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Verem Savaşı baklanda Kanun tasarın ve Sağlık ve Sosyal Yar

dım ve Bütçe Komisyonları raporları (1/520) 

r. c. 
Başbakanlık 15 . III . 1949 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71 • 1270, 6 - 934 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 14 . III . 1949 tari
hinde Yüksek Mecise sunulması kararlaştırılan Verem Savaşı hakkındaki Kanun tasarısı ile gerekçesi 
ve ilişiklerinin bağlı olarak sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
Ş. Oünaliay 

Verem Savaş Kanunu Gerekçesi 

İnsanlar arasında en çok tahribat yapan hastalıkların başında gelen veremin son harbin sosyal 
ve ekonomik sahada açtığı rahneler ve hemen her memleketteki yaşama ve bilhassa beslenme 
şartlarında yarattığı güçlükler dolayısiyle tahribatım dünyanın her tarafında nispetsiz bir şekilde 
artırdığı milletlerarası istatistiklerle sabit bir hakikattir. 

Memleketimiz de son harbe girmemiş olduğu halde onun, dolayisiyle olan akislerinden uzak 
kalamamiR ve bugüne kadar hakikî ve tam bir sulh devresine girilememiş olmanın tesiri de 
buna inzimam ederek esasen harb önergesinde de azımsanmıyacak bir nispette hüküm süren 
vereni hastalığı eiddî endişelere yol açacak bir durum arzetmeye başlamıştır. Yurdumuzun her 
tarafına şâmil umumi bir verem taraması yapmak suretiyle bu hastalığın memleketimizdeki du-
rumtt hakkında sarih rakamlar derhal elde etmek mümkün olmamakla beraber, bu durumu hakika
te oldukça yakm bir şekilde meydana koymak için ilmî istatistikler hazırlamakta ileri gitmiş 
memleketlerde yapıldığı gibi, veremden ölenler sayısının bir esas olarak ele almak gerekmekte
dir. Şöyleki: 

Tıbbi istatistiklerle meşgul dünyaca tanınmış müesseselerin derin tetkiklerden sonra var
dıktan neticelere göre, insanlar arasında veremden ölüm, musap sayısına nispetle 1/10 kadardır. 
Vereinde^ "ölüm sayısı belli olan memleketlerde her ölüm 10 musaba tekabül eder. Memleketi
mizde sağlık ve nüfus idarelerine yapılan ihbarlara göre veremden ölenlerin sayısı muhtelif yıl
larda 40 - 50 bin raddelerinde olduğuna göre yukarda arzedilen esasa dayanılarak yapılan hesap 
gereğince bugün yurdumuzda asgari olarak 400 bin kadar veremlinin mevcudiyetini kabul 
etmek lâzım gelir ki, bu da umumi nüfusa kıyasla aşağı yukarı % 2, 1 nispetini verir ve gene her 
veremlinin, tecrit edilmediği takdirde, muhitinde en aşağı 3 sağlam insana hastalığı bulaştırdığı 
kabul edildiğine göre memleketimizde veremli sayısının günden güne geniş bir ölçüde artmakta 
olduğu söylenebilir. 

Bu halin, memleket müdafaası ve ekonomisi üzerinde derin akisler uyandırdığı izahtan va
restedir. Bu kadar ciddî bir durum karşısında ise mesul Hükümet makamlarının hareketsiz kal
masının mümkün olamıyacağı da tabiîdir. Hulâsa veremle mücadele hususunda en ciddî tedbir-
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lerin alınması zamanı çoktan gelmiştir. Bu sebepledir ki, bugünün müşkül şartları ve imkânsızlık
ları içinde imkânlar yaratmak zorunda olduğumuzu müdrik bulunuyoruz. 

Bu düşüncelerdir ki, Bakanlığımız (Veremle Savaş) konulu bir kanun teklifini zaruri görmüş 
ve bu savaşta gerekli tesisleri bir hamlede kurmak mümkün olamıyacağı dikkata alınarak bu hu
sustaki faaliyetleri muhtelif yıllara ayrılacak merhalelerle, başarmak düşüncesiyle ilişik tasarıyı ha
zırlamıştır. 

Bu kanunun mülhem olduğu esas prensip yurtta mevcut veremlileri arayıp bulmak ve onları 
imkân nispetinde tecrit ve tedavi altına almak olup bu hususta temin olunacak tahsisatla aşağı
da arzedilen faaliyetler derpiş edilmiştir : 

Sanatoryum, prevantoryum ve verem hastaneleri veya mevcut hastanelere bağlı verem paviyon-
ları ve bunların her biri için de birer dispanser tesis etmek, (Madde 1) bundan başka özel idare
ler ve belediyelerle halen faaliyette bulunan 49 Verem Savaş Derneği ile bundan sonra faaliyete 
geçecek derneklere bu faaliyetlerini müsmir bir sahaya tevcih ettirebilecek şekilde para, aynı ve 
personel yardımı yapmak. (Madde 2) 

Bu kanuna özel ve tüzel kişilere ait kurumlarda bedeli (Verem savaş tahsisatından) ödenmek 
üzere ücreti mukabilinde veremlilerin tedavisini sağlıyacak bir hüküm de ilâve edilmiştir. (Madde 
2) 

Veremle savaş genel giderleri için lüzumlu ödeneğin her yıl Bütçe Kanununa bağlı A işaretli cet
vellerin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı kısmında açılacak özel bir 'bölüme konması uygun bu
lunmuştur. (Madde 3) 

Kanunun dördüncü maddesine ilâve edilen bir hükümle kurulacak sağlık müesseselerinin inşa, 
tesis ve teçhizlerini sekteye uğratmamak gayesiyle inşaat ve tesisat kısımlarında Bayındırlık ve 
teçhizat işleri için de Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlıklarına muayyen nispetler dâhilinde, gele
cek yıllara geçici yüklenmelere girişmek yetkisinin verilmesi lüzumlu görülmüştür. 

Beşinci madde ile bu kurullarda çalışacak personel için Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı teş
kilâtına ait 4862 sayılı kadro cetveline 2 cetvel eklenmesi derpiş edilmiştir. 

Geçici birinci madde : Verem kurullarında çalışacak tabip ve diğer personelin maaş ve üc
retleriyle diğer özlük haklarını karşılamak üzere 1949 yılı Bütçe Kanununa foağlı (A) işaretli cet
veline bağlanacak olan 4 sayılı bir cetvelde gösterilecek tertibe 323 894 lira konması hakkındadır. 

Geçici ikinci madde : Verem savaşı için 1949 yılına ait olarak 3 000 000 liralık ek ödene
ğin gereken bölüme konması hakkında olup bu miktar adı geçen yıl içinde yapılacak işleri an
cak karşılıyabilecektir. Bu bölümdeki ödenekten inşaat ve tesisat ile taşıt vasıtaları için gereke
cek miktarın yıl içinde takdir edilerek Bayındırlık ve Maliye Bakanlıkları kısımlarındaki bölüm 
ve maddelere aktarılması için Maliye Bakanlığına yetki verilmesi uygun görülmüştür ki, bu nokta 
ödeneklerin kullanışı hakkında ihtiyaç ve imkânlara uygun bir kolaylık ve suples sağlıyacaktır. 

Bu tasarının mühim hususiyetlerinden biri (4) ncü madde ile on yılda inşaat ve tesisat mevzu
unda Bayındıriik Bakanlığına (20) milyon, kurulacak müesseselerin teçhizatı için de Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığına (10) milyon liraya kadar ertesi yıllara geçici mahiyette yüklenmele
re girişme yetkisinin derpiş edilmiş olmasıdır. Bu suretle verem savaşında 1949 yılında 3 323 894 
liralık ödenekle ilk adım atıldıktan sonra bu hayati dâvanın gerektirdiği ihtiyaçların realize edil
mesi hiç de güç olmıyacaktır, 
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Saflık ve Sosyal Yardım Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Sağlık ve Sosyal Yardım 

Komisyonu 
Esas No. 1/520 
Karar No. 16 

Yüksek 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca ha
zırlanan ve Bakanlar Kurulunca Yüksek Mecli
se sunulan Komisyonumuza havale buyurulan 
Verem Savaşı hakkında kanun tasarısı Komis
yonumuzun 17 . III . 1949 ve 23 . III . 1949 ta
rihli toplantılarında Sağlık Bakanlığı mümessil
lerinin iştirakiyle incelendi : 

Memleektimizde senede 40 - 50 bin arasında 
veremden ölüm bulunduğu ve dünya istatistik
lerinin vasatilerine göre bu ölüme mukabil on 
musap hesap etmek icabettiğinden memleketi
mizde 400 - 500 bin arasında açık ve kapalı ve
remlinin bulunmasını kabul etmek gerekir. Bu 
itibarla memlekette hakiki, ve hamleli bir ve
rem mücadelesini yapmanın lüzumuna kani olan 
Komisyonumuz Hükümet tasarısının bu müca
deleyi tamamen karsılıyacağmı ancak malî ve 
personel imkânlarını göz önünde tutarak bu ta
sarıyı bu mücadelenin tahakkuku yolunda müs
pet bir başlangıç telâkki etmiş ve muvaffakiyet 

• temini için malî tahsisin önümüzdeki yıllarda ço
ğaltılması bu dâvada çalışacak sağlık personeli
nin ve bilhassa bu mücadelede büyük ve müspet 
rol oynıyacak ziyaretçi hemşire yetiştirilmesi için 
gerekli tedbir alınmasını ve personelin, maddî ve 
mânevi bakımından tatmin edilmelerinin esasları
nın nizamlanmasını Sağlık Bakanlığından temen
ni etmiş ve tasarıyı bâzı ufak değişikliklerle ka
bul etmiştir. 

Birinci maddenin; 
Mevcut hastanelere ek olarak verem pavyon

ları inşa, isticar, tesis ve teçhiz eder fıkrasına 
mubayaa ve istimlâk eder kaydının konulmasını 
her türlü taşıt araçlariyle seyyar ve sabit rönt
gen cihazlarını satm alır kaydının konmasını 
mücadele için f aideli telâkki etmiş ve birinci mad
deyi bu tadille kabul etmiştir. 

îkinci maddenin; 
Bakanlık teşkilâtından tabip ve hemşire ve-

(S. 

28 . III. 1949 

Başkanlığa 

rilir fıkrasına eczacı ve laborant ilâvesini uygun 
görmüş ve bu değişiklikle ikinci maddeyi kabul 
etmiştir. 

3 ncü ve 4 ncü maddeler aynen kabul edil
miştir. 

Beşinci madde; 
Bu maddenin birinci sayılı cetvelin tabip 

kadrosunda 70 asli maaşlı 13 ve 60 asli maaşlı 13 
tabibin yerine tabip miktariyle maaş tutarları 
aynı kalmak üzere 90 liralık 1, 80 liralık 2, 70 
liralık 10, 60 liralık 7, 50 liralık 6 tabip isith-
damı muvafık görülmüş ve bir numaralı cetvel 
bu tadillerle kabul edilmiştir. 

Geçici maddelerden 1 ve 2 nci maddeler ay
nen kabul edilmiş 3 ncü maddeye bağlı 3 sayılı 
cetvelde j azılı kadrolarda 350 ve 175 liralık tek
nisiyen yerine teknisiyen ve şoför ilâvesi birinci 
maddedeki değişiklik dolayısiyle muvafık görül
müştür. 

Geçici 4 ncü maddeye; 
Verem savaşında kullanılacak her türlü taşıt 

seyyar röntgen m akmalarının satm alınabilmesi 
için birinci maddede zikredilen her türlü taşıt 
araçları Maliye Bakanlığının 1949 yılı Bütçesinin 
(R) cetvelinin 9 ncu kısmına eklenir ilâvesi ya
pılmıştır. 

Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna veril
mek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Sağlık ve Sosyal Yardım 
Komisyonu Başkanı Bu rapor Sözcüsü 

Gazinteb Seyhan 
Dr. M. Canbolât Dr. M. Diblan 
Kâtip 
Seyhan Amasya Bilecik 

Ur. M. Diblan Z. Tarkan Dr. M. Sun*r 
Kars Kars Konya 

Dr. E. Oktay A. Sürmen Dr. M. F. Dündar 
Ordu Rize 

Dr. Z. M. Sezer Dr. S. A. Dilemre 
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Bütçe Komisyonu rapora 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 1/520 
Karar No. 109 

6 . IV . 194» 

Yüksek Başkanlığa 

Verem savaşı hakkında Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığınca hazırlanıp Başbakanlığın 
15 . III . 1949 tarihli ve 6/934 sayılı tezkere
siyle Yüksek Meclise sunulan Kanun tasarısı 
Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonu raporiyle 
birlikte Komisyonumuza verilmekle Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanı Dr. Kemili Bayizit 
ve Maliye Bakanlığı adına Bütçe ve Malî Kon
trol Genel Müdürü hazır oldukları halde ince
lenip görüşüldü. 

Memleket sağlık durumunu esaslı bir şekil
de tehdit eden ve bugüne kadar alınan ted
birlerle önlenmesi mümkün olmıyan verem afe
tiyle bütün memleket çapında bir savaşın açıl
masını temin maksadiyle hazırlandığı alman 
izahlardan anlaşılan Kanun tasarısı Komisyo
numuzca da esas itibariyle kabule değer gö
rülmüştür. 

Komisyonumuz bu iş için bu yıl içinde har
canacak (3 323 894) liralık ödeneğin ne suretle 
temin edileceği üzerinde durmuştur. Yapılan 
açıklamalara göre (323 894) lirası özlük hak
lara ve (3 000 000) lirası savaş genel giderleri
ne harcanacak olan bu'ek ve olağanüstü öde
neğin 1949 yılından itibaren Devlet hastane
lerinde polikinilik ve tedavi için alınması ka
bul edilen ücretlerin Devlet gelirinde hâsıl 
edeceği gelir fazlasından karşılanacağı anlaşıl
mış ve Komisyonumuzca bu kah yerinde görül

müştür. 
Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonm metni

ni esas tutan Komisyonumuz, tasarının bir ve 
ikinci maddelerinde yazıya ilişkin değişiklik
ler yapmış, üçüncü maddeyi aynen kabul et
miştir. 

Keza dördüncü ve beşinci maddelerde yazı 
ve tertip değişiklikleri yapılmış bulunmaktadır. 

Geçici birinci madde ayniyle kabul edilmiş 
ve geçici ikinci, üçüncü ve dördüncü maddelerin 
yazılış şekli, emsali hükümlere uygun surette ye
niden yazılmış bulunmaktadır. 

Bu suretle yeniden hazırlanan kanun tasarısı 
Kamutayın onayma arzedilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkan V. Sözcü 
Mardin Diyarbakır Ankara 
R. Erten t. H. Tigrel M. Eriş 

Kâtip 
Ankara Ankara Ankara 

F, öymen N. C. Akkermem C. Gölet 
Aydın Diyarbakır İsparta 

Gl. R. Alpman C. Ekin K. Turan 
İstanbul îzmir Kastamonu 

A. Adtvar 8. Odyak M. Akalın 
Kastamonu Malatya Manisa 
T. Coşkan Ş. Tugay P. Kurdoğlu 

Niğde Samsun Seyhan 
R. Gür soy M> A. Yörüker A. R. Yüregir 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFl 

Ver*m Savaşı Hakkında Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığınca lüzumlu görülecek yerlerde Verem 
Savaş Teşkilâtı kurulur. Bakanlık bu maksatla 
gerekli verem sanatoryumlarını, hastanelerini, 
prevantoryumlarını ve dispanserlerini veya bu 
bölgelerde mevcut hastanelere ek olarak verem 
paviyonlannı inşa, isticar, tesis ve teçhiz ederek 
faaliyete geçirir. 

MADDE 2. — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı, özel idareler, belediyeler ve verem sa
vaş derneklerince kurulmuş verem sanatoryum, 
prevantoryum, hastane ve dispanserlerine 
faaliyetlerinin devamı için lüzum gördüğü hu
suslarda her çeşit para, ayni yardımı yapmaya 
ve bu müesseselerde kanunlarla müktesep me
murluk ve özlük hakları mahfuz kalmak kay* 
diyle, Bakanlık teşkilâtından tabip ve hemşire 
çalıştırmaya ve özel ve tüzel kişilere ait sağlık 
kurumlarında veremli hastaları ücreti Bakanl-
ğın verem tahsisatından ödenmek üzere tedavi 
ettirmeye yetkilidir. 

MADDE 3. — Veremle savaş genel giderleri 
İçin lüzumlu ödenek her yıl Bütçe Kanununa 
bağlı (A) işaretli cetvellerin Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı kısımlarında açılacak özel 
bölümden ödenir. 

MADDE 4. — Birinci madde mevzuuna giren 
inşaat ve tesisat işleri için yıllık ödeme miktarı 
2 000 000 lirayı geçmemek üzere 20 000 000 li
raya kadar gelecek yıllara geçici yüklenmelere 
girişmeye Bayındırlık Bakanı ve yine birinci 
maddede yazılı teçhizat işleri için yıllık ödeme 
miktarı bir milyon lirayı geçmemek üzere (On) 
milyon liraya kadar gelecek yıllara geçici yük
lenmelere girişmeye Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı yetkilidir. 

MADDE 5. — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı teşkilâtına dair 4862 sayılı kadro cet
veline, bağlı (1 ve 2) sayılı cetvellerde yazılı 
kadrolar eklenmiştir. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM KOMİSYONU 
DEĞtŞTÎRlŞl 

Verem Savaşı hakkında Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığınca lüzumlu görülecek yerlerde verem 
savaş teşkilâtı kurulur. Bakanlık bu maksatla 
gerekli verem sanatoryumlarını, hastahnelerini, 
prevantoryumlarını ve dispanserlrini veya bu 
bölglerde mevcut hastahanelere ek olarak ve-. 
rem paviyonlannı inşa, isticar, istimlâk veya mu
bayaa, tesis ve teçhiz ederek faaliyete geçirir 
ve bunlar için her türlü taşıt araçları ile steyyar 
ve sabit röntgen cihazlarını satın alır, 

MADDE 2. — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı, özel İdareler, Belediyeler ve Verem 
Savaş derneklerince kurulmuş verem sanator-
yom, prevantoryom, hastahane ve dispanserle
rine faaliyetlerinin devamı için lüzum gördüğü 
hususlarda her çeşit para, aynı yardımı yapma
ya ve bu müesseselerde kanunlarla müktesep 
memurluk ve özlük hakları mahfuz kalmak kay
dı ile, Bakanlık teşkilâtından tabip ve hemşire, 
eczacı laborant çalıştırmağa, özel ve tüzel kişi
lere ait Sağlık kurumlarında veremli hastaları 
ücreti Bakanljğın verem tahsisatından ödenmek 
üzere tedavi ettirmeye yetkilidir. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Hükümetin 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Hükümetin 5 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎRÎŞÎ 

Verem Savaşı hakkında Kanun tasarısı 

MADDE 1. — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığınca gerekli görülecek yerlerde verem sa
vaş teşkilâtı kurulur. Bakanlık bu maksatla ge
rekli verem sanatoryumlarını, hastanelerini, pre
vantoryumlarım ve dispanserlerini veya bu böl
gelerde mevcut hastanelere ek olarak verem pavi-
yonlannı yaptırmak, kiralamak, kamulaştırmak 
veya satın almak suretiyle tesis ve teçhiz ederek 
faaliyete geçirir ve bunlar için her türlü taşıt 
araçlariyle seyyar ve sabit röntgen cihazlarını 
satın alır. . 

MADDE 2 . ^ - Sağlık, ve Sosyal-Yardım Ba
kanlığı, özel idareler, belediyeler ve verem savaş 
derneklerînce kurulmuş verem sanatoryum, pra-
vantoryum, hastane ve disyanserlerine faaliyetleri
nin devamı için, gerekli gördüğü hususlarda, her 
çeşit para ve aynı yardımı yapmaya ve bu ku
rumlarda, kanunlarla kazanılmış memurluk ve 
özlük haklan saklı kalmak kaydiyle, Bakanlık 
kuruluşunda tabip ve hemşire, eczacı ve laborant 
çalıştırmaya, özel ve tüzel kişiliklere ilişkin 
sağlık kurumlarında veremli hastalan, ücreti 
Bakanlık verem Ödeneğinden ödenmek üzere, te
davi ettirmeye yetkilidir. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
niyle kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Birinci madde konusuna giren 
yapı ve 1esis işleri için yıllık ödeme miktarı 
(2 000 000) lirayı geçmemek üzere (20 000 000) 
liraya kadar gelecek yıllara geçici yüklenmelere 
girişmeye Bayındırlık Bakanı ve yine birinci 
maddede yazılı teçhiz işleri için yıllık öde
me miktan (1 000 000) lirayı geçmemek üzere 
(10 000 000) lîraya kadar gelecek yıllara geçici 
yüklenmelere girişmeyi Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı yetkilidir. 

MADDE 5. — Bu kanuna bağlı bir ve iki 
sayılı cetvellerde vazıh kadrolar, 11. I I . 1946 ta
rihli ve 4862 sayılı Kanuna bağlı bir ve iki sa
yılı cetvellere eklenmiştir. 

( S. Sayısı : 166) 



•H-a» P Imtmlm 

HÜ. 
GEÇİCİ MADDE 1. — 1949 yılı Bütçe Ka-

ımnuna bağlı (A) işaretli cetvelin bağlı 4 sayılı 
cetvelde gösterilen tertiplerine (323 894) lira 
ek ödenek verilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — 1949 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A) işaretli cetvelin Sağlık ve 
Sosyal Yardım kısmında (Verem savaşı genel gi
derleri) adı ile yeniden açılan bölüme (3000 000) 
lira ek ödenek konulmuştur. 

Bu bölümdeki ödenekten gerekli görülecek 
miktarları aynı cetvelin Maliye ve Bayındırlık 
Bakanlıktan kısımlarındaki bölüm ve maddelere 
aktarmaya Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — 1949 Bütçe Ka
nununa bağlı (D) işaretli cetvelin Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığı kısmına (3) sayılı cetvelde 
yazılı kadrolar eklenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — 1949 yılı Bütçe Ka
nununun (R) cetvelindeki (Hastaneler, Sağlık 
ve Sosyal Yardım kurumları) bölümündeki for
mül, bu kanunla alman genel giderler için de 
uygulanır. 

MADDE 6. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 7. — Bu kanunu Maliye, Bayındır
lık ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanları yürü
tür. 

Başbakan 
§. Günaltay 

Devlet Bakam 
N. E. Sümer 

Millî Savunma Bakanı 
H. Çaktr 

Dışişleri Bakanı 
N. Sadak 

Millî Eğitim Bakanı 
T. Banguoğlu 

Ekonomi ve Ticaret Bakanı 
C. S. Barlas 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Dr. F. Ş. Bürge 
Ulaştırma Bakanı 
Dr. Kemal Sat%r 

Devlet Bakanı 
Başb. Yardımcısı 

Nihat Erim 
Adalet Bakanı 
Fuad Sirmen 
İçişleri Bakanı 

E. Erişirgü 
Maliye Bakanı 

/. R. Aksal 
Bayındırlık Bakam 

Ş. Adatan 
Sa. ve So. Y. Bakanı 

Dr. K. Bayizit 
Taran Bakam 

Cavid Oral 
Çalışma Bakanı 
Reşat Ş. Sirer 

S. •» & Y, E* 
GEÇİCİ MADDE 1. — Hükümetin Geçici 

birinci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCt MADDE 2. — Hükümetin Geçici 
ikinci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Hükümetin Geçici 
üçüncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — 1949 yıh Bütçe Ka
nununun (R) cetvelindeki (Hstahaneler, Sağlık 
ve Sosyal yardım Kurumları) bölümündeki for
mül, bu kanuala alınan Genel giderler için de 
uygulanır. 

Birinci maddede zikredilen her türlü taşıt 
araçları Maliye Bakanlığının 1949 yılı Bütçesi
nin (R) cetvelinin 9 nen kumama eklenir. 

MADDE 6. — Hükümetin 6 ncı maddesi ay* 
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Hükümetin 7 nei maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 
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B. K. | 
GEÇÎCÎ MADDE 1. — Hükümetin geçici bi

rinci maddesi ajniyle kabul edilmiştir. 

GEÇÎCI MADDE 2. — 1949 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A) işaretli cetvelin Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığı kısmında (verem savaşı 
genel giderleri) udiyle yeniden açılan 698/A bö
lümüne (3 000 000) lira olağanüstü ödenek ko
nulmuştur. Bu ödenekten gerekli görülecek mik
tarları, aynı cetvelin Maliye ve Bayındırlık Ba
kanlıkları kısımlarındaki ilgili bölüm ve madde
lere aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

GEÇÎCÎ MADDE 3. — Bu kanuna bağlı 3 
sayılı cetvelde yazılı kadrolar 1949 yılı Bütçe 
Kanununa bağlı (D) işaretli cetvelin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanlığı kısmına eklenmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 4. — 1949 yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (R) işaretli cetvelin Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığı kısmındaki 699 neu (has
taneler, Sağlık ve Sosyal Kurumları) bölümüne 
ilişkin formül bu kanunun ikinci geçici madde
siyle yeniden açılan 698/A (verem savaşı genel 
giderleri) bölümü için de uygulanır. 

MADDE 6. —- Hükümetin 6 ncı maddesi ay
niyle kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Hükümetin 7 nci maddesi ay
niyle kabul edilmiştir. 
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Hükümetin teklifine bağlı cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

D. Görevin çeşidi 

Merkez Kuruluşu 
7 Depo müdürü 
9 Ayniyat saymanı 

11 Kâtip ve mutemet 
11 Depo ve ambar memuru 
12 Sevk memuru 

tiler Kuruluşu 

Verem Savaş Kurulları 

Sayı Aylığı D. Görevin çeşidi 

6 Tabip 

1 
1 
1 

13 

60 
40 
30 
30 
25 

70 

7 
10 
12 
10 
12 
9 

11 
11 

Sayı Aylığı 

Tabip 13 
Başhemşire 4 
Hemşire 8 
Ziyaretçi başhemşire 9 
Ziyaretçi hemşire 18 
Yönetim memuru ve ayniyat mute
medi 4 
Depo ve ambar memuru 4 
Kâtip ve ayniyat mutemedi 9 

60 
35 
25 
35 
25 

40 
30 
30 

[2] SAYILI CETVEL 

Baştabip ek görev tazminatı Verem Savaş 
Kurullan 

Görevin çeşidi Sayı Aylığı 

Verem hastaneleri baştabipleri 
Verem dispanserleri tabipleri 

100 
60 

[3] SAYILI CETVEL 

Görevin çeşidi 

Teknisiyen 
.Teknisiyen 
Teknisiyen 
Santral memuru 
Fiş memuru 
Müracaat memuru 
Tephirci ve teknisiyen 
Terzi 

Sayı A 

1 
2 
2 
1 
2 
2 
4 
4 

aylığı 

500 
350 
175 
200 
200 
200 
175 
150 

Görevis 

Aşçı 
Çamaşırcı 

çeşii 

» Yardımcısı 
Kapıcı 
Hastabakıcı 
Hademe 

» 
Odacı 

Sayı Aylığı 

4 150 
4 100 
4 75 
4 90 

38 100 
16 75 
20 60 

9 90 

(S . Sayısı : 166) 



[4] SAYILI CETVEL 

İt 

1 

1 
2 

1 
2 
^ 
4 

ödeneğin çeşidi 

Aylıklar 2 
Memurlar aylığı 
t3cretleı » 
Ek görev tazminatı 
Himzetliler ücreti 
Geçici tazminat 
4178 ve 4598 sayılı Kanunlar 
gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar .• 
Çocuk zammı 
Yakacak zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 

Lira 

177 100 

6 580 
87 640 

574 

12 000 
1 000 
6 000 
5 000 

M. ödeneğin çeşidi 

4644 ve .4805 sayılı Kanunlar 
gereğince ödenecek emekli ke
seneği karşılığı : 
Yollukla* : 

1 Sürekli görev yolluğu 
2 Geçici görev yolluğu 

4598 sayıİL Kanun gereğince ya-
püacak tedaviâgiderleri ve yol
lukları 
Birinci kısım toplamı 
Verem Savaşı Genel Giderleri 

TOPLAM.... 

Lira 

13 000 

10 000 
5 000 

1 000 
323 894 

3 000 000 

8 328 894 

Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonunun 
değiştiricine bağlı cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

D. 

7 
9 

11 
11 
12 

Görevin çeşidi Sayı Ayfoğı ' D. Görevin çeşidi Sayı Aylığı 

Verem Savaş Kurulları Merkez Kuruluşu 
Depo Müdürü 
Ayniyat saymanı 
Kâtip ve mutemet 
Depo ve ambar memuru 
Sevk memuru 

.tiler Kuruluşu 
Tabip 

60 
40 
30 
80 
25 

90 
80 
70 

11 
11 

7 Tabip 
S » 

10 
12 
10 
12 
9 

7 60 
» 6 50 

Başhemşire 4 35 
Hemşire 8 25 
Ziyaretçi başhemşire 9 35 

» hemşire 18 25 
Yönetim memuru ve ayniyat mu
temedi 4 40 
Depo ve ambar memuru . 4 80 
Kâtip ve ayniyat mutemedi 9 30 

[3] SAYILI CETVEL 

Görevin çeşidi 

Teknisiyen 
» veya şoför 
> veya şoför 

Santral memuru 
Fiş memuru 
Müracaat memuru 
Tebhirci ve teknisiyen 
Terzi 

Sayı 

1 
2 
2 
1 
2 
2 
4 
4 

Aylığı 

500 
350 
175 
200 
200 
200 
175 
150 

Görevi» çeşii 

Aşçı 
Çamaşırcı 

» yardımcısı 
Kapıcı 
Hastabakıcı 
Hademe 

» 
Odacı 

jSayı Aylığı 

4 150 
4 100 
4 75 
4 90 

38 100 
16 75 
20 60 
9 90 
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Bütçe Komisyonu değiştirişine bağlı cetveller 

[1] SAYILI CETVEL 

Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonunun bir 
sayılı cetveli aynen kabul edilmiştir. 

[2] SAYILI CETVEL 

Hükümetin teklifi olan iki sayılı cetvel ay
nen kabul edilmiştir. 

[3] SAYILI CETVEL 

Sağlık ve Sosyal Yardım Komisyonunun Üç 
sayılı cetveli aynen kabul edilmiştir. 

[4] SAYILI CETVEL 

B. M. 

676 

677 

68.1 

682 

ödeneğin çeşidi Lira 

1 

1 
2 

Aylıklar 
Memurlar aylığı 

Ücretler 
Ek görev tazminatı 
Hizmetliler ücreti 

177 100 

6 580 
87 640 

Bölüm toplamı 94 220 

Geçici tazminat 574 

4178 ve 4598 sayılı kanun
lar gereğince yapılacak 
zamlar ve yardımlar 
Çocuk zammı 12 000 
Yakacak zammı 1 000 
Doğum yardımı 5 000 

B. M. ödeneğin çeşidi 

4 ölüm yardımı 

Bölüm toplamı 

683 4644 ve 4805 sayılı kanun
lar gereğince ödenecek 
emekli keseneği karşılığı 

692 Yolluklar 
1 Sürekli görev yolluğu 
2 Geçici görev yolluğu 

Bölüm toplamı 

694 4598 sayılı Kanun gere
ğince yapılacak tedavi gi
derleri ve yollukları 

TOPLAM 

mm*m 
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