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liSIHHAT VE İÇTİMAİ MUAVENET VE
KİLİ Dr. BEHÇET UZ (İzmir) — Muhterem
arkadaşlar, sayın Kars Mebusu Hasan Erdoğan'
ın Röntgen filimlerine dair sözlü sorusuna ceva
bımı arz ediyorum :
Son aylar zarfında piyasada darlığı duyu
lan Röntgen filimlerinin âmme sağlığı bakımın
dan arz ettiği ehemmiyet göz önünde tutularak
resmî ve hususi hastahane ve dispanserlerle, halk
ihtiyacının karşılanmasmr teminen ithal müsaa
desi verilmesi için İktisat ve Ticaret Vekâleti
nezdinde tavassut olunmuştur.
Bu teşebbüslerimiz üzerine, döviz tahsis edil
miş olmasına rağmen muhtelif sebeplerle mem
lekete Röntgen filmi ithal edilemediği görüldü
ğünden bu vaziyet karşısında hastanelerimiz ve
halk ihtiyacının Kızılay Cemiyeti marifetiyle te
min ve tedarik ettirilmesi imkânlarına başvu
rulmuş ve döviz tahsisi hususunda vekâletimizin
tavassutu ile mezkûr cemiyetle bir mutabakata
varılmış ve filimlerin İngiltere'den ithaline Kı
zılay Cemiyeti tarafından tevessül olunmuştur.
R E İ S — İktisat ve Ticaret Vekili.
İKTİSAT VE TİCARET VEKİLİ SITKI
YIRCALI (Balıkesir) — Kars Mebusu Hasan
Erdoğan arkadaşımızın röntgen filmi hakkın
daki sualine arzı cevap ediyorum :
Vekâletimiz, Sıhhat ve İçtimai
Muavenet
Vekâleti ile iş birliği yaparak âmme sağlığını
yakından ilgilendiren
maddeler meyanmda
röntgen filminin de ithalini sağlamak ve her
hangi bir darlığa meydan vermemek üzere âza
mi dikkat ve itina ile hareket etmekte ve bu
mevzuda muhtelif teşebbüslerle
temin edilen
imkânlar nispetinde tahsisler yapmaktadır.
Röntgen filminin son beş senelik ithalât sey
rini takibedersek, bu maddede, umumi sağlık
mevzuunda alman tedbirler ve yapılan tesir
lerle halk sağlığına gösterilen yakın alâka ile
mütenasip ihtiyaç ve talebin artmış olduğu mü
şahede edilir.
Beş senelik ithalât seyrine ait rakamlar şöy
ledir :

1950
1951
1952
1953
1954

28
81
86
154
114

768
528
122
121
792

359
875
979
1 897
1 327

416
647
957
856
778

Bu maddeye karşı hissedilen ihtiyaç muka
bilinde 1955 senesinin Mart ayında kredili ola
rak getirilmek üzere 500.000 liralık bir tahsis
yapılmış bulunmaktadır.
Ayrıca Döviz Tâli Komitesinin 5 . I V . 1955
tarihli toplantısında :
Resmî sektör için
25 000 Dolar
Hususi sektör için
20 000
»
olmak üzere 126 bin liralık tahsis ve derhal
transferi kararı verilmiştir.
Bu maddeye ait ithal ve tevzi işini de gü
nü gününe takibetmekteyiz.
Bugünlerde İstanbul gümrüklerine iki fir
maya ail olarak gelmiş bulunan 85 bin röntgen
filmi gümrüklerden çekilerek İstanbul Sıhhat
Müdürlüğünce tespit edilmiş bulunan esaslar
dairesinde resmî ve hususi hastanelerle röntgen
mütehassıslarına verilmek üzeredir,
Ayrıca yolda bulunan 12 bin röntgen filmi
de önümüzdeki günlerde istanbul gümrüklerine
gelmiş olacaktır.
Bu tertiplemelerle bu maddenin hakiki ihti
yaç yerinde sarfı ve araya başka
vasıtaların
girmesinin önlenmesi temin edilmiş olacaktır.
Diğer taraftan Sıhhat ve İçtimai Muavenet
Vekâletince Kızılay Cemiyeti ile varılan muta
bakat dairesinde, 26 815 isterlin
kıymetinde
19 bin düzine filmin bu cemiyet vasıtasiyle it
haline tevessül olunmuştur.
Görülüyor ki, halk sağlığı ile ilgili röntgen
filminin memlekete ithali için her türlü imkâ
nın kullanılması suretiyle bu hususta darlığa
meydan verilmemesi için çalışılmaktadır.
HASAN ERDOĞAN (Kars) — Muhterem
arkadaşlar, sözlü sorum ufak bir kapris eseri
olarak kürsüye çıkmak ve zamanınızı almak için
verilmemiştir. Bir seneden beri memleketimizde
röntgen filmi darlığı çekilmektedir. Bu darlık,
bazan çok hâd bir safhaya varmış ve hattâ ka
raborsada dahi bulunamaz hale gelmiştir. Me-
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