geniş olursa olsun, personel
dâvasında, iktidara geldiğimiz günden beri esas
lı hiçbir tedbir alınmaması Sağlık Bakanlığı
aleyhine verilecek en büyük puvandır. Ne şim
diki, ne de daha evvelki Vekil arkadaşlarımız,
Sağlık Bakanlığının personel dâvasında, Sağlık
Bakanlığının dâvasını yürütecek insanlar kali
tesinde eleman yetiştirmek ve maddi bakımdan
tatmin etmek hususunda asla bir vazife görme
mişlerdir. Bugün önümüze getirdikleri kadro ile
de yine vazife görmediklerinin bir delilini ver
miş oluyorlar.
Arkadaşlar, bin değil, on bin kadro ihtiyacı
karşısında 100 kadro getiriyorlar. Eğer yapabi
lirsek bu kadroyu toptan reddedelim arkadaşlar.
Zira Sağlık Bakanlığı biraz uyansın, kendi için
de revizyona başlasın.
Arkadaşlar, iktidarımıza ayak uyduramıyan
bir bakanlık varsa o da Sağlık Bakanlığıdır.
(Bravo sesleri)
Bugün meslekten olmıyan vatandaşlardan
kulağımıza geliyor, doktorlarımız vatanperver
değilmişler, Amerika'ya kaçmışlar, parayı çok
sevmektedirler, çok para kazanmaktadırlar.
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Arkadaşlar, psikolojik bakımdan her ailenin I burdurlar. O zaman bu memlekette ihtisas yap
mak maddeye rağmen imkânsız olacaktır. Mad
bir doktor yarası vardır. Bizler de doktor ola
rak, insan olarak hata etmişizdir. Parayı seven
denin reddini teklif ederken bu dâvada sözü
yalnız doktorlar değildir, bugün kazanan dok
müz mahfuz kalmak üzere, Sayın Sağlık Baka
torlar % 5 i geçmez.
nından bu maddenin reddini müdafaa etmesini
Şunu açık olarak itiraf etmek lâzımdır, dok
bilhassa istirham ediyorum.
torlar da hiç değilse diğer münevverler kadar
HÂDÎ HÜSMAN (İstanbul) — Söz istiyo
vatanperverdirler, milliyetperverdirler, tarih de
rum.
bunu ispat etmektedir. Ama Amerika'ya gider,
REİS — Komisyon adına mı?
çünkü bir doktor verilen kadroda 180 liraya ça
HÂDÎ HÜSMAN (Devamla) — Evet.
lışmak mecburiyetindedir. Arkadaşlar
bugün
REİS
— Buyurun.
180 liraya apartmanlarda uşak çalıştıramıyoruz.
BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. HADİ HÜS
O kadar tahsil ve terbiye görecek, gidip 180 li
MAN (Devamla) — Muhterem arkadaşlar, ev
raya çalışacak. Bugün mühendis mektebinden
mühendis çıkıyor, çıktığı dakikada 50 - 60 lira J velâ şunu arz edeyim ki bu maddenin Sıhhat
ve İçtimai Muavenet Encümenine gitmesine
yevmiye ile Nafıa Vekâleti kadrosunda vazife
aleyhtar değiliz, çünkü bir kere de mevzu esaslı
alıyorlar. Yeni çıkan bir hekim 18 sene dirsek
bir şekilde orada tetkik edilmiş olur. Fakat bu
çürüttükten sonra eline ancak ayda 180 lira ge
rada doğrudan doğruya reddine muhalifiz.
çiyor. Bununla hekim kadrosu ayakta tutula
Biraz evvel asistanlık müessesesi hizmet mü
maz. Hayale kapılmıyalım arkadaşlar. Hekim
essesesi
midir, yoksa ihtisas müessesesi midir?
olmıyan arkadaşların bu memleketin yarınını
diye sorduğunuz zaman bunun ihtisas müesse
düşünmelerini bilhassa istirham edeceğim, Bu
sesi olduğunu söylemişlerdi, dedim. Bâzı arka
rada huzurunuzda senet olarak ifade edebilirim
daşlar itiraz ettiler, çok şükür arkadaşım bu
ki; Meclisiniz doktorlara karşı olan bugünkü
rada bir kere daha beni teyidetti. Şu halde
hissiyatında devam ederse... (Böyle şey yok ses
asistanlığın bir ihtisas müessestsi olduğunu ka
leri, gürültüler)
bul
ettikten ve meseleyi böylece vaz'ettikten
Biz bunun misalini geçen devrede gördük.
sonra
buradan çıkanlardan istifade etmenin
Bugün de görüyoruz. Binaenaleyh arkadaşlar; '
müemmen
olmadığını söylemek yerinde olur.
eğer sağlık personeline lâzımgeln kıymet ve
Mütehassıs
olduktan sonra isterse bana gelir,
ehemmiyet verilmezse 3 - 5 sene sonra bu mem
isterse gelmez. Mesele bu suretle asistanlığın
leketin sağlığı topyekûn tehlikeye girecektir.
bir ihtisas müessesesi olması şeklinde kabul edi
(Mübalâğa ediyorsun sseleri)
lince
fahrî asistanlarımızın, yani her hangi bir
Bu memleketin senelerce evvel kurduğu sağ
doktor
vatandaşımızın mütehassıs olmasını te
lık tesislerine bugün personel bulamıyoruz,
min edecek organizasyonumuz, usullerimiz mev
doktor bulamıyoruz, tedbir alınmazsa bulama
cuttur. Eğer ondan istifadeyi ilerde sureti katiyız da! Arkadaşlarımızı, kulaklarımızla işitiyo
yede
beklemiyorsa onların da mütehassıs olma
ruz, doktor bulamıyoruz, diyorlar. Elbette dok
sını
temin
edecek tedbirlerimizi almış' bulunu
tor bulamazlar. Bugün memleketin ileri hamle
yoruz. Kadro almaya lüzum yoktur.
ler yaptığı bir zamanda 180 - 200 liralık her
hangi bir kadroyu doldurmak suretiyle doktor
Sonra arkadaşlarım, İbrahim öktem arka
ları çalıştırıyoruz. Doktor da insandır, dokto
daşımız da dâhil olmak üzere bilhassa Baha Akrun da istikbali, ailesi, çoluğu, çocuğu vardır,
şit arkadaşımız evvelce kabul edilip bilâhara
bunların da istikbalini sağlamak zorundadır.
reddedilmiş bir hükmün gölgesine sığınarak bu
Bugün bu getirilen ek madde, Bütçe Encümeni
nu müdafaa ediyorlar. Bu yanlıştır. Mecburi
nin salâhiyetinin tamamen dışındadır. Siz bu
hizmet prensibi bununla ilgili değildir. Evvelce
maddeyi kabul etmek durumunda bulunursa
kabul edilmiş mecburi hizmet prensibi devlette,
nız; itiraf ediyorum ki, milliyetperver, ve va
devletin göstereceği her hangi bir yerde vazife
tanperver bir insan olduğundan asla şüphemiz
görmiyen, vazife "kajbul etmiyen asistan, doktor,
olmıyan doktor ihtisasını memlekette yapmıelli yaşında, altmış yaşında, kim olursa olsun
yacaktır ve taşrada ihtisas yapmaya mec- | devlette ve devlet müesseselerinde vazife ala-
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inaz hususu idi. Gayet âm ve şâmil bir şeydi.
Burada öyle değil. Mademki asistanlık bir ihti
sastır. Mademki her vatandaş ihtisasını yapar.
Çeker gider. O halde şimdiden benim hizmetimi
kabul etmesi şartiyle ben asistanıma para da
vereyim, kadro da vereyim, şeklinde bu madde
nin, tanzimini teşmil etmektir maksat.
REFET AKSOY (Ordu) — Fakat yeri de
ğildir.
HÂDl HÜSMAN (Devamla) — Fakat ihti
sas, asistanlık yerine gelsin, üç sene çalışsın,
vazife görsün, fakat müddetini bitirdiği zaman
da vazife görsün.
Sonra; asistanlık vazifesi ağırdır, hafiftir,
gece çalışır, gündüz çalışır, bu mesele ile hiç alâ
kası yok. Asistanlık müddeti hizmetine sayılır,
sayılmaz; bununlada alâkası yok.
Zeki Erataman arkadaşım haklı olarak, Teş
kilât Kanunu ile bu sene bir yaprak gelir, kad
ro ilâvesi yapılır, gelecek sene bir yaprak gelir.
Halbuki bunu toptan getirin, memleket ölçüsün
de bütün kadrosunu getirin, dedik. Bu sene dört
kadroyu niçin getiriyorsunuz diye ilâve ettik.
O zamar., Teşkilât Kanunumuz hazırlanıyor, hazırlıyacağız diye esbabı mueibesiyle bu vaziyeti
bize izaha çalıştılar. Biz komisyonda görüşürken,
asistan olarak buraya kim gelecek, dedim. Evve
lâ fahrî asistanlar gelecek, dediler. Gayemiz,
fahrî asistanlık yapanları kadroya alıp maaş ver
mek değildir. Kim gelecek diye sordum; Çubuk'
ta bir Hükümet doktoru var, dört gözle bekli
yor, başka yerde bir belediye doktoru var bekli
yor dediler. O halde dikkat buyurursanız 100
kadroyu alır almaz yüzü değilse bile, ellisi hiz
met kadrolarından gelip vazife alacaklardır.
Yani hizmet gören başka arkadaşlar gelecekler.
Kadroları doldurmak kastı ile alacağımız bir
tedbirde hizmet kadrolarını boşaltacağız. Sis
tem bakımından bu bâzı yanlışlıkları ihtiva edi
yorsa çok rica ederim reddetmeyin, Sağlık Ko
misyonuna gitsin. Asistanlik müessesesinin mec
buri hizmet mahiyeti vardır. Bu çok müstacel
dir, S.ağlık Encümenine verelim, tetkik etsinler.
Mâruzâtım bundan ibarettir.
R E Î S — Hüsnü Göktuğ.
HÜSNÜ GÖKTUĞ (Elâzığ) — Aziz arka
daşlarım; ben teferruat üzerinde durmıyacağım.
Ana dâvalar üzerinde konuşacağım. Ben asker
doktorlarımız için Böyliyeceğün. Bugün memle-
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kette Devlet gözü ile, Hükümet gözü ile ve bü
tün millete şâmil bir dâva üzerindeyiz. Sıhhat
herkes için umumi ve şâmil bir hizmettir. Bunun
için sayın Sıhhiye Vekilinin bütün derdimize
Devlet gözü ile bakması ve her müessesenin ge
rek personel, gerek hastanelerini ve gerekse ec
zane ve ilâç kısımlarını gözü ile görüp memle
ket hesabına bir elden düşünmesi gerekir, bunu
kendilerinden rica ediyorum. Bugün memleketi
mizde koruyucu tababet denen gir şey yoktur.
O halde 21 milyona göre hastane açalım. Bu ba
kımdan koruyucu adlîye, koruyucu maliye, koru
yucu askerlik bütün hizmetlerin başında behemahal kurulması gerekir...
REÎS — Kadro mevzuu üzerinde görüşmenizi
rica edeceğim. Umumi sağlık dâvası üzerinde de
ğil.
HÜSNÜ GÖKTUĞ (Devamla) — Kadro ka
nunu üzerinde ben de mâruzâtta bulunmak iste
diğim halde, bu dâvanın esas büyük dâva için
de halledilmesi gerektiği içindir ki bu tarzda
mâruzâtta bulundum.
ihtisasa gelen arkadaşlar şüphesiz ki hem
kendi hesaplarına, hem de memleket hesabına
bir yükseliş göstereceklerdir. Bunlara bu ihti
sası bir hak olarak vermeliyiz. Bu suretle ast
ve üst kademeler teşekkül etmesi de mümkün
kılınmış olacaktır. Bu bakımdan ihtisas yapmak
istiyen arkadaşlara her halde bir az müsamaha
etmemiz lâzımdır. Bunların mutlaka ihtisas
yapmalarını temin etmek memleket için büyük
bir kazanç olacaktır. Bu bakımdan ben ihtisas
için gelen arkadaşlarıma hak veriyorum. Çün
kü biz doktorları çok ucuza mal ediyoruz. Ça
lışan ve hizmet gören arkadaşlar behemehal
karşılığını görmek durumundadır. Mevcut for
malitelerle bu işin yürüyeceğine kaani değilim.
Bu bakımdan ben, personeli üç kısma ayırmak
mecburiyetindeyim. Bunlardan birisi sıhhat
personeli, ikincisi; uzmanlar, üçüncüsü de işlet
me idarecileri. Yani sağlık işletmesini diğer şu
belerden behemehal ayırmak lâzımdır. Bu ba
kımdan eğer biz doktorlarımızı, personelimizi
yeter derecede memleketin ihtiyacına göre ayarlıyacak olursak, memleketin sağlık dâvasını
bir an önce hal yoluna girmiş oluruz. Binaen
aleyh mütahassıslar, doktorlar ve laborantlar
olmak üzere meseleyi üç noktadan ele almak zaruretindeyiz. Çünkü mütahasıslar sağlığın mih
veridir. Hastanelerimiz ve memleket umumi sağ-
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lığı noktasndan çok miktarda mütahassıslara
ihtiyacımız vardır, onlara gereken yardımı yap
mak lâzımdır.
Askerî doktorlar da aynı şekilde ihtisas gö
ren arkadaşlarımızdır. Bunlar da Sıhhat
Bakanlığının gözü ile her iki personel de mü
savi şartlarla korunmak ve buna göre çalıştır
mak lâzımdır.
Askerî doktoru çok ucuza mal etmek istiyo
ruz. Hastanelerdeki vaziyetimiz
sivil doktor
luk vaziyetine gelmiştir. Binaenaleyh ihtisasa
yer verip bunları memleket ve kendi hesaplarına
güzel çalıştırmak lâzımgeldiğini arz ederim.
REİS — Sıhhat Encümeni adına Zeki Baş
ağa.
SIHHAT VE ÎÇTÎMAÎ MUAVENET EN
CÜMENİ M. MUHARRİRİ ZEKİ BAŞAĞA
(Gümüşane) — Pek muhterem arkadaşlarım;
esasen* bu kanun teklifini hükümet getirmiştir.
Hükümetin teklifinde Bütçe Encümeninde ya
pılan tadile tesadüf edilmez. Bu bakımdan
Bütçe . Encümeni adına konuşan arkadaşı
mızın ifade ettiği gibi ihtisası ilgilendi
ren bir mevzu olması dolayısiyle bir kere de bu
nun Sağlık Komisyonunda tetkikine müsaade- ,
lerinizi hassaten rica ve istirham ediyoruz. Bu
nun için de bir teklif verdim, kabulünü rica
ederim.
REİS — Daha söz almış arkadaşlarımız var
dır. 5 - 6 tane de takrir mevcuttur. Bu kanun *
lâyihasının bir kere de Sağlık Komisyonunda
müzakeresi istenmektedir.
Bâzı arkadaşlar da doğrudan doğruya ek
maddenin tâyymı talebediyorlar.
Sağlık Komisyonu sözcüsü ise şimdi verdiği
takrirle lâyihayı komisyona istemekte iken şu
anda bir de kifayeti müzakere takriri gelmiş
tir.
Binaenaleyh evvelâ kifayet takririni okuya
cağız.
BAHADIR DÜLGER (Erzurum) — Aleyh
te söz istiyorum.
REİS — Bunyurun.
BAHADIR DÜLGER (Erzurum) — Efen
dim, bütün memleketi işgal etmekte olan bir
mühim prensip dâvasının içine tam girdik. Mec
lisin noktai nazarı henüz tebarüz etmiş değil
dir, Bütçe Komisyonu da bu kararı almış ve bir
ek maddeyi koymuş olan arkadaşlarımız bir çe-
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şit düşünce ile hareket etmişlerdir. Doktor ar
kadaşlarımız da başka bir noktai nazar ileri
sürüyorlar. Meclis tam işin içine girmiş iken
Sıhhat Komisyonu diyor ki, bize verin, biz ko
nuşalım. Müsaade ederseniz, evvelâ Meclis ko
nuşsun ve bir karar versin. Prensip meselesi
ortaya atılmışken bunun sağı, solu aydınlatıl
madan hâdiseyi komisyona çekmekte fayda
yoktur. Binaenaleyh, Sıhhat Komisyonunun tek
lifinin reddedilmesi iktiza eder.
İkinci olarak da evvelâ prensip meselesi hal
ledilsin. Neyi nereden kaçırıyoruz. Kifayet tak
ririni vermiş olan arkadaşımız hangi tarafta
dır?. Bunu da bilmiyoruz. Efkâr bölündü, Meclis
bölündü, neticede memleket de bölünmüştür.
Bizim burada vereceğimiz prensip kararı, ka
ti karar, konuşulmaya netice verecek bir ka
rardır. Burada vereceğimiz karar; şu kanunla
derpiş edilmiş olan 100 asistanın hizmeti mecburiyesi için verilecek bir karar değil; bundan
daha geniş bir karar olacaktır, Sağlık Bakan
lığına istikamet verecek olan bir karardır. Bi
naenaleyh, kifayeti müzakere takririnin redde
dilmesini rica edeceğim.
REİS — Usul hakkında Müfit Erkuyumcu,
buyurun.
MÜFİT ERKUYUMCU (Bursa) — Muhte
rem arkadaşlar; bu tasarı Hükümetten gelmiş
tir. Bütçe Komisyonu buna bir ek medde ilâve
etmiştir.
Bu ek madde lehinde, aleyhinde birçok müta
lâalar dermeyan edilmiştir.
Bendeniz usul hakkında şu noktaya işaret
etmek istiyorum.
Teklif Hükümetten geldiğine göre, Hükü
metin bu ek madde hakkında ne düşündüğünü,
noktai nazarının ne olduğunu bilmek gerektir.
Sağlık Vekili lütfen noktai nazarını Hükümet
namına beyan etsin, Hükümetin noktai nazarı
nı öğrenelim, ondan sonra işin esasına girelim,
Meclisin kanaati tebellür etsin Bu bakımdan
bendeniz kifayeti müzakere takriri reye konul
madan evvel Sağlık Bakanının söz almasını ve Hü
kümetin noktai nazarını izah etmesini rica ede
ceğim. (Doğru, doğru sesleri)
REİS — Sağlık Vekili.
SIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VE
KİLİ BEHÇET UZ (İzmir) — Arkadaşlarım,
bizim teklifimiz, yeni kurmakta olduğumuz
hastaneler için kadroya bâzı ilâve teklifi idi.
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Bu, uzun zamandan beri teklif edilen bir dâ- I misyonunun ek maddesinin reddiyle bakanlı
vadır. Arkadaşlarımızın birçoklarının hakları
ğın teklifinin aynen kabulünü rica ediyorum.
vardır. Fakat Bütçe Komisyonunda acele acele,
REÎS — Efendim; kifayet takririni oku
sümmettedarik hazırlanacak bir karar değil
yoruz.
dir. Bizim teklifimizde, bundan sonraki vazi
Reisliğe
yetlerde, yeni teşkilât kanununda arkadaşları
Müzakere kâfidir. Takrirlerin reye konma
mızın asabiyetle senelerden beri müdafaa et
sını arz ve teklif ederim.
mekte olduğu işler huzurunuza getirilecek ve
İstanbul
uzun uzadıya müzakere ve münakaşa edilecek
Ahmet Topçu
tir. Bu dâvayı ehemmiyetli bir dâva olarak ve
kâletimiz esasen ele almıştır. Muvakkat ilâve
REÎS — Müzakerenin kifayetini ve takrir
bir kadro olarak konulmuş olan bu ek madde,
lerin reye konulması hususunu reylerinize arz
vekâletimizi âdeta büyük bir çıkmaza sevk
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
edecektir. Ve bilâkis yetişmek istiyen asistan
edilmiştir.
arkadaşları bu işten uzaklaştıracaktır.
BAHA AKŞÎT (Denizli) — Ben bir takrir
Biz, esas itibariyle bu dâvayı halletme yo
vermiştim, geri alıyorum.
lunda uluduğumuza göre bendeniz muhterem
. REÎS — Efendim; şimdi en aykırı teklif
Meclisten hükümetin teklifini kabul buyurma
olan, Sağlık Komisyonuna verillmesine ait olan
sını bilhassa rica edeceğim. (Bravo sesleri).
takriri okutuyorum:
REÎS — Hasan Erdoğan.
ZEKÎ ERAT AMAN (Tekirdağ) — Ben de
HASAN ERDOĞAN (Kars) — Muhterem
takririmi geri alıyorum.
arkadaşlar; memleketimizdeki sağlık teşkilâtı
REÎS — Peki efendim; bir kere okuyalım,
nın muazzam bir dâvası, derdi olan bir mese
sonra.
lenin Bütçe Komisyonunun ilâve ettiği bir mad
Yüksek Reisliğe
de ile halledilemiyeceği aşikârdır. Benden ev
Müzakere kâfidir. Tasarının ihtisas komis
vel konuşan Sayın Bakan beni hakikaten tat
yonuna verilmesinin reye vaz'mı teklif ederim.
min ettiler, bu cidden büyük bir dâvadır. Asis
Zonguldak
tanlar dâvası bir mecburi hizmetle, memleket
Cemal Kıpçak
teki hekim dâvası bir mecburi hizmetle halle
CEMAL KIPÇAK (Zonguldak) — Efendim;
dilecek kadar basit değildir. Nitekim benden
ben de geri alıyorum.
önce konuşan arkadaşlar bunu uzun uzadıya
izah ettiler. Bu dertten o kadar yaralı arkadaş
Yüksek Reisliğe
larımız var ki, burada hakikaten! asabi olarak
Sağlık Encümeninden geçmiş olan bu tekli
konuştular. Böyle konuşmakta da haklıdırlar.
fe Bütçe Encümeninde yeni karakter verilmiş
Memlekette muazzam bir hekim dâvası vardır.
tir. Bu itibarla yeniden Sağlık Encümenine veHastane yapmakla mesele halledilemez. Esas
riknesini teklif ederim.
mesele buna ruh veren hekimi bulmaktır. Umu
Denizli
mi olarak başka memleketlerle mukayese edi
..
.Baha-Akşit
lirse bizde hekim azdır. Hastanelere, sağlık
REÎS — Geri alıyorlar efendim.
merkezlerine hekim bulamıyorsak, bunun se
beplerini tahlil etmek, bunun tedbirlerini dü
Reisliğe
şünmek icabeder. Bütçe Komisyonunun, para
Görüşülmekte olan kanunun ihtisas komis
veriyoruz, diye bu şekilde hal yoluna sapması
yonu olan Sıhhat ve İçtimai Muavenet Encü
doğru değildir. Bu husus dâvayı halletmez.
menine iadesini teklif ederim.
alevlendirir. Memleketin mecburi hizmet göre
Tekirdağ
cek hekime ihtivaeı var ise burslu talebe ade
Zeki Erataman
dini çoğaltmak, onları ihtisas yapmadan mem
ZEKÎ ERATAMAN (Tekirdağ) — Geri alı
leket hizmeti görecek bir hale getirmek, bunun
yorum.
tedbirlerini almak lâzımdır. Bakanın da dedik
REÎS — Geri verilmiştir.
leri gibi bu bir kadro meselesidir. Bütçe Ko- |
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Itftkaek Reisliğe
Müzakeresi yapılmakta olan kanun Bütçe
Encümeninde mahiyetini değiştirerek Yüksek
Meclise gelmiştir. İlâve olunan hükmün ihti
sas encümeninde görüşülmesi için lâyihanın
encümenimize verilmesini teklif ederim.
Sıhhat ve içtimai Muavenet
Encümeni Sözcüsü
Zeki Başağa
SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET EN
CÜMENİ MAZBATA MUHARRİRİ ZEKİ BAŞ
AĞA (Gümüşane) — Geri alıyoruz.
BEİS — Takrir geriverilmiştir.
Başka takrir yoktur, kifayeti müzakere ka
bul edilmiştir.
Maddelere geçilmesini reylerinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
Müstaceliyetle görüşülmesi tekMf edilmiştir,
reylerinize arz ediyorum. Müstaceliyetle görü
şülmesini kabul edenler... Etmiyenler... Müsta
celiyetle görüşülmesi kabul edilmiştir.
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti Kuruluş
ve Memurları Kanununa bâzı hükümler eklen
mesine ve 4258 sayılı Kanuna bağlı kadro cet
vellerinin değiştirilmesine dair 4862 sayılı Ka
nuna bağlı (1) ve (2) sayılı kadro cetvellerine
ilâveler yapılması hakkında Kanun
MADDE 1. — 11.11.1946 tarihli ve 4862
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelJe, ilişik (1)
sayılı cetvelde yazılı kadrolar ilâve edilmiştir.
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Memuriyetin nev'i

Aded Maaş

Sağlık merkezleri
6 Tabip
7
»
8
»
9
»
12 Sağlık memuru
13
»
»
12 Depo ve ambar memuru
13
»
»
»
14 Kâtip

6
12
21
21
15
15
15
15
15

70
60
50
40
25
20
25
20
15

Hastaneler, sağlık ve sosyal yardım kurumları
5 Birinci
sınıf mütehassıs
6 İkinci
»
»
7 Üçüncü
»
»
8 Dördüncü
>
»
9 Beşinci
»
»

4
7
10
12
12

80
70
60
50
40

Hastaneler, sağlık ve sosyali yardım kurumları
asistanları
11
9
10
11
12
11
12
,11
11
12
13

Asistan
Yönetim memuru
»
»
Depo ve ambar memuru
»
»
»
Mutemet ve satmalma memuru
»
»
»
Hasta kabul memuru
Kâtip
»
>

100
2
4
3
3
3
3
6
2
4
6

30
40
35
30
25
30
25
30
30
25
20

4
8
12

70
60
25

[1] SAYILI CETVEL
D.

Memuriyetin nev'i

6 Mütehassıs tabip
7
»
»
12 Kâtip ve ayniyat mutemedi

İller kuruluşu
Hükümet tabipleri
7
8
9
10

Birinci sınıf hükümet tabibi
İkinci
»
•»
»
Üçüncü
»
»
»
Dördüncü »
»
»

Verem savaş dispanseri

Aded Maaş

10
15
15
20

60
50
40
35

REİS — Maddeyi cetveliyle birlikte kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 2. — Aynı kanuna bağlı (2) sayı
lı cetvele, ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı kadro
lar ilâve edilmiştir.
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[2] SAYILI CETVEL
Memuriyetin nev'i

Aded Ücret

iller kuruluşu
Sağlık merkezleri
Baştabip

30

60

Hastaneler sağlık ve sosyal yardım kurumları
Baştabip

6

150

Verem dispanserleri
Baştabip

6

60

REÎS — Maddeyi cetvelle birlikte reyinize
arz ediyorum : Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
MADDE 3. — Sıhhat ve İçtimai Muavenet
Vekâleti Teşkilât ve Memurini hakkındaki 3017
sayılı Kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir.
EK MADDE — Hastanelerle, sair sağlık ve
sosyal yardım kurumlarında bu kanunun meri
yetinden itibaren tâyin edilmek suretiyle asis
tanlık yaparak tababet şubelerinden birinde
ihtisas temin edecek olanların ihtisas vesikaları,
Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâletinin göste
receği yerlerde asistanlıkta geçirdikleri müdde
tin bir misli kadar mecburi hizmeti ifa ettikten
sonra verilir.
RElS — Bahadır Dülger.
. BAHADIR DÜLGER (Erzurum) — Bütçe
Encümeninde hükümetin teklifine ilâve edilmiş
üçüncü madde ve buna eklenmiş olan ek mad
denin bir prensip meselesi halinde burada mü
nakaşası yapıldı. Sıhhat Vekili arkadaşımız bu
muvakkat madde ile tesbit edilmiş olan hüküm
lerin vekâleti müşkül mevkie düşüreceğini ve bu
günkü prensipler ve istikbale matuf hazırlıklar
içerisinde yepyeni dikenli bir mâni teşkil ede
ceğine ve sıhhat politikasına menfi tesir edece
ğine işaret etti.
Bir defa Bütçe Komisyonunun teklif «tmiş
olduğu maddeyi reddetmek için bu kâfi bir se
beptir.
Ondan sonra diğer arkadaşlarımız asistanlık
meselesini, doktorluk meselesini memleket çapın
da halledebilmek için birtakım başka çarelere
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başvurulması lâzımgeldiğini ve bu çarelere Ve
kadro kanununa eklenmiş olan ufak bir madde
nin gölgesi altında halledilebilecek kadar küçük
şeyler olmadığını izah ettiler. Hakikaten doğ
rudur. Binaenaleyh her şey, şimdiye kadar ko- ,
nuşulmuş olan her şey bu üçüncü maddenin ve
üçüncü maddeye bağlanmış olan muvakkat mad
denin bu kadro kanunu içinde ve prensip bakı
mından bir haşiv mahiyetinde olduğunu göste
riyor. Maddenin reddedilmesini ve metinden çı
karılmasını ben de teklif ediyorum ve bu husus
ta bir de takrir veriyorum.
RElS — Muhit Tümerkan.
MUHİT TÜMERKAN (Sinob) — Efendim;
mevzuu takviye için dünkü Hürriyet ve Cumhuriyet gazetelerinden bir kısım okudum. Tıp
Fakültesinde münhal bulunan 15 asistanlığa
talip bulunmadığını, 195 lira ücrete rağmen bu
işe talip çıkmadığını yazıyor.
Arkadaşlar; zannedildiği gibi sırada olanlar
asistanlığa talip olanlar kadar çok değildir.
imtihan kazanmış olanların sıra beklemek me
selesi vardır. Çünkü kadro azdır. Asistanlar im
tihanlara girer. Kadroların darlığı dolayısiyle
buralara yerleştirilmemektedirler. Onun için,
15 asistan meselesini yeni bir haber olarak arz
ettim. Başka fakülteler aynı şekilde asistan bu
lamadıklarına göre isterseniz o mecburi hizmet
kararını izah eyedim... (Hacet yok sesleri) Te
mayül anlaşılmıştır, fazla izaha hacet kalmamış
oluyor.
. RElS — Refet Aksoy.
REFET AKSOY (Ordu) — Muhterem ar
kadaşlarım, müzakere ettiğimiz" kanuna, Bütçe
Encümeninde yapılmış olan ilâveye komisyon
da muhalif kalmıştım. Bu maddenin tayyı hak
kında bir takrir takdim ettim. Yalnız Sayın Ve
kil bu maddenin kanundan çıkarılmasını beyan
ederken şöyle bir lâkırdı sarf ettiler. Komisyo
nun bir âzası olarak kendilerine hatırlatıp bir
daha tekrar etmemelerini rica ederim. Sözleri
şudur : (Komisyon alelacele ve Sümmettedarik
bu maddeyi ilâve etmiştir) dediler. Alelacele
belki ama, sümmettedarik değil. Bir komisyon' da acele iş çıkar ama, sümmettedarik iş yapmaz.
Sayın Vekilin bunu hatırlamalarını rica ediyo
rum. Bu maddenin çıkmasında zaruret vardır.,
Sebebi ise, Sağlık Vekâletinin Teşkilât Kanu
nunun bir tadili değildir. Yalnız kadro eklen
mesine ait bir tekliftir. Böyle bir hüküm kon-
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mâsı da tedvin usulüne aykırıdır. Tayyı hak
kında bir takrir verdim, maddenin tayyını rica
ederim. (Kâfi, kâfi sesleri).
RElS — Kemal Balta.
KEMAL BALTA (Rize) — Efendim; biz
ecnebi memleketlerinde ihtisas yapıp memleke
te dönenlerin hizmetlerini affederken memleket
içinde hizmet yapan bir mütahassıs doktorun
mecburi hizmet yapması ihtisas yapmaması de
mektir.
Ben ihtisas yapacağım ama, ihtisas vesikam
verilmiyecek, kayda tâbi tutulacak, demektir.
Şimdi hangi meslekte böyle takyidat vardır ?
Bu, doktorları ihtisas yapmamaya teşvik eder.
Doktorları bir kısım insanlar sevmezler, se
bebi de şudur; hastaya bakarken bir taraftan
tedavi eder ve muayene eder, diğer taraftan da
parasını alır. (Gülüşmeler) Onun için sevmez
ler. Doktorun hizmetinin çok aksak tarafları
vardır. Altı sene tıbbiyede okuyup ihtisas yap
tıktan sonra vesikasını vermiyecek miyiz? Ame
rika, ihtisas yapan doktora 300 dolar veriyor.
Amerika bir doktora 300 dolar veriyor, has
tanede ihtisas yaparken. Amerika'da doktorla
rımız kalmasından dolayı arkadaşlarımız ıstı
rap duyuyorlar. Fakat bendeniz duymuyorum.
Keski bizim bu memleketlerde münevverlerimiz
bir koloni kursalar da memleketimizi ve mille
timizi oralarda tanıtsalar.
Doktor için hal böyle. Mühendisler mektep
ten çıkar, yevmiye 40 - 50 lira ile iş bulurlar.
Doktor bu yevmiyeyi 10 senede temin edemez.
Ama şittiği yerde muayenehane açar ve bunu
da suiistimal edebilir. Bize suiistimali önlemek
düşer.
Bütçe Encümenindeki arkadaşlarımıza be
nim itimadım var. Ama onlar kendilerinde bir
imtiyaz görüyorlar. (Gülüşmeler, öyle şey yok,r<
sesleri) istediklerini yaparlar. Esef edilecek şey
işte budur. Bizim Anayasamıza göre bütün ka
nunlar Bütçe Encümeninde müzakere edilir. İn
giliz Anayasasında bütçe ait olduğu komisyon
larda görüşülür. Bizim Bütçe Komisyonu imti
yazlıdır, ya parayı geri alır veyahut vermez.
Inşaallah Anayasa değişirse her ihtisas komis
yonu bütçesini kendisine göre müzakere eder ve
bu imtiyaz da onlarda kalmaz, hakkı kelâmları
alınmış ölür. (Gülüşmeler, alkışlar)
s
REfS — 2eki Başağa.
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ZEKÎ BAŞAĞA (Gümüşane) — Muhterem
arkadaşlar, esasen bu kanun Bütçe Komisyo
nunda görüşülürken ittifakla bir karara varıl
mış değildir. Birçok muhterem arkadaşlarım,
muhalif kalmışlar ve zayıf bir ekseriyetle bu
madde geçmiştir.
Diğer bir arkadaşımız çok mühim bir nok
taya, Cumhuriyet Gazetesindeki ilâna temas et
tiler. Üniversitede asistanlık bir hakkı mükte
septir. Doktor Üniversiteye hangi maaşla gelirse
o maaş onun için hakkı mükteseptir. Halbuki
Sıhhat Vekâleti 30 lira maaş verir, onu da ya
kadrosunda vardır, verir veya yoksa vermez.
Bu vaziyette Üniversite asistan bulamazken Sağ
lık Bakanlığı nasıl bulur, aşikârdır, çok sakat
bir şey olur. Onun için vaziyet tavazzuh etmiş
tir. Reye vaz'mı ben de rica ve istirham edi
yorum.
RElS — Başka söz alan yoktur.
Bu hususta verilen takrirleri okutuyorum:
Yüksek Reisliğe
Mâruz sebepleri nazarı itibara alarak mu
vakkat maddenin kanun metninden çıkarılma
sını arz ve teklif ederim.
Erzurum Mebusu
Bahadır Dülger
Yüksek Riyasete
Kanuna Bütçe Encümenince ilâve edilen ek
maddesinin tayymı arz ve teklif ederim.
Bursa Mebusu
Müfit Erkuyumcu
Yüksek Başkanlığa
Bütçe Encümeninin Sıhhat ve içtimai Mua
venet Vekâleti Kuruluş ve Memurları Kanunu
na bâzı hükümler eklenmesine ve kadro cetvel
lerinin değiştirilmesine dair kanun teklifine
dair ek maddesinin kaldırılmasını ve Hükümet
teklifinin kabulünü arz ve teklif ederiz.
25 . II . 1955
Kütahya Mebusu
Bursa Mebusu
Ahmet ihsan Gürsoy
ibrahim öktem
Yüksek Riyasete
Müzakere edilmekte olan kanuna Bütçe En
cümenince eklenmiş olan ek madde kanun ted
vinine uygun olmadığından çıkarılmasını arz
ve teklif ederim.
25 . 1 1 . 1955
Ordu Mebusu
Refet Aksoy
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rihinde meriyete girer.
REÎS — Maddeyi reylerinize arz ediyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

Yüksek Reisliğe
Bilhassa sağlık merkezlerinin mütehassıs ih
tiyaçlarını temin hususunda Sağlık Vekâletince
tedbir alınması temennisiyle, işin uzatılmasına
mahal kalmadan 3 ncü maddenin tayymı teklif
ederim.
Diyarbakır Mebusu
Yusuf Azizoğlu

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini ic
raya Maliye ve Sıhhat ve içtimai Muavenet ve
killeri memurdur.
REÎS — Mâ&deyi reylerinize arz ediyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Lâyihanın heyeti umumiyesini reyinize arz
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
- Riyaset Divanının küçük bir sunuşu vardır.
Bugüne mahsus olmak üzere öğleden son
raki toplantının saat 15 da yapılmasını teklif
ediyoruz.
Bugün öğleden sonra toplanılmasını kabul
edenler... Etmiyenler.... Kabul edilmiştir,
Saat 16 da toplanılmak üzere celseyi kapı
yorum.

Yüksek Başkanlığa
Lâyihadaki madde 3 ekinin reddi suretiyle
lâyihanın kabulünü teklif ederim.
Antalya Mebusu
Enver Karan
REÎS — Efendim, aynı mahiyette olan ve
Bütçe Encümeni tarafından eklenmiş bulunan
3 ncü maddenin tâyyını teklif eden takrirleri
reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş ve 3 ncü madde ve eki
tayyedilmiştir. (Alkışlar)

Kapanma saati : 12,50

MADDE 3. — Bu kanun 31 . V I I I . 1955 ta•>••<«

İ K İ N C İ . CELSE
Açılma saati : 16,25
REİS — Reisvekili Esat Budakoğlu
KÂTİPLER : Sedat Baran (Çorum), İbrahim Kirazoğlu (Kayseri)

REİS -r- Yoklama yapılacaktır.
(Çanakkale mebuslarına kadar yoklama ya
pıldı)
REİS — Ekseriyet var, celseyi açıyorum.
B ^- Sihhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti
Bütçesi.
3. — Hudut ve Sahiller. Sıhhat Umum Mü
dürlüğü 1955 yılı Bütçe, kanunu lâyihası ve Büt
çe Encümeni mazbatası (1/132) (1)
REÎS — Müzakerelere başlıyoruz. Söz Hasan
Erdoğan'ındır.
(1)

97 sayılı matbua zaptın sonundadır.

HASAN ERDOĞAN (Kars) -^Muhterem
arkadaşlar, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı
nın 1955 yılı bütçesi üzerindeki konuşmalarımı
iki kısımda hulâsa edeceğim. Birinci kısım umu
mi sağlık mevzuları, ikinci kısım mahalli dert
lerimiz üzerinde olacaktır.
Umumi sağlık meselesini kışa bir zamana sığ
dırmağa imkân yoktur. Yalnız şahsi görüşlerimi
kısa olarak arz edeceğim.
Bulaşıcı hastalıklara, bütçeden ayrılan para
hakikaten çok azdır. Bugün resmî .bültenlerde
tifo, dizanteri ve saire gibi.bulaşıcı hastalıklar
az görülüyor ise de esasen bunun çok üstünde
dir. Bu cihete âzami - dikkat edilmesi zarureti
vardır. Memleketimizde tifo, paratifo ve dizan
teri gibi bulaşıcı hastalıkların yayılmaması için
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gerekli tedbirler esaslı şekilde alındıkça elbette
bunlar gittikçe daha da azalacaktır. Bilhassa su
dâvası halledilmelidir. Sağlık Bakanından bil
hassa bir istirhamım olacak, o da, şehir ve köy
suları diğer bakanlıklarca ele alınırken Sağlık
Bakanlığı tifo ve paratifo gibi hastalıklarının
• görüldüğü mmtakalardan başlamak gerekir.
Birçok köylerimizde bu bakımdan çok telefat
olmaktadır. Tifo ve dizanteri gibi hastalıklarla
mücadelede üzülerek arz etmek mecburiyetin
deyim ki, belediye hekimleri hükümet tabipleri
bulaşıcı hastalıklarla lâyıkı veçhile meşgul olma
maktadırlar pazar yerlerinin, sokakların duru
mu malûmunuzdur. Belediyeler de lâğım boşalt
ma işlerini gayet iptidai şekilde yapmaktadırlar.
Sokaklar kirlenmekte ve bunlar tozlar ve sinek
lerle muhtelif şekilde etrafa yayılmakta ve teh
likeli bir hal almaktadır.
Üzülerek söylüyorum,
belediyenin ismini
söylemek istemem, aynı arazözle şehri sulıyan
ve lâğım boşaltan belediyeler vardır. Bunlarla
yakînen alâkadar olunmasını istirham ediyorum.
İkinci konu, hekimlerin durumudur. Sabah
leyin bir kanun maddesi görüşülürken arkadaş
lar birçok noktalara temas ettiler. Hakikaten
hekimlerin derdi çok büyüktür. Her meslek sa
hibi tabiî olarak en yüksek kademeden başlamaik ister. Hekimler de haklı olarak Sağlık Ba
kanlığının tekliflerine mümanaat etmektedirler.
Ve iyi bir kademe koparmaya çalışmaktadırlar.
Bu, eskiden beri işlerini becerenlerin Sağlık Ba
kanlığında muvaffak oldukları bir tezdir. Onun
için yüksek kadro ve iyi yerler koparanın elinde
kalıyor. Bütçe Komisyonunda Sağlık Bakanın
dan istirham etmiştim. Memleketin hekime olan
ihtiyâcı, mütehassıs ve sair hekimler bakımın
dan bunların tâyin edilecekleri yerler bakımın
dan birer katagoriye ayrılırsa, en iptidai böl
gelerden en yüksek bölgelere kadar kademelere
ayrılırsa, ilk çıkan hekim vazifeye birinci kade
meden başlar ve ondan sonra kademe kademe
yükselir, birinci kademedekilere daha fazla ma
aş yerilir, hattâ barem dışı ücret verilirse, bu
mesele daha çabuk halledilebilir, talipler çoğa
lır ve Bakanlık da bu işten daha az sorumlu
tutulur. Hekimin Bakanlığa itimadı artar, lâ
yık olanlar hakkı olan yerlere tâyin edilir. Ben
deniz bunun üzerinde daha fazla durmıyacağım,
vaktimiz dardır, fakat arzu ederlerse Sayın Ba
kana şahsan fikirlerimi arz edebilirim.
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Bir de hemşireler dâvasına temas etmek is
tiyorum. Bu da memleketin büyük bir davasıdır.
Çünkü bugün hemşireler kâfi gelmiyor, istatis
tikler tetkik edilirse görülür ki hakikaten yeni
yetişenler eskilerden pek fazla değil. Demek ki
bunların bir dertleri, bir dâvaları var. Bu mes
leki daha cazip bir hale getirmek lâzımdır. Tâ
yin hususları da demin arz ettiğim şekilde ya
pılırsa hakikaten iyi olur. Hemşirelerden bir
kısmı 12 bir kısmı 24 saat çalışmaktadır. Fakat
az çalışanla çok çalışan aynı ücreti almaktadır.
Bakanlığın bilhassa bu hususu nazarı itibara
almasını rica ediyorum. Memleketin hemşire
ye ihtiyacı çok büyüktür. Bunların dertleri ile
yakînen alâkadar olmak lâzımdır.
Hastabakıcılar da böyledir. Bunların çoğu
hademelikten gelmiş zamanla yardımcı olmuş
lardır. Bunlardan ameliyat yardımcısına, lâbo
rantlığa varıncaya kadar mesuliyet yüklenen
ler vardır. Bilhassa orduda çalışmış olanları kı
sa kurslarla yetiştirmek artık mektep görmüş
hastabakıcı yetiştirmek lâzımdır. ••
Hastanelerimizde bir de hademe derdi vardır.
Hastanelerde personel cidden azdır ve kifayet
sizdir. Bu bakımdan hastaların bakımı lâyikiyle olamamaktadır. 80 - 90 hastaya bir tek hade
menin baktığını ve bu hademenin zil nöbetle
rine dahi yatişemediğini biliyorum. Maalesef
çok az ücret alan bu hademelerin kadroları 50
liradan 75 liraya çıkarıldı. Gerek bunu teklif
eden arkadaşlarımıza ve 75 lirayı kabul eden
Yüksek Meclise teşekkür ederim. Böylece bu
mesele kısmen de olsa halledilmiş oldu.
Arkadaşlar; hastane mevzuuna da temas ede
ceğim. Bugün her yer bir hastane istiyor, tek
tek küçük hastaneleri yapmaktan sa büyük has
tane merkezleri, siteleri meydana getirmek lâ
zımdır. Bu sayede hem hekimlerden ilmî çalış
ma ve faydalanma imkânları temin, hasta için
de daha iyi ve emin tedavi çareleri elde edil
miş olur. Duyduğuma göre Sıhhat ve tçtimai
Muavenet Vekâleti bu yolda bir tasarı hazırlıyormuş. Inşaallah bu bir an evvel getirilir ve
kabul edilir de büyük hastaneler inşası ve te
sisi hızlandırılmış olur. Ankara, İstanbul gi
bi büyük merkezlere hastaların akın etmeleri
nin ve perişan bir halde kalmalarının önüne
mümkün mertebe geçilmiş olur. Bu sahada bil
hassa verem hastaneleri işi çok mühimdir. En
ufak bir bölgeye verem hastanesi açılması iste-
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iliyor. Halbuki vereto bugün % 90 cerrahi ve
ilmî müdahaleye ihtiyaç gösteren bir hastalık
olmuştur. Gelişi güzel tesis edilmiş küçük yer
lerde bu hastalığın tedavisi lâyikı veçhile yapı
lamaz. Ancak bu gibi küçük tesislerde, ilk mü
dahalede bulunulabilir. Memleket bölgelere ay
rılarak her bölge için havası ve suyu iyi olan
yerlerde büyük çapta hastaneler tesis edilebilir.
Buraya koyacağımız hekimler maddi bakımdan
tatmin de edilirlerse memleket için hayırlı bir
adım atılmış olur. Şehsi kanaatim bu merkez
dedir.
REÎS — Bir dakikanız kaldı Hasan Bey.
HASAN ERDOĞAN (Devamla) — Memleke
timin hususi durumuna temas etmek istiyorum.
İlk ihale edilenlerden olduğu halde Kars'ın sağ
lık merkezleri hâlâ bitirilememiştir. Bakanımız
dan istirham ediyorum. Bir an evvel bunların
bitirilmesini temin etsinler.
80 bin nüfuslu Sarıkamış büyük bir kazamızdır. Hiç hastanesi yoktur.
Kars'ın röntgen .mütehassısı işi halledileme
miştir. Hastalar Erzurum'a kadar gidiyorlar.
Büyük bir ıstırap mevzuudur, vaziyet hastaları
çok perişan ediyor. Soğuk bir mmtaka olduğu
malûmunuzdur. Binaenaleyh Kars'a bir röntgen
mütehassısının bir an önce tâyinini bakandan
tekrar huzurunuzda rica ediyorum.
Keza Kars'ın sağlık merkezlerinin durumu
nu tetkik etsinler. Sağlık merkezleri çok peri
şandır ve hâlâ yapılmamıştır. Memleketimiz bu
hususta çok zarar görmektedir. Vatandaşlarımız
fena vaziyetlerde kalmaktadırlar, bu hususların
teminini rica ediyorum.
REÎS — Hasan. Hayati Ülkün.
HASAN HAYATI ÜLKÜN (Niğde) — Muh
terem arkadaşlarım; bendenizin söyliyeceğim
hususlar esasen Sayın Vekilimizin malûmu olan
şeylerdir. Bana söylenenleri Yüksek Meclise ak
settirmeyi bir vazife telâkki ediyorum.
Sağlık Vekâletinin memlekete yaptığı hiz
metleri, tesisleri, şefkat müesseselerini burada
şükranla anarız, iktidarımızın bu mevzuda dört
seneden beri elde ettiği muvaffakiyetler her tür
lü takdirin üstündedir. Biz burada, yapılmış
olanlardan ziyade yapılacak olan işler üzerinde
konuşuyoruz.
Arkadaşlar; tereddütsüz her kesin üzerinde
ittifak ettiği bir husus vardır; hastanelerin per
soneli kifayetsizdir. Nereye' gitsek, hangi vatan-
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daşla konuşsak bizden doktor, hşstane, eb« isti
yor. Biz de kendilerinden istiyoruz. Eksik olma
sınlar, daima bizi hüsnü niyetle karşılıyorlar.
Bu itibarla Bakanlık teşkilâtına teşekkürü veci
be bilirim. Ancak bugünkü teşkilâtımız 3 - 4 sçne sonra daha vâsi bir hale ifrağ edileceğine g(>re bu nevi personelin yetiştirilmesi hususunda
hassasiyetle durmak lâzımdır.
Doktor yetiştirmek epey zamana mütevakkıf
tır. Fakat hemşire, hastabakıcı, ebe yetiştirmek
kısa bir zamana taallûk ettiğinden birkaç sene
sonra bu ihtiyaçların artık hâlâ üzerinde bir
noksan olarak durulmaması ümit ve kanaatimi
izhar etmekteyim.
Hastaların bakımı ve kendilerine gösterilen
alâka üzerinde de duracağım. Ziyaret ettiğiıti
hastalar şikâyette bulundular. Kendilerine kâfi
ihtimam gösterilmediğinden bahsettiler. Oraya
bir dertle muztarip olarak gelenler daha ziyadl
şefkat ve himaye aramakta kendilerini haklı gö
rürler.
Bir noktadan daha bahsetmek istiyorum :
Birleşmiş Milletler Sağlık - Sosyal Yardım Teş
kilâtı Türkiye'de sağlık Ve sosyal yardım hizme
tini organize etmek için bize müracaat etmişe iki
seneden beri 40 - 50 bin dolar arasında bir tahsi
sat Türkiye'ye harcanmak için bekletilmekte
imiş. Şimdiye kadar bu ele alınıp tahakkuk et
memiş. Bunun maksadı ev bakımı, aile bakımı
hattâ büyüklerin yetiştirilmesi gibi hakikaten
günlük sosyal hizmetler* ele alan bir konu i imiş.
Bilmiyorum Sayın Bakanlığın bu işte noktai na
zarı nedir? Gazetede böyle bir kanun mevzuunun düşünüldüğü hususunda bir yazı çıkmış ol
duğunu hatırlıyorum. BÖyle bir teşebbüs ; varsa
memleketimiz için pek faideli olacaktır. Bu işin
bir an evvel tahakkuk edeceğine eminim. Has
tanelerin artırılması kadar hastanelerin bir an
evvel personele kavuşturulması hususundaki ka
naatimi arz ve iblâğ etmek isterim.
REİS — Baha Akşit. (Yok, sesleri.)
Mecit Bumin.
, ?
MECÎT BUMÎN (Çoruh) — M u h t e r e m ar
kadaşlar; ben de bütçe raporu _üzerind©y Sagîık
Vekâleti bütçesi hakkındaki görümlerimi arz ede
ceğim:
Sağlık Vekâletinin 1955 yılı bütçesi yekûnu
geçen senelere göre kabarık olarak yatınmlariyle birlikte 148 küsur milyona çıkışını memnun-
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lukla arz ederken diğer taraftan bu 148 küsur 1 lerinde mütahassıs ve kullanacak şahıs bulmadan
milyon umumi bütçenin % 4,9 unu geçmemekte
bâzı hastanelerde de pek eskileşmiş röntgen ci
olduğunu da ifade ederim.
hazlarının bulunması hilâfına, ambalaj halinde
Bizde ölüm nispetinin bin nüfusta 20 olduğu
röntgen cihazları müşahede edilmektedir. Bâzı
sağlık merkezlerinde de tıbbi malzemenin nok
Balkan memleketlerinde 13,5 arasında olduğuna
san olduğunu duymaktayım.
göre hiç olmazsa bu seviyeye düşmesini candan
arzu etmekteyim.
Sayın Vekilimizden bu işlerin titizlikle ayar
Bizde çocuk ölüm nispeti istatistiğinin bugü
lanmasını istirham ederim.
ne kadar muntazam tutulmadığını yalnız tutu
Raportör sağlık merkezlerinin elemansızlığmı
lan Eskişehir, Beypazarı, gibi iki kasabamızda
haklı olarak belirtmektedir. Ben de buna aynen
bin çocuğa düşen ölüm nispetinin medeni mem
iştirak ederek bugünkü hakikatler karşısında
leketlerdeki yirmi civarı yerine maalesef 1953
umumi sağlık teşkilât kadro kanunu lâyihasının
teki istatistiğe göre 129 -158 dir. Bu münasebetle
bir an evvel getirilmesini temenni etmekteyim.
bizde de çocuk ölüm istatistiğinin tutulmasını
Köy ebeleri mevzuunun halline gidildiğine te
temenni ederiz.
şekkür ederim.
Ortalama bu nispetler gösteriyor ki sağlığı
Bu yıl birkaç tane daha açılmasını ebe, hem
mızın korunması için sağlık bütçesinin ileri mem
şire okullarının çoğaltılmasını B. C. G aşısının
leketlerde olduğu gibi umumi bütçemizin hiç ol
yurdumuzda bir an evvel ikmal edilmesini te
mazsa % 10 una çıkarmak yerinde olacaktır.
menni ederim.
Mevcut îstatistiklere göre Sağlık Vekâletine
Sayın raportörün sıtma savaşındaki tenkid
ait hastane, sağlık merkezleri, dispanserler, hu
fikrine iştirak ederim. Çünkü 1950 yılından ev
susi ve resmî teşekküllerle şahıslara ait hastane
vel
bütün köylerdeki bataklıkların kurutulması,
lerin mecmuunda 30 bin küsur hasta yatağı mev
sıtma
savaş teşkilâtına ait iken bugün bataklıkcuttur. Raporda gösterilen istatistikte Devlet has
|
lan
kurutma
işini tamamen Nafıa Vekâleti yaptanelerindeki yatak nispeti diğer resmî ve hu
susi .hastane ve dispanserlerindekî yatak sayısın I maktadır. Diğer taraftan da toprak mahsulle
rimizin değerlenmesinden bol masul alma ga
dan fazla gözükmektedir. Bu fazlalık Sağlık Ve
yesiyle
vatandaşlarımızın bugün değil bataklık
kâleti hastanelerinin diğer teşekkül hastaneleri
yapacak
kadar suyun heder olmasına hattâ bir
ne göre bir derece izdihamı gösterir. Bu cümle
damla
suyun
fuzuli sarfına mâni olmaktadırlar.
den olarak istanbul, Ankara ve İzmir hastane
Diğer taraftan verem savaşı bütün halkımızı B.
leri sayılır. Buralardaki izdihamın azaltılması
C. G aşısına tâbi tutmak için hamle istemekte
îçin Sağlık Vekâleti diğer resmî ve hususi sağlık
dir.
:
teşkilâtı ile koordine çalışması icabettiği gibi di- .
Bu bakımlardan sıtma savaşının bugünkü va
ger tafaftan da memleketimizde bâzı hastaneleri
zifeleri
ile, verem ve emrazi sâriye mücadele
tam teşkilâtlı olarak Bölge hastaneleri haline ge
teşkilâtlarının
vazifelerini göz önüne alarak
tirmek yerinde olur.
.
önümüzdeki yıl bütçesinde ayarlanmış surette
30 bin küsur yatak göz önüne alınarak ileri
gelmesini
Sayın Vekilden temenni ederim.
devletlerle mukayesede 10 bin nüfusa düşen has
Sayın raportörün teşkilât mevzuundaki vi
ta yatağı sayısı Balkan devletlerinde bile % 20lâyetlerde bulunan sıhhat müdürlüklerinin em
50 arasında iken bizde 13 tür, ki Dünya Sağlık
Teşkilâtının iktisaden inkişaf edememiş memle- I rinde bulunan muhtelif teşkilâtın koordine ça
lışmaları temennisine de ilâveten diğer vekâketler için kabul ettiği nispetin üstüne çıkılamamıştır. Bu nispete çıkarılması için Sayın Veki I letlerin sağlık teşkilâtının Sağlık Vekâletiyle sı
kı koordine çalışma mevzuatının getirilmesini de
lin hazırladığı projeden bahsedilmektedir: Bu
Sayın Vekilden istirham ederim..
projenin; bir an -evvel tahakkuk; etmesini temen
Çok çocuklu annelere verilecek ikramiye mev
ni etmekteyim.
.-,
zuunda:
Her sene aynı tahsisatla geldiğinden
Verem hastane ve dispanserleriyle sağlık mer
kezlerinin çoğaldığından memnun oldum. Rapor i bir kısım ikramiyeler verilmiyerek teraküm et
mektedir. Lütfen önümüzdeki yıl bütçesinde tam
törün sağlık merkezleri hakkındaki tenkidlerine
aynen iştirak ederim, Yalnız bâzı sağlık merkez- I I portesiyle gelerek bu borçların tamamen veril-
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meşini, mütaakıp senelerde de yeter miktar tah
sisatlarla gelmesini temenni ederim.
R E İ S — Talât Oran.
TALÂT ORAN (Bilecik) — Muhterem ar
kadaşlarım, bendeniz gayet kısa ve yavaş ko
nuşacağım. (Gülüşmeler).
Arkadaşlar, bendeniz geçen devrede bir tek
lifte bulunmuştum, görülen lüzum üzerine
geri almak zorunda kaldım. Bu arzumu vekâlet
tatbik ederse çok bahtiyar olacağım. Arzum,
memleketteki hastanelerde hasta bakım ücreti
nin tevhididir.
Arkadaşlar, memlekette o kadar muhtelif
hasta bakımı baremi vardır ki, bakınız; ceza
evlerinde bir hasta bakımı günde 68 kuruş, şe
ker şirketi hastanesinde günde 36 lira," Sağlık
Bakanlığı hastanelerinde 270 kuruş, Etibankta
27 lira, Devlet Demiryolları Hastanesinde 11
liraya, îşçi Sigortalarında ise 12 liraya mal
oluyor.
Arzumuz, bütün dünyada olduğu gibi stan
dart bir hasta bakımıdır. Ankara'da 10 lira ise
Çemişkezek'te de on veya sekiz lira civarında
olması, yani seviyeli bir hasta bakımı, birinci
ricamız.
İkinci ricamız arkadaşlar; geçen devrede
de arz etmiştim, hastanelerin tevhidi meselesi
dir. Asker, sivil, özel idare, belediye ve ikti
sadi Devlet Teşekkülleri hastanesi gibi bütün
hastanelerin Sağlık Bakanlığına devri işidir ki,
bunu bakan arkadaşımızdan rica ediyorum.
Bir misal vereyim arkadaşlar; Eskişehir'de
bir memleket hastanesi vardır, bir hava hasta
nesi vardır, bir demiryolları hastanesi vardır,
bir belediye hastanesi vardır. İstanbul keza
böyledir, her birinde ayrı ayrı başhekim, ayrı
ayrı röntgen cihazı, velhasıl hepsinde ayrı ayrı
bütün teşkilât. Bunların cümlesi Sağlık Bakan
lığına bağlanacak ve kuvvetler tevhit edilecek
olursa sitandart bir hasta bakımı elde edilmiş
olacaktır.
Kuvvetlerin tevhidi ile : Sıtma, trahomla
mücadele gibi işler, bir umum müdürlüğe bağ
lanmalıdır.
Vekil Beyin beyanlarını okuyoruz, umumi
sağlık plânlariyle bölge sağlık teşkilâtı kurulu
yor. Belki de bölge müfettişlikleri kurulacak
tır. Bunu bir tek kuvvete bağlamak lâzımdır.
Sonra arkadaşlar, memlekette hastaneleri
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bedavacılıktan kurtarmak lâzımdır. Bunun za
manı gelmiştir. 400 - 500 seneden beri devam
eden bu bedavacılıktan memleketi kurtarmalı
yız. Her vatandaş hastaneye geliyor, parasız
muayene oluyor. Sırtında kürkü olan bile fakir
kâğıdı alıp bedava muayene ve tedavi oluyor.
(Onlar muayenehaneye gitsin, sesleri).
Arkadaşlar, bizim dâvamız fakir köylüyü
bedava muayene ve tedavi etmektir, özel ida
re sandıklarında bunun için 12 milyon lira var
dır. Bu para fakir köylüyü tedavi etmek için
kâfidir. Hamdolsun belediyelerin de paraları
vardır. Şehirliyi de o tedavi etsin. Geriye hali
vakti yerinde olan halk kalıyor. Hali vakti ye
rinde olan da kendisini ücretle muayene ve te
davi ettirir. Bugün memleketin 85 bin yatağa
ihtiyacı vardır. Sağlık Vekâletinin bu yatak
ları temin ettiğini kabul edelim, vasati olarak
bir hastanın masrafı günde 14 liradan olursa,
elimde hesapları vardır, senede 456 milyon lira
yalnız hastanelerin giderlerine lâzımdır. Görü
lüyor ki ne umumi, ne de hususi bütçelerle bu
paranın altından kalkmaya imkân yoktur. Bu
devlet hiçbir zaman bu kadar parayı Sağlık
Vekâletine veremez. Binaenaleyh ücretli tedavi
sistemine geçilmesinde mecburiyet vardır. Sa
yın Bakandan bunu bilhassa rica ediyorum,
(Bravo sesleri)
Efendim, bir de hastalık sigortaları bahsine
temas edeceğim. Hastalık sigortalarının teşkili
hususuna başlamak zamanı çoktan gelmiştir,
hattâ geçmiştir bile.
Bâzı devletlerde olduğu gibi bizde de buna
kademeli olarak başlamak lâzımdır. Bugün Av
rupa'da, meselâ İsviçre'de, Fransa'da hattâ Da
nimarka'da bu sağlık sigortası mecburiyeti
mevzuu 20 senede tamamlanmıştır. Onlarda
evvelâ bu işler büyük şehirlerde ihtiyari ola
rak başlamışlardır. Meselâ sigortalı olmıyan
bir vatandaş doktora para verip tedavi ettir
mekte müşkülât çeker, evvelâ 20 - 30 lira dok
tora verecektir, midesinden rahatsızsa film aldı
racaktır, icabında kan muayenesi, idrar muaye
nesi, balgam muayenesi yaptıracaktır, kendisi
ne bir muayene 100 liraya mal olacaktır. Halbu
ki bu hasta sigortaya girecek olursa senede ve
receği 300 lirayı geçmez. Bu para ile kendisi
muayene ve tedavi edilir, icabında Avrupa'ya
gönderilir. Buna her vakit müşteri bulmak da
I imkân dahilindedir. Binaenaleyh evvelâ ihtiyari
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olarak Ankara, îzmir, İstanbul, Adana ve sair
büyük şehirlerde başlasınlar. Yavaş yavaş da
hastaneleri de çoğaltsınlar.
Sonra; Hasan Bey temas etti, hemşire, per
sonel meselesi çok acıdır arkadaşlar. Bugün
memleketin asgari 10 bin hemşireye ihtiyacı
vardır. Bugün elimizde 700 ile 1 000 arasında
hemşire vardır. Bunlar da kalifiye değildir. Bu
mesleke kimse gitmiyor. Avrupa'da günde üç
defa hemşire değişir. Her birisi sekiz saat çalı
şır. Bizde ise gece gündüz çalışır. Hepimiz kızı
mızı hemşire yapmak istiyoruz, ama onları da
tatmin etmek lâzımdır. Bakanlık teşkilât kanu
nu geldiği zaman bunlar düşünülmelidir.
KElS — Bir dakikanız var Talât Bey.
TALÂT ORAN (Devamla) — Hay hay efen
dim, .bitiriyorum.
Yalnız, bir noktaya dikkatle temas edece
ğim; arkadaşlar, Sağlık Bakanlığı, isminden de
anlaşıldığı gibi Sağlık Bakanlığı olarak kalma
lıdır, hastaneler bakanlığı değildir. Sağlık Ba
kanlığının mevzuu; insan sağlığı, yani çocuk
bakımı ve hastalıkları, sarı hastalıklar, tüber
küloz gibi hastalıklarla mücadele mevzuu olma
lı ve bugünkü Sağlık Bakanlığı; bir Sağlık Ba
kanlığı olarak kalmalı, hastanelerle uğraşma
malıdır. Hastaneler mevzuunu ayrı bir kısım
olarak ele almalıdır. Hasta bakacağım der
ken/ sağlam insanları da hasta yapmıyalım.
Mâruzâtım bundan ibarettir.
R E l S — Hilmi Çeltikçioğlu. (Yok sesleri).
Talât Vasfi öz.
TALÂT VASFI ÖZ (Ankara) — Arkadaşla
rım, yıllardan beri teessüs etmiş bir sistem içe
risinde, sağa sola ufak tefek inhiraflarından
başka bir şeyine şahit olmadığımız sağlık teşki
lâtını hakikaten yepyeni bir sisteme sokabilmek
için bütün gayreti ile çalışan kıymetli Sıhhat ve
içtimai Muavenet Vekilimizin, sağlık plân ve
programları üzerinde şimdiden bir mütalâa dermeyan edecek değilim, Allahm âzami müzahareti^le muvaffak olmalarını temenni ederim.
_, Muhterem arkadaşlarım, yalnız benim, öte
den beri üzerinde hassasiyetle durduğum ve
Yüksek Meelisin de tasdikine iktiran etmiş ol
masına rağmen, maalesef tatbikatta hiçbir şeyin
henüz başlanlamış olduğunu ifade edebileceğim,
birçoklarınızın malûmu bir dâvam vardır. Ge
çen devrede kabul edilen .1953 sayılı Umumi
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Hıfzıssıhha Kanununun. 170 nci maddesinin ta
diline dair olan 5882 sayılı Kanundan bahset
mek istiyorum. Bu kanun kahvaltılık tereyağların pastörizasyonuna ve kapalı kaplardaki
sütlerin pastörizasyonuna taallûk ediyordu.
9 ncu devrede bulunan mebus arkadaşlarım
hatırlarlar; kanun 15 . I I . 1952 tarihinde kabul
edilmiş ve 15 . II . 1953 tarihinde mevkii me
riyete girmişti. Bu kanunun mevkii meriyete
girmesinden daha evvel memlekette birçok fab
rikasyon meydana geldi, istanbul 'da, Ankara 'da
tereyağları ve sütleri pastörize etmek için yer
yer fabrikalar kuruldu. Hâlen Ankara'da,
Allaha çok şükür; minnetle yâdetmek isterim;
hiç olmazsa her köşede pastörize süt bulmak
imkânına kavuştuk. Arzu edildiği kadar taammüm etmemiş olmasına rağmen, bunu büyük bir
adım olarak minnetle kaydetmek mecburiye
tindeyim.
Fakat iki senedir, maalesef, üzerinde hassa
siyetle durduğum halde bir paket pastörize te
reyağı almak imkânını bulamadım, inanınız
muhterem arkadaşlarım; istanbul'da üç dört
tane fabrika saydılar, orada da pastörize edil
miş bir paket tereyağı bulamadım. Ankara'da
bugün de aradım bulamadım, yasağa rağmen
pastörize edilmemiş paket tereyağlar satılmak
tadır. Bu kanun mevkii meriyette bulunmak
tadır. Vekil Beyden rica edeceğim; halkın sıh
hati ile yakînen alâkalı bulunan bu kanunun
ehemmiyetle tatbiki cihetine gitsinler. Hattâ
bendeniz birkaç ay evvel bu hususta yazılı bir
sual takriri vermiştim. Maalesef bugüne kadar
cevap alamadım.
Hıfzıssıhha dairesi faaliyete
geçer, kurulmuş tesisleri korursa ve yenilerinin
de kurulmasına yardım ederse bu memleket yıl
lardan beri hasretini çektiği arzuya kavuşmuş
ve kendilerini de minnetle anmış olur. Bu saha
daki maruzatım bundan ibarettir.
ikinci temas edeceğim nokta; sağlık merkez
lerinin mesaisine taallûk edecektir.
Arkadaşlar, seçim bölgem olan Ankara'nın
Kalecik kasabasında minnetle kaydetmek lâzımgelir ki, bir sağlık merkezi mevcuttur. Fakat
dolaştığım bütün köylerde köylünün çektiği ıs
tırabı ifade etmekten âciz bulunuyorum. Ken
dileri ve bütün teşkilâtı bu durumu yakînen bi
lirler. Teessürle ifade etmek mecburiyetinde
yim ki, Sayın Vekilimizden evvel verilmiş bir
kararla maalesef sağlık merkezlerinden yalnız
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ilçeler çapında mesai talebedilmişti. Hattâ bu
na inanmadım. Vekâletin müsteşar muavini
beyefendiden tahkik ettim. Teessürle hakikat
olduğunu beyan ettiler.
Sağlık merkezlerinin köy hizmetine yönel
miş olduğunu, bu hususta bir talimatname ha
zırlanmış olduğunu, koruyucu tababette aktif
bir şekilde sağlık merkezlerini mesai başında
görmenin arzu edildiğini biliyoruz; fakat he
nüz tatbikata geçilmemiştir.
Kalecik Sağlık Merkezinin şoförü vardır,
jibi vardır, doktoru vardır ve daha birçok im
kânları mevcut bulunuyordu. Bir ufacık köy
de sağlık merkezi kurulduğu günden beri bir
tarama yapılmamıştır. Burada çalışan arka
daş her vesile ile bu hususta teessürlerini izhar
etti ve nihayet vazife başından ayrılmak mec
buriyetinde kaldı. Yalnız köyde hizmet etmek
aşkı ile bağlandığı sağlık merkezinde bu hiz
metin görülmemesinden mütevellit duyduğu te
essürün vazifesinden ayrılmasına âmil olduğu
nu da ifade etti. Bu memlekette, bu vatanda
bütün varlığı ile çalışan ve bütün varlığını ma
sum Türk vatandaşlarının hizmetinde hareıyan
ve gece gündüz cansiparane çalışmayı kendi
lerince zevk bilen çok Türk hekimi vardır. Ben
kıymetli vekilimizin kıymetli mesailerinden
eminim. Kendilerinin birinci derecede sağlık
merkezi hizmetlerinin köye götürülmesi ile
işe başlamalarını istirham edeceğim. Bu dâva
nın bundan sonraki senelerde halledileceğine
de inanıyorum. Muhterem arkadaşlarımın ifa
de buyurdukları sağlık sigortalarına doğru git
meye mecburuz. Sağlık sigortaları mevzuunu
da en kısa bir zaman zarfında tahakkuk etti
receklerine itimadımı arz etmekle sözlerime son
verir, kendilerine canı gönülden baaşrılar dile
rim. (Alkışlar)
REÎS — Zeki Erataman.
ZEKÎ ERATAMAN (Tekirdağ) — Muhte
rem arkadaşlar, iktidara geldiğimizden beri
Demokrat Partinin sağlık dâvasına ve bilhassa
inşaat sahasına ve yatak adedine verdiği ehem
miyet hepimizin gözü. önündedir. Bunun ya
nında, esas bu yapılan binalara can ve ruh ve
recek olan elemanların yetiştirilmesini düşün
mediğimizi de bundan birkaç saat evvel yaptı
ğım konuşmada arz etmiştim.
Sağlık Bakanlığında dâva, her şeyden evvel,
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personel davasıdır. Bizde pek öyle makine ile
görülecek iş yoktur. Bizde bütün işleri ele
manlar, insanlar görür. Bugün hepiniz kendi
vilâyetlerinizde pekâlâ müşahede etmektesiniz
ki, hastanelerin kadroları boş, ebe yok, hem
şire yok, sağlık memurlarımız yoktur. Sağlık
merkezlerimiz var, içinde çalışan doktorları
mız yoktur. Yani bir yokluk içindeyiz. Hal
buki buna mukabil memlekette doktor yok de
ğildir.
Arkadaşlar, memlekette doktor vardır. Acemi
Komutanlar gibi kuvvetlerimizi yeryer can ala
cak noktalardan ayırmışız, bunları ölü nokta
larda toplamışız, iktidara geldiğimiz günden be
ri hep üzerinde durur, her bütçe müzakerelerin
de aklımızın erdiği kadar işaret ederiz tevhide
gidelim. Birçok hizmetlerimiz vardır ki : Bunla
rı tevhidetmek zamanı çoktan gelmiştir. Bu'gün
her bakanlık bünyesindeki sağlık müesseseleri
ne barem dâhilinde değil, bilhassa iktisadi Dev
let Teşekkülleri yüksek ücretlerle kendisine ele
man çekmektedir. Bugün terfih ettirememek yü
zünden kendi hesabına tıp fakültesinde okuyup
çıkan ve bugün'vekâlette vazifesi başında kaç
kişi vardır? Arkadaşlar, cidden çok acıdır. Bu
gün kendi hesaplarına okuyan gençlerden sağ
lık merkezlerine müracaat eden gençler lâşey
mesabesindedir. Buna da sebep, bu gençleri bu
meslek mensuplarını diğer meslek mensuplarına
nazaran tatmin edecek esaslı bir kadro ve teşki
lâtın yapılmamış olmasındandır.
Yine hep üzerinde durur, parmağımızı basa
rız, hekim yoktur, deriz. Ben söyliyeyim, hekim
vardır. Bir vilâyette sağlık müdürü, hükümet
doktoru, sıtma doktoru, belediye doktoru, bütün
memleket sağlığına çalışan bu insanların hepsi
ayrı ayrı çalışmaktadırlar. Bunları tevhidetmenin zamanı gelmiştir. Sayın raportör arkadaşı
mın işaret buyurduğu gibi mühim bir nokta var
dır. Bütçemizde büyük bir yekûn tutan sıtma
mücadele teşkilâtı hâlâ fevkalâde seferberlik za
manındaki gibi şişkin bir kadro ile çalışmakta
dır. Bugün çok şükür hakikaten sıtma dâvası
yüzde 90 muvaffak olmuş bir dâvadır. Fakat
biz hâlâ aynı kadroyu muhafaza etmek endişe
siyle bâzı kazalarımızda sıtmanın eseri kalma
dığı halde doktorlarımızı ve o teşkilâtı ayakta
tutmaktayız, iki seneden beri bu dâva üzerin
de duruyorum. Fakat sıtma mücadele teşkilâtın
da en küçük bir revizyon yapılmış değildir.
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Sağlık merkezleri çok şükür bina olarak in- ' sun yürütmeye imkân yoktur.
şa ediliyor. Fakat sağlık merkezleri ya hükümet
Bir nebze şu ciheti de arz edeyim, bir arka
tabipleri ya belediye tabipleri yahut da gayrimedaşım sağlık sigortasından bahsetti, haklıdır
sul ve bizim istediğimiz mânada yetiştirilmiyen
lar. Af buyurun, bendeniz dış memleketlere çok
ve ihtisas görmiyen arkadaşlar tarafından ida
gitmiş bir insan değilim, bu sene bir vesile ile
re edilmektedir. Bundan kasdım, vazifenin gö
birkaç memlekete gittim ve gördüm, Türkiye'de
rülmediği değildir. Fakat iktidarımızın istediği
olduğu gibi hiçbir memlekette sağlık işi ucuz
şekilde bir vazife görmüyorlar. Bunun üzerine
değildir ve hükümetin eliyle kısmen sağlık mer
gayet şiddetle eğilmek zaruretindeyiz. Bunu te
kezleri kurulmaktadır, sağlık merkezleri tama
min için de bakanlık! ararası hekimler için bir
men millete ve teşkilâtlara mal edilmiştir. Bi
barem yapmak zamanı gelmiştir.
zim memleketimizde de, bir vekil ne kadar ener
jik olursa olsun, iktidar bu vadide ne kadar ka
İşçi sigortalarının sağlık teşkilâtı var. Ser
rarlı ve cömert olursa olsun, millete, mal edilme
mayeleri olduğu için gayet güzel hastaneler ya
dikçe, ve maddi fedakârlığa çağırılmadıkça, is
pıyorlar. Ve bu hastaneleri bizim sağlık teşkilâ
tenilen şekilde muvaffak olmasına imkân yok
tı kadrosundan mütemadiyen kıymetli elemanla
tur.
rı alıyorlar. Bunun sebebi şudur. Bakanlık, tara
fından tatmin edilemiyen bir arkadaş dışarıda
Son sözlerim şu olacaktır, hekimi, hekim ya
ücretli de olsa yüksek bir ücret bulunca oraya
pan, 'hastanın tedavisine müessir olan ilâç dâva
geçmektedir. Bu, başka bakanlıklar için de böy
sı üzerinde de ehemmiyetli şekilde durmak lâ
ledir. Artık ihtisas, hizmet ve iktidarı nazara
zımdır. Son yıllarda memleketimizde birtakım
alarak bu hususta bir barem tesbit etmek zorun
ilâç fabrikaları, müesseseler kurulmaktadır ve
dayız. Bundan evvel geçen Nafıa Vekâleti büt
bir kısım ilâçlar dâhilde yapılmaktadır. Fakat
çesinde 40 - 50 - 100, hattâ; 120 lira yevmiye alan
birçok ilâçları da hariçten getirmek mecburiye
mühendis arkadaşlar vardır. Memleketin kalkın
tindeyiz. Halen hariçten getirilmekte olan bu
ması muvacehesinde bunlara vermeliyiz, belki
ilâçların da dâhilde yapılmasını temin etme yo
de azdır. Fakat bunun dışında ve bu vekâletin
lunu arıyalım. Acıdır, gazetelerde okudum,
baremi içinde çalışan arkadaşlarımız da vardır
Röntgen filimleri işportaya, manavlara düştüğü
ki, henüz hizmet müddeti çok az bir gencin bu : yazılmaktadır. Bu, bizim Sağlık Bakanlığmmkadar yüksek ücreti karşısında 50 - 60 yaşma - mı işidir, Ticaret Bakanlığının mı işidir, kimin
gelmiş, tekaüt olma çağma gelmiş fen ve ihti
işidir, bu dâva üzerinde durulsun, sağlığın en
sas sahibi olmalarına rağmen içine düştükleri
büyük âmili olan ilâç mevzuu üzerinde ihtikâr
hissi de nazara almak icabeder. Böyle olunca : yapanlar üzerinde Bakanlık, ve ilgili makamla
da devlet hizmetlerini hangi sahada olursa olrın bilhassa hassas olmalarını rica ederim.
4. — RIYASET DÎVANININ HEYETI UMUMÎYEYE MÂRUZATI
1. — Dahiliye Vekili Namık Gedik'in, 6085
sayılı Karayolları Trafik Kanununun 77 nci
maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun lâyi
hasını görüşmek üzere muvakkat encümen ku
rulmasına dair takriri (4/104)
REİS — Bir takrir var, okuyoruz.
Yüksek Reisliğe
Karayolları Trafik Kanununun 77 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkındaki kanun lâyi
hasının, havale edildiği (Nafıa, Münakalât, Da
hiliye, Adliye ve Bütçe encümenlerinden) 3 er
âza alınmak suretiyle teşkil edilecek muvakkat-

encümende görüşülmesini arz ve teklif ederim.
25 . II . 1955
Dahiliye Vekili
Namık Gedik
REİS — Dahiliye Vekili.
DAHİLÎYE VEKİLİ NAMIK GEDİK (Ay
dın) — Efendim; Yüksek Heyetinize arz edil
miş bulunmakta olan Trafik Kanununun 77 nci
maddesinin tadiline ait bir hükümet lâyihası
ayrı ayrı beş komisyona havale buyurulmuş,
bunun o beş komisyondan alınacak 3 er kişilik
âza ile kurulacak muvakkat bir komisyona ha
valesini rica ediyorum.
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SINAN TEKELİOĞLU
(Seyhan) — Bu
maddenin hükmü nedir?
DAHİLÎYE VEKÎLÎ NAMIK GEDÎK (De
vamla) — Madde hükmü 1955 sensinin bir
Martından itibaren Trafik Kanununun bütün
memlekete teşmil edilmesi ieabediyordu. Bu
günkü şartların bunu mümkün kılmamasından
bunun peyderpey Vekiller Heyeti karariyle teşmili istenilmektedir.
SİNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Bir de
sigorta işi vardır. Sigorta bir misli artırılmıştır.
DAHİLÎYE VEKÎLİ NAMIK GEDÎK (Devamla) — Bunu burada münakaşa etmeye lü
zum yoktur. Muvakkat komisyondaki arkadaşlar tezekkür etsinler.
REİS — Efendim, Dahiliye Vekilinin takririni okuduk, şimdi Nafıa, Münakalât, Dahiliye,
Adliye ve Bütçe encümenlerinden üçer âza alın
mak suretiyle teşkil edilecek muvakkat encü
mene Trafik Kanununun 77 nci maddesinin ta
diline dair lâyihanın, görüşmek üzere, havale
sini reyinize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
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j gayretleri şükranla yadetmekle beraber, Sağlık
Bakanlığı teşkilâtının kifayetsizliği ve bu dâvayı
hüviyetine uygun ilmî bir idrak ve metotla ge
rektiği gibi yürütememiş olması diğer hizmet
| sahalarında elde edilen büyük neticelere vâsıl
olmayı mümkün kılamamıştır. Bu umumi tenkid
| ve mütalâaları uzatmaya lüzum görmeden bunla
i ra mesnet olan görüşlerimizi arz edelim : Kal
! kınma halinde bulunan, binaenaleyh iktisadi ni
zamı henüz tam mânasiyle teessüs etmemiş ve iç
timai seviyesi sağlık mefhumunu ferdin insiyakı
!
na sokacak seviyeye henüz vâsıl olamamış olan
j yurdumuzda sağlık teşkilâtının daha uzun yıllar,
fakat daha esaslı ilmî metotlara irca edilmek
ı suretiyle, bugünkü sistemini; yani Devleti profiI lâktik ve tedavi edici vazifeleri üzerine almaya
j mecbur tutacaktır.
I
Bu ana sistemi, memleketin iktisadi ve içtimai

inkişafı seyrine uyarak ihtiyatlı ve fakat bilgili
bir şekilde ayarlamak ve sırası gelince de ileri
Garp memleketlerinde olduğu gibi yalnız profilâksi sahasına münhasır kılmak bir zaman işi
olacaktır. Her şeyden evvel hedefi insan.toplu
luğunu sağlam yaşatmak ve memleketin iktisat
Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâleti bütçe
ve müdafaa gücünün idamesini temin etmek olan
sinin müzakeresine devam ediyoruz.
sağlık mefhumu bir ilim mevzuudur. Gerek ida
Söz İbrahim öktem'indir.
ri teşkilâtında ve gerekse metotlarında ilmî bil
ginin ve geçirilmiş uzun tecrübe ve müşahedele
İBRAHİM ÖKTEM (Bursa) — Muhterem
rin yeri mutlaktır.
arkadaşlar; hususi bir ehemmiyet verilmesi gere
ken memleket dâvalarından birisi de sağlık da
Evvelâ memleketin iktisadi, içtimai ve coğra
vasıdır.
fi durumu göz Önünde tutulmak suretiyle hayâle,
İmparatorluktan bu yana ilk defa Cumhuri- J edebiyata ve günlük politika zaruretlerine kapıl
yet devrinde bir Vekâlet halinde teessüs ve tamadan ilmî bir tetkike tâbi tutarak maddi ve
azzuv eden bu hizmet sahasında kurulduğu an
mânevi imkânlarımız nispetinde tahakkuk etme-dan bu zamana kadar geçen seneler zarfında
ye müsait bir ana program meydana koymak lâ
beklendiği ve istendiği şekilde bir inkişaf görüle
zımdır.
mediğini kayıt ve işaret etmek yerinde olur. Fil
Bugüne kadar Sağlık Vekâleti böyle toplu
hakika 1950 de iktidara gelen D. P. her memle
bir tetkik mahsulü bir programa malik olama
ket dâvasında olduğu gibi sağlık dâvasına da ya
mıştır.
kın ilgisini göstermiş ve Yüksek Meclis Sağlık
Misali : 1950 den beri bu vekâletin icra me
Vekâletinin isteklerinin de üstüne çıkan cömert
suliyetini üzerlerine almış olan üç vekilin bu
anlayışını her fırsatta göstermiş ve Vekâleti âde
hizmet sahasında kendilerine hâkim olan gö
ta tazyik eder bir durum yaratmıştır.
rüş ve anlayışları birbirine uymamış ve birbi
rini tamamlayıcı bir icraat silsilesi mahiyetini
Asırlar boyunca devam edegelen harplerin
alamamıştır.
met ve cezirleri ve bunların tabiî neticeleri olan
sefalet ve teşkilâtsızlık memleketin birinci derece
Aynı partinin sağlık politikasındaki bu in
de istinatgahı olan vatandaş topluluğunu sağlık
hirafların sebebini ilmî ve politik bir prensip
bakımından devamlı tehdidi altında bulundur
değişikliğinden ziyade şahsi görüş ve tesirlerin
muştur. 1950 den 1955 senesine kadar Demokrat
temevvüçlerinde aramak lâzımdır. Sağlık dâ
Parti iktidarının bu sahada sarf ettiği büyük I vası kuvvetini ve tesirini teşkilâtının maddi is-
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keletinden ziyade personelin değerinde ve bun
ların yetişmesinde, çalışmasında ve kademelenmesinde hâkim olan sistem ve metotlardan alır.
Hekimlik sanat ve ilminin geniş şekilde icra
sahası olan bu teşkilâtta çalışanlar, meslek
ömürleri boyunca okumak, müsahade ve tatbik
etmek ve meslekî itibar denen biıi ayarı de
vamlı surette ve ilmî metotlar dâhilinde çalış
mak suretiyle elde etmeye ve muhafaza etme
ye mecburdurlar.
Gerek meslekî ve gerekse içtimai muhitle
rin, bu itibarı temin edebilmek için bu insan
ları âdeta teşvik edici bir rekabetin mânevi
baskısı içine alarak daimî bir seviyede yüksel
mesini temin durumundadırlar.
Hizmetin iyiliğine ve ilmin terakkisine ma
tuf olan bu rekabet tıp meslekinin bir hususi
yeti ve ana hüviyetini teşkil eder. Bunu n a z a 
ra almıyan bir cemiyet ve hele bir idare cihazı
asıl gayeye asla varamaz.
Bugün Sağlık Vekâletimizin teşkilâtında,
sevk ve idaresinde bu neviden bir ilmî zihniye
tin yer aldığını iddia etmek güçtür. Hâkim
zihniyet ilerletici olmadığı gibi, kendi kendine
gelişmiş kıymetleri dahi himaye edici olmak
tan uzaktır.
Bu mâruzâtımızı hulâsa edersek şu kanaate
varırız ki, vekâletin bünyesinde, zihniyetinde,
sistemlerinde daha fazla gecikmeden esaslı bir
değişiklik yapmak zarureti ile karşı karşıya bu
lunmaktayız.
Bunun için şu umumi temennilerimizi Sayın
Vekilin dikkatine arz etmeyi faydalı saymak
tayız.
1. Hakiki mânada bir sağlık şûrası teşkili
lâzımdır. (Şûranın intihap ve kuruluş şekli, va
zife ve salâhiyetleri esaslı bir talimatname ile
tesbit edilmek lâzımdır. Bu teşekküle bugünkü
mahdut imkân ve çerçevenin dışında sağlık dâ
vasını her yönden ve ilmî metotlarla tetkik et
mesine imkân vermek ve sağlık programının,
teşkilât kanununun tanziminde hak ve mesuli
yet sahibi kılmak).
2. Vekâlet teşkilâtım her j^öndeıı kifayetli
bir seviyeye çıkarmak,
3. Hizmet müesseselerini bizim iktisadi ve
içtimai bünyemize göre lüks sayılabilen bir in
şa ve cihazlanma usulünden vazgeçerek ucuza
mal olan fakat çok sayıda yatağı içine alan, an-
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cak faydalı olarak kullanabileceğimiz cihazla
ra malik bulunan müesseseler yapmak ve yatak
adedlerine göre bu cihazlanmayı standardize
etmek,
îstitraden arz edeyim ki, bir ay evvel do
laştığımız dört Garp memleketlerinde bile sağ
lık müesseselerinin büyük bir kısmı söylediği
miz seviyede bulunmaktadır.
4. Sağlık müesseselerinin küçük cüzi tam
lara ayırmak suretiyle daha pahalı olarak esas
hizmeti faydalı maksadından uzaklaştırmamak
lâzımdır.
Profilâks, yani korunma hizmetlerini köy
lümüzün ayağına kadar götürmek ve fakat te
davi müesseselerini merkezileştirerek her ba
kımdan tekemmül ettirmek ve vatandaşı bu
müesseselere yol ve vasıtalarla bağlamak çok
daha verimli ve bünyemize uygun olanı olduğu
kanaatindeyiz.
Her kazaya bir sağlık merkezi açmak sure
tiyle ilk görünüşte halkımızın ihtiyaç ve şikâ
yetine çare bulduğumuz iddiası son seneler için
deki tecrübelerimizle tahakkuk edememiştir.
Prensipsizlik bu mevzuda da maalesef kendisini
göstermiştir.
Asırlar boyunca ihmal edilen halkımız bu
müesseselerden umduğunu bulamamış ve perso
nel darlığı, tamamladığımız bu müesseselerin
bir kısmının kapılarına kilit vurmamıza sebebi
yet vermiştir.
5. Kuracağımız
müesseseleri besliyecek
persenoli yetiştirmek için gereken her tedbire
başvurmak ve personeli hazır olmadıkça mües
sese açmamak lâzımdır.
6. Bugün elimizde mevcut olan sağlık mü
esseselerinin randımanını umumi masraflara
% 30 nispetinde zam yaparak kâfi personel ile
takviye etmek suretiyle randımanlarını bir mis
line çıkarmak mümkün olduğu kanaatindeyiz.
Servislerin kuruluşunu yeniden gözden geçir
mek hastaların tetkik ve tedavisini süratlendir
mek suretiyle bu nispetin elde edilebileceğini tec
rübe etmiş bulunuyoruz.
Servislerin sevk ve idaresini, mütehassısla
rın çalışmalarını mütecanis kılmak ve yatakla
rın mümkün olduğu kadar hasta ihtiyacına da
ha fazla kullanılmasını sağlamak, bir taraftan
da mütemadiyen yetişmekte olan mütehassıs
elemana muhtaç bulunduğu servis çalışmasına
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daha çok imkân vermek her bakımdan faydalı j eczacılar. Dektorluk ve eczacılık devri kadim
de bir şahsın üzerinde bulunurdu. Yani hasta
olacaktır.
sını muayene eden doktor ilâcını da yapar, kul
7. Sağlık müessesesinde çalışan personelin
lanmak üzere hastasına verirdi. Vâzıı kanun
tâyin, nakil, maddi ve mânevi terfii mevzuu bu
hayatı beşerin mukaddes olduğunu düşünerek
günkü iptidai, çok zaman da keyfî ve hattâ anar
bu iki vasfı, birçok yanlışlıklara ve zararlara
şist olan durumundan kurtarmak, Garp memle
meydan vermemek üzere iki kısma ayırmış has
ketlerinde kullanılan ilmî sistemlere irca etmek
tayı muayene eden ve lüzumlu ilâcı tesbit ede
lâzımdır.
ne doktor, ilâcı fennî şekilde ihzar eden kim
Her gün ve her vekil değişirken değişen bir
seye de eczacı demiştir. Memleket hayatında
usul bu ilim şubesinin mensupları üzerinde men
bu iki kolun aynı şekilde mütevazin bir halde
fi tesir yaratmaktadır. Esaslı bir tetkikle hazır
yürümesi lâzımdır. Şimdi bu elemanları yetişti
lanacak bu sistemin bu hizmet sahasında çalışan
ren üniversitemizin bir şubesi bulunan Tıp Fa
lara emniyet ve itimat telkin etmesi lâzımdır.
kültesi aynı şekilde sarfı mesai ediyor mu?.
Aynı sınıftan mezun olan, ayni sene içinde
İstanbul Tıp Fakültesi tababet kısmının se
ihtisas yapmış olan insanlardan bir kısmının hiç
nelik talebe kontenjanı 300, eczacı kısmının se
bir ölçü tanımadan ve hakkaniyete uymayan ka
nelik kontenjanı 80 talebedir.
rarlara tâbi olması hizmet şevkini kırmakta ol
Arkadaşlar; memlekette ve bilhassa küçük
duğu gibi tıp meslekinin hususiyeti olan ilmî re
şehirlerimizde eczane noksanından daima ıstı
kabet mevzuunu da baltalamaktadır.
rap çekmekte, müşkül vaziyetlerde bulunmak
Ana hatlarında arz etmeye çalıştığım bu
tayız. Birçok şehirlerimizde hattâ vilâyet mer
umumi düşüncelerin tek gayesi hepimizin mesu
kezlerimizde, uzak yerlerde eczaneler noksan
liyetine iştirak ettiğimiz iktidarımızın sağlık
dır.
dâvasını en iyi ve en faydalı şekilde yürütebil
Bu durum karşısında 80 kontenjanla bu
mek için icra salâhiyet ve mesuliyetini üzerine
memleket ihtiyacını karşılamaya imkân yoktur.
almış olan Muhterem Vekilimizin teşkilâtında
Hele şu son Tahdit Kanunu kalktıktan sonra
naçizane gördüğümüz boşluklara dikkatini çek
ihtiyacı karşılamamıza asla imkân yoktur. Tah
mekten ibarettir. (Alkışlar)
dit Kanunu kaldırıldıktan sonra küçük şehir
REİS — Vaktiniz tamam, efendim.
lerden büyük merkezlere akın eden eczacı ade
Ahmet Bilgin.
di malûmdur. Bu hal karşısında küçük şehir
AHMET BİLGİN (Kırşehir) — Muhterem
lerde eczane azalmaktadır. Doktor olmuş, eczane
arkadaşlarım; milletimizin sağlık dâvası, şüphe
olmamış tedavi sistemimizde istenilen faideyi
siz ki, üzerinde durulmaya değer bir konudur.
temin edemeyiz. Eczane olmuş, doktor olmamış
Bunun ehemmiyeti hakkında ne kadar konuşsam
yine hiçbir faide temin edilemez. İki kolu da
yine azdır. Huzurunuzu fazla işgal edip bu konu- i aynı şekilde yürümekle mükellefiz. Şimdi İs
nun ehemmiyetini tebarüz ettirmeye çabalama
tanbul'da yalnız 80 talebelik bir kadromuz var
yacağım. Bu dâvanın ehemmiyetini takdir eden j dır. Halbuki doktor yetiştiren müessese olarak
Saym Vekilimizin on senelik yeni bir Teşkilât
Ankara'da da bir Tıp Fakültesi vardır. Burada ec
Kanunu ile huzurumuza geleceğini işitmiş bulu- ı zacı şubemiz yoktur. 80 tane kadro ile bu mem
nuyorum. Bundan dolayı kendilerine teşekkür
leketin ihtiyacı temin edilemiyecektir, ne ola
ederim.
caktır? Niçin fazla alamıyorsunuz diye soruyoruz;
Yalnız bu teşkilât kanununun tatbik edilip kanuniyet kesbederek memleket sathına ya
yılması için daha epeyce bir zamana ihtiyaç
vardır. Bu zaman zarfında üzerinde ehemmiyetle durularak acele yapılması icabeden birçok
noktalar vardır ki, bendeniz onlardan bahsedece-

j daha fazla talebe yetiştirmeye ne lâboratuvanmız
ve ne de müesseselerimizin kifayeti yoktur, di
j yorlar. Bu doğru değildir. Çünkü 80 talebe
! den fazla, civar komşu memleketlerden müra
caat eden ecnebi talebeler için, her vakit yer
ı olduğu görülüyor. 25, 50, 80 müracaat etmiş.
ğim.
I Bunlar bilâkaydüşart reddedilmez, bunlar mek
Arkadaşlar; sağlık işlerini ifa eden perso- j tebe alınır ve bunlar yetiştirilir. Bu noksanlık
nel, raalûmuâliniz, iki sınıfa ayrılır; doktorlar, I yanlız Türk talebesine midir, tahdit yanlış
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Türk talebesi için midir arkadaşlar? Bu kon j ele almak ve bunu bir an evvel bu memleketin
kudretini teşkil eden bu mukaddes varlığı mu
tenjanla 80 talebe alma usulünün bırakılması
hakkak surette neticelendirmek olmalıdır.
ve hiç değilse asgari olarak buraya Ankara Tıp
îşte vekâletimiz böyle bir neticeye varmak
Fakültesine 100 - 150 talebelik bir eczacılık şu
ve
bu güzel ideale vâsıl olmak için çalışmak
besinin ilâvesini rica etmekteyim.
tadır.
Bir de, memlekette yerli ve yabancı müstah
Fakat memleketin genişliği, ihtiyacın çok
zar akını var. Bunun miktarı o kadar çoğalmıştır
luğu
ve bunları halkımızın hergün daha fazla
ki emin olunuz bunun tamamını ne doktorlarımız
idrak
etmesi ve bizden hizmetlerin bir an ev
öğrenebilir ve ne de eczacılar. Bir defa bunları
vel
yapılmasını
istemesi Sağlık Bakanlığını
bir tasnife tâbi tutmak yerinde olur. Halbuki
takdir buyurursunuz pek çok müşkülâta karşı
bunların bir çoklarının maddei müessireleri yek
karşıya bırakmaktadır.
diğerine müsavidir. Binaenaleyh bu müstahzar
Çok şayanı şükrandır ki huzurunuzda tek
akınından memleketi kurtarmak ve bunun bir
rar
edeyim; Milletvekilleri arkadaşlarım gerek
tevhide tâbi tutulması zamanı gelmiştir zanne
yerinde ve gerekse burada bizim işlerimizi her
derim. Bunun temini için Sayın Vekile Bütçe
işlerinin üstünde takibetmekte ve bizimle be
Encümeninde de rica etmiş, burada da aynı
raber her işi takibetmek, yapmak ve halkın
meseleye bir kere daha dokunmakta fayda mü
büyük isteklerini müştereken ele almak için
lâhaza ediyorum.
elden gelen bütün yardımı yapmakta ve hiçbir
Aynı terkibi havi müstahzarlara müsaade ve
şeyi bizden esirgememektedirler. Muhterem
rilmemelidir, aynı terkibi havi ikinci müstah
arkadaşlarımın bu alâkalarından dolayı min
zarın çıkarılması için beş senelik bir müdde
net ve şükranlarımı sunmayı bir vazife bili
tin kabulünde fayda vardır. Başka memleket
rim.
lerde de böyle imiş memleketimiz için de şayanı
Arkadaşlarım bilhassa koruyucu hekim ve
temenni bir usul olduğuna kaani bulunuyorum.
Sigorta mevzuu üzerinde durdular, hastane
Bir de öteden beri eczacılar için yapılması
lerimizin bakımsızlığı, kifayetsizliği üzerinde
kanuni bir mecburiyet olan tarife meselesi var
durdular. Kendilerine hak veriyorum. Fakat
dır. İşittik ki vekâlet bunun üzerinde sarfı me
şunu da daha evvel arz edeyim ki, 1950 den bu
sai ediyormuş. Bu tarifenin bir an evvel mey
yana cidden şükrana şayan büyük hamleler ya
dana getirilmesi ve eczacıların muayyen ve sa
pılmıştır, hizmetler görülmüştür. Yatak adet
bit bir fiyat esasına kavuşması memleketimiz
leri bugün hususi hastanelerle beraber 35 bine
için çok hayırlı olacaktır.
çıkmıştır.
Temennilerim bundan ibarettir.
Verem dâvası biraz sonra arz edeceğim va
REİS — Sıhhat ve îçtimai Muavenet Vekili.
ziyetlerle artık bir tehlike olmaktan uzaklaşma
SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET VE
yolunu tutmuştur. Esas dâvamızın ve nüfus
KİLİ BEHÇET UZ (İzmir) — Muhterem arka
işimizin en mühim kısmını teşkil eden köylü ol
daşlarım, milletvekili arkadaşlarımız, yerinde
duğuna göre, müsaade buyurursanız, arkadaş
ve bizi daha çok çalıştıracak birçok temenni
larımın durdukları noktalara da işaret ederek,
lerde bulundular. Bu temennileri, daha çok
teşkilâtın nasıl çalışmakta olduğunu arz edeyim:
çalışmalarımızla, az bir zamanda tahakkuk et
Bilirsiniz ki , Hükümet programında belir
tirmek suretiyle kendilerini tatmin edeceğimizi
tildiği gibi biz, şu dört sene içinde her kaza
tahmin etmekteyim.
mızda bir kaza sağlık merkezi kurmaya söz ver
dik. Bugün 170 sağlık merkezini çalıştırmakta
Müsaade buyurursanız, arkadaşlarımın he
bulunuyoruz.
Şayanı şükran olan şudur ki,
men hepsinin müşterek temas ettikleri umumi
her
kazada
en
aşağı
bir iki doktor vardır. Sağ
sağlık mevzuu üzerinde muhtasaran arzı malû
lık merkezi yapılmış kazalarımızda ve hattâ be
mat edeyim.
nim yakînen gördüğüm 10 - 15 vilâyetimizde
Bilirsiniz ki, memleketimiz geniştir ve bu
ve bundan başka, sağlık merkezlerimizin ida
genişliğe kifayet etmiyecek bir nüfusa sahiptir.
releri ve işleyiş tarzlarını tetkik için yaptığım
En mühim dâvamız; bu memleketin nüfusunu
diğer
seyahatlerde gördüğüm gibi 3 - 5 doktorçoğaltacak olan sağlık dâvasını ehemmiyetle
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la idare edilmekte olan sağlık merkezlerimiz de
vardır. İlerde bunların hepsi 4 - 5 yetişmiş
daktorla idare edileceklerdir.
Arzettiğim bu 170 rakkamı bu sene mutlaka
200 ü aşmış bulunacaktır. Ve bu merkezlerimi
zin en iyi bir şekilde hizmet yapabilmesi, en
iyi bir şekilde idare edilmesi için hazırlanmış bu
lunan talimatnamenin vücuda getirilmesinde mü
tehassıs bir heyet altı ay çalışmıştır. Ve böyle
ce birçok arkadaşların burada söyledikleri gibi,
dağınık olan mesai bir arada toplanmıştır. Bun
dan 15 gün kadar evvel 9 vilâyetimizde yaptığım
gezide 30 kadar sağlık merkezimizi ve hastane
lerimizi gördüm, valilerin ve idare âmirleri
nin bu tanzimin fevkalâde iyi neticeler verdiği
ni ve kendilerinin bundan çok memnun olduk
larını ifade ettiler.
Şimdi arkadaşlar, bu demek değildir ki
bu suretle en mütekâmil, istediğimiz ve idea
limiz olan sağlık merkezlerimizi vücuda getir
dik. Böyle bir iddiada asla bulunacak değilim.
Zira bu pek büyük bir iddia olur. Fakat bu
mevzuda da, arkadaşlarımızın hassasiyetle üze
rinde durdukları yola girmiş olmamızdır.
bu teşkilât asıl hizmetini bilhassa köylü önde
olmak suretiyle en iyi bir şekilde önümüzdeki
senelerde görecek ve çalışacaktır.
Kaza sağlık teşkilâtı diye dillendirdiğimiz
bu teşkilât nedir! Bundan evvel şunu da arz
edeyim k i ; bugün memleketimizdeki kazaları
mızda yalnız 12 doktor yoktur, ki bundan 4 - 5
sene evvel 2500 doktor, bulamadığımız için sı
kıntı içindeydik. Bugün ancak 12 kazamız dok
torsuz kalmıştır. Tahmin ederim ki birkaç ay
sonra yeni terhislerle bunlar da tamamlanacak
tır. Kaza sağlık vazifeleri için eskiden bir hükü
met tabibi ve bâzan yanlarında bir belediye ta
bibi bulunurdu. Hükümet tabibi bilirsiniz ki
çeşitli vazifelerle çok iş yapan bir arkadaştır.
Belediye doktoru ise o şehrin veya kasabanın be
lediye işlerini görür, şunu da arz edeyim ki,
Sağlık Vekâletinin, memleketin sağlık davasın
daki işlerinin % 60 - 70 nispeti belediyelerin va
zifesi içindedir. Belediyelerin sanitasyon işleri
ve koruyucu hekimliğinin esasını ihtiva eden
dâvada mühim hisseleri olduğunu nazarı itibara
alacak olursak, bazan bir belediyenin mali kud"
reti olmaması, bazan da bu işte kendileri müs
takil olarak çalışmak istemeleri yüzünden; fay
dalı olamadıklarını görmekteyiz. Bugün çalış-
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maya başlıyan kaza sağlık teşkilâtında pratis
yen hekimler yetişmekte ve birçok mütehassıs
doktor arkadaşlar da bize müracaat etmekte,
bunlardan operatör, dahiliye mütehassısı olan
lar da vardır. İstikbalde mükemmel teşkilâtlı
bir kaza hastahanesinin nüvesini bu
hastahaneler teşkil edecektir. Halbuki
eski
den bunlar yalnız bir hükümet doktorunun
veya ona yardımcı olan belediye doktorunun
elinde idi. Arkadaşlarımızdan bâzılarının da işa
ret ettikleri gibi, frengi için ayrı, sıtma için ay
rı, trahom için ayrı bir doktor hiç şüphesiz ki,
dağınıklığı iııtacetnıekte ve işleri çoğaltıp iyi görülememesine sebep olmaktaydı, aynı zamanda
bâzı yerlerde doktor bulunmazken bâzı yerlerde
de tekasüf etmeleri hâdisesini tevlidetmekteydi.
Halbuki bugün kurduğumuz ve 170 tanesini iş
letmekte olduğumuz ve birçok idare âmirlerini
ve bizleri memnun eden kaza teşkilâtını üç dört
sene zarfında bütün memlekete teşmil ederek en
iyi bir teşkilâta kavuşmuş olacağız. Bu arkadaş
lardan birisi dahiliye ve koruyucu hekimlik ile
meşgul olurken, diğeri de cerrahi işlerle ve do
ğumla alâkalı olacaktır. Diğer arkadaşlarla iş
bölümü yaparak köyleri de kontrolleri altına
alan ve bütün hastalıklarla uğraşan ve koruyu
cu hekimlik vasfını önde tutan derli toplu ve
faydalı bir sağlık yuvası olan bu merkezler ço
ğaldıkça ölüm azalacak, doğum artacak ve nü
fus dâvamız hal yoluna girecektir. Sıtma, fren
gi, verem ve hepsi koruyucu hekimlik işlerse
çok iyi neticeler alınır, sıtma azalmıştır, diye bir
teşkilâtı birden kaldıramayız. Memleketimizin,
coğrafi vaziyeti icabı her an bu mücadelenin
içinde yaşamak, uzun seneler ihtiyatlı bulunmak
zaruretindeyiz. Bunun için koruyucu hekimlik
ten burada faydalanmak lâzımdır. Koruyucu he
kimin küçük bir sanitasyon mevzuu olan mesele
basit bir köyün kanal işini düzeltmek suretiyle
temizliği temin etmesi, sivrisinekleri ortadan kal
dırır, gübreleri yok etmek, bataklıkları kurut
mak, kasabada, şehirde gıda maddelerini kont
rol etmek gibi küçük görülen işler, çok şeyler
kazandırır. Hekimlerin birbirleri ile daima müş
terek çalışması ise hem kendi yetişmeleri hem de
hastalarımız için faydalıdır.
Kaza sağlık teşkilatındaki arkadaşlarımız,
köyleri daima tarıyaeaklar, fişler hazırlamak, is
tatistik ve sair mevzular üzerinde ve memleketin
hakiki nüfus sayımında ve sosyal, çalışmaları-
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mizda mütekâmiİ bir yol tutacaklardır. Asıl ne
ticeyi üç, dört sene sonra istihsal edince hepimiz
pek sevineceğiz. Sağlık merkezlerinde ayrıca bir
hemşirf, ebe ve sağlık memuru da bulunmakta
dır. Lüzumunda hastalar en yakın vilâyete mo
torlu vasıtalarla gönderilmektedir.
Hizmetleri arz ettiğim gibi, daha ziyade ko
ruyucu ve âcil kısa tedaviler için olan sağlık
merkeplerinin yanlarında, bâzı kimseler 10 - 15
yataklı; verem paviyonları ilâve etmenin yerinde
olacağını düşünmekte ve bu mevzu Büyük Mec
lise kadar intikal etmiş bulunmaktadır. Ki, biz
bunun tamamiyle aleyhindeyiz. Sebebi; verem
bugün tamamiyle ayrı bir mevzu halinde, tama
miyle ihtisas istiyen, büyük hastanelerde sürat
le tedavisi mümkün olan bir hastalık haline gel
miştir. ;*
Böyle 10 - 15 veremlinin sağlık merkezlerin
deki diğer hastalara da verem basillerini bulaş
tırmak ihtimali çok kuvvetlidir. Bunu da nazarı
dikkate alarak bu hastaların daha çok vilâyetlerdeki hastanelerde tedavi edilmesinin isabetli
olacağını düşünmekteyiz.
Hastanelerimiz özel idarelerden yeni alınmış
olduğu için hiç şüphesiz ki, derin boşluklar için
dedir. Bina itibariyle, içindeki matier itibariyle
büyük -boşlukları vardır. Bunlara bütçenin ver
diği imkânla binalarını tamir ettirmek, bâzı
ilâveler yapmak hastaların âzami bir şekilde
istifade etmesi için lâzımgelen gayretler sari
edilmektedir, önümüzdeki günlerde tatbik edi
lecek yeni hastaneler nizamnamesiyle daha iyi
bir idfoe şekli kazanacaklardır. Bundan evvel
bilmünasebe arz ettiğim gibi getireceğimiz teş
kilât kanununda memleketimizin geniş ve coğ
rafi vaziyetini nazarı itibara alarak 16 bölgeye
ayırmak için bir düşünce vardır. Mütehassıs
ların verdikleri raporlara göre büyük şehirler
deki hastanelere hastalar çok akın ediyorlar.
Büyük şehirlerdeki hastanelerin daha mütekâmil
olması İve doktorların mütekâsif bulunması bu
na sebep olmaktan, onun için her ihtiyaca ce
vap verebilecek bölge hastaneleri kurulmasını
tavsiye ediyorlar. Kanunumuzu getirdiğimiz za
man birçok hususlarda doktorlarımız tatmin
edilmiş olacak ve hastalar da daha iyi tatmin
edilme yolu bulmuş olacaklardır. Yeni hazırla
dığımız hastaneler nizamnamesi ayrıca bugün
kü şikâyetlerin mühim bir» kısmını bertaraf
etmek için başhekime, hekimlere, hemşirelere,
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hademelere vazifelerini daha iyi yapabilmelerini
sağlıyacak ve bu suretle de birçok şikâyetler
bertaraf edilmiş olacaktır, ümidindeyiz.
Muhterem arkadaşlarımın birçoklarının bu
yurdukları gibi doktorlarımızın, milyonlarca
hasta bakan ve bunlardan yüzbinlercesini ayak
ta tedavi eden ve ameliyatları ile meşgul olan
hastanelerimizde insan kudretinin fevkinde ve
tahammülünün üstünde çalışmakta olmalarıdır.
Hastanelerimize, hastaların o kadar çok hücu
mu var ki; bir doktor günde 100 - 120 hastaya
bakmaya nasıl tahammül ettiğini ve aynı za
manda geceleri de hastalarına çağrılmak sure
tiyle, çok fedakârlıkla ve büyük feragatle ve cid
den az bir para ile ve ancak vatanperverlik his
lerinin verdiği şevkle bu yüksek memleket hiz
metine katlanacaklarını elbette takdir buyu
rursunuz. Bu takdirlerinizi, Yüksek Meclisimiz
den izhar buyurmak onların cidden bu ağır
yüklerini hafifletir, şevk ve gayretle çalışmala
rım temin eder.
Muhterem arkadaşlar, bunu bilhassa şu ba
kımdan arz ediyorum, Sağlık Bakanlığı tesisle
rini gezen ve yakından ilgilenen ecnebi uzman
lar dahi bu kadar az bir tahsisatla bu büyük
hizmetlerin çok iyi bir şekilde yapılmış olduğu
na her zaman işaret etmekte ve takdirlerini bil
dirmektedirler. Hattâ dün akşam yine Birleş
miş Milletlerin Uniset dediğimiz teşekkülün
Sayın Genel Müdürü Mr. N. Fate teşkilâtımızın
iyi çalışmalarından takdirle bahsettikten sonra
yazık bu güzel çalışmalarınızı biz ancak bura
lara gelince öğreniyoruz, dünyaya gösterilecek
güzel şeylerimiz ve çalışmalarımız var demiş
ve övmüştür, bu münasebetle gerek dünya sağ
lık teşkilâtının ve gerek Uniset'in vekâletimize
yardımlarına teşekkürlerimi sunmayı bir vazife
bilirim. Ufak bir yardımınıza mukabil bize dafa fazlasiyle süt tozu vermek B. C. G. aşısı ve
saire suretlerle, ayrıca eleman göndermekle bi
ze daima yardımcı olmaktadırlar.
Burada B. C. G. bahsi açılmışken verem has
talığı durumunu arz edeyim : 5 - 10 sene ev
vel cidden hepimizi endişeye düşüren bir vazi
yet vardı. 1 600 yataktan bugün 7 000 yatağa
gelinmiştir. Bu yatak adedi önümüzdeki bir
İ k i sene içinde on bin yatağa çıkarılacaktır.
Gerek ilmî kongrelerden ve gerek mütehassıs
ların vermiş oldukları raporlardan anlıyoruz
ki, verem mücadelesinde tuttuğumuz yol iyi-
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dir, yatak sıkıntısı azalmıştır ve bizim yeniden
yaptırmakta olduğumuz hastanelerle beraber
sirkülasyon imkânlarımız daha çok artacak
ve verem bir dâva olmaktan çıkacaktır.
6 milyon vatandaşı şu son iki sene içinde
muayene ederek elden geçirmiş bulunuyoruz.
Mütehassıs doktorlarla iş birliği yapılarak ev
velâ umumi bir muayene yapıyoruz. Bunlardan
hasta olmıyan veya istidadı bulunmıyanları
ayırıyoruz, bu 6 milyondan da 2 300 000 i aşı
lanmış bulunmaktadır.
önümüzdeki sene bahsettiğim Unisef ile iş
birliği yapacağız, o bize vasıtalarını göndere
cek, biz de arkadaşlarımızla beraber bu mev
zuda daha büyük; faaliyet göstereceğiz ve hız
vereceğiz.
Dört beş senede yatak derdinden kurtul
duk. Şimdi de yatak beğendirmek durumuna
geldik. Meselâ Kastamonu'da boş yatağımız
var, gidin deriz, gitmezler, Trabzon'da boş yata
ğımız var deriz, gitmezler. Bu itibarla, yatak
adedini 10 000 e çıkardığımız zaman dâvayı
kendiliğinden halletme yoluna girmiş buluna
cağız. Demekki bir taraftan koruyucu vasfiyle
aşı yaparken ve bunu bütün memlekete teşmil
etmek suretiyle hız verirken, diğer taraftan ya
tak adedini artırmak suretiyle, bu korkunç be
lâyı kontrolümüz altına almış bulunuyoruz.
Bize verilen rakamlara göre ölüm 45 000 den
30 000 e inmiş bulunmaktadır. Hiç şüphesiz ki,
bu, hepimizin sevineceği iyi bir çalışmanın gü
zel neticesidir.
Komşularımızda, yakınlarımızda, hattâ me
deniyet âleminin sağlık teşkilâtının en kuvvet
li olduğu ve birçoklarımızın ilim ve irfan membaı olan Paris gibi yerlerde, emrazı sâriye de
diğimiz ve bunların en şiddetlisi ve vahimi olan
çiçek hastalığı son zamanlarda görülmüşken,
bizde bir buçuk iki seneden beri tek bir çiçek
vakası olmamıştır. Bu itibarla Sağlık Bakanlığı
enstitüsü ile, hastaneleriyle tek kelime ile bütün
teşkilâtının feragatli çalışmaları ile bu güzel yur
dun tek ziyneti olan vatandaş sağlığı hizmetin
de olmayı en şerefli millî bir vazife bilerek ça
lışmaktadırlar, takdirnize arz eder sözlerime
son veririm. (Alkışlar)
REÎS — Enver Karan, buyurun.
ENVER KARAN (Antalya) — Muhterem
arkadaşlarım; Sayın Vekilimize verdikleri iza-
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hattan dolayı hepiniz gibi bendeniz ete iftihar
duydum, kendilerine şükranlarımı arz ederim.
Benden evvel konuşmuş olan arkadaşlarımın
temas etmedikleri noktalara temas için huzuru
nuza geldim.
Vekil verem mevzuunda, hastalığın heme.n
hemen kalktığını ve bu sene de altı bin yatak ilâ
ve edildiğini söylediler.
Bu hususta mahrum olan bir müessesemiz
vardır, o da hapisanelerimizdir. Bugün hapihanelerimizi tetkik ve teftiş edecek olurlarsa mü
him miktarda verem hastası olduğunu görecek
lerdir. Denebilir ki, bu Adalet Bakanlığını alâ
kadar eder, fakat nihayet hastalıktır. Yapılan 6
bin yataktan 30 - 40 ını bu hastalara tahsis
edilmelidir; hapishaneye girmiş ve girecek olan
hastalar burada tedavi edilirise, çok muvafık
olacağını zannediyorum.
İstanbul'da Pendik'e yakın bir ada vardır.
Bu adada şimdilik 20 - 30 yatak tesis edilebilir;
bu fikir acip görülebilir ancak; tmralı'da ha
pishane yapıldığı zaman da aynı şey söylendi
ama, bugün onun banisini rahmetle yâd ediyo
ruz. Vekil Bey de bunu temin ederlerse şükran
la yâd edilecektir.
Sonra; çocuk hastanesi olarak esaslı bir has
tanemiz Şişli Çocuk Hastanesi - eski Etfal has
tanesi - vardır. Burada yatacak olanların mün
hasıran çocuk olması icabeder. Halbuki; büyük
hastalar da almıyor. Son zamanlarda büyükler
den hasta alınmaması ihtar edildiğini işittik ama,
yine «tehlikeli» diye büyükler bu hastaneye alın
maktadır. Hasta çocuklar dışarda gezerlerken
büyükleri görmeleri çok fena tesir yapıyor. Ço
cuklar yalnızca etfal hastanelerinde tedavi edil
melidir. Bu hususa da kendilerinin nazarı dik
katlerini çekerim.
Ebelere gelince: Merkezde yetişen ebeler dok
tor] armız gibi uzaklara gitmiyorlar. Bunun için
en güzel tedbir son zamanda tesis edilen köy ebe
leridir. Bunun iyi bir tarafı varsa, o da mahal
lî genç kızlar almıyor ve orada yetişenler ken
di muhitlerinde vazife alıyorlar. Meselâ; Erzu
rum'da bu okul mevcuttur. O okulda yetişen
köy ebeleri Erzurum civarında vazifelendirili
yorlar, kendi memleketleri olduğu için de seve
seve gidiyorlar. Tahsil müddetleri de azdır, ilk
mektep mezunları almıyor. Diğer vilâyetlere de
teşmil edilirse çok istifadeli olur, bunların ye
tiştirilmeleri pahalı da değildir.
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Sonra kreşler hakkında maruzatta buluna
cağım. Darülaceze'ye gayrimeşru doğan çocukla
rın alınması için bir kısım vardır. Fakat ora
da fena bir âdet vardır, anasının, babasının ol
maması şarttır. Bu yüzden birçok gayrimeşru
çocuklar öteye beriye atılmakta ve ölümleri intacedilmektedir. Halbuki, Avrupa'daki emsali
müesseselerde, bir kadın yüzünü örter, çocuğu
götürür; isterse ismini söyler isterse söylemez,
bu çocuk orada kaydedilir. Bizdeki şart kalkma
dıkça gayrimeşru çocuklar ölüme mahkûmdur.
Turizm endüstrisi meselesinde birçok arkadaşlar
otellere gelenlerin karı-koca olup olmadığını sor
mayı doğru bulmuyorlar. Şu halde onlardan hâ
sıl olabilecek semerei musahabelerinin neden so
kaklarda ölmelerine razı oluyorlar. Bunlar da
çocuklarını pek âlâ götürür, buraya yatırırlar.
Sultanahmet'te bir zamanlar bir kadının ölüm
istediğini, bağırıp çağırdığını tesbit etmişler.
Akşamdan gayrimeşru çocuğunu alsınlar diye
Dikilitaş'm altına bırakmış, gece çocuğu kimse
görüp almamış, zavallı çocuk da ölmüş. Sabah
leyin kadın geliyor, bakıyor çocuk ölmüş. Bun
dan dolayı feryat ediyormuş. Bu bir nizamname
İşi ise nizamname, kanun işi ise kanun teklif ede
lim. Böyle anası babası olmıyan gayrimeşru ço
cuklar bu yerlere alınmalıdır. Yetiştirilmelidir,
bu hiçbir yerde ayıp değildir. Ben bir zamanlar
Galatasaray'da talebe iken bir Fransız çocuğu
arkadaşım vardı, kendisiyle konuştuğumuz zaman
babasının meçhul olduğunu, annesinin de kayıp
bulunduğunu bana söylemişti. Kendisi, yüzü ör
tülü bir kadın tarafından, Marsilya'da bir piçhaneye bırakıldığını anlattı. Annesi, muntazaman
kendisine 10 - 15 seneden beri para yollamakta
imiş fakat nerede bulunduğunu belli etmiyormuş.
Çocuk bir gün bir gazeteye ilân vererek; şu tari
he kadar annem gelip beni bulmazsa intihar ede
ceğim diye yazmış. O tarihte annesi gelip kendi
sini bulmuş ve hâlâ annesinden para geliyormuş
fakat kendisini bırakarak Amerika'ya kaçmış.
Bakınız, eğer, bu hâdise bizde olmuş olsaydı ço
cuk ölü olarak bir mahalde bulunacaktı.
Yukarda komisyonda da arz ettim; maatte
essüf biz de çocuk aldırma meselesi almış yürü
müştür. Bu iş o kadar kolaylaşmıştır ki, doktor
arkadaşlar müsaade etsinler elli liradan beş yüz
liraya kadar çocuk almıyor ve bu iş büyük şe
hirlerde çok kolay bir şeydir. Demin söylemiş
tim, bu çocuk alınma işine mâni olacağımı Vekil
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Beyefendi zaten orada vait buyurdular. Bu hu
susta teyakkuzda bulunmalarını bilhassa rica
ederim.
Bir kan bankası vardır. Kan tedariki çok mü
himdir. Bir hastaya gittim kan verilmesi icabediyordu, Mehmet ağa isminde birisini çağırdı
lar, bu Mehmet ağa her hastaya kan veriyormuş,
kendisinden kan aldık, üç yüz liraya. Kan ver
dikten sonra kendisini bir hafta, on gün besiye
çekermiş. Sonra tekrar kan vermeye devam eder
miş. Bu itibarla kanın para ile tedariki güç olu
yor. Halbuki her doğumda kadın bir kiloya ya
kın kan kaybeder. Yüz çocuğun meşimesinden
50 kilo kan elde edilebilir, eğer hastanelere bir
emir verilip de bu kanlar toplattırılmış olursa
büyük istifadeler temin edilmiş olur,
Hürmetlerimi sunarım. (Alkışlar)
R E Î S — Dokuz arkadaş kokuştu. Daha altı
arkadaş söz almış vaziyettedir. Müzakerelerin
yeterliği hakkında da bir takrir vardır. Reyleri
nize arz edeceğim.
Y. Riyasete
Sağlık Vekâleti Bütçesi üzerindeki konuş
malar kâfidir. Müzakerenin yeterliğinin reye
konmasını arz ve teklif ederim.
25 . I I . 1955
Aydın
Necati Celim
RElS — Kifayet takririni reylerinize arz
ediyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiş ve müzakereler kâfi görülmüştür.
Fasıllara geçilmesini reylerinize arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Fasıllara ge
çilmesi kabul edilmiştir.
F.

Lira

101 Vekil tahsisatı
12 000
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.
20.1 Maaşlar
45 023 925
R E Î S — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.
202 Ücretler
16 290 500
REÎS — Alman prensip kara
rı dolayısiyle bu faslı encüme
ne veriyoruz.
204 Ecnebi uzman ve hizmetliler
le bunlara yardımcı persone-
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lin ücretleri
243 600
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
4178 ve 4598 sayılı kanunlar
gereğince yapılacak zam ve
yardımlar
1 620 000
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
. Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi
gereğince ödenecek para mü
kâfatı
4 500
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
5434 sayılı Kanunun 14 ncü
maddesinin (D) fıkrasiyle 34,
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına
yapılacak ödemeler
2 684 500
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Temsil tahsisatı
2 100
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Ek görev tazminatı
532 110
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Merkez daireleri büro masraf
ları
61 000
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Vilâyetler büro masrafları
257 000
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Basılı kâğıt ve defterler
35 000
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Posta, telgraf ve telefon üc
ret ve masrafları
300 000
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Kira bedeli
277 000
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
13 600
Giyecekler
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

307

308

309

403

405

408

415

416

422

423

424

425

•
426
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5 990 000
Harcırahlar
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
4598 sayılı Kanun gereğince
ödenecek tedavi masrafları
ve harcırahları
46 500
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Taşıt masrafları
949 400
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
10 000
Temsil masrafları
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
1262 sayılı Kanunun 10 ncu
10 000
maddesi tatbik masrafları
REÎS — Kabul edenler... Btmiyenler... Kabul edilmiştir.
25 250
Huzur ücretleri
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Sağlık müzeleri umumi mas
20 000
rafları
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Okullar,
kurumlar
umumi
masrafları
482 500
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Bulaşıcı ve salgın hastalıklar
la savaş umumi masrafları
1 250 0ÖÖ
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Trahomla savaş umumi mas
650 000
rafları
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Zührevi hastalıklarla
savaş
450 000
umumi masrafları
REÎS — Kabul edenler... Et^
miyenler... Kabul edilmiştir.
Sıtma ile savaş umumi masraf
ları
• • - 5 600 000
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler...^ Kabul edilmiştir.
Veremle savaş umumi masraf
2 800 000
ları
REÎS __ Kabul edenler... Et-
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miyenler... Kabul edilmiştir.
427 Hastaneler, sıhhat ve içtimai
muavenet kurumları umumi
42 375 800
masrafları
TALÂT ORAN (Bilecik) — Arkadaşlar,
özür dilerim; Vekil Beyefendi suallerime, cevap
vermediler. Onun için tekrar söz aldım.
1. Hastanelerde ücret alma sistemi; 2 Has
tanelerin tevhidi işi.
Hastanelerin tevhidini kabul ettikleri tak
dirde mesele yok. Kabul etmedikleri takdirde
kanun hazırladım. Yüksek Meclise takdim ede
ceğim.
SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET VEKÎLî BEHÇET UZ (izmir) — Ücret Meselesi ge
tireceğimiz kanunda vardır.
TALAT ORAN (Devamla) — Tevhit siste
mini kabul ediyorlar mı?
SIHHAT VE ÎÇTlMAt MUAVENET VEKlLl BEHÇET UZ (izmir) — Yeni teşkilât ka
nununda o*da vardır.
TALÂT ORAN (Devamla) — Mesele yok
tur.
RElS — Ali Rıza Karaca.
ALÎ RIZA KARACA (Denilzi) — Efendim;
Sağlık bütçesinin umumi konuşması üzerinde
nasıl olsa sıra gelmez diye fasıl üzerinde konuş
mayı daha doğru buldum. Huzurunuzu işgal et
tiğimden dolayı özür dilerim.
427 nci faslın 40 ncı maddesinde sağlık mer
kezleri için dört milyon küsur bin lira tahsisat
konmuştur. Seçim bölgelerimizi ziyaret etti
ğimiz zaman elemansızlık sebebiyle daima şu
temennilerle karşılaşıyoruz; kazamıza sağlık
merkezi tesis edeceğinize vilâyet hastanesine
OIÎ yatak ilâve etseydiniz daha iyi olurdu. Bu,
bizi daha çok ferahlatırdı diyenler olmuştur.
Sağlık merkezlerinin tesisi çok yerindedir,
Bunda kimsenin şüphesi yoktur. Fakat eleman
noksanlığı yüzünden bu merkezler pek de fay
dalı olamamaktadır. Sabahki celsede büyük bir
kadro teklifi geldi ve konuşuldu. Vekil Beye
fendinin sözlerine dikkat ettim, 3 - 4 sene için
de ferahlıyacağımızı bildirdiler. Acaba Vekil
Beyefendi Meclisten bir salâhiyet isteseler ya
rından itibaren gazetelere ilân verseler, sağlık
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merkezleri için yüksek ücretle mütehassıs dok
tor alacağını ilân etseler her halde bu mütehas
sıs noksanını daha kısa bir zamanda telâfi ede
ceklerdir, kanaatindeyim. Gelen olur mu ol
maz mı, bunun neticesi ilândan sonra kendini
gösterecektir. Yüksek Meclis bunu münasip gö
rür vekâlete salâhiyet verirse mevzuat da hal
ledilmiş olur, mâruzâtım bundan ibarettir.
REÎS — 427 nci faslı reylerinize arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir.
F.
428 T. C. Refik Saydam Merkez
Hıfzıssıhha Müessesesi umumi
masrafları
RElS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
429 Korunmaya muhtaç çocuklar
için 5387 sayılı Kanun gere
ğince yapılacak masraflar
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
432 1593 sayılı Kanun gereğince
çok çocuklu analara verilecek
mükâfat
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Üniversite
ve yüksek okullarda
450
okutulan öğrencilere verilecek
burslar
REÎS —' Kabul edenler... Et
miy enler... Kabul edilmiştir.
Yayın
masrafları
451
REÎS — Kabul edenler... Et
miy enler... Kabul edilmiştir.
Staj masrafları
452
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Milletlerarası münasebetlerin
453
gerektirdiği masraflar
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenlen... Kabul edilmiştir.
457 îç kongre masrafları
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Kurs
masrafları
476
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
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900 000

400 000

100 O00

930 000

54 000

33 700

335 800
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501 Geçen yıl borçları
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
502 Eski yıllar borçları
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
60.1 Readaptasyon müesseseleri te
sis ve işletme masrafları
REİS — Kabul edenler... Etmiyçnler... Kabul edilmiştir.
603 Özel kurum ve derneklere
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
604 Kan bankası mütedavil ser
mayesine yardım
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
701 Yapı onarımı ve küçük yapılar
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
761

5970 ve 6447 sayılı kanunlar
gereğince Kızılay Hastanesi
taksit ve malzeme bedeli
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

lira

? F.

17 000

miyenler... Kabul edilmiştir.
206

5 500

525 000

207

15 000
209
100 000

400 000

713 096

Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü
Bütçesine geçiyoruz.
Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü
1955 yılı Bütçe Kanunu
MADDE 1. — Hudut ve Sahiller Sıhhat
Umum Müdürlüğü 1955 bütçe yılı yatırımlar
dışında kalan masrafları için, bağlı ( A / l ) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere (1 510 874) lira
ve yatırım masrafları için de, bağlı (A/2) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere (435 000) lira
tahsisat verilmiştir.

525 402

202 Ücretler
REİS — Kabul edenler... Et-

311 500

30 40X)

Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

1

5434 sayılı Kanun gereğince
T. C. Emekli Sandığına yapıla
cak ödemeler
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

101 590

s

1 5Ö0

211 Gece pratika ücreti
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

44 660

221 Emekli, dul ve yetim maaşları
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
301 Merkez daireleri büro masraf
lan
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
302 Vilâyetler büro masrafları
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

75 000

303 Basılı kâğıt ve defterler
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

10 000

304

Posta, telgraf ve telefon ücret
ve masrafları

İ 7 000

32 000

11 420

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler.... Kabul edilmiştir.

Lira

201 Maaşlar
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

4178 ve 4598 sayllı kanunlar
gereğince yapılacak zam ve
yardımlar
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

210 Temsil tahsisatı.
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

A / l - CETVELİ
F.
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305 Vilâyetler kira bedeli
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
306 Giyecekler
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler.... Kabul edilmiştir.
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307 Harcırahlar
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
308 4598 sayılı Kanun gereğince
ödenecek tedavi masrafları ve
harcırahları
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
309 Taşıt masrafları
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
310 Pasif korunma masrafları
REİS — Kabul edenler... Etmiyenlen... Kabul edilmiştir.
•107 Geriverilecek paralar
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
412 İlâç ve lâboratuvar masrafları
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Eşya
taşıma, ambalaj ve sigor
414
ta masrafları
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
417 Vergi ve resimler
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
418 Para taşıma masrafları
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
419 Mahkeme masrafları
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
421 Sağlık temizleme masrafları
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
451 Yayın masrafları
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
454 Sigorta masrafları
REİS — Kabul edenler... Etmiyenlen... Kabul edilmiştir.
501 Geçen yıl borçları
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
502 Eski yıllar borçları
R E İ S — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

25.2.1955
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A/2 - CETVELİ
Yatırımlar

19-000

3 000

95 000

F.

Lira

701 Yapı onarımı ve küçük yapılar
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

150 000

741 Bina yapımı ve satmalma
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
752 Satmalmacak taşıtlar
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

200 000

.

85 000

(Birinci madde tekrar okundu.)
1 500

REİS —• Maddeyi cetvelle
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

1 000

MADDE 2. — Hudut ve Sahiller Sıhhat
Umum Müdürlüğü 1955 bütçesi yılı masraf
larına karşılık olan varidat, bağlı (B) işaretli
cetvelde gösterildiği üzere (1 945 874) lira
olarak tahmin edilmiştir.

5 000

kabul edenler...

B - CETVELİ
7 000

1 000

2 000

160 000

900

5 000

F.

Lira
1
Resimler
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.
2 Çeşitli varidat
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.
3 Umumi bütçeden yardım
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.
4 Geçen yıldan devredilecek na kit
•
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.
1

120 000

28 920.

350 000

446 954

(İkinci madde tekrar okundu.)
2 400

2 600

REİS — Maddeyi cetvelle reyinize sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir.
MADDE 3. — Hudut ve Sahiller Sıhhat
Umum Müdürlüğünce 1955 bütçe yıllında elde
edilecek varidat çeşitlerinden her birinin da-
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yandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde
gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı varidatın
tarh ve tahsiline 1955 bütçe yılında da devam
olunur.
REİS — Maddeyi cetveliyle birlikte reyini
ze arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenller...
Kabul edilmiştir.
MADDE 4. — Hudut ve Sahiller Sıhhat
Umum Müdürlüğünün 30 . V I . 1939 tarihli ve
3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine giren
hizmetlileri, bağlı (D) işaretli cetvelde göste
rilmiştir.
REÎS — Maddeyi cetveliyle birlikte reyi
nize arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 5. — Geçen yıllar borçları faslında
ki tahsisat üstünde çıkan ve 1954 yılı bütçesinin
ait olduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar,
ilgili oldukları hizmet fasıllarından bu fasla
Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisattan öde
nir.
1928 -1953 bütçe yıllarına ait olup da Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine
göre zaman aşımına uğramamış ve karşılıkları
yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1955 yılı
bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya 3 ve 4 ncü
kısım fasılları ile yatırım fasılları artıklarından
eski yıllar borçları fasıllarına Maliye Vekâletince
aktarılacak tahsisattan ödenir.
REÎS — Maddeyi reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 6. — Hudut ve Sahiller Sıhhat
Umum Müdürlüğü Teşkilâtı hakkındaki 13 . V .
1940 tarihli ve 3820 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvelde yazılı kadrolardan, bağlı (L) işa
retli cetvelde gösterilenler 1955 bütçe yılında.
kullanılamaz.
REÎS — Maddeyi reyinize arz ediyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 7. — Masraf fasıllarından yapıla
cak harcamalara ilişkin formül, bağlı (R) işa
retli cetvelde gösterilmiştir.
REÎS — Maddeyi cetvelle reyinize arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir.
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REÎS — Maddeyi reyinize arz ediyorum : Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 9. — Bu kanun hükümlerini icraya
Maliye ve Sıhhat ve içtimai Muavenet vekilleri
memurdur.
REÎS — Maddeyi reyinize arz ediyorum : Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Sağ
lık Vekâleti ve Hudut ve Sahiller Umum Mü
dürlüğü bütçeleri tamamlanmıştır.
BÜTÇE ENCÜMENİ ADINA YUSUF AZÎZOĞLU (Diyarbakır) — Reis Bey, söz istiyorum.
R E Î S — Ne hakkında?
BÜTÇE ENCÜMENİ ADINA YUSUF AZÎZOĞLU (Devamla) — Sağlık bütçesi hakkında.
Tashihi icabeden bir nokta vardır. Tekriri mü
zakere yapılmasını rica ederim.
REÎS — Buyurun.
YUSUF AZÎZOĞLU (Diyarbakır) — Bir
maddenin tashihi icabı dolayısiyle söz istemiş bu
lunuyorum. Sağlık Bakanlığı bütçesinin 450 nci
faslında; Üniversite ve yüksek okullarda okutu
lacak öğrencilere verilecek "burs ücreti 125 lira
üzerinden hesabedilmiştir. Halbuki malûmu âli
niz burs miktarı 150 liraya çıkarılmıştır. Bu fa
sıldaki miktarında diğer branşlarda olduğu gibi
150 lira üzerinden hesabedilmesi lâzımdır. Bu iti
barla bu maddenin komisyona iadesini ve tekriri
müzakerenin kabulünü rica ederim.
REÎS — Bu fasıl kabul edilmiştir, tekrar mü
zakereye vaz'edemeyiz.
Hudut ve Sahiller Umum Müdürlüğü bütçesi
nin heyeti umumiyesini açık reyinize arz ediyo
rum.
C — Gümrük ve Tekel Vekâleti

bütçesi

4. — İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1955 yılı
Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni maz
batası (1/133)
(1)
REÎS — Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti büt
çesinin müzakeresine geçiyoruz. Bu bütçe ile bir
likte inhisarlar Umum Müdürlüğü bütçesi de gö
rüşülecektir.
Söz C. H. P. Meclis Grupu adına Kemal Güven'indir.

MADDE 8. — Bu kanun 1 Mart 1955 tari
hinden itibaren mer'idir.

763

(1) 75 sayılı matbua zaptın

sonundadır.
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inhisarlar kısmı :
C. H. P. MECLİS GRUPU ADINA KEMAL I
inhisar idaresini sadece inhisar gelirleri sağGÜVEN (Kars) — Muhterem
arkadaşlar;
lıyan bir müessese olarak telâkki etmek doğru
Gümrük ve inhisarlar Vekâletinin bütçesi hak
kındaki tenkid ve temennilerimize başlarken bu I olmaz, inhisar maddelerinin memlekette geliş
vesileden istifade ederek adı geçen vekâlete
mesine ve bunlardan mümkün olanlarına dış pi
bağlı müesseselerin son zamanlardaki tutumu
yasalarda pazar teminine de bu idarenin önem
ile esasen mevcut hayat pahalılığını kamçıla
vermesi lâzım gelir bir keyfiyettir, idarenin bu
dıklarını hatırlatmamak ' mümkün
değildir.
yoldaki gayretlerinin eksik olduğunu müşahe
Gerçekten gümrük tarifelerinde geçen yıl yapı
de etmek durumundayız.
lan değişiklik; dolanbaçlı ithalât rejiminin it
Bunun bariz misalini bira imali teşkil et
hal eşyasında doğurduğu fiyat yüksekliğine
mektedir. İnhisar idaresi elinde mevcut olan iki
muvazi bir surette tesirini gösterdiği gibi tekel
bira fabrikasının memleket ihtiyacını karşıla
maddelerine son zamanlarda yapılan zamlarda
madığı meydandadır. Hükümet buna çare ol
pahalılığın artış temposunu hızlandıran birer
mak üzere icabında yeni fabrikalar kurmak su
unsur olmuşlardır.
retiyle gecikmeden müspet tedbirler düşünece
Bu hususa ehemmiyetle işaret ettikten son
ği yerde bira imalinin serbest bırakmak yolun
ra şimdi gümrük kısmına ait tenkid ve temen
da teşebbüslerle yetinildiği görülmektedir.
nilerimizi arz edelim :
Bira imalinin serbest bırakılmasının fayda
Kaçakçılığı önlemek için gerekli ve esaslı
ve mahzurları üzerinde sırası gelince görüşü
tedbirler alınmalıdır. Kaçakçılık bizim için es
müzü bildireceğiz. Fakat beliren ihtiyacı karşı
ki ve o derece önemli bir derttir. Döviz sıkın
lamak için imali serbest bırakmak için kâfi bir
tısı çekilmediği eski devirlerde bu derece hissetedbir olmadığını düşünmekteyiz. Hükümetin
dilmemekle beraber bugün memlekete normal
bira imalini artırarak komşu memleketlere ih
ticari usullerle mal ithal etmek güçleştiği için
raç imkânlarını araştırmasını da yerinde ve isa
Cenup hududumuzda kaçakçılık çok genişlemiş
betli bir hareket olarak kabul ve takdir ederiz.
bulunuyor. Buna rağmen hükümetin önleyici
İdarenin bu görevini başarabilmesi iktisa
bir tedbir aldığına inandırıcı her hangi bir te
di bir hüviyetle yürütülmesine bağlıdır. Bu iti
şebbüsüne şahit olmamaktayız.
barla bir taraftan zikredilen hizmet zihniyeti
Gümrük zabıtasını esaslı surette ıslah ede
ni inhisarlar idaresinden beklerken öte yandan
rek bir an önce bu durumu önlemek hükümete
bu müesseseye iktisadi • Devlet Teşekkülü hüvi
düşen bir vazifedir. Cumhuriyet hükümetleri
yeti verilmesi lüzumuna ehemmiyetle işaret et
nin başardığı büyük işler göz önünde dururken
mek isteriz.
Cenup hududumuzdaki kaçakçılığı önlemek gi
Çay mevzuu :
bi nispeten basit sayılan bu işe şimdiye kadar
Geliştirilmesi inhisarlar idaresine terettübyeter bir çare bulunmaması cidden hazindir.
eden
diğer bir önemli madde de memleketteki
Kaçakçılığı önlemek için alınacak tedbirler
çay
istihsali
işidir.
arasında Suriye hükümeti ile hudutta serbest
pazar kurma esasını da ihtiva eden ticari bir
anlaşma akdi imkânlarını aramak, Cenup hu
dudundaki askerî ve sivil gümrük teşkilâtını
seri ve motorlu vasıtalarla takviye hattâ bu
arada uçaklardan faj'dalanmak, buğday, et ve
sterling fiyatlarını Suriye'deki fiyatlarla ayar
lamak, gümrük muayene memurlarına geniş bir
takdir hakkı tanımak ve kendilerini tatmin et
mek gümrük komüsyonculuğu yapan kimseler
üzerinde hassasiyetle durmak hattâ bu müesse
seye (Avukatlık gibi) âmme karekteri taşıyan
bir hüviyet verilmesi gibi hususları ehemmiyet
le kaydederiz.
I

Cumhuriyet Halk Partisi iktidarları tara
fından millî ekonominin önemli bir konusu ola
rak Rize ve havalisinde çay yetiştirme işi ilk de
fa ele alındığı zaman çeşitli menfaat grupların
ca ne gibi tenkidler öne sürüldüğü ve işin yürütülmemesinde ne gibi güçlüklerle karşılaşıl
dığı hatırlardadır. Fakat dâvadaki isabet ve
geçmiş idarelerin azimli hareketleri bu güçlük
leri yenmiş bulunmakta bugün çay istihsali
millî ekonominin esaslı bir unsuru olduğu kana
ati gitikçe umumileşmekte ve kuvvetlenmek
tedir.
içinde bulunduğumuz döviz güçlüğü de bu

— 764 —

î : 49

25.2 . 1955

kanaati takviye eden bir unsur olmuştur. Mem
nuniyetle kaydetmek isteriz ki, bugünkü ikti
dar da çay işine esas itibariyle aynı ehemmiyeti
vermektedir. Ancak esas gayretini ekim saha
sının genişletilmesine vermekle iktifa etmiş çay
imaline mahsus tesisleri zamanında kurup ta
mamlamak işine gereken ehemmiyeti verme
miştir. Bu yüzden aradan beş yıl gibi bir za
man geçtiği halde eski iktidarın bir iki yıl içe
risinde kurmayı düşündüğü çay fabrikalarının
inşası henüz başlangıç halindedir.
Tütün işleri :
1947 yılı bütçe müzakereleri sırasında mu
halefette bulunan Demokrat Parti sözcüsü İn
hisarlar bütçesini tenkid ederken aynen (Bir de
tütünü memleket dâhilinde işliyerek nefis siga
ralar haline getirip harice satmak suretiyle ay
rıca değerlendirilmek lâzımdır, tütünün işle
tilmeden satılmasiyle sigara haline getirildik
ten sonra satılması arasında fiyat bakımından
4 - 5 misli fark vardır.) diyor.
Bu hakikati idrak eden eski iktidar istan
bul'da kurulmasını kararlaştırıp dış kredilerini
ve siparişlerini tamamen temin ettiği arsasını
ve plânlarını hazırladığı büyük tütün fabrika
sının inşaasmdan 1950 de iktidara gelen De
mokrat Partinin nasıl indî bir kararla vazgeç
tiği ve bu suretle büyük tezatlar içine düştüğü
ve memleket ekonomisinin telâfisi imkânsız za
rarlara uğrattığı malûmdur. Fakat geç de olsa
şunu memnuniyetle öğreniyoruz ki, iktidar yap
tığı hatayı anlamış bulunmakta ve eski iktida
rın ele aldığı tütün fabrikasını kurmayı düşün
mektedir. Bu düşüncenin bir an evvel gerçek
leştirilmesini temenni etmek yerinde olur.
Şüphesiz ne yapılırsa yapılsın vazgeçilen tesis
lerden ve arada geçen zamandan memleket eko
nomisinin uğradığı zarar baki kalacaktır.
Tütün Bankası :
İnhisar mevzuunu teşkil eden çeşitli madde
lerin inkişafını ve dış satışını sadece İnhisar İda
resinden beklemek tabiatiyle doğru olmaz. Bu
nu nazara alan eski iktidar çeşitli tedbirler ara
sında bir de Tütün Bankası kurmayı düşünmüş
ve türlü güçlükleri yenerek bu husus için ser
maye de toplamış idi. Fakat bankayı kurmaya
imkân bulamadan iktidar değişikliği meydana
gelmiştir. Aradan geçen uzun zamana rağmen
aynı işi benimsediğini söyliyen Demokrat Par-
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ti iktidarı henüz bu mevzuda teşebbüse geç
memiş bulunuyor.
Tütün alım ve satımından zaman zaman du
yulan şikâyetlere böyle bir banka kurulup da
iyi bir şekilde işler hale gelmedikçe esaslı ça
re bulunamıyacağı inkârı mümkün olmıyan bir
hakikatir. Bu bankanın da daha fazla gecikti
rilmeden kurulmasını ümit etmek isteriz.
Tuz mevzuu :
Memleketimizdeki deniz, göl, kaya, kaynak
tuz işletmeleri memleket ihtiyacını bol bol kar
şılayacağı gibi tuz işletmelerinde daha rasyonel
ve fennî çalışıldığı takdirde hem tuzun mali
yetini ucuzlatmak ve hem de gayet geniş ölçüde
tuz ihraç ederek memlekete döviz temin etmek
imkânları da mevcuttur.
İdarenin bu mevzuda son senelerdeki gay
retlerini ilerisi için ümit verici bir başlangıç
olarak kaydetmek isteriz.
İnhisarlar Teşkilâtı :
Bundan tam sekiz yıl evvel ve aynı idarenin
bütçesi görüşülürken İnhisar mallarının halka
intikali için her vilâyet ve her kazada kabarık
kadrolu daireler kurmaya neden lüzum görül
düğünü iktisadi bir gözle tetkik edilirse anla
mak güçtür. Her gün biraz daha genişletildiğine şahit olduğumuz bu daireler bulunmadan da
inhisar maddelerinin şahıslar eliyle müstehlikin
ayağına götürmek mümkündür. Şeker nasıl top
tancı tacirler tarafından fabrikadan alınıp pera
kendecilere oradan müstehlike ulaştırmak müm
kün oluyorsa tekel maddeleri de böylece şahıs
lar eliyle fabrikalardan müstehlike kadar götürülebilir. Böylece Tekel Genel Müdürlüğünün
bütçesinden muazzam tasarruflar sağlanabilir.
İşleri memur zihniyeti ile tetkik etmek ve müte
madiyen teşkilât kurmak hastalığından vazgeç
memiz zamanı çoktan gelip geçmiştir.
Hayatı lâfla değil, her sahada masrafı kıs
makla ucuzlatabiliriz, diyen Demokrat Parti mu
halefeti acaba 5 yıla yaklaşan iktidarları sırasın
da 1947 senesindeki görüşlerine uygun ne gibi
tedbirler almış, bu sayede ne miktar tasarruf
sağlamış ve hayatı lâfla değil de hangi sahada
kıstığı masrafla ucuzlatmıştır ?.
Bu suallerimize cevap beklemeden esefle ifa
de etmek mecburiyetindeyiz ki, nasıl muhalefet
yıllarında yapılan birçok vaitler ^unutulmuş ve
uyutulmuşsa bu mevzuda da esaslı hiçbir ted
bir alınmamış ve değişiklik yapılmamıştır.
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nı kazanan türlü iktisadi mevzuların memlekette
muntazam inkişafını sağlıyabilmesini, devletin
resmî hüviyeti ile bu mevzular karşısında ra
kip durumundan çıkması ile mümkün olacak
tır.

Bilâkis; sözümüze başlarken işaret ettiğimiz
gibi bu müesseseler son zamanlardaki tutumları
ile durmak bilmiyen bir hızla artan hayat paha
lılığını kamçılayan ve hızlandıran birer âmil ol
muşlardır. (Sağdan : Alkışlar.)
REÎS — Cemal Kıpçak.
CEMAL KIPÇAK (Zonguldak) — Muhte
rem arkadaşlar, inhisarların iki vasfı vardır.
Bir tanesi inhisar meselesi. Bu, ayrı bir iş. Bir
de elindeki tesisler, işletmecilik.
Dün, Ekonomi Bakanlığı mevzuunda da ko
nuştuğum gibi, inhisarlar bünyesinde de işletme
cilik, tıpkı iktisadi Devlet Teşekküllerinde oldu
ğu gibi aynı mevzular içerisine girmekte bir ta
raftan tuz gibi, madencilik mevzuu gibi di
ğer taraftan malûm inhisar tesisleri, türlü fabri
kalar halinde gene sınai hareketler olarak işlet
mecilik vasfını haiz olarak göze görünmektedir.
Şimdi mevzu, bir tarafta Ekonomi Bakanlığı
nın elindeki türlü teşekküller, bir tarafta işlet
meler Vekâletinin türlü teşekkülleri,, bir tarafta
Ziraat Vekâletinin türlü teşekkülleri, türlü isti
kametlerde hüviyetlere sahip olarak görünüyor.
Bunların işletmelerinde göze çarpan başlıca hu
sus teknik bünyesinin bir murakabe altında bu
lunmamasıdır. işletmecilik bakımından muraka
beye tâbi değildir. Fabrika nasıl çalışmaktadır,
rantabl mıdır? inhisar olduğu için fiyatı tesbit
edilmiştir. Bilançosu ticari muhasebe icaplarına
göre tanzim edilmez. Mütedavil bir sermayesi
vardır, iktisadi sermayesi belli değildir. Bu be
lirsizlikleri ortaya çıkarmak suretiyle bu mües
seseye iktisadi bir mahiyet vermek elbette ki,
icabeder. Bu sözlerim, bu müessesenin iktisadi
devlet teşekkülü plması gibi bir istikamete gidil
mesi mânasını ifade etmiyor.

Bunu da ancak, iktisadi hareketlerin tanı
mânasiyle hususi hukuk ahkâmı içinde, sırf
hususi hareketler olarak toplu birliklerin mev
zuu olmadan mütalâa edilmesiyle mümkün ola
cağına kaaniim.
Hükümetimizin gösterdiği güzel hareketle
rin bu şekilde topluluk içinde mânalandırılması yanında inhisarların artık vekâlet mevzuu
olmaktan çıkarak, hususi hukuk ahkâmı içeri
sinde dürüst, güzel, tam mânası ile iktisadi
formülle kurulmuş bir müessese halinde bu
günkü müspet işlerin inkişaf ettirilmesi yo
lunda neler düşünüldüğünün belirtilmesinde
fayda gördüm.
Muvafık bulurlar ve Vekil Beyefendi bu
hususta izahat lütfederlerse müteşekkir kalaca
ğımı arz ederim.

Memleketin türlü vilâyetlerinde mevcut olan
türlü işletmeler, türlü istikametlerde çalışmaları
nı artık müstakar, yeknasak, toplu bir bünye
altında ifadelendirilmesinde zaruret olduğuna
işaret ediyorum. Bir taraftan meselâ inhisarlar
işletmeciliği içerisinde istikrar ifade eden, kıy
met ifade eder, görünen hususları ele almak,
Devlet iktisadi Teşekküllerinde noksanlığı müşahade edilen hususlarla birleştirmek ve bunla
rın artık toplu bir sermaye mevzuu halinde,
iktisadi hareketler olarak devletin sermayedar
olduğu mevzular diye vasıflandırır, şeklinde
bir hüviyete sokmak zamanının geldiğine kaaniim. Hususi teşebbüs elinde hareket imkânı-

REÎS — Hudut ve Sahiller Umum Müdür
lüğü 1955 yılı Bütçe Kanununa reylerini kullanmıyan arkadaşlar lütfen reylerini kullan
sınlar.
Müfit Erkuyumcu,
MÜFlT ERKUYUMCU (Bursa) — Muhte
rem arkadaşlar; sadece iki temennide bulun
mak için söz almış bulunumaktayım.
Temennilerimin ikisi de mühim olduğu için
Vekil Beyin üzerinde bilhassa durmalarını rica
edeceğim.
Bunlardan birincisi balıkçılık mevzuudur ve
Vekâletin Gümrükler Umum Müdürlüğünü alâ
kadar eder.
Muhterem arkadaşlar; biliyorsunuz, balık
memleketin tabiî servetlerinin başında gelir.
Bizim karasularımızda dünyanın hiçbir yerin
de görülmemiş şekilde balık doludur. Fakat
maalesef senelerden beri bu işi teşkilâtlandır
mak suretiyle balık servetinden lâyıkiyle isti
fade edemedik. Komşumuş Yunanlılar kendi
sularındaki balıkların kökünü gayrifennî şe
kilde avlamak suretiyle tamamen kurutmuş
lardır. Şimdi gelip bizim karasularımızda, bil
hassa Ege Denizinde kaçak balık avlamayı iti
yat haline getirmişlerdir. Maalesef gümrük
teşkilâtımız ve gümrük motörleri kâfi olmadı-
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ğı için kaçak balık avlıyan Yunanlılarla lâyıkı
ile mücadele edemiyor. Gümrük motörlerimiz
eskimiştir, süratleri azdır. Daha süratli - Yunan
.motörleri gelip karasularımızda balık avladık
tan sonra kolaylıkla kaçıyorlar, bunlarla lâ
yıkı ile mücadele edilemiyor. Kendi karasularmdaki balıkları kurutan komşularımızın bi
zim karasularımızdaki balıkları da yakında ku
rutacağından emin olabiliriz. Bu bakımdan Sa
yın Bakanımızdan rica ediyorum, mevcut güm
rük motörlerinin ve gümrük mücadele teşkilâ
tının adedlerini çoğaltsın ve Ege Denizinin ka
rasularını muhafaza edecek bir hale getirsin
ler ve bu suretle ilerde büyük- istifadeler te
min edebileceğimiz, bize büyük döviz kaynak
ları teşkil edebilecek olan balıklarımızın kur
tarılması ve korunması işini sağlamış bulun
sunlar.
İkinci temennim, yine aynı mevzua mütaalliktir. Biliyorsunuz ki, Zabıtai Saydiye Nizam
namesi dinamitle balık avlanmasını meneder.
Aynı zamanda limanlar dâhilinde denizin dibi
ni tarayan, alama taratna denilen ağlarla, zıp
kınla balık avı menedilmiştir. Buna rağmen
ta Hopa'dan, İskenderun'a kadar olan sahille
rimizde senelerden beri dinamitle balık avlan
mak suretiyle balık katliamı devam etmektedir.
Her hangi bir balıkçı üç, beş kilo balık avla
mak için bir dinamit atar, milyonlarca diyebi
leceğim küçük balıkları imha eder. Bunlarla
mücadele edilememektedir. Çünkü, mücadele
teşkilâtımız kâfi değildir, zayıftır. Aynı mev
zua dönüyorum. Keza körfez ve limanlarda di
bi tarıyan ağlarla avlanmak memnu olduğu
halde balık avlanmaktadır. Bendeniz bir ama
tör balıkçıyım. Mötörüm vardır. Her yaz İz
mir'de balık avlarım. Ben oraya gittiğim za
man körfezdeki balıkçılar beni bir kurtarıcı
telâkki ederek etrafıma
toplanırlar ve bana
dert yanarlar. Gümrük teşkilâtının lâyıkiyle
mücadele etmediğinden ve İzmir Körfezi dâhi
linde balık kalmıyacağmdan acı acı şikâyet
ederler. Ben kendime bunu bir mevzu olarak
almış bulunuyorum. Her sene bütçesinde tek
rar ederim; Bakandan rica ederim, istirham
ederim. Vadederler fakat netice değişmez.
Bu bakımdan Sayın Bakanımızdan tekrar rica
ediyorum; çok hassas olmamız lâzımgelen bu
mevzuu ele alsınlar. Esasen kanun dinamitle,
zıpkınla avı menetmiş bulunmaktadır. Bu su-
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retle kaçak balık avlıyanlarla mücadele kanu
nen gümrük teşkilâtına verilmiştir. Bu bakım
dan kanun hükümlerinin yerine getirilmesi, ve
tabiî servetlerimizin başında gelen balık nesli
nin korunması için mücadeleyi artırmamız lâ
zımdır.
Maruzatım bundan ibarettir.
REİS — Efendim; rey
bitmiştir.
Şemsettin Mursaloğlu;

verme

muamelesi

ŞEMSETTİN MULSALOĞLU (Hatay) —
Efendim; bendenizin de cenup vilâyetlerinde
ikamet eden her vatandaşın ıstırabına benziyen bir ıstırabım vardır. Ve bu hususta Güm
rük ve Tekel Vekâletinden temenni ve ricala
rım vardır. Şüphesiz ,bu temennilerim, tama
men cenup hudutlarımızdan Suriye yolu ile ka
çırılan mallar için alınması lâzımgelen tedbir
lerdir.
Muhterem arkadaşlarım; cenup hudutları
mızdan, milyonlarca liralık her türlü mahsulü
müz, Suriye yolu ile, Beyrut limanından, ta
mamen kaçak olarak «reexport» yapılmak sure
tiyle yabancı memleketlere .gönderilir. Bilhassa,
son senelerde Antep fıstığı bunun en bariz mi
salidir. Bundan iki ay kadar evvel İskenderun
Ticaret Heyetiyle yapılan bir toplantıda tüccar
larımızın bilhassa Sayın Meclis Reisimize ve
Dahiliye Vekilimize bu hususta mâruzâtları ol
muştur.
Dediler k i ; bundan bir iki sene evvelsine
kadar yalnız İskenderun limanından Amerika'
ya 5 bin ton Antep fıstığı ihraç edilirdi, bugün
İskenderun'dan bir kilo bile ihraç edilmediği
gibi herhangi bir limanımızdan da Amerika'ya
veya yabancı memleketlere fıstık ihracı yapıl
mamaktadır. Aynı insanlar Beyrud'daki bir li
mandan bu malların Amerika'ya ihraç edildiği
ni ve bunun karşılığı olan paraların ve kaçak dö
viz olarak memlekete ithal edildiğini ayrıca söz
lerine ilâve ettiler.
Muhterem arkadaşlarım; bilhassa gümrük
bakımından takibi lâzımgelen bir mesele ol
makla beraber- aynı zamanda bizim en ziyade
sıkıntı hissettiğimiz döviz işimizle de yakından
alâkalıdır.
Muhterem arkadaşlarım, mesele yalnız An
tepfıstığı meselesi değildir, yüz bin rakamı
ile ifade edilebilecek miktarlarda koyunları-
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mız Suriye hudutlarından yine Bçyrut'tan ve
ya Lâzkiye limanından ihraç edilmektedir. Bun
ların pralarmı da döviz olarak memlekete ge
tirememekte ve Ticaret Vekâleti tarafından bu
nun da kontrolü
yapılamamaktadır.
Tabiî bu sözleri Gümrük ve Tekel Bakanlı
ğının vazifelerini yapmadığını ve kaçakçılığa
sebebiyet verdiğini ve yahut hudutta kâfi mik
tarda muhafız tekilâtı bulunmadığını iddia et
mek için söylemiyorum. Dâva gayet basittir.
Menfaat karşısında insanlar tahammül edemi
yorlar. Bu bir arz ve talep kaidosidir. Hepinizin
bildiri bir meseledir. îç piyasamızda karşılığı
280 kuruş olan bir doların Suriye'deki muka
bili 6 - 7 lira gibi büyük bir paradır, bu para
malı kaçıranın eline geçiyor. Birçok insanlar
bu işi meslek haline getirmiş bulunuyorlar.
Hakikaten hudutlarımızda birçok askerlerimiz
Gümrük Muhafaza teşkilâtı ve gümrük memur
larımız vardır. Bunlar da vazifelerini yapabil
dikleri kadar yapıyorlar. Fakat muhterem ar
kadaşlar, bu zecri tedbirlerin bu derdin dâvası
olmadığım hepimiz gördük. Bunun için buna
bövle silâhlı bir baraj tesis etmektense ekono
mik bir baraj, bir engel vücuda getirelim. An
cak bu suretle vaziyetin önüne geçebiliriz.
Memnuniyetle müşahede ediyoruz ki Hükü
metimiz toprak mahsullerine prim vermek yo
luna girmiştir. Onun için bu gibi ihraç malları
mızı da Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti tetkik
eder, Bilhassa ajanları vasıtasivle hangi liman
larda ne miktarda ihraç edildiğini tesbit eder
ve yabancı memleketlerdeki değerine yakın bir
değerle bu malların primini hükümet verirse o
zaman bu dâvayı halletmiş oluruz. Muhterem
arkadaşlar; bugünkü halin içtimai zararlarını
da görmekteyiz. Bilhassa hudut vilâyetlerinde
oturan insanlar bunu yakînen bilirler. Tasavvur
buyurun, Anadolu'nun sâf ve temiz havasından
ayrılan binlerce vatan evlâdı asker hudut mu
hafızı olarak 1'8 - 20 yaşlarında hududa gidiyor.
Bunların malî sıkıntılarını tasavvur edersiniz;.
Bu insanların maatteessüf menfaatle karşı kar
şıya getirilmek suretiyle ahlâkları da ifsat edil
mekte, yurtlarına memleketinin kanun ve nizam
larına itaat etmiyen insanlar olarak dönmekte
dirler.
Muhterem arkadaşlarım, kaçak mal mevzu
unda memlekette o kadar büyük bir alışkanlık
olmuştur ki bu hal biraz da moda haline geti-
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rilmiştir. Bilhassa iskenderun ve Adana gibi
şehirlerin çarşılarında hakiki Türk malı olan
birtakım malları dahi açıkgöz tacirler Suriye
malı gibi göstererek satmaktadırlar.
REİS — Şemsettin Bey iki dakikanız kaldı.
ŞEMSETTİN MURSALOĞLU (Devamla)
— Vaktimiz dar, mâruzâtım uzundur. Ehemmi
yetli bir noktaya daha temas edeceğim.
Gümrük suçlarına karşı ağır müeyyideler
mevcuttur. Devletin vazifesi elbetteki vatanda
şa suç işletip onu cezalandırmak değildir. Hu
dut vilâyetlerimizde ve kazalardaki hapishane
ler kaçakçılık suçlarından mahkûm ve maznun
insanlarla doludur. Bu derdin yegâne çaresi
iktisadi tedbirlerdir. Ben bu ciheti bilhassa is
tirham edeceğim.
Muhterem arkadaşlarım, bir de dışardan
memleketimize kaçırılan kaçak eşyalar vardır,
bunların en ehemmiyetlisi de eski elbise üzeri
nedir. Son zamanlarda bunun ithali hususun
da kolaylık gösterilmiştir, ama ithalât için bu
tedbirde nakâfidir. Çıplak kalmış bir köylü va
tandaş düşünün, esasen hudut köyünün yanıbaşmdan geçmektedir. Hiç denecek para ile
kendine bir ceket ve bir pantalon almaktadır.
Bunlar Amerika'dan gelmiş eski elbiselerdir.
Muhterem Vekilimizden rica ediyorum, bu eski
ceket ve elbise işini nazarı itibara alsınlar, is
tirhamım bunlardır. Hepinizi hürmetle selâmla
rım. (Alkışlar)
REİS — Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum
Müdürlüğü 1955 yılı Bütçe Kanunu için (287)
rey kullanılmış, netice, (282) kabul, (5) ret ola
rak tezahür etmektedir. Muamele tamamdır,
ekseriyetle bütçe kabul edilmiştir.
İlhan Sipahioğlu.
İLHAN SİPAHİOĞLU (İzmir) — Muhte
rem arkadaşlar; bundan dört beş sene evveli
ne gelinceye kadar bütün satışları müstahsil
bakımından yürekler acısı bir hâl arz ederdi.
Büyük sermayeli birkaç yabancı firmanın
empoze ettiği fiyatlar ve satış sırasında tertibettiği piyasa oyunları ile mahsul, müstahsilin
elinden mümkün olduğu kadar düşük fiyatlar
la alınırdı. Bu firmaların piyasaya hâkimiyet
lerine, müstahsil o kadar inanmıştı ki, her ne
pahasına olursa olsun tütünü onlara satabilmek
bir muvaffakiyet telâkki edilirdi. Bu sebeple
piyasanın ilk gününde alıcı firmaların yazıha-
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nelerine hüeum edilir, kapılar, pencereler teha
cümden kırılır, binbir zahmetle yetiştirilen tü
tün mahsulü müstahsilin haysiyeti pahasına bir
sürü rica ve minnetle satılırdı. îlk gün geçince
fiyatlar sistemli bir şekilde kırılır, her gecikme
müstahsil aleyhine tecelli ederdi. Günler uza
dıkça alıcı müstağni, müstahsil zebun fırsat
düşkünü ufak tüccar türer, tütün yok pahasına
satılırdı. Şayanı esef olan bir cihet de bu du
rum muvacehesinde Tekel İdaresinin âtıl kal
ması, hattâ günler ilerledikçe fiyat kırmak su
retiyle diğer alıcıları âdeta' teşvik etmesi idi.
Demokrat Parti iktidarından sonra vaziye
tin büsbütün değişmiş bulunduğunu
iftiharla
işaret etmek icabeder. İktidarımızın ilk günün
den beri tatbik edilen (tütün son yaprağına ka
dar değer fiyatına satmalmacaktır. Fiyat kırılmıyacaktır), parolası eski günlerin hâdiselerini
tarihe gömmüştür.
Dün, müstahsil; alıcının arkasından koşar
ken bugün tüccar müstahsili elde etmeye çalış
maktadır. O kadar ki piyasa bu sene evvelce
tesbit edilen tarihten bir hafta önce açılmasına
rağmen, tüccar o güne kadar da sabredememiş
rekoltenin büyük bir kısmı piyasa gününden
önce satılmıştır. Artık müstahsil kendisini mü
essir bir devlet himayesinde hissetmektedir. Şu
birkaç sene içinde elde edilen bu muvaffakiyet
ten dolayı hükümeti ve Tekel İdaresini hararet
le tebrik eder.ve muvaffakiyetlerin temadisini
dlerim.
En güç ziraatle uğraşan tütün müstahsilinin
birçok dilek ve şikâyetleri vardır. Tütün ekim
sahalarının yeniden tesbiti, piyasanın verken
açılması, karaborsa tâbir edilen piyasa dışı alış
verişin önlenmesi, tütün alıcılarına teminât gös
terme mükellefiyetinin yüklenmesi en başta ge
len isteklerdendir.
Bunlardan başka, senelerdir askıda duran
% 5 1er meselesi de artık müstahsilin sabrını
tüketmiştir.
Malûm olduğu üzere 1947 senesinden beri
682 sayılı ve ona mütenazır koordinasyon ka
rarları ile tütün piyasasının düzenlenmesi maksadiyle kurulacak bir müessesede kullanılmak
üzere müstahsilin tütün satış bedellerinden ön
celeri yüzde beş, bilâhara yüzde dört ve son
senelerde yüzde 2 prim kesilmektedir. Bu yollabugüne kadar 65 milyon lira toplanmıştır. Bu
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x tarzda bir para kesilmesinin ne dereceye kadar
demokratik olduğundan sarfınazar, müstahsilin
kâr mı zarar mı ettiği nazara alınmaksızın
gayrisâfi hâsılat üzerinden alman bu primler
zararlı senelerde çok ağır gelmektedir. Bundan
başka, anonim şirket olarak tesis edileceği, Tica
ret Vekili tarafından bildirilen bu müessesenin
kuruluşunun çok gecikmiş olması, haklı şikâ
yetlere yol açmakta Devlete olan itimadı sars
maktadır. O kadar ki, imkân olup da bugün bir
şahıs çıkararak % 5 lerden müterakim meblâğ
ları yarı bedelle devir almaya hazırım dese,
kanaatimce bütün müstahsil bu teklifi tehalükle
kabul edecektir. Zira birçok kimseler bu işin
bir sonunun geleceğine güvenini kaybetmiştir.

Uzayıp giden bu durum üzücü haller yarat
maktadır. 1947 den bu yana 8 senelik devre
birçok kimselerin malî durumlarında esaslı de
ğişiklikler yapmıştır. Evvelce zengin iken büyük
tütün ziraati yaptığı için yüzde beşler yolu.ile,
binlerce lirası bloke edilen şahıslardan bugün
çok düşkün hale gelenler vardır. Bugüja asgari
yardıma muhtaç hale gelmiş bulunan bu kabîl
müstahsıllarm binlerce lirasının bu yolla don
durulmuş olması,' varlık içinde yokluk yarat
maktadır.
Bundan başka tütüncülüğü terk etmiş kim
seler veya ölmüş tütüncünün tütüncü olmıyan
mirasçılarına kurulacak anonim şirket veya
alelûmum tütüncülere yapılacak yardım hiçbir
fayda sağlıyamıyacağı halde onların da parala
rının iade edilmemesi hususunu müdafaaya im
kân yoktur.
Anonim şirket, kooperatif her ne kurula
caksa bir an önce kurulmalıdır. Gerçi Sayın
Sıtkı Yır cali bir ay kadar önce, bu hususta bir
kanun teklifinin yakında Meclise sevk edilece
ğini bildirdi ise de geçen sene Sayın Emin
Kalafat'm, ondan önce Gümrük Tekel Vekili
sıfatiyle Sayın Sıtkı Yırcalı'nın, daha önce
Sayın Nuri özsan'm bu mealdeki vaidlerini ken
di ağızlarından işitmiş bulunan tütün müstahsilinin; yakında, tâbirinden ne anlaşılmak icabedeceğini sormakta hakları vardır kanaatin
deyim. Müstahsil bunun ayını, gününü hattâ
saatini sabırsızlıkla beklemektedir.
Bu kanunun bir an önce Meclise getirilme
sini ve bugünden teklifin sevk edileceği tari
hin efkârı umumiyeye duyurulmasını Sayın Veilden rica ederim.
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ABDÜRRAHMAN
FAHRÎ
AÖAOĞLU
(Konya) — Muhterem arkadaşlar, İnhisarlar
bütçesinde her sene bir artış görüyoruz. 1954
de 20 milyon 41 000 lira iken bu sene 23 900 000
liradır, arada 4 milyon liraya yakın bir artış
vardır.
Yatırımlar bütçesi de 15 144 000 lira iken,
bu sene 23 milyon küsur liraya çıkmıştır, 8
milyon da burada fazlalık vardır.
Halbuki biz, hükümet beyannamesine baka
cak isterdik ve beklerdik ki, İnhisarlar bütçesi
seneden seneye azalsın. Çünkü hükümet beş se
ne evvelki beyannamesinde, birkaç madde müs
tesna olmak üzere bütün maddelerin inhisardan
çıkarılacağını vâdetmiş ve Meclis olarak da
tasvibetmiş idik. Bugüne kadar kibrit müstesna
hiçbiri gelmedi. Ben muhterem Vekilimizden ri
ca ediyorum, bu mevzu daha fazla gecikmesin, ge
cikmeye tahammülü de yoktur. 1956 bütçesi gel
meden evvel Hükümet beyannamesinde va'dedilen hususlar yerine getirilsin.
Kaldı ki parti programında inhisarların tamamiyle tasfiye edileceğine dair de kayıt vardır.
Muhterem arkadaşlar; bunun üzerinde bu
kadar hassasiyetle durmamın sebebi vardır; iki
sene evvel burada İnhisarlar bütçesi görüşülür
ken de söylemiştim. Şimdi de tekrar edeceğim.
Bütçenin 19 ncu sayfasında bir tahlil vardır
bu tahlillerden bir iki rakam alacağım.
Biranın nakliye ve muhafaza masrafı litre
başına 22 kuruş, bu nakliye az mı çok mu, bu
nun üzerinde duracak değilim.
İspirtonun nakliye ve muhafaza masrafı litre
başına 4 kuruş 75 santim. Denebilir ki, ispirto
lar şişe içinde taşınmaz onun için masrafı azdır
biz litre başına beş kuruş ve nihayet on kuruş
şişe masrafı ilâve ettik. 14 kuruş 75 santim 15
kuruş yapar.
Şimdi, bir rakam vereceğim, hayret etmemek
mümkün değil. Hemen onun altında rakının na
kil ve muhafaza masrafı 65 kuruştur. Bunun ye. kûnurtan masrafa inikası 5 851 000 liradır. İs
pirtoda 4 kuruş 75 santim, birada 22 kuruş ol
duğu halde neden rakıda 65 kuruştur?
Tekrar ediyorum, Hükümetimizin va'di olan
beyanname hükümleri yerine getirilsin. Gelecek
yıllarda bu idareyi yavaş yavaş tasfiyeye doğru
gidelim. (Alkışlar)
REİS — Cemal Tüzün.
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CEMAL TÜZÜN (Kocaeli) — Muhterem ar
kadaşlarım; hatırımda kaldığına göre 10 sene
kadar evvel Bakanlardan biri Umum Müdürlüğe
gidiyor. Tekel Umum Müdürlüğünde daireleri
teker teker geziyor. Her odada Bakanın karşı
laştığı memur kendisine takdim ediliyor. Şef,
şef, şef.. Nihayet daktiloların odasına gidiyor.
Bakan dayanamıyor, bunlar da daktilo şefi mi
diyor. Şef olmıyan memurunuz yok mu, diyor.
Hamdolsun o günden bu yana bu mevzuda onnevi ıslahat yapılmaktadır. Ve Tekel Umum
Müdürlüğü camiasında bir ıslahatın yapılması
ve diğer dairelere nazaran fazla maaş ve ücret
alan bu arkadaşlarımızın bir nizama konulma
sı elzemdir. Ancak bendeniz bu camiada çalışan
arkadaşlarla yakın temaslarım olduğu için bil
mekte ve görmekte ve işitmekteyim ki bugün
Tekel Umum Müdürlüğü camiasında yapılmak
istenilen bu ıslahatın dozu kaçırılmaktadır. Çok
iyi takdir edersiniz ki amirliğin en belli başlı
vasıf ve mümeyyizlerinden birisi kendisini sev
direrek saydırmaktır. Şiddet zihniyetiyle hare
ket fayda yerine zarar getirir.
Muhterem arkadaşlarım; Tekel, Genel Mü
dürlüğü camiasında bir teknik şef mevzuu var
dır, kadrosu vardır. Bütçe Komisyonundaki
müzakereler sırasında da bu hususta malûmat
rica ettim fakat tatmin edilemedim. Şunu arz
ve beyan etmek isterim ki teknik şef kadrosun
da çalışan arkadaşlar ücret veya maaş olarak
625 liradan 850 liraya kadar aylık almaktadır
lar, fakat bu arkadaşların teknikle hiçbir alâ
kası yoktur. Hattâ bunların içinde eksper olan
larını bile göstermek pek az mümkündür. Bu
arkadaşlar taşra teşkilâtında başmüdürlük mer
tebesine, şube müdürlüğü mertebesine erişmiş,
işe yaramaz hale geldikleri anlaşıldığından bir
odaya toplanmakta, bordrolara imza ederek her
ay maaşları verilmektedir. Bu mevzuu Sayın
Vekilin ehemmiyetle ele almasını ve bu arka
daşları işe yarar vazifelerde kullanmalarını ri
ca ediyorum.
Arkadaşlar; Tekelin bir kibrit fabrikası var.
Bu fabrika meşgale itibariyle teknik bir mües
sese olmasına rağmen başındaki arkadaşımızın
teknikle zerre kadar alâkası yoktur. Kibrit fab
rikası, kibritin belli başlı metaı olan kavak odu
nunu dâhilden, Orman Umum Müdürlüğünden
yılda 5 - 1 0 bin metre küb olarak her sene tah
sis suretiyle alır. Ve bunların nakil işi mütaah-
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hitlere verilir. Fakat nakil işlerinde, mütaahhit- II davet etti. Mmtakalardan gelmiş mümessille!*
de vardı. Beraber tütün mevzuu üzerinde uzun
lerle; yaptıkları mukaveleler tamamen tek ta
uzadıya görüştük. Türkiye tütüncüleri mümessil
raflıdır, tomrukların naklinde bir müddet ge
lerinin bu mevzu üzerinde muhtelif arzu ve ka
cikmeden mütevellit, fabrikanın zararı mevzuunaatleri vardı. Bir kısmı, bilhassa Ege tütüncü
bahis olmadığı halde mütaahhit arkadaşlara,
leri kooperatif mevzuu üzerinde hemfikir idiler.
günlerce, aylarca ve hattâ senelerce 100 bin li
Marmara bölgesinden gelen biz tütüncüler ban
ralara varan navlun bedelleri verilmemekte ve
ka mahiyetinde olmasını istiyorduk. Yurdun
60, 70, 80 bin lira gibi gecikme cezası tahakkuk
muhtelif bölgelerinden gelenler ise iktisadi dev
ettirdikleri halde, tüccar arkadaşların hiçbirisi
let teşekkülü olmasını istiyorlardı. Bâzıları ano
bu gecikme cezasını ödememişlerdir. Nihayet,
nim şirket ve bâzıları ise banka mahiyetinde bir
neticede idare hak yoluna gelerek 98 bin liralık
anonim şirket olmasını istiyorlardı. Nihayet bü
ceza 38 kuruşa indiriliyor ve fakat nakliyeci
tün arzuları cami bir kanun tasarısı hazırlandı,
vatandaş perişan oluyor.
Ziraat Encümenine tasarı sevk edildi. Tütünle
Muhterem arkadaşlarım, kibrit fabrikasına
ilgili bir mebus olduğum için, diğer mebus arka
nakledilen binlerce metre küb kavak tomruğu
daşlarla encümene gittim bu mevzuda söz aldım
üst üste konur ve en sonra gelen evvel sarf edil
ve tasarıyı tenkid ettim. Tasarı nev'i şahsına
diğinden ve daha evvel, aylarca hattâ senelerce
mahsus bir tasarıdır. Hükümet de tadil etmek
• evvel konan kavak tomruğu kullanılmadığından
mecburiyetini hissettiği için tasarıyı geri aldı.
bunlar çürür. Binaenaleyh bu istifleme işinin bir
Yeni tasarı üzerinde de günlerce encümende mü
sıraya ve yola konması için emir vermesini Sa
zakere cereyan etti. Nihayet bir karma komisyon
yın Vekil Beyden istirham ederim.
teşkil edildi, tasarı oraya gitti. Bu tasarının al
Muhterem arkadaşlar, bu arada Sayın Ve
tında imzası olanlar; söz hakkım mahfuz kalmak
kil Beyin de üzerinde hassasiyetle durduğuna
şartiyle, diye imza koydu. Nihayet Heyeti Umuinandığımız ve bunu müşahede ettiğimiz bir
miyeye geldi.
mevzua da temas etmek istiyorum.
Arkadaşlarım, bu müddet zarfında tütün böl
îster mebus olsun, ister vatandaş
olsun,
gelerinde mütemadiyen mevzuları üzerinde has
gümrük muayenesinde gümrük memurlarının
sasiyetle duruyor ve birbirleriyle muhabere edi
daha nazik davranmaları lâzımdır. Gümrük me
yorlardı. Nihayet Marmara tütüncüleri Bursa
murları da şüphesiz insandırlar, şerefli ve na
merkezinde bir kongre akdettiler. Orada bir
muslu kimselerdir. Ancak 15 - 20 lira gibi bir
noktai nazara vardık ve bunun bir banka mahi
maaşla çalışmaktadırlar.
Bu arkadaşlarımızın
yetinde olmasını istediler. Nihayet bu arzu Ege
günlük hayatlarının kontrol edilmesini, otur
tütüncülerine de intikal etti. Bir sene sonra Burdukları, kalktıkları, yattıkları yerlerin tetkik
sa'da bütün Türkiye tütüncülerine şâmil olmak
edilmesi suretiyle bunların murakabe altında
üzere bir kongre toplandı. Bu kongre ittifakla,
bulundurulmasını bu arkadaşlarımızın içerisinde
bir banka mahiyetinde olmak şartiyle bir tütün
binde bir de olsa ahlâkî zaafa düşmesi ihtimali
kanununun hazırlanmasını istedik Türkiye tü
olanların bu feci akıbetten korunmasını bilhas
tüncülerinden müteşekkil yirmi kişilik bir he
sa rica ederim.
yet Ankara'ya geldiler. Hükümetle, Reisicum
RElS — Sadettin Karacabey.
hur ile temas ettik; nihayet arzularımızı dile
SADETTİN KARACABEY (Bursa) — Muh
getirçük. Bu suretle -Ticaret Vekâletine, hükü
terem arkadaşlarım, hiçbir suretle aklımdan,
metçe direktif verildi. Hâdise bu suretle cereyan
şimdiye kadar gelmiş ve geçmiş Tekel bakanları
etmiştir. Binaenaleyh burada hükümetin hiçbir
nın müdafaasını yapmak geçmez. Ama realite
günahı yoktur. Tütüncüler esas mevzular üze
leri, tütün yüzde beşleri üzerinde konuşan izmit
rinde anlaşmamışlardı. Münakaşası yapılmış;
Mebusu arkadaşıma huzurunuzda arz etmek is
noktai nazarlar belirmiş, bu suretle de muamele
tekevvün etmiş oldu. Beklediğimiz kanunun çok
terim.
Bendeniz çiftçi olduğum için ilk defa böyle I yakın bir zamanda geleceğini Ticaret Vekili ar
bir mevzuu ele alan vekâlet, muhtelif mmtakakadaşımız haber verdi. Hâdise budur. Efkârı
ların tütün eken çiftçilerini Ticaret Vekâletine I umumiye hâdisenin hükümetlerin kabahati değil
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biz müstasıllarm anlaşma mevzuunda gecikme
sinden ileri gelmiş olduğunu bilmesi lâzımdır.
REÎS — ihsan Daî.
ÎHSAN DAÎ (Gazianteb) — Çok muhterem
arkadaşlarım; benden evvel konuşan bir ar
kadaşım Anteb fıstığı mevzuu üzerinde dur
muşlardı. Benim bu mevzuda ilâve edeceğim
bâzı hususlar vardır. Cenup hududunda son
zamanlarda kaçakçılık mevzuu hakikaten bir
dert halini almış bulunmaktadır. Memleketin
bu sahada yaKnız kaybettiği dolarların miktarı
son senelerde 15 milyona yaklaşmaktadır. Bu
40 milyon Türk lirası eder. Bilhassa bugünkü
büyük envestisman plânlarının tahakkuku yo
lunda döviz ihtiyacımız ve fabrikaların yedek
parçalarını bulmakta zorluk olan bir devrede
bu dövizlerin memleket dâhilinde kalmasını te
min edecek tedbirlerin alınmasındaki gecikme
nin memlekete nelere mal olduğu meydanda
dır ve açıktır. Bir misa'l olarak arz ediyorum
ve diyorum ki, 1951, 1952, 1953 ve 1954 sene
leri istatistikleri tetkik edildiği zaman memle
ket dâhilinde istihsal edilen 7 000 ton fıstık
mahsulünden bir tek santim dolar memlekete
döviz girmemiştir. O halde bu istihsal edillen
fıstıklar Amerika'ya kadar nasıl gidebilmiştir?
Ve bundan elde edilen dolarlar nerede kalmış
tır?
Vaziyet şundan ibarettir arkadaşlar: Bu
fıstıkların Suriye'ye kaçak nakli gayet kolay
bir şekilde yapılmaktadır. Bunda hiç şüphe
mevcut değildir. Binaenaleyh Suriye'ye inti
kali eden bu fıstıklar için Türkiye'ye ödenen
para, kiloda Türk lirası, 4,5 liradan ibarettir. ı
Filhakika Türkiye'de bulunan tüccarlar müstahsıldan bu mahsulü ancak 3,5 Türk lirasına
maletmektedir. Halbuki bugünkü ihracat im
kânlarına göre Amerika'da bir kilo fıstık be
deli bir dolardır. Binaenaleyh Merkez Bankası
Türk • tüccarlarına fıstık satışından elde ettiği
doliârlar için dolar başına 283 kuruş ödemek
tedir. Halbuki kendisi kilosunu 350 kuruşa malettiği fıstığı kilosu bir dolar üzerinden satınca
283 kuruş Merkez Bankasına ödenecektir. Ki
losu 350 kuruşa elde ettiği fıstığın 283 ten res
mî yoldan ihracetmesine imkân yoktur.
Binaenaleyh arz ettiğim gibi, diğer mallarla
4,5 liradan Suriye'ye satmaktadır ve Suriye'
den tüccar bunu dolar olarak memlekete getir
mektedir. Getirilen dolar kambiyo piyasası Su-
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riye'de serbest buliunduğu içindir ki, bu dolar
ların bedeli 7 liradan Suriye'de satılmakta ve
satılan dolar bedelinden Suriyeli tüccar 4,50 li
ra üzerinden bedelini Türk tüccarına ödedik
ten sonra ayrıca kilo başına iki buçuk lira ka
zanmaktadır. Böylece fıstık istihsalimizin yüz
de 33 ü kıymeti karşılıksız olarak ecnebi mem
lekete gitmektedir.
önümüzdeki mahsulün
de asgari on bin ton civarında olduğu tahmin
edilmektedir. Az bir miktar değildir ve dün
ya piyasalarında aranan lüks ve kıymetli bir
metadır. Dolar temin edecek bir metadır. Bu
hususta tedbir alınmazsa on bin ton fıstık kar
şılığı olan 12 milyon dolar memleket haricine
çıkmış olacaktır. 12 milyon dolar karşılığı bu
gün takriben 30 milyon Türk lirasıdır ki, bu
30 milyon liralık dövizin bugünkü şartlar için
de memleketin ihtiyacı için ehemmiyetini He
yeti Celilenizin gözden uzak tutmıyacağma
kaaniim. Bu, yalnız fıstık değildir, bunun ar
kasında zeytinyağı, zaman zaman akdarı, mer
cimek de aynı yolu tutmaktadır.
Yine mühim mahsullerimizden birisini teş
kil eden fındık da Karadeniz'den Cenub'a doğru
kayarak fıstığın yoliunu takibettiği bize mek
tuplarla haber verilmektedir.
Arz ettiğim gibi fındığın da bu yoldan mem
leket dışına çıkarılmasiyle mâruz kalacağımız
döviz kayıplarını düşünüp derhal tedbirlerimi
zi almak zorundayız. Bu mevzuda alınacak ted
birler de güç değildir. Bu işin metodu muay
yendir, muayyen büyük sermayedarlar idare
etmektedir. Bu sermayedarların miktarları da
mahduttur, fakat servetleri muazzamdır. Bu
na karşı alınması lâzımgelen tedbir ise, her
şeyden evvel Türk milletinin en kıymetli var
lığı olan dövizlere el uzatanlara, el uzatmaya
cüret ve cesaret göstermiş olanlara tatbik edil
mek üzere ağır cezai müeyyideler vaz'etmek
lâzımdır. Bir kere bunların çalıştıkları, bu
lundukları mıntakada kaçakçılık yaptıkları tesbit edildiği zaman, bunların, memleketin baş
ka taraflarına sürgün edilmesi lâzımdır, ilk alı
nacak en mühim tedbir budur. Şimdiye kadar
maalesef bu hususta tedbir alınmamıştır, üze
rinde durulmamıştır. Bunların bulundukları
mmtakadan uzaklaştırılması her şeyden evvel
bütün bu teşkilâtın çalışmaz hale gelmesi için
başlıca unsur olacaktır. Bâzı havaya doğru
yükselen apartmanlar bu şekilde çalışmanın
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mahsulüdür, muazzam servetler bu gibi çaliış- ] Bunu takiben zaruri mahiyet arz eden ve hal
ım giyimi ile, yiyimi ile sıkı alâka ye münase
maların mahsulüdür. Bu suretle iş gören ve
beti bulunan ve büyük kitlenin büyük ihtiyar
memlekete ihanet eden vatandaşların patrimunı karşılıyan maddelerden de % 10 -15 gibi ver
vanına kaçakçılğm mahkemece tesbit anında
gi alınması ve zaruri ihtiyaç vasfından uzak
el koymak yoluna gitmek, kaçakçılıktan ka
laştığı ve lükse kaçtığı nispette vergi nispeti
zandıklarının heyeti umumiyesini istirdadetnin yükselmesi prensibi hâkimdir. Vergi nispe
mek üzere cezai müeyyedeler koymak ve sür
tinin umumi vasatisi de %30 - 35 arasındadır.
gün cezalarını kabul etmek lâzımdır.
Bütün dünyada olduğu gibi bizim tarifemi
RElS — Vaktiniz tamamdır, efendim.
zin
de eşya fiyatlarını takibetmesini, hayat pa
Gümrük ve inhisarlar Vekili.
halılığının sebeplerinden biri olarak mütalâa
GÜMRÜK VE İNHİSARLAR
VEKlLl
etmek yerinde ve doğru bir mütalâa olmaz. Bir
EMlN KALAFAT (Çanakkale) — Muhterem
misal vermiş olsalardı, bunun hakikatle alâka
arkadaşlarım; konuşan arkadaşlarımı konuş
sının derecesini tarifeye bakmak suretiyle ce
ma sırasına göre cevaplandırmaya çalışacağım.
vaplandırırdım. Hayat pahalılığı üzerinde, bir
C. H. P. si namına konuşan Kemal Güven
kaç aylık tatbikatı olan sigara fiyatlarının da
arkadaşımız Gümrük Resminin hayat pahalılı
rolü olduğunu ifade ettiler. H. P. adına konu
ğını tevlidettiğini ifade ettiler.
şan, arkadaşımızın böyle bir iddia ile konuş
Malûmunuzdur ki, 1929 da kabul edilip,
masının siyasi bir konuşmadan ileri geçmedi
1954 senesi Haziranına kadar devam eden ve
ğini işaret etmek isterim. 1936 dan bugüne ka
1946 da bâzı ayarlamalar sırasında % 156 zam
dar sigara fiyatlarında yapılan zamlara rağ
gören 1499 No. lı Tarife Kanunumuz sıklet esa
men; sigara fiyatları, 1936 senesine nazaran üç
sına istinadeden bir tarife idi. Hazırlandığı ta
misli artmış bulunmaktadır. Halbuki, sigara
rih ile tadil gördüğü tarih, arasında geçen za
mamulünün % 90 dan fazlasının maddei asliye
man arasında konjonktürü takibedememesi ne
sini teşkil eden tütün fiyatları o seneden bu se
ticesi olarak eşyanın yükselen kıymetleri kar
neye bunun kat kat üstündedir. 1936 da vasati
şısında fevkalâde uzak durumda kaldığından
fiyat 41 iken 1953 deki vasati fiyat 233 olmuş
devletin varidatına dahi tesir eden bir azalma
tur. Demek ki, maddei asliyedeki fiyat artışı beş
kaydetmekte idi. Bunu telâfi etmek için 1946
mislinden fazladır. Bunun yanında mamul hale
da % 156 zam görmüş olmasına rağmen mak
getirebilmek için kullanılan malzemede, işçilik
sadı teminden yine çok uzak kaldı. Bunun ya
te ve sair umumi ve hususi masraflarda yine bu
nında bütün dünya ileri memleketlerinde tat
nispetlerde artışlar olmuştur.
bik edilen ve henüz tatbik etmiyenlerin de tat
Sigara fiyatlarında yapılan ayarlama ile is
bikine çalıştıkları tarife, memleket dâhiline gi
tihlâkte bir azalma olur mu olmaz mı endişesi
ren eşyanın kıymetine göre muayyen bir nis
bizzat bu işin başında bulunan biz, arkadaşları
pette vergi alınması prensibini güden ve advanıza dahi varit olmuştur. Fakat şükranla ifade
lorem esasına dayanan tarifedir. Bu itibarla
ederim ki zamların yapılmasını takibeden aylar
uzun bir mesai neticesinden sonra 1954 senesi
dan itibaren sigara mamullerinin her ay kaydet
Haziranından sonra Türkiye'de de gümrük ta
miş olduğu normal artış nispetinde en küçücük
rifeleri kıymet esası üzerine istinadettirilmiş
bir azalma meşhut değildir. Bunun tek sebebi
bulunulmaktadır.
bu geniş müstehlik kütlesinin alış kabiliyetinin,
Eski tarifenin son zamanlarında yeni tarife
ye göre lüks mahiyette ve zaruri eşyanın dışın
da kalan eşyadan alman vergi nispetleri
% 10-12 ye kadar düşmüş bulunmakta idi.
Kıymet esasına istinadeden yeni tarifemi
zin tanziminde göz önünde bulundurulan pren
sipler, memleketin kalkınması ile alâkalı yatı
rımlarda kullanılan alât, edevat ve makineler
den % 5 gibi gayet cüzi bir vergi alınmasıdır. I

istihlâk kudretinin gelmiş geçmiş senelerle mu
kayese edilemiyecek kadar artmış olmasından
dır.
Ayrıca şunu da ifade etmek isterim :
Yapmış olduğumuz bu zamlardan elde ede
ceğimiz munzam maddi imkânlarımız da yine
bu büyük kütlenin ihtiyaç ve intizarlarını karşılamıya hasredileeektir.
Gönlüm çok arzu ederdi ki bu hakikatları
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bilen Kemal Güven arkadaşımız da bu hakşi
naslığı ve kadirşinaslığı esirgememiş olsun ve
bunu ifade etmiş bulunsun.
Kaçakçılığın önlenmesi hakkında müessir
tedbirlerin alınmadığını ifade buyurdular.
Çok muhterem arkadaşlarım; bu mevzuu
birçok arkadaşlarım da ifade buyurdular; bu
mevzu bu kürsüden konuşulmaya başlandığı
günden beri kaçakçılık mevzuu mevcuttur. Fa
kat emin olunuz ki bunun azaltılması işinde
hükümet olarak alınması mümkün olan tedbir
lerin alınmasına teşebbüs ve tevessülde katiyen
kusur edilmemiştir. Malûmuâliniz olduğu oldu
ğu gibi Cenup hududumuz 1 000 kilometreye
yakındır. Hangi tarafın karşının, hangi tarafın
bizim olduğu dahi belli olmıyan bir yeknesak
lık ifade etmektedir. Kaçakçılığı % 100 önle
menin çok güç olduğunu gösteren bir manzara
arz eder. Bütün Cenup hududundaki er mev
cudumuz 5 800 kişidir. Buna 2 500 erin daha
ilâve edilmesini istedik. 1954 senesi bütçe tekli :
fimizde böyle bir talebin sahibi bulunduk. Fa
kat memleketin maddi imkânları arzularımızın
yüzde yüz is'afma imkân vermedi. 2 500 ün 700
adedini geçen sene himmetlerinizle aldık. Bu
sene de namınıza çalışan Bütçe Komisyonunun
kabulü ile 600 ilâve yapmış bulunuyoruz. Ge
riye kalan 1 200 nin de gelecek sene verilece
ği ifade buyruldu. 800 kilometrelik bir mesafe
de geri hizmetleri de dâhil olduğu halde hudut
larımızı bekliyen bu asker adedini yeter görme
mek lâzımgelir.
Memleketin çocuğu olduğumuz için ve hakikatları benim kadar bilen insanlar olduğunuz
için tevil gibi şeylere tevessül etmeksizin haki
kati ifade edeceğim. Motorlu vasıtalarımız az
dır. 260 olması lâzımgelirken 160 tanedir. Hep
sinin yenilenmesi gayet büyük para ve külfet
lere vabestedir. Bunların defaten yenilenmesi de
mümkün bulunmamaktadır.
Deniz motörlerinden arkadaşlar şikâyette
bulundular, haklıdırlar. Elimizde 11 tanesi «,çık
deniz motörü olmak üzere deniz vasıtalarımızın
sayısı 76 dır. Bunların süratleri 8 mildir, içinde
6 mil gidenler de vardır. Bunların yenilenmesi
için bir proje yaptık, 20 küsur milyon tutuyor
du, is'af edemedik. Amerikalıların harb sırasın
da Rus'lara verip bilâhara geri aldıkları birta
kım gemileri ucuz ele geçirmek için teşebbüse
geçtik. Hariciye Vekâleti delaletiyle yaptığımız
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teşebbüse Amerikalılar müspet cevap verdiler
ve fevkalâde ucuz olarak almamızın mümkün
olduğunu söylediler. Müşterek muayene heyet
leri gitti bunların iadesi sırasında camları un
haline getirmek suretiyle bunlar makinelere
dökülmüş olduğu tesbit edildi. Dedik ki 2 veya
3 tanesinden bir tane elde etmek mümkün değil
mi, mümkün değildir dediler. Fakat ortada bir
realite bulunduğuna göre bunu muhakkak su
rette tamir ve tedavisi icabetmektedir. Bunun
için de gelecek senelere sâri olmak üzere (deniz
motörlerimizi bugünkü medeni memleketlerdekilerin seviyesine çıkarmak ve önümüzden ka
çan birçok kaçakçıları takibederek süratle ya
kalamak için en seri bir vasıta alınmak üzere)
bir tahsisat kanunu ile huzuruâlinize gelece
ğiz. Kabul edildiği takdirde muayyen bir dev
rede bu noksanımızı telâfi etmek mümkün ola
caktır. Bu sene bütçemize 750 bin liralık bir
tahsisat koyduk, bununla süratli bir motor ala
rak bunu Ege havalisine vereceğiz. Bu suretle
orada muvaffak olacağımız kanaatindeyiz. Şu
nu da istitraden söyliyeyim, alacağımızı ümidettiğimiz bu tahsisatla nerelerden neler alabile
ceğimizi dahi tesbit etmek için teşebbüse geçmiş
bulunuyoruz. Gerek Amerika'dan ve gerek İtal
ya'dan aldığımız gayet güzel tekliflerin mahi
yetlerine ve mütehassısların ifadesine göre motörlerin arz etmiş oldukları şekil dolayısiyle en
mükemel şekilde oldukları anlaşılan bu motörleri alarak bu işin halli yoluna gidebileceğiz.
Bu, kaçakçılığın, tabiata, arazinin vaziyeti
ne ve elimizde bulunan maddi imkânlara taal
lûk eden cihetidir. Bir de, konuşan arkadaşları
mızın dahi işaret buyurdukları noktaya dikkat
buyurmuşunuzdur, kaçakçılık mevzuunda vâki
olan şikâyetler daha ziyade bize gelenden de
ğil de bizden kaçırılanlar hakkındadır. Bu betahsis tebarüz ettirilmiş bulunmaktadır.
Çok muhterem arkadaşlarım, bu, Gümrük
ve İnhisarlar Vekâletinin her türlü iktidarının
dışında kalan bir mevzudur. Nihayet iktisadi
icaplara tâbidir. Buradan görülen bir malın
dahilî piyasa ile mukayese edilemiyecek kadar
üstün bir fiyatla satılması keyfiyetidir. Ve ka
çakçılara ölümü göze aldıracak kadar cesaret
vermiş bulunmasiyle sabittir. Gazianteb Millet
vekili rakadaşlarım bundan bir, buçuk ay kadar
evvel bendenizi ziyarete geldikleri zaman aynı
şikâyetleri ve dertlerine ne şekilde deva bula-
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caklarmı ifade etmişlerdi. O sırada Ticaret Ve
kâleti ile temasa geçtik, Ticaret Vekâleti dü
şüneceğini ve bir karara varacağını söylemişti.
Nitekim düşüncelerini sayın arkadaşım Sıtkı
Yırcalı huzurunuzda burada ifade etmişlerdir.
Ayrıca umumi konuşma sırasında Muhterem
Başbakanımız dahi memleketin her türlü ihraç
metaının ihracını temin edebilmek için alınması
lâzımgelen tedbirlerin alınmasında kusur edil
mediğini ve lüzumlu tedbirlerin alınmasına de
vam edileceğini söylemişlerdir.
Arkadaşlarımızın şikâyetleri koyundan sonra
fıstık mevzuu olduğu için, huzurunuza gelme
den evvel, Ticaret Vekâleti ile temas ettim de
diler ki; bu hususta Ticaret Vekâletinin düşün
cesi fındık ve pamukta olduğu gibi bu koopera
tifler ile bunları müstahsilin elinden almak ve
ondan sonra ihracını sağlamaktır dediler; bunu
huzurunuzda arz ediyorum.
Yine Kamal Güven arkadaşımız, bira fabri
kalarının ihtiyacı karşılamaması karşısında, alın
ması lâzımgelen terbirlerin alınmasında tekâsül
edildiği gibi, yeni bira fabrikası yapılması
icabederken, Tekel bunu düşünmiyerek birayı
serbest bırakmak cihetini iltizam etmiş bulunu
yor, diye tenkid ettiler. Hakikaten arkadaşlarım,
Tekelin bütün mamulâtmda, güç yetiştirdiğimiz,
kısmen de birada olduğu gibi yetiştiremediğimiz bir inkişaf meşhuttur. İstanbul'daki bira
fabrikası 10 milyon litreliktir. Ankara bira fab
rikası 8 milyon litreliktir. Bu iki fabrikanın
istihasl kapasitesi 18 milyon litredir. Fakat
1954 senesi yazında bu iki fabrikanın forse bir
mesai ile imal ettiği biranın miktarı 24 milyon
litredir. Böyle olmasına rağmen biraz sıcaklar
ftaşladı mı her taraftan bira ihtiyacı karşılan
madığı için şikâyetler almaktayız. Bugünkü fi
ilî vaziyet, ne göndermek imkânını buluyorsak
o istihlâk edilmektedir. Yani istiyen istediği
kadar bira içemiyor, ancak gönderdiğimiz ka
dar içiyor. Biz tekel olarak hiç şüphesiz yeni
bir fabrika kurmak lüzumunu hissetmiş ve bu
nun çalışmaları içnfe girmiş bulunmaktayız. Fa
kat Ağaoğlu arkadaşımız, çalışma mevzularmıızın bir kısmını olsun serbest sektöre intikal et
tirmemiz icabederken bunun bugüne kadar tahakkak ettirilmemesinden dolayı, haklı bir tenkidde bulundular.
Bir arkadaşınız olarak benim de, en büyük
arzum, bu vekâlette bulunduğum müddetçe ta-
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hakkukuna çalıştığım, hattâ programımızın tat
bikinde ilk misali vermenin zevkini tatmak gi
bi biraz da egoistçe bir düşünmenin şevkiyle
realize ettirmeye uğraştığım mevzu müesseseslerimizden birini serbest sektöre intikal ettir
mektir. Dışarda ve içeride birçok hususi veya
hükmi şahsiyet halinde bulunan müesseselerle
temas ettik. F a k a t henüz daha muvaffak ola
madık. Holânda'lılarla halen temastayız. Bira
^fabrikası için bize İzmir'den, Sivas'tan, Eskişe
hir'den Afyon'dan, Diyarbakır'dan, hattâ dün
veya evvelki gün Amasya'dan teklifler oldu.
Biz hakikaten memleketin bira ihtiyacını temi
ne çalışırken yine bizim yardımımızla iştirak
halinde veyahut kendilerine lâzım gelen serma
yeyi bulmak hususunda alâkalanmak suretiyle
bunu hususi teşebbüse yaptırmanın peşindeyiz.
Kısa bir zamanda hususi teşebbüsün bunu yapamıyacağmı anladığımız takdirde on milyon litre
lik yeni bir bira fabrikası yapacağız. (Sivas'ta
mı sesleri).
Bu, işe talip olanların becerikliğine bağlı bir
iştir. Her yere kendi adamlarımızı gönderdik,
tetkikat yaptırdık, böyle bir müessese kurul
duğu takdirde rantâbl mıdır, değil midir? De
dik. Size B. M. M. kürsüsünden ifade ediyo
rum ; hakikaten fevkalâde rantabldır. Su gibi
istihlâk edilen ve müteşebbislerini başkalarına
güzel bir misal verecek kadar memnun edecek
bir teşebbüstür. Bu itibarla Agaofflu arkadaşı
mı kuvveden düşüncelerinin tahakkuku için ha
rekete davet ederim.
İnhisarlar İdaresinin İktisadi Devlet Teşek
külü olmadıkı tenkit edildi, ve bilhassa bu seneki umumi bütçe konuşmalarında ve alâka
lı vekâletlerin bütçelerinde Cemal Kıpçak ar
kadaşımız ayni gayeyi istihdaf eden, birbirine
vakln devamlı bir konuşmanın sahibi oldular.
İktisadi Devlet Teşekkülü karakteri arz eden
müesseselerin kuruluşlarında, çalışmalarında,
murakabelerinde, bir vahdet temini lüzumunu
belirttiler. Kendisi ile beraber olmamak için
hiçbir sebep yoktur, düşünce gayet mâkrldür.
Bildiğiniz gibi, İnhisarlar Umum Müdürlü
ğü mülhak bütçeli bir dairedir, maliyet hesa
bımız yoktur. Teknik Yardım Müessesesi bize
üc tane Amerikalı gönderdi. Bunlar bir sene
den fazla bir zamandan beri bizde çalışıvorlar.
Bizim teşkilâtımızı, muhasebemizi, maliyetimi
zi. satış teşkilâtımızı, hepsini tetkik ettiler ve
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hakikaten, bizim için kıymetli raporlar verdiler.
Muhasebe ile alâkalı olan şahıs hâlâ bizim yanı
mızda çalışmaktadır. Bu müessesenin kusuru
olan îktisadi Devlet Teşekkülü olmayışını te
lâfi etmek ve kendisine verilmesi lâzım gelen
bünyeyi vermek için hazırlıklarımızı tamamla
mış, teklifimizi Başvekâlete arzetmiş bulunmak
tayız. İnhisarlar Umum Müdürlüğünü de bir ik
tisadi devlet teşekkülü haline ifrağ etmenin tek
lifini yapmış bulunuyoruz. İnşallah 1955 sene
si içerisinde bunu da realize edeceğiz.
Yine Kemal Güven arkadaşımız çay istih
salinden bahsederken, bu yoldaki çalışmaları
mızın beklenildiği kadar hızlı gitmediğini, geri
kaldığımızı ve mahallî ihtiyaçları karşılayamadı
ğımızı ifade buyurdular ve yâlnız, kendi zaman
larında başlıyan bu teşebbüsün bizim tarafımız
dan da takibedildiğini görmekten mütevellit te
şekkürlerini beyan ettiler. Kadirşinaslıklarına
teşekkür etmekle beraber, haksız taraflarını da
cevaplamak isterim. 1951 senesinde çay istihsali
432 tondu. 1955 senesinde 900 tondur. Demek ki,
yüzde yüzden fazla bir fark vardır. Şunu da
sırası gelmişken söyliyeyim, arzu ederseniz nis
petleri de arz ederim, tekel mamulâtmda umu
miyetle % 35-40 bir artış vardır. 1950 ye naza
ran % 123 farkla çay başta gelmektedir. Memnu
niyetinizi mucip olur diye işaret edeyim. Bu
% 123 fark büyük şehirlerimizde, büyük kaza
ve kasabalarımızda değildir. Buralara eskiden
gönderdiğimiz çay miktarlariyle bugün gönderdik
lerimiz arasında pek büyük fark yoktur. Yük
seliş daha ziyade köylerdedir. Hepimiz bilhassa
seçim sıralarında seyyar vaziyette bulunduğu
muz zaman görüyoruz hangi köye gitsek köy
kahvesinde bir çay içmez misiniz? Demekteydi
ler. Eskiden demezlerdi. Çünkü kendileri de iç
mezlerdi.
Rize vilâyetinde, Gündoğdu'da Çayeli'nde üç
fabrika vardır ve bunlar bitmiş vaziyettedir.
Pazar, Hopa ve Maradit'te yeni üç tane fabrika
kurulması teşebbüsüne geçtik, ihalelerini de yap
tık. Bu sene bunlar bitecektir. Yalnız ben 1952,
1953 ve 1954 yaz aylarında bu havalinin istihsal
etmiş olduğu çaylardan bir yaprağmmın dahi de
nize dökülmediğini bildiğim ve bunu Rize'li ar
kadaşlarımız da teşekkürleriyle teyidettiği için
ihtiyaca yetişemediğimizi bilmiyorum, bunları
bana söylerlerse yardım mahiyetinde telâkki ede
rim. Ve kendilerine teşekkür ederim.
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Tütün; Tekel mamullerinden en ziyade in
kişaf kaydeden metaımızdan biri de tütündür.
1950 senesinde 18 milyon kilo mamul tütüne mu
kabil bu seneki istihlâkimiz 25 milyon kilodur.
Aradaki fark hakikaten çok büyüktür. Varidatı
mızın % 60 hattâ % 70 ini tütün varidatı teş
kil etmektedir. Kendilerinin evvelce inşasına ka
rar verip de bilâhara sarfı nazar edildiği için
ileri bir tenkid mevzuu addettikleri Maltepe
fabrikası için sipariş edilmiş olan alât ve maki
nelerin mühim bir kısmı gelmiş, izmir, Samsun
ve İstanbul'daki Cibali fabrikalarına monte edil
mek suretiyle kendilerinden beklenen hizmetin
çok mühim bir kısmını karşılamış bulunmakta
dır. Eğer bu makineler gelip mevcut olanlara
ilâve edilmiş olmasaydı 18 milyonla 25 milyon
arasındaki mamul tütün ihtiyacını karşılamak
mümkün olamazdı. Fakat bugün bu fabrikaları
mız, yer itibariyle, pek küçük bir makine koy
maya dahi mütehammil olmıyacak kadar dol
muş bulunduğu için yeni bir fabrika kurmak ih
tiyaç ve mecburiyetini duymuş ve bunun teşeb
büsüne geçmiş ve Vekiller Heyetinden de kararı
nı almış bulunuyoruz.
1947 de alman 50 milyon liralık tahsisattan
elimizde 20 küsur milyon lira vardır. Export tmport Bankasiyle yaptığımız anlaşmalarımız,
muhafaza edilmektedir. İnşallah bunun da te
melini 1955 senesi içerisinde atmaya muvaffak
olacağız.
ŞEFİK BAKAY (Kırklareli) — Yeri Malte
pe mi olacak!..
GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKİLİ EMİN
KALAFAT (Devamla) — Yerini de ayrıca dü
şünürüz.
*
Yine arkadaşlarımızın üzerinde durdukları
% 5 1er ve onlarla kurulacak banka meselesine
geçiyorum :
Sadettin Karaca Bey anlattı. Hakikaten bir
arkadaşımızın da ifade ettiği gibi ben de geçen
sene tütün mubayaa mevsimi dolayısiyle yapmış
olduğum gezintide her yerde bunu tekrar ettim.
Gelecek sene dedim huzurunuza geldiğim zaman
inşaallah bu müessese kurulmuş olarak gelece
ğim dedim. Fakat maalesef tahakkuk etmedi.
Hatırlarsınız iktidara geldiğimizin 3 ncü veya
4 ncü ayında idi. Ankara'da Târih Fatültesinde
tütüncüler kongresi yapıldı. Bu kongre nedense
kendilerinin eıi çok yükünü biz yüklenmiş bulun-
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mamıza ve vazifemizin mahiyeti itibariyle de ken- \
dilerinin menfaatleriyle kendileri kadar yakın
dan alâkadar bulunmamıza rağmen o kongrede
tesbjt edilen temenniler a" asında tekelin bu işle
c"! «ika I anmaması arzusu izhar edildi. Fakat buna
rağmen biz gene kendimizi birinci derecede bu
işle alâkadar bulduk. Kanun tasarısı hazırlandı.
1951 senesi Teşrinievvelinde öncelik ve ivedilik
le Büyük Millet Meclisine geldi. Büyük Millet
Meclisinde bir muhtelit komisyona havale edildi
komisyon toplandı. Fakat bilâhara 1953 senesi
Şubatında Ticaret Vekâleti noksan tetkikleri ta
mamlayıp kanunu daha mükemmel hale getirmek
üzere bu teklifi muhtelit encümenden geri aldı.
Salahiyetli Bakan arkadaşımız buna temas etmiş
tir. Ben de bu mevzu ile yakından alâkadar olan
bir arkadaşınızım, takibediyoruz. Hep bildiğiniz
gibi en son Bursa Tütüncüler Kongresinde izhar
edilen arzuya uyularak bir banka kurulması şek
lindeki tasarı ele alındı, son redaksiyonu bitir
miş. Pek yakında buraya gelecektir. Hiç şüphe
siz burada gerek tütün mmtakasmda bulunan
arkadaşlarımız, gerekse her dâvanın müşterek
sahibi bulunan hepimizin alâkasiyle yapılacak
takipler zannediyorum ki uzun zamandan beri
devam eden bu intizarlara son verdirecektir.
(Kâfi kâfi sesleri)
Tuz;
Tuzda en mükemmel tesisatımız Çamaltı tuzlasmdadır. Fakat 1953 senesi yazma kadar bu
tuzladan, yapmış olduğumuz masraflara muka
bil, beklediğimiz randımanı alamadık. Tavalardaki bâzı arızalar dolayısiyle beklediğimiz istihsal
biraz noksan oldu. Fakat onların tamamlanmasiyle, geçen sene 250 000 ton istihsal yapıldı.
Diğer iç tuzlalarımızla beraber umumi istihsal
400 bin tondur. Memleket ihtiyacı ise 300 bin
ton civarında seyretmektedir.
Bu sene 100 bin ton kadar tuzu ihracedeceğimizi ümidetmekteyiz. Hattâ bunun için Japon
larla henüz neticesi alınmamış olan teşebbüsleri
miz mevcuttur.
Bizim tuzumuzun maliyeti komşu memleket
lere -nazaran meselâ, Mısır'a nazaran daha paha
lıdır. Fakat bu ihracatımızı mümkün kılabilmek
için umumi masraflarımızın bu 100 bin tona isabet
eden kısmını bertaraf etmek suretiyle bu ihra
catı mümkün kılmayı derpiş etmekteyiz. İnşal
lah muvaffak da olacağız. (Kâfi kâfi sesleri)
Tuz, bira derken ve bunlar üzerinde konuşur-

C :2

ken Ağaoğlu arkadaşımıza cevap vereyim. Ha
kikaten devlet elinde bulunan işletmelerden bir
kısmının serbest sektöre geçirilmesi programı
mızda yer almış bir maddedir^ Fabrikaları sa
tamadık, şunu, bunu devredemedik, fakat bu
nun yanında imtisal edilecek örnekleri verme
ye teşebbüs etmiş bulunuyoruz. Tuzu, birayı,
patlayıcı maddeleri, 22 dereceden az olan içki
leri, viskinin ithalini inhisardan çıkarmayı ka
rarlaştırdık. Alâkalı bakanlıklarla mutabık
kaldık ve B. »M. Meclisine sevk edilmek üzere
hazırladığımız kanunları Başbakanlığa sunmuş
bulunuyoruz. (Bravo sesleri) Yakında huzurun uza gelecektir.
ABDÜRRAHMAN
FAHRÎ
(Konya) — Rakı da içinde mi?

AĞAOĞLU

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR
VEKİLİ
EMÎN KALAFAT (Devamla) — Rakı işi ince
bir iştir. (Gülüşmeler).
Şuna da işaret edeyim : Viskinin ithalini
serbest bıraktık. İmalini değil. Viski, hep bildi
ğiniz gibi, Amerika dahi dâhil olduğu halde İn
giltere'de yapılan viskinin vasfını temin etmek
imkânları en zengin olan memleketler dahi
yapmaya muvaffak olamamakta ve yalnız İn
giliz viskilerini ithal etmektedirler. Bunun de
recesi 22 dereceden üstün olduğu için imalini
de serbest bıraktığımız takdirde viski namı al
tında yüksek dereceli yapılacak olan içkiler
halkın sıhhatini bozması ihtimal ve endişesi ile
yalnız ithalini serbest bırakmış bulunuyoruz,
imal serbestisi kanunda yer almamıştır. (Doğ
ru sesleri), (Kâfi, kâfi, tatmin edildik sesleri).
ilhan Sipahioğlu arkadaşımız konuşurken,
tütün ekim sahalarının serbestisinden, kara
borsanın kaldırılmasından ve piyasaların er
ken. açılmasından bahsettiler.
Muhterem arkadaşlar; son 1,5 - 2 ay zar
fında bana müracaat eden arkadaşlarımdan
birçoğu burada oturuyorlar. Tütünlerimizin bu
sene geçen seneye nazaran piyasaları açılma
dan kapanmış olmasının sebeplerinin başında
azlığının yanında nefasetleri başta gelir. Arz
ve talep kaidesi dünya durdukça duracak bir
kaidedir. Az ve güzel olunca 56 bin ton olan
Ege'den tekel olarak hemen hemen hiçbir şey
almış durumda değiliz. 6 - 7 bin ton kadar bir
şey aldık. Fakat bu bizim biraz da kendi ihti
yarımızla hâsıl olan bir neticedir. Sebebim
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izah edeyim; bilirsiniz bizim kendi ihtiyacımız
için yaptığımız mubayaanın yanında bir de
destekleme mubayaamız vardır. Destekleme
mubayaasının yapılmasının sebebi : Ekici tü
tünlerinin asgari fiyatlarını garanti etmek
suretiyle değerlerinin kendilerine verilmesini
sağlamaktır.
Bu sene; içinde bulunduğumuz döviz sıkın
tısına medar olur diye, bize nazaran daha üs
tün bir fiyat veren tüccarın eline geçmesini il
tizam ettik. Bu arzumuz İzmir'de olduğu gibi,
Samsun'da da böyle tecelli etti.
Yalnız bu sene; Diyarbakır, Gazianteb, Urfa
ve daha bâzı vilâyetler tütün ekimine müsaade
edilmesinin teşebbüsü içerisindedirler. Bir ta
raftan nefaseti bozmamak için ve memleketin
dünyaca meşhur, belli başlı bir metai olan
tütünün nefasetinin bozulmaması için arka
daşlar arasında tahdidi tavsiye edenler bulu
nurken bu ekim sahalarının fevkalâde genişle
tilmesini istiyen arkadaşlarımız da mevcuttur.
Hiç şüphesiz kendilerini bu isteklere sevk eden
iktisadi bir takım zaruret ve tazyikler mevcut
tur. Mütehassıs elemanlarımızı buralara gönder
mek suretiyle; taleplerinin ne dereceye kadar
kabili is'af olduğunu tetkike başlamış bulun
maktayız. Fakat şunu da mesul bir adam sıfatiyle söylemek isterim: Tahdit veya tevsi için bir
prensip kararma varılmak suretiyle tekeli müş
kül durumdan kurtarmak lâzımdır.
Erken açılış talebi bu sene kendiliğinden
hâsıldır. Bu sene tütün federasyonu idare heyeti
halinde bize müracaat etti. Açılış tarihinin
Kânunusaninin 17 si olmasını arzu etti. Biz 11
olarak tesbit ettik. Fakat biz iktisat ve Ticaret
Vekâleti ile 11 olarak tesbit ve ilân etmemize
rağmen, günün hâdiselerini yakînen takibettiğimiz zaman gördük ki, fiiliyatta geniş şekilde
mubayaalar yapılmaktadır. Bu zaruretle bir
hafta daha önce almak lüzumunu hissettirdi. Ve
aldık. Fakat şunu da söyliyeyim ki, zannedil
diği veya istenildiği kadar öne almak da müm
kün değildir. Çünkü mubayaa piyasalarının
açılması dış alıcıların memlekete gelmeleriyle
de alâkalı bir keyfiyettir. Onların memlekete
gelmesi, değer fiyatlarının verilmesinde de çok
mühim bir unsur olduğu için bu da ihmal edile
cek bir keyfiyet değildir. Bu itibarla bu seneki
tatbikat da göstermiştir ki, bu dediğim faydayı
haleldar etmiyecek nispette öne alınması müm-
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kün olduğu takdirde gelecek senelerde de bu
hususta lâzımgelen dikkat gösterilecektir (Al
kışlar).
Bir de Tekel mamulâtma ait nakliyatın pa
halıya mal olması mühimdir. Size bu hususta
iki rakam söyliyeceğim, memnun olacaksınız.
Bidonla nakledilen ispirto, bira hariç olmak
üzere diğer çeşitli mamullerimizin nakliyeleri
nin kilo başına maliyeti 61 kuruştur. Bunlar
tahta sandıklarla nakledilir. Bu mamullerin bu
şekilde nakledilmiş olması nihayet kendilerine
verdiğimiz nakliye ücretlerinde sandıkların da
nazarı itibara alınması dolayısiyle bize epiyce
pahalıya mal olmakta idi. Tekel İdaresinde ça
lışan arkadaşlarımızın gayret ve himmetiyle
sessiz, sedasız yaptıkları tecrübelerle bu tahta
sandıkları oluklu kartona tahvil etmiş bulunu
yoruz. Bu teşebbüste muvaffak olmuşuzdur.
Tahta sandığın oluklu kartona tahvil edilmesin bize sağladığı maddi menfaat üç milyon
liradır. (Alkışlar) Elimizdeki sandıkları da sat
mak suretiyle bunu beş milyon liraya iblâğ ede
ceğiz. Bunda muvaffakiyeti geçen arkadaşlara
huzurunuzda teşekkürü bir vecibe ve zevk bili
rim. (Alkışlar).)
Muhterem arkadaşlarını; şuna da temas et
meden geçemiyeceğim :
Hatırlamış olacağınız veçhile huzurunuzda
sabıkalı gibi bir durumum mevcuttur: Muayene
memurları meselesi. (Alkışlar)
Aziz arkadaşlarım; kendi aramızdaki aile
topluluğumuzda bahsettiğim gibi, bilâhara iki de
fa gazetelere verdiğim beyanatımda da sarahat
le ve tekraren belirttim. Kanuni vazifenin yapıl
ması başkadır, vazifenin yapılması sırasında ri
ayet edilmesi lâzımgelen terbiye kaidelerinden
uzaklaşmak başkadır. Buna asla müsaade edilmiyeceğini söylemek malûmu ilâm kabilinden olur.
Buna riayet etmiyenler cezalarını görmüşlerdir.
Etmiyenler de göreceklerdir. Temennim vazife
lerinin ifasında kendilerinden beklenen dikkat
ve teyakkuzu ve âzami nezaketi esirgememeleridir. Bunu da kendilerinden yazı ile istemiş bu
lunuyorum. Arkadaşlarım. (Alkışlar) *
REİS — Hasan Hayati Ülkün (Vaz geçti
sesleri), Hüseyin Balık (Vaz geçti sesleri),Mus
tafa Akçalı (Vaz geçti sesleri).
Fasıllara geçilmesini reyinize arz ediyorum.
Kabul edenler.. Etmiyenler... Fasıllara geçilme
si kabul edilmiştir.
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101 Vekil tahsisatı
12 000
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
201 Maaşlar
15 091 772
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
202 Ücretler
833 150
REÎS — Kabul edenler... JJtmiyenler... Kabul edilmiştir.
203 Merkez geçici hizmetlileri üc
58 720
reti
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar
gereğince yapılacak zam ve
865 490
yardımlar
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı
Kanunun 5 nci maddesi gere
1 500
ğince ödenecek para mükâfatı
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü
maddesinin (D) ve 15 nci
maddesinin (E) fıkralariyle
34, 38 ve 39 ncu maddeleri ge
reğince T. C. Emekli Sandı
703 240
ğına yapılacak ödemeler
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
210 Temsil tahsisatı
3 600
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
212 4367 sayılı Kanun gereğince
verilecek er tayını
527 400
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
218 6410 sayılı Kanunun 3 ncü
maddesi gereğince ödenecek
kasa tazminatı
15 930
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
22Q 1615 sayılı Kanun gereğince
ödenecek yemeklik bedeli
22 000
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

F.

O :2
Lira

301 Merkez daireleri büro masraf
ları
84 500
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
302 Vilâyetler büro masrafları
210 600
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
303 Basılı kâğıt ve defterler
95 000
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir,
304 Posta, telgraf ve telefon ücret
ve masrafları
120 500
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
305 Vilâyetler kira bedeli
150 000
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
306 Giyecekler
60 000
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
307 Harcırahlar
838 762
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
308 4598 ve 5501 sayılı kanunlar
gereğince ödenecek tedavi
masrafları ve harcırahları
73 000
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
309 Taşıt masrafları
1 446 466
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler.... Kabul edilmiştir.
403 Temsil masrafları
5 000
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler.... Kabul edilmiştir.
405 Hayvan satmalına ve tazmini
50 000
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
406 Haber alma masrafları
50 000
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
407 Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 48 nci maddesini ilgilen
diren masrafları
101 300
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
409 Muayyenat
4 437 000
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
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417

418
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420

422

423
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Askerî malzemeler
2.192 500
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler.... Kabul edilmiştir.
Harb malzemeleri ve teçhizat
500 000
R E Î S — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Tıbbi ecza ve malzemeler
40 000
R E İ S — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Veteriner ecza ve malzemeler
3 000
R E İ S — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Taşıma masrafları
177 500
R E İ S — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
ölen erlerin cenaze masraflariyle kaçakçılarla çarpışma ne
ticesinde ölen subaj'-, astsubay,
er ve muhafaza memurları ve
deniz müstahdemlerinin teçhiz,
tekfin ve kabir yapma masraf
ları
1 500
REİS — Kabul edenler... Et- '
miyenler... Kabul edilmiştir.
Gümrük hizmetleri masrafları
26 000
RElS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Muhafaza askerî mahkemeleri
masrafları
10 000
R E İ S — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
2550 sayılı Kanun gereğince
kaçakçılarla çarpışma netice
sinde ölenlerin ailelerine ve sa
katlananlara verilecek tazmi
nat
•
• 1
R E İ S — Kabul edenler... Etmiyenlen... Kabul edilmiştir.
İşçi
Sigortaları Kurumuna
ödenecek prim
14 000
R E t S — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Para gönderme masrafları
40 000
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Tavın masrafları
19-900
REÎS — Kabul edenler... Et-

452

453

454

476

478

501

502

701

711

Staj masrafları
R E Î S — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Milletlerarası kongre ve kon
feranslara iştirak edeceklerin
harcırak ve masrafları
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
6085 sayılı Kanun gereğince
ödenecek sigorta ücreti
R E İ S — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Kurs masrafları
R E Î S — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Tarife Kanununun izahnamesi
ve eşya fihristinin hazırlanma
sında bilirkişi sıfatı ile çalıştı
rılacaklara verilecek ücretler
ile metinlerin teksir ve bastı
rılması için lüzumlu kâğıt,
baskı ve sair masrafları
R E Î S — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Geçen yıl borçları
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Eski yıllar borçları
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Tapı onarımı ve küçük yapılar
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Makina alet ve malzemelerin
onarımı

REÎS — Kabul edenler.... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
751 Satmalmacak makina, alet ve
malzemeleri
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
İnhisarlar Umum Müdürlüğü
maddelerini okuyoruz:

miyenler... Kabul edilmiştir.

24 000

55 000

132 300

23 000

20 000

21 050

230 0O0

500

478 000

Bütçesinin

inhisarlar Umum Müdürlüğü 1955 yılı Bütçe
Kanunu
MADDE 1. — İnhisarlar Umunı Müdürlüğü
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1955 bütçe yılı yatırımları dışında kalan mas
rafları için bağlı ( A / l ) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere (23 903 080) lira ve yatırım mas
rafları için de bağlı (A/2) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere (23 031 995) lira tahsisat veril
miştir.
A / l - CETVELİ
F.

Lira

202 Memur ve hizmetliler ücret
17 735 475
leri
R E İ S — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Geçici
hizmetliler ücreti
146 675
203
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
204 Ecnebi uzman ve hizmetlileı le
bunlara yardımcı personelin
ücretleri
16 200
R E İ S — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar
gereğince yapılacak zam ve
yardımlar
675 000
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi
gereğince ödenecek para mü
kâfatı
1 500
R E Î S _ Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
209 5434. sayılı Kanun gereğince
T. C. Emekli Sandığına yapı
1 647 078
lacak ödemeler
R E İ S — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
210 Temsil tahsisatı
2 100
R E Î S •— Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
218 4896 sayılı Kanun gereğince
455 000
ödenecek kasa tazminatı
R E l S — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
301 Umum Müdürlük büro masraf
74 500
ları
R E Î S — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

F.
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270 000
302 Vilâyetler büro masrafları
R E Î S — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
90 000
303 Basılı kâğıt ve defterler
R E Î S — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
304 Posta, telgraf ve telefon ücret •
280 000
ve masrafları
R E Î S — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
30 001
305 Kira bedeli
R E Î S — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
125 000
306 Giyecekler
R E Î S — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
1 082 000
307 Harcırahlar
R E Î S — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
308 4598 sayılı Kanun gereğince
ödenecek tedavi masrafları ve
120 000
harcırahları
R E Î S — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
7 500
403 Temsil masrafları
R E Î S — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
407 Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 48 nci maddesini ilgilendi
77 800
ren masraflar
R E Î S — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
417 5237 sayılı Belediye Gelirleri
Kanunu gereğince ödenecek
vergi ve resimler
17 500
R E Î S — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
80 000
419 Mahkeme masrafları
R E Î S — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
420 Tecrübe, ıslah ve mücadele
masrafları
220 501
R E Î S — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
421 Kaçağı takip ve önleme mas
rafları
125 000
R E Î S — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
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451 Yayın masrafları
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.
452 Staj masrafları
BEİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.
453 Milletlerarası münasebetlerin
gerektirdiği masraflar
EEÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.
459 Spor masrafları
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.
476 Kurs masrafları
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.
501 Geçen yıl borçları
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.
502 Eski yıllar borçları
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler.... Kabul edilmiştir.
505 Hükme bağlı borçlar
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler.... Kabul edilmiştir.
602 îşçi kurul ve sendikalarına
yardım
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Ka&ul edilmiştir.
604 Çeşitli hayır kurumlarına yar
dım
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
605 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu
İçkiler inhisarı Kanunu gere
ğince şarapçılara verilecek
primler ve yapılacak başka
ödemeler
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.

Lira

P.

17 000
735
10 000
736
15 000

500

741

46 000

35 000

751

45 000

135 000

20 000

750

752

miyenler... Kabul edilmiştir.
Bina satmalına, yaptırma
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.
5113 sayılı Kanun gereğince
satmalmacak veya yaptırıla
cak tütün bakım ve işleme ev
leri ve ambarları
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.
4898 sayılı Kanun gereğince
yeniden yaptırılacak Fab. imal
ve doldurma evleriyle mevcut
larının genişletilmesi mas.
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.
Satmalmacak makina, alet ve
vasıtalar ve bunları kurma
masrafları
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.
Satmalmacak vasıtalar ve bun
ların komple motörleri
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.

4 715 000

5 000 000

8 793 395

2 177 000

135 000

761 Çamaltı, Yavşan ve diğer Tuz
lalarda yaptırılacak yeni tesis
ler ve bunların genişletme
masrafları
1 381 600
REİS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.
771 Şaraplık bağ yetiştireceklere
5089 sayılı Kanun gereğince
yapılacak ikrazlar
REÎS — Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir.

5 000

300 000

(Madde 1 tekrar okundu)
REÎS — Maddeyi reyinize arz ediyorum,
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

A/2 - CETVELİ
Yatırımlar
701 Yapı onarımı
REÎS — Kabul edenler... Et-
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825,000

MADDE 2. — İnhisarlar Umum Müdürlüğü
1955 bütçe yılı varidatı ilişik (B) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (381 605 405) lira tah
min edilmiştir.
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B . CETVELİ
P.

Lira
1 Satış kârları (inhisarlar va
ridatı)
229
REÎS —- Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
2 Çeşitli varidat (resimler)
1
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
3 Para cezaları
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
4 Çeşitli hasılat
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
5 Geri alma
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
6 Destekleme alımları hizmet üc
reti
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
7 Tütün, içki, tuz Müdafaa Ver
gisi
149
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

620 566

155 000

200 000

350 000

300 000

250 000

729 839

(Madde 2 tekrar okundu.)
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir.
MADDE 3. — İnhisarlar Umum Müdürlüğü
nün 30 . VI. 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun
19 ncu maddesine giren hikmetliler kadroları,
bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir.
3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce muvakkat mahiyetteki hizmetler için icra Ve
killeri Heyeti karariyle kadro alınabilecek ter
tipler bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir.
Bu kadrolar ertesi yıl bütçe kanunu lâyihasiyle
birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisine sunu
lur. Bunların eldeki kadrolara ek olmaması
şarttır.
REİS — Üçüncü maddeyi cetvelle reyinize
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir.
MADDE 4. — 26 . V . 1927 tarihli ve 1050
sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 29 ncu
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maddesi gereğince:
A) Varidat nevilerinden her birinin dayan
dığı hükümleri gösteren (C) cetveli,
B) Gelecek yıllara geçici taahhütlere gi
rişmeye yetki veren kanunları gösteren (G) cet
veli, bu kanuna bağlıdır.
REİS — Maddeyi cetvelleriyle birlikte ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 5. — İnhisarlar varidatının husu
si hükümlerine göre tarh ve tahsiline 1955 büt
çe yılında da devam olunur.
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir.
MADDE 6. — Geçen yıl borçları faslmdaki
tahsisat üstünde çıkan ve 1954 yılı bütçesinin
ait olduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar,
ilgili oldukları hizmet fasıllarından bu fasla Ma
liye Vekâletince aktarılacak tahsisatlardan öde
nir.
1928 - 1953 bütçe yıllarına ait olup da Mu
hasebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine
göre zaman aşımına uğramamış ve karşılıkları
yılları bütçelerinde bulunan borçlar 1955 yılı
bütçesinin ilgili hizmet tertiplerinden veya 3 6 neı kısım fasıllariyle yatırım fasılları baki
yelerinden eski yıllar borçlan fasıllarına Mali
ye Vekâletince aktarılacak tahsisatlardan öde
nir.
REİS — Maddeyi cetvelle reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 7. — inhisarlar Umum Müdürlüğü
nün fabrika, tuzla,'işleme evleri gibi iş yerle
rinde toplu olarak çalıştırılan işçilere, hizmet
lilere (bu iş yerlerinde çalışan memurlar dâ
hil) masrafları döner sermayeden ödenmek üze
re, çalıştıkları günlerde günde bir defa ve bir
kab yemek ve ekmek veya (işçi adedi pişirme
masrafını karşılamıyacak kadar az olan yerler
de) yemek ve ekmek bedelinin tekabül ettiği
miktar yemek bedeli verilebilir.
RElS — Maddeyi birlikte kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 8. — Masraf fasıllarından yapıla
cak sarfiyata ait formül, bağlı (R) işaretli cet
velde gösterilmiştir.
RElS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir.
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MADDE 9. — 20 . V . 1946 tarihli ve 4896
sayılı Kanuna bağlı cetvelde yazılı kadrolardan
bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilenler 1955 büt
çe yılında kullanılamaz.
REÎS — Maddeyi reyinize arz ediyorum :
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
MADDE 10. — întifaı İnhisarlar İdaresine
ait olup hazine namına tapuya bağlanmış veya

0 :2

henüz tescil muameleleri ikmal edilmemiş bulu
nan gayrimenkullerin Umum Müdürlük namına
yapılacak intikal ve tescil muameleleri her tür
lü resim ve harçtan istisna edilmiştir.
REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Yarın saat 10 da toplanmak üzere İnikadı
kapatıyorum.
Kapanma saati : 20,30

TASHİHLER
Bu İnikat Zabıt Ceridesinin sonuna bağlı matbualarda aşağıdaki tashihler yapılacaktır
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'
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D.
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5 Mütehassıs tabip
6
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Aded Ücret
Aded Ücret
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Hemşire
25 . 9 . 1949
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Hudut ve Sahiller Sıhhat

25.2.1955
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Umum Müdürlüğü 1955 yılı Bütçe Kanununa verilen reylerin neticesi
(Kanun kabul edilmiştir.1)
Âza adedi
Rey verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Müstenkifler
Reye iştirak 'etmiyenler
Münhal mebusluklar

541
287
282
5
247
7

[Kabul edenler]
AFYON KARAHlSAR
Rıza Çerçel
Arif Demirer
Sıtkı Koraltan
Kemal özçoban
Murad Âli Ülgen
Gazi Yiğitbaşı
AĞRI
Celâl Yardımcı
AMASYA
Kemal Eren
Hâmit Koray
Mustafa Zeren
ANKARA
Atıf Benderlioğlu
Dağıstan Binerbay
Osman Şevki Çiçekdağ
Muzaffer Ergüder
Mümtaz Faik Fenik
Zafer Gökçer
Şeref Kâmil Mengü
Talât Vasfi öz
Aliye Temuçin
Hazım Türegün
Fuad Zincirkıran
ANTALYA
Enver Karan
Burhanettin Onat
Ahmet Tekelioğlu
Ahmet Tokuş
AYDIN
Namık Gedik
Nail Gevecİ
Nihat îyriboz
Etem Menderes
Zühtü Uray

Cevat Ülkü
BALIKESİR
Vacid Asena
Esat Budakoğlu
Mekki Said Esen
Halil îmre
Ahmet Karagür
Ahmet Kocabıyıkoğlu
Yahya Pelvan
M. Halûk Timurtaş
Sıtkı Yırealı
BİLECİK
ismail Selçuk Çakıroğlıı
Talât Oran
BİNGÖL
Necati Araş
Sait Göker
BİTLİS
Nusrettin Barut
Selâhattin înan
BOLU
thsan Gülez
BURDUR
Hüseyin Çimen
Behçet Kayaalp
Mehmet özbey
BURSA
Sabahattin Çıracıoğlu
Selim Ragıp Emeç
Muhlis Erdener
Müfit Erkuyumcu
Sadettin Karacabey
Hulusi Köymen
İbrahim öktem
Ali Ferruh Yücel
Baha Cemal Zağra

ÇANAKKALE
Nureddin Fuad Alpkartal
Emin Kalafat
Nuri Togay
Fatin Rüştü Zorlu
ÇANKIRI
Asım Emrem
Tahsin Uygur
ÇORUH
Mecit Bumin
Hilmi Çeltikçioğlu
Muzaffer önal
ÇORUM
Sedat Baran
Mustafa Kemal Biberoğlu
Yakup Gürsel
Şevki Gürses
Baha Koldaş
Cevat Köstekçi
DENIZLI
Baha Akşit
İsmail Hadımlıoğlu
Âli Rıza Karaca
Osman Ongan
Refet Tavaslıoğlu
DİYARBAKIR
Mehmet Hüsrev Ünal
EDİRNE
Hasan Maksudoğlu
Rükneddin Nasuhioğlu
Sabahattin Parsoy
Kemal Yaşmkılıç
ERZİNCAN
Hüsnü Çanakçı
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Veysel Varol
ERZURUM
Rıfkı Salim Burçak
Zeki Çavuşoğlu
Bahadır Dülger
Şevki Erker
Abdülkadir Eryurt
Hâmid Şevket İnce
Hasan Numanoğlu
Cemil önder
Rıza Topcuoğlu
Esat Tuncel
ESKİŞEHİR
Hasan Polatkan
Kemal Zeytinoğlu
GAZİANTEB
Abdülkadir Atik.
Ekrem Cenani
İhsan Daî
Samih İnal
Ali Ocak
Salâhattin Ünlü
GİRESUN
Hamdi Bozbağ
AH Naci Duyduk
Hayrettin Erkmen
Tahsin İnanç
Hasan Maksudoğlu
Abdullah İzmen
Doğan Köymen
Adnan Tüfekeioğlu
GÜMÜŞANE
Zeki Basama
HATAY
A. Feyzi Atahan
Ali Muhsin Bereketoğlu

t : 49
Abdullah Çilli
Sekip İnal
A. Mithat Kuseyrioğla
Şemsettin Mursaloğlu
Şevket Sarıçalı
İÇEL
Rüştü Çetin
Yakup Çukuroğlu
İbrahim Gürgen
Hidayet Sinanoğlu
İSTANBUL
Ali Fuad Cebesoy
Aleksandros Hacopulos
Hadi Hüsman
Ziya Köktürk
Fuad Köprülü
Adnan Menderes
Emin Onat
Mükerrem Sarol
Hanri Soriano
Zakar Tarver
Nazlı Tlabar
Ahmet Topçu
Celâl Tüıkgeldi
Fahrettin Ulaş
Tahsin Tazıcı
İZMİR
Abdullah Aker
Mehmet Aldemir
Nebil Sadi Altuğ
Muzaffer Balaban
Behzat Bilgin
Muammer Çavuşoğlu
Arif Güngören
Necdet Incekara
Osman Kapani
Rauf Onursal
Halûk ökeren
tlhan Sipahioğlu
Behçet Uz
KARS
Sırrı Atalay
Hasan Erdoğan
Turgut Göle
Kemal Güven
tbrahim Us
KASTAMONU
Basri Aktaş

25.2 .1955

0:2

MANİSA
Nâzım Batur
Ahmet Topaloğlu
Süleyman Çağlar
Hayri Büke
İsmet Uslu
Hilmi Dura
Semi Ergin
Mehmet Ünaldı
Salim Esen
Nafiz Körez
SÜRD
Muzaffer Âli Mühto
Muhlis Tümay
Suat Bedük
Nazifi Şerif Nabel
MARAŞ
Baki Erden
Abdullah Aytemiz
KAYSERİ
Veysi Oran
Ahmet Kadoğlu
Fikri Apaydın
SlNOfe
Mahmut Karaküçük
Osman Nuri Deniz
Şerafettin Ayhan
Nedim ökmen
Servet Hacıpaşaoğlu
M. Vehbi Dayıbaş
Mazhar özsoy
İbrahim Kirazoğlu
SİVAS
Hakkı Kurmel
MARDİN
Hüseyin Çitil
Ömer Mart
Bahattin Erdem
Şevki Ecevit
Abdülkadir Kalav
KIRKLARELİ
Etem Erdinç
Halim Satana
Şefik Bakay
Kâzım Oskay
M. Ali Ceylân
MUĞLA
Rifat öçten
Fikret Filiz
Turhan Akarca
Bahattin örnekol
Yavuz Başer
KOCAELİ
Ahmet özel
Zeyyat Mandalinci
Selâmi Dinçer
Hüseyin Yüksel
Nuri özsan
Hamza Osman Erkan
TEKİRDAĞ
Turan Güneş
NİĞDE
Ferid Alpiskender
Kâzım Meriç
Hüseyin Avni Göktürk
Necmi Arman
Cemal Tüzün
Ahmed Nuri Kadıoğlu
Fethi Mahramlı
Nüzhet Unat
Cavit Kavurmacıoğlu
Samim Yücedere
Sadettin Yalım
Hüseyin Ülkü
TOKAD
KONYA
Hasan Hayati Ülkün
Selâhattin Gülüt
Abdürrahman
Fahri Zihni Üner
Ahmet Gürkan
Ağaoğlu
ORDU
Ömer Sunar
Refet Aksoy
Tevfik Fikret Baran
Mehmet Şahin
Mehmet Cemil Bengü
Sıtkı Salim Burçak
^usuf Ulusoy
Fazlı Ertekin
Ziyad Ebüzziya
Selâhattin Orhon
TRABZON
Muhittin Güzelkılınç
Halit Ağanoğlu
Mekki Keskin
RİZE
Mahmut Goloğlu
Himmet ölçmen
Hüseyin Agun
Muzaffer Harunoğlu
M. Rüştü Özal
Mehmet Fahri Mete
Süleyman Fehmi KaHalil Özyörük
Ahmet Morgil
laycıoğlu
Sabahattin Sönmez
SAMSUN
Sami
Orberk
Ekrem Anıt
KÜTAHYA
İsmail
Şener
Tevfik İleri
Ali Galip Bubik
Mustafa
Reşit TarakAbdullah Köle§oğlu
Ahmet Kavuncu
çıoğhı
Süleyman Süruri Na- Ferid Tüzel
TUNCELİ
Hadi Üzer
suhoğlu
Fethi
Ülkü
Osman özbilen
SEYHAN
URFA
İhsan Şerif özgen
Mustafa Akçalı
Hasan Oral
İsmail Hakkı Veral
Sedat Barı
Saim önhon
Enver Batumlu
MALATYA
Ahmet
Kınık
UŞAK
Ahmet Fırat
Nurullah
îhsan
Tolon
Yusuf Aysal
Hilmi özbay
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Hakkı Gedik :
VAN
Hamit Kartal

25,2,1955

YOZGAD
Danyal Akbel
ihsan Aktürel

C:2

ZONGULDAK
Hüseyin Balık
Suat Başol

Hakkı Hilâlçî
Cemal Kıpçak
Nusret Kirişcioğlu

[Reddedenler]
Nuri Ocakeıoğhı
Mehmet Zeki Tulunay
Tevfik Ünsalan

MALATYA
Mehmet Kartal
Kâmil Kırıkoğlu

[Reye iştirak etmiyenler]
AFYON KARAHİSAR
Saip özer (î.)
Osman Talu
Hüseyin Tiryakioğlu
AĞRI
Kasım Küfrevi
Halis öztürk
Nimet Sümer
AMASYA
Faruk Çöl
İsmet Olgaç
ANKARA
Muhlis Bayramoğlu
Ömer Bilen
Hamdi Bulgurlu
Ramiz Eren
Muhlis Ete
Abdullah Gedikoğlu
Necmi İnanç
Seyfi Kurtbek
Fuad Seyhun
Mümtaz Tarhan
ANTALYA
Kenan Akmanlar
Fatin; Dalaman (1.)
Attilâ Konuk
Asım Okur
AYDIN
Neeati Celim
A. Baki ökdem
BALIKESİR
Enver Güreli
Mücteba Iştın
Arif Kalıpsızoğlu
Muharrem Tuncay
Sırrı Yırcalı
BİLECİK
Şevki Hasırcı

Yümnü Üresin
BİNGÖL
Ekrem Yıldız
BOLU
Reşat Akşemsettinoğlu
Selâhattin Baysal
Fahri Belen
Sabrı Çonkar
Mithat Dayıoğlu
Ahmet Hatı
Lûtfi Oğultürk
BURDUR
Fethi Çelikbaş
BURSA
Raif Aybar
Agâh Erozan
Halûk Şaman
Kenan Yılmaz
ÇANAKKALE
Bedi Enüstün
Safaeddin karanakçı
İhsan Karasioğlu
Servet Sezgin
ÇANKIRI
Tahir Akman
İbrahim Aydın
Celâl Boynuk
Kenan Çığman
ÇORUH
Yaşar Gümüşel
Zihni Ural
ÇORUM
Ali Rıza Kılıçkale
Hüseyin Ortakcıoğlu
Kemâl Terzioğlu
DENİZLİ
Âli Çobanoğlu
Mustafa Gülcügü

Mehmet Karasan
A. Hamdi Sancar
DİYARBAKIR
Fikri Arığ
Yusuf Azizoğlu
Mustafa Ekinci
Ragıp Karaosmanoğlu
İhsan Ilamid Tiğrel
Halil Turgut
EDİRNE
Mehmet Enginün
Cemal Köprülü
ELÂZIĞ
Suphi Ergene
Hüsnü Göktuğ
Ömer Faruk Sanaç
Selâhattin Toker
Mehmet Şevki Yazman
ERZİNCAN
Sadık Perinçek
Mustafa Rahmi Sanalan
Tevfik Şenocak
ERZURUM
İshak Avni Akdağ
Sabri Erduman
ESKİŞEHİR
Muhtar Başkurt
Salih Fuad Keçeci
Abidin Potuoğlu
İsmail Sayın
Hicri Sezen
GAZİANTEB
Süleyman Kuranel
Cevdet San
GİRESUN
Mazhâr Şener
GÜMÜŞANE
İsmail Hakkı Baykal
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Ekrem Ocaklı
Sabri özcan Sarn
Halis Tokdemir
Halit Zarbun
HAKKÂRİ
Übeydullah Seven
HATAY
Celâl Ramazanoğlu
İÇEL
Hüseyin Fırat
Refik Koraltan (Reis)
Aziz Koksal
Mehmet Mutlu gil
İSPARTA
İrfan Aksu
Said Bilgiç
Kemal Demiralay
Tahsin Tola
Zühtü Hilmi Velibeşe
İSTANBUL
Necmi Ateş (t.)
Celâl Bayar (Reisicum
hur)
Nazim Bezmen
Faruk Nafiz Çamlıbel
Seyfi Gögen
Lûtfi Kırdar
Naci Kurt
Nadir Nadi
Nizamettin Âli Sav
Zeki Rıza Sporel
Hamdullah Suphi Tanrıöver (î.)
Fftruzan Tekil
Nuri Yamut
İZMİR
Pertev Arat
Cihad Baban
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TOKAD
ihsan Baç
Hulusi Bosbeyogls
Osman Ilacıbaloğlu
Hasan Kangal
TRABZON
(t)
Sabri Dilek
KARS
Selâhattin Tarayavuz
Fevri Ak taş
Emrullah
Nutku
Remzi Çakır
Pertev
Sanaç
Mehmet Ilazer
Osman Turan
Rıza Yalçın
TUNCELİ
Ali Yeniaras
Arslan Bora
KASTAMONU
Bahri Turgut Okayçtin
Muzaffer Kuşakçıoğlu
URPA
Ali Muzaffer Tanöver
Feridun Ayalp
Ziya Termen
Feridun Ergin
KAYSERİ
Mehmet Hatiboğlu
Emin Develioğlu
Celâl Öncel
Kâmil Gündeş
SEYHAN
Aziz
özbay
KIRKLARELİ
Zahit Akdağ
Muzaffer Timur
Mahmut Erbil
Cavid Oral
Hüsnü Yamnn
UŞAK
Salim Serçe (t.)
KIRŞEHİR
Orhan Dengiz
Lûtfi Sezgin
Osman Alişiroğlu
Hacim Yılmaz
Sinan Tekelioğlu
MARAŞ
Ahmet Bilgin
VAN
SIIRD
Ahmet Bozdağ
Osman Bölükbaşı
Hilmi Durmaz
Mehmet Daim Süalp
Remzi öksüz
Mehmet Mahmudoğhı
Muslih Görentaş
SlNOB
MARDİN
Tahir Tas er
Kemal Yörükoğlu
Nuri Sertoğlu
Etem Aybar
KOCAELİ
YOZGAD
Abdurrahman Bay ar
Server Somuncuoğlu
Nüzhet Akın
Talât Alpay
Cevdet öztürk
Haşim Tan
Ekrem Alican
Mahmut Ataman
Reşit Kemal Timuroğlu Muhit Türaerkan
Ziya Atığ
Ömer Lûtfi ErzurümluSİVAS
MUĞLA
Hamdı Başak
oglu (1.)
Ercüment Damalı
Nâtık Poyra zoğlu
Sefer Göksel
Numan Kurban
Nuri Demirağ (î.)
Akif Sarıoğlu
Hâşim Tâtlıoğlu
KONYA
MUŞ
Abdurrahman Doğruyol Ali Ünlüsoy
Hamdi Ragıp AtadeŞemsi Ağaoğlu
Nurettin Ertürk
ZONGULDAK
mir (I.)
Şefik Çağlayan
M. Nurettin Tugay
Sebati Ataman
Hidayet Aydmer
Gıyasettin Emre
Memduh Turhan
Necati Diken
Mustafa Bağrıaçık
Sabih Duralı
Remzi Birand
NİĞDE
TEKİRDAĞ
Edibe Sayar
Abdi Çilingir
İsmail Hakkı Akyüz
Ali Ulvi Arıkan
Avni Yurdabayrak
Reyhan GÖkmenoğlu
Zeki
Erataman
Sadettin Ertur

Sadık Gîa
Nuriye Pınar
Mehmet Ali Sebuk
Abidin Tekön
Ekrem Ilayri Üstündağ

Ahmet Koyuncu
Tarık Kozbek
Muammer Obuz
KÜTAHYA
Ahmet İhsan Gürsoy
Nihat Haluk Pepeyi
MALATYA
Esat Doğan
ismet inönü
Abdullah Köroğlu (I.)
Mehmet Fahri Oral
Nüvit Yetkin
MANİSA
Samet Ağaoğlu (V.)
Yunus Muammer Alakant
Hikmet Bayur
Adnan Karaosmanoğlu
Fevzi Lûtfi Karaos
manoğlu
Melih Koçer
Muzaffer Kurbanoğlu
Sudi Mıhçıoğlu

ORDU
Bekir Baykal
Feyzi Boztepe
Fazıl Erim
Sabri İşbakan
Memiş Yazıcı
RİZE
izzet Akçal
Kemal Balta
Osman Kavrakoğlu
SAMSUN
Salim Çonoğlu
Abdullah Eker
Rami Ozan Gümüşoğlu
Ömer Güriş
Muhittin özkefeli
Hamdi Tekay
Şükrü Uluçay

[Münhal Mebusluklar]
Aydın
Bursa
Diyarbakır
istanbul

1
1
1
1

Kayseri
Zonguldak

T. B. M. M. Matbaam

Devre : X
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1955 Yılı
İnhisarlar U. M. Bütçesi

inhisarlar Umum Müdürlüğü 1955 yılı bütçe kanunu lâyihası ve
Bütçe Encümeni mazbatası (1/133)

T. G.
Başvekalet
Kanunlar ve Kararlar
Tetkik Dairesi
Sayı : 71/2841, 793

30 .XI. 1954

.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisilğine

İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1955 yılı bütçesi hakkında hazırlanan ve Yüksek Meclise tak
dimi icra Vekilleri Heyetince 26 . X I . 1954 tarihinde kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mu
cibe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arz ederim.
Başvekil
A. Menderes

MUCİP SEBEPLER
Kanun lâyihasının 1 nci maddesi masraf tertiplerini ihtiva eden (A/l) ve (A/2) cetvellerine
aittir. Bu cetveller için gerekli izahat masraflar kısmında mevcuttur.
Kanun lâyihasının 2 nci maddesi varidat nevilerini gösteren (B) cetveline aittir.
mında lâzımgelen izahat verilmiştir.

Varidat kıs

Kanun lâyihasının 3 ncü maddesi daimî hizmetliler kadrolarını gösteren (D) cetveline aittir.
Aynı zamanda geçici mahiyetteki hizmetliler için icra Vekilleri Heyeti karariyle kadro alınabile
cek tertipleri gösteren (E) işaretli cetvelde yukarda mevzuubahis edilmiştir.
Kanun lâyihasının 4 ncü maddesinin (A) fıkrası varidat nevilerinden her birinin dayandığıhükümleri gösteren (C) cetveline,
(B) Fıkrası gelecek yıllara geçici taahhütlere girişmeye salâhiyet
(G) cetveline aittir.

veren

kanunları

gösteren

Kanun lâyihasının 5 nci maddesi inhisarlar varidatının hususi hükümlerine göre tarh ve tah
sillerine 1955 bütçe yılında da devam olunmasını Muhasebei Umumiye Kanununun 39 ncu madde
sine istinaden cevaz veren hükmü ihtiva etmektedir.
Kanun lâyihasının 6 nci maddesi bütçedeki tahsisatın fevkında çıkacak geçen ve geçmiş yılla
ra ait borçların ödeme şekillerini göstermektedir.
Kanun lâyihasının 7 nci maddesi bâzı memur ve hizmetlilere yemek verilmesi için yetki ver
mektedir.
Kanun lâyihasının 8 nei maddesi bütçe tertiplerinde nazara alınacak formülü gösteren (R) cet
veline aittir.

(S. Sayısı: 75)
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Kanun lâyihasının 9 ncu maddesi 1955 yılı içinde mevkuf tutulan kadroları gösteren (L) cetve
linin kanuna bağlı olduğunu ifade etmektedir.
Kanun lâyihasının 10 ncu maddesi 1954 yılı Bütçe Kanununda mevcut olan hükmün bir yıl
daha uzatılması zaruri görüldüğünden 1955 yılı lâyihası ile de teklif edilmiştir.

(A/l)
Fasıl 202 — Memur ve hizmetliler ücreti
Madde 11. — Umum Müdürlük memurları ücreti
Lira
Umum Müdürlük memurlarının kadrosu (648) ve bunun senelik ücret tutarı

2 592 600

1955 yılı için :
a)

Kadroları müsait olmadığından 4598 sayılı Kanunun 4 ncü

maddesine istinaden

üst derece farkı olan memurlara bu üst dereceleri farkı olarak
b)

324 000

Kıdemlerini ikmal ettikleri halde terfi edememiş memurların zam farkı

9 600

c) Temmuz 1954 - Şubat 1955 zarfında kıdemlerini ikmal ve terfi edeceklerin
terfi farkı
ç) Mart - 1955 Şubat - 1956 zarfında kıdemlerini ikmal ve terfi edeceklerin terfi
farkı
'.;
d)

Hasta memurlara vekâlet halinde ödenecek vekâlet ücreti karşılığı ve açık maaşı

83 200
51 100
10 000
3 075 500

Talebedilmesi gerekmektedir.
Bu miktardan 1950, 1951, 1952, 1953, 1954 ve 1955 yıllarında (L) cetveline alman
ve bunlardan düşülen kadroların seneliği
200 700 lira
Kadro imkânları
30 600 »
Tasarrufu mümkün görülen
444 200 »

675 500
2 400 000
597 500
2 997 500

6211 sayılı Kanun gereğince verilen tahsisat ile bu maddeye geçen yıldan 597 500
lira fazlasiyle 2 997 500 lira teklif edilmiştir.
Madde 12. — Vilâyetler memurları ücreti
Teşkilât kanununa göre memur adedi 2 360 olan bu maddenin bir senelik
tutan
liradır.

ücret
6 036 600

1955 yılı için :
a) Kadroları müsait olmadığından 4598 sayılı Kanunun 4 ncü maddesine göre üst
derece farkı olan memurlara bu üst derece farkı olarak
liradır,
( S. Sayısı : 75 )

1 396 132
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Lira
b)

Kıdemlerini ikmal ettikleri halde terfi edememiş bulunanların zam farkı

83 631

c)
farkı

Temmuz 1954 - Şubat 1955 zarfında kıdemlerini ikmal ve terfi edeceklerin terfi

ç)
farkı

Mart 1955 - Şubat 1956 zarfında kıdemlerini ikmal

d)

295 786
ve terfi edeceklerin

terfi
159 700

Mahallen yapılan vekâletler için ödenecek vekâlet ücreti karşılığı

22 000
9 496 962

talep edilmesi gerekmektedir.
Bu miktardan 1950, 1951, 1952, 1953, 1954 ve 1955 yıllarında (L) cetveline alman
ve bundan düşülen kadroların seneliği
843 900 lira
Kadro imkânları
16 500 »
Tasarrufu mümkün görülen
587 087
6211

sayılı

Kanun

gereğince

verilen

tahsisat ile birlikte

ve

geçen

1 447 437

yıldan

1 549 475 lira fazlası ile

8 049 475

Madde 13 — Fabrika ve İnletmeler memurları ücreti
Teşkilât kanununa göre memur adedi 724 olan bu maddenin bir senelik ücret tutarı
1955 yılı için :
a)

Kadroları müsait olmadığından 4598 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi gereğince

üst deerece farkı olan memurlara bu üst dereceler farkı olarak
b)
c)
farkı
ç)
farkı
d)

2 775 598

Kıdemlerini

620 627

ikmal etttikleri halde terfi edememiş memurların zam farkı

6 371

Temmuz 1954, Şubat 1955 zarfında kıdemlerini ikmal ve terfi edeceklerin terfi
. 1 1 4 306
Mart 1955, Şubat 1956 zarfında kıdemlerini ikmal ve terfi edeceklerin terfi
63 075
Mahallen yapılan vekâletler için ödenecek vekâlet ücreti karşılığı

8 000
3 588 337

liranın talep edilmesi gerekmektedir.
Bu miktardan 1950, 1951, 1952, 1953, 1954 ve 1955 yıllarında (L) cetveline alman
ve bundan düşülen kadroların seneliği
123 900 lira
Kadro imkânları
20 700 »
Tasarrufu mümkün görülen
320 737
6211 sayılı Kanun gereğince verilen tahsisat ile birlikte ve geçen
ira fazlasiylc 3 123 000 lira teklif edilmiştir.
( S. Sayısı : 75 )

465 337

yıldan 630 000
3 123 000
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1954 yılı bütçe kanununda mezkûr yıl için Umum Müdürlük kadrosu (650), Vilâyetler kadrpsu
(2 361) ve Fabrikalar kadrosu da (721) olarak görülmektedir. 1955 yılında Umum Müdürlük kad
rosu (648), vilâyetler kadrosu (2 360) ve fabrika ve işletmeler (724) olarak gösterilmiştir. Umum
Müdürlükte görülen fazlalık münhal ve mevkuf kadroların ihtiyaca göre tevzi edilmek üzere mer
kezde toplanmasından tevellüdetmiştir.
Bu faslın üç maddesi için geçen yıl tahsisatından ceman 2 756 975 lira
lira tahsisat teklif edilmiştir.
;. •

fazlasiyle

14 169 975

Umum Müdürlüğün Kuruluş ve Görevleri hakkındaki 20. V . 1946 tarihli ve 4896 sayılı Kanuna
bağlı cetvele nazaran 3765 olan ve bilâhara 2 . V I I . 1951 tarih ve 5804 sayılı Kanunla 3732 ye in
dirilmiş bulunan kadro adedinin Umum Müdürlük, vilâyetler, fabrika ve işletmelere tevzi şekli
ve mevkuf tutulan kadrolar (L) cetveline alınanları, münhal kadrolar, fiilî mevcutlar sone başların
daki durum itibariyle aşağıdaki tabloda gösterilmiştir :

Yıllar
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955

Umum
müdürlük
622
616
587
549
552
570
649

Fabrika ve
Vilâyetler işletmeler
2
2
2
2
2
1
1

454
278
197
082
035
977
946

686
671
686
686
664
670
670'

Kadro
yekûn
3
3
3
3
3
3
3

762
565
470
317
251
217
165

Mevkuf

(L)
Cetveli

3
21
26
23
28
21
35

179
269
392
457
494
531

Umum
kadro
yekûnu
3
3
3
3
3
3
3

Münhal

765
765
765
732
J32
732
732

Bu tablonun incelenmesinden anlaşılacağı veçhile 1949 yılından 3 524 olan fiilî
3 393 e, 1951 de 3 312 ye, 1952 de 3 134 e, 1953 te 3 129 a, 1954 te 3 081 e ve
inmiştir. Kadro adedindeki bu fiilî azalmanın umumi kadroya nazaran nispeti
6,40 a, 1950 yılında % 9,88 e, 1951 yılında % 12,03 e, 1952 yılında .% 16,02 ye, 1953
ya, 1954 yılında % 17,44 e ve 1955 yılında % 21,62 ye yükselmiştir.

238
172
158
183
122
134
241

Fiilî
mevcut
3
3
3
3
3
3
2

524
393
312
134
129
081
925

mevcut 1950 de
1955 te 2 925 e
1947 yılında %
yılında % 16,16

Kadrolardaki bu tasarruf katî zaruret olmadıkça münhallere tâyin yapılmamak hususundaki
kararın tatbikına devam edilmekle sağlanacaktır.
Bütçe Kanunu tasarısına eklenen (L) cetveline gelince:
Münhal kadroların (L) cetveline alınmasına 1950 yılında başlanmış ve mütaaddit yıllar bu
cetvele alman kadroların adedi ve senelik tutarı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir :
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Yıllar

Umum Müdürlük
Kadro
Yıllık
adedi
tutarı

1950
1951
1952
1953

+
—
1954

+
—
1955

Vilâyetler
Kadro
Yıllık
adedi
tutarı

Fabrikalar
Kadro
Yıllık
adedi
tutarı

Kadro
adedi

Yekûn
Yıllık
tutarı

8
22
31
6

15
99
139
21

600
600
200
000

162
54
81
42

316 500
169 500
188 700
93 600

9
14
11
17

16 800
43 200
30 300
50 400

179
90
123
65

348 900
312 300
358 200
165 000

67
8
16

275 400
14 400
76 200

339
82
37

768 300
147 600
100 500

51
5
5

140 700
9 000
12 300

457
95
56

1 148 400
171 000
189 000

59
18
13

231 600
45 600
58 500

384
48
19

815 400
9 000
70 500

51
21
18

137 400
45 300
58 800

494
87
50

1 166 400
189 900
187 000

64

200 700

413

843 900

54

123 900

531

1 168 500

Buna göre (L) cetveline alman kadrolar 1950 yılında 179 iken 1951 yılında 269 a, 1952 de 392
ye, mukabil 1953 yılında 457 ye yükselmiştir. 3 765 olan ilk kadroya nazaran (L) cetveline alınan
ların nispeti 1950 yılında % 4,75, 1951 yılında % 7,14, 1952 yılında % 10,41, 1953 yılında % 12,13
ve 1954 yılında ise % 13,17 dir.
1954 yılında (L) cetveli tutarında mühim bir değişiklik olmadan adedinin 37 tane fazlalaşmış
olması, küçük kadrolarda bulunup da iki üst derece terfi müddetlerini ikmal ettikleri halde kad
rosuzluk yüzünden terfilerine imkân bulunamıyan memurların terfilerini sağlıyabilmek için bir
kısım nispeten yüksek ücretli kadroların (L) cetvelinden çıkarılarak yerine daha küçük kadro
ücretli vazifelerin dâhil edilmesinden ileri gelmiş bulunmaktadır. 1955 yılında da aynı sebep ve
zaruretlerle bir kısım yüksek kadrolar (L) cetvelinden çıkarılarak yerine daha küçük ücretli vazi
feler verilmek suretiyle adedi 531 e iblâğ edilmiştir.
Madde 21 — Umum Müdürlük hizmetlileri ücreti
1952 yılında 223 olan Umum Müdürlük hizmetlileri kadrosu 1953 'yılında 220 ye, 1954 yılında
219 a tenzil edilmiş ve 1955 yılı için de geçen yılda olduğu gibi 219 olarak tesbit olunmuştur.
6211 sayılı Kanun gereğince verilen tahsisat ile birlikte 1955 yılında istenilen tahsisat 780 000
liradır.
Madde 22 — Vilâyetler hizmetlileri ücreti
1952 yılında 1650 olan vilâyetler hizmetlileri kadrosu 1953 yılında 1 629 a, 1954 yılında 1 628 e
tenzil edilmiş ve 1955 yılı için de geçen yılın aynı olarak adedi 1 628 ve baliği tahsisat ile birlik
te 2 569 875 lira olarak tesbit olunmuştur.
Madde 23. — Fabrikalar ve işletmeler hizmetlileri ücreti
1952 yılında 164 olan işletmeler hizmetlileri kadrosu 1953 yılında 84 e, 1954 yılında 67 ye indi
rilmiş ve 1955 yılı için teklif edilen kadro adedi geçen yılın aynı olarak 67 ve tahsisat ile birlikte
baliği 215 625 lira olarak tesbit edilmiştir.
Hizmetlilere ait dört senelik mukayeseli kadro vaziyeti ve yıllık tutarları aşağıda gösterilmiş
tir.

( S. Sayısı : 75 )

•

Yılı
1952
1953
1954
1955
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Kadro
'-adedi
2
1
1
1

037
933
914
914

Münhal
adedi

Yıllık
tutarı
2
2
2
2

853
852
852
852

720
400
400
400

59
76
57
—

Fiilî
mevcut
1978
1857
1857
—

Buna göre 1952 yılında 1978 olan fiilî mevcut 1953 te 1857 adede tenezzül eden ve 1954 te 1857
aded olarak muhafaza edilmiştir. 1955 yılında boşalacak kadroların şimdiden tesbiti mümkün ola
madığından fiilî mevcudun ne kadar olacağı bilinememektedir. 1955 yılı için umumi olarak teklif
edilen hizmetliler tahsisatı 1954 yılının aynı ve 1952 yılma nazaran 1 320 lira noksandır.
Fasıl 203. — Geçici hizmetliler ücreti
v
Madde 11. — Umum müdürlük geçici hizmetliler ücreti
Geçen yılda olduğu gibi kurs öğretmenleri için verilen ücretler ile 1955 yılında fabrika, tuzla ve
depoların tevsii ve yeniden inşaatı işlerini kontrol için çalıştırılmasına zaruret hâsıl olacak yüksek
teknik ve fen elemanlarının ücretlerini ve tahsisatı karşılamak üzere bu yıl bütçesinde geçen yıldan
19 700 lira fazlasiyle 111 800 lira teklif edilmiştir.
Madde 12. — Vilâyetler geçici hizmetliler ücreti
Bu madde için tahsisat ile birlikte 27 000 lira tahsisat teklif edilmiştir.
Madde 13. — Fabrikalar ve işletmeler geçici hizmetliler ücreti
Fabrikalarda ilk tahsili olmıyan işçilere ders vermek için istihdam edilen öğretmenlerin ücreti tah
sisat ile birlikte 7 875 lira konulmuştur.
Fasıl 204. — Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri
1*953 senesinde Birleşmiş Milletler teknik yardımından faydalanarak getirilen ve idaremiz or
ganizasyon ve Maliye muhasebesinde ihtisasından istifade edilmek üzere 1954 senesinde de çalıştırı
lan bir uzmanının 1955 senesinde de çalıştırılması faydalı görüldüğünden ücretini karşılıyan
miktar olarak 7 200 ve mumaileyhin evlenmiş bulunması dolayısiyle karısı için ödenmesi mukavele
icabı bulunan senelik 4 000 lira; bundan başka imal edilen puro sigaralarının ıslahı için de ecnebi
bir uzman veya teknisiyenin getirilmesi mülâhazasiyle 5 000 lira, tutarı bulunan 16 200 lira teklif
edilmiştir.
Fasıl 206. — 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar
Madde 11. — Umum Müdürlük memurları çocuk zammı
1 . VII . 1954 te zam verilen çocuk adedi (400) dür; 1954 ve 1955 yılları sonuna kadar (35) ço
cuğun doğacağı tahmin olunarak bu miktar (435) aded olarak hesaplanmıştır. Bunun senelik tuta
rı 435 X 10 X 12 = 52 200 liradır. Bu yekûna tahminin üstünde çıkacak doğumu da karşılamak
üzere 2 800 lira ilâve edilmiş, bu suretle bu maddeye geçen seneden 5 000 lira noksaniyle 55 000 lira
teklif edilmiştir.
Madde 12 — Vilâyetler memurları çocuk zammı
1953 yılında zam verilmiş olan vasati çocuk adedi 3 443 tür. Senelik vasati tahminlere göre 1954
yılında 200 ve 1955 yılında 200 aded olmak üzere 3 843 aded çocuğa zam verileceği hesaplanmıştır.
Bunun senelik tutarı 3 843X10X12=461 160 liraya baliğ olmakla, beraber ceman 26 160 liranın
tasarrufu muhtemel görülerek maddeye geçen yıldan 15 000 lira noksaniyle 435 000 lira teklif edil
miştir.
Madde 13 — Fabrikalar ve İşletmeler memurları çocuk zammı
1953 yılında zam verilmiş olan vasati zocuk adedi 763 tür. Senelik vasati tahminlere göre, 1954
{ S. Sayısı: 75 )
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ve 1955 yıllarında 90 çocuğun doğacağı nazarı itibara
alınarak
ceman 853 çocuk için
853X10X12=102 360 lira hesaplanmıştır. Ancak, bu paradan 7 360 liranın tasarrufu mümkün gö
rülerek bu maddeye geçen yıl olduğu gibi 95 000 lira konmuştur.
Madde 21 — Umum Müdürlük memurları doğum yardımı
Geçen yıl tahsisatının aynı olarak 5 000 lira kâfi geleceği nazar ıitibara alınarak bu yıl da bu
maddeye aynı miktar üzerinden 5 000 lira teklif edilmiştir.
Madde 22 — Vilâyetler memurları doğum yardımı
Geçen yıl tahsisatından (5 000) lira noksaniyle 42 000 liranın kâfi geleceği mülâhaza edilmiş
ve bu madde için 42 000 lira tahsisat teklif edilmişti?.
Madde 23 — Fabrikalar ve işletmeler memurları doğum yardımı
Geçen yılların sarfiyatı göz önünde bulundurularak ve geçen senenin aynı olarak (10 000) li
ra teklif edilmiştir.
Madde 31 — Umum Müdürlük memurları ölüm yardımı
1954 yılı tahsisatının aynı olarak 3 000 lira teklif edilmiştir.
Madde 32 — Vilâyetler memurları ölüm yardımı
Geçen yıllarda konan tahsisatlar da göz önünde tutularak bu madde için geçen senenin aynı
olarak 12 000 lira teklif edilmiştir.
Madde 33 — Fabrikalar ve işletmeler memurları ölüm yardımı
1953 yılı sarfiyatının tahsisatı aşmış olmasına rağmen bu madde için geçen senenin aynı ola
rak 3 000 lira teklif edilmiştir.
Madde 40 — Yakacak zammı
Rakımı yüksek olan mahallerin kadro durumlarına göre,
3 memur için ayda 30 liradan
151
»
»
» 15
»

90
2 265

ki, ceman
154
»
»
»
2 355 liraya ihtiyaç olup bu
nun altı aylığı (14 130) lira olarak hesaplanmıştır; muhtemel kadro değişikliklerine göre husule
gelecek farkları karşılamak maksadiyle geçen senenin aynı olarak (15 000) lira teklif edilmiştir.
Fasıl 207 — Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para mü
kâfatı
1955 yılında bir kişinin imtihana gireceği mülâhazasiyle bu fasla geçen seneden 3 000 lira nok
saniyle (1 500) lira konmuştur.
Fasıl 209 — 5434 sayılı Kanun gereğince Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak öde
meler
Madde 11 — % 5 emekli ve % 25 giriş kesenekleriyle artış farkları karşılığı
Memur ve hizmetliler ücreti yekûnu 1954 yılma nazaran 243 000 lira noksaniyle 14 202 400 li
ra tutmaktadır. % 5 emekli ve % 25 giriş aidatlarının bir yıllık nispeti % 5,50 olduğundan buna
göre, yapılan hesap neticesinde 13 365 lira noksanile 781 132 lira tahsisat teklif edilmiştir.
Madde 12 — % 1 ek karşılığı
14 202 400 liranın % 1 i karşılığı ve geçen yıldan 2 430 lira noksaniyle 142 024 lira tahsisat ko
nulmuştur.
Madde 13 -T- Emekli ikramiyeleri karşılığı
25 yılı dolduranlara da ikramiye verileceği göz önünde tutularak bu maddeye geçen senenin
aynı olarak (500 000) lira konulmuştur.
(Ş. Sayısı : 75)
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Madde 14 — Sandık yönetim masrafları karşılığı
5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 28 nci maddesi icabatmdan olup, mezkûr kanunun 14
ncü maddesinin (D) fıkrasına göre, 1954 yılı bütçesinin 209/11 tertibine konmuş olan 794 497
liranın 0,724 ü nispetinde tutarı olup geçen yıldan 2 860 lira fazlasiyle 57 522 lira teklif edilmiştir.
Madde 15 — Diğer ödemeler
Evvelki yıllar sarfiyatı ve yapılmasına mecburiyet hâsıl olan münakalelerle 6122 sayılı Kanu
na göre emekliye sevk edilecek memurlar için 55 yaşma kadar ödenecek tazminat göz önünde tu
tulmak suretiyle geçen yılın aynı olarak (150 000) lira konmuştur.
' Hususi kanununa
konulmuştur.

Fasıl 210 — Temsil tahsisatı
göre ayda 175 lira ödemek üzere geçen yıl tahsisatının aynı olarak 2 100 lira

Fasıl 218 — 4896 sayılı Kanun gereğince ödenecek kasa tazminatı
1954 yılında vâki ödemeler mülâhazasiyle bu tertibe geçen1 yıldan (25 000) lira
(455 000) lira teklif olunmuştur.

noksaniyle

Fasıl 301 — Umum Müdürlük büro masrafları
Madde 10 — Kırtasiye
1954 yılı için verilmiş olan miktar (13 500) liradır. Kırtasiye fiyatlarının artmasına rağmen
âzami tasarruf tedbirleri alınmak suretiyle 1955 yılı için de aynı miktarlarla idareye çalışılacaktır.
Bu maddeye geçen yıla
1955 yılı için alman
inin edilecektir.

Madde 20 — Döşeme
nazaran (500) lira noksaniyle (1 500) lira teklif edilmiştir.

Madde 30 — Demirbaş
tedbirlerle bu maddenin (5 000) lira noksaniyle (5 000) lira ile idaresi te

Madde 40 — öteberi masrafları
1954 yılı için verilmiş olan (15 000) lira âzami tasarruf tertiplerine rağmen kâfi gelmediği
cihetle 1955 senesi için bu maddeye (7 500) lira fazlasiyle (22 500) lira teklife zaruret hâsıl ol
muştur.
Madde 50 — Aydınlatma
1954 yılı için verilmiş olan (15 000) lira âzami tasarruf tertiplerine rağmen kâfi gelmediği
cihetle 1955 senesi için bu maddeye (2 000) lira fazlasiyle (17 000) lira teklif edilmiştir.
Madde 60 — Isıtma
1955 senesinde (15 000) lira ile idareye çalışılacaktır.
Fasıl 302 — Vilâyetler büro masrafları
Madde 10 — Kırtasiye
Geçen yıllar sarfiyatı ve tasarruf imkânları araştırılarak bu maddeye
lira noksaniyle (55 000) lira konulmuştur.

geçen yıldan (15 000)

Madde 20 — Döşeme
Tasarruf mülâhazalariyle geçen yıla nazaran (5 000) lira noksaniyle (5 000) lira
miştir.

teklif edil

Madde 30 — Demirbaş
1954 yılında bu maddeye konulan tahsisat (25 000) liradır. Bu yıl için âzami tasarruf mülâ
hazasiyle 5 000 lira noksaniyle 20 000 lira teklif edilmiştir.
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- 1 0 Madde 40 — öteberi masrafları
1954 yılı için verilmiş olan (40 000) liralık tahsisatla idareye çalışılacaktır.
Madde 50 — Aydınlatma
1954 yılında kabul edilen tahsisat (35 000) liradır. 1955 senesinde (5 000) lira
maddeye (30 000) lira teklif edilmiştir.

noksaniyle bu

Madde 60 — Isıtma
1954 senesinde kışın şiddetli geçmesi sebebiyle ısıtma tahsisatının sıkıntı tevlidi göz önünde tu
tularak önümüzdeki yıl için bu tertibe (10 000) lira fazlasiyle (120 000) lira konmuştur.
Fasıl 303 — Basılı kâğıt ve defterler,
1954 yılı için verilmiş olan (90 000) lira ile iktifa edileceği mülâhazasiyle aynı miktar bütçe
ye konmuştur.
Fasıl 304 — Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları
Madde 11 — Umum Müdüriük Posta ve Telgraf ücretleri
Bu maddeye 1954 yılında (25 000) lira konmuştur. İttihaz edilen tedbirlerle
(3 000) lira noksaniyle, ve. (22 000) lira ile idare edilecektir.
Madde 12 — Vilâyetler Posta ve Telgraf ücretleri
~ Bu maddeye 1954 yılında 200 000 lira konmuştur. İttihaz edilen tedbirlerle
30 000 lira noksaniyle 170 000 lira teklif edilmiştir.

önümüzdeki yıl

önümüzdeki yıl

Madde 21 — Umum Müdürlük Telefon ve başka muhabere masrafları
1954 yılında bu tertibe kabul edilen miktarla idare mümkün görüldüğünden 1955
45 000 lira teklif edilmiştir.

yılı için

Madde 22 — Vilâyetler Telefon ve başka muhabere ücret ve masrafları
1954 senesinde 50 000 lira tahsisat verilmiş bulunan bu maddeye 1955 senesi için 7 000 lira nok
saniyle 43 000 lira teklif edilmiştir.
Fasıl 305 — 'Kira bedeli
Madde 11 — Merkez tertibi muhafaza maksadiyle geçen yıl bütçesinde olduğu gibi 1 lira konulmuştur
Madde 12 — Vilâyetler
1954 yılında 17 000 lira tahsisat konulan bu maddenin 1955 yılında kiraların serbest bırakılma
sı halinde ihtiyacı karsılıyabilmek mülâhazasiyle 13 000 lira fazlasiyle 30 000 lira teklif edilmiştir.
Fasıl 306 — Giyecekler
Elbise ve diğer giyecek eşyanın malzeme ve kumaş bedellerinin artmasına rağmen tasarrufa ria
yet mülâhazasiyle bu fasla geçen senenin aynı olarak 125 000 lira teklif edilmiştir.
Fasıl 307 — Harcırahlar
Madde 10 — Sürekli görev harcırahı
6245 sayılı Harcırah Kanununun meriyete girmesi sebebiyle yevmiye ve diğer masraflardaki ar
tışlar sebebiyle bu maddeye geçen yıldan 50 000 lira fazlasiyle 100 000 lira teklif edilmiştir.
Madde 20 —Geçici görev harcırahı
1954 yılında 320 000 lira olan bu tertibe 1955 ylında her türlü tasarruf
retiyle 210 000 lira fazlasiyle, 530 000 lira teklif edilmiştir.

tedbirleri

almak su

Madde 30 — Müfettişler harcırahı
1954 yılında 120 000 lira olan bu tertibe senesi içinde 75 000 lira aktarma yapılmak suretiyle ih
tiyaç giderilebilmiştir. 1955 yılında teftiş programının tatbiki Harcırah Kanunu artış nispetine
göre, bu miktarın 200 000 liraya iblâğı icabettiğinden bu miktar teklif edilmiştir.
( S. Sayısı : 75 )

-11Madde 40 — Yabancı memleketler harcırahı
Dış piyasalardaki mesai elbirliği sebebiyle bu maddeye geçen senenin aynı olarak 50 000 lira tek
lif edilmiştir.
Madde 50 — Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin harcırah ve masrafları
1955 yılında bir ecnebi uzmanın çalıştırılması düşüncesiyle bu uzmanın harcırah ihtiyacını kar
şılamak üzere geçen seneden 3 000 lira noksaniyle 2 000 lira konmuştur.
Madde 92 — 6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 ncu maddesi gereğince verilecek tazminatlar
6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 ncu maddesi gereğince atlı koruma memurlarına ödenme
si icabeden tazminatları karşılamak üzere 190 000 lira teklif edilmiştir.
Madde 93 — 6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 nuc maddesi gereğince, satınalınacak vasıta avansı
karşılığı
Aynı kanunun 49 ncu maddesine göre koruma memurlarının satmalacakları vasıta avansı kar
şılığı olarak bu maddeye 10 000 lira teklif edilmiştir.
Fasıl 308 — 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları ve harcırahları
Madde 11 — Umum Müdürlük
1954 senesinde verilen 25 000 lira tahsisatla idare olunmaya çalışılacağı mülâhazasiyle geçen
yılın aynı olarak (25 000) lira teklif edilmiştir.
Madde 12 — Vilâyetler
6245 sayılı Harcırah Kanununun ahkâmına göre hava tebdili ve ayakta tedavi gören memurlarla
muhtelif hastanelere sevk olunanların harcırah ve yevmiyelerinin artması âcil olarak geçen seneden
20 000 lira fazlasiyle bu tertibe 65 000 lira teklif olunmuştur.
Madde 13 — Fabrikalar ve işletmeler
Yukardaki maddede vilâyetler memurları için verilen izahat muvacehesinde fabrika memurları
için de geçen yıla nazaran 10 000 lira fazlasiyle 30 000 lira teklif edilmiştir.
Fasıl 403 — Temsil masrafları
Yabancı memleketlerden gelen tütün alıcıları ve sair ziyaretçilerin artması hakkında dermeyan
olunan sebepler ve inkişaf sebebiyle 1955 yılı için 1954 yılında kabul edilmiş olan 7 500 lira aynen
konulmuştur.
Fasıl 407 — Muhasebei Umumiye Kanununun 48 nci maddesini ilgilendiren masraflar
Madde 20 — Nispeti kanunla belirtilmiş bono, çek ve ikramiyeler
Geçen yıl tahsisatının aynı olarak 500 lira konmuştur.
Madde 30 — Geriverilecek paralar
Bu maddeye geçen yıla nazaran 1 000 lira noksaniyle 8 000 lira konulmuştur.
Madde 40 — Mahkeme harçları
Geçen yıl tahsisatından 6 000 lira noksaniyle 54 000 lira teklif edilmiştir.
Madde 50 — Bina ve Arazi vergileri
1954 yılı sarfiyatı göz önünde tutularak geçen-yıldan 200 lira noksaniyle 1 800 lira teklif edil
miştir.
Madde 60 — Kaçağın meni ve takibine dair olan 1918 sayılı Kanun ve ekleri gereğince yapılacak
ödemeler
Bu maddeye geçen yıla nazaran 1 Ş00 lira noksaniyle 13 500 lira teklif edilmiştir.
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Fasıl 417 — 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince ödenecek vergi ve resimler
Belediyelerce iştirak payı namı altındaki taleplerin artması sebebiyle geçen seneden 2 500 lira
fazlasiyle 17 500 lira teklif edilmiştir.
Fasıl 419 — Mahkeme masraf lan
1954 yılında vâki ödemeler ve dâvaları idare namına kazanan avukatların vekâlet ücretlerinin
de bu maddeden ödenmesi gerektiği cihetle 1954 yılma nazaran 40 000 lira fazlasiyle 80 000 lira
teklif edilmiştir.
Fasıl 420 — Tecrübe, ıslah ve mücadele masrafları
Malde 11 — îşçi ücretleri
Geçen sene tahsisatının aynı olarak 150 000 lira teklif edilmiştir.
Madde 12 — Yönetim masrafları
Geçen sene tahsisatının aynı olarak 18 000 lira teklif edilmiştir.
Madde 13 — Teknik masraflar
Doğu tütüncülüğünün kalkındırılması programı da göz önünde bulundurulmakla beraber ens
titü lâboratuvarlarımn noksan olan cihaz ve aletlerinin bir kısmı tamamlanmış olması hesabiyle
bu madde için geçen seneden 13 000 lira noksaniyle 42 000 lira teklif edilmiştir.
Madde 14 — Fidelik müsabakaları
Bu maddeye geçen yıl tahsisatından 2 000 lira noksaniyle 500 lira teklif edilmiştir.
Madde 15 —• Bağ yardımı
Tertibin muhafazası için 1 lira konulmuştur.
Madde 16 — Mücadele masrafları
Geçen yıl tahsisatından 10 000 lira noksaniyle 10 000 lira konmuştur.
Fasıl 421 — Kaçağı takip ve önleme masrafları
Madde 11 — Tütün ekimi yazma masrafları
Tütün ekimi sahaları genişlediğinden bakıma ait vazifelerin artacağı nazarı itibara alınarak ge
çen yıldan 10 000 lira fazlasiyle 110 000 lir konmuştur.
Madde 12 — Kaçakla mücadele masrafları
Kaçak eşyanın yakalandıktan sonra imalâta sevk ve bedeli maliyete intikali sebebiyle döoer
sermaye talimatnamesindeki sarahate göre ödenmesi icabettiğinden talimatnamenin derpiş edeme
yip bütçeden ödenmesi gereken 12, 13 ncü maddeler muhteviyatı masraflar birleştirilmek suretiyle
1955 yılı için 15 000 liranın kâfi geleceği anlaşılmıştır.
Fasıl 450 — Üniversite ve yüksek okullarda okutulan öğrencilere verilecek burslar
Üniversite ve yüksek okullarda okutulan öğrenci kalmadığından bu fasla teklifte bulunulma
mıştır.
Fasıl 451 — Yayın masrafları
Madde 10 — Satınalma ve abone
1954 yılındaki 15 000 liraya karşı 8 000 lira ^noksaniyle 7 000 lira teklif edilmiştir.
Madde 20 — Başka her çeşit masraflar
1954 yılında olduğu gibi bu sene de 10 000 lira ile iktifa edilmiştir.

t
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Fasıl 452 — Staj masrafları
Madde 10 — 4469 sayılı Kanuna göre.staj için ecnebi memleketlere gönderileceklerin harcırahlariyle
başka her çeşit masrafları
4489 sayılı Kanuna göre staj için ecnebi memleketlere gönderilen idaremiz mensuplarına harcı
rah karşılığı olarak bu tertibe geçen yıldan 500 lira noksaniyle 4 000 lira teklif edilmiştir.
Madde 20 — Teknik yardımdan faydalanılarak ecnebi memleketlere gönderileceklerin harcırah ve
masrafları
Teknik yardımdan faydalanılarak ecnebi memleketlere gideceklerin yol masraflarını karşıla- «
mak üzere 1954 yılında kabul edilen 8 000 liradan 2 000 lira noksanile 6 000 lira teklif edilmiştir.
Fasıl 453 — Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflar
Madde 10 — Kurum ve derneklere katılma payı
Paris'te Milletlerarası Şarap Ofisine iştirak aidatı olarak ödenecek 5 520 altın Fransız frangı
nın mukabili olan 6 000 liranın kâfi geleceği anlaşılmış ve ona göre teklif yapılmıştır.
Madde 20 — Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin harcırah ve masrafları
Kongre ve konferanslara iştirak harcırah ve masrafları olarak 1954 yılındaki tahsisattan 1 000
lira noksaniyle 9 000 lira teklif edilmiştir.
Fasıl 459 — Spor masrafları
Geçen yıldan 500 lira noksaniyle 500 lira teklif edilmiştir.
Fasıl 476 — Kurs masrafları
Madde 10 — Kurs umumi masrafları
1954 yılında kabul edilen miktar kadar bir tahsisatla idare edilmesi mülâhazasiyle 1955 yılı için
de 1 000 lira teklif olunmuştur.
Madde 20 — öğrenci bursları
Eksper kurşundaki 30 öğrenciye ayda 125 lira üzerinden 45 000 lira teklif edilmiştir.
Fasıl 501 — Geçen yıl borçları
Geçen sene tahsisatından 5 000 lira noksaniyle 35 000 lira teklif edilmiştir.
Fasıl 502 — Eski yıllar borçları
Madde 10 — 1950 - 1953 yılları borçları
Geçen sene tahsisatından 5 000 lira noksaniyle 40 000 lira teklif edilmiştir.
Madde 20 — 1928 - 1949 yılları borçları
Geçen senenin tahsisatının aynı olarak 5 000 lira teklif edilmiştir.
Fasıl 505 — Hükme bağlı borçlar
Geçen sene tahsisatının 15 000 lira noksaniyle 135 000 lira konulmuştur.
Fasıl 602 — İşçi kurul ve sendikalarına yardım
1954 yılında 20 000 lira ,olan bu tahsisat 2 000 lira noksaniyle 18 000 lira olarak teklif edilmiş
tir.
Fasıl 604 — Çeşitli hayır kurumlarına yardım
1954 yılında 1 000 lira olan bu tahsisat 250 lira noksaniyle 750 lira olarak teklif edilmiştir.
Fasıl 605 — 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu gereğince şarapçılara verile
cek primler ve yapılacak başka ödemeler
1954 yılında kabul edilen 100 000 liralık tahsisatın 62 000 lirası ilk dört ay içinde şarap ihraç
edenlere ödenmiş bulunmaktadır. 1955 senesinde şarap ihracının 3 000 000 litreyi bulacağı mülâ
hazasiyle bu maddeye geçen yıla nazaran 200 000 lira fazlasiyle 300 000 lira teklif edilmiştir.
( S. Sayısı : 75 )
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Fasıl 701. — Yapı onarımı
Madde. 11. —- Umum Müdürlük
1954 yılında Umum Müdürlük binasının denize kaymasını önlemek üzere rıhtım takviyesi için
kısmen istenen tahsisatın bakiye (Parplânj) inşaatını karşılamak ve devlete ait binaların yangın
dan korunması hakkındaki nizamnameyi yerine getirmek maksadiyle bu maddeye geçen yıldan
135 000 lira noksaniyle 175 000 lira teklif edilmiştir,
Madde 12. — Vilâyetler
Mülhakat idare malı binalarının bir kısmının tamirini karşılamak için bu maddey geçen yılm
aynı olarak (150 000) lira teklif edilmiştir.
Madde 13. — Fabrikalar ve işletmeler
Muhtelif fabrikaların tamiratını karşılıyabilmek maksadiyle 1954 yılında kabul edilen 290 000
liradan 210 000 lira • fazlasiyle 500 000 lira talebedilmiştir.
Fasıl 735. — Bina satmalına, yaptırma
Madde 12. — Vilâyetler
1954 yılında bu madde için 835 000 lira kabul edilmişti. 1955 yılının en mübrem ihtiyaçları göz
önünde bulundurularak 15 000 lira fazlasiyle 850 000 lira teklif edilmiştir.
Madde 13 — Fabrikalar ve işletmeler
Bu maddeden 1955 yılında fabrika ve işletmeler için yapılacak inşaat bedeli geçen seneye naza
ran 3 615 000 lira fazlasiyleı 3 865 000 lira olarak tesbit edilmiştir. Tahsisatın :
A) 200 000 lirası Gazianteb içki fabrikasına, 100 000 lirası İzmir Şarap fabrikasına, 50 000
lirası Diyarbakır içki fabrikasına, 50 000 lirası İstanbul Bira fabrikasına, 25 000 lirası, Ankara
Bira fabrikasına, 30 000 lirası Ürgüp, Elâzığ Şarap fabrikalariyle, İstanbul Likör fabrikasına,
2 700 000 lirası yeniden yapılacak bira fabrikasına, 500 000 lirası fabrikalardan birinde yapılacak
mamulât ambarına,
B) 365 000 lirası Rize, 360 000 lira da Pazar, 215 000 lirası Hopa, 180 000 lirası Maradit Çay fab
rikalarına, 50 000 lirası da çay alım yerlerinin tesis ve yollarına iştirake,
C) 40 000 lirası Yavşan Tuzlası malzeme ambarına ı
sarf edilecektir.
Fasıl 736 — 5113 sayılı Kanun gereğince satınalmacak veya yaptırılacak tütün bakım ve işleme
' evleri ambarları
Madde 10 — Fabrika, imal ve doldurma evleri
Bu maddeye geçen yıldan 500 000 lira fazlasiyle 5 000 000 lira konulmuştur. Tahsisatın 1750 000
lirası Samsun, 1 250 000 lirası Bursa, 100 000 lirası Agonya, 200 00O lirası Bandırma, 300 000 li
rası İzmit, 300 000 lirası Yayladağ yaprak tütün bakım ve işletme evlerinin inşaat ve tesisatına,
100 000 lirası Paşalimanı bakım evinin tadilâtına, 1 000 000 lirası da İstanbul'da satınalmacak ve
ya bulunacak arsaya inşa edilecek işleme ve bakım evine sarf edilecektir.
Fasıl 741 — 4898 sayılı Kanun gereğince yeniden yaptırılacak fabrika, imal ve doldurma evleriyle
mevcutlarının genişletilmesi masrafları
Madde 10 — Fabrika, imal ve doldurma evleri
1955 yılı için tesbit edilen programa göre bu maddeye geçen yıla nazaran 3 890 000 lira fazla
siyle 6 330 000 lira teklif edilmiştir.
Bu tahsisatın 950 000 lirasiyle İstanbul bira fabrikasında yeni 'tahammür küvleri, maya üretme
ve muhafaza tesisleri, yeni malt dairesi inşaatı, ölçü alet yerleri ve yeni kaynatma dairesiyle tesis
leri; 380 000 lirasiyle Ankara bira fabrikası şişe imlâ grapu, 2 000 000 lirasiyle yeniden inşa edile( S. Sayısı : 75 )

- 15 cek bira fabrikası tesisatı ve 500 000 lirasiyle malt makine ve tesisatı, 2 500 000 lirasiyle de İstan
bul tütün fabrikası inşa ve kıyım, sigara paketleme makineleri tesisatı karşılanacaktır.
Madde 20 — A. M. F. Firması bonoları
1954 senesinde ödenmiyen bono ile birlikte ek mukavele gereğince 1955 yılında ödenecek iki bo
no ve faizleri karşılığı olarak bu maddeye 1 163 395 lira teklif olunmuştur.
Madde 30 — Rize Çay Fabrikası
Gündoğdu Çeyeli fabrikalarının programına göre yapılacak inşaat ve tesisatı karşılamak üzere bu
maddeye geçen yıla nazaran 700 000 lira noksaniyle 1 300 000 lira teklif edilmiştir.
Fasıl 751 — Satmalmacak makine, alet ve araçlar ve bunları kurma masrafları
Fabrika ve işletmelerin mübrem ve zaruri ihtiyaçlarım karşılamaya yetecek miktar olarak ve gö
çen yıldan 727 000 lira fazlasiyle 2 177 000 lira teklif edilmiştir.
Fasıl 752 — Satmalmacak taşLtlar ve bunların komple motörleri
1954 yılında kabul edilen 275 000 lira ile yeniden alman kamyorJara ilâveten bu sene de hurdalariyle tebdil suretiyle beş kamyon ve at, merkep, bisiklet, araba gibi diğer nakil vasıtaları alın
ması ieabettiğinden bu nakil vasıtaları ve tamirleri için geçen yıldan 140 000 lira noksaniyle
135 000 lira teklif edilmiştir.
Fasıl 761 — Çamaltı, Yavşan ve diğer tuzlalarda yaptırılacak yeni tesisler ve bunların genişletme
masrafları
Tatbik edilen programın devamı olarak, bu fasla geçen yıl olduğu gibi 1 400 000 lira tahsisat
teklif edilmiştir. Bu tahsisatın şose ve yolların bakım, tamir ve asfaltlanması karşılığı olarak
500 000 lirası yollara tefrik edilmiştir.
Fasıl 771 — Şaraplık bağ yetiştireceklere 5089 sayılı Kanun gereğince yapılacak ikrazlar
Bir kısım bağcıların, taleplerini karşılamak üzere bu fasla geçen seneden 55 000 lira noksaniyle
5 000 lira teklif edilmiştir.
Tütün
1954 yılı (4) aylık tütün satışları 7 981 497 kilo olup geçen yılın aynı devresi zarfındaki
satışlara nazaran % 14,72 nispetinde fazladır. 1953 yılı satış miktarı 23 100 734 kilo olduğundan
satış nispeti olan % 14,72 nin buna tatbiki halinde 1954 yılı satış]arının 25 000 000 kilo olacağı
anlaşılmakta ise de satış nispeti (4) aylık devreye isabet ettiğinden tahmin haddi daha sarih bir
netice elde etmek üzere 1955 yılı için de artış göz Önünde tutularak 25 000 000 kilo tahmin edil
miştir. Satış nevilerine göre vasati fiyatının 956,52 kuruş* ve satış tutarının da 239 129 654 lirayı
bulacağı hesabediJmiştir.
1954 yılı bütçe tahminlerinde ise 377,26 kuruş olarak hesabedilmiş olan tütün maliyeti 1955
yılı 416,99 kuruş olarak tahmin edilmiştir. Beyiye, nakliye, sigorta ve muhtelif masraflardan ibaret
olan satış masrafları 1954 yılı bütçe tahminlerinden kilo başına 69,27 kuruş hesabedilmişti. 1955
yılı için yapılan tahmin ve hesaplarda bu masrafların 76,13 kuruş olacağı neticesine varılmıştır.
Yukarda arz ve izah edilen vaziyete nazaran 1955 ve 1954 yılları tütün satış, maliyet, masraf
ve kâr tahminlerini gösteren cetvel aşağıya dercedilmiştir.
Yılı
1955
1954

Kilo
25 000 000
24 600 000

Bedeli
239 129 654
199 790 281

Maliyet
104 246 260
92 807 851
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masrafları
Satış
18 806 098
17 039 120

kârları
Satış
116 077 296
89 943 310
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Buna nazara ı netice itibariyle 1955 yılı tahminlerinde 1954 yılma nazaran 25 906 486 lira
fazla bir kâr derpiş edilmiştir. 1954 yılında vasati olarak bir kilo tütünden elde edileceği tahmin
edilen kâr 365,62 kuruş olduğu halde 1955 yılmda 463,40 kuruştur.
Tuz
1954 yılı (4) aylık satışları 90 331 ton olup geçen yılın aynı devresi zarfındaki satışlara nazaran
% 11,12 nispetinde fazladır. 1953 yılı satış miktarı 266 271 ton olduğundan artış nispeti olan
% 11,12 nin buna tatbiki halinde 1954 yılı satışlarının 295 800 ton olacağı anlaşılmaktadır. 1955
yılı için 290 000 ton tahmin edilmiştir. Bundan elde edileceği hesabedilen satış tutarı 11 316 860
liradır. Beher tonda 7,49 lira maliyet ve 9,80 lira satış masrafları hesabedilerek 6 302 830 lira sa
tış kârı tahmin edilmiştir.
Ç*y
1954 yılı (4) aylık satış miktarı 1 238 063 kilo olup geçen yılın aynı aylarındaki satışa nazaran
!% 23,82 nispetinde fazladır. J953 yılı satışları 3 253 474 kilo olduğundan artış nispeti olan % 23,82
nin buna tatbiki halinde 4 028 450 kilo elde edilmektedir. Bu hesaba göre 1955 yılındaki artış da
göz önünde tutularak 3 841 230 kilo alınmıştır. Vasati (1 652,13) kuruş fiyatla satış tutarı
63 462 140 lirayı bulacaktır. 1954 yılı maliyeti 779,17 kuruş hesabedilmiş^ken 1955 yılı için 754,18
kuruş alınmıştır. 1954 yılında kilo başına 120,20 kuruş tahmin edilen satış masrafları 1955 yılı için
129,45 kuruş olarak hesabedilmiştir. Bu vaziyete nazaran 1955 yılı satış kârı geçen yıldan 6 175 500
lira fazlasiyle 29 520 000 lira tahmin edilmiştir.
Bira
1954 yılı (4) aylık satış miktarı 9 151 298 litre olup geçen yılın aynı ayları zarfındaki satışa
nazaran % 57,55 fazladır. 1953 yılı satış miktarı 21 019 695 litre olduğundan artış nispetinin bu
na tatbiki halinde 1954 yılı satışlarının 30 000 000 litre olacağı anlaşılmakta ise de fabrika kapa
siteleri göz önünde tutularak 1955 yılı için 19 000 000 litre tahmin edilmiştir.
Vasati 99,21 kuruş hesabiyle satış tutarı 18 850 000 lira olacaktır. 1954 yılında beher litrenin
imalât maliyeti 26,22 kuruş olduğu halde 1955 yılı maliyeti 28,52 kuruş tesbit edilmiştir. Satış
masrafları litrede 22,00 kuruş olarak hesabedilmiş ve buna göre litrede elde edilecek kâr 48.69 ku
ruş tahmin edilerek kâr yekûnu 9 250 170 lira olarak tesbit edilmiştir.
İspirtolar
1954 yılı (4) aylık ispirto satışları 2 530 345 litre olup geçen yılın aynı ayları zarfındaki sntışa nazaran % 20,78 fâzladır. 1953 yılı satış miktarı 6 390 287 litre olduğundan satış nispetinin
buna tatbiki halinde 1954 yılı satışlarının 7 700 000 litre olacağı anlaşılmaktadır. 1955 yılı için
7 500 000 litre tahmin edilmiştir. Satış nevilerine göre vasati 148,93 kuruş hesabiyle satış tutarı
11 169 810 lira hesabedilmiştir. 1955 yılı maliyeti 78,52, satış masrafları 5,62 kuruş olarak hesab
edilmiş ve neticede ispirto satışlarından litrede 64,79 kuruş hesabiyle 4 859 400 lira kâr tahmin
edilmiştir.
Rakılar
1954 yılı (4) aylık satış 2 695 745 litredir. Bu miktar geçen yıla nazaran % 24.64 nispetinde faz
ladır. 1953 yılı satışları 8 202 869 litre olup bu artışın buna tatbiki neticesinde 1954 yılı satışları
nın 10 200 000' litreyi bulacağı anlaşılmaktadır. 1955 yılı için 9 000 000 litre satış tahmin edilmiş
tir. Vasati 746.72 kuruş fiyatla tutarı 67 204 800 liradır. 1954 yılı bütçesinde maliyet ve satış mas
rafları tutarı litre başına 260.53 kuruş tahmin edilmiştir. 1955 yılı için 276.42 kuruş hesaplanmıştır.
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Bu vaziyete nazaran 1955 yılı için derpiş edilen satış k â n geçen yıl tahminlerinden 13 300. 470 lira
fazlasiyle 42 327 080 liradır.
Şaraplar
1954 yılı (4) aylık satış, miktarı 1 241 045 litre olup geçen yılın aynı aylar zarfındaki satışa
nazaran % 14 fazladır. 1953 yılı satış miktarı 3 633 152 litre olduğundan satış nispetinin buna
tatbiki halinde 1954 yılı satışlarının 4 100 000 litre olacağı anlaşılmaktadır. Buna nazaran 1955 yılı
satışları 4 100 000 litre olarak tahmin edilmiştir. 1955 yılı tahmininde litre maliyeti 39.32 kuruş
olarak alınmıştır. Bu vaziyete göre 1955 yılı için litre başına satış kân 11.35 kuruş hesabiyle
465 340 lira kâr tahmin edilmiştir.
Diğer içkiler
A)

Kanyak :

1954 yılı (4) aylık satışları 68 918 litredir. 1953 yılının aynı aylarına nazaran % 7.54 nispe
tinde fazladır. 1953 yılı satışları 271 070 litredir. 1955 yılı için 196 000 litre satış tahmin edilmiş
tir. Bu satışlardan tahmin edilen kâr 1 410 295 liradır. Satış tutarı 1 979 200 liradır.
B)

Vermut :

1954 yılı (4) aylık satışları 41 242 litredir. 1953 yılının aynı ayları zarfındaki satışlara nazaran
% 15.91 nispetinde bir fazlalık vardır. 1955 yılı satış tahmini 130 000 litredir. Bundan elde edile
cek satış haslâtı 432 714 lira ve satığ kârı da 123 574 liradır.
C)

Kınakına : •

1954 yılı (4) aylık satışları 440 litredir. 1953 yılma nazaran % 25.04 nispetinde bir noksanlık
vardır. 1955 yılında 2 000 litre satılacağı tahmin tdilmiştir. Bu satıştan elde edileceği tahmin edi
len hasılat 6 800 lira, kâr 960 liradır.
D)

Likörler :

1954 yılı (4) aylık satış miktarı 112 729 litrel'r. Geçen yılın aynı aylar zarfndaki satış
92 262 litre olup 1954 yılında % 22.18 nispetinde bir artış müşahede edilmektedir. 1953 yılmcla
315 367 litre satılmıştır. Artış nispetinin tatbiki halinde 380 000 litre elde edilmektedir. 1955 yılı
için 300 000 litre satış tahmin edilmiştir. Bundan elde edilecek hasılat 1 799 800 lira ve kâr 1 202 670
liradır.
E)

Malt :

1955 yılı için 25 000 litre satış tahmin edilmiştir. Beher litrede satış fiatı 177.14, maliyet ve
masraf 146.59 kuruş, satış kârı 30.55 kuruştur. Buna göre malt satışında 44 286 lira hasılat vs
7 636 lira kâr elde edilecektir.
P)

Votka :

1954 yılı (4) aylık satışları 226 040 litre olup geçen yılın aynı aylarındaki satışlara nazaran
% 42.22 nispetinde fazladır. 1953 yılı satışları 569 751 litredir. 1955 yılı için 650 000 litre tahmin
edilmiştir. Bundan elde edilecek hasılat 4 426 500 lira ve satış kârı 3 815 440 liradır.
C)

Cin :

1954 yılı (4) aylık satışları 9 317 litre olup geçen yılın aynı aylarındaki satışlarına nazaran
% 4.62 nispetinde fazladır. 1953 yılı satışları 28 433 litredir. 1955 yılı için 30 000-litre tahmin edil
miştir. Bundan elde edilecek hasılat 180 000 lira ve satış kârı 98 600 liradır.
( S. Sayısı : 75 )
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H)

Yiıki :

1955 yilı için 12 000 litre satılacağı ve bundan 536 000 lira satış hasılatı 327 440 lira satış kârı
elde edileceği tahmin edilmiştir.
î)

Şampanya :

1955 yılı için 7 000 litre satılacağı ve bu satıştan 161 875 lira hasılat ve 77 055 lira kâr edilece
ği tahmin edilmiştir.
Yukardaki izahata nazaran diğer içkilerden toplu olarak 11 002 350 lira satış hasılatı ve
7 122,350 lira satış kârı elde edileceği anlaşılmaktadır. Bu kısma ait satış kârlarından geçen yıla.
nazaran 3 216 260 lira bir fazlalık vardır.
Barut
1954 yılında (4) aylık satışlar 4 946 875 lirayı bulmuştur. 1955 yılı için 15 283 750 lira ola
rak tahmin edilmektedir. Bunun 9 92.1 610 lirası maliyet 5 357 19Q lirası satış masrafları olmak
üzere ceman 11 279 400 liradır. Satış kârı da 4 004 350 lira olarak hesaplanmıştır.
Kibrit
1954 yılı (4) aylık satışlar 23 656 sandık, 1953 yılı satışları 66 929 sandıktır. 1955 yılı için
70 000 sandık satılacağı tahmin edilmiştir. Bu satışlardan elde edilecek hasılat 7 000 000 lira ve
satış kârı 560 000 liradır.
Yukardaki hesaplara göre satış kârı yekûnu 220 488 816 liradır. Buna memleket harici satış
lardan elde edileceği tahmin edilen 500 000 lira ve maliyete giren bütçe masrafları ve sair varidat
.olarak 8 700 000 lira eklenmiş ve döner sermaye masrafları olarak da bundan 6 860 000 lira ten
zil edilmiş ve bu suretle bütçe varidatı (B) cetvelinin birinci faslı olan satış kârları 222 828 816
lira tesbit edilmiştir. Bütçe varidatının bu faslı geçen yıl tahminlerinden 53 373 686 lira fazla
dır. Bu suretle elde edilen 222 828 816 liraya, bütçe varidatı olarak 2 005 000 lira ve destekleme
yaprak tütün mubayaasından tahakkuk ettirilecek hizmet ücreti olarak 250 000 lira ve muhtelif
nevi mamulât satışlarından tahassul edecek 144 424 839 lira Millî Müdafaa Vergisi eklenerek büt
çe kanunu lâyihasının ikinci maddesinde gösterildiği üzere (B) cetveli yekûnu 369 508 655 lira el
de edilmiştir. Bu rakam geçen yıl tahminlerinden 75 280 948 lira fazladır.
Umumi bütçeye ödenecek hazine hissesinin hesabına gelince : 369 508 655 lira olarak tahmin
edilen bütçe varidatından bütçe kanunu lâyihasının 1 nci maddesinde sözü geçen ( A / l ) ve (A/2)
cetvelinde gösterilmiş olan ceman 46 935 075 lira tenzil edilmek, 4250 sayılı Kanun gereğince ispir
to ve ispirtolu işkiler satış kârından % 4,50 nispetinde 2 881 095 lira Tayyare resmi ve 5237 sa
yılı Kanun gereğince inhisarlar safi varidatından % 5 nispetinde 8 763 385 lira belediyeler hissesi
ayrılmak suretiyle hazine hissesi geçen seneye nazaran 60 522 640 lira fazlasiyle 310 929 100 li
ra tesbit edilmiştir.
Kibritin inhisardan çıkarılmasından sonra istihlâk resmi olarak Maliye dairesine ödenen mik
tar 10 500 000 liranın da gelirler meyanında mütalâası lâğımgeldiği mülâhaza edilmektedir.
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Satışların tahlili
: , .,-

• "t".

Ölçü
~

»

Satış

Vasati fiyat
•kuruş S.

Satış
masrafları

"

Satış
, bedeli

Kâr

•

Tütün :
Satış
Maliyet
Bey'iye
Nak. muh.
Tuz :
Satış
Maliyet
Nak. muh.

Kilo

Ton

25 000 000

290 000

956
416
45
30

239 129 654

52
99
91
22

104 246 260
11 477 833
7 328 265

3 902 —
749 —
980 —

2 172 030
2 842 000

123 052 358

116 077 296

11 316 860
5 014 030

fi 302 830
i

Çay :
Satış
Maliyet
Bey'iye
Nak. muh.
Bira :
Satış
Maliyet
Nak. muh.
İspirtolar :
Satış
Maliyet
Bey'iye
Nak. muh.
Rakılar :
Satış
Maliyet
Bey'iye
Nak. muh.
Şaraplar :
Satış
Maliyet
Nak. muh.
D. İçkiler :
Satış
Maliyet
Bey'iye
Nak. muh.

ı

Kilo

Litre

»

3 841 230

19 000 000

7 500 000

»'

»

»

9 000 000

4 100 000

1 480 000
*

1 652 13
754 18
99 13
30 32

63 462 140
28 969 790
3 807 730
1 164 620

2.1
52
—

5 418 830
4 181 000

148
78
0
4

23
52
87
75

5 888 910
65 250
356 250

746 72
193 49
17 91
65 02

17 414 460
1 612 030
5 851 230

50 67
39 32
—

1 612 160
—

88
—
—
—
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29 520 000

18 850 000

99
28
22

785
202
15
61

33 942 140

9 599 830

9 250 170

11 169 810

6 310 410

4 859 400

67 204 800

24 877 720

42 327 080

2 077 500
1 612 160

465 340

11 002 350
2 820 000
210 000
850 000

3 880 000

7 122 350
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ölçü
9 —• Barut :
Satış
Maliyet
Bey'iye
Nak. muh.
10 —• Kibrit :
Satış
Maliyet
Bey'iye
Nak. muh.

Satış

Vasati" fiyat
kuruş S-

' Satış
masrafları

Satış
bedeli

Kâr

•

Lira

Sandık
.

, .

15 283 750

70 000

100 —
64 ' 91
2 60
6 29
10 000 —
7 600 — '
400 —
1 200 —

15 283 750
9 921 610
397 000
9G0 790

11 279 400

4 004 350

7 000 000
5 320 000
280 000
.840 000

Satış kârları :
Harici satış kârları
Maliyete giren bütçe masrafları ve sair masraflar

6 440 000

560 000
220 488 816

500 000
8 700 000

9 290 000
229 688 816

Faiz, amortisman, sabit kıymetler, si gorta ve sair
masraflar

*....

6 860 000

Bütçe (B) cetvelinde gösterilen sa'tv« kârları
Destekleme tütün alımları hizmet ücreti
Bütçe varidatı
Millî Müdafaa Vergisi

Bütçe varidatı yekûnu
Bütçe masrafları
Tayyare Resmi
Belediye Hissesi
Hazine Hissesi :

222 828 816
250 000
2 005 000
144 424 839

146 G79 839
369 508 655

46 935 075
2 881 095
8 763 385

11 644 480

58 579 555
310 929 100
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Rapor
,

24 . I .1955
Bütçe Encümeni Yüksek Başkanlığına

İnhisarlar Umum Müdürlüğüne ait 1955 yılı bütçesini tetkik ettik :
Görüşlerimizi, biri idarenin umumi faaliyetleri, diğeri bütçe müfredatına ait olmak üzere iki
kısımda arz etmeyi mevzuun şümuliyle incelenmesine imkân vermesi bakımından daha uygun
mütalâa ettik.

I - Kısım
İnhisarlar Umum Müdürlü jü çalışmaları hakkında umumi görüşlerimiz
Mevzu :
Bilindiği üzere smai ve ticari faaliyetleri sonunda vergi tahsil etmek durumunda olan İnhi
sarlar İdaresi, hükmi şahsiyeti haiz, mülhak bütçe ile idare edilen bir devlet müessesesidir.
Organizasyon :
Muhtelif kanunlarla (1) ihdas edilmiş bulunan monopollerin tahmil ettiği vazifeleri b*ı idare
20 fabrika, 263 depo, 504 satış ve tevzi merkezi ile 29 başmüdürlük, 411 memurluk ve nihayet
' 1 911 başbâyilikten terekkübeden organizasyon • ile ifa etmektedir.
İş hacmi: •

19 54
Lira
1.
2.
3.
4.

1955
Lira

%

. %

Tütün
305 417 740
Tuz
14 560 528
58 420 000
Çay
İspirto ve ispir
tolu içkiler
93 507 390
13700 975
S. Barut
6. Kibrit
7 000 000

62,2,96
11,86

»65 199 468
14 216 860
63 462 141}

62,08
2,42
10,79

18,98
2,78
1,42

123 066 81Ö
15 283 750
7 000 000

20,92
2,60
1,19

492 606 633

100 —

588 229 028

100,—

Tablonun tetkikinden de anlaşılacağı veçhile idare iş hacmi 1954 yılında 492 milyon Türk
lirası iken 1955 yılında 96 milyon lira fazlasiyle 588 milyon Türk lirası civarında olacaktır.
(1) 3078
3437
4223
4250
4374
5865

Tuz Kanunu
Tütün ve Tütün İnhisarı Kanunu
Çay İnhisarı Kanunu
İspirto ve İspirtolu İçkiler Kanunu
Barut ve Patlayıcı Maddeler İnhisan Kanunu
Kibritin İnhisardan Çıkarılması Kanunu
(S. Sayısı : 75)
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Sermaye :
İnhisarlar İdaresine sınai ve ticari işlerinde kullanılmak üzere muhtelif kanunlarla (1) yıl
lık bütçeleri dışında mütedavil sermaye adiyle tahsisler yapılmış, 4524 sayılı Kanunla
1944 yılında yapılan son tahsis ile bu idare mütedevil sermayesi 100 milyon liraya iblâğ
edilmiştir.
.Geçen müddet
zarfında İdarenin
iş hac mı her yıl artmış ve taı tezayüt 1954 yılın
da % 64 kadar bir fazlalık kaydetmiş bulunmasına ve bu idareye mütedavil sermaye için
yeni bir tahsis yapılmamış olmasına rağmen İdare genişlemiş olan faaliyetlerini 3627 nu
maralı Kanunla verilen yetkiye dayanarak 100 milyon Türk liralık Merkez Bankası bonolarının,
1660 sayılı Kanunun 7 nci maddesindeki müsaadeye binaen Millî Bankalardan temin ettiği kredi
nin ve nihayet muhtelif seneler hasılat fazlalarının mütedavil sermaye gibi kullanılması suretiyle
çevirmiştir.
İdare, 1954 yılında
100 000 000
100 000 €00
9 000 000
68 000 000
Ceman

277 000 000

mütedavil sermaye olarak:
lira kanunu mahsusla ödenmiş mütedavil sermaye
» Merkez Bankası bonosu (Hafine kefaletiyle)
» Millî Bankalardan (Hazinenin muvafakat ve müsaadesiyle)
» Geçen yıllara ait hasılat fazlaları olmak üzere.
lirayı kullanmak zaruretinde kalmıştır.

Devlet bütçesinde gelirler arasında yer aldığı halde tahsil elilmiyen bu meblâğın bu tarzda
kullanılması, geçen yıl İdare muamelâtım tetkik eden raportörler tarafından tenkidedilerek ıslahı
hususu temenniye şayan görülmüş idi.
İdarenin bu yıl muvazenei umum iyeye ait bulunan bu parayı ödemiş ve bu suretle de hazine
ye karşı borçlu kalmak gibi bir durumun önüne geçmiş olduğu memnuniyetle görülmüştür.
Bu durumlara göre idarenin mütedavil sermaye vaziyetinin yeniden gözden geçirilmesi ieabetmiş ve 22 . X I I . 1954 tarihinde kabul edilen bir kanunla idarenin mütedavil sermayesi;
I - Paralar
15 000 000 Li
»
247 400 000
I I - Mallar
16 000 000
»
III • Borçlular
IV - Mütedavil sermaye
sabit kıymetleri
»
13 000 000
8 600 000 »
V - İştirakler
olarak ceman 300 milyon liraya çıkarılmıştır*

(1) 2159 Mütedavil sermayenin
2480
»
sermayeye
3421
»
sermayenin
3697
»
•»
»
4110
»
»
»
4223
»
»
4313
»
»
4524
•»
»
4897
6443
»
»

25 000
750
30 000
31 500
36 500
8 000
63 000
100 000
105 295
300 000

000 Ura olarak kabul edildiği
000 Ura ilâve edildiği
000 liraya çıkarıldığı
000 liraya çıkarıldığı
000 liraya çıkarıldığı
000 lira ilâve edildiği
000 liraya çıkarıldığı
000 liraya çıkarıldığı
175,35 liraya çıkarıldığı
000 liraya çıkarıldığı
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Personel durumu :
İnhisarlar İdaresi 1955 yılı bütçe tasarısında 1954 yılma nazaran 37 memur fazlasiyle 531 ki
şiyi (L) cetveline almış bulunmaktadır. Bu miktar tasarruf, umumi memur kadrosunun % 16,43
nü teşkil etmektedir. Buna mukabil iş hacmi yukarda da işaret olunduğu üzere bu nispete yakın
bir tezayüt kaydetmiş bulunmaktadır.
Ayrıca sene içinde memurlar ve müstahdemler kadrosunda 117 kişilik bir tasarruf da sağlanmış
tır.
Kadroların bilhassa üst kademelerindeki tıkanıklığı kısmen bertaraf edebilmek için iki üst dere
ce verilmek suretiyle bu mahzur giderilmeye çalışılmakta ve fakat kadroların kanuni muayyen ka
demelere bağlı bulunuşu sebebiyle iş icaplarına uygun bir terfi esasına gidilmesine imkân bulunama
maktadır.
Bu sebeple, İnhisarlar İdaresinin kuruluş bünyesine daha uygun düşeceğine kanaat getirdiğimiz
global kadro tahsisi yoluna gidilmesini temenni etmekteyiz.
İdarenin bilhassa ihtiyaç hisettiği satış memuru, ambar ve sevk memuru, işletme memura gibi"
birinci derece faal elemanlara ihtiyacı bulunduğu nıüşahade edilmektedir. Bu ihtiyacı gidermek için
açılan imtihanlarda muvaffak olan 18 namzetten 17 si memuriyet talebinde bulunmamış, geri kalan
biri kanunen tatbik edilmesi lâzım gelen barem derecesi karşısında vazife almaktan imtina etmiş ve
bu sebeple Lise ve Orta mektep mezunları yerine ilkmektep mezunlannı kadrolarına almak zarure*
tinde kalındığı alâkalıların verdiği izahattan anlaşılmıştır.
Diğer cihetten, İnhisarlar İdaresinin memurlar statüsü, 3656 sayılı Kanunun neşri tarihi olan
1939 senesinden evvel ücret bakımından serbest rejime tâbi olup terfi hususu kıdem senelerine de
ğil ehliyete müstenit Umum Müdürlük yetkisine mevdu bulunmakta idi.
. 3656 sayılı Kanuna intibak sırasında her ne kadar muvakkat bir madde ile (İnhisarlar Umum
Müdürlüğü memurları almakta oldukları ücretleri muhafaza ederler) yolunda bir kayıt mevcut îdiysede bundan ancak yekûnu yüzde beşi geçmiyen ve hemen hepsi tekaütlük ve sair sebeplerle idare
den ayrılmış .elemanlar istifade etmiş ve ücret bakımından esasen devlet memurlarına nazaran dûn
bir vaziyette bulunan mütebaki büyük kısım 3656 vsayılı Kanunun devlet memurlarına tanıdığı de
receden bir derece aşağı ücretle 3659 sayılı Kanunun ücret baremine tâbi tutulmuşlardır.
Diğer taraftan da 3659 sayılı Kanunun ikramiye, prim, işletme zammı gibi teşvik edici anasırın
dan, bu kanunun yalnızca birinci maddesine tâbi tutulmaları sebebiyle mahrum bırakılmış bulun
maktadırlar. Böylece İnhisarlar Umum Müdürlüğü memur ve müstahdemleri her iki kanunun memur
ve müstahdemleri lehine vaz'edilmiş hükümlerinden istifade edemez bir durumdadırlar.
Bu vaziyette, bir ithal maddesi olarak kibrit sanayiinde kullanılmakta olan yapıştırıcı madde ye
rine yerli bir maddeyi ikame suretiyle memlekette mühim bir döviz tasarrufu sağlıyan fabrika kim
yagerini ancak, Başbakanlık mesturesinden taltif etmek imkânı bulunabildiği;
Yine hiçbir iktisadi kıymet arz etmiyen tütün tozları fabrika kazanlarında yakıt olarak sarf ma
halli bulan alâkalılara her hangi bir taltif çaresi bulunamadığı;
İdare umumi muamelâtında 5 000 000 liralık bir tasarruf sağlıyacak tedabiri ittihaz ve .tatbik
edenler hakkında da her hangi bir taltif, tatmin ve teşvik imkânının hâsıl olmadiğı anlaşılmıştır.
• Bütün bu mahzurları bertaraf edecek ve ıslahı uzun tetkik ve çalışmaları icabettiren yeni tea
dül kanunlarını beklemeden, İnhisarlar Umum Müdürlüğü memurlar statüsünün bünyesi icaplarına
uygun bir hale ifrağı temenniye şayan bulunmuştur.
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Hulâsa : Mevzu, organizasyon, sermaye ve personel durumu hakkındaki bu tesbitten sonra idare
nin faaliyetlerini :
.^
'
I - İşletmecilik,
IX - Tevzi,
III - Hazineye temin ettiği gelir,
Bakımlarından görüşlerimizi arz etmenin sırası gelmştir.
I - İşletmecilik bakımından :
işletmecilik bakımından tetkiklerimizi bu idarenin, iş hacminin yüzde altmış ikisini teşkil eden
tütünden başlamak üzere yapıyoruz.
inhisarlar İdaresinin tütünle alâkalı faaliyetini iki ana bölümde mütalâa etmek icabeder.
a)

Tütün fabrikasyonu,

b)

Yaprak tütün işleme ve bakımı,

d)

Tütün fabrikasyonu

:

idare' mamul tütün imalâtını istanbul, İzmir, Adana, Samsun, Malatya fabrikaları ve Bitlis'deki tütün atelyesi vasıtasiyle temin etmektedir. Bu fabrikaların Malatya ve Bitlis hariç diğerleri
Reji idaresinden müdevverdir.
Tütün V; Sigara
1926 kapasitesi
(Kilo)
istanbul Fabrikası
İzmir
»
Öamsun
»
Adana
»
Malatya
»
Bitlis
Atelyesi
Urfa
»
Artvin
»
Diyarbakır
»
Malatya
»

6 530 000
1 460 000
970 000
400 000
—
36 000
166 000
51 000
140 000
51,000
9 804 000

Sigara
Sigara
ihtiyacın giderilmesi
Bugünkü kapasite için-gereken kapasite
(Kilo)
(Kilo)
9 424 000'
5 588 000
3 799 000
1 658 000
1 719 000
160 000
—
—
—

11
5
4
1
2

—

22 348 000

100 000
600 000
000 000
800 000
200 000
120 000
—
—
—
—

24 820 000

1926 yılında İdare elinde bulunan fabrika^ ve atelyelierin normal mesai ile sigara ve tütün ima
lât kapasiteleri ve fabrikaların bugünkü kapasiteleriyle ihtiyacın giderilmesi için icâbeden ka
pasiteler yukardaki tabloda gösterilmiştir. 1926 yılında memlekette tütün satışları sigara satış
larına nazaran daha fazla olduğundan ve halen fabrikalarda mevcut tütün paket makinelerinin
kapasitelieri de ihtiyacın fevkinde bulunduğundan mukayeselerde tütün paketleme imalâtı mütaakıp sütunlarda nazarı itibara alınmamış ve mukayeseler sigara imalâtı üzerinden yapılmıştır.
Bugünkü sigara kapasitesinin üstünde olan istihlâkin
fazla mesai ile çalışılmaktadır.
( S. Sayısı : 75 )
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Yukarıki cetvelin tetkikinde de görüleceği üzere bugünkü kapasite ile istihlâk arasında en bü
yük fark İstanbul Tütün Fabrikasında nazara çarpmaktadır.
Bu itibarla istanbul Tütün Fabrikası kapasitesinin hinterlandı ihtiyacı seviyesine çıkarıl
ması zaruri görülmektedir. Diğer bir fabrika kapasiteninin artırılması yoliyle İstanbul
Fabrikası
hinterlandının istihlâkini
karşık mak ise fabrika kapasiteleri kendilerine tahsis
edilen hinterland ihtiyaciyle mütenasip bir şek J de tanzim edilmiş ve bugünkü kuruluş da bu esasa
göre yapılmış olduğundan bu hal şekli iktisadi olmıyaeaktır.
Mevcut beş fabrikanın en büyüğü olup geniş bir istihlâk mıiıtakasım besliyen İstanbul Fabri
kasının tevsian inşası, aşağıda yazılı güçlüklerle karşılaşılmasım intacedecektir.
1. Tevsi için binanın bir kısmının
sektedar olacaktır.

yıkılması zaruridir. Bu takdirde halihazır

imalât

kısmen

2. Hedmiyat sırasında bu sahada eski eserlerle karşılaşılması kuvvetle muhtemeldir. Bu hal de,
inşaatın devamı imkânını selbeyliyecektir.
3. Tevsi, edilse dahi elde edilecek
bir müddet sonra karşılıyamıyacaktır.

kapasite fazlalığı, inkişaf halinde

bulunan

satışları kısa

Bu itibarla, ayrı bir mahalde müstakbel satış inkişaflarını da karşılıyacak kapasitede yeni bir
fabrikanın tesisi zaruri bulunmaktadır. Böyle bir fabrikada tütün sanayiinin gerektirdiği bilûmum
modern tesis ve cihazların vücuda getirilmeni mi mkün olacağından hem imalâtın halen getirilmiş
Ve yersizlik sebebiyle istifade olunamamış makinelerin imalâta tahsisi suretiyle kalite ıslahının ve
hem de bugün İstanbul Fabrikasında 2 700 işçi ile yapılmakta olan imalâta mukabil çok daha fazla
bir imalâtın 1 200 kişilik işçi kadrosu ile temini imkânı sağlanmış olacaktır.
Aynı zamanda boşalacak olan Cibali Fabrikası binası da 6 seneden beri muhtelif sebeplerle bir
türlü yapılması mümkün olamıyan yaprak tütün işleme ve bakım evi haline getirilmek suretiyle
ayrıca fayda sağlanması kabil olacaktır.
Bu itibarla, en az masrafla ve en kısa bir zamanda yeni bir fabrika inşası hususunu yüksek
encümenlerinin raportörleri olarak temenniye şayan görmekteyiz.
İdare fabrikalarında yapılmış olan makine ilâvelerinden başka, Bitlis atelyesinin devamlı olarak
çalışmasının da temin edildiği memnuniyetle kaydedilmiştir.
b)

Yaprak Tütün l§leme ve

Bakımı:

Tütünlerimizin fennî metotlarla işleme ve bakımını temine matuf olarak yurdun muhtelif bölge
lerinde tesis edilmiş olan işleme ve bakım evlerinin mekanizasyonu, geçen sene ilk defa realize edil
miş olduğu ve İzmir işleme ve bakım evinde 300 000 lira sarfiyle kurulan mekanik tesisler dolayısiyle
senevi 100 000 liralık bir tasarruf .temin edildiği de görülmüştür.
Bu tesislerin' Samsun, Trabzon bakım ve "işleme evlerine de tatbik edilmesinin * derpiş edilmiş
bulunduğu hususu da ayrıra kayıt olunur.
Kira ile tutulmakta olan yaprak tütün depolarının terk edilmesi neticesi senede (278 575) lira* lık bir tasarrufun da yeni tertip ve tanzimlerle ihtiyacın giderilmesi cihetine tevessül edilmesi sure
tiyle temin olunduğunu ilâve ile tütün kısmı hakkındaki izahatımızı tamamlamış oluyoruz.
c)

İspirto ve İspirtolu İçkiler

İşletmeleri:

istanbul, Ankara, izmir, Diyarbakır, Gazianteb, Tekirdağ, Elâzığ ve Ürgüb'de bulunan iki bira,
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üç ispirto ve rakı, beş şarap ve bir likör fabrikasını ihtiva eden içki işletmelerinde istihlâke naza
ran kapasite noksanlığı bugün için yalnız bira sanayiinde mevcuttur.
Son senelerde bira sarfiyatının büyük nispette inkişafı karşısında mevcut fabrikalar kapasite
leri kifayetsiz bir duruma girmiş bulunmaktadır. İstanbul fabrikası normal mesai ile senede âzami
12 000 000 litre, Ankara fabrikası da keza normal bir çalışma ile senede âzami 8 000 000 litre ima
lât yapabilecek vaziyettedir. Artarak gitmekte olan memleket ihtiyacının bu miktarın çok üstünde
olması sebebiyle her iki fabrikayı forse çalıştırmak zarureti hâsıl olmakla beraber İstanbul Bira
Fabrikası malt ihtiyacının temini için Büyükdere'de mevcut eski (Nektar) binasından faydalanı
larak senede 1 000 tonluk yeni bir malt fabrikası vücuda getirilmesi hususunda mevcut imkân
larla teşebbüse geçildiği ve yurt ihtiyacının giderilmesi için muhtelif mahallerde yeni bira fabri
kaları etüdleri üzerinde çalışıldığı müşahede edilmiştir.
d)

Tuz- işletmeleri :

*

Büyük, küçük kapasitede kırka yakın tuz işletmesinden İnhisarlar İdaresi yurdun (250 ile .')()())
bin ton civarında olan tuz istihlâkini karşılıyacak bir durumdadır.
Bunların 1954 yılı istihsalleri aşağıda gösterilmiştir :
Deniz tuzu
Göl
»
Kaya
»
Kaynak »
Yekûn

250
159
25
41
.

051
295
822
466

476 634

Ton
»
»
»
»

Tuz isthsalinde, Çamaltı Tuzlasında tevsi işlerine devam edilmektedir. Bu tevsiki dört seneden
beri bir türlü tahakkuk ettirileıniyen durumu bu yıl ilk defa olarak netieelendirildiğinden ilk müs
pet neticesi de bu sene elde edilmiş bulunmaktadır. Yegâne ihracat tuzlamız olan Çamaltı'ndaıı
bu yıl dış memleketlere 70 ilâ 100 bin ton tuzun ihracı imkânının temin edildiğine de işaret etmek
isteriz.
e)

Çay işletmesi :

^

4. 000 ton civarında olan memleket çay ihtiyacının büyük bir kısmı ithal yoliyle karşılanmakta
dır. 1954 yılında dahilî istihsalden temin olunan 700 tona mukabil 1955 yılında 900 ton çay Rize
ve havalisindeki çaylıklardan temin edilecektir. Bu artışa muvazi olarak mevcut çay fabrikaları
nın tevsii işine devam edilmiş, müstakbel inkişafları karşılamak üzere Rize vilâyeti dâhilinde Gündoğdu ve Çayeli'nde iki çay fabrikası inşasına başlanılmıştır.
Bu inkişaf artmakta olduğundan yeni fabrikalar vücuda getirilmesi zarureti karşısında kalın
mış ve bu itibârla Pazar, Hopa ve Maradit'te tetkikler sonunda çay fabrikalan tesisi hususu kabul
edilerek bunlar için teşebbüslere geçilmiştir.
Yıllarca en iptidai bir tarzda çalışan İstanbul'daki çay atelyesi imalâtı da bu sene içinde mekanize-edilınek suretiyle atelyenin evvelce işçi başına 6 kilo olan verimi de 11 kiloya çıkarılmıştır.
-Gerek'bu atelyede ve gerek kibritte ve tütünde, memleketimizde ilk defa olarak tahta sandık
yerise oluklu kartondan mamul ambalaj tarzına geçilmiş bulunmaktadır. Gayrisafi siklet, ambalaj
farkı- ve» işçiliği bakımından bu tatbikatın mühimbir tasarruf sağlıyacağı derhal anlaşılacak bir maMyel a*z^etnKsfctecfe: >
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f)

Kibrit işletmesi :

Normal kapasitesi senede
yacını karşılamak için fazla
lunmaktadır. Bir miktar ithal
yılda da eksilmiyeeeği tahmin

50 bin sandık olan Büyükdere kibrit fabrikası, artan memleket ihti
mesai yapmak suretiyle yıllık istihsalini 70 bin sandığa çıkarmış bu
kibritinin yurda girmekte olmasına rağmen bu imalâtın önümüzdeki
edilmektedir.

Hususi sektöre terkedilmiş bu sahada diğer fabrikaların da fâaliyete geçmesiyle ilerde Büyükde
re kibrit fabrikası faaliyetinin normale dönmesi tahmin edilebilir.
g)

Kereste fabrikaları :

İdarenin daha ziyade ambalaj ihtiyacı olan keresteler için çalıştırılan kereste fabrikaları amba
laj mevzuunda oluklu karton kullanılması bakımından. artık idare için tasfiye edilmesi lâzım gelen
tesisler mahiyetini arz etmekte olduğu tesbit edilmiştir. lyidere çay ziraatının ilerlemesi burada bir
çay atelyesinin tesisini icabettirmekte olduğundan, îyidere kereste fabrikasının sahasından ve bina
sından istifade edilmek ve burada çalışan işçilerin mühim bir kısmının çay fabrikasyonunda kullan
mak suretiyle işlerini idame ettirmek rakamımı idarece temin edilmesi her cihetçe uygun gordlinektedir.
Ancak Tatava kereste atelyesine gelince, bu işletmenin kapasitesi mahduttur. İşçisi 40 - 45 ara
sında olmasına göre İdarece gereken tedbirlerin alınarak bu atelyenin orman mmtakasmda bulun
masına binaen Ziraat Vekâletine devrinin teemmül edilmesi temenniye şayan görülmüştür.
h)

İşletmelerde işçi ve sosyal yardam işleri :

Sene içinde İnhisarlar İdaresi, iş yerlerinde çalışmakta olan daimî ve muvakkat 21 bin işçiye tak
riben 40 milyon lira raddesinde bir ücret ödemiş ve iki buçuk milyon lirayı geçen içtimai sigorta
primleri haricinde kendi iç yönetmeliği esasları dâhilinde bir milyon lira raddesinde bir yardımda bu
lunmuş ve keza sene içinde iki milyon liradan fazla tutan yemek yardımlarını da lâzım olan kaloriyi
temin için yüzde otuz dört nispetinde arttırmış bulunmaktadır.
II - Tevzi bakımından :
İnhisarlar Umum Müdürlüğü mamullerinin tevzi sistemini aşağıdaki şekilde tetkik etmek
mümkündür.
a)

Teşkilât :

'

'

İnhisarlar Umum Müdürlüğü Merkez teşkilâtı haricinde bir birine bağlı 411 memurluk, 64
müdürlük,-29 başmüdürlükten ibaret bir bölge organizasyonuna maliktir. Bu teşkilât dışında ka
lan yerlerde satış ve tevzi işleri sözleşmeli 1 191 başsatıcılıkla idare olunmaktadır.
tnhiasrlar İdaresi ticari ve sınai faaliyetinin muhassalası, vasıtalı bir verginin cibayeti esasına
istinadetmekte olduğuna göre bu fonksiyonunun istilzam ettiği idari organizasyanunu da bu cep
heden yeni metodlara göre bir revizyona tâbi tutarak mükeffel memurluklar yerine satış ajanlık
ları vücuda getirmenin daha isabetli olacağı mütalâa elilebilir.
b) Masraf :

•

Tevzi masrafları, nakliye, beyiye, sigorta ambar kiraları, personel ve müteferrik masraflardan
terekkübetmektedir.
İnhisarlar İdaresi • Başmüdürlükler teşkilâtı ssas vazifesi bakımından tevzi organı olarak kabul
edildiği takdirde 1955 yılı bütçesinin (A-I) giderlerinde vilâyetlerle ilgili 'bütün masrafların
' ( S. Sayısı : 75 )
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baliğini (11 728 350) lira tevzi masrafı olarak kabul etmek mümkündür. 1955 bütçe tahminlerine
göre Millî Müdafaa vergileri hariç inhisar mamullerinin satış tutarı 446 496 864 lira olacağına
göre inhisarlar İdaresinin kendi teşkilâtiyle yaptığı tevzi işleri için ihtiyar ettiği masrafların, sa
tış bedellerinin % 2,6 sına tekabül ettiği görülmektedir ki, bunu da normal telâkki etmek icabeder.
Ayrıca büyük şehirlerde idare mamullerinin satıcılara kadar götürülmesi ve her büyük teşek
külün kendi vesaiti ile bu işi tatbik etmesi prensibine uyularak idarenin tevzi sistemine bu yön
den de yeni bir veçhe verilmesi temenniye şayan görülmüştür.
III - Hazineye temin ettiği gelir bakımından:
Malûm olduğu üzere inhisarlar idaresi Hazineye :
a) Satış kârı,
b) Millî Müdafaa Vergisi,
Olarak iki şekilde gelir temin eder.
a)

Satış kârları :

1955 yılı bütçesinin (B) cetvelinde görüleceği üzere (222 828 816) lirası inhisarlar varidatı ve
(2 255 000) lirası muhtelif resim ve hasılat olmak üzere satış kârları yekûnu ceman (225 083 816)
liradır. Muhtelif senelerdeki çeşitli mamullerin kâr nispetleri (Millî Müdafaa Vergisi hariç) aşa
ğıdaki tabloda görülmektedir.
Satış kârının satı§ hasılntına

Yıl

Mamul
tütün
%

1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953

41,29
45,56
44,06
40,99
43,15
43,41
42,69
44,43
45,13
39,82

ispirto' ve
ispirtolu
içkiler
%
53,37
49,38
44,78
38,38
39,08
44,59
42,81
45,90
50,64
50,41

nispeti

Tuz
%

Barut
%

Kahve
%

Çay
%

56,64
55,81
56,67
56,89
61,55,17
53,15
56,43
53,10
53,24

24,49
28,56
25,29
29,87
27,98 '
30,36
34,20
36,11
30,—
29,38

69,25
64,85
67,44
17,22
—
—
—
—

63,32
61,06
63,25
44,05
36,45
39,02
43,10
43,50
43,21
43,16

'

—

•

—

Kibrit ça
mak ve ta
%

'

—
—
19,24
15,71
14,58
13,44
•8,32
9,43
8,25
4,65

Tablonun tetkikinden de anlaşılacağı gibi büt"'satış kârları nispetleri düşüş kaydetmektedir. Ni
tekim mamul tütün satış kârının satış hasılatını, nispeti 1952 senesinde % 45;13, iken 1953 te
%39,82 ye inmiştir. Bunun başlıca sebebi inhisar maddelerinin konjonktürün tesiri haricinde tu
tulmuş olmasıdır.
Son yıllarda maliyet unsurlarından bilhassa iptidai madde,, malzeme, işçilik ve umumi
raflarda görülen artışlar sebebiyle satış gelirinin satış hasılatına nispeti düşmüştür.

mas

Meselâ, yaprak tütün mubayaa fiyatı 1943 yılında 171 kuruş iken 1953 yılında 256 kuruşa,
kuru üzüm mubayaa fiyatı ayni devrede 39 kuruştan 49 kuruşa çıkmış ve mamul tütün fabrikasyon
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maliyetlerinde ise iptidai madde 170' kuruştan 307 kuruşa, malzeme 29 kuruştan 64 kuruşa, işçilik
7,77 kuruştan 25 kuruşa, umumî masraflar 14 ki ruştan 26 kuruşa çıkmış bulunmaktadır.
Bu vaziyet muvacehesinde inhisarlar İdaresinin mamulât fiyatlarında bir ayarlama yapma zaru
reti hâsıl olmuştur. Bunun neticesi olarak 1953 yılında % 39,82 olan mamul tütün satış kârı nis
petinin 1955 yılı bütçe tahminlerine göre % 48,54 ve ispirto ve ispirtolu içkilerde % 50,41 den
% 57,37 ye ve çayda % 43,16 da % 46,51 re çıkacağı anlaşılmaktadır.
Bu arada yapılmış olan ayarlama da göz önünde tutulmuş bulunan esas prensibin vasıtalı bir ver
gi olan İnhisar kârlarını her maddede satış fiyatiyle mütenasip bir seviyede te'sbit etmek olduğu mü
şahede edilmiştir. 3 u itibarla satış kârı yüksek bıJunan bâzı nevilerde ayarlama cihetine gidilmemiş
olduğu da kaydedilmiştir.
b)

Millî Müdafaa

vergileri:

Halen İnhisar maddelerinin, tütün, içki, ve tuza ait olanlarından muhtelit' kanunlarla satış bede
line ilâveten Millî Müdafaa Vergisi alınmaktadır. Bu verginin muhtelif senelerde Hazineye sağladı
ğı geliri gösteren tablo aşağıya alınmıştır.
Sene
1944
1945
1946 :
1947
1948
1949
1950 ;
1951
1952 ;
1953

Tütün
64
40
65
67
69
84
75
82
91
99

638 764
821 618
128 898
863 975589 981
241 395
686 930
096 696
868 499
425 550

1
1
2
2
2
2
2
2
2
2

•Tuz

Müskirat

979 961
498 809
069 439
412 008
350 019'
567 073
519 369
523 025
885 676
671 637

11
6
10
13
12
13
12
13
13
15

Kibrit

Ç. Taşı

•

Yekûn

306 701
77 925 426
845 25|
—
—
49 169 678 ( 7 Aylık1)
845 858 5 704 163 30 050
83 748 308
859 443 9 831 531 54 604 . 94 021 565
926 825 9 957 947 63 952
•94 888 624
640 322 10 571 051 4 607 111 024 448 (14 Aylık)
009 85i 8 544 062
__.
98 760 215
041 471
—
8 858 779
106 519 972
674 068 •1 492 791
—
109 921 034
—
—
298 411
117 345 598
•

Tablonun tetkikinde de görüleceği gibi Millî Müdafaa vergileri artmaktadır. Bu artış İnhisar ma
mulleri satışlarının seneden seneye artmasından ileri 'gelmektedir. 1955 yılı için tahmin olunan Millî
Müdafaa vergileri tutarı ise (144 424 839) liradı-,
II - Kısım
1955 Yılı Bütçesi.
inhisarlar Umum, Müdürlüğü 1955 yılı bütçesi 23 884 680 lira ( A / l ) ve 23 050 395 lira (A/2)
olmak üzere ceman 46 935 075 lira olarak teklif edilmiş bulunuyor.
Bu teklife nazaran 1955 bütçesinin âdi masraflar kısmım ihtiva eden ( A / l ) cetvellerinde 1954
yılma nazaran 3 843 565 liralık ve yatırımlara tahsis olunan (A/2) maddelerine de 1954 e naza
ran 7 905 486 liralık fazla tahsisat konmuştur.
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(A-i)
Bütçenin ( A / l ) kısmında 1954 bütçesine nazaran yapılmış olan değişiklikler aşağıdaki tabloda
topluca görülmektedir.
1954 bütçesine nazaran :
F.

M.

202
11
12
13
21
22

2a
203

Artış
Lira

Tahsisatın nev'i
Memur ve hizmetliler ücretleri
Umum Müdürlük memurları ücreti
Vilâyetler memurları ücreti
Fabrika ve işletmeler memurları ücreti
Umum Müdürlük hizmetlileri ücreti
Vilâyetler hizmetlileri ücreti
Fabrikalar ve işletmeler hizmetlileri ücreti

397 500
1 549 475
630 000
156 000
513 975
43 125

Geçici hizmetliler ücreti
11 Umum Müdürlük geçici hizmetliler ücreti
12 Vilâyetler geçici hizmetlileri ücreti
18 Fabrikalar ve işletmeler geçici hizmetliler ücreti

204

Eksiliş
Lira

Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı
ücretleri

19 700
5 400
1 575
personelin
8 800

206

4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak' zam ve
yardımlar
11 Umum Müdürlük memurları çocuk zammı
12 Vilâyetler memurları çocuk zammı
' 22 Vilâyetler memurları doğum yardımı

207

Yabancı dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun
reğince ödenecek para mükâfatı

209

301

5 nci maddesi ge

5434 sayılı Kanun gereğince Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığına yapılacak ödemeler
11 % 5 emekli ve %25 giriş keseııekleı-iyle artış farkları karşılığı
12 %1 ek karşılığı
14 Sandık yönetim masrafları karşılığı

218

5 000
15 000
5 000
30 000

13 365
2 430
2 860
25 000

4896 sayılı Kanun gereğince ödenecekkasa tazminatı
r

20
30
40
50
60

Umum Müdürlük büro masrafları
Döşeme
Demirbaş
öteberi masrafları
Aydınlatma
Isıtma

10
20
30

Vilâyetler büro masrafları
Kırtasiye
Döşeme
Demirbaş

302

500
5 000
7 500
2 000
•

5 000
15 000
5 000
.5 000
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31
F.

304

12

308

417
419
420

'

Kira bedeli
Vilâyetler

3 000
30 000
7 000

13 000

4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları ve
yollukları
12 Vilâyetler
13 Fabrikalar ve işletmeler

10
20
407

10 000

Harcirahlar
10 Daimî vazife harcırahı
20 Muvakkat vazife harcırahı
30 Müfettişler harcırahı
50 Ecnebi* uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı
personelin
harcırah ve masrafları
92 6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 nen maddesi gereğince ve
rilecek tazminatlar
93 6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 ncu maddesi gereğince sa
lı nalına eak vâsıta avansı karşılığı

000

Eksiliş
Lira
5 000

Aydınlatma
Isıtma

Posta, telgraf ve telefon üe. ve mas.
11 Umum Müdürlük posta ve telgraf ücreti
12 Vilâyetler posta ve telgraf ücreti
22 Vilâyetler telgraf ve başka muhtelif ücret masrafları

305

307

Tahsisatın nev'i

M.
50
60

Artış
Lira

50 000
210 000
80 000
3 000
190 000
10 000

20 000
10 000

5190 sayılı Kanunun gerektirdiği koruma ve tahsil memurları
hayvanları masrafları
Hayvan satmalma bedeli #
Memurlara verilecek hayvan .yem bedeli

3 000
81 000

Muhasebei Umumiye Kanununun 48 nci maddesini ilgilendiren
masraflar
30 Geriverilecek paralar
40 Mahkeme harçları
50 Bina ve Arazi vergileri
60 Kaçağın meni ve takibine dair olan 1918 sayılı Kanun ve ekleri
gereğince yapılacak ödemeler
5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince ödenecek ver
gi ve resimler
Mahkeme masrafları

1 000
6 000
200
1 500
2 500
40 000

Tecrübe, ıslah ve mücadele masrafları
13 Teknik masraflar
14 Fidelik masrafları
16 Mücadele masrafları
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13 000
2 000
10 000
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Artıç.
Lira

P.

M.

421

Kaçağı takip ve önleme masrafları
11 Tütün ekimi yazma masrafları
Kaçak eşya muhafaza ve taşıma mas.
12 Kaçakla mücadele masrafları
Üniversite ve yüksek okullarda okutulan öğrencilere verilecek
burslar

451
10
452

453

Tahsisatın nev'i

Eksiliş
Lira

10 000
15 000
5 000
2 000

Yayın masrafları
Satmalma ve abone

8 000

Staj masrafları
10 4489 sayılı Kanuna göre staj için ecnel i memleketlere gönderi
leceklerin harcırahları ile başka her çeşit masrafları
20 Teknik yardımdan faydalanılarak ecne ">i memleketlere gönderi
leceklerin harcırah ve masrafları
i

2 000

Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflar
20 Kongre ve konferanslara iştirak edecekl rin yolluk ve masrafları

1 000

459

500

Spor masrafları

—

Kurs masrafları
öğrenci bursları

.._

1 000

Geçen yıl borçları

.._

5 000

Eski yıllar borçları
1950 - 1953 yılları borçları

_.

5 000

505

Hükme bağlı borçlar

—

15 000

602

işçi kurul ve sendikalarına yardım

—

2 000

604

Çeşitli hayır kurumlarına yardım

605

4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu gere
ğince şarapçılara verilecek primler ve yapılacak başka ödemeler

476
20
501
502
10

Kısımların

m

500

250
2C0 000

yekûnu

İkinci kısım yekûnu
Üçüncü, kısım yekûnu
Dördüncü kısım yekûnu
Beşinci kısım yekûnu
Altıncı kısım yekûnu

3 319 610
602 500
57 500
—
200 000

77 595
83 500
147 700
25 000
2 250

4 179 610

336 045

Bu tabloda görülen artış ve eksilişlerin mucip sebepleri bütçe mucip sebeplerinde madde madde
ve açıkça ifade edilmiştir.
Personel masraflarına dair olan 202 nci fasılda 1954 yılma nazaran 3 290 075 liralık artış görül
mekte ise de bu yıl 6211 sayılı Kanunla kabul edilen memur tahsisatlarının ela bütçeden maaş ve
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ücret faslına alınması sebebiyle senelik ödeneğin % 25 nispetinde 4 433 000 küsur liranın bu terti
be eklenmesi nazarı itibara alındığı takdirde hakikatta 1954 yılından 1 140 000 lira tasarruf sağlan
dığı memnuniyetle müşahade olunabilir.
1954 yılından 1955 yılma bu masraflarda (5) adedi Umum Müdürlük (29) adedi vilâyetler kadro
sundan ve (3) adedi fabrika ve işletmelerden olmak üzere (37) kadro (L) cetveline alınmıştır.
İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1955 senesi Bütçe Kanunu lâyihasında, 209 ncu faslın
(Emekli Sandığı Yönetim Masrafları karşılığı) maddesine 57 522 lira konulmuştur.

14 ncü

Sandık Umum Müdürlüğünce bilâhare yapılan bir hesaba göre bu maddeye 73 922 liranın konul
ması hususu İnhisarlar Umum Müdürlüğüne teklif edilmiş ise de, bu tekliften daha evvel bütçenin
hazırlanıp Gümrük ve İnhisarlar Vekâletine gönderilmiş olmasından maddede tashihat yapılma
mıştır, Encümenimizce muvafık görüldüğü takdirde gereken ilâvelerin yapılmasını teklif ederiz.

(A/2)
Bütçenin (A - 2) kısmında 1954 yılma nazaran aşağıdaki değişiklikler mevcuttur. 1954 bütçesine
nazaran :
,
F.

M.

701

Yapı onarımı
11 Umum Müdürlük
13 Fabrikalar ve işletmeler

735

736
741

751

Artış
Lira

Tahsisatın nev'i

Bina satmalına, yaptırma
12 Vilâyetler
13 Fabrikalar ve işletmeler

Eksiliş
Lira

135 000
210 000
'

5113 sayılı Kanun gereğince satmalmacak
tütün bakım ve işleme evleri ve ambarları

15 000
S 615 000
veya

yaptırılacak

4898 sayılı Kanun gereğince yeniden yaptırılacak Fab. imâl
ve doldurma evleriyle mevcutlarının genişletilmesi mas.
10 Fabrika, imal ve doldurma evleri
20 A. M. F. Firması Bonoları
30 Rize Çay Fabrikası
Satmalmacak makina, alet ve araçlar ve bunları kurma masraf
ları

500 000

3 8§0 0Ö0
603 045
700 000
727 000

752

Satmalmacak taşıtlar ve bunların komple motörleri

140 000

000

5433 sayılı Kanun gereğince ödenecek Rize Çay Fabrikası taksiti

654 559

771

Şaraplık bağ yetiştireceklere 5089 sayılı Kanun gereğince ya
pılacak ikrazlar
•

55 000

Tetkikimize göre;
(A - 2) masraflarının sarf mevzuları şunlardır:
701 nci fasla konulmuş olan 825 000 liranın 175 000 lirası ile parplanş
binaların yangından koruma yönetmeliği gereğince tesisatın ıslahı,
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150 000 lirasiyle Karaağaç fişek deposu, Artvin tuz ve tütün ambarı, İzmir barut deposu tamiratiyle devlete ait binaların yangından korunmasiyle ilgili tesisatın ıslahı,
500 000 lirasiyle İzmir Tütün Fabrikası döşeme ve taban tamiri, Paşabahçe fabrikası çatısının
tamiri, eski Malt dairesinin ahşap kısımlarının betonarmeye tahvili ve kibrit fabrikasına ait muh
telif tamirler için sarf edilecektir.
735 nci fasla konulan 4 715 000 liranın, Diyarbakır içki Fabrikasiyle Gazianteb İçki Fabrikası
nın taktir kulesi inşasiyle dinlendirme imlâ dairesi binası ve mamul ambarı inşası,
İzmir Şarap Fabrikası iptidai madde ambarı, işçi helaları, soyunma ve giyinme yerleri,
ürgüb fabrikası umumi hela ve yıkanma yerleri,
Elâzığ Şarap Fabrikası işçi helaları ve soyunma yeri,
Likör fabrikası idare ve ambar çatısının tam'ri,
İstanbul Bira Fabrikası şişe ambarına kat ilâvesi,
Ankara Bira Fabrikası kondansatör binası,
Yavşan Tuzlası malzeme ambarı inşası,
Rize Çay Fabrikası idare binası, işçi paviyonu, kömür.deposu ve fabrika dahilî yollarının yapıl
ması,
Pazar Çay Fabrikası bina tadilâtı, istimlâk bedeli, yol tesisatı,
Hopa Çay Fabrikası bina inşaatı, arsa bedeli ve doldurma tesisleri,
Maradit Çay Fabrikası bina inşaatı, arsa bedeli, ve su tesisatı,
işlerine sarf edilecektir.
736 ncı fasla konmuş olan 5 000 000 lira ile bir program dâhilinde yapılmakta olan tütün ba
kım ve işleme evlerinden :
1 750 000 Lira Samsun
1 250 000 »
Bursa
100 000 »,., , Agonya
200 00,0 » ' Bandırma
300 000 »
İzmit
300 000 »
Yayladağ
1 100 000 »
İstanbul
Tütün ve işleme evleri inşaatına

sarf olunacaktır.

741 nci fasla konulmuş olan 8 793 395 liranın :
6 330 000 lirası İstanbul tira fabrikası yeni tahammür küvleri, maya üretme ve muhafaza te
sisleri ve kaynatma dairesi tesisleri,
Ankara bira fabrikası şişe imlâ grupu,
İstanbul bira fabrikası yeni kaynatma dairesi makide ve tesisatı,
1 163 395 lirası A. M. F. Firması bonoları için sarf edilecektir.
1 300 000 lirası }le Gündoğdu ve Çayeli fabrikaları tesisatı ikmal edilecektir.
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- 35 751 nci fasla konulan 2 177 000 lira ile umumiyetle fabrikalar ve işletmeler teçhizatında icabeden yenilemeler temin edilecektir.
752 nci fasla konulan 135 000 lira ile 5 aded kamyon satmalmacaktır.
761 nci fasla konulan 1 400 000 lira ile bir plân dâhilinde tevsii takarrür eden Yavşan ve
Çamaltı tuzlalarının yeni tesisleri ve bunların genişletilmeleri için lüzumlu inşalar yapılacaktır.
771 nci fasla konulan 5 000 lira şaraplık bağ yetiştireceklere verilecek krediler karşılığıdır.
B - Cetveli
1955 yılı varidat tahminlerinin tetkik ve tahlili :
1955 yılı varidat tahminlerinin tetkikinde bir taraftan bütçe tasarısında yer alan varidat nevilerinin geçen yıllarla mukayesesinin sağlanması ve diğer taraftan icabettikçe İnhisarlar İdare
sinin bellibaşlı iştigal mevzuları üzerinde çalışmalarının aydınlatılmasını temin edecek bir yol ta
kip olunmuştur.
a)

Umumi olarak :

1954 yılı bütçesinde varidat olarak gösterilmiş bulunan 294 227 707 liraya mukabil 1955 tasa
rısında varidat miktarı % 25,58 nispetinde 75 280 948 lira fazlasiyle 369 508 655 lira tahmin
olunmuştur.
.
Şöyle ki :

Satış kârları
Bütçe varidatı
Müdafaa vergileri
Yekûn

Satış kârları
Bütçe varidatı
Müdafaa vergileri
Yekûn

1953 yılı
Lira

1954 yılı
tahmini
Lira

1954 yılı
10 aylık fiilî
Lira

157 2% 233
2 977 248
117 395 ,598

169 455 130
2 050 000
122 722 577

154 146 160
7 256 968
111 154 987

277 669 079

294 227 707

267 558 105

1954 2 aylık
tahmini
Lira

Yekûn
Lira

1955 yılı
tahmini
Lira

30 829 230
461 394
22 230 997

184 975 380
2 708 362
133 385 984

222 828 816
2 255 000
154 424 839

53 511 621

321 069 726

569 508 655

b) Umumi olarak verilen bu malûmattan sorra İnhisarlar İdaresi mamul maddelerinin en ba
şında gelebileceklere ait tahminler ve bunların dayandığı unsurlar aşağıda gözden geçirilmiştir:
1. Mamul tütün :
1955 yılı satış miktarı, satış vasati fiyatı, satış hasılatı, maliyet bedeli, maliyet tutarı, satış mas
rafları ve nihayet satış kârı bu yönlerden 1954 yılı tahminleri, 1953; yılı neticeleri ve 1954 yılı
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fini durumu hep bir arada mütalâa edilmek üzeje tahmine tâbi tutulmuş ve aşağıdaki tablo bütün
bunların rakamla ifadesini taşımakta bulunmuştur.
Satış miktarı
V. F.
Lira

Kilo

Maliyet
Fiyat

1954 yılı tahmini
1955 »• »

24 600 000
25 0&) 000

812,15 199 790 281 377,26
956,52 239 129 654 415,70

Fark
1953 yılı
1954 10 aybk fiilî
1954 2 » tahmini

+
23
21
3

144,37 +39 339 373 + 38,44 +
811,24 188 483 469 409,13
-835,83 179 461 140 410,—
960,— 36 480 000 410 —

400
233
470
800

000 +
767
870
000

Yekûn 25 270 870

1954 yılı tahmini
1955 »
»

854,50' 215 941 140 410 —

Yekûn

92 807 851
103 924 660
11
95
88
15

116
056
030
obü

Satış kârları
Fiyat
Lira

69,27
76,51

365,62
464,31

17 039 120
19 127 698

71,43

18 051 643

+ 98,69
330,86
355,45
472,62
373,07

809
776
567
000

103 610 567

Satış masrafları
Fiyat
Lira

+7,24 +2 098 578
71,25 16 554 678
70,38 15 111 213
70,38
2 940 440

Fark
1953 yılı
1954 10 aylık fiilî
1954 2 » tahmini

Lira

89 943 310
116 077 296
+26
76
76
17

133
a72
319
959

983
015
370
560

94 278 930

Görüldüğü üzere 1955 yılında 25 0Ö0 000 kiloluk bir satış derpiş ve bu miktar mamul tütünün
kilosunun vasati olarak 956,52 kuruşa satılacağı tahmin olunmuştur. İdare bunu 415,70 kuruşa mal
edebileceğini ve bunun için; de kiloda 76,51 kuruşluk bir satış masrafı yapacağını düşünmektedir.
Şu halde beher kiloda 464,31 kuruşluk safi kâr hesaplanmıştır. Hemen ilâve etmek lâzımgelir ki
kilo başına isabet eden 464>31 kuruşluk kâra Millî Müdafaa Vergisi dâhil değildir. Bu da kilo başına
504,38 kuruştur.
1955 yılı mamul tütünrvarid^^p; tahminine tabiatiyle satış miktarı, vasati satış fiyatı, mali
yet ve satış masrafları gibi 4 unsur hâkim olmuştur. Bu unsurların her biri üzerindeki mülâhaza
lara aşağıda yer verilmiştir.
a) 8atı§ miktar*:
idare 1955 yılında 25 000 000 kilo tütün ve sigara satacağını düşünmüştür. 1954 yılının 10 ay
lık fiilî satış miktarına 2 aylık tahmini satış miktarı ilâve edildiği takdirde senelik satışın 25 270 000
kilo olabileceği neticesine varılır.
Normal olarak 1955 satışlarının bu miktarın üstünde tahmin edilmesi icabetmekte ise de 30 .
XI . 1954 tarihinde satış fiyatlarında yapılmış olan ayarlama neticesinde satışlarda bir miktar ge
rileme olacağı düşünülerek 1955 yılı satışlarının 25 000 000 kilo olarak yapılmış olan tahmininde
isabet bulunduğu neticesine varılmıştır.
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b)

Vasati satış fiyatı

:

Vasati satış fiyatı hemen her yıl tezayüdetm ektedir. Meselâ 1950 yılının 783 kuruş olan vasa
ti satış fiyatı 1951 yılında 792 ve 1952 yılında 807 kuruşa çıkmıştır.
1952 yılında fiilî satış fiyatı 836 kuruş olup yapılmış olan fiyat ayarlaması da göz önünde
tutularak 1955 yılı için hesabedilmiş olan 956,52 kuruşun normal olduğunu kabul etmek icabeder.
c)

Maliyet fiyatı :

7; (

1955 yılı için tahmin edilen 415,70 kuruşluk maliyet fiyatı 1951 yılının 366,13 ve 1952 yılı
nın 367,52 kuruşuna nazaran bariz bir yükseklik arz etmekte ise de gerek iptidai madde ve ge* rek diğer maliyet unsurlarındaki tezayüt neticesinde 1953 yılı bilançosuna nazaran tahakkuk
etmiş olan 409,13 kuruşluk maliyet nazarı dikkate alındığı takdirde 1955 yılı için isabetli bir tah
min yapılmış olduğu anlaşılır.
d)

Satış masrafları :

1952 yılının kiloda 68,39 kuruş ve 1953 yılının 71,25 kuruş olan satış masraflarına mukabil
1955 yılı için yapılan tahmin kiloda 76,51 kuruştur. Bu vaziyete nazaran derpiş edilen satış mas
rafını olduğu gibi kabul etmek yerinde olacaktır.
Şu hallere göre yukardaki tablonun sütunu mahsusunda görüldüğü üzere mamul tütünde elde edil
mesi lâzım gelen satış k â n 116 077 296 liradan ibarettir.
2.

Tuz :

Mamul tütünde olduğu gibi tuz geliri de 1954 yılının muhammen ve 1953 yılının fiilî durumları
gözden geçirilmek suretiyle tetkika tâbi tutulmuş ve aşağıdaki tabloda sözü geçen yıllara ait satış
miktar ve fiyatını, satış hâsılatını, maliyetini, satış masraflarını ve satış kârını ifade eden rakam
lara yer verilmiştir.

Kilo

Satış Miktarı
V. Fiyat

1954 tahmini
1955 tahmini

300 000 000
290 000 000

Fark
1953 yılı
1954 yılı 10 aylık fiilî
1954 yılı 2 aylık tahmin

10
267
284
19

Yekûn

000
163
553
000

3,85
3,90

000 + 0,05
702
3,92
000
4,02
000
4,02

303 553 000

4,02
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Lira

1 Kilo
Kuruş

Lira

11 560 528
11 316 860

0,759
0,746

2 277 090
2 172 030

243 668 —
10 499 301
11 451 730
763 040

0,010
0,786
0,786
0,786

— • 105 060
2 099 910
2 236 5S6
149 340

12 214 770

0,786

2 385 926

3âSatış masrafları
]
1 Kilo
Kuruş
Lira
0,893
0,980

1954 tahmini
1955 tahmini
Fark
1953 yılı
1954 yılı 10 aylık fiilî
1954 yık 2 aylık tahmin
Yekûn

Satış kârı
1 Kilo
Kuruş
Lira

2 680 018
2 842 000

+ 0,78
1,05
1,12
1,12

+ 161 982
2 809 655
3 195 534
212 800

1,12

3 408 334

6 603 420
6 302 830

2,20
2,17

— 0,03 — 300 590
2,09 5 589 737
2,11 6 019 610
2,11
400 900
6 420 510

2,11

Yukardaki rakamlara nazaran 1955 yılında 290 000 ton tuz satılacağı ve satış fiyatlarının ki
loda 3,90 kuruş olacağı, kilo maliyetinin 0,749 kuruşu bulacağı ve beher killo için 0,98 kuruşluk
satış masrafı yapılacağı hesap ve tahmin edilerek neticede 6 302 830 liralık bir kâr ümidedilmektedir.
1954 fiilî vaziyetinin muvakkat hesaplara göre satış miktarının 303 000 tonu bulacağı hesabedilmekte ise de bilançolara nazaran fiilî satışların
1950 yılında 252 027 Ton
1951
»
252 211
»
1952
»
288 567
»
1953
»
267 163
»
olduğu nazarı dikkate alındığı takdirde 1955 yılı tahminlerinin ihtiyatlı ve isabetli bulunduğu
anlaşılır.
3.

İspirto ve ispirtolu

maddeler:

İspirto ve ispirtolu maddeler gelirleri, bira, rakı, şarap, ispirto ve diğer müteferrik içkiler satı
şından terekkübetmektedir. Bunlardan belli başlı kalemleri teşkil eden bira, rakı ve şarap maddele
rinden elde edilmesi umulan varidat aşağıda tetkike tâbi tutulmuştur.
A)

Bira :

Bira satış kârı aynı tarzda incelenmiştir.
Litre
1954 tahmini
1955
»

Satış miktarı
V. F.

19 000 000
19 000 000

Fark
1953 yılı
1954 10 aylık fiilî
1954 2 aylık tahmin

21 031 638
24 619 493
2 500 000
Yekûn

27 119 493

69,63
99,21

Maliyet
Lira
13 240 000
18 850 000

-f 29,58 •+ 5
69,60
14
71,67
17
99,21
2
74,20
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V. F.

610 000 +
639 766
643 150
480 250

20 123 400

Lira

26,22
28,41
2,19
26,74
26,74
26,74
26,74

4 982 200
5 398 830

+

416 630
5 624 634
6 583 252
668 500
7 251 752

- 3 9 Satış masrafları
V. F.
Lira
1954 tahmini
1955
»
Fark .
1953 yılı
1954 10 aylık fiilî
1954 2 aylık Uıhmin

3 815 200
4 201 000

20,08
22,11

+

Yekûn

Satış kârı
V. F.
Lira
23,38
48,69

4 442 600
9 250 170

2,03 + 381 800 + 25,31
23,68
19,18 4 034 710
25,75
19,18 4 722 018
53,29
19,18
479 500

4
4
6
1

19,18

7 670 130

5 201 518

28,28

807
980
337
332

570
422
880
250

' Yukarıki tabloya göre 1955 yılı için 19 milyon litrelik bir satış derpiş olunmuştur. Vasati fi
yatı litrede 99,21 kuruş. Maliyet 28,41 ve satış masrafları ise 22,11 kuruştur. Buma göre beher
litrede kâr Müdafaa Vergisi hariç 48/89 kuruşu bulmakta ve böylece biradan 9 250 170 liralık
bir varidat beklenmektedir.
1954 yılı satışlarının 27 milyon litreyi bulacağı tahmin edilmekte ise de idare bir taraftan sa
tış fiyatına % 33 nispetinde zam yapmış olduğunu ve diğer taraftan mevcut iki fabrikanın iyi
vasıfta bira imal kapasitesinin 19 milyon litre civarında bulunduğunu nazarı dikkate alarak 1955
yılı için 19 milyon litre teklif etmiştir.
B)

Rakı:

Rakı satışlarına ve bundan elde edileceği hesaplanan kâra ait tahminler aşağıdaki tabloda göste
rilmiştir.
Satiş miktarı
Litre

V. F.

7 500 000
9 000 000

1954 tahmini
1955
»
Fark
1953 yılı
1954 10 aylık fiilî
1954 2 aylık tahmini

+
8
7
1
Yekûn

647,55
746,72

1 500 000+
193 488
952 906
400 000

9 352 906

Lira
48 566 200
67 204 800

V. F.

Maliyet
Lira

187,23
193,49

6,26
99,17 + 1 8 638 600 +
53 255 750
195,32
649,97
52 399 044
187,23
658,86
10 454 080
187,23
746,72
672,02

-«. _ „

TT"f
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62 853 124

187,23

14 420 060
17 414 460
+ 3 372
16 003
14 890
2 621

400
731
226
220

17 511 446

1954 tahmini
1955 • »
Fark
1953 yılı
1954 10 aylık fiilî
1954 2 aylık tahmini

+

Yekûn

Satış masrafı
V. F.
Lira

V. F.

73,30
82,93

5 497 530
7 463 260

387,02
470,30

9,63 +
84,90
73,30
73,30

1
6
5
1

73,30

6 855 680

961
956
829
026

Satı§ kârı
Lira
29 026 610
24 327 080

730 , + 83,28 + 13 300 470
313
360,75
30 295 706
480
398,33
31 679 338
486,16
200
6 806 660
411,49

38 485 998

1955 yılında 9 milyon litre rakı satılacağı vasati satış fiyatının 746,72 kuruş olacağı maliyet
bedelinin 193,49, satış masraflarının 82,93 kuruş ve satış kârının beher litrede 470,30 kuruşu
bulacağı tahmin edilmiştir.
1964 yılında 10 aylık fiilî ve 2 aylık tahminî olarak 9 352 906 litre rakı satılacağı hesaplan
mıştır. Buna rağmen 1955 yılı için 9 milyon litrelik satış tahmini, 30 . X I . 1954 tarihinde fiyat
lara yapılmış olan zammın bir neticesinden ibaret bulunmaktadır.
C)

Aşağıdaki tablo şarap satışlarından 465 340 liralık bir kâr beklendiğini göstermektedir.
Litre

Satış miktarı
V. F .

4 100 000

50,67

Lira
2 077 500

Maliyet
Litrede
Lira
39,32

'

1 612 168

Litrede
11,35

Satış kârı
Lira
465 340

Netice :
Yukardan beri
leceği hesabedilen
Ceman
174 422
11 981
29 520
4 004
560
220 488

verdiğimiz izahata nazaran mamul tütün, tuz, bira, rakı ve şaraptan elde edi
satış kârları v
716 lira olup
750
» ispirto ve ispirtolu |diğer içkiler kârı
000
» çay satış kârı
350
» barut ve patlayıcı maddeler geliri
000
» kibrit satış kârı ilâve edilince satış kârının umumi yekûnu
ı816
liraya baliğ olmaktadır.

Buna yurt dışı satışlarından elde edileceği tahmin edilen 500 000 lira ve maliyete giren bütçe
masrafları ve sair varidat olarak 8 700 000 lira ekler fiği ve mütedavil sermaye masrafları olarak da bun
dan 6 860 000 lira tenzil edildiği takdirde bütçe varidatı
(B)
cetvelinin birinci faslı
olan
222 828 816 liralık satış kârlarını bulmak mümkün olur.
!
Bütçe varidatının diğer bölümlerini teşkil eden muhtelif resim, muhtelif varidat ve müdafaa
vergilerinin satış kârlarına ilâvesi halinde inhisarlar idaresi umumi varidatının bütçenin (B) cet
velinde gösterildiği gibi 369 508 655 liraya baliğ olacağı anlaşılmaktadır.
Bütçenin (A - 1) ve (A - 2) cetvellerinde gösterilen masraflarla tayyare resmi ve belediye his
selerinin de tenzilinden sonra inhisarlar idaresinin Hazineye ödiyeceği meblâğ 310 929 100 lira
dır. Bu varidat geçen seneye nazaran % 24,17 nispetinde 60 522 640 lira fazladır.
( S. Sayısı: 75 )
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Bunun mühim bir kısmı yukarda da bilmünasebe arz edildiği gild 30 . XI . 1954 tarihinde ma
mulât fiyatlarına yapılmış olan zamdan ve diğer kısmı da mamulât satışlarının devam etmekte olan
inkişafından ileri gelmektedir.
İnhisarlar İdaresi faaliyetlerini teşkil eden maruzatımıza son vermeden evvel aşağıda yazılı hu
susların Encümence tasvip buyurulduğu takdirde Hükümetten temenni edilmesine karar verilmesini
yüksek tasvibinize sunarız:
I - İnhisar mevzuları üzerinde senelerden beri yapılmakta olan çalışmalar neticelerine göre ha
zırlanmış bulunan kanun tasarılarının bir an evvel Yüksek Meclise sevkı,
II - İnhisar mevzuu olarak bırakılacak maddelerden alınacak vergilerin . katiyetle tâyini ve bu
vergilerin diğer vergi kanunlariyle tenazurunun temini,
III - İdare faaliyetlerinin karakterine uygun bir statünün meydana getirilip bu
neticelerinin ticari muhasebeye uygun bir tarzda çevrilip görülebilmesinin temini,

faaliyetlerin

IV - İdare personelinin görmekle mükellef oldukları işlere göre kullanma şekil ve şartlariyle üc
retlerin tâyin ve tesbitinde verimliliği artıracak ve bu idareye intisabı teşvik edecek mahiyette tek
lifler yapılması,
Hususunu temenni ve raporumuzu saygılarımızla takdim ederiz.
Çankırı Mebusu Muğla Mebusu Ankara Mebusu
T. Nahit Uygur
A. Sanoğlu - Ş. Kâmil Mengû
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Bütçe Encüm mi mazbatası
T. B. M. M.
Bütçe Encümeni
Esas No. 1/133
Karar No. 36
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10 . II . 1955

Yüksek Reisliğe
İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1955 yılı büt<0â hakkında hazırlanan ve Yüksek Meclise tak
dimi îcra Vekilleri Heyetince kararlaştırılıp
Başvekâletin 30 . X I . 1954 tarihli ve 71/2841
sayılı tezkeresiyle gönderilen kanun lâyihası en
cümenimize havale edilmiş olmakla Gümrük ve
İnhisarlar. Vekili, İnhisarlar ve Maliye Vekâle
ti Bütçe ve Malî Kontrol Umum Müdürleri ha
zır oldukları halde tetkik ve müzakere edildi.
İnhisarlar Umum Müdürlüğünün 1955 yılı
bütçesini encümenimiz adına tetkik eden rapor
törlerimizin raporu okunduktan ve Umum Mü
dürlüğün faaliyet sahasına giren mevzular üze
rinde vâki sualler hükümet mümesilleri tarafın
dan cevaplandırıldıktan sonra bütçenin fasıl ve
madelerinin tetkikine geçilmiştir.
Umum Müdürlüğün 1955 yılı masraf tertip
lerini ihtiva eden ( A / l ) işaretli cetvel yekûnu
geçen yıla nispetle (3 843 565) lira fazlasiyle
(23 884 680) ve yatırımlara ait (A/2) işaretli
cetvel yekûnu ise yine (7 906 486) lira fazlasiy
le (23 050 395) lira olarak hükümetçe tesbit ve
teklif edilmiştir.
Masraf tertiplerine ait fasıl ve maddelerde
görülen artış ve eksilişlerin mucip sebepleri lâ
yihanın gerekçesinde ayrı ayrı arz ve izah edil
miştir. Encümenimizde yapılan incelemede 209
ncu faslın 14 ncü (EmekliJSandığı yönetim mas
rafları karşılığı maddesine mevzu tahsisatın ki
fayetsizliği hakkında raportörlerimiz tarafından
vâki teklif nazarı itibara alınarak bu maddeye
(16 400) ve 602 nci İşçi Kural ve sendikaları
na yardım faslına da (2 000) liranın ilâvesi su
retiyle ( A / l ) işaretli cetvel yekûnu (23 903 080)
ve (A/2) işaretli cetvelin 761 nci faslından ise,
( A / l ) işaretli cetvelin yukarda arz edilen fasıl
ve maddelerine yapılan ve mecmuu (18 400) li
ra tutan zammın tenzili suretiyle (A/2) işaretli

cetvel yekûnu da (23 031 995) lira olarak kabul
edilmiştir.
İnhisarlar Umum Müdürlüğünün 1955 ma
lî yılı varidatını gösteren (B) işaretli cetvel ye
kûnu ise geçen yıla nispetle (75 280 948) lira
fazlasiyle (369 508 655) lira olarak hükümetçe
tahmin ve tesbit edilmiştir.
Encümenimizce yapılan tetkikte, inhisar
maddelerine yapılan zam dolayısiyle bu madde
ler satışından elde edilecek fazla hasılat hesabedilirken, zamdan mütevellit fiyat farkının is
tihlâki kısmen düşüreceği derpiş olunarak vari
dat bu esasa göre tesbit edilmiş ise de Aralık ayı
nın satışları istihlâkta bir tenezzül kaydetmedi
ğini göstermiş olduğundan (B) işaretli cetvelin
1 nci satış kârları faslı ile 7 nci tütün, içki ve
tuzdan alman müdafaa vergisi faslına ceman
(12 096 750) liranın ilâvesi suretiyle cetvel ye
kûnu (381 605 405) lira olarak kabul edilmiştir.
Lâyihanın birinci ve ikinci maddesinde yazı
lı rakamlar değiştirilmek suretiyle ve mütaakıp
maddeleri ise hükümetin teklifi veçhile kabul
edilmiştir.
Bütçe Kanununun işçilere ekmek ile beraber
günde bir kap yemek verilmesini kabul eden 7
nci maddesinin müzakeresinde bu yemeğin Cu
martesi günleri de mesaiden sonra verilmesi hü
kümetten temenni olunmuş, Gümrük ve İnhisar
lar Vekili bu hususun nazara alınacağını beyan
etmiştir.
İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1955 yılı bütçe
kanunu lâyihası ekleri bulunan cetvellerle birlik
te Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere
Yüksek Reisliğe sunulur.
Reis
Rize
/. Akçal
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Reis V.
Balıkesir
H. triire

Mazbata M.
İstanbul
H. ffüsman
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Kâtip
Siird
B. Erden
Ankara
§. K. Mengü
Çankırı
T. Uygur
Denizli
M. Karasan
Elâzığ
Ö, F, Sanaç

Afyon K.
Afyon K.
A. Vemirer
M. Â. Ülgen
Balıkesir
Aydın
Z. TJray
M. H. Timurtaş
Çoruh
Çorum
Y. Gümüşel
Y. Gürsel
Diyarbakır
Diyarbakır
Y. Azizoğlu
/. H. Tiğrel
Gazianteb
Hatay
E, Cenanı
Ş. İnal

izmir
B. Bilgin
Muğla
A. Sanoğlu

Kırklareli
Ş. Bakay
Niğde
H. A. Göktürk

Konya
M. Bağrtaçtk
Ordu
R. Aksoy

Seyhan
Bize
S. Ban
H. Agun
Sinob
Van
#. Somuncuoğlu K '. Yörükoğlu

Sinob
N. Sertoğlu
Yozgad
D. Akbel

(S. Sayım: 75)]

Zonguldak
8. Ataman

Zonguldak
H. Bahk

HÜKÜMETİN TEKLİFİ

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ

İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1955 yüı bütçe ka
nunu lâyihası

İnhisarlar. Umum Müdürlüğü 1955 yılı bütçe
kanunu lâyihası

MADDE 1. — İnhisarlar Umum Müdürlüğü
1955 bütçe yılı yatırımları dışında kalan mas
rafları için bağlı ( A / l ) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere (23 884 680) lira ve yatırım mas
rafları için de bağlı (A/2) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere (23 050 395) lira tahsisat veril
miştir.

MADDE 1. — İnhisarlar Umum Müdürlüğü
1955 bütçe yılı yatırımları dışında kalan mas
rafları için bağlı ( A / l ) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere (23 903 080) lira ve yatırım mas
rafları için de bağlı (A/2) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere (23 031 995) lira tahsisat veril
miştir.

MADDE 2. — İnhisarlar Umum Müdürlüğü
1955 bütç yılı varidatı ilişik (B) işaretli cet
velde gösterildiği üzere 369 508 655 lira tahmin
edilmiştir.

MADDE 2. — İnhisarlar Umum Müdürlüğü
1955 bütçe yılı varidatı ilişik (B) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (381 605 405) lira tah
min edilmiştir.

MADDE 3. — İnhisarlar Umum Müdürlüğü
nün 30 . VI . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanu
nun 19 ncu maddesine giren hizmetliler kadro
ları, bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir.
3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce muvakkat mahiyetteki hizmetler için İcra
Vekilleri Heyeti karariyle kadro alınabilecek
tertipler bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. Bu kadrolar ertesi yıl bütçe kanunu lâyihasiyle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisine
sunulur. Bunların eldeki kadrolara ek olmama
sı şarttır.

MADDE 3. — Ayniyle kabul edilmiştir.

MADDE 4. — 26 . V . 1927 tarihli ve 1050
sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 29 ncu
maddesi gereğince :
A) Varidat nevilerinden her birinin dayan
dığı hükümleri gösteren (C) cetveli,
B) Gelecek yıllara geçici taahhütlere giriş
meye yetki veren kanunları gösteren (G) cetve
li, bu kanuna bağlıdır.

MADDE 4. — Ayniyle kabul edilmiştir.

MADDE 5. — İnhisarlar varidatının hususi
hükümlerine göre tarh ve tahsiline 1955 bütçe
yılında da devam olunur.

MADDE 5. — Ayniyle kabul edilmiştir.

MADDE 6. — Geçen yıl borçları faslındaki
tahsisat üstünde çıkan ve 1954 yılı bütçesinin
ait olduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar,
ilgili oldukları hizmet fasıllarından bu fasla
Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisatlardan
ödenir.
1928 - 1953 bütçe yıllarına ait olup da Muhase
bei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine gö
re zaman aşımına uğramamış ve karşılıkları yıl
ları bütçelerinde bulunan borçlar 1955 yılı büt-

MADDE 6. — Ayniyle kabul edilmiştir.

( & Sa, «M. 7.5 )

B. I .
çesinin ilgili hizmet tertiplerinden veya 3 - 6 ncı
kısım fasıllariyle yatırım fasılları bakiyelerin
den eski yıllar borçları fasıllarına Maliye Ve
kâletince aktarılacak tahsisatlardan ödenir.
MADDE 7. — İnhisarlar Umum Müdürlüğü
nün fabrika, tuzla, işleme evleri gibi iş yerlerin
de toplu olarak çalıştırılan işçilere, hizmetlile
re (bu iş yerlerinde çalışan memurlar dâhil)
masrafları döner sermayeden ödenmek üzere,
çalıştıkları günlerde günde bir defa ve bir kab
yemek ve ekmek veya (işçi adedi pişirme mas
rafını karşılamıyacak kadar az olan yerlerde)
yemek ve ekmek bedelinin tekabül ettiği mik
tar yemek bedeli verilebilir.

MADDE 7. — Ayniyle kabul edilmiştir.

MADDE 8. — Masraf fasıllarından yapıla
cak sarfiyata ait formül, bağlı (R) işaretli cet
velde 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 1955 büt
çe yılında kullanılamaz.

MADDE 9. — Ayniyle kabul edilmiştir.

MADDE 10. — Intifaı İnhisarlar İdaresine
ait olup Hazine namına tapuya bağlanmış veya
henüz tescil muameleleri ikmal edilmemiş bulu
nan gayrimenkuUerin Umum Müdürlük namına
yapılacak intikal ve tescil muameleleri her tür
lü resim ve harçtan istisna edilmiştir.

MADDE 10. — Ayniyle kabul edilmiştir.

MADDE 11. — Bu kanun 1 Mart 1955 ta
rihinden itibaren mer'idir.

MADDE 11. — Ayniyle kabul edilmiştir.

MADDE 12. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Gümrük ve İnhisarlar vekilleri
memurdur.

MADDE 12. — Ayniyle kabul edilmiştir.

Devlet Vekili ve
Başvekil Yardımcısı
•
F. R. Zorlu
Devlet Vekili ve
Devlet Vekili
M. Sarol
Ziraat Vekili V.
0. Kapani
Adliye^Vekili
Millî Müdafaa Vekili
0 . Ş. Çiçekdağ
E. Menderes
Dahiliye Vekili
Hariciye Vekili
N. Gedik
F. Köprülü
Maliye Vekili ve
Maarif Vekili
ve İnhisarlar Vekili V.
C. Yardımcı
H. Polatkan
Başvekil
A. Menderes
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HiL
Nafıa Vekili
İktisat ve Ticaret Vekili
K. Zeytinoğlu
8. Ytrcalt
Sın. ve İç. Mv. Vekili G. ve İnhisarlar Vekili
Dr. B. Uz
Ziraat Vekili
Münakalât Vekili
M. Çavuşoğlu
Çalışma Vekili
İşletmeler Vekili
H. Erkmen
F. Çelikbaş

(& Jhgriuft)
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A/l - CETVELİ
1954
F.

M.

Tahsisatın nev'i

1955 yılı için

Yılı
tahsisatı

Hükümetçe
istenen

Encümence
kabul edilen

Lira

Lira

Lira

İkinci kısım - Personel
masrafları
I - Ücretler
202
11
12
13
21
22
23

• • ' • • : - • • . ' - • .;••..«

Memur ve hizmetliler ücret
leri
Umum Müdürlük memurları
ücreti
Vilâyetler memurları ücreti
Fabrika ve işletmeler memur
ücreti
Umum Müdürlük hizmetlileri
ücreti
Vilâyetler hizmetlileri ücreti
Fabrikalar ve işletmeler hiz
metlileri ücreti

2 600 000
6 500 000

2 997 500
8 049 475

2 997 500
8 049 475

2 493 000

3 123 000

3 123 000

624 000
2 055 900

780 000
2 569 875

780 000
2 569 875

172 500

215 625

215 625

14 445 400

17 735 475

17 735 475

92 100

111 800

111 800

21 600

27 000

27 000

6 300

7 875

7 875

Fasıl yekûnu

120 000

146 675

146 675

Ecnebi uzman ve hizmetlilerle
bunlara yardımcı personelin
ücretleri

25 000

16 200

16 200

Fasıl yekûnu
203

204

Geçici hizmetliler ücreti
11 Umum Müdürlük geçici hiz
metliler ücreti
12 Vilâyetler geçici hizmetliler
ücreti
13 Fabrikalar ve işietmeler geçici
hizmetliler ücreti

I I - Başka haklar
206
4178 ve 4598 sayılı kanunlar
gereğince yapılacak zam ve
yardımlar
11 Umum Müdürlük memurları
çocuk zammı
( S. Sayısı : 75 )
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60 000

55 000

55 000

48 —

1954
Fv

M.

Tahsisatın nev'i

12 Vilâyetler memurları çocuk
zammı
13 Fabrikalar ve işletmeler me
murları çocuk zammı
21 Umum Müdürlük memurları
doğum yardımı
22 Vilâyetler memurları doğum
yardımı
23 Fabrikalar ve işletmeler me
murları doğum yardımı
31 Umum Müdürlük memurları
ölüm yardımı
32 Vilâyetler memurları ölüm
yardımı
33 Fabrikalar ve isletmeler me
murları ölüm yardımı
40 Yakacak zammı
Fasıl yekûnu
207

209
11
12
13
14
15

Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi
gereğince ödenecek para mü
kâfatı
5434 sayılı Kanun gereğince
T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler
% 5 emekli ve % 25 giriş kese
ri ekleriyle artış farkları karşı
lığı
% 1 ek karşılığı
Emekli ikramiyeleri karşılığı
Sandık yönetim masrafları
karşılığı
Diğer ödemeler
Fasıl yekûnu

210

1955 yılı için

Yılı
tahsisatı

Hükümetçe
istenen

Encümence
kabul edilen

Lira

Lira

Lira

450 000

435 000

435 000

95 000

95 000

95 000

5 000

5 000

5 000

47 000

42 000

42 000

10 000

10 000

10 000

3 000

3 000

3 000

12 000

12 000

12 000

3 00
15 000

3 000
15 000

3 000
15 000

700 000

675 000

875 000

4 500

1 500

1 50O

794 497
144 454
500 000

781 132
142 024
500 000

781 132
142 024
500 000

54 662
150 000

57 522
150 000

73 922
150 000

1 643 613

1 630 678

1 647 078

2 100

2 100

2 100

Temsil tahsisatı

( S. Sayısı : 75 )

— 49 —
1954
F.

M.

218

1955 yılı için

Yılı
tahsisatı

Hükümetçe
istenen

Encümence
kabul edilen

Lira

Lira

Lira

4896 sayılı Kanun gereğince
ödenecek kasa tazminatı

_ '
480 000

455 000

455 000

îkinci kısım yekûnu

17 420 613

20 662 628

20 679 028

13
2
10
15
15
20

13
1
5
22
17
15

13
1
5
22
17
15

Tahsisatın nev'i

Üçüncü kısım - Yönetim
masrafları
301
10
20
30
40
50
60

Umum Müdürlük büro masraf
ları
Kırtasiye
Döşeme
Demirbaş
Öteberi masrafları
Aydınlatma
Isıtma
Fasıl yekûnu

302
10
20
30
40
50
60

303
304

Vilâyetler büro masrafları
Kırtasiye
Döşeme
Demirbaş
öteberi masrafları
Aydınlatma
Isıtma

500
000
000
000
000
000

75 500

70 000
10 000
25-000
40 000
35 000

500
500
000
500
000
000

74 500

74 500

ıro ooo

55
5
20
40
30
120

Fasıl yekûnu

290 000

270 000

270 000

Basılı kâğıt ve defterler
Posta, telgraf ve telefon ücret
ve masrafları
11 Umum Müdürlük posta ve tel
graf ücreti
12 Vilâyetler' posta ve telgraf üc
reti
21 Umum Müdürlük telefon ve
başka muhabere masrafları

90 000

90 000

90 000

22 000

22 000

25 000
„.

.

000
000
000
000
000
000

500
500
000
500
000
000

55
5
20
40
30
120

000
000
000
000
000
000

_,

200 000

170 000

170 000

45 000

45 000

45 000

( S. Sayısı: 75)

Sû

F.

M.

Tahsisatın nev'i

22 Vilâyetler telgraf ve başka
muhabere ücreti masrafları
*"

305

V

Fasıl yekûnu

Kira bedeli
11 Merkez
12 Vilâyetler
Fasıl yekûnu

306
307
10
20
30
40
50

Giyecekler
Harcırahlar
Daimî vazife harcırahı
Muvakkat vazife harcırahı
Müfettişler harcırahı
Ecnebi memleketler harcırahı •
Ecnebi uzman ve hizmetlilerle
bunlara yardımcı personelin
harcırah ve masrafları
6245 sayılı Harcırah Kanunu
nun 49 ncu maddesi gereğince
verilecek tazminatlar
6245 sayılı Harcırah Kanunu
nun 49 ncu maddesi gereğince
satrnahnaeak vasıta avansı kar
şılığı

Hükümetçe
istenen

Encümence
kabul edilen

Lira

Lira

50 000

43 000

43 000

320 000

280 000

280 000

1
17 000

1
30 000

1
30 000

17 001

30 001

30 001

125 000

125 000

125 000

50 000
320 000
120 000
50 000

100
530
200
50

100
530
200
50

000
000
000
000

000
000
000
000

5 000

2 000

2 000

0

190 000

190 000

0

10 000

10 000

Fasıl yekûnu

545 000

1 082 000

4598 sayılı Kanun gereğince
ödenecek tedavi masrafları ve
harcırahları
11 Umum Müdürlük
12 Vilâyetler

25 000
45 000
20 000

25 000
65 000
30 000

25 000
65 000
30 000

90 000

120 000

120 000

1 552 501

2 071 501

2 071 501

92
93

308

1955 yılı için

Yılı
tahsisatı
Lira

13 Fabrikalar ve işletmeler
Fasıl yekûnu
Üçüncü kısım yekûnu
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1 082 000

- 51
1954
M.

1956 yılı için

Yılı
tahsisatı

Hükümetçe
istenen

Encümence
kabul edilen

Lira

Lira

Lira

Tahsisatın nev'i

Dördüncü kısım - Daire
hizmetleri
403
0

Temsil masrafları
5190 sayılı Kanunun gerektir
diği koruma ve tahsil memur
ları hayvanları masraflan
O Hayvan satınalma bedeli
O Memurlara verilecek hayvan
yem bedeli
Fasıl yekûnu

84 000

Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 48 nci maddesini ilgilendi
ren masraflar
Kispeti kanunla belirtilmiş ke
senek ve ikramiyeler
Gmverilecek paralar
Mahkeme harçları
Bina ve Arazi vergileri
Kaçağın Men ve Takibine dair
olan 1918 sayılı Kanun ve ek
leri gereğince yapılacak öde
meler
Fasıl yekûnu

407
20
30
40
50
60

- _- -

417
419
420
11
12
13
14
15

5237 sayılı Belediye Gelirleri
Kanunu gereğince ödenecek
vergi ve resimler
Mahkeme masrafları
Tecrübe, ıslah ve mücadele
masrafları
îşçi ücretleri
Yönetim masrafları
Teknik masraflar
Fidelik müsabakaları
Bağ yardımı

7 500

7 500

7 500

3 000

O

O

81 000

O

O

500
9 000
60 000
2 000

500
8 000
54 000
1 800

500
8 000
54 000
1 800

15 000

13 500

13 500

86 500

77 800

77 800
•

15 000
40 000

150
18
55
2
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000
000
000
500
1

17 500
80 000

17 500
80 000

150 000
18 000
42 000
500
1

150 000
18 000
42 000
500
1

52
1954
Tahsisatın nev'i

1955 yılı için

Yılı
tahsisatı

Hükümetçe
istenen

Encümenee
kabul edilen

Lira

Lira

Lira

20 000

10 000

10 000

Fasıl yekûnu

245 501

220 501

220 501

Kaçağı takip ve önleme mas
rafları
Tütün ekimi yazma masrafları
Kaçak eşya muhafaza ve taşı
ma masrafları
Kaçakla mücadele masrafları

100 000

110 000

110 000

15 000
10 000

0
15 000

0
15 000

Fasıl yekûnu

125 000

125 000

125 000

2 000

0

Mücadele masrafları

Üniversite ve yüksek okullar
da okutulan öğrencilere veri
lecek burslar
Yayın masrafları
Satmalma ve abone
Başka her çeşit masraflar

15 000
10 000

7 000»
10 000 *

7 000
10 000

Fasıl yekûnu

25 000

17 000

17 000

4 500

4 000

4 000

8 000

6 000

6 000

Fasıl yekûnu

12 500

10 000

10 000

Milletlerarası münasebetlerin
gerektirdiği masraflar
Kurum ve derneklere katılma
payı

6 000

6 000

6 000

Staj masrafları
4489 sayılı Kanuna göre staj
için ecnebi memleketlere gön
derileceklerin harcırahları ile
başka her çeşit masrafları
Teknik yardımdan faydalanı
larak ecnebi memleketlere gön
derileceklerin harcırah ve maş
ları

%
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53
1954
M.

1955 yılı için

Yılı
tahsisatı

Hükümetçe
istenen

Encümence
kabul edilen

Lira

Lira

Lira

Tahsisatın nev'i

20 Kongre ve konferanslara işti
rak edeceklerin harcırah ve
masrafları

10 000

9 000

9 000

Fasıl yekûnu

16 000

15 000

15 000

1 000

500

500

1 000
46 000

1 000
45 000

1 000
45 000

Fasıl yekûnu

47 000

46 000

46 000

Dördüncü kısım yekûnu

707 001

616 SOI

616 801

40 000

35 000

35 000

45 000
5 000

40 000
5 000

40 000
5 000

50 000

45 000

45 000

150 000

135 000

135 000

240 000

215 000

215 000

20 000

18 000

20 000

1 000

750

750

Spor masrafları
Kurs masrafları
10 Kurs umumi masrafları
20 öğrenci burslan

Beşinci kısım - Borçlar
Geçen yıl borçlan
Eski yıllar borçları
10 1950 - 1953 yıllan borçlan
20 1928 - 1949 »
»
Fasıl yekûnu
Hükme bağlı borçlar
Beşinci kısım yekûnu .

Altıncı kısım - Yardımlar
isçi kurul ve sendikalarına
yardım
Çeşitli hayır kurumlarına yar
dım

( S. Sayısı.: 7.5 )

— 54
1954

M.

1955 yılı için

Yılı
tahsisatı

Hükümetçe
istenen

Encümence
kabul edilen

Lira

Lira

Lira

4250 sayılı İspirto ve İspirtolu
İçkiler İnhisarı Kanunu gere
ğince şarapçılara verilecek
primler ve yapılacak başka
ödemeler

100 000

300 000

300 000

Altıncı kısım yekûnu

121 000

318 750

320 750

17 420 613
1 552 501
707 001
240 000
121 000

20 662 628

215 000
318 750

20 679 028
2 071 501
616 801
215 000
320 750

20 041 115

23 884 C80

23 903 080

Tahsisatın nev'i

KISIMLAR

YEKÛNU

İkinci kısım yekûnu
Üçüncü kısmı yekûnu
Dördüncü kısım yekûnu
Beşinci kısmı yekûnu
Altıncı kısım yekûnu
UMUMİ YEKUN
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2 071 501
616 801

•^ 55 —
A/2 - CETVELİ
1955 yılı için

1954
M.

Tahsisatın nev'i

Yılı
tahsisatı

Hükümetçe
istenen

Encümence
kabul edilen

Lira

Lira

Lira

.... .... /

Yatırımlar
I - Onarmalar
Yapı onarımı
11 Umum Müdürlük
12 Vilâyetler
13 Fabrikalar ve işletmeler

-,-. if .

310 000
150 000
290 000

175 000
150 000
500 000

175 000
150 000
500 000

Fasıl yekûnu

750 000

825 000

825 000

I I - Satınalma, yapı, tesis ve
sermaye tahsisleri
Bina satmalma, yaptırma
12 Vilâyetler
13 Fabrikalar ve işletmeler

835 000
250 000

850 000
3 865 000

850 000
3 865 000

Fasıl yekûnu

1 085 000

4 715 000

4 715 000

4500000

5 000 000

5000000

2 440 000
560 350
2 0Ö0 000

6 330 000
1 163 395
1 300 000

6 330 000
1 163 395
1 300 000

Fasıl yekûnu

5 000 350

8 793 395

8 793 395

Satınalmacak makina, âlet ve
vasıtalar ve bunları kurma
masrafları

1 450 000

2 177 000

2 177 000

.

5113 sayılı Kanun gereğince
satınalmacak veya yaptırıla
cak tütün bakım ve işleme ev
leri ve ambarları
4898 sayılı Kanun gereğince
yeniden yaptırılacak Fab. imal
ve doldurma evleriyle mevcut
larının genişletilmesi mas.
10 Fabrika, imal ve doldurma ev
leri
20 A. M. F. firması bonoları
30 Rize Çay Fabrikası
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1954

Tahsisatın nev'i
Satmalınacak vasıtalar ve bun
ların komple motörleri
Çamaltı, Yavşan ve diğer Tuz
lalarda yaptırılacak yeni tesis
ler ve bunların genişletme
masrafları
5433 sayılı Kanun gereğince
ödenecek Rize Çay Fabrikası
taksiti
Şaraplık bağ yetiştireceklere
5089 sayılı Kanun gereğince
yapılacak ikrazlar
Yatırımlar yekûnu

1955 yılı için

Yılı
tahsisatı

Hükümetçe
istenen

Encümence
kabul edilen

Lira

Lira

Lira

275 000

135 000

135 000

1 400 000

1 400 000

1 381 600

624 559

0

60 000

5 000

5 000

15 144 909

23 050 395

23 031 995

B - CETVELİ
1954
Varidatın nev'i

1955 yılı için

• Yılı
tahminleri

Hükümetçe
tahmin edilen

Encümence
tahmin edilen

Lira

Lira

Lira

Satış kârları (İnhisarlar va
ridatı)
169 455 130 222 828 816 229 620 566
Çeşitli varidat (resimler)
1 050 000
1 155 000
1 155 000
Para cezaları
200 000
200 000
200 000
Çeşitli hasılat
450 000
35Q 000
350 000
Geri alma
100 000
300 000
300 000
Destekleme alımları hizmet üc
reti
250 000
25ö 000
250 000
Tütün, içki, tuz Müdafaa Ver
gisi
122 722 577 144 424 839 149 729 839
YEKÛN

294 227 707 369 508 655 381 605 405

( S. Sayısı : 75 )

— 57 —
D - CETVELİ
Memuriyetin nev'i

Aded Ücret

Teknisiyen
»
»
»

13
9
5
9
7

»
Ressam
Makinist
»
»
Usta
>
Kalfa
Kaloriferci
Elektrikçi
Laborant

Hemşire

Hastabakıcı
>
Şoför
Sanatkar
Mütercim
»
Daktilo
»

625
550
475
400
35"'
300
225
475
300
300
250
225
350
225
150
225
225
300
225
175
150
260
200
175
150
125
200
175
225
175
625
550
475
300
250
225

Memuriyetin ner'i

G.

Daktilo

»
»
5 Memur
»
»
»

Santralci

6 Hademe - Bekçi

Koruyucu

Dağıtıcı
»
»

E - CETVELİ
F.

M.

203 11,12,13, Geçici hizmetliler ücreti
204
Ecnebi uzman ve hizmetli
lerle bunlara yardımcı perso
nelin ücretleri
( S. Sayısı: 75 )

Aded Ücret

4
7
22
17
21
4
4
2
6
6
7
12
22
13
26
4
1
2
1
1
2
1
12
35
170
371
570
1
13
84
369
4
8
2
Yekun 1914

200
175
150
125
100
475
400
350
300
250
225
200
175
150
125
100
250
175
150
125
225
200
175
150
125
100
75
225
175
150
125
200
175
150

- 5 8 C - CETVELİ
Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın
dayanakları
Nev'i

Tarihi

ÖZETİ

Numarası

Tütün
Kanun

30. 5 .1934

2460

25 . 6 .1938
27. 5 .1940

3437
3828

31, 5 .1941

4040

30 . 5 .1942

4226

25 . 5 .1943

4415

4. 6 .1943

4437

4. 4 . 1945

4708

9. 8 .1951

5823

29. 2 .1952

5887

4. 1 .1940

2/12537

»

17. 9 .1941

2/16540

»

10. 6 .1944

3/962

>

8. 1 .1948

3/6830

»
Kararname
>

Tütün ve müskirattan alınacak Müdafaa Vergisi
hakkında
Tütün ve Tütün İnhisarı Kanunu
Fevkalâde vaziyet dolaylsiyle bâzı vergi ve resim
lere zam icrasına ve bâzı maddelerin mükellefiyet
mevzuuna alınmasına dair Kanunun 12 nci mad
desi .
Fevkalâde vaziyet dolayisiyle bâzı vergi ve resim
lere zam icrasına dair olan 3828 numaralı Kanu
na ek kanunun 27 nci maddesi
Fevkalâde vaziyet dolayisiyle bâzı vergi ve resim
lere zam icrasına dair olan 3828 ve 4040 numaralı
kanunların bâzı hükümlerinin değiştirilmesine ve
bâzı vergi ve resimlere yeniden zam icrasına dair
Kanunun 7 nci maddesi
Fevkalâde vaziyet dolayisiyle bâzı vergi ve resim
lere zam icrasına dair olan 3828, 4226 sayılı ka
nunlarla Tapu Harçları hakkındaki 1451 sayılı
Kanunun bâzı hükümlerinin değiştirilmesine dair
Fevkalâde vaziyet dolayisiyle bâzı 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 Ksnun
Tütün ye müskirattan alınacak Müdafaa Vergisi
hakkındaki 2460 sayılı Kanunda değişiklik yapıl
ması ve bu kanunu tâdil eden bâzı hükümlerin kal
dırılması hakkında kanun.
3437 sayılı Kanunun harçlara ait hükümlerinin
126 nci madde ile ilgası
Tütün ve Tütün İnhisarı Kanununun tatbik sure
tini gösteren nizamname.
4040 sayılı Kanunun 27 nci maddesi mucibince
asker sigaraları H. Talimatname
Nizamnamenin 37 nci maddesinin değiştirildiğine
dair
Tütün ve Tütün İnhisarı Tüzüğünün 2 nci madde
sinin 1 nci fıkrasının değiştirilmesi hakkında Ka
rar

{ S. Sayısı: 75)

-Sâ
Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın
dayanakları
_ _
Tarihi
Numarası

23. 12. 1936
31. 5 . 1941

3078
4040

25. 5 .1943

4415

14 . 6 .1943

4437

22. 2 .1952

5881

Tüzük

22.12.1952

3/15890

Kanun

30. 5 .1934

Kanun

27 . 5 .1940

31. 5 .1941

30. 5 .1942

12. 6 .1942
25. 5 .1943

14 . 6 .1943

9.9.1944

ÖZETİ

Tuz
Tuz Kanunu
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bâzı vergi ve resim
lere zam icrasına dair olan 3828 numaralı Kanuna
ek kanunun 27 nci maddesi
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bâzı vergi ve resim
lere zam icrasına dair olan 3828, 4226 sayılı ka
nunlarla Tapu Harçları hakkındaki 1451 sayılı
Kanunun bâzı hükümlerinin değiştirilmesine dair
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bâzı vergi ve resim
lere zam icrasına dair olan 3828, 4040 ve 4226 sa
yılı kanunlara ek Kanun
Tuz kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi
ve bu kanuna bir madde eklenmesi hakkında
Hususi müteşebbisler tarafından işletilecek tuzla
lar hakkında tüzük

İspirto ve ispirtolu içkiler
2460 Tütün ve müskirattan alınacak Müdafaa Vergisi
hakkında
3828 Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bâzı vergi ve resim
lere zam icrasına ve bâzı maddelerin mükellefiyet
mevzuuna alınmasına dair Kanunun 12 nci mad
desi
4040 Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bâzı vergi ve resim
lere zam icrasına dair olan 3828 numaralı Kanuna
ek kanunun 27 nci maddesi
4226 Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bâzı vergi ve resim
lere zam icrasına dair olan 3828 ve 4040 numaralı
kanunların bâzı hükümlerinin değiştirilmesine ve
bâzı vergi ve resimlere yeniden zam icrasına dair
kanunun 7 nci maddesi
4250 ispirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu
4415 Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bâzı vergi ve resim
lere zam icrasına dair olan 3828, 4226 sayılı ka
nunlarla Tapu Harçları hakkındaki 1451 sayılı
Kanunun bâzı hükümlerinin değiştirilmesine dair
4437 Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bâzı vergi ve resim
lere zam icrasına dair olan 3828, 4040 ve 4226 sa
yılı kanunlara ek kanun
4658 îspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı hakkındaki
4250 sayılı Kanunun 21 nci maddesinin değiştiril
diğine dair
( S. Sayısı : 75 )

-66
Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın
dayanakları
Nev'i
Kanun

Kararname

Tarihi

Ö Z E T İ

Numarası

4.4.1945

4708

9.7.1948

5237

14 .12 .1949

5451

U . 12 .1949

5451

S . 8 .1951

5823

1.8.1942

2/18435

15 . 8 .1942

2/18617

16 . 1 .1943 2/19329
15 . 5 .1952 3/15076

Tütün ve müskirattan alınacak Müdafaa Vergisi
hakkındaki Kanunu değiştiren Kanun
4250 sayılı Kanunun 43 ncü maddesinin özel idare
hissesine ait hükmü 5166 sayılı Kanunun 6 ncı
maddesiyle kaldırılmış ve 5237 sayılı Kanunun
3 ncü maddesiyle % 5 Belediye Resmi olarak yeni
den vaz'edilmiştir.
4250 sayılı Kanunun bâzı maddeleriyle aynı kanu
nun 4656 sayılı Kanunla değiştirilen 21 nci madde
sinin değiştirilmesine dair kanun.
4658 sayılı Kanun 5451 sayılı Kanunun 5 nci mad
desiyle kaldırılmıştır.
Tütün ve müskirattan alınacak Müdafaa Vergisi
hakkındaki 2460 sayılı Kanunda değişiklik yapıl
ması ve bu kanunu tâdil eden bâzı hükümlerin kal
dırılması hakkında kanun.
İnhisarlar İdaresinin 12 . V I I . 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 gö
re dış memleketlerden getirilen ispirtolu ıtriyat
ile tababette ve sanayide kullanılan ispirtolu
maddelerden ve yurda sokulan ispirto ve ispir
tolu içkilerden alınacak inhisar resmi miktarının
tâyini ve yurt içinde satılan inhisar altındaki is
pirto ve ispirtolu içkilerden alınacak İnhisar Res
minin asgari ve âzami hadlerinin tesbiti hakkın
da Kararname
Bir kısım sıhhi müesseselerle eczahanelere verile
cek ispirtoların fiyatı hakkında kararname
Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumuna satılacak
ispirtoların maliyet bedeline 10 kuruş inhisar
Resmi ilâvesiyle satılacağına dair (Resmi Gazete
8161)

Barut ve patlayıcı maddeler, silâh ve
Kanun

Kararname

2 1 . 1 .1943

4374

2 9 . 2 .1952

5887

24. 6 .1943

2/20244

1 1 . 3 .1955

4/380

teferruatı

Barut ve patlayıcı maddeler, silâh ve teferruatı
inhisarı hakkında Kanun
4374 sayılı Kanunun harçlara ait hükümlerinin
ilgası
Barut maddelerine ait yeni satış fiyatları
Rövelver ve tabanca fişeklerine ait İnhisar Res
minin âzami haddinin 50 kuruşa çıkarılması
Not : 15 Ağustos 1953 tarihinde meriyete giren
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Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın
dayanakları
Nev'i

Tarihi

Ö Z E T İ

Numarası

6136 sayılı Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar hak
kındaki Kanunun 2 nci maddesinde, 4374
sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (D) ben
di hükmü mahfuz kalmak üzere, ateşli si
lâhlarla bunlara ait mermilerin ve 4 ncü
maddede imali menolunan bıçakların mem
lekete sokulması yasak edilmiştir.

Kanun
»

25. 5 .1942
14. 9 .1946

Kararnamt

25. 8 .1942

»
»

29. 4 .1943
20. 5 .1949

Karar (tefsir)

24. 4 .1952

Kahve ve çay
4223 Kahve ve Çay İnhisarı Kanunu
4950 Kahvenin tekel konusundan çıkarılması hakkında
kanun
2/18662 4223 sayılı Kanunla inhisar altına alman kahve ve
çaylardan alınacak asgari ve âzami İnhisar Resmi
hakkında Kararname
2/19827 Kahve ve çaydan alınacak İnhisar Resmi hakkında
3/9357 Çayın beher kilosundan alınacak Tekel Resminin
en az 30Ö, en çok 1 500 kuruş olarak tesbiti hak
kında Kararname
1796 4223 sayılı Kanunun muvakkat 2 nci maddesinin
(B) bendinin yorumuna mahal bulunmadığına
dair.
Kibrit ve çakmak taşt

Kanun

29.12.1945

4816

2 7 . 5 .1946

4897

10. 2 .1949

5321

S0. 1 .1952

5865

Kibrit ve çakmağın Tekel imtiyazına ilişkin süre
nin uzatılması hakıkndaki 4556 sayılı Kanuna ek
Kanun
Kibrit ve çakmağın Tekel İdaresine geçimi ve
İşletme İdaresinin Tekel Genel Müdürlüğüne
devri hakkında Kanun
Suni çakmak ve çakmak taşının tekel konusun
dan çıkarılmasına ve bu maddelerin Gümrük Re
simlerinde değişiklik yapılmasına dair Kanun
Kibritin tekelden çıkarılmasına ve İstihlâk Ver
gisine tâbi tutulmasına dair Kanun
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G - CETVELİ
Kanun
No.
1050
4898
5113

Muhasebei Umumiye Kanununun 50 ve 52 nci maddelerinde gösterilen hizmetler.
Tekel Umum Müdürlüğü ihtiyaçları için gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi
hakkında.
Tekel Umum Müdürlüğünce yaptırılacak tütün bakım ve işleme evleri için gelecek yıllara
geçici yüklenmelere girişilmesi hakkında.

L - CETVELİ
D.

Memuriyetin nev 'i

Tetkik ve Murakabe Heyeti
Âzası
2 Uzman müşavir
(Teknik şef, Y. Mühendis, Y.
Mimar, şef, kimyager, satış
mütehassısı, başharmancı)
Müfettiş

Aded Maaş

D.

3

Yedek parça ve tamir atelyesi
müdürü
Şube müdürü, başmüdür, fab
rika atelye, depo müdürü
Şube, fabrika, atelye, tuzla mü
dür yardımcısı
Kontrolör, mesul muhasip, mü
dür
Başmüdür, fabrika, atelye, tuz
la ve depo müdürü
Teknik şef, mühendis, mimar,
kimyager, şef, raportör, başeksper, harmancı
Şube müdür yardımcısı, baş
müdür yardımcısı,
fabrika,

3. 625
2 750

2.
2
1
1

550
550
47&
350

6

7

10

1

625
11

3

550

1

550

12
13

3

475

1

475

10

12
475

Memuriyetin nev'i
tuzla, depo müdür yardımcısı
ve şefi
Mühendis, mimar, kimyager,
raportör, kısım âmiri, fen me
muru, şarap ve barut müte
hassısı,
eksper,
harmancı,
doktor
Raportör, kısım âmiri, fen me
muru, eksper, harmancı, dok
tor
Memur, muhasip, muhasip veznedar, veznedar
Memur, muhasip, muhasip veznedar, veznedar
Memur, muhasip, muhasip veznedar, veznedar
Memur, muhasip, muhasip veznedar, veznedar
Fen memuru, doktor, dişçi ec
zacı, 'eksper, harmancı, istifçibaşı, öğretmen
Istifçibaşı, öğretmen, eksper,
fen memuru

Aded Maaş

475

400

2

350

49

225

42

200

76

175

330

150

2

225

6

175

531
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E - CETVELİ
Fasıl 202 — Memur ve hizmetliler ücreti
Madde 11 — Umum Müdürlük memurları ücreti
Madde 12 — Vilâyetler memurları ücreti
Madde 13 — Fabrika ve işletmeler memurları ücreti
Yurt dışında açılmış veya açılacak olan fabrika, şube acenta, mümessillik v# ortaklıklarda is
tihdam olunacak memurların ücret farkları da bu maddelerden ödenir,
Fasıl 204 — Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücretleri
Sözleşmeleri mucibince ve yapılacak anlaşmalara göre, verilecek ikramiye, mesken tazminatı,
maaş, yevmiye ve benzeri diğer bütün masraflar bu tertipten ödenir.
Fasıl 301 — Umum Müdürlük büro masrafları
Madde 40 — öteberi masrafları
Fasıl 302 — Vilâyetler büro masrafları
Madde 40 — öteberi masraf lan
Bu maddelerden şu masraflar ödenir :
1. Bütçeden alınacak döşeme ve demirbaşların kıymetlerini artırmıyan tamir ve bakım mas
rafları,
2. Umum Müdürlük merkezindeki memurlarla idarece açılan kurs öğrencilerinin muayeneleri
ve âcil tıbbi müdahaleleri için bulundurulması icabeden ilâçlarla sıhhi malzeme bedelleri,
3. Vilâyetler teşkilâtına gönderilen bütçe dâhili kırtasiye, basılı kâğıt ve sair malzemenin amba
laj masrafları,
4. Şenlik masrafları,
5. İdarehanelerin taşınma masrafları,
6. Her çeşit ilânlar, (reklâm mahiyetindeki ilânlarla diğer masraf fasıllarında yazılı ilânlar ve
döner sermaye muamelâtına ait olanlar hariçtir.)
7. İdarelerin bulunduğu binalarda temizlik işlerinin gerektirdiği her çeşit masraflar,
8. Müfettiş ve muhakkiklerce celp ve tâyin olunan bilirkişilerle ifadelerine müracaat maksadiyle
celplerine lüzum görülecek kimselere ait masraflar ve takdir olunacak ücretler,
9. Cüzi miktardaki malzeme bedelleri, udun kırma ücreti, ısınma, maddelerinin nakliye ücreti,
su bedelleri, soba kurma üereti,
#
10. İnhisar îdaresini alâkalandıran derneklere aidat re iştirak hissesi • • bütçenin diğer fasılla*
rmda karşılığı olmıyan sair masraflar.
Fasıl 302 — Vilâyetler büro masrafları
Madde 10 — Kırtasiye
Madde 20 — Döşeme
Madde 30 —Demirbaş
Madde 40 — öteberi masrafları
Madde 50 — Aydınlatma
Madde 60 — Isıtma
Fasıl 303 — Basılı kâğıt ve defterler
Fasıl 304 — Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları
Madde 12 — Vilâyetler posta ve telgraf ücretleri
Madde 22 — Vilâyetler telefon ve başka muhabere ücret ve masrafları
Fabrika, atelye, tuzla, yaprak tütün deposu, (Emanet ambarı, bakım ve işleme evleri dâhil)
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imalâthane, imlâhane ve sair gibi bilûmum işletme ve iş yerlerinin bu masrafları ile satış depola
rının su, aydınlatma ve telefon gibi idare masrafları ve vilâyetler, teşkilâtında satış işlerinde kul
lanılan basılı kâğıt ve defterler hariçtir.
Fasıl 305 — Kira bedeli
Madde 11 — Merkez
Madde 12 — Vilâyetler
Fabrikalar, iş yerleri, işletmeler, satış transit ve mamulât ambarları, depo ihtiyacı dışında tu
tulacak idare binaları ve arsalar kira bedelleri bu tertipten karşılanır.
Fasıl 306 — Giyecekler
îşçi ve işletme ile alâkalı memurlar dışında kalanlara talimatnamesi esaslarına göre ödeme yapılır.
Fasıl 307 — Harcırahlar
Madde 10 — Daimî vazife harcırahı
Madde 20 — Muvakkat vazife harcırahı
Fabrikalar, atelyeler, tuzlalar, bakım ve işleme evleriyle sair iş yerlerinin işletme, yapı ve te
sis işlerinde görülmesi için yapılacak seyahatler ve yukarda yazılı yerlerin kadrolarına dâhil me
mur ve hizmetlilerle geçici hizmetlilerin daimî ve muvakkat vazife harcırahları ve sergilere işti
rak için yapılacak seyahatler hariç, olmak üzere diğer memur, hizmetli ve geçici hizmetlilerin dai
mî ve muvakkat vazife harcırahları bu tertipten ödenir.
Madde 40 — Ecnebi memleketler harcırahı
" "•*""-'
Gerek ecnebi memleketlerdeki şube, acente, mümesillik, fabrika ve ortaklıklara ve gerek tetkikat
ve sair sebeplerle ecnebi memleketlere gönderilecek İdaremiz veya başka idarelerin memur, müfettiş,
hizmetli ve geçici hizmetlilerinin harcırahları da bu tertipten ödenir.
Madde 50 — Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin harcırah ve masrafları
Sözleşmeleri gereğince veya yapılacak anlaşmalara göre verilecek yol masrafları ve seyahat
gündelikleri bu tertipten ödenir,
Fasıl 403 — Jemsil masrafları
Merkezde ve vilâyetlerde yerli ve ecnebiler için yapılacak her çeşit ziyafet ve ağırlama masrafları,
satmalmacak bilet, çelenk ve benzeri bedelleri, resmîişler için yapılacak hususi başvurmalara mektup
veya telle verilecek cevaplarla sigara ve meşrubat masrafları, çeşitli yardımlar ve sair bütün temsil
masrafları bu fasıldan ödenir.
Fasıl 407 '— Muhasebei Umumiye Kanununun 48 nci maddesini ilgilendiren masraflar
Madde 20 — Nispeti kanunla belirtilmiş kesenek ve ikramiyeler
Şarap imalâtından alman hususi İstihlâk Resmini ödemeden şarap yapanları ihbar edenlere
1905 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde yazılı nispetler dâhilinde verilmesi gereken ikramiyeler bu
tertipten ödenir.
Madde 40 —• Mahkeme harçları
Mahkemelere ve icra dairelerine ödenecek harç, resim, vergi ve her türlü masraflar bu tertipten
ödenir. (Oyun kâğıdı kaçakçılığından doğan suçlara ait masraflar dâhildir.)
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Madde 60 — Kaçağın Men ve Takibine dair olan 1918 sayılı Kanun ve ekleri gereğince yapılacak
ödemeler
1918 sayılı Kanun ve ekleri hükümlerine göre hak edenlere verilecek peşin ikramiye ile kaçak
takibinde ölen ve sakatlananlara 2550 sayılı Kanun gereğince verilecek tazminatlar ve inhisar
altında bulunan oyun kâğıdı kaçakçılığından doğan ödemeler bu tertipten verilir.
Fasıl 417 — 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince ödenecek vergi ve resimler
Münhasıran idarehane ve büroların 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre ödenecek ver
gi ve resimleri bu tertipten karşılanır.
Fasıl 419 — Mahkeme masrafları
Bilûmum dâvaları îdare lehine intaç edenlere 2159 sayılı Kanunun 8 nci maddesi mucibince öde
necek veküet ücretleri, lüzum görülen hallerde hariçten geçici olarak temin edilecek avukatlara veri
lecek her çeşit ücret ile delil tesbiti, bilirkişi ve muahmmin ücretleri ve inhisar altında bulunan
oyun kâğıdı kaçakçılığından doğan suçlara ait dâvaların masrafları ve bu mevzular için yapıla
cak her çeşit masraflar bu fasıldan ödenir.
Fasıl 420 — Tecrübe, ıslâh ve mücadele masrafları
Madde 11 — îşçi ücretleri
Madde 12 — Yönetim masrafları
Madde 13 — Teknik masraflar
Madde 14 — Fidelik müsabakaları
Madde 15 — Bağ yardımı
Enstitüler merkez ve taşra teşekküllerinin araştırma, inceleme, tecrübe, ıslâh ve üretme işleri için
kira ile tutulacak bağ, bahçe, arsa, bina tarla, kuyu ve bunlar için lüzumlu alât, ci
haz, demirbaş, kitap, malzeme ve kırtasiye bedelleriyle taşıt masrafları, bu maksatlar
için icabeden tesisatı kurma masrafları, tütün ekim bölgelerindeki tatbikat işlerinde eki
cilere parasız olarak fide dağıtmak üzere kurulan ve kurulacak olan örnek ve dağıtma fidelikleri mas
rafları, yukarda gösterilen işlerde çalıştırılacak işçilerin gündelik ve harcırahlariyle îş Kanununa tâ
bi işçilere kanun hükümlerine göre yapılacak her türlü ödeme ve yardımlar, tütün ekicileri ara
sında yapılacak müsabakalarda kazananlara Umum Müdürlüğün takdiri ile mükâfat olarak veri
lecek para veya tütün ekimiyle ilgili malzeme bedelleri, enstitülerin merkez ve taşra teşekküllerinin
yakacak, aydınlatma, posta ve telgraf ve telefon masrafları bu maddelerden ödenir.
Madde 16 — Mücadele masrafları
Tütün mahsulünün sağlığını korumak maksadiyle ekicilere fidelik, tarla, ve kurutma yerlerinde
aldırılacak tedbirleri sağlamak ve bu meyanda kurulacak mücadele ve toplu örnek fidelikleri tesis
etmek için yapılacak masraflarla bu işler için yapılacak tesisat, malzeme, kira, teknisiyen yol mas
rafları, işçi gündelik masrafları ve bu maksatla yapılacak her türlü masraflarla Ziraat Ve
kâleti teşkilâtiyle birlikte yapılacak mücadele kontrol masrafları bu tertipten ödenir.
Fasıl 421 — Kaçağı takip ve önleme masrafları
Madde 11 — Tütün ekimi yazma masrafları
3437 sayılı Kanun ile tahmil edilen tütün tahmin, yazma, tartma ve itirazları tetkik işlerinde
çalıştırılan hariçten alınmış üyelerin tahdit komisyonları ve idare heyetlerinin gündelikleri,
kanuna aykırı olarak ekilen tütünlerin sökülmesi, yasak ekimlerin menedilmesi uğrunda yapılacak
her türlü masraflarla kanun tatbikatına ait diğer masraflar bu tertipten ödenir,
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Madde 12 — Kaçakla mücadele masrafları
Kaçakla gizli olarak uğraşma işleri için ihtiyar olunacak masraflarla muhbirlerin mükâfatlandırılması ve bunların zaruri masrafları ve kaçak eşyanın imhası ve zabıta ile müştereken yapılan
toplu hareketlerde zabıta harcırahları. Taşıt kiraları ve inhisar altında bulunan oyun kâğıdı ka
çakçılığından doğan masraflar bu maddeden karşılanır.
Fasıl 451 — Yayın masrafları
Madde 10 — Satmalma ve abone
Madde 20 — Başka her çeşit masraflar
Her çeşit broşür, gazete, sergi ve eserierin alım ve abone karşılığı bu tertibe dâhildir. Yaptı
rılacak tercüme ve etüd, ücret ve masraflan, telif ücretleri, bastırılacak umumi yazı, broşür, kitap,
bilanço ve raporlar masraflariyle benzeri ve yayın işleriyle ilgili başka her çeşit masraflar ba tertip
ten ödenir.
Fasıl 452 — Staj masrafları
Madde 20 — Teknik yardımdan faydalanılarak ecnebi memleketlere gönderileceklerin harcırah
ve masraflan
Birleşmiş Milletler veya diğer teşekküller teknik yardımlarından faydalanılarak ecnebi memle
ketlere gönderilecek elemanların harcırahları ve diğer masrafları bu tertipten ödenir.
Fasıl 453 — Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflar
Madde 10 — Kurum ve derneklere katılma payı
Milletlerarası Şarapçılık Ofisi ve benzeri inhisar mevzuu ile ilgili kurum ve derneklere verilecek
katılma payları ve bu işlere ait başka her çeşit masraflar bu maddeden ödenir.
Fasıl 459 — Spor masraflan
3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanununa göre muhtelif işletmelerde vücuda getirilmiş veya geti
rilecek saha ve tesislerin inşa, tadil ve bakım masrafları, her nevi spor malzemesi satmalma
bedelleri, spor için ahar mahallere gönderilecek sporcuların gittikleri yerlerdeki iaşe, ibate mas
raflariyle yapılacak sair masraflar bu fasıldan ödenir.
Fasıl 476 — Kurs masraflan
Madde 10 — Kurs umumi masraflan
Eksper kursu öğrencilerinin kırtasiye, kitap ve iş gömleği bedelleriyle diğer masraflar bu ter*
tipten ödenir.
Madde 20 — öğrenci bursları
Eksper kursuna devam eden öğrencilere verilecek burslarla ödenecek ilâç ve tedavi masraflan bu
maddeden ödenir.
Fasıl 505 — Hükme bağlı borçlar
Döner sermaye muamelâtından mütevellit bulunan hükme bağlı borçların, maliyet ve masraf
larla alâkalı mal bedeli ve benzeri masraflariyle iadesi gereken depozitolar hariç diğer kısımları
ve bütçeye taallûk edenler bu tertipten ödenir.
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Fasıl 604 — Çeşitli hayır kurumlarına yardım
Yalnız hayır kurumlarına nakden veya tertip edecekleri müsamerelere ait biletleri satınalmak
suretiyle yapılacak yardımlar karşılığıdır.
Fasıl 605 — 4250 sayılı ispirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu gereğince şarapçılara verilecek
primler ve yapılacak başka ödemeler
4250 sayılı ispirto ve ispirtolu içkiler Kanununun İG ncı maddesi gereğince iyi şarap imalini
teşvik etmek ve öğretmek üzere özel şarapçılar arasında açılacak müsabakalarda muvaffak olanlara
tesbit edilen hesaplara göre verilecek mükâfat ile dış memleketlere çıkarılacak şaraplar için prim ve
aynı kanunun tatbikatına ait diğer masraflar bu fasıldan ödenir.
Fasıl 701 — Yapı onarımı
Madde 11 — Umum Müdürlük
Madde 12 — Vilâyetler
Madde 13 — Fabrikalar ve işletmeler
Umum Müdürlük binasiyle idarehane, fabrika, tuzla, ambar, imal ve doldurma evlerinde, idare
malı lojmanlarda, depo binalarında, emanet ambarlarında ve yine idareye ait diğer gayriaıenkullerde (Mütedavil sermaye talimatnamesinin ikinci maddesinin B fıkrasında yazılı cüzi tamirler ha
riç olmak üzere) yaptırılacak her çeşit onarma masrafları, bu işler için kullanılacak işçilerin
gündelikleri ve bu işlere ait ilân bedelleri, proje, plân tanzim ücretleri, proje ve kontrol malzeme
si bedelleri ve bu hususta yapılacak sair masraflar bu tertipten ödenir.
Fasıl 735 — Bina satınalma ve yaptırma
Madde 12 — Vilâyetler
Madde 13 — Fabrikalar ve işletmeler
Yaptırılmasına ve satın alınmasına veya istimlâk edilmesine lüzum görülecek idarehane, fabrika,
imal ve doldurma evleri, tuzla binaları, ambar, depo binaları emanet anbarları ve gayrimenkullerle bunlar için satınalmacak ve istimlâk edilecek arsa, tarla, bağ ve bahçe gibi gayrimenkullerin karşı
lıkları ve bu içler için kullanılacak işçilerin gündelikleri ve bu işlere ait ilân bedelleriyle proje,
plân tanzim ücretleri, proje ve kontrol malzemesi bedelleri ile bu hususta yapılacak sair masraf
lar bu tertipten karşılanır.
Fasıl 736 — 5113 sayılı Kanun gereğince satın alınacak veya yaptırılacak tütün bakım ve imleme
evleri ve ambarları
Hükümetçe onanan programa göre tütün bakım ve işleme ev ve ambarları yaptırılması, satın
alınması veya istimlâk edilmesi ve bunların inşa edilecekleri yerlerin istimlâk edilmesi veya satın
alınması bedel ve masraflariyle bu işlerde kullanılacak işlilerin ücretleri ve bu işlere ait ilân
ücreti, proje, plân tanzim ücretleri, proje ve kontrol malzemesi bedelleri ve bu hususta yapılacak
her türlü masraflar bu maddeye dâhildir.
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Fasıl 741 — 4898 sayılı Kanun gereğince yeniden yaptırılacak fabrika, imal ve doldurma ederiyle
mevcutlarının genişletilmesi masrafları
Madde 10 — Fabrika imal ve doldurma evleri
Madde 20 — A. M. F. Firması bonoları
Madde 30 — Rize Çay Fabrikası
Hükümetçe onanan programa göre fabrika, imal ve doldurma evleri yaptırılması, bunların
inşa edilecekleri yerlerin istimlâk edilmesi veya satın alınması, mevcutlarının genişletilmesi, bun
lara gerekli her çeşit makina, alât ve vasıtalariyle teçhiz vasıtalarının satmalınması, bu işlerde kullanıla
cak işçilerin gündelikleri, bu işlere ait ^ân ücretleri, proje, plân tanzimi ve kontrol ücreti ve
malzeme bedelleriyle bu hususta yapılacak her türlü masraflar bu maddelerden ödenir.
Fasıl 751 — Satın alınacak makina, alet ve vasıtalar ve bunları kurma masrafları
Fabrika ve işletmelerle iş yerleri için satın alınacak motor, her çeşit makina ve emsali bedelle
riyle yeniden yaptırılacak her nevi tesis masrafları, mevcut tesislerin genişletilmesi masrafları,
tuzlalarda yaptırılacak sabit kıymet mahiyetindeki tevsi ve tesislerle bu işlerde kullanılacak işçi
lerin gündelikleri, bu işlere ait ilân ücretleri, proje, plân tanzimi ücretleri, proje ve kontrol mal
zemesi bedelleriyle bu hususta yapılacak her çeşit masraflar bu tertipten ödenir.
Fasıl 761 — Çamaltı, Yavşan ve diğer tuzlalarda yaptırılacak yeni tesisler ve bunları
genişletme masrafları
Çamaltı, Yavşan ve diğer tuzlalarda yaptırılacak her çeşit yeni tevsi ve tesis masraflariyle
bu işlerde kullanılacak işçilerin gündelikleri, bu işlere ait ilân ücretleri, proje ve plân tanzim üc
retleri, proje, kontrol malzeme bedelleriyle bu hususta yapılacak başka her çeşit masraflar bu
fasıldan karşılanır.
(Bu tertipten yapılacak sarfiyat döner sermaye usullerine tâbidir.)
En çok 500 000 lirası tuzlaların ana yollarla irtibatlarını sağlıyacak yollar inşası için toptan
Karayolları Umum Müdürlüğüne ödenecektir.
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- 6 9 (E) Cetveli 1954 yû% kadrosu

F. M.

Tahsisatın nev'i

Hıunet
Aylık süre*I
Hizmetin nev'i Sayı Lira ;ay',

Mülâhazat

Barem Kanununa tabi kadrolar
203 11 Umum Müdürlük geçici Kurs öğretmeni 4 150
hizmetliler ücreti
Umum Müdürlük geçici
»
»
5 150
hizmetliler ücreti
Umum Müdürlük geçici
»
»
5 150
hizmetliler ücreti
203 13 Fabrikalar ve işletme- İlköğretim kursu
ler geçici hizmetliler üc- öğretmeni
3 175
ret!

12 3888 sayılı Kanuna göre haf
tada (4) saat ders verecektir.
12 3888 sayılı Kanuna göre haf
tada (3) saat ders verecektir.
12 3888 sayılı Kanuna göre haf
tada (2) saat ders verecektir.
Kadro ücretinin 2/3 ü hesabiyle
12 ödenecektir.

3656 sayth Kanunun 19 ncu maddesine dâhü geçici hizmetliler
203 11 Umum Müdürlük geçici
hizmetliler ücreti
Umum Müdürlük geçici
hizmetliler ücreti
Umum Müdürlük geçici
hizmetliler ücreti
Umum Müdürlük geçici
hizmetliler ücreti
Umum Müdürlük geçici
hizmetliler ücreti
203 12 Vilâyetler geçici hizmet
liler ücreti

Yüksek teknik
eleman
Yüksek teknik
eleman
Yüksek teknik
eleman
Sürveyan

2

675

12

4

750

12

2
1

625
350

12
12

»

1

300

12

»

6

300

12

Yabancı uzmanlar kadrosu
204

Yabancı uzman ve hiz
metlilerle bunlara yar
dımcı personelin ücreti
Yabancı uzman ve hiz
metlilerle bunlara yar
dımcı personelin ücreti
Yabancı uzman ve hiz
metlilerle bunlara yar
dımcı personelin üertti

Organizasyon ve
işletme uzmanı
1

600

12

Teknik tercü
man

1

550

12

Lisan bilir
daktüo

1

400

12
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1955 Yılı
Hudut ve Sahiller Sıhhat U. M.

Bütçesi

Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü 1955 yılı bütçe kanunu
lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası ( 1 / 1 3 2 )

T. G.
Başvekalet
Kanunlar ve Kararlar
Tetkik Dairesi
Sayı: 71/2844, 796

30 . XI , 1954

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine
Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü 1955 yılı bütçesi hakkında hazırlanan ve Yüksek
Meclise takdimi İcra Vekilleri Heyetince 26 . XI . 1954 tarihinde kararlaştırılan kanun lâyihası
nın esbabı mucibe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuş olduğunu saygılarımla arz ederim.
*
Başvekil
A: Menderes

Masraf bütçesi esbabı mucibesi
Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğünün 1955 bütçe yılı cari masrafları 1954 yıılna na
zaran 185 829 lira fazlasiyle 1 499 550 lira olarak tesbit edilmiştir. Fazlalık haddizatında 188 829
lira ise de 203 ncü fasıldan indirilen 3 000 lira tenzil edilince fazlalık yukarda belirtildiği gib;
185 829 liradan ibarettir.
Fazla ve noksanların alâkalı

tertipleriyle ramip sebepleri aşağıda izah edilmiştir.

Fazlalar :
Lira
25 000 Merkez memurları maaşmdadır. 6211 sayılı Kanun gereğince ödenecek 3 maaş nispe
tindeki tahsisatın karşılığıdır.
70 000 Vilâyetler memurları maaşmdadır. 6211 sayılı Kanun gereğince ödenecek 3 maaş nis
petindeki tahsisatın karşılığdr.
4 000 Merkez memurlar ücretindedir. 6211 sayılı Kanun gereğince ödenecek 3 maaş nispetin
deki tahsisatın karşılığıdır.
1 350 Vilâyetler memurları ücretindedir. 6211 sayılı Kanun gereğince ödenecek 3 maaş nispe
tindeki tahsisatın karşılığıdır.
9 800 Merkez hizmetlileri ücretindedir. 1 800 lirası kadroya ilâve olunan 150 lira ücretli
başodacı kadrosunun yıllığı, 8 000 lirası 6211 sayılı Kanun gereğince ödenecek tahsisat
karşlığıdır.
49 750 Vilâyetler hizmetlileri ücretindedir. 8 100 lirası kadroya ilâve olunan 200 er lira ücretli
bir şoför ile bir başkoruyucu 150 lira ücretli tahaffuzhane kapıcısı, 125 lira ücretli
tahaffuzhane gece bekçisi kadrolarının yıllıkları, 41 650 lirası 6211 sayılı Kanuü
gereğince ödenecek tahsisat karşılığı dil*.
( S. Sayısı : 97 )
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Lira
2 500 Vilâyetler memurları çocuk zammında dır. Meveut tahsisat kifayet etmediğinden artırıldı.
545 209 neu faslın 11 nci maddesinde olup ücretler faslmdaki tahavvülden doğan kanuni
bir artıştır.
100 209 ncu faslın 12 nci maddesinde olup ücretler faslmdaki tahavvülden doğan kanu
ni bir artıştır.
500 209 ncu faslın 14 ncü maddesinde olup 5434 sayılı Kanunun 28 nci maddesi gereğince
Emekli Sandığınca 1953 yılı hissesi olarak 1 715 lira 96 kuruş tahakkuk ettirilmesin
den artırıldı.
284 Gece pratika ücretindedir. îzmir limanında da geceleri pratika yapıldığından merkez
emrindeki pratika motörü mürettebatına 1587 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi gereğin
ce ayda 15 er liradan ödenmesi uygun görülen ücretler için artırılmıştır.
5 000 Emekli, dul ve yetim maaşmdadır. Mevcut tahsisat 6241 sayılı Kanuna tevfikan bağla
nacak maaşları ve evlenme ikramiyelerini karşılamıyacağmdan artırıldı.
1 000 Vilâyetler telefon masraflarmdadır. Karşılıksız borç yapılmasına meydan verilmemek
için artırıldı.
6 000 Vilâyetler kira bedelindedir. Daire ittihaz edilmek üzere eşhastan kiralanan binaların
kira ücretlerinin karşılanması için artırıldı.
8 0G0 Sürekli görev yolluğundadır. 6245 sayılı Kanun % 96 zammı icabettirdiğinden artırıldı.
2 000 Geçici görev yolluğundadır. 6245 sayılı Kanun gereğince ödenecek istihkaklar için ar
tırıldı.
5 000 Bakteriyoloji evleri masraflarmdadır. Mevcut tahsisatın yetişmemesi dolayısiyle ar
tırıldı.
185 829

Yekûn

Noksanlar :
3 000 Vilâyetler geçici hizmetlileri ücretindedir. Sâri bir hastalık zuhurunda tahaffuzhane
lerde çalıştırılmaları mutasavver personelin ücretlerinin 421 nci faslın 40 neı madde
sinden tediyeleri mümkün bulunduğundan tertip bütçeden çıkarıldı.
Yatırım bütçesi gerekçesi
Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğünün 1955 bütçe yılı yatırım masrafları 1954 yılma
nazaran 7 999 lira noksaniyle 435 000 lira olarak tesbit edilmiştir. Bu noksanlık haddizatında
72 999 lira ise de, bu miktardan geçen seneki tahsisatlarına nazaran artırılan 65 000 lira düşü
lünce hakiki noksanlık yukarda belirtildiği gibi 7 999 liradan ibarettir.
Fazla ve noksanların alâkalı tertipleriyle mucip sebepleri aşağıdadır :
Fazlalar :
Lira
50 000 Yapı onarımı ve küçük yapılardadır. Urla Tahaffuzhanesinde iki paviyon ile bir taş
iskele, Tuzla Tahaffuzhanesinde iskele, Kavak Tahaffuzhanesinde iki paviyon, Anka
ra'da memur evlerinin tamirleri ile mimar ve mühendislere ödenmesi gereken keşif
ve nezaret ücretleri için bu miktar artırıldı.
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Lira
l&OOO Satmalı nacak taşıtlardadır. Tahsisatın 70 000 lirası ile bir pratika motörü yaptırıla
cakveya satınalınacak, 15 000 lirasiyle de Urla Tahaffuzhanesine bir kamyonet alı
nacaktır.
N
65 000 Yekûn.
Noksanlar :
7$ 99&* 7411 nei fasıldadır. İskenderun'da bu miktar ile inşaat yaptırılması düşünüldüğünden
fazlası düşülmüştür.
Varidat bütçesi gerekçesi
Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğünün 1955 bütçe yılı varidatı 1954 yılma nazaran
174 830 lira fazlasiyle 1 934 550 lira olarak tahmin edilmiştir. Bu fazlalık haddizatında 800 000
lira ise de, bu miktardan tahsisatlarına nazaran indirilen 125 170 lira düşülünce hakiki fazlalık
yukarda belirtildiği gibi 174 830 liradan ibarettir.
Easdalarr:
Lira
150 000 Sıhhiye resmindedir. Tahsilatta vâki artış dolayısiyle bu miktar gelir tahmin edilece
ği düşünülmüştür.
150 000 Umumi bütçeden yardımdadır. Umum Müdürlüğün geliri masrafları karşılamadığın
dan bu miktar fazUsiyle yardım alınacaktır.
300 000 Yekûn.
Noksanlar :
125 170 Geçen yıldan devredilecek nakittedir. Bu miktar noksaniyle devredileceğinin tahmi
nine binaen düşülmüştür,
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Rapor

ts.ı.sm
Bütçe Encümeni Yüksek Reisliğine
Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğünün 1955 malî yılı bütçesi üzerinde yapılan tetkikatta bu seneki bütçenin geçen yıla nazaran cari masraflarda 182 829 lira fazlalık arz s ettiği gö
rülmektedir. Diğer taraftan bu seneki bütçede yatırımlar faslında 7 95)9 lira irir, noksanlık msevcuttur.
Umumiyet itibariyle Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğünün bütçesinât 'tezaüir ^âen
bu farklar nizami zam ve tenkise tekabül etmektedir.
Fasü ve maddelere konan tahsisatlar kanunlarına uygundur.
İskenderun Tahaffuzhanesi inşaatı için konulan tahsisat bilhassa Cenup giriş %apısı 'bulunan
bu mahalde şiddetle hissedilen bir ihtiyacı karşılamak bakımından yerinde mütalâa edHme&tedir,
Bâzı binaların onarımı ijjin tefrik edilen tahsisat muvafıktır.
Bütçenin aynen kabulünü Yüksek Encümenin takdirlerine arz ederim.
^ y a r b a t e ^Sfetrasu
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Bütçe Encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Bütçe Encümeni
Esas No. 1/132
Karar No. 23

20 . I . 1955

Yüksek Eeisliğe
Hudut've Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü
1955 yılı bütçe kanunu hakkında hazırlanan ve
Yüksek Meclise arzı Iera Vekilleri Heyetince
kararlaştırılıp Başvekâletin 30 . II . 1954 ta
rihli ve 71/2844 sayılı tezkeresiyle gönderilen.
kanun lâyihası Encümenimize havale edilmiş
olmakla Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili,
Hudut ve Sahiller Sıhhat ve Maliye Vekâleti
Bütçe ve Malî Kontrol Umum müdürleri hazır
oldukları halde tetkik ve müzakere edildi.
Umum Müdürlüğün 1955 yılı bütçe kanunu
lâyihasını Encümenimiz adına tetkik eden ra
portörümüzün raporu okunduktan vo Umum
Müdürlüğün faaliyet sahasına gh-on işler hak
kında sorulan sualler hükümet müoicssilİ2ri ta
rafından cevaplandırıldıktan sonra bütçenin
fasıl ve maddelerinin tetkikine geçildi.
Cari masraf tertiplerini ihtiva eden ( A / l )
işaretli cetvel yekûnu geçen yıla nispetle
(182 829) lira fazlasiyle (1 499 550) ve yatı
rımlara ait (A/2) işaretli cetvel yekûnu ise
(7 999) lira noksaniyle (435 000) lira olarak
hükümetçe tesbit ve teklif edilmiştir.
Fasıl ve maddelerde görülen artış ve eksiliş
lerin mucip sebepleri her fasıl ve madde hak
kında lâyihanın gerekçesinde ifade olunmuştur.
Çanakkale ve istanbul boğazlarında gecenin
gayrimuayyen saatlerinde ve muhtelif ağır ik
lim şartları altında ifayı vazife eden memurlara
bu munzam vazifelerinden dolayı tediye edil
mekte olan ücretin kifayetsizliği hakkında ileri
Sürülen mütalâalaa encümenimizce de yerinde
görülerek bu maksatla 211 nci (gece pratika
ücreti) faslında mevcut tahsisata (11 324) lira
ilâvesi suretiyle ( A / l ) işaretli cetvel yekûnu
(1 510 874) lira olarak tesbit ve kabul edil
miştir.
Yatırım kısmını ihtiva eden (A/2) işaretli
cetvel Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul
edilmiş ve Umum Müdürlüğün varidatını gös
teren lâyihaya merbut (B) işaretli cetvelin ge-

çen yıldan devredecek nakdin fazla tahakkuk
edeceği anlaşılmış olduğundan, 4 ncü faslına
(11 324) lira ilâvesiyle (B) işaretli cetvel yekûjnu da (1 945 874) lira olarak encümenizce kabul
edilmiştir.
Birinci ve ikinci maddeleri, encümence
testit ve kabul edilen rakamların gerektirdiği
»tashihler yapılmak suretiyle, mütaakıp madde
leri ise Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul
olunan kanun lâyihası, ekleri bulunan cetvel
lerle birlikte Umumi Heyetin tasvibine arz edil
mek üzere Yüksek Reisliğe sunulur.
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Reis
Reis V.
M. M.
Rize
Balıkesir
İstanbul
t. Akçal
H. İmre
H. Hüsman
Kâtip
Siird
Afyon K.
Afyon K.
B. Erden
A. Demirer
M. Â. Ülgen
Antalya
Aydın
Balıkesir
K. Akmantar
Z. Vray M. Halûk Timurtaş
Balıkesir
Çankırı
Çoruh
8. Yırcalı
T, Uygur
Y. Gümüşel
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Y. Gürsel
M. Karasan
Y. Azizoğlu
Diyarbakır
Elâzığ
'
Eskişehir
1. K. Tiğrel
O. F. Sanaç
M. Başkurt
Eskişehir
Gazianteb
Hatay
A. Potuoğlu
E. Cenanı
Ş. înal
İçel
İzmir
Kırklareli
/. Gürgen
B. Bilgin
Ş. Bakay
Manisa
Muğla
Muğla
M. Kuroanoğlu
N. Poyrazoğlu A. Sanoğlu
Niğde
Ordu
Rize
H. A. Göktürk
R. Aksoy
H. Ağun
Seyhan
Sinob
Sinob
8. Barı
N. Sertoğlu
8. Somuncuoğlu
Sivas
A. özel
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Tokad
Trabzon
î. Baç
8. F. Kalaycıoğlu
Urfa
F, Ergin
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Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum
Müdürlüğü
1955 yılı bütçe kanunu lâyihası

1

^

1

•

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ
Hudut

ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü
1955 yılı Bütçe kanunu lâyihası

MADDE 1. — Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü 1955 bütçe yılı yatırımlar dı
şında kalan masrafları için, bağlı ( A / l ) işaretli
cetvelde gösterildiği üzere (1 499 550) lira ve
yatırım masrafları için de, bağlı (A/2) işaretli
cetvelde gösterildiği üzere (435 000) lira tahsisat
verilmiştir.

MADDE 1. — Hudut ve Sahiller Sıhhat
umum Müdürlüğü 1955 Bütçe yılı yatırımlar
dışında kalan masrafları için, bağlı ( A / l ) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere (1 510 874) lira
ve yatırım masrafları için de, bağlı (A/2) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere (435 000) lira
tahsisat verilmiştir.

MADDE 2. — Hudut ve Sahiller Sıhhat
Umum Müdürlüğü 1955 bütçe yılı masraflarına
karşılık olan varidat, bağlı (B) işaretli cetvelde
gösterildiği üzere (1 934 550) lira olarak tahmin
edilmiştir.

MADDE 2. — Hudut ve Sahiller Sıhhat
Umum Müdürlüğü 1955 Bütçe yılı masraf
larına karşılık olan varidat, bağlı (B) işaretli
cetvelde gösterildiği üzere (1 945 874) lira ola
rak tahmin edilmiştir.

MADDE 3. — Hudut ve Sahiller Sıhhat
Umum Müdürlüğünce 1955 yılında elde edilecek
varidat çeşitlerinden her birinin dayandığı hü
kümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir.
Bu cetvelde yazılı varidatın tarh ve tahsiline
1955 bütçe yılında da devam olunur.

MADDE 3. — Ayniyle kabul edilmiştir.

MADDE 4. — Hudut ve Sahiller' Sıhhat
Umum Müdürlüğünün 30 . 6 . 1939 tarihli ve
3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine giren hiz
metlileri, bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir.

MADDE 4. — Ayniyle kabul edilmiştir.

MADDE 5. — Geçen yıllar borçları faslmdaki tahsisat üstünde çıkan ve 1954 yılı bütçesinin
ait olduğu tertibinde karşılığı bulunan borç
lar, ilgili oldukları hizmet fasıllarından bu fasla
Maliye Vekâletince aktarılacak tahsisattan öde
nir.
1928 - 1953 bütçe yıllarına ait olup da Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine
göre zaman aşımına uğramamış ve karşılıkları
yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1955 yılı
bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya 3 ve 4 ncü
kısım fasılları ile yatırım fasılları artıklarından
eski yıllar borçları fasıllarına Maliye Vekâletince
aktarılacak tahsisattan ödenir.

MADDE 5. — Ayniyle kabul edilmiştir.

MADDE 6. — Hudut ve Sahiller Sıhhat
Umum Müdürlüğü Teşkilâtı hakkındaki 13 . V .
1940 tarihli ve 3820 sayılı Kanuna bağlı (1) sa
yılı cetvelde yazılı kadrolardan, bağlı (L) işa
retli cetvelde gösterilenler 1955 bütçe yılında
kullanılamaz.
j

MADDE 6. — Ayniyle kabul edilmiştir.
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MADDE 7. — Masraf fasıllarından yapılacak
harcamalara ilişkin formül, bağlı (R) işaretli
cetvelde gösterilmiştir.

MADDE 7. — Ayniyle kabul edilmiştir.

MADDE 8. — Bu kanun 1 Mart 1955 tarihinden itibaren mer'idir.

MADDE 8. — Ayniyle kabul edilmiştir.

MADDE 9. — Bu kanun hükümlerini icraya
Maliye ve Sıhhat ve içtimai Muavenet vekilleri
memurdur.
Başvekil
Devlet Vekili
A. Menderes
Başvekil' Yardımcısı
F. B. Zorlu
Devlet Vekili ve
Devlet Vekili
Ziraat Vekili V.
Dr. M. Sarpl
O Kapanı
Millî Müdafaa Vekili
Adliye Vekili
E. Menderes
O. Ş. Çiçekdağ
Hariciye Vekili
Dahiliye Vekili
F.
Köprülü
Dr. N. Gedik
Maarif
Vekili
Maliye Vekili ve
C. Yardımcı
Gümrük ve inhisarlar
Vekili V.
ı
H. Polatkan
Nafıa Vekili
Ikt. ve Ticaret Vekili
K. Zeytinoğlu
8. Yır cali
Sın. ve iç. Mua. Vekili
Güm. ve înh. Vekili
Dr. B. Uz
Ziraat Vekili
Münakalât Vekili
M. Çavuşoğlu
işletmeler
Vekili
Çalışma Vekili
F. Çelikbaş
II. Erkmen

MADDE 9. — Ayniyle kabul edilmiştir.
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A / l - CETVELİ
1954
M.

Tahsisatın nev'i

1955 yılı için

Yılı
tahsisatı

Hükümetçe
istenen

Encümence
kabul edilen

Lira

Lira

Lira

100 200
330 200
1

125 200
400 200
1

125 200
400 200
1

1

1

1

430 402

525 402

525 402

16
5
30
194

20
6
40
244

20
6
40
244

ikinci kısım - Personel
masrafları
I - Maaşlar ve ücretler
11
12
21
22

Maaşlar
Merkez memurları maaşı
Vilâyetler memurları maaşı
Merkez memurları açık maaşı
Vilâyetler memurları *açık
maaşı
Fasıl yekûnu

11
12
21
22

11
12
21
22
31

Ücretler
Merkez memurları ücreti
Vilâyetler memurları ücreti
Merkez hizmetlileri ücreti
Vilâyetler hizmetlileri ücreti

200
400
600
400

311 500

4 500

4 500

4 500

16 .000

18 500

18 500

800

800

800

1 600

1 600

1 600

2 000

2 000

2 000

246 600

Vilâyetler geçici hizmetlileri
ücreti

3 000
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200
750
400
150

311 500

Fasıl yekûnu

II - Başka haklar
4178 ve 4598 sayılı kanunlar
gereğince yapılacak zam ve
yardımlar
Merkez memurları çocuk zam
mı
"Vilâyetler 'memurları çocuk
zammı
Merkez memurları doğum yar
dımı
Vilâyetler memurları doğum
yardımı
Merkez memurları ölüm yar
dımı

200
750
400
150

1Û1954
F.

M.

Tahsisatın nev'i

1955 yılı için

Yılı
tahsisatı

Hükümetçe
istenen

Encümence
kabul edilen

Lira

Lira

Lira

32 Vilâyetler memurları ölüm yar
dımı

3 000

3 000

3 000

Fasıl yekûnu

27 900

30 400

30 400

37
6
30
1
24

37
6
30
2
24

37
6
30
2
24

207

Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı

209

5434 sayılı Kanun gereğince
T. C. Emekli Sandığına yapıla
cak ödemeler
% 5 emekli ve % 25 giriş kesenekleriyle artış farkları
% 1 ek karşılıkları
Emekli ikramiyesi
Sandık yönetim masrafları
Diğer ödemeler

11
12
13
14
15

210
211
221

•

235
770
000
500
940

780
870
000
000
940

780
870
000
000
940

Fasıl yekûnu

100 445

101 590

101 590

Temsil tahissatı
G-ece pratika ücreti
Emekli,, dul ve yetim maaşları

1 500
33 052
70 000

1 500
33 336
75 000

1 500
44 660
75 000

912 900

1 07S 729

1 090 053

İkinci kısım yekûnu

•

Üçüncü kısım - Yönetim
masrafları
301
10
20
30
40
50
60

Merkez daireleri büro masraf
ları
Kırtasiye
Döşeme
Demirbaş
öteberi masrafları
Aydınlatma
Isıtma
Fasıl yekûnu

1
1
6
3
1
4

500
000
000
000
500
000

17 000

( S. Sayısı : 97 )

1
1
6
3
1
4

500
000
000
000
500
000

17 000

1
1
6
3
1
4

500
000
000
000
500
000

17 000

»

- 11
1954
F.

M.

302
10
20
30
40
50
60

Tahsisatın nev'i
Vilâyetler büro masrafları
Kırtasiye
Döşeme
Demirbaş
öteberi masrafları
Aydınlatma
Isıtma

1955 yılı için

Yılı
tahsisatı

Hükümetçe
istenen

Encümence
kabul edilen

Lira

Lira

Lira

3 000
2 500
5 000
8 000
6 000
7 500

3 000
2 500
5 000
S 000
6 000
7 500

3 000
2 500
5 000
8 000
6 000
7 500

32 000

32 000

32 000

Basılı kâğıt ve defterler
Posta, telgraf ve telefon ücret
ve masrafları
Merkez posta ve telgraf ücret
leri
•
Vilâyetler posta ve telgraf üc
retleri
Merkez telefon masrafları
Vilâyetler telefon masrafları

10 000

10 000

10 000

Fasıl yekûnu

Fasıl yekûnu
1

303
304
11

2 000

2 000

2 000

2 500
1 920
4 000

2 500
1 920
5 000

2 500
1 920
5 000

10 420

11 420

11 420

14 000
25 000

20 000
25 000

20 000
25 000

3 000
8 000
3 000

6 000
10 000
3 000

6 000
10 000
3 000

Fasıl yekûnu

14 000

19 000

19 000

4598 sayılı Kanun gereğince
ödenecek tedavi masraflan ve
harcırahları
11 Merkez
12 Vilâyetler

1 000
2 000

1 000
2 000

1 000
2 000

Fasıl yekûnu

3 000

3 000

3 000

12
21
22

305
306
307

308

1

Vilâyetler kira bedeli
Giyecekler
Harcırahlar
10 Daimî vazife harcırahı
20 Muvakkat vazife harcırahı
40 Ecnebi memleketler harcırahı
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ıs
1954
Tahsisatın nev'i

1955 yüı için

Yılı
tahsisatı

Hükümetçe
istenen

Encümence
kabul edilen

Lira

Lira

Lira

F.

M.

309

Taşıt masrafları
31 Vilâyetler taşıtları işletme mas
rafları
32 Vilâyetler taşıtları onarma
masrafları

45 000

45 000

45 000

50 000

50 000

50 000

Fasıl yekûnu

95 000

95 000

95 000

1

1

1

220 421

232 421

232 421

1 500
1 000

1 500
1 000

1 500
1 000

5 000
7 000
1 000
2 000

5 000
7 000
1 000
2 00

5 000
7 000

30 000

30 000

30 000

60 000
10 000

60 000
15 000

60 000
15 000

55 000

55 000

55 000

155 000

160 000

160 000

800
100

800
100

800
100

900

900

900

310

Pasif korunma masrafları
Üçüncü kısım yekûnu

Dördüncü kısım - Daire
hizmetleri
407
412
414
417
418
419

421
10
20
30
40

Geri verilecek paralar
îlâç ve lâboratuvar masraflan
Eşya taşıma, ambalaj ve sigor
ta masrafları
Vergi ve resimler
Para taşıma masraflan
Mahkeme masrafları
Sağlık temizleme masraflan
Tahaffuzhaneler masrafları
Temizleme malzemeleri ve iş
çi masrafları
Bakteriyoloji evleri masraflan
Sınır ve kıyılarda çıkacak bu
laşıcı hastalıkları önleme mas
rafları
Fasıl yekûnu

451

Yayın masraflan
10 Satınalma ve abone
20 Başka her çeşit masraflar
Fasıl yekûnu
( S . Sayısı .-97)
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1954
Tahsisatın nev'i

1955 yılı için

Yılı
tahsisatı

Hükümetçe
istenen

Encümence
kabul edilen

Lira

Lira

Lira

Sigorta masrafları

5 000

5 000

5 000

178 400

183 400

183 400

2 400

2 400

2 400

2 000
600

2 000
600

2 000
600

Fasıl yekûnu

2 600

2 600

2 600

Beşinci kısım yekûnu

5 000

5 000

5 000

912 900
220 421
178 400
5 000

1 078 729
232 421
183 400
5 000

1 090 053
232 421
183 400
5 000

1 316 721

1 499 550

1 510 874

Dördüncü kısım yekûnu

Beşinci kısım - Borçlar
Geçen yıl borçlan
Eski yıllar borçları
1950 - 1953 yılları borçları
1928 - 1949 »
»

KISIMLAR

YEKÛNU

İkinci kısım yekûnu
Üçüncü kısım yekûnu
Dördüncü kısmı yekûnu
Beşinci kısım yekûnu
UMUMÎ YEKÛN

/

A/2 - OETVELÎ
Yatırımlar
Yapı onarımı ve küçük yapılar
Bina yapımı ve satmalma
Satınalınacak taşıtlar
Yatırımlar yekûnu

100 000
272 999
70 000

150 000
200 000
85 000

150 000
200 000
85 000

442 999

435 000

435 000

( S. Sayısı : 97 )
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B - CETVELİ
1954
Varidatın nev'i
Birinci hısım
Resimler
Sıhhiye resmi
Kaplı patente
Bulaşık resmi

1955 yılı için

Yılı
tahminleri

Hükümetçe
tahmin edilen

Encümence
tahmin edilen

Lira

Lira

Lira

940 000
5 000
25.000

1 090 000
5 000
25 000

1 090 000
5 000
25 000

Fasıl yekûnu

970 000

1 120 000

1 120 000

Birinci kısım yekûnu

970 000

1 120 000

1 120 000

2 000
500
3 500
22 920

2 000
500
3 500
22 920

2 000
500
3 500
22 920

Fasıl yekûnu

28 920

28 920

28 920

tkmci kısım yekûnu

28 920

28 920

28 920

Üçüncü kısım
Umumi Bütçeden yardım
Geçen yıldan devredilecek na
kit

200 000

350 000

350 000

550 800

435 630

446 954

Üçüncü kısım yekûnu

760 800

785 630

796 954

970 000
28 920
760 800

1 120 000
28 920
785 630

1-120 000
28 920
796 954

1 769 720

1 934 550

1 945 874

İkinci kısım
Çeşitli varidat
Para cezası
Satılacak mallar
Çeşitli varidat
Gayrimenkı 111 er varidatı

KISIMLAR
YEKÛNU
Birinci kısım yekûnu
İkinci kısım yekûnu
Üçüncü kısmı yekûnu
UMUMÎ YEKÛN

( S. Sayısı : 97 )

— 15 —
C - CETVELİ
Vergilerin, resimlerin ve başka varidatın
dayanakları
_____
Tarihi

Kanun

ÖZETİ

Numarası

21 . 4 . 1340
13 . 12 . 1935

500
2864

31 . 12 . 1936

3058

10 . 6 . 1949

5435

30 . 6 . 1954

6246

Rüsumu Sıhhiye Kanunu
Turist Gemilerden alman resimlerden bâzılarınım
affına ve bâzılarının indirilmesine dair Kanun
Rüsumu Sıhhiye Kanununun 1 ve 4 ncü madde
lerinin değiştirildiği hakkında Kanun
Türk Ceza Kanununun bâzı maddelerinin değişti
rilmesi hakkında Kanun
Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında
ki Vergi Muafiyetleri Anlaşmasının tasdikine da
ir Kanun

D - CETVELİ
3k

Memuriyetin nev'i

Aded Ücre-t

Memuriyetin nev'i

G.
Şoför

Merkez
4

hizmetlileri

Daktilo

•
6 Başhademe
Hademe
Kapıcı
İşçi
Gece bekçisi
>
>
Dağıtıcı
1 Başmakinist
Kaloriferci
Usta

1
2
1
6
1
1
1
1
1
1
1
2

175
150
150
100
100
100
125
100
150
350
150
200

Vilâyetler hizmetlileri
Teknisiyen

>

3
3
1
2

175
150
125
100

1
3
5
1
1
6
1
1
1
1

150
200
100
75
100
100
150
150
150
125

30

Koruyucular

Koruyucu

1
15
18

200
125
100

Transit koruyucusu
»
»

20
7
1

?5
100
75

Başkoruyucu

19
•-___=»

3

6 İşçi
»
3 Hastabakıcı
6 Hademe
Usta
Kaloriferci
Tahaffuzhane kapıcısı
»
gece bekçisi

Aded Ücret

( S. Sayıısı : !97)
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G.

Memuriyetin nev'i

Aded Ücret

Deniz nakil vasıtaları adanilan
1 Kaptan
»
>
>

1
2
2
3
2

300
250
225
200
175

G.

Memuriyetin nev'i

Aded Ücret

3 Gemi adamları
»
»
»
»

3
19
15
—47

250
125
100

L - CETVELİ
D.

Memuriyetin nev'i

9 Urla tahaffuzhanesi muavin
tabibi
13 2 nci sınıf sahil sıhhiye merkezi
kâtibi
13 2 nci sınıf sahil sıhhiye idare
memuru

Aded Maaş

1

40

2

20

1

20

D.

Memuriyetin nev'i

13 T«phirci
14 Sıhhat zabıta memuru

Aded Maaş

3
5

20
15

12

R - CETVELİ
(Umumi Bütçede mütenazarı olan fasıl ve maddeler için mezkûr
cetveldeki formül aynen tatbik olunur.)

kanuna

bağlı (R) işaretli

Fasıl 201 — Maaşlar
Madde 11 — Merkez memurları maaşı
Madde 12 — Vilâyetler memurları maaşı
Fasıl 202 — Ücretler
Madde 11 — Merkez memurları ücreti
Madde 12 — Vilâyetler memurları ücreti
Madde 21 — Merkez hizmetlileri ücreti
Madde 22 — Vilâyetler hizmetlileri ücreti
6211 sayılı Kanun gereğince ödenecek tahsisat da bu tertiplerden ödenir.
Fasıl 309 — Taşıt masrafları
Madde 31 — Vilâyetler taşıtları işletme masrafları
Deniz ve kara taşıt vasıtalarının sigorta paralariyle bunlara alınacak demirbaş eşyalarla mef
ruşatın paraları, lüzumu halinde hariçten kira ile tutulacak vasıtaların paraları bu tertipten
ödenir.
( S. Sayısı : 97 )
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Madde 32 —• Vilâyetler taşıtları onarma masrafları
Deniz ve kara taşıt vasıtalarının tebdilleri gereken makine, tekne ve saire gibi aksamının pa
raları da bu tertipten ödenir.
Fasıl 421 — Sağlık temizleme masrafları
Madde 10 — Tahaffuzhaneler masrafları
Tahaffuzhanelerde sıhhi tedbirlere tâbi tutulan fakir yolcuların iaşe masraflariyle bunlardan
vefat edenlerin cenaze paraları da bu tertipten ödenir.
Madde 20 — Temizleme malzemeleri ve işçi masrafları
Gemilerin muayeneleri için dışardan getirilecek tabiplere verilecek ücret ve yol paraları da bu
tertipten Ödenir.
Fasıl 454 — Sigorta masrafları
Bina, eşya, alet. ve edevatın sigorta primleri bu tertipten ödenir.
Fasıl 701 — Yapı onarımı ve küçük yapılar
Tahaffuzhaneler su tesisatının tamir ve saire masraflariyle iskelelerin tamir masrafları da bu
tertipten ödenir.
Fasıl 741 — Bina yapımı ve satınalma
Bina yapmak maksadiyle satın alınacak arsaların bütün masraflariyle yeniden yapılacak iske
lelerin bilcümle inşa masrafları da bu tertipten ödenir.
Fasıl 752 — Satınalınacak taşıtlar
*
Yaptırılacak veya satın alınacak kara ve deniz taşıt ve pratika vasıtalarının paralariyle satın
alınacak deniz motörlerinin paraları da bu tertipten ödenir.

( S. Sayısı: 97)

Devre : X

İçtima: 1

S.

SAYISI :

217

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti Kuruluş ve Memurları Ka
nununa bâzı hükümler eklenmesine ve 4258 sayılı Kanuna bağlı
kadro cetvellerinin değiştirilmesine dair 4862 sayılı Kanuna bağlı
( 1 ) ve ( 2 ) sayılı cetvellere ilâveler yapılması hakkında kanun lâ
yihası ve Sıhhat ve içtimai Muavenet ve Bütçe encümenleri
mazbataları ( 1 / 1 6 9 )

r. c.
Başvekâlet
Kanunlar ve Kararlar
Tetkik Dairesi
Sayt: 71/18, 107

13 . I • 1955

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine
Sıhhat ve îçtimai Muavenet Vekâleti Kuruluş ve Memurları Kanununa bâzı hükümler eklen
mesine ve 4258 sayılı Kanuna bağlı kadro cetvellerinin değiştirilmesine dair 4862 sayılı Kanuna
bağlı (1) ve (2) sayılı kadro cetvellerine ilâveler yapılması hakkında Sıhhat ve îçtimai Muavenet
Vekâletince hazırlanan ve Yüksek Meclise takdimi îcra Vekilleri Heyetince 11 . I . 1955 tarihin
de kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibe ve ilişikleriyle birlikte sunulmuş olduğunu
saygılarımla arz ederim.
Başvekil Vekili
E. Menderes

ESBABI MUCİBE
Yurdumuzda hastalığa müptelâ olan vatandaşları kurtarmakla beraber sağlamları da korumak
esaslarına dayanan sağlık dâvamızda önemleri aşikâr bulunan hastane ve sağlık merkezleri te
sislerini köylülerimizin pek yakınlarına kadar ulaştırmak gayesiyle 1955 yılı bütçesinin verdiği
imkân dâhilinde yurt içindeki mevcuda ilâveten, tam teşkilâtlı hale getirilen 60 nahiyede hükü
met tabipliği, 30 kazamızda daha sağlık merkezi ve 700 hasta ve verem yatağının yeniden tesisi
ne karar verilerek lüzumlu personelin temini maksadiyle aşağıda arz ve izah olunan 442 kadro ve
707 082 liralık tahsisatın teklifi yapılmıştır.
1. Hükümet tabipleri : Yurdumuzda 120 ye yakın nahiyenin tam teşkilâtlı hale getirildiği İç
işleri Vekâletinin işarından anlaşılmış ve hükümet tabiplikleri ihdas edilmesine lüzum gösteril
miştir. Bu itibarla '8 aylık tahsisatı 112 500 liraya baliğ olan 60 hükümet tabibi kadrosu teklif
olunmuştur.
2. Sağlık merkezleri : Koruyucu hekimlik mevzuunun tamamiyle tahakkuku için bütün kazala
rımızda sağlık merkezleri teessüsü Hükümetimizce gaye edinilmiş olduğundan mevcut sağlık
merkezlerine 1955 yılında 30 aded daha ilâvesini ve 30 kaza halkının bu hayırlı sağlık müessese
sine kavuşturulmasını teminen (6) aylıkları 2G8 800 liraya baliğ olan 60 tabip ve 30 sağlık me
muru, 45. idari memur kadrosu teklif edilmiş ve sağlık merkezlerine verilmek üzere «L» cetvelin
den de 50 hemşire kadrosu çıkartılmıştır.
3. Hastaneler : Memleketimizin umumi nüfus sayımına göre on bin nüfusa 5,9 hasta yatağı ve
keza yine on bin nüfusa 2,9 verem yatağı isabet etmekte olduğu bir hakikattir. Hasta yatağı mev-
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zuunun ileri memleketler seviyesine yükselmesini temin maksadiyle bütçe imkânları nispetinde
hasta yatağı adedi her sene biraz daha artırılmıştır.
1950 yılında devlet ve numune hastaneleri hasta yatağının adedi 7 329 iken 1954 sonunda
13 095 e, verem yatağının adedi 2 107 iken 6 557 ye, sağlık merkezlerindeki yataklar da 710 dan
1 718 ya yükselmiştir.
1955 yılında 100 yataklı bir umumi hastalıklar hastanesi ile 570 yataklı 6 verem hastanesinin
tesis edilmesi cihetine gidilmiş bu meyanda mütehassıs temin edilmek maksadiyle mevcudu kâfi
gelmiyen asistan kadrosuna 100 kadro daha ilâve edilmiştir. Bununla beraber 45 mütehassıs, 36
idari memur kadrosunun 6 aylık tutarı olarak 258 750 lira teklif olunmuştur.
4. Verem dispanserleri : Verem mücadele işinde çok büyük faydalar elde edilen verem dis
panserlerinin röntgen, pnömotoraks cihazları ve her türlü fennî vas^alarla teçhizine çalışılmak
ta ve lüzum görülecek şehir ve kasabalarımızda tesis edilmek üzere 1955 yılında mevcuda 6 verem
dispanserinin daha katılması cihetine gidilmiş bulunmaktadır.
6 verem dispanserinin 12 doktorla 12 memur kadrosu için 45 000 lira teklif edilmiştir.
5. 30 sağlık merkezi, 6 hastane ve 6 verem dispanseri için 42 baştabip kadrosunun 6 aylık
tahsisatı için de 22 032 lira teklif edilmiştir.

Sıhhat ve içtimai Muavenet Encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Sıhhat ve îçtimai Muavenet
Encümeni
Esas No. 1/169
Karar No. 7

17 .11 . 1955

Yüksek 1 Reisliğe
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti Kuru
luş ve Memurları Kanununa bâzı hükümler ek
lenmesine ve 4258 sayılı Kanuna bağlı kadro
cetvellerinin değiştirilmesine dair 4862 sayılı
Kanuna bağlı «1» ve «2» sayılı cetvellere ilâve
ler yapılması hakkında olup Yüksek Riyasetçe
encümenimize havale buyurulan kanun lâyiha
sı müzakere ve tetkik edildi.
1955 bütçesinin tatbikatından elde edilecek
imkânlar nispetinde sıhhi tesislerimizde yapıla
cak genişlemelerin zaruri bir neticesi olarak
kanunun heyeti umumiyesi aynen ve ittifakla
kabul edilmiştir.
Havalesi gereğince Bütçe Encümenine gön

derilmek üzere Yüksek Reisliğe arz ve takdim
kılındı.
Sıh. ve iç. Mu. En. Reisi
M. M.
Ankara
Gümüşane
T. Vasfi öz
Z. Başağa
Kâtip
Konya
Bilecik
Bolu
A. Koyuncu
T. Oran
L. Oğultürk
Çankırı
Denizli
Eskişehir
K. Çığman
A. R. Karaca
t. Sayın
istanbul
Konya
Niğde
Z. Tarver
S. S. Burçak
H. Ülkü
izmir
içel
N. Incekara
M. Mutlugil
imzada bulunamadı
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Bütçe Encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Bütçe Encümeni
Esas No. 1/169
Karar No. 54

24 .II . 1955

Yüksek Reisliğe
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti Ku
ruluş ve Memurları Kanununa bâzı hükümler
eklenmesine ve 4258 sayılı Kanuna bağlı kad
ro cetvellerdin değiştirilmesine dair 48^2 sa
yılı Kanuna bağlı (1) ve (2) sayılı kadro cet
vellerine ilâveler yapılması hakkında Sıhhat
ve İçtimai Muavenet Vekâletince hazırlanan ve
Yüksek Meclise takdimi İcra Vekilleri Hey
etince kararlaştırılıp Başvekâletin 13 . I . 1955
tarihli ve 71/18 sayılı tezkeresiyle gönderilen
kanun lâyihası Sıhhat ve İçtimai Muavenet En
cümeni mazbatasiyle birlikte Encümenimize
havale edilmiş olmakla alâkalı daire mümessil
leri hazır oldukları halde tetkik ve müzakere
edildi.
Kanun lâyihası, esbabı mucibesinde de tafsilen arz ve izah edildiği üzere bu yıl tam teşki
lâtlı hale getirilecek olan (60) nahiyenin Hü
kümet tabiplikleri, (30) kazada yeniden tesis
edilecek sağlık merkezi ve yine bu sene zarfın
da verem ve umumi hastalıklar için ilâve edi
len (700) yatak için lüzumlu olan personelin
temini maksadiyle hazırlanıp sevk edilmiş bu
lunmaktadır.
Lâyihayı bidayeten tetkik eden Sıhhat ve
İçtimai Muavenet Encümeni Hükümetin tekli
fini aynen kabul etmiştir.
Encümenimizde cereyan eden müzakereler
den ve Hükümet mümessillerinden alman mü
temmim izahattan sonra genişliyen sağlık hiz
metlerinin zaruri neticesi olarak lüzumlu kad
roların ilâvesini derpiş eden lâyiha muvafık
mütalâa olunarak maddelerin görüşülmesine
geçilmiş ve lâyihanın birinci ve ikinci madde
leri ile bu maddelere merbut cetveller Hükü
metin teklifi veçhile aynen ve birinci madde
sine merbut (1) sayılı cetvelin, hastaneler sağ
lık ve sosyal yardım kurumları asistanları kıs
mında ilâve edilmiş bulunan (100) aded (30) li
ra maaşlı asistan kadrolarına tâyin edileceklerin
tababet şubelerinden birinde ihtisas temin ettik
ten sonra Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti

nin göstereceği yerlerde asistanlıkta geçirdikle
ri müddetin bir misli kadar mecburi hizmet ifa
ettikten sonra ihtisas vesikalarının verileceği hak
kındaki bir hükmün, Sıhhat ve İçtimai Muavenet
Vekâleti Teşkilât ve Memurini hakkındaki 3017
sayılı Kanuna ek madde olarak ilâvesini temin
maksadiyle 3 ncü madde yeniden tanzim edilmek
suretiyle kabul edilmiştir.
Lâyihanın 3 ncü maddesi 4 ncü madde ve 4
ncü maddesi ise 5 nci madde olarak ve şeklen
değiştirilmek suretiyle kabul edilmiştir.
Bu suretle yeniden hazırlanan kanun lâyihası
Umumi Heyetin tasvibine arz edilmek üzere
Yüksek Reisliğe sunulur.
Reis
Reis V.
Balıkesir
Rize
İmzası muhalefet şerH. İmre
hindedir.
Mazbata Muharriri
İstanbul
Afyon K.
H. Hüsman
A. Demirer
Çoruh
Aydın
Z. Uray
Y. Gümü§el
İmzada bulunamadı
Denizli
Çorum
M. Karasan
Y. Gürsel
Giresun
Gazianteb
M. Şener
E. Cenani
İmzada bulunamadı
Kırklareli
Hatay
Ş. Bdkay
§. înal
Rize
Konya
R. Birand
H. Agun
Trabzon
Sivas
Trabzon
A. özel
S'. F. Kalayctoğlu S. Karayavuz
1. Kanun lâyihası genişliyen sağlık teş
kilâtı için lüzumlu kadroların ihdası maksa
dına matuftur. Bu lâyiha münasebetiyle Sıh
hat ve İçtimai Muavenet Vekâleti Teşkilât
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ve Memurları hakkındaki 3017 sayılı Kanuna
yeniden mecburi hizmet müessesesi ihdası su
retiyle bir hüküm eklenmesinin usule aykırı
bulunduğu,
2. Mütehassıs olmak üzere bu lâyihaya
merbut (1) sayılı cetvelde ihdas olunan asis
tanlık kadrolarına tâyin edileceklerin ihtisas
imtihanlarını vermelerini mütaakıp tâbi ola
cakları rejimin hususi bir kanunla ve devlet
müesseselerinin diğer sahalarında ihtisas ya
panlarla aynı rejime tâbi tutulmaları ve eşit
liğin temini ve bilhassa müktesep hakların
ihlâl olunmaması gerektiği halde ek madde
nin eşitliği ihlâl eylediği ve adaletsizlik tev-

lidetmek suretiyle tıp asistanlığı müessesesin
den beklenen gayenin elde edilemiyeceği ka
naatinde olduğumuzdan dolayı ek madde ile
tesis olunan hükme muhalifiz.
Bütçe Komisyonu
Reisi
Rize
Siird
/. Akçal
B. Erden
Ordu
Çankırı
R. Aksoy
T. Uygur
Muğla
Diyarbakır
N. Poyrazoğlu
î. H. Tiğrel
Konya
Diyarbakır
M. Bağnaçık
Y. Azizoğlu
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- 5
HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâleti Kuruluş ve
Memurları Kanununa bâzı hükümler eklenmesi
ne ve 4258 sayılı Kanuna Bağlı Kadro Cetvelle
rinin Değiştirilmesine dair 4862 sayılı Kanuna
bağlı (1) ve (2) sayılı kadro cetvellerine ilâ
veler yapılması hakkında kanun lâyihası

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti Kuruluş
ve Memurları Kanununa bâzı hükümler eklen
mesine ve 4258 sayılı Kanuna bağlı kadro cet
vellerinin değiştirilmesine dair 4862 sayılı Ka
nuna bağlı (1) ve (2) sayılı kadro cetvellerine
ilâveler yapılması hakkında kanun lâyihası

MADDE 1. — 11 . II . 1946 tarihli ve 4862
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvele, ilişik (1)
sayılı cetvelde yazılı kadrolar ilâve edilmiştir.

MADDE 1. — Hükümetin 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

MADDE 2. — Aynı kanuna bağlı (2) sayı
lı cetvele, ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı kadro
lar ilâve edilmiştir.

MADDE 2. — Hükümetin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir.
MADDE 3. — Sıhhat ve İçtimai Muvaenet
Vekâleti Teşkilât ve Memurini hakkındaki 3017
sayılı Kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir.
EK MADDE — Hastanelerle, sair sağlık ve
sosyal yardım kurumlarında bu kanunun meri
yetinden itibaren tâyin edilmek suretiyle asis
tanlık yaparak tababet şubelerinden birinde
ihtisas temin edecek olanların ihtisas vesikaları,
Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletinin göste
receği yerlerde asistanlıkta geçirdikleri müdde
tin bir misli kadar mecburi hizmeti ifa ettikten
sonra verilir.

MADDE 3. — Bu kanun 31 . V I I I . 1955
tarihinde meriyete girer.

MADDE 4. — Bu kanun 31 . V I I I . 1955 ta
rihinde meriyete girer.

MADDE 4. — Bu kanun hükümlerini icraya
Maliye ve Sıhhat ve İçtimai Muavenet vekille
ri memurdur.

MADDE 5. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Sıhhat ve İçtimai Muavenet ve
killeri memurdur.

Başvekil V.
E. Menderes
Devlet Vekili
Dr. M. Sarol
Adliye Vekili
0. Ş. Çiçekdağ
Dahiliye Vekili
N. Gedik
Maliye Vekili
H. Polatkan
Nafıa Vekili

11 . I . 1955
Devlet Vekili ve
Başvekil Yardımcısı
Devlet Vekili
0. Kapanı
Millî Müdafaa Vekili
E. Menderes
Hariciye Vekili

Maarif Vekili
C. Yardımcı
İktisat ve Ticaret Vekili
S. Yırcalı
Sıh. ve İç. Mv. Vekili G. M e İnhisarlar Vekili
Dr. B. Üz
(S.

Ziraat Vekili
N. ökmen
Çalışma Vekili
H. Erkmen
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Münakalât Vekili ve
Nafıa Vekili V.
M. Çavuşoğlu
İşletmeler Vekili ve
Hariciye Vekili V.
S. Ağaoğlu

Hükümetin teklifine bağlı cetveller
[1] SAYILI CETVEL
D.

Aded Maaş

Memuriyetin nev'i

İLLER

8 Dördüncü sınıf mütehassıs
9 Beşinci
»
»

KURULUŞU

Hükümet tabipleri
7
8
9
10

Birinci sınıf hükümet tabibi
ikinci
»
»
»
Üçüncü
>
»
»
Dördüncü »
»
»

10
15
15
20

60
50
40
35

6
12
21
21
15
15
15
15
15

70
60
50
40
25
«0
25
20
15

Sağlık merkezleri
6 Tabip
7
»
8
»
9
»
12 Sağlık memuru
13
»
»
12 Depo ve ambar memuru
13
»
»
»
14

Memuriyetin nev'i

D.

sınıf mütehassıs
»
»
»
»

4
7
10

80
70
60

12
12

50
40

Hastaneler sağlık ve sosyal yardım kurumlan
asistanlan
11 Asistan

100

30

Hastaneler sağlık ve sosyal yardım kurumlan
idari memurlan
9
10
11
12
11
12
11
11
12
13

Yönetim memuru
»
»
Depo ve ambar men/uru
»
»
»
Mutemet ve satmalına memuru
»
»
»
Hasta kabul memuru
Kâtip
»
»

Hastaneler, sağlık ve sosyal yardım kurumları
5 Birinci
6 İkinci
7 Üçüncü

Aded Maaş

40
35
30
25
30
25
30
30
25
20

Verem sava§ düpanseri
5 Mütehassıs tabip
6
»
>
12 Kâtip ve ayniyat mutemedi

{2] SAYILI CETVEL
Memuriyetin nev'i

Ücret
Aded Lira

ÎLLER KURULUŞU
Sağlık merkezleri
Baştabip
30
60
Hastaneler sağlık ve sosyal yardım kurumlan
Baştabip
6 150
Verem dispanserleri
Baştabip
6
00

Bütçe Encümeninin tadiline bağlı cetvel
Lâyihaya ilişik (1) ve (2) sayılı cetveller
aynen kabul edilmiştir.
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S
12

70
60
25

