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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu birleşimde üç otunun yapan Genel Ku
rulda ; 

1963 yılı Bütçe (Kamımı tasarısı ve Karına 
Bütçe Komisyonu raporu üzerimdeki görüşme
lere devanı olunarak: 

-du. 
Millî Eğitini Bakanlığı bütçesi kabul olun-

Istanbul Üniversitesi, 
istanbul Teknik Üniversitesi, 
Ankara Üniversitesi ve, 
Ege Üniversitesi 1963 malî yılı Bütçe Ka

nunu tasarıları görüşüldü ve bunların gelecek 
birleşimde açık ıoya sunulacağı bildirildi. 

Bayınıdırlı'k Bakanlığı bütçesi ka'bııl edildi. 
4 .2 .1963 Pazartesi günü saat 10,30 da 

toplanılmak üzere birleşime saat 2,36 te son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
1 laş'kanve'ki 1 i Adana 
Sırrı At (ti ay Sakıp Önal 

Kâtip 
Gaziantep 

Nizamettin özgül 

B Î R I N C I OTURUM 
Açılma saati : 10;30 

BAŞKAN — Suad Hayri Ürgüplü 

KÂTİPLER : Ahmet Naci Arı (Kırklareli), Ahmet Çekemoğlu (Sivas) 

BAŞiKAN — Birleşimi açıyorum. 

2. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1963 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/323, 
C. Senatosu 1/167) (S. Sayısı : 16) (1) 

A — İstanbul Üniversitesi 1963 .bütçe ka
nunu tasarısı, 

B — İstanbul Teknik Üniversitesi 1963 büt
çe kanunu tasarısı, 

C — Ankara Üniversitesi 1963 bütçe kanuna 
tasarısı, 

D — Ege Üniversitesi 1963 bütçe kanunu 
tasarısı. 

BAŞKAN — Dün akşam oylaması yapılma
yan : 

İstanbul Üniversitesi, 
İstanbul Teknik Üniversitesi, 
Ankara Üniversitesi, 

(1) — 16 S. Sayılı basmayazı 30. J.. 1963 ta
rihli 34 ncü Birle§im tutanağı sonundadır. 

Klge Üniversitesi bütçelerini açık oylarınıza 
arz ediyorum. Lütfen oylarınızı kullanınız. 

E — Karayolları Genel Müdürlüğü 1963 tyılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporu ('i/158) (S. Sayısı : 23) (1) 

BAŞ,KA.N — Dün akşam bölümlerine geçil
mesine karar verilen (Karayolları Genel Müdür
lüğü Bütçesinin maddelerinin okunmasına ge
çiyoruz. 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe 
Kanunu 

MADDE 1. — Karayolları Genel (Müdürlüğü 
1963 bütçe yılı .yatırımlar dışında kalan gider
leri için, bağlı (A/J) işaretli cetvelde gösteril-

(1) — 23 S. Sayılı tbasmayazı tutanağın so-
nund-adır. 
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diği üzere 36 286 000 lira ve yatırım giderleri 
için de, bağlı (A/2) işaretlıi cetvelde gösteril
diği üzere 858 362 000 lira ödemek verilmiştir. 

BAŞKAN — A / l ve A/2 işaretli cetvelleri 
okutuyorum. 

B. 

B. 
201 

Lira 
İkinci kısım - Personel 

giderleri 
1 - Maaşlar ve ücretler 

(Maaşlar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

202 Ücretler 
BAŞKAN — Kabul etlenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmişitir. 

203 Geçici hizmetliler ücreti 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

I I - Başka 'haklar 
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 

gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmişitir. 

207 Yabancı dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etm'iyenler... Kalbul edilmişitir. 

209 '5434 ısayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 
BAŞKAN —- Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

210 Temsil ödeneği 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir'. 

218 7399 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek kasa tazminatı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

301 Merkez daireleri büro gider
leri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

6 

6 

2 

Lira 
313 002 

690 000 

000 000 

71 000 

1 500 

2 102 745 

4 200 

42 000 

450 000 

4.2.1963 0 : 1 
B. 
302 iller büro giderleri 

BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

303 Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

304 Posta, telgraf ve telefon üc
ret ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

305 (Kira 
BAŞKAN — Kalbul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

806 Oiyecefcler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

'307 Yolluklar 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanun gereğinee 
ödenecek tedavi gider ve yol
lukları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü kıısım - Daire 
hizmetleri 

403 Temsil giderleri 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

407 Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 48 nci maddesini ilgilen
diren giderler 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

419 Mahkeme giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

425 Yabancı memleketlere gönde
rilecek öğrenci giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

450 Üniversite ve yüksek okullar
da okutulacak öğrencilere ve
rilecek burslar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

451 Yayın ve tanıtma giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

Lira 
1 005 000 

150 000 

728 000 

835 000 

5 000 

2 556 000 

30 000 

12 000 

180 000 

800 000 

730 550 

45-750 

40 001 
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B. 
452 

453 

458 

476 

501 

502 

505 

653 

705 

712 

Staj giderleri 
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Lira 

178 750 

4.2 .1963 O : 1 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 
Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği giderler 150 500 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 
Fuar, sergi ve teşhir giderleri 2 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul ed'iliniştir. 
Küre giderleri 100 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edil misti r. 

Beşinci kısım - Borçlar 
(leçen yıl borçları 250 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
••Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

©ski yıllar borçları 55 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Hükme bağlı borçlar 700 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Altıncı kıısım - Yardımlar 
Mahdut mesuliyeti i Karayol
ları Kredi ve istihlâk. Koope
ratifi (Memur ve hkınetlilerin 
öğle yemeklerimde kullanılmak 
üjere) 60 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etraiveııler... Kabul edilmiştir. 

A/2 - CETVELİ 

Yatıranlar 
I I - istimlâk ve satınalmalar 
istimlâk ve satınalmalar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

40 000 000 

I I I - Transfer edilen 
yatırım fonları 

il özel idarelerine (nakit, ma-
kina ve yedek parça olarak 
dağıtım şekli Bayındırlık Ba
kanlığınca teribit edilir.) 115 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B. 

731 

741 

7-61 

771 

V - Etüt ve proje 
Etüt ve proje giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

VI - Bina, hastane, okul, 
lojman ve garaj inşaatı ve 

esaslı onarımları 
idare binaları ve tesisleri ya
pım ve onarımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

VII - Fabrika, imalâthane, 
çiftlik binaları, tamirhaneler 

depolar v.s. 
Tamirhane, depo, ambar, atel-
yeler ve tesisler yapım vo 
onarımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

VIII - Sosyal sermaye 
yatırımları ve esaslı 

onarımları 
•Karayolları yapımı, onarımı 
ve ıbakımı 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 
Etmivenler... Kabul edilmiştiı 

Lira 

20 400 000 

2 640 000 

7 000 000 

484 057 000 

IX - Makina ve teçhizat 
alımları ve esaslı 

onarımları 
781 Makina ve teçhizat alımları 

•ve esaslı onarımları 176 565 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

X - Borçlar 
791 Konsolide borçlar 10 000 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

NT - Yatırım hizmetleri 
yolluMarı 

796 Yatırım hizmetleri geçici gö
rev yollukları 2 700 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi tekrar okuyoruz. 
(Birinci madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelleri ile Ibirlik-
te oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kanul 

ı etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

— 226 
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MADDE 2. — Karayolları Genel Müdürlü

ğü 1963 bütçe yılı giıderlerine karşılık olan 
gelir, bağlı (CB) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 894 648 000 lira olarak talhmin edilmiş
tir. 

BAŞKAN — (B) işaretli cetveli okutuyorum. 

B - OETVELt 

B. Lira 
1 9539 sayılı Kanunun 20 nci 

maddesi «gereğince Hazineden 
alınacak paralar 250 000 000 
BAŞKAN — • Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2 »Hazmeden yardım 633 648 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Teberrular ve çeşitli varidat 2 500 000 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

4 Menkul ve gayrimenkul mal
lar satış «bedelleri 2 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

5 Mütaalhlhitlere verilecek mal-
izeme, alât, edevat, depo, ara
zi ve sairenin 'kira 'bedelleri 750 000 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

6 Mütaalhıhitlerden alınacak: ge
cikme ve saire tazminat ve mü-
taaMıitlerin irat kaydolunan 
teminat akçeleri 750 000 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

7 Geçen ve eski yıllardan dev
reden nakit 5 000 000 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci maddeyi okuyoruz. 
(2 nci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN —• ikinci maddeyi cetveliyle bir

likte oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Ka'bul edil mistir. 

MADDE 3. — Karayolları Genel •Müdürlü
ğünce 1963 'bütçe yılında elde edilecek gelir çe
şitlerinden ıher birinin dayandığı .hükümler, bağ
lı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cet
velde yazılı gelirin tarih ve tahsiline 1963 'büt
çe yılında da devam olunur. 

4.2 .1963 O : 1 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen... 

Yok. Maddeyi cetveliyle birlikte oyunuza su
nuyorum. Kaibul edenler... Kabul etmiyenler... 
Ka'bul edilmiştir. 

MADDE 4. — Karayolları Genel Müdürlü
ğünün 30.6 .1939 tarihli ve 305*6 sayılı Kanu
nun 19 ncu maddesine giren hizmetlilerine ait 
kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde; 3656 sa
yılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince muvak
kat mahiyetteki .hizmetler için Bakanlar ıKuru-
lu Karariyle kadro alınabilecek tertipler, bağ
lı (E) işaretli cetvelde -gösterilmiştir. Bu kad
rolar, ertesi yıl bütçe kanunu tasarısı ile Tür
kiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunların 
eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

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

MADDE 5. — Karayolları Genel Müdürlü
ğü kuruluşu «hakkındaki 1 1 . 2 . 1950 tarihli ve 
5539 sayılı Kanuna 'bağlı (1) sayılı cetvelde 
yazılı 'kadrolardan, ilişik (L) işaretli cetvelde 
gösterilenler 1963 bütçe yılında kullanılamaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yak. Maddeyi cetveliyle birlikte oyunuza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 6. — Geçen yıl borçları 'bölümün
deki ödenek üstüne çıkan ve 1962 yılı (bütçesi
nin aidolduğu tertibinde karşılığı'bulunan'borç
lar, ilgili oldukları (hizmet bölümlerinden bu 
bölüme Maliye Bakanlığınca aktarılacak öde-
n ekten; 

1928 - 1961 yıllarına a id olup da Muhasebei 
Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine göre 
zamanaşımına uğramamış ve karşılıkları yılları 
bütçelerinde bulunan borçlar, 1963 yılı bütçesi
nin ilgili hizmet tertiplerinden "veya 3 ve 4 ncü 
kısım 'bölümleri ile yatırım bölümleri bakiyele
rinden eski yıllar borçlan 'bölümüne Maliye 
Bakanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi oyunuza a.rz ediyorum. Kaibul 
edenler... Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

MADDE 7. — Gider bölümlerinden yapıla
cak harcamalara, ait 'formül, 'bağlı (R) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında ,söz istiyen 
yok. Maddeyi cetveliyle birlikte oyunuza arz 
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ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 8. — Karayolları Genel Müdürlü
ğünce gelecek yıllara geçici taahhütlere giriş
meye salâhiyet veren kanunlar, bağlı (ö) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

(BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi cetveliyle birlikte oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 9. — 5889 sayılı Kanunla ilga edi
len 5539 sayılı Kanunun 19 ncu maddesinin 
1 nci fıkrasına göre 1525 sayılı Kanun esasları 
dairesinde tahsil edilmiş olan parklar, Kara
yolları Genel Müdürlüğü Bütçe Kanununa 
bağlı (B) işaretli cetvelde açılacak özel bir 
bölüme gelir, diğer taraftan (A/2) işaretli 
cetvelde mevcut tertiplere ödenek kaydolunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir 

MADDE 10 — Devlet daire ve müessesele
riyle kamu tüzel kişiler, dernekler ve diğer 
kurumlar tarafından veya dış yardımlardan 
yol, köprü ve benzeri işler yaptırılması mfoksa-
diyle Karayolları Genel Müdürlüğüne yatırı
lacak paralar, bağlı (B) işaretli cetvelde açı
lacak hususi bir bölüme gelir, diğer taraftan 
(A/2) dşiaretli cetvelde açılacak özel bölümlere 
Maliye Bakanlığınca ödenek kaydolunur 

Bu ödenekten yılı içinde sarf edilmiyen kı
sım, ertesi yıla devir ve 1 nci fıkra esasları 
dairesinde gelir ve ödenek kaydolunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Bu kanun 1 Mart 1963 ta
rihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Bu kanunu Maliye ve Ba
yındırlık Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi oyunuza iarz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısı açık oyunuza arz edilmiştir. 

F — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
1963 yık Bütçe kanunu tasarısı ve Karma 

4.2.1963 O : 1 
Bütçe Komisyonu raporu (1/155) (S. da
yısı : 24) (1) 

BAŞKAN —- Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğü 1963 yılı Bütçe Kanunu tasarısı maddele
rini okuyoruz. 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1963 yılı 
Bütçe Kanunu 

MADDE 1. — Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğü 1963 bütçe yılı yatırımlar dışında 
kalan giderleri için, (A/ l ) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 34 527 880 lira ve yatırım 
giderleri için de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere. 693 550 000 lira ödenek ve
rilmiştir. 

BAŞKAN — (A/ l ) vo (A/2) 
velleri okutuyorum. 
B. 

201 

202 

203 

204 

işaretli cet-

Lira 
İkinci kısım - Personel 

giderleri 
I - Maaşlar ve ücretler 

Maaşlar 
BAŞKAN 
EtniıiyeiikM-. 
Ücretler 
BAŞKAN -
E t mdy eıiıler. 

Kabul 
Kabul 

odoıı lei'.. 
•edilmiştin' 

edenler.. 

6 054 002 

15 915 560 

206 

207 

Kabul 
Kabul edilmiştin1. 

Geçici hizmetliler ücreti 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Ktinıiyoıtıku'... Kabul edilmiştin'. 
Yabancı uzman ve hizmetliler
le bunlara yardımcı persone
lin ücretleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmdyen İler... Kaibul edilmiştin'. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yabancı dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 
BAŞKAN • - Kabul edenler... 
Fitmiyeıul'iM'... Kaibul edilmiştir. 

075 000 

922 000 

65 100 

(1) 24 S. Sayılı basmayazt tutanağın sonun-
dadır. 
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210 

218 

301 

302 

303 

304 

305 

306 

307 

308 

403 

^407 

5434 sayılı Kanun gereğince 
T. O. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 1 637 601 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmdycıiıİer., Kabul edilmiştin-. 
Temsil Ödeneği 4 200 
BAŞKAN — Kabul edenler... 

. Etmâyeınler... Kabul edilmiştiır. 
Kasa tazminatı 45 225 
BAŞKAN* — Kaimi edenler... 
Klmlyonler... Kabul edilmiştin-. 

Üçüncü kısım - Yönetim 
(giderleri 

Merkez daireleri 'büro gider
leri 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler., Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler büro giderleri 525 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler., Kalbul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 7 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler., Kalbul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon üc
ret ve giderleri 450 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler., Kabul edilmiştir. 
Kira bedeli s 2 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiıyenler... Kalbul edilmiştir. 
Giyecekler 50 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiıyenler... Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 2 205 000 
BAŞKAN — Kabul edenler., 
Etmiyenler,. Kalbul edilmiştir. 
4598 ve 7351 sayılı kanunlar 
.gereğince ödenecek tedavi gi* 
derleri ve yolluklar iyle teçhiz 
ve tekfin giderleri 30 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmıiıyenler... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Temsil giderleri 12 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler., Kalbul edilmiştir. 
Muhasebe! - Umumiye Kanu-

B. 

419 

425 

450 

451 

452 

453 

458 

476 

±77 

501 

502 

505 

nunun 48 nci maddesini ilgi
lendiren giderler 
BAŞKAN — Kabul edenler,. 
Etmiıyenler., Kabul edilmiştir. 
Mahkeme masrafları 
BAŞKAN — Kabul edenler., 
Etmiıyenler., Kabul edilmiştir. 
Ecnebi memleketlere gönderile
cek öğrencilerin her çeşit gi
derleri 
BAŞKAN — Kabul edenler., 
Etmiyenler., Kabul edilmiştir. 
Üniversite ve yüksek okuİlaır-
da okutulacak Öğrencilere veri
lecek burslar 
BAŞKAN — Kabul edenler., 
Etmiyenler,. Kabul edilmiştir. 
Yayın giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler,. 
Etmiyenler., Kabul edilmiştir. 
tSttaj giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler,. 
Etmiıyenler,. Kabul edilmiştir. 
Milletlerairaısı münasebetlerin 
gerektirdiği giderler 
BAŞKAN — Kabul edenler., 
Etmiyenler., Kabul edilmiştir. 
'Fuar, sergi ve teşhir gider
leri 
BAŞKAN — Kabul edenler., 
Etmıiıyenler,. <Kabul edilmiştir. 
Kurs masrafları 
BAŞKAN — Kabul edenler., 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 
Makina eğitim merkezinde DSİ 
personelinin eğitim ücretleri 
ile yevmiye ve yollukları 
BAŞKAN — Kabul edenler,. 
Etmiyenler., Kalbul edilmiştir. 

Beşinci kısım - Borçlar 
Geçen yıl borçları 
BAŞKAN — Kaibul edenler., 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
BAŞKAN — Kabul edenler., 
Etmiyenler., Kabul edilmiştir. 
Hükme bağlı borçlar 
BAŞKAN — Kabul edenler., 
Etmiyenler., Kaibul edilmiştir. 

Lira 

30 000 

537 300 

537 641 

228 750 

17 000 

340 000 

154 000 

45 000 

225 000 

450 000 

100 000 

55 000 

250 000 
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653 

705 

712 

714 

7S1 

732 

741 

m 

Lira 
Altıncı kısım - Yardımlar 

DSÎ Genel Müdürlüğü Me
mur ve Müstahdemlerinin Bi-
iriktirme Sandığına (Memur 
ve müstahdemlerin, öğle ye-
meMeTirnde kullanılmak üztere) 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
•Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

Yatırımlar 
I I - .istimlâk ve 

satınalmalar 
İstimlâk ve satınalmalar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

I I I - Transfer edilen 
yatırım fonları 

İl özel idarelerine (Köy içme 
suları için nakdî ve aynî yar
dım miktarları Bayındırlık 
Bakanlığınca tesbat edilir) 
BALKAN — Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kalbul edilmiştir. 
6200 sayılı Kanunun 41 nei 
maddesi gereğince ayrılacak 
işletme döner sermayesi 
BAŞKAN —- Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

V - Etüt, proje 
'Etüt ve proje 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
/Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 
Tıaaızsim edilmiş tabiî ve suni 
'göllerde balık üretilmesi etüt 
giderleri 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

VI - Bina, hastane, okul, 
lojman ve garaj inşaatı ve 

esaslı onarımları 
'DSİ Merkez İdare Binası ve 
müteferrti tesisleri yapım ve 
onarımı 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

VIII - Sosyal sermaye 
yatırımları ve onarımlar 

Sosyal sermaye yatırımları 
BAŞKAN — Kaibul edenler.., 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 

60 000 

50 000 000 

12 500 000 

500 000 

74 800 000 

200 000 

1 000 000 

350 809 228 

B. 
772 

773 

781 

791 

792 

793 

796 

Köy su işleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 
Ankara kanalizasyon yapımı 
ve onarımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

IX - Makina ve teçjbizajt 
alımları ve esaslı onarımları 

Taşıt, makina ve teçhizat sa
tmalımı ve onarımı 
BAŞKAN1 — Kabul edenler... 
Utmdyenler... Kabul edilmiştir. 

X - Borçlar 
6200 sayılı Kanunun 2 nei 
maddesi gereğince çıkarılan 
°/o 5 faizli 1954 istikrazı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmişti!'. 
5977 sayılı Kanunla tasdik 
olunan anlaşma gereğince te
min olunan 25 200 000 dolar
lık kredi 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edil mistir. 
Konsolide borçlar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

XI - Yatırım hizmetleri 
geçici görev yolluğu 

Yatırım hizmetleri geçici gö
rev yolluğu 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

Lira 
70 000 000 

1 200 000 

90 000 000 

2 373 500 

17 517 272 

18 650 000 

4 000 000 

Maddeyi cetvelleriyle birlikte oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. -.- Devlet Su işleri Genel Mü
dürlüğünün 196I> bütçe yılı giderlerine karşılık 
olan gelir, bağlı (B) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere 728 077 880 lira olarak tahmin 
edilmiştir. 

BAŞKAN' —• (B) cetvelini okutuyorum. 

B. Lira 
1 İşletme •müesseselerinden alı

nacak varidat 35 700 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Btıniy enler... Kabul edilmiştir. 
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B. Lira 

3 İşletmelerde mükelleflerden 
tahsil olunacak amortisman 
ve işletme ücretleri 13 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

4 Menkul satış, gayrimenkul 
satış ve kira bedelleri 1 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

5 Mütaahhitlerden alınacak ge
cikme cezası ve sair tazmi
nat ve muta ahhitlerin imt 
kaydolunan teminat para
ları 1 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

6 Mütaahhitlere verilecek ma-
kina, alât, edevat, depo ve 
arazi bedelleri 4 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiıyenler... Kalbul edilmiştir. 

7 Teberrular, lâboratuvar tah
lil ücretleri çeşitli varidat 3 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

8 Yatırımlar için Devlet büt
çesinden yapılacak yardım
lar * 662 029 880 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

9 Geçen yıllardan devreden na
kit 7 548 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğünce 1963 bütçe yılında elde edilecek 
gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hü
kümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. Bu cetvelde yazılı gelirlerin tarh ve tahsi
line 1963 bütçe yılında da devam olunur. 

BAŞKAN —• Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi cetveliyle birlikte oyunuza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4. — Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğünün 30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 sayılı 
Kanununun 19 nen maddesine giren hizmetlile-

4.2.1963 0 :1 
rine ait kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce muvakkat mahiyetteki hizmetler- için Ba
kanlar Kurulu kararı ile kadro alınabilecek 
tertipler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösteril
miştir. Bu kadroları ertesi yıl bütçe kanunu 
tasarısı ile Türkiye Büyük Millet Meclisine su
nulur. Bunların eldeki kadrolara ek olmaması 
şarttır. 

BAŞKAN —- Madde hakkında söz istiyen 
Yok. Maddeyi cetveliyle birlikte oyunuza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 5. — Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğü teşkilât ve vazifeleri hakkındaki 
18 . 12 . 1953 tarih ve 6200 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelde yazılı kadrolardan, ilişik 
(L) işaretli cetvelde gösterilenler 1963 bütçe 
yılında kullanılamaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
Yok. Maddeyi cetveliyle birlikte oyunuza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 6. —• Çeçen yıl borçları bölümün
deki ödenek üstüne çıkan ve 1962 yılı bütçe
sinin aidolduğu tertibinde karşılığı bulunan 
borçlar ilgili oldukları hizmet bölümlerinden 
bu bölüme Maliye Bakanlığınca aktarılacak 
ödenekten; 

1928 - 1961 bütçe yıllarına aidolup da Mu-
hasebei Umumiye Kanununun 93 ncü ımadde-
sine göre zamanaşımına uğramamış ve karşı
lıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 
1963 yılı bütçesinin ilgili hizmet tertiplerinden 
veya 3 ve 4 ncü kısım bölümleriyle yatırım 
bölümleri bakiyelerinden eski yıllar borçları 
bölümüne Maliye Bakanlığınca aktarılacak 
ödenekten ödenir. 

BAŞKAN — Madde hakkında, söz istiyen 
Yok. 'Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 7. —• Gider bölümlerinden yapıla
cak harcamalara ilişkin formül bağlı (R) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN —• Madde hakkında söz istiyen 
Yo'k. Maddeyi oyunuza arz ediyorum. Kabul 
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edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğünce gelecek yıllara geçici yüklenme
lere girişilmeye salahiyet veren kanunlar, bağlı 
(G) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
Vo:k. Maddeyi cetveliyle birlikte oyunuza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 9. —• Bu kanun 1 M'art 3963 tari
hinde yürürlüğe girer. 

2. — GÖRÜ! 

(T —- Ticaret Bakanlığı bütçesi : 

BAŞKAN — Ticaret Bakanlığı bütçesinin 
müzakeresine geçiyoruz. Tümü hakkında söz 
Adalet Partisi Grııpu adına Maeit Zeren'in. 

A. P. GMÎIIPU ADINA MACÎT ZEKEN 
(Amasya) — Adalet Partisi Senato Grupu adı
na, Cumhuriyet Senatosunun değerli Başka
nını, vekâlet erkânını ve sayın Senato üye
lerini hürmetle selâmlarım. 

«Ticaret Vekâleti» bütçesinin bugün mü-
zaikeresi münasebetiyle, bu vekâletin •doğru
dan doğruya veya bilvasıta tedvir ettiği hiz
metler üzerinde, Adalet Partisinin görüşleri
ni arz etmek için huzurunuza geldim. 

Ticaret Vekâletine, bu yıl 26 135 908 lira, 
yani genel bütçenin % 02 si nisbetinde bir 
meblâğ verilmiştir. 

İzahatımız sırasında, Ticaret Vekâletinden 
beklenilen hizmetlerin hudut ve şümulü beli-

4.2.1963i O : 1 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 

Vok. 'Maddeyi oyunuza arz 'e'di'y'orıtm. Kalbul 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 10. — Bu kanunu Maliye ve Ba
yındırlık Bakanları yürütür. 

BAŞKAN— Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmişitir. Tasarının tümünü açık oyu
nuza arz ediyorum. 

Bir tezkere var okutup ıttılaınıza arz ede
ceğim. 

LEN ÎŞLER 

receği cihetle verilen tahsisatın ne derece ki
fayetsiz ve mütevazi bir meblâğ olduğu 'ken
diliğinden anlaşılacaktır. 

Bu itibarla konuşmamızı rakamlar üzerin
de değil, izm et I er üzerinde yapacağız. 

Arkadaşlarım, eski ve yeni Anayasaları
mızın, icra organına tevdi ettiği hizmetler, 
«de rai vazifeler» adı altında bir bütün teş
kil ederler. 

Bu «bütün» icra organının çeşitli bakan
lıkları arasında- taksime uğramıştır. Ancak 
vazife ve teşkilât kanunlarında ifadesini bu
lan, iş bölümünün kusurlu bir şekilde ya
pılması vekâletler arasında 'salâhiyet teca
vüzlerine ve hizmetlerin ifasında tedahülle
re yol açmıştır. 

Şayet Ticaret Vekâletinin birçok konular
da, muvaffak olmadığı bir vâki ise, hâdisenin 
illetini ibu noktada aramak doğru olur. 

Ticaret Vekâleti uhdesine tevdi edilen hiz-

3. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

(hı m hu riy et Sen atosu Başkanlığın a 
Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Cahit 

Akyar 31 Ocak 1963 tarihinde partimize kay
dolmuştur. 

Saygılarımla, arz ederim. 

Y. T. P. Meclis Grupu 
Başkam 
Erzincan 

Sadık Perincek 

BAŞKAN —• Ittılaınıza arz edilmiştir. 
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metleri lâyikı ile ifa edemiyen vekaletlerin 
başında gelir. 

Arkadaşlarım, «fiyat problemini» cvlevi-
yetle dikkatinize arz etmek isterim. 

Fij^atlarm arz ettiği manzara sadece va
rılan sonucu göstermekle kalsa idi, bu dere
ce öncelikle üzerinde durmazdık. 

Fiyatlar, geçmiş faaliyetlerin vâsıl olduğu 
neticeyi 'gösterdiği kadar, 'gelecekte vâki ola
cak bilcümle iktisadi faaliyetlerin sebeplerini 
de »teşkil edecektir. 

Esefle beyan edeyim iki, iktisadi faaliyet
lerin içinde doğduğu ve ddğacağı 'bu fiyat va
sat, istikrarsızdır. 
'Eğer fiyatlarda istikrar olsa idi, muhtelif 

semtlerde birbirinin muadili 'sayılabilen .barı
nakların :arasında 'ki fiyat faikları, sadece semt 
farldariyle izah edilebilecek makûl sınırlar 
içinde ka'lırdı. Halbuki, aynı 'bölgede, aynı 
semtte ve 'hattâ aynı apartmanda bulunan, 
mesken dükkân ve mağazaların 'kiralarında 'bü
yük farklar vardır. 

Eğer fiyatlarda Ibir istikrar tolsa idi, 'bunu, 
emeğin 'fiyatı demek olan ücret sistemimizde 
görmemiz ieabederdi. Halbulki resmî se'ktöre 
ve huisusi sektörde aynı iş 'şartları altında eme
ğini 'kiralayanların ücretleri arasında insan 
haysiyetini rencide edebilecek farkların mev
cudiyeti igayrikabili inkârdır. 

Şayet fiyatlarda bir istikrar olsa idi, müs-
talhsil ve müstehlik tbö'lgeler arasındaki fiyat 
farkları 'bu iki bölige arasında 'bulunması ica'b-
eden makul 'seviyenin sınırları arasında kalır
dı. Halbuki giyecek ve yiyecek maddelerinin 
fiyatları (her 'bölgede, ıh afta aynı mahallenin 
iki ba'klkalı arasında şayanı 'hayret farklar !gös-
term'e'ktedir. 

'Misalleri .'çoğaltmakta bir fayda ummuyo
ruz. Ancalk işaret etmek iisteriz ki, me>kân için
de vâki olan bu 'farklar zaman içinde daha da 
üzücüdür. 

'Geride öylesine yıllar bıraktık ki, ,o .gün
lerden elimizde 'kalan eşyaları «bırakıp gi
denler nur içinde yatsın»1 diye 'hayıflanarak 
'kullanmaktayız. Elsasen fiyatların, tşalutlî is
tikametteki temevvüçleri, toptan 'eşya fiyatla
rı indehsi ile de sabi'ftir. 

Bütçe (gerekçesinin 35 nci sayfasına bera
berce bir göz atalım. Ancak 1962 yılı 'sonuç
ları aylık olarak tanzim edilmiştir. İyi bir 
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mulkayes'e yapabilmek için, aylık tezahürlerin 
ortalamasını almak suretiyle yıla irca etmemiz 
icabeder. Çünkü yıllık neticeler, aylık netice
lerle .mukayese edilemez. 

13u takdirde 
19153 yılında 
1958 » 
1959 » 
1960 » 
19161 »' 
1902 » 

100 'olan 'fiyatlar 
190 
227 
239 
246 
259 'olmuştur. 

Demefeki toplam eşya iiyatları 1953 den 
1962 yılına kadar dokuz yılda 159 artış 'kay
detmiştir yani tioptan eşya .fiyatlarında her yıl 
ortalama 17 ıl/2 bir yükselme olmuştur. 

1960 ilâ 1962 yılı araisında da -fiyatlarda bir 
duraklama olmamış, bu iki yılda ortalama 
onar puan = başka bir ifade ile onar kuruş 
yükselme olmuştur. 

Hattâ 1961 ve 1962 yılı arasındaki artış 13 
(kuruştur. 

1962 yılının aylık ıgörünüşleri yıla irca edi
lirse bu rakamlar üzerinde kimse ile ihtilâfı
mız lolmıyacaktır. 

Hulâsa, fiyat maikanizmasınm bozukluğu yü
zünden bu makan'izmanm tanzim ettiği sosyal 
adalette bozuktur. Sermaye ür'ke'ktir müste'Mik 
muzdariptir. 

'Bu balh'si kapamadan evvel, muhtemel bir 
itirazı cevaplamak isteriz. 

Kira bedellerini ve ıgıda maddelerinden bâ
zılarının fiyatlarını belediyeler ayarlıyor; yi
yecek maddelerinden çoğunun fiyatlarını Sa
nayi Vekâletine bağlı müesseseler tâyin ediyor; 
nakliye bedellerinin bir kısmını Ulaştırma Ve
kâleti tan'zim ediyor. 

«iRu itibarla fiyatlardaki istikrarsızlıktan 
ötürü Ticaret Vekâletini muhatap tutmama'k 
icabeder» denebilir. 

Esasen bizde aynı görüşteyiz bir meseleyi 
birden ziyade, müels'se'seler birbirine tedahül 
ederelk tedvir 'ederlerse elbette kimıseye mesu
liyet teveectüh etmez. Aksi halde, Ticaret Ve
kâletinden Ihiçbir husu'su sormamamız icabeder 
çünkü Vekâletin, fiyat probleminde bir üst 
kontrolü olmazsa meselâ dış ticaretin seyri de 
ona göre değişir, fiyatı artan metaın ihraç ka
biliyeti tazalır, fiyatı düşen metaın ki de aksi
ne çoğalabilir. 
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'Mulhterem arkadaşlarım, şimdi Vekâletin 

(hazırlamakta olduğu 'bir kanun üzerinde 'birkaç 
söz- (söylemek isteriz. Bu ««Etiket ıneeburiyeti»' 
Kanunudur. 

Etiket meselesi - fiyat meselesi ile irtibat
lıdır. Anca'k, etiketlemenin geçmiş tatbikatı 
'bizi (bir 'hayli düşündü emektedir. Bir yandan 
etiket 'koymak m edburiy etinde 'olan ticaret er
babının mâruz kaldığı sıkıntı, diğer yandan 
matlup neticenin istihsal edilememiş olması 
karşılısında müstakbel tatbikatı tereddütle kar
şılamaktayız. 

Her 'halde, etiket koyma mecburiyetinin, 
mevzuunu, mulhtevasını ve şümulünü iyi tâyin 
etffie'k zorundayız. Adı geçen kanun meclisle
re sevk 'edildiği zaman Ibu konudaki igö misleri
ni izi etraflıca -ortaya .koyacağız. 

Mulhterem arkadaşlarım, 'biraz da fiyatların, 
içinde doğduğu vasattan, yani metanı pazarlan-
masmdan, (hususiyle 'hallerden, panayır ve fu
arlardan bahsetmek isteriz. 

Esaısen, Ticaret Vekâletinin ,«!hal(ler* idaresi» 
kânunu üzerinde 'hazırlık yaptığını biliyoruz. 

Vekâletin bu konuda hazırla ma lüzumunu 
duyması, 'bugün içinde 'bulunduğumuz duru
mun memnuniyet verici olmadığına bir işaret
tir. 

'Hakîkaten. Iher türlü malhsulâtın pazarlan-
masmda 'büyük aksaklıklarımız vardır. Geniş 
mân asîyi e pazar mevzuu her şeyden evvel, arz 
ve talep eribalbının organizasyonu işidir. Bn 
•organizasyon, 'kifayetli ıbir mekân ve metain 
bozulmadan muhafazasını mümkün 'kılacak 
modern tesisler ister. Bugün ıha I derdini lâ-
yikı 'ile 'hal edebilen kasabalarımızın sayısı yok 
denecek kadar azdır. M'üstabsıim ıbir yıl emek 
palhasına meydana getirdiği ma'hsül, fena -şart-
3lar altında re dağınık 3ıir şekilde satışa arz 
edilmektedir. 

Bilhassa toptancı Ihalierin yanı (başında, pe
rakendeci Mllerin 'bir birini kontrol edercesi
ne tesir edilememiş olması, arz ve talep ıne-
'feâttizmâsinın fonksiyonel bir tarzda işlemesine 
mânidir. "Halbuki bu iki tesis, 'bir1 makasın iki 
ağzı mesaJbesinde Mi2umlu ve zaruridir. Oün-
(kü toptancı haller, arz 'erbabı olan müstahsili 
Ve peralkendeci hallerde %unlara -karşı talep -er-
•bıalbmı titfga&itee hale getirirler. 

Üstelik Ibu fekiMe kurulacaik pazarların, 
mutavassıl kaplar gibi 'birbirine, «(haberleşme 

4.2.1963i 0 : İ 
ive ulaştırma» imkânları ile 'bağJan'ması ieab-
eder. 

Pazarların ve bunlarla sıkı münasebeti olan 
müsteMik kütlelerin, tabiri mazur .görün «kör 
e'be oynar gibi»1 karanlığa kol uzatmaları şa
yanı teessüftür. 

Vekâletin bu duyurma işinde, Devlet rad
yosundan IbUg'üne kadar istifade yolunu açma
mış olmasını anlıya mıyoruz. 

Şimdi 'bu izabatm ışığı altında, Vekâlet ca
miasına soruyoruz. Türkiye'de organize kale 
girişmiş toir pazar var mıdır denebilir ,mİ? 

O halde, 'hazırlığı yapılan, haller idaresi ka
nunu ile, aslında mevcudolmıyan Ibir şeyin ida
resi ile meşlgul olmuş bulunuyor muyuz? 

Yurt içinde bilhassa illkjbalhar ve sonbahar-
da tertiplenen dağını'k panayırlarda artık 
fonksiyonunu kaybetmiş durumdadır. Bunlar 
müstalhsıl ve müstehlikin ihtiyaçlarından çok 
belediyelerin eğlence resmi tahsil ettikleri -mü
esseseler -haline gelmiştir. 

Uzun ıbir mazisi olan panayırların fonksi
yonlarına uygun bir şekilde tanzimi ve bilhas
sa ve modern bir limana kavuşmuş olan Sam
sun'da bir fuar tesisi eayi teemmüldür. Bu 'bah-
si kapamadan evvel yine varidi hatır olan bir 
itirazı cevaplamak isteriz. Haller, panayırlar 
ve pazarların ,gerek telsisi gerekse idaresi bele
diyelere mevdu (hizmetlerdir. Bu itibarla Ti
caret Vekâletini mulhatap görmemek icalbeder 
denebilir. Yine tekrar edelim çeşitli müesse
selerin aynı işleri Vdkâlet'in 'hizmetleri ile te
dahül ederek ıgörmeleri derdin illetini teşkil 
ediyor. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi biraz da 
kooperatifçilik mevzuuna gelelim. ;Elsasen Ve
kâletin kooperatifçilik ile ilgili Ibir kanun üze
rinde ^çalıştığını (biliyoruz. Vekâletin bu 'ko
nuda hazırlanma lüzumunu duyması da Tür
kiye'mizde cari kooperatifçiliğin memnuniyet 
verici olmadığına bir delildir, ^ooperat'ifçilîkt'en 
muradolunan maksat iktisaden zayıf olanları 
yardımlaşma esasına müstenidolarak bir araya 
top'lama'k suretiyle iktisadi yarışmada zayıfı 
güçlü kılmak demektir. Teorik bakımdan şa
yanı tebrik -olan bu gayenin bizdeki kötü tat-
Ibikatını gelecekteki tatbikatın güçlüklerini teş
kil edecektir, istihsal sabasında 'kredi saba
sında istihlâk sabâsında tarımda ve menken in-
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şaatı salha'smda kurulmuş hiçbir kooperatif 
yoktur ki üyeler idare kurullarının iyi niyetine 
ve 'başarısına gönülden inanmış olsunlar. Bu 
yüzden 'kuruldukları 'hakle ma'ksatlarına ulaş
madan tasfiye »olanlar vardır. Mevcudıyetler'i-
ni ancak muhafaza edebilenlerde yarı canlı 
-halde statülerine aldıkları 'gayelerini (gerçekleş
tireni emektedirler. 

Büyük tesislere .sırt verdikleri için beka 
bulan 'kooperatifler de partizan ceM'şruelerin 
sahnesi haline gel mislerdir. Bir misal olarak 
pancar ekicileri kooperatiflerinin kongrelerini 
zikredebiliriz. Bu kongrelerde .'bulunan Tica
ret Vekâletinin komiserleri •bir seyirciden fark
lı değildirler. Esnaf kefalet kooperatifleri 
çok emniyetli birer yatırım saikaları oldukları 
halde lâyılkı ile kredi sağlıyamamaktadırlar. 
Bu -kooperatiflere men'sup esnafın ortalama 
olarak 1 300 lira 'kredi sağlıyalbildikleri vakıa
sı karşısında kooperatifin gayesine erdiği güç
süzün güçlüye karşı korunduğu düşünülebilir 
mi. Yeni hazırlanacak kooperatifçilik kanu
nunun Ibütün veçheleri ile yurdumuza faydalı 
olması en ıbüyük dileğimizdir. Bu 'b'ahlsi kapa
madan evvel tütün eskicilerinin bilhassa korun
maya mulhtaço'lduklarmı belirtmek isteriz. İki 
milyona yakın 'bir vatandaş toplululğu (bu mah
sul yerinden geçimlerini temin etmektedirler. 
Mütesanit hareket ettikleri ekseri ahvalde ifa
de edilen alıcılara karşı pek zayıf durumda 
olan ekicilerini himayesi Ibir -zarurettir. Tedi
ye muvazenemize bu yoldan sağlanan döviz 
rantresinin 109 milyon dolar yani takriben bir 
milyar Türk lirası olduğu hatırlanacak olursa 
tütün ekicilerimize karşı bu «kürsüden sadece 
minnet ve şükran ifadeleri sunmamız 'kâfi gel
mez 106O - 1961 ihracat sezonunda tütünün İş
gal ettiği mevki takriben ,% 28 dır. 

Muhterem arkadaşlarım tütün bir ihraç 
metahı 'olduğundan bu safhada çalışanların kü
çük işletmelere sahip bulunmaları sebebi ile hi
mayeye müstahak olduklarından bahsettik. 

İncir, üzüm ve fındık müstahsıllarını da aynı 
çevrede mütalâa etmek icabeder. 

Bir gün fiyat tatminsizliği yüzünden incir ve 
üzüm sahaları bozulur da daha tahminkâr oldu
ğu için meselâ başka ekimine tahsis edilirse ki. 
bugün varidi hatırdır yazık olur. 

4 .2 .1963 O : 1 
A. Partisinin, bütün bu müstahsili içine, alan 

su görüşünün Ticaret Vekâletinde makes bulma
sını dileriz. 

«Müstahsilin eline geçen meblâğ, nihai satış 
fiyatına en yakın olan bir ölçüde olmalıdır.» Ar
kadaşlarım. Bir yandan nüfusumuzun beslenme
sinde, diğer yandan dış ticaret muvazenesinin 
sağlanmasında büyük yeri olduğuna kaani bu
lunduğumuz Balıkçılık mevzuu, bugün gayesine 
ulaşmış denilemez. 

Başlıbaşma bir ihtisas ve gayret işi olan bu 
konuda çok şey söylendi, fakat henüz hiçbir şey 
yapılamadı. 

Ticaret Vekâletinin, Et ve Balık Kurumunu 
ilga ederek. 

«Su Ürünleri Genel Müdürlüğü» kanunu ile 
yeni bir teşkilât kurmaya hazırlandığı malûmu
nuzdur. 

Adı geçen kanun meclislere sevk edildiği za
man, faydalı olmak maksadiyle, üzerinde tartış
mak imkânını bulacağız. Ancak yeni kurulacak 
müessese ile, Et ve Balık Kurumuna mensup me
mur ve müstahdemlerin mutazarrır edilmemesi
ni de işitmek ve görmek isteriz. 1961, 1962 yılı 
ihracat sezonunda taze balık ihracatımızın tu
tarı 1,8 milyon dolardır. Bu miktar 382 milyon 
dolar olan genel ihracatımızın ikyüzcle birinden 
azdır. 

Muhterem arkadaşlarını. 
Dış tieraetimizin arz ettiği manzara üzerin

de de söyliyecek birkaç sözümüz vardır. 
Konuşmamıza bir başlangıç olarak, 1961, 

1962 ihracat sezonunun verdiği rakamlar ala
lını. 

Bu devrede ihracatımızın genel yekûnu 382 
milyon dolardır. Halbuki 1962 yılı ithalât prog
ramı hacını 560 milyon dolar üzerinden tesbit 
edilmiştir. Şu hale nazaran, dış ticaret bilanço
muz 180 milyon dolar açıkla kapanmış olacak
tır. Bu açığın çeşitli yardım ve kredilerle kapa
tılması derpiş edilmiştir. 

Görülüyor ki, esasen tahdide tabi tutulmuş 
olan ithal hacmim, kendi kaynaklarımızdan kar-
şılıyaeak durumda değiliz. 

îşte bu gerekçe iledir ki, kota sistemini pren-
sibolarak kabul ediyoruz. 

Ancak, kota sisteminin tatbikatında, birta
kım «suiistimal» denebilecek hareketlerin önlen
memiş olmasını, Ticaret Vekâleti için bir kusur 
telâkki ediyoruz. Bununla tahsisli ithal malı lis-
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fesinin, dejenere edilerek tatbikatta liberasyon 
ithâl malı listesine çevrilmiş olmasını kaydedi
yoruz. 

Dış ticaret bilançomuzda muvazenenin nor
mal olarak tesisi şüphesiz ki, ihracatımızın teş
viki ile olacaktır. 

1962 yılında, 382 milyon dolar olarak beyan 
ettiğimiz ihracat hacmimizin, 280 milyon doları 
yani üçte ikisi altı kalem ihraç nıetaı ile temin 
edilmiştir. Bunlar başta tütün olmak, üzere, 
canlı hayvan, fındık, kuru üzüm, küspe ve ar
tıklar, pamuk ve kromdan ibarettir. Eski yıllar
da, 21 milyon dolara yükselen şeker ve melas 
ihracatımızın 1962 sezonunda 4,5 milyon dolara 
düşüşü bir hayli düşündürücüdür. Bu gerileme
den şeker sanayiinin ve geniş bir kütleyi kaplı-
yan pancar ekiminin müteessir olduğu muhak
kaktır. 

İhracatımızın geliştirilmesi* için para kredi 
sahasında ittihaz edilebilecek tedbirleri bahsimi
zin dışında tutacak olursak, formaliteleri kısalt
mak, standardizasyon muvaffak olmak, pazar 
bulmak gibi tedbirler üzerinde çabamız .icabet-
mektedir. 

Hariçteki ticaret müşavirlerimizin, ticaret 
ataşelerimizin, kadroları dar, fakat sahaları ve 
mesuliyetleri geniştir. Bu kadrolara tâyinler ya
pılırken, Devlet lisan imtihanlarından geçmiş 
olmak kaydının aranmaması da ayrıca üzülecek 
bir husustur. Meselâ Kıbrıs'a tâyin edilen müşa
virimizin Türkçeden başka bir dil bilmediği söy
lenilenler arasındadır. Halbuki Kıbrıs'ta İngiliz
ce ve Rumca da resmî dildir. 

Üstelik hariçteki kadrolarımızdan gelen ikti
sadi haberler, vekâletin dosyalan arasında bu-9 

Ilınmakta ve bunların duyurulması işine ehem
miyet verilmemektedir. Vekâletin ittihaz ettiği 
tedbirlerin kotaların yalnız resmî gazetelerde 
yayınlanması, aleniyet ve duyurma işini gayesi
ne ulastıramaz. Devlet radyolarından Ticaret 
Vekâletinin behemehal istifade etmesi hususun
da ısrarlıyız. 

Muhterem arkadaşlarım ; 
Buraya kadar vâki izahatımızla iç fiyatlardaki 

istikrarsızlıktan; pazarlama ve piyasa hareket
lerinin duyurulması işindeki aksaklıktan, koo
peratifçiliğimizin gayrimuvaffak tablosundan, 
dıs ticaretimizin hazin manzarasından bahsettik. 

4.2.1963i O : 1 
Toprak Mahsulleri Ofisinin ve Ziraat Banka

sının durumları hakkında, Vekâletin bütçe rapo
runda yeteri kadar izahat vardır. 

Şimdi bütün bunlara ilâveten, çok önemli gör
düğümüz için, «Vazife ve teşkilât» Kanunundan 
da kısaca bahsetmek isteriz. 

Sözlerimizin başında, Hükümete mevdu vazi
felerin, «îcrai vazifeler» adı altında bir bütün 
teşkil ettiğini. 

Bu bütünün, muhtelif vekâletler arasında, iş 
bölümü esası üzerinden, salâhiyet tecavüzlerine, 
hizmet tedahüllerine yol aemıyacak şekilde tak
sim edilmesi zaruretine işaret etmiştik. 

Her yıl Ticaret Vekâleti bütçesi tenkid edi
lirken, birçok aksaklıkların sebebi olarak «Vazife 
ve teşkilât» Kanununa temas edilir ve vekâlet 
mensupları da bu kanunu tenkidlere karşı âdeta 
bir mazeret, bir siper olarak kullanmak suretiyle, 
yeni bir tasarı üzerinde çalışıldığını yakında 
Meclislere sevk edileceğini beyan ederler. Fakat 
bu kanun bir türlü hazırlanamaz. 

Filhakika, eskiden hazırlanmış bir, «Vazife ve 
Teşkilât Kanunu» vardır. Bu defa da vekil de
ğiştiği için tasarı beğenilmez ve daha yeni bir 
tasarı üzerinde çalışıldığı ifade edilir. 

Biz, vekâleti bir müessese olarak daimî, ve 
vekilleri de muvakkat olarak kabul ettiğimizden, 
bu nevi köklü kanunların vekil tarafından değil, 
vekâlet tarafından hazırlanması tezini savuna
cağız. 

îşin daha da garip olan bir tarafı var : 
Bir yandan yepyeni bir tasarı hazırlanacağı 

söylenirken, diğer taraftan ilgası düşünülen ka
nuna, maddeler ekliyen kanun tasarıları Hükü
metçe Meclise sevk edilmiştir. 

Anlaşılıyor ki, bu mesele ciddiye alınmamak
tadır. 

Muhterem arkadaşlarım, Vekâletin bütçesiyle 
ilgili görüşlerimizi telhisan arz ettik. 

Huzurunuzdan ayrılırken hepinizi tekrar 
Adalet Partisi adına hürmetle selâmlarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Y. T. P. Grupu adına Sayın 
Orhon. 

Y. T. P. GRUPU ADINA SABAHATTİN 
ORHON (Giresun) — Muhterem Başkan, muh
terem senatörler; 

Yeni Türkiye Partisi Senato Grupu adına Ti
caret Bakanlığı bütçesi mevzuundaki görüşleri-
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mizi arz etmeden Önce hepinizi, Sayın Ticaret 
Bakanını ve Bakanlık erkânını saygılarımla se
lâmlarım. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bütçenin tümü üzerinde cereyan eden görüş

melerde de tezahür eylediği veçhile, ticari ve ik
tisadi işlerimiz bugün ve daha uzun yıllar mem
leketimizin âdeta hayatiyeti ile ilgili en Önemli 
meselelerimizin başında yer alacağına şüphe yok
tur. 

Hükümet faaliyetlerinin plânlı bir devreye 
intikal ettiği şu sırada da, ekonomik işleri; mem
leketin ana dâvalarının çözümünde birçok mese
leleri halledici ve geliştirici unsurları bünyesin
de topladığı dikkati nazardan uzak tutulmıyarak, 
diğer meselelere takdimen ele alınması icabeden 
bir mevzu olarak görmekteyiz. 

Hükümetlerin bu sahada muvaffakiyet gös
terebilmelerinin âmili, ancak sağlam bir bütçeye 
mâlik olabilmeleri, müstakar bir para ve bu
nunla müterafik düzenli bir kredi politikası gü-
debilmeleri ile mümkün olacağına şüphe yoktur. 

Memleketimizde iktisadi ve ticari mevzular 
ele alındığı zaman ortaya çıkan hakikat, karak
teristik vasfımızı teşkil eden, iktisaden geri kal
mış bulunduğumuz realitesidir. Hemen işaret 
edelim ki, Hükümet isabetli bir şekilde bu reali
teye parmak basarak faaliyetlerini hürriyet reji
mi içinde hızlı ve plânlı şekilde kalkınmaya tek
sif etmiş bulunmaktadır. 

Plânın özelliğini teşkil eden karma ekonomi 
fikrinin, bâzı doktriner tefsirlere yer vermesini 
ve zararlı istikametlerde istismar edilmesini ön
lemek için bütçenin tümü üzerindeki konuşma
larda sorumlu Hükümet mensuplarının verdiği 
izahat memnuniyet verici olmakla beraber, tat
bikatta özel teşebbüsü ürkütücü bâzı tedbirlerin 
henüz alınmamış bulunması, yani âmme idare
sinden başlamak ve sermaye piyasasının teşek
külünü sağlamak amacını güden reformların, 
tahakkukunun gecikmiş bulunmasına işaret et
mek isteriz. 

Bu teehhürlerin hürriyet rejimi içinde ikti
sadi kalkınmamızın temeli olarak telâkki ettiği
miz sermaye teşekkülünün taazzuvunu da gecik
tirmesi başlıca kaygumuzdur. 

Yeni Türkiye Partisi olarak, istikrar ve gü
venlik unsurunu göz önünde bulundurmak sure
tiyle, ticaret hayatının serbest piyasa mefhumu 
içinde geliştirilmesini şiddetle arzulamaktayız. 

4.2.1963 O : 1 
Bundan dolayıdır ki, Hükümet programların

da ifadelerini bulan iç piyasanın tanziminde ve
rimsiz neticeleri, çok denenmiş zecrî usuller ve 
müdahaleler yerine, normal iktisadi tedbirlerin 
esas tutulacağı hakkında beyanların tatbikatta 
samimiyetle icrasını görmek arzusundayız. 

Tecrübeler göstermiştir ki, fertlerin şahsi 
hürriyetlerine halel getirmeden yapılacak müda
haleler ancak hususi teşebbüsler tarafından ba
şarılabilir. 

Serbest rekabet, serbest tasarruf gibi kendi 
hürriyet prensiplerine sadık kalmak suretiyle, 
risklere girmek ve projelerini tatbikata intikal 
ettirmek hususlarına ve güç işleri başarmak yo
lunda olan hususi teşebbüsün, iktisadi kalkınma
da gittikçe artan ehemmiyetli bir rolü bulundu
ğunu kabul etmek iktiza eder. 

Yeni Türkiye Partisi olarak, serbest piyasa
nın tekevvününde hususi teşebbüsün gayrikabili 
ihmal bir unsur bulunduğunu göz önünde tuta
rak, normal ve iktisadi tedbirleri araştırmada 
Hükümetin hususi sektörü yalnız kendi menfaat
lerini düşünen kimseler görmesinden ziyade, o 
piyasanın bizzat âmili bulunduğu anlayışı içeri
sinde, kendisine yardımcı telâkki eylemesini be-
nimseınişizdir. Bundan dolayıdır ki, Karma Hü
kümet programında ifadesini bulan «Devlet, ik
tisadi alandaki vazifesini yaparken, özel teşebbü
sün yatırım şevkini veya güven ve istikrar için
de çalışma imkânlarını önleyici, kırtasiyeci ve 
firenleyici lüzumsuz müdahalelerden uzak kala
caktır.» ibaresini takdirle andığımız kadar bu
nun tatbikatını da dikkatle izlemekteyiz. 

Muhterem senatörler; Hükümet, programın 
ve plânın muvaffakiyetle tatbikata intikalinde 
çok önemli gördüğümüz bir husus da gelişmekte 
olan memleketlerde hususi teşebbüsün faaliyetine 
meydan verecek uygun bir zeminin yaratılmış ol
masının icabedeceği gerçeğidir. Böyle bir zemini 
yaratacak iklimin ise, iş adamları ile onun hükü
meti ve memurları arasında millî menfaatleri, 
şahsi menfaatlerin üstünde tutan bir anlayış ve 
tam bir iş birliği zihniyeti ile, işlere sahip çıkma 

^heyecanının hâkim olacağı, düzenli münasebet
lerin cereyan ettiği bir havadan doğacağı tabiî
dir. 

Ticari ve iktisadi işlerde zuhur eden problem
lerin halli, süratle karar alınmasını ister. Bu ka
rarları alacak vazifeliler işlerle lâyıkı veçhile 
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alâkalanarak insiy at irini kullanamadıkça o isler 
aktüalitesini kaybedebilir. 

Halbuki hususi teşebbüs bu aktiialitenin için
de hayatiyetini devam ettirmek mecburiyetinde
dir. Ayrıca rekabet ve geçim kaygısı içinde bu
lunduğundan rakibinden önce neticeyi istihsal 
için her türlü yolları denemek ve hattâ bâzı ka
pıları zorlamak mecburiyetinde kalabilir. Bâzı 
ahvalde de kendi lehine hususi durumlar yarat
maya muvaffak olabilir. İşte böylece haksız re
kabetler doğar ve şiar edinilmiş bulunan umumi
lik ve eşitlik prensipleri de zedelenebilir. 

Kanaatimizce bunda başlıca sebep henüz 
Devlet sektöründe mesuliyet ve salâhiyet prob
lemlerinin kesin bir şekilde halledilmemiş bulun
masıdır. 

Maalesef bizde görülegelen tatbikat mesuli
yetin aşağıya doğru itilmesi ve salâhiyetin ise 
taassuba varan bir titizlikle yukarı kademelerde 
toplanması temayülünden doğmaktadır. 

Öyle tahmin ederiz ki, bu taassuptan kurtu
lup mesuliyet aşağıdan yukarıya ve salâhiyet 
yukardan aşağıya doğru çerçevelendirilebildiği 
ve yukarının mutlak bir murakabesinin teessüs 
ettiği gün, muamelâtımız kırtasiyecilikten çıka
cak ve işlerimiz süratle bir tempoya kavuşabi
lecektir. Bu neticenin istihsalinde, şüphesiz ka
lifiye personelin rolü büyüktür. Bakanlık Dev
let Personel Kanununu bekliyi1 dursun, bu işin 
halli için gayret göstermelidir, (leçen yıl büt-
çesinde de görüşlerimizi arz ettiğimiz veçhile 
iktisadi ve ticari muhalif ile münasebette bulu
nan personele, bu işlerde vazifelendirildikleri 
müddete inhisar etmek ve müktesep hak olma
mak üzere durumları ile mütenasip hususi bir 
ücret rejimi düzenlenmelidir. Böylece bugün 
bâzı vazifelilere dağıtılmakta olan ek görev 
tahsisatların tevzi şeklinin, düzenlenecek rejim 
içinde salim bir usule raptı da mümkün olur. 

Serbest piyasa ile temasta bulunan persone
lin ücret rejimi üzerinde ehemmiyetle durmak 
mecburiyetindeyiz. Bugünkü tatbikattan bir 
misal vermek icabederse, meselâ bu Bakanlığın 
murakabesi altında bulunan Ziraat Bankas^ 
Umum Müdürünün ücreti, bırakınız hususi te
şebbüste çalışan bir personel ile mukayeseyi, 
fakat hususi bir bankanın umum müdürünün 
aldığı ücretle mukayese edildiği takdirde gülünç 
denecek kadar düşük bir s-eviyededir, 
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Muhterem Senatörler; Ticaret Bakanlığının 

garip bir talihi vardır. Cumhuriyet Hükümet
leri bütçeleri içerisinde daima en az masraf'pa
yına sahibolagelmiştir. Yüksek tetkiklerinize 
arz edilen bütçe içerisinde de mevki, umumi 
masraf bütçesinin % 02 si kadardır. 

Halbuki hususiyeti itibariyle bu Bakanlık, 
memleketimizde kendisini doğrudan doğruya 
veya dolayısiyle alâkadar etsin veya. etmesin 
her nevi ekonomik hâdisenin muhatabı bulun
makta ve hattâ umumi efkâr önünde zaman za
man da sorumlusu zannedilmektedir. 

Bu yanlış kanaatin tahassulunda Bakanlığın 
da kusursuz bulunduğunu iddia etmek kolay de
ğildir. Çünkü: Bu Bakanlık 1989 yılında ted
vin edilmiş, teddvin edildiğinden bu yana ge
rek dünya ve gerekse memleketimiz ekonomisin
deki yeniliklere cevap vermekten, yoksun bir 
Teşkilât Kanunu ile idare edilebilmek eabasın-
dadı r. 

Hemen her yıl bütçe müzakereleri sırasında 
tenkid mevzuu olan bu husus, kanun projesi 
hazırlanmıştır, bütçe yılı içerisinde Yüksek 
Meclise sunulacaktır cevabiyle geçiştirilir ve fakat 
her ne hal ise, aynı talih yeni bütçe yıllarında 
Meclislerde bu mevzuun tekrar tenkid konusu 
olmasını önliyemez. 

Filhakika, bu kere komisyon müzakereleri 
sırasında Sayın Bakanın verdiği izahata göre 
bu konuda geçen yıl içerisinde ileri derecede 
çalışmalar ve hazırlıklar olmuşsa da gayrikâfi 
görülmüş olmalı ki, bu çalışmalara yeni bir 
istikamet verilmek emeliyle durdurulduğu biz
zat Bakan tarafından beyan edilmiş bulunmak
tadır. Son yıllar zarfında iki defa Bakanlık so
rumluluğu yüklenen Sayın Bakanın bu hususta
ki çalışmalara kıymetli tecrübe ve görüşlerini 
de katarak umumi heyetinize sunacağı yeni 
teşkilât kanununun her veçhile kâmil ve olgun 
bir eser olacağına şimdiden inancımızı beyan 
eder, bu husustaki Bakanlık talihsizliğinin za
manlarında yenileceğini ümidederiz. 

delecek böyle bir kanunun bütçeye tahmili 
muhtemel yeni mükellefiyetleri karşısında; bu
güne kadar cereyan eden bütçe görüşmelerinde 
tezahür eden, bütçenin açık verme istidadını 
taşıdığı hususundaki kanaatler muvacehesinde, 
Umumi Heyetin bahse konu Teşkilât Kanunu
nun müzakeresi sırasında anlayışlı bulunacağı-
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nı da şimdiden temenni etmekte faide mülâhaza 
etmekteyiz. 

Böyle bir kanunun düzenlenmesi, Bakanlığın 
diğer Bakanlıklarla olan münasebetlerinde vazi
fe tedahüllerine meydan veren bugünkü bâzı 
tahkikatı önlemekte de yararlı olacaktır. 

Muhterem Senatörler, 
öylesine tedvin edilecek bir Teşkilât Kanu

nu ile ekonomik muamelât karşısında Bakanlı
ğın durumu, Bakanlık teşkilâtının vazife ve sa
lâhiyetleri de vuzuha kavuşacağından alâkalılar 
hangi işin nerede başlayıp nerede biteceğini 
daha kolay kavrıyacaklar ve bu suretle dolam-
'baçlı yollardan kendi çıkarlarına göre kapı
lan yoklamak usullerini terk ederek kolaylıkla 
vazife sahiplerini bulabileceklerdir. 

Böylece ço'k edefbiyatı yapılan ticari ahlâk 
yoksulluğunun önlenmesi imkânları da ortaya 
çıkar. 

Bendeniz burada bu kanunun ticari hayatı
mıza getireceği ferahlıkları saymakla kıymetli 
vaktinizi daha fazla işgal etmek istemem; yal
nız şu kadarını ifade etmek • Merim ki, plânlı 
kalkınma devresinde kendisine oldukça ehem
miyetli vazifeler yüklenen özel sektör - Devlet 
sektörü münaselbatı yeni bir zihniyet içinde el 
'birliği yapalbil'diği takdirde muvaffakiyetli 
sonuçlar hâsıl olabilir. Böylesine bir zihniyet 
inkılâbı olmadıkça bu mevzudaki bütün faali
yetlerin israf edilmiş zamanlar ve heder edil
miş emeklerden ileri gidemiyeeeğinden endişe 
ederiz. Bundan dolayıdır ki böyle bir havayı 
benimsemiş bir Bakanlık Teşkilât Kanununun 
ehemmiyeti üzerinde bu kadar ısrar etmeyi lü
zumlu bulduk. Halen Yüksek Meclisin komis
yonlarında 'bulunan iktisadi Devlet Teşekkül
lerinin Ecorganizasyonu Kanunu Umumi He
yetinize sunulduğunda bu açıdan tetkik edil
mesinde fayda mülâhaza etmekteyiz, 

Bakanlığın murakabesi altında bulunan T. 
C. Ziraat Bankasını, memleketimizin iktisadi 
ve bilhassa zirai kalkınmasında en büyük va
zifeli bir müessese olarak görmekteyiz. 

Bu müessesenin bugün için zirai sahada his
sedilen kredilerin kâffesini karşılıyalbilmek 
imkânından mahrum bulunduğunu anlamakta
yız. Üst üste idrak edilmiş bulunan kötü mah
sul yıllarının doğurduğu, büyük müstahsil küt
lesindeki borç tediye güçlüklerinin banka 
menaibii üzerindeki menfi tesirlerini bir nisbet 
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dairesinde hafifletebilecek olan cari bütçeden 
bankaya sermaye hissesi karşılığı ve tohumluk 
(bedeli olarak ödenmesi gereken 141 milyon li
ranın tamamının Hükümetçe bugüne kadar 
bankaya tediye edilmemiş bulunmasından Hü-
mete sitem etmekte kendimizi haklı bulmak
tayız. Toprak değer bareminin, yeni fiyatlara 
göre tesbit edileceği yolundaki encümen gö
rüşmeleri sırasında izihar edilen vaatlerin ta
hakkukunu beklemekteyiz. 

Donmuş bulunan banka alacaklarına seyya-
liyet verebilmek hususunda bilhassa tarım sa
tış kooperatiflerinin konsolidasyon dışında ka
lan borçlarının sureti tasfiyesi üzerinde ehem
miyetle durulmasını bu yıl da tavsiye etmekte
yiz. 

Bu birliklerin kanun ve ana muka.Arelena-
melerinin revizyonundaki gecikmelerden üzün
tü duyduğumuzu arz ederiz. 

Çalışma sahalarında geniş ortak kütleleri
ne dayanan bu müesseselerden siyasetin tama
men çekileîbilmesi muhal görülmekle beraber, 
Bakanlığın^ kuracağı müessir ve bitaraf bir 
kontrol sistemi ile, siyaset zararlarının asgari 
hadde indirilmesinin mümkün olacağına kaa-
niiz. Meğer ki Bakanlık bu problemi çözmeyi 
kendisine mal edebilsin. 

Bu kooperatifler de siyaset kongrelerinden 
başlar. Halbuki Bakanlık bu kongrelere lâyık 
olan önemi vermez, oralarda kendisini, ekse
ri kooperatifçilik bilgisinden yoksun mahallî 
memurlarla temsil ettirir. Takdir edersiniz ki 
çoğu ahvalde mahallî memurlar, kendilerini 
o mahaldeki siyaset kodamanlarının tesirinden 
kurtaramadığından, kongre zaibıfları hakikate 
uyar olmaktan ziyade, arzulandığı gibi tanzim 
edilerek Vekâlete postalanır, işte Vekâlet bu 
dosyalar üzerindeki tetkikata göre hüküm ver
mek zorunda kalır. Kararlar mahalline tebliğ 
edilince, kırgınlıklar, güceniklikler vukubulur. 
Böylece de hakiki ve samimî ortaklar koope
ratiflerden soğuyarak bir köşeye çekilirler. 
Meydan siyaset erbabına kalır. Böyle böyle 
kooperatifçilik memleketimizde dejenere olma
ya yüz tutmuştur. Henüz teessüs etmeye baş-
lıyan kooperatifçilik teıibiyesi zedelenmiş ve 
yok olmaya başlamıştır. Kısa zamanda bu işe 
el atılmadığı takdirde memleketimizde koope
ratifçilik Anayasamızda ve Hükümet program-
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larında en mutena yerini almasına rağmen te
denniden kuritulamıyacaktır. 

Memleket ürünlerinin değerlendirilmesinde 
ınülıim bir fonksiyonu ifa eden bu müesseseleri 
tezeldeıı kurtarmaya çalışmak vekâletin önde 
gelen bir meşgalesi olmak lâzımgelir. 

Memleketimiz zirai mahsulleri arasındaki fi
yat münasebetlerinin tesis edilmesinde Ticaret 
Bakanlığına da düşen vazifeler bulunmaktadır. 
Bakanlığın bu hususta' alacağı ciddî tedbirlere 
intizar etmekteyiz. 

Birkaç senedir üzerinde durulduğu halde, 
Toprak Mahsulleri Ofisi Teşekkül Kanununa 
göre her yıl Haziran ayının ilk 15 günü içerisin
de ilân edilegelmektc olan hububat fiyatlarının, 
çiftçinin istihsal teminatını teşkil edecek müsta
kar bir fiyat takibini sağlamak amacı ile ekim 
hazırlıklarına başlamadan önce tesbit edilmesi 
hususundaki çalışmaların hâlâ neticelenmemiş 
bulunmasını hayretle karşılamaktayız. 

Bütçe raportörlerinin de tebarüz ettirdikleri 
veçhile yıllık harcamaları Devlet bütçemizin 
1/10 u hacmında bulunan Toprak Mahsulleri 
Ofisinin hâlâ bir vekil umum müdürle tedvirin-
deki hikmeti anlamakta mazuruz. Hele bu ve
kil umum müdür kendisini murakabe eden bir 
vekâletin, o müessese ile alâkalı seksiyonunun 
da sorumlusu olduğu takdirde işlerinin tedvi
rinde uğranacak müşkülâtın takdiri güç olmasa 
gerektir. 

Memleket iaşesinde ekmeklik hububat te
mininde vazifelendirilmiş bu müessesenin Türki-
yemiz iktisadiyatında mühim bir rolü ve mem
leket sathında yaygın bir teşkilâtı vardır. Bu 
müessesenin son zamanlarda vekil, umum önüdür
ler ile tedviri usulünün bir itiyat haline getiril
mesinden ve adeta sahipsiz kalmasından endişe 
duymaktayız. 

Memleket iaşesinin halen de çok mühim bir 
problem olmakta devam ettiği bir zamanda, bu 
müessesenin rasyonel bir şekilde çalıştırılmasını 
memleketin yüksek menfaatleri iktizası olarak 
görmekteyiz. 

Bugün bedelini Türk lirası ödemek suretiy
le temin ettiğimiz Amerikan surplus maddeleri
ni, yarın Birleşik Amerika Cumhuriyetleri surp
lus maddelerinin satış siyasetinde bir değişiklik 
vukubulduğu takdirde, döviz mukabili temin et
mek zarureti karşısında, dış tediye muvazenemi
zin ne hale geleceğini düşündüğümüz takdirde, 
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Hükümetin memleket iaşesi meselesini i ciddî şe
kilde ele alarak bir programa bağlaması lüzu
mu ortaya çıkar. Böyle menfi hir ihtimalin dış 
tediye muvazenemizde açacağı rahne 100 milyon 
$ nin üstünde olur. 

Bütçenin tümü üzerinde Sayın Maliye Baka
nının vermiş bulunduğu izahlar, o sırada söz al
mış bulunan muhterem hatiplerin beyanlarını 
hep dinledik. Dış tediye muvazenemizdeki kro
nik hale gelmiş bulunan açıklar ve yüklerin kar
şılanış şekilleri üzerinde tenevvür etmiş bulun
duğumuzdan tekrar bu mevzua avdet etmekte 
fayda bulmuyoruz. Yalnız bu yıl alman tedbir
lerle, anlaşmalı memleketlerden olan alacağımızın 
10 milyon $ e indirilmiş bulunmasını memnuni
yetle telâkki ederek önümüzdeki sene zarfında 
tamamen tasfiyesini temenni ederiz. Ancak mal 
ithali yoliyle kapanan bu alacaklarımızın tas
fiyesinde piyasada tutunmuş ve aranan emtia
lara hasredilmesiııe itina edilmesini dileriz. Dış 
ticaret rejimlerinde anlaşmalı memleketlerle ti
caret yolunun büsbütün kapanamıyaeaği aşikâr
dır. Serbest dolar piyasasında rahatlıkla aranan 
ürünlerimizin bu memleketler tarafından Muba
yaa edilerek reeksport edilmesini önleyici tedbir
leri göz önünde tutmak suretiyle münasebetleri 
tanzimde Ticaret Bakanlığının daimî? dikkat ve 
itimanı göstermesini teşekkürle karşılamakta
yız. 

Yalnız anlaşmalı memleketlere stratejik ad
dolunan maddelerin ihracındaki memnuniyette 
titiz davranılmasının hangi ticari zihniyetle bağ
daşabileceğini bir türlü anlamamaktayız. Bi
zim bu titizliğimize karşılık Birleşik Amerika 
Cumhuriyetleri Sovyet Rusya'dan rahatlıkla 
krom ithal edebilmekte ve bizim kromların ih
raç pazarı kapanarak memleketimizde bir buh
ran doğmasına mukabil, bizlerin aşırı tedbirlili-
ğimizin hangi mâkul sebebi taşıdığını anlamak 
güç olmamaktadır. 

Muhterem senatörler, iktisaden -geri kalmış 
bir memleketin ticaret rejiminde tahditlerin 
bulunabileceği bir vakıadır. Bundan doğacak 
mahzurları hattı asgariye indirecek bir çalışma 
düzeninin tanzimi oldukça ferahlatıcı neticeler 
verir. Bu arada 1963 yılı ithalât prpgrammm 
takvim yılı başında ilân edilmiş bulunmasını 
emniyet verici ve billıassa plân ve program he
deflerine göre tanzimi, ve liberasyonda!normale 
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doğru gidişini memnuniyet , verici olarak mü
talâa etmekteyiz. 

Bugün- memleketimiz realiteleri her şeye rağ
men ve herşeyden önce ihracatı bir düstur ola
rak kabul eder. Fakat bu hedefe varabilmek için 
de herşeyden önce lüzumsuz bâzı formaliteleri 
bertaraf etmek de aynı derecede önemli bir konu 
olmakta devanı etmektedir. Bugünkü ihraç re
jimimizde asgari fiyatla ihraç mecburiyeti mües
sesesi mevcut değildir. Buna rağmen birtakım 
mülâhazalarla ihdas edilmiş bulunan tescil mü
kellefiyeti, bâzı ihracatçı birliklerinin tasarruf-
Iarı ile adeta bir asgari ihraç müessesesi haline 
inkılâbetmekte ve bu yüzden bâzı maddelerin 
hracatmda ehemmiyetli aksamalar vukua gel

mektedir.. Evvelki yıllarda çok denenmiş bulu
nan bu müessesenin ihracat üzerindeki menfi 
neticelerinden ders almamız icabeder. Bâzı tes
cil mercilerinin iç ve dış piyasa fiyatlarını naza
rı dikkate almıyarak eııfisü bâzı usullerle tâyin 
ettikleri tescil fiyatlarından lisans vermekte ıs
rar etmeleri halinde telâfisi gayrikabil zararlara 
sebebiyet vereceklerinden endişe duymaktayız. 

Bakanlığın hu gibi aksamalara sebebiyet ve
ren birlikler üzerinde ehemmiyetle durmasını 
temenni eylemekteyiz. 

Son yıllarda memleketimiz ihracatı bakımın
dan kazandığımız hayırlı müesseselerden birisi 
olan ihracatı geliştirme merkezi faaliyetlerini 
dikkatle izlemekteyiz. 

Bilhassa marketing sahasında bir boşluğu 
doldurduğuna inandığımız bu müessesenin yeni 
ihraç maddeleri üzerindeki çalışmalarını mem
nuniyetle telâkki etmekle beraber faaliyetini bi
raz da öteden beri ihraç metalarımız arasına yer
leşmiş bulunan maddelerimiz üzerinde teksif 
ederek, dış ticaret ataşelikleri ile daha enerjik 
bir iş birliği sağlamak suretiyle bu maddelerin 
dışarda daha çok tanınması için hararetli bir 
propaganda kampanyasına girişmesini bekle
mekteyiz. Bu münasebetle bu yıl bütçesinde dış 
ticaret ataşeliklerine daha geniş imkânlar vere
cek malî tedbirlerin alınmamış bulunduğuna 
işaret etmekte ilerisi için faydalı bulmaktayız. 

Muhterem senatörler; 
Buraya kadar mâruzâtımızla Ticaret Bakan

lığının çeşitli faaliyet konularından ancak bir 
kısmına temas etmek imkânım bulabildik. Vak
tin müsaadesizliği karşısında, mâruzâtımızı it
mam ederken, bu arada teşriî organında komis-
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yonlar veya Heyeti Umumiye gündeminde bulu
nan ve piyasanın bir an önce kanunlaşmasını 
beklediği, ticari huzur âmili bâzı kanunların 
süratle kanunlaşması gereğine de temas etmeyi 
lüzumlu bulduk. Bunlar icra ve iflâs Kanunu 
ile Servet Beyannamesi mükellefiyeti kanunla
rıdır. Bunların bir an önce çıkarılması piyasa
da süregelmekte olan tedirginliğin izalesinde 
mühim vazifeler ifa eyliyeceklerdir. 

Memleketimizin türlü meseleleri muvacehe
sinde, piyasada ferahlık yaratacak her yeni ted
bir; Yeni Türkiye Partisi tarafından büyük bir 
sempati ile karşılanacak ve bizlerden en büyük 
desteğini bulacaktır. 

Fakat piyasanın asıl huzuru şüphesiz, mem
leketimizde demokrasinin bütün müesseseleri ile 
ve kemaliyle yerleşmiş bulunduğu gün tahak
kuk edecektir. 

iktisadi imkânları böylesine mahdut, bütçe
sini dahi istikrara kavuşturabilmeyi dış yardım
lara bağlamış bir memlekette, hüviyet nizamı 
dâhilinde süratli bir kalkınmanın gayreti içinde 
bütün dikkat ve mesaimizi dünya ile aramızdaki 
mesafeyi kapatmak için teksif ederek seferber 
olmamız icabeden şu sırada, lüzumsuz doktrin 
münakaşalarından tevekki ederek her şeyden 
önce emniyet ve istikrar havasını parlâmento 
olarak, ve parlâmentonun lâzımıgayri müfarikı 
partiler olarak yaratmaya, yaşatmaya mecburuz. 

özlediğimiz yarınki müreffeh Türkiye y i 
imar edecek millî sermaye, yabancı sermaye işti
yakla hizmete girebilmek için bu havaya intizar 
etmektedir. Böylece, insan hak ve hürriyetle
rinden fedakârlık etmeden refahı umuma intikal 
ettirebilmek yani hakiki içtimai adaleti tesis et
mek de bu suretle mümkün olacaktır. Adını 
adım tahakkuk etmekte olduğunu memnuniyetle 
görmekte bulunduğumuz bu iklimin gelişini sü
ratlendirmek şerefi henüz bizlerin elindedir. 

BAŞKAN — Müddetiniz dolmuştur. 
Y. T. P. GRUPU ADINA SABAHATTİN 

ORHON (Devamla) — Huzurunuzdan ayrılır
ken 1963 yılı Ticaret Bakanlığı bütçesinin mem
leketimize ve milletimize hayırlı olmasını dile
rim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Bütçe kanun tasarılarına oy 
kullanmamış arkadaşlar varsa lütfen kullansın
lar. Oy toplama muamelesi bitmiştir. 

Sayın Sarıgöllü... Yok. Sayın inci. 
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TEVFÎKİNGİ (Zonguldak) — Sayın Baş

kan, Sayın Bakan, Sayın senatörler ve Sayın Ba
kanlık mensupları; temas edeceğim mevzu, ba
lıkçılık meselesidir: Hep aynı mevzu için huzu
runuza çıkıyorum, özür dilerim. Yalnız, gerek 
bütün yabancı uzmanların, gerekse yerli uzman
ların toprakaltı, topraküstü serveti kadar ve
rimli olarak kabul ettikleri balıkçılığımızın ih
mali karşısında duyduğum hassasiyete hak vere
ceğinizi umuyorum. 

Kalkınma plânımız 37 milyon lira, yatırımı 
balıkçılığımızın kalkınması için ayırmıştır. Ay
rıca 303 numaralı tabloda da 30,2 milyon lira 
barınaklar için ayırmıştır. Fakat, dün Bayındır
lık Bakanlığı bütçesinin müzakeresi münasebe
tiyle eski kanunu ortaya döktüğüm gibi balıkçı
lık sahasında plânın Bayındırlık Bakanlığını il
gilendiren kısmına Bayındırlık Bakanlığı bütçe
sinde yer verilmiş, dolayısiyle plân tatbik edil
memiştir. Bu hususu bir defa daha Sayın Tica
ret Bakanının dikkatlerine arz etmek isterim. 
Plânlı kalkınma devresine girerken Ticaret Ba
kanlığı gayet haklı bir görüşle Bayındırlık Ba
kanlığına müracaat ediyor ve diyor ki ; plânlı 
devreye giriyoruz, plânın derpiş etmiş olduğu 
barınakları yaptırmak için bütçenizde bu husu
su dikkate alın, diyor. Ticaret Bakanlığı haklı 
bir görüşle plânın, tatbikini Bayındırlık Bakan
lığından istiyor. Bayındırlık Bakanlığının ver
diği cevabı dün- Senatoya arz etmiştim, diyor 
ki, «Plânda böyle bir şey yoktur.» 1962 senesin
de ve ileriki senelerde bu barınak limanlarını 
yapamam...» diyor. Dün Sayın Bayındırlık Ba
kanı da buyurdular ki; «Samsun'da ve Foça'da 
barınaklar yapıyoruz, Balıkçılar işte bundan 
faydalansınlar.» 

Sayın Ticaret Bakanından rica ediyorum, 
Bayındırlık Bakanı dâvayı ve plâna bu cephe
den nüfuz etmiş değildir. Plâna hâkim fikrin 
sahibi olan, Plânlama Teşkilâtı Özel İhtisas 
Komisyonu raporunda der ki, «Balıkçılarımız 
dar bir sahada İstanbul'da, Marmara'havzasın
da hapsedilmiştir.» Ben de balıkçılarımızı kıyı 
balıkçılığından kurtaracağım ve açık deniz ba
lıkçılığına yükselteceğim. Binaenaleyh Karade
niz kapısını balıkçılarımıza açacağım. Ama, 

Amasra'ya kadar olan sahada balıkçılarımızın 
sığınacağı barınak limanları yoktur. Beş Yıllık 
Plânda evvelemirde âcil tedbir olarak, Karade
niz boğazından Amasra'ya kadar sahada balık-
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çıların sığınacağı barınak limanları yoktur di
yor, 30,2 milyon lira koyuyor. Fakat Bayındır
lık Bakanı diyor ki, «Efendim, ben Samsun'da, 
Foça'da barınak limanları yapıyorum.» Biz di
yoruz ki, bu barınak limanları ticaret limanları
dır, nakliyat limanlarıdır. Ferdî balıkçılar bu
radan faydalanabilir, ama ben, Karadeniz boğa
zının ağzını, kapısını balıkçılarıma açmadık
tan sonra barınak limanlarını yapmadıktan-
sonra balıkçılığımızı kıyı balıkçılığından açık 
deniz balıkçılığına yöneltmemize imkân yoktur. 
Yine plânda deniyor ki ; topraklarımız kısırla-
şıyor, nüfusumuz artıyor, binaenaleyh bütün 
ümitlerimizi denizlere verdik, balıkçılık politi
kamızı madde madde yürütmüş, alacağımız bu 
tedbirlerle de % 300 balıkçılık sektöründe istih
sal artmış olacaktır. Bunu ne ile söylüyor? An
cak bu tedbirlerin alınmasiyle. Biz barınak li
manlarını yapmayız; balıkçılığımızı Marmara 
havzasına yine hapsedeceğiz, Karadeniz boğa-
zmdaki kapıyı balıkçılarımıza açnııyacağız, yüz
de 300 artış olacak. Bu şekilde plân tahakkuk 
etmez, hayale düşmiyelim. Bu hususta Sayın Ti

ca re t Bakanımızdan istirham ediyorum, Bayın
dırlık Bakanlığım hiç olmazsa mevzua intibak 
ettirsinler, onları aydınlatsınlar, başka sahada 
da bir yatırım olmadığına göre balıkçılarımızı 
açık deniz balıkçılığına yöneltecek olan Kara
deniz Boğazından Amasra'ya kadar olan sahada 
barınakları yapmak suretiyle balıkçılık hususu
nu Bayındırlık Bakanlığı ile temas ederek onla
rı mevzua soksunlar. 

Muhterem Senatörler, şu kısa zaman içinde 
inandım ki, toprak altı, toprak üstü servetleri 
kadar kıymetli olan balıkçılığımızı ferdî teşeb
büslerle müdafaa etmeye imkân yoktur. Bütün 
partiler elele verirsek bu dâvayı tahakkuk etti
rebiliriz. Yarın toprakların kısırlaşması ve nü
fusun artması karşısında toprakların bize ne ve
receği meçhuldür. O zaman gözlerimizi deniz-. 
lerimize çevireceğiz ama, o zaman da bu zihni
yetle gidersek, geç kalmış olacağız ve balıklar 
bile bize gülecektir. 

llepi-nizi hürmetle selâmlarını. (Alkışlar) 

B A Ş K A N — Sayın Ağını aslı?.. Yok. Sayın 
Âdemoğlu?,.. Yok. Sayın Aksoy, 

ÂLİ AKSOY (Çanakkale) — Muhterem Baş. 
kan, Sayın Bakan ve değerli Hükümet erkânı, 
sayın arkadaşlarım; 



C. Senatosu • B ; 39 
Ticaret 'Bakanlığının alâka ve uhdei mesu

liyetinde bulunan balıkçılığımızın ve 'bu meyan-
da su ürünlerimizin değerlendirilmesi ve vika
yesi hakkında alınması ıgere'kli tedbirlerin ne
lerden ibaret bulunduğuna dair, takriben altı 
ay kadar evvel yazılı olarak cevap verilmesi te
mennisiyle vermiş olduğum soruma bugüne ka
dar cevap lûtfunda bulunulmamıştır. Bu itibar
la Ticaret Bakanlığı bütçesinin müzakeresi ve
silesiyle Vekâletin dikkat nazarlarına sunmak 
üzere önemli olan bu konuda söz almış bulu
nuyorum. 

Et - İtalik Kurumu Japonya ve İngiltere'
den (getirttiği mütehassısların tetkiklerinden ve 
verdikleri raporlardan da anlaşılmıştır ki, bizim 
sularımızda balık; umduğumuz kadar bol değil
dir. Bu sebeple, fazla balık tutmanın yollarını 
aramak 'beyhude bir külfettir. Asıl olan tutulan 
balığın değerlendirilmesidir. Tetkikler bu sonu
cu vermiş, fakat tatbikatta en ufak bir değişik
lik yapılmamıştır. Bugün kanunen yasak olma
sına rağmen ve Karadenizin sahile çok yakın 
olan mahallerinde trol avının yapılmakta ol
ması, halik servetimizden daha çok balık alma
yı değil, değerlerimizi kurutmayı hedef tutmuş
tur. Ticaret Bakanlığının bu değerli su ürünle
rimizi himaye edici, ameli ve tatbiki tedbirleri
ne raslamamaktayız. Bu hususta fazla alâkalı 
Gümrük ve Tekel ve İçişleri Bakanlıklarını ıs
rarla harekete geçirdiği de söylenemez. Çünkü 
trolcülerin serbestçe hu bölgelerde tahripkâr 
faaliyetlerine müstemirren devam ettikleri, 
mütecasirleri hakkında hiçbir takibatın yapıl
madığı ve meriyette bulunan mevzuat hüküm
lerinde de müessir cezai müeyyidelerin bulun
mamasından, yakalananlar hakkında ıgerekli ce
zaların verilememiş olmasını da bir vakıa ola
rak müşahede etmekteyiz. 

Balık avı bilindiği gibi olta ve ağ ile olur. 
Her avda olduğu gibi balıkçılıkta da hedef ye-
necdk hadde 'gelmiş yolan 'balıkları avlamak ve 
hu arada neslin tükenmemesine itina etmektir. 
Çünkü, halik neslini tüketen iki av usulü var
dır; •:: .'••..'• 

Birisi dinamitle diğeri tirol ağları ile yapı
lan 'çelikten mamul çok ince delikli ağlarla ya
pılan taraka ağıdır. 

Bilhassa tarata: avı : Henüz kemal bulma
mış, su ürünle-rini,. üretme vasıtası olan yuva
larına kadara yok eden bir av. şeklidir. 
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Bir trol avcısının elde ettiği on küfe balık

tan yalnız 'bir küfesi satışa elverişlidir. Diğer 
dokuz küfesi henüz neşvünema hulmamış balık 
tohumları ve sair taş, çağıl ve midye kabukla
rından ibarettir. îşe yaramıyan bu 9 küfedeki 
tohumlar nihayet ölmüş olarak tekrar denize 
dökülür, işte heba edilen millî servet bu dökün
tüdedir. Tirol ağlariyle balık avı usulü ilk de
fa Fransa ve Holânda'da ve hilâhara Yunan
lılar ve İtalya Ibalı'kçıları kullanmışlar. İlk se
ne 3 mil mesafe dâhilinde bin ton balık tuttuğu 
fakat mütaakıp senelerde yüz mil uzaklara açıl
dıkları halde ancak on ton civarına düştüğü, 
daha sonraları balık yerine taş, çakıl, nebat 
parçalarının toplandığı görülmüştür. Tirol avı 
'başladıktan birkaç sene sonra denizleri âdeta 
kurumuş bu suretle millî servetin bu gençlikte 
ölüşünü, -fiyatların yükselmesini ve balıkçılıkla 
uğraşanların işsiz kalışları sonunda (bunun bir 
facia olarak karşılarına çıktığını görmüşler, bu 
usulden vazgeçmişlerdir. Memleketimizde geçi
mini balık avından sağlıyan on binlerce Türk 
ailesini işsizliğe, açlığa mahkûm edecek, millî 
serveti yok edecek olan İhatalı tirol avı, maal
esef tasavvur edilemiyecek derecede haşlamış 
tahribatını her yıl biraz daha hissettirecek şe
kilde artmış bulunmaktadır. Et - Balık Kuru
mu tesis edilirken devrin Başvekiline müracaat 
edilmiş, balıkçılarımız iptidai ^vasıtalarla 'balık 
avlıyorlar, yeni usullerle halik avlandığı tak
dirde bol balık istihsalinin mümkün olacağı mü-
talâasiyle o zaman tirol ile avlamak işine Arar 
gemisiyle haşlanmış, fakat bunun balık neslini 
kurutacağı çabucak anlaşılarak bu usulden sar
fınazar edilmişti. Fakat bu usulün kolay, az ge
miciyle ve bol balık temini mümkün olduğu 
'bâzı fırsatçı balıkçılar tarafından öğrenildiğin
den bu usulün tatbikına devam etmişlerdir. 

Sayın arkadaşlarım; 1882 tarihinde çıkarı
lan Zabıtai Saydiye Nizamnamesinin 29 ncu 
maddesi bile dipten sürtme ile balık avlamayı 
yasak etmiştir. Buna rağmen bugün denizleri
mizi kemiren halik imha sisteminin önüne geçi
lememektedir. Çünkü mevcut Nizamnamede şöy
le açık bir kapı bırakılmıştır. «Trolle yapılacak 
avların yalnız Karadeniz bölgesinde ve sahilden 
;3 mil mesafe dâhilinde yapılabilir» kaydından 
faydalandıkları aynı vasıtalarla yasak olması
na rağmen Marmara sahillerinde bu usulle ba
lık havzamız olan bu denizde yakaladıkları ba-
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lı ki arı Karadenizde tutulmuş balık olarak hileli 
yollarla balıkhanelere sevk ettikleri balıkhane-
lerdeki mesul ve alâkalı şahısların, balıkların 
cinsi, büyüklükleri, evsafı hakımmdan hangi de
nizden tutulduğunu bilmiş oldukları halde bu 
alâkalıların taratacılardan sağladıkları menfaat 
sebebiyle güz yumdukları en salahiyetli ve ina
nılır kimseler tarafından ısrarla söylenmekte
dir. 

Saniyen : Bu aletler büyük motorlarına da 
konmak ve icabında yakalanacakları sırada bu 
trol ağlarının denize atılmak suretiyle suçları
nı gizliyebildikleri bir vakıadır. 

Marmara sahillerinde bir köy kahvesinde 
yaşlı bir 'balıkçı ile konuştum. Bana bunları 
yana yakıla anlattı. Siz bu gibileri takibedip 
Hükümete haber veriniz dedim. Köylü balıkçı 
acı acı güldü. 

«— Beyim onlar sanki birer deniz korsan
ları gibi balık vurguncuları, 'millî servet düş
manları, onlarla ancak Hükümet başa çıkar, 
hepsinde mavzer var, yanlarına sokulursak bi
zi hemen acımadan*vururlar, evde bekliyenleri 
ne yapalım. Allah bize acısın» demek suretiyle 
dertlerini yandılar. 

Muhterem arkadaşlarım; bu facia dramının 
her gün Marmara sahillerinde o değerleri hara
ca kestikleri bir vakıa olarak belirmiş bulun
maktadır. Bu kabil şikâyetler bir ara Hükümet 
tarafından öğrenilmiş, meseleyi görüşmek üzere 
tstanbul Balıkçılar Cemiyetinden bir heyet An
kara'ya davet edilmiş, çok gariptir ki bu heye
tin mütehassıs geçinenleri trol avının zararlı 
olmadığını çünkü sahilden çok uzaklarında yerli 
olmıyan geçici balıkları avladıklarını, avlama
dıkları takdirde geçip gideceğini mucip sebeb-
olarak hu garip, acı ve (gülünç iddiayı savun
muşlardır. 

Halbuki Marmara'da avlanan trol avcıları 
sahile yakın mahallerde avlanmakta, deniz nes
lini yok eden tahripkar faaliyetlerine-korkma
dan, çekinmeden pervasızca devam etmektedir
ler. 

Mütevazi balıkçılarımız ise beh'kçılığın ya
rınından ümitlerini kesmişlerdir. Hükümetin 
bu alâkasızlığı, bu ihmali karşısında bir gün 
açlığa mahkûm kalacaklarına inanmışlardır. 

.Memlekettin en hayati dâvalarından olan balık
çılığımızın korunması hususunda en ufak bir 
hassasiyet göstermiyen Hükümetin bu alâkasız-
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lığı sebebiyle bir kısım balıkçı vatandaşİarimizi 
suç işlemeye sevk eden bir vakayı yüksek ıttı
laınıza arz için gazeteden aynen okuyarak söz
lerime son vereceğim : 

(Güz göre göre işlenen cinayet. Trol avı ne
dir ve karasularımızı nasıl kurutur.) 

Pazar gecesi Kınalıada açıklarında iki balık
çı motoru, korsanlar devrini hatırlatır şekilde 
bordo bordoya ıgelmiş, Atalay isimli tekneden 
Turgay motoruna atlıyan yirmi denizci ile ora
daki beş kişi boğoz boğaza mücadele ediyorlar. 
Türk balıkçılarını böyle canhıraş bir kavgaya 
sürükliyen sebep nedir?) 

Muhterem arkadaşlarım; 
Su ürünleri kanun tasarısı yakında Meclise 

gelecektir. Arz ettiğim; hakikatta acı fakat reel 
olan vakayi muvacehesinde Türk balığını kur
taracak ona değer verecek bu suretle millî ser-
vetimizi vikaye edecek, binnetice Türk balıkçı
larını mutlak bir sefaletten kurtarıcı hükümleri 
taşıyacak bir kanunun süratle çıkarılmasının 
hayati zaruretlerini Yüksek Senatoya belirtme
ye çalıştım. 'Sözlerim bundan ibarettir. Pek 
muhterem üyeleri hürmetle selâmlarım. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayın Baysoy; 
FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — Muhterem 

Reis, muhterem senatörler ve muhterem Hükü
met erkânı, hepinizi hürmetle selâmlarım. 

Efendim; bendeniz iki mevzu üzerinde görü
şümü belirtmek üzere söz almış bulunuyorum. 
Mevzuun bir tanesi, arkadaşlarımın da stayiş-
le bahsettikleri su ürünleri kanunu ile ilgilidir. 
Ticaret Bakanlığınca hazırlanmış olup Bakan
lıkların mütalâası alınmak üzere, Başbakanlı
ğa gönderilmiş olduğunu öğrendiğimiz, Su 
Ürünleri Kanununda yeni bir teşkilât kurulu
yor. Yani (balıkçılık tamamiyle Et - Balık Ku
rumundan ayrılıp yeni bir Umum Müdürlük teş
kil ediliyor. Ben, işte işin hu tarafmia muarı
zımı. Sebep . Yakın zaman önce kabul buyur
duğunuz 5 yıllık Kalkınma Plânımızda bu mev
zuun tek elden idare edilmesi derpiş edilmiştir. 
Bütçe Karma Komisyonu Ticaret Bakanlığı 
raporunda gene bunun tek elden idre edilme
sini derpiş edilmiştir. Her nasılsa Ticaret Ba
kanlığı bu görüşe iştirak etmiyor, Her halde 
mühim sebepleri vardır. Fakat et ve balık, sa
tışı ve kullanılışı itibariyle birbirlerinden ay-
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riiniıyan şeylerdir. Her iki malın da satışında 
fiyat •ayarlamalarını göz önünde bulundurmak 
lâzımdır. Her iki malın sevkı aşağı yukarı bir
birinin aksi istikamette, fakat aynı şartlar al
tında yapılmak gerekir. Balık daha ziyade sa
hillerde tutulur; sahilde mevcut istihlâkin üs
tündeki miktar karaya doğru intikal ettirilir. 
Halbuki, et olarak kullanılacak hayvanlar daha 
ziyade İç - Anadolu, Doğu - Anadolu'da yetişti
rilir ve sahile, büyük şehirlere doğru intikal et
tirilir. Bunların her ikisi de çok hassas mevzu
lardır. Bunların bozulmaları gayet çabuk olur. 
Onun için şevklerinde frigorifik vagonları ve 
istihsal mıntıkalarında soğuk (hava depolarına 
muhakkak ihtiyaç vardır. E t ve Balık Kurumu 
•bugünkü statüsü ile kendilerine muayyen yer
lerde soğuk hava depoları tesis etmiştir. 

Et ayrı, balık ayrı mütalâa edilip, ayrı ayrı 
Umum Müdürlük kurulduğu takdirde, muhte
rem arkadaşlarım, hepinizin malûmudur ki, 
Bakanlıklar arasında, Umum Müdürlükler 
arasında istenilen koordinasyon sağlanamaya
caktır. . O zaman ne olacağını biliyor musunuz, 
muhterem arkadaşlarım; tstaribul'dan et yük
lenen Pirigorifik vagon faraza Sivas'a gidecek. 
Fakat öbür taraftan Anlaşma olmadığından 
oradan Ankara'ya, istanbul'a boş dönecektir. 
Öbür taraftan Et Kombinasında eti yükliyen 
Frigorifik vagon Ankara'dan İstanbul'a gele
cek, o da oradan balık almadan dönecektir. 
sonra depolar ne olacaktır Şurası senin, burası 
benim mi denecek? Halbuki tekelden idare edil
diği takdirde şimdilik mevcut statüye göre or
ganize bir yola gidilmiş olur. 

Bir soğuk hava deposunun maliyeti ucuz 
değildir. Fikir edinmeniz için ben size birkaç 
rakam vereyim. Bunlar FAU nun marketing 
fiyatlarından alınmıştır. Frigorifik bir vagon 
20 bin dolar, 290 m3 lük soğuk hava deposu 
günde 5 tonluk dondurma kapasitesiyle birlik
te, 'yatırım maliyeti 160. Mn dolar ve bu kapa
sitede bir deponun amortisman ve diğer husus
ları 11 200 dolar, (bakımı 8 400 dolar, iş gücü 
10 bin dolar, enerji ve su sarfiyatı da 12 bin 
dolar ki ceman 47 bin dolar tutuyor. Demek 
M, çok pahalı tesislerdir. Bu tesislerin rantabl 
olabilmesi için, hiç boş bırakılmaması lâzımdır. 
Halbuki sadece ete, sadece balığa tahsis ettiği
miz takdirde, elbette zaman zaman bir hayli 
boşluklar olacaktır. 
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Et ve Balık hijiyeıı bakımından, hem de 

kontrol bakımından muayyen ihtisas sahipleri
nin kullanılmasını gerektirir. Şu halde ve ay
nı zamanda fabrikasyon işlerinde, dondurma 
işlerinde teknik eleman bulundurmak lâzımdır. 
Bunları ayırdığımız takdirde, ne olacak ? Bu
günkü mevcut eleman bir misli artırılması lâ-
zımgeHecektir. Organizasyon olduğu takdirde, 
bu mevcut elemanlarla pekâlâ (bunlar idare edi
lebilir. 

İşte geniş bir malî külfet yükliyecek olan 
ve benim görüşüme göre rantabl olmıyaeak olan 
iki umum müdürlük halinde ayrılmasını bende
niz bu sebeple tasvip etmiyorum. 

İkinci mevzu arkadaşlarım, Cenup vilâyetle
rinde yapılan ve şimdiye kadar olan hayvan 
kaçakçılığı mevzuudur. Bütçe Encümeni müza
kerelerinde bu mevzu görüşülmüştü. O zaman 
Sayın Bakan fiyatları serbest bırakmak suretiy
le kaçakçılığın önleneceğini ifade etmiştir. Ha
kikaten bu suretle hayvan kaçakçılığı önlenmiş
tir. Önlenmiştir, ama bu sefer de, başka bir ka
çakçılık başlamış, dolar kaçakçılığı. Fiyatlar da 
serbest bırakılmış fakat dış piyasalarla iç piya
saların münasebetleri birbirleri ile organize edil
memiş, yani Suriye'de fiyat nedir, bizdeki fiyat 
nedir, buralardaki esaslı tüccarlarla oradaki tüc
carlar arasındaki temaslar sağlanmamıştır. 

Yaptığımız tetkikat ve aldığımız malûmata 
göre, bir Arap Suriye'den kalkıyor buraya, Ana
dolu'ya geliyor, balık mubayaa ediyor. Fakat 
ihraç müsaadesi alırken gösterdiği miktar çok 
düşüktür. Bakınız, ilk ihraç devirlerinde canlı 
tarımı 300 dolardan almıştır. Yani Türkiye'deki 
bunun karşılığı kiloda 270 kuruştur. Halbuki 
aynı günlerde bizim mahallî satışımız canlı ola
rak kiloda 320 - 840 kuruş arasındadır. Tasav
vur ediniz, zaten Cenup memleketlerinde et fi
yatları bize nazaran çok yüksektir. Ama ihraç 
ederken bizim kendi istihlâkimizden çok daha 
dun fiyatla ihraç ediyoruz. Şu halde aradaki 
fark ne oluyor? Alıcı ve buradan sevk eden ara
sında paylaşılıyor. Hem kimler? Lalettayin in
sanlar arkadaşlarım. Çünkü eskiden ihracatçı 
bizden, ithalâtçı onlardandı. Şimdi ihracatçı ile 
doğrudan doğruya bir araya geliyor, hayvan 
ihracatçısı lalettayin • bir adamı yakalıyor, şu 
kadar farkı sana vereceğim diyor ve lalettayin 
adamlar ihracatçılığa başlıyor. Bunun haberle
rini almaktayız. Şu halde, fiyatları serbest bırak-
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mak suretiyle yapmış oldukları çok büyük iyiliği 
bir de bu fiyatların ayarlanmasında ve nahak 
yere dolarımızın kaçırılmasına ve paramızın kıy
metinin Suriye'de düşmesine mâni olmak için 
Ticaret Bakanlığı mensuplarından ve Bakan
dan rica ediyorum; bu iş üzerine eğilsinler, He
pinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Oylama neticelerini arz ediyo
rum. 

İstanbul Üniversitesi Bütçe kanununun tasa
rısına 128 arkadaşımız oy vermiş, 107 kabul, 20 
ret, 1 çekinser, bir boş, tasarının Kanuniuğu Se
natoca kabul edilmiştir. 
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istanbul Teknik Üniversitesi Bütçe kanun 

tasarısına (129) arkadaş oy vermiş, (112) ka
bul, (16) ret, (1) çekinser, 'bir baş, tasarının 
kanunluğu Senatoca ka'bul edilmiştir. 

Ankara Üniversitesi Bütçe kanun tasarısı
na (127) arkadaş oy vermiştir. (10:8) ka'bul, 
(18) ret, (1) çekinser, bir boş. Tasarının ka
nunluğu Senatoca kabul edilmiştir. 

Eıge Üniversitesi Bütçe kanun tasarısına 
(125) arkadaş oy vermiştir. (106) ka'bul, (17) 
ret, (2) çekinser, bir boş. Tasarının kanunlu
ğu Senatoca ka'bul edilmiştir. 

3. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

BAŞKAN — Bu suretle Millî Eğitim cami
ası (bütçeleri ve 'bütçe kanun tasarıları kalbul 
edilmiş oluyor. Yalnız bir arkadaşımızın tak
riri vardır, okutuyorum : 

O ıSenatösu Yüksek Başkanlığına 
1963 Millî Eğitim 'bütçesinin kabul edildiği 

şu anda sayıları yüzibine varan irfan ordumu
zun fedakâr mensuplarına Yüce Senatomuzun 

sevgi ve .güven' duygularının ifade buyurulma-
smın arzını teklif ederim. 

Tunceli 
Mehmet Ali Demir 

BAŞKAN — Tensip 'buyurursanız, Başkan
lık Divanı ibu vazifeyi yerine .getirilir. 

Bütçe Kanun tasarılarının .MÜH Eğitim ca
miasına hayırlı 'olmasını temenni ederiz. 

2. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

BAŞKAN — Karayolları bütçe kanun tasa
rısının oylama neticesini arz ediyorum : 

Karayolları 'bütçe kanun tasarısına (125) 
arkadaşımız oy vermiş, (109) kabul, (14) ret, 
(2) çekinser reyle tasarının kanunluğu Sena-
tomuzca kabul edilmiştir. 

Devlet Su İşleri Grenel Müdürlüğü bütçe ka
nun tasarısına (119) arkadaşımız oy vermiş, 
(103) kabul, (16) ret, (1) çekinser, oyla tasa
rının kanunluğu Senatomuzca kabul edilmiş
tir. 

Bütçelerinin Bayındırlık Bakanlığı camiası
na ve memlekete hayırlı olmasını temenni ede
riz. 

'Ticaret Bakanlığı bütçesinin görüşülmesine 
devam ediyoruz. Buyurun, Sayın Eyidoğan. 

AKİF EYİDOĞAN (Zonguldak) — Muhte
rem Başkan, mulhterem arkadaşlarım, Sayın Ti
caret Bakanı, Ticaret Bakanlığının mümtaz er
kânı. 

Benden evvel .söz alan grup sözcüleri arka
daşlarım, şahısları adına konuşan senatör ar

kadaşlarım ; Ticaret Bakanlığı bütçesi müna
sebetiyle memleketin hayati konularına salâhi
yetle temas etmişlerdir. Verdikleri izahattan 
Şahsan rnüstefidolduğumıı arz ederim. Bu ar
kadaşların temas ettikleri fikirleri, idare haya
tımda gördüğüm tecrübe ile de, teyide şayan 
gördüğümü arz ederim. 

Bendeniz sadece 3 satırla üç noktaya temas 
etmek isterim. 

Biri, bu devletin elbet, bir fiyat politikası 
•vardır. Ve bu politika güdülmektedir. Bunun 
yanısıra Millî Korunma Kanununun buna ait 
'hükümlerinin kaldırılmasından .sonra daihi bu 
fiyat kontrol mekanizması işlemektedir. Bu me
kanizma, 'hikmetimden sual olunmaz, Hükümet 
mevzuat ve Hükümet otoritelerinin çalıştırdığı 
'bir makanizma olarak değil, demokratik esas
lar • dâhilinde, millete ve 'müstehlike mal edil* 
miş serbest 'bir fiyat mekanizmasının teessüs 
ettiğini .görmek isterim. •'••' •' 

Bu kontrol 'nasıl'ölür?" Kanaati acikaneme 
göre, 'Ticaret Odaları, Odalar" (Birliği, zaman za-
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man konjonktür dairesi, istatistik dairesi, 57 
kadar madde üzerinde, toptan fiyat endeksleri 
tanzim ederler. Hayat endeksleri ve geçim en
deksleri tanzim ederler; biz de bunları (onların 
tanzim ettikleri gibi 'hazır bulur, alır ka'bul ede
riz. Fakat akıl erdirenleyiz. Geçende de bura
da, bütçenin genel görüşmesi sırasında da (bu 
nokta münakaşalara konu oldu; 1939 geçim en
deksi 100 esas ('base) itilbar edilerek, yakut, 
1948 base fiyatı esas alınarak^ 100 üzerinden 
ayarlanır; yalhut da 1953 base alınarak 
yüzde ilerleyişleri 1953 baz fiyatını ele ala
rak bu ilerleyişler endeks cetvellerinde göste
rirler; bunlara arkadaşlar' yalnız erbabı
nın aklı erer, her hangi bir müstehlikin, so
kaktaki adamın aklı ermez. Ama 1914 yılının 
birinci altı ayındaki altın fiyatı ile bu gü
nün fiyatlarını mukayeseye bu memleket ek
seriyetin ıbüyük çoğunlukla Türk cemiye
tinin aklının ereceği tahmin ederim. Bunu, 
yalnız elli yedi madde üzerinde değil, bine 
yakın madde üzerinden, bu karşılaştırmayı 
yapmak lâzımdır. 

Ticaret odalarında, Ticaret Bakanlığında, 
İstatistik Dairesinde eski vesikalara dayana
rak hafta hafta ayna gibi gözümüzün önüne 
bu mukayeseyi koymalarında . faide vardır. 

Bir dulun, bir yetim, bir emeklinin 1914 
de aldığı altın, emekli, dul ve yetim maaşı
nın bugün 20 misline, 40 misline kadar çek
tiğini görür, öbür taraftan onun zaruri ih
tiyaç maddesi olan bâzı malların 100 - 130 -
300 misline çıktığını görürsek o zaman hâ
disenin ve durumun üzerine hakikaten eğil
mek, tedbir almak lâzımgelir, kanaatinde
yim. Nihayet Hükümetin güdeceği fiyat po
litikası enflâsyonist tazyiklere tedavül hac
minin şu ve bu sebeple artması veya eksil-
mesiyle, içtimai adelet mevzuırnun gelirin âdi
lâne dağılışı ile kuvvetli rabıltası olduğu mey
dandadır. Bu arada gene demokratik esaslar 
dâhilinde ve serbest piyasa şartları içerisinde 
bâzı tedbirler de alınabilir, kanaatindeyim. 

Meselâ, Etiket Kanunu gelecek, yahut gel
mese dahi, Pazarlıksız Satış Kanunu yürür
lükte iken, büyük şehirlerde elbette vitri
nine koyduğu malların pazarlıksız satışını ya
pan mağaza etiket koyacaktır ve müşteri, 
bu etiketleri göre göre, benim için en uygun 
olan mağaza işte bu mağazadır diye o mağa-
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zadan muayyen bir fiyat üzerinden alış veriş 
ettiği zaman, o mağaza bu müşterisine me
selâ 150 gr. lık bir sabun ikram etmeli veya 
bâzı Batı memleketlerinde olduğu gibi küçük 
bir sılofan torba toz sabun hediye vermeli, 
yahutta benim seçim bölgem Zonguldak gibi 
yerler için defter sabun hediye etmelidir. 
Bunu başka bir şekilde yapmak da mümkün 
olur. Serbest, Pazarlıksız Satış Kanunu hü
kümlerine göre, bir ek kanun hükmü getir
mekle de olur. Fakat, bu bilhassa köylü har
camalarında, ihtiyacı olan gaz, bez alımından, 
köylüye harcamalarından büyük menfaat temin 
eder. Bu harcamalara göre ayarlamak faydalı 
olur; sabun imalâtı ve sürümü artar. Zeytinyağı 
ihracını kolaylaştırmakta faydalı olur, kanaatin
deyim. 

BAŞKAN — İki dakikanız kaldı Sayın Byi-
doğan.. 

ÂKÎF EYlDOĞAN (Devamla) — Aman is
tirham ederim, nasıl ne çabuk geçti? 

BAŞKAN -r- Arkadaşlarımızın emirlerine 
itaat etmeye mecburuz. 

ÂKÎF EYlDOĞAN (Devamla) — Ticaretin 
teşkilâtlanması mevzuuna geçiyorum, ikinci ola
rak; Tarım Kredi Kooperatiflerimizi ve Tarım 
Satış Kooperatiflerimizi, bütün memleketimizi 
ve bütün çiftçilerimizi kapsıyacak şekilde vatan 
sathında bal peteği halinde teşkilâtın kuvvet
lenmesi, bunun için T. C. Ziraat Bankası, ofis, ve 
Donatım Kurumu başta olmak üzere çeşitli mad
delerin harice ihracı, toprak mahsullerini müş
teri memleketler; doğrudan doğruya müsteh
lik hesabına ihracedip, müstehlike risturn vere
cek kadar ileri gidecek bir yatırım mekanizma
sının kurulmasında fayda bulurum. Meselâ sert 
buğday ihracından ekincilerin menfaatlenmesini 
temin edecek bir mekanizma şarttır kanaatinde
yim. Et Balık Kurumuna gelelim. Biz Şark vilâ
yetlerinde çalıştığımız zaman etin naklini, don
durulmasını,. kesilip gönderilmesi mevzuunu 
hesaplarken gözümüzün önünde komşu memle
ketlerin et kombinaları örnekleri vardı. Yani bir 
taraftan öküz girer, diğer taraftan et, et mamul
leri, deri mamulleri ve saire çıkar diye bilirdik. 
Şimdi o yok. Bunlar âdeta bir Devlet mezbahası 
halinde kalmış. Bunların terakkisi esbabı üzerin
de ilgili dairelerin hazırlık, ve çalışmalarını bek
leriz. 

— 24? — 
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Sermaye birikimi plân bakımından da genel 

bütçe müzakerelerinde ehemmiyetle görüştüğü
müz noktalardandı. Sermaye birikiminden evvel 
arkadaşlarım, birikmiş borçlar, donmuş alacak
lar üzerinde imanla, izanla, insafla düşünmemiz 
lâzımdır. Geçmiş senelerin kurak giden yahut, 
âfetle harabolan mahsul senelerinin üzerine, 
gayrimüsait mahsul senelerinin temadisiyle don
muş, kalmış olan borçların da pratik bakımın
dan hiçolmazsa anasını kurtarmak için faizini 
yüzde 1 e indirmek veyahut bütün faizleri bo-

"nifiye etmek muvafık olur kanaatindeyim. Zi
raat Bankasının bugün tediye edilmiş sermayesi, 
700 milyon civarındadır. Arkadaşlar, dikkati
nizi celbederim; Osmanlı İmparatorluğu zama
nında Kâmil Paşazade Şevket Bey Ziraat Ban
kası Umum Müdürü iken, o zaman il ve ilçe hü
kümet konaklarının birer odasında şubeleri açı
lan Ziraat Bankasının dahi ödenmiş sermayesi 
10 milyon altına baliğ olmuş idi. Bu sermayeyi 
yüze çarparsanız vaziyet pek güzel anlaşılır; Re
şat altınının bugünkü değerini göz önünde tu
tarsanız durum daha ziyade tavazzuh eder. Bu 
bankanın şimdi en az Osmanlı zamanındaki ka
dar kuvvetlendirilmesi icabeder kanaatindeyim, 
Hükümetin ve diğer idarelerin yardımiyle de
ğil Bütçe Kanununun 22 ve 28 nci maddelerinde 
olduğu gibi taahhütleri geriye bırakmak ki, bu
na katiyen tarafta r değilim. Bankayı takviye 
etmeli, banka çiftçiye lâzım gelen yardımı ya
pabilmelidir. Cumhuriyetin 10 ncu yıl dönümün
de, Ziraat Bankasının holünde gençler bayramı 
tes'id ediyorlar. Karar vermişler. Atatürk'ü 
davet etmişler. Atatürk ilk defa giriyor banka
ya. Mermer hole şöyle bakmış, Türk çiftçisi bu 
bankayı yapabildi acaba bu banka bir Türk çift
çisi yapabilecek mi?, dedikleri meşhurdur. 

BAŞKAN— 5 dakikanız geçti efendim. 
AKÎF EYÎDOĞAN (Devamla) — Lûtfunuza 

çok teşekkür ederim. Bir kelime ile Standart 
Müessesesine temas edeceğim. Fakat, daha ziya
de bu ihracatımız ile ilgili olmakla beraber bir 
memleket kendi iç bünyesinde ekmeği standart 
yapmaya muvaffak olamazsa diğerlerine kolay 
kolay akıl erdirmek mümkün olamaz. Bu ba
kımdan bütün belediyelerle, içişleri Bakanlığı 
el ele vererek Hükümet, taassupla üzerinde du
rarak, beraberce şu ekmek meselesini halletsin
ler. öteki standartlarda da inşaallah muvaffak 
oluruz. 

Muhterem arkadaşlar, eski arkadaşım âlini 
Ticaret Bakanına ve Ticaret Bakanlığı erkânı
na muvaffakiyetlerini sağlıyacak olan 1963 yılı 
bütçesinin millet ve memleketimize hayırlı ol
masını dilerim efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Rifat Öztürkçi-
ne. 

RÎFAT ÖZTÜRKÇÎNE (İstanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlar, Sayın Bakan ve 
Muhterem Bakanlık Erkânı, benim konuşmam 
şimdiye kadar konuşmuş olan muhterem arka
daşlarımızın konuşmalarının tamamen aksine 
bir istikamette olacaktır. 

Beş Yıllık Kalkınma Plânı «Su ürünleri, ta
rım sektörü meyanmda mütalâa edilmelidir.» 
dedikten sonra, madem ki, plânlı bir devreye 
girdik ve bu plânın da korunması için bir ka
nun bu Meclisten çıkmıştır; acaba, bu su ürün
lerine ait kanunu Ticaret Bakanlığına mı bağla
mak lâzımdır, yoksa Beş Yıllık Plânda arz edil
diği gibi, su ürünleri madem ki, tarım sektörü 
meyanmda mütalâa edilecektir, yeni bir kanun
la bütün yetki ve salâhiyetler, plâna uyularak, 
Tarım Bakanlığına mı devri icabetmektedir? 
Bendeniz daha evvel hazırladığım bir kanunla, 
bütün yetki ve salâhiyetler, eski kanuna tama
men uyarak Ticaret Bakanlığına bırakılmıştır. 
Fakat beş yıllık plân çıktıktan sonra, bu sefer 
kanunda bir tadilât yaparak, yeni plâna uydur
mak suretiyle Tarım Bakanlığında bir Umum 
Müdürlük 'kurulması ve bu Umum Müdürlüğün 
uhdesinde bütün su ürünleri hususatmm buraya 
devri ve gereken teşkilâtın kurulması hususun
da 94 maddelik bir kanun teklifi üzerinde bu
günlerde Yüce Meclisin Karma Komisyonunda 
çalışmalara başlanacaktır. Sayın Bakandan is
tirhamım, acaba bu yetki ve salâhiyetin; çün
kü komisyonlarda bunun münakaşası yapılacak, 
plâna uygun olarak mı aidolduğu Bakanlığa 
devri gerekmektedir. Yoksa plân dışı olarak 
bu yetki ve salâhiyetleri Tarım Bakanlığına mı 
bırakmak lâzımdır. 

Konuşmam çok uzun olacaktı, ancak muhte
rem arkadaşlarım bu mevzular üzerinde uzun 
uzun konuştukları için ben yalnız bu hususun 
esas üzerinden halli bakımından sözümü burada 
kesmekle kifayet etmekteyim. Hepinizi saygı 
ve hürmetle selâmlar, bütçenin memleketimiz 
için hayırlı, uğurlu olmasını yürekten dilerim. 
(Alkışlar) 
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ÖAŞıKiAN — 'Sayın Âdemoğlu "buyurun. I 
MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — 

Muhterem Başkan, Cumhuriyet Senatosunun 
muihterem azaları, muhterem Ticaret Vekili ve 
Ticaret Vekâletinin muihterem azaları. Ticaret 
Bakanlığı bütçesi .görüşülürken 'ben de bu ba
kanlığın murakabesine tabi 'bir müessese olan 
Ziraat (Bankasından Ibaıhis açmak istiyorum. 

Tür-kiye'de zirai işletmeleri finanse eden 
te'k kredi müessesesi Ziraat Bankasıdır. Bir yan
dan 20 milyona yakm bir halk topluluğunun 
iş bakımından alâkalı bulunduğu ve memleket 
iktisadiyatında mühim rol loynıyan ihracat me-
talarmı istihsale yarıyan zirati finanse etmek di
ğer taraftan ticari banka teşkilâtından mah
rum yerlerimizde bütün iş sahiplerinin banka 
muamelelerini ifa etmek vazifesini üzerinde 
tophyan Ziraat Bankası mevcut imkânlarım 
son haddine ka'dar memleket 'hizmetinde kullan
ma cihetinde âzami nishette dinamizm, yapıcı 
bir kredi politikasını yürütecek durumda ol
ması icaıbetmektedir. Ziraat Bankasının bu 
ehemmiyetli durumunu takdir eden hükümet
ler ona 6G17 sayılı Kanunla 'her sene bütçesin
den yüzde 'birini,-3202 sayılı Kanunla yine büt
çesine bir miktar parayı mulhammen Arazi Ver
gisi tahsilatından banka hissesi 'olarak muay
yen 'bir kısmını 7457 sayılı Kanunla. Toprak Su 
kredileri için 8 milyon lirayı Ibankanm serma
yesine eklemeyi kanunlaştırmışlar ve bankanın 
ödenmiş sermayesini iıhtiyatlariyle beraber 700 
milyon yükseltmişlerdir. Diğer taraftan Hükü
metin bu kadar ehemmiyet verdiği ve en eski 
resmî bankası olan ıbu müesseseye halk da iti-
madetmekte ve tasarruf ettiği paranın 'büyük 
bir kısmını Ziraat Bankasına yatırmaktadır. 
Bu iki taraflı, millet ve Hükümet tarafının 
tereilh, teveccüh ve alâkasını ıgıören 'bir müesse
senin senelik mevduatı da 3 milyara ibaliğ ol
muştur. Mevcut idarecilerin donmuş kredi diye 
kendilerine kalkan ettikleri 8 milyon lirayı çı
karsak bile bankanın devamlı olarak 2 milyar 
'bir tevdiat imkânı mevcut demektir. Buna, kul- | 
lanmadığı reeskont kredisi olan 400 milyonu j 
"da ilâve edersek, yekûn 2,6 milyara baliğ ola
caktır. îşte bu kadar imkânlar dâhilinde (bile 
banka korkak ve pasif idaresiyle hem çiftçiye 
faydalı olmamakta, ıhem sermayesi kendinin el
lide biri kadar olan küçük bankalar kadar bi
le kâr yapamamaktadır. Yine bu müessese bu- j 
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'gün için bir cep harçlığı seviyesinde olan köy
lüye krediyi verirken köylüyü 'günlerce banka 
kapısında bekletmekte, vereceği paranın hir 
kısmını da şeMrde sarf ettirmektedir. Buna bir 
çare 'bulunmasını bir zamanlar olduğu gibi sey
yar ekiplerin 'tâyin edilen, günlerde köylere ka
dar ıgidip -oralarda tevdiat yapmalarının temi
nini istirham ediyorum. H935 te dağıtılan 2 000 
liradan tutunuz da 150 liraya kadar düşen 
kredilerin 'bugün için artık 100 dekar, 500 de
kar ve da'ha fazla toprak işliyen çiftçiler için 
mânası olmıyacağmı takdir edersiniz. Zira ev
velce ölen 'öküziünün yerine >o zamanki krediy
le o devirde ıbir lözük satmalalbilen çiftçi, 'bu
gün aynı para. ile .hiçbir 'ihtiyacını >gidereme-
ımektedir. Hal böyle iken 'bâzı şu'belerde kre
diler % 10,kısıntı ile verilmekte fevkalâde hal
ler ve tabiî âfetlerden zarar görüp 'bir sene ıbor-
ıcunu ödeyememe durumuna düşen ( çiftçinin 
kredisinden 'bu kısıntıyı yapmak için (banka 
âdeta bir fırsat telâkki eder vaziyete 'gel
miştir. 

Muhterem senatörler, geçen sene Şark'tak'i 
insan, hayvan açlık ve sefaletini yerinde müşa-
hade eden Parlâmento heyetlerinin merkeze 
döndükten sonra Hükümetin 'bu 'bölgeye 10 
milyon liralık Ibir yardımı kararlaştırmateı ve 
bu yardımı Ziraat Bankasının kendi imkânla
rıyla dağıtmasını istemesine rağmen Ibu mües
sese idarecileri imkânsızlıktan bahsederek bu 
yardımı tahakkuk cihetine .gitmemişler. Zama
nın Devlet Vekilinin takip ve ısrarlarına mu-
kalbil bu müessese kendi imkânlarını harekete 
getirmemiştir. Bilalhara Amortisman ve Kredi > 
Sandığından temin 'olunarak dağıtılmak üzere 
Ziraat Bankası emrine verilen bu parayı da 
yardım yapılacaklardan borçlu olanlarn 'borç
larına malhsup yaptırmak suretiyle kuraklık, 
soğuk ve açlığın vatanda açtığı yaraya bu mü
esseseler tuz, birer ekmiştir. Kararname dinle-
miyen Hükümet emri tanımıyan aç ve sefil 
vatandaş kütlesi yurdun bir yanında inlerken 
sıcak -odasında oturup kasasmdaki paraların 
emniyet altında bulunmasından kıvanç duyan 
/bir ideal zihniyeti hâlâ vazife başında kalırsa , 
Ziraat Bankası kuvvetlenmez, Ziraat Bankası 
itibar kazanmaz. Kasasmdaki rezervini hiehir 
zaman 400 - 500 milyonun altına düşürmiyen 
Ibu müessese idarecileri 10 milyonluk ibaşka 
kaynaklardan temin olunan kredinin bir kıs-
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mmı olsun bu 'borçlunun borcuna mafhisup yap-
nıa'k suretiyle kasasına koymayı 1150 .milyonluk j 
munzam lbir (gübre kredisi tesis etmemeyi 
bir muvaffakiyet ısayaca'k 'zihniyettedirler. 
Hattâ merkezin bu 'zihniyeti teşkilâtta o ka
dar 'benimsenmiştir ki, 'üç 'beş kuruşluk kred'i j 
için 'bankaya 'gelen zürraa kötü muamele reva i 
'görülmekte, (hattâ 'bâzı müdürler, yakında zi- j 
rai kredileri tama/men kaldırıp sizlerden kur- j 
tulacağız dem ektedirler. Bir ;bu davrani'şta'ki 
ifadeye 'bakıyorum. 'Bir de ,Sayın 'Ticaret Ve
kilinin plânın Mecliste müzakeresi sırasında 
Ziraat (Bankasının. ,bütün imkânlarını zirai kre
dilere taihsis etme teklifinde 'bulunan önerge
nin (görüşüldüğü sıradaki tutumun'u <ve zirai 
(kredilere imkânlar müsaade ^ettikçe yavaş ya
vaş artıracağız <bu hususta sizlere söz veriyo
rum. B'ütün ıgayrefimi sarf edeceğim şeklin
deki konuşmasını (hatırlıyorum ve lAlla'h Ibu 
milletin ve Jbu ımemleketin yardımcısı olsun 
demekten 'kendimi alamıyorum. 

Memleketin bir tarafında açlık, sefalet var 
Hükümet karar alıyor fakat tatbik eden yok. 
Yine yurdun muhtelif bölgesinde sel felâketi 
büyük zararlar tevlidediyor, can kaybı olmuş 
alâkalı vekilin oralardaki müşahadesinden baş
ka bir hareket bir yardım görmüyoruz. İktisadi 
kalkınmamız için en ufak bir mesuliyeti üzeri
ne alma feragat ve hizmet yok. Değil bunlar 
kendine düşen vazifeyi bile kös dinleme vaziye
tinde karşılıyan kararnamelerin tatbikatını bi
le geciktiren bir müesseseyi artık ıslah etmek za
manı gelmiş hattâ plânın, programın tatbikine 
konulacağı bu aylarda geçmiştir bile. Evet Zi
raat Bankası münhasıran kâr, gelir temin eden 
bir müessese değildir, olmaması da lâzımdır. Fa
kat büyük teydiyatta bulunan bir müessese ola
rak elbette kâr da edecektir. 2 milyar tevdiatı 
bulunan bir müessese bunu tam randımanla ça-
lıştırırsa hiç olmazsa 80 milyon kâr etmesi icab-
ederken geçen seneki kârı maalesef G milyon li
radır. 

Plân, kalkınma mevzuunda şöyle demekte
dir : Kredi müesseselerinin geliştirilmesi kalkın
ma programlarının kaçınılmaz bir parçası ve ba
şarı ile uygulanması için önemli bir unsurdur. 
İktisadi kalkınma hızına paralel olarak gelişmi-
yen kredi mekanizması kalkınmayı yavaşlata
cağı gibi ekonominin istenilen yönlerde büyüme
sini imkânsız kılar. Bir taraftan plân böyle der, 
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diğer taraftan köylüye verilen 200, 500, 1 000 
liralık krediler onun şehre gelip gitmesi ile ya
pacağı masrafla veya % 10 kesintilerle daha 
aşağı seviyeye düşürülürse, çiftçinin zirai çevir
me kredisinden 500 lira borcu var diye toprak 
sulama kredisinden açılan 15 bin liralık krediyi 
kullandırılmazsa yine cüzi bir borcu var diye 
bahçecilik, meyvacılık, kredisinden mahrum bı
rakılırsa kasasında birkaç yüz milyon lirası ol
duğu halde 150 milyon liralık munzam gübre 
kredisini tahsis etmek ve ekim mevsimini geçire
rek köylümüzü bir ekim mevsiminde yüz, yüz el
li milyon liralık fazla bir gelirden mahrum eder 
ve bu şekilde memleketin meyvecilik ve istihsa
li artırma hususlarında bir sene dahi olsa geri 
kalmasına sebebolursa yine istihsali artırma ga
yelerinden iyi tohumluk temin etmek üzere mun
zam bir kredi tanınmazsa borç olarak verdiği 
parayı bir daha geri almıyacakmış ve kaçırıl
mış bir para olarak telâkki eder ve bunun için 
mümkün mertebe paranın iş gören ihtiyacını 
temin edip istihsal yapan çiftçiye değil de kasa
da kalmasını tercih eden bir zihniyetle hareket 
eden memlekete senede 100 milyon dolar döviz 
temin eden bir mahsule, tütüne arız olan mavi 
küf. hastalığı için aktif bir kredi politikası ile 
çiftçinin yardımına koşmıyan bir idare meka
nizması bu kredi müessesesinin başında durursa 
kalkınmanın zirai yönden muvaffak olamıyaca-
ğmı şimdiden söylemek bir keramet sayılma
malıdır. 

BAŞKAN — Bir dakikanız var Sayın 
Âdemoğlu. 

MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Devamla) 
— Bütün bunları, Sayın Ticaret Vekilimizin 
Karma Bütçe Komisyonunda söyledikleri gibi, 
Ziraat Bankasını yıprandırmak onu itibardan 
düşürmek için söylemiyoruz. Zira bu müessese, 
çiftçinin tek ümidi yegâne kredi müessesesidir. 
Onu kuranlardan, onu iyi idaıe edenlerden Al
lah razı olsun, ölenleri var ise nur içinde yatsın
lar, Bizim yegâne temennimiz köylünün kalkın
ması, •memleketin refaha kavuşmasıdır. Bu ten
kidi erimizi Ziraat Bankasını bugünkünden çok 
daha kuvvetlendirmek itibarını artırmak ve böy
lece ziraatin ve dolayısiyle memleketin oıidan 
istifade etmesini temin etmek - amaciyle yapıyo
ruz. Yine tenkidlerimizi, memleketin: bu mües
seseden âzami istifadesini sağlıyaeak, iktidar ve 
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ehliyeti şahsında toplamış, dinamik, yapıcı ve 
kalkmdırıcı .ruha sahip, idarecilerin iş başına 
getirilmesi gayesiyle yapıyoruz. Muhterem Tica
ret Vekili hâlâ komisyondaki konuşmalarını te-
yidettiği kanaatte iseler, bu müessesenin aksak 
ve âtıl durumdaki idaresinin devanı edeceği 
20 milyonun ümitsiz ve tefecilerle başbaşa bı
rakılacağı kanaatini de bizde tevlidedecektir 
ki, bu da memleket ziraati ve köylümüz yönün
den üzülecek bir hâdisedir. Fakat yegâne tesel
limiz, Sayın Ticaret Vekilimizin memleket öl
çüsünde ehemmiyet verdiğimiz bu müesseseyi en 
kısa zamanda ele alacağı ve memleket hakikat-

BAŞKAN — Oturumu açıyorum. 

Söz Sayın Ticaret Bakaııınmdır, buyurun. 
TİCARET BAKANI MUHLİS ETK (An

kara) — Sayın Başkan, muhterem senatörler; 
konuşmama başlamadan evvel muhtelif siya esi 
partilerin sözcüleri olarak ve şahıslar olarak 
sayın senatörlerin tevcih ettikleri soru ve ten-
kidlere teşekkür ederim. Temennilerin bir kıs
mına iştirak ederim. Adalet Partisi temsilcisi 
arkadaşım, hakikaten,' iktisadi faaliyetlerin ne 
kadar geniş olduğunu, buna mukabil bu faali
yetlerde ilgisi olan Ticaret Bakanlığı bütçesi
nin umumi bütçenin yüzde değil, binde ikisine 
ancak-varabildiğini, bu yüzden hizmetlerin bir 
kısmının yapılamamış olmasını tabiî görmekte
dir. Hakikaten Ticaret ve İktisat Bakanlığı 
bütün şikâyetlere muhatabolan bir Bakanlıktır. 
İstihsali ve imalâtı bizzat yapmadığı halde, 
bunlardan doğan mahzurlar dönüp dolaşıp Ti
caret Bakanlığına teveccüh eder. Buna rağ
men, Bakanlık olarak, kıymetli arkadaşlarımla 
beraber, elimizdeki imkânlar içinde, bunların 
bir çoğunu gidermeye, netice itibariyle piyasa-
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lerine, plân gayelerine, devrin icaplarına uygun 
bir idare mekanizmasına kavuşturacağı ümidi
mizin hâlâ; mevcudoluşundadır. Sözlerimi biti
rirken 1963 Ticaret Bütçesinin ve yine o bütçe
nin mensubolduğu vekâletin murakabesine tâbi 
olan Ziraat Bankasının memlekete hayırlı, uğur
lu işler yapması temennisiyle huzurunuzdan ay
rılırım. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Başka söz istiyen? Yok. Sayın 
Ticaret Bakanını dinlemek ve izahatlarına da 
muttali olmak bakımından saat 15 te toplanmak 
üzere Birleşime ara veriyorum. 

Kapanma saati : 12,55 

yi canlandırmaya matuf tedbirler almaya çalışı
yoruz. 

İlk konuşan arkadaşlar, fiyat politikasına te
mas ettiler; gerçekten, fiyat, iktisadiyatın mih
veridir. Bu husus Bakanlığımızın üzerinde dura
cağı önemli bir noktadır. 

Dediler ki, fiyatlarda istikrarsızlık vardır. Fi
yat politikası matlup şekilde tekemmül etmemiş
tir. Kiralarımız da, ücretlerimizde ve diğer fi
yatlarda aşağı yukarı devamlı surette bir istik
rarsızlıkla karşılıyoruz. 

Bunların bir kısmında haklıdır arkadaşları
mız. Yalnız şu meseleyi nazarı itibara almak lâ
zımdır : Bizde yüzde yüz piyasaya istiııadeden bir 
ekonomi henüz kurulmuş değildir. Türk ekono
misi yüzde yüz piyasa ekonomisine dayanmamak
tadır. Memleketin birçok yerinde daha ayni eko
nomi caridir. Başta zirai mahsuller olduğu halde 
birçok maddelerin kıymttlendirilmesi serbest pi
yasada değil, ofislerle, kurumlarla ve koope
ratifler birlikleri vasıtasiyle, yani destekleme
lerle, müdahalelerle cereyan etmektedir. Pa
zarlar, piyasalar tanı mânasiyle taazzuv edeme-
}dnce, fiyatlar da matlup şekilde teşekkül ede-
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Açılma saati : 15;00 

BAŞKAN — Suad Hayri Üsgüplü 

KÂTİPLER : A. Naci Arı (Kırklareli), Sakıp Önal (Adana). 
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iniyor.. İstihsal ile istihlâki birbirine bağlıyacak 
vasıtalar tanı işliyemeyince bâzı arızî buhran
lar, mahreesizlikler ortaya çıkıyor. Velhasıl 
ekonomimiz az gelişiniz, veya yeni bir tâbirle 
«gelişmekte olan memleketler» zümresine dâhil 
olmaktadır. Ama muhtelif merciler tarafından 
kabul edilen, tasdik edilen fiyatların, şüphesiz 
ki, bir yerden koordine edilmesine ihtiyaç var
dır. Bunu, bugünkü teşkilât dairesinde, bir de
receye kadar, biz de yapıyoruz. Yarın teşiklâ-
tıınız genişlerse bütün bu fiyat koordinasyonu-' 
nuıı Bakanlığımızca yapılmasından daha tabiî 
bir şey olamaz. Fakat bunu söylerken fiyatlara 
devamlı şekilde bir müdahaleyi aklımızdan ge
çirmediğimizi ifade edeyim. Hakikaten iktisa
dın en iyi bir surette işlemesi, netice itibariyle, 
fiyat mekanizmasına istinat etmekle olur. Dev
letler istediği kadar müdahale etsinler, serbest 
rekabet neticesinde teşekkül eden fiyat mekaniz
ması gibi arz ve talebi . karşılıyamazlar. Uzun 
yıllar boyunca hususi teşebbüsü kuvvetlendir
mek için çalışan bjr arkadaşınız sıfatiyle, hususi 
teşekküllere müdahale etmek değil, bilâkis, 
bunların iktisadi ve ticari birlikler halinde taaz-
zuv etmesi gerektiğine en fazla inanan, en fazla 
bunu destekliy enlerden birisiyim. 

Bir arkadaşımız, haller konusuna kısaca te
mas ettiler; gerçekten, memleketimizde, pazar 
ve çeşitli görünüşleriyle piyasa denen yerler iyi 
şekilde organize edilmiş değildir. Birçok yerler
de, hafta pazarları, eski usûl panayırlardan ile
ri gidememiştir. Şehirlerimizde birçok sebze ve 
meyva halleri mahallî idarelere taallûk eden bir 
mevzu idi, pek bizimle ilgili değildir, diye bu 
mesele ile meşgul olmamayı düşünmedik, bilâkis 
İçişleri ^ Bakanlığı ile konuşarak, sebze ve meyva 
hallerine hususi müşavirler gönderip, şehir eko
nomisi ile memleket ekonomisi arasında bir irti
bat kurmaya çalışıyoruz. 

Belediye sebze hali meselesinde; hakikaten 
bâzı memleketlerde olduğu gibi muayyen kriter
ler tesbit edelim, perişanlıkla karşıkarşıya kal-
mıyalım ve fiyat 3'ükselişlerine sebebolmıyalım, 
diyor ve bunu sağlamaya çalışıyoruz, . 

Kooperatifçilik konusuna gelince : Buna hu
susi surette önem vermek lâzımdır. İkinci koalis
yon Hükümetinin programında da kooperatifçi
lik üzerinde, istihsal kooperatifçiliği üzerinde 
dikkatle durulması ve kooperatifçiliğin birinci 
plâna alınması suretiyle kooperatiflerin gelişti-
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rilmesi öngörülmüştür. Bu bakımdan gerek Ana
yasanın hükmünü, gerek Hükümet programında
ki bu vadimizi yerine getirmek için kooperatifçi
liğe bir yön vermek istiyoruz. Yalnız bir arka
daşımın burada ifade ettiği şekilde, kooperatif
çiliğe ehemmiyet vermek, kooperatifçiliği geliş
tirmek yalnız kanun çıkartmakla olmuyor. Koo
peratifçiliği bu memlekette inkişaf ettirmek için 
kooperatif zihniyetinin, kooperatif terbiyesinin 
gelştirilmesi, kooperatifçiliğin partizanlıktan 
uzak bulundurulması ve kooperatiflere yetkili, 
objektif görüşlü personel teminine kadar birçok 
faktörler vardır. Bunların hepsinin tahakkuk 
etmesi lâzımdır ki, kanunlar rahat rahat tatbik 
yeri bulabilsin. Yeni çıkaracağımız kanunla dahi 
kooperatifçiliğin halledileceğini zannetmek saf
dillik olur. Ama-bunun yanıbaşmda, kooperatif 
terbiyesine, kooperatif edükasyonuna önem verir
sek, Bakanlıkta bu işlerle meşgul olan arkadaş
ların yanına 2 - 3 arkadaş daha ilâve ederek, 
kooperatiflerin kuruluşuna, işleyişine hakikaten 
önderlik yapabilirsek, o zaman kooperatiflerin 
gelişmesinde başarı sağlayabiliriz. Fakat, üzerin
de en hassas olduğumuz nokta, arkadaşların da 
dedikleri gibi, kooperatiflerde partizanlığı terk 
etmediğimiz müddetçe bu teşekküller ileri değil, 
hattâ daha da geri giderler. Batı ülkeleri bu ko
nuda daha da ileri gitmişlerdir. Kooperatiflerin 
başında din adamlarını görmekteyiz. Din adam
ları, gezdiği memleketlerde, şehir ve kasabalarda 
kooperatifçiliğin hakiki müşavirliğini yapar. 
Herkesin buna inanması için hakikaten onun se
viyeli. bilgi ile mücehhez olması kifayet eder. 
Onun verdiği direktiflerle kooperatifler inkişaf 
eder. Bunun için o kadar çeşitli ve önemli fak
törler vardır ki, bunların bir araya gelmesi ile 
kooperatifçilik inkişaf edecektir. 

Elimizde 1 500 küsur, Ziraat Bankasının kur
duğu tarım kredi kooperatifleri, tarım satış koo
peratifleri, Halk Bankasının kurduğu esnaf ke
falet kredi kooperatifleri, istihlâk kooperatifleri 
vardır. Bunları bir bakanlığın birkaç memur 
ile kontrol etmesinin, murakabe etmesinin ne ka
dar güç olduğunu takdir buyurursunuz. Zaten 
başka memleketlerde bu kooperatifler doğrudan 
doğruya bir nezaret veya bakanlık vasıtasiyle 
murakabe edilmez. Diğer şirketlerde olduğu gibi 
hususi idare heyeti ve murakıp şirketler vasıta
siyle kontrol edilir ve ancak bunların parafın
dan sonradır ki, heyeti ıımumiyeler bu işi alır 
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ve bilançolarını tasdik eder, idare heyeti de icra 
eder. Bizim de düşüncemiz buna benzer bir sis
tem kurmaktır. Ve bu şekilde, memleketin her 
köşesine dağılmış olan kooperatifleri teker teker 
murakabe etmektir, Yüksek İktisat ve Ticaret 
Okulu mezunu gençler de bu şekilde bir ihtisas 
konusu kazanmış olacaklardır. Aksi halde teşki
lât ne kadar kuvvetlenirse kuvvetlensin, bu koo

peratifleri murakabe etmek mümkün değildir. 
Balıkçılık meselesi; bu mesele de, bir arka

daşımızı senelerden beri uğraştıran bir mese
ledir. Çok kere iki mevzuu ele alır, bunun 
kâfi derece istismar edilmemesinden bahsedi
lir. Bunlardan biri balıkçılık, diğeri ise tu
rizmdir. 

Bendenizin tahminime göre memleketimiz
de balıkçılık yüzde 1 - 5 den ziyade istismar 
edilmiş değildir. Türkiye ihracatında balığın 
yeri yüzde bir dahi değil; binde 4 ilâ 6 nisbe-
tindedir. 

Türkiye'nin üç tarafı su ile çevrilmiş olma
sına rağmen, balıkçılığımız hakikaten komşu 
memleketlerden çdk geridir. 

Geri kalmasının sebebi, şimdiye kadar bu 
meseleyi lâyıkıyle ele almamış ve kifayetli mev
zuat tedvin etmemiş olmamızdır. Hattâ bir mi
sal olmak üzere şunu söyliyebilirim : Bu hu
sustaki mevzuat 80 seneliktir. Zalbıtai Saydiye 
Nizamnamesi o günden bu yana balıkçılık faa
liyetlerimizi tanzim eden kifayetsiz, noksan ve 
modern teknik gayri kabili telif bir nizamna
medir. Bunu dikkate alan Bakanlığımız muh
telif yerli ve yabancı memleketlerin mevzua
tından ve usullerinden faydalanmak suretiyle 
bir Su Ürünleri kanun tasarısı meydana getir
miştir. Yüksek himmetlerinizle bu tasarı ka-
nuııiyet kesbettiği zaman 80 yıldan beri ilk de
fa olaralk balıkçılığımıza emin gözlerle baka
biliriz. Bununla ilgili olarak balık işleri ile 
uğraşmak üzere Bakanlığımıza bağlı mülhak 
bütçeli bir Su ürünleri Umum Müdürlüğü ka
nun tasarısı hazırlamış bulunuyoruz. Bunlarla 
deminki arkadaşıma da cevap vermiş olayım. 

Arkadaşımız Et ve Balık Kurumunun ikiye 
bölünmemesini istedi. Yalnız plânda böyle ol
duğu için, mütehassısların böyle söylediği için 
değil, hakikaten ikisi de et olmasına rağmen 
et ve balık işlerinin birçok hususiyetler arz 
etmesi dolayısiyle birbirinden ayrı çalışması 
ieabeder. Başka memleketlerde de et ve balı-
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ğın telif edilmiş olduğu görülmemektedir. 
Asıl mühim olan balıkçılık mevzımyia meşgul 
olacak merciin bulunması idi. Bakanlıkla ba
lıkçılık mevzııuyla iştigal edenlerin sayısı iki
dir. Binaenaleyh, iki arkadaşla Türkiye ba
lıkçılığının bütün hukuki, iktisadi, ve malî 
esaslarının halledilemiyeeeğini tahmin buyu
rursunuz. Hemen her memlekette olduğu gibi 
Türkiye'de de balıkçılık işleri yalnız bir Ba-
'kanlığa ait bir mesele değildir. Diğer Bakan
lıklarla da alâkası vardır. Meselâ, Maliye Ba-
'kanlığına bağlı olan dalyanlar, Nafıaya bağlı 
bulunan barajlar ve göller- ve buralarda mev
cut muhtelif çeşitteki balıklar bunların yetişti
rilip tutulması için lâzımgelen bütün işler ba
lıkçılığı ilgilendirir. Tşte bütün bu hizmetleri 
bir elden tedvir etmek üzere bir Su Ürünleri 
Umum Müdürlüğünün Bakanlığıma bağlı bir 
müessese olaralk vücuda getirilmesini derpiş 
eden bir kanun tasarısı hazırladık. 

En son konuşan arkadaşım, bunun neden 
Ziraat Bakanlığına verilmediğini sordular. Se
bebi şudur : Bütün faaliyetler, ticari mahiyet
teki faaliyetlerdir. Ticari mahiyetteki mevzu
lar ise Ticaret Bakanlığına aidolmafe lâzım-
gelir. Ve bir de dediğim gibi diğer Bakanlık
larda bugün balıfcçılıkla ilgili olan işleri bir 
araya topladık. O itibarla mesele şu veya bu 
Vekâlete bağlı olması değildir. Esas olan me
selenin halledilmesidir. Eğer bir bu çocuğu 
doğurursak kime naisipse ona gitsin ve bu iş
ler bir an evvel halledilsin. 

Dış ticaret konusuna gelince; muhterem ar
kadaşlar, Türkiye'nin iktisadi münasebetleri 
bilhassa, emtia panayırları şeklinde tecelli eder. 
Sermaye hareketleri Türkiye tediye muvaze
nesinde çok az bir rol oynar. . 

Türkiye'de tediye muvazenesi dendiği za
man birinci plânda hatıra gelen emtia İhraç ve 
ithalinden meydana gelen muvazenedir. Bilhas
sa memleketimiz son 'senelerde iktisaden ge
lişmekte olduğu ve kalkınırna mevzuuyla karşı 
karşıya bulunduğu içindir ki, gayet tabiî ola-
ra'k, istihsal vasıtaları ve yatımı malları ile sa
nayii alâkadar eden hammaddeleri ithal etmek 
mecburiyetindedir. Bu ithalât hacmi gittikçe 
artmalkta ve ihracatla karşılanamamâktadır. 
Yani ,bu ithalâtı karşılaması ıgereken ihracaat 
maddeleri maalesef yeter miktarda ve değerde 
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değildir. Başka memleketlerin yaptığı /gibi, 
navlun ve 'turizm v asit asiyle döviz kazanmak 
suretiyle de kar'şılayamıyoruz. 'Bu 'bakımdan 
'her sene a.çık .veriyoruz. 

Bu .açıkları (birkaç sene itibariyle takip et
mek enteresan 'olacaktır. Ticaret muvazenemiz-
deiki aleyhimize farklar, 1Öİ38 yılında !6;8 milyon 
dolar, 1'959 yıkıda .1 lı6 milyon dolar, Vd'töO yı
lında 147 milyon dolar, 1901. yılında T6İ3 mil
yon dolar, ve 1962 yılında da £Md milyon do
lardır. Belki 1:m takip arkadaşlara 'bir fikir ve
recektir. Fakat ne yapalım ki talkınıma ham-
lesindeyiz -ve pek çok istihsal vasıtalarına ve 
sanayie lâzım olan hammaddelere muhtacız. 
Diğer taraftan, 'döviz İmkânlarımız dar olduğu 
için istediğimiz miktarda ithalât yapamıyoruz. 
Bu se'bepledir ki bir ithal talhklidi rejimi kur
mak medburiyelinde idik. Ancak bu seferideki 
ithalât tahdidi bir dereceye kadar mümkündür. 

Ve bu tahditten bilhaıssa vasıtaların, yatı
rını mallarını ve hammaddeleri hariç tutmak 
mecburiyetindeyiz. Bu kısmalar (bilhassa kola
lar şeklinde tecelli ediyor ve muayyen madde
leri muayyen miktar ve muayyen evsafta it
hal etmek lâzımdır. İBunu yaparken memleket 
Ekonomisini ığöz önüne alıyoruz. Yani miktar 
ve vasıf Ibakımından eğer .o madde dâhilde ya
pılıyorsa elıbet aynı maddeyi hariçten ithal et
miyoruz. Dö/viz imfeânlarımız naniği maddelere 
tahsis .edeceğimiz (hususuna gelince, 'bunu alâ
kalı bakanlı'klardan -ve meslek teşekküllerinden 
topladığımız mütehals'sıslarla (birlikte ve bera-
'berce müzakere edi'yoruz. Hangi miktarda, mal 
için ne miktarda tahsis vereceğiz1? Bunları te's-
bit ettikten iSkmra 'sisteme baş vuruyoruz. 'Tah
min 'buyurursunuz ki, (piyasada on 'binlerce 
madde mevcut olduğuna ıg'öre, itlhal mevzuunda 
(bir 'hayli maddelerle karşı karşıya kalmakta
yız. Ticaret Bakanlığı olarak 'bütün 'bunları tes-
!bit etmemiz mümkün olmıyacağından Ib'ir kıs
mını alâkalı (Bakanlıklara, bir kısmını meslek 
tevekküllerine bırakmak mcc'burliyetindeyiz 

Eğer piyasada tenkidler duyardanız 'bu da
ha ziyade meslekî teşekküllerin 'bu madde hak
kında lâzımigelcn etüdü derinliğine yapmamış 
olması veyahut 'bu iş için tahsis edilecek dövi
zin olmayışındandır. 

Esasen 'hiç.'bir tahdit rejimi, dünyanın hiç 
bir tarafında lıalk ve piyasa mensuplarınca 'be-
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nimsenemez ve tatbik edildiği lher yerde şikâ
yetler vâki olur. Elverir ki tahdit eden makam, 
şikâyetleri nazarı iti'bara alsın ve imkânları 
nislbetinde (önlemeğe çalışsın. Bu itibarla 'bir 
arkadaş (belki <zu'hulen ifade ettiler, kota siste
minde 'Su'i'stimal diye birşey m'ezvuulbalhis değil
dir. Bizim, kendilerine döviz ta'h'sis e'ttiğimiz 
'bâzı müessese, bâzı teşkilât, 'biler'e'k veya 'bil
meyerek, kotalarını başkalarına devrederek bâ^ 
zı hâdiselere sebe'balabilir. Fakat, o zaman eli
mizde teftiş mekanizması vardır. Bu mekaniz
ma sayesinde bunları düzeltmeye .çalışıyoruz. 

Hemen Ibütün arkadaşların tenkidlerinin te
merküz ettiği (bir nokta .da Bakanlık teşkilât 
kanununun çıkarılmamış 'olmasıdır. Muhterem 
arkadaşlar, 'bu konu gerek 'bütçe 'konuşmala
rında, gerek (Meclis ve Senato Heyeti Umumi-
yesinde üzerinde çok kere durulan meseledir. 
Öyle 'bir 'kanaat vardır ki, Teşkilât Kanunu 
değiştirilirse bütün müşküller ve meseleler hal
ledilmiş olur. Bütün bu fikirlerimize şüphesiz 
ki, Teşkilât (Kanununun ortak olması lâzım
dır. Plânlı ekonomiye girişte, (bir bakanlık 
Teşkilât Kanununun (önce fonksiyonları, vazi* 
feleri tes'bit etmesi ve bundan sonra bu görev
leri hakkiyle başaracak insanları teşkilâtta istih
dama imkân vermesi lâzımdır. Elimizde olan 
teşkilât kanunu tasarısını yani ba'kanlıktaki 
arkadaşlarımın hazırladığı teşkilât kanunu 
tasarısını, 'başka memleketlerden numune ge
tirmek suretiyle, yenilemeye çalıştık. Huzu
runuza getireceğimiz kanun tasarısı modern 
ihtiyaçları karşılayacak hükümleri içine alan 
bir kanun tasarısı olacaktır. Birinci plânda ele 

alamayışımızın ;sebebi 'budur. Tahmin ediyorum 
ki, modern ihtiyaçları karşılayacak teşkilât 
kanunu karşısında, ibu teşkilât kanununa mu-
kahil bulacağımız elemanlara yeter derecede 
maaş verebilecek miyiz, veremiyece'k miyiz? 
Bu da ayrı bir mesele olarak yanı başında (bu
lunacaktır. 

Zannediyorum ki, yine Sabalhattin Orhon ar
kadaşımız, pek haklı olarak, hususi teşebbüs
lere, mesleki teşekküllere daha fazla yer ver
memizi, teşvik etmemizi temenni ettiler. 

Muhterem arkadaşlarım, (Bakanlık ne ka
dar kuvvetli olursa olsun, eğer meslek teşek
külleri ihtiyaçlar hakkında Hükümeti veya 
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aidol'duğu bakanlığı tanı. manasiyle tenvir et
memiş ise o 'bakanlık istediği kadar çalışsın 
maalesef başarı derecesi istenilen seviyeleri 
bulamaz. Ticaret ve İktisat vekâletleri gibi 
bakanlıkların ekonomik duruma gereği gilbi 
müessir lolaibilmeleri, 'bunların kararlarının isa
betli olabilmesi için, meslek teşekküllerinin, 
ticaret odalarının, odalar birliğinin piyasa ve 
umumî konjoktur hakkında yüzde yüz itima
da lâyik rapor vermeleri lâzımdır. On sene-
denberi ticaret odaları birliği kurulmuş ve 
teşkilâtlanmıştır. Hiç şüphe yoktur ki, ticaret 
odaları, sanayi odaları, borsalar, ve ihracat 
•birlikleri ve alelumum meslek teşekküller, bu
gün Avrupa ve Amerika'daki benzerlerinde 
görüldüğü şekilde, Ticaret ve tktisat Hakanlığı
nı her hususta tenvir edecek surette çalışmak 
durumundadırlar. Binaenaleyh bize hakikaten 
itimada lâyık derinliğine rapor vermeleri müm
kün olduğunu bir defa daha arz etmek iste
rim. 

îç piyasaya suni tedbirlerle müdahaleye ka
tiyen taraftar değiliz. Çünkü bu şekildeki mü
dahaleler neticesinde fayda yerine zarar görül
düğünü arkadaşımla birlikte ben de kabul ede
rim. Yalnız şunu da kabul etmek lâzımdır ki, 
memleket mahsullerinin kıymetlendiril meşini 
mümkün kılacak bir Bakanlık olarak, bunların 
mümkün olduğu kadar değer fiyatiyle satıl
masına da • dikkat etmenin ve bu tanzim edici 
müdahalelerin bu mevzua inhisar ettirilmesinin 
doğru olacağına inananlardanım. 

Nitekim, demin kısaca arz ettim. Türkiye'
de zirai mahsullerin, üzüm, incir, pamuk ve fın
dığın kıymetlendirilmesi mevzuunda Hükümeti
niz bu sene içinde 500 küsur milyon liralık Zi
raat Bankasından destekleme mubayaası yap
mış ve bu sayede mahsullerimiz, bu sene, değer 
fiyatlariyle Avrupa piyasalarına intikal etmiş
tir. 

Toprak Mahsulleri Ofisi meselesi: Ofis Umum 
Müdürlüğünü neden Umum Müdür Muavini ile 
idare ettiğimi arkadaşım sordu. Şüphesiz ki, za
manla her makamın vekâletle değil asil olarak 
idare edilmesi lâzımdır. Yalnız öyle bir zaman
da Toprak Mahsulleri Ofisini devir aldık ki, her 
sene olduğu gibi bu sene de Amerikan dostları
mızın büyük yardımı ile karşı karşıya bulunma
sak, onlardan mahsul almasak, açlığımızı gide
recek vaziyette olmadığımız bir vakıadır. Te-
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menni etmek lâzımdır ki, biz de bir an evvel 
kendi gıda ihtiyacımızı memleket istihsalimizle 
karşılıyalım. Fakat bu birkaç sene daha müm
kün olamıyacaktır. Böyle bir f aziyet karşısın
da Bakanlığın Dış Ticaret Dairesinde Amerikan 
yardımları ve sürplus maddeleriyle uğraşan 
bir arkadaş karşımıza çıkmış, Toprak Mahsulle
ri Ofisinin bu mevzulardaki ihtiyaçlarını karşı-
lıyacağmı söylemiştir. Kendisi de uzun müddet 
Amerikalılarla temasta bulunan bir arkadaşım-

.dı. Binaenaleyh, böyle bir vaziyette bu arkada
şımı vekil olarak tâyin ettim. Zaten asil olarak 
tâyin etmek istemem kendisi de kabul etmiyor. 
Bir arkadaşım, memleketin iaşesiyle meşgul olu
nuyor mu, olunmuyor mu diye sordu. Gönül is
terdi ki, topyekûn bu meseleyi Bakanlıklar ca
miası olarak ele alalını. Hakikatte bu iş Bakan
lığıma bırakılmıştır, genel bütçenin binde iki 
nisbetinde bir tahsisatla çalışan Bakanlığıma... 
Millî Savunma Bakanlığı yetkilileriyle yaptığı
mız bir hesaba göre bu memleketin üç aylık ba
sit iaşe ihtiyacı bir milyar sekiz yüz bin liradır. 
Bu parayı nasıl bulabileceğimiz de cayi sualdir. 
Ama haddizatında bu memleketin iaşe meselesi, 
yalnız harbde değil, sulhte de bir problem ola
rak karşımıza çıkmaktadır. Protein maddesiyle 
ve diğer gıda maddeleri ile uğraşan bir mercii 
bulmak lâzımdır. Çünkü memleket halkını ne 
kadar iaşe edersek ne kadar beslersek alacağı
mız randıman harbde ve sulhte o nisbette faz
la olur. 

Sayın Amiral, balık mevzuunda barınak me
selesine de temas ettiler. Haklıdırlar. Biz plân 
içinde Bayındırlık Bakanı arkadaşımla beraber, 
bu barınakları mümkün mertebe yapmaya çalı
şacağımız husususnda, Avrupa'dan beraber 
uçakla dönerken bütün yol boyunca, bu barı
naklar meselesi üzerinde konuştuk. Arkadaşı
mız müsterih olsunlar, çalışacağız. Balıkçıları
mız hakkında bâzı arkadaşlarımız sormuşlardı. 
Zannederim izahatım kendilerine de raeidir. 
Yalnız bir hususu ilâve edeyim ki, gerek Japon 
mütehassıs heyetinin verdiği raporlarda, gerek
se Balıkçılık hakkında muhtelif teşekküllerce 
verilmiş olan 35 kadar raporda, bu meseleye te
mas edilmektedir. Trol dediğimiz, dipleri sü
rüp geçen balık avlama usulünün zararları ol
makta ve balıkların yerlerini, yurtlarını tahrib-
etmektedirler. Bu durum karşısında Bakanlık 
valiliklere gereken talimatları yazmakta, vali-
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likl-er de bu tamimler dâhilinde trol avcılığımı 
mâni olmaya çalışmaktadırlar. Fakat şunu söy-
liyeyim ki, trolün önüne geçmek için bu tedbir
ler kâfi değildir, süratli motorların mevcudol-
ması ve hidrobiyolojik*-teftişlerin yapılması lâ
zımdır. Yoksa ilgili Bakanlıkların vilâyete, vi
lâyetin de aidolduğu makama yazmasiyle bu iş 
olmaz. Yalnız, ilgili mevzuatta buna dair hü
kümler vardır. înşaallah yeni teşekkül kuru
lursa bu trol dediğimiz yürekler sızlatan facia
da* da kurtulmuş oluruz. 

Bir arkadaşım hayvan kaçakçılığından bahs
etti. 

Muhterem arkadaşlar, hayvan fiyatlarını ser
best bıraktık. Bunun neticesinde arz ve talep ka
nunu hükümleri işlemeye başladı. Bu sene gö
rülmemiş bir hayvan ihracatiyle karşı karşıyayız. 
İhracatımız o kadar büyük bir nisbet tuttu ki, 
bu seneki Kasım ayına kadar olan ihracatımız 
geçen senenin bu ayma nazaran 42 milyon dolar 
fazladır. Bu 42 milyon dolarlık fazla ihracat 
içinde artan hayvan ihracatının da hissesi var
dır. İktisadi kanunlar, en iyi bir şekilde hüküm
lerini sürüyor* o itibarla arkadaşımız müsterih 
olsunlar. İş kendi kendine yoluna girecektir. 
Kaldı ki, hayvan ihracatı geçen sene bir karar
nameye tâbi tutulmuştu. Bunun için hazırlan
mış olan beyannamelerde yanlış ve hilafı haki
kat olan beyanlar karşısında bu sene bu yolu 
terk ettik ve bu serbesti yolunu tercih ettik, kur
tulduk, hem de memlekete fazla dolar girdi. Sa
bahattin Orhon arkadaşımız krom ihracatı üze
rinde durdular. Muhterem arkadaşlarım, haki
katen krom vaziyeti son zamanlarda durgundur. 
Afrika'nın Rodezya'sında ekonomik bir şekilde 
elde edilmekte olan ve ihracedilen kromun bizim
kine nazaran yüksek tenörlü ve ucuz olması, 
Sovyetler Birliğinin Avrupa pazarlarına gayet 
ucuz olarak âdeta damping yapar, tarzda krom 
ihracı bizim kromcularımızı ve hattâ Devlet 
eliyle yapılan ihracatları dahi güç, bir duruma 
getiriyor, ve eldeki cevheri satamamak vaziyeti
ne geçtiler. Her mevzuda olduğu gibi, bu konu
da da kromcular bize başvurdular, ve rejimlerin
den bâzı istisnalar yapmak suretiyle ihracat mü
saadesi istediler. Uzun konuşmalardan sonra ken
dilerine iki taraflı anlaşmalı memleketlere krom 
ihracedebilmeleri için kontenjanlar verildi. Bul
garistan, Macaristan, Yugoslavya, Çekoslovakya 
gibi memleketlere ayrılmış kontenjanlar mevcut

tur. Bu suretle bu vatandaşlar, bir an evvel 
kromlarını ellerinden çıkarabileceklerdir. 

Muhterem arkadaşlarım, iki üç mevzu daha 
kaldı; bunlardan biri, Et - Balık Kurumu, di
ğeri Ziraat Bankası mevzuudur. Arkadaşlarım, 
bilhassa general arkadaşım, niye Et ve Balık Ku
rumundan balıkçılık işlerini alıyoruz, dediler. 
Arkadaşlar, yukarda . sebeplerini söyledim, biz 
Devlet olarak doğrudan doğruya balık işleri ile 
uğraşıyoruz, biz balığı kıymetlendirmek işi ile 
uğraşıyoruz. Eakat Et ve Balık Kurumunun Et 
Endüstrisi Kurumu olarak yapacağı birçok 
önemli ve faydalı işler vardır. Bugünlerde'ilgili 
bakanlıklarla toplantılar yapıyoruz. Bu müzake
relerde kasaplık- hayvan satınalmak, iç ve dış pa
zarlara. arz etmek, et mamulleri ve tâli mamul
lerinin işlenmesi gibi endüstri ile ilgili faaliyet
lerde bulunmak ve stoklar tesis etmek gibi birta
kım faaliyetlerle, Et ve Balık Kurumunun uğra
şacağı anlaşılmıştır. Bu bakımdan bu kurum 
Bakanlığım camiasında kalmaktadır. Bu meyan-
da da gerek balık için, gerekse başka meyvaları
nı iz için soğuk hava depolarına ehemmiyet ve
receğiz. Memleketimizin balık ve taze meyva ih
racı, işinde en çok müşkülât yaratan şey, bu so
ğutma tertibatı olmayışıdır. Bâzı memleketlerde 
bu iş mahallî idarelere verilmiştir. Mahallî ida
reler yapmaktadır. Bizim mahallî idarelerimizin 
mahdut malî imkânları içinde bunlara bu işi bı
rakmak, bu tesisatın yapılmaması demek olacak
tır. O itibarla, Et ve Balık Kurumuna bu nevi 
tesisleri tevsi etmek, daha esaslı bir şekilde kıy
metlendirmek, boş bırakmamak, soğuk hava zin
ciri dediğimiz usuller bütün bu tesislerle uğraş
mak üzere bilhassa yaş meyva ve sebze mevzuunu 
halletmek üzere vazife vereceğiz. Bu vazifeyi ya
pacak başka makam da yoktur. Bunu Et ve Ba
lık Kurumu yapmaya uğraşacaktır. 

Ziraat Bankası mevzuuna gelmeden bir soru
ya temas edeceğim. Ecnebi sermaye talebi mese
lesi... Bundan 10 sene evvel bir kanunla tâyin ve 
tesbit edilen bu iş, vekâletime verilmiştir. Bil
hassa istikrara kavuştuktan sonra hemen 10 
günde bir, ecnebi sermayedarlar müracaat edi
yorlar, onları memnuniyetle kabul ediyorum. 
Bunların içinde Almanlar, Amerikalılar, Fran
sızlar ve diğer memleketlere ait kuvvetli firma
lar da var. Mümkün olduğu kadar ben onları 
bekletmeden cevap vermek suretiyle teker teker 
kazanmaya çalışıyoruz/. Biliyorsunuz ki, hususi 
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müteşebbislerin şartlara bağlı, imtiyazlı durum
ları yoktur. Fakat biz sermaye ihtiyacını takviye 
emek için bu yoldaki çalışmalarımızı ilerletmek
teyiz. 

Ziraat Bankasına gelince : İktisadi Devlet 
Teşekküllerinin tetkiki ve murakabesi mcvzuu-
bahsolduğu vakit gerek evvelce kendim, gerekse 
halen muhtelif arkadaşlarımın katıldığı, bu mev
zuda bitaraf olarak çalışmakta bulunan, Senato
nuza ve Meclisinize bağlı olan, Yüksek Muraka
be Heyeti raporlarını nazarı dikkate eelbetmek 
isterim. Çünkü,, bu raporlar bu müesseseleri her 
'sene idari, malî ve teknik yönlerden tetkik eder
ler. Bu tetkiklerinde daima objektiftirler. Yapıl
ması icabeden işleri ve alınması gerekli tedbir
lerle temennilerini bildirirler. Bu meyanda Zi
raat Bankasını da 22 küsur seneden beri Yüksek 
Murakabe Heyeti, bir vakitler Başbakanlığa bağlı 
olarak şimdi de Meclise bağlı olarak tetkik eder
ler ve esaslı mevzuları ortaya çıkarırlar. 

Ziraat Bankası hakkında konuşan arkada
nım, güzel temennilerle birlikte, yapılması im
kânı olmıyan bâzı, temennilerde de 'bulundu. 

'Bunu cevaplandırmak isterim Bir defa, bir va
kıadır ki Türkiye'deki zirai kredi ihtiyacı en 
İcaba bir tahminle (5 milyardan aşağı değildir. 
Bunu bu kürsüden muhtelif defalar tekrarla
mış bulunuyorum. Memleketimizde her türlü 
kredi az ama zirai kredi bilhassa az. Buna 
muk'abil bunu karşılıyaeak hir tek müessese
miz var o da 100 sene evvel Rahmetli Midhat 
Paşa tarafından kurulan Ziraat Bankası ve 
onun çocukları olarak Zirai Kredi Koopera-
tifleridiıv 

Diğer taraf an memleketimizde tapu ve ka
dastro tam mânası ile gelişmediği için mem
leketimizin her tarafını ölçmüş ve tesbit et
miş değiliz. O itibarla başka memleketlerin 
zirai kredilerindeki esas olan gaıırimenkul ipo
teği, maatteessüf memleketlimizde kısmi ola
rak mevcuttur. Bu olmayınca, en esaslı kredi 
olan ipotek kredisi, gayrimenkuller üzerinde 
yeter derecede işleyememektedir. Bu sebep
ten dolayıdır ki, bir dereceye kadar yerine geç
mek üzere değer baremleri diye Ziraat. Ban
kasınca alâkadar olacak makamlarla birlikte 
mahallinde bir kısım baremler yapılır. Ve bu 
baremlere göre, şu mahsûl şu kadar, şunun 
yerine şu kadar kredi verilir, denir. Bu pali-
yatif bir tedbirdir. Hiçbir vakit objektif bir 
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kriter yerine geçemez. Baremlerin yenilenmesi 
lâzımdır. Gayet müşküldür. Hattâ biraz daha 
ileri giderseniz, bu sistem genişlediği tak
dirde korkarım ki, Ziraat Bankasının ikrazata 
ayrılan kredisi bulunanııyacaktır. Bu seneki 
plasman programlarına süratle bu toprak ba
reminin geçirilmesini temenni ettik. Ziraat 
Bankası bunu programına koydu ve tatbikata 
da geçti. Esas mesele zirai ikrazatm uzun 
vadeli bir ikraz oluşudur. Bu pUralar 3 veya 
6 ayda geri gelmiyen bir ikrazdır. 

Bu nevi ikrazata ait kaynaklarımız, ban
kanın kendi öz kaynakları, devletin bütçeden 
ayırdığı paralar ve Ziraat B'ankasının her sene 
elde edeceği kârdan terekkübeder. Ancak, 
biz bu kaynakları uzun vadeli yatırımlara tah
sis edebiliriz. Bu olmadığı takdirde, Ziraat 
Bankasının mudilerinden alacağı vadesiz, kı
sa veya orta vadeli mevduatla karşılamak 
doğru değildir, likidete prensiplerine 'aykırıdır. 
Yarın, öbür gün bu mudiler bankaya geldik
leri vakit, paralarını vaktinde alamazlar, iti
matları sarsılır ve bankaya para yatıramazlar, 
mevduat miktarı azalır. Şayanı şükrandır • ki, 
Ziraat Bankası bütün faaliyetleri ile Türkiye'nin 
her tarafında mevduat toplamaya muvaffak olan 
bir bankadır. Eğer plasmanı fazla açabiliyorsa 
bunun sebebi de mudilerdeıı topladığı paraları 
uzun vadelere dayanarak bu işlere yatırması-
dır. Milyarı aşan bu çeşit mevduatı, Banka, zi
rai krediye tahsis etsin dersek likidite prensibi
ne, mugayir hareket etmiş olur. Ancak kısa vâ-
deli kredilerle tüccara ve esnafa yardımda bulu
nur. Bu sebepledir ki, Ziraat Bankasının öz kay
nağına yeni imkânlar tahsis etmek suretiyle asıl 
sermayesini takviye etmiş bulunuyoruz. Diğer 
taraftan, Ziraat Bankası 80 milyon lira kâr ede
bilirdi, niçin 8 milyon lira kâr etti, denilebilir. 
Şunu söyliyeyim ki, Türkiye'de dün ve bugün, 
daima bütün icazlarda ilk evvelâ hatıra gelen 
banka Ziraat Bankasıdır. Ziraat Bankası kendi 
arzusu ile ve kendi plasmanları dâhilinde veya 
Hükümetten aldığı emirlerle ikrazatta bulunur 
ve çok kere bunları zamanında geri alamaz ve 
faizinden de istifade edemez. Hakiki bir kâr ve 
zarar bilançosu yapmak icabederse, bir kısmı 
donmuş, bir kısmı da meşkûk olan bu alacakla
rın kâr değil, bilâkis kendisine zarar verdiğini 
söylemek icabeder. Bu bakımdan aradaki far
kın, 80 milyon liralık farkın bu zararlar-
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dan müttevellit olması, Ziraat Bankasının 
kendisine yükletilen her mevzua, her şeye 
yetişmiş olmasıdır. Hatırlarsanız, muhterem 
Meclis üyesi arkadaşlarım yaptıkları bir kanım 
tasarısı ile ortaya çıktılar. Orta - Anadolu'da 
açlık meselesine medar olmak üzere, Ziraat Ban
kası borçlarının uzun müddetli olarak tecil edil
mesi meselesi tahakkuk ederse, o zaman Ziraat 
Bankası, menabiiniu bir kısmından da mahrum 
kalmış olacaktır. Böylece geçen sene Ziraat Ban
kasının yapmaya-mecbur olduğu hizmetlerin 
bir kısmını da yapamamış oluruz. 

4.2.1963! O : 2 
OSMAN SAİM SARIOÖLLÜ (Aydın) — 

Efendim, Vekil Beyden suallerimiz var. 
BALKAN' —• Buyurun efendim. 
OSMAN' SAİM SARIGÖLLÜ (Aydın) — 

Muhterem Vekile, bu .mevzuda vermiş oldu
ğu izahat meyanıuda 'bazı sualler sormak za
ruretini duydum. Bunlar gayet kısadır. 

1. Tütün (ikicilerinden kesilmek suretiy
le Ziraat Bankasında birikmiş olan (yüz küsur 
milyon lira karşılığında, Tütün Ekicileri Ban
kası Kanunu Meclise tevdi edilmişti. Fakat 
Hükümet kendisinin de bir kanun getireceğini 
hem de bir ay içinde getireceği sebep ve baha
nesiyle gelmiş olan kanun teklifinin müzakere
sini tehir ettirmiştir. Bu hususu açıklamaları
nı istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan. 
TİCARET BAKANI MUHDİS ETE (Devam

la) — Muhterem arkadaşıma şu müjdeyi vere
bilirim. Tütünden alman ,% 5 lerin hikâyesi 
10 senelik bir hikâyedir. Bunların tutarı olan 
82 milyon lira Ziraat Bankasında beklemekte
dir. Bu fonla ya bir banka kurmak bahis konu
su olur veyahut da bir bankaya istinadetmek 
suretiyle teşkilâtlandırılacak bütün kooperatif
leri ve birliklerinin finansmanı temin edilir. 
Bendeniz banka olmaması kanaatini taşımakta
yım. Çünkü, evvelâ tek mahsul üzerine çalışan 
(bankalar pek azdır. O mahsulde 'bir (Spekülâs
yon dolayısiyle bozukluk olduğu zaman 'bütün 
bankaya, bütün :bir 'mevduat sistemine dayanı
yor. 

İkincisi, gerek Anayasamızda ve gerek Hü
kümet programında muhtelif iktisadi mevzu
ları daha ziyade kooperatiflere vermek pren
sibi vardır. O itibarla «Tütün Müstalısıtları 
Birliği» adı altında, satışı ve saireyi de içine 
almak ve Ziraat Bankasının 120 milyon lira 
yardımından istifade etmek suretiyle 120 + 8 0 = 
200 milyon liralık bir finansman ile mücehhez 
bir birlik kurulmasını derpiş eden bir kanun 
tasarısı hazırladık ve diğer Bakanlıkların da 
mütalâasını almak üzere sevk ettik. Zannede
rim ki, yakında huzurunuza gelecektir. 

İkinci sualim : Halk Bankası Kanununda bir 
değişiklik yapmak suretiyle, ist illi! âk koopera
tifleri murahhas azalarıyla idare heyetlerinin 
'banka tarafından değiştirilmesi derpiş edil
mektedir. Bu müesseseler, Halk Bankasının 
kurulmasının eslbabı mucibesi ve gayesi olması-

Muhterenı arkadaşlarım, hemen her celsede 
haklı olarak gerek Mecliste ve gerekse Senato
da, bunu söylerim. Biliyorsunuz sorulan sorular 
da. daima Ziraat Bankası muhatap tutulur. Yapı 
Kredi Bankası, Pamuk Bank ve sair bankalar 
muhatap tutulmaz ve sualler tevcih edilmez. 
Ziraat Bankası İktisadi Devlet Teşekkülleri için
de muhtar bir müessesedir. O kadar muhtardır 
ki, Vekâletimize bağlı olmasına rağmen Ziraat 
Bankasına emir vermeyiz, ancak programlarını 
tetkik edebiliriz. Oün geçmez ki, arkadaşlarım 
beni mazur görsünler, bizim mahallin biraz da
ha plasmanını artırır mısınız diye müracaat eder
ler. 

Düşününüz ki, Ziraat Bankası sene başında 
muhtelif vilâyetler bakımından plasmanını tes-
bit ediyor. Tarım ve Ticaret Bakanlıklarından 
kurulu bir nâzım 'heyet vardır, bütün bu plas
manlar tesibit edildikten sonra bir iş programı 
yapılıyor. Ondan sonra geliyor bir arkadaşım, 
meselâ Sivas'a fazla plasman yapmasını istiyor, 
diğer fciri Erzurum'a, diğer bir arkadaşım da 
Trakya'ya fazla plasman yapılmasını istiyor. 
Ben eğer bütün bu fazla plasman tekliflerini 
emredecek olursam Ziraat Bankasının halinin 
ne oOacağmı kolaylıkla tasavvur edebilirsiniz. 
Bu itibarla, arkadaşlarım bağışlasınlar, emir
lerini yerine getiremiyorsam Mithat Paşanın 
kurduğu bu 100 senelik müessesenin vaziyetini 
sarsmaktan korktuğum içindir. Bunu yapmakla, 
zannediyorum ki, vazifemi yapmış oluyorum, 
muhterem arkadaşlarım. 

Size daha fazla rakam vermek suretiyle 
kıymetli vakitlerinizi almayayım. Hepinize 
alâkalarınızdan dolayı, gerek şahsını, gerek
se bakanlığımdaiki arkadaşlarım adına teşek
kür ederim, hürmetlerimle. (Alkışlar) (Soru 
sormak istiyoruz, ısesleri) 



C. Senatosu B : 39 
ha rağmen, bankanın bu yoldaki tutumu gerek 
esnaf kredi kefalet kooperatifleri ve gerekse 
<liğer bu mevzu ile ilgili müesise'selerimizce ye
rinde görülmemektedir. Bu merzudaki Hükü
metin görüşünü öğrenme'k istiyorum. 

TİCARET BABANI MUHLİS ETE (Devam
la) — Türkiye Halk Bankası Vekâletime mev
du bir teşekkürdür. Bu bankanın, sermayesi 
kâfi değildir, sermayesinin artırılmasın] ben 
de desteklerim. Halk Bankası kefalet koope
ratiflerini finanse eden bir müessesedir. Zira
at Bankasının tarım kredi kooperatiflerini 
finanse ettiği gibi. Yalnız Halk Bankası ke
falet kooperatiflerine % 9 faizle para verir, 
bunu da esnafa tevzi etsin diye. Fiiliyatta 
şöyle olmuştur. Bu kooperatifler, bunların 
(birlikleri birtakım idari masrafları nazarı iti
bara almalk suretiyle % 9 faiz haddini % 18 e 
kadar çıkarmışlardır. Biliyorsunuz esnafın 
% 18 - 20 nislbetinde faiz verecek takati yok
tur. Devletin bu fedakârlığına mukabil ikin
ci elin bu yola gitmesi doğru değildir. Halbu
ki bizim kefalet kooparatiflerine ihtiyacımız 
var, onları destekliyoruz. Bu kanun tasarısının 
sevk esfbabı muciıbesi şudur : Bu kooperatif
leri liberal bir düşünce ile kurduktan sonra 
bütün işleri bu 'kooperatifler yapsın ve banka
ya para istemek için gelsin, diyoruz. Fakat 
fiiliyat böyle olmuyor. Fiiliyatta muayyen ze
vat idare heyetlerine gelmiştir. Ve muayyen 
zümreleri desteklemek için - partizanlık bun
larda daha azdır, fakat yine de vardır, onu da 
söyliyeyim - tesirde bulunmaktadır. Yani idare 
heyetinin karan ile tahsis edilen kredilerin bir 
kısmı geriye alınamamaktadır. Bu mahzuru ön
lemek içindir ki; kooperatifin müdürü, ve 
'kooperatifin idare heyeti bu şekildeki objek
tif kıstaslara riayet etmiyerek kredi tevzi eder
lerse (sizi yerinizden alırız) diye bir hüküm 
koymak mecburiyetinde kaldık; bütün liberal 
zihniyetimize rağmen. Ama fiiliyatta bunun 
tatbikatı yoktur. Belki de olanılyacaktır. Yal
nız mecbur kalındı. Yo'ksa arkadaşlarımla be
raberim. Hiç kimsenin karışmaması ieaboder. 
Devlet paralarının çarçur edilmemesi lâzımdır. 

OSMAN S A İM SARIGÖLLÜ (Aydın) — 
TARİŞ umumi heyet seçimlerinin geç kalma
sının seibepleri. 

TİCARET BAKANI MUHLİS ETE (Devam
la) — Bir tek sebebi vardır : Particilik. 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Dikeçligil. 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Efen

dim, Et ve Balık Kurumu bâzı yerlerde tesis
lerini yapmaya başlamış, bu arada bizim böl
gemizde £0 bin, 70 bin, hattâ 80 bin diyebi
lirim, kesimlik hayvan olduğu halde, burada 
senelerden beri, tesis yapılmış, bina yapılmış
tır, fakat öylece kalmıştır. Bunun sebepleri ne
lerdir ? 

TİCARET BAKANI MUHLİS ETE (Devam
la) — Bunun sebebi parasızlıktır. Gelecek ay
dan itibaren Et ve Balık Kurumu Müessesesinin 
üzerinde duracağım ve bu ihtiyaçlarını da naza
rı itibara alacağım. İtiraf edeyim ki, bu mevzuda 
iyi uğraşamadım. 

BAŞKAN — Sayın Tigrel. 
İHSAN 1IAM.ÎT TİÜREL (Diyarbakır) — 

Efendim, evvelâ şunu söylemek istiyorum: Buğ
day fiyatlarının düşük olduğu iddia edilmekte
dir. Bu suale cevap verebilir misiniz? Ofisin 
alını fiyatı ile haricî fiyat arasındaki fark ne
den ibare t t i r ! 

İkinci sualim de, biliyorsunuz banka! arın fa
iz hadleri kanunla tahdidedilmiş bulunmakta
dır, âzami % 12 dir. Bankalar bunu % 17, 18 ve 
hattâ 20 kadar çıkarmaktadırlar. Bundan malû
matınız var mı? Ve buna taraftar mısınız? Bunu 
önliyecek tedbir düşünüyor musunuz? 

TİCARET BAKANI MUHLİS ETE (Devam
la) —• Dünya buğday fiyatlarını şu anda hatır
layamadığım için söyliyemiyeceğim. Yalnız far
kın sebebini söyliyeyim : Buğday istihsal eden 
memleketler bire on, bire ondört aldıkları halde 
maalesef bütün gayretlerimize rağmen bizde bi
re :>, bire 4 den yukarı çıkamadık. Hububatımız 
ve bilhassa buğday Avrupa piyasasına muka
bil fiyat bakımından daha yüksek bulunmakta
dır, başlıca, sebebi budur. Yani randımanını ar
tırmaya muvaffak olduğumuz takdirde dünya 
buğday piyasasına yaklaşmak ihtimali olacak
tır. 

2 nei soruları : Bankalardaki faizler hakika
ten böyledir. Ben de bunu bankacı arkadaşımız 
gibi anormal telâkki ederim. 

Yalnız, biliyorsunuz ki, bir banka kredilerini 
Tanzim Komitesi vardır; Maliye Bakanlığının, 
benim Bakanlığımın ve Merkez Bankasının ka
tıldığı bu komitenin gündemindedir bu iş. Ge
rek bendenizin Bakanlığı gerekse Maliye Bakan-
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lığı bunu önlemek için tedbir almaya çalışıyo
ruz. Fakat, bunu hemen önlemek güç olacaktır. 
Evvelâ bunun sebebini anlatayım. Bunu, biz de 
anormal görmekteyiz, Maliye Bakanlığı da anor
mal görmektedir. 

İHSAN HAMÎT TİGREL (Diyarbakır) — 
Efendim teşekkür ederim. İkinci sualimin ceva
bı beni tatmin etti, fakat birinci sualimin cevabı 
tatminkâr olmadk 

Üçüncü sual olarak da; şu hususu rica ede
ceğim. 

Ecnebi mütehassıslar; Ziraat Bankasının Ti
caret Bakanlığına değil de; Ziraat Bakanlığına 
bağlanması lüzumunu ileri sürmüş bulunmakta
dırlar, ziraatle ilgili olması bakımından. 

Kısa vadeli kredilerin ziraate tahsis edilme
sinde ısrar etmiş olduğumuza göre bu lüzum 
kendiliğinden ortaya çıkmış bulunuyor, bu hu-
sıısda ne düşünüyorsunuz'?.. 

TİCARET BAKANI MUHLİS ETE (Devam
la) — Efendim, müsaade ederseniz bildiğim ka
dar sualinize cevap vermeye çalışayım. 

Ziraat Bankası; kuruluş gayesine çok dikkat 
eden bir bankadır, yahut dikkat etmesi lâzımge-
len bir bankadır. Hattâ dikkat edemediğinden 
dolayıdır ki, Ziraat Bankası, biliyorsunuz, 223 
milyonu, başta Krom.it Şirketine olmak üzere, 
iştiraklere kaptırmış bir müessesedir. Şimdi Hü
kümet bir kanun tasarısı getirecek ve bu para
yı Hazine sineye çekecektir. Bunu bu vesile ile 
açıkladığım için üzülmemenizi rica ederim. 

2. Ziraat Bankasının diğer bir vekâlete bağ
lanıp bağlanmaması meselesine gelince; Ziraat 
Bankası bir istihsal müessesesi değildir. Ziraat 
Bankası bir kredi müessesesidir, bir kıymetlen
dirme müessesesidir. Ve teşekküllerde yapılan 
iş bölümü sonunda, benim hatırımda kaldığı gi
bi, her bölümün kuruluş gayesine göre, istihsal 
müessesesi, imalât müessesesi, münakalât mü
essesesi veyahutta kredi müessesesidir. Kredi 
politikası Ticaret Vekâletine mevdu bir politi
ka olduğu içindir ki, kredi işi ile uğraşan mües
seseleri de bu arada Ziraat Bankası yanında, is
mini saymadığımız Tasarruf Sandığı, Emniyet 
Sandığı, Halk Bankasını Ticaret Bakanlığına 
bağlamışlardır. 

Meselâ; bu veya öteki Bakanlığa bağlanmak 
meselesi değildir, Demin de arz ettiğim gibi, bir, 
Krediler Yüksek Nâzım Heyeti kurulmuştur. 
Her sene toplanan bu heyete, Ziraat Bakanı da 
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gelir, zirai faaliyetleriu o yıl nerelerde ve hangi 
mahsuller üzerine ne miktarlarda temerküz etti
rileceğini, bunlara ne kadar kredi vermek ge
rektiğini, hayvani mahsullerin ne şekilde 
kredilendirilmesi icabettiğini söyler. İmkân
larla ihtiyaçlar gözden geçirilir ve neti
cede kararlara varılır. Bu şekilde Ziraat 
Bankası iş programlarını hazırlar. Eğer 
Ziraat Bakanlığı müstahsili teşvik edici zirai ve 
hayvanı mahsulleri teşvik edici bir plânı var da 
bunu bildirmiş, bunu destekliyecek kredi Zira
at Bankasınca tam olarak yerine getirilememiş 
mi, yoksa tanı sıhhatta bildirmemiş midir? Me
selenin düğüm noktası budur. 

ikincisi;> Ziraat Bankası, dolayısiyle, ticari 
ve iktisadi bir müessesedir. Bu gibi işleri sevk 
ve idare edenler gibi kontrol edebilecek eleman
ların da bu meselelere ünsiyeti olan elemanlar ol
ması lâzımdır. O itibarla vekâletlerin eleman 
kompozisyonuna baktığımız vakit bu elemanları 
daha ziyade Ticaret Vekâletinde bulduğu içindir 
ki, bu bakımdan buraya bağlı olmasında isabet 
vardır. Ama, zaman zaman ortaya çıkmıştır, şu
raya veya buraya, bağlansın diye. Eakat demin 
de söylediğim gibi müessesesc işlesin de isterse; 
Münakalât Vekâletine bağlı olsun. 

BAŞKAN' — Sayın Öztürçine. . 
RÎEAT ÖZTÜROİNU (İstanbul) — Eırınla-

rın. fabrika haline geçmesi için. çuval başına be
şer kuruş kesilmek suretiyle bir fon. tesis edil
mişti. Bu birikmiş paralara dayanarak vatan
daş Avrupa'dan ekmek, fırın fabrikası getirdi, 
arazi satınaldı, ruhsat aldı. Tam işe başlıyacağı 
zaman 150 sayılı Kanun çıktı. Bu suretle bu fab
rikalar âtıl bir vaziyette şurada burada rutubet 
altında bulunmaktadır. Bu hususta Bakanlığın 
almış olduğu tedbir nedir? 

TİCARET BAKANI MUHLİS ETE (Devam
la) — Muhterem arkadaşlarımızın sualine yüz
de yüz cevap verenıiyeceğim. Yalnız Sayın Akif 
Eyidoğan arkadaşımız da sabahleyin, burada, 
'ekmekleri dahi standardize edemiyorsunuz, di
ğer mahsulleri nasıl edeceksiniz, dediler. Haki
katen Türkiye temiz ekmek, en leziz ekmek yi
yen bir memleket değildir. Bunun için fabrikas
yona gitmek lâzımdır. Arkadaşımızın yerden gö
ğe kadar hakkı vardır. Bunları harekete geçir
mek ve vatandaşa iyi ekmek yedirmek için ne 
mümkünse yapacağız. Teferruat şimdi hatırım
da değil, fakat prensip itibariyle taraftarım. 
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RİFAT UZTÜRKÇİNE (İstanbul) - -Amer i 

ka'da fakir halka dağıtılmak üzere peynir gel
miştir. Fakat, bunlar niçin fakir halka dağıtıl-
mayıp, para ile satılıyor?. 

TİCARET BAKANI MUHLİS FTE (Devam
la) —• Efendim, bu peynirlerin dağıtılması bizim 
zamanımızda değildir. Fakat, neden dağıtılmı
yor meselesine gelince : Bu peynirlerin bir kısmı 
fakir halka dağıtılmıştır. Süt tozu da gelmiştir 
ve bir kısmı vilâyetlere tevzi edilmiştir. Fakat 
bir kısım yerlere intikal edememiş ve bir kısım 
yerler peyniri iade etmiş. Hattâ Et - Balık Kuru
mu da bundan faydalansın diye - ki Amerikalı
lar buna itiraz etmiştir - açıklarının bir kısmı
nı kapasın diye bu kuruma verilmiştir, bundan 
dolayı olmuştur. Bütün sebeplerini acık olarak 
söyledim. 

BAŞKAN — Sarih olarak evet veya hayır 
şeklinde cevaplandırılacak surette suallerin tev
cih edilmesini hatırlatırım, tekrar müzakere» aç-
mıyalım, Tüzük ihlâl edilmiş olur. 

RİFAT ÖZTÜRKCİNF (istanbul) — İstan
bul'da un fiyatları pahalı olduğu halde ekmek 
fiyatı ucuzdur. İstanbul Belediyesine teşekkür 
ederim. 

Fakat, Ankara ve İzmir'de aynı un, ucuz ol
duğu halde ekmek pahalıdır, niçin?... 

TİCARET BAKANI MUHLİS ETE (Devam
la) — Üzerinde duruyorum, hakikaten bunların 
müşterek ve rasyonel bir fiyat üzerinde olması 
iktiza eder. 

Muhterem İhsan Ilamit Tigrcl bir sual sordu
lar... 

BAŞKAN — Sayın Bakan müsaade ederse
niz arkadaşlar suâllerini bitirdikten sonra.. 

Sayın Hancıoğlıı, buyurun. 
RASİM HANCIOOLU (Afyon Karahisar) — 

Ziraat Bankasının muhtelif iştiraklerde 'kabili 
tahsil olmıyan büyük alacakları vardır, ki bi
raz evvel Kromit Şirketinde de olduğunu söyle
diler. Bunun ne kadarı alınabilecektir? 

BAŞKAN — Burada Ziraat Bankasının kâr, 
zarar hesaplarını tetkik etmiyoruz. Ticaret Ba
kanlığı bütçesini tetkik ediyoruz. Bunlar Yük
sek Murakabe Heyetinde vardır. Mamafih bu 
hususta Sayın Bakanı serbest bırakıyorum. 

TİCARET BAKANI MUHLİS ETE (Devam
la) — Bendeniz de tesadüfen Yüksek Murakabe 

Heyeti eski Reisi olmam itibariyle ve bu sıfatla 
cevaplandırıyorum. Yoksa Ticaret Bakanının 
bütün bu teferruatı bilmesine imkân yoktur. 
Yanlış olursa kusurumun affını rica ederim. 

Bankanın gayesine matuf olmıyan iştirakler 
yatırdığı paranın yekûnu 200 milyonu aşmakta
dır. Bir kısmı geri alınabilir. Fakat bâzı tesis
ler vardır ki, bunların parası geriye alınamıya-
caktır. Bittabi bundan zarar etmiş olacaktır. 
Bunların nisbet ve miktarını şimdi bilemiyorum. 
Fakat Yüksek Murakabe Heyetinin Ziraat Ban
kası ile ilgili raporunu alırsanız orada bunları 
bütün teferruatiyle görebilirsiniz. 

BAŞKAN — Sayın TigrePin sorusu vardı, 
onu da cevaplandırın, efendim. 

TİCARET BAKANI MUHLİS ETE (Devam
la) — Efendim, bizim yumuşak ekmeklik buğ
dayımızın 73 kuruş olmasına karşılık, Fransa'da 
fiO kuruş, Amerika'da 70 kuruştur. Bu da göste
riyor ki bizde fiyat daha yüksektir. 

Arkadaşlar, bir noktaya daha temas edeyim; 
arkadaşlarımız muhtelif tasarılar vardır, hangi
lerini ele aldınız, dediler. 

Biz altı ay içinde, Su ürünleri, kanun tasa
rısı, Su Ürünleri Kurumu, tütün ve bir de koo
peratif tasarılarını ve Emniyet Sandığı kanun 
tasarısını Başbakanlığa sevk etmiş bulunuyoruz. 
Bunlar yakında huzurunuza gelir, inşallah him
metlerinizi bekleriz. 

Hepinizi hürmetlerimle selâmlarım. (Alkış-
lar) 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Bakan. Arka
daşlar bilhassa rica ederim. Sabahki celsede bu
lunmayıp müzakereleri takibedememiş olan arka
daşlarımızın birçok sualler sorduklarını görüyo
ruz. 

Bütün bunlara temas edilmiş olduğunu hatır
latırım. 

ŞEVKET BUDAKOÜLÜ (Trabzon) — Piya
saya arz edilmiş olan emtianın etiketlenmesi dü
şünülüyor mu?. 

TİCARET BAKANI MUHLİS ETE (Devam-
la) — Her memlekette olduğu gibi bizde de lü
zumlu bir tedbirdir. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Bölümlere geçilmesini kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Bölümlere geçil
mesi kabul edilmiştir. 
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Lira 

Birinci kısım - Ödenek ve 
benzeri özlük haklar 

Bakan ödeneği 12 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci kısım - Personel 
giderleri 

İ - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar İÜ 915 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Ücretler 3 420 «İSO 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İT. - Başka haklar 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 79 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yabancı dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 ne i maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 6 000 
BAŞKAN — Kabul' edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
5434 saydı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) i'ıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. O. Emekli Sandığı
na yapılacak ödemeler 603 525 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil ödeneği 4 200 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

Merkez daireleri büro gider
leri 159 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
îller büro giderleri 98 500 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 30 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Posta, telgraf ve telefon üc
ret ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kira bedeli 
BAŞKAN 
Etmiyenler 
(J ivecekler 
BAŞKAN 

309 

310 

403 

408 

418 

420 

Kabul edenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi gider ve yol
lukları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıt giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yabancı memleketlerdeki teş
kilâtın büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Temsil giderleri 
BAŞKAN - Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
6224 ve 6973 sayılı kanunla
rın 8 nci maddeleri gereğin
ce yabancı sermayeyi teşvik 
komitesine verilecek ücret
ler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
1 jâboratu var gideri eri 
BAŞKAN -~ Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
İhracatın murakabesine dair 
tüzükler gereğince yapılacak 
sondaj giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Su mahsullerine ait ilmî araş
tırmalar giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

185 000 

302 500 

15 000 

825 000 

45 000 

18 000 

315 000 

25 000 

50 400 

20 000 

10 000 

400 000 
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Pamuk işleri standardizasyo-
nu giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 
4489 sayılı Kanuna göre staj 
için yabancı memleketlere gön
derileceklerin yolluk ve gider
leri 
BAŞKAN —• Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Milletlerarası müna sebetl erin 
gerektirdiği giderler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
İştirak edilecek dış sergiler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kurs giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

781 

Beşinci kısmı - Borçlar 
Geçen yıl borçları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçlan 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Altına kısmı - Yardımlar 
Ticaret Bakanlığı Memur ve 
Hizmetlileri Yardımlaşma Der
neğine (Memur ve müstahdem
lerin öğle yemeklerine yar
dımda kullanılmak üzere) 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yatırımlar 
I - Onarımla i' 

Bina onarımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

IX - Makina ve teçhizat 
alımları ve esaslı 

onarımları 
Makine ve teçhizat satmalına 

B:39 
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500 000 

75 000 
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000 

477 000 
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ve onarımı 

Lira 
45 000 

BAŞKAN — Kabul edenler.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir 

Bir takrir var, Sayın Sabahattin Orhon ar
kadaşımın (Komisyon iSözcüsü de mutabıktır. 
Okutup oyunuza arz edeceğim. 

Senato Yüksek Başkanlığına 
Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli cetvelin 

Ticaret Bakanlığı kısmındaki 422 nci bölümü
ne ait formülün başına (Eksperliklerle) kelime
si ile sonuncu fıkradaki (tasnif odasında) keli
mesi yerine (Standardizasyon işlerinde) kelime
lerinin ve sonuncu satırdaki personelin yurt dı
şında vazife görmelerini teminen (yurt içi) keli
mesinden sonra (ve dışı) kelimesinin ilâvesini 
rica ederim. 

Giresun 
Sabahattin Orhon 

BAŞKAN — Komisyon mutabıktır. Takriri 
oyunuza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. (R) cetvelinde 1 - 2 
kelime tashihinden ibarettir. Tahsisat bakımın
dan bir değişiklik yoktur. Ticaret Bakanlığı büt
çesi bitmiştir. Yeni bütçenin Bakanlığa hayırlı 
olmasını temenni ederim. 

ö — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Bütçesi : 

BAŞKAN — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı Bütçesinin müzakeresine geçiyoruz. 

îlk söz Sayın Celâl Ertuğ'un. Buyurun. 
A. P. GRUPU ADINA CELÂL ERTUĞ. 

(Elâzığ) — Sayın Başkan, değerli senatörler ve 
Sağlık Bakanlığının kıymetli erkânı, muhterem 
sağlık Bakanı; 1963 yılı- Sağlık Bütçesini Adalet 
Partisi Senato Grupu adına tenkid etmek üzere 
yüksek huzurlarınızı işgal etmiş bulunuyorum. 

Görüşlerimizi açıklarken, son derece objektif 
olmaya, sadece Türk Milletinin sağlığına daha 
iyi hizmetin nasıl mümkün olabileceğini müna
kaşayı hedef tutmaya çalışacağımızı peşinen ifa
de etmek isterim. 

Muhterem Senato üyeleri; 
Yıllık bütçelerin müzakere ve münakaşasının 

taşıdığı mâna ve ehemmiyet yüksek malûmları
dır. Yurtta elimizdeki maddi imkânları her tür-
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lü israf kaygusundan vareste bir şekilde ve tam 
mânasiyle mahalline masruf olarak kullanabil
menin yolunu ve metodunu hep beraber arayıp 
bulmak emelindeyiz. Tenkidlerimiz, tartışmala
rımız bugün için amelî bir netice vermese dahi 
yarının politika görüş ve anlayışına tesir edecek
tir. Sesler ve sözler bu kubbede bir hoş seda ola
rak kalmıyacaktır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bütçenin terim anlamı, elde mevcut maddi 

imkânlarla sarf mahalleri arasında bir muvazene 
tesis demektir. 

Sağlık Bütçesinin tenkidine girerken bu nok
tadan hareket etmenin zaruretini duymaktayız. 
1963 yılı Sağlık Bütçesine ayrılan ödenek 577 
milyon 952 bin 052 liradır. 1962 yılma nazaran 
130 milyon 971 bin liralık bir tezayüt mevcut
tur. 

Bu bütçenin 472 milyon, 123 bin 612 lirası, 
yani 5/6 sı cari harcamaları karşılamaktadır. 
deriye kalan yüz milyonun 38 milyonu yatırım
lara, 4 milyonu taşıt satınalmmasma 63 mil
yonu da inşaata tahsis edilmiş bulunmaktadır. 

Sağlık Bütçesine ayrılan ödenek umumi büt
çe yekûnu içinde % 5 in altındadır. O halde bu 
tahlillerden sonra derhal tebarüz ettirilmesi ge
reken bir husus belirmektedir. Elimizde çok 
mahdut maddi bir imkân ile Türk Milletinin bü
tün sağlık meselelerini hal yoluna çıkmış bulun
maktayız. öte yandan muhterem arkadaşlar, ya
pılmak istenen, yapılmasına girişilen ve yapıl
ması gereken hizmetleri de birer birer incelemek 
icabediyor. 

Evvelâ bütçe tasarısı, yapılacak işler konu
sunda bize ne ifade ediyor, onu gözden geçirelim. 

Bütçe tasarısının umumi ifadesi kanaatimiz
ce şudur. Ortada eskiden beri kurulmuş bir sis
tem vardır. Bu sistemin sadece hareket halinde 
kalması, çarkların dönmesi için, elindeki imkân
lar şuraya, buraya dağıtılmış, «değirmen, taşıma 
su ile dönebildiği kadar dönsün», fikri projeye 
hâkim olmuştur. 

Verdiğim örnek biraz amiyane olmasına rağ
men maalesef hakikat budur. Günkü, Sayın Baş
kan Âe senatörler; sağlık bütçemizde rakamlar
dan kurulu bir gövde vardır, fakat, zihniyet, 
fikrî istikamet, gaye ve bir kelime ile ortada ruh 
yoktur. 

Bütçenin matematik mefhumu içindeki global 
görüşümüz budur. Şimdi müsaadenizle hangi 
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ana politika görüşü içinde sağlık hizmetlerini ele 
almamız gerektiğini belirtmek isterim. Siyasi fi
kir mücadelesi alanında bir kısım politikacı ve 
aydın, sosyal adaletin ancak otoriter bir sistem 
ile gerçekleşebileceğini söyliyerek totaliter sos
yalizmin müdafaasını yapmaktadırlar. Bunlara 
göre özel teşebbüsün, Devletin el atmak isteme
diği sahalara inhisar ettirilmesi ve siyasi güç ile 
birlikte ekonomik gücü de elde bulunduran Dev
let, otoriter bir yönetimle sosyal adaleti gerçek
leştirmelidir. 

Buna karşı olan zihniyet ise, sosyal adaletin 
ancak menfaatleri birbiriyle ilgili olan ekonomik 
mücadele ile elde edilebileceğine inanır. 

Bu zihniyet her şahsa bir oy hakkı tanıyan 
parlömanter demokrasiye ve onun ayrılmaz bir 
unsuru olan özel teşebbüsçülüğe ön plânda, yer 
verir. Parlömanter demokraside fert hüviyetleri, 
insan hakları, insanın yaratıcı gücü esastır. 

Hürriyet otoriteye, fert topluma asla feda 
edilmemelidir. Mesut bir cemiyet mesut insanla
rın toplumudur. Yoksa mücerret olarak toplu
mun ayrı bir gücü ve hüviyeti olamaz. 

Biz, siyasi bir teşekkül olarak bütün samimi
yetimizle kanaat ve duygularımızla işte bu zih
niyete inanmaktayız. 

1963 yılı bütçe tasarısında sağlık hizmetleri
ni incelerken büyük bir boşluk görmekteyiz, de
dim. Filhakika bütçede modern Batı demokrasisi 
anlayışı çerçevesinde bir vazife ve mesuliyet hu
dudu tâyin edilememiştir. Bir bütçenin ilk vasfı 
eldeki imkânları hakiki ihtiyaçlara tahsis etmesi 
keyfiyetidir. 

Burada Devlet Hazinesinden sağlık hizmetle
ri bölümüne konulan 577 milyonun tam mâna
siyle mahalline masruf olduğunu iddia etmek 
imkânsızdır. îş temelinden aksaktır. Elde mev
cut maddi imkânları tam bir demokratik parlö
manter rejimin ekonomi zihniyeti ile harcama 
fikri bütçede asla hâkim değildir. 

Ortada, kurulduğu günden beri değişmemiş 
bir sistem vardır. Bu sistemi hareket halinde tu
tabilmek yani eski bir değirmeni işler halde tut
mak için çarklara su verircesine, millî servet bir
takım sağlık hizmetlerine gider olarak akıtılmak
tadır. Hangi esas fikirle, hangi inanışla, hangi 
metotla sağlık hizmetlerini tedvir ettiğimiz, bir 
kelime ile sağlık hizmetleri politikamızın ana 
hatları meydanda değildir. 
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Rasyonel bit- bütçede vuzuhlu bir politika 

esprisinin hudutlarının derhal göze çarpması ge
rekir. işte Sağlık bütçemizi tetkik ederken bunu 
göremiyoruz. 

Bizim sağlık politikamız nedir? Sağlık hiz
metlerini yaparken ne gibi kriterlerle hareket 
ediyoruz... Bunun bütçede akislerini bulmaya im
kân yoktur. 

Bugün umumi bütçenin % 4,5 i ile bu kadar 
büyük mükellefiyetleri taahhüt eden bir başka. 
memleket dünya yüzünde yoktur. Yunanistan'ın 
bile sağlık bütçesi umumi bütçenin yüzde 15 ci
varındadır. Ve bu maddi imkân sadece Devlet 
sektöründeki finansman kaynağıdır. Ayrıca 
sosyal sigortalar ve diğer bâzı teşekküllerin (kili
se ve hayır cemiyetleri gibi) sağlık hizmetleri 
alanına kazandırdığı maddi imkânlar bu hesa
bın dışındadır. Her işin başı sağlıktır diyen bir 
milletin çocuklarıyız. Dünyaya hükmeden bir 
imparatorun Kanuni'nin «olınıya Devlet cihan
da bir nefes sıhhat gibi» sözüne vardiğimiz de
ğer gösterir ki biz sağlığa bütün mânasiyle ehem
miyet veren bir milletiz. Şimdi bütçe imkânları 
ile sağlık hizmetleri arasındaki bir mukayese 
yapalım. 

Bütçedeki fasıllar, bölümler der ki : Bu mem
leketin veremlisini, •flir'enigilisini, 'tra'humlusunu, 
akıl hastalıklarını tedavi ve kontrol edeceğim. 
Yiyecekleri, içecekleri, salgın hastalıkları mu
rakabem altında tutacağım. Çocuk ölümünü ön-
liycceğim. Vatandaşların barınaklarının sıhhî 
şartlarını yerine getireceğim. Ayrıca her fer
din her türlü hastalığım tedavi edeceğim, evine 
doktor, hemşire göndereceğim. Köylere kadar 
sıhhi ekipler yollıyacağım. İlâç dağıtacağım. 
Hulâsa 30 milyonun bütün sağlık mesuliyetini 
ben tekebbül ediyorum. 

Bu çok mükemmel ve temenniye şayan bir 
husus, fakat bütçenin nasıl ve ne ile bunu tahak
kuk ettireceğini bulmak imkânsızdır. 

577 milyon liralık bütçeden Türkiye'deki nü
fus başına düşen miktar 13,8 liradır. Bu miktar 
dünya milletleri arasında en geri rakamlardan 
birisidir. 

Bütçenin bize verdiği imkânları aşamayız. 
Çünkü İm milleti bundan fazla federkârlığa da 
zorlıyamayız. O halde elimizdeki maddi imkân
ları tanı mahalline sarf etmek her şeyden önce 
Devletin yapmaya mecbur olduğu sağlık hizmet
lerini ön plâna almak zorundayız. 

4.2.1963» O : 2 
Memleketimizde sağlık hizmetlerini şöyle bir 

hülâsa edersek ne büyük bir dâva karşısında, 
bulunduğumuz ve ne kadar geniş maddi imkân
lara muhtacolduğumuz hakikati kendiliğinden 
meydana çıkar. Bugün Devlet bütün sağlık hiz
metlerinin mesuliyetini ben alacağım derse, 
Türkiye'de 150 bin yatağa ihtiyaç vardır. Her 
yatak ortalama 60 bin lira masrafla tesis olunur. 
150 bin yatağın sadece tesis masrafı 9 milyar li
ra tutacaktır. Her yatağın ortalama günde 
masrafı 60 liradır. 150 bia yatağın cari gider
leri bir yılda 3 milyar 240 milyon liradır. Böyle 
bir organizasyonun sadece Devlet eliyle kurul
ması için yıllar ve yıllarca Devlet bütçesinin 
3/4 ünü sağlık hizmetlerine yatırmak gerekecek
tir. Ayrıca bu hizmetlerin yürütülmesi için 
gerekli personel ve bu personeli tatmin edecek 
şartların sadece Devlet tarafından sağlanabilme
si yine bir hesap işidir. Bir tarafta milyarlara 
mütevakkıf işler dururken öbür tarafta 577 mil
yonluk bir malî imkânla 1963 yılında halk sağ
lığına topyekûn bir hizmetin yapılamıyacağı 
meydandadır. 

Bu durum karşısında, astronomik rakamlar
dan ürkerek sağlık hizmetlerini elbette yahafız 
lâvhasma veya muskalara terk edecek değiliz. 
Bütçe tasarısı işte bu bakımdan bir boşluk ihti
va etmektedir. 

Türk milletinin, Hazineye ödediği vergile
rinin âmme hizmetine tahsis olunacak kısmını 
değerlendirebilmek için ilk şartın Devlet sektö
rünün kendisine düşen hizmetlerin, mesuliyet
lerin hududunu sarahatle tâyin etmesi, muayyen 
bir çalışma politikası tesbit etmesi elzemdir. Bu
gün bizim bir sağlık politikamız mevcudolduğun-
dan bahsetmek maalesef mümkün değildir. Dev
let halk sağlığında ne gibi vazife ve mesuliyet al
mıştır, hangi hizmetlere öncelikle önem vermiş
tir. Bunu bütçede sarahetle görebilmeliyiz. 

Kanaatimizce Devletin ilk vazifesi halkın 
hasta olmamasını sağlamaktır. Çünkü hastalık
tan korunma hastalığı tedavi etmekten yüz de
fa daha ekonomiktir. 

Devlet koruyucu hekimlik sahasında organi
zasyonu tamamlıyacak halkın sağlığının ruhça, 
bedence amala ra uğraması tehlikelerini önliye-
cektir. Bizde durum tam tersinedir. Gelir du
rumu, maddi kudreti dikkate alınmadan her va
tandaş Devlet hastanelerinden ücretsiz istifade 

, edebilir. Yatma süreleri kısadır. Pekeok hasta 
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tedavi müesseselerinin bir kapısından girip öte
kinden çıkar. Neticede iyi olma nisbeti düşük
tür. Yapılan masrafların pek çoğu heba olur. 

Sosyal sigortalar tesis olunduğu takdirde hu
susi sektördeki tedavi müesseseleri serbst çalı
şan hekimler artacak, Devletin sırtından bü
yük bir yük kalkacaktır. 1963 bütçesi' sağlık 
politikamızın bu istikamete yöneldiğine dair bir 
emarayi haiz değildir. Yine giderlerin çoğun
luğu iyi edici tababete tahsis edilmiştir. Böy
lece bütçenin gayeye ulaşma, sağlık hizmetlerini 
ifa bakımından bir israf blânçosu olduğu aşikar 
surette kendini göstermektedir. 

Muhterem arkadaşlar; buraya kadar olan 
maruzatımızı şöyle bir neticeye bağlamak iste
riz. Sağlık dâvalarımızın hallinde bugünkü 
modern ölçülere ve metotlara uygun bir sağlık 
politikamız yoktur. 

1963 bütçesine konan ödenek ile yapılacak 
işler arasında rasyonel bir muvazene tesis edil
memiştir. 

Organizasyon : 
Sağlık ve sosyal politikamızın kurulup işliye-

bilmesi (A) dan (Z) ye kadar bir reorganizasyon 
ve yeni bir ruhla fonksyon haline geçilmesine 
vabestedir. 

Personel ;nıeseleleri : 
Sağluk hizmetlerinin tatmin edici bir şe

kilde yürütülebilmesi her şeyden önce «ayı 
ve kalite bakımından yeter personele ihtiyaç 
gösterir. 

Bugün Türkiye'de mevcut hekimlerin ve 
yardımcı personelin verimsiz bir şekilde ça
lıştırıldığı, randımanın çok düşük olduğu, 
yine bütçenin fasılları »tetkik olunurken or
taya çıkmaktadır. Devletin daha çok teda
vi müesseseleriyle meşgul oluşu hekimleri bu 
müesseselere çekmektedir. Hastanelerde ça
lışan hekimlere tatminkâr bir ücret verilme
diği için dışarıda tababet yapmalarına mü
saade olunmaktadır. Bu yüzden hekimlik mes
lekini rencide edebilecek nahoş olaylar da 
vâki olmaktadır. 

Sağlık politikamızı gütmekle (mesul Ba
kanı ye yetkililerini ziyaret ettiğimizde dik
katimizi çeken husus, birçok şahsi muame
le ve müracaatleriyle bu makamların günle
rini adeta doldurdukları hususdur. 

Oysaki Batı ülkelerinde sağlık bakanlık
ları birtakım teknik dairelerden müteşekkil-

4.2.1968) O : 2 
dir. Personel işleri bölgelerdeki seçim kurul
ları tarafından halledilir. Bakanlar veya müs
teşarlar sağlık personelinin tâiyin veya na
killeri ile asla. alâkalanmazlar. 

Bakanlık merkez teşkilâtının Batı mem
leketlerindeki müesseseler hüviyetine gire
bilmesi için bilhassa, sosyal hastalıklarla en 
ilmî şekilde uğraşabilmek, araştırmalar yap
mak imkânına sahip geniş teşkilâtlı kadro
ların ihdası şarttır. Memleketimizde bir mil
yon açık tüberkülozln vardır. Yani her otuz 
kişiden birisi basil saçan tüberkülozludur. Bu
na mukabil istifade edilir tüberküloz yata
ğı adedimiz, 7 - 8 bini aşmamaktadır. 

Bir tüberkülozlıı hasta, hastaneye binbir 
tavassutla girer, kısa bir müddet kalır, öte
ki kapıdan çıkarılır. Kv takibi için teşkilât 
yoktur. Hastanelerimize girip çıkan verem
liler arasında iyileşen sayısı düşük bir yüz
de göstermektedir. Böylece bu hastanelerin 
bütün masrafları hciba, olup gitmektedir. 

Akıl hastalıkları, ruh sağlığı mevzuun
da. da bakanlığın geniş ve en modern konsep-
siyona göre kurulmuş bir teşkilât silsilesi ol
malıdır. Bugün memleketimizde ruh hastane
lerinin hali bir faciadır. Bakırköy hasta
nesinde bir yatağa beş hasta düşmektedir. 
Hastalarım çoğu geceyi ayakta geçirmektedir. 
Hastaneye yatabilmek için hastalar evvelâ 
hekimlere hususi müracaat yoluna sapmakta
dırlar ve gayriihtiyari hastanelerle muaye
nehaneler arasında bir koridor teşekkül et
mektedir. 

Devlet iyi edici hekimliği sırtından atar
sa, sadece yoksul vatandaşlara mahsus 'be
lediye hastanelerinde böyle bir görevi devam 
ettirirse, hekimlik mesleki de huzura kırvuşa-
caktıi'. 

Bugün millî gelirle beslenen devlet büt
çesindeki 577 milyon lira ile dahi çok daha 
verimli, çok daha müspet iş görülebilir. Şöy
le ki, devlet sektöründe çalışacak hekimler 
dışarıda çalışmazsa daha çok koruyucu he
kimlik yaparlar. Sigortalar teşekkül eder. 
Maşta olan vatandaş dışarıda gider istediği 
yerde kendisine baktırır. O zaman tedavi edi
ci hekimlik giderlerinden yapılacak tasarruf
larla Sağlık 'Bakanlığı kendi personelini tat
min edecek ücret seviyelerini tesis edebilir. 
.Bugün Sağlık Bakanlığı: kadrolarında birin-
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ci derece maaş ancak 15 - 20 tanedir. Bu yüz
den yuvalarda çalıştırılacak hekim bulmak 
zordur. Yüksek ücretli kadrolar ihdas edi
lirse millî sağlığımızı koruma teşkilâtı sayı
ca ve vasıfça üstün personele kavuşmak im
kânını bulacaktır. Burada.dar düşünceleri at
mak şarttır. Sağlık personelinin yetişme sü
resi uzundur, güçtür. 

Bir mütehassıs hekim, formasyonunu 35 -
40 yaşında bitirir ve bir hekim mektepten 
çıktığı gün memlekete bir milyon liraya mal-
olur. Bu şahsı hizmete tam mânasiyle' bağ
lamak için ona farklı ücret ödemek zaruri -
diı*. 

Hemşire ve yardımcı personel durumumuz 
yürekler acısıdır. Batı ülkesinde 4 yatağa 
bir hemşire düşerken bizde ihtiyacımızın on-
dabirini bile bulmıyan sağlık tesislerimizde 
50 yatağa bir hemşire düşmektedir. 

Cüzzam medeni memleketler için utanıla
cak bir hastalıktır. Tifo iptidai memleketlerde 
kalmış bir enfesiyondur. Bu günkü teşkilâ-
lâtı ile Sağlık Bakanlığı bunları kontrol et
mek imkânına sahip değildir. 

İçtiğimiz suların kontrolünün, yiyecekle
rimizin .murakabesinin yine teknik bir organi
zasyon zinciri ile kabil olacağı aşikâr bir ha
kikattir. Ankara'nın musluklarından akan su
ların dahi çok defa çamurlu ve bulanık olu
şu bu konudaki aksaklıkların kaba bir misâ
lidir. Şehirlerimizin, kasabalarımızın tenef
füs ettiğimiz havasını herkes serbestçe kir
letmektedir. , Lâboratuvarları, şehirlerin muh
telif yerlerindeki istasyonları ile, bir hava 
sağlığını kontrol teşkilâtı yoktur. Bu yüz
den teneffüs sistemi hastalıkları süratle yük
selmektedir. 

Halkımıza bir sağlık eğitimi yapacak teş
kilât mevcut değildir. Bu yüzden, en basit 
tedbirler öğretilmediği için birçok vatandaş 
sıhhatini kaybetmekte, birçok iş saati kaybol
makta, nihayet cemiyetin ıstırabı çoğalmak
tadır. Şu halde Sağlık Bakanlığında bir zih
niyet inkılâbı bir reorganizasyon şarttır. 

İyi edici tababet : 
1963 bütçesine konan 577 .milyonun 477 

milyonu cari masraflara gitmektedir. Bu cari 
masrafların büyük bir kısmını da tedavi edi
ci hekimlik eritmektedir. 

4.2 .1963 0 : 2 
Batı demokrasilerinde devlet hiçbir zaman 

fertlerin hastalıklarını iyileştirme görevini 
doğrudan doğruya üzerine almaz. Her çalışan 
insanın bir sağlık kasasına girmesi ve has
talandığı zaman dilediği yerde kendisini bak
tırması, masraflarını da bu sağlık kasala
rının ödemesi esası ittihaz edilmiştir. 

İyi edici hekimlik hususu sektöre dev ro
lü nduğu zaman bu personelin daha tatminkâr 
imkânlara kavuşması ve sayılarının artması 
mümkün, olacaktır. 

özel hemşire okullarının, teknisyen okulları
nın sayısı bu arada çoğalacaktır. 

Amerika Birleşik Devletlerinde devlete ait 
bir tek yatak almadığı gibi hemşire okullarının 
hattâ Tıp Fakültelerinin de pek çoğu hususidir. 

Bu izahatımız sağlık 'hizmetlerinde çalışan 
personel eksikliğinin ve yetersizliğinin sebeple
rini 'ortaya koymaya kâıfidir. Bugün sırf orga
nizasyon ve sistem bozukluğu yüzünden mem
lekette sayısı ihtiyacın çok altında olan hekim
ler iş ve geçim imkânı bulamıyor, ıbaşka mem
leketlere göç zorunda kalıyorlar. Bu kusurlar 
telâfi edildiği takdirde 'birçok hekimin anava
tana koşacakları muhakkaktır. 

Bunun ilk şartı, hekimi memur olmaktan 
kurtarmak, ona serbest hekimlik alanında ha
yatını kazanmak imkânını temin etmektir. Ne 
hekim, ne hemşire, ne teknisyen bugünkü sis
tem içinde dar memur zihniyetiyle çalıştırıla
maz, dolayısiyle sağlık hizmetlerimiz laksar. 

Sağlık hizmetlerinde yetiştirilmesi gereken 
personel arasında sosyal hizmetler personelleri, 
hastane idarecileri (hekim olmıyan) mühim 
yer tutmaktadır. Serbest sektörde tababet in
kişaf ettikçe gönüllü teşekküllerin, hayır cemi
yetlerinin de finansman bakımından bir memba 
haline geleceği birçok memleketlerde müşahede 
edilmiş bir hakikattir. 

Bugün Almanya'da 79 bin hekim vardır. 
Bunların % 90 nı serbest çalışmaktadır. Geri 
kalan % 10 u da hastanelerde hususi hasta ya
tırmak suretiyle birtakım haklar tanınarak mü
esseseye bağlanmaktadır. İyi edici tababet mü
esseselerinin hemen hepsi (kiliseler, sigortalar ve 
•t.'̂ ir teşekküller tarafından finanse edilmekte, 
devlet de gerekirse sosyal yardım fonundan bu 
müesseselere yardım etmektedir. 
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Koruyucu hekimlik : 
Devletin sağlık hizmetlerindeki esas vazifesi 

halkın sağlığını korumaktır. Halk sağlığını 
korumak ülküsünde Batı alenimde yepyeni usul
lere gidilmektedir. 

Hususiyle tıp eğitiminde, tıp fakültelerinde 
koruyucu hekimlik (tedrisatına büyük önem ve-
rilmcikteddr. Hekim namzetlerine her hangi 'bir 
hastalık 'bahsi okutulurken <onun bir de prevatif, 
cephesi öğretilmektedir. Meselâ tıbbın roma
tizma bahsini öğrenen bir hekim namzedine; ro
matizmadan nasıl korunulması gerektiği, roma
tizmanın ne gibi ihtilâtlara yol açtığı, tafsilâ
tı iyle öğretilmekte ve bunun halka intikal etti
rilmesinin lüzumu programlara alınmaktadır. 
Bugünün Hijyen, yani Hifzıssıhba mütehassıs
ları seyyar klinikler halinde yer yer milletin 
ayağına kadar giderek umumi muayeneler yap
makta ve buldukları hastalığa ait hastaya ve 
çevresine koruyucu tedbirler öğretmektedirler. 
Devlet, hekimliği bu hüviyeti içinde fonksiyone 
etmektedir. 

Ti]) Fakültemizin öğretim ve eğitim progra
mında, koruyucu tababete geniş ölçüde ve Batı 
metotları çerçevesinde yer verilmesi sağlanma
lıdır. 

Tababetin sosyalizasyonu meselesi : 
Tababetin yurdumuzun bir bölgesinden 'baş

lanarak sosyalize edilmesi fikri yukarda- arz et
tiğimiz inanışlarımızla kabili telif değildir. 
Devletin 'böyle büyük bir mesuliyetin altından 
kalkması imkânsızdır. Maddi imkânların buna 
müsait olamıyacağını verdiğimiz misallerle, ra
kamlarla izah etmiş olduğumuz 'kanaatindeyiz. 
Burada bir hususa işaret etmeyi de faydalı gö
rürüz. Eğer sosyalizasyondan maksat vatanda
şın sağlık hizmetlerinin mükemmel bir şekilde 
görülmevSİ ise, sigorta ve serbest hekimliğin in
kişafı bu maksadı en iyi bir tarzda tahakkuk 
ettirecektir. 

Vatandaş, sağlığını sigorta ettirmekle, 
biı' sosyal emniyete kavuşacak ve gaye böy
lece demokratik bir şekilde tahakkuk edecek
tir. Devletin bu işi ille ben yapacağım deme
si gayenin tahakkukunu geciktirecektir. 

Bizim inandığımız Batı sosyalizmi, hususi 
şartlaıiyle yüksek hayat seviyesi, yol, barı
nak ve yaşama imkânlariyle esasen refah için
de olan bâzı İskandinav memleketlerinde bu 
siyasi nizamın ica'bı. olarak işler. Bu sosya-

4 . 2 . İ963 O : 2 
lizmi bizim bünyemize devletçilik şeklinde tat
bik etmek merkeziyetçi idareyi kökleştirmek, 
totaliter rejime1 gitmek gibi 'bir neticeyi do
ğuracaktı v. 

•Şu hususu derhal belirtmek isteriz ki, Batı 
sosyalizmi "adı verilen rejim, demokratik bir 
emniyet müessesesi üzerine kurulmuştur. 
(Jünkü bu memleketlerde serbest sektörün ne-
malanması ile1 doğmuş ekonomik bir sistem, bu 
sayede yüksek bir yaşama standardı 'mev
cuttur. Biz sosyalizasyonu, ve sosyal adeleti, 
demokratik rejim içinde tahakkuk, ettirile
cek nimetlerin adilâne tevziini, çalışma emni
yetinin. adalet ölçüleri içinde gerçekleştiril
mesi mânasında, anlıyoruz. Bugünkü tatbik şek
li ile, yani yalnız Hazineye istinadeden sağlık 
hizmetlerini «osyalize etmek fikrini merkezi
yetçi, totaliter bir idareyi, kurma mânasında 
yorumluyoruz. 

Yerli, ilâç s'anayjmizdeki inkişafı memnun
lukla belirtmek isteriz. Bunu da hususi sektö
rün modern teknik icaplarını bünysine alan 
teşebbüs ve faaliyetlerine medyunuz. 

Hastanelerimizdeki personelin tatmin edi-
lemiyen şartlar içinde olduğuna bir yeni 
misal, olarak da eczacılarımızın durumunu zik
redebiliriz. Filhakika hastanelerimizin eczacı 
kadroları :>;"> lira asli maaş üzerindendir. 

Sağlık Bakanlığı bünyesinde yapılmasını 
temenni ettiğimiz reorganizasyon meyanında, 
•birçok meseleleri inceliyen araştırma ve kont
rol lâboratuvarları "arasında bir de ilâç kont
rol merkezlerinin tosisini lüzumlu addediyo
ruz. Âmine hizmeti gören eczanelerin açılma 
müsaadesinde vekâlet, ruhsat verirken, muay
yen bölge ve mesafe kaydım koymalıdır. 

.Tabip odabırı, tababet ve şuabatımn sanat 
icrasına dair mevzuat değiştirilmeli, Batı ül
kelerinde olduğu gibi hekimlik bir serbest 
sanat müessesesi halinde işleyişine kavuşmalı
dır. 

Sağlık hizmetleri için yapılmakta okm ya
tırımları izah edegeldiğinıiz anlayışımız çerçe
vesinde bir murakabeden, geçirmek zorunda
yız. Personel eksikliği giderilmeden sadece 
coğrafi bir tevzi jle kurulan tesislerin ha
reketsiz halde kalışı iktisadi bir davranış de
ğildir. Nüfusumuzun % 70 inden fazlasını bir
birinden tecridolunnııış köylerde dağılmış bu
lunması daha çok. gezici ekiplerle sağlık İm-
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metimizin yürütülmesini muvaffak kılacak
tır. teorisinde röntgeni, lâboratuvarı, teknis
yenleri ve mütehassısları bulunan mobil üni
telerin bölgelerde daimî sağlık kontrolleri 
yapması daha verimli olacaktır. Bu ekipler 
bugünkü anlayış içerisinde yetiştirilmiş koru
yucu hekimlerden müteşekkil olacaktır. Fil
hakika. bugün koruyucu hekimlik yapan hi-
jiyen mütehassısları, kuvvetli bir pratisyen 
hekimliği zemini üzerinde hastalıkların teda
vilerini ve korunmasını yapan ve halka öğre
ten bir maharete, bilgiye sahiptirler. 

Memleketimizdeki hekimlerin % 70 inden 
fazlasının mütehassıs oluşu, ihtisasın müba
lâğalı bir şekilde rağbet ve itibar görmesi, 
asıl bizim iein lâzım olan maharetli, bilgili 
ve aktüaliteyi takibeden pratisyen hekimliği 
ortadan kaldırmaktadır. Oysa ki, bugün Ame
rika'da, Almanya'da ihtisas almış hekimler 
ancak % 25 dir. Hiçbir hasta umumi pratis
yen tarafından görülmeden mütehassıslara 
gidemez. Bu husus üzerinde durulması, üç 
dört mütehassısın yapacağı işleri bir şahısta 
toplamak sağlık hizmetlerinin verimini, süra
tini artıracaktır. , 

Sağlık hizmetlerimizin sahibolduğuı taşıt 
imkânları son derece yoksundur. 

Hükümet tabipleri, sağlık müdürleri kad
roları, devletin sağlık hizmetinin temelleri ola
caktır. Bu kadroların genişletilmesi, kaliteli 
doktorların görevlendirilmesi gerekil'. At «sır
tında bir köye gitmek için günler kaybeden 
adlî hekimliği, otopsij'i bir ücret dahi alma
dan yapan, evlenme müsaadesinden, hastalık 
müsaadelerine kadar bin işle tahmil edilmiş 
olan Hükümet tabiplerinin görev ve mesuli
yetlerini vıızuhlu şekilde modern ölçülere gö
re tâyin etmek şarttır. 

Muhterem Başkan, sayın senatörler; 
. 1963 yılı sağlık bütçesi münasebetiyle par

timizin görüşlerini başlangıçta da arz ettiğim 
gibi objetkif bir görüşle tenkide çalıştık. 

Bu vesile ile bu kürsüden fedakâr ve fe
ragatli Türk hemşire, hastabakıcılarını, değerli 
meslekdaşlarınn saygı ile selâmlar kendileri
ne ve Sağlık Bakanlığına 1963 yılının başarılı 
olmasını dilerim. 

Hürmetlerimle. 
(Alkışlar) 
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BAŞKAN — Sayın €etintaş. 
MÎLLET PARTİSİ GRUBU ADINA NE

ŞET 'OETlNTAŞ (Yozgat) — Sayın Başkan, 
muhterem senatörler ve muhterem Sağlık Ba
kanı, bakanlık erkânı; Millet Partisi adına 
hepinizi hürmetle selâmlarım. 

Türkiye'mizin sağlık meselelerinin halliyle
dir ki, diğer konularda kalkınmak mümkün 
olacaktır. Zira kalkınmış, fakat fertleri hasta 
Ibiı* memleketin -geleceği teminat altına alın
mış sayılmaz. 

Sağlık hizmetleri deyince bizatihi halkın 
Anayasa ile teminat altına alınmış bulunan 
sıhhatinin korunması, tedavisi velhâsıl millet 
olarak en değerli varlığımız olan insan gücü
nün korunmasiyle millî istihsal hacmini artır
mayı (hedef tutan bilcümle hizmetler akla gelir. 

Hal 'böyle olunca, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı bütçesinin de taşıdığı 'bu önem dere
cesinde umumi bütçe içerisinde lâyık olduğu 
değeri alması icabeder. 

Beş Yıllık Kalkınma Plânımızda: kalkın
mamızı sağlık, tarım ve millî eğitim hareama-
lararıııa ve bunlara öncelik tanınmasına bağ
lamış olmasına rağmen, bakanlık bütçesinin 
bu yöne .doğrulmadiğim görüyoruz. 

Bakanlığın Devlet Plânlama Teşkilâtiyle 
vardığı Mutabakata göre, bu yıl harcamaların
da % 28 bir artış olması ieabederken bu artış 
ancak % 16 dır. GörülüVvıor ki, Hükümet sağ
lık hizmetlerinde tasarruf yoluna gitmiştir. 

•Cari .harcama!anda bakanlık bütçesinde ya
pılan bu tasarrufu plânda sağlık hizmetlerine 
verilen öncelik esasına uymamaktadır. 

ıSağlık hizmetlerinin ifasına gelince, bu hiz
metler bütün dünyada iki yol takibedilınekte-
dir. Birincisi ferdi gelecekte muhtemel has ta
lıklara karşı korumak, yani koruyucu hekim
lik kolu. 

İkincisi, ferdi yakalandığı bir hastalıktan 
kurtarmak, yani tedavi edici tababet 'koludur. 

Koruyucu sağlık hizmetleri serum, aşı ve 
diğer koruyucu ilâç, 'sılh'hi malzemenin halka 
kolayca ulaştırılmasiyle mümkün olur. 

Nüfusunun % 80 i köylerde oturan, ilçe mer
kezlerine yolla bağlı bulunmayan ve yılın 6 ayın
da etrafla irtibatı kesilen, hele Sağlık Bakan
lığının resmî bültenlerinde belirtildiği gibi, 120 
ilçesinde doktor bulunmıyan, bulunan yerlerde 
de ancak tek doktor bulunan ve o nisbette yar-
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dımcı personel ve vasıta yokluğu içinde kıv
ranan 'bir teşkilâtla. Sağlık [Bakanlığı, koru
yucu tababet hizmetlerini başardığına kaani 
midir ? 

Plânda açıklandığına güre . köylerimizin 
% 53 ü, kasabalarımızın % 55 i içme suyundan 
mahrumdur. Susuz vatandaşın su ihtiyacını 
kuyulardan veya sarnıçlardan karşılamaya ça
lışacağı bir hakikattir. Bu suların da mikrop
suz olduğu iddia edilemez. İçerisinde her tür
lü mikrobun bulunduğu su bağışıksız bünye
lerde hastalıklar meydana getirmektedir. 

Sağlık Bakanlığı böylece mikroplu su içen 
köy ve kasabaları tesbit ederek Hükümet nez-
dinde teşebbüste bulunmuş mudur i' Ye bu mın
tıkalarda koruyucu hekimlik hizmetlerini ifa 
etmekte midir? 

Yukarıdan beri arz ettiğini hususlar gösteri
yor ki, halk sağlığını korumakla görevli bulu
nan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bu hiz
meti lâyık olduğu ehemmiyet derecesinde ifa 
edememektedir. 

Yılda % o!! gibi büyük bir artış kaydeden 
nüfusumuzun yüzde 2,5 ıran veremli olduğu, 36 
bin trohumhı, 25 bin cüzamlı bulunan ve yine 
ayrıca onbinlerce vatandaşın çeşitli hastalıklar 
pençesinde kıvrandığı, bir verendi hastanın sa
natoryumlarda yatabilmesi için 1 000 11 ci sı
rayı aldığı ve 2 - 3 sene sonra yatma sırası gel
diği memleketimizde bugünkü hastane yatak ve 
personel sayısı ile tedavi edici hekimlik hizmet
lerinin lâyıkiyle yapıldığını Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı iddia edemez. 

Hastane ve yatak sayısının artırılmasına Hü
kümetin malî imkânsızlıklarının sebebi olduğu
nu insafla müşahede etmekteyiz. 

Hal böyle olunca evde ve ayakta tedaviye 
önem verilmesi lâzım geldiğine kaani bulun
maktayız. 

Hastanelerimizin yatak ve personel sayısı 
yetersizdir. 

Türkiye'de ortalama olarak 4 bin kişiye bir 
doktor ve 111 hasta yatağına bir hemşire isa
bet etmektedir. (Raporda belirtildiğine güre 
az gelişmiş memleketlerde bir hekime 8 hemşire 
düşerken bizde aksine 8 hekime 1 hemşire isa
bet etmektedir. Bizde 60 bin yardımcı perso
nele ihtiyaç varken, yardımcı personel sayısı 
9 738 dir. İhtiyacın 6 da biri mevcuttur, 
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Aynı zamanda, raporda belirtildiğine göre 

memleketimizde sanat icra eden 9 911 tabip
ten : 

% 38 i İstanbul'da. 
% 20 si iktisaden gelişmiş 15 ilde. 
% 29 u, ise 51 ilimizde toplanmıştır. 
Bu da gösteriyor ki, hekimlerimiz nüfusa 

nisbetle âdil bir şekilde yurt sathına yayılma
mıştır. 

Velhasıl hastane yatak sayısı ve yardımcı 
personel sayısı kifayetsiz, ierai sanat eden tabip
leri yurt sathına, gayriâdil dağılmış olan bir 
memlekette, tedavi edici hekimlik hizmetlerinin 
lâyıkiyle ifa edildiği iddia edilen memleketimiz
de bugün 49 382 hasta olup 10 000 kişiye 17.2 
yatak düşmektedir. İlerlemiş memleketlerde bu 
nisbet 100- 150 dir. 

Az gelişmiş memleketler seviyesine ulaşabil
memiz için 40 000 yatağa ihtiyacımız olduğu
nu ve bunu da S. S. Yardım Bakanlığının 
bugünkü imkân ve çalışma temposiyle karşılı
ya mı yacağı düşünülünce: Bunun için de Dev
let yatırımları yanında özel sektörün de sağlık 
konusunda yatırımlar yapması temin edilmeli 
bu iş için gayret sarf edeceklere de Devlet yar
dımı ve kolaylıkları gösterilmelidir. 

Ayrıca sağlık hizmetlerini gaye edinerek ku
rulan derneklere yardım edilmelidir. Bilhassa 
hususi teşebbüs sağlık yatırımlarına teşvik edil
melidir. 

Raporda zikredildiği gibi bundan 7 sene ön
ce kurulmuş olan döner sermaye sistemi geliş
tirilerek varlıklı vatandaşların kendilerine ya
pılacak hizmetlerin ieabettirdiği masraflara iş
tirakleri sağlanmalıdır. 

Yoksulluğu önleyici tedbirleri almak, çocuk 
ve aileyi korumak, yaşlılar için güvenlik tedbi
ri almak gibi, 'bedenî ve ruhi arızalar için da
ha iyi şartlar sağlamak gibi hizmetleri kapsıyan 
hizmetler alanında Bakanlığın çalışmalarını ye
terli görmemekteyiz. 

Sakat kimselerin sakatlığına uygun bir işe 
yöneltilerek, kazanç sağlıyan, geçimini kendi te
min eden bir kimse halim1 getirilmesi şeklinde 
tarif edilen rehabilitasyon konusundaki çalış
maların da yetersizliğine işaret etmek isteriz. 

% 80 nüfusu köyde yaşıyan, iklim şartları 
dolayısiyle yılın altı ayında kar altında mahsur 
kış mevsimlerinde geçit vermiyen dağların, ır
makların Ötesinde kasaba ve şehirlere irtibatı 
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bulunmıyan köy sakinlerine sağlık ve hizmetle- , 
rinin ulaştırılmasını hedef tutan sağlık hizmet- ] 
lerinin sosyalleştirilmesi. Millet Partisi olarak i 
bizlerin en samimî arzumuzdur. Ancak bu hiz
metlerin Bayındırlık ve ulaştırma imkânları, 
halkın eğitim ve öğretimi ve tarım hizmetleriy
le birlikte yürütülebileceğine kaaniiz. 

1962 malî yılı bütçesinden sağlanan imkân
larla Muş kılavuz bölgesinde yapılmakta olan 
sağlık tesislerini iftiharla müşahede ederken en 
kısa zamanda Doğu illerinde ve az gelişmiş 
bölgelere teşmili ile buralara Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığı bu hizmetlerine1 muvazi ola
rak Millî Eğitim, Bayındırlık, ve Tarım Bakan
lıklarının hizmet ve çalışmalarını bu bölgelere1 

götürmesi lüzum ve zaruretine inanmaktayız. 
Bizde bu sağlık hizmetleri sosyalleştirilnıiş 

sıtma ve frengi gibi hastalıklarda iyi ve katî 
neticeler alınmışsa da tabip yardımcı personel 
ve Devletimizin gelirlerinin nıahdudoluşu bâ
zı sahalarda sosyal talbabetin inkişafına mâni 
olmuştur. Taba/betin sosyalize edildiği 8 mil
yon nüfuslu İsveç'in 1958 yılı sağlık bütçe
sinin ."500 milyon dolar olduğu düşünülünce sağ
lık hizmetlerinin sosyalleştirilmesinin memle
ket sathına yayılaibilmesi için nzun senelere 
ihtiyaç göstereceği hakikati ortaya cılka r 

Mal böyle olunca sağlık hizmetlerinin kö
ye ve yoksul vatandaşlara hızla ulaştırılması 
çarelerini düşünmek mevkiindeyiz. Bunun için 
de 7 ila 10 bin kişi için sağlık ocakları ve 50 
bin kişi için sağlık merkezleri kurmak ve ken
di sakinlerinin ihtiyacını karşılamaktan âciz 
olan büyük merkez hastanelerine olan akını 
azaltmak ve fakir vatandaşların büyük mas
rafları ihtiyar ederek merkezlere akınını öıı-
leme'k amaciyie, büyüik merkezler hastaneler 
tekniği ve seviyesine çıkarılmış bölge hastane
leri tesisine gidilmelidir. 

Bakanlığın bölge hastaneleri kurma tasav
vuru var mıdır? Öğrenmek isteriz. 

120 ilçesi doktorsuz, 300 ilçesi eezanesiz 
ve ilâçsız bu yerleri kadere rıza göstermiş in
sanlarını şifa beklerken, Anayasamızın 49 nen 
maddesindeki; 

(Devlet, herkesin beden ve ruh sağlığı 
içinde yaşıyabilmesini ve tı'blbi bakım görme
sini sağlamakla ödevlidir.) sözünü ne nisbette 
gerçekleştirmiş olduğumuzun takdirini sizlere 
bırakır, yine Anayasamızın 2 nci maddesindeki 
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sosyal devlet olma anlayışına sağlık hizmetle
ri bakımından ne kadar uzak kaldığımızı be
lirtmek isterim. 

Sağlık Bakanlığı bünyesinde bir umum mü
dürlükle idare olunan insan sağlığında en 
'hayati bir yer işgal eden eczacılık ve tıfbbi müs
tahzarlar genel müdürlüğünün buıgüne kadar 
devanı eden ana meselesine sağlık bütçesinde 
yer verilmediğini görmekteyiz. 

Memleketimizde imal edilen yerli sanayi bir 
mamulün Avrupa benzerliğine nisibetle çok 
pahalı olmasına rağmen, ilâç mevzuunda bu 
tamamen aksinedir. Yerli hazır ilâçlarımız Av
rupa benzerlerinden çmk ucuza mal olmaktadır. 
Marb yıllarında diğer sanayi maddelerinin 
yokluğu çekildiği halde ilâç, sahasında hiç sı
kıntı çekilmemiştir. Bunu da yerli ilâç sanayii-
nıize borçluyuz. Hal böyle iken yabancı serma
yeyi teşvik -sahasında yalnış tatbikatı dolayı-
siyk\ mesailerini yeıii sanayiinin yaptıklarını 
yapmaya teksif eden ecnebi falbrikalar Türk 
ilâç. sanayiinin büyük bir payını almışlar böy
lece Türk ilân sanayiini % 50 baltalamışlardır. 

İşte, yerli 'ilâv sanayii, Sağlık Bakanlığın
dan himaye >ve alâ'ka .'beklenıe'k'teldir. 

1928 de çıkarılan 1202 sayılı ispençiyari ve 
tıbbi müstahzarlar Kanunu yenibaştaıı düzen
lenmesiyle, ilâç. itihal işinin ele alınarak bunun 
mesle'k 'ko'lıı olan eczacılara bırakılması, halk 
sağlığının korunması a maviyi e ilâ'e 'k'obtrol lâbo-
ratuva Harının 'kurulmasını, temenni ekmekteyiz. 

Yine Bakanlık bünyesinde halk sağlığına 
sessiz sedasız 'hizmet eden bir yönlü ile ticari 
olan eczacılğın meml'efeette en namuskâr ver
gi ödiyen ve .ticari alhlâk kaidelerine (harfiyen 
riayet eden âmme müessesesi oldu'ğu muhak
kaktır. işte Ora sağlık /hizmet 'kolunun aşağıda 
arz edeceğim ana meseleleriyle Bakanlığın meş
gul olmasını 'temenni etmekteyiz. 

1. Yüksek Sağlık Şûrasının m . 5 . 1901 ta
rih ve 29'2'8 sayılı Kararı ile tâyin edilen ,asgari 
eczacılı'k ücretine göre, 'hastanelere ücretli ecza
cı kadrolarının konma'sı; çünkü 'bizde kalfalar
la idare edilmektedir. 

2. 09Ö! saylı Kanunla İş'c'i Sigortalarına ve
rilen eczane açma ıhak'kının eczanesi bulunmı
yan yerlerde açılabilir şekilde tashihi cihetine 
gidilmesi Zira plânda seHbe'st ıteşe'b'büsün lâyı-
k'iyle başardığı işlere Devletin el j uzatmaması 
kararı vardı. Fakat Ankara'da svr'be'st eczacı-
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lar bu vazifeyi hakkıyla yaptıkları <halde, İşıçi 
Sigortaları vasıtasiyle Devletin tekrar peraken
deciliğe ,geemesi, bu meslek koluna yapılan bü
yük 'bir haksızlıktır. Ama Sayın Türkan Feyzi-
oğlıı plân hmıuşmalarmda belirttiler; biz, hudut
larda veya eczanesi bulunmıyan yerde ne yapa
cağız! Orada yapılabilir, fakat >olan ye itle de bu 
iye .girişilince Ibunuıı adı nıüdalhelecili'k olur. 

3. Yüksek Eczacılık Şûra'sı kanununun ,eiı 
kısa zamanda çikarılm'as'iyle Yüksek Sağlık1 

Şûrasında Eczacıların da temsil edilmesi, 
4. Zararlı rekabetlerin Ihalk sağlığını tehli-

'keye düşüreceğini nazara alarak 'bütün Avru
pa .memleketlerinde Bakanlılk eczane 'ruhsatı 
verirken - nüfus - mesafe gibi bâzı kıstasları 
nazarı itibara alır. 

Bizde de .nüfusa 'göre verilmekte idi, .1953 
de tahdidin kaldırıl masiyle 'birçok mahzurlar 
meydana ıgelmiş, 'büyük şehirlere akın olmuş, 
Anadolu eczanes'iz kalmış, zararlı nekahetler 
haşlamış, 'birçok yerlerde (âmme hizmeti aksa
mıştı. 

'Bakanlığın Ibıı hususları düzeltmesini 1'e-
menni ederiz. 

'Hepinizi partim adına hürmetle selâmlarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — C. H. P. Grupu adına Sayın 
A'bdülkerim Saraçoğlu.... 

C. H. P. GRUPU ADINA ARDÜLKERİM 
SARAÇOĞLU ('Mardin) — Sayın Başkan, muh
terem arkadaşlar, 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 1963 
yılı bütçesi üzerinde O. H. P 'Senato Grupu adı
na fikirlerimizi arz etmek üzere huzurunuza 
çıkmış bulunuyorum. 

Vaktimizin dar olması hasebiyle bu husus
taki fikirlerimizi elden geldiği kadar kısa ola
rak arz etmeye çalışacağım. 

. 'Sağlık meselelerini iyi ve sağlam bir esasa 
bağlamayan cemiyetler, içinde bulundukları 
devreleri ıstırab içinde geçirmekle kalmayıp, 
gelecekte, çeşitli ve tamiri son derece güç içti
mai meselelerle karşıkarşıya kalmaya mah
kûmdurlar. 

Sağlık işlerinin siyasi polemiğe, istismarla
ra asla müsaidolmadığı, iktidarda olsun, muha
lefette 'bulunsun bütün siyasi partilerin hu 
millî meselede aynı ciddiyet ve hassasiyet için
de bulunmaları zaruretlerine inanmış bulunan 
C. H. P. si mütalâaları böyle Ibir görüşün tabiî 
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neticesi olacaktır. Kritiğimize sağlık dâvamızın 
bugün içinde bulunduğu hali ve seviyeyi objek
tif sadakatla tesbit etmekle bağlıyacağız. 

1923 yılında kurulan Sıhhat Vekâleti ge
çen 40 yıllık zaman içinde küçümsenmiyecek 
birçok hizmetler ifa etmiştir. Bilhassa Sıtma -
Savaş sahasında alman iyi netice ve bu neticeyi 
almak için harcanan birkaç milyonluk küçük 
denebilecek meblâğ, cemiyetimize temin ettiği 
iktisadi karşılığın milyarların üstünde olduğunu 
büyüyebiliriz. 

ıBu kıymetli neticeler daha ziyade Türk he
kiminin ferağâtkâr ve memleket sever zihniyet 
ve fedakârlığının bir mahsulüdür. Bu vesiley
le Türk hekimini ve sağlık personelini takdir 
ve minnetle anmayı bir blorç biliriz. 

Muhterem arkada-şlar, 
Başarılmış bulunan bâzı neticelere rağmen, 

sağlık hizmetleri umumi durumu itibariyle lâ
zım gel en seviyeden çoik uzak, az gelişmiş mem
leketler normaline göre düşük bir manzara 
arz etmektedir. Mukayeselerimize esas olarak 
alacağımız istatistikî bilgiler tam sıhhati! ol
mamakla berajber. biz yine mukayeselerimizi 
bunlara göre yapmak meclburiyetindeyiz. Bu
gün elimizde bulunan istatistikî malûmata göre, 
Türkiye'de, ölüm umumi nüfusa nisbetle mede
ni memleketlerin ikibuçuk ile üç mislidir. Bu, 
tedbirsizlik yüzünden her sene 300 bin vatan
daşımızın fazladan ölümüne sebebolmak demek
tir. Yine memleketimizde ç/ocuk vefiyatı 10 bin
de 105 gibi yüksek bir rakam olduğu halde, 
medeni memleketlerin hemen hemen' hepsinde 
10 binde 20 nin üstüne çıkmamaktadır. Yine 
nüfusumuzun büyük ekseriyetinin yaşadığı köy
lük mıntakasında düşük ve doğum sebebiyle 
ölen anne sayısı 10 'binlerin üstündedir. 

Muh t e rem a rkadaışlar, 
Sırası gelmişken doğumun kontrolü hak

kındaki mütalâalarımızı da arz edeceğiz. Son 
300 yılın ikinci yarısından beri nüfus artışları 
Batı'dan Doğu'ya yani gelişmesini tamamlamış 
medeni memleketlerden, az gelişmiş memleket
lere doğru Ibir kayma göstermektedir. Demek 
ki nüfus artışları, daha ziyade gelişmelerinin 
başlangıcında bulunan memleketler için karak
teristik bir özelliktir. Binaenaleyh Türkiye'de
ki nüfus artışını kendi haline bıraktığımız tak
dirde daha uzun zaman devam etmesini bekli-
yebiliriz. Bu artışların doğuracağı problem-
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ler arasında şüphesiz yurdumuzun kaynaklan- , 
tun hu durumu karşılayıp karşıilıyamıyacak- j 
lan meselesi meveudolacaktır. i 

İşi başka ceplheden tetkik edelim : Meıııle- I 
ketimiz, zirai, sınai ve teknik bakımından çok ı 
geri kalmış memleketlerden biridir. Modern j 
zirai ve sanayi memleketi haline gelmemiz uh-
revi ve ananevi bir 'haleti ruhiye ile imkânsız- j 
dır. Bu ancaık kalite 'bakımından üstün, kül- i 
türlü bir neslin yetiştirilmesiyle mümkün ola- ! 
çaktır. Hükümetin doğumu kontrol altına al- | 
ma kararını, yukarda zikrettiğimiz meseleleri s 
bir an evvel 'halletmek, annelerin hayatını ko- j 
runıak ve medeni memleketler seviyesine yük- ı 
selme 'bakımından yerinde alınmış bir karar j 
olarak kalbııl ediyor ve Ibunuıı bir an evvel bü-
tün vecibeleriyle tatbik edilmesini gönülden | 
arzu ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Sağlık ve sosyal müesseseleri bakımından j 

kendimizi Garp alemiyle mukayese ettiğimiz
de, içinde bulunduğumuz elem verici ve üzü
cü durumu görmüş oluruz. Memleketimizde 
37 .1.10 u Sağlık Bakanlığına aidolmak üzere 
49 382 hasta yatağı mevcuttur. Buna göre 
onibin kişiye 17 'hasta yatağı düşıneştedir. Do
ğu ve Güney - Doğu vilâyetlerinde 'bu nis'bet 
önlünde bir ilâ beş yatağa kadar düşer. Hal
buki Dünya Sağlık Teşkilâtı az gelişmiş mem
leketler için kalbul ettiği nis'bet on'binde 30 
dur. Bu nis'bet Yunanistan'da on'binde 30, Bul
garistan'da 40, İngiltere'de 100, Amerika'da ise 
150 dır. Bizim az 'gelişmiş memleketler nor
muna ulaşabilmemiz için en az 40 bin yatağa 
da'ha ihtiyacımız vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Bugün Doğu ve Güney - Doğuiıun 19 ilin

de biHbuçuk milyon trahomlunun buluuduğu 
Sağlı/k Bakanlığının istatistiklerinden öğren
miş isek de, Ibıı 'bölgede traJhom, - il ve bölge 
başkanlığı yapmış (bir göz hastalıkları müte
hassısı arkadaşınız olarak söyliyebilirim ki -
biı- âfet halinde hüküm süren, yaptığı kom-
pikaisıyonlaıia yüzlerce vatandaşı göz nurundan I 
malhrum eden 'bu hastalığa müptelâ olanların 
sayısı iki milyondan da fazladır. Yine istatis
tiklere göre yurdumuzda ekserisi Doğu'da ol
mak üzere 20 ilâ 25 ;bin kadar cüzzamlı mev
cuttur. Bir cemiyetin ilerilik ve gerilik miya
rı olan bu gibi sosyal hastalıkların bir an ev- I 
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vel cemiyetten kalkması için Sağlık ve Sosyal 
Vardım Bakanlığının en az sıtma - savaş ka
dar ehemmiyet vererek mücadele etmesi lâ-
znngeldiği kauaatindeyiz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Sağlık personelinin kifayetsiz durumu ise 

sağlık tesislerinin kifayetsizliğinden daha üzü
cü Ve daha ümit kırıcıdır. Türkiye'de kayıtlı 
14 G30 hekim mevcuttur. Bunların 'bir kısmı 
terki sanat etmiş, üçümden fazlası ise dış 
memleketlerdedir. Bunlardan ancak 3 482 si 
Sağlık Bakanlığında hizmet kabul etmiş du
rumdadır. Halbuki Türkiye'nin asgari hekim 
ihtiyacı 28 tün civarındadır. Yardımcı sağlık 
personeli durumu da pek yüz güldürücü değil
dir. Zira yurdumuzun 60 bin yardımcı sağlık 
personeli ihtiyacına karşılık hu sınıftaki per
sonel sayısı ancak onibin civarındadır. Çok 
gelişmiş memleketlerde bir hekime 8 hemşire 
düşerken bizde aksine 8 kekime bir hemşire 
düşmektedir. Çalışan 'hemşire sayısı ise 2 362 
dir. Sağlık personelinin sayı itibariyle kifa
yetsiz bir durumda Ibulunmasma karşılık mev
cutların yurdun muhtelif bölgelerinde dağılış 
tarzı da ayrı bir derttir. Türkiye'de sanat icra 
etlen 9 911 hekimin Ibölgelerarası dağılışı şöy
ledir : % 38 i İstanbul'da, 'burada 503 kişiye 
1 hekim, % 32 si iktisaden gelişmiş 15 ilde, bu
rada 3 100 kişiye 1 hekim. % 29 u ise diğer 
5.1 ilde çalışmaktadır. Burada 5 396 kişiye bir 
hekim düşmektedir. Doğu'nun birçok il ve ilçe
lerinde ise 30 ile 40 bin kişiye ancaik 1 hekim 
düşebil inektedir. 

M ıııh t e r e n ı a ı'k ad aş lar, 
Bütün bu rakamlar başarılması ne kadar güç 

olursa olsun behemahal vatandaş ıstırabının as
gari hadde indirilmesi gereken muazzam bir sağ
lık dâvasiyle karşıkarşıya bulunduğumuzu gös
termektedir. Bütün bu tablonun yanıbaşmda vic
danları sızlatan, içtimai ve beşeri adalet duygu
larını perişan kılan, daha feci bir diğer tablo, 
Doğu ve Güney - Doğu vilâyetlerimizin elim du
rumudur. Memleketimiz Doğu ve Güney - Doğu 
dediğimiz geniş bir vatan parçası ve nüfusu 9 
milyonu aşan bir vatandaş kütlemiz yukarda arz 
ettiğimiz ve kifayetsiz bulduğum bu şart ve hiz
metlerden de mahrumdur. Doğuda öyle vilâyet
ler vardır ki, buralarda yapılmış 30 yataklı sağ
lık merkezleri sadece levhaları değiştirilmek su-
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L'etiyle Devlet Hastanesi hüviyetine bürünmüş
tür . Mülhakatı ile birlikte 300 ile 400 bin nüfusu 
aşan bu vilâyetlerimizde yatak kifayetsizliğinin 
yanıbaşmda hekim bulunmayışı işin diğer elem 
verici cephesidir. Ayın şekilde, yine, Doğuda se
nenin 7 ile 8 ayı yolu kapalı olan birçok ilçele
rimiz vardır ki, bunlar da sağlıkmerkezlcri ol
mamakla beraber bu dâva, bakımından mukad
derat larını kocakarı ilâçlarına bırakmış durum
dadır . Bu ilçelerimizin sağlık, sosyal ve kültürel 
bakımından en âcil bir zamanda ıslah edilmesi 
için Hükümetin âzami gayreti göstereceğine ina
nıyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Maalesef öteden beri memleketimizde imkân

lar ve hizmetler içtimai adalet prensipleri »öze
tilmeden taksim edilmekte Doğu vilâyetleri yu
karda arz ettiğim manzara ile korkunç bir ihmal 
ve kendi kaderi ile başbaşa bırakılmış durumda
dır. İktisadi, kültürel ve içtimai şart lar bakımın
dan birkaç asır geri kalmış bu bölgenin içinde 
bulunduğu sağlık du rumunun yürekler acısı, 
hat tâ utanç vericidir. Memleketin muhtelif böl
geleri arasında mevcudolan çok farklı hayat se
viyelerini bertaraf etmek üzere harekete1 geç
mekte çok geç kalmış bulunuyoruz. Bu tu lum 
insanlık duygular ına aykırı millî birlik ve bera
berliği gözetmiyen bir tu tumdur . Hükümetimi
zin plânlı bir devreye girmesiyle bu bölgeleri, 
bugünkü feci durumlar ından kur tar ıp her ba
kımdan medeni bir seviyeye çıkaracağına inanı
yor sağlık ve sosyal hizmetleri en geri kalmış 
köylere ve vatandaşların ayağına götürecek olan 
224 sayılı Sosyalizasyon Kanununun bütün veci
beleriyle beraber bir an evvel tatbikini gönül
den arzu ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Memleketimizin geri kalmış mahrumiyet böl

gelerine eleman bulup göndermek de ikinci bir 
dert t i r . Kanaatimizce bunun en müsait çaresi, 
mukaveleli hekimlik ihdasının artık kaçınılmaz 
bir zaruret olduğu keyfiyetidir, tht ısas sahibi 
herkes gördüğü işle mütenasip bir ücret almak
ta iken sadece tıp mensuplarının âdeta 'bir müs
tahdem ücretiyle çalıştırılması uzun ve çok yo
rucu bir tahsilin mesuliyeti! bir sıfatın hakkı 
değildir. Diğer ihtisas sahiplerine tanınan ölçü 
ve zihniyetler t ıp mensuplarına tanınmadığı 
müddetçe mütehassısı ve hat tâ hekimi hakiki ih

tiyacın olduğu sahada veya mahrum bir bölgede 
bulmak, vazife vermek cihetteki güç, hatla im
kânsız olacaktır. Bu derdi halledecek mukaveleli 
hekimlik sisteminin kabulü ve bir an evvel tat
bik edilmesi lâzımgcldiği kanaatindeyiz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Millî Kurtuluş Savaşından sonra kurulan Tür

kiye Cumhuriyetinin idare sorumluluğunu yük
lendiği günden itibaren C. II. P. Hükümetleri 
vatandaşı hasta olduktan sonra tedavi etmek 
yerine onu hasta olmadan alıkoyacak koruyucu 
hekimliği ön plâna almayı, yurdun bölgeleri ve 
iskân mıntakaları arasındaki büyük eşitsizlik
leri gidermeyi ve bilhassa, en çok muhtaç vatan
daş topluluğunun ayağına bu hizmeti götürme
yi kendine temel fikir olarak benimsemişi ir. Bu 
fikrin ışığı al t ında arzulayan her hekime ser 
best çalışma imkânları sağlıyan hususi hastane 
lerin hizmetlerini de leşvik eden insan hakları ve 
demokratik prensiplerini ihlâl etmeden tababeti 
d evi eti eştiren ve böylece de Türle topraklarında 
yaşıyan her l'erde eşit ledavi imkânını sağlıyan, 
hizmeti, köye ve köylünün ayağına kadar ulaş-
tırabilen bir sistemin inanmış vekâlet kadrosu
nun, elinde şekilleneceği kanaatimiz, sıhhatli ve 
sağlam müstakbel Türkiye'nin teminalı olacak
tır. 

Sözlerime son verirken sağlık dâvasına, çok 
güc şar t lar alt ında ve dar imkânlarla hizmel çi
mek için çırpınan feragat sahibi sağlık ordusu 
mensuplarının bu vesileden faydalanarak C. l l .P . 
Senato Orupıı adına selâmlar, lîHi.'î yılı Sağlık 
Bütçesinin vatana, ve millete hayırlı olmasını 
dilerim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Cevdet Ceboloğlu... Yok
lar. Sayın Rasinı Hancıoğlu, buyurun. 

C. K M. P. (ili l r PTT ADİ N A U A S İ M 11A N -
CIOCLU (Afyon Karahisar) -— Sayın Başkan, 
Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri. 

Kıymetli Sağlık Bakanı ve bakanlık erkânı, 
Sağlık Bakanlığının 1963 yılı bütçesi münasebe
tiyle C. K. Millet Part isinin görüşlerini arz et
meye çalışacağım. 

Türk halkının sağlık dâvasını lopyekûn hal
letmek vazifesi ile tavzif edilen Sağlık Bakanlı
ğının göreceği hizmet pek büyüktür . Ancak, ken
disine bahşedilen imkânların mahdudolusıı kar
şısında bâzı sahalarda arzu edilen, seviyede verim 
almamakla olduğu da bir hakikatt ir . Nitekim bu 
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senenin bütçesi yatırım yönünden şimdiye kadar 
getirilmiş bulunan bütçelerin hepsinden fazla ol
masına rağmen günlümüzün istediğinden vazge
çin, plânın islediği seviyeye bile yükseleni em is 
olması plan bünyesi içerisinde büyük bir zarf 
unsuru olarak kalacaktır. 

Önümüzdeki senelerde olsun bu hatanın dü
zeltilmesini arzu etmekteyiz. Bu bakımdan elde
ki bütçe Sağlık Bakanlığının meşgul olduğu mev
zular üzerinde bir nebze durmak istiyoruz. 

.Koruyucu hizmetler .-
Halk sağlığı hizmetlerinin en mühim unsuru 

olarak görülen koruyucu hizmetler bir taraftan 
vatandaşı salgın hastalıklardan koruyacak ted
birler alırken, diğer taraftan vatandaş sıhhatine 
zarar vermesi mümkün olan gıda maddeleri 
kontroluna kadar uzanmaktadır. Ayrıca gecekon
dularda sıhhi şartlardan uzak yaşıyan insanlar 
arasında çıkacak bir salgının bütün büyük şehir
leri tehdidedebileceği realitesi üzerinde titizlikle 
durmak gibi pek çok yönü olan işleri tedvire ça
lışmaktadır. Bu hizmetleri' görmeye çalışan Ba
kanlığın halle mecbur olduğu meselelerin en ba
şında göze görünen başlıca noksanlık, personel 
yokluğudur. Bunun bir sebebi hekimliğin koru
yucu sahada bir ihtisas bölümü olmaması ise, di
ğer bir sebebi de sürekli mesai istiyen bu sahada 
çalışan hekimlerin serbest meslek erbabı olarak 
çalışmak imkânlarından mahrum bulunmaları
dır. Bakanlığın bunları nazarı itibara alarak per
sonele yeni imkânlar verecek tasarı ve görüşlerle 
mevcut noksanlığı telâfi için neler düşündüğü
nü öğrenmek istiyoruz. Diğer taraftan her gün 
bir yenisinin piyasaya sürüldüğüne şahidolduğu-
muz karışık gıda maddeleri ve bilhassa yağların 
sık sık tahlilleri; Hıfzıssıhha lâboratuvarmm 
mahmul bulunuşu sebebiyle yapılamamaktadır. 
Vatandaş sıhhati üzerinde ehemmiyeti büyük 
olan bu vazifenin çabuk görülebilmesi gayesiyle 
yurdun muhtelif yerlerinde gıda tahlil lâbora-
tu varlarının yapılmasının lüzumlu olduğuna 
kaani bulunuyoruz. 

Muhterem senatörler : 
Ana ve çocuk sağlığının korunması faaliyet

lerinin bu milletin istikbali için hayati bir önem 
taşıdığına inanıyoruz. Kuvvetli bir propaganda, 
pratik bilgiler veren neşriyat ve koruyucu aşı
larla büyük neticeler olanın bu faaliyetlere 
Sağlık Bakanlığı Bütçesinde öncelik verildiğini 
müşahede edemedik, ama diğer koruvucu saha-
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daki faaliyetleri şükranla kaydetmek lâzımdır. 
Bunlardan sıtma savaşında takibedilen yol so
nucu büyük bir zafer kazanılmıştır. Bu netice
den kuvvet alınarak sıtma eradikasyonunu ger
çekleştirmek azmini belirtmiş olmasını samimi
yetle desteklemekteyiz. Diğer taraftan Bakanlı
ğın verem savaşında gösterdiği gayretler her 
türlü övmenin üstündedir. Bütün yurdu müta-
addit defalar taramayı programına alan Bakan
lığın verem aşısı tatbikatı ile vatandaşa en bü
yük faydayı sağladığına kaaniiz. Kendisine bu 
yolda yardımcı olan verem savaş derneklerini 
şükranla anarken Bakanlığın da derneklerle ya
kın alâkasını devam ettirmesini temenni etmek
teyiz. 

Son günlerde üzerinde ciddiyetle durulduğu
na şahidolduğumuz cüzam mücadelesinin de çok 
kısa zamanda müspet sonuçlara varacağına ina
nıyoruz. Bu sahada uyarıcı, hastaları tedaviye 
koşturacak neşriyatın geniş mikyasta ele alınma
sında büyük fayda görmekteyiz. Trahom ve 
sifilis mücadelesinde de aynı hassasiyetin devam 
etmesi, böylece de yurdumuzdan yokedilmelerini 
dilemekteyiz. 

Tedavi edici hizmetler : 
Yurdumuzda vatandaşa mühim bir hizmet 

olarak kabul edilen tedavi edici hekimlik hiz
metleri, Devletin görev ve sorumluluğun altın
da bulunmaktadır. Buna göre yeni yatırımla
rın siki et merkezini teşkil eden iyi edici hizmet
lerin bütün gayretlere rağmen dünya standart
larının çok gerilerinde olduğunu ifade etmek 
zorundayız. Bugün Sağlık Bakanlığına aidol-
mak üzere 49 882 hasta yatağı mevcuttur. Bu
na göre 10 000 kişiye 17,.'3 yatak düşmektedir. 
Dünya Sağlık Teşkilâtının az gelişmiş memle
ketler için kabul etmiş olduğu seviyeye ulaşa
bilmemiz için daha 40 bin yatağa ihtiyaç oldu
ğu düşünülürse ve bu ihtiyacın artan nüfus 
nisbetinde artması icabettiği göz önüne alınır
sa ne kadar gayret etmekliğimiz icabettiği mey
dana çıkar. 

Komşumuz Yunanistan'da bile 10 bin kişiye 
36 yatak isabet ederken ileri memleketlerde bu 
nisbet 1.50 ye çıkmaktadır. Bu sahadaki geri 
kalışımıza rağmen tababeti sosyalleştirmek su
retiyle bugünkü ihtiyacın çok üstünde bir yük 
almak durumunda olan Bakanlığın, noksanlı
ğın telâfisi sahasında neler yapmak istediğini 
öğrenmek arzusundayız. Sosyalizasyonun pren-
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si'bolaratk lüzumuna inanan bir teşekkül olarak, 
mevcut tatbikatın bizi kısa zamanda hedefimize 
ulaştıracağına inanmıyoruz. Bu sebeple bâzı 
ön hazırlık ve tedbirlerin alınması lüzumuna 
kaani bulunuyoruz. Bu husustaki ön hazırlık
lar hakkındaki görüşlerimizi hulasaten arz et
mekte fayda mülâhaza etmekleyiz. 

Memleketimizdeki hasta yatağı «.dertlerinin 
süratle artırılmasında serbest teşebbüsün bu sa
hadaki yatırımlarını kolaylaştıracak tedbirlerin 
alınması lüzumuna inanıyoruz. Hekimlerin kü
çük tasarrufları başka, ticaret sahalarına ak
tarıldığı düşünülürse, gösterilecek kolaylıkla
rın varlıklı vatandaşların Devlet hastanelerin
den ziyade buraları işgal etmeleri ve Devletin 
fakir halka yapacağı hizmetlerin kolaylaşması
na imkân vermiyecektir. 

Diğer taraftan İşçi Sigortaları ellerinde pek 
çok maddi imkân bulunduğu halde hastaları 
Devlet hastanelerini işgal etmekte ve Devletin 
halka, hizmetini aksatmaktadır. Halbuki işçi si
gortaları iş hanı yerine işçi topluluklarının bu
lunduğu her yerde dispanser ve hastane açarak 
asıl vazifesini yapmaktır. Sağlık Bakanlığı bu 
yolda. Hükümet nezdinde teşebbüse geçerek si
gortayı asıl hedefine yöneltmeli, kendisinin gö
receği hizmetlerin asıl bakıma muhtaç vatandaş
lara biraz daha yaklaşmasını temine vesile ol
malıdır. İkinci mesele de personel meselesinin 
temini yolunda yeni imkânlar hazırlanmalı, mü
tehassısı bulunmayan hastane, hekimi bulunma
yan kaza bırakmamalıdır, öyle sanıyoruz ki. 
mukaveleli hekim istihdamı Bakanlık için kaçı
nılmaz bir zaruret haline girmiştir. Türkiye'de 
tescil edilmiş hekim adedi 14 630 dur. Bun
lardan ancak 3 488 inin Sağlık Bakanlığında 
vazife almış bulunduğu düşünülür ve halen 
120 ilçede Hükümet tabibi 82 sağlık merkezi
nin de tek hekimle çalıştığı göz önüne alınır
sa, mukaveleli hekim kullanma isteğimizin ne 
kadar yerinde olduğu anlaşılmış olur. Bu hu
sustaki tahsisat yokluğunu telâfi için de kurul
muş olan döner sermaye müessesesinin geliştiri
lerek varlıklı vatandaşlardan alınacak tedavi 
ücretlerinden istifade edilmelidir. 

Sağlık Bakanlığı günden güne sayıları arta
cak olan hastane ve sağlık müesseselerindeki he
kim ve sağlık personel ihtiyacını karşılayabil
mek için maaş ve ücret politikasında cazip bir , 
yol bulamaz ise yenilerinden geçtim, eski per- | 
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soneli de elinde uzun müddet tutamıyaeak hale 
gelecektir. Aynı hükümet içerisinde Bayındır
lık Bakanlığı teknik personeli temin hususunda 
ücret politikasını âzami seviyelere çıkarırken 
Sağlık Bakanlığının bu yolda gayret gösterme
mesini anlıyamıyoruz. Yurt içinde iktisadi Dev
let Teşekkülleri hekime tatminkâr bir ücret 
sistem takibederken hekimin o müesseselere 
rağbet etmesinden daha tabiî ne olur. Yurt dı
şından gelen cazip teklifler ise yetişmesi mil
yonlara mal olan hekimlerimizden bizim değil 
yabancıların istifadesine âdeta istiyerek imkân 
vermek durumunda olduğumuzu tescil etmekte
dir. Artık bunlara realitelere uyarak bir son 
vermenin zamanı geldiğine hattâ geçmek üzere 
bulunduğuna inanıyoruz. 

Muhterem Senatörler; 
Hepimizin sağlık müesseseleri için duymak

la, olduğumuz şikâyetlerin asıl sebeplerinin, her 
zaman kendilerinden fedakârlık beklenen başta 
hekimler olmak üzere sağlık personeline verile
cek maddi manevi imkânlarla giderilebileceğini 
dikkatinize arz etmek isterim. 

Tıbbi bilgi sahasını da bütün ileri milletlerle 
ferah ferah boy ölçüşecek seviyede bulunuşu
muz, bizim halk hizmetindeki zaafımızı bilgisiz
likte değil, sistemin tatminkâr olarak kurula-, 
mamış olması da aramamızı emretmektedir. 

Sosyal hizmetler: 
Sosyal hizmet anlayışı içerisinde korunmaya 

m uta e çocuklardan başlayıp çocuk ve aileyi ko
rumak, yaşlılar için güvenilir tedbirler almak, 
beden ve ruh arızalıları için biraz daha iyi 
şartları sağlamak gibi muhtelif problemleri 
kapsamaktadır. Ancak bunun imkânı metot ve 
malî imkânları en iyi şekilde kullanmak için 
sosyal hizmetler enstitüsünü teşekkül ettirmiş
tir. îki senelik bir mazisi olan bu müesseseden 
istikbalde muvaffakiyetli çalışmalar beklemek
te olduğumuzu işaret etmekle yetineceğiz. Sağ
lık Bakanlığının meşgul olduğu meselelerden 
bir diğeri de eczacılık işleridir. 

Geçen senelerde de ifade ettiğimiz gibi, ol
dukça inkişaf etmiş bir yerli ilâç sanayiimiz 
var, yerli lâboratuvar ve fabrikalarımızda bir
çok ecnebi ilâçların ücret mukabili yapılmakta 
olduğunu ilâç sahibi ecnebi firmaların bunları 
kendi memleketlerinden ziyade Türkiye de ya
tırmayı daha iktisadi bulduklarından Türkiye'
de kurulmuş bu mükemmel tesislerden fayda-
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landıklannı ifade edersem, bu sanayi kolunun 
ihmal edilemiyecek mükemmeliyette olduğunu 
göstermiş olurum. Hal böyle iken yabancı ser
maye Kanununun yanlış tatbiki sebebiyle yerli 
ilâç sanayiinin yapamadığı hammaddeleri yap
ması beklenen yabancı sermaye tesisleri, bu yo
la. gitmeyip Türle ilâç sanayiini takip ve onu 
ölüme mahkûm etmek yoluna koyulmuştur. Bu 
hususta Bakanlığın yerli ilâç sanayiini koru
yucu, müessir tedbirler alıp almamak hususun
daki düşüncelerini öğrenmek istiyoruz. 

Maruzatıma burada son verirken, cemiyeti
mizin her ferdinin sıhhatli, kuvvetli ve verimli 
olmasında en büyük vazifeleri yüklenen Sağlık 
Bakanlığının şahsında fedakâr Türk hekimleri
ni ve diğer sağlık personelini şükran İlişlerimiz
le başarılar dilerken, 1963 yılı bütçesinin mille
timiz için hayırlı olmasını temenni eder, hepini-
nizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Mehmet Ali De
mir 

MEHMET ALÎ DEMÎR (Tunceli) — Muhte
rem Başkan, muhterem Bakan ve erkânı hepini
zi hürmet ve muhabbetle selâmlarım. 

Her mesleke mensup kimselerin, önce aile 
efradına, dolayısiyle memleket ve milletine fay
dalı olabilmesi hiç şüphe yok ki o meslek men
suplarının sıhhatli, sağlam, her türlü hastalık
lardan uzak olmalariyle mümkündür. 

Hakikat bu olunca yatırımların en iyisi, en 
verimlisi insanların sağlığına yapılan yatırım
dır. Her çeşit kalkınmanın temeli, temel unsu
ru olan insanın sağlığı bu Bakanlığın çalışması
na bağlıdır, Gerçek bu olunca, bu Vekâletin 
bütçesine konulan tahsisatın, kifayetsiz olup ol
madığını, Sayın Bakanın Karma Bütçe Komis
yonunda yurdun sağlık durumu hakkında çiz
diği feci tablonun üzerine birkaç dakika eğil
mek bir fikir sahibi olmaya kâfidir. 

Muhterem arkadaşlar, 'hepimizin rahmetle 
yâdettiği Refik Saydam gibi bir Başvekil çıkar 
Devlet mekanizmasının (A) dan (Z) ye kadar 
bozuk olduğunu kemali samimiyette ve cesaret
le Büyük 'Millet Meclisi kürsüsünden çekinme
den ifade eder. 

Fâni olan bu zat, hakikatleri söylemekten 
çekinmediği için haklı olarak bugün tarihimi
zin şerefli köşelerinde bir yer işgal eder. 

Yıllarca sonra bir Sağlık Vekili çıkar, me
suliyetini omuzlarında taşıdığı Bakanlığın ve 
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vatandaşların, memleketin bugünkü sağlık du-

ı rumunun (çok feci ve utandırıcı) olduğunu 
I merhum Refik Saydam gibi (A) dan (Z) ye 
i kadar bütün ıgerçek cephesini Karma Bütçe Ko-
} misyonunda millete ilân eder. 

Muhterem arkadaşlar, şunu bilmek lâzım-
| dır ki, memleket hizmetinde vazife deruh.de 

eden ve mesuliyet meVkiinde bulunan kimse-
j ler gerçekleri ifadeden kaçındıkları ve yapıcı 

tenkidlere tahammül edemedikleri müddetçe 
millete hizmet değil bilâkis fenalık yapan kim
selerdir. Evet muhterem beyefendiler, hakikati 

I söylemek acıdır ve o insanlara acı gelir, fakat 
I acıların giderilmesi ancak, hakikatlerin bilinme-

siyle mümkündür. 
ıSaym Bakanın kemali samimiyetle çizdiği 

şu tablo acı hakikatlerin tâ kendisidir. 
tki milyon trahomlu ile dünyada birinci 'geli

yoruz. 
20 000 cüzamlı vatandaş aramızda dolaşıyor. 
Dünyada birçok memleketlerde kökü kazı

nan frengi hâlâ Türkiyede tehlike saçıyor. 
31 000 frengili bugün için te'davi altında bulu
nuyor. 

Veremli olduklarını bilmiyenler hariç, evvel
ce tesbit edilen veremlilere 30 000 daha eklen
diği bildiriliyor, yapılan bir taramada nüfusu
muzun % 2 ile 3 nün, yani 900 000 vatandaşın 
veremli olduğu meydana çıkıyor. Fakat felâ
ketin en büyüğü bunlardan 100 000 ninin et-

I rafa basil saçma durumunda olmasıdır. 
I Tifo, tifüs, kızamık, çiçek gibi sâri hastalık

ların tahribatı da meydandadır. 
tnsan sağlığını bu kadar tehdideden, bunlar

la mücadele yapan Vekâletin bütçesine konan 
tahsisatı az bulmaktayım. Bilhassa köylerimiz
de sağlık durumlariyle ilgili sağlık ocaklarının 
açılması hususunda Vekâlet bütçesine konan elli 
milyon liralık tahsisatın bir kalemde yirmibeş 
milyon liraya indirilmesini köylü vatandaşlar 
adına üzüntü ile karşılamaktayım. Vekâletin da-

I ha müspet çalışması teşkilâtlanabilmesi ancak 
kendilerine sağlanacak imkânlarla mümkün ola-

I bileceğine inanmış bulunuyorum. 
I Sağlık işlerinde vatandaş da kendine dü-
I şen vazifeleri bilmeli ve yapmalıdır. En basiti 
I evinin önünü temizlemesini, lâğımını, 'kal d m -
I mim yapmasını kabul etmeli ve yapmalıdır. Her 

şeyi Hükümetten beklemek, beklenen hizmetle-
I rin müddetini geciktirmek olur. 
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Arkadaş lar , bilhassa az gelişmiş bölgeleri

mizde yaşıyan vatandaş lar ın % 70 ila 80 ninin 
bugün için hastasını kocakarı ilâçları ile, mus
kalar la tedavi e t t ikler i bir gerçekt ir . 

Doktor görmiyen, senenin yedi - sekiz ayın
da çeşitli vesaite kapal ı .'bulunan bölgelerde ya-
şıyan, hastasını doktora 'götürmek imkânlar ın
dan mahrum va tandaş da, ku r tu luş yolunu ko
cakarı i lâçlarında, hocanın muskalar ında arı-
yaeakt ı r . 

K'üze asr ında kocakar ı ilâçları ile muskalar
la va tandaşa hastasını tedavi e t t i rmek kada r 
acı, acı o l d u ğ u k a d a r gülünç bir şey tasavvur 
edilemez. 

İzbesinden doktoruna kadar , sağlık persone
linin, az .gelişmiş bölgelerimizde vazifelendiril
meleri için gereken tedbir ler alınmazsa, esaslı 
prensipler vaz'edilmezse, daha seneler senesi za
vallı va tandaş , hastas ını or taçağ inançlariyle 
tedavi edecektir . Evet a rkadaş lar , K a r m a Büt
çe Komisyonunda da bir nebze temas etmiştim. 
Bu çilekeş vatanın toprağında yetişen mahsul
lerle beslenir, suyunu içer, havasını teneffüs 
eder, bin'bir rica ile burs alır, okulunda okur, 
ihtisas için Devlet kasasından döviz alır, dışarı 
gider, sonra fazla pa ra kazanmayı , konforlu bir 
hayat ı mağara devrini yaşıyan vatandaşlar ımın 
hizmetinde bulunmaya tercih ederse tercihi ya
panların sayısı da 4 000 i bulursa ve her geçen 
gün de, bu zihniyette1 bulunanlar ın sayıları da 
ar tarsa zavallı va tandaş da ölümden kur tu luş 
yolunu ister istemez kocakarı ilâcında, hocanın 
muskasında, fâninin tecrübesinde aramasın da 
nereden aras ın? Bakanl ık erkânına tavsiyem 
mekte'bi bitiren doktor lar ımıza diplomalariyle 
birl ikte Beyaz zambaklar memleketi, ki tabın
dan birer tane eklemeleridir . 

Muhterem arkadaş lar , mesuliyet mevkiinde
ki kimseler önce bu zihniyette bulunan kimse
lerle mücadele etmeli ve onları yola getirmeli
dir. Hekime verilen parayı az görenler vardır . 
Doğrudur , ve doğru buluyorum. Muhterem Ba
kana, bunun acı misalini kemali samimiyetle 
Karma 'Bütçe Komisyonunda makam şoförünü 
misal vermek suret iyle ifade buyurdula r , şura
sı 'bir hak ika t t i r ki, personel zümresi arasında 
görülmemiş şekilde bir sosyal adaletsizlik mev
cut tur . 

Bugünkü personel sistemimize göre ihtisasın, 
tahsilin değeri yoktur . Her vekâle t te büyük 

kadro la r , yüksek ücretler ve yevmiyeler kapa
nın elinde kalmıştır , mesul Hükümet önce bu
na bir çare bulmalıdır . Bir vekâlet te senelerden 
beri kadrosuzluk yüzünden terfi edemiyen me
murların sayısı ikibin beşyüzü bulur ve diğer 
vekâlet te tek bir kişi bulunmaz, ayrıca elli li
radan üçyüz liraya kadar yevmiyeler verilirse, o 
memlekette personel zümresi aras ında sosyal 
adalet vardır diyebilmek için insan oğlunun 
mant ık tan , düşünceden mahrum olması lâzım
dır. 

'Bir iki temenni ile konuşmama son verece
ğim. Bu memlekette sağlık dâvasının iyi yola 
girmesinde hususi hastanelerin hizmetinin bü
yük' olacağına kaaniim. Hususi hastanelerin 
açılması teşvik edilmelidir. Bilhassa az gelişmiş 
bölgelerde hastane açanlardan Kazanç Yergisi 
alınmamalı, dışardan (getireceği eşyalar •fîümri.ik 
Vergisinden muaf tu tulmal ıdı r . 

Bu tesisleri kuran la ra bütçeden bir .yardım 
fonu ayrı lmalıdır . Bankalardan uzun vadeli kre
diler sağlanmalıdır . 

Beşikten mezara kadar , her yaş taki insanın 
sağlığı ile ilgili hizmetleri bünyesinde toplıyan 
Sosyal Hizmetler Kurumuna ait k a n u n karma, 
bir komisyon kurularak' en kısa zaman'da çıka
rılmalıdır, bu kanunun gecikmesi sağlık hizmet
lerinin ölü 'bırakılması demektir . 

Bir iki cümle ile de korunmaya muhtaç ço
cuklara temas etmek ist iyorum. Muhtaç çocuk
la i'i himayesine alan 6972 sayılı Kanun çıkışta 
ölü doğmuştur . Olü çıkan 'bir kanunun ölümle 
pençeleşen muhtaç çocukları ö ldürmekten baş
ka 'bir fayda sağlıyacağına şah'san kaani deği
lim. Kanun değiştiri lmelidir , yeni ,gelir memba-
ları bulunmalıdır . Konuşmama son verirken 
H)6:') yılı bağlık Vekâlet i bütçesinin memleketi
mize hayırlı , uğur lu olmasını temenni eder, 
hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BARKANT - - Sayın Aksoy. 
Âhl AKSOY (Oanakkale) — Sayın Başkan, 

sayın senatörler , Sayın Bakan ve değerl i Ba
kanlık erkânı . Sağlık ve sosyal dâvalar mev
zuunda nıesmuatıma ve müşahedelerime müste
niden bâzı gerçekleri bu kürsüden dile getire
rek yetkili ve sorumlularca bu ana dâvalar ın 
sosyal bünyemizde husule get irdiği bu gedikle
rin tesirlerini azaltıcı tedbirlerin ele alınması
nı bu aziz toplumun dert ler ini be r ta ra f edici 
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on isabetli bir hal tarzının bu luna rak ta tb ik 
mevkiine konulmasını is t i rham etmekt i r . 

Hastanelerimizin durumu : Hastanelerimiz 
üzerinde ciddiyetle ve d ikkat le durulmasını ge
rekt i ren bir konudur . Hastaneler imiz : Kalka 
hizmetten, iht iyaçlara cevap vermekten uzak
tır. En değerli sosyal yapı lara sabi'bolan hasta
nelerimiz iç 'bünyelerimiz i t ibariyle kifayetsiz
di!-. Personel, kalifiye eleman mevzuu başlı ba
şına bir der t t i r . Bâzı münekki t le r hastaneler i
mizin her tür lü medeni ihtimam ve temizlikten 
mahrum bu lunduğunu ; gözle görülebilen ma-
formosko'bun haşereyi ali edemiyen bir sıhhi 
müessese gözle görülmiyen mikroskobik canlı
ları nasıl teşhis edebileceğini. sormaktad ı r la r . 
Oüvonilir bir arkadaşım, sayılı hastanelerimizin 
birinde serum şişesi içinde hamam böceği gör
düğünü üzüntü ile ifade etmiştir. Hastabakıcı 
bilhassa amel iyat lardan sonra tıbben çok mü
him olan her tür lü insani şefkat ve ih t imamdan 
yoksundur . Var l ık lar iy le ift ihar edilmesi vazi
feşinas ciddî, değerli hekimlerimiz yokluktan , 
elemansızlıkdan vazife yapamamaktad ı r l a r , "En 
ciddî, hayat i tahli l ler ehliyetsiz elemanlar ta
rafından gelişi igiizel yapı lmakta olduğu sık sık 
duyduğumuz ş ikâyet lerdendir . Bit tabi 'bu tah
lillere dayanan teşhislerde, tedavi lerde maksa
da cevap vermemektedir . Ayrıca ya t ak durum
ları ihtiyaca evap vermekten çok uzaktır . Va
tandaşlar ımız göçen devir lerde olduğu gibi, bu
gün de birçok keyfî tasar ruf lar ın , kayı rmala
rın üzüntüsü içindedirler . 

Hele taşradan, köylerden büyük şehirlere 
koşan muztar ip fakir halde bulunan bu hasta 
insanları (dinden tu tacak , onları bağrına basa
cak müşfik 'bir yuvadan yoksundur . Has tane 
kapı lar ı bu hasta insanlarla her ^ün dolup taş
maktad ı r . Hepsi birden canımızdan olan bu 
kardeşlerimizi koruyan, müşfik ellerini burala
ra uzatması gereken müesseselerin k a p ı l a n 'va
tandaşın hizmetine tanı olarak açık değildir. 

Muhterem arkadaş lar , 

Bu arada sağlı İc bürolarını , dispanserlerimi
zi söz konusu etmeden geçomiyeoeğim. Bu mü
esseselerimizi hastanelerimiz gibi ayın sıkıntı
larla aynı şekillerle doludur. Bu müesseseleri
mizi daha kalifiye halde çoğal tmaya, halkın, 
köy lünün ayağına götürmeye mecburuz. Bun
lar, Devletimizin aziz Tü rk Milletine karşı bi-
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rer şefkat ve yardım kolları olduklar ını hiz
metleriyle ispata bizi sevk ve mee'bur eden ko
nulardır . Özel ve ecnebi has tane le r halkı ağır 
malî külfetlere sokak müesseseler du rumunda
dırlar . Vatandaşı bu ağır külfetten k u r t a r m a 
çarelerini a ray ıp bulmak Vokfdetin başlıca ödev
lerinden biri olmalıdır. 

Hekimliğimiz; bunun üzerinde şimdiye ka
dar birçok şeyler söylendi. Üzerinde duru ldu . 
Anayasamız ; hekimliğin devletleştiri lmesini ka
bul etmiştir . Halk sağlığının la let tayin bir alış
veriş nıotaı olması bilhassa az gelişmiş bizim 
gibi memleketler için birçok aksakl ıklar ın doğ
masına sobobolmuş ve olmaktadır . Nüfusumu
zun ve kasabalarımızın büyük 'çoğunluğu hekim
sizdir. Bilhassa köylerde yaşıyan 'vatandaşları
mızın bu yüzden ölüm nisbetlori fazladır. Dok
torlarımız şehirlerimizde toplanmışt ır . Dış mem
leketlere hor gün gidenler, d ikka t nazarı çeke
cek kadar ar tmışt ı r . Hekimliğin en yüksek vas
fı olan sosyal yardım hissi; yerini az emekle 
çok. para kazanmaya bırakmıştır . İşte bu maddi 
endişe hekimliğimizi gayeden ve her t ü r lü ilmî 
a raş t ı rmala rdan uzaklaşt ı rnı ış t ı r . Bu ise halkı
mızın hekimlerimize karşı olan i t imadım zede
lemiştir. VTemuron vazife gören bâzı -hekimleri
miz ;:.-'.!i vazifelerini bir angarya telâkki ederek 
ihmal e tmekte ve ilk f ırsatta muayenehaneler i
ne koşarak hastanelere bu yollarla hasta temin 
ederek Devletin vasıta ve imkânlar ım bilvasıta 
kendi ya ra r l a r ına ku l l anmaktan çekinmemek
tedirler . 

.Muhterem a rkadaş l a r ; 

Tıbbın bir kolu olan eczacılığı, dünyanın 
her yerinde olduğu gibi memleketimizde de bir 
ilim ve halka hizmet yuvalar ı haline getirmeli
yiz. Bugün eczacılarımız birer bakkal iye , ı tri
yat mağazası eczacılarımız da pat ron, tezgâh
tar , yahu t kasada r du rumundad ı r l a r . Eczacı 
Okulunda sarf edilen emekler yerine masruf ol
mamaktadı r . Okulda asrın en son bilgileri ile 
eczacı yet işmekte, fakat sonra 'bunları yanlış 
bir düzen içine alınıp kendi hallerine t e rk edi
lip b ı rakı lmaktadı r . Onlar da ecdat tan kalma 
usullerle bir dükkân açıp içine o tu rmaktad ı r 
lar. Sermayesi olan onu biraz geliştiro'bilmekte, 
olmıyanlar diplomasını eczacılıkla hiç alâkası 
olmıyan muvazaalı bir şahsa k i ra lamak suret iy
le geçinme (iarelerini1 başvurmaktad ı r l a r . 'Ecza-
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eı dükkânında vicdaniyle başbaşa bırakılan bir 
insandır. Kendilerini mutlak olarak tenzih ede
rim.. Bir yapma ilâcın içerisine ne koyduğunu, 
sadece kendileri bilirler. Halkın sağlığında böy
le açık kapılarla tesadüflere bırakılamaz. Bi
naenaleyh ; halkımızın sıhhati ve yüksek men
faatleri için eczacı her şeyden evvel teminat al
tına alınacak insandır. Günde 1.4 saat çalıır. 
Nöbet tutar, sermaye bağlar, fakat tahsil ve 
emeğiyle mütenasip kazanç yüzdesine sahip de
ğildir. Görülüyor ki, hem eczacı vatandaşı ko
rumak, hem de halkımızın menfaatlerini sağlam 
esaslara bağlamak, şimdiye kadar alışılmış usul
leri bırakarak asrın anlayışına uygun medeni 
yollar aramak mecburiyetindeyiz. Bugün ecza
nelerimizde hayati ehemmiyeti haiz yüz kalem 
ilâç zor çıkar. Bunun dışında olanlar çeşitli 
ticari endişelerle yapılanlardır. Dünyada çeşi
di itibariyle başta gelen milletler arasmdayız. 
Eczanelerimizde her milletin müstahzaratı var
dır. Bunların çoğu birbirine benzerler. Ekserisi 
fantazidir. Eline biraz iptidai madde geçiren 
bir ruhsat alıp ilâcını piyashaya sürüyor. Bun
ların hemen hiçbirisi bir klinik ve ilmî tecrü
beden geçmez. Onun için her gün Sağlık Bakan
lığı vilâyetlere (falan firmanın falan ilâcı 
yapılan tetkikatta evsafına uymadığından top-
lattırılmıştır) kaydiyle tamim gönderir. Her 
lâboratuvar hemen her ilâçtan yapar. Fakat 
bir yenilik, yeni bir keşif yoktur. Çoğu Avru
pa benzerlerinin taklididir. Ticari endişelerle 
birçok oldu bitti yapılır. Fakat neticede bütün 
memurlar, zavallı çilekeş halkın sırtmadır. 
Buna artık son vermeliyiz. Ecnefoi ilâç fabrika
larının hiçbirisinin gayesi ilâçları yapmak de
ğil, Türkün sırtından geçinmektir. İthalâtçıla
rımız bu mesleki bilirler, işlerine gelen ilâçları 
getirirler. Sağlık Bakanlığının listeleri halkın 
gerçek ihtiyaçlarına tam cevap verecek durum
da değildir. Halen birçok 'hayati ve önemli ilâç
lar mevcut değildir. Ve mevcut statü hu bakım
lardan asla halkımızın menfaatine cevap vere
cek durumda değildir. Netice olarak görülüyor 
ki; halk sağlığının bir alış - veriş metaı halin
de oluşu çeşitli ekonomik âmillerin uzunluğu 
yüzünden asla onun yararına işlememektedir. 
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Kuvvetini toplumdan almıyan hiçbir ilim kolu 
muvaffak olamaz. Bütün hesaplar halkımıza ve 
onun âcil ihtiyaç ve menfaatlerine göre hesap
lanmalıdır. Bu hesap her milletin kendi bünye
sine göre ayarlanır, her sosyal yapının karak
teristik vasıfları mevcuttur. Biz de kendi bün
yemize kendi ihtiyaçlarımıza uyfgun en iyi hal 
çaresini düşünüp bulmalıyız. Halen cari usul
lerimize göre değildir. Anayasamız da bu zaru
reti hissettiği içindir ki, sosyal devlet rumuzu
nu kullanmış ve kişinin sağlık haklarını koru
ma görevini üzerine almıştır. He'kimlik, tıp, sa
dece doktorluk değildir. Çeşitli sosyal hizmet
ler ve bilim kolları buna dâhildir. Bir ilimizde 
pilot bölge olarak tatbikin a başlanmış olan plân
lı sağlık ve sosyal tertip ve tedbirlerinin işleri 
savsaklamak ve bir müddet daha geriye atmak
ta 'bulunmuş bir formülü olmadığını münekkit
lerimize ispat için milletimizin gerçek ihtiyaç
larına cevap vereceğine inandığımız, bu teşeb
büsün muvaffak olması en halisane temennimiz
dir. tşinin bütün kudreti ve şümuliyle memle
ket sathına yayılarak mustarip vatandaşlarımı
zın ıstıraplarını teskine imkân sağlıyacak olan 
beş yıllık kalkınma plân ve programında belir
tilen esaslar çerçevesinde birçok müşküllere rağ
men uygulanıp tahakkuk ettirilmesine bihak
kın ve evvelemirde bu ana dâvalar konusunda 
ağır vazifeler ve sorumluluklar deruhde etmiş 
olan, başta Sayın Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanı ve Bakanlığın değerli mensupları ve fera
gatli hekimlerimizin devamlı ve üstün çalışma
larına, her iki Meclisin değerli üyelerinin en 
yakın alâka ve müzaheretlerini aleddevam gös-
termeleriyle mümkün olacağına ve halli imkân
sız görünen bütün zorlukların ancak bu sa
mimî anlayış ve davranışlarla bertaraf edilebi
leceğine olan güvenimi yüksek huzurlarınızda 
arz ederken, Bakanlığın 1963 bütçesinin mem
leketimize mutlu hizmetler sağlamasını diliye-
rek hürmetlerimi sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Programa riayet ederek saat 
19,30 da toplanıp görüşmelere devam etmek 
üzere Birleşime ara veriyorum. 

Kapanma saati : 18,00 



ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati: 19,30 

BAŞKAN — Başkanvekili ihsan Hamit Tıgrel 

KÂTİPLER : Nizamettin özgül (O-aziantep), Ahmet Çekemoğlu (Sivas) 

BAŞKAN — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı büteesi ile, Hudut ve Sahiller Genel 
Müdürlüğü bütçesinin müzakeresine ıdevam edi
yoruz. 

Söz Talât Oran'in. 
TALÂT OBAN (Bilecik) — Sayın Başkan, 

muhterem senatörler Sayın Bakan ve Muhte
rem Sağlık Bakanlığının erkânı : 

Anayasanın ve Devlet Plânlamanın insan'gü
cü ve istihdam mevzuuna istinadcderek arz et
mek istiyorum ki : 

17 senelik çok çetin ve yorucu tahsilden 
sonra ibir pancar 'odacısı ile 'bir tahrirat kâti!bi 
ve bir Sümer'bank teztgâih'tarından daiha az ma
aş alan bir ıhekim geniş malî sıkıntılar içinde 
kıvranmaktadır. 

İlkokuldan itibaren Tıp Fakültesini bitirin
ceye kadar 1 ıhekim Devlet, ıSağlık Vekâletinin 
yaptığı hesaplara ıgöre '600 bin, üniversitelerin 
,yaptığı hesaba göre 850 bin liraya mal olmak
tadır. 

Bu para ile bir iş hanı veya apartman inşa 
edilmiş olsa idi ayda vasati 5 000 - 8 000 lira 
kira ıgetirirdi. Bununla da 2 - 3 hekim rahat
ça çalıştırılabilirdi. 

iSümerbank tezgahtarının ayda 670 lira, bir 
gedikli çavuşun ayda 1 250 lira almasına mu
kabil 21 senede yetişen mütehassıs bir hekim 
ayda 530 - 640 lira alır. Eğer ;Sağlık Vekâleti 
ve Hükümet hekimlerin ücret ve maaşları hak
kında bir şey düşünmüyorsa 3 - 4 .şene sonra Tür
kiye de dışardan hekim ithal ederek sağlık 
'hizmetlerimizi yürütmeye çalışacağız. Zira ha
len yurt dışında 4 000 ıhekim bulunmaktadır. 
Her gün Sirkeci Garından 3 - 4 , Yeşilköy Ha
va Alanından bir, ikisi yurt dışına çıkmakta
dır. .2 500 e yakın hekim de Avrupa ve Ameri
ka ile muhabere (halindedir. Görülüyor ki, Tür
kiye'nin en büjyük ihracatı hekimdir. 

Her gün yurt dışına 5 - 6 hekim ihracetti-
ğimize ve bir hekim de 600 - 800 'bin liraya 

mal 'okluğuna göre günde: 3 - 5 milyon lira sarf 
ederek, elde ettiğimiz hekimleri ihracediyoruz. 
Karşılığında hiçbir döviz (gelmeden günde 3 - 5 
milyon liralık ne tütün, pamuk, fındık, ne de 
üzüm ve incir ilhracedemiyoruz. Hekim ihracı 
birinci plânda ıgel m ektedir. 

4 bin doktor yurt dışındadır, 2 500 ü de, 
çıkmak için, Vekâletler ve diğer Devlet daire
lerine müracaat etmiş durumdadır. 

Bir doktor Devlete 500 - 800 bin liraya mal 
olduğuna göre 2 - 3,5 milyarlık servetimiz dı-
şardadır. Futbolculardan dahi transfer ücreti 
aldığımız bu devrede eğer bu doktorlarımız 
yurda dönmiyeceklersc bunları hiç olmazsa dö
viz karşılığında oralara göndermek ve buna 
ait hükümler koymak, böylece de Comsrsicıms 
toplantılarında bir türlü netice alamadığımız 
bütçe açığımızı kapatmış olabiliriz. Tıp ta/hsili 
ayarında taihsil gören bir mühendis Devlet sek
töründe veya özel .sektörde günde 90 - 220 lira 
yovmi,ye almaktadır. Bu yüzdendir ki, Afrika
lım iç. veya kenarları ile büyük şehirleri ara
sında Türkiye'deki kadar nizamsız (hekim tev
zii yoktur. 

Eğer hekimlere verilecek ücretler hakkında 
katî ve çabuk karar verilmezse, 3 - 4 sene için
de memleketimizde kekimi erin % 90 ı yurt dı
şına çıkmış olacaktır. Dışardan da ayda. 5 - 6 
•bin lira vererek hekim ithal etmek zorunda ka
lacağız, onu da bulamıyacağız. Zira Frankfurt'
ta, Zürih'te, New - York'ta ayda 8 bin liraya 
•yakm ücret alan bir hekim, ayda 2 - 3 bin li
raya Bitlis veya Muş'ta çalışmayacaktır. He
kimlerin yurt dışına çıkmalarına nasıl mani 
olacağız? Ve bunlara Vekâletin arzu ettiği üc
reti nasıl verebileceğiz1? Sağlık Vekâletinin bu
günkü bütçesi ile dahi buna çare bulmak müm
kündür. Dünyanın her tarafında olduğu gibi 
'bütün Türkiye sathına şâmil olmak üzere, bü
tün Sağlık Bakanlığı hastanelerinde ücretli te-
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daviye gitmeye, mec'bııruz. Bunu 1950 senesin
den ihc-ri söylerini. Faka t söylediklerim hep za-
'bıtlarda. kalıyoı*. lîöyloct1 senede 150 - 200 mil
yon lira, t asar ruf sağlamış oluruz ki, bununla 
hiç, olmazsa ilk. zamanlarda. 15 - 20 vilâyeti sos
yalizasyon proigramı içine alabiliriz. Bütçeye 
külfet yüklemeden bunun için de özel has tane
leri teşvik etmekle, Amerika gibi devlet ler in 
vasıl o lduklar ı neticeleri özel. teşebbüsün açtı
ğı % 80 - -90 nispetindeki (hususi has taneler i 
sayesinde elde etmişlerdir . Türkiye 'de hu te
şebbüs % f),(i dır. Devletin s ı r t ındaki bu yükü 
art ık a lmanın zamanı gelmiş ve geçmiştir hile. 

Özel. teşebbüs hastanelerinin karş ıs ında en 
büyük, engel ağır (ielir Vergisidir . Devlet ha
len mevcut hususi, hastanelerden alacağı se
linle 2 - 3 milyon lira. vergiye mukabi l ken
di hastaneleri, için senede 150 - 200 milyon 
lifa. sari' et inektedir. Jîu p a r a ile, koruyucu 
hekimliği rahat rahat yapabi lecekt i r . Aksi hal
de Sağlık Yrekâleti bütçesi için milyarkır 
verilse yine hiçbir netice alınmaz. Koruyucu 
hekimlik, ana, ve çocuk sağlığı, bulaşıcı ve sos
yal. hastal ıklar mücadele Sağlık Vekâlet inin 
birinci vazifesidir. Tedavi ebedî hekimlik 
ikinci, plânda, kalmalı, bunu özel sektöre ve 
bi lâhara kademeli olarak teşekkül edecek olan 
s igor la lara bırakmalıdır . Vekâle t yüze y a k m 
yataklı, veya, yataksız müesseselerinde iki üç. 
senedim, beri. tatbik, ett iği döner sermaye sis
teminden cok faydalanmışt ı r . .Bunun bütün 
memleket sathında, şu m (ili en dirilmesini istiyo
ruz. Böylece, ücretli t edaviye dftha kolayca, 
geçecek ve ihtiyari sigortadan, rahatça mee-
bııri ısiıgortaya geçebilecektir. Eisasen işçi siıgor-
ia lan 5 milyona, yakın, nüfusumuzu çevresine 
almıştır . Nüfusumuzun % 80 nini teşkil eden 
lan ın sek töründe çalışanlar dtı, cüzi de olsa 
bir sağlık vergisi mi a l ınacak veya s igor ta 
pr imler i ile nıi bu işi halledecek, 20 - 30 se
ne i (ünde kademeli s igor taya girecek olursa, 
Sağlık Vekâlet ine sadece koruyucu hekimlik 
hizmetleri kalacakt ı r . Böylece 20 - 30 sene 
içinde rahatça vatandaşlar ımız sağlık sigorta
sın;:, girmiş olacaklardır . Muhterem Sağlık Ve
kilinden 2 nei ve özel ricamız, Türkiye de mev
cut.. hastanelerin tevhidi ve tek elden idare
sidir. 

Bir defa. üreef baremleri hakkında, çok sa
vanı d ikka t 'müşahedelerimiz mevcut tur . Oeza 

evleri revir lerinde bir has ta günde 1 12 kuruşa 
mal. olurken, İşçi S igo r t a l an hastaneler inde 
•'>5 - (İO liua arasında, demiryolları hastanelerin
de günde 38 - -i-5 lira, anu-unda, bir iki ya tağı 
dolu olarak çalışan tam kadrolu sağlık mer
kezlerinde -bii" hasla, yatağı günde 300 l iraya 
m'a! olmaktadır . 

Sağlık Vekâleti hastaneler inde günde 1 2 - 2 0 
lira, arasında, üniversile kl inikler inde .Ki - 25 
lira, arasında, günde bir hasta, mal olmaktadır . 
Bir memleketle bu kadar değişik hasta. bare
mi olur imi: İsveç K ı r a t ı ; her hangi normal 
bir vatandaşın yattığı, hastane odasında tedavi 
edilir. İve udisine aynı masraf .yapılır. 112 
kuruş ile günde (İ0 lifa, gibi bu kadar farklı 
günlük tedavi ücreti dünyanın hiçbir mem
leketinde görülmemişt ir . 

Ücretlerin tevhidinin zaruret i yanında , has
tanelerin de tek elden idaresinin zarure t i şart
tır. Meselâ ilskiışehir'den bir misal vereceğim. 
Eskişehir 'de d e ; 

t. Bir Devlet; Hastanesi , 
2. Bir A'skerî Hava, Hastanesi , 
3. Bir Demiryolları Hastanesi , 
4. Bir Şeker Fabr ikas ı Hastanesi , 
5. O ok yak ında halli ile açılacak bir İşçi 

Sigortadan Ifastanesi mevcut tur . 

Diğer büyük vilâyetlerin hemen, hepsinde 
ayrı teşekküllere ait 5 - 6 h asttın e mevcut tur . 
Bura la rda 5 röngenci ayrı ayr ı mütehassıs ve 
dağınık personel kullanmak' mec'bııriyotinde 
ka l ınmaktadı r . 

Meselâ. Adana 'da 200 yatakl ı bir askerî has
tanenin ancak 20 - 25 ya tağ ı mevcut tur . 175 
yalağı daima, boştur. Diğer t a ra f tan Devlet 
Hastanesinde yüzlerce hasta sıra bekler. Bü
tün vilâyetlerde bu böyledir. Bu boş ya tak la r 
dan bütün va tandaş lar da faydalanmalıdır . Zira 
20 ya tak ta dolu olsa, aynı dahiliyeci, aynı 
operatör, aynı nisaiyeci çalışmaktadır. Eğer 
bu hastaneler Sağlık Bakanlığının, emrine ve
rilir, bir elden idare edilirse bir şehir içinde, 
dağınık da olsa, personel bakımından muazzam 
tasar ruf sağlandığı gibi, muhtelif has ta ma
liyet baremlerinden kur tu lmuş olur. 

Diğer 'bir isi irlıamım ; 5 senelik plâııtı alın
mış olmasına rağmen tam tatbik yeri bulanmdı-
ğım bir noktaya temas edeceğini. O da Avrupa 
ve Amerika'nın senelerce evvel ta tbik ettiği ve 
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çok .faydalandığı evde tedavi sistemidir. Şöyle 
ki... Meselâ bir şeker hastası veya bir kalb has
tası veya felçli bir hasta veya romatizmalı bun
lar uzun vadeli tedaviye ihtiyacı olan hastalar
dır. 

Bu gibi hastalar evvelâ bir hastanede birkaç 
gün tetkik, edilip tedavi istikametleri tâyin edil
dikten sonra evlerinde gün aşın veya üç günde 
bir vekâletin mütehassısları tarafından cüzi bir 
ücret mukabili kontrol altına alınacak olursa bu
gün hastanelerdeki yatakların yarısını kazanmış 
oluruz. 

Hasta evinde, hastanede yattığı gibi iaşe ve 
bakımını kemlisi temin edor. Yalnız çok cüzi bir 
ücretle hekim kontrol eder. Böylece yatak yükü 
çok azalmış olur. Bunu medeni memleketler 40-
50 seneden beri tatbik etmektedir ve çok muvaf
fak olmuşlardır. Bütçe Encümeninden de istir
hamda. bulunmuştum. Yardımcı personel kifa
yetsizliği yüzünden sağlık hizmetlerimiz yürü
tülmemiş olur. Medeni memleketler bütçelerinin 
% 10-15 ini sağlık hizmetlerine tahsis etmişler
dir. Türkiye'de ise bu % 4,5 dur. Sağlık Vekâle
ti yılda şahıs başına 11.40 kuruş sarf etmektedir. 
İngiltere'de yılda 400 lira, Amerika'da 400 lira
nın üzerinde Orta - Avrupa memleketlerinde va
sati yılda 250 - o50 lira arasında şahıs başına 
sağlık hizmetlerine sarf edilir. 

Muhterem Vekil Bçy, Bütçe Komisyonunda 
yine izahatta bulundular. Bendenizde burada 
kısaca temas edeceğim: Köylerde ölenlerin c/( 

80 i, şehirlerde ise % 40 ı çocuktur. Bu kadar 
çocuk vefiyatının önüne mutlaka geçmeliyiz. 
Ama diyeceksiniz ki, bir taraftan doğumu kont-
ı-ola alıyorsunuz, bir taraftan niye bunun üze
rinde duruyorsunuz. Doğmuş olan çocuğu yaşat
mak ve yetiştirmek vazifemiz ve borcumuzdur. 

Birkaç kelimede yurdumuzu kemiren vereni 
âfetinden bahsetmek istiyorum. Türkiye'de 900 
küsur bin veremli vardır. .Bunun c/r 15 i mikrop 
taşır. 

BAŞKAN — Sayın Zaloğlu. 
REŞAT ZALOĞLU (Trabzon) — (Jok muh

terem arkadaşlarım, milletçe varlığımızın refah 
ve saadet içinde devanı ve bekâsını sağlamak yo
lunda sarf edilen gayretler ve parlamanter faa
liyetler içerisinde aziz milletimize yapılacak hiz
metin en kutsisi olarak telâkki • ettiğim Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığı 1968 yılı bütçesi 
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üzerinde kıymetli arkadaşlarını gibi ben de na
çiz kanaatimi, fikirlerimi ve görüşlerimi şuracık
ta kısaca sizlere arz etmeyi şerefli vazife bili
rim. 

Muhterem arkadaşlarım, ilim, sanat, feragat 
ve fedakârlığın tâ kendisi olan, insanlığa hizmet 
hususunda, bugün Türkiye'mizin, dünya mem
leketleri arasında en az gelişmiş memleket ola
rak tanınması ve aynı zamanda medeni imkân
larını vatandaşa en az ulaştırmasını üzülerek şu 
anda sizlere beyanda, millî dertlerimizin en mü
him dâvalarından biri olan sağlık dâvasının ve 
onun tahlil ve teşriinle hal çarelerini aramak 
bakımından fayda mülâhaza ediyorum. 

. Vatandaşın sağlık endişesi, karşılaştığı müş
küller, iş gücümüze, sosyal bünyemizdeki acıla
ra tesir etmekte, mânevi bozukluklar aksetmekte 
ve aynı zamanda millî gelirimizde milyarlara ba
liğ olan zararlara sebebolmaktadır. Bu bir vakı
adır, arkadaşlar. İşte, sizlere bu konuda miasl 
olarak veremi sadece zikretmekle iktifa edece
ğim. Sosyal ve ekonomik kalkınma için çırpı
nıp duran memleketimiz takriben her yıl 15 bin 
Türk evlâdını kaybetmektedir. Halen memleke
timizde mevcut ve benimde tesbit ettiğim ra
kamlara göre 750 bin veremlinin çalışma gücün
den mahrum olarak bakılmaya muhtaç bir halde 
yaşaması göz önüne konulursa; veremin her yıL 
bu memlekete ne kadar büyük ölçüde bir insan 
gücünün ve insan kapitali kaybına sebeboldu-
ğu kolayca anlaşılmış olur. Bunu maddi olarak 
değerlendirirsek vâsıl olacağımız rakamın aza
meti sağlık dâvasının önemini izaha, kâfidir sa
nırım. 

Muhterem arkadaşlarını, esefle şurasını kay
dedeyim ki, bizde vatandaşın sağlam ve mesut, 
yaşaması, memleketin iktisadi, içtimai ve bilhas
sa müdafaa gücünün idamesini temin etmekte 
olan sağlık hizmetlerinin bugünkü hali ile hede
fine ulaşması çok uzaktır. 

Muhterem arkadaşlarını, iktisadi bakımdan 
gelişmiş memleketlerde sağlık bütçeleri umumi 
bütçenin % 10 - 15 ni teşkil ettiği halde bizde, 
millî dâvalarımızın başında yer alması gereken 
sağlık problemine verilen şu öneme, takdirden 
nasipsiz şu değere bakınız. Sağlık bütçesi : 
1950 de umumi bütçenin % 4,8 ini, 1955 tc um il
mi bütçenin % 5,08 ini, 1960 da umumi bütçe
nin % 5,85 ini, 1961 de umumi bütçenin % 4,87 
sini, 1962 de umumi bütçenin % 4,48 ini ve 1968 
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te umumi bütçenin % 4,89 unu, takriben % 5 ini . 
teşkil etmektedir. I 

Muhterem arkadaşlarım; görülüyor k i ; sağ- j 
lık bütçesi, memleketin sağlık ihtiyacını temin ; 
bakımından daima kifayetsiz ve esef verici 'bir j 
•mahiyet arz etmektedir. Umumi bütçeyi tanzim ; 
eden sorumlulara hitabediyorum ve soruyorum; j 
e:ı verimli yatırım hangi yatırımdır? Kanaati- j 
ine göre en verimli yatırım sağlık sahasında ; 
olan yatırımdır. Bir hastanın tedavisi için ilâç " 
dozunun normal olarak verilmesi nasıl ki, şart j 
ise, Sağlık Bakanlığı dâvasının tedavisi için j 
de para dozunun nornrm] olarak verilmesi şart- ! 
tır. 

Hulasaten arz edeyim ki, Sağlık ve Sosyal | 
Yardım Bakanlığı bütçesi, umumi bütçenin ; 

faizi bile olamıyacak derecede azdır. j 
Muhterem arkadaşlarım; Hükümet progra- \ 

mında sağlık hizmetlerindi) köylünün ayağına 
kadar götürülmesi fikri, çok iyi bir -arzunun ' 
hayalhanede kurulmuş bir köşküdür, tşte, böy- \ 
le bir bütçe anlayışı ile, sağlık hizmetlerinin 
savunulması iddiası, ölmemek için bir direniş ; 
ve hâlâ idareyi 'maslahat zihniyetinin bir ifade 
şeklidir. i 

Arkadaşlarım; sağlık dâvasının hallinde, 
1968 yılı bütçesinin de diğer senelerde olduğu 
gibi arzu edilen seviyede olup olmadığını tet- \ 
kik ederken, sağlık personeline,- sağlık -.mües
seselerine, malzeme durumuna, sosyal hizmet
ler ve aynı zamanda kanuni mevzuata, mümkün • 
mertebe rakamlardan bazer ederek, bir nebze i 
temas edeceğim. J 

Sağlık personelinin durumu yürekler acısı- \ 
dır. Çok noksan bir kadro ile sağlık hizmetle- • 
rinin yürütülmesine imkân yoktur. i 

Halen mevcudolan 14 600 hekimin 3 500 ü ! 
Sağlık Bakanlığında, 7 bini de serbest veya 
diğer teşekküllerde çalışmakta, 4 bini; o mü- [ 
essesede çalışan şoförden daha az maaş almak j 
gibi 'bil* mahrumiyet ve ıstıraptan kendini kur- j 
tarmak için kendi selâmetini dışarda bulmakta. ı 
Sağlık Bakanlığı ve Hükümet, doktorun, çalış
ma ve yetişme tarzını düşünmeyip, bir memur j 
gözü ile gördüğü müddetçe doktoru, Elâzığ, 
Hakkâri ve Van'a gönderemiyecektir. Bunları 
burada söylemek acı bir gerçeğin zaruri ifadesi 
olacaktır. Feragat ve fedakârlık mesleği olan | 
doktorluğun maddi ve mânevi itibarı sağlan- l 
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madıkça, sayın Doktor Talât Oran'm dediği 
gibi, doktor ihracatında fazlalık olacaktır. 

Ebe, hemşire, sağlık memuru, aynı azlıkta
dır. Sağlık müesseseleri ve 'inialzemesi bakı
mından da pek çok uzaktır. Meselâ, az geliş
miş memleketlerde 10 bin kişiye 30 yatak, ileri 
memleketlerde 10 bin kişiye 100 - 150 yatak 
düşüyor. Bizde ise 10 bin kişiye 17 yatak isabet 
etmektedir. Bu bizim tedavi edici sağlık hiz
metlerimizin de geri ve kısır olduğunun işare
tidir. 

Muhterem arkadaşlarım; kanuni mevzuata. 
gelince; 

BAŞKAN — Müddetiniz dolmuştur efendim. 
REŞAT ZALOĞLU (Devamla) — İki daki

ka daha lütfen. 
Kanuni mevzuata da el sürülmüş değildir. 

Bilhassa sosyal mevzularda... Meselâ, korunma
ya muhtaç çocuklar, güçsüzler ve ihtiyarlık ev
leri gibi problemlere resmen yer verilmiş olma
sına rağmen Sağlık sigortası, halk beslenmesi 
hattâ nüfus politikası gibi memleketin ana dâ
valarına fikir bakımından dahi iltifat edilme
miştir. 

Sağlık Bakanlığının başta Teşkilât Kanunu 
olmak üzere Hıfzıssıhha Kanunu ve sıhhi mev
zuatı tamamen eskimiş ve fonksiyonunu kaybet
miştir. Sağlık Bakanlığı kökten bir reform 
yapmak mecburiyetindedir. 

Muhterem arkadaşlarım; fakir köylümüz 
doktordan uzak, tedaviden uzak, kendi kade
riyle başbaşa kalmış, ölümle pençeleşmektedir. 
Nüfusumuzun artması, sağlık hizmetlerinin iyi 
yürütülmesinde değil. Anadolu'nun velût, ve
fakâr anasının bu fevkalâde hizmeti, kendi üze
rine yüklenmesinde aramak doğru olur. Bu 
Türk kadını şayet, ölüme çare bulamıyorsa, do
ğurmak suretiyle bu vefiyat 'açığını kapatmak 
vazifesini seve seve yapmaktadır. Muhterem 
arkadaşlarım, para, personel, sıhhi malzemenin 
paralel ve koordine bir gidişle 224 sayılı Kanun
la planlanmaya giren sağlık sosyalizasyonun
dan beklediğimiz mesut netice doğacaktır. 

Şöyle ki... 
BAŞKAN — Sayın Zaloğlu, 5 dakika geç

miştir. (Bağlasın sesleri) 
REŞAT ZALOĞLU (Trabzon) — Bağlaya

yım efendim. 
BAŞKAN — Rica ederim, Reis olarak vazi-
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feme müdahale etmeyin. Buyurun efendim. Söz
leriniz bitmiştir. 

REŞAT ZALOĞLU (Trabzon) — Bağlaya
yım efendim. (Bağlasın, sesleri) 

BAŞKAN — Rica ediyorum, tekrar söz alır
sınız. (Alkışlar) 

Sayın Alpaslan, yok. Sayın Baltan. 
TARIK REMZİ BALTAN (Zonguldak) — 

Sarfınazar ettim, efendim. 

BAŞKAN — Sayın Öztürkçine, (Vazgeç, 
vazgeç seslen) (Gülüşmeler) 

RİFAT ÖZTÜRKCİNE (tstan'bııl) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım ve muhterem 
(bakanlık erkânı : 

Bendeniz konuşmalarımı daJha ziyade madde 
madde arz etmek zorundayım. 

1. Bütün sağlık tesislerinin Sağlık Bakan
lığına devri zaruridir. Çünkü, İşçi Sigortaları
nın dahi sağlık tesisleri 'bugün rantabl bir du
rumda değildir. 

2 nci husus verem mücadelesi (hakkındadır. 
3 ncü konu, (hususi olarak açılan vteı*em hasta

nelerinin dışardaki ve bizdeki durumlarıdır. 
Bunlara hiç olmazsa turistik otellere tanınan 
gümrükten korunma hakkının bütün Sağlık 
Bakanlığı tesislerinde tanınmasıdır. 

4 ncü olarak; kreş, sosyal meskeni olma
dan bir iş yerinin ruhsatının verilmemem hu
susunda iSayıtı Bakanımızın hassasiyetle üze
rinde durmasıdır. 

5 nci husus, yerli ilâç sanayiinin himaye 
edilmesinin lâzımgeldiği kanaatindeyiz. 

6 ncı olarak, ilâç fiyatı için prodovişimi 
müdürlüğünün kurulmasını arzu etmekteyiz. 
Bu prod'oıvişimi müdürlüğü kurulduğu takdir
de, ilâç fiyatlarının standart olacağı tabiîdir. 
Dışarıya giden hekimler hakkında muhterem 
arkadaşımız gereken rakamları hakkiyle dile 
getirmiştir. Yalnız bendeniz, Sayın Bakanımız
la mutabakata varmak suretiyle tıpkı avukat
larda .olduğu gibi, nasıl ki, bir avukatın ser
best avukatlık da geçen müddeti, hizmetinde 
geçmiş gibi terfi ve kıdeme sayılıyorsa; her 
hangi bir hekimin serbest 'olarak, gerek Tür
kiye'de ve gerekse Avrupa'da geçmiş olan hiz
metlerinin üçte ikisinin terfi ve kıdeme sayıl- • 
ması hakkındaki kanun teklifimiz. Sağlık ve 
Sosyal Komisyonda ittifakla kabul edilmiştir. 
Türk Tabipler Birliği Kanununun da değişti-
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rilmesini şiddetle arzu etmekteyiz. Hattâ bu 
kanunda, tıpkı avukatlarda 'olduğu gibi, ihti
yarlık yıpranma payı, ihtiyarlık sigortası, ih
tiyarlık tekaüdiyesi gibi hususların yer alma
sını temenni etmekteyiz. 

Serbest tabipler nedir, ne 'oluyor ve bu ser
best tabiplerin takibi nedir, bunların hakkı ne
dir, hukuku nedir? Serbest tabip yarın hasta 
olduğunda, bumın maişetini, bunun rızkını kim 
temin edecektir? Bunlar, maalesef, kanuni bir 
müeyyideye bağlanmamıştır. 

6972 sayılı Muhtaç Çocukları Koruma Ka
nunu iyi işler bir durumda değildir. Bu kanu
nun, 8 nci maddesi belediyelere her seneki büt
çesinin % 1 ini muhtaç çocukların korunması
na tahsisini emrettiği halde, bu kanuni hük
mün yerine ıgetirilemediğini üzüntüyle ifade et
mek istiyorum. Sebebi? Çocuk Esirgeme Kuru
munun sahipsiz oluşudur. Sayın Bakanlığın 
sosyal dâvalara eğildiği gibi, 6 yaşma kadar, 
okul çağma kadar bu çocuklara yardım etmek 
zorunda olduğuna göre; ıgönül ister ki, bu ka
nuni müeyyidelere .göre Sağlık Bakanlığı arka 
çıkıp, gerekirse yeni kanuni müeyyidelerle be
lediyeden bu paraları tahsil cihetine gidilme
lidir. 

Buradaıı-başka Sağlık Bakanlığının bir nok
taya dikkatini çekmek isterim. Herkes doğu
yor, yaşıyor, zamanı gelince ihtiyarlıyor. Aca
ba bu ihtiyarlarımız ne oluyor? Gönül isterdi 
ki, Sağlık Bakanlığı nasıl çocuklarımızı hima
ye eden bir konusu, bir tesisi, bir ıgayesi mev
cutsa, bulgüne hizmet edenlerin, yarın ihtiyar
lığında da onları şevkat kanatları arasına al
masını beklemek en tabiî hakkımızdır. 

Verdiğimiz kanun tekliflerinden bir tanesi 
de Röntgen, Radyo, Nükleer enerjisinin tıpta 
kullanılması hususundaki kanım teklifimizdir. 
Bu teklif için Vekâletimizin ilgisini bekliyo
ruz. 

Bu kanunda aynı zamanda, her hangi bir 
hekimin yahut da bu 'hekimin 'karşısında bulu
nan her hangi bir esnafın, avukatın, her hangi 
bir kimsenin sıhhatini koruyucu tedbirleri ha
vidir. Kanser, maalesef alabildiğine bir şekilde 
dev adımlarla ilerlemektedir. Bugün, Bakanlı
ğımız teşkilâtında izotop ve nükleer bir tedavi 
sistemi kifayet edecek bir durumda değildir. 
Bunların teşhisi, bunların tedavisi hususların
da gönül isterdi ki, Bakanlığımızın bütçesinde 
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ta'hsisat, en âzami bir şekilde olsun. Da'ha faz
la konuşmayı >cok isterdim. Fakat muhterem ar
kadaşlarım, «Haydi vazgeç» dedikleri için ben 
de istemiyerek sözlerime burada son veriyo
rum. Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Zaten vaktiniz dolmuştu Öz-
iürkçine. Başka söz istiyen yok. Sayın Bakan, 
'buyurun. 

•SAĞLIK VE SOıSYAL YARDIM BAKANI 
YUSUF AZİZOGLIT (.Diyarbakır Milletvekili) 
— Sayın Başkan, Cum'huriyet Senatosunun 
muhterem üyeleri. Sağlık ve iSosyal Yardım 
Bakanlığının 19i6o yılı bütçesi münasebetiyle 
mulhterem parti sözcülerinin ve muhterem se
natörlerin lütfettikleri t en k id, tavsiye ve ir
şatlar, hiç şüphe yok ki, bizim için son derece 
faydalı olmuştur. Kendilerim1 şükranlarımı arz 
etmeyi vazife bilirim. Gene bu cümleden olarak, 
muhterem arkadaşlarım, vazifem sahası için
de bulunan mevzulara politika karıştırmamak, 
sadece ve sadece realiteleri ve memleket men
faatlerini idile getirmek suretiyle ayrıca be
nim ve arkadaşlarınım .şükranını kazanmışlar
dır. 

Muhterem arkadaşlar; kıymetli hatiplerin 
teııkidlerine, temennilerine cevap vermekte müş
külât çekmiyeceğim. Günkü, sayın arkadaşları
mın ifade buyurdukları sağlık hizmetimizdeki 
kifayetsizlikler, millet olarak hu konuda katot-
mek zorunda olduğumuz hamleler, almak zorun
da, olduğumuz tedbirler aynı samimiyet, aynı 
heyecanla benim tarafımdan Bütçe Komisyonu 
huzurunda ifade edilmiştir. Esas itibariyle hiç
bir arkadaşımla aramızdn, derin bir görüş ihti
lâfı mevcut değildir. Çünkü, Türkiye'de sağlık 
hizmeti, sağlık problemleri hayati meselelerdir. 
Bilhassa yatırımların, hiçbir büyük memleket 
meselesinde sağlık hizmetinde ifade ettiği mâ
nadan daha üstün, daha önemli olduğu iddia 
edilemez. -Bu itibarla sağlık hizmetleri sahasın
da sarf edeceğimiz gayret ve fedakârlıklar hu 
memlekete hizmet yolunda ifa edilmiş olan en 
isabetli bir hizmet olacaktır. 

Hakikaten Sağlık bütçesi olarak bu hizmete 
tahsis edilen yüzde beş civarındaki miktarı biz 
de Bakanlık olarak kâfi görmüyoruz. Ama Hü
kümet olarak bu, aramızda bir ihtilâf olduğu 
mânasına gelmez. Gönül ister ki, Türkiye'nin ik-

tisaden kalkınması için gereken her türlü veci
beleri ifa edilmiş olsun, istihsali artsın, ithalât 
ve ihracat tanzim edilsin ve memleket sağlık 
hizmetlerine diğer medeni memleketlerde oldu
ğu gibi hizmeti kemal seviyesine yükseltecek şe
kilde bir tahsisat ayrılsın. Yıllardan beri. bu 
Mecliste üyeyiz, çalışmalara katıldık; didindik, 
bütün temennilerimize rağmen sağlık hizmetine 
ayrılan tahsisatı bütçenin yüzde beşinin üstüne 
çıkaramadık. Bu bir anlayışsızlık, bir ihmal ve 
takdirsizlik neticesi değil, bir imkânsızlık mese
lesidir. İnşallah pek uzak zamanlara gitmeden 
bir gün bu çatının altında, hepimizin arzuladığı 
seviyede, % 10 nisbetinde tahsisat almış olarak, 
memleketin sağlık hizmetlerini hepimizin arzu 
ettiği seviyelere çıkaran bütçelerin teklif ve ka
bul edildiğini de görürüz. 

Muhterem arkadaşlar, Yüksek Heyetinizin 
tasvibine sunulan 1968 yılı Sağlık Bakanlığı büt
çesinin hususiyetleri üzerinde mâruzâta geçme
den evvel, Bütçe Komisyonunda da . yaptığını 
gibi, memleketimizin bugünkü sağlık durumu
nu kısa fakat ana hatları ile bir kere daha be
raberce gözden geçirelim. 

Muhterem arkadaşlar, sağlık hizmetleri yö
nünden, Türkiye'nin içinde bulunduğu durum 
ve manzara maalesef gönüllere ferahlık verici 
değildir. Hizmet seviyesi itibariyle dünyanın 
geri memleketleri arasında bulunmakta olduğu
muzu üzüntü ile ifade etmek zorundayım. Birçok 
hastalıklar, bugün dahi cemiyetimizin bünyesin
de fazla vefiyata, sebebiyet vermektedir. Bunla
rın başında, çocuk vefiyatı gelir. Türkiye'de 
köylerde, doğan bin bebekten .1(55 i ölmektedir. 

Bu nisbet medeni memleketlerde binde yir
midir. Sekiz buçuk misli fazla bebek telefatı ve
ren bir memleketiz. Şehirlerde ölenlerin yüzde 
kırkı, köylerde ölenlerin jdizde sekseni dört ya
şından aşağı olan çocuklardır. Ana ölümleri de 
büyük yekûn tutmaktadır. Elimizde tanı istatis
tik rakamları yoktur, bâzı etütler göstermekte
dir ki, senede binlerce kadın tedbirsizlik, bilgi
sizlik ve çaresizlik yüzünden çocuk düşürmeden 
veya doğururken ölmektedir. 

Verem, birçok memleketlerde kökü kazın
makta olan bir hastalık olmasına rağmen, mem
leketimizde artan bir hastalık halindedir. 

Türkiye'de; bir arkadaşımızın ifade ettiği 
gibi bir milyon civarında veremli ve on binlerce 
hastalık mikrobu saçan acık veremli mevcuttur, 
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Buna mukabil 50 bin verem yatağına şiddet

le muhtacolmamıza rağmen, 10 bin verem yata
ğımız vardır. Yani mikrop saçan veremlilerden 
yüzde onundan daha azını tecridetmek gibi fecî 
bir durumun içindeyiz. 

Trahom, komisyondaki konuşmamda ifade 
ettiğim gibi, dünyanın hiçbir medeni ülkesinde 
mevcudolmıyan bir nisbette Türkiye'de mevcut
tur. Güney ve Doğu - Anadolu'da, bâzı köylerde, 
% 60, hattâ % 90 nisbetinde vatandaş trahom
ludur. 

Gözleri kör eden, pislik, kirlilik, kültür
süzlük alâmeti olarak dünya tıp literatüründe 
yer alan bu hastalıkta bir rekor kırmakta
yız. Cüzzam, verem, trahom medeni dünya
da çoktan halledilmiştir. Böyle bir meselede, 
medeni âlem, öyle zannediyorum ki, tıp fa
kültelerinde bir cüzzamlıyı, bir .trahomluyu 
talebelerine göstermekte müşkülât çekiyor. 
Trahom olsun, cüzzam olsun, hattâ verem 
olsun bugün tedavisi son derece kolay ve ucuz 
olan hastalıklardır. Fakat memleketimizde 
maalesef kâfi tedbir alınmaması ve mesele
nin öneminin halka intikal ettirilmemesi ve 
teşkilâtın kendisine düşen vazifeyi yapama
ması neticesinde bu hastaneler bugün cemi
yetin yalnız sağlık düzenini (bozan âfetler 
olarak değil, aynı zamanda bizi dünya mil
letleri içinde mahcup eden birer mesele ha
linde mevcudiyetini muhafaza ediyor. 

Tifo, difteri, polyomiyelit (çocuk felci) 
yıllardan beri önemini .muhafaza etmektedir. 
Bu yıl beş bin difteri, 1 160 aded poyomiye-
lit vardır. Polomiyelit 1962 yılma gelince
ye kadar memleketimizde nadir olarak tesadüf 
edilen bir hastalık idi. Son yııllar içinde dört 
misli artmak suretiyle 1 160 a çıkmıştır. Bi
naenaleyh önümüzdeki yıllarda bu hastalı
ğın daha büyük bir tehlike olarak cemiye
timizi tehdit edeceğini Yüksek Heyetinize arz 
etmeği ve icabeden tedbirleri beraber alma
yı söylemeyi bir vazife telâkki ederim. Fil
hakika bu seneki bütçede Sağlık Bakanlığı 
olarak ilk adımı atmış bulunuyoruz. 1963 yi 
lında bir milyon liralık poyomiyelit aşısı mu
bayaa etmek suretiyle Türkiye'de ilk defa 
kütlevi 'tatbikata başlanacaktır. Bu bir mil
yon lira kâfi gelmediği takdirde Yüksek He
yetinizin huzuruna gelip yeni tahsisat iste-
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mekte tereddüdümüz olmıyacaktır. Frengi ve 
brüselloz (mücadelesi mümkün, belki de ko
lay hastalıklar olmasına rağmen, mevcudi
yetini muhafaza ediyor. Kalb hastalıkları, 
yalnız bizim derdimiz değil, bütün medeni 
milletlerin karşı karşıya olduğu bir hastalık
tır, bütün dünyada gittikçe artmaktadır. 

Türkiye'de mazide bellibaşlı ölüm sebep
lerinden bir tanesi olan ve halen az da olsa 
mevcudiyetini muhafaza etmekte olan sıtma, 
gönüllerimize ferahlık veren ve çok evvel baş
lamış olan gayret ve mücadeleler sonunda Tür
kiye'de artık önemini kaybeden bir hastalık 
haline gelmiştir. Sıtma eradikasyon faaliyet
lerinin durdurulabileceği hususunda bâzı ar
kadaşlar kadar iyimser değilim. Sıtma müca
delesini, eradikasyona kadar yani 1968 'se
nesine kadar aynı hızla, aynı dozla, aynı tem
poyla devam ettirmek mecburiyetindeyiz. Bu
rada küçük bir ihmalimiz bizi yeni bir felâket
le karşı karşıya bırakabilir. Ve sıtma müca
delesi uzun yıllar bir fasit daire halinde bu 
memlekette devam eder gider. Bu itibarla 
bâzı arkadaşlarımın zannettiği gibi, bugün 
Sağlık Bakanlığının bütçesinden önemli bir 
pay alan sıtma henüz ihmal edilecek bir du
ruma gelmiş değildir. Kıymetli vakitlerinizi 
almamak için fazla izahat vermiyecek esasa 
geçeceğim. Bu durumun sebepleri nedir? Ko
layca korunabilecek ve tedavi edilecek bir 
hastalıktır. Yurdumuzda neyi yaygındır? Bu
nun muhtelif sebepleri vardır. Birincisi sağ
lık hizmetleri, bilhassa halk sağlığı hizmet
leri, kifâyetli bir mertebede değildir. 

İkincisi, Türkiye'de yeter sayıda ve vasıf
ta sağlık personeli yoktur. 

Üçüncüsü, iktisadi şartlarımız, cemiyet ola
rak 'beslenme durumumuz ve devlet olarak bu 
hizmete ayırabildiğimiz malî imkânlar kâfi 
değildir. 

Dördüncüsü, toplumumuzun kültürel, sosyal 
ve ekonomik durumu gelişmemiştir. Bir mem
lekette arz ettiğim bu şartlar gayri müsait, 
arzu edilen seviyeye çıkmamış ise o memleket
te sağlık şartlarını kemale erdirmek mümkün 
•değildir. Sağlık 'hizmetinin temel dâvası olan 
personel dâvası üzerinde izahatta bulunmak 
isterim. 

Arkadaşlarım tekrar tekrar ifade ettiler. 
Türkiye'deki doktor sayısı, hizmetteki doktor 
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sayısı azdır. Hekimler dışarıya devamlı bir şe
kilde hicret etmektedir. Doktorların memleket 
dâlhilinde tevziinde büyük adaletsizlik, büyük 
denge bozukluğu vardır. Ve nihayet yardımcı 
sağlık personeli son derece kifayetsizdir. Bun
lar sağlık hizmetlerimizin aksamasının tenrel 
sebebidir. Bu mesele üzerinde dioktör arkadaş
larınım ve onlara katılan mesul arkadaşını
zın feryadını bir mübalâğa zannetmemenizi bil
hassa istirham ederim. 

Personel meselesi bu şekilde seyir ve cere
yan ettiği takdirde Türkiye'de büyük bir buh
ran doğacaktır. Bir /gün. gelecektir ki, Sağlık 
Bakanlığı bugün sahibolduğu 3 500 doktora 
dahi sahibolamıyacaktır. Arkadaşlar, ifade et
tiğim gibi kadrolarımız muntazaman boşal
makta, resmî hizmetlerde vazifeli doktor ar
kadaşlarımızın, başka diyarlara (gitmek için, 
teşebbüsleri birebirini taıkibetmektedir. Binaen
aleyh, arkadaşlar, Ibu mevzuun üzerine hep be
raber ve ciddî olarak eğilmek ve tedbirlerini 
almak mieeJburiyetindeyiz. Bu mesele bir millet
vekili arkadaşımızın teklif ettikleri gibi birta
kım zecrî kanunlarla, usullerle halledilecek 
bir mesele değildir. Yurt dışına giden hekim
leri vatandaşlıktan çıkaralım, hudutları kapa
talım, şu, bu... Hayır. Bu meseleleri böyle 
tedbirlerle halledemeyiz. Bu bir iktisadi mese
ledir. Bu muayyen /bir kültür seviyesine ulaş
mış bir insanın en tabiî olaraık yaşama hakkı
nı istemesi meselesidir. Bu hekimin meslekini 
normal yaşama imkânlariyle icra etmesi mese
lesidir. Biz bu şartları ihzar etmeden bunlar 
için gerekli ciddî, belki biraz zor olsa da ted
birleri almadan birtakım suni ve zecrî tedbir
lerle, birtakım palyatif usullerle bu derde de
va bulamayız. ilerde de çok daha vahîm buh
ranlarla karşı karşıya kalabiliriz. Nitekim, bu
gün Almanya aynı vaziyet ile karşı karşıya 
kalmıştır, ikinci Dünya Harbinden sonra Al
manya'da doktorlar için kabul edilen barem 
gayri cazip ve kifayetsiz olduğu için Alman 
gençleri tıp fakültelerine iltifat etmemişler, 
meslek sahibi Almanlar Cenubi Afrika gibi 
'başka diyarlara ıgöçıme yolunu tercih etmişler
dir. Ve Almanya bizim kadar vahîin olma
makla beraber bir doktor buhranı ile karşı 
karşıya gelmiş ve bunun neticesi' olarak bu
gün Türk doktorları Almanya'dan s>on derece 
müsait, cazip çalışma teklifleri almakta ve 
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büyük kısmı da Almanya'ya gitmektedir. Za
manında alınmıyan tedbir, bilâhara alınırsa 
hem arzu edilen neticeyi temin etmez, hem de 
bu tedbir çok pahalıya mal olur. Onun için ar
kadaşlar, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
olan bu mesul arkadaşınızın ilerde getireceği 
ucuz ve müessir tedbirleri müspet karşılıyaea-
ğına eminim. Tehlike çanı çalmaktadır. Bu 
büyük îbuhrana tekrar tekrar hepinizin dik
katini çekmek mecburiyetindeyim. Rakamlarla 
başınızı ağrıtmak istemem. Ne kadar., doktor, 
ne kadar hemşire, ne kadar sağlık memuru 
var arkadaşlarım bunların hepsini söylediler. 
Bunlar çoğunuzun bildiği şeyler olduğu • için 
üzerinde durmıyacağım. 

Bu hizmete tahsis ettiğimiz malî imkânları 
arkadaşlarım ifade etmiş olmalarına rağmen 
bir kere daha tekrar etmek isterim. Geçmiş 
yıllarda Türkiye'de Sağlık Bakanlığı kanaliyle 
sağlık hizmetlerine nüfus başına tahsis ede
bildiğimiz ödenekler şunlardır : 

İ960 da 11 lira 40 kuruş, 1961 de 13 lira 
10 kuruş, 1962 de 15 lira 10 kuruş. 1963 te ise, 
en yüksek rakam, 19 lira. Millî bütçeden fe
dakârlık yaparak ayırabildiğimiz bu son dere-
rece cüzi meblâğlarla bu memlekette sağlık 
hizmetlerini kemale erdirmenin gayrimümkün 
olduğunu hepiniz takdir edersiniz. O halde 
başka çareler aramak lâzımdır. Bugün vere
bildiğimiz 19 lirayı, 48 liraya, 48 lirayı 58 lirfe-
ya çıkarsak dahi bu memlekette sağlık hiz
metlerini ileri memleketler deki seviyeye'çı
karamayız. Başka tedbirler almak mecburiye
tindeyiz. Bu tedbirler nelerdir? Birincisi, da-
ha• ııcıız ve daha çok verimli olan bir metoda 
halk sağlığı, koruyucu hekimlik hizmetine 
Sağlık Bakanlığının yönelmesidir. Şimdiye 
kadar memleketimizde tamamen ayrı bir yol 
takibedilmiştir. Sağlık Bakanlığı kendisine 
tahsis edilen imkânların çok büyük kısmını 
tedavi edici hekimliğe, hastaneciiik sahasına 
ayırmıştır. Küçük bir miktarı mücadele ve 
koruyucu hekimlik sarasına vermiştir. Bu 
yanlış bir tutumdur. Bu yolda olduğumuz 
müddetçe , Türkiye'nin malî imkânları bu
günkü seviyede bulunduğu veyahut küçük 
yükselmeler kaydettiği müddetçe sağlık seviye
miz yükselmiyecektir. Sağlık Bakanlığı süratle 
koruyucu hekimlik hizmetleri yönüne dönmeli 
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ve bu yolda, vukuu muhtemel hastalıkları ön
lemek suretiyle, daha az hasta ile karşı kar-
ya kalma neticesini temin etmelidir. Bir kısım 
arkadaşların am acı tenkid etmelerine rağ
men - görmedik, bulamadık, demelerine rağ
men - 1963 yılından itibaren Sağlık Bakanlığı 
bu yöne teveccüh etmiştir. Bunu ileride misal
leriyle arz edeceğim. , 

ikincisi tedavi edici hekimlik sahasında 
vatandaşı masrafa iştirak ettirmek lüzumu
dur. Türkiye'de bu bütçe ile hiçbir zaman 30 
milyon insanı tedavi edeceğiz, 'bunların sağlı
ğını koruyacağız gibi bir iddiada bulunmak 
imkânı yoktur. Bu bütçeyi 590 milyon lira
dan 1 590 000 000 liraya çıkarsak dahi bu
nunla 20 - 30 milyon insanın sağlığını koru
yanlayız ve bütün tedavi hizmetlerini göre
meyiz. O halde arz ettiğim gibi tedavi saha
sına vatandaşları kendi malî imkânları dâ
hilinde itşirak ettirmek lâzımdır. Bu hizmeti 
halk ile Hükümet beraber yürütecektir. Bir kı
sım arkadaşların teklif ettiği gibi biz tedavi hiz
metlerine nihayet veremeyiz. Daha uzun müd
det bugünkü tedavi müesseselerimiz kalacak 
hattâ yataklı tedavi müesseselerimiz yani hasta
neler artacaktır. Sadece bunlara artık imkânla
rımızın büyük kısmını vermiyeceğiz. Cemiyeti
mizin alışkanlıkları, iktisadi ve kültürel şartlar 
dojayısiyle bu sahadaki gayretlerimize devam 
etmek mecburiyetindeyiz. 

Bununla beraber vatandaşlarımızda mevcut 
«Devlet beni tedavi etmeye mecburdur, tedavi 
beleştir, ilâç parasızdır» gibi bir zihniyetle mü
cadele etmek mecburiyetindeyiz. İmkânı olan 
vatandaş bu külfete katlanacak, ilâç. ücreti ve
recektir. Fakat bu hizmetin sadece ve sadece fa
kir vatandaşlara aidolan kısmını Devlet tekef
fül edecektir. 

Tedbirlerin üçüncüsü, bütün memlekete şâ
mil sağlık sigortalarını yavaş yavaş, kademe ka
deme geliştirmektir. Ileriki izahatımda sağlık 
sigortaları hususunda görüşlerimizi biraz daha 
tafsilâtlı olarak arz edeceğim. 

Dördüncü çevre sağlığı şartlarının ıslahıdır. 
Çevre sağlık şartlarımızın ıslahı yani şehirler
de, kasabalarda ve köylerde içme suyu meselesi
nin, kanalizasyon meselesinin mesken meselesi
nin halli sağlık harcamalarını azaltır. Bu yalnız 
Sağlık Bakanlığını değil, bütün Devlet teşkilâ-
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tını alâkadar eden ve müştereken halli icabeden 
bir mevzudur. Bir memleketteki, kanalizasyon 
durumu bozuk ise, pislikler sokaklarda-nunıayan 
olmakta ise, içmesuları çeşitli mikroplarla, bu
laşmakta ise, temizlik işleri berbat ise o memle
kette sağlık durumunu ıslah etmeye, insanları 
hastalıktan korumaya imkân olmaz. Bir arka
daşımın buradaki beyanlarında dediler ki; »Sağ
lık Bakanlığı bu mevzuda bir teşebbüste bulun
du, mu T Tabiatiyle bu meselenin beş yıllık plân 
ve ileriki devreler mevzuubahsolurken, birer 
sağlık problemi olduğunu ve bunların ıslah et
menin zaruretini vekâletim ifade etmiştir. Ben
den evvelki arkadaşım da aynı tezi savunmuş
tur. 

Arkadaşlarım, tekrar edeyim, öteki mesele
lerde olduğu gibi bu da bir imkân meselesidir, 
malî imkân meselesidir. Bir rakam vereyim, 
Türkiye'de şehirlerin, köyler hariç, tesbit edi
len kanalizasyon ihtiyacı 22 milyar Türk lirası
dır. Fakat, büyük rakam diye de korkmamak 
lâzım. Programla bunlar teker teker ele alına
cak, adım adım halledilecektir. 20 sene, 40 sene, 
kaç sene olursa olsun, bu güzel neticeleri biz 
görmesek bile, çocuklarımıza başlanmış bir hiz
met olarak devredeceğiz. Bugünden başlıyarak 
bu meseleleri hal yoluna isal değil, imale etmek 
bile teselli duyabileceğimiz birer hizmet olacak
tır. 

Beslenme meselesini de arz etmek isterim. 
Beslenme durumu Türkiye'de hakikaten gayri-
müsaittir. Vatandaş yalnız beslenme imkânın
dan mahrum değil, bilgisinden de mahrumdur. 
Hangi maddelerin vücut için lüzumlu olduğu
nu, günde ne miktar gıda alınması lâzımgeldiği-
ni, hangi şeyleri yemesi gerektiğini bilmemekle
dir. Bunlar bir eğitim işidir, maalesef bu da yok
tur. 

Diğer bir mesele, nüfus plânlaması meselesi
dir. 

Nüfus plânlaması bugüne kadar, mahunuâli-
niz olduğu üzere, Türkiye'de ele alınmamış bir 
mevzudur. Fakir bir aile düşününüz. Aile reisi 
küçük bir işçi, G ilâ 8 lira yevmiye alıyor. 8 ço
cuğu var. Ailenin besliyemiyeceği kadar çok 
çocuğu var. Facialar bundan doğuyor. Verem bu 
sebepten yayılıyor, bulaşıcı hastalıklar da bun
dan önlenemiyor ve nihayet önlenemez birtakım 
sosyal problemler karşımıza çıkıyor. Halbuki 
bu aile 1 - 2 çocuklu olsa daha mesut olabilir. 
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Sevgili arkadaşlarım, arz ettiğim gibi bütün 

bu meseleler teker teker kalkınma plânımızda 
ele alınmıştır. Prensipleri yüksek tasvibinize 
sunulmuş, kabul edilmiş ve ilgili bakanlıklara 
vazife olarak verilmiştir. Bütün bunları bu yıl-
ki bütçemizde, önümüzdeki yıl bütçelerinde gö
receksiniz. Yeni tesisler kuracağız ve cemiyeti
mizin istikbali bakımından lüzumlu tedbirleri 
alacağız. Ben Sağlık Bakanı olarak bu tedbir
ler içinden mümkün olanları, imkânlarımızı en 
iyi şekilde kulanmak suretiyle bütçeye akset
tirmiş olduğumuzu arz etmek isterim. 

Yataklı tedavi müesseselerimize yani hasta
ne hizmetlerine gelince; demin de kısaca arz et-. 
tiğim gibi Sağlık Bakanlığının asıl vazifesi ko
ruyucu hizmettir. Bununla beraber memleketi
mizin içinde bulunduğu şartlar itibariyle daha 
bir müddet Sağlık Bakanlığı tedavi edici hizmet 
sahasında hizmet etmesine zaruret bulunduğuna 
da kaaniiz. 

Bugün Türkiye'de Ordu, işçi Sigortaları, 
Devlet Demiryolları, muhtelif İktisadi Devlet 
Teşekkülleri ve Sağlık Bakanlığı da dâhil oldu
ğu halde 62 bin yatağımız vardır. Bu rakam, 
Türkiye'de, nüfus nisbetinc göre 10 binde 21 
yatağın meveudolduğunu göstermektedir. Sağlık 
Bakanlığı yatakları nisbeti 10 binde 13 tür. Fa
kat diğer memleketlerde bu nisbetler yüksektir. 
Meselâ Yunanistan'da yatak nisbeti 10 binde 
.36 dır. Yatak nisbetimizin düşük olduğu bir ha
kikattir. Ama bir kısım arkadaşların ifade et
tikleri gibi yatakları süratle artırmayı gaye 
edinmesi, bu gayeyi bir kurtuluş vasıtası olarak 
telâkki edip ona göre program çizmek tamamen 
yanlıştır. Biz kısa zamanda yatağımızı Yuna
nistan seviyesine çıkarmak mecburiyetinde de
ğiliz. Türkiye'nin halihazır şartları itibariyle 
mevcut yataklar iyi işletildiği ve gayeye tevcih 
kılındığı takdirde, randumanı iki misli üzerine 
çıkarmak mümkündür. Teknik şartları müspet 
bir yola sokmak, koruyucu hekimlik sahasında
ki hizmetleri geliştirmek suretiyle Türkiye'de 
mevcut yataklarla bugünküne ıüsbetle halka 
çok daha mükemmel hizmet etmek mümkündür. 
Sayın Celâl Ertuğ'un da ifade eltiği gibi eğer 
biz Türkiye'de 150 bin yatağın tesisini kabul 
eder, imkânlarımızı bu gayeye tahsis edersek 
son derece hatalı bir yola sapmış oluruz. Bu 
yükün altında ezilmemiz de mukadderdir. Biz 

müstakbel inkişafları da nazara alarak bu hik
metin büyük bir kısmını Sağlık Bakanlığına 
diğer bir kısmını da özel sektöre vermek istiyo
ruz. Özel sektörü himaye edeceğiz, teşvik edece
ğiz. Devlet imkânı dışında kalan hizmet özel 
sektöre tevcih etmek suretiyle yatak noksanını 
telâfi edeceğiz. Birçok medeni milletler de İm 
yolu tercih etmişlerdir. Bugün Amerika'daki te
davi müesseselerinin yüzde seksen ilâ doksanı 
özel sektöre aittir. Devlet bu hizmetin yüzde on 
ilâ yirmisi civarında bir kısmı uhdesine almış
tır. Bu sayede de koruyucu hekimlik işlerini en 
iyi şekilde yapmak çareleri bulunmuş ve bu mü
esseseleri kurmuştur. Ama maalesef Türkiye'de 
özel teşebbüs eliyle hastanecilik bugüne kadar 
inkişaf etmemiştir. Bunun sebepleri vardır. 
Özel hastaneler himaye edilmemiş, teşvik edil
memiş, vatandaş bu sahaya çekilememiştir. Dev
let ise zaman zaman «beleş tedavi ediyorum.» 
diye kendisine cazip bir görüşü, bir yolu tercih 
etmiş ve bugüne kadar da kesin netice ala
mamıştır. 

Biz özel hastancciliği teşvik hususunu prog
ramımıza süslü bir cümle olsun diye değil ha
kikaten inandığımız bir fikre hizmet yolu ola
rak koyduk. Özel teşebbüsü himaye edeceğiz. 
İstanbul'da özel teşebbüs hastaneleriyle bir top
lantı yaptık. Ankara'da henüz toplantıyı tam 
yapamadık. Yakında Ankara'da da bir toplan
tı yapacağız. Bu sahada tecrübe ve ihtisas sa
hibi arkadaşların fikir ve mütalâaları 'alındık
tan sonra gerekli teklifleri alarak evvelâ Hü
kümetin sonra da sizin huzurunuza geleceğim. 
Zorlukları iyi şekilde teşhis edip, adımlarımızı 
doğru atabilirsek, memleket için en hayırlı bir 
3rolu bulmuş olacağız. 

Muhterem arkadaşlarım, malûmatınız olduğu 
üzere, Sağlık Bakanlığının diğer bir veçhesi de 
Sosyal Yardım işleridir. Bir de sosyal yardım 
diye bize tevcih edilmiş bir vazife vardır. Bu 
sahada göğsümüzü gere gere iyi bir hizmet yo
lunda olduğumuzu, kâfi imkânlara sahip oldu
ğumuzu, iyi neticeler elde ettiğimizi.ifade ede
cek durumda, olmadığım için üzgünüm. Bununla 
beraber. Büsbütün bir şey yapmamış da deği
liz. Sosyal meselelerimizi izah edeyim: Top
lumun sanayileşmeye doğru gitmesi ve bu se
beple şehirlerin büyümesi, fakir ailelerin çok 
sayıda çocuk yapması ve bu sebeple bunların 
yetiştirilcmemeleri. okutulanı aması vo nihayet 
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sokağa, cemiyetin başına birer belâ olarak terk 
edilmesi bu mühim meselemizdir. Türkiye'de 
binlerce himayeye muhtaç çocuk mevcuttur. 
Bundan başka işe alıştırma, hastalık sonu ma
luliyetler, bakıma muhtaç ihtiyarlar ve diğer 
çeşitli sosyal problemlerimiz vardır. Bunlar 
bizden himaye bekliyen, fedakârlık bekliyen 
konulardır. Maalesef bütçe imkânlarımız mah
dut olduğu için Hükümet olarak bütün bu me
seleleri kifayetle karşılayacak durumda de
ğiliz ve olamıyoruz. Bugün sosyal sahada ne ya
pıyoruz? Ö - 6 yaş arasındaki çocukların bakı
mı Sağlık Bakanlığına vazife olarak verilmiş
tir. Bu çocukların bakımı için bugüne kadar 8 
tane yuva tesis edilmiştir. Türkiye'de hali faa
liyette 8 yuva mevcuttur. Bu yuvalarda mahke
me karariyle karara bağlanmış 2 000 civarında 
çocuk Sağlık Bakanlığının himayesindedir. 
Mahkeme ilâmına bağlanmış 120 çocuk da sıra 
beklemektedir. Mahkeme kararı olmıyan binler
ce, onbinlerce fakir, bakımsız çocuk da mevcut
tur. Bu yıl Kütahya ve Konya yuvalarını da hiz
mete açtık. Bu sene inşaatına devam ettiğimiz 
ve açacağımız 6 tane daha yuva vardır. Bunlar 
Erzurum, İstanbul, izmir, Hatay, İçel vilâyet
leri çocuk bakım yuvalarıdır. 45 çocuk da aile 
yanında bakılıyor. Bu yeni bir sistemdir, tec
rübe ediyoruz. Çocuk yuvalarında yetişen çocuk
ların sosyal bakımdan arzu edilen bir vaziyete 
gelemediklerini görüyoruz. Medeni diyarlarda, 
çocukların ana ve baba şefkatinden mahrum 
olmamaları için, onların aile yanında yetiştiril
mesi yolu tercih edilmiştir. Ailelerin yanma yer
leştirdik. Onların iaşe ve ibatelerine karşılık bu 
ailelere yardım yapmak suretiyle çocuklara bak
tırıyoruz. 

Ankara'da 25 - 30 kişilik bir ihtiyar bakım 
yurdu da vardır. Bizim ve bizimle iş birliği ya
pan derneklerin ceman iö rehabilitasyon yani işe 
alıştırma müessesesi mevcuttur. Bunun haricin
de sosyal hizmet olarak Tıp Fakültesine devam 
etmekte olan 1 200 talebeye burs veriyoruz. 

Yerli ilâç sanayiimiz kalite ve kantide itiba
riyle memnuniyet verici vaziyettedir; İlâç sana
yimiz yıldan yıla muntazaman inkişaf da etmek
tedir. Türkiye'nin ihtiyacının yüzde 80 - 90 nis-
betinde karşılar bir seviyeye çıkmış, hattâ bir 
kısım ilâçlarımızı ihracetmek dahi mümkün ol
muştur. Bu memnuniyet verici bir neticedir. Bu 
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neticeyi daha iyi ve daha üstün bir seviyeye çı
karmak, görülen inkişafın hızını kesmemek için, 
biz Sağlık Bakanlığı olarak ilâç sanayimizin hi
mayesi ve inkişafını köstekleyici tedbirlerin 
kaldırılması hususunda gayret gösteriyoruz. 
Yerli ilâç sanayiine katılan yabancı sermaye
ye gelince : Bir kısım arkadaşlarımın işaret 
ettikleri gibi, yabancı sermayeye müstenit ilâç 
sanayiinin zararlı istikâmette olduğunu sanmıyo
rum. Yalnız yabancı ilâç sanayimden, istika
met bakımından beklemekte olduğumuz netice
leri dikkatle takibediyoruz. Bu sanayide bekle
diğimiz hammadde istihsalidir. Yabancı ilâç sa
nayiinin hammadde istihsali yoluna tevcih edil
mesi için Bakanlığımız dikkatli bir mesai sarf 
etmektedir. Bu sanayi bu istikamete tevcih edil
mekte, hattâ bunların vazifelerini zaman zaman 
kendilerine hatırlatmak suretiyle birtakım neti
celer elde edilmektedir. Nitekim birkaç firma
da olsa hammadde istihsali kısmen ele almış bu
lunmaktadırlar. Bunun ileride çok daha münke-
şif bir hale gelebileceğini ümit ediyoruz. 

Türkiye'de eczane vaziyeti arkadaşlarımın 
söylediği gibidir. Mevcut 1 292 eczanenin büyük 
bir kısmı büyük şehirler içerisinde toplanmış
tır, Anadolu'nun birçok kasabalarında eczane 
yoktur. Durumun ıslahı için, demin dışarıya gi
den doktorlar mevzuunda söylediğim gibi, cez
ri tedbirleri isabetli bir yol olarak kabul etmi
yoruz. Bu hususta kanun çıkar, şurada şu kadar 
eczane açılacaktır. Sen şuraya gideceksin dene
bilir. Fakat zecrî tedbirlere baş vurmak, sen şu
raya gideceksin demek ve bu yola tevessül et
mek bizce antidemokratik bir yoldur. Eski Ec
zacılık Kanunu bu tarzda olduğu için değişti
rilmiş idi. Biz tekrar bu konuda zecrî tedbir yo
luna dönmeyi düşünmüyoruz. Düşündüğümüz 
tedbir plânda derpiş edilmiştir. 

Türkiye'de meveudolan Eczacılık Okuluna 
ilâve olarak bir ikinci fakülteyi Ankara'da aç
mak suretiyle adedini ikiye çıkardık. Senelerce 
mahdut bir meslek halinde bulunan eczacılık, 
bu okullarda yetişecek eczacılar sayesinde mem
leketimizin ihtiyacını karşılayabilecek bir ade
de malik olacağız. Ayrıca ecza dolapları duru
mundan da bahsetmek isterim. Eczane bulunmı-
yan kazalarımızda, hekim arkadaşlarımızın aç
tıkları ecza dolapları ile kendi ihtiyaçlarını te
min ettikleri gibi, bunları diğer sahalardaki ih-
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tiyaç.lara da tahsis etmişlerdir. Memleketimizde 
598 ecza dolabı, 92 aded ecza deposu, 162 aded 
ilAe fabrikası vardır. 

Demin bahsettiğimiz ve personel davasının 
hal yolu olan sağlık okulları konusunda durum 
şudur : 

Bugün Türkiye'de 3 yüksek hemşire okulu, 
1.1 sağlık koleji, 22 köy ebe okulu ve muhtelif 
hastanelerimizde kadrosu 5 ten 20 ye kadar de
ğişen yardımcı hemşire kursları mevcuttur. Okul
lardan 4 ünden başkasının binaları yoktur, öğ
retmen kadroları büyük nisbette boştur. Meslekî 
ders kitapları mevcut değildir. Fakat bütün' bun
ları süratle ikmal etmek üzere ele almış bulunu
yoruz. 

Bu yılki çalışmalarımız içinde hakikaten bü
yük bir reform mahiyeti taşıyan, Türkiye'de sağ
lık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi mevzuu üze
rinde birkaç cümle söylememe müsaadenizi istir
ham. ediyorum. 

Zaman zaman muhtelif çevrelerde, muhtelif 
i s l" i kametlerde bir tenkid konusu olmasına rağ
men biz Sağlık Bakanlığı olarak bu projenin 
ideal bir proje olduğu kanaatindeyiz. Türkiye 
içinde bulunduğu çeşitli ve gayrimüsait faktör
ler muvacehesinde normal .yollardan, bildiğimiz 
usullerden sağlık hizmetini, memleketin geri kal
mış hücra köşelerine götürmenin mümkün olma
dığını 40 yıllık tatbikat sonunda artık anlamış 
bulunuyor ve bunun üzerinde yapılacak bir mü
nakaşayı bile zait telâkki ediyoruz. Başka türlü 
hu hizmeti Hakkâri'ye, Beytülşebab'a, Artvin'e 
götüremezsiniz, beyefendiler. __ 

Ancak, böyle fevkalâde imkânlara sahibolur-
şak, hakikaten köyün ve köylünün ayağına bü
tün müessese ve cihazları götüren bir program 
yaparsak, bu hizmetler buralara götürülebilir; 
aksi takdirde, yıllardır, devam ettiği gibi «yap
tım» denir de, hizmet yapılmamış, yarı kalmış
tır. îlk tatbikata 1962 yılı bütçesinden aldığımız 
10 milyon lira ile, Muş İlinden başladık. Bu 10 
milyon lira ile 45 köyde sağlık evleri, 20 köy 
grupunda sağlık ocakları ve lojmanlar inşa edil
mektedir. Fakat işe çok geç başlandı, ihaleyi an
cak Eylül sonunda yapabildiğimiz içindir ki, 
maalesef bu sene inşaat ikmal edemedik. İnşaa
tın bakiyesi 1963 baharına kaldı. 

1963 yılı yazı içinde Muş Vilâyetinde, pilot 
bölge olarak sağlığın hizmetlerinin sosyalleştiril
mesi tatbikatına başlanacağını ümidediyorum. 
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Bu ümidimizi tahakkuk ettirmek için samimî bir 
gayret içinde çalışıyoruz. Şayet bu mevzuda mu
vaffak olamadığımız takdirde, kanaatimiz odur 
ki; yüzde yüz doğru olan bu projenin vebali, gü
nahı tatbikatçıların olacaktır. Bu proje muvaf
fak olmadığı takdirde vatandaşın bunu tatbik 
eden insanlara olan inancı sarsılacaktır. Bunu 
hizmete lâzımgelen alâkayı göstermiyen insan
larda aramak lâzımdır. Ben hayatımın sonuna 
kadar bu anlayışı muhafaza edeceğim. 1963 prog
ramı içerisinde şahsan iftihar edebildiğim bir 
husus bu sosyalleştirme projesinin devam etme
sidir. 1963 yılı içerisinde sosyalleştirmeye olduk
ça büyük tahsisat verilmiştir. 26 milyon lira 
inşaata, 4 milyon lira taşıta, miktarına katî 
olarak ifade edemiyeceği, 4 - 5 milyon lira da 
çeşitli ihtiyaçlara sarf edilecektir. 1963 bütçesine 
sosyalleştirme hizmeti için konmuş olan 35 - 40 
milyon liralık tahsisat ile, memleketin en geri 
kalmış yerlerinde, memleketin en hücra köşeleri 
olan hudut mmtakalarmda işe başlıyoruz. Bu se-
neki tatbikat Hakkâri, Van, Bitlis, Ağrı ve Kars 
vilâyetlerinde olacaktır. Bu illerde 156 tane sağ
lık ocağı yapacağız. Bir ocak ortalama 7 bin nü
fusa hizmet eder. Ocakta bir doktor, yeter sayı
da ebe, bir hemşire, bir sağlık memuru, bir şoför 
ve bir jeep vardır. Bunlar 7 bin nüfusun sağlık 
hizmetini ideal mânada göreceklerdir. Bunun 
için gerekli olan tahsisatı da 1963 yılı sağlık büt
çesine koymuş bulunuyoruz. Bu ocaklar bâzı ar
kadaşlarımın telâkki ettikleri gibi, sadece tedavi 
edici bir müessese olarak anlamak son derece 
yanlış bir düşünüştür. Sosyalizasyon, bizim an
ladığımız, bizim teemmül ettiğimiz, daha büyük 
mânada bîr koruyucu hekimliktir. Bu teşkilât, 
hemşire, sağlık memuru ve doktoruyla köy koy 
dolaşıp koruyucu hekimlik hizmetini yapacaktır. 
Jeepi ile köy koy dolaşıp aşısını serumunu yapa
caktır, halkı muayyen kontroldan geçirecektir-. 
Tedavi sonra yapılacak bir iştir. Esas gaye ko
ruyucu hekimliktir. Binaenaleyh, esas gayenin 
tedavi edici hekimlik sahası olduğunu söyliyen 
arkadaşlarımın aldandıklarını burada ifade et
mek mecburiyetindeyim. Bu vesile ile Adalet 
Partisi Grup Sözcüsü Celâl Ertuğ'a cevap ver
mek isterim. Biz, sağlık hizmetlerinin sosyalleş-
tirilmesine taraftar değiliz, dediler. Hayretle' 
dinledim. Benim bildiğim parti sözcüleri her şey
den evvel gruplarına bağlı olmak mecburiyetin
dedirler. 
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Adalet Partisi programının sağlık ve sosyal I 

hizmetler politikası kısmının ikinci maddesinde 
aynen şöyle yazıyor, okuyorum : 

«Sağlık işlerimizin diğer Batı memleketlerin- ı 
de olduğu gibi sosyalizosyanla halledilebileceğini 
kabul ediyoruz.» (Soldan, alkışlar) Binaenaleyh, 
Adalet Partisi Sözcüsünün, tüzüğün bu madde
sine rağmen bu kürsüden, biz sağlık hizmetleri
nin sosyalleştirilmesine inanmıyoruz, kabul et
miyoruz, şeklindeki beyanları tamamen haksız bir 
taleptir. Kendisini partisine şikâyet ediyorum. 
(Soldan, alkışlar) 

Sağlık mevzuunu sosyalleştirecek projeler
de muvaffak olmamız için, mühim bir unsur, 
(burada çalıştırılacak elemanlara yeter miktarda 
ücret verilmesi keyfiyetidir. Bu hususu Hükü
met 'olarak teemmül ettik, ilk yapılan ücret 
baremi'kâfi miktarda iltifat görmediği için hiz
met geliştirilemedi. Yeni koyduğumuz baremler 
ile doktor ve yardımcı sağlık «personelimizin I 
artık Iher hanlgi 'bir müşkülât çekmiyeceklerini 
sanıyorum. Çünkü yüksek ücret sistemi kabul 
edilmiştir. Doktorlara ayda 2 200 - 4 000 lira, 
yardımcı sağlık personeline 1 000 liradan 
3 000 liraya kadar ücret vereceğiz. Şimdiye 
kadar görülmemiş bir nisbette yüksek bir üc
ret vermek suretiyle buraya personel bulacağı
mızı ve bu personeli arzu ettiğimiz bir program 
dahilinde çalıştırma imkânım sağlıyacağımızı 
ümidediyorum. 

Dış münasebetlerimiz, Birleşmiş .Milletler, I 
Dünya (Sağlık Teşkilâtı ÜNlOEF ve CENTO 
ile gayet iyi bir şekilde cereyan etmektedir. 
1962 yılı içinde bu beynelmilel teşekküllerden 
aldığımız malzeme yardımı 1,5 milyon doların 
üstündedir. Fevkalâde müspet alâka görüyo
ruz. (Bu yardımların ileriki seneler devam ede
ceğini ve hizmetlerimizin daha faydalı bir in- I 
kişaf göstereceğini ümidetmekteyiz. Bize yar
dım eden bu beynelmilel teşekküllere Yüce Se- I 
nato huzurunda Sağlık Bakanı olarak teşekkür 
etmeyi bir vazife bilirim. 19-63 yılı bütçemiz, 
Bayındırlık Bakanlığı bütçesinden geçen yıldan 
sâri 12 milyon lira tahsisat dâhil olmak üzere 
590 milyon liradır. Artış nisbeti % 22 dir. I 
1962 'bütçesi 465 milyon lira olduğuna nazaran I 
bu «ene 124 milyon lira küsur fada taihsisat al
mış bulunuyoruz. Arz ettiğim gibi bu miktar, I 
arzu ettiğimiz miktar olmasa bile oldukça bü- ] 
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yük bir imkândır. Ve bu memleketin dar im
kânları içinde hakikaten ıSağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığına büyük imkânlar sağlamıştır. 
Bu ilâve, hiç de küçümsenecek bir miktar ve 
meblâğ sayılmamak icabeder. 1963 yılındaki 
artışın mühim 'bir kıtemı yatırımlardır. Geçen 
seneye nazaran bir misliniden fazla artmış olan 
yatırımlardan 1963 yılında maalesef arzu etti
ğimiz neticeyi alamıyacağız. Çünkü; yatırım
lar 1964 - 19'65 te mahsulünü verecektir. Ama 
bir hizmeti teminat altına almış 'olmak bakı
mından bizim için her halde memnuniyet verici 
bir vaziyettir. Cari hizmetlerimizdeki artış, 
ceman, 05 milyon liradır. Bunun 28 milyon li
rası koruyucu hizmet için 38 milyon lirası te
davi hizmeti içindir. «Koruyucu hekimlik sa
hasına ehemmiyet vereceğiz, bu prensibinizi is
pat eden bir rakam değildir.» dendi. Bu bit* 
zarurettir arkadaşlarım. Tedavi edici müessese
lerimiz vardır. Bunları idame ettirmek zaruret
tir. Yeni kurulacak hastaneler için tabiî ola
rak yeni tahsisat istiyoruz. 38 milyon lirayı da 
bir zaruretin neticesi olarak vermiş bulunuyo
ruz. Koruyucu hekimlik sahasındaki çalışma
larımızın, artar bir istikametde olduğunu §tı 
misallerle ifade edebilirim: 

Verem tahsisatı, 20 milyon liradan 28 mil
yon liraya çıkarılmıştır. Yani, verem sahasında 
geçen seneye, nazaran artış % 40 dır. Artış, sıt
mada % 17, trahomda % 48, leprada % 35, 
Hıfzıssıhha Enstitüsünde % 64 nisbetindedir. 
Bu enstitü, koruyucu hekimlik sahasında en 
büyük hizmeti yapmaktadır. Bu sene enstitüye 
yeni bir serum çiftliği kurulacaktır. Gelecek 
sene kuru çiçek aşısı, kuru verem aşısı ele alı
nacak, boğmaca aşısı istihsalimiz artırılacaktır. 
Diğer koruyucu hizmetler sahasında yani ana 
ve çocuk sağlığı, Hükümet tabibliği gibi hiz
metlerdeki tahsisatta 6 milyon liralık bir artış 
olmuştur. 

Okul inşaatına gelince, bu sene yeniden 6 
köy ebe okulu, 7 sağlık koleji inşaatı derpiş 
edilmiştir. Ayrıca inşaat halinde olan îstanbul-
daki Florence Nightingale Yüksek Hemşire 
Okulu da bu sene ikmal edilecektir. 

Hastane inşaatları hakkında kısaca arz ede
yim : Geçen seneler başlamış olan 5 hastane, 1 
doğumevi ve 1 sağlık merkezi inşaatına devam 
edilecektir. Bu yıl 800 yatak kapasiteli 7 yeni 
hastane, bir yeni doğumevi, 10 sağlık merkezi 
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inşasına başlıyacağız. Demeklere yardım sure
tiyle hastane ve sağlık merkezi inşasına bu se
ne daha fazla tahsisat ayırdık. 

İstanbul'da depo inşaatı için iki.milyon lira, 
• 3 verem dispanseri için G yüz bin lira, sağlık 
ocakları için 26 milyon lira olmak üzere bütçe
mizde inşaat tahsisatı mevcuttur. Ayrıca, taşıt 
için 4 milyon lira almış bulunuyoruz. Modern ve 
sosyal bir gayeyi kargılıyan ve sağlık merkezleri 
kurulması işi de kalkınma plânımızın prensibo-
larak kabul ettiği konudur. Yalnız halkımızın 
sosyal ve içtimai durumunun yarattığı güçlük
leri bir an evvel görmek ve bu modern müessese
nin gerektirdiği şeyleri yapmak ve bunun da teş
milinde ölçülü hareket etmek şarttır. 

Kısaca sağlık sigortaları mevzuuna temas 
edeceğim : Bu hakikaten önemli bir konudur. 
Ve burada Sağlık Bakanlığı görüşünün vazıh 
olarak belirmiş olması icabeder. 

Hükümetin İşçi Sigortaları Kurumunu sosyal 
sigortalara ifrağ teklifi mühimdir. Bu kurum 
beş milyon vatandaşı sigorta etmiş olacaktır. Ay
rıca Kurum, ihtiyari sigorta da yapacaktır. Bu 
ise sağlık sigortalarının gelişmesine imkân vere
cektir. Millî gelirimiz müsait seviyeye yükseldiği 
zaman, sigorta, muayyen gelir seviyesinin üs-
tünclekilere de teşmil edilecektir. Bu yoldaki 
tecrübe muvaffak olduğu takdirde sigorta işi
nin bu çeşit kurumlara, sigortalıların tedavisi
nin de Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına ve
rilmesi tercih edilebilir. Sağlık sigortaları konu
sunda eksper temini için Birleşmiş Milletlerle 
temasa geçmiş ve bu mevzuda Türkiye'de neler 
yapılmasının mümkün olduğu hususunu tetkik 
ettireceğiz. Sigortacılığın inkişaf seyri hakkın
da şu anda her hangi bir beyanda bulunmaya 
kendimi yetkili bulmuyorum. Lütfedin tetkika-
tımızı ilerletelim, bu mevzuda biz sarih ve kati 
bilgi ve kanaatkara sahibolalım. Bunlar, tetkik-
siz, hesapsız konuşulacak mevzular değildir yal
nız prensip kararı olduğu hususunu arz etmiş
tim. Nüfusu plânlama mevzuunda da kısaca mâ
ruzâtta bulunmak isterim. Kalkınma plânı dâhi
linde Senato ve Millet Meclisinin tasvibine maz-
har olan nüfus plânlamasını yani amiyane tabi
riyle doğumun kontrolü, Sağlık Bakanlığının 
vazife olarak ele aldığı bir konudur. Meselenin 
önemiyle mütenasibolarak geleneklerimiz ve iç
timai şartlarımıza uygun bir çalışma hazırlan-
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makta ve buımn için memleketimize yabancı 
uzmanlar davet edilmesi için çalışmalar vardır. 
Gerekli etütlere iki ay sonra başlanacaktır. Ana 
çocuk sağlığı müessesesi içerisinde mütalâa etti
ğimiz doğumun kontrolü,mevzuunun da cemiye
timize faydalı olacağına inanıyoruz, tik iş ola
rak, Umumi Hıfzıssılıha Kanunumuzda ve Türk 
Ceza Kanununda, ilkahı önleyici tedbirleri ya
sak eden hükümlerin tadil ve bu sahadaki ted
birlerin hududunu tâyin eden nüfus plânlaması 
kanun tasarısı hazırlanmış. Ve Bakanlıklara 
sevk edilmiştir. Burada bir hususu Yüksek He
yetinizin huzurunda, Türk efkârı umumiyesino 
açıklamak isterim. Bâzı yanlış görüşlere saplan
mış olan kimselerin telkin etmek istedikleri gibi 
doğumun kontrolü, bir müdahale sistemi değil
dir. Bu hususta hazırlanan kanun tasarısına gö
re, ilkah ve çocuk yapma hürriyeti esas prensip 
olarak devam edecektir. Ve sosyal ve sıhhi fe
lâketi önlemek gibi ulvi bir gaye için, bakabile
ceği çocuktan çok çocuğa sahibolanlara yardım 
etmek cihetine gidilecektir. Neşriyatla, sağlık 
personeli ile bu yolda eğitim yapılacak, istenmi-
yen gebeliğe karşı tedbir öğretilecek maddi im
kânı olmayana malzeme ve ilâç yardımında bu
lunulacaktır. İstiyen, istediği kadar çocuğa sa-
hibolmaya devam edebilecektir. Ana rahmindeki 
çocuk üzerine her hangi bir müdahale eskiden 
olduğu gibi bundan sonra da mevzuubahis de
ğildir. Nasıl bu eskiden suç kabul ediliyorsa, bu
gün de suç. olarak devam edecektir. 

Muhterem arkadaşlar, dar zamanınızı lüzu
mundan fazla işgal ettiğimin farkındayım. Fa
kat meseleleri millet huzurunda teker teker teş
hir etmek mecburiyetinde olduğumuzu ifade et
mek isterim. İddialarımız biraz büyükçe iddia
lar, Sağlık Bakanlığı hizmetlerinde birer reform 
saydığımız meselelerimize temas etmek istiyo
rum. Kalkınma plânımızda tasvibettiğiııiz Sağ
lık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi, ve doğumun 
kontrolü mevzuunda maruzatta bulundum. 
Bunun dışında, Sağlık Bakanlığı vazife ve 
mesuliyetini deruhde etttiğim günden bugüne 
kadar ele aldığım ve son derece mühim mese
leler şunlardır. 

Özel hastanelerin üzerinde hakikaten cid
diyetle durmak kararındayız. Bu müesseselerin 
inkişaf ettirilmesi devlet yükünün mühim 
bir kısmını üzerine, çekmesi mümkündür, özel 
hastaneler vergiden şikâyet; etmektedirler. 
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Bu müesseseler birer ticarethane mahiyetinde 
telâkki edilerek, en ağır vergilerle karşı karşı
ya bırakıldıkları iddia edilmekte ve vergi de
vanı ettiği müddetçe de bu müesseselerin in
kişaflarının müşkül olduğu söylenmektedir. 
Bu hususta bittabi, takdir edersiniz, kararı tek 
başına Sağlık Bakanlığı verecek değildir. Ma
liye Bakanlığı ile temasa geçeceğiz, onlara me
selenin ehemmiyetini "anlatacağız. Bu sahada 
kabul edilecek bir tasarının zarar değil ak
sine maliyeye yüzlerce milyon lira kâr getire
ceğini kendilerine izah edeceğiz ve anlaşaca
ğız. 

İkinci mevzu, diğer ticaret müesseselerin
de , meselâ turistik otellerde olduğu gibi 
malzemelerin gümrük muafiyetlerinden istifa
de ederek yurda sokulması meselesidir. Bunu 
da benimsiyoruz. Bundan da birtakım neticeler 
eldo edeceğimizi ümidetmekteyiz. 

Üçüncüsü, yeniden bu sahaya atılanlara 
müsait faizlerle kredi temin edecek bir mües
sese kurulmasıdır. Bunları Sağlık Bakanlığı 
olarak Hükümetin diğer uzuvları nezdinde 
müdafaa ettiğimizi ifade etmek isterim. Bun
ların birer taahhüdolarak kabul edilmemesi
ni, rarz ettiğim gibi, tetkikler neticesinde 
elde ettiğimiz konular olduğunu bir kere daha 
ifade etmek isterim. 

Devlet hastanelerinin çalışma tarzında ve 
mevzuatta bir kısım reformlar yapılması za
rureti de vardır. Bu reformlar, deminki ko
nuşmamda ifadede ettiğim gibi, bu masrafa 
bu külfete hali vakti yerinde olan vatandaşla
rın iştirakidir. Bunu söylemekle, fakir vatan
daşın hakkına müdahaleyi sureti katiyede 
hatırımızdan geçirmiyoruz. Hali vakti olmıyan 
vatandaş, devlet yardımından, himayesinden 
istifade edecektir. Fakat, bugüne kadar de
vam eden şekliyle yanlış bir gelenek halin
de bulunan, 'bütün vatandaşları tedavi etmek 
mecburiyeti ammesini değiştirmek istiyoruz. 
Hali vakti yerinde olan vatandaşların, fakir 
vatandaşın kuruşları ile toplanan vergilerle 
Hükümetin tesis ettiği hastanelerin masrafla
rına halı vakti yerinde vatandaşların da katıl
ması fikrindeyiz. Sağlık Yergisi şekline asla 
taraftar değiliz, muayeneye gelen tedavi ol
mak niyetinde olan hali vakti yerinde vatan
daş munsif ölçülerde buna katılacaklardır. 
Bunu sağlamak için alacağımız tedbir hasta

nelerin sahibolacakları döner sermayeyi geliş
tirmektir. 

Üçüncü tedbirimiz; hastanelerde resmî vazi
fe gören mütehassısların 'bütün hizmetlerini mü
essese emrine vermelerini temindir. Sayın A. 
P. Sözcüsünün bir tenkid olarak bize tevcih et
tiği fakat bugüne kadar ilk defa olarak tarafı
mızdan yalnız ağıza alınmak şeklinde değil de 
tedbir olarak ileri sürülen; hekimlerin muaye-
ııehanesiz çalışmaları (Fultaym), bütün hizmet
lerini müessese emrine vermeleri prensibine 
inanmış ve hu hususta karar vermiş bulunuyo
ruz. (Alkışlar) 

Ben bu priojeyi tahakkuk ettirmeyi şahsi 
bir prestij meselesi olarak telâkki etmiyorum. 
Sağlık Bakanlığı hakikaten bu memlekete hiz
met etmek istiyor, bu hizmetini kemale erdir
mek istiyorsa, bunu behemahal yapmak mec
buriyetindeyiz. Bunu bize telkin eden zaruret
ler nelerdir'? Bugün maalesef bâzan haklı, bâ-
zan haksız bütün vatandaşlarımız şu kanaatte
dirler ki, bir hastane ta)bibini muayenehanesine 
gelip ziyaret etmeden, ona muayyen bir mua
yene ücreti vermeden hastaneye alınmaya im
kân yok. (Bravo sesleri) Hastaneye alınır ise 
dahi alâka ve tedavi göremez, gittiğinize piş
man olur. Dediğim gibi, 'bu iddialar bâzan 
haklı, bâzan haksız bâzan da mübalâğalı ola
rak görüldüğü bir vakıadır. Bunu inkâr et
mekte hiçbir fayda yoktur. 

ikincisi hekimler muayenehane sahibi olduk
ları için hastanede hastalariyle yeteri kadar 
meşgul olamamaktadırlar. 

Üçüncüsü, hekimler sabahleyin saat 8 den 
14 e kadar hastanede, 14 den 20 ye kadar da 
muayenehanesinde devamlı olarak mesai yap
tıkları için okuyamamaktadırlar. İlmî seviye
lerini yükseltememektedirler. (Bravo sesleri). 
Bütçe Encümeninde de ifade ettiğim gibi he
kimlik m'esleki mekanikleşmektedir. Bu mesle
kin böyle bir gidişe tahammülü yoktur, bu va
ziyetten kurtarmak lâzımdır. Bunun için yal
nız düşünmedim, teşebbüse de geçtim, adıımı-
aııı attım. Teklifim Maliye Bakanlığındadır, Ma
liye Bakanlığı projemizi yadırgamamıştır. Ufak 
tefek ihtilâflarımız vardır, fakat çıkaracağız. 
Bu suretle döner 'sermayenin verdiği imkân nis-
hetinde, doktorlara muayyen bir tazminat ve
rerek, kendileriyle anlaşmaya vararak muaye
nehanelerini terk etmelerini temin etmiş olaca-
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ğız. Bu tarzda hir çalışma Sağlık Bakanlığının 
kaydedebileceği muvaffakiyetlerden en büyüğü 
olacaktır. Yani 134 000; açıktır, mikrop saç
maktadır. Otobüsle lokantada, dolmuşta, sına
mada, her tarafta, şu Ankara Palasın salonla
rında 'bile, Ankara Palasın garsonlarında bile 
açık verem var. Balin Otelinin garsonlarında 
bile. Basil çıkarıyor ve saçıyor. Halbuki bugün 
yatak adedimiz 10 bin civarındadır. Asgari 
40 bin verem yatağımız bulunmalı iki ve hiç ol
mazsa basil çıkaran veremlilerin yarısını tec
rit edelim. Bunun iiçin Verem Savaş Dernekle
ri ve Umum Müdürlük hakikaten çok büyük 
çalışmalar yaptı. Şimdiye Ikadar Türkiye'de 
34 582 000 küsur, gerçi nüfusumuzdan fazla, 
fakat ikişer, üçer defa bâzı şahıslara tüberki-
loz teşhisi yapılmış ve vaka tesbit 'edilmiş. 
11 960 000 kişiye de BCC aşısı yapıldı ve böy
lece Verem Savaş Derneği ve onun Umum Mü
dürü bu kampanyanın 'başında olağanüstü bir 
mesai sarf etmişlerdir. Kendilerine huzurunuz
da teşekkür etmek benim için bir borçtur. Aşa
ğ ı -yukar ı 20 seneye yakın tüberkülozla meşgul 
bir arkadaşınız olarak, 'bu çalışmalar veremli
lerin azalmasında çok âmil 'olmuştur. Dispan
serlerde ayakta tedaviyi geniş mikyasta tatbik 
etmişlerdir. Böylece bize de yatak kazandırmış
lardır. Bu hususta da Bakanlığa ve onun Umum 
Müdürlerine teşekkül' ederim. Daha çok uzun 
konuşacak meseleler vardır. Fakat huzurunu
zu fazla işgal etmek istemiyorum, sizi her hal
de çok sıktım. 1963 yılı 'bütçesinin yurdumuz 
için hayırlı olmasını diler, hepinizi hürmetle 
selâmlarım. (Alkışlar) 

Hastanelerimize bu şekilde, bir ıslah sa
yılabilecek tedbirlerle bir imkân verdikten 
sonra halk sağlığı hizmetlerinde koruyucu 
hizmetde çalışan arkadaşlarımız için de bâzı 
tedbirler düşünmek zururetindeyiz. Kaldı ki, 
bu sahalar bizim için çok daha mühim saha
lardır. Bunun içinde önümüzdeki Sağlık Ba
kanlığı bütçesinde 224 sayılı Kanuna göre he
kimlere verilecek 8 milyon lira tahsisat var
dır. Bu yalnız Muş pilot bölgesine hasredil
miş değildir. Yaptığımız hesaplara göre Muş 
pilot bölgesi personel ihtiyacı yalnız 2 mil
yon lira ile halledilebilmektedir. Yılbaşından 
evvel Muş'ta tatbikatın yapılması mümkün 
değildir. Binaenaleyh, yıllık tahsisatın ta
mamını harcamak imkânı mevcudolmadığma 
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göre bu sene Muş 'bölgesindeki personele odi-
yeceğimiz para sadece 2 milyon liradır. Şu 
Iha! d e 6 milyon lira 'başka bir maksat için 'büt
çeye konulmuştur. Bu maksat şudur : Mem
leketimizin ..muhtelif yerleri sosyalizasyon sa
hası dışındadır ve gayrimüsait imkânları 
vardır. Bu bölgelere sağlık personeli .gön
derme imkânı mevcut değildir. Aynı memle
kette aynı sınıfta okumuş yetişmiş iki kişinin 
birisi Burhaniye'de gayet rahat ve mesut, di
ğeri ise Beytüşşebap'ta dünyanın büyük 
zulmüne duçar olmuş kanaati içindedir. Böy
le adalet olmaz arkadaşlarını. Bu durumu mut
laka, düzeltmek lâzımdır. Bu adaletsizlik yü
zündendir ki, Beytüşşebap gibi yerlerde se
nenin 11 ayında doktor bulunmaz, bulurumı-
yacaktır. Bu durumun düzeltilmesinden baş
ka. çare yok. Bunun için de beher doktora 
! 000 lira vermek şartı ile bu yi'l yalnız f>00 
kadro" temin edilecektir. Bu hususta Maliye 
Bakanlığı ile anlaşmış bulunuyoruz. Bu su
retle yeni bir çığır açılmış olacağız. Diğer 
yerlerde 'bulunan Hükümet tabipliği bâzı vi
lâyet merkezlerindeki sağlık müdürlükleri, 
Ankara'nın içinde bulunmasına rağmen mü
tehassıs barındırmaya imkân bula madiğimi iz 
ve takat bizim çalışmamız yönünden çok ehem
miyeti olan ana çocuk sağlık merkezleri, ve
rem mücadelesi gibi sahalarda arzu ettiğimiz 
elemanı bulabilmek için bunlara da tazminat 
vereceğiz. Bu 6 milyon lirayı bu sahalara har-
cıyacağız. Bunun kâfi olmadığını biz de bili
yoruz fakat bu sene 6 milyon, gelecek sene 
16 milyon ve daha sonraları da 26 milyon ola
cak ve bu hizmetlerimizi arzu ettiğimiz ke
mâl seviyesine eriştirebilecek ve personel dâ
vamızı da halletmiş olacağız. Bin lira tazmi
nat verdiğiniz takdirde herkes koşacaktır. Dü
şünün ki, şimdiye kadar 500 lira alıyorlar
dı. Bu suretle birçok kişi de çalışmak im
kânına, sahibolacaktır. 

Bir diğer tedbirimiz daha vardır, (feri kal
mış 'bölgeleri biraz daha cazip hâle getirmek 
için buralarda mevcudolan sağlık .merkezle
rine, şimdiye kadar mevcudolmıyan şekil ve 
nisbette yüksek başhekimlik kadrosu koyduk. 
Bu sene huzurunuza gelecek kadro kanunu
na göre, 150 aded başhekimlik kadrosu ko
nulduğunu göreceksiniz. Bu kadrolar sağlık 
merkezlerine aittir. Bunu küçümseyen arka-
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dağlarımız olabilir. Kendilerine hürmet ede
rim. Fakat bu da bir çıkar yoldur. Ben şim
di Beytüşşebap Sağlık Merkezi Başhekimine 
">00 lira ücret vereceğim. (Bravo sesleri) 

Demek ki, muhterem arkadaşlarım, personel 
mevzuunda da parça parça da olsa arzu ettiğimiz 
miktarda olmasa, bile Sağlık Bakanlığının bugün 
teşebbüsleri ve birtakım gayretleri var. Bunlar 
ilk defa olarak ele alman meselelerdir, yıllardan 
beri deva aranmış bulunmamış ve bulunamaz 
zannedilmiş meselelerdir. Arkadaşlarımın anla
yış ve müzaheretleri ile bu neticeler temin edil
miştir. 

Bir diğer tedbirimiz daha var. Sağlık Bakan
lığı doktor ve diğer personeli almakta olduğu üc
retin kifayetsizliği yetmiyormuş gibi, mevcud-
olan kadro kifayetsizliği yüzünden yıllardan beri 
terfi edemiyen arkadaşlarımız da vardır. Ben 
Sağlık Bakanlığında vazife aldığım günden beri 
böyle terfi edemiyen 400 kişinin müracaatı ile 
karşılaştım. Bu feci bir şey. Hem maaşı az, hem 
de terfi imkânı mevcut değil. Bu hususta süratle 
faaliyete geçtik ve Maliye Bakanlığını ikna ede
rek hazırlanan kadro kanun tasarısını Bakanlar 
Kuruluna sevk ettik 16 milyon liralık bir tahsi
satla kadro kanunu kabul edildi. Bakanlar Ku
rulundan çıktı. Yakında Yüksek Meclise 
gelecektir. Bu tasarı kanunlaştığı takdirde 
Sağlık Bakanlığında kâtibine kadar terfi edemi
yen durumda hiç kimse kalmıyacaktır. Bu dâ
vayı kökünden halletmiş olacağız. 

Bir diğer teşebbüsümüz daha var. Malûmu-
âliniz olduğu üzere Türkiye'de 13 600 doktor 
bulunmaktadır. Bunların hepsi resmî hizmette 
değildir. Aşağı - yukarı 4 - 5 bin kişi hizmette 
ve bir o kadarı da serbest hayattadırlar. Bunları 
da bu yeni temin edeceğimiz avantajlarla bün
yemize toplamak kolay olacaktır. întıbak Kanu
nunun çıkarılması için de hazırlıklarımız ilerle
miştir. Meselâ dışarda 10 sene, 20 sene serbest 
hekimlik yapmıştır. Ve meslekte de ilerlemiştir. 
Şimdi bunlar hizmete girdikleri takdirde 35 lira 
ile işe başlamaktadır. Bu mümkün değildir, ar
kadaşlar. Bu vaziyette bunlar için kapılar kapa
lıdır. Biz, Sağlık Bakanlığı olarak meseleyi ele 
aldık, süratle bir intibak kanunu hazırladık, ba
kanlıklara sevk ettik. Dışarda geçmiş olan hizme
tin 2/3 sinin kıdeme sayılacak ve vazifeye gel
diği zaman, bu nisbette bir kıdemle Sağlık Ba
kanlığı veya diğer resmî dairelerde hizmet almak 
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imkânına kavuşmuş olacaktır. Mâruzâtımı bura
da neticelendireceğim ve müsaade ederseniz şim
di arkadaşlarımın, cevaplandırılmasını istedik
leri birkaç suale cevap vererek huzurunuzdan ay
rılacağım. 

Sayın Celâl Ertuğ Adalet Partisi Sözcüsü 
olarak, «rakamlarla dolu bir liste, ne mâna, ne 
gaye, ne de ruh var» dediler. Bu bir telâkki me
selesidir. Görmek istiyenler, hakikaten ruh, mâ
na ve gaye bulunduğunu görmüşlerdir, ödenek
lerin bölümlerde dağılışı bütçenin tekniği icabı
dır. Eğer bu dağınık görünen ödeneklerin fonk
siyonel olarak toplanmasına gayret sarf edilirse 
ödeneklerin gelişigüzel serpiştirilmediği, muay
yen bir gayeye tahsis edildiği görülür. Böyle bir 
tetkik yapılırsa hizmetlerin beş ana gayeye ay
rıldığı görülecektir. Birincisi sağlık ocakları hiz
metleri yani köye kadar koruyucu hekimlikle 
ayakta tedaviyi götüren teşkilâtımız. İkincisi, 
koruyucu hizmetler; üçüncüsü, okullar ve eği
tim hizmetleri; dördüncüsü, yataklı kurumlar; 
beşincisi, sosyal hizmetler. İşte güvendiğimiz ve 
üzerinde titizlikle durduğumuz hizmetler bun
lardır. Bütün ruhumuz ve mânamız bu madde
ler içerisinde mevcuttur. Bunlara verdiğimiz tah
sisat sosyalizasyon için 33 milyon liradır. Bunun 
26 milyon lirası inşaatlar için, geriye kalan T 
milyon lirası ise diğer harcamalar içindir. Çe
şitli koruyucu hizmetler için 166 milyon, okullar 
ve eğitim hizmetleri için 35 milyon, yataklı te
davi için 307 milyon ve sosyal kurumlar için 23 
milyon lira ayrılmıştır. 

«577 milyon liranın tam mahalline masruf 
olmadığını ve israf bulunduğunu zannediyoruz» 
dediler. 

Hangi rakamda ne mahalde israf buldular? 
Bunu lütfen işaret buyursunlar. Biz de Bakan
lık olarak cevabımızı arz ederiz. 

Sağlık politikamız nedir? Bunun aksini büt
çede görmek mümkündür. Sağlık dâvamızın 
bir numaralı dâvası koruyucu hekimlik ve halk 
sağlığıdır. İki numaralı meselesi ise, tedavi edi
ci hekimliktir. Bunlar bu seneki bütçede arz 
ettiğim şekilde makesini bulmuştur. Bu bütçe
de şimdiye kadarki bütçelerde bulunmıyan ası! 
mâna ve hedefin koruyucu hekimlik olduğu 
için bu kısma, 36 milyon lira fazla ödenek ay
rılmıştır. Rakamları veriyorum: 36 milyon lira 
sağlık ocaklarına, 28 milyon lira vereme, 9 mil
yon lira, trahom mücadelesine, 40 milyon lira, 
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sıtmaya, 88 milyon lira diğer koruyucu hizmet
lere. Bu, programımızı koruyucu hekimlik sa
hasında yürütmekte olduğunu isbat etmektedir. 
Bunu tetkikat yaparak görmekte müşkilât eek-
miyeceklerdir. 

Yunanistan Sağlık Bütçesinin, umumi büt
çenin % 20 sine tekabül ettiğini beyan buyur
dular. Bir sağlık mensubu olarak % 20 yi ben 
de arzu ederim, ama bu rakamda hata olacaktır. 
Bir memlekette % 20 sağlık hizmetlerine ayrıl
dığını hiç zan ve tahmin edemiyoruz. Yüzde 20 
yi hatalı bir rakam olarak gördüğümü arz et
mek isterim. 

«Her ferdin, her türlü hastalığını ben tedavi 
edeceğim, böyle politika olmaz.» dediler. 

Biz, böyle bir iddiada değiliz. Prensiplerimi
zi Bütçe Komisyonunda da arz etmiştim, Sayın 
Ertuğ da orada idiler. Ben de aynı görüşü ifa
de ettim. Sağlık Bakanlığı böyle bir politika
da değildir. Aksine beleşçilikle mücadele ede
ceğimizi ifade ettim. Hakikaten ben de o kana
atteyim. Hiçbir devirde Türkiye'nin bütçesi, 30 
milyonu tedaviye alacak bir imkâna mâlik ola
maz. Bu takdirde fahiş hata işlenmiş oluyor. 

«577 milyonu 30 milyona bölersek fert başına 
13 lira düşer.» dediler. 13 düşmez, 19 düşer. 

150 bin yatağı asla düşünmüyoruz. Türkiye 
büyük yatak politikasına gidecek yerde koruyu
cu hekimlik sahasına giderse çok daha iyi neti
ceye sahibolur. 

Sosyalizasyon mevzuundaki görüşlerimizi 
aksettirdim. Kendi beyanları Adalet Partisi 
programlarına aykırıdır, bir partinin sözcüsü
nün böyle bir beyanda bulunması doğru değil
dir ve haklı değildir. 

Sağlık Baltalığı birtakım şahıs işleri ile meş
gul oluyor dediler, ben de kendilerine iştirak 
ederim. Sayın sözcü T. Büyük Millet Meclisi 
ve Senato üyelerinin 3 te birini temsil eden bir 
parti adına konuştuklarına göre her halde bu 
partinin mensupları buna iştirak ediyorlardır. 
Bunu büyük bir memnuniyetle karşılıyorum. 
teşekkür ederim. (Alkışlar) 

Bu yanlış addettikleri işi yapmazlarsa şa
hıslara ait işler üçte bir nisbetinde azalacaktır. 
Bunu büyük bir memnuniyetle karşılıyorum, te
şekkür ederim. (Soldan ve ortadan bravo ses
leri, alkışlar) 

Sayın Celâl Ertuğ bir tıp profesörüdür, isim 
yapmış olan bir doktordur. Beyanlarında bir 

— 298 — 

4.2.1963 0 : 3 
şeyler bulacağım ümidi içindeydim. Fakat hiç
bir şey göremedim. Karmakarışık bir bütçe, 
dediler. Bunun karışıklığı nedir, söylemediler. 
Asıl karmakarışık olan Sayın Celâl Ertuğ'un 
okuduğu rapordur. Biz yeni bir şey ieadetmi-
yoruz. Bütçelerin bir usulü vardır, bâzı yerler
de? hata olmuş olabilir, belki bâzı yerlerde atla
ma olmuştur. Fakat, ben daha haklı olduğumu 
zannediyorum. Karmakarışık olan Sayın Ertuğ'
ıın okuduğu rapordur. Raporda hiçbir irşade-
dici yol gösterici nokta göremediğimi, arz et
mek isterim. Ben, tenkidden üzülecek bir ar
kadaşınız değilim. Konuşmalarında, bana da 
bir şeyi öğretseydi, benden, daha tecrübeli, ben
den daha yaşlı bir profesördür, iyi yola gidebil
mem için prensipler koyup, bunları belirli bir 
şekilde ifade etseydi, kendisine müteşekkir ka
lırdım. 

«Hastanelerde ekonomik açıklık vardır.» 
diyorlar. Hastanelerimizde 1962 yılı içinde, ya
pılmış olan işi rakamlariyle arz ediyorum ve bu
nu ekonomik ölçülere göre ve hesaba tabi tutuyo
rum : Hastanelerimizde 3 489 363 kişi tedavi 
görmüştür. Yani poliklinik muayenesi yapıl
mıştır. Bunu serbest piyasadaki fiyatlarla mu
kayese edelim. Muayene ücretini 20 lira değil 
10 liradan ıhesabedelim, bunun tutarı 34 mil
yon lira eder. 607 767 kişi de yatakta tedavi 
görmüştür. Bir 'hastanın on gün yattığını ve 
günlük yatak ücretini de 40 lira hesabettiğimiz 
takdirde 243 milyon lira tutar. 869 535 kişi 
de lâboratuvar muayenesine tabi tutulmuştur. 
Beher lâboratuvar muayenesini 10 lira olarak 
besaibetsek 8 695 000 lira eder. 

443 000 röntgen muayenesi yapılmış. Be
herini 30 liradan heisa'bctsek 13 330 000 lira tu
tar. 101 bin büyük ameliyat yapılmış, 300 li
radan besabetsek, ki bu dışarda bin veya iki
limi liradan aşağı yapılamaz. 30 milyon da bu 
tutar, yekûn 330 milyon lira. 1962 yılında 
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Sağlık Bakan
lığına yatırımları da dâhil olduğu halde ver
diği para 307 milyon liradır. 330 milyon hasta
nelerin % 50 - 60 randımanla çalıştığı için 
yüzde yüzü ile çalışabilseler, 600 milyonluk 
ıbir netice istihsal etmemiz mümkün olur. 

«Ekonomik bakımdan raııtabl değildir.» id
diası ıhaklı değildir. Mamafih gönül öyle arzu 
eder ki daha verimli olsun. 
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Ben de kendilerinin tavsiye ettiği şekilde, 

hastanelerin reorganizasyon ihtiyacı bulundu
ğunu kabul ediyorum. 

«Dışarda tababet yapmaya müsaade edil
mektedir.» diyorlar. Arz ettiğim gibi Türkiye'
de ilk defa olarak Sağlık Bakanlığı bu mese
leyi en ciddî bir şekilde ele almış ve lâzmıge-
len tedbirlerin alınmasına başlamıştır. 

Sigortaların tesisi ile tedavi edici hekim
lik Devletin sırtından alınmalıdır. Bütün Tür
kiye'ye şâmil bir sağlık sigortası tesisi bugün
kü haliyle bir sağlık vergisinin tesisinden baş
ka bir şey değildir. Sigortaya köylü kentli her
kesi iştirak ettirmek demektir ki adam başına 
300 - 500 lira bir vergi düşer. Sayın Celâl Er-
tuğ arkadaşımız böyle bir vergi ihdasını teklifi 
kabul ederlerse ben de imza etmeye amadeyim. 
Bunları böyle yapmaktansa kademe kademe 
yapmak daha yerinde olur kanaatindeyim. 

Hekimlerin ücret zamlarının mâkul hale 
çıkarılması fikirlerine bendeniz de iştirak et
mekteyim. 

Hemşire meselesine gelince : 37 000 yatağı
mız, 1 000 küsur 'hemşire ve 1 200 de hemşire 
yardımcısı vardır. Buna göre 37 yatağa bir 
mektepli hemşire, yardımcıları da hesaboder-
sek 15 yatağa bir hemşire düşmektedir. 

Sayın Millet Partisi Sözcüsü Neşet Çetin-
taş ile aramızda büyük bir görüş ayrılığı yok. 
Bu sıhhi tesisler, sağlık şartları hakikaten bu 
memlekette ele alınması icabeden mevzulardır. 

Sonra hastanelerdeki yatak sayısı yetersiz
dir, diyorlar. Muayyen nisbette bir program
la bu yatakları artırmak kaıbil olacaktır. Ama 
esas kuvvetimizi polikliniğe evde ve. ayakta te
daviye, koruyucu hekimliğe vereceğimiz için 
fazla yatağa taraftar değiliz. 

özel sektör meselesinde de kendisi ile aynı 
fikirdeyiz. 

Döner sermayenin geliştirilmesi hakkındaki 
tedbirlerimizi arz ettim. 

«Sosyal hizmetler sahasında Bakanlığın 
çalışması yetersizdir.» buyurdular. Bu seneki 
bütçede sosyal hizmetler sahasında yüzde 50 
bir inkişaf gösterilmiştir, ilerde, yüksek hu
zurunuza Sosyal Hizmetler Kurumu Kanunu 
gelecektir. Bu kanun yüksek tasvibinize ıııaz-
har olduğu takdirde, hakikaten sosyal hizmet
ler saihasmda'ki çalışmaları ileri götürmek im
kânına bizi kavuşturmuş olacaksınız. 
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«Sağlık hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi, Mil

let Partisi olarak en samimî arzumuzdur.» de
diler. Hakikaten sosyalleştirme mevzuunda 
hepinizin yardımına ihtiyacımız vardır ve bu
na daJha çjok inanmaktayız. Bu büyük proje
lere millet olarak inanmadığımız ta'kdirde mu
vaffakiyetimiz güçleşir. Türkiye için sosyal
leştirme projesi en ideal projedir. Bunun her 
bölgeye götürülmesini temenni etmekteyiz. 
Sağlık Bakanlığı bu seneki hizmetler İçinde 
hizmetlerin tevziinde bir adalet göstermek için 
son derece titizlik göstermektedir. Yani bizim 
bütün isteğimiz; memleketin Batı'sı, Doğu'su, 
Kuzey'i ve 'Güney'ini şartları bakımından mü-
sav*i hale getirmek için hususi 'b'ir Mna gös
termektir. Yüzde yüz netice aldıık iddiası faz
la olur ama burada yapılması lâzımgelen her 
şey yapılmıştır. 

Bölge hastanesi kurmaya niyetiniz var mı 
diyorlar. Evet vardır. Memleketimiz 16 bölge
ye ayrılıyor, her bölgede bir hastane kurula
caktır. Biz de bu hastanelerin inşasına riayet 
etmeye mecburuz. 

İlâç ithal işinin eczacılara bırakılması mev
zuu ile kendileri ile beraber değiliz. Her şey
den evvel ihraç işi bir ticaret işidir. Hiçbir 
zaman bir ithal mevzuu ticaret mevzuu bir 
meslekin mensuplarının inlhisarma bırakılamaz, 
bu Anayasaya da aykırı olur. 

İlâç kontrol lâlboratuvar tesisi düşünülmek
tedir. Bu vazifeyi görmekte olan Hıfzıssıhha 
Enstitüsü tekâmül ettirilecektir. İlerde bir 
kontrol lâ'boratuvarı daha açmak düşünceleri
miz arasındadır. Hastanelere eczacı ücretleri
nin artırılması zaten düşünülm'üştür. Haliha
zır durumu ile tatminkâr olmaktan uzaktır. 
Devlet hastanelerinin yüzde 90 ı eczacısızdır. 
Kabul ettiğimiz tazminat sisteminin imkân ver
diği miktarda ve bir kısım hastanelerimize te
min edeceğimiz kadrolarla eczacı bulmak 
mümkün olacaktır. 

İşçi Sigortalarının, eczanesi bulunmıyan yer
lerde eczane açması mevzuu 'daha evvel Ba
kanlığımıza aksetmiştir. Bu mevzu tetkik ko
nusudur. Kendilerinin arzu ettiği neticeyi elde 
edebiliriz. 

Yüksek Eczacılık Şûrası Kanunu elimizde
dir, kısa bir süre içinde Hükümet ve Meclis-

'lere sevk edilecektir, 
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Saraçoğlu -arkadaşımız politikamızı destek

lediler, geri kalmış bölgeler kaderleri ile haş
haşa bırakılmıştır, dediler. Sağlık Bakanlığının 
bütçe tahsisatlarını tetkik -ettiğimiz takdirde 
görürüz ki, sosyalizasyonun tatbikatı geri kal
mış (bölgelerden başlamak suretiyle olacaktır. 
Bu suretle geri kalmış bölgelere bir öncelik 
verdiğimizi görmekle kendileri -de memnun ola
caklardır. 

'Koruyucu hekimliği de önemle ve öncelikle 
ele alıyoruz. 

Sayın C. K. M. P. Sözcüsü arkadaşımızla da 
'birçok noktalarda muta'bakat halindeyiz, im
kânlarımızın kifayetsizliğini biz de ka'bul ediyo
ruz. Fakat bu sene geçen senelere nazaran Sağ
lık Bakanlığı daha iyi bir duruma getirilmiş
tir. 

Personel mevzuunda aldığımız tedbirleri arz 
ettim. 

Ana - çocuk sağlığına <pek lönem verilmiyor, 
dediler. Bilhassa, sağlık hizmetlerinin sosyal
leştirmesinde ana - çocuk sağlığı en başta ele 
aldığımız bir mevzu olacaktır. Bu mevzua, ya
ni ana - çocuk sağlığı mevzuuna, yeni inkişaf 
sahaları açarak yeniden 8 vilâyete yaymış ola
cağız. Diğer vilâyetlerde bulunan ana - çocuk 
sağlığı teşkilâtı da tekamül ettirilecektir. Bu
rada çalışan arkadaşlarımıza da tazminat ver
meyi düşünüyoruz. 

iSaym Mehmet Ali Demir, Sayın Âli Aksoy, 
Talât Oran arkadaşlarımızın ikazlarından fay
dalanacağız. 

Talât Oran arkadaşımız sağlık müesseseleri
nin idarelerinin tek elden yapılmasını ileri sür
düler. Malûmunuz olduğu gibi, esasen kalkın
ma plânında da kabul edilmiş bir prensibe gö
re, ilk 5 yıllık plânda, İşçi Sigortalarına bağlı 
olanlar dâhil (bütün sağlık müesseselerinin Sağ
lık 'Bakanlığına devri, sonra, ordunun muayyen 
sahra ve özel hizmet hastaneleri müstesna ol
mak üzere, öteki sağlık müesseselerinin Sağlık 
Bakanlığı ile müşterek işletilmesi bahis mev
zuudur. 

Sayın Zaloğlu, sağlık hizmetlerinin sosyali
zasyonunun, köylünün ayağına sağlık hizmetle
rinin 'götürülmesinin hayalî 'bir fikir olduğunu 
söylediler. Bir fikir, ama, hayal değil, proje
dir. Sosyalleştirme ile hekimlik köylünün aya
ğına kadar (gidecektir. En büyük fedakârlık, 
hizmeti köylünün ayağına götürmektir. Ciddî, 
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elle tutulur, gözle görülür tedbirleri almış olu
yoruz. 

Sosyal hizmetlere kâfi derecede yer veril
memiştir, buyurdular, arz ettim % 50 nisbette 
bir artma ile huzurunuza geldik. Sosyal Hizmet
ler Kanunu kabul edildiği takdirde kendilerini 
daha iyi bir şekilde tatmin etmek mümkün 
olacaktır. 

Nüfusunuz artıyorsa, sağlık hizmetlerinin 
mükemmelliğinden değil Türk anasının velû-
diye'tindendir, dediler. Sağlık hizmetlerini be
nim kadar ten'kid eden bir arkadaş olmadı. Ama 
yapılan büyük hizmetleri de büsbütün inkâr 
etmiyelim. Büyük bir fedakârlık ve feragatle 
çalışan hepimizin iftihar edeceğimiz 'bir sağlık 
ekibi mevcuttur. 10 - 15 sene evvelini hatırla
yın arkadaşlar. Sıtmanın hu memlekette ne bü
yük 'bir afet olduğunu ne çalbük unuttunuz? 
Köylerde, huünkü telefatın en aşağı bir misli
ne yakın telefata sebebiyet veren sıtmayı koca
man dalaklariyle, kocaman karınlariyle, sap
sarı benizleriyle sokaklarda dolaşan çocukları 
gördüğünüzü ne çabuk unuttunuz. 

Medeni memleket seviyesine çıkalım, bugün 
birçok meseleler halledilmiş değildir. Bu doğru 
fakat, büsbütün hiçbir şey yapılmadı demek, 
hakkaniyete uymaz. Bu esasen beni alâkadar et
mez, ben bakanlığa geleli henüz 6 ay oldu fa
kat eski arkadaşlarımın hakkını teslim lâzım
dır. 

Kıymetli zamanınızı çok fazla aldım, arka
daşlarımın beyan ve ifadelerinde kıymetli.pren
sipler, 'bizim için kıymetli birer ikaz mahiye
tinde «olanlar <vardır. Onlardan ilerideki çalış
malarımızda istifade edeceğiz. Sağlık Bakan
lığı bütçesi münase'betiyle kıymetli fikirleri ile 
bizleri ikaz eden arkadaşlara şükranlarımı arz 
ve uzun boylu izahatımı dinlemiş bulunduğu
nuzdan dolayı sizlere saygılarımı sunarak hu
zurunuzdan ayrılıyorum. (Sürekli alkışlar) 

BAŞKAN — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanımızı dinlediniz. Son söz senatöründür. Söz 
Sayın Ertuğ'undur. ö rüp adına mı efendim? 

CELAL ERTUĞ (Elâzığ) — Evet efendim 
grup adına. 

BAŞKAN — Grup adına tercilıan söz veri
yorum. Buyurun 

ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA CE
LÂL ERTUĞ (Elâzığ) — Sayın Başkan, muh-
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terem, senatörler ve kıymetli Bakan ve Sağlık 
Bakanlığının değerli erkânı. 

Muhterem Sağlık Bakanının değerli izaha
tını dinlerken, Sağlık Bakanlığımız hakkındaki 
kanaatlerimize biraz daha vuzuh geldi, maru
zatımızı biraz daha mânalandırmak mümkün 
oldu. Onun için, sözlerime başlarken kendileri
ne çok teşekkür ederim. 

Efendim, Muhterem Bakan, Partimizin gö
rüş tarzını izaha çalıştığım sıralarda bilhassa 
sosyalizasyondan neler anladığımızı ifade eder
ken, «Partimiz Tüzüğünün bu husustaki anla
yışına aykırı beyanda bulunduğumuzu» ifade 
ettiler. Müsaade ederlerse,. tüzüğe hassasiyetle 
riayet ettiğimizi ve kendilerinin burada okumak 
lûtfunda bulundukları metnin mefhumu için
den asla çıkmadığımızı bir kere daha tekrarla
mak isterim. Burada, yalnız, sözlerimizin başın
da, ifade ettiğim gibi, belki Sayın Bakanın 
dikkatinden kaçmıştır, biz parti olarak, fert 
hürriyetine, insan haklarına sahip toplumun 
saadetine her şeyin önünde kıymet veririz. Sa
lık hizmetlerinde esasa dayanan bir sosyalizas
yona inanıyoruz. Sağlık hizmetlerinde, bizim 
tüzüğümüzde yer alan bir sosyalizasyon mev
cuttur. Yalnız bizim inandığımız sosyalizasyo
nun esası ile bugünkü Hükümetin tatbikat saha
sına koyduğu, plânın esprisi içinde mütalâa 
ettiği sosyalizasyon mevzuu arasında büyük bir 
fark vardır. 

Mulhterem Bakan burada, 'bendenizin sözle
rinden hiçbir şey anlamadıklarını, ve hiçbir mâ
na ifade etmiyen bir konuşma yaptığımı, be
yan buyurdular. Bunu benim kifayetsizliğime 
versinler. Fakat ben kendilerini çok dikkatle 
dinledim. Birçok noktalarda bizim izah ettiği
miz fikirleri âdeta aynen naklettiler. Demek 
ki, birçok hususlarda ne söylemek istediğimizi 
anlatabilmişiz. Buna memnun oldum. Ancak 
Muhterem Bakan birçok hususlarda derin te
zatlar içindedir. Şimdi huzurunuzda bunları 
tekrar edeceğim. 

Efendim, biz, sağlık hizmetlerinin bâzı saha
sında sosyalizasyonu reddetmiyoruz. Tüzüğü
müzde de mukayyet olduğu üzere «Batı anla
mında bir sosyalizasyonu ve sosyal adaleti biz, 
demokratik parlömanter sistem içinde kabul 
ediyor ve bunların böyle bir sistem içinde ger
çekleşeceğine inanıyoruz. Sosyalizasyon, bir ce
miyetin nimetlerinden eşit şekilde istifade et-
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mek ise biz bunu Devlet avucundan değil, cemi
yetin zemininden almak istiyoruz. Diyoruz ki, 
sosyalizasyonun gerçekleşmesi için sosyal sigor
talar olmalıdır. îşte Batı âlemi. İşte Batı sos
yalizasyonu... 

Bakan buyuruyorlar ki, bizim bütçemiz mu
vaffak olmuyor. Çünkü bütçemizin % 90 ı, te
davi edici hekimliğe bloke edilmiş, % 10 u an
cak koruyucu hekimlik sahasına tahsis •edilmiş
tir. Şimdi, biz bunu değiştirmeye çalışıyoruz, 
diyorlar, hususi teşebbüse yer vereceğiz diyor
lar, hususi hastaneleri, serbest hekimliği destek-
liyeceğiz, ihya edeceğiz diyorlar. Sonra birden 
tam bir dönüşle başka yöne kayıp büyük bir 
müjde ile sosyalizasyondan bahsediyorlar. Ve 
diyorlar ki ; bu memleketin sağlık hizmetlerini 
sosyalizasyon plânını tatbik suretiyle tahakkuk 
ettireceğiz. 

Hastane yataklarımızı çoğaltacağız, hekim
leri yalnız Devlet sektöründe çalışmaya mecbur 
tutacağız. Türkiye'nin her tarafında sağlık mer
kezleri, köy sağlık ocakları, bölge hastaneleri 
açacağız. Ben bu şekilde bir sosyalizasyonun 
olduğu yeri bilmiyorum. Bu memleketin bütün 
sağlık meselelerini halletmek için Devlet bir 
angajmana girerse, koruyucu tababet yanında 
150 bin yatağı işletmek mecburiyetindedir, de
miştim. Bakan biz yatak sayısını artırmak ni
yetinde değiliz, buyurdular. Oysa ki, kalkınma 
plânını tatbika memur olan Bakan, her yıl 1 300 
yatak açmaya mecburdur. Ve bu yolda sözleri 
ile icraatlarının tezat halinde olduğuna dair 
ben size bir misal vereceğim. Bugün Muş bölge
sindeki sağlık merkezinde, 15 er yatak mevcut
tur. Sadece ufak bir bölge. Tecrübe bölgesi. 
Bunun için bu bölgeye, sadece bu bölgeye 10 
milyon lira harcanmıştır. Muş bölgesi, Türkiye 
haritasında, Türkiye coğrafyasında bir milimet
re mesabesindedir. Türkiye'nin köylerini, köy 
ocaklarını ve köylerdeki hastaları, bunların ka-
nalize edecek sağlık merkezlerini, şöyle bir göz 
önüne getiriniz. Binlerce yatağa ihtiyacımız 
olduğu meydana çıkacaktır. Plândaki işlerin ta
hakkuk ettirilmesini derühde eden, bunu der-
uhde etmekten iftiharla bahseden ve sevinçle 
bunu beyan buyuran arkadaşımızın ne kadar 
büyük mesuliyet altına girdiklerini kendileri 
takdir buyursunlar. 

Sosyalizasyon anlayışımızı anlattım. Bizim 
sosyalizasyon anlayışımız Batı alemindeki sosya-
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lizasyon anlayışıdır. Meselâ alın İskandinavya 
memleketlerini ve ingiltere'yi. Bunlar hayat se
viyesi en yüksek olan memleketlerdir. Münaka
le imkânları en yüksek derecededir. İngiltere'
de sosyalizasyonun temelleri 1912 de atılmıştır. 
1.912 den itibaren sağlık hizmetleri tevsi edil
miş, yatak adedleri tesbit ve tevsi edilmiş, per
sonel temin edilmiştir. Bundan sonra 1946 da 
Bereviç, plânı yapılmıştır. Bunun da 4 sene mü
nakaşası yapılmış ve nihayet îşçi Partisi ikti
dara geldiği zaman sosyalizasyon olmuştur. Ba
tı anlamındaki sağlık sosyalizasyonunda temel 
unsur sosyal sigortalardır, işte Bakanın zihni
yeti ile aramızdaki ihtilâf buradadır. O diyor 
ki, biz Hazine imkânları ile Türkiye'nin sağlık 
işini Devlete yaptıracağım, biz ise bunun tahak
kukuna Devletin malî imkânlarının müsait ola-
mıyacağını, bilhesap ortaya koyuyoruz. Bugün 
dünyada iki rejim mücadelesi cereyan etmekte
dir. Bilhassa serbest teşebbüse istinadeden. 
parlömanter demokratik rejim, bir tarafta da, 
karşısında totaliter sosyalist rejim vardır. Bun
ların. arasında başka rejim yoktur. 

• Bakan buyuruyorlar ki, biz bir jecpe şofö
rünü oturtacağız, ve her tarafı dolaştıracağız. 
Böylece koruyucu hekimlik, yapacağız, tedavi 
hekimliği yapacağız. 

Sosyalizasyon, koruyucu hekimliği Devletin 
deruhte etmesidir, diyorlar. Bu ne demektir? 
Sosyalizasyon hastalığın tedavisinden, muayene
sinden, koruyucu tababete kadar her şeyi ihtiva 
eder. Ve bunu Devlet deruh.de etmiştir. Buyu
run Danimarka'ya, buyurun İngiltere'ye bakı
nız. Biz koruyucu tekimliği alacağız, tedavi he
kimliğini bırakacağız, diyorlar. 

ıSonra, diyorlar ki, sosyalizasyon memleket 
için büyük bir reformdur. Büyük bir tezat 
içinde olduklarını görüyorum. Efendim, Sayın 
Bakan, burada, şu bölümde şu kadar, bu bölüm
de bu kadar zam yapılmak suretiyle, 8 milyon 
ödenek ilâvesi ile birtakım tazminat vererek, 
hekimleri beş yüzer lira ile de olsa memnun ede
ceğiz ve dışarda çalışmalarına mâni olacağız, 
diyorlar. 

Biz burada iyi edici müesssel erdeki hekim
lerin aynı zamanda dışarda çalışmaya mecbur 
kaldığını kritik ettik. Fakat, hekimlerin dışar
da çalışmasına engel olmak maksadiyle değil; 
iyi edici hekimlik serbest tababete bırakılma
lıdır. dedik. Hastanelerde, Devlet hizmetinde 
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çalışmayı tercih eden hekimler, bu konsepsiyon 
içinde tatmin edici şartlarla çalıştırılmalıdır-
lar. Ve bu işi 500 lira ile değil, tam mânasiyle 
tatmin etmek suretiyle yapmak lâzımdır. Ama 
asıl Devlet sektöründeki sağlık tesisleri koru
yucu hekimlik vazifesi görmelidir. 

Şimdi, Bakana soruyorum; Muş'ta bir bölge 
açtılar, kaç doktor talibolmuştur? İki kişi ta-
libolmuştur, birisi emeklidir. Çünkü maaş kade
mesi öyle tertibolunmuştur ki, ancak 150 lira 
asli maaş alan kimsenin eline 3 000 lira civa
rında bir para geçecektir. Oysa ki, 150 lira asli 
maaşlı kimse elbette Muş'a gitmeye talibolmaz. 
Küçük maaşlının eline geçen bin küsur liradır 
ki, bu da cazip değildir. Muş'ta birçok tesis 
kurulmaktadır. Bu sabit tesisleri işletecek per
sonelimiz önceden hazır değilse yapılan masraf
lar heba olacaktır. Bir hizmet için bina ilk ih
tiyaç değildir. Filhakika küçük yerde de büyük 
işler yapılabilir. Bir han köşesinde dahi tıbbi 
servis yapılır. 

Buna mukabil milyonları döküp sabit tesis
ler yap, sonra da bu işliyemiyormuş, yazık oldu 
diye milletin sırtından vergilerle çıkardığımız 
parayı buralara israf et. İşte israf budur. Bu 
anlayış açısından bakarsak, yani her kuruşun 
mahalline masruf !olup olmadığına dikkatle ba
karsak 577 milyonun hepsi israf edilmiştir, di
yebiliriz. Bizim anladığımız mânada hakiki bir 
fonksiyon karşılığı olarak masrafların yeri bel
li bir sağlık politikası anlayışı içinde gösteril
memiştir. Bakan masrafları 5 bölümde (gösteri
yorlar. Bunu ben de biliyorum. Bütçenin bü
yük bir kısmı cari masraflara gitmektedir. Sağ
lık Bakanlığı kurulduğundan beri işliyen çar
kın reform e edilmesini istiyoruz. Meselâ bugün
kü Bakanlık kadar bir tüberküloz dairesi olma
sı lâzımdır. Bugünkü Bakanlık kadar bir in-
taııi hastalıkları kontrol dairesi olması lâzım
dır. Ve yine meselâ bugünkü Bakanlık kadar 
bir 'beslenme enstitüsü olması lâzımdır ve bu 
dairelerin tam mânasiyle teknik araştırma mer
kezleri, lâbiratuvarları olmalıdır. Teşrif ettik
leri zaman Sayın Bakan Batı memleketlerinde 
bunu göreceklerdir. Bunun tahakkukunu mo
dern Batı anlayışı ile işleyen politikası belli bir 
Sağlık Bakanlığı istiyoruz. 

Sağlık Bakanlığının evvelâ dimağından baş-
lıyarak, bir reorganizasyona gitmek ve burada 
Batı ölçüleri içinde, modern ve teknik esaslara 
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dayanan bir merkez kurulması zarureti vardır , 
dedik. Ve sözlerimizin başında, bizim, tamamen 
objektif olarak sağlık hizmetlerinin, sağlık iş
lerinin dana iyiye gitmesinden başka hiçbir 
maksadımız yoktur, dedik. Oturduğumuz iskem
le, her ne kadar muhalefet iskemlesi ise de, tek 
temennimiz, milletin selâmetidir. i 

Muhterem arkadaşlar; Bakan, buyurdular . 
ki, hastanelere şu kadar müracaat oldu, şu ka- 1 
dar müracaat karşılandı diye poliklinik reklâm- j 
lan verdiler. Evet, biz bunun aksini söyleme
dik. Şu kadar adanı hastanelere gelmiş, şu ka-
kadarına bakılmış, tedavi edilmiş, şu kadar 
adam, hastanenin bir kapısından girmiş, öteki 
kapısından çıkmıştır. 

Hastalardan kaç kişi iyi olmuştur, bunun 
için takip servisleri var mı?.. Evlerinde hasta
lar takibedilmiş midir? Akıbetinden hekim ola
rak haberdar değildir. Bunlardan ıstırap duyan 
bir insan olarak hastaneden çıkan hastaların ne 
olduğunu kimse bilmez. Vasati yatma süresini 
lütfen söylesinler, iyi olan ve vefiyatın nisbeti-
ni söylesinler. Hasta, hastanenin 'bir kapısından 
girer, bir kapısından çıkar, randıman nisbetleri 
düşüktür. Bu; ne Bakanın, ne de ondan evvel
ki Bakanların kabahati değildir; mevcut bir 
tecellisidir. 

Sayın Bakan, Sağlık Sigortası bir sağlık ver-
gisidir. Teklif etsinler, ben de imzamı koyarım, 
der. Sonra, sosyalizasyona şiddetle taraftarı ol
duğunu müjde olarak tebşir eden Sayın Bakan, 
lütfen bana dünyanın hangi yerinde sosyal si
gortalar temeline dayanmıyan demokratik bir 
sosyalizasyon vardır, onu söylesinler. Sadece 
Devlet elinde iş]iven. Devlet Hazinesine daya
nan sosyalize sağlık hizmeti bir tek yerde, Rus
ya'da vardır. Başka türlü sosyal sigortalar 
bâzı üzerinde kurulmamış bir sosyalizasyon 
var mıdır? Lütfen söylesinler. Yoktur. Sosyal 
sigortaları bir yengi telâkki eden bir Bakan 
sosyalizasyonun şiddetli taraftarı oluyor. Biz 
ise diyoruz ki, yapalım ama, sosyal sigortalar 
zemini üzerinden yapalım. Parti programımız
daki sosyalize sağlık hizmeti işte budur. Zaten 
'bugün şu kadar vekâletin, şu kadar bankanın, 
her memurundan sağlık hizmeti fonunu teşkil 
için muayyen bir parayı seve seve alırsınız. Bu 
usul bugün birçok memleketlerde tatbik edi
lir. Almanya bizden daha mı geridir? Niçin tu-
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tup milyonları yatırıp da hastaneler tesis etmi
yor? Niçin bu şekilde sosyalizasyon kanunu 
ile birtakım tesislere gitmiyor? Almanya'da da 
var sosyalizasyon, hem de çok güzeli var. Bizim 
burada Bakan ile sosyalizasyonu, sosyal adaleti 
anlayış farkımız meydana çıkıyor. Aramızdaki 
telâkki farkı bundan ibarettir. Sayın Bakan, 
sağlık servislerini, iyi edici tababeti işletebil
mek için, asgari 100 bin yatağa ihtiyaç vardır, 
dediğinde, asla yatak adedini artırmak niyetin
de olmadığını söylediler. Demin de arz ettim, 
Muş bölgesinde sabit tesisler İ5 şer yataklıdır 
ve her biri 175 bin liraya mal oluyor. Bunları 
yüzlerle çarpın ve Sayın Bakanın da bizimle 
aynı adedlere varacağına eminim. 

Efendim, burada birbirimizi tamamen hüsnü
niyet içinde tenkid etmemizin faydaları vardır. 
Ve ben cidden Bakana minnettarım. Bendeni
zin parti adına yaptığım tenkidleri alâka ile 
dinlediğini, anlaşılmaz diye tavsif ettikleri söz
lere yegân yegân cevap verdiler. Bunu önümüz
deki seneler için mutlu bir hâdise telâkki edi
yorum. 

Biz konuşmamızda iki tezi müdafaa ettik. 
Biri; sağlık politikamızın hudutları tâyin edil
memiştir, dedik. Bendenizi dinlediniz, Muhte
rem Bakanı da dinlediniz, Bakanın konuşmala
rındaki tezatları nazarı itibara alacak olursa
nız, sağlık politikamızın mihverinin tâyin edil
mediğini, yok olduğunu, tasdik buyuracaksınız. 
Muhterem Bakan tezatlarla dolu ifadeleri ile 
bizim bu tezimizi teyidetmiş oldular. Bu bakım
dan bu da iyi bir merhale, iyi bir adımdır. Ma
raz, millet huzurunda teşhis olunmuştur. 

Şunu ilâve edeyim ki, Sağlık Bakanlığı büt
çesi konuşulurken gayet sükûn ile geçmiştir. 
Bakanın hakikaten büyük bir hüsnüniyetle bir
çok şeyler yapmak -istediğine biz de muhalefet 
olarak kaaniiz. Aramızdaki fark görüş farkıdır. 
Biz diyoruz ki, yolumuzu tâyin edelim, ne yapa
cağımızı bilelim. Nasıl aylığımızı alınca ilk ev
velâ televizyon ve sair lüks şeyleri almayıp 
evimizin ihtiyacı olan mübrem şeyleri alıyorsak 
577 milyon gibi muazzam bir parayı da en müb
rem işlere harcıyalım. Devletin sağlık hizmetle
rinde yapacaklarını, vazife ve mesuliyetlerin 
hudutlarını tâyin ve tesbit eden bir politikayı 
tesbit edelim, diyoruz. 

Kanaatimizce Devlet gücünün büyük kısmı
nı koruyucu hekimlikte teksif etmelidir. Modern 
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bir. Batı anlayışı ile bünyesinde re organizasyo
na girişmelidir. Bu bütçede böyle bir espri yok
tur. Taşıma su ile eski bir değirmeni döndürme 
gayreti vardır. Bugün sosyalizasyonun da yolu 
budur. Hepsinin yolu budur. Batı memleketle
rine bakalım, aynı yoldan geçmişlerdir. 

Mâruzâtını bundan ibarettir. 

Bakanı bilhassa hürmetle selâmlar, tekrar 
teşekkür ederim. (A.P. sıralarından bravo ses
leri, alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun 'Sayın Bakan. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
YUSUF AZİZÖÖLU (Diyarbakır Milletvekili) 
—- Muhterem arkadaşlarım ; Sayın Prof. C. Er-
tuğ'un, beyanlarında düzeltilmesi zaruret halin
de olan bâzı hususlar olmasa idi, huzurunuzu 
tekrar işgal etmiyeeektim. 

Benim, hüsnüniyet salıibi olduğumu ifade 
etmek suretiyle iltifatta bulundular, kendileri
ne teşekkür borçluyum. Bendeniz de ayni şekil
de ve ayni İrisle, meşbuum, şüphe mevzuubahs-
değildir. Nitekim beyanlarımda arz ettim. Bu 
konuşmalara, bu murakabe ve tenkide parti po
litikasının karışmamış olmasını şayanı şükran 
buldum. Yalnız aldandıkiarı bâzı mühim noktalar 
var. Benim tezat içinde olduğumu ileri sürdü
ler. Bu doğru değildir. Kendilerinin mebdei ha
reketleri yanlış olduğu için çok büyük fahiş bir 
hata içine düştüler. Bizim bugün yapmakta oldu
ğumuz sosyalizasyon tatbikatı kendilerinin bu
gün sözcüsü bulunduğu Adalet Partisinin prog
ramı içinde yer alan programın, muhtelif mad
delerinde bahsi olan, izahı yapılan sosyalizasyo
nun ta kendisidir. Müsaadeleriyle okuduğum 
maddeye ilâveten bir ikinci madde daha okuya
yım. 

Madde 6. — Sağlık işlerinde bütün âmme 
sektörüne bağlı sağlık teşekküllerini Sağlık Ba
kanlığında toplıyarak köy veya köy merkezle
rinden bucaklardan başlayarak sağlık ocak
ları, ilçe ve il merkezlerinde sağlık mer
kezleri ve hastaneleri ve bölge hastaneleri 
tesis ederek buralara maddi kudretimiz dâ
hilinde bütün fennî imkânları ve iyi ye
tişmiş doktor ve personeli temin edeceğiz.» iş
te arkadaşlar, bizim dediğimiz de bundan başka 
bir şey değil. Bizim yaptığımız tatbikat da tıp
kı bu. Köy ve bucaklarda sağlık ocaklarını kur-

4.2.1963 0 : 3 
mak, kaza merkezlerinde sağlık merkezlerini 
kurmak ve vilâyetlerde Devlet hastaneleri kur
mak. Bunları teker teker anlattık. 

Şimdi mebdei hareketin yanlışlığı hususuna 
geliyorum. Diyorlar ki, «Döryüz yatak tesis ga
yesini yüzelli bin yatağa çıkaralım. Bu, içtina
bı gayrikabil bir şeydir, Çünkü, Muş vilâyetin
de yirmi ocak acılıyor, beher ocakta 15 yatak 
var. Türkiye'de JO 000 ocak açılacak» dediler. 
iyi tetkik etmemişler. Ocaklarda bir tek yatak yok
tur. Ocaklarımız sadece koruyucu hizmet ile 
ayakta ve evde tedavi hizmeti göreceklerdir. 
Kendilerinin söylediği üçüncü kademe sağlık 
merkezleridir. Binaenaleyh müdafaasını yaptı
ğım şeyde yanlışlık yok. Kendileri tetkik et
memişler. Mebdei hareket yanlış olursa elbette 
netice böyle olur. Biz sosyalizasyonu demokra
tik parlömanter nizam içinde anlıyoruz. Demok
ratik parlömanter nizamı çiğneyen bir hususun 
burada hatıra dahi gelmemesi gerektiği kanaa
ti içindeyiz. Yalnız tatbikatta anlayış farkları 
var. Diyorlar ki, «Bakan Bey sağlık sigortaları
na inanmıyor, bunun güç olduğunu söylüyor.» 
Ben bu mevzuun son derece mühim ve hassas 
olduğunu bildiğim için bu kısmı yazılı okudum. 
Sigorta mevzuunda görüşümüş bu : Ben sağlık 
sigortasına inanmamak salâhiyetine haiz deği
lim. 

Kalkınma plânı bunu Sağlık Bakanlığına va
zife olarak vermiştir. Vazife olarak ele aldığı
mız bu meselede Hükümet olarak ilk adımı at
tığımızı beyan ettim. Çalışma Bakanlığının işçi 
sigortalarına başka bir veçhe vermek suretiyle 
geniş bir sahayı kapsıyan ilk tatbikatına bera
berce başlamış bulunuyoruz. Bu husustaki ka
nun tasarısı pek yakında yüksek huzurunuza ge
liyor. Sigorta işini mutlaka Sağlık Bakanlığının 
yapması lâzım değildir. Biz Sağlık Bakanlığı ola
rak daha ziyade yapılacak olan ve yapılması lâ-
zımgelen, sağlık tesisleri ile ilgiliyiz. Her bakan
lık kendisine düşeni yapar. Ben burada bu mev
zuun ehemmiyetine işaret ettim. Biz birden bire 
bütün Türkiye'de 30 milyon nüfusu içine alacak 
bir sağlık sigortasının pek kolay bir şey olma
dığını, bunun adını adım, son derece hesaplı ola
rak ve teenniyle ele alınması lâzımgelen bir mev
zu olduğunu söyledim. 30 milyonu bir defada 
sigorta içine alacağım demek sağlık vergisi ala
cağım gibi bir mânaya geleceği için kendilerinin 
ihtiyatlı olmasını istedim. Yoksa ben sigortaya 

— 3 0 4 -



C. Senatosu B : 39 
inanmıyan bir insan değilim. Bu mevzuda Hükü- I 
met olarak beş milyon nüfusu içine alacak bü- I 
yük bir adım da atmış bulunuyoruz. Biz küçük 
değil, büyük hamleler yapıyoruz. Tatbikatta bir- I 
takım aksaklıklar, birtakım müşkülâtlar ve dü- I 
zeltilmesi icabeden hususlar olacaktır. Belki de- I 
nebilir ki, bu sigorta işleri ile Sağlık Bakanlığı I 
meşgul olmasın. Sağlık Bakanlığı tedavi işini I 
üzerine alsın. Sigoıta işini îşçi Sigortaları veya j 
buna benzer kurumlar yapsın. Çünkü, sigortala- j 
rın idare tarzı bambaşka bir mevzudur. Bu he- o 
nüz bir karara bağlanmış bir husus değildir. Arz I 
ettiğim gibi bunu bütün ilgili teşekküller, îşçi | 
Sigortaları, Sağlık Bakanlığı tetkik ediyor. Bu I 
Hükümetin müştereken karar vereceği bir konu I 
olacaktır, elbette bunun nihayet yolunu bıüaca- I 
ğız. Ben sigortalara inanmıyorum istikametin- I 
de bir beyanda bulunmadığımı zannediyorum. I 
Lütfen tekrar okusunlar notlarım buradadır. I 
Bizim mukaveleli hekim istihdamımız hususun- I 
da diyorlar ki, «îlân ettiler fakat doktor bula- I 
madılar. Çünkü bir hekimin eline geçen bin lira- I 
dır. Ben rakamını söyledim. Asgari 2 200 âzami I 
4 200 lira dedim. Rakamı veren benim. Bu as- I 
gari 2 200 liraya başka rakamlar da dâhil. Mü- I 
tehassıs 700 lira da ilâve ücret alacak. Bir de I 
başhekimlik vazifesi verilmişse 600 lira da ora- I 
dan alaeak. Yani asgari rakam 'S 500 lirayı bu- I 
lacak, âzami ise 5 bini geçiyor. Görülüyor ki, I 
durum fevkalâde avantajlı. Bu hizmetin ifası I 
için eleman bulmakta müşkülât eekmiyeceğimizi I 
huzurunuzda Sağlık Bakanlığı olarak rahatlık- I 
la ifade edebiliyorum. I 

Sayın Ertuğ «Yalnız bina ile olmaz» dediler. I 
Bina ile olmaz ama binasız da olmaz. Doğru, I 
yalnız bina idealimiz değildir. Fakat, bir bina I 
da olmadan Muş'un filân kazasının falan köyün- I 
de ne bir doktoru oturtabilirsiniz, ne de hizmet I 
gördürebilirsinîz. Bu işleri görmek için hizmet I 
binasına, lojmana ihtiyaç vardır. Binasız bu iş- I 
ler olmıyacağı için bina işine girişildi, binalar I 
bu sene ikmal edilecek, ikmal edildikten sonra I 
da tatbikata girişeceğiz. Kaldı ki, kanunlarda I 
bunu emrediyor, sosyalizasyon tatbikatına biz I 
hemen geçemiyoruz, noksanlarımızı ikmal edece- I 
giz, ondan sonra da tatbikata girişeceğiz. I 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 577 mil- I 
yon lirayı israf etmiştir diyorlar, lütfetsinler ben I 
buna cevap veremiyeyim. Kendileri bunun ma- I 
demki israf edildiğini söylüyorlar, bizim tarafı- I 
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ınızdan buna verilecek bir cevap yoktur. Çünkü 
işin cevap verecek tarafı kalmamıştır. 

Randıman düşüyor diyorlar; bunu ben de iti
raf ediyorum. Hakikaten randıman düşüyor, bu
nu mutlaka ıslah etmek, hizmeti daha iyi bir 
istikamete götürmek ve vatandaşı daha çok mem
nun etmek bizim için vazifedir. Bu bizim sureti 
kafiyede vazifemizdir. Ben mükemmel olduğu 
iddiasında değilim. Bu yolda bir ıslahata gitmek 
mutlaka lâzım diyorum. Arz ettiğim gibi aramız
da tatbikatta ihtilâflar var. Bizim tatbik etmek
te olduğumuz sosyalleştirme projesi Sayın Er-
tuğ'un anladığı proje değildir. Esas gayesi baş
ta ana çocuk sağlığı, halk sağlığı ve koruyucu 
hizmet olan bir tatbikattır. 

Bu tatbikatta tedavi ikinci plânda mütalâa 
edilecektir. Yataklı tedavi ise 3 ncü plândadır. 
Daha çok ayakta tedavi, evde tedavi sistemine 
gidilecektir. Ve arz etiğim gibi koruyucu hekim
lik hizmetini köye, köylünün ayağına götürmek 
sistemi tatbik edilecektir. Esasen bu tatbikatta, 
bölgelerde bölge hastaneleri, vilâyetlerde Devlet 
hastaneleri mevcut idi. Biz bunları tekemmül 
ettireceğiz. 

Faraza Muş'da yapmak istediğimiz nedir? 
Muş'ta eskiden 75 yataklı bir Devlet Hastanesi 
mevcuttu, hastalar burada tedavi ediliyordu. Biz 
burada 50 yataklı bir hastane daha yaptırıyoruz 
yakında tamamlanacaktır. Hastaları burada te
davi edeceğiz ve bu konuda elimizden gelen gay
reti göstereceğiz. Biz, ingiltere'de olduğu gibi bu 
işi tatbikat sahasına birdenbire koyamıyoruz. 
Muş'un iki yüz bin nüfusunun tedavisini, ingil
tere'de olduğu gibi üzerimize alamıyoruz. Ancak, 
koruyucu hekimlik hizmetleri ile tedavi imkânı 
bulamıyan vatandaşları içine alacak bir tedavi 
sistemi kuruyoruz. Sağlık sigortaları sosyalizas
yonun tabiî neticesidir. Esasen 224 sayılı Kanun
da da vardır. Bu noktada ihtilâfımız yok. Bu 
ilerde yapılacaktır. Ama cemiyetin iktisadi, malî 
bünyesi el verdiği nisbette kademe kademe tat
biki mevzuubahistir. Yoksa esasta, sigortalar mev
zuunda bir ihtilâfımız yok. Ben sigortalar tatbi
katına inanmıyan bir arkadaşınız değilim. Mü
saadenizle cevaplarımı burada bitireyim. (Alkış
lar) 

RIFAT ÖZTÜRKÇlNE (İstanbul) — Bir 
sualim var. 
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BAŞKAN — Buyurun. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın l 

Sağlık Bakamınızın çok dertli bir bakan olduğu 
belli. Bizim de derdimiz hekim olduğumuz için 
aynı. Çok dertli olmasına rağmen bu derdin de
vası hususunda bu Meclise hangi kanunu getir
diklerini söylerler mi? (Söyledi ya, sesleri) 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
YUSUF" AZİZOĞLU (Diyarbakır Milletvekili) 
— Kanunları teker teker saydım. Müsaade eder
seniz tekrar edeyim. (Lüzum yok, sesleri) 

BAŞKAN — Söylediler efendim. Siz burada 
olmadığınız için öğrenemediniz. 

TALAT ORAN (Bilecik) — Söz istiyorum, 
Sayın Başkanım. Bakandan sonra konuşmak hak
kım var. 

BAŞKAN — Buyurun. 
TALÂT ORAN (Devamla) — Konuşmıya-

eaktım, fakat sempatik Bakan bâzı noktaları ka
ranlık bıraktılar, tavzih için söz aldım. 

BAŞKAN — Sayın Oran, karanlık ise sual 
sorun, cevap versinler. 

TALÂT ORAN (Devamla) — Efendim, hem 
konuşacağım, hem de sual soracağım. Muhterem 
Vekilin yaptığı beyanlarda, ben de Prof. Celâl 
Ertuğ arkadaşımızın ifadelerine uyuyorum, çok 
tezatlar var. 

Hekimlerin dışarı çıkmalarına elbirliği ile ça
re arıyalım, dediler. Bir çare teklif etmediler. 
Tedbirler ne olacaktır? Bendeniz çare arz ettim. 

özel sektöre geniş yardımlar, icabederse 
5 - 10 sene için vergi muafiyeti koymak şartiyle 
elindeki hastanelerin işletilmesi ve kademeli ola
rak özel sektöre devrederse elinde kalacak 
150 - 200 milyon lira ile, koruyucu hekimliği ra
hatça yapabileceğiz. 

Vekil Bey bir taraftan sosyalizasyon ve ko
ruyucu hekimliği tavsiye derken, diğer taraftan 
tedavi edici hekimliği daha uzun z,aman devam 
ettireceğiz, dediler. Bu tezattır. 

Uzun yıllar tedavi edici hekimlik sahasında 
gayretlerimiz devam edecektir, dediler. O zaman 
ücretli tedaviye nasıl gideceğiz? özel sektörü teş
vik için çalışmıyacaklar mı? 

Sigortaya yavaş yavaş gideceğiz, dediler. Ha
yır yavaş yavaş değil, kademeli fakat süratli " 
sosyal sigortaya gitmeye mecburuz. 

Biz, hiçbir zaman yataklarımızı Yunanistan 
seviyesine çıkarmaya mecbur değiliz, dediler. Na
sıl değiliz? 
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Türkiye'de 10 000 de 20 yatakla bu hizmet

leri görürüz, dediler. Hayır göremeyiz, (förecek
siniz yatakları özel teşebbüse verirseniz durum 
düzelecektir. 

Vekil tezatlar içindedir. Bir taraftan, Dev
let yataklarını çoğaltacağız, diyorlar, diğer ta
raftan Amerika'yı misal vererek ck 80 - 90 m 
özel sektöre aittir, diyorlar. Biz de özel sektörü 
teşvik edelim, diyorlar. Özel sektör himaye edil
mediği için böyle kalmıştır. Ağır vergiler altın
da bulunduğundan özel sektör inkişaf edememek
tedir. 

Ücretli tedavi : 
Bütün hastaneleri ücretli yapmak lâzımdır. 

Hakiki fakir köylü ise, hastane ücretini özel 
idareler, şehirli ise, belediyeler ödemek şartiyle 
hastanelerde yatırılmalı, diğer vakti, hali müsa-
idolanlar ücretli tedaviye tâbi tutulmalı ve böy
lece kademeli olarak sosyal sigortaya gitmek çok 
kolay ve süratli olacaktır. Kademeli olarak da 
mutlaka sosyal sigortaya gitmelidir. 

Sağlık Vekâleti de hastaları tedavi ile değil, 
koruyucu tababet ile, tüberküloz savaşı ile, tra
hom, frengi, sara, akıl hastalıkları, sıtma gibi 
mevzularla meşgul olmalıdır. 

Yardımcı personel üzerinde durmadılar. İn
giltere'nin nüfusu bizim bir buçuk mislimiz ol
masına rağmen, tıp sahasında yardımcı personel 
adedi 90 000 dir. Bizde bu rakam 0-000 in üze
rindedir. 

Halbuki Türkiye'de 60 000 yardımcı sağlık 
personeline ihtiyacımız vardır. Vekil Bey buna 
temas etmediler. Medeni memleketlerde 24 ya
tağa bir yardımcı personel düşerken bizde 37 ya
tağa bii' yardımcı personel düşmektedir, 15 
ten daha az. 

Oeiratsi ihtiyar bakım evleri için yeni tesis
ler kurmayı düşünüyoruz. 

İzmir Belediyesinin tesis ettiği ve faaliyette 
bulunan ihtiyar bakını evinin misal olarak Tür
kiye'de diğer kısımlarda açılması. Tedavi edici 
hekimliği idame ettireceğiz, diyorlar. 20 milyon 
lirayı muayyen bir politikanın idaresi için har
camıyoruz, diyorlar. Tedavi edici hekimliğe tah
sis ediyoruz, diyorlar. 

Biz de diyoruz ki; tedavi edici hekimliği özel 
sektöre bırak.. 30 milyonu da koruyucu hekim
liğe bırak ve işçi sigortaları ile is birliği yapa
rak, kademeli sigortaya gitmelerini arzu ediyo
ruz. Sağlık sigortaları için bir. zamana ihtiyaç 
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vardır, dediler. 1950 senesinde bir kanım teklifi 
getirdiğim zaman aynı eevap verilmişti. O za
man nazarı dikkate alınsaydı, 12 sene kazanmış 
olacaktık.. Bugün. Aynı söz ileri sürülüyor. Ha
yır arkadaşlar, bu işe bugün başlamalıyız.. 20 
sene sonra daha tamamlanmasa bile, bugün baş
lamış; oluruz. 

Sigortalara gitmek, cemiyetimizin bünyesine 
göre derin tetkikleri ieabettirecek bir meseledir, 
diyorlar. 

Esasen nüfusun 5 milyonu işçi sigortaları ta
rafından sigorta altına alınmıştır. 6 küsur mil
yonu da memur ye aileleri olarak esasen Devlet 
tarafından tedavi altına alınmış.. O da bir nevi 
sigortaya alınmış demektir. Geri kalan 15 mil
yon da 20 senede büyük şehirlerden başlamak 
şart iyi e kademeli sigortaya gidilir. Zira senede 
200 - 300 lira hekimlere para ödiyen bir aile 
bunun yarısını sigortalara ödemekle rahatça ken
disini sigorta ettirir. Bu hususu halkımıza ten
vir edersek kendilerine 15 - 20 sene içinde ka
bul ettirebiliriz. 

Sağlık Bakanlığını üzerime aldığımdan beri 
üzerinde durduğum meseleler şunlardır, diyor
lar.. Özel hastaneler. 

Vergilerin hafifletilmesi için uğraşmaktayım, 
diyorlar! 8 aydır Bakanlık bu yolda ne kadar 
mesafe kat et mistir? Yalnız nazariyatta kalmış
tır. 8 ay evvel kendileri ile konuştuğum gün ile 
bugün arasında iki santim fark yoktur. 

Devlet hastanelerinin çalışmalarındaki re
formlar lâzımdır. Bir taraftan yeni devlet has
taneleri açacağız, diyorlar. Bir taraftan halkı
mızı bu hastanelerde ücretli yatıracağız, diyor
lar. Tezattır. 

Hastanelerde resmî vazife göre mütehassısla
rın muaycnchanesiz. çalışıp, inanmış ve karar ver
miş durumdayız, dediler. 9 aydır ne kadar mer
hale kat'ettiler? 

Vekil makama geldiği gün aynı şeyi söylüyor
du. Bugün de aynı şeyi söylüyor. 9 ay az za
man değildir. Xe kadar mesafe katetmiştir? 

500 kadro için 6 milyon lira aldık. Gelecek 
seneler bunu 16 - 26 milyona çıkaracağız, dediler 
Hayır, çıkaramaz arkadaşlar, memleketin diğer 
dertleri yok mu? Devletin elindeki hastaneleri 
kademeli olarak özel sektöre devretmezseniz, bu 
işin altından kalkamazsınız. Sayın Bakan 400 
kadro için bir saate yakın konuştular. Buna kar
şılık Vekâletin sırtındaki yükü % 50 nisbetin-

— 307. 

4.2.1963i 0 : 3 
de azaltacak, tedavi hakkındaki tavsiyelerimize 
cevap da vermediler, 5 senelik plâna bu çok muğ
lâk bir şekil de alınmıştır. 

Sosyal sigortalara gideceğiz, fakat birden gide
meyiz, dediler. Biz de öyle iddia etmiyoruz, ka
demeli olarak, meselâ; bu sene, İstanbul, Ankara, 
İzmir gibi vilâyetlerden başlar. 

20 ilâ 30 sene sonunda bütün Türkiye'yi bu
na teşmil et, Biz, bunu rica ediyoruz. 

Evvelâ bina lâzım diyorlar.. Bina kâfi değil
dir. Personel şarttır.. Kalifiye bir personel ile, 
ufak bir binada dahi sağlık hizmetlerini görmek 
imkânı vardır. 

Muş'un 200 000 nüfusunu tıpkı ingiltere'de
ki gibi sosyalizasyon bünyesine alamıyoruz, di
yorlar. Tabiî böyle olmaz. Sosyal sigorta zemi
nine dayanmıyan sosyalizasyon ihdas edilemez... 

Tekrar rahatsız ettiğim için özür dilerim. 
Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı bütçesi üzerindeki konuşmalar bitmiştir. 
Bölümlere geçilmesini oylarınıza sunacağım. 

Kabul edenler... Etmiyenlcr... Kabul edil
miştir. 
B. Lira 

Birinci kısım - Ödenek ve 
benzeri özlük haklar 

101 Bakan ödeneği 12 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenlcr... Kabul edilmiştir. 

ikinci kısım - Personel 
. giderleri 

1 - Maaşlar ve ücretler 
201 Maaşlar 114 709 375 

BAŞKAN — Kabul edemi er... 
Et.m.ivenlcr... Kaimi edilmiştir. 

202 Ücretler 89 464 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

204 Yabancı uzman ve hizmetli
lerle bunlara yardımcı perso
nelin ücretleri 1 716 720 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

II- Başka inaklar 
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 

gereğince yapılacak zam ve" 
yardımlar 2 796 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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209 
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217 

220 

301 

302 

303 

304 
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Yabancı dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığı
na yapılacak ödemeler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil ödeneği 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Ek görev tazminatı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaıbul edilmiştiır. 
2124 sayılı Sağlık hizmetlerinin 
sosyalleştirilmesi hakkındaki 
Kanuna istinaden istihdam. 
edilen mukaveleli personel 
ücretleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

Merkez daireleri büro gider
leri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştin'. 
Vilâyetler büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştiır. 
Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştiır. 
Pasta telgraf -ve telefon ücret 
ve giderleri 
BAŞKAN -
Etmiyenler.. 
Kira /bedeli 
BAŞKAN -
Etmiyenler.. 

Kabul edenler. 
Kabul edil misti ı 
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9 000 

15 2121 000 

4 200 

629 900 

Kabul edenler... 
Kabul edilmiştir. 

8 000 000 

•Giyecekler 
BAŞKAN -
Ktmi yenler. 

171 000 

523 500 

60 000 

570 000 

668 300 

27 450 
Kabul edenler... 
Kabul edilmiştiır. 

Kabul edenler... 
Kabul edilmiştir. 
Kanun gereğince 

giderleri ve 
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807 Yolluklar 9 981 000 

BAŞKAN -
Etmiyenler. 

308 4598 sayılı 
ödenecek tedavi 
yolukları 195 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

309 Taşıt ^derleri 4 919 250 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

403 Temsil giderleri 15 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

405 1262 sayılı Kanunun 10 ncu 
maddesi tatbik giderleri 10 000 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

408 Huzur ücretleri 37 750 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

415 Sağlık müzeleri genel gider
leri 50 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

416 Okullar, kurumlar genel gi
derleri 9 610 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

421 Cüzzamla savaş genel gider
leri 420 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

422 Bulaşıcı ve salığın hastalık
larla savaş genel gidenleri 3 000 000 
BAŞKAM — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

423 Trahomla savaş genel gider
leri 1 250 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

424 Zührevi hastalıklarla savaş 
genel giderleri 600 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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425 

426 

427 

428 

429 

430 

432 

450 

451 

452 

453 

457 

Sıtma ile savaş genel gider
ler i 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Veremle savaş genel gider
leri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Hastaneler, sağlık ve sosyal 
yardım kurumları genel gi
derleri 135 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Hıfzissıllıha müesseseleri genel 
giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Sosyal hizmetler enstitüsü, 
akademisi okulu ve merkezi 
genel giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Sağlık ocakları genel gider
leri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
1593 sayılı Kanun gereğince 
çok çocuklu analara verilecek 
mükâfat 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Üniıversiıte ve yüksek okullar
da okutulacak öğrencilere veri
lecek burslar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yayın giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Staj giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
'Milletlerarası münaseibetlerin 
gerektirdiği giderler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kongre ve konferanslar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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476 Kurs giderleri 500 000 
6 400 000 BAŞKAN — Kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Beşinci kısım - Borçlar 

501 Geçen yıl borçları 17 000 
10 000 000 BAŞKAN — Kabul edenler... 

Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
502 Eski yıllar borçları 5 500 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

279 500 Altıncı kısım - Yardımlar 
601 Readaptasyon müesseseleri te

sis ve işletme giderleri 600 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 

3 400 000 Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
603 özel kurum ve derneklere 30 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

604 Kan bankası mütedaıvil ser
mayesine yardım 200 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Eıtmiyenler... Kalbul edilmiştir. 

606 Cüzza'm Savaş ve Araştırma 
Derneğine yardım 800 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

614 Korunmaya mulhtaç çocuklar 
hakkındaki 6972 sayılı Kanun 
gereğince birliklere yapılacak 
yardımlar 9 107 700 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

616 Amerikan ÇARE Teşkilâtı ta-
3 660 000 rafından yapılan ilave gıda 

yardımı dokıyı'siyle Türkiye'
de yapacakları idari ve her 

270 000 türlü giderler karşılığı olarak 
Merkez Bankasındaki OARE -
in fon hesabına yardım 350 000 

80 000 BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

653 Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı Memur ve Müstah-

6 170 965 demleri Yardımlaşma Derneği
ne (Memur ve müstahdemle
rin öğle yemeklerine yardım--

85 001 da kullanılmak üzere) 75 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

410 000 

1 000 000 
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Yatırımlar 
İ - Onarımlar 

Bina onarımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

II - İstimlâk ve satmalmalar 
Arazi ve bina satmalınmam 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

5 

3 
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'500 000 

386 000 

716 

I I I - Transfer 'edilen 
yatırım fonları 

Hastane, hemşire okulları ve 
sağlık merkezi yaptırmak üze
re teşekkül etmiş müteşebbis 
derneklere yardım 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

6 000 000 

IX - Makina ve tecjhizat 
alımları ve esaslı onarımları 

781 Makina ve teejhizat alım ve 
onarımı 23 649 160 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Sağlık Bakanlığı bütçesi Ibölümlerli bitmiş
tir. 

II — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü 1963 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu raporu (1/160) (S. 
Sayısı ı: 25) (1) 

BAŞKAN — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel 
Müdürlüğü 'bütçesine -.geçiyoruz. 

Hudut ve Sahiller Sağlık G-enel Müdürlüğü 
1963 yılı bütçe Kanunu 

MADDE 1. — Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğü 1963 bütçe yılı yatırımlar dışın
da kalan ödenekleri için, bağlı (A/ l ) işaretli 
cetvelde (gösterildiği üzere 3 737 690 lira ve ya
tırım giderleri içim de, bağlı (A/2) işaretli cet
velde gösterildiği üzene 7 ;340 000 lira ödenek 
verilmiştir. 

(V -
nundadır. 

15 S. sayılı basmayazı tutanağın \so-
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BAŞKAN — A / l işaretli cetvele ait bölüm

leri okutuyorum; 

B. 
İkinci kısım - Personel 

ıgiderleri 
I - Maaşlar ve ücretler 

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

202 Ücretler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

207 Yabancı dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 ne i maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

201) 5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına ya
pılacak ödemeler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

210 Temsil ödeneği 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

21.1 Gece Praitika ücreti 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

218 7458 sayılı Kanun gereğince 
• ödenecek kasa tazminatı 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

224 Emekli, dul ve yetim maaş
ları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

301 Merkez daireleri Büro gider
leri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

1 335 002 

938 900 

41 000 

257 480 

3 000 

226 800 

9 450 

141 750 

37 500 
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302 Vilâyetler büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
(Basılı'.kâğıt ve defterler 

"BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etniıiyenler... Kabul edilmiştin*. 
Posta, telgraf ve telefon' üc
ret ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kira bedeli 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
harcırahları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
'Taşıt giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

303 

304 

305 

306 

307 

308 

309 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

407 Geri verilecek paralar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

412 ilâç ve lâiboratuvar giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

414 Eşya taşıma ambalaj ve si
gorta giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

417 Vergi ve resimler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

418 Para taşıma giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

419 Mahkeme giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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74 000 

30 000 

22 000 

40 000 

55 000 

28 001 

11 500 

185 000 

5 000 

3 000 

7 500 

40 000 

1 000 

10 000 
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431 Sağlık itemizleme giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

447 7126 ısayılı Kanun gereğince 
Sivil Savunma Fonu karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.,. Kabul edilmiştir. 

451 Yayım giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

454 Sigorta giderleri • 
BAŞKAN —. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Beşinci kısım - Borçlar 
501 (Geçen yıl borçları 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

502 E'ski yıllar borçları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Altıncı kısım - Yardımlar 
•653 Hudud ve Sahiller Sağlık Ge

nel Müdürlüğü Memur ve 
Müstahdemlerimin Biriktirme. 
Sandığına Yardım (Memur 
ve müstahdemlerin öğle ye
meklerinde kullanılmak üzere) 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) cetvelini okutuyorum. 

A/2 - CETVELİ 

Yatırımlar 
I - Onarımlar 

701 Bina onarımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

II - İstimlâk ve sa t malım al ar 
705 İstimlâk ve satmalım al ar 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 

V - Etüt ve proje 
731 .Etüt ve proje 

• BAŞKAN — Kabul edonle r... 
Etmiyenler... • Kabul edilmiştiır. 

Lira 

175 832 

11 072 

2 500 

30 000 

2 400 

13 000 

170 000 

700 000 

400 000 
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H: Lira 

VI - Bina, hastane, okul, 
lojman ve garaj inşaatı ve 

esaslı onarımları 
741 ıBina inşaattı 5 970 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Btmdyenler... Kabul edilmiştir. 

IX - Mafcima ve. teçhizat 
alımları, esaslı onarımlar 

781 Makina ve teçhizat satma
lımı 100 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi tekrar okutup reylerinize sunaca
ğım. 

(1 nci madde teJkrar okundu.) 
BAŞKAN — Maddeci cetivelleriyle .birlik

te reylerinize sunuyorum. Kalbul edenler... Et
miyenler..'. Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Hudut .ve Sakiller .Sağlık Ge-
nel Müdürlüğü 1963 IBütçe yılı giderlerine kar
şılık olan gelir, 'bağlı .(13) işaretli cetvel'de gös
terildiği üzere .11 077 690 lira olarak tahmin 
edilmiştir. 

/BAŞKAN — (13) işaretli cetveli 'okutuyo
rum. 

OB. 
Birinci 'kısım 

1 Resimler 
BAŞKAN —- Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

Lira 

5 020 000 

îkinc'i kısım 
2 Çeşitli varidat 66 168 

BAŞKAN — Kalbul edenler... 
Etmiyenlier... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü ksım 
4 Geçen yıldan devrtolunaeak 

nakit >5 991 ;V2i2 
BAŞKAN — Kalbul edenler... 
Rtmiyenlier... Kabul edilmiştir. 

ikinci maddeyi tekrar okutup oylarınıza 
arz edeceğim. 

(İkinci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Maddeyi eetveliyle birlikte oy

larınıza arz ediyorum... Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğünce 19$3 Ibü'tiçe yılında el'de edi- 1 
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lecek 'gelir çeşitlerinden hler birinin dayandığı 
(hükümler, "bağlı (G) işaretli cetvelde »göste
rilmiştir. Bu cetvelde yazılı gelirin tark ve 
taihsiline 1963 'bütçe yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi 'eetveliyle (birlikte 
oylarınıza arz ediyorum... Kalbul edenler... Et
miyenler... ,Kalbul edilmiştir. 

İMADDE 4. — Hudut ve Salhiller 'Sağlık Ge
nel Müdürlüğünün 30 . '6 . 19139 tarilhli ve 3656 
sayılı Kanununun 19 ncu maddesine giren hiz
metlerine ait kadrolar, bağlı (D) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

'BAŞKAN — Maddeyi cetiveliyle birlikte 
oylarınıza arz ediyorum... Kalbul edenler... Et
miyenler... Kalbul edilmiştir. 

MADDE 5. — Hudut ve Salhiller Sağlık Ge-
nel Müdürlüğü teşkilâtı hakkındaki 13 . 5 .1940 
tarih ve 3820 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
c'e'tvelde yazılı kadrolardan, 'bağlı !(L) işaretli 
cetvelde gösterilenler 19'63 bütçe yılında kul
lanılamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi .eetveliyle (birlikte 
oylarınıza arz ediyorum... Kalbul edenler... Et
miyenler... Kalbul edilmiştir. 

MADDE 6. — Geçen yıl 'borçları bölümün
deki ödenek üstüne çıkan ve 19Ö2 yılı bütçe
sinin aidolduğu tertilbinlde 'karşılığı 'bulunan 
borçlar, ilgili oldukları hizmet bölümlerinden 
bu Ib'ö'lüme .Maîi'ye Bakan]ı'ğınea aktarılacak 
ödenekten, 

1928 - 1001 Bütçe yıllarına aid'olup da Mu
hasebe i ITmumiye Kanununun $3 ncü maddesi
ne göre zamanaşımına uğramamış ve karşılık
ları yılları bütçelerinde bulunan 'borçlar 1963 
yılı bütçesinin ilgili hizmet terltiiplerinden veya 
3 ve 4 ncü kısım bölümleri ile yatırım bölüm
leri bakiyelerinden eski yıllar borçları 'bölü
müne Mal'iye Bakanlığınca aktarılacak ödenek
ten ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-
yenl'er... Kalbul edilmiştir. 

MADDE 7. — Gider bö'lütml'erin'den yapıla
cak harcamalara ait .formül, bağlı (R) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi eetveliyle birlikte 
oylarınıza arz ediyorum... Kabul edenler... Et
miyenler... Kalbul edilmiştir. 

MADDE 8. — Bu kanun 1 Mart 19!63 tari
hinde yürürlüğe girer. 
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BAŞKAN — Maddeci kanul edenler... Etmi-

y enler... Kalbul edilmiştir. 
MADDE *9. — Bu kanunu Maliye ve Sağlık 

ve Sosyal Yardım Bakanları yürütür. 
BAŞKAN —- Maddeci 'ka'bul edenler... Etmi-

yenlier... 'Kalbul edilmiştir. 
Kanun tasarısı açık: oylarınıza sunulaıealk-

tır. (Yarın salbah, sesleri) Yarın saîbah Hu
dut ve Sahiller Sılhhat "Genel Müdürlüğü "büt
çesi açı'k oylarınıza sunulacağından Bakan 
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Beyin de yarın saat 10,30 da teşrif etmelerini 
rica ederiz. 

Bu kalbul edilmiş bütçeden dolayı kendile
rini tebrik eder muvaffakiyetler dilerim. (Şid
detli alkışlar, hayırlı olsun sesleri) 

Müsaade ederseniz 10 dakikalık ıbir istira
hattan sonra Gümrük ve Tekel Bakanlığı Ibüt-
çesinin görüşülmesine naşlıyalım. Yanı 11,12 
de toplanacağız. 

Kapanma saatu : 11,02 

DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 23,15 

BAŞKAN — Başkanvekili İhsan Hamit Tigrel 

KÂTİPLER : tfizam©ttin özgül (Gfcaziantep), Ahmet Çekemoğlu (Sivas) 

/ - Gümrük ve Tekel Bakanlığı bütçesi : 

BAŞKAN — Oturumu açıyorum; Gümrük 
ve Tekel Bakanlığı bütçesinin müzakeresine 
başlıyoruz. Yalnız Gümrük ve Tekel Bakan
lığı bütçesi ile Tekel Genel Müdürlüğü büt
çelerinin ayrı ayrı mı, beraber mi görüşüle
ceği hususunu reylerinize arz edeceğim. (Be
raber, beraber sesleri) Bâzı arkadaşlar ayrı 
ayrı görüşülmesini istiyorlar. (Beraber, olsun 
sesleri) Bu iki (bütçenin beraber görüşülme
sini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Söz, Millet Partisi adına Sayın Rifat Et-
ker'indir. 

MÎLLET PARTİSİ ADINA RÎFAT ETKER 
(Ankara) — Sayın Başkan, Sayın Hükümet 
erkânı ve muhterem arkadaşlarım; 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı ile, Tekel Ge
nel Müdürlüğü 1963 yılı bütçeleri üzerinde 
M. P. adına görüşlerimizi arz ediyorum. 

Devlet gelirleri yekûnunun mühim bir kıs
mımı teşkil eden Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
(Görünüşü itibariyle) Devlet bütçesine sade
ce gelir sağlıyan bir teşekkül gibi görünmek
tedir. Zira, 1903 yılı gelir tahminlerinde 741 
milyon lira Gümrük Vergisi, 557 milyon lira 

ile tekel maddelerinden alman Savunma Ver
gisi ve 744 476 688 lira ile ıtekel idaresi 
safi gelirleri ile bu bakanlık Hazineye 
2 038 588 860 lira varidat sağlamaktadır. Şu 
halde bu bakanlık devletin vasıtalı vergiler
de bir tahsil ve cibayet organı vazifesini gör
mektedir. 

Devlet bütçesine sadece gelir sağlıyan, 
bunun dışında bütün sosyal ve ekonomik me
selelere bigâne bir teşekkül gibi görülen Güm
rük ve Tekel Bakanlığın* yalnız vergi tahsil 
ve cibayet müessesesi olarak değil, hakiki 
fonksiyonu itibariyle âmme hizmeti karakte
rini taşıyan, müstahsili himaye eden bir hü
viyet taşıması lâzımdır. 

Tekel idaresinin safi kârı olarak göste
rilen 744 milyon lira halkın zaruri ihtiyaç
larına tekabül eden tekel maddelerini, bu 
idarenin halka nasıl ve insafsızca pahalı ola
rak arz ettiğini ve bu suretle yüz milyonlarca 
lira kâr temin olunduğunu bize göstermek
tedir. 

Kalkınma plânmiin iç finansmanını karşı
lamak için 1963 yılı bütçesinde yapılan bir 
milyar 154 milyon liralık bir ilâvenin bü
yük payı tekel maddelerine isabet etmiştir. 
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Vatandaşlarımız bu zamlardan haklı olarak 
şimdiden sızlanmaya başlamışlardır. 

Bakanlığın teknik çalışmalarına gelince : 
Gümrük işleri : Gümrük vergileri, bütçe 

bakımından gelir bütçesi içindeki .mevkiini 
muhafaza etmekle beraber fiyat temevvüçle-
rini takip ve ekonomik bakımdan müstakar 

. himaye tesis edebildikleri mabette faydalı ola
cakları şüphesizdir. 

1950 Brüksel (Nomanklâtür) isim listesi 
de kabul edilerek eski 'tarifedeki siklet esa
sının bırakılarak kıymet esasına göre tâyi
ni, bu istikrarı kısmen temin etmiştir. 

Brüksel Gümrük İş Birliği Müessesesi ta
rafından hazırlanan yeni isim listeleriyle izah-
nameler ve endeksler de yapılarak gümrük 
külliyatının ikmal edilmesi lâzımdır. 

Gümrük mevzuatında dış turizmi teşvik 
edici ve kolaylaştırıcı değişiklikler yapılma
sı zarureti vardır. Turizm, memleketimiz için 
büyük ölçüde varidat sağlıyacak bir mev
zudur. Gümrük kapılarında turistlere .elden 
gelen hattâ dünyada emsali olmıyan, her 
'türlü kolaylığın gösterilmesi menfaatimiz 
icabıdır, 

Gümrük teşkilâtı, bir taraftan ithalde alı
nan muhtelif vergilerin' tahsilatı ile vazife
li bulunmakta, diğer taraftan da çok taraf
lı Ticaret ve Tarife Anlaşması, Gümrük İş 
Birliği Müessesesi, NATO, SENTO ve Müş
terek Pazar mevzularında milletlerarası top
lantılarda faal rol oynamaktadır. İş kapa
sitesi artmış olduğu halde gümrük teşkilâtı 
elemanlarında teşkilât ve kadro bakımından 
bir artış olmamıştır. Kanunen terfi sürele
rini doldurmuş birçok gümrük memurlarının 
kadrosuzluk yüzünden terfi edemediklerini 
görmekteyiz. Bu itibarla bakanlığın, gümrük 
teşkilâtı elemanları için yeni kadrolarla ter
fi işini düzenlemesi gerekmektedir. Diğer 
taraftan bir gazetenin neşriyatından - Akşam 
Gazetesi - otomobil ithalinde İstanbul Güm
rük Teşkilâtında birçok suiistimallerin yapıl
dığı, bakanlığın mahalline müfettiş gönder
diğini öğrenmiş bulunuyoruz. Netice hakkında 
ıbilgi istiyoruz. 

Tekel Genel Müdürlüğü : 
Sınai ve ticari faaliyetleriyle devlete ge

lir temin eden Tekel Umum Müdürlüğü dâ-
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hili ve harici maddelerin imaliyle vatandaşın 
mühim istihlâk maddelerini karşılamaktadır. 
Bu hizmetlerin, yerine getirilmesinde başta 
tütün ve çay olmak üzere geniş halk tabaka
larının istihsalini kıymetlendirmesi yönünden 
fonksiyonu yurt ölçüsünde büyüktür. 

Çay mevzuunda Rize havalisinde bu işin sü
ratle gelişmesi, bu nımtaka halkının geçiminde 
ve refahında olduğu kadar, büyük ölçüde döviz 
tasarrufu yönünden cidden takdire değer bir 
olaydır. Ancak çay çok nazik bir nebat olup, 
ağacından koparıldığından itibaren ve güneş 
görmeden kısa bir sürede işlenmesi icabeden bir 
maddedir. Bu itibarla tekel idarelerinin çay ye
tiştiren bölgelerde ekim merkezlerini daha ge
nişletmesi, köyleri ve köylere giden yolların ona
rılması ve bu işi daha iyi bir düzene sokması, 
çay istihsalini artırma bakımından isabetli ola
caktır. 

Tütün ; Başlıca ihraç maddelerimizden olan 
tütün istihsali, iktisadi hayatımızda işgal ettiği 
ehemmiyetli mevki hepinizce malûmunuzdur. 
Tütün ekicilerinin menfaatlerini korumak, Güm
rük ve Tekel Bakanlığının asli vazifelerinden 
biri olduğuna şüphe yoktur. Her sene tütün sa
tışlarından kesilen c/c 5 lerin halen Ziraat Ban
kasında bloke edildiği söylenmektedir. Tütün 
müstahsilinin himayesi için banka kurmak ama-
ciyle kesilen ve-müstahsilin parası olan bu bloke 
paranın (Tütüncüler Bankası) açılması suretiy
le kıymetlendirilmesi lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Mavi küf hastalığı denilen bir düşman, tü

tüncülüğümüzü önemli bir şekilde tehdidetmek-
tedir. 

(»erek Tekel İdaresinin ve gerekse Tarım Ba
kanlığı Zirai Mücadele Umum Müdürlüğünün 
iş birliği halinde bu amansız düşmanla mücadele 
ettiğini görmekteyiz, akiminden hasadına kadar 
devamlı bir mücadele istiyen bu hastalıkla daha 
radikal bir mücadelenin yapılması şayanı arzu
dur. 

Muhterem arkadaşlar, Gümrük ve Tekel ge
niş ve çeşitli meseleleri ihtiva etmekte buna mu
kabil zamanımız mahduttur... Sözlerimi bitiri
yorum. 

Bakan ve mesai .arkadaşlarına başarılar di
ler, Yüce Heyetinizi selâmlarım. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Sayın Tanınan. 
A; P: GRUPU ADINA SABAHATTİN TAN-

MAN (İstanbul) — Sayın Başkan, Sayın sena
törler, Sayın Gümrük ve Tekel Bakanı ve Ba
kanlık erkânı. -

Adalet Partisi Senato Grupu adına cümlenizi 
hürmetle selâmlarım. Sözlerime evvelâ Gümrük 
mevzuundaki görüşlerimizi arzla başlıyorum. 

Memleketimizin Batı medeniyeti ve refahı se
viyesine ulaşmasını temin ve demokratik nizam 
içinde sosyal adaleti sağlamak anıaciyle plânlı 
kalkınma devresine girmiş bulunan devletimizin, 
•siyasi, iktisadi, ticari, zirai, 'malî, kültürel ve 
sosyal sahalardaki politikalarını izliyen, millî 
ekonomiyi her bakımdan geliştirmeyi ve yüksek 
menfaatlerimizi gözetmeyi hedef tutan bir güm
rük politikasını Hükümetin tâyin, tesbit ve de
vamlı surette takibetmesinde, Adalet Partisi 
olarak, fayda ve zaruret görmekteyiz. 

Gümrük mevzuatının günün icap ve ihtiyaç
larına uygun hale getirilmesi, teşkilâtın ve per
sonelin müspet semere verecek şekilde ehliyetli, 
dirayetli ve kifayetli bir duruma ifrağı muhak
kak ki, işlerimizin sıhhat, selâmet ve emniyet 
içinde yürütülmesini sağlıyan başlıca âmiller
dir. 

Ancak, başlangıçta, tevessül edilen ve mu
vaffakiyeti tam sağlar zehabını uyandıran bu 
tedbirler, umumi bir politikaya dayanmadığı ve 
l)iı politika herkesçe benimsenerek tahakkuku
na birlik ve beraberlikle çalışılmadığı takdirde 
neticesiz kalmaya veya cüzi faydalar teminine 
müncer olur. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığının bütçesinin 
Yüksek Senatoda müzakeresinden bilistifade bu 
lâzimeyi hatırlatmak ve Hükümetin dikkat na
zarına sunmak vazifemizdir. 

Bugün menfi tesirleriyle, iş hayatımızı, dola-
yısiyle bünyemizi rencide eden birtakım muğlak 
kararlar, tazyik edici tedbirler, lüzumsuz forma
lite ve kırtasiyeciliklere sebebiyet verilmesi key
fiyeti, temel prensiplere sadık, devlet daireleri 
arasında matlup bir koordinasyonun kurulama
mış ve bunlardan sâdır olan mevzuat ve ahkâmla 
da ahenkli bir tatbikat yapılamamış olmasıdır. 
Temel prensipler hâkim kılındığı ve ışığı altında 
işler tedvir olunduğu takdirde, günün şikâyeti 
engeller ortadan kalkar, arzulanıp beklenen ko
laylık,. vuzuh ve istikrar her sahaya inşirah ge

tirir ve plânlı kalkınmayı aksatmadan tahakku
ka da medar olur. 

Plânlı kalkınma devresine girmiş olmamız ve 
Batı dünyası ve milletlerarası teşekküllerle mev
cut yakın alâka ve münasebetlerimiz gümrükle
rimize düne nazaran daha çok önemli vazifeler 
yüklemekte ve ehemmiyetle üzerinde durulması
nı istilzam ettirmektedir. 

Bu sebeple günün icap ve ihtiyaçları karşı
sında kifayetsizliği muhtelif vesilelerle ortaya 
konulmuş bulunan Gümrük Kanunu, personeli 
ve teşkilâtı mevzuları üzerinde bir kere daha 
durmak ve görüşlerimizi açıklamak yerinde 
olur. 

.1962 senesi bütçesi Senato müzakereleri şıra
sında gümrüklerimiz mevzuunda fikirlerini açık-
hyan hatiplerimiz mevzuat, tatbikat, teşkilât ve 
çalışmalara etraflıca temas ederek İslahları yo
lunda telkin, dilek ve temennilerde bulunmuş
lardı. 

1963 malî yılı bütçesinin Bütçe Komisyonu 
müzakerelerinde 1962 içinde yapılan mesai ve 
başarılan işlere dair raportörler raporundan ve 
sorulan suallere alman cevaplardan tenkid ve 
talep mevzuları üzerinde bir dereceye kadar bil
gi edinilmiş ise de vazıh esasları görülüp mahi
yetleri anlaşılamadığından lâyikı veçhile tenev
vür edilememiştir. 

Verimli ve ahenkli bir çalışmayı tahakkuk 
ettirebilecek bir teşkilât ve buna ınüteferri mev
zuat, ancak, ilim, teknik, metot, ihtisas, geçmiş
teki tecrübeler, maddi ve mânevi ihtiyaç ve im
kânlara dayanmak ve yer vermekle meydana ge
tirilebilir. 

Avrupai bir Devlet ve çalışma derken, Ba
tılı komşularımızda veya medeni âlemde mev-
cudolanlara bakmamak, ilim ve teknik esasları
na riayet etmemek suretiyle düzenlenmeye uğ
raşmak hayal ve abesle iştigaldir. Bunlara biz 
ne kadar reorganizasyon, reform, rasyonel ça
lışma ilâh gibi tedbirleri izafe etmeğe çalışırsak 
çalışalım mahiyetleri değişmez ve kimse de biz
lerle hemfikir olamaz. 

Şu veya bu tesirler altında nevi şahsına 
münhasır bir nizam ve kısır görüş mahsulü 
d'ar çerçeveli sert mevzuat günün telâkkisine 
uygun değildir. 

Muasır Garp medeniyeti anlayışında idare, 
polis devlet telâkkisinden kurtulmuş hukuk 
devleti zihniyetine bağlanmıştır, tdareye mev-
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dıı hizmetlerin, bilhassa gümrük hizmetinin 
ağırlığı noktası 'günümüzde iş muhitleri ile 
idarenin uzlaşmasını, aynı bir gayeye tevcih 
etmesini teminden ibarettir. Bir taraftan ida
re, bahusus gümrük idareleri diğer taraftan 
istihsal ve imal dalları, ithal: ve ihraç cüziden 
bağdaşacaklar, müesses hulkuk nizamı içinde ce
miyetin yüksek menfaatlerine hizmet için iş 
birliği yapacaklardır. Bu maksatla mukave
leler akdedilmekte ve ittihatlar kurulmakta
dır. Memleketimizde İni gidişe ayak uydurmak 
mecburiyetindeyiz. 

Görüyoruz ki, gümrük siyasetimiz bu yön
lerden bâzı yeni mükellefiyetlere muhatap bu
lunmaktadır. Bakanlığın genel kurmayı mev
kiindeki erkânının günlük mesailerinden za
man ayırarak gelişmeler ve temasların ortaya 
çıkardığı ehemmiyetli meseleleri, gümrük si
yaseti, rejimleri ve icapları hizmetlerin ifası 
ve devamım, ihtilâfları bertaraf edecek ted
birleri, ahengi bozan ve huzuru kaçıran hâdi
seleri etraflıca tetkik ve müşahede altında bu
lundurması, tedbir ve çareler araması elzem
dir. 

Siyasi şahsiyet olalı Bakanın mevkii ve 
formasyonu tefarnıata girmeye ve işleri bu 
zaviyeden tetkıka müsait değildir. Olsa dahi 
vakit ve imkân bulamaz. 

Bakanlık erkânının vazifesi, tetkik ve mü
şahede neticelerini modern bir zihniyetle ya
pıcı tavsiyeler haline getirerek Bakana arz 
etmek ve gereğine tevessül ettirmektir. 

Karma Hükümet programlarında devlet 
dairelerinin reorganizasyondan ve personel dâ
vasını halledeceği ümidedilen Personel Kanu
nundan bahsedilmiştir. Bir Personel Dairesi 
kurulmuş ve personel dâvası da bütün memur
lara raci umumi bir keyfiyet olduğundan bu 
husustaki görüş ve düşüncelerimizi Personel 
Kanununun müzakeresi sırasında açıklıyacağız. 
Re organizasyona gelince, bundan maksat mev
cut devlet dairelerinin tetkikıyle hizmetlerin 
hiyerarşik nizam içinde en iyi ve verimli şekil
de devamlı çalışır hale getirilmesidir. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığının gümrükler 
mevzuunda yeni bir teşkilât kanunu hazırla
ması hasebiyle geçen sene bütçe müzakerele
rinde bertafsil izah edilmiş olmakla beraber 
bu baptaki partimiz görüşünü hatırlatmayı 
muvafık mütalâa etmekteyiz. 
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Mahiyet ve ışumülü bakımından bütün va

tandaşları ilgilendiren gümrük işlerinin neden 
gerektiği gibi işlemediği hususları bizce iki 
noktada toplanmaktadır. 

Biri, gümrük 'mevzuatının aktüalitesini kay
betmiş ve kıymet esasına uygun tedvin edil-. 
memiş olması, diğeri de, Gümrükler Umum Mü
dürlüğü merkez ve taşra teşkilâtının Tekel 
Genel Müdürlüğü gibi müstakil bir hüviyet 
sahibi oldurulamayıp, sırf bir bakanlık teşki
lâtı kurulmak maksadiyle, parçalanmış bulun
ması. 
Kuruluşundan itibaren incelendiğinde görü

lür ki, Gümrükler Umum Müdürlüğü, mâruz 
sebebe -mebni, kendine -ait teşkilât, personel, 
ihtiyaç ve işlere doğrudan doğruya tasarruf 
edememekte, dağınık nizam içinde de hizmet
ler başarılabildikleri kadarla kalmaktadır. 

Biz, bu mahzurları bertaraf etmek maksa
diyle gümrüklerimizi diğer yabancı memleket
lerde olduğu gibi müstakar ve tatminkâr 
bir reorganizasyona kavuşturmak, koordine 
bir çalışma ile mahiyet ve şümulü itibariyle 
devlet ve milleti yakinen ilgilendiren gümrük 
iş ve hizmetlerinin derli toplu bir nizam içinde 
verimli hale getirilmesini istiyoruz. 

Gümrük zabıtası ve hizmetlerini gören mu
hafaza idare âmir ve memurlarının da bütün 
teşkilât ve hizmetleri nefsinde cemedecek bir 
Gümrükler Umum Müdürlüğünde toplanması 
tasarruf ve maslahat icabıdır. Bunun başına 
ister bir bakan veya ister bir umum müdür ge
tirilmiş olsun veya ismine umum müdürlük ve
ya bakanlık denilsin veyahut bu hüviyetiyle 
bir bakana bağlansın ehemmiyeti yoktur. 

Bakan Bütçe Komisyonundaki beyanında, 
Teşkilât Kanununun Amerika'da organizasyon 
ve metot tahsili yapmış iki müfettiş ile yüksek 
dereceli iki memurun katıldıkları bir komisyon
ca hazırlanmış olduğunu ifade ettiğine göre 
ümidederiz ki, küçük çapta da olsa Birleşik 
Amerika Devletleri veya kıymet usulünü uygu-
lıyaıı Batı Devletleri Gümrük teşkilâtlarına 
mütenazır bir kuruluş derpiş edilmiş olsun. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı bütçesini ince
liydi denetçiler raporlarının son kısmında ye
ni Teşkilât Kanunu tasarısına temasla: 

İthalât, ihracat, milletlerarası transit, turizm 
ve turistik işlemlerin tatbikini sağlıyan ve bun-
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lara ait muameleleri yapan muayene memurları
nın statüsü, Maliye Hesap Uzmanları Kurulu-
nunkine uygun bir duruma getirilecek, merkez 
ve taşra teşkilâtında yapılacak reorganizasyon 
ile görev, salâhiyet ve sorumluluklarını müdrik, 
işlerin emniyet ve süratle işlemesini temine 
muktedir vasıfta idare memur ve âmirlerine sa-
hibolunacaktır. 

Denilmiştir. 
Bu ifade ile muayene, tahakkuk ve diğer 

gümrük işlemleriyle muvazzaf muayene memur
larının kifayetsizliği ve merkez ve taşra idare 
memur ve âmirlerinin de ne halde bulundukları 
ikrar edilmiştir. 

Ancak sadece muayene memurları statüsünü 
değiştirmek ve Maliye Hesap Uzmanları Kuru
luna benzer bir sınıf ihdas etmek meseleyi hal 
eder ve işleri yürütür mü? Bu mesele üzerinde 
durmak ve düşünmek icabetmez mi? Meslekî 
bilgiyi, ihtisas ve tecrübeyi en çok gerektiren 
ve devlet haklarını korumakla muvazzaf bu sı
nıf memurların yetişmelerini sağlıyaeak güm
rük meslek kursu tedrisatı ve tedrisat müdde
ti kâfi inidir? Bu elemanlar ne kadar zaman 
içinde yetişip hizmetleri başaracak duruma ge
lebileceklerdir?. 

Tahayyül güzel bir şeydir fakat semere ver
mez. Buna misal, enine boyuna düşünülmeden 
kurulan ve bugün idari işlere devri mukarrer, 
merkez kontrolörlükleridir. 

Sadece burs verilip okutulan talebe ile de 
teşkilâtın takviye edilemiyeceğiııi rakamlar bize 
göstermektedir. Bugüne kadar burs verilerek 
okutulan yüksek mektep mezunları adedi 160 
küsurdur. Bunlardan 130 küsuru burslarını 
başka bakanlıklara devretmek veya nakden öde
mek suretiyle ayrılmışlardır. Elde mevcut 30 
mezundan birkaçının daha ayrılmak üzere bu
lunduğu öğrenilmiştir. Bu gençleri mesleğe 
bağlamak, kendilerine istikbal vadetmek ve di
ğer bakanlıkların temin ettikleri avantajarı 
aynen vermekle mümkün olur. 

Bugün Gümrüklerin merkez ve taşra teşki
lâtında 153 yüksek, 359 lise, 563 orta tahsilli ve 
432 belgesiz, âmir ve memur mevcuttur. 

Bu 153 yüksek tahsil mevcuduna müfettişler 
ve kimyagerler dâhildir. Görülüyor ki, İdare
deki yüksek tahsil mevcudu umuma nazaran az
dır, ve her gün de azalmaya doğru gitmektedir. 
Merkezde ecnebi dil bilir adedi 12, taşrada 15 
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tir. Kadrosuzluk yüzünden terfi edemiyen ve 
başka dairelerde imkân araştıranların adedi bir 
haylidir. İstanbul gibi, gümrük işleri bakımın
dan çok ehemmiyet arz eden giriş gümrüğü mü
dürlüğü vekâlet suretiyle idare edilmek mecbu
riyetinde kalınmıştır. İslâhiye, Uzunköprü, Bod
rum, İskenderun giriş, Zonguldak, Gürbulak 
müdürlükleri ile Edirne ve Bodrum Muhafaza 
müdürlüklerine asil birer müdür bulunamamış 
tır. 

Bunların acilen ıslahı gerekmez mi? Bu nün-. 
val üzere devam edildiği takdirde rasyonel bir 
çalışma ve istikra ılı bir oturma mevzuubahsola-
bilir mi? 

İlletleri teşhis edebildiğimize göre, tedbirle
rini vakit geçirmeden en kısa zamanda titizlik 
itina ile almak mecburiyetindeyiz. 

Yine, denetçiler raporunda ve Bakanın Büt
çe Komisyonundaki izahatından yeni Gümrük 
kanunu tasarısının son şeklini aldığını ve yük
sek meclislere sunulmak üzere bulunduğunu öğ
renmiş bulunuyoruz. 

Fransa, Belçika ve İsviçre Gümrük kanunla
rı esaslarına ve Türk geleneklerine istinaden 
hazırlandığı bildirilen bu tasarının Ticaret Oda
ları ve meslek kurulları temsilcilerince de tet
kik edilmiş olduğu beyan ve ifade edildikten 
"sonra Bakan yeni tasarının ithalât, ihracat, mil
letlerarası transit, turizm, posta yoliyle gelen ve
ya yolcu beraberinde getirilen hususi mahiyet
teki zat ve hediyelik eşya için ferahlatıcı hü
kümleri ihtiva ettiğini, ayrıca (Drobak) reddi 
rüsum rejimine müşabih bir rejimin de diğer 
gümrük rejimleri meyanına ilâve edildiğini, 
para cezalarının on kattan üç kata indirildiğini, 
fazla alınan vergilerin iadesine mütaallik üç se
nelik müddetin bir seneye indirildiğini, turizmi 
teşvik bakımından deniz, kara ve hava tenezzüh 
vasıtaları ile propaganda malzemesine muaflık 
tanındığını, üç aylık muteber senetlerle, yani, 
bono yoliyle Gümrük vergi ve resimlerinin öde
nebileceğini, turist ve ecnebi yolculara nezaket
le muamelenin esas olduğunu, ciddî bir ihbar 
olmadığı takdirde aramaların yapılamayacağını, 
sözlerine ilâve etmiştir-. 

Yeni Gümrük kanunu tasalısının heyeti umu-
miyesi inceden inceye tetkik edilmedikçe ne de
receye kadar günün şart, icap ve ihtiyaçlarına 
uygun olduğu ve tatminkâr bulunduğu hususun-
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da bir fikir dermeyan veya mütalâa serd etmek 
mümkün değildir. 

Bizce, bu tasarı âzami derecede supl hüküm
leri ihtiva edecek bir zihniyetle kaleme alınmış 
olmalı, ve kolaylık sağlayıcı bir zihniyetle de tat
bik edilebilmelidir. Böyle olduğu takdirde idare 
âmir ve memurları takdir haklarını kullanabi
lirler, hizmetler de arzulanan matlup şekilde 
yürütülebilir. 

Bu arada, takdir hakkının ehemmiyeti bakı
mından, bir hâtıra olmak üzere şunu da ilâve 
edelim; Fransa'da şu veya bu sebeple gümrük 
memurları grev yapacak olurlarsa vazifelerini 
terketmezler, yalnız takdir haklarını kullanma
yıp mevzuatı olduğu gibi tatbik ile yetinirler. 
. Bu kadar seneden beri, etüt, staj, lisansları

nı takviye, kongre ve konferanslara iştirak gibi 
imkânlarla seyahat etmiş ve etmekte olan ve 
bunları mahallen tetkik etmek vakit ve fırsa
tına malik bulunan arkadaşlaıın Batı memleket
lerinden edindikleri müspet ve ileri zihniyet ve 
müktesebatın bu tasarıda yer aldığını görmek 
bizleri ümit ve sürura götürecektir. 

146 sayılı Kanun (daha önceki 6290 sayılı Ka
nunda olduğu gibi) tarifenin izahnamesi ve ta
rife ile izahnamenin repertuvarı yapılır âmir 
hükmünü koymuştur. İdari ve kazai tatbikatta 
esas tutulacak olan bu metinlerin bir an evvel 
neşri ve tatbikata konulması bu kanun hükmü 
ve zaruret iktizasıdır. Hal böyle iken, Bütçe Ko
misyonunda verilen cevaplarla izahnamenin bu 
yıl içinde ikmâl edileceği Are repertuvar çalışma
larına da devam olunacağı açıklanmıştır. 

Aynı zamanda Gümrük Vekili Bütçe Komis
yonundaki beyanında tarife tatbikatı ve gümrük 
kıymeti mevzularında, yeni tasarıya göre mükel
leflerin idareye yapacakları sorgu cevaplarının 
idareyi bağlayacağını ifade etmiştir. İdarenin 
elinde tarife izahnamesi, repertuvarı ve güm
rük kıymeti şerhi hazır olmazsa bu sorular nasıl 
cevaplandırılır? Ve vergi matrahına veya nis-
betinc müessir hususlara dair idarenin elinden 
bir katî cevap almak mümkün olur mu ? 

Gümrük kıymeti şerhinin Bakanlık müterci
mi elinde dilimize çevrilmekte olduğu, ikmalini 
mütaakıp kompedan elemanlarca gözden geçirile
rek üç ay zarfında tabı ve tevzi edileceği vaidiıı-
de de bulunulmuştur. îzahnanıe, repertuvar ve 
şerh ikmal edilerek alâkalıların istifadesine im
kân verildiği ve idari ve kazai tatbikatı esas tıı-
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j tulduğu takdirde bugün idare ile mükellefler 

arasında zuhur eden birçok ihtilâf esasen vücut 
bulmayacak, husule gelenleri de ihtilâfları hal 
mercileri bu esaslara tevfikan karara bağlıya
caklardır. Bu mesainin tacili ile bir an evvel ik
malini temenni etmekteyiz. 

Bakanlıklararası iş birliği mevzuunda da Ti
caret ve Maliye Bakanlıkları ile Gümrük ve Te
kel Bakanlığı arasında kota tatbikatı, kambiyo 
ve döviz mevzuat ve mukarreratımn tatbikleri 
bakımından bir lâhza durmak faydalı olur. 

İthal kotaları Ticaret Bakanlığınca hazırlan-
[ maktadır. Bu kotalar eşya isminden ziyade güm

rük tarife pozisyonu ifade ve numaralarına da
yanmaktadır. İthali istenilen eşya, meselâ kapı 
kilidi, çanta kilidi, asma kilit gibi tasrih edile
cek yerde tarife pozisyonu numarası karşısına 
kilit denilmekle iktifa edilmekte ve ithalâtçılar 
da işlerine gelen eşyayı getirmeye tevessül et-

I inektedirler. Başka bir misal de panel davasıdır. 
Ticaret Bakanlığı kapalı kamyonetleri kotaya 
koymuştur. Gelen motorlu vasıtalar gümrük
lerce bilâhara arka pencereleri açılıp içlerine 
oturacak yerler ilâvesiyle bir nevi (Station Wa-
gon) binek otomobili haline ifrağ edileceği dü
şünülerek kota harici görülmüş ve yurda sokul
mamıştır. Ayrıca üniversiteden de bu bapta 
mütalâa istenmiştir. Ticaret Bakanlığı bunların 
kota dahili, Gümrük ve Tekel Bakanlığı da kota 
harici, olduklarında ısrar ederler. Kotalar tan
zim olunurken tarife numarası referansı usulün
den vaz geçilmeli eşyanın sarih ismiyle ifade 
edilmesi cihetine gidilmelidir. Kotaların hazır
lanmasında Ticaret Bakanlığı mesaisine Gümrük 
Bakanlığı temsilcisi de katılmakta olduğundan 
bunun tatbikatından doğan ihtilâfların sürün
cemede bırakılmadan iki bakanlık beyninde hal
ledilmesi gerekir. Üniversiteden mütalâa istnil-
meye kadar gidildiğine göre de, ya Ticart Ba
kanlığının kota tatbikatında gümrüklere düşen 
işler için yetişmiş personeli yoktur, veya, bu 
tatbikattan çıkan ihtilâfların hallinde gümrük
ler kendini vazifeli addetmemektedir. 

Kambiyo ve döviz mevzuatı ve mukarreratı
mn tatbikatı kısmen gümrüklere mevdu bulun
maktadır. Buna rağmen döviz mevzuatı Maliye 
Bakaanlığının görüş ve düşünüşüne istinaden 
hazırlanmakta ve bu mevzuat birbirinin ardı sı
ra çıkarılan tebliğlerle güveni sarsacak kadar 
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sık değiştirilmektedir. Tatbikatım, deruhte etti
ği malî mevzuat için Gümrük Bakanlığının kâfi 
elemanı var mıdır? Mevzuatta yapılan sık deği-
tirmeler lâyikıylc takibolımabiliyor mu t (îiiın-
rük Bakanlığının bu bapta Maliyeye ikazları olu
yor ve nazara alınıyor mu? 

Bizim görüşümüze göre bu üç bakanlık ara
sında müşterek mevzuat bakımından koordine 
bir çalışma yapılması ve tatbikata bir nizam 
verilmesi şarttır. 

Milletlerarası ekonomik ve sosyal münasebet
lerin kurulması ve geliştirilmesi teşebbüslerinin 
ıııebdeini teşkil eden 1946 senesinden itibaren 
gümrük işleri ile buna müteferri mevzular ehem
miyetle ele alınmış ve bu sahada kurulan teşek
küllerin âzası olarak mesailerine memleketimiz 
de katılmıştır. Bu sebeple umumi tempoya ayak 
uydurmamız ve mesai için yeterli eleman yetiş
tirmemiz zarureti daha ilk zamanlarda kendisi
ni göstermiştir. • 

Buna binaen bütçe imkânları nisbetinde ec
nebi dil bilgilerini ve meslekî görgü ve mükte-
sebatlarmı artırmak için gerek idare, gerek 
Teftiş Heyetinden, yabancı memleketlere ele
man gönderme teamül halini almıştır. Deva
mına taraftarız. 196.'? bütçesinde de hu maksat
la üç müfettiş ve iki memurun bir yıl müddet
le ecnebi memleketlere gönderilmesi için gün
delik ve yol masrafları karşılığı ödenek konul
duğunu ve teknik yardımdan faydalanarak 
ecnebi memleketlere gönderilecekler için de yol 
ve zaruri masraflarım karşılamak üzere ödenek 
ayrıldığını, memnuniyetle gördük. 

Bu arkadaşların avdetlerinde memlekete ve 
gümrük teşkilâtına her bakımdan müfit olma
larını ve Bakanlıkça da bunların dil ve meslekî 
bilgilerinden âzami derecede istifade edilme
sini gönülden temenni ederiz. 

Müşahedemiz şudur ki, geri gelen arkadaş
lardan 'bâzıları tatmin edilemediklerinden bir 
müddet sonra teşkilâttan ayrılmış, kalanlardan 
da tam istifade yoluna gidilememiştir. Yeni teş
kilât Kanuniyle ümidederiz ki, bu 'gibi arka
daşlar tatmin edilir ve rasyonel bir çalışma ile 
kendilerinden bihakkın başarı ve verim temini 
mümkün olur. 

Mulbtelif gümrük mevzularını incelemek ve 
müşterek bir nomanklâtür hazırlamak üzere, 
bizim de mesaisine katıldığımız, Avrupa Güm~ 
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rük Birliği etüt grupu 1947 senesinde kurul
muş ve zaman zaman toplantılar yaparak Av
rupa Gümrük İş Birliği Konseyi ihdasına mü
tedair Mukavelename ile müşterek nomanklâ
tür mukavelesini âza devletlerin tetkik ve im
zasına 1951 senesinde sunmuştur. Bu çalışma
lara gerektikçe Gümrükler Umum Müdürlüğü 
Tarife Müdürü, Müdür ıMuavini ve Gümrükler 
Umum Müdürlüğü emrinde bu işlerle muvaz
zaf bir müfettiş katılmış, mütaaddid kereler de 
Hariciyemiz katı aliyi e Brüksel Elçiliğimize ta
limat verdirilerek toplantılara elçilik Başkâti
bi iştirak ettirilmiştir. 

Avrupa Gümrük iş Birliği Konseyi kurul
duğundan 1958 senesine kadar, diğer âza dev
letler gümrükleri umum müdürleri gibi, Kon
sey toplantılarına Gümrükler Umum Müdürü 
ve lüzumu halinde mesai arkadaşları iştirak 
edegelmişlerdir. Esasen Konsey Riyasetine ve 
reisvekilliklerine seçilen zevat hep bu kademe
de olan kimselerdir. Konsey Riyasetini Fransız 
ve İngiliz 'gümrükleri umum müdürleri uzun 
seneler deruhte etmişlerdir. Buna sebep igerek 
Konseyde ve gerek komitelerinde tetkik ve ça
lışma mevzuları tamamen teknik işler oluşu
dur. 

Konsey ve Komite çalışmalarına katılacak 
arkadaşların kademelerine dikkat edilmesi, bun
ların bu mevzularda ihtisas sahibi ve dil bilir 
olmalarj ve bu faaliyetleri merkezide vazifeli 
olarak takip ve Konseyle olan yazışmaları ida
re eden kimselerden bulunmaları şarttır. 

Dış münasebetler mevzuunda, bakanın bu 
işler üzerinde çok ciddiyet ve hassasiyetle du
racağını ve bunları tanzim edeceğini ümidet-
mekteyiz. Bütçe Komisyonunda Bakanın, Ce
nup hududundaki kaçakçılığın zecri tedbirler
le önlenemiyeceği ancak ekonomik tedbirlerle 
bunun mümkün olabileceği kanaatine iştirak 
ediyoruz. Hudut pazarlarının kurulmasının da 
bu sahada, müspet rol oynıyacağı tabiîdir. 

Birçok tadil ve ilâvelerle bugün içinden çı
kılmaz 'hale gelen ve antidemokratik maddeleri 
de ihtiva eden 1918 sayılı Kaçakçılık Kanu
nunun yeniden tedvin edilerek yeni tasarının 
üç, dört ay içinde Meclise getirileceği husu
sunda, Bütçe Komisyonunda, Bakanın verdiği 
teminattan memnunluk duymakta tahakkuku
nu istemekteyiz. 
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Sun olarak muhtelif sebeplerle gümrükler

den çekilemi'yen, kıymetleri milyonlara baliğ, 
uzun müddetten beri ambar ve sundur malar
da, ga(y'i'imüsai't şartlar altında kalarak, çürü-
yüp nıahv ve hodar olmakta devam eden, ve 
bu-giin emsallerine döviz tahsis ederek getirtme
ye teşebhüs ve tevessül ettiğimiz eşya mevzuu
na temas ediyor ve süratle hallini zaruri görü
yoruz. 

Bütçe Komisyonunda Gümrük Bakanı da 
196') bütçesi müzakerelerinin ikmalini mütaa-
kıp hu tasfiyenin derhal yapılacağını beyan et
mişlerdir. 

•Bu 'Vadin en kısa zamanda yerine getirilme
sini talep ve temenni eder, 'bütçenin aziz mil
letimize ve Gümrük Teşkilâtına hayırlı olma
sını dileriz. (Alkışlar) 

Sayın Başkan, Tekel G-enel Müdürlüğü büt
çesi hakkındaki düşüncelerimizi de arza devam 
edebilir miyim? 

BAŞKAN — Hayır ^efendim, vaktiniz zaten 
beş dakika da geçmiştir. 

A. P. GURUPIT ADINA SABAHATTİN 
TANIMAN (Devamla) — Arkadaşlar pek iyi 
'biliyorsunuz ki; Gümrük ve Tekel bütçesi tek 
değildir. Bir umumi bütçe ve bir de katma büt
çe vardır. Tekel mevzuundaki görüş ve düşün
celerimizi grup adına, vaktin darlığından size 
arz edemijyeceğimi 'Başkanlık ifade buyuruyor
lar, karar .sizindir. 

BAŞKAN — Başkanlık Muhterem Heyetin 
almış okluğu ka.rardan başka bir harekette bu
lunmaya salahiyetli değildir, lütfen efendim... 
Buyurun ,Sayın Artukmaç. 

SABAHATTİN TANMAN (İstanbul) — 
Karar tek 'bütçe içindir. 

'BAŞKAN — Sayın Tanınan, Meclis kararı
nın haricinde mi hareket etmemi istiyorsunuz? 

(SABAHATTİN T.ANMAN (İstanbul) — Su
al soruyorsunuz, cevap vermekle mükellefim. 
Zatıfıliniz... 

BAŞKAN — Heyeti Umumiyeyc efendim. 
.SABAHATTİN TANMAN (Istanhul) — 

Muhterem Başkan, bütçeyi, «'birlikte» demekle 
bütçenin tümünün müzakere edilip edilmemesi 
hususunu (kararlarınıza sunmuştur. Yoksa 20 
'dakikayı her iki bütçeye izafe etmemiştir. Bu
rada iki bütçe mevzuübahistir, biri umumi, di
ğeri mülhak bütçedir, 

BAŞKAN —- Kiyaset yaptığı işi bilir efen
dim; mamafih sizi tatmin etmek için Umumi 
Heyetin kararını allıyorum. Heyeti Umumiye-
nin karariyle halledelim. Hor iki bütçe hakkın
daki görüşmelerin 20 dakika olup olmadığını 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... (Anlaşılmadı sesleri) Efendim, ayağa 
kalkmak suretiyle oy adedi tesbit edilecektir, 
lütfen ayağa kalkılacaktır. Karar her iki büt
çenin ayrı ayrı değil, birlikte görüşülmesi hak
kındadır. Yarın Ziraat Hakanlığı bütçesi gö
rüşülürken Toprak Ürünleri ile Devlet Mete
oroloji İşleri Umum Müdürlüğünün bütçeleri 
ayrı ayrı mı görüşülecektir? Böyle olursa 'büt
çe zamanında bitmiyecek demektir. Her iki 
bütçe için görüşmelerin 20 dakika olduğunu 
ka'bul edenler... Kabul etmiyeııler.. 29 reyle, 20 

dakika olması ka'bul edilmiştir. (Sağdan ekseri
yet yok, sesleri) 

CAHİT OKURHU (İzmir) — Bazen 40 da
kika, bazen de 20 dakika konuşturuyorsunuz, 
konuşma müddeti isteğinize tahi... 

BAŞKAN —- Ihı fazla sizleri konuşturdum. 
'Buyurun Sadık Artukmaç. 
CAHİT OKUR UR (İzmir) — Bazan 40 da

kika konuşturuyorsun, bazan da 20 dakika da 
kesiyorsunuz. 

BALKAN — Sizi konuşturdum, yani muha
lefeti konuşturdum. 

CAMİT Ü K U R U R (Devamla) — Beni ko
nuşturdunuz, bunda kesiyorsunuz, adaleti tanı 
tatbik edin. 

BAŞKAN — Böyle takdir ederseniz üzül
mekten başka bir şey gelmez Başkanlığın elin
den. 

C. K. M. F. GRUBU ADİNA SADİK AR
TUKMAÇ (Yozgat) -— Sayın Başkan, Cumhu
riyet Senatosunun muhterem üyeleri. Sayın 
Hükümet erkânı; Gümrük ve Tekel Bakanlığı
nın 19.63 yılı bütçesi münasebetiyle, Cumhuri
yetçi Köylü Millet Partisi adına görüşlerimizi 
belirtmek üzere huzurunuza çıkmış bulunı\vo-
rum. 

Muhterem arkadaşlar; Devlet, kanaatimiz
ce, inhisarcılığı mümkün olduğu kadar azalt
malı ve hu suretle iş sahalarını hususi teşe'b-
hüse bırakmalıdır. Nitekim 36f>6, G'551 ve 655(5 
sayılı kanunlarla kibrit, bira, ve patlayıcı mad
deler inhisardan çıkarılmıştır. Bu anlayışın di-
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ğer tekel mevzularma da imkân nöbetinde teş
mili isabetli bir hareket olur. Tekel Fabrikala
rının rakipsiz oluşu, maliyeti yükseltmekte ve 
kalitenin de bozulmasına sebebolmaktadır. Bu 
sebeple, Tekel işletmelerinden mümkün olan
ların hususi teşebbüse devri sağlanmalıdır. 
Devlet elinde kalmasına zaruret görülen mev
zularda ise, hususi teşeh'büsüıı rekabetine im
kân verilmelidir. 

Sayın arkadaşlarım ; Birinci Cihan Harbin
den önce, nefaseti 'bütün dünyaca bilinen Türk 
tütünleri, başta ingiltere olmak üzere birçok 
Avrupa milletleri piyasasına hâkimdi. Haıİ) sı
ralarımda Virıginyia tütününe alışmış ve nefis 
Türk tütünlerini unutmuş olan Avrupalılara 
tütünlerimizi yeniden tanıtmak hususunda mü
essir tedbirler alınması ve gayret sarf edilmesi 
lâzımdır. 

Rekabet kabul etmez nefasette tütün yetiş
tirdiğimiz hakle, müşterilerimizi büyük mikyas
ta kaybetmiş olmamızın sebeplerinden biri harb 
ise, diğeri de kendi alâkasızlığımızdır. Bugün 
l)ir taraftan Virginyia tütünlerinin yerine tek
rar tütünlerimizi ikame etmenin hummalı gay
retini göstermek mecburiyetindeyiz. Diğer ta
raftan, Virginyia 'y ı içmekten vazgeçeni i yen tir
yakilerin arzularını hesaba katarak, memleketi
mizde bu cins tütün yetiştir/menin çarelerini de 
düşünmek mecburiyetindeyiz. Birçok memleket
ler bizden aldıkları yaprak tütünü, düşük va
sıftaki tütünleriyle harman yaptıktan sonra 
sigara haline getirmekte ve zarif ambalajlar 
içinde yüksek fiyatla satmak 'suretiyle memle
ketlerine döviz temin etmektedirler. 

Kendi sigaralarımıza, nazaran düşük evsaf
ta olmalarına rağmen imal hususiyetlerine ve 
aım'balâjlarmın cazibesine kapılan vatandaşla
rımızın ecnebi menşeli sigaralara itibar etmeleri 
ve hattâ fazla bedel ödiyerek bunları satınal-
maları 'karşısında, Tekel idaresinin ibret dersi 
alma/sı lâzımdır. 

ıSaym Senatörler; yüksek mal Cimi arj olduğu 
üzere, Devletimizin mühim gelir kaynakların
dan birisi de tütündür. Bu ma'hsulün elde edil
mesi, büyük bir gayretin neticesidir. Köylü
müz, elbette ki. bu emeğinin değerlenmesini is
ter ve satış zamanını hararetle bekler. Bu za
man iyi tâyin edilirse, •ma'hsul değerlenir. Edil
mezse emekler boşa gider ve müstaJhsıl malını 
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düşük fiyatlarla •mahdut tüccarlara satmak 
mecburiyetinde kalır. Bu sebeple, Gümrük ve 
Tekel Bakanlığı, tütün piyasasının açılış günü
nü tâyinde çok hassas ve müdc'b'bir hareket 
etmeli ve yabancı firmaların, tütün müstahsili 
ile doğrudan doğruya karşılaşmasını da sağ
lamalıdır. 

Nitekim bu sene, piyasanın açılış gününe 
önem verilmiş olması ve tütünün pek mühim 
bir kısmının müstalhsrldaıı zamanında ve mü
sait fiyatla idarece satınalınması tütün piya
sasına ferahlık getirmiştir. Müstahsil yıllar
dan beri görmediği bir rahatlığa kavuşmuş
tur, aylarca beklemekten kurtulmuştur. Sayın 
Bakanı, bu enerjik hareketinden dolayı tebrik 
etmeyi 'borç biliriz. 

Muhterem arkadaşlarını; 1946 senesinden 
beri, tütün zürramdan % 5, bir müddet sonra 
% 4 en nihayet % 2 olarak kesilen ve halen 
dektekleme mubayaasında kullanılan ve mik
tarı 94 milyon lirayı bulan bir meblâğ mevcut
tur. Biz geçen yıl da belirttiğimiz veçlhile, bu 
paranın «sermayeye katılması suretiyle bir Tü
tüncüler Bankası kurulması lüzumunda ısrar 
ediyoruz. Bu banka mesaisyle, tütün ekicilere 
kredi sağlanacak ve tütün satıcıları, bâzı şa
hısların inihişarı altında kalmaktan kurtarıla
caktır. 

Arkadaşlar; halen yürürlükte lolan, Gümrük 
ve Tekel Bakanlığı Teşkilât Kanunu, günün 
zaruret ve ihtiyaçlarına cevap verecek durum
da değildir. Bu sebeple değişmesi lâzımdır. 
Bütçe raporundan ve Sayın Bakanın Karma 
Bütçe Komisyonundaki beyanından öğrendiği
mize göre, yeni bir Teşkilât kanunu tasarısı ha
zırlanmaktadır. Bu tasarıda, raporda da belirtil
diği. veçhile; ithalât, ihracat, milletlerarası 
transit, turizm ve -turistik işlemlere tatıbikmi 
sağlıyan ve bunlara ait muameleleri yapan mu
ayene memurlarının statüsü üzerinde önemle 
durulduğunu da meunnuniyetle öğrenmiş bulu
nuyoruz. 

Ancak; siyasi, iktisadi ve içtimai yönler
den çeşitli fonksiyonları bulunan bu bakanlı
ğın - geçen sene de belirtmiş olduğumuz veç
hile - gerek memleketimizde ve gerek dünyada 
vukuhıılan değişiklikleri göz önünde tutarak 
çalışmalarına bir istikamet vermesi, yani çalış
malarını bu değişikliklere göre ayarlaması 
icabeder. Bu sebeple Bakanlık bünyesi içinde, 
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bu değişiklikleri takibedecek ve gerekli tavsi
yeleri yapacak bir teşkilâta lüzum 'vardır. Bu
na ('Tetkik ve İstişare Kurulu) adını veya baş
ka bir ad vermek mümkündür. Tasarıda bu 
mülâhazaımıza ycv verilmiş olmasını temenni 
ederiz. 

Diğer taraftan, yeni Teşkilât kanunu tasarı
sına ve yeni Gümrük Tarife Cetvelinin modern 
anlayışına muvazi olarak, yeni bir Gümrük ka
nunu tasarımının da hasırlandığını ve Başba
kanlığa sunulduğunu memnuniyetle öğrenmiş 
'bulunuyoruz. 

ıSaym senatörler; gümrüklerimizden, mem
leketimize geden ecnebilerin de bizim kadar şi
kâyetçi oldukları hepimizce malûmdur. .Sık 
sık gazetelerimizin sayfalarını dolduran bu şi
kâyetler, mevzuatımızın eksikliğinden ileri gel
diği kadar teşkilâtımızın iyi işlememesinden de 
neşet etmektedir. Bir taraftan memleketimize 
turist gelmesi için bin bir çareye başvurulur
ken, diğer taraftan gümrüklerimizde çıkardığı
mız zorluklarla kapımıza kadar gelenleri kaçır
maktayız. 

Hariçten celbolunan turizm ımütahassısları-
uın raporlarında da bu hakikat acı bir dille 
ifade edilmiştir'. Geçen sene memleketimize ge
len meşhurlar transatlantiğinin zengin yolcu
larını, para ve mücevherlerini gemiden dışarı 
çıkarabilmeleri için 'beyannameler vermeye 
mecbur tutmamız yüzünden kaeırmadık mı? 
Ecnebiler kendilerine gösterilen bu müşkülât 
yüzünden gemilerinden çıkmamayı ve memle
ketimizi dürbünle seyretmeyi tercih ediyorlar
sa kabahati kendimizde aramamız lâzımdır. 

'Gümrük mevzuatımızı her türlü kolaylığı te
min eden modern bir şekle sokmak ve gümrük 
kapılarındaki memurlarımızı da anlayışlı, gü
ler yüzlü insanlar haline getirmek •menfaatleri
miz icabıdır. 

Gümrüklerde çalışan memurların, bilgi ve 
görgülerini artırmaları için, yabancı memleket
leri gezmeleri ve oralardaki gümrükçülerin 
muamelelerini yerinde görmeleri hususunun 
temini de yerinde bir tedbir olur kanaatinde
yiz. 

Muhterem arkadaşlarım; mâruzâtıma son 
vermeden önce, Tekel işletmelerinin mütedavil 
sermayeli bir işletme haline getirilmesi icabet-
mekte olduğunu, böyle bir işletmede gelirin 
daha da fazlalaşacağını ve Bakanlığın bu konu 
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üzerinde hassasiyetle durmazsım tekrar temenni 
etmekte olduğumuzu belirtmek isteriz. 

1963 yılı bütçesinin milletimize hayırlı ol-
maisını diler hepinizi hürmetle selâmlarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın İslâm. 
C. H. P. GKUPU ADINA ZEKİ İSLÂM 

(Gaziantep) — Sayın Başkan, pek. muhterem 
arkadaşlarım. 

Gümrük ve TeJkel Bakanlığı 1963 bütçesi 
üzeılndeki görüş ve temennilerimizi arza baş
lamadan. evvel Yüksek Heyetinizi, Sayın Baka
nımızı ve 'güzide -Bakanlık mensupların Cum-
huriyelt Halk Partisi Senato Grupu adına derin 
saygılar ı m 1 a sel anıl arım. 

Muvazeııei Umuıuiyeye bağlı Gümrük Ge
nel. Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza Müdür
lüğü ile, katma 'bütçeli 'Tekel G-enel Müdürlü
ğünü bünye'sinde toplamış bulunan Gümrük ve 
Tekel Bakanlığı, malî, ekonomik ve koruyucu 
foniksiyonlariyle Hazineye -'bir milyarı 'güm
rüklerden, 1,5 milyarı da tekeliden olmak üze
re - 2,5 milyarın üstünde gelir «sağladığını büt
çe tahminlerinde öğreniyoruz. Fakat ma'ksat 
ve g-ayesi, yalnız Hazineye gelir sağlamak veya 
vergi tahsil ve cihayet etmek de değildir. Bu
nun ç'o'k üstünde sınai, ekonomik, koruyucu 
ve hulâsa halka inen faydalı fonksiyonları da 
•vardır, % 70 i. çiftçi olan memleketimizin, Ba
kanlık imal ve isletme sabasına ••giren, ürünle
rini memnun edici ve destekleyici fiyatlarla 
'saltınalarak sürümünü ve Milkrarh bir fiyata 
kavuşmasını ve kalitefer'iıfin yükselmesini sağ
lar. 33 bin işçi çalıştırarak faaliyette bulun
durduğu fabrikalarında işlediği bu üriinleıl mü
kemmel vasıflı mamuller haline ıge'tirerek m'eın-
le'ke't içinde ve dışında sürümlerini, şöhret ve 
İtibarının artmasını, temin eder ve bu sıu'e'tile 
devletin içte ve dışta ekonomik itibarını tesis 
vie tars'in eder. 

Bu kısa mâruzâtımla Gümrük ve Tekel Ba
kanlığının 'toplum hayatımızdaki lüzum ve 
ehemmiyetini Ibelirttikten s'onra. Bakanlığın 
(bugünkü imlkânların üstünde daha 'verimli im
kânlara kavuşmasını kÖste'kliyen engellerden 
Ve bunları önleyici çalışmalardan bahsetmeyi 
lüzumlu görüyorum. 

[Bunların başında bulgunun ihtiyaçlarına 
uyınıyan ölçü esasına müstenit Gümrük Kamı-
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nu ile Teşkilât kanunları ive Kaçakçılığın men 
ve ta'ki'bine dair 'olan 19ıl'8 numaralı Kanunla 
l)iı kusustaki kararnameler gelmektedir. 

Malûmunuz olduğu veçhile, miodern anla
yışa uygun olarak kıymet eSaSlarma göre dü
zenlenerek, ka'bul edilmiş bulunan Gümrük ('Yı
vış Tarife Cetvelinin, ölçü esasına dayanan 
(lümrü'k Kanuniyle, muhtelif tadill'ere rağmen, 
bağdaşamadığı açık nir Iha'kTkalt tir. Bu 'büyük 
manzum bir an evvel gidermeyi zaruri gören 
kıym'etli Bakanımızın muhtelif Batı memleket
leri- mevzuatiyle, 'beynelmilel temaslardan fay-
daJanara'k kıymet hükümleri esaSma müstenit 
ve 'birçok yenilikleri lıavi lGümrük 'kanun tasa
rısını Hükümete sunmuş olduğunu memnuni
yetle !hallıer almış 'bulunuyoruz. Bu kanunda 
genel .olarak şu prensiplere yev verilmiştir: 

Deniz nakliyatında olduğu gübi demiryolu 
ile <gelen eşya da icalbında sundurmalara alın
ın a'klsızm vagon üs'tü muameleye ta'bi tutula'bi-
lecek ve 'bilûmum giriş eşyasına mütaallik ta
hakkuk işlemleri mükelleflerce yapılarak, mu
ayene da'hi edilmeden malları 'kendilerine tes
lim ve 'bu suretle gümrük işlerinde sürat temin 
edilmiş 'olacaktır. Kıymet esasına müstenit 
Gümrük Ve ilgisinin tatbikatının başlanigıeında 
yeni »bir sisteme mükellefleri alıştırmak ve eş
ya kıymetlerinin doğru olarak beyanını sağla
mak için eski Gümrük Kanununa konulmuş 'bu
lunan yergi farkının 10 kaıtı para cezası hükmü, 
yeni tasarıda 3 kata indirilmiş ve eksik alınan 
vergilerin 3 yıl içinde ikmal en alınacağı yolun
daki (hüküm de Mr yıla in diril m işti r. 

Mükellefler 'eşyanın tarifede tasnif edildiği 
pozisyonu Bakanlıktan sormak imkânına sa-
h'ilb oldukları halde ve liginin tahakkukunda esas 
olacak kıymet yönünden Iböyl'e bir mikandan 
mahrum edilir idi. Yeni kanun, tatbikatta 
büyük mahzurlar teşkil eden 'bu b'oşluğu da gi
dermiştir. 

Halen nalkden alınmakta olan Gümrük, Ver
gi ve resimlerinin tahsili konusunda, 'teminatlı 
borç senetleri ve ibanka mektuplarının kalbul 
edileceği esası vazVdilerek ödemede kolaylık 
sağlanmıştır. 

Posta ile veya yolcu beralberi gelen zat ve 
aile İhtiyacında .kullanılacak maddelerle, kedi-
ye olarak .gönderilen eşya Ye transit geçen şa
hıs ve eşyaya uygulanacak son derecede ko-
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laylaştırıcı ve medeni ica-plara uygun 'hüküm 
leri ihtiva etmektedir. 

Burada, yeni kanunda yer alan ve 'blUhassa 
ekonomik 'bünyemizin sıltihatlı işlemesinde >*on 
derece müessir bir r-*ol oynıyacağma inaırdığım 
b'ir hususu da ilâve etmek İsterim. 'Şöyle ki: 
Kati olarak Türkiye'ye ıgiı^Ş işlemi yapılan 
tanı veya. yarı mamul 'maddelerin başka mad
deler katılarak veya 'katılmıyara'k tamamlayıcı 
veya değerlendirici bir iŞjçil'i'k gördükten sonra, 
yarı mamul veya mamul 'bir halde ihraçları ha
linde, bu eşyanın maliyet unsurları arasına gi
ren "giriş verfgi'leri toplamına karşılık, vasatli 
'bir meblâğın reddi 'kalbul edilmek suretiyle, 
milletlerarası piyasada mamullerimizin reka-
'bet etme imkânlar sağlanmış ve 'bu sur'etle ye
ni yeni sanayi kollarının doğması ve gel i'şnre'si 
imkânları yaratılmıştır. 

Diğer taraftan ela, (turizmi teşvik bakımın
dan, muafiyet ve 'kolaylı'klar- genişletilmiş, de
niz kotrası, tenezzü'h motorları ıgibi 'vasıtaların 
da !bu rejimden faydalanmaları sağlanmış, tu
rizm ile ilgili matbualarla bilûmum takvimle
rin ve rozetlerin Ve her türlü taşıt biletleri ile, 
milletlerarası mahiyette muayyen hizmetler 
'karşılığı kullanılan kuponların muafiyetten is
tifadeleri temin edilmiştir. 

Sayın arkadaşlar, ana'hatlariyle kısaca ar
zına çalıştığım yeni Gümrük kanunu tasarısın
da yer alan .prensipler memleketimiz ekonomi
sinin geleceği üzerinde çok müspet 'bir gelişme 
sağlıyacağma İnanmakla taera'ber bu hususta 
teşkilâtın d'a büyük rol oyniyacağı aşikârdır. 
B'u bakımdan teşkilât kanununun da bir an 
envel ele alınarak düzenlenmesi lâzımdır. Ha
lihazır Teşkilât Kanunu 1ÖI35 yılından kalma
dır. Aradan (geçen zaman z'arfmda iş hacminim 
pe'k ço'k aitmiş bulunması, telâkkilerin değiş
miş olması »ve eskinin gümrük talhsil'darı olan 
gümrük memurunun, yerini milletin temsilci
si mevkiine terk etmiş bulunması, artık Ura 
'könneleşmiş 'kanunun değiştirilmesini zaruri 
kılmaktadır. 

Yukardan beri Vasıflarını (belirttiğimiz, as
rımızın en mütekâmil hükümlerini içersinde 
toplamış olan, şümullü ve önemli Mr kanunun 
iyi tatlbikatı ancak üstün 'kaliteli, lisan Ibilir, 
talimin edilebilen 'bir memur kad'rioslyle ve 'iyi 
işliyen Mr teş'kilâtla mümkün olaMlir. 

323 — 



C. Senatosu B : 39 4 .2 .1963 O : 4 
Bakanlık görevini uhdesine aldığı günden 

ıbei'i Şalksındaki sempati, iyi niyet ve dinamiz-
ın ini teşkilâtına da aşı lam asını 'bilen ve yurdu 
karış karış dolaşarak ıhalkın hizmetinde büyük 
'başarı sağlıyan Sayın Bakanımızın hu büyük 
'hizmetlerini .'takdirle amarken Ba'kanlığıu fonk
siyonlarını ifa ve icra edebilecek bir teş'kilât 
kanunu tasarısını. da kısa bir zamanda 'sunaca
ğından emin Ibulunma'ktayız. Aynı t'eırıenniPe
ri' ıhalkla münasebetlerinin ehemmiyeti bakı
nı nidam Tekel Genel .Müdürlüğü ic'in de yapar
ken bu Genel Müdürlüğün, [Balcanh'ktan ayrı 
ve uzak bir yerde 'bulunmasının hikmeitinli de 
sormak isteriz. Hakanlık salâhiyetlerini icra 
ve ifada, Ih'al'k ile nıünaselbetl'erin'de 15'0 (KM) li
ra masrafı icalbettiren muhabere ve sair mua
melâtta külfet ve müşkllâtı badi olan bu ayrı
lığın da bir an evvel Ve hiço'lmazsa. yenliden 
düzenlenmesinde zaruret olan Teş'kilât Kanu
niyle birlikte giderilmesini, Ba'kanhğm ve iş 
sahiplerinin menfaatleri icabından saymakta
yız. 

ıBu husüstaici maruzatımı bitirmeden evıvel 
l)iiraz da kaçakçılıktan ve lornun artık çekilmez 
hale gelen te'd'bir ve takipçilerinden fhalhset-
mek istiyorum. 

Kaçakçılığın >men ve takibi, 119156 yılına ka
dar hudut emniyetiyle birlikte Gümrük ve Te
kel Bakanlığının vazife ve salâhiyeti cümlesin
den İken, me/Jkûr yılda çıkarıl'mış lolan 68115 sa
yılı Kanunla yalnız Güney hududuna munlhasır 
olmak üzere vali ve kaymakamların muraka
besinden âri olarak doğrudan doğruya İçişleri 
Bakanlığına ibağlı bulunan Seyyar Jandarma 
Teşkilâtına verilmiştir. Yine bu kanuna tevfi
kan çıkarılmış 'bir kararname ile 3$0 kilometre 
uzunluğunda Ih ulun an Güney hududu (boyunca 
ve hududa, muvaszi olaraic IJ'50 - 5O0 m'etrelik 
'bİı- şerit değerinden fazla fiyatlarla istimlâk 
edilerek mayınlanmış, içten ve dıştan dikenli 
tdlerle örülmüş ve ayrıca *İ5 'ki l'o metrelik bir 
şerit içerisinde ıher türlü ihtiyaç maddelerinin 
alım, satım ve bir yelden bir ye\"e na'kli müsa
adeye ve beyannameye tabi tutulmuştur. Bütün 
bu tedbirlerle kaçakçılığın kiçotmazsa azalma
sı lâzııngelirken bilâkis artmış, cazip hale gel
miş ve o zamana kadar yapmıyanlar da yap
maya başlamıştır. Gümrük ve karakol kapı
larından başka geçecek yer olmadığına göre 

şiddetli tedbirlere ratğmen, kaçakçılığın artan 
'bir niybetle doğalması acaba, ne seJbeJbe yo ram-
lana'bilir. 

Bu malûmata, evvelce 250 liraya geçen her 
yükün, ımaymdan sonra 1 500 liraya kadar yük
seldiğini ilâve eder isem, sualimin eev'albı 'ko
layca bulunur. Kaça'kçılığın kısmı azamı 'han
gi karakolu ve kapıyı müsait Ibulursa 'ora'dan 
geçmektedir. H'em de teminatlar alarak, Bu 
halin önlüne geçmek istiyen vazifeşinas subay
larımız ıher türlü imkânlarla eali'şma'kta iseler 
de menfaatüe gözleri kararmış kimselerle ıbaşa 
cıkamama'ktadırlar. Geçenlerde 'bunun çjo'k acı 
misaline şalhldoldum. Bir 'binbaşının 'bir salbalı 
karakolda iz kontrolü yapakken patlayan bir 
mayınla bir bacağını kaybettiğini Seyyar Jan
darma Muihalfaza Komutanından duymuş ve >çok 
üzülmüştüm. O zaman ibumı bir serseri ma
yına 'hamlet miş'ti'k. Fakat â'hlren sa'lâlhiyetli 
'bir makamdan öğrendiğime göre mayının bin-
'başınm her ya'baih kontrol ettiği yere hususi 
maksatla yerleştirilmiş olduğunu löğrendim. 

Yine 'bir müşa'hedemi arz etmeden geeemi-
yeceği'm. Bundan iki sene kadar evvel 'bir tak
rir almak üzere hududa gitmiştim. Karakola 
İbir kilometre yakın ve tek olarak yapılmış l)ir 

. odada Suriye'den (gelecek ibir şalhsın takririni 
alacaktım. Evin 500 metre kadar dolunda; af
fınıza .güvenerek soyuyorum, içerisinde merke-
hin de ibulunduğu her türlü hayvandan mürek
kep 'bir sürü bulunuyordu. Odanın her ilci 
penceresi sım'sıkı kapalı idi. Odk .sıcak olduğu 
için pencerenin acılma'sını istedik. Ev sa'tiilbi 
yasak olduğunu ısöyledi se'be'blm kördük, dışa
rıyı görmememiz lâzım imiş ondan, dedi ve 
eliyle hayvan sürüsünü göstererek «dün gece 
işte şu 'sürüye benzer bir sürüyü erler •merkep
lerin üzerin'de ellerindelki palaskalarla, önleri
ne kataraik, 'Suriye'ye, geçirdiler. .Bu akşamda, 
gördüğünüz sürüyü .geçirecekler» dedi, 'biraz 
s*onra teş'kilâtn iki mensulbıı 'bir ji'ıple gelerek 
'baıgajı açık bir şekilde yol üstünde duran ara-
llmmızı aradıkları halde /buranlarının d'rbindeki 
hayvan isürüsünü görmek 'bile Isttemediler. 

'Şimdi soruyorum arkadaşlar, Hazinenin 
milyarlarca lirası 'karşılığında istimlâk edilip 
mayınlanan ve tel .örgülerle taklam edilen bu 
tedbirden ne fayda görülmüştür0? Verilecek ce
vap, «hiç veya kaçalkçıları kelli ıvoktalardan geç-
meve mecbur etmeik. 'Buna mukabil nfillî za-
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rarları ise pekçıok. .Hatırıma gelenleri ara elde
yim. 

1. Hazinenin milyarlarına, mal olmuştur. 
2. :l'3'() bin dönüm, çoğu 'bağ ve zeytin, kül

tür araz'is'inin .her yıl millî servete ekliyeeeği 
milyonlar zarar edilmiştir ve edilmektedir. 

3. Blrçkvk kimselerin hayatına ve 'maluliye
tine mal lOİmnştur. 

4. Alınan tedbirlerle hudut dışında arazi
si olan vatandaşların tasarruf hakları tah'dM-
edilmekte Ve birçoğunun- mallarını Suriyeliler 
işgal etmektedir. 

5. 'Türliü 'baıh a nelerle, namuslu vatandaşla
rın elinden pasavanları alınmakta, kolaylık ye
rine ımüşkülâıt çıkarılmakta ve buna mukabil 
kaçakçıya imkân kazandırılmaktaidır. Kanaa
timizce kaç alanlı ki a mticadele işl__artık ileri 
memleketlerde olduğu -gibi, hususi bir şekilde 
yetiştirilmiş Gümrük ve Tekel Bakanlığına 
bağlı sivil bir teşkilâta verilmelidir. Yazife 
mesuliyeti taşıyan v*e meslekî yetküsi olan :böy-
le 'bir teşkilâtın mücadelede daha çok muvaf
fak olacağı muhakkaktır. Yalnız bu kâfi de
ğildir.' Bunun yanımla kaçalkçılığı önliyeeek 
'iktisadi tedbirler de alınmalıdır. Bunun ya
kın tarihimizde % 100 ımuvaffak olmuş misal
leri vardır, tik zamanlarda şeker, tuz, rakı 
gibi maddelerin kaçakçılığı olurdu. Bunlar tuz 
işletmesinin, işlemeye 'başlaması rakı ve şeker 
fabrikalarının faaliyete .geçmesi ile bol ve ucuz 
.ma mu'] ilerin i piyasaya sürerek kolaylıkla ön
lenmiştir. Halihazır kaçak maddeler için de 
pekâlâ buna benzer iktisadi tedbirler alına'M-
lir, iBunları teker teker anlatarak vaktinizi 
almak istemiyorum. 

Bütün bu Cenup hududu 'bölgesi 'dertlerini 
anlatırken, ümit ve. cesaretimi Sayın Baka
mımdan alıyorum. Çünkü 'kendisinin bizzat 
görerek üzüldüğünü biliyorum. 'Bütçe Komis
yonunda yapmış olduğu konuşma da, Ibeni te-
yid'ediyktr. Sözlerini aynen naklediyorum: 
(Mayın tarlalarının gümrük kaçakçılığına mâ
ni olmadığı aşikârViır. Çok geıi bir sistemdir. 
ö()0 metre d'erinliğinde kilometrelerce uzunlu
ğunda münbit bir saha zirai hasılat vermemek
tedir. Hudut pazarlarının kurulması ile ka
çakçılığın önleneceğine kaani bulunmaktayım]. 
Bu kaçakçılık ancak ekonomik tedbirlerle ön
lenecektir. Bu acık hir hakikattir. 'Bu Ibak-ım-

dan mayınların süratle kaldırılması zaruridir.) 
Bu hakikati açıkça bilen Sayın Gümrük ve Te
kel Bakanının çarelerini de kısa bir zamanda 
getireceğinlden emin ve müsterihim. Vaktin 
dolması sebebiyle Tekel hakkındaki maruzatı
mı kısa kesmek mec'buriyetin'deyim. 

Sayın Bakanın Tekel salmışında maddi ve 
mânevi gayretini takdir etmemek mümkün de
ğildir. Zamanla tekel işlerinde tenkid ve şi
kâyeti mucip bir hal, bir konu bıra'kmıyaca-
ğından da eminiz. Bakanlık görevini kabul et
tiği şu kısa müddet içerisinde Bakanlığını ilği-
len'diren ,her bölgeye koşmuş, mümkün ve fay
dalı olanları tereddütsüz yapmış loîma'sı da bu
nun bir delili değil midir? 

Tii'tün mubayaası mevzuunda p/o 100 e ya
kın bir artış ve satış /bunu canlı bir şekilde 
islbat etmiyor mu? 

Yatırım programlarına en mühim fabrika
ların, tamiri, tevsii ve yenilerinin yapılması, 
bu ümidimizi bir kat dalha kıııv'vetleıiclir/mekte
dir. Bütün bu müspet ümmetlerinden dolayı 
ve bağcı ibir 'hudut bölgesinde 'bulunan- gazi 
yurdumuzun rakı fabrikasının kapasitesinin 
ehemmiyetli 'bir miktarda artırılması ve Ibütün 
fabrika aksamımın ona göre ıöslahmı, bütçeye 
alması suretiyle büyük bağ müstahsili «olan ga
zi yurdumuzu .sevindirmiştir. IBu yakın alâika 
ve müzaheretlerinden dolayı Sayın Bakana ve 
mümtaz teşkilâtına şükranlarımızı sunarken 
Atatürk Orman Çiftliğinin icarında iken bıra-
kı'lan ve Tekel tarafm'dan işletilmesi kabul 
edilmiş olan Kilis Şarap Fabrikasının mühim 
ve müstacel işleri üzerine 'biraz olsun eğilmele
rini rica eder, 196o yılı (bütçesinin büyük mille
timize uğurlu ve hayırlı almasını dileriz. (Al
kışlar) ' 

BAŞKAN — Sayın Kangal 
YEN t TÜRKİYE PARTİSİ GRUPU ADINA 

HASAN KANGAL (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sa
yın üyeleri, Sayın Bakan, Sayın Bakanlık er
kânı. 

29 Ekim 1931 tarihinde kurulmuş bulunan 
Gümrük ve inhisarlar Vekâletinin kuruluşu ve 
hikmeti vücudu hakkında gerek bitaraf kimse
ler ve gerekse siyaset adamları bir türlü ittifak 
edememişlerdir. Siyasi parti sözcülerinin ikti
darda veya muhalefette bulunuşlarına göre bu 
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Bakanlığın leh ve aleyhinde bulunuşları, tutum
larına bağlı kalmıştır. 

Birinci K'talisyon Hükümetinin kanadını teş
kil eden Adalet Partisi programlarının 7 nei 
maddesi ve seçim beyannamelerinin bu vekâlete 
mütaallik kısmında, mutlak surette lağvını ilân 
etmiş olmalarına rağmen vekâleti mezkûrun uh
delerine tevdiine bir itirazda, bulunmamış, koa
lisyonda bulundukları müddetçe vekâletin sa
vunmasını yapmışlardır. Yeni Türkiye Partisi 
olarak 1962 - 1963 bütçe müzakerelerinde fikir
lerimizi açıkça ifade etmiş olduğumuzdan bu 
sene bu mevzua temas etmiyeceğiz. Esasen Yük
sek Plânlama Kurulu da bu vekâletin ademilü-
zumu hakkında bir mütalâada bulunmamıştır. 
Bu itibarla vekâleti mezkûrun bütçesini iki 
umum müdürlük olarak tetkik edeceğiz. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü : 
Merkezi Hükümet Ankara'dan 3 vilâyet öte

de bağlı bulunduğu vekâlete 500 kilometre uzak
ta bulunan katma bütçeli döner sermayeli, hük
mi şahsiyeti haiz bir umum müdürlüktür. Bu 
umum müdür lüğün vekâlet içinde icra, ettiği 
fonksiyonları pek çok ve vekili ile temaslarının 
pek sıkı olması lâzım iken, İstanbul şehrinin it
halât ve ihratat bakımından ticari ehemmiyeti 
mülâhazasına istinaden, istanbul'da bulunmak
tadır. Vekâletin bu umum müdürlükle yalnız, 
Vekilin aylık telefon muhaberesinin beş bin lira
nın üstünde olduğunu ifade edersek bu umum 
müdürlüğün Ankara'dan uzakta bulunmasının 
en büyük mahzurlarından birini de ifade etmiş 
oluruz. 

Bu umum müdürlük işletmecilik bakımından 
ve gerekse vergi temini yönünden Maliye Ve
kâleti ile mâmûl mallarını iç ve dış piyasada sat
ması bakımından Ticaret Vekâleti ile en mühim 
iptidai maddesi olan tütünün yetiştirilmesi ba
kımından Ziraat Vekâleti ile çok sıkı bir irtibatı 
bulunmaktadır. 

Bu vekâletler ise Ankara'da, bulunmaktadır. 
Bir an için istanbul şehrinin ithalât ve ihracat 
bakımından ehemmiyeti bu umum müdürlüğün 
İstanbul'da kalması yönünden bir esbabı mucibe 
olarak ileri sürülüyorsa; İzmir şehrinin gerek 
Türkiye'nin ithalât ve ihracatındaki iktisadi du
rumu İstanbul'un fevkinde olduğu gibi, bilhassa 
inhisarlar Umum Müdürlüğünün mevzuunu teş
kil eden tütün bakımından hâkimiyeti de müsel-

4.2.1963 O : 4 
.1 emdir. Bu arada İnhisarlar Umum Müdürlüğü
ne bağlı sanayi tesisleri Türkiye'ye dağılmış bu
lunmaktadır. 

Adana, Bitlis, Rize, Tekirdağ, Hamsim, Is
tan bul, izmir, Ürgüp, Tuzluca ve Tokat gibi 
memlekete yaygın vaziyette bulunmaktadır. 
Coğrafî bakımdan ise Ankara daha merkezidir. 
Reji idaresinin bir devamı alışkanlığı ile umum 
müdürlüğün İstanbul'da kalması katiyen doğru 
değildir. 

Her sene bütçe müzakerelerinde yaptığımız 
bütçe tenkidlerinde belirttiğimiz gibi, Umum 
Müdürlük İstanbul'da bulunduğu müddetçe bir 
fayda sağlamaz. Bu nevi temenniler bir tekrar
dan başka bir şey olamaz. Bu vekâlete bağlı mü
esseseler üzerinde vekâleti mezkûrun aşırı bir 
muhafazakâr metot takibettiğini görmekteyiz. 
(İecen sene bütçe müzakerelerinde 30 sene evve
linden beri İstanbul civarında bulunan tütün 
enstitüsünün kuruluş yeri bakımından isabetsiz 
bulunduğunu söylemiş olmamıza rağmen bu 
mevzuda vekâletin (Epkem) davrandığını gör
mekteyiz. Tütün Enstitüsü tütün ekimi sahala
rında faydalı olabilir. İstanbul gibi muhitinde 
tütün ziraati yapılmıyan yerde bu enstitünün de
vamında İsrar, deniz olmıyan yerde tersane, in
şası kadar gariptir. 

Bu enstitünün bir an evvel Samsun Ege veya 
Bitlis civarındaki tütün yetiştiren bir mmta-
kaya naklini teklif ediyoruz. Yurdumuzu saran 
mavi küf hastalığı ile Ziraat Vekâleti kadar İn
hisarlar Vekâletinin de alâkalanması tabiîdir. 
İhracatımızın % 38 ni teşkil eden tütün iktisadi 
bünyemizde büyük ehemmiyet taşımaktadır. Bu 
itibarla da vekâletin büyük kanadını teşkil eden 
Umum Müdürlüğün Ankara'da bulunmasına 
kuvvetli bir sebep teşkil eder. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü hem Hazineye 
varidat sağlayan ve hem de iktisadi bünyemizde 
işletmeciliği bakımından mühim bir fonksiyonu 
olan bir umum müdürlüktür. Yaptığı işletmeci
likler arasında en mühimi tütün olarak göze çar
par. Bu vekâletin bütçesini tenkid ederken ter-
cihan tütünü ele almak gerekmektedir. Ameri
ka'nın keşfi ile beraber insan oğluna, arız olan 
tütün çok kısa bir zamanda leh ve aleyhindeki 
mütalâa ve mâni şiddetli kanunlara rağmen is
tihlâkinden içtinabedilemiyen ticari bir meta ha
line gelmiştir. 
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Bilhassa ihracatımızın % 38 ni teşkil etmesi 

ve 30 000 ekici ailesinin ve 32 000 İnhisarlar İda
resi kadrosundaki memur ve müstahdem ile ay
rıca dış piyasada tüccar nezdinde işçi ve komiis-
yoncıı olarak çalışan yüzbinin üstünde bir va
tandaş kütlesinin emeğinin sebk ettiği bir me
tadır. Ayrıca her yıl vasati altı yüz milyon lira 
civarında döviz sağlaması bakımından bizini için 
çok ehemmiyetli olan bu hale maalesef kâfi him
met gösterilmemektedir. Her sene İnhisarlar 
Vekâletinin destekleme mubayaası suretiyle 
müstahsili himaye yoluna girmesi kâfi değildir. 
Bugün Türkiye'de halli gereken bir tütün poli
tikasının kararma varılmalıdır. 

Dünya piyasalarında gerek kalite ve gerekse 
nefaseti bakımından ayrı bir şöhret ve kendine 
has bir hususiyet taşıyan şark tütünleri Türki
ye'de yetişmektedir. Buna mukabil öteden beri 
tütün piyasasında rakibimiz bulunan Yunanis
tan ve onu takibeden Yugoslavya ve Bulgaris
tan da aynı tütünlerin yetiştirilmesi için gayret 
sarf etmektedirler. 

Şark tütünlerinin yanısıra Virginia tipi 
tütün yetiştirilmesi meselesi de bir mevzu ha
linde karşımızda bulunmaktadır. İnhisarlar 
İdaresinin Türk tütünü mevzuunda en (büyük 
işletmeci ve ihracatçısı olması bakımından alı
cıların tütün zevki yönünde tutumlarını çok 
sıkı takip ile bir neticeye varmak ve tütün 
yetiştirme politikamızda zürraı irşadetmek 
mecburiyetindedir. Bilhassa Yunanistan'ın Or
tak Pazara girmiş bulunması bize nazaran 
tütün mahsulünü daha rahat «atabilmesi bakı
mından üzerinde ehemmiyetle durulması icab-
eden bir mevzu haline gelmiştir. 

Türkiye Ticaret ve 'Sanayi Odaları Birliği
nin neşriyatından öğrendiğimize göre tütün 
istihsalinin senevi % 2 artışına mukabil istih
lâk ise % 3 e yükselmiş ve binnetice senevi 
% 1 nisbetinde gerilemeden bahsedilmektedir. 
Destekleme mubayaalarında bu sene zürraa ve
rilen fiyatlar zürraı memnun etmiş ise de, tü
tünün mühim bir ihraç malı olması ve dış pi
yasa fiyatları ile ihracat imkânı, mevcudolup 
olmadığı hususu da nazara alınmalıdır. 

Zürram memnuniyetini mucibolacak bir fi
yat ; ihraç imkânını güçleştirirse neticesi va
him olabilir. Dahilî istihlâk için mubayaa 
mevsiminde alınmış veya alınacak tütünler 
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kullanılmaya başlanınca tütünün maliyeti İn
hisarlar İdaresinin gelirlerine tesir edeceğine 
nazaran bu hususun dikkat nazarına alınması 
ieabeder. Destekleme mubayaalarına girişen 
İnhisarlar İdaresinin verdiği fiyat tekel mad
delerine bir zam yapılması düşünülüyorsa bu 
fiyat artışı ile zam arasında Hazineye gelir 'ba
kımından ne miktar fayda sağlıyaeağı da he
saplanmalıdır. 

İktisadi bünyemizde büyük rol oynıyan tü
tün mevzuunda karar ittihaz olunurken İnhi
sarlar Vekâleti müstakiUen değil Maliye, Ti
caret ve Ziraat Vekâleti ile müşterek bir fi
yat takdirine gitmesinde isabet germekteyiz. 

Sigara sanayiimiz : 
Geçen sene bütçe tenkidlerimizde aynen 

ifade ettiğimiz gibi Tekel İdaresinin halen 
dâhilde vatandaşın istihlâkine arz ettiği si
gara nevilerinin pek çok olması işletmecilik 
bakımından bu müesseseye malî külfetler tah
mil ettiğine kaani bulunmaktayız. Nev'i çjok 
sigara imali yerine adedi itibariyle az ve vas
fı itibariyle tiryakilerin zevkine uygun sigara 
imali yabancı memleketlerde imal olunan siga
ranın Türk piyasasında bilhassa büyük şehir
lerdeki bugünkü rağbeti azaltacağına eminiz. 
Pahalıya mal olan ecnebi sigarasını vatandaşın 
tercihi bir lüksün özentiliği değil, bu sigara
ların imalindeki ciddiyetin cazibesidir. 

İnhisarlar İdaresi sigara nevilerini artırır
ken basiretle de hareket etmemektedir. (Yaka) 
neyi sigaraların rağbet görmemesi bu basiret
sizliğin zarar ile kapanan bir neticesidir. Si
gara kâğıdının nev'i tütünün kalitesini boza
cak kadar kötü evsaftadır. Yerli mamulümüz 
bulunan bu kâğıtların imalinde Sanayi Vekâ
letinin nezdinde teşebbüse geçilmesini sigara 
kâğıdının sıhhi bakımından ehemmiyetine bi
naen. işaret etmekteyiz. Sigara sanayiimizde 
faaliyette bulunan İstanbul (Cibali) İzmir, 
Adana, Malatya, Samsun ve (Bitlis fabrikaları 
kapasitesinin üstünde günlük artan istihlâki 
karşılıyamıyacak kadar ciddî bir tutum içinde 
bulunmaktadır. Bir arıza telâfi olunamıyacak 
kadar endişe sağlamaktadır. Yıllardır inşası 
tamamlanmıyan Maltepe fabrikasının inşaatı
nın devamı maliyet bakımından pahalıya mal 
olmaktadır. Bu fabrikanın bir an evvel hizme
te girmek suretiyle devam eden masraflarına 
son verilmelidir. 
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Suriye, Pakistan ve Arap ülkeleri ile Av

rupa'da sigaralarımız aranırken, sigara sana
yiini ize ehemmiyet vermemek cidden üzücüdür. 
Tütünü sigara haline ifrağ etmek suretiyle 
Türk işçisinin de emeğini bir kat daha kıy
metlendirmek yerinde olur. 

İstanbul Oilbali Fabrikasının sökülerek Ada
na ve Malatya'ya nakli hususunda, Plânlama 
Kurulunun mütalâasına iştirak etmiyoruz. Ka-
naatımızca bu fabrika söküldüğü takdirde ik-
tisaden geri kalmış beldelerimizden Bitlis'e 
nakline o sahada geniş bir iş hacını açılması 
ve dolayısiyle Bitlis ve civarında gittikçe ge
lişen Virjinya tipi veya bu tipe yakın tütün 
ziraatine de ışık tutulmuş olur. 

Sanayi bir memlekette ne kadar dağılırsa 
ve bir yerde tekasüf ettiril m ezse- o nisbette iç
timai bünyede kalkınma ile beraber her nevi 
refaJhı da temin eder. 

(Jay sanayii : 
Geçen seneki bütçe tenkidlerimizde çay sa

nayiinin millî ve iktisadi bünyemizdeki ehem
miyetini tebarüz ettirmiş ve yurdun en fakir 
beldelerinden mâdııt Karadeniz havalisinde 
vücuda getirilen bu sanayiin memleketimize 
sağladığı döviz tasarrufu ile iç bünyede yarat
tığı iş sahası yönünden ehemmiyeti büyüktür. 
Bu sanayiin gelişmesinde hizmeti geçenleri 
şükranla yâdederiz. 

Maalesef bu kadar güzel teşebbüs politik 
tesirler ile zaman' zaman müstehliklerini mem
nun etmemektedir. Kaliteli çay imali için taviz 
verilmemesi mahallî halkın bu ziraate verece
ği ehemmiyeti bakımından da mühimdir. 

Politik mülâhazalar ile, yaprak nevilerinin 
matlûba muvafık olnııyan kısımlarının müsteh-
like mal edilmesi, müstahsilin aihlâkı ile müs
tahsilin hukukuna tecavüzdür. (Tünden güne 
genişliyen çay ziraat i karşısında, elde mevcut 
Fabrikalar ihtiyacı karşılamaktan uzaktır. Çay 
fabrika!arının inşası dış dövize ihtiyaç göster-
nıiyen bir imalâtı tazanımun ettiğinden mem
leket içi sanayii ile bir an evvel tamamlanma
sını beklemekteyiz. KizeYle ist Misal edilen ça
yın paketlenmesi ve emsali hizmetlerin, siya
si yatırını maksadiyle başka bir beldeye naıkli 
hususundaki hatalı teşebbüsten rüeuunu isa
betli görmekteyiz. İktisadi müesseseleri poli
tik yatırım zihniyetleri mahveder. Y. T. P. nin 
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iştirak ettiği Koalisyon Hükümetinin bu nevi 
hatalı politikadan âri olacağına inancımız var
dır. 

Yakın tarihimizde politik' maksatlar ile ya
lıdan bu nevi teşebbüsler iktisadi bünyemizde 
büyük tahripler yapmıştır. Gittikçe a itan nü
fusumuz karşısında çay sanayiimiz ihtiyacı kar-
şılıyamıyacak durumundadır, ileni ihtiyacı kar
şılamak ve hem de ihraç imkânını aramak için 
yurdun çay ziraatine müsait diğer beldelerin de 
yetiştirme tecrübelerine teşebbüs edilmesini Y. 
T. P. si olarak tavsiye ederiz. 

Bira Sanayiimiz : 
Bira imaline yarıy'an en iyi mevaddı iptidai

ye Türkiye'de bol miktarda mevcuttur. Alkol 
miktarı çok az olan ve vatandaş kütlesi tara
fından aranılan İm içki Türkiye'de İstanbul ve 
Ankara Bira Fabrikalarında imal olunmakta
dır. Ağır alkollü içkilerden vatandaşı uzaklaş
tırabilmek için bu nevi işletmelerin artırılması
nı temenni ederiz. 

Yozgat'ta, temeli atılan bira fabrikasının 
Yozgat'ın iktisadi bünyesinde fayda sağlıyaca-
ğma emin nazar ile bakabiliriz. Bira nakli ba
kımından büyük külfetler tahmil ettiğine göre, 
küçük çapta ve müstehlike yakın olarak dağıtıl
masında isabet olur. Hususi teşebbüsün tama
hını çeken bu sanayie İnhisarlar İdaresince teş
vikkâr ve müsamahakâr davranılmasmda millî 
bir fayda mevcuttur. Bu arada Birinci Gihan 
Harbinden evvel, Alaşehir maden suyunu adala
ra ihraç imkânını bulan teşebbüsün bira ihraca
tını da evleviyetle nazara alarak bu mevzuda 
gayret sarfını beklemekteyiz. 

ila ki sanayiimiz : 
Alkoldü içkiler arasında alkolü bakımından 

en ağır içkidir, inhisarlar İdaresinin tanı mono
polü altındadır. 'Bu içkinin dış piyasaya ihra
cı için beş yıllık plânda bir kayıt görüleme
miştir. Dış memleketlcrce tanınıp beğenilmeye 
başlanılan, Balkanlarda ve Suriye ve civarında 
kısmen itibar gören bu içkinin ambalajına ve 
imaline biraz daha ehemmiyet verilmek suretiy
le Tekelin nefis likörleri ile bir ihraç metaı ha
line sokulması mümkündür. 

öteden beri İnhisar maddelerimiz üzerinde 
dış piyasada reklâmının yapılmadığı ve alâkalı 
memurların gayret sarf etmediği üzüntümüzü 
nıucibolmaktadır. Rakibimiz Yunanistan'ın bu 
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mevzuda bizden çok ileride, gayretinden bah
setmek bize üzüntü vermektedir. 

Şarapçılık mevzuu : 
Dünyanın en mütenevvi ve eti nefis üzümle

ri Türkiye'de yetişmektedir. Birinci Cihan Har
binden evvel Anadolu'nun ve bilhassa Kırkla r-
eli'nin şarapları dünya piyasasında büyük şöh
reti haiz ve memlekete bol miktarda gelir sağ-
lıyan bir meta idi. 

Tokat'ın Narinciye şarabı son zamanlarda . 
Avrupa sara]) sergilerinde ikincilik alacak ka
dar nefasetini kabul ettirmiştir. Bir Amerika'b 
iş adamını İstanbul'da ağırlar iken kendisine 
ikram edilen Türk şarapları karşısında hayran
lığını ifade etmiş ve şişeyi elinde defaatle tet
kik ederek bu kadar nefis şarap içmedim, bu bi
zim meçhulüınüzdür, demiştir. 

Birinci Cihan Savaşından sonra yanlış iskân 
siyaseti neticesinde bilhassa Trakya ve Kırklar-
eli'nin bağlık mmtakaları birer harabe haline 
gelmiş ve sökülen bağların etrafındaki köyler 
fakrüzarurete düşüp, ormanların tahribine baş
lamıştır. Şarap sanayiinde İnhisarlar İdaresi
nin gayreti, fakir köylünün kalkınması ile, or
manlarımızın da kurtuluşuna imkân verecek
tir. 

Bugün için inhisarların işlediği Ankara, 
Elâzığ, Gaziantep, Ürgüp, İzinir, Tekirdağ'da 
olmak üzere altı fabrika mevcuttur. Bu altı 
fabrika için yapılan yatırımlar faizini karşılı-
yamıyacak kadar gayriiktisadidir. Ve şarapçı
lık İnhisarlar İdaresinin bünyesinde maalesef 
bir inkişaf kaydedememektedir. İnhisarlar İda
resi bu işi başaramıyor ise bunda aczini ifade 
ile tatbikatta daha çok muvaffak olan hususi 
teşebbüse devretmesi de bir hizmettir. 

Bu mevzuu bir izzetinefis meselesi yapma
dan hal yoluna girmek de fazilettir. Millî serve
tin hederine mâni olmaktır. Üzüm küsbesi gübre 
sanayiinde mühim bir mevki almış iken şarap 
fabrikalarımızda bilgisizlik lâkaydi ve neme lâ-

•zımeılık yüzünden küsbeler müesseseye malî bir 
külfet yüklemek suretiyle denize dökülmektedir. 
Bu millî servete karşı ihanettir. Bugün için İn
hisarlar Vekâletinin müesseseleri başında bulu
nan mesullerin günlük mesai gören sıra memur
ları vasfında insanlardan değil, insiyatifiııi kul
lanacak ve ticari zihniyetle hareket edecek va
sıfta olmaları lâzımdır. Bilhassa beş yıllık plânın 
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tahakkukunda hem Hazineye varidat temin ve 
hem de millî servetin artması bakımından İnhi
sarlar Vekâletine çok büyük vazife düşmektedir. 
Şahsiyetine haklı bir itimat tevcihinde cesaret 
gördüğümüz Sayın İnhisarlar Vekilinin büyük 
bir cesaretle bu müesseseye yeniden bir veçhe 
vereceğine itimadımız vardır. 

Şimdiye kadar elde mevcut neticeler bu 
Umum Müdürlüğün işletmecilik yönünden ran
dımanının azlığı eldeki rakamlar ile sabittir. 

Tütün Ekicileri Bankası : 
1946 yılından itibaren tütün müstahsil mdan 

evvelâ. % 5 bil âhara r/c 4 ve 5628 sayılı Kanunla 
c/r- 2 nisbetinde toplanan paralar 94 000 000 
civarında olup bir banka, kurulması için 1946 
dan .1963 yılma kadar gayret sarf edilmiş ise de 
maalesef bugüne kadar hiçbir iktidar bu banka
nın kurulması için ciddî bir netice elde etmemiş
tir. 1946 yılından bugüne kadar para değerinin 
geçmiş iktidarlar zamanında enflâsyonist bir sis
temle düşürüldüğü nazarı itibara, alınacak olu
nursa, tütün müstahsili bu ihmal yüzünden bü
yük zararlara uğramıştır. 

Hükümet olarak, millet karşısındaki taahhüt-" 
lerin, bu nevi ihmaller ile sürüncemede bırakıl
ması milletin pek haklı olarak Hükümete karşı 
itimadını zayıflatmaktadır. Bu nevi sistemler 
karşısında hiçbir Hükümetin kendini müdafaa
ya hakkı yoktur. 

Ziraat Bankası kasalarında maksadı dışında 
hapsedilerek bu parayı zaman zaman gayesi dı
şımla kullanmaya hakkımız yoktur. Bu mevzuu 
senelerdir bütçe müzakerelerinde tekrarlamaktan 
huzursuz hale geldik, banka kurul amıyacaksa 
paraların müstahsil a iadesi Devlet ciddiyeti ba
kımından daha yerinde olur. Y. T. P. sinin ka
nadı ile teşekkül etmiş bulunan ikinci koalisyon 
Hükümetinin kısa bir zamanda bu mevzuu hal
letmesini ısrar ile istemekteyiz. 

BAŞKAN — Vaktiniz dolmuştur, lütfen bağ
layın. 

HASAN KAN(İAL (Devamla) — Bağlıyo
rum, efendini. Gümrükler Umum Müdürlüğü 
bütçeye mühim bir gelir sağlıyan Gümrükler 
Umum Müdürlüğünün vazifesi.... 

BAŞKAN — Sayın Kangal bu bağlama de
ğil* çözmedir. (Alkışar ve gülüşmeler) 

HASAN KANGAL (Devamla) — Bu Tünüm 
Müdürlüğün son zamanlarda gittikçe gelişen tu
rizm mevzuunda büvük rolü mevcuttur. 

3j29 



C. Senatosu B : 39 
BAŞKAN —• Sayın Kangal beni müşkül du

rumda bırakmak istiyorsunuz. 
HASAN KANGAL (Devamla) — Riyasete 

hürnıeten gelecek sene görüşmek üzere sözlerimi 
kesiyorum. (Alkışlar, gülüşmeler) 

BAŞKAN — Sayın Ağırnaslı. Yok.. 
Sayın Nevzat özerdemli. 
NBVZAT ÖZEKDEMLİ (izmir) — Sayın 

Başkan, Sayın senatörler. Sayın Tekel Bakanı ve 
Bakanlık erkânı; ben de Ege'nin müzmin bir 
hal almış olan 1957 senesi tütünlerinden bahse
deceğim. 65 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin 
(a), (b), (e) fıkraları 1958, 1957 ve daha eski 
seneler mahsulü tütünlerin Tekel idaresince ih-
raeohmabileceğini ve tadadedilen muayyen şart
larla mezkûr mahsullerin tüccardan satınalına-
cağım, 1958 mahsullerinden tüccar tarafından 
ihraçedildiği takdirde getirilecek dövizlerin ku
runu ve 1957 ve daha eski seneler mahsulü iğin 
ise ihracatı katı" olarak tüccara yasak etmekte 
ve tüccar elindeki tütünlerin Tekel tarafından 
satıııalmacağı ve fiyatlarının da Maliye, Ticaret 
•ve Gümrük ve Tekel Bakanlıklarına mensup bir 
heyet tarafından tâyin edileceği hükme bağlan
ın iş bıılunmaktadı r. 

Kanun 22 . 8 . 1960 tarihinde 10548 sayılı 
Resmî Gazeteyle yayınlanmıştır. Kanunun bu 
açıklığına rağmen Tekel Genel Müdürlüğü, ge
rek 1958 ve gerekse 1957 ve daha eski yıllar 
mahsulünden tüccar elinde olanların] satınalmı-
cağını bildirmiştir. 

1958 mahsullerinin ihracı yasak olmadığın
dan, tüccar, elinde bulunan mezkûr yıla ait tü
tünleri ihracedebilmiş ve bu sebeple 1958 mah
sulünden piyasada kalmamıştır, denebilir. 

J957 ve daha eski seneler mahsulü tütünlere 
gelince : İkini arın tüccar tarafından ihracı katı 
şekilde yasak olduğundan ve stokları Tekel de 
salı nal maçlığından, halen 900 tona yakın stok 
bulunmaktadır. Şayet tüccar, dışarda müşteri 
bularak Tekel vasıtasiyle ihracat yapabildiği 
takdirde dahi her mesuliyet satıcı tüccara aidol-
mak şartiyle 9 liralık dolar kurundan 380 kuru
şu tütün sahibine verilmektedir. Hiçbir kanuna 
ve nizama, dayanmıyan ve pek haksız bulunan 
Tekelin bu tutumu hiç rağbet görmemiş ve bu 
sebeple 1957 tütünleri mahvolmak tehlikesiyle 
başbaşa bırakılmıştır. Ve tedricen de toz olarak 
her geçen gün bir miklar eksilmektedir. 
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J957 ve daha eski seneler mahsûlü tüccar 

elindeki tütünlere yapılan haksızlıklar' şöylece. 
sıralanabilir: 

A) «900 kuruşun 380 kuruşunu tüccara ve
riyorsunuz geriye kalan 520 kuruşunu ne sebep
le ve ne karşılığında alıyorsunuz» diye Tekel il
gililerine sorulduğunda, «bunun normal olmadı
ğını biz de kabul ediyoruz. Maliye Bakanlığı 
Kanunu tadil etsin alnııyalım» diyorlar. «Ka
nunda böyle haksızlık yaratacak bir hüküm yok
tur, nereden çıkarıyorsunuz» sualine karşı da; 
«sıkılan tüccar bize dilekçeyle önceden muvafa
katini bildirerek dolar karşılığında .'180 kuruş 
almaya razı olduğunu ve müşteriyi kendisi bul
duğunu ve her mesuliyetin kendisine aidolduğu-
na dair taahhütname vereceklerini bildiriyor. 
Biz de müracaatlerini kabul ederek 9 liralık do
ların 520 kuruşunu alıyoruz, 380 kuruşunu da 
tütün, sahibine veriyoruz» şeklinde cevap veri
yorlar. 

B) 65 sayılı Kanunun (i ncı ve mütaakıp 
maddelerinin tatbik kabiliyeti olmadığı aşikâr
dır. Zira kanun, 1958 mahsulünün ihracını men
etmediği için mezkûr sene mahsulleri satılmış ve 
bir sıkıntı mevzuu olmaktan çıkmıştır. 1957 1er 
ise, tüccarın ihracatı yasak edilmiş olması tlola-
yısiyle ve Tekelin de bunları almaması büyük 
bir yük halinde hem bizim, hem memleketin üze
rinde burmaktadır. Bu işin tashihi Tekel Ba
kanlığına aidolduğu halde bunu yapmamakta ve 
ne olursa olsun tütünlerin sıfıra müncer olması 
pahasına tüccarları iyice bıktırıp sıkıştırmak su
retiyle her şeye razı etmeye çalışmaktadır. 

(•) Tütün demek Tekel demek olduğu bedi-
hidir. Bu maddenin inhisarını elinde tutmakta
dır. 1957 mahsulünden ellerinde bulunduranlar 
sıkıntı ve ıstırap içindedir. Bunun tedavisi ken
dilerine aidolmalıdır. Tütüncüler Federasyonu 
bunu değiştirmeyi düşünerek şimdiye kadar An
kara'ya <m az 10 defa heyet gönderdikten sonra, 
son olarak 12 . 9 . 1962 tarihinde Ticaret, Ma
liye, Gümrük ve Tekel Bakanlıkları temsilcileri" 
ve Odalar Birliğinin iştirakiyle yapılan içtinıada 
müttefikan bu kanunun ilgası kararlaştırılmış ol
masına ve bunu teminen Tokat Milletvekili Sa
yın Reşit önder bir teklifte bulunmasına rağ
men bugüne 'kadar hiçbir ses çıkmamıştır. Bu 
tütünlerden birçok tüccarın elinde ınevcnl 
bulunmaktadır. 
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D) Bu mevzuda Türk İngiliz İstikraz As-

leha Anlaşmasının yapılan ihracatın karşılığı 
TL. olarak geldiği malûmdur. Bu takdirde 
dahi Tekel, ortada döviz ve dolar olmamasına 
rağmen 520 kuruş kesmektedir. 

Bütün bunlara rağmen, bu mevzuda hiçbir 
şey yapılamıyacaksa hiç olmazsa 957 mahsulü 
tütünlerin de diğer seneler misillû ihracının 
serbest bırakılması, az da olsa bir merhem ola
caktır. 

Hulâsa olarak dünyanın hiçbir 3'erinde bu 
derece aeaip bir tatbikat olabileceğini zan
netmiyoruz. Komşularımız en basit artık ve 
gübrelerini dahi değerlendirmede birbiriyle ya
rışırken bizim ele gelmiş memleket malını de
ğersiz vaziyete getirmek için yaptıklarımız 
üzüntü verici olmuştur. 

Sözlerimi (bitirirken., 
Sayın Bakandan aşağıdaki suallerimin ce

vaplandırılmasını rica ediyorum. 
1. 1957 ve daha eski sen el er mahsulü tü

tünlerden halen tüccar üzerinde bulunan 
stokların, ihracedümiycrek ellerinde kalması
nın sebepleri nelerdir? 

2. Ciünden güne kalitesini kaybedip sıfıra 
1 nün cer olmaya mahkûm memleket malının 
sahipleri tarafından ihracına müsaade edilme
mekle ne gibi bir fayda mülâhaza edilmekte
dir ? 

3. Millî servetin heba olup gitmesine kar
sıdan seyirci kalmaktansa, bunu az veya çok 
dövize .kalbetıııek yaihut borca ınahsubetmek 
suretiyle bugünkünden daha iyi netice alına
maz mı? 

4. 65 sayılı Kanunun âmir hükümlerine 
rağmen, Gümrük ve Tekel Bakanlığı bu mah
sûlleri mubayaa etmiyorsa; kanunu ilga etmek 
suretiyle serbestçe ihracı niçin temin edileme
mektedir? 

'Saygıları mi a. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Sarıgöllü. (Yok sesleri.) 
Sayın Okyayuz. Yalnız bir dakikanızı is

tirham ediyorum ; kendi adınıza mı konuşu
yorsunuz .yoksa Parti Grupıı adına mı? 

SABAHATTİN TAN MAN (istanbul) — 
Arkadaşım benim konuşmamın devamım Gru
pıı muz adına tanvamlıyacaktır. 

BAŞKAN — O halde 10 dakikayı geçmesin 
Sayın Okyayuz. 
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A. P. GRUPU ADINA CAVİT OKYA

YUZ (içel) -— Muhterem arkadaşlar. Tekel 
Genel Müdürlüğü bütçesi münasebetiyle tekel 
mevzuundaki görüşlerimizi arz ediyorum. 

Tekel İdaresinin meşguliyet sahası müstah
sil tüccar, işçi \re müstehlik olarak bütün 
vatandaşları alâkadar edecek derece ve ma
hiyette önemlidir. Bu sebeple tekel mevzuun
da alınacak her hangi bir kararın memleket 
çapında tesir ve tepkilerinin olacağı aşikâr
dır. 

Nitekim Tekel maddelerine zam yapılaca
ğının öğrenilmesi bâzı istihlâk maddelerinin 
fiyatlarının daha, şimdiden artmasına seibe-
bolmııştur. Malûmdur ki. Hükümet tekel mad
delerine zam yapılması zaruret ve sebebini 
plânlamaya göre yapılacak devlet yatırımla
rının finansmanına dayamıştır. Halbuki, Te
kel maddelerine yapılan zamlar umumi ha
yat pahalılığı seviyesini yükselteceğinden, ikti
sadi zorluğu artıracak ve diğer maddelerin fi
yatlarım tezyidederek geçim sıkıntısına se-
bebolacağı gibi, plânlamaya müstenit devlet, 
yatırımlarına lâzım olan varidat fazlasının te
min edilmesini de zorlaştıracaktır. Meseleyi 
Tekel Genel Müdürlüğünün 1962 ve 1963 büt
çelerinden alacağımız birkaç rakamla a<;ıkla
mak isteriz : 

1962 senesinde '54 milyon 500 bin kilo 
tütün ve sigara satılmış, bu satış vasati 21 lira 
80 kuruş 75 santim fiyat üzerinden yapıla
rak 326 milyon 940 bin lira safi varidat te
min olunmuştur. 

1963 tahminlerinde ise 3 milyon 900 bin ki
lo fazlasiyle 38 milyon 400 bin kilo tütün ve 
sigara satılacağı beyan edilmektedir. Satılaca
ğı tahmin olunan bu 38 milyon 400 bin kilo 
tütün ye sigara hiç fiyat zammı olmadan 1962 
senesi fiyatları ile satılmış olsa temin edeceği 
safi varidat 363 milyon 900 bin lira olur idi. 
Halbuki 1963 satışları zamlı yapılacağından ve 
bütçedeki rakamlara göre 1962 senesinde 21 
lira 80 kuruş 75 santim olan vasati satış fi
yatı bu zamlar sebebiyle 26 lira 22 kuruş 19 
santime çıktığından aradaki fiyat farkı 4 
lira 41 kuruş; 1963 de satılacağı tahmin edi
len 38 milyon 400 bin kilo tütün ve sigaradan 
169 milyon 497 bin lira farkı ile 533 milyon 
397 bin lira safi varidat sağlanmış olması lâ-
zımgelirdi. 



C. Senatosu B : 39 4.2.1963 O : 4 
Demek oluyor ki, zamlar sebebiyle elde edi

leceği umulan rakama nazaran bütçe tasarısın
da tespit edilen varidat 132 milyon 501: bin 
lira noksandır. 

Bu mukayese ve izahat sonunda varacağı
mız netice açıktır. Demekki sadece varidat faz
lalığı temin gayesiyle, tekel maddeleri satış 
fiyatlarına yapılan zam umulan varidatı te
min cdenıiyecektir. Şöyle ki, 1962 senesine na
zaran, yüksek tutulan tekel maddeleri fiyat 
zamları ancak 36 milyon 996 bin lira bir va
ridat fazlalığı gösterecektir. 

Şimdi burada düşündürücü ve belirtilmesi 
Iâzımgelen nokta 1963 maliyetlerinin 1962 
maliyetlerine nazaran çok yüksek olmasıdır. 
Bu münasebetle tekrar işaret etmek isteriz ki, 
Tekel İdaresi zorlama karar ve emirlerle ida
resi mümkün olmıyan iktisadi bir müessesedir. 

Muhterem senatörler : 
Başlıca ihraç maddelerimizden birini teşkil 

eden ve aynı zamanda en ehemmiyetli döviz 
kaynağımız olan tütün mevzuu ile tekel mad
delerine geçiyoruz. 

Tütün : 
Dünyaca şöhreti bulunan tütünlerimizin ya

bancı memleketler piyasalarındaki mevkiini 
mu'hafaza edebilmesi için kalite ve hususi
yetlerini geliştirmek amaciyle gerek Tekel 
İdaresinin ve gerek Tarım Bakanlığının müş
terek bir faaliyet göstermeleri ieabetmektedir. 

Fakat maalesef böyle müşterek bir faali
yetin mevcudiyeti müşaihede edilememektedir. 

Tütün kalitesini ıslah gayesiyle tütün ekici
lerine iyi fide yetiştirdikleri takdirde teşvik 
ve teşci maksadiyle verilmekte olan meblâğın ' 
bu sene'ki bütçede yalnız 5 000 lira. gibi cüzi 
bir miktara indirildiği görülmektedir. 

Tütün tahminlerini ıslah ve standardize et
mek ve tütüne müteferri diğer hususları da in
celemek ve geliştirmek hedefini güden Maltepe 
Tütün Enstitüsü de koordine çalışmadan âri 
bugünkü durumu dolayısiyle matlup gayeyi ta
hakkuk ettirememektedir. 

Tekel İdaresi elinde tütün ekicilerine lâyıkı 
veçhile hizmet edemediği görülen bu enstitünün 
tütün ziraat ve mücadelesiyle vazifeli bulunan 
ve yurdun her yerinde teşkilâtı olan Tarım Ba
kanlığına devri daha uygun mütalâa edilmek
tedir. 

Müşterek bir faaliyet, yapılamaması hasebiy
le tütün hastalıklariyle mücadelede zamanında 
gerekli tedbirlerinin alınamadığı ve mahsulü
müzün zarar gördüğü aşikârdır. 

Nitekim mavi küf hastalığı, bu sebepledir 
ki, zamanında müdahale ve mücadele edilemedi
ğinden tütün mahsulümüzün büyük bir kısmı
nı mahvetmiştir. 

Bu alâkasızlık devam ettiği takdirde önü
müzdeki yıl mavi küfün tütün sahalarımızda 
daha büyük bir tahrip tevlidedeceği muhakkak
tır. Bu arada, tütün istihsalimizi artırmak için 
.'5437 sayılı ıKanımla tütün ekimi tabdidedilmiş 
bulunan saha ve bölgelerin bir kere daha göz
den geçirilmesi ve müsait olanlara ekim müsa
adesi verilmesi hususunda gerekli tadilâtın ya
pılması muvafık olur. 

Tütün piyasalarında Tekel İdaresince tesbit 
ve ilân edilmiş olan mubayaa fiyatlarının tütün 
istihsali, ticareti ve ihracatı istikballeriyle ol
duğu kadar topyekûn memleket ekonomisiyle 
de alâkalı bulunduğu hususunun daima hatır
lanması ve yaprak tütün ekimlerinde müstakar 
bir fiyat politikasının tatbik ve takibine itina 
edilmesi gerekir. Tütün ekicilerinin korunması 
sadedinde 1947 - 1957 yıllarında müstahsili ar
dan kesilmiş, faizleri ile birlikte miktarı yüz 
milyonun üstünde bulunan meblâğ ile kurula
cak müessesenin kuruluş kanun tasarısının sü
ratle tevdi edilmesini tale'bediyoruz. 

Sadece bir istihlâk maddesi manzarası arz 
eder gibi görünen çayın istihsal ve gerek istih
lâk bakımından memleket ekonomisini ve bir 
bölge halkını ciddî surette alâkadar etmesi se
bebiyle bugünkü ve müstakbel durumu itiba
riyle Hükümeti çözmesi lâzımgelen ehemmiyetli 
bir problemle karşı karşıya getirmektedir. 

Bugün çay istihsalimizin istihlâkimizi karşı
lar seviyeye vâsıl olduğunu memnuniyetle mü
şahede etmekteyiz. Ancak bu istihsali daha mo
dern işlemeye tabi tutarak çaylarımızın kalite
lerini yükseltmek ve bunları dış piyasalarda 
mevcut emsalleri çaylarla rekabet edecek bir 
dereceye getirmek icabetmetedir. Bir bölgenin 
kalkınmasında büyük âmil olduğu şüphesiz bu
lunan çay zeriyatının tahdidi suretiyle istihsal 
ve istihlâkin ayarlanmasının uygun olmıyacağı 
kanaatindeyiz. 
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Görüşümüze göre istihsal edilen çay kalite 

itibariyle yüksek vasıflı nefis çaylardandır. 
Ancak bunun istihsalinden itibaren mamul hale 
getirilinceye kadar geçirdiği safahatın tam bir 
mükemmeliyet içinde cereyan etmediği kanaa
tindeyiz. Bugün çayın ekici elinden imalâtha
nelere kadar sevkmdeki kifayetsizlik, fabrika
ların ihtiyaca tekabül etmemesi ve aynı zaman
da modern tesislerden mahrum bulunması, çay
ların işleme ve stok mahal ve ambarlariyle am
balajlama madde ve tesislerinin basitliği bir kı
sım cayın ziyama ve kalitenin düşmesine sebebi
yet vermektedir. 

istihsalimizi tahdit nıevzuubahsolmadığına 
göre, yeni tesislerin kurulması ve mevcudun da 
ıslahı ile çaylarımızın gerek dâhilde ve gerek 
hariçte aranılır bir meta haline getirilmesi ve 
böylece yeni bir döviz kaynağı yaratılması mem
leket hayrına olur. 

Bununla beraber üzerinde önemle durulacak 
keyfiyet çaylarımızın kalitelerini ıslah, etmek
le beraber dâhilde istihlâki ve hariçte de reka
beti temin edecek olan maliyet fiyatlarının mâ
kul hadlere ifrağıdır. 

Bütün bu mevzular göz önünde bulunduru
larak Tekel idaresinin çay.üzerinde hassasiyet
le durması ve işleri başaracak tarzda teşkilâ
tında bir reorganizasyona gitmesi iktiza eder. 

Tuz : 
Halkımızın ve bilhassa köylümüzün belli baş

lı bir ihtiyat; maddesi olduğu kadar sanayiinin 
de hamınadelerinden birini teşkil eden tuzdan 
elde edilen gelir bütçelerimizde her yıl daha 
düşük rakamlarla önümüze çıktığını teessürle 
görmekteyiz. 1960 - 1963 yılları arasındaki sa
tış kârları tetkik edildiğinde şunu müşahede 
ediyoruz. 

1961 yılında 1960 yılma nazaran 482 bin lira 
noksanı ile 923 bin liralık 'bir satış kârı temin 
edilmiştir. 

Diğer taraftan 1962 bütçesinde tahmin edi
len tuz satışları henüz gerçekleşememiş olmak
la beraber 1963 yılı bütçesinde satışı tahmin 
edilen 390 bin ton tuz karşılığı 780 bin liradır. 
işte bu rakamlara muvazi olarak dış memleket
lere ihracatımızın düşmeye başladığı da hisse
dilmektedir. 

Diğer taraftan 1962 bütçesinde Oamaltı ve 
Yavşan ve diğer tuzlalarda yaptırılacak tesisler 

için iki milyon, 1963 bütçesinde de keza iki 
milyon liralık ödenek konmuştur. 

Yalnız Ta maltı ve Yavşan tuzlalarının sabit 
tesisleri tutarı 16 milyon liradır. Bunun yanın
da değeri 12 milyon liraya varan bir tuz stoku 
da mevcuttur. Ayrıca senelik tuz satışlarını te
min etmek için 16 milyon lira maliyet bedeli ile 
satış masrafları da nazara alınırsa 48 milyon 
liraya baliğ olur. Buna mukabil satış kârnım 
780 bin olması bu sermayenin ancak % 1,5 nis-
bette bir kâr getirdiğini gösterir. 

Bu itibarla daima bir artış gösteren tuz ma
liyet fiyatları üzerinde hassasiyetle durmak ve 
bunları indirmek çarelerini araştırmak zarureti 
olduğuna kaaniiz. 

Maliyet fiyatları düşürüiebildiği takdirde 
ihracatın da mümkün olan seviyeye ulaşabile
ceği ümkledilebilir. 

ispirto ve isportolu içkiler : 
Bu mevzuda bâzı ispirtolu içkilerimizin sırf 

nefasetleri' bakımından hiç reklam yapılma
dan emsallerine tefevvuk ettikleri ve az da 
olsa bir ihraç meteı haline gelmeye namzet ol
dukları «müşahede edilmektedir, liağbet gö
renler arasmkla bilhassa votkalarımızı belirte
biliriz. Ancak bunların gerek şişe ve mantar 
ve mantar ve gerek etiketleri bakımından em
salleriyle ölçül emiyecek kadar iptidai oklukları 
ilk nazarda göze batmaktadır, içkilerimizin 
kalitelerini ıslah yolunda idarece çalışmalar 
yapıldığı söylenirken ambalaj ve ambalajla
ma maddeleri üzerinde' de lâyikı veçhile du
rulması takdim bakımından son zamanlarda 
^sigaralarımız imalâtında olduğu kadar rakı 
imalâtırida da bir alâkasızlığın mevcudiyeti 
gayrikabili inkârdır. Bu mamullerin imalleri 
sırasında idarenin cidden hassas olması ve ıs-
lailıları yoluna gitmesi zaruridir. Çünkü tekel
den maksat sadece 'Devlete varidat temin et
mek değil aynı zamanda vatandaş sağlığını da 
korumaktır. 

Bira : 
İmalâtı tekel mevzuu dışı çıkarılmış olan 

biranın diğer tekel maddeleri nıeyanmda bir 
zamma tâbi tutulmasını vatandaş ihtiyaç ve 
!sağlığı bakımından mahzurlu telâkki etmek
teyiz. 

Yüksek dereceli alkollü içkiler yerine bi
ranın ikamesi hususunda bugüne kadar ceh-
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d edilen gayretlerin bira fiyatlarının artırıl
ması karşısında heüa oimaisı endişesindeyiz. 

Kaldı ki, 'bir litre biranın fabrika maliyeti 
78 kuruş 73 santimdir. Satış masrafları ve is
tihlâk Vergisi ilâvesiyle 80 kuruşa vaırır. Bir 
litrenin kârı ise bütçede .1:39 kuruş 45 santim 
olarak gösterilmiştir. 

Geçen sene bir litre 'biranın satış fiyatı 198 
kuruş 18 santim olarak tels'bit •edilmiştir. 

1963 'bütçesinde ise 298 kuruş 18 santime 
çıkarılmak istenilnn'ok'tedlr. 

Bu heîsa'ba göre kâr miktarı geçen senenin 
16 milyon 957 bin liralsma mukabil 'bu sene 46 
milyon lira talkın in edilmiştir. Bugünkü imalât 
hacmi 33 milyon li'tr'e olmasına mukabil istihlâk 
tale'bi 70 milyon üzerinde bulunmaktadır. Bu 
sebeple bira fiyatlarına fb'ir lira zam yapılacak 
yerde imalâtı talelbe uygun hale getirmek iste
nilen varidatı sağlıyacak 'halkı d'a 'biradan 
mahrum et m iye e ek veya. yüksek alkollü içki
lere d'oğru ıgötür-miyeel^ktir. 

Şarap : 
• Bütçeye varidat aranıklığı ibu sırada mem
leket ihtiyacının çok fevkın'de olan ve kalitesi 
itibariyle dış memleketleri ihracı mümkün »bu
lunan şaraplarımızın sürümünü temin etmek 
için büyü'k gayret ve teşebbüsler sarf etmemiz 
lâzımVtır. Hal 'böyle iken. Tekel 'bütçe'sin'in tet
kiki tide 1962 yılında 5 milyon 600 bin litre ola
rak talkınin edilen satışlarda 1 'in'ityon 697 bin 
lira kâr temini düşünülmüş olm'asına rağmen, 
1963 bütçesinde muhammen »satış miktarı 4 mil
yon litre 'hesaplanmış v'e İm yüzden 'maliyet; 
yüksekliği seibe'biyle 864 'bin lira JVir kâr sağla-
na'bileeeği t ahimin 'edilmiştir. 

Görülüyor ,ki satışlarda bir düşüklük ma
liyetle isle aksine 'bir yükselme miev'cuttııi'. 
Plânlam'ada şarap imalât ve salıkları artacağı 
tesjbid^lunmaisına ,rağmen fiilî durum (bunun 
aksine tezalhür etmektedir. 

B'izim kaanatimiz, maliyet fiyatları düşü-
rül'düğü 'Ve kaliteler daha mükemmel hale ge
tirildiğinde, dâhili isfilMâk kendiliğinden arta
cak ve Hükü melce Miracı 'kolaylıkla mümkün 
'kılacak çare ve t edibi ıi e re t'eve's'sül olunduğu 
takdirde de dış pazarlar teıııin'i husul 'bula
caktır. 

Tvalhve, kibrit : 
Bugünkü karına ekonomi sistemi muvacehe

sinde Devletin kalhve ithal ve tieaı,'eti ile işti-
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gal etmesi faydasına kaani Ibulunmamaktayız. 
Zira Ibu 'kanaldan temin edilen varidatın Güm
rük. ve istihsal vergileri yolları ile sağlanması 
mümkündür. 

Bu itibarla kalhve mev'zuunun Tekel (iemel 
Müdürlüğünden alınacak özel teşe'b'büs'e terk 
edilmesi vatandaşlara iş sahası açmış olacak ve 
Devletin itihalât ve ficaret sallısından çeldiilmiş 
olması Via iktisadi pr'en's'iplerine uygun düşe
cektir. 

Kibrit mevzuuna gelince bunun da aynı 
düşüncelerle ve tedricen özel ıSiektöre devli

nin muvafık olacağına inanıyoruz. 
1963 yılı Tekel Ibü'tçes'inin bütün millete ha

yırlı olmasını temenni edetiz. (Alkışlar) 

BAŞKA!Sr — Başka söz isteyen var mı? 
Yük. Söz Sayın Bakanındır. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ORHAN 
ÖZTRAK (Tekirdağ Milletvekili) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler. Gümrük ve Tekel Ba
kanlığının çalışmalarını gümrük gelir ve işlem
leri ve tekel işleri olarak iki kısımda arz etme
me müsadelerinizi rica edeceğim. 

Gümrükler: bugün yeni yeni maddelerin tü
ketim ve kullanılmaya arzı, tekniğin tekâmülü, 
tüketimin artması, eşya fiyat ve müşirlerinde 
önemli değişiklikler husule getirmiştir. Yine 
bugün sanayimizin gelişmesi ve gümrük gelir
lerimizin artmasını sağlamak üzere daha evvel 
hali tatbikte olan sipesifik tarife sisteminden 
advalorem kıymet sistemine intikâl edilmiş
tir. Gümrük vergilerinin tahakkuku ve tali
si finde yapılan esaslı değişiklikler, vergi mik
tarlarının yıldan yıla artmasına müncer ol
muştur. Bu cümleden olarak 1960 yılında 1 mil
yar 424 milyon 570 bin 310 liralık gümrük tah
silatı 1961 yılında 37 milyon 394 bin 863 lira 
fazlasiyle 1 milyar 461 milyon 965 bin 170 li
raya baliğ olmuştur. 1962 malî yılının Aralık 
ayı sonuna kadar tahsilat tahmini 1 milyar 
505 milyon 562 bin 980 lira. olduğu halde şim
di bu miktar 129 milyon 156 bin 313 lira faz
lasiyle 1 milyar 634 milyon 719 bin 219 liraya 
yükselmiş bulunmaktadır. Bugüne kadar olan 
bu tahsilat miktarı geçen yılın bugününe te-
kâbüleden tahsilat yekûnundan 362 milyon 822 
bin 597 lira fazlalık kaydetmektedir. Malî 
kudret olarak belirttiğim gümrüklerimizin 
turizmin gelişmesi, kıtalar arası ve memleket-
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lerarası ticaretin gelişmesi sebebiyle ayrıca 
transit nakliyatın artması yönünden ayrı bir 
önem ifade etmektedir. Turistlere ve transit 
nakliyata tatbik olunmakta bulunan bugünkü 
gümrük işlem ve yönettimini içine alan G-üm-
rük Kanunumuz kifayetsiz hale geldiği gibi 
memleketimizin malî, ekonomik ve ticari ih
tiyaçlarına da cevap vermemektedir. Bu hu
suslar göz önünde bulundurulmak suretiyyle 
bakanlıklar ve özel sektör ıgörüşlerini ifade 
eden çalşmalar yapılmış buna müstenit yeni 
gümrük kanunumuz Başkanlığa sunulmuştur. 
Bu tasarı ithalât, ihracat ve sanayimizde tat
bik olunan gümrük işlemlerinde birçok kolay
lıkları ve yenilikleri derpiş etmiş bulunmak
tadır. ithalât ve ihracat ve sanayimize ait bu 
tasarının getirdiği yenilikleri ezcümle şöyle
ce hulâsa edebilirim. 

Gümrüğe gelen eşya bu yeni tasarıya göre 
vergilendirilirken tahakkukun mükelleflerce 
yapılması ve icabında muayenesiz eşyanın tes
limi bu tasarıda yer almıştır, ötedenberi şikâ
yet konusu olan cezaların on kattan üç kata in
dirilmesi ayrıca cüzi kıymet farklarından da 
hiç ceza alınmaması yoluna gidilmiştir. Noksan 
vergilerin takip müddetinin üç yıldan bir yıla 
indirilmesi, ayrıca iş sahiplerine bir kolaylık ol
muştur. Afer'i kanunumuzda idarece yapılan ta
rife hakkındaki sorgular, idareyi verdiği cevap
tan dolayı bağlamadığı halde, yeni gümrük tasa
rısında bu sualler idareyi ilzam eder hale gel
miştir. Verginin nakden tahsili yanında ayrıca 
üç aylık vâdeler halinde senetlerle vergi tahsi
latı yapılması mükellefler lehine bir kolaylık teş
kil edeceği kanaatindeyiz. Muaflık sistemi geniş
letilmiş, ayrıca yurda getirilen ve işlendikten 
sonra yurt dışına çıkarılacak olan mamul mad
delerin giriş vergileri ile dahilî vergilerine te
kabül eden bir meblâğın kredi esası da hu tasarı
da yer almıştır. Posta ve yolcu rejiminde bu ta
sarının kabul ettiği yenilikler şunlardır : Yolcu 
beraberinde gelen eşyalarla posta rejimi dâhilin
de gelen gayriticari eşyadan tek ve maktu bir 
Gümrük Vergisi alınacaktır. Bugün yoku kera-
berinde gelen hediyelik eşyadan 25 liradan fazla 
kıymet üzerinden vergi alınmaktadır. Yeni 
proje bu emsali günün şartlarına göre tan
zim etmiş bulunmaktadır. Yolcunun be
yanname vermesi ve muayenede hazır bulun
ması mükellefiyeti transit yolcu eşyasının çıkış 
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gümrüğüne gümrük idarelerince gönderilmesi 
gibi sıkıcı kayıtlar bu kanunda tamamen kaldı
rılmıştı. Bu tasarıda turizm ve turizmi teşvik 
bakımından da birtakım yenilikler yer almış bu
lunuyor. Turizm mevzuundaki meri hükümler 
genişletilerek deniz, kara, hava tenezzüh vasıta-
lariyle turistik müesseselerin 'propaganda mal
zemesine yeni projede muaflıklar tanınmakta
dır. Yabancı turistlerin şikâyetlerini mucibolan 
ve esasen turiste kıymet veren dünya anlamında 
yerini kaybetmiş bulunan aramaların ciddî bir 
ihbar vuku bulmadıkça yapılmaması bu kanun 
tasarısının getirdiği yenilikleri arasında bulun
maktadır. Esasen bugün de turiste karşı yapıla
cak kolaylıkla bugün elimizde bulunan imkân
larla turisti memleketimize sıcak tutacak ve 
turistin gelişini teşvik edecek mahiyette tatbik 
olunmaya başlamıştır. 

Zat ve aile ihtiyaçları hakında bu kanun ta
sarısının kabul etmiş olduğu kolaylıkları da kı
saca arz edeyim. Yılbaşı münasebetiyle gönderi
len hediyelik eşya ile aile hâtıralarını tasvir eden 
fotoğraf, filim, resim ve saire mevaddı ile şahsi 
tedavide kullanılacak ilâç Gümrük Vergisinden 
muaf tutulmaktadır. Yukardaki kısa izahatta 
yeni gümrük kanunu tasarısında yer alan başlıca 
değişiklik ile yeni hükümleri arz ettim. Ayrıca 
Vekâletimiz çalışmaları arasında Brüksel nomank-
lâtürü izahnamesinin tercümesine de çalışılmak
tadır. 1 200 küsur sahife ve 99 fasıldan ibaret 
bu izahnamenin aynı zamanda hem Fransızca ve 
hem de İngilizce metinlerinden yapılmakta bu
lunan tercümesi 85 nci fasla kadar ikmal edil
miş bulunmaktadır. Bunlardan 28 nci fasla ka
dar olanı tab ve neşredilerek ilgililerin istifa
delerine sunulmuştur. Diğer fasılların da en kı
sa zamanda talb ve neşri temin edilerek bu yıl 
donuma ka'dar vatandaşlarımızın istifadelerine 
sunulacaktır. Bundan başka bürüksel kıymet 
•şeıMnin de tercümesi ikmal olunmuş, baskı 
iş! e Ki ikmal edildikten sonra ilgiliİ'erdn istifa-
'•delerme arz edilecektir. Gerek kıymet mevzu
una vie gerek taıJife tatbikatına ait Gümrük iş
birliği avileriııd'en her zaman faydalanmak su
retiyle buna göre,yem bükümler ve yeni tatbi
kat mevzuatımız -arasında görülmektedir. .Güm
rük mevzuatımıza muvazi olarak kaçakçılık 
mevzuatının da yeniden tanzimine Çalışılmak
tadır. Halen mer'i bulunan 1918 sayılı Kaçak-
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eılığm Men ve Taklibime dair bulunan kanunun 
'bugünkü ihtiyaçları karşılamadığı müşahede 
edildiğinden yeni .gümrük anlayışımızla uzun 
senelerdeki tatbikatta görülen aksaklık ve nok
sanlıklar nazarı itibara alınmak 'suretiyle 'ba
kanlığımız da bir komisyon ibu mevzuu'da ça
lışmaktadır. Hazırlanacak tasarı en kısa 'bir za
manda yükseik meeliisl'ere sunulacaktır. ,-Bıı ve
sile ile §u hususu da arz edeyim ki polis ve yıp-
randırıcı diğer isterde .çalışanlar için olduğu 
gibi g'öce ve gündüz vazife gören Gümrük Mıı-
kaifaza mensuplarının da e m e İd i İlklerinde na
zarı İtibara alınmak üzere yıpranma zammı ve
rilmesi lüzumunu uylgun gören Bakanlığımız 
'bu hususta bir kanun ta'sarısı hazırhyarak Ba
kanlıkların ınütal'â'sma ;arz etmiştir. 

Onümündeki ay içinde huzurunuza ,bu me
tin de sunulmuş otacak'tır. W'S1 yılında kurul
muş 'bulunan Gümrük ve Tekel Bakanlığının 
'ilk teşkilât kanununun tarihi 193'5 sen'esidir. 
O .günden sonra e'saslı 'hiç 'b'ir değişiklik y'apıl-
'mamışlır. Halbuki o tarillıe nazaran Gümrük-
l'erimiz'cl'eki iş lıacmi ive ^bİllıa'slsa itlhalât 've tu
ristik grafikte vukıı'buları çok yüksek nis'bet
teki artışa ve ayrıea duş ticaret, Ve kamfb'iyo re
jimlerinin munzam olarak tatbiki ile de vazi
felendirilmiş 'bulunan Gümtiük teşkilâima, key
fiyet; ve kemliye! bakımından bir 'hayli iş tah
mil edilmiş bulunmasına mukabil teşkilât ve 
'memur kadrosu aynı kalmış bulunduğundan 
işlerin yürütülmesinde de 'büyük müşk'ilierle 
karşılaşıldığı aşikârdır. 

(Bu itibarla, yukarıda arz ettiğim yen'i güm
rük kanunumuzda yapılan değişik M kileri ve 
artmış bulunan iş hacmini karşıîlıyabil'e'cek ve 
'bunu istenilen şekilde yürütebilecek b'ir teşki
lâtın lüzumuna kaani 'bulunduğumuzdan mevcut 
teşkilât kanunumuzu ve memur kadrolarını 
buna göre ıslâlh etmek için Ibir müddet evv!el 
haşlamış 'bulunan çalışmalarımız bitirilmek üze
redir. Hazırlanan ta'sarı yakında yüksek mec
lislere arz olunacaktır. Demin bil'haslsa arka
daşlarımızın 'haklı şikâyetlerde bulundukları 
gümrük personelinin kifayetsizliği üzer'inde 
'hakikaten Ih aklı teshilleri 'bulunan arka'da'şiarı-
mıza, hazırlanmış olan yeni Gümrük Kanunu
muz İhJtiyaeı karşılamak suretiyle yeni şartla
rın yeni ve kudretli elemanlarla müe'e'hlhez bir 

şekilde ifa edileceğine kaani 'bulunduğumuzu 
söyler'sdk kendilerinin önümüzdeki tatbikata 
kanaatleri dalluı geniş, d allı a mükemmel 'bir .şe
'kilde teessüs 'etmiş olur. 

'Bu mevzuatta yer alaıea'k esaslı müefssesc-
1 erden bir tanesi; aynen 'hesap uzmanları gibi 
gümrük uzmanlarıdır. -.Bugün doğrudan 'doğ
ruya. ashabı mosalİlı ile karşı 'karşıya, 'bulunan 
meni urların ye'tlişmeieıi ve 'bugünkü mevzuatı 
kaıv ra m a lan, , yeti ş m el erini 11 ye ters izliği ha k ı-
m nidan. mümkün olamıyor. Maibüki demin de 
arz ettiğim gibi türlü inkişaflar kaydeden güm
rükler ve. zaten gümrük ticari, iktisadi, sosyal 
•gelişimlilerin Ib'ir ınuHı assa lası da olduğuna göre 
yeni inkişaflar kaydeden 'bu hizmette bilhassa 
asllıabı nıesatih ile karşı karşıya bulunan kim
selerin yüksek tahsil •g'örtnüş olmaları ve aynı 
zamanda dil bilmeleri zaruretini lüzumlu kıl
maktadır. 

Önümüzdeki tasarıyla da. inşallah ,müeısse-
selerinıiz aracına girecek olan hesap uzmanları 
gümrüklerde hayırlı hizmetler görecektir. 

Yine bu meyanda vekâletimizin yüksek fi
kir seviyesinde çalışma hırını idame etmek 
üzere bir tetkik heyeti kurulması bu kanun
da derpiş edilmiştir. Böylece dünya mevzua
tını, demin arkadaşlarımın şikâyette 'bulun
dukları, bugünkü kadroların takibedememesi 
keyfiyeti de ortadan kaldırılmış bulunacaktır. 
Gümrükler hakkındaki mâruzâtımı böyle
ce izah ettikten s on m şimdi bakanlığımı
zın ikinci, mesnet çalışması olan Tekele geçiyo
rum. 

1963 malî yıllı, devlet bütçesinde 1 milyar 297 
milyon 584 bin 280 lira gelir sağlıyacağı tah
min olunan Tekel Genel Müdürlüğünün çalış
maları müstahsil, müstehlik ve işçi olmak üze
re çok geniş bir halk kütlesini alâkadar et
mektedir. Bu idare 1963 malî yılında 63 milyon 
442 bin 585 lira, cari 95 milyon 145 hin lira
lık yatırım ödeneği ile huzurunuza gelmiş 
bulunuyor. Tekel Genel Müdürlüğü bir taraf
tan Hazineye gelir sağlarken diğer taraftan 
da müstahsilin ekonomik inkişufmı hedef tu
tan desteklemelerde bulunmaktadır. Müstahsil 
yönünden Tekelin esas prensibi, halkımı
zın mahsûllerini ve mahsûllerinin idrakinde 
harcadıkları emek ve masraflarını hakiki değeriy
le karşılamak onlara normal bir geçim imkânı 
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sağlamaktır. 'Bu gaye tahakkuk ettirilirken mah
sûllerimizin kalitesini yükseltmek ve dış pazar
larda kıymet ve itibarlarını artırmak, netice 
itibariyle göz önünde bulundurulmaktadır. 
Müstehlik halkımız için istenen malın her 
yerde ve her zaman bulundurulması hususu 
idarenin dikkatle takibi altına 'alınması ile 
beraber kalitenin düzeltilmesi ve yeter mik
tarda mal imali için yeni yatırımlara hız 
verilmiş bulunuyor. Bu hususların tahakkuku 
için 'beş, yıllık kalkınma plânına uygıln ola
rak, 1963 malî yılı bütçesine, yukarda "arz 
ettiğim veçhile, 95 milyon 145 bin liralık 
bir yatırını ödeneği konulmuş bulunuyor. 
Vatının politikasının ana hedefleri mahsûlle
rimizi kaliteli ve yeter miktarda memleket 
istihsali için mamul hale getirmek, aynı za
manda bunları ' dış piyasada emin ve itibarlı 
bir mal haline koymak oluyor. Tekel imalât 
sanayiinde hususi teşebbüsle rekabet haline 
düşmemeğe daima itina göstermektedir. Tekel 
İdaresi, iş veren olarak işçileriyle karşılıklı 
haklılığa dayanan samimî bir münasebet kur
muş bulunmaktadır. 

Tekel İdaresinin çalışmalarındaki başlıca 
prensiplerini, böylece belirtttikten sonra, 1963 
yılı bütçesinde yer alan konuları arz etmeme 
müsaadelerini rica edeceğim. , 

Tütün : Bakanlığımızın en mühim iştigal 
konulardan birisi tütündür. 1960 yılında en 
yüksek ihtihsal seviyesine 140 milyon Kg. a 
ulasan istihsal, 1961 de 98 milyon kilo olarak 
elde edilmiş, bu seneki istihsal tahrir kayıtla
rına göre, 82 milyon kilg ise de, ambarla
mada 90 milyon kiloyu bulacağını umuyoruz. 

1962 senesi yani bu yıl istihsalinin geçen 
seneden de düşük olması memlekette umumi 
olarak hüküm süren kuraklığın tesirinden ve 
yer yer mavi küf hastalığının yaptığı tahribat
tan mütevellittir. Kuraklığın istihsale menfi 
tesirini önlemek mümkün değilse de mavi küf 
hastalığı mevzuunda Hükümet hastalığın gö
rüldüğü andan itibaren lâzımgelen hassasi
yeti göstermiştir. Bu hususta müstahsilin de
ğerli dikkat ve gayretini taıkdirle anmak iste
rim. Bilindiği gibi tütün hastalıkları ile 
mücadele mevzuu Zirai Mücadele ve Zirai Ka
rantina Kanununa göre Tarım Bakanlığına ı 
taallûk etmektedir. Bu arada tütünlerimizin 
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tiplerine ve rekolteye halel getirmeksizin, bun
lara müsaidolmıyan arazide Virginia tipi tü
tün yetiştirmeyi, Tarım Bakanlığı, deneme
ler yaparak elde etmek amacındadır. Müspet 
netice alındığı takdirde yabancı memleketlerde 
alışlımış olan bu tip tütünün de yetiştirilmesi 
memleketimize yeni bir kıymet kazandıracak
tım 

Piyasa Ege bölgesinde bu sene geçen yıla 
nazaran 22 gün evvel açılmıştır. Piyasayı 17 
Aralık 1962 tarihinde açmakla 1949 yılından 
beri ilk defa bir yılın mahsulünü kendi istih
sal yılı içinde pazara getirmiş 'oluyoruz. Piya
sanın erken açılması ekicilerimizi tütünlerini 
muhafaza külfetinden kurtarıp, emeklerinin 
karşılığını bir an evvel elde etmek, yeni ekim 
hazırlıklarına daha geniş bir imkân ile katıl
mayı mümkün kılıyor. Tekel ladresi geçen se
ne de ekici tütünleri satış piyasalarının des
teklenmesi için Hükümetçe vazifelendirilmiş-
tir. İdare kendi fabrikasyon ihtiyacı için ya
pacağı mubayaalara munzam olarak piyasanın 
desteklenmesi için Devlet nam ve hesabına 
gerektiği miktarda mubayalar yapacaktır, 
yapmaktadır. Bu mubayaaları yaparken İda
renin gözettiği fiyat servisi dış pazar imkân
ları nisbetinde müstahsil emeğinin değerlen
mesi olmaktadır. Bu sene Ege bölgesindeki 
Tekel İdaresinin tatbik ettiği fiyata iktisadi, 
içtimai ve ticari prensiplere riayet edilmek 
suretiyle muhtahsılm tatmini gözetilmiştir. Bu 
da düşmekte olan istihsalimizin tütüncülüğü
müzün ilerisi için tevlidedebileceği mahzurları 
önlemek ve ekiciyi, daha fazla kaliteli olmakla 
beraber, daah geniş bir istihsale teşvik etmek 
bakımından yerinde olduğu kanaatindeyiz. 

Ege tütün piyasasına muvazi olarak bu yıl 
Karadeniz dizi piyasasını da geçen senelere 
nazaran öne almış ve 28 Ocak günü açmış bu
lunuyoruz. Ege bölgesinde bugüne kadar tah
rir kaydına 'göre 48 milyon kiloluk istihsal
den 25 milyon 580 bin kilogramı Tekel İdaresi 
23 milyon 559 bin kilogramı tüccar tarafın
dan mubayaa edilmiş durumdadır. Karadeniz-
de dizi tütünleri tahrir kaydı 13 milyon 456 bin 
kilogramdır. Bugüne kadar altı gün içinde 254 
ton Tekel İdaresi tarafından 152 tonu da tüccar 
tarafından olmak üzere 4 bin 106 ton tütün Sam
sun'da satılmış bulunuyor. Halen bu piyasada 
İdareden başka 28 tüccar faaliyette bulunmak-
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tad ı r . Bu tü tünler in de yakın zamanda tama
men satı lacağı muhakkak bulunmaktad ı r . İda
rece satmalımın tü tünler in iyi bir şekilde mu
hafaza, bakım ve işletmelerinin temini için büt
çenin aidolduğu fasıllarına emanet ambarı , ba
kını ve bakım işleme evi inşası, tesisi ve ıslahı 
tenıinen 5 milyon 195 liralık ödenek' konmuş bu
lunuyor. Idkici tü tünler in in 1947 - 195.'! yılların
da satışları sırasında satış bedellerinden muh
telif nisbetlerdc tahsil edilmiş, piritliler bulundu
ğu malûmdur . Tahsil edilen pirittiler 09 milyon 
faizleriyle birlikte 95 milyona yaklaşmış bu Ilın
maktad ı r . Bu paralar ın tahsili ile ilgili karar
namelerine göre ekici tü tünler i satış piyasaları
nın tanzimine yardım etmek üzere müessese 
kurmak için sermaye 1 eskilini istihdaf ediyordu. 
Bu maksatla. 1950 yılında meriyete konulan bir 
k a n u n vardır . Ancak bu kanunun millî banka
ların da müesseseye işt irakini âmir bulunduğu 
halde bu iş t i rakler temin edilmediği için kanun
da ta tb ike konulmak imkanından mahrum kal
inistir. Bundan sonra müessesenin kooperatif, 
daha sonra banka hüviyet inde kurulması esasla
rına göre tasar ı la r hazırlanmış Millet Meclisine 
sunulmuş ise de halen kanunlaşamamışt ı r . Bu 
arada tü tün mubayaalar ın ın yeri ve emniyet 
tıyandırmıyaıı usullerle yü rü tü ldüğünü ifade et
meden geçettıiyeeeğiııı. Tütün kıymetine önem 
verirken alıcı ve satıcı için emniyetli bir pazar 
k u r m a k bir ihtiyat; haline çoktan gelmiş bulu
nuyor . Piyasaların tanzimi amacı ile kurulacak 
müesseselerin maksada göre t a tminkâ r olması 
için yeni çalışmalar vardır , mevzu alâkası itiba
riyle Ticaret Bakanlığınca yönet i lmektedir . 

S iga ra : Tekel sigara fabrikaları kapasitele
rinin fevkinde bir mesai ile memleket ihtiyacını 
karşı lamaya çal ışmaktadır . fabr ika lar ımız ın 
bu sıkışık durumuna rağmen mamul ât kalitele
rinin bozulmaması hususuna âzami itina göste
r i lmektedir . Bu arada zaman zaman vâki olan 
ş ikâyet ler üzerine gereken tedbir ler a l ınmakta 
ve tekrar ına meydan verilmemesine d ikka t edil
mektedir . Mevcut, sigara Fabrikalarının maki-
nalarmın yenileştirilmesi cihetine gidilmekle be
raber İs tanbul 'da Maltepe'de inşası devanı et
mekte olan sigara fabrikasının bir an evvel faa
liyete geçmesi için gerekli çalışmalar hızlandı
rılmıştır. Maltepe »Sigara Fabrikasının işler bir 
hale getirilmesi ve diğer fabrikaların tevsi ve 
ıslahı için bütçenin alâkalı bölümlerine >Y>) mil

yon 989 bin liralık bir ödenek konulmuş bulu
nuyor. Maltepe Sigara Fabrikası faaliyete geç
mesi halimle sigara imalâtımıza 18 milyon ki
logramlık bir fazla kapasi te ilâve edilmiş ola
caktır . 

İspiı*1 o ve ispirtolu içki ler : 70 milyon litre
nin üs tünde yıllık satışı olan ispirto ve ispirto
lu içkilerin, tekel gelir lerinde mühim bir mevkii 
olduğu izahtan varestedir . Bu bakımdan 190-'' 
y ı l ında bu sahada yat ır ım yapılması düşünül
müş ve bütçenin ilgili bölümlerine I4 milyon 
494- bin (i liralık bir ödenek konulmuştur . Mev
cut fabrikaların kapasitesinin ist ihlâke kifayet 
e tmemekte olması dolayısiyle yeni bira fabrika
larının kurulması icabedeceği mütalâa edilmiş 
ve Plânlama Teşkilât ına takdim edilen projeler
de Orta - Anadolu 'da bir bira fabrikasının ku
rulması lüzumu düşünülmüştür . Daha evvel 
Vozgat ' ta da böyle bir fabrika için arsa alın
mış ve 1901 yıl ında elektrik ve suyu temin edil
miş olduğundan yuka rda bahsedilen bu fabrika
nın. Yozgat ' ta kurulmasına ka ra r verilmiş ve 
1902 bütçesine konulmuş tahsisatı ile bu fabri
kaya ait İdarenin sosyal tesislerine ait binaların 
ihalesi yap ı la rak tenteli at ı lmak sureti ile inşa
a ta başlanmış bulunmaktadı r . 

Yozgat fabrikasının faaliyete geçmesi ile ha
len forse kapasite ile 'V.i milyon litrelik istihsal 
10 milyon litre ar t ı r ı lmış olacaktır . Bu a rada 
mevcut Ankara ve İstanbul Bira Fabr ikalar ının 
tevsii ayr ıca is tanbul 'da bir malt fabrikasının 
kurulması suretiyle 8 milyonluk yeni bir kapasi
te elde edilmiş olacaktır . Aynı zamanda mevcut 
diğer içki fabrikalarımızın da tevsi, ıslah ve 
ikmâli işleri bu bütçe içinde yapı lacakt ı r . .Mem
leketimizin önemli zirai bir mahsulü olan üzüm
lerimizin değerlendiri lmesi yolunda Tekel İdare
since yapılan çalışmalarda bilhassa dış memle
ketlerde şaraplarımızın sürümüne önem veril
mektedir . 

1902 yılında Fanakka le Sara]) Fabrikasının 
inşaası t amamlana rak bu kampanyada faaliyete 
geçmiş bulunduğu gibi önümüzdeki yılda da 
meveııt fabrikalarımızın tevsii, ikmali mevzu
una önem verilmiş bu lunmaktad ı r . 

Fay : Yaş çay yaprağı istihsali yıldan yıla 
büyük bir ar t ış gösteriyor. Nitekim 1901 yılın
da 24 milyon 2'M bin kilo yaş çay yaprağ ı istih-
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sal edilmiş ve mukabil inde müstahsil a. 72 mil
yon 500 bin l ira ödenmiştir . 1962 yılında 18 mil
yon 310 bin ki logram fazlasiyle 87 milyon ,141 
bin kilo çay yaprağı istihsal edilmiş ve müstalı-
süa 112 milyon 623 bin lira ödenmiş bulunmak
tadır . Böylece a r t an çay yaprağına muvazi ola
rak ku ru eay imalâtı da ar tmış ve memleketi
mizin ihtiyacının üs tünde bir seviyeye ulaşmış 
bu lunmaktad ı r . Bu durumda bir ta raf tan kali
teli eay imaline önem veri lmekte ve diğer 1araf
t an da ih t iyaç tan fazla çayların harice satılma
sı imkânlar ı a raş t ı r ı lmaktadı r . Yerli çaylarımı
zın daha fazla sarfını temin için harmanlara ka
t ı lmak üzere har içten ithal edilen çayların mik
ta r ı azaltılmış bu lunmaktad ı r . Yaş çay yapra
ğı istihsalinin gösterdiği art ış seyri dolayısiyle 
bir t a ra f tan mevcut çay fabrikalarının tevsii. 
ikmali , ıslahı ve çay tekniğindeki yeni buluşların 
ta tb ik i için icabeden makina ve vasıtalarla teç
hizi 1962 senesinde inşasına başlanılan Arhavi , 
Fındıklı , Kalkandere , Hopa, Or tapazar fabri-
kalar iyle mevcut Çayeli fabrikası kapasitesinin 
iki misline çıkarılması işlerine devam olunmak
tadır . Çay nakl iya t ında kul lanı lmak üzere sa
t ın al ınacak hususi t ip te 10 kamyon ile birlik
te bü tün bu işler için bütçe ile alâkalı bölümlere 
31 milyon 771 bin 994 liralık ödenek konulmuş 
bulunuyor. Böylece 1968 yılı yat ır ım bütçemizin 
üçte birinden fazlası çay mevzuuna ayrılmış bu
lunuyor. Çaya verdiğimiz ehemmiyete böylece 
işaret ederek istihsal edilen yaş çay yaprak la r ı 
nın tekniğine uygun şekilde işlenmesi ve dolayı
siyle kali teli çay elde edilmesine çalışıldığım te
barüz e t t i rmek isterim. 

Tuz : Tuzun mühim bir gıda maddesi olma
sı büyük bir ha lk kütlesini ve bilhassa köylü 
vatandaşlar ımızı yakınen i lgi lendirmekte bulun
ması dolayısiyle tuzlarımızın tevsii ve ıslahı 
mevzuuna önem verilmiş bu lunmaktad ı r . Bu 
maksat la bütçenin ilgili bölümlerine 2 milyon 
95 bin l iral ık ödenek konulmuş bulunuyor . 1968) 
senesinde 500 bin ton civarında istihsal edile
ceği hesaplanan tuzun 890 bin tonu dâhilde sa
t ı lacak, bakiyesi de, başta .Japonya olmak 
üzere, dış memleketlere ihraç olunacakt ır . 

Dış satışlarımız : Dış satışlarımızın ar t t ı r ı l 
ması ve sahalar ının genişletilmesi mevzuunda 
gayet müessir şekilde çalışı lmaktadır . 1959 da 
1 milyon litre olan şarap ihracatımız 1960 da 
1 milyon 662 bin 598, 1961 de 2 milyon 126 bin 
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176 litreyi bulmuş ve içerisinde bu lunduğumuz 
1962 malî yılında şu ana kada r 2 milyon li treye 
varmış bulunmaktadı r . Şaraplarımızın Orta Av
rupa ve bilhassa İskandinav memleketlerinde 
değerli bir sürüm piyasası bulacağına eminiz. 
Esasen bugünden vâki olan talepler, maalesef 
elimizdeki vası talar ın kifayetsizliği sebebiyle, 
yerine get ir i lememektedir . İnşaallah önümüzdeki 
yı l larda sanayiimizin gelişmesi suretiyle bugün
kü fıçılama sisteminden tanker lere nakil siste
mine gidildiğinde hem maliyet fiyatlarımız 
ueuzlıyacak, hem de istenen miktar isteklileri
ne zamanında ve ekonomik olarak götürülmüş 
bulunacakt ı r . Tuz ihracat ımız da bilhassa Ja 
ponya 'ya müteveccih olarak devam etmektedir . 
1962 de ihraeolunan-55 bin tona ilâveten 70 bin 

tonun ihracı için bağlantı yapılmış bulunmak
tadır . 

Rakı : 1959 da rakı ihracat ımız 8 450 litre
den ibaret iken 1961 de 5 298 ve 1962 de bugü
ne k a d a r 7 bin litre ihracat ta bulunulmuştur . Ra
kı mevzuunda en faydalı adımı Amerika 'ya fi
ilen ihracata başlamış olmakla ar tmış bulunu
yoruz. Bu ihracat ın art ır ı lması da rakının Ame
rikan piyasasına tanıt ı lması için esaslı gayre te 
ihtiyaç gösteriyoruz. Bilhassa önümüzdeki Xew-
York sergisinden istifade edilmek suretiyle ra
kıyı Amerikan mütahl ikine tanı tmayı , orası 
için cazip bir içki haline, Türkiye için de kıy
metli bir ihraç; metaı haline getireceğimize ina-
yorıım. 

Dış ortaklarımıza gelince : İsviçre'de Ta
bak - Türk Kıbrıs'ta sigara fabrikası, Kıbrıs ' ta 
içki fabrikalarımız bulunmaktadı r . 

İsviçre'deki ortaklığımız Tabak - Türk bu 
memlekette sigara imalâtı için yapılan büyük 
Amerikan yat ı r ımlar ı ve reklâmları karşısında 
vaziyetini ancak idame edebilir haldedir. 

Kıbrıs ' taki sigara fabrikamızın durumu iyi
dir. Bilançoları daima kârla kapa t ı lmaktad ı r . 
Bu fabrikamız da yakında yeni yeni t iplerde si
gara la r çıkaracağız ve oradaki halka bilhassa 
Türk tü tününe alışık nıüstelikin ekseriyeti Tü rk 
olan müstehlike diledikleri Türk tü tününden 
en iyi s igaraları yapacağız. Kıbrıs ' taki içki 
fabrikasının kurulması safhasındayız. Burada 
kurulacak olan fabrika hem oradaki kardeş
lerimizin içki ihtiyacını temin edecek hem de 
üzüm mahsulümüzün mühim bir kısmı -değer
lendirilmiş olacaktır . Bu fabrikada rakı, şa-
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rap, kanyak imalini kararlaştırmış 'bulunu
yoruz. 

Muhterem senatörler, kısaca mâruzâtımı 
yaptıktan sonra, şimdi önemli gördüğüm su
ni lere geçeceğim. 

M. P. adına tenkid yapan arkadaşımız, oto
mobil ithalindeki yolsuzluklar olduğundan 
bahisle, bunun hemen ele alındığını teftiş ve 
tahkiklerinin yapıldığını ifade ederek netice
sinin ne olduğunu sordular. 

Akşam Gazetesinde yapılan bir neşriyat 
üzerine bunu bir ihbar telâkki ederek ba
kanlığımız hemen tahkikata geçmiş, bugüne 
kadar kati netice alınmamıştır, inşallah ya
kın bir zamanda kati bir netice alınacak, 
her hangi bir yolsuzluk varsa mütecasirleri 
gerekli cezajya çarptırılacaktır. 

Adalet Partisi sözcüsü arkadaşımız Saba
hattin Tanman'm arkadaşımızın gümrük perso
nelinin kalitesi meselesindeki temennilerine 
aynen katılıyorum. Yeni Teşkilât Kanunumuz
da beni doğrudan doğruya, eshabı mesaliMe 
karşı karşıya bulunan yetkili ve diğer memur
larımızın vasıflı kimselerden olacağı muhak-
ikaktır. Burslu memurların vekâletimizde kal
madığını, çünkü vekâlet hizmetlerinin cazi
besini kaybettiği. yolundaki iddialarına ay
nen iştirak ederim. Bu sebepledir ki, güm
rüklerin ehemmiyetini kapsıyan vazifelerde 
değerli kimselerin maddeten ve manen tatmin 
edilmek suretiyle bu hizmetin cazibesini ik-
tisabetmesine yeni Teşkilât Kanunumuzda ça
lışacağız. 

Gümrük müdürlüklerinin vekâletle idare 
edildiği doğrudur. Deminki sebep aynen bu 
iştede bakidir. Teşkilât Kanunumuzda güm
rük müdürlüklerine gerekli mânevi önemi 
verdiğimiz gibi maddi imkânları da geliştir
mek suretiyle bu mevkileri cazip hale (getirece
ğiz, Kota tatbikatı yapılırken tarife numa
raları ziıkredildiği ve bu yüzden birtakım 
yanlışlıklar olduğu. Sabahattin Beyefendi ta
rafından ifade edilmiştir. Kota 'tatbikatı ya
pılırken hem tarife numaraları, hem de eşyanın 
numaraları, sarih ismi yer almaktadır. Bil
hassa lütuf buyurup verdikleri panel ve sta-
tion - wagon misali, doğrudan doğruya eş
yanın nev'inden çıkan bir ihtilâfı Gümrük Ve
kâletini ıgötürmüş bulunmaktadır. Gelen^ pa
nel diye memlekete sokulmak istenen eşyanın, 
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haddizatında station - wagon olduğu yetkililer 
tarafından ifade edilmiştir. Ama önümüzde
ki kota tatbikatında, eğer gayrivazıh, yalnız 
numaralarla iktifa edilmiş, kota muhteva olur
sa, burada gerekli alâkayı gösterip, hem ta
rife numaralarını, hem de sarih isimlerinin 
'konulmasına daha çok itina, edeceğiz. 

Hisarda stajda bulunan memurlarımızdan 
ne şekilde istifade edildiğini, değerli arkada
şımız SabaJhattin Tanınan Beyefendi tarafın
dan soruldu. Arz edeyim. Bunlar geldikleri 
memleketlere, yaptıkları tetkikatları raporlar 
halinde hazırlayıp vekâletimize tevdi etmek
tedirler. Esasen, yakında huzurunuza ge
lecek olan Gümrük Kanunumuzda, bu tetkik
lerin muhassalası olan değerli raporların da bir 
hissesi bulunacaktır. l>u suretle memurların yap
tıkları dış memleketlerdeki hizmetlerden âza
mi derecede fa yd al anmaya gayret ediyoruz. 

Gümrük konseyine ve kongrelere giden me
murların lisan bilmeleri hususundaki işaret
lerine arzı cevap edeyim, (iümrük İş Birliği 
Konseyine daima dil bilen müzakereci gönde
rilmektedir. Bunla!' ekseriyetle müdürü umu
mi ve müsteşar seviyesinde dil bilen yüksek 
•seviyede memurlardır. Komite toplantılarına 
da, bir dil bilen müzakereci, bir de teknik' 
personel, gönderilmektedir. I>ıı .sadece bizim 
memleketimizde yürütülmekte olan bir ialbi-
kat değil. Almanlar da konseye gönderdik
leri, koıııileyc gönderdikleri .memurlardan 
biri İngilizce, Fransızca bilir, biri de doğ
rudan doğruya tatbikatı yürüten teknlsiyen
den terekkübeltiği yüksek malûmlarıdır. Güm
rüklerde bekliyen malların 'tasfiyesi, Cîümrük 
Vekâleti gümrüklerde bekliyen malların tas
fiyesini canı gönülden istemektedir. Yalnız 
arkadaşlar, gümrüklerdeki mallav. 

Bir taraftan Maliye Vekâletini, para rejimi
mizin yürütülmesi bakımından, diğer taraftan 
da mal rejimimizin tesisi bakımından Ticaret 
Vekâletini ilgilendirmektedir. Önümüzdeki gün
lerde 3 bakanın toplanması ile yapılacak çalış
malar bu işe ciddî bir sonuç yereceğine emin 
bulunuyoruz. Şimdi müsteşarlar seviyesinde bir 
hazırlık yapılmış, fakat bunun, istenen neticeyi 
ancak hazırlayıcı mahiyetinde olması önümüz
deki günler bakanların yapacakları toplantı ile 
aralarında alacakları kararla, bu işe kesin bir 
vuzuh gelecektir. 
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Değerli arkadaşım Sadık Artukmaç Beye fen

dinin, Devlet inhisarcılığını azaltmalıdır, dedi
ler. Esasen Devlet bu yola gitmektedir. Bira ve 
patlayıcı maddelerden inhisar elini çekmiş bulu
nuyor. Diğer, tütün, çay, ispirto ve ispirtolu iç
kiler, tuz gibi gayet mahdut ve hususi teşebbüs 
tarafından işletilmesi kolay olmıyan maddeler 
inhisarın elinde kalmış bulunuyor. 

Amerikan sigaralarının iç payasada satılma
sına, aynı kalitede inal çıkarmak suretiyle mâni 
olacağımıza kaaniiz. .Bunun için, tecrübelerini 
yaptığımız iki tip sigara önümüzdeki aylarda 
piyasaya çıkacaktır ve aynı lezzette olan bu siga
ralar Amerikan sigaralarının satışını ünliyeeek-
tir. 

Gümrüklerden ecneJbi turistlerin şikâyetlerde 
bulunduklarım ve bunun turistik gelişmemize 
mâni olduğunu arkadaşım ifade ettiler. Güm
rükler ecnebilerle ilk temasta olan personelin 
bulunduğu vazife yerleri olması sebebiyle el
bette bu güzel memlekete turistin girebilmesini 
kolaylaştırmak için tutumlarının güler yüzlü 
ve insani mahiyette olması istenilir. Bu bizim 
arzu ettiğimiz bir şeydir. Vekâlette vazife de-
ruhde ettiğim ilk günden beri, bu hususta cid
diyetle gayret sarf etmekteyim. Billhassa 3 ay
dan beri Vekâletimize, ecnebi turist şirketle
rinden ve memleketimize birkaç defa gelmiş 
olan turistlerden aldığımız yazılarda, hakikaten 
gümrüklerimizin, dünyanın her yerde gördük
leri misafirperverliğin üstünde bir tutum ile 
yeni bir vecibe aldığı ifade ediyorlar. (Bravo 
sesleri) Tnşallaıh önümüzdeki kanun ile bunu 
d allı a vazıh ve müessir bir şekle sokacağız. 

Tekele ait 'bütün işletmelerin hesabım kita
bını bile'bilmesi için hepsinin ayrı ayrı bir mü-
tedavil sermayeli müessese haline getirilmesini 
değerli Senatör Saduk Artukmaç Beyefendi, ifa
de buyurdular. Kendilerinin fikirlerine katılı
yoruz. Esasen bu hususta başlamış olan tetkik 
ve teftişler, maliyet, rasyonel çalışma gibi 
mevzuları kapsamış bulunmaktadır. Ve böyle
ce her türlü idarenin miitedavil sermaye için
de ayrı ayrı hesajbım bilir birer teşekkül hali
ne gelmesine çalışıyoruz. İnşallah bu da tahak
kuk edecektir. 

Değerli Senatör Zeki İslâm Beyefendinin, 
hudut, muhafazasının jandarmadan alınarak 
Gümrük ve Tekel Bakanlığına bağlı hususi ye
tiştirilmiş organlara 'tevdi edilmesi hakkında

ki temennilerine gelince : Bu hususta gerekli 
çalışmalar başlamıştır. Yakında tatminkâr bir 
netice alacağımızı ümidediyoruz. 

Değerli Hasan Kangal Beyefendinin Tütün 
Enstitüsünün tütün yetiştirici bir mıntakaya 
nakli hakkındaki temennilerine müessesenin 
vaziyetini arz ettikten sonra katılmıyacağımı 
söylemek isterim, istanbul'da bulunan ensti
tü sadece bir Tütün Enstitüsü değildir. Bütün 
tekel maddelerinin, taihlili, kalitelerinin tetkik 
ve tekâmülü ile uğraşmakta olan bir enstitü
dür. Bu bakımdan değerli arkadaşımın göster
dikleri 1 edibirlere katılamıyorum. 

Tütün fiyatları tesbit edilirken Maliye ve 
Ticaret Bakanlıklariyle birlikte tesbit edilme
si konusu; hakikaten memleketin ekonomik 
hayatında ehemmiyetli bir ürün olan tütünü
müzün fiyatlarının sergüzeşt mahiyette bir ha
reket ile tesbit edilmemesi, önemli bir şeydir. 
Yalnız Bakanlığımızın, bu fiyatlar tesbit edi-
1 iHken fiyatın bünyesinde yaptığı tahlilleri; 
sosyal, ekonomik ve ticari prensiplere dayana
rak yapmakta olduğunu, hatırlatmak isterim. 

Yalnız, tütün piyasalarının açılması hakkın
da Ticaret Bakanlığı ile devamlı temaslarımız 
vardır. Ayrıca, tütün fiyatlarının teessüs ve 
'teshilinde Hükümete gerekli malûmat arz edil
mektedir. 

Tütünün dış piyasaya mamul olarak, sigara 
olarak satılmasının doğru olacağını, böylece 
memleketimizde emeğin değerlendirileceğini 
söylüyorlar, haklıdırlar. Yalnız dünyadaki tat-
ibikat mamul sigara baikımından çok güç hale 
gelmiştir. Mamul sigaradan alınan Gümrük 
vergileri, Avrupa'da diğer Gümrük vergileri
ne mukabil aşağı - yukarı yüzde 10 - 15 e mu-
kajbil, yüzde 150 yi aşmaktadır. Binaenaleyh 
dış piyasaya çıkmanın tek yolu d işarda fabri
kaların kurulması ile mümkündür. Hakikaten 
bize dışarda fahrika kurulması hususunda bir 
iki teklif oklu. Fakat tekliflerin ciddî netice
lerini alamadık. Esasen iktisadi bünyemizin 
'böyle bir büyük kuruluşu hemen yapabileceği1 

için hazırlıkta bulunduğumuz yolunda da tet
kiklerimiz kati bir hükme bağlanmış değildir. 
Bu bakımdan tütünü daha birkaç sene, hiç ol
mazsa dış pazarlarda müstahsilin emeğini ko
ruyucu ve değerli kalitede bir mahsul olarak 
itibarını muhafaza ile yetineceğiz. 
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Sayın Hasan Kangal, «Kaliteli cay yetişti

rilmesi için politik tavizlerden uzak kalınma]]» 
diyor; hakları vardır. Bu hususa dikkat ve iti
na etmekteyiz. 

Bira sanayiinin Özel teşebbüse intikal etti
rilmesi hususuna Bakanlığımız ve Plânlama 
Dairesi de katılmaktadır. Esasen, önümüzdeki 
'5 yıllık plânın tatbikatı devresindeki çalış
malarımızda, yalnız başlamış olduğumuz Yoz
gat Bira Fabrikasını Tekel .yapacak; bunun 
dışında, Ege bölgesinde, Orta - Anadolu'nun 
Garp'a yönelen mmtakalannda özel sektörün 
(bira imalâtına geçmesi hususunda ciddî hazır
lıklar başlamıştır. 

Biranın ihracı bugün için mümkün değildir. 
Hakikaten biramız, yaptığımız tetkiklere, al
dığımız malûmata göre Münih ve Pisen'den 
sonra dünyanın en kıymetli birası olduğunu 
söylüyorlar. Bunu ihraç edemeyişimizin sebe
bi, ambalajı ve kaplanması meselesinden doğu
yor. maalesef bizim memleketimizde çıkarmış 
olduğumuz bira, 33 milyon litredir; halbuki 
eksperlere göre ihtiyaç ise 65 - 70 milyon lit
re arasındadır, ilk hedefimiz kendi memleke
timizin muhtaç, olduğu istihlâki karşılamak, 
ondan sonra önümüzdeki yıllarda inşallah Er
eğli Demir - Çelik Fabrikasının bittikten son
ra, kutulama suretiyle birayı dışarıya, satmak 
mümkün olacaktır. 

Cibrenin atıldığı yolundaki ifadelere ge
lince : Cibrenin, yani üzüm posasının, yaptığı
mız tetkiklerin sonucu, atılmadığı yolunda
dır. Cibreden soma çekiyoruz, yani rakının ip
tidai maddesini çekiyoruz. Yalnız Cibrenin çe
kirdeğinden de bir nevi yağ yapılmaktadır. 
Şimdiye kadar bizde gelişmemiş olan sanayi, 
üzüm çekirdeği sanayiidir. Posanın en ufak 
teferruatına kadar imalât sanayiinde iptidai 
madde olarakk kullanıldığını arz etmek iste
rim. 

Nevzat Beyefendinin söyledikleri, 65 sayı
lı Kanununun tüccarımıza ciddi zarar verdi
ği, memleketimizin değerli ürünlerinden bu
lunan tütünün, dış piyasada, bilhassa 957 tü
tünlerinin, değerlendirilinemesine müncer olan 
65 sayılı Kanun, bakanlıklar ar ası iktisadi ku
rulda da müzakere edilmiş ve halen Mecliste 
Reşit önder Bey tarafından teklif edilmiş bir 
kanunla birlikte mütalâa, edilmekle ve yakın
da bu 65 sayılı Kanun tüccarın elinden aldı-
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ğı imkânı yakında tekrar tüccara iade edil
mesi düşünülmektedir ve yakında tütün hak
kında bu şekilde işlem yapılacaktır. Tahmin 
ediyorum ki, bana tevcih buyurmuş oldukları 
diğer üç sualin cevabı bunun içinde topla
nıyor. Elbette, kendilerinin de ifade buyur
dukları gibi tütün, değerli bir maddedir, bunun 
dışarıda kıymetlendirilmesin! çok istiyoruz; 
bunu bilhassa 1957 senesi ve ondan evvelki 
tütün mahsullerinin yalnız inhisarın kendi 
tasarrufunda bulunmasını hiç bir zaman bu
günkü İnhisarlar Vekâleti arzulamamaktadır. 
Bu esasen vaktiyle tüccar tarafından tekele 
satılmak istenmiyen tütünlerdir. Ama bugün
kü ortam muvacehesinde Türkiye'nin gecik
miş, şöyle olmuş, böyle olmuş, her ne olursa 
olsun, bu kaliteli mahsulümüzün değerlendiril
mesi söz konusudur. Bu 65 sayılı Kanunun ta
dili yakında Meclisimize sunulacaktır. 

NRVZAT ÖZERDEMLÎ (izmir) — Ne ka
dar zaman sürer? 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ORHAN 
ÖZTRAK (Devamla) — Efendim, zannediyo
rum ki, Bakanlık!ararası Kurulu buna karar 
vermiştir. Esasen bir kanun da vardır, bu ka
nuna katılıyoruz. 

Tuzun maliyet fiyatındaki artış, ihracatı 
düşürüyor noktasında hakikaten Cahit Bey 
haklıdırlar. Maliyetlerimiz yüksektir. Maliyet
leri düşürmek için gerekli teknik cihazlanma-
ya doğru gitmek suretiyle Tuz fiyatlarını dü
şürüp, önümüzdeki yıllar tuz ihracatım geniş
leteceğiz. 

Kibrit ve kahve gibi maddelerin tekelden 
çıkarılıp, çalışmaların özel sektöre devredilme
sini arzu buyuruluyor. Esasen bakanlığımız 
da bu kanaattedir; kibrit ve kahvenin özel sek
töre bırakılması hususunda bizce hiç bir mah
zur yoktur. Zaten kibrit için bu tatbikat var
dır. 

Tekel maddelerine önümüzdeki yıl yapıla
cak olan zamların, bütçeye yeni kaynak temin 
edeceği yerde, munhassıran ağırlık, yük tahmil 
edeceği yolundaki fikirlerine katılamıyorum. 
''anılar müstehlikimize ağır bir yük olmayacak
tır. Zamların emsalleri ve nisbetleri ilân edildi
ği /.aman bunun müstehlikimizi yorucu mahi
yetle olmadığı görülecektir. Ve aynı zamanda 
buradan kazanılmış olan meblâğların önümüz-
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deki beş yıllık plânın gerçekleştirilmesi için cid
dî bir malî kudret olacağına inanıyorum. 

Maliyetlerimizin gittikçe yükseldiğini söylü
yorlar. Bilhassa geçen yıl ve bu yıl. Maliyetle
rimiz hakikaten geçen yıl ve bu yıl ar1 mistir. Bu
nun iki sebebi vardır; biri işçi emeğinin değer
lenmesi, diğeri de ; müstehlik emeğinin had nok
tasında tesbit edilmesinden ileri geliyor. Bu her
hangi bir suni fiyat yükselişi durumunda değil
dir. 

Hasan Kangal Beyefendinin (lenel Müdür
lüğünün a,]{ikaları sebebiyle, evvelâ bağlı oldu
ğu Bakanlığın yanında, sonra da ilgisi sebebiy
le Maliye, Ticaret ve Ziraat Bakanlıklarının 
yanında bulunması hususundaki arzuları ehem
miyetli bir değer taşıyor. Bu konu. Bütçe En
cümeninde belirgin temenniler halindedir. Bu
radaki temenninin de kıymetli bir ağırlık ifade 
ettiğini arz etmek istiyorum. Bu hususta ge
rekli tetkikatı yaptıracağım. 

Değerli senatörler, lütfedip çalışmalarımızı 
değerlendirici övgülerde bulunan arkadaşları
mıza ve aynı zamanda bizlerin çalışmasına de
ğerli ışıklar tutan bütün tenkidcüere candan 
şükranlarımı arz ederim. (Alkışlar) 

CAVlT TEVFİK OKYAYÜZ (îçel) — Kısa 
bir sualim vardır. 

BAŞKAN—Buyurun. 
CAVlT TEVFİK OK YA YÜZ (İçel) — Yeni 

Gümrük Kanunundaki hükümlere göre, ciddî ihbar 
vâki olmadığı ttakdirde arama yapılnııyacağma da
ir bir beyanda bulundunuz. Ciddî veya gayri-
ciddî olduğunu nasıl tefrik edeceksiniz? Yeni 
kanunda buna ait bir kriter sevk edilmiş mi
dir? 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANİ ORHAN 
ÖZTRAK (Devamla) — Ciddî ihbarla gayricid-
dî ihbar arasında elbette fark vardır. Ciddî ih
bar tanınmış, belirgin müesseselerin, tnterpo! 
gibi, ve yine lâfına ve sözüne güvenilir kimse
lerin yaptıkları ihbarlar. Bunun yanında ihba
rı itiyat edinmiş kimselerin ihbarları da güm
rük makamlarına vermek istedikleri zaman tak
dir kudretin de temyiz kabiliyetini bulacaktır. 

Teşekkürler ederim efendim. 

BAŞKAN — Efendim, Gümrük ve Tekel 
bütçesinin tümü üzerindeki görüşmeler bitmiş-
tir. Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyu-
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rara. Kabul edenler... Etmiyenler... 
mistir. 

B. 

201. 

202 

203 

206 

207 

209 

210 

212 

Birinci kısım - ödenek ve 
benzeri özlük haklar 

Bakan ödeneği 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Ktmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci kısım - Personel 
giderleri 

1 - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Ücretler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Merkez geçici hizmetliler üc
reti 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

II - Başka haklar 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
3)8 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T. C. Emeldi Bandığına 
yapılacak ödemeler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Rtmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil ödeneği 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
4367, 6706, 6811, 7046, 42 sa
yılı kanunlar gereğince öde
necek er tayını 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmişti]'. 

Kabul edü-

Lira 

12 000 

28 547 253 

2 735 510 

96 360 

800 500 

500 

2 033 700 

4 200 

3 210 000 
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B. 
214 

218 

220 

301 

302 

303 

304 

305 

30(1 

İM 

6535 sayılı Kanuna göre ve
rilecek tazminat 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
6410 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi gereğince ödenecek 
kasa tazminatı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
1615 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek yemeklik bedeli 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İ'çüncü kısmı - Yönelim 
giderleri 

Merkez daireleri büro gider
leri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon üc
ret ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.' 

Vilâyetler kira bedeli 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
diyecekler 
BAŞKAN -
Etmiyenler. 
Yolluklar 
BAŞKAN -
Etmiyenler, 

Kabul edenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kabul edenler... 
Kabul edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir-. 

309 Taşıt giderleri 
BAŞKAN - Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

10 000 

76 765 

10 000 

170 000 

560 000 

300 000 

330 000 

135 000 

250 000 

240 80) 

1,55 000 

511 500 

B. 

403 

406 

407 

410 

412 

414 

417 

418 

423 

450 

451 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Temsil giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Haber alma giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Muhasebei Umumiye Kanu
nunun 48 nci maddesini ilgi
lendiren giderler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(îiyecek ve teçhizat giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(«ümrük kapılarında ve de
niz motörlerinde vazife gö
renlere yapılacak ilk yardım 
için alınacak tıbbi ecza ve 
malzemeler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Taşıma giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kaçakçılarla çarpışma neti
cesinde (ilen muhafaza me
murları ve deniz müstahdem
lerinin teçhiz, tekfin ve ka
bir yapına giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(«ümrük hizmetleri giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Para gönderine giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Üniversite ve yüksele okul
larda okutulak öğrencilere ve
rilecek burslar 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Vay m giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

7 500 

25 000 

650 000 

860 000 

7 000 

50 000 

2 000 

80 000 

100 000 

228 750 

60 000 
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52 

53 

î 

178 

101 

502 

,03 

/sı 

Staj gideri e ri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Utmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Milletlerarası kongre ve kon
feranslara iştirak edecekle
rin yolluk ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kurs giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Tarife Kanununun izahnamesi 
ve eşya fihristinin hazırlanma
sında bilirkişi sıfatiyle çalış
tırılacaklara verilecek ücret
lerle metinlerin teksir ve bas
tırılması için lüzumlu kağıt 
ve sair giderler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Beşinci hısım - Borçlar 
(leçcnyıl borçlan 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Altıncı İnsim - Yardımlar 
Gümrük Memur ve Müstah
demleri Yardımlaşma Derne
ğine (Memur ve müstahdem
lerin öğle yemeklerine yar
dımda kullanılmak üzere) 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yatırımlar 
1 - Onarımlar 

Bina onarımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Makina ve teçhizat onarımı 
BAŞKAN7 — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

TN - Makina ve teçhizat 
alım ve esaslı onarımları 

Yeni makina ve teçhizat sa
tmalımı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 
>0 001 

200 000 

188 360 

30 000 

20 000 

21 000 

42 435 

250 000 

000 

686 000 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı bölümleri kabul 
edilmiştir. 

/ — Tekel Genel Müdürlüğü 1963 yılı Büt
çe kanunu tasarısı re Karma Bütçe Komisyonu 
raporu (1/159) S. Kayısı : 26) (1) 

BAŞKAN — Tekel Genel Müdürlüğü bütçe
sine geçiyoruz. 

Birinci maddeyi okuyoruz. 

Tekel Genel Müdürlüğü 1963 yılı bütçe kanunu 

MADDE l. — Tekel Genel Müdürlüğü 1903 
bütçe yılı yatırımları dışında kalan giderleri 
için, bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere G3 442 585 lira ve yatırım giderleri için 
de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 95 145 000 lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Cetvelleri okutup, bölümlerini 
oylarınıza sunuyorum. 

A / l - CETVELİ 

İkinci kısım - Personel 
giderleri 

I - Ücretler 
202 Memur ve kizımetliler ücret

leri 48 671 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler...'Kaıbul edilmişti,!'. 

203 öeçici hizmetliler üereti 116 735 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabuk edilmiştir. 

£04 Yaibancı uzman ve hizmetli
lerle bunlara yardımcı perso
nelin üereti 90 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmivcnler... Kabul edilmiştir. 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
BAŞKAN —• Kabul edenler... 
Etmiyenler,.. Kabul edilmiştir. 

207 Yabancı dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 

842 000 

(i) 26 S'. Sayılı hasmayazı tutanağın sonun-
dadrr. 
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B. 

209 

210 

218 

301 

302 

304 

30& 

306 

307 

308 

C, Senatosu 

gereğince ödenecek para mükâ
fatı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

B :39 
Lira 

1 500 

4 . 
B. 
407 

40a 

5484 sayılı Kamum gereğince 
•Türkiye Cmnuhuriyeti Emekli 
Sandığına yapılacak ödemeler 6 138 861 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Temsil ödeneği 4 200 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
4896 sayılı Kanun gereğince 
Ödenecek kasa tazminatı 725 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

Merkez büro giderleri 196 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler büro giderleri 605 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştiır. 

Posta telgraf ve telefon ücret 
ve - gidnrleri 635 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
ıKira 'bedeli 350 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 475 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 1 957 100 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kânun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yoHlîkları 505 000 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştiır. 

Dördiinoü. kısam - Daire 
hizmetleri 

Temaü .gizleri 20 000 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

417 

419 

420 

421 

446 

447 

450 

452 

45â 

459 

476 
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Mubasebei Umumiye Kamın/u
nun 48 nci maddesini ilgilen
diren giderler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

5237 sayılı 'Belediye gelirleri 
Kanunu gereğince ödenecek 
vergi ve resimler 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştiır. 
Mankenıe giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Tecrübe, ıslah ve mücadele gi
derleri 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 

Kaçağı takip ve önleme gider
leri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
6085 sayılı Kanunun 56 ncı 
maddesi gereğince sigorta fo
nu karşılığı 
BAŞKAN — Kabul, edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştiır. 

7 İ 26 sayılı Kanunun 37 nci 
maddesi gereğince sivil savun
ma fonu karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştiır. 
Burs giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 
Staj giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği giderler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Spor giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kurs giderleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

108 500 

25 000 

100 000 

740 001 

220 000 

18 900 

158 429 

103 700 

51 000 

70 000 

25 000 

113 000 
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Beşinci kısım - Borçlar 
501 Geçen yıl borçları 35 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.-

502 lEsfci yıllar borçları 28 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

505 Hükme bağlı borçlar 200 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Altıncı kısım - Yardımlar 
602 tşçi kurul ve sendikalarına 

yardım 20 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

605 4250 sayılı İspirto ve ispirtolu 
içkiler Tekel Kanunu gereğin
ce yapılacak ödemeler 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

653 Tekel Oernel Müdürlüğü Men
supları Yardım Cemiyetine 
(memur ve hizmetlilerin öğle 
yemeklerine kullanılmak üze
re) 93 658 
BAŞKAN -
Etmivenler... 

- Kabul edenler... 
Kabul edilmiştir. 

A/2 - CETVELİ 

Yatırımlar 
I - Onarımlar 

701 (Bina onarımı 565 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
I I - istimlâk ve satınalmalar 

705 istimlâk ve satınalmalar 550 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

V - Etüt ve proje 
731 Etüt ve proje 150 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 
VI - Bina, hastane, okul, loj

man ve garaj inşaatı ve 
esaslı onarımları 

741 idare binaları ve ambarlar 6 650 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

4.2.1963' 0 : 4 
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VII - Fabrika, imalâthane, 
çiftlik binaları, tamırrhaıMer, 

depolar v.s. 
761 Tesisler ve büyük onarımlar M 930 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

IX - Makina ve teçhizat alım
ları ve esaslı onarımları 

781 Satımalınacak ımafcina, alât ve 
vasıtalar ve bunları kurma 
'giderleri 17 540 000 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

782 Saitınalmacak taşıtlar 960 000* 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

X - Borçlar 

7!>1 A.M.S. bonoları 1 800 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

Birinci maddeyi tekrar okutup, cetvelleriyle 
birlikte oylarınıza arz edeceğim. 

(Birinci madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Maddeyi cetveleriyle "birMkte 
•oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tekel Genel Müdürlüğü 1963 
bütçe yılı geliri ilişik (B) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere 1 534 560 340 lira olanak tah
min edilmiştir. 

BAŞKAN — B işaretli cetveli okutuyorum. 

B - ÖETVELÎ 

B. JLisa 
1" Satış kârları (Tekel geliri) 975 452 940 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2 Çeşitli gelirler (Muhtelif rü
sum) 3 500000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kaibul edilmiştir. 

3 Para cezaları 2©0 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. ı 
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4 Çeşitli hasılat 1 300 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

5 Geri alma 1 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etimiyenler... Kaibul edilmiştir. 

6 Tütün, içki, tuz, M. Savunma 
vergileri 553 107 400 
BAŞKAN — Kaibul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi tekrar okutuyorum. 
(Madde 2 tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliylc birlikte 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — 26 . 5 . 1927 tarih ve 1050 sa
yılı Muhasebei Umumiye Kanununun 29 ucu 
maddesi gereğince: 

A) Gelir çeşitlerinden her birinin dayan
dığı hükümleri gösteren (O) cetveli, 

B) Gelecek yıllara geçici taahhütlere gi
rişmeye yetki veren kanunları gösteren (G) 
cetveli bu kanuna bağlıdır. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliylc bildikte 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tekel Genel Müdürlüğünün 
30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 19 
neıı maddesine giren hizmetlerine ait kadro
lar, bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gere
ğince muvakkat mahiyetteki hizmetler için Ba
kanlar Kurulu karariyle kadro alınabilecek 
tertipler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösteril
miştir. Bu 'kadrolar ertesi yıl bütçe kanunu 
tasarısı ile Türkiye Büyük Millet Meclisine 
sunulur. 

Bunların eldeki kadrolara ek olmaması şart
tır. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliylc beraber 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kaibul edilmiştir. 

MADDE 5. — 25 . 3 . 1957 tarihli ve 6939 
sayılı Kanuna bağlı cetvelde yazılı kadrolar
dan, bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilenler 
1963 bütçe yılında kullanılamaz. 

4.2.1963' O : 4 
BAŞKAN — Maddeyi cetveliyle oyunuza 

arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 6. — Geçen yıl borçları bölümün
deki ödenek üstüne çıkan ve 1962 yılı bütçesi
nin aidolduğu tertibinde (karşılığı bulunan borç
lar, ilgili 'oldukları hizmet bölümlerinden bu 
bölüme Maliye Bakanlığınca aktarılacak öde
nekten ; 

1928 - 1961 Bütçe yıllarına ait olup da Mu
hasebei Umumiye Kanununun 93 ncü madde
sine göre zaman aşımına uğrammış ve karşı
lıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar 
1963 yılı 'bütçesinin ilgili hizmet tertiplerinden 
veya 3 - 6 ncı kışını bölümleriyle yatırım 'bö
lümleri bakiyelerinden eski yıllar borçları bö
lümüne Maliye Bakanlığınca aktarılacak Öde
nekten ödenir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... [Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Gider bölümlerinden yapıla
cak harcamalara ait formül, bağlı (R) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveliylc oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 8. — Tekel gelirlerinin özel hüküm
lerine göre tarh ve tahsiline 1963 bütçe yılın
da da devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — 8 . 2 . 1960 tarihli ve 7424 
sayılı Tekel Genel Müdürlüğü mütedavil ser
mayesinin 750 milyon liraya çı'karıİması hak
kındaki Kanunun 2 nci maddesinin miktara 
ait hükmü 1963 malî yılında uygulanmaz. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Tekel Genel Müdürlüğüne 
bağlı iş yerlerinde çalıştırılan işçilere, hizmet
lilere (bu iş yerlerinde çalışan memurlar 'dâhil) 
giderleri döner sermayeden ödenmek üzere ça-
lıktıkhırı günlerde günde ibir 'kap yemek ve ek
mek veya (işçi adedi pişirme masraflarını kar-
şılıyamıyacak kadar az ©lan yerlerde çalışan) 
işçilere, heyet raporu ile perhiz yapmaları icab-
eden veya yemek zamanı vazifeten dışarda bu
lunan işçilere yemek ve ekmek bedelinin taka-
bül ettiği miktar yemek 'bedeli verilebilir. 



C. Senatosu E : 39 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiycnler... I 

Kabul edilmiştir. 
MADDE 11. — Bu kanun 1 Mart 1963 ta

rihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiycnler... 

Kabul edilmiştir. 
MADDE 12. — Bu kanunu Maliye ve Güm

rük ve Tekel bakanları yürütür. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etnıiyenler... 

Kabul edilmiştir. j 

4.2.19631 O : 4 
Efendim; bugün saat 10,30 da topla

nacak olan Senatoda Tekel Genel Müdür
lüğü bütçesinin açık oya sunulacağını arz ede
lim. Kendilerini şimdiden tebrik eder, muvaf
fakiyetler dilerim. (Alkışlar) 

Bugün saat 10,30 da toplanmak üzere Birle
şime son veriyorum. 

Kapanma saati : 02,45 



O. Senatosu B : 39 4 .2 .1963 O : 4 
İstanbul Üniversitesi 1963 yılı bütçe kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 128 

Kabul edenler : 107 
Reddedenler : 2 0 

Çekinse rler : i 
Oya katılmıyanlar : 54 

Açık üyelikler : 3 

[Kabul 
BALIKESİR 

Enver Aka 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
Hasan Ali Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

TABU ÜYELER 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı ü lay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

GENEL OYLA SECİ 
LEN ÜYELER 

ADANA 
Galip Avşar 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Basım Hancıoğlu 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlıı 
Mansıır Ulusoy 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 4 

AYDIN 
Fikret Turhangil 

BOLÜ 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Halit Sarıkaya 

DENİZLİ 
üahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
İhsan Hâmiıt Tigrel 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Er tuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nurettin Aytıuksa 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
G-avsi Uçiagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizameittin özgül 

edenler] 
HATAY 

Sabahattin Adalı 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Talip özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Fethi Başak 
Celil Cevherioğlu 
Rifat öztürkçhıe 

İZMİR 
İzzet Birant 

KASTAMONU 
Mehmet Camlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü DikeçMgil 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Afi Rıza Ulusman 

KONYA 
Sedat Çum/ralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obıız 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Mesmet Zeki Tuiunay 
Nüviıt Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Feriıt A1 pisken der 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUŞ 
Idısan Akpolat 

NEVŞEHİR 
t. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bay han 
İzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Necip Danişoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğ'lu 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Ziya Önder 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmı Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlu 

— 3Ö0 — 



TRABZON 
Kesat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

URFA 
Vasfi Gerger 

C. Senatosu B : 39 
Esat Mahmut Karakurl 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

4.2.1963' O : 4 
Akif Eyidoğan 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN 
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Hidayet Aydmer 

Esat Çağa 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Sahir Kurutluoğlu 
Kâzını Orbay 
Burhan ettin Uluç 

[Reddedenler] 
ADANA 

Mehmet Nura Âdem
oğlu 
Mehmet Ün aldı 

AMASYA 
Macit, Zeren 

ANTALYA 
Mustafa özer 

BURSA 
ihsan Sabıi Cağlayangil 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 

Ethem Menemencioğlu 
özel Şahingiray 
Sabahattin Tanman 
Berç Turan 

İZMİR 
Cahit Okurer 
Nevzat özerdemli 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

MANİSA 
Orhan Süersan 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 

[Çekinserler] 
İZMİR 

Ömer Lûtfi Bozealı 

[Oya hatıhnıy anlar] 
TABİÎ ÜYELER 

Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Sezai O'Kan 
Selâhattin özgür 
GENEL OYLA SEÇİ

LEN ÜYELER 
ADANA 

Sakıp önal 
AFYON KARAHlSAR 
Mustafa Yılmaz ince
ce <Hu 
Celâl Tevfik Karasapan 
(B.) 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Hıfzı Oğuz Bekata 
(B.) 

İbrahim Saffet Omay 
a.) 

ANTALYA 
Mehmet îlkuenn 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Kadri öztaş 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BURSA 
Cahit Ortaç 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı (1.) 

ÇORUM 
Zeki Arsan 
Alâedd'n Çetin 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 

GİRESUN 
Mehmet İzmen (B.) 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HAKKÂRİ 
Âdil Türkoğlu 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

İSTANBUL 
Nurullah Esat Sümer 
(î.) 

İZMİR 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş (I.) 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek (I.) 

MANİSA 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 
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SÎVAS 

Bifat öçten (B.) 
Hulusi Söylemezoğlu 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

UŞAK 
Kâmil Co§kunoğlu 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Oevat Açıkalın 
Ömer fîrgün 

Eagıp Üneı* 
Neoati özdeniz 
Nevzat S'engel 
Âdiıl Ünlü 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 
İstanbul 
Samsun 

1 
1 
1 

Yekûn 3 



C. Senatosu B : 39 4.2.1963ı O : 4 
İstanbul Teknik Üniversitesi 1963 yılı bütçe kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(Kamın kabul edilmiştir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Emanullah Celebi 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

GENEL OYLA SEÇİ
LEN ÜYELER 

ADANA 
Oalij) Avşar 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 

AFYON KARAHİSAR 
En sim Hancıoğlıı 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mustafa Özer 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 129 

Kabul edenler : 112 
Reddedenler : 16 

Çeıkinserler : l 
Oya katılmıyanlar : 53 

Açık üyelikler : 3 

[Kabul 
AYDIN 

Fikret Turhangil 
BALIKESİR 

Enver Aka 
Hamdi Oğıızbeyoğlıı 
Hasan Ali Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğhı 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

ÇANAKKALE 
Âli Aks oy 
Ha bit Bankaya 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
İhsan Hâmit Tigrel 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğiıı 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

edenler] 
I GAZİANTEP 

Zeki islâm 
Nizameıttin özgül 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Fethi Başak 
Celil Cevherioğlu 
Ethem Menemencioğlu 
Rifat Öztürkçine 
Berç Turan 

İZMİR 
İzzet Birand 
Cahit Okurer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusrct Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçldgil 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Sedat Oumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Aç-ar 
Ferit Alpiskender 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUŞ 
ihsan Akpokt 

NEVŞEHİR 
I. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
izzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Necip Damşoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
Cem alettin Bulak 
Fethi Tevetoğ'lu 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut' 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Alımet Çekemoğlu 
Ziya Önder 

863 — 



TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmi Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

ADANA 
Mehmet Nuri Ademoğlu 
Mehmet Ünaldı 

AMASYA 
M'aeit Zeren 

BURSA 
İhsan Sabri Oağlayangil 

C. Senatosu B : 39 
URFA 

Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurt 

VAN 
Faruk Işık 

YOZGAT 
Sadık Artıikmaç 

4.2.1963 0 : 4 
ZONGULDAK 

Tarj'k Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik inci 
0. BAŞKANINCA SE

ÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Hidayet Aydıner 

[Reddedenler] 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 

İSTANBUL 

Şevket Akyiirek 
Özel Şahin giray 
Sabahattin Tanman 

İZMİR 
Nevzat özerdemli 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

[Çekinserler] 

Esat Çağa ] 

Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Sahir Kurutluoğlu 
Kâzım Orbay 
Burhanettin Uluç 
Âdil ünlü 

MANİSA 
Orhan Süersan 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

TRABZON 
Yusuf Dennirdağ 
Reşat Zaloğlu 

İZMİR 
Ömer Lûtfi Bozcalı 

[Oya hatılmıyanlar] 
TABİÎ ÜYELER 

Ekrem. Aeııner 
Refet Aksoyoglu 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Sezai O'kan 
Selâhattin özgür 

GENEL OYLA SECİ 
LEN ÜYELER 

ADANA 
Sakıp önal 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Yılmaz înce-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasa-
pan (B.) 

ANKARA 
Niyazi Ağırnasli 
Hıfzı Oğuz Bekata (B.) 
İbrahim Saffet Omay 
(I.) 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Osman Sainı Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Kadri öztaş 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BURSA 
Cahit Ortaç 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı (İ.) 

ÇORUM 
Zeki Arsan 
Alâeddin Çetin 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 

GİRESUN 
Metfun et Izmen (B.) 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HAKKARİ 
Âdil Türküğlu (!".) 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

İSTANBUL 
Nurullah Esat Sümer 
(D 

İZMİR 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 

Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KOCAELİ 
Rlfat özdeş (I.) 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

KÜTAHYA 
A. Bahattin Özbek 

MANİSA 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

ORDU 
Şevket Koksal 
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SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SİVAS 
Rifat Öçten (P>.) 
Hulusi Söylemezoğln 

C. Senatosu B : 39 4.2.1963 O : 4 
TRABZON I YOZGAT 

Şevket Buladoğlu Neşet Çetintaş 
C. BAŞKANINCA SE-

ÜŞAK I ÇİLEN ÜYELER 
Kâmil Coşkunoğlu I Cevat Aeıkalm 

Ömer Ergim 
Ragıp Üner 
Necati Özdeniz 
Nevzat Seneel 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 1 
İstanbul 1 
Samsun 1 

Yekûn 3 

i>m<^ 
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Ankara Üniversitesi 1963 yılı bütçe kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(Kanun, kabul edilmiştir.) 

fABÖ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

GENEL OYLA SEÇl 
LEN ÜYELER 

ADANA 
Galip Avşar 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Kaslın Hancıoğlu 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Rıfat Etker 
Sabit Koeabeyoğlu 
Mansur Ulusoy 

ANTALYA 
Mustafa özer 

ARTVİN 
i'Yhıni Alpaslan 

AYDIN 
Fikret Turhangil 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

185 
127 
108 

18 
1 

55 
3 

(Kabul edenler] 
BALIKESİR 

Un ver Aka 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 
[Tasan Ali Türker 

BÎLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Halit Sarıkaya 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
İhsan Hamit Tigrel 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
öelâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
F'ehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
Gravsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nizam ettin Özgü'; 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Vehbi Aksoy 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSPARTA 
Suat Setren 

İSTANBUL 
Fethi Başak 
Celil Oevherioğlu 
Eifaft Öztürkçaıne 

İZMİR 
İzzet Birand 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
1. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Necip Danışoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
Cemalettdın Bulak 
Fethi Tevetoğlu 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Ziya Önder 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmı Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 
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Ö. Senatosu B : 39 4 .2 .1963 Ö : 4 
ÜRFA 

Vasfi Gerger 
Esat Mahmut Karakurl 

VAN 
Farıuk fyık 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 
Mehmet Ünaldı 

AMASYA 
Macit Zeren 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayan-

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevffik IACİ 

C. BAŞKANINCA SE
ÇİLEN ÜYELER 

Âmil Artus 
Esat Çağa 
Hasan Kangal 
Sadi Koçaş 

[Reddedenler] 
Baki Güzey 
Şeref Kayalar 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Ethem Menemencioğlu 
özel Şahingiray 
Sabahattin Tanman 
Bere, Turan 

İZMİR 
Cahit Okurer 
Nevzat özerdeamli 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

Enver Kök 
Sahir Kurutluoğlu 
Kâzım Orbay 
Burhanettdm UIııç 
Âdil Ünlü 

MANİSA 
Orhan Süersan 

MUĞLA 
Haldun M'ente#eoğ-lu 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 

[Çekinserler] 
İZMİR 

Ömer Lûtfi Bozealı 

[Oya kaUlmıycmlar] 
TABİÎ ÜYELER 

Ükrem Acuner 
üefet Aksoyoğlu 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Sezai O'Kan 
Selâhattin özgür 

GENEL OYLA 
SEÇİLEN ÜYELER 

ADANA 
Saıkıp önal 

AFYON KARAHlSAR 
Mustafa Yılmaz İnee-
oğlu 
OelM Tevfik Kara sapan 
(B.) 

ANKARA 
Niyazi Ağırnash 
Hıfzı Oğuz Bekata (B.) 
İbrahim Saffet Omay 
(D 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 

AYDIN 
iskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Kadri öztajş 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Sırrı Uzımhasanoğlu 

BURSA 
Calhit Ortaç 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Zeki Arsan 
Alâeddin Çetin 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ERZURUM 
Nurettin Aynuıksa 

GİRESUN 
Mehmet lzmen (B.) 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HAKKÂRİ 
Âdil Türkoğlu 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

İSTANBUL 
Nurullah Esat Sümer 
(1.) 

İZMİR 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 

KARS 
Sırrı Atalay 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Ragikan) 

KOCAELİ 
Rıfat Özdeş (İ.) 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

KÜTAHYA 
A. Bahatttin Özbek: 
(D 

MANİSA 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

ORDU 
Şevket Koksal 
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SAKARYA 
Kâzını Yurdakul 

SÎVAS 
Rifat öçten (B.) 
Hulusi Soylemezoğlu 

O. Senatosu B 
TRABZON 

Şevket Buladoğlu 

UŞAK 
Kâmil öoşkunoğlu 

39 4.2.19831 O : 4 
YOZGAT 

Neşet Çetin t as 
0. BAŞKANINCA SE 

ÇİLEN ÜYELER 
Cevat Açıkalm 

riidayet Aydmer 
Ömer Ergün 
Ragıp Üner 
Necati Özdeniz 
Nevzat SengeT 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 1 
istanbul 1 
Samsun 1 

Yekûn 3 



C. Senatosu B : 39 4.2.1983 O : 4 
Ege Üniversitesi 1963 yı(lı bütçe kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

TABU ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Mehmet özgüneş 
Mehmet Şükran özka-
ya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuleı 

GENEL OYLA SEÇİ
LEN ÜYELER 

ADANA 
Galip Avşar 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHlSAR 
Rasim Hancı oğlu 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Rifat Etker 
Sabit Kocabeyoğlu 
Mansur Ulus oy 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Fikret Turhangil 

Üye sayısı : 
Oy verenler : 

Kabul edenler : 
Reddedenler : 

Çekinserler : 
Oya katılmıyanlar : 

Açık üyelikler : 

185 
125 
106 

17 
o 

57 
3 

[Kabul 
BALIKESİR 

Enver Aka 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabrı Topçuoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

ÇANAKKALE 
Âli Aks oy 
Halit Sarıkaya 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 

DİYARBAKIR 
ihsan Hâmit Tigrel 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
G-evsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 
Nizamettin Özgül 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Vehbi Aksoy 

edenler] 
İÇEL 

Talip özdolay 
İSPARTA 

Suat Seren 
İSTANBUL 

Fethi Başak 
Celil Cevherioğlu 
Rifat öztürkçine 

İZMİR 
İzzet Birant 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsım Dikeçlagil 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Mesmet Zeki Tulunay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Al pisken der 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkerinı Saraçoğlu 

MUŞ 
ihsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
î. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Necip Danişoğlıı 

SAKARYA 
Turhan Kapantı 

SAMSUN 
Cemalettin Bulak 
Fethi Tevetoğ'lu 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Ziya Önder 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâm i Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Hacıbaloğlu 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 
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C. Senatosu B : 39 4.2.1963 Ö : 4 
ÜRFA 

Vasfi Gerger 
Esat TVfahmnit Karakurt 

VAN 
Faruk Işık 

ADANA 
Mdhm&t Nuri Âdem
oğlu 
Mehmet Unaldı 

ANTALYA 
Mustafa özer 

BALIKESİR 
Hasan Ali Türker 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Aeuner 
Refet Aksoyoğlu 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Sezai O^Kan ı 
Selâhattin özgür 

GENEL OYLA SEÇİ
LEN ÜYELER 

ADANA 
Sakıp Önal 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Yılmaz İnce-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasapan 
(B) ' i 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Hıfzı Oğuz Bekata 
(B.) 1 

• 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Aldf Eyidoğfin 
Tevfik İnci 

CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Hidayet Ay diner 
Esat Çağa 
Hasan Kangal 

[Reddedenler] 
BURSA 

İhsan Salbri Çağlayan-
gil 
Baki Güzey 

İSTANBUL 
Şevket Akyürek 
Ethem Meneınenci oğlu 
Özel Şahin giray 

Sabahattin Tanm-an 
Bere Turan 

İZMİR 
Nevzat Özerdemli 

KAYSERİ 
Hiişeyin Ka Ipaklıoğlu 

KOCAELİ 
Lütfü Tokoğlu 

[Çekinserler] 
İZMİR 

Ömer Lûtfi Bozcah 
Cahit Okıırer 

[Oya kattlmıyanlar] 
İbrahim Saffet Omay 

tt) 
ANTALYA i 

Mehmet İlkuçan 
AYDIN 

iskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Kadri Öz taş 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BOLU 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Zeki Arsan 
Alâeddin Çetin 

DENİZLİ 
Mehmet Emin Durul | 

— 36 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 

GİRESUN 
Mehmet fcmen (B.) 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Halit Zarbun 

HAKKÂRİ 
Âdil Türkoğlu 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 

İSTANBUL 
Nurııllah E«at Sümer 
(i.) 

İZMİR 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) | 

0 — 

1 Sadi Koçâş 
Enver Kök 
Sahir Kurutluoğlu 

[ Kâzım Orbay 
Burhan ettin Ulııe 
Âdiıl Ünlü 

MANİSA 
Orhan Süersan 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

TRABZON 

Yusuf Demirdağ 

Turgut Göle 
Mehmet Hazcr 

KAYSERİ 
Sııad Hayri Ürgüplü 
/T» 1 \ 
(Başkan) 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş fİ.) 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

KÜTAHYA 
A. Baihattin Özbek (İ. 

MANİSA 
Refik TJlusoy 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

ORDU 
Şevket Koksal 



C. Senatosu B : 39 4.2.1963' O : 4 
SAKARYA 

Kâzım Yurdakul 
SİVAS 

Rifat öçten (B.) 
Hulusi Söylemezoğlu 

[Açık üyelikler] 
Eskişehir 1 
İstanbul 1 
Samsun 1 

Yekûn 3 

TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğlü 

YOZOAT 
Neşet Çetintaş 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇÎLEN ÜYELER 
Cevat Aeıkalm 

Ömer Ergiin 
Ragıp Üner 
Necati özdeniz 
Nevzat Sengel 

...y.. >&< . . . < . . . . 



C. Senatosu B : 39 4.2.1963' O : 4 
Karayolları Genel Müdürlüğü 1963 yılı büıtçe kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(Kanım kabul edilmiştir. 

TABİÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Emanullalı Çelebi 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlıı 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüncş 
Mehmet Şükran özka-
ya 
Haydar Tunçkanat 
Sıtkı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yıırdakıüer 

GENEL OYLA SEÇİ
LEN ÜYELER 

ADANA 
Galip Avşar 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHÎSAB 
Rasim Hancıoğhı 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Osman Alişiroğhı 
Sabit Kocabeyoğlu 
Mansur Uluso'y 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Fikret Turhangil 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : i 25 

Kabul edenler : 109 
Reddedenler : 14 

Oekinserler : 2 
Oya katılınıyanlar : 57 

Acık üyelikler : 3 

[Kabul edenler] 
BALIKESİR 

Enver Aka 
Hamcli Oğuzbeyoğlu 
Hasan Ali Türker 

BİLECİK 
Talât Oran 

BİNGÖL 
Sabri Topçuoğlu 

BOLU 
Rahmi Arıkan 
Sırrı Uzunhasanoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

ÇANAKKALE 
Âli Aksoy 
Halit Sarıkaya 

ÇORUM 
Zeki Arsan 

DENİZLİ 
("••ahit A k y a r 
Mehmet Emin Durul 

DİYARBAKIR 
İhsan Hâmit Tigrel 

EDİRNE 
Talisin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl. Ertuğ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nihat Pasinli 
Rahmi Sanalan 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki İslâm 

Nizamettin Özgül 
HATAY 

Sabahattin Adalı 
Vehbi Aksoy 

İSPARTA 
Suat Seren 

İSTANBUL 
Fethi Başak 
Celil Cevherioğlıt 
Rifat Öztürkçine 

İZMİR 
İzzet Bir ant 
Cahit Okurcr 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nıısret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçlagil 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Sedat Çumralı 
Mustafa Dinckli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Mesmet Zeki Tu hm ay 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpiskender 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
llaldu n MenteşeeğI u 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
1. Ş. Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
İzzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Necip Danişoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
Cemale t tin Bulak 
Cahit Tokgöz 

SİİRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Ziya Önder 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 
Selâmi Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Haeıbaloğlu 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

— 302 



C. Senatosu B : 39 4.2.1963' O : 4 
TUNCELİ 

Mehmet Ali Demir 
URFA 

Esat Mahmut Karakurt 
VAN 

Faruk Işık 

YOZGAT 
Sadık Artukmae 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tevfik înci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELEE 
Âmil Artus 
Hidayet Aydmer 
Esat Çağa 
Hasan Kangal 

Sadi Koçaş. 
Enver Kök 
Sahir Kurutluoğlu 
Kâzım Orbay 
Burhanettin Uluç 
Âdil Ünlü 

ADANA 
Mehmet Nuri Âdem
oğlu 

ANTALYA 
Mustafa özer 

BURSA 
Baki Güzey 

[Reddedenler] 
İSTANBUL 

Şevket Akyürck 
Ethem Menemencioğlu 
Özel Şahin giray 
Sabahattin Tanman 
Bere Turan 

İZMİR 
Nevzat özerdendi 

KAYSERİ 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

MANİSA 
Orhan Süersan 

SAMSUN 
Fethi Tevetoğlu 

TRABZON 
Yusuf Demirdağ 

[Çekinserler] 
AMASYA 

Macit Zeren 
İZMİR 

Ömer Lûtfi Bozcâlı 

[Oya kattlmiyanlar] 
TABİİ ÜYELER 

Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Sezai O'Kan 
Selâhattin özgür 

GENEL OYLA SEÇİ
LEN ÜYELER 

ADANA 
Sakıp önal 

AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Yılmaz înce-
oğlu 
Celâl Tevfik Ka rasapan 
(B.) 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Hıfzı Oğuz Beka ta (B.) 
Rifat Etker 
İbrahim Saffet Omay 
(î.) 

ANTALYA 
Mehmet İlkuçan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Kadri Öztaş 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BURSA 
İhsan Sabri Cağlayaııgil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Alâeddin Çötiıı 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 

GİRESUN 
Mehmet Izmen (B.) 
Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Ifalit Zarbım 

HAKKÂRİ 
Adil Türkoğlu 

İÇEL 
Cavit Tevfik Okyayuz 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Nurullah Esat Sümer 
(î) 

İZMİR 
Enis Kansu 
Hilmi Onat 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk. V.) 
Turgut Göle 
Mohmeıt Hazer 

KAYSERİ 
Suad Hayri Ürgüplü 
(Başkan) 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş (İ.) 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

KÜTAHYA 
A. Bahattin öz*bek (İ.) 

MANİSA 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SİVAS 
Rifat öçten (B.) 
Hulusi Söylemezoğlu 

363 



C. Senatosu B : 39 4.2.1963' O : 4 
TRABZON 

Şevket Buladoğlu 
UEFA 

Vastfi Gderger 

UŞAK 
Kâmil Coşkunoğltı 

YOZGAT 
Neşet Çetintaş 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇÎLEN ÜYELER 
Oevat Açıkalın 
Ömer Ergün 

Kagıp tîner 
Necati Özdeniz 
Nevzat Sen gel 

[Açık üyeHkUr] 
Eskişeihir i 
İstanbul 1 
Samusun 1 

Yekûn S 

*>&<* 



C. Senatosu B : 39 4.2.1963 0 : 4 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1963 yılı bütçe kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 185 
Oy verenler : 119 

Kabul edenler : 103 
Reddedenler : 15 
Çekinserler : 1 

Oya katılmıyanlar 63 
Açık üyelikler : 3 

[Kabul edenler] 
TABÎI ÜYELER 

Mucip Ataklı 
EmanuLLah Çelebi 
Kâmil Karavelioğlu 
Osman Koksal 
Sami Küçük 
Fahri özdilek 
Mehmet özgüneş 
Mehmet Şükran özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Sıökı Ulay 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdaimler 

GENEL OYLA SEÇİ
LEN ÜYELER 

ADANA 
Galip Avşar 
Mehmet Ünâldı 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYON KARAHİSAR 
Rasim Haneıoğlu 

AĞRI 
Veysi Yardımcı 

ANKARA 
Osman Alişiroğlu 
Sabit Kocabeyoğlu 
Manşur Ulusoy 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Fikret Turhangil 

BALIKESİR 
Enver Aka 
Hamdi Oğuzbeyoğlu 

Hasan Ali Türker 
BİLECİK 

Talât Oran 
BİNGÖL 

Sabrı Topçuoğlu 
BOLU 

Rahmi Arıkan 
Sırrı UzunJhasanoğlu 

BURDUR 
Hüseyin Otan 

BURSA 
İhsan Sabrı Çağlayan-
gil 

ÇANAKKALE 
ÂM Aksoy 
Halit Sarıkaya 

DENİZLİ 
Cahit Akyar 
Mehmet Emin Durul 

EDİRNE 
Tahsin Banguoğlu 

ELÂZIĞ 
Rasim Giray 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Nihat PasinM 

ESKİŞEHİR 
Gavsi Uçagök 

GAZİANTEP 
Zeki islâm 
Nizamettin özgül 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 

HATAY 
Sabahattin Adalı 

Vehbi Aksoy 
İSPARTA 

Suat Seren 
İSTANBUL 

Fethi Başak 
Celil öevherioğlu 
Rifa/t öztürkçdıne 
Berç Turan 

İZMİR 
İzzet Birand 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçlilgil 

KIRKLARELİ 
Ahmet Naci Arı 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza Ulusman 

KONYA 
Sedat Çuımralı 
Mustafa Diınekli 
Muammer Obuz 
Ahmet Onar 

KÜTAHYA 
Osman Cevdet Erkut 

MALATYA 
Nüvit Yetkin 

MANİSA 
Emin Açar 
Ferit Alpisketıdeır 
Orhan Süersan 

MARDİN 
Kemal Oral 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
Haldun Mentcşeoğlu 

MUŞ 
İhsan Akpolat 

NEVŞEHİR 
İbrahim Şevki Atasağurı 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
izzet Gener 

ORDU 
Eşref Ayhan 
Zeki Kumrulu 

RİZE 
Necip Damşoğlu 

SAKARYA 
Turhan Kapanlı 

SAMSUN 
Cemalettdn Bulak 
Cahit Tokgöz 

SÜRT 
Lâtif Aykut 

SİNOP 
Suphi Batur 

SİVAS 
Ahmet Çekemoğlu 
Ziya önder 

TEKİRDAĞ 
Cemal Taa*lan 
Selâmi Üren 

TOKAT 
Zihni Betil 
Osman Bacıbaloğlu 
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TRABZON 
Şevket Buladoğlu 

TUNCELİ 
Mehmet Ali Demir 

VAN 
Faruk Işık 

0. Senatosu B : 39 
YOZGAT 

Sadık Artukrnaç 
ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 
Akif Eyidoğan 
Tcvfik îrıci 

4.2.1983» O : 4 
O. BAŞKANINCA SE 

ÇÎLEN ÜYELER 
Âmil Artus 
Hidayet Aydıner 
Esat Çağa 
Hasan Kangal 

Sadi Koçaş 
Enver Kök 
Salıir Kurutluoğlu 
[•Cazım Orbay 
Burhanettin ÎJlue 
Âdil Ünlü 

[Reddedenler] 
ADANA 

Mehmet Nuri Âdem
oğlu 

ANTALYA 
Mustafa özer 

BURSA 
Baki Güzey 

İSTANBUL 

Şevket Akyürck 

Ethem MenemenciogLU 

özel Şahingiray 

Sabahattin Tanman 

İZMİR 
Cahit Ok ürer 
Nevzat özerdendi 

KAYSERİ 
ITüseyin Ka 1 pak 11oğlu 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlu 

MARAŞ 
Cenap Aksu 

SAMSUN 
Fethi Tevetoglu 

TRABZON 
Yusuf D om i rd ağ 
Reşat Zalopu 

[Çekinserler] 
İZMİR 

Ömer Lûtfi Bozca!ı 

(Oya katılmıy anlar] 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Sezai O'Kan 
Selâhattin özgür 

GENEL OYLA SEÇİ
LEN ÜYELER 

ADANA 
Sakıp ön al 
AFYON KARAHİSAR 
Mustafa Yılmaz lncc-
oğlu 
Celâl Tevfik Karasa-
pan (B.) 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Niyazi Ağırnaslı 
Hıfzı Oğuz Bekata 
(B.) 

liifat Etker 

İbrahim Saffet Omay 
(t.) 

ANTALYA 
Mehmet îlkuçan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 
Osman Saim Sarıgöllü 

BALIKESİR 
Kadri öztaş 

BİTLİS 
Cevdet Geboloğlu 

BURSA 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANKIRI 
Hazım Dağlı 

ÇORUM 
Zeki Arsan 
Alâeddin Çetin 

DİYARBAKIR 
Azım i Erdoğan 
İhsan Ilfunit Tiğrel 
(Bşk. V.) 

ELÂZIĞ 
Celal Ertuğ 

ERZURUM 
Nurettin Aynuksa 
Rahmi Sana lan 

GİRESUN 
Mehmet İçmen (B.) 

GÜMÜŞANE 
Halil.. Zarbım 

HAKKÂRİ 
Âdil Türkoğlu 

İÇEL 
Oavit Tevfik Okyj'yuz 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
Nurullah Esat Sümer 
(i.) 

İZMİR 
Enis Kan su 
Hilmi Onat 

KARS 
Sırrı At al ay (F>sk. V.) 
Turgut Göle 
Mehmet Hazer 

KAYSERİ 
Suad Hayrı Ürgüplü 
(Başkan) 

KOCAELİ 
Rifat Özdeş (1.) 

KONYA 
Muhittin Kılıç 

KÜTAHYA 
A. Bahattm Özbek (t.) 

MALATYA 
Mehmet Zeki Tul un ay 

MANİSA 
Refik Ulusoy 

MARAŞ 
Nedim Evliya 

MUĞLA 
Muallâ Akarca 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Kâzım Yurdakul 

SİVAS 
Rifat öçten (B. ) 
EIulûsi Söylenıezoğlu 
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URFA 

Vasfi Gfarger 

Esat Mahmut Karakurl 

C. Senatosu B : 39 
UŞAK 

Kâmil Coşkunoğlu 
YOZGAT 

Neşet Çetintaş 

4.2.1963' O : 4 
C. BAŞKANINCA SE-

ÇÎLEN ÜYELER 
Uevat Açıkalm 
Ömer Erinin 

Ragıp Üner 

Necati özdsniz 

Nevzat Sengel 

lAçık üyelikler] 
Eskişehir 
İstanbul 
Samsun 

Yekûn 3 



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

OTUZDOKUZUNCU BİRLEŞİM 

4 . 2 . 1963 Pazartesi 

Saat : 10,00 
I 

A - BAŞKANLIK DÎVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 
l î 

SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 
GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI

RILAN İŞLER 
IV 

A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 
VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA GÖRÜ
ŞÜLECEK İŞLER 

1. — 1963 yılı bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/323, 
C. Senatosu 1/167) (S. Sayısı : 16) [Dağıtma 
tarihi : 28 . 1 . 1963] 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK İŞLER 
B-BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 

İŞLER 



DSnem : 1 A O 
Toplantı: 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : £Q 

1963 YILI 

Karayolları G. M. Bütçesi 





Karayolları Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Karma Bütçe Komisyonu mazbatası (1 /333) 

T. C. 
Başbakanlık Ankara : 29 . 11 . 1962 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Say t : 71/1893/3785 

MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 24 . 11 . 1962 tarihinde kararlaş
tırılan «Karayolları Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe kanunu tasarısı» gerekçesi ve ilişikleriyle 
birlikte sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Başbakan 
/. tnönü 

GEKEKÇE 

Karayolları Genel Müdürlüğünün 1963 malî yılı bütçesi (A/ l ) yatırımlar dışında kalan gider
ler için 36 186 000 lira ve (A/2) yatırım giderleri için de 858 462 000 lira olmak üzere 894 648 000 
lira olarak hazırlanmıştır. 

Bütçeye konan ödeneğin mucip sebepleri bölüm ve madde itibariyle hizalarında arz edilmiştir. 

B. M. 

201 11 Merkez tnemurlarj maaşı : 5539, 
6387 ve 107, 108 sayılı kanunlarla 
kanuni kadro tutarı. 2 902 800 
1963 (L) cetveli - 1 336 800 

1 566 000 
Zamlar karşılığı 4- 348 000 

1 914 000 lira olarak teklif edilmiştir, 

Karayolları G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 23) 



İller memurları maaşı : 5539, 6387 
ve 107 sayılı kanunlarla kanuni kad
ro tutarı 
1963 yılı (L) cetveli 

6 710 400 
3 155 400 

3 555 000 

Zamlar kargılığı 

Merkez memurları açık maaşı : Mad
deyi muhafaza için 1 lira teklif edil
miştir. 

İller memııırları açık maaşı : Mad
deyi muhafaza için 1 lira teklif edil
miştir. 

Merkez hizmetlileri ücreti : 1963 yı-
(D) cetveli 404 aded 
Zamlar karşılığı 

İller hizmetlileri ücreti : 1963 yı
lı (D) cetveli 1 003 aded 
Zamlar karşılığı 

Merkez geçici hizmetliler ücreti 
1962 (E) cetveli 31 aded 
1962(E) cetveli 1 aded 

1 250 ve 1 500 lira ücret almakta 
olan avukatların üst dereceye ter-
filerini sağlamak üzere ilâve olunan 

1963 (E) cetveli 30 aded 
Zamlar karşılığı 

844 000 
4 399 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

3 918 600 
i 1 321 400 

5 240 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

8 667 000 
2 783 000 

11 450 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

442 800 
7 200 

435 600 

-t 6 000 

441 600 
t 155 400 

597 000 

Hizmetine 1963 senesinde ihtiyaç hâsıl olmaması sebebiyle 1 aded 600 liralık kadro 
7 200 lira senelik tahsisatı ile tenzil edilmiştir. Bu tahsisattan 6 000 lirası bulunduk
ları derecelerde terfi sürelerini taraamlıyan 2 avukatın birer derece terf ilerini sağ
lamak için ilâve edilmiştir. 

Karayolları G, M. Bütçesi (S. Sayısı : 23) 
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12 İller geçici hizmetlileri ücreti 
1962 (E) cetveli 94 aded 1 039 200 
1962 (E) cetvelinden 1 aded tenzil' 6 000 

1 033 200 
1 250 ve 1 500 lira ücret almakta 
olan avukatların üst dereceye terfi-
lerini sağlamak üzere ilâve olunan + 6 000 

1963 (E) cetveli 93 aded 1 039 200 
Zamlar karşılığı + 363 800 

1 403 000 

Hizmetine 1963 senesinde ihtiyaç hâsıl olmaması sebebiyle 1 aded 500 liralık kadro 
6 000 lira senelik tahsisatı ile tenzil edilmiştir. Tahsisatı bulundukları derecelerde 
terfi sürelerini tamamlayan 2 avukatın birer derece terfilerin! sağlamak için ilâve 
edilmiştir. 

11 Merkez memurları çocuk zammı : 4598 sayılı Kanuna tâbi memurlara verilecek ço
cuk zamlarının ödenmesi için teklif edilmiştir. 

12 İller memurları çocuk zammı : 1963 yılında iller (bölgeler) maaşlı memurlarına 
verilecek çocuk zamlarının ödenmesi için 40 000 lira teklif edilmiştir. 

21 Merkez memurları doğum yardımı : 1963 malî yılı içinde verilmesi icabeden doğum 
yardımlarının ödenmesi için 2 000 lira teklif edilttniştir. 

22 İller memurları doğum yardımı : İller (bölgeler) maaşlı memurlarına verilmesi icab
eden doğum yardımlarının ödenmesi için 5 000 lira teklif edilmiştir. 

31 Merkez memurları ölüm yardımı : Merkez maaşlı memurlarından ölüm vukuu ha
linde verilecek yardımı karşılamak üzere 2 000 lira teklif edilmiştir. 

32 İller (bölgeler) maaşlı memurlarından ölüm vukuu halinde verilecek ölüm parala-
nı karşılamak üzere 5 000 lira teklif edilmiştir. 

40 Yakacak zammı : İller (bölgeler) maaşlı memurlarına verilecek yakacak zammını 
karşılamak üzere 2 000 lira teklif edilmiştir. 

Yabancı dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek para 
mükâfatı Yabancı dil imtihanı kazananlara verilecek ikramiyeleri karşılamak üze
re 1 500 lira teklif edilmiştir. - - c " ? T ' 

11 % 6 emekli ve % 25 giriş kesenekleri ile artış farkları karşılığı : 5434 sayılı T. 
C. Emekli Sandığı Kanununa tâbi olanlardan bu kanunun 14 ncü maddesinin (A) 
ve (B) fıkraları ile yine bu kanunun bâzı maddelerini değiştiren ve bâzı hükümler 
ekliyen 7236 sayılı Kanunun 7 nci maddesi gereğince kesilecek emekli ve giriş ke
senekleri karşılığı olarak bilhesap teklif edilmiştir. 
201 — 11 1 9.14 000 
201 — J2 4 399 000 
202 — 11 5 240 000 
202 — 12 4-11 450 000 

edilmiştir. 
23 003 000 X % 6,5 = 1 495 195 50 lira fazlası ile teklif 

Karayolları G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 23) 
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% I ek karşı İrklar : 5434 saydı T. Ü. Emekl i Sandığı Kanununun 14 neü mad
desinin (\<r) f ıkrasına göre (idenmesi ieabedeıı % 1 İleri karş ı lamak üzere emekliliğe 
tâbi kadro lar tahs isa t ına göre bi lhesap teklif edilmiştir. 
201 - II 1 914 000 
201 - 12 4 399 000 
202 - - I I 5 240 000 
202 12 f i l 450 000 

23 003 000 x % 1 = 280 030 30 lira noksanı ile teklif edil
miştir. 

Emekli ikramiyesi : 1963 yı l ında 3 0 yi i ve daha. fazla, hizmet suretlerini doldurmuş 
bulunan personelin «ayısı 22 adeddir . Bunlar ın emeklilik işleklerinin yerime geti
rilebilmesi iein 7 500 lira fazlası i l e 307 500 lira teklif edilmiştir. 
Sandık yönetim giderler i : 5434 s a y d ı Kanunun 28 nci maddesini tadil eden 631.i 
sayılı Kanunun 30 ncu maddesine göre verilecek yönelim masraflarını karşılamak 
üzere 40 000 lira teklif edilmiştir, 

Diğer ödemeler : 5434 sayılı Kanunun 39 nen maddesine göre emekliye sevk 
edilenlerden bu maddenin (G) fdcrasının son bendine göre 55 ten eksik yaşlar 
için ödenecek '% 10 l an karşılama!: maksadiyle 30 000 lira tekli i" edilmiştir. 

Temsil ödeneği : ,5027 ve 7237 sayılı kanunlara, göre («enet Müdürlük temsil öde
neğini karş ı lamak üzere 4 200 lira tekli I' edilmiştir. 

7399 sayılı Kanun gereğince ödenecek kasa tazminatı : 7399 sayılı Kanun •gereğince 
muhasip ve veznedarlara veri lmekte olan kasa tazminat ı bilhesap 42 000 lira. teklif 
edilmiştir. 
Art ış , 19G1 yıl ında % 20 olan tazminat nisbeti 1962 yılı Muvazene! Umumiye Ka 
nunu ile % 25 şe ç ıkanl ıması sebebiyio kanuni art ış husule gelmiştir, 

İfçüucü ktstm nimetim giderleri 

1963 bütçesinin ( A / l ) cetvelinde yer alan 3 neü. bölüm yönetim giderleri gen,-I ola
rak. diğer seneler bütçelerinden farkl ı bir du rum arz etmektedir . 
Geçen yıliiarda. pek az ödenek konulan bu ter t ipler in ihtiyaçları işlerin yatı
rımla. Lİgik olduğu düşüncesi ile yatırım, ter t ipler inden •karşılanmakta, idi. 
1963 bütçesi, ile plânlı bir devreye girilmiş bulunması ve yat ı r ım tertibi ödenek
lerinin yatırımla, bilfiil ilgili plân ve projelere tahsisi zaruret i , yatırını ve bakım 
işlerinde bizzat. kullanılmayan ve idari mahiyet arz eden ihtiyaçların cari gi
derlerin İlgili o lduğu ter t ip lerden al ınması gerekli görülerek diğer yı l lar bütçele
rine nazaran hakiki ih t iyaçlar karşılığı ödeneklin' konulmuş bulunması sebebiyle 
3 neü kısım bölüm ödenekleri genel olarak ar t ış kayde tmiş bulunmaktadı r . 

Kırtasiye (merkez) : Merkez daireleri kırtasiye iht iyaçlarını karşı lamak üzere 
100 000 lira teklif edilmiştir. 

Döşeme (Merkez) : M erk e?, daireleri döşeme ihtiyaçlarım karşı lamak üzere 50 000 
i İra teklif edilmiştir. 

Demirbaş (Merkez) : Merkez daireleri demirbaş eşya, yenileme ve onarımı 
icİn 70 000 lira. teklif edilmiştir. 

Karayolları G, M. Bütçesi (S. Sayısı • 23) 
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301 40 öteberi (Merkez) : Merkez daireleri öteberi ihtiyacını karşılamak üzere 70 000 
lira teklif edilmiştir. 

301 50 Aydınlatma (Merkez) : Genel Müdürlük teşkilâtının çalıştığı binaların aydınla
tılması için 120 000 lira teklif edilmiştir. 

301 60 Isıtma (Merkez) : Genel Müdürlük ve teşkilâtının çalıştığı binaların ısıtma mas
rafı olarak 4.0 000 lira teklif edilmiştir. 

302 10 Kırtasiye (İller) Bölgeler ve İkmal Grup Şeflikleri idari merkezlerinin kırta
siye ihtiyacı için 75 000 lira teklif edilmiştir. 

302 20 Döşeme (tiler) : Bölgeler ve İkmal Grup Şeflikleri idari merkezlerinin döşeme 
ihtiyaçlarını karşılamak üzere 150 000 lira teklif edilmiştir. 

302 30 Demirbaş (İller) Bölgeler ve İkmal Grup Şeflikleri idari merkezlerinin demir
baş ihtiyaçlarını karşılamak üzere 150 000 lira teklif edilmiştir. 

302 40 Öteberi (İller) Bölgeler ve İkmal Grup Şeflikleri idari merkezlerinin madde 
konusu ihtiyaçlarını karşılamak üzere 80 000 lira teklif edilmiştir. 

302 50 Aydınlatma (İller) : Bölgeler ve İkmal Grup Şeflikleri idari merkezlerinin ay
dınlatma giderlerini karşılamak üzere 230 000 lira teklif edilmiştir. 

302 60 İsıtma (İller) : Bölgeler ve İkmal Grup Şeflikleri idari merkezlerinin ısıtılması 
maksadiyle 320 000 lira teklif edilmiştir. 

303 Basılı kâğıt ve defterler : Genel Müdürlük ve Bölgeler idari teşkilâtının basılı kâ
ğıt ve defterler ihtiyaçlarım karşılamak maksadiyle 150 000 lira teklif edilmiştir. 

304 11 Merkez posta ve telgraf ücretleri .- Genel Müdürlük ve merkez dairelerinin posta 
ve telgraf ücretlerini karşılamak üzere 77 000 lira teklif edilmiştir. 

304 12 iller posta ve telgraf ücretleri : Bölgeler ve İkmâl Grup Şeflikleri idari teşkilâtla 
rının posta ve telgraf ücretlerini karşılamak üzere 150 000 lira teklif edilmiştir. 

304 21 Merkez telefon giderleri .- Genel Müdürlük ve merkez dairelerinin telefon gider
lerini karşılamak maksadiyle 176 000 lira teklif edilmiştir. 

304 22 İller telefon giderleri : Bölgeler ve İkmal Grup Şeflikleri idari teşkilâtının tele
fon giderlerini karşılamak maksadiyle 325 000 lira teklif edilmiştir. 

305 11 Merkez kira : Yeni kiralanan da dâhil Genel Müdürlüğün işgal ettiği binaların kirala
rının hesap şekli aşağıda gösterilmiştir : 

Mukavele 
Halihazır işgal tescil 

edilen bina tarih No. Kirası 

Genel Md. lük 4.5.1957 2 190 000 
Tuna Han 20.4.1957 1 32 400 
Bayındırlık Bk. lığı — — 32 940 
Mercan Apt. 12.6.1959 1/1 388 000 

21.4.1960 1 
Mercan Apt. 16.7.1962 108 000 

Su 

300 

300 

Tenvirat 
tanzifat 

2 000 

1573 

3 573 

Bekçi 

2 400 
300 

1800 

4 500 

Kapıcı 

5 760 

5 760 

Asansör 
bakımı 

1200 

1200 

Kömür 
farkı 

784 

784 

Yekûn 

195 600 
33 784 
32 940 

397 133 

108 000 

767 457 

2 543 lira fazlasiyle 770 000 lira teklif edilmiştir. 

Karayolları G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 23) 
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1% İller kira : 'Halen. Antalya 13 ncü Bölge Müdürlüğü, tesisleri yapılmadığı için ihalen 
seneliği 56 000 lira olan 'bir "binada çalışmaktadır. 1962 yılında yatırımlardan ödenen ki
ranın 1963 yılmda kira tertibinden ödenmesi için ödeneği 'bu maddeye konulmuştur. 
5 000 lira :geçen senelerde kirada bulunan bölge tesisleri için, 4 000 lira da kira mütem
mimi olan zaruri ımasraflara aidolmak üzere 65 000 lira teklif edilmiştir. 

Giyecekler : Giyim eşyasından faydalanacak personelin ihtiyaçlarını karşılamak üzere 
5 000 lira teklif edilmiştir. 

10 Sürekli ıgörev yolluğu : Sene içinde yapılacak yeni tâyin ve nakiller dolayısiyie ödene
cek yolluk giderlerini karşılamak üzere 150 000 lira teklif edilmiştir. 

20 Geçici görev yolluğu : Sene içinde geçici ıgörevle 'vazifelendirilenlerin yevmiye ve yol 
masraflarını karşılamak üzere 186 000 lira teklif edilmiştir. 

40 Yabancı memleketler yolluğu : Teknik ve idari zaruretlerle dış memleketlere gönderi
lecek elemanların yolluklarını karşılamak üzere 100 000 lira teklif edilmiştir. 

50 Yabancı uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin yolluk ve giderleri : 
1. Halen I. B. M. makinaları uzmanı olarak bulunan Poul Yeager 1963 yılında da bu 
vazifesine devam edecektir. 
2. 1963 yılında teşkilâtımızda, 5 yıllık plânın tatbiki mevzuunda gerekli organizasyonu 
yapmak üzere, Amerikandan 1 aded uzman talebinde bulunulmuştur. [Mevcut ve gelecek 
uzmanların masrafları için 20 000 lira teklif edilmiştir. 

92 6245 sayılı Kanunun 49 ncu maddesi gereğince verilecek tazminat : 1961 ımalî yılı büt
çesine konulup o tarihten beri 6245 sayılı Yolluk Kanununun 49 neu maddesi gereğince 
seyyar görevli hizmetlilere verilecek tazminatın Ihesabı aşağıda izah edilmiştir. 
Seyyar personelin yevmiyeleri asgari 12 ve âzami 44 lira arasında değişmektedir. 
% 1 tazminat alacak 2 452, % 15 tazminat alacak 445 ve % 25 tazminat alacak da t 067 
personel vardır. 
Ayrıca yapılan tetkikat neticesinde % 25 1er için 18,36 lira, '% 15 1er için 18,25 lira ve 
% 1 1er için de 18 lira vasati yevmiye hesabedilmiştir. 
Maliye Bakanlığınca tazminatların 33 günlük yevmiyeye tekabül eden tutarlar üzerin
den hesabedileceği bildirilmiş olduğundan bu şekilde : 

Lira K. 

11 

1 7ı63 110 80 

438 547 50 

158 889 60 

% 25 alacaklar için : 
1 0Ş7 X 18,36 X 30 X % 25 X 12 
% 15 alacaklar için : 

445 X 18,25 X 30 X % 15 X 12 
% 1 alacaklar için : 
2 452 X 18 X 30 X % 1 X 12 

1963 yılmda 2 360 547 90 liraya ihtiyacolacağı lıesab-
fdilmiş ise de madde ödeneği 
2 100 000 lira olarak teklif 
edilmiştir. 

4598 sayılı Kantin gereğince ödenecek tedavi gider ve yollukları (Merkez) : Genel 
Müdürlük 4598 sayılı Kanunu tabi merkez teşkilâtı mamurlarının lüzumunda tedavi
lerini sağlamak maksadiyle ve yıllık ihtiyaç da göz önünde bulundurularak bu bölüm 
ve madde için 10 000 lira teklif edilmiştir. 

Karayolları G. M. bütçesi (S. Sayısı : 2,3) 
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4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi gider ve- yollukları (iller) : Bölgeler 
teşkilâtı memurlarından 4598 sayılı Kanuna tabi olanların lüzumunda tedavilerini 
sağlamak maksadiyle ve senelik ihtiyaç ela "nazarı dfkkate. alınarak 20 000 lira tek
lif edilmiştir. 
Temsil giderleri : Genel Müdürlüğün ağırlama'k 'masrafları ile kurum ve derneklere 
yapılacak yardımlar karşılığı olarak 12 000 lira teklif edilmiştir. 
Geriverilecek paralar : 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 48 ve 74 ncü 
maddelerine göre geriverilecek paraların ödenebilmesi için teklif edilmiştir. 
Mahkeme h a r d a n -. 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 48 ve 74 ncü mad
delerine göre ödenmesi icabeden giderleri karşılamak üzere 170 000 lira teklif edil
miştir. 
Mahkeme giderleri : Hakem, ilân ücretleri, delil teşbiti, bilirkişi ücretleri, niha-
yetlenen dâvaların diğer tarafa ödenmek zaruretinde bıraktığı mahkeme masrafları ile 
mukaveleli avukat ücretleri, seyahat yollukları ve adedi artan dâva masraflarını kar
şılamak üzere 700 000 lira teklif edilmiştir. 
öğrenci giderleri : Halen tahsilde olanlar : 
Amerika'da 15 öğrenci var. Bir öğrenci için 27 200 lira 
olduğuna göre : 15 X 27 200 = 408 000 
Almanya'da 9 öğrenci var. Bir öğrenci için 20 800 lira 
olduğuna göre : 9 X 20 800 = 187 200 

595 200 
1963 yılında Amerika'dan dönececek 1 öğrencinin 
yolluğu : 1 X 10 475 = 10 475 
1963 yılında Almanya'dan dönecek 1 öğreneinint 
yolluğu : • 1 X 5 050 -= 5 050 

610 725 
Yeniden gönderilecekler : 
1963 yılında Amerika'ya gidecek 4 öğrencinin, yol mas
rafı 4 X 9 006 = 36 024 
1963 yılında Almanya'ya, gidecek 4 öğrencinin yol 
masrafı 4 X 4 575 = 18 300 
Amerika'ya gidecek 4 öğrencinin iki aylık ödeneği 
aylığı 1 280,59 lira 4 X 2 X 1 280,59 = 10 244 
Almanya'ya gidecek 4 öğrencinin iki aylık ödeneği 
aylığı 874,02 lira 4 X 2 X 874,02 = 6 992 
Amerika'ya 1963 te gidecek 4 öğrencinin sömestr ve 
tetkik, tedavi ücretleri 4 X 6 000 = 24 000 
Almanya'ya 1963 de gidecek 4 öğrencinin sömestr ve 
tetkik, tedavi ücretleri 4 X 5 500 = 22 000 

117 560 

728 285 

6 895 lira noksaniyle 721 300 lira teklif edilmiştir. 

Karayolları G. M. Bü tçM (S, Sayışı : 23) 
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Öğrenci seçimi için yapılacak çeşitli giderler . Yabancı memleketlere gönderilecek 
öğrencilerin seçimi için yapılan ilân, imtihan komisyon üyelerine verilecek ücret ve di
ğer zaruri masraflar için 9 250 lira teklif edilmiştir. 

Üniversite ve yüksek okullarda okunulacak öğreticilere verilecek burslar : 
Halen burslu olanlar : 
Orta - Doğu ve tstanbul Teknik üniversitelerinde 15 öğrenci mevcuttur. 
Bir öğrencinin aylık bursu 250 lira, olduğuna göre 15 X 250 X 12 = 45 000 
öğrenim ve tedavi masrafı 1 öğrenci için 50 lira 15 X 50 — 750 

45 750 

lira 'teSklif edilmiştir. 

Satınaima. ve abone : Genel Müdürlük merkez ve bölgeler için gerekli (teknik ve ida
ri) yerli, yabancı kitap alımın] sağl amak için 30 000 lira teklif edilmiştir. 
'Başka yayın giderleri : 'Basın - yayın ile ilgili diğer ^giderleri (karşılamak üzere 10 000 
lira teklif edilmiştir. 
Tanıtma giderleri : Maddeyi muhafaza için 1 lira Konulmuştur. 

4489 sayılı Kanuna göre staj için yabancı memleketlere »gönderileceklerin yolluk ve 
giderleri : 4489 sayılı Kanuna göre ,staj için gönderilen Almanya'da 2, Amerika'daki 
1 öğrencinin aylık, yollulk, 'hastalık ve diğer masraflarını karşılamalk üzere 58 750 lira 
tdklif edilmiştir. 
Teknik yardımdan faydalanmak suretiyle yabancı memleketlere gönderileceklerin yol
luk ve giderleri : 1963 yılında teknik yurdumdan faydalanmak üzere, Fransız 'bursun
dan Fransa'ya, TRF bursundan Amerika'ya, AID yardımından Amerika'ya gönderi
leceklerin yollulk ve giderlerini ik'arşılamak üzere 120 000 lira teklif edilmiştir. 

Kurum ve dernelklere katılma payı : Genel Müdürlüğümüz aşağıda 1 - 7 sırada kayıtlı 
.yedi derneğe üye bulunmaktadır. 1963 yılında da 8 - 10 sırada kayıtlı derneklere üye 
olacaktır. 'Bunun için '6 500 lira teklif edilmiştir. 
L Türkiye Köprü İnşaat Cemiyeti 
2. Beynelmilel Yollar Kongresi 
3. Bileni Enstitüsü 
4. Beynelmilel Köprü ve Şose Mu'h. 
5. 'Büyük Britanya Yol ihtiyaçları 
6. Büyük Britanya Teknik Araştırmalar Ofisi 
7. Highway Researc'h! İBo&id 
8. Amerika Cancret Instute 
9. Amerikan İnşaat Mühendislik Cemiyeti 

10. Avrupa Beton Cemiyeti 
Topantılara iştirak masrafları 

Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin yolluk ve giderleri 
1. Birleşmiş Milletler A. E. K. İç Nakliyat Komitesi Güney 
2, Milletlerarası1 Köprü ve İnşaat Cemiyeti, 

120-
1' 411,55 

173,76 
155,14 
75;98 

101,31 
904,50 
587,50 
361,80 
827,38 

1 781,08 

6 500,-

7.50 Yeni Fransız Frangı 
84 İsviçre Frangı 
75 » » 

3 Sterlin» 
4 » 

100 Dolar 
65 » 
40 » 

400 İsviçre Frangı 

Doğu Avrupa, Yol, 

Karayolları G. M. Bütçesi (S. Sayısı -. 23) 
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3. Avrupa Ekonomi Komisyonu îç Nakliyat Komitesi Kazaları Önleme Çalışma Grupu, 
4. Rilem, 
5. Ulaştırma 'Babanları Konferansı genel toplantılarına iştirak edeceklerin yolluk 

ve diğer giderlerini karşılamak üzere 94 000 lira (teklif edilmiştir. 
Beynelmilel Yollar Kongresine gideceklerin her türlü masrafları : 1963 yılında Yeni 
Delhi'de toplanacak olan Milletlerarası Yollar Kongresine iştiralk edeceklerin yol
luk ve diğer masraflarını karşılamak üzere 50 000 lira teklif edilmiştir, 
Fuar genel giderleri : Maddeyi muhafaza için 1 lira teMif edilmiştir. 
Sergi ve teşhir genel giderleri : Maddeyi muhafaza için 1 lira teklif edilmiştir. 
Kurs giderleri : Genel Müdürlük merkezinde ••başlanılmış bulunan lisan kurslarına 
1963 de de dovam edilecektir. 
Ayrıca tertibedilecek teknik ve İdari kurslarla personelin meslekî tekâmülünü sağla
mak ve yeni usul ve metotlarla iken dilerini teçhiz etmek zarureti vardır. 
Bu zaruretleri asgari ölçüde sağlamak üzere, 100 000 lira ödenek 'teklif edilmiştir. 
Geçen yıl borçları : 1962 yılında tahakkuk edip. senesi içimde ödenemiyen borçları 
karşılamak üzere 250 000 lira teklif edilmiştir. 
1958 - 1961 yılları borçları : Seneleri içinde tahakkuk edip de ödenememiş olan borç
ların ödenebilmesi için 30 000 lira teklif edilmiştir. 
1928 - 1957 yılları borçları : Seneleri içinde tahakkuk etmiş ve zaman aşımına uğ
ramamış olan 'borçların ödenebilmesi için 25 000 lira teklif edilmiştir. 
Hükme bağlı borçlar : İşçi yevmiyelerinden, istiımlâk ve taailılıüt ihtilâfları neticesi 
mahkemelere intikal edip idare aleyhine kesinleşmiş ilâma müstenit borçları karşıla
mak üzere 700 000 lira teklif edilmiştir. 
Mahdut Mesuliyetti Karayolları Kredi ve İstihlâk Kooperatifi (Memur ve hizımetlile-
rin öğle yemeklerinde kullanılmak üzere) : Memur ve hizmetlilere sıcak ve ucuz öğle 
yemeği temin nıaksadiyle. istihlâk kooperatifine ödenmek üzere 60 000 lira teMif 
edilmiştir. 

YATIRIMLAR GEREKÇESİ 

İstimlâk ve satmaimalar : 
Ödeneğin hesabı ve dağıtımı : 
1. Borçlar 
2. Devam eden işler : 

a) İhaleli yol yapımı 
b) Emanet yol yapımı 
e) Geçit yolları 
d) Yol onarım 
e) Köprü bağlantıları ocak iş

galleri müteferrik işler \ 40 000 000 
3. Yeni yapılacak işler : 

a) tha.leli yol yapımı 
b) Geçit yolları 
e) Yol onarım 
d) Köprü bağlantıları, ocak iş

galleri müteferrik işler 

Karayolları G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 23} 
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il özel idarelerine (Nakit, makina 
ve yedek parça olaruk) dağıtım 
şeklj Bayındırlık Bakanlığınca, tes-
bit edilir : 

Etüt ve proje giderleri 

îl köy yollan : 
istimlâk 
Etüt proje 

Makina onarım, yedek 
parça, atelye işletme, 
eğitim 

25X5=30 
Yapım : 

a) Yol 
b) Köprü 
c) Yol bakımı 

Yol etüt proje Fen 
Hey. Md. 

2 000 000 
2 000 000 

30 000 000 

50 000 000 
10 000 000 
21 000 000 

115 000 000 

8 800 000 
Araştırma Fen Hey. Md. 4 970 000 
Keşif ve şartname Fen 
Hey, 
Plânlama Fen Hey. Md. 
Köprü etüt proje Fen 
Hey. 
T. B. M. Md. 
Maliyet Fen Hey. Md. 
Müşavirlik 
Proje işleri kırtasiye 
masrafları 
Matbaa giderleri 
Harita 
Kitap, klişe v.s. 
Borç 

350 000 
1 500 000 

1 000 000 
1 800 000 

200 000 
200 000 

500 000 
250 000 
150 000 
280 000 
500 000 

20 500 000 

Karayolları G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 23) 
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tdare binalan ve tesisleri 
ve onarımı : 

yapım 

Tamirhane, depo, ambar «atölyeler 
ve tesisler yapım ve onarımı : 

Devam eden ihale : 
Merkez 1. Araştırma 
Jâboratııvarı ve I.B.M. 
tesis yapımı 
Katî hesap karşılığı 
Fen heyeti giderleri 
Emanet : 
2. İdari kamp binala -

n onarım ve bakımı 
3. 13. Bölge idare bi

nası ikmali 

900 000 
000 000 
200 000 

100 000 

440 000 

2 640 000 

Yeni emanet, bölge
ler atelye genişletil
meleri 
Yeni ihaleli işler 
bölge sahaları ve şu
be binaları 
Mıcır depoları 
Yıkama, yağlama, 
şube ambarlan, işçi 
soyunma yıkanma 
yerleri 
Merkez Fen Heyeti 
giderleri 
13. Bölge tesis, ba
kım ve onanmı 
Bölgeler kontrol gi
derleri 

1 500 000 

470 000 
540 000 

2 550 000 

700 000 

450 000 

790 000 

7 000 000 

Karayolları G. M. Bütçesi (S. Savun : 23) 
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Yol yapımı 
a) Devam eden iha

leli işler : 
1963 yılı bono 
harçları 

b) Yeni ihaleli işler . 
Yatırımlar 

b) Devam eden emanet 
işleri : 

Bono harçları 
Malzeme harçları 
Yatırımlar 

j> 238 805 000 

Geçit, yollan yapımı 

Köprü yapımı 

Asfalt yol yapımı 

fi) Devam eden işler 
1963 yılı bono 
karşılığı 
Yatırımlar 

b) Yeni işler : 
Yatırımlar 

a ı Devam eden ihaleli 
işler : 

Yatırımlar 
b) Devam eden ema

net işler 

a) İhaleli işler : 
Yatırımlar 

b) Emanet işleri : 
1963 yılı bono 
karşılığı 
1963 malzeme sâ
ri taahhüdü 
Yatırımlar 

1 400 000 
7 550 000 

t 050 000 

13 000*000 

28 000 000 

5 500 000 

33 500 000 

2 627 000 

21 «72 000 

16 700 000 
30 801 000 

72 000 000 

Karayolları G. M, Bütçesi (S. Sayısı : 23) 



15 -
B. M. 

771 50 

781 

781 

79 ı 

796 

Yol ve 
lan : 

köprü onarımı ve bakım 

20 Makina ve teçhizat satmalımı ve 
onarımı , 

30 Makina ve teçhizat onarımı ve ye
dek parça ikmali : 

Konsolide borçlar 

Yatırım hizmetleri 
yollukları 

geçici görev 

Yol bakımı : 
a) Malzeme taahhüdü 

İdame yatırımları 
b) Yol bakımı : 

1963 bono borçları 
İdame yatırımları 

e.) Yol boyu inkişafı 
tesisler bakımı 
İdame yatırımları 

Yol onarımı : 
1963 bono borçları 
Yatırımlar 
Köprü onarımı : 
Yatırımlar 

\ 126 752 000 

al Makina imalâtı ve 
malzemesi idame 
yatırımları 

b'ı Satınalma 
Malzeme taahhüdü 
İdame vatınmları 

10 000 000 

20 995 000 
12 005 000 

43 000 000 
Makina ve teçhizat 
onarımı 

1963 bono borcu 
İdare yatırımları 

Makina ve teçhizat 
yedek parça ikmali 

1963 sâri taahhüt 
borçları 
İdame yatırımları 
Yatırımlar 

\ 133 565 000 

10 000 000 

2 700 000 

Karayolları G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 23) 
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GBTJÎR GEREKÇESİ 

1. 5539 sayılı Kanunun 20 nci »maddesine göre Hazineden alınacak para tutarı 250 000 000 
lira olarak hesabedilmiş 'olmasından İ nai «5539 aıayılı Kanunun 20 nci maddesi gereğince Hazi
neden alınacak paralar» (bölümü 250 000 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

2. Karayolları Genel Müdürlüğü (kendi kaynakDarından temin edebileceği gelir ımiMarı 
6 000 000 lira olarak tahmin edilmiş buna göre 3 ncü «Te'berrü ve çeşitli varidat» böliümü 
2 500 000 lira, 4 ncü «Menkul ve gayrimenkul mallar satış bedelleri» bölümü 2 000 000 lira, 5 nci 
«Mütaahlhitlere verilecek malzeme, alât, ©devat, depo, arazi v. s. nin kira bedelleri» bölümü 750 000 
lira, 6 n.cı «Müteahhitlerden alınacak gecikme ve sair tazminat ve mütaahhitlerin irat kaydolu
nan teminat akçeleri» bölümü dö 750 000 lira gelir iteklif edilmiştir. 

3. Bu. duruma göre gelir bütçesinin 2 nci bölümünü teşkil eden Hazineden yapılacalk yardım 
miktarı 633 648 000 lira olacaktır. 

4. Geçen ve eslki yıllardan devreden nakit 5 000 000 liradır. 

Karayolları GF. M, Bütçesi (S, Sayısı - 23) 
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Rapor 
5 . 1 . 1963 

Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

Bu yıl da, ulaştırma sektörü içindeki önemli yeri ve rolü bakımından karayollarını, bu hiz
meti sağlıyan Genel Müdürlüğün kuruluşu ve görevlerini, yurdumuz karayollarını ve yol ile 
ilgili ön plânda, görülen konuların topluca incelemelere yardımcı olmak anıaoiyle; kalkınma 
plânı çevresi içindeki önemli yerini ve plânın gerçekleştirilebilmesi şartlarını dikkate alarak arz 
ediyoruz. 

Kısım : 1. — Karay olan Genel Müdürlüğünün kuruluş teşkilât ve görevleri 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1 . 3 . 1950 tarihinde yürürlüğe konan 5539 sayılı Kanunla 
kurulmuştur. 

Teşkilât : 

Merkez teşkilâtı : Genel Müdür, Genel Müdür Muavini, Genel Müdürlüğe bağlı Hukuk Müşa
virliği, Murakabe Kurulu, Müşavirler ile 6 Daire Başkanlığı, Genel Müdürlük veya Daire 
başkanlıklarına bağlı 17 Fen Heyeti Müdürlüğü ile 7 Şube Müdürlüğünden ve ayrıca bir Mer
kez Atelyesinden ibarettir. 

İller teşkilâtı : 13 bölge müdürlüğü, bölge müdürlüklerine bağlı 87 şube ve yolların yapım, 
onarım ve bakını işlerinde çalışan taşıt, makina ve teçhizatın bakını ve tamiri için bölgelerin 
ve bakım işleri için şubelerin birer atölyeleri mevcut bulunmaktadır. 

5539 sayılı Kanuna göre Karayolları, Devlet, il ve köy yolu olmak üzere üçe ayrılmıştır. 
Bunlardan; 

Devlet yolları : önemli bölge ve il merkezlerini demir, deniz ve hava istasyon, iskele, liman 
ve alanlarını birbirine bağlıyan birinci dcrccedo ana yollardır. 

İl yollan : Şehir kasaba, ilçe ve bucak merkezlerini birbirine ve il merkezine ve komşu il
deki yakın ilçe merkezlerine Devlet yollarına yakın demiryolu istasyonlarına, limanlara, 
hava alanlarına ve kamu ihtiyacının gerektirdiği diğer yerlere bağlıyan yollardır. 

Köy yollan : Devlet ve il yolları ağlarına glrmiyen diğer bütün yollar köy yolu sayılır. 
Esas görevler : 

A) Devlet yollarında : 

a) Yol şebekelerinin ekonomik ve teknik etütlerini yapmak, şebekelerini tesbit etmek, 
öncelik sıralarına göre programlamak, 

b) Yol ve köprüleri inşa ve ıslah etmek, onarmak ve devamlı bakım altında bulundurmak, 
e) Yol şebekelerinin yapım, ıslah, onarım, bakım ve diğer hususlarda teknik şart ve vasıf

larını tesbit etmek, 
d) Yol şebekelerinin etüt ve projelerini yapmak , 
e) Yolların emniyetle kullanılması ve korunmasına ait esas ve kaideleri tesbit etmek, yü

rütmek ve trafik tesisleri yapmak, 
B) İl ve köy yollarında : 
a) İlçelerde hazırlanan il ve 'köy yollarının yapım, ıslah ve bakım programlarını inceliye-

rek Bayındırlık Bakanlığına teklif etmek ve denetlemek, 
b) İllerce yapılan yol ve köprü proje ve keşiflerini incelemek ve tasdik etmek. 

Karayolları G. M. Bütçesi fS. Sayısı : 23) 
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Kısım : 2. — Yollarımız 
A) Devlet yollun : 

Ulaştırmanın ana damarı olan Devlet yolları Bakanlar Kurulunun 9 . 10 . 1959 günlü kara-
riyle yapılan değişikliğe göre halen memleketimizde 26 695 km. lik bir şebekeyi teşkil et
mektedir. 

Genel Müdürlük bakım altında bulundurduğu 24 890 km. lik yoldan başka, illerce bakıla
mıyan 9 720 km. lik önemli il yolunu bakım altında bulundurmaktadır. 

Devlet yolları şebekesinin 35 000 km. olması gerektiğinin, yapılan etütlerden anlaşılmış ol
ması ve illerce bakılamıyan ve Genel Müdürlükçe bakım altında bulundurulan il yollarının 
Devlet yolu şebekesine katılması faydalı mülâhaza edildiğinden, öncelik esasları aşağıda gös
terilmiş olan etütlere göre Devlet yolları şebekesi revize edilmiş ve 34 740 km. lik yeni Devlet 
yolu şebekesinin Bakanlar Kuruluna gönderilmek üzere olduğu memnunlukla görülmüştür. 

1961 yılı sonu itibariyle, Devlet yolu şebekesinin ancak 23 970 km. si her mevsim geçit ver
mektedir. 

Devlet yollarının hepsinin aynı önem ve vasıfta olmaması sebebiyle şebekenin birçok ba
kımlardan en önemli olan ve gerekli standart da olması zaruri olan kısımları ayrılmış ve şe
bekenin esasını teşkil etmek üzere «Çekirdek şebeke» olarak seçilmiştir. 

Devlet yolları şebekesinin 16 000 km. lik çekirdek kısmının ilk plânda .belirli bir standarda 
göre yapım, ıslah ve onarımı esas alınmıştır. 

5 yıllık plân hedeflerinde de belirtildiği üzere karayollarının ekonomik şartlara, trafik hac-
ımna ve sosyal ihtiyaçlara cevap verebilecek geometrik ve fiziki standartlara göre yapımı 
prensibi esas olarak kabul edilmiş olduğu ve bu husustaki teknik çalışmaların nihai saf
haya intikal ettiği müşahade edilmiştir. 

Devlet yolları için öncelik sıralarının tesbitinde, ekonomik, stratejik, turistik faktörler na
zarı itibara alınmaktadır. 

Yolların asfaltlama işlerinde ise trafik lı: minin ağırlığı ve turistik önem göz önünde tu
tulmaktadır. 

Karayollarının yol satıh durumu, fiziki durumu geometrik standart bakımından tasnif
leri ekli 1, % 3 ve 4 No :1u tablolarda görülebilir. 

B) ti ve köy yolları : 

Yurt ulaştırmasının ana damarı mesabesindekı Devlet yollarını besliyen il ve köy yolları
nın umumi durumu bu yollar üzerinde uzun vadeli bir plân dâhilinde çalışılmasını gerektiren 
bir manzara arz etmektedir. 

5539 sayılı Kanuna, göre il yolları çalışmalarının, Devlet yollan, ağı ile ahenkli olarak 
her ylı olduğu gibi bu yıl sonunda da il genel meclislerince hazırlanacak ve Karayolları 
Genel Müdürlüğünün teklifi ile Bayındırlık Bakanlığınca tasdik edilecek üç yıllık program
lara göre yapılması ieabetmekte ise de. bu programların daha uzun vadeli plânlara dayanması 
lüzumludur. 

Bu maksatla il yolları ve köy yolları için 10 senelik plânlar hazırlanmış ve bu plânlar tetkik 
ve öncelik sıralarının tashihi için, vilâyetlere gönderilecek değişikliğe tâbi tutulmuş bulunmak
tadır. 

îl yollarının uzunluğu bütün nahiye merkezlerini içersine almak suretiyle takriben 35 000 
kilometredir. Bunun 10 000 kilometreye yakın bir kısmı Genel Müdürlükçe bakım altında tu
tulmaktadır. Bu yollar için lüzumlu ödenek Devlet yolları arasında mütalâa edilmiştir. Müta-
baki 25 000 kilometre 11 yolundan 12 000 kilometresi vilâyetlerce bakım altında tutulmaktadır. 
(ıeri kalan 13 000 kilometre yolun bir kısmı üzerinde çalışmalar yapılmış ise de ikmal edil-
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mediğinden geçit vermez durumdadır. Genel Müdrlükçe hazırlanan 10 yıllık plân tasarısın
da 13 000 kilometre yolun geçit verir hale getirilmesi esas alınmış olup takriri maliyeti 500 
milyon TL. dır. 

Yapılması gereken köy yollarının toplam boyu. ise 150 000 km. civarında olup bugüne ka
dar mahallî idarelerce 40 000 km. yol üzerinde çalışma yapılmış ise de ancak 11 000 kilometresi
nin üst yapısı tamamlanabilnıitşir. Geri kalan 29 000 km. si ise ancak yazın geçit veren toprak 
yol ve izlerdir. 

150 000 km. boyundaki köy yollarının yapımını birden programlamak uygun görülmediğin
den nüfusu 500 ve daha yukarı köylerin yolları ön plânda ele alınmış ve bu plânlamada her köye 
bir yoldan ziyade mütaaddit köylerin istifade edeceği istikametler nazarı itibara alınmıştır. 

Genel Müdürlükçe hazırlanan 10 senelik uzun vadeli plân tasarısını köy adedi olarak tetkik 
edersek. 35 635 aded köyden 3 700 adedi Devlet ve il yolları üzerindedir. Geri kalan 31 935 
köyden nüfusu 500 ve yukarı olan 10 120 köy ile bu köylerin yollan üzerine raslıyan 500 
den daha fazla az nüfuslu 3 000 köyle birlikte ceman 13 120 köy yola kavuşmuş olacaktır. 

10 yıllık plân tasarısına göre 56 000 km. köy yolunun geçit verir hale getirilmesi ele alın
mış olacaktır. Bu işin maliyetinin makina ve teçhiazt amortismanı ile işletme masrafları hari-
colmak üzere takriben 870 milyon TL. olacağı hesaplanmıştır. 

Köy yollarının yapımı 442 sayılı Köy Kanunu dâhilinde yapılmaktadır. Bakanlar Kurulunun 
13 . 3 . 1962 gün ve 6/279 sayılı kararı ile kabul edilerek meriyete giren köy yolları yapım 
ve bakımına ait yönetmelik gereğince köy yollarında çalışacak makinalar akar yakıtının as
gari % 50 sinin mahallen temini icabetmektedir. 

Buna göre de 10 yıllık uzun vadeli köy yol arı plân tasarısına göre takribi maliyet makina, 
teçhizatın amortismanı ile işletme masrafları haricolmak üzere, 450 milyon TL. sidir. 

Yönetmelik gereğince her yıl 5 000 kilometre köy yolu yapılması ve yolunun yapılmasına 
yardım eden köylerin yolunun yönetmelikteki esaslara göre ele alınması icabetmektedir. 

Yukanda açıklanan il ve köy yollarına ait uzun vadeli plân tasarılarına göre teklif edilen 
karayolları 5 yıllık program tasarısında. 1963 yılı için iil yotllainna 119 000 000 lira ve köy yol
ları 56 000 000 lira olmak üzeri- ceman 175 (300 000 lira istenmişti. 

Buna mukabil 1963 yılı bütçesi ile verilen miktar ileride izah edilöceği üzere kifayetsiz olup 
uzun vadeli plân tasarılariyle yapılması istenilen işlerin zamanında yapılamıyacağı kanaati doğ
maktadır. 

Kısım : 3. — Birinci 5 yıllık (1963 - 1967) Kalkınma Plânında Karayolları. 

Genel Müdürlükçe hazırlanmış olan 5 yıllık program teklifi kalkınma plânında % 20 ııis-
betinde noksan olarak yer almış olmakla beraber, 21 . 11 . 1962 gün ve Plân Kararı No. : 1 ile 
onaylanmış olan birinci 5 yıllık Kalkınma Plânında ulaştırma sektörü içinde karayollarına 'ay
rılmış ıola-n yatırımlar 1963 yılı bütçe teklifinde aynen uygulanlınış ve plân ve programların 5 
yıllık Kalkınma Plânına muvazi olarak yapılmakta olduğu müşahede edilmektedir. 

Bu itibarla, kalkınma plânında kurulacağı bildirilen «Bakanlıklararası Yüksek Ulaştırma 
Kurulu» nun tesbit edeceği esaslara ıgöre, 5 yıllık plâna girecek işlerin yenibaştan tesbiti ge
rekmektedir. 

Balhsi bitirmeden önce yurdumuzun birçok alanda olduğu gibi karayoluna olan ihtiyacın 
büyüklüğünü, ileri memleketler seviyesine değil, komşumuz Avrupa memleketleri seviyesine ge
lebilmemiz için bile daha fazla yatırım yapmamız gerekmekte olduğuna işaret ederken bu hu
susta bir fikir vermek üzere de 8 "No : lu tabloyu ekliyoraz. 

Kısım : 4. — 1962 yılı tatbikatı ve 1963 bütçe yatırım tasarısı (A/2 cetveli) 

Karayolları Genel Müdürlüğünün yatırım bütçesi Devlet yollarının yapım, ıslah, onarım ve 
bakımı-ile il ve köy yollarına yardım olmak üzere iki kısımdan müteşekkildir. Genel Müdürlüğün 
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kurulduğu 1950 yılından bu yana bütçe miktarları ıher iki kısım 'UMU ayrı ayrı olarak 9 No. hı tab
loda gösterilmiştir. 

Karayolları bütçesinin Devlet bütçesindeki payı 10 No. lu tabloda, millî gelir ve millî gelirde 
ulaştırma ve karayolu sektörünün payı da 11 No. lu tabloda görülmektedir. 

Tabloların tetkikinden 1963 yılı bütçe teklifinin geren yılların ortalama payının altında olduğu 
anlaşılmaktadır. 

Yatırımlar için teklif olunan "858 milyon liranın 1.10 milyonu bono borçlan ve 51 milyonu mal
zeme borçları olarak çıkarılırsa, geriye 694 milyon lira kalmaktadır. İllere transfer edilen 115 mil
yon liralık yardım fonu bu miktardan düşüldüğünde Devlet yolları ile Genel Müdürlükçe yapıla
cak bir kısım il yolları ve bakım altında bulundurulan 9 720 Km. lik il yolları için toplam yatırı
mın 579 milyon lira olduğu görülür. 

Bu yatırım, tafsilâtı aşağıda verildiği şekilde, esas itibariyle, devam eden ihaleli ve emanet yol 
yapımı, geçit yolu, köprü yapımı, yol ve köprü onarımı ve bakımı ile makina ve teçhizatın ba-
knn, onarım ve yedek parça ikmaline ayrılmış ve yeni işler için maalesef pek az imkân sağlana
bildiği anlaşılmaktadır. 

1962 yılında yapılan işlerin umumi, durumu hakkında bilgi vermek- üzere ekli 17 No. lu tablo 
hazırlanmıştır. 

1963 yatırımlarının bölümleri 15 No. lu tabloda gösterilmiştir. 
Her bölüm hakkındaki izahat aşağıdadır : 

İstimlâk ve satmalmalar : (Bölüm 705) 

istimlâk ve satmalmalar için 40 milyon lira ayrılabilmiştir. 
Anayasa muvacehesinde bedeli peşin ödenmeden her hangi 'bir istimlâk isine girişilemiyeceğine 

ve Genel Müdürlükçe de kanunun bu temel hükmüne uyulacağına göre ve geçen senelerden tezyi
di bedel dâvaları sebebiyle 1963 yılında mahkeme kararları ile talıaldmk edecek yeni ödemeler ve 
bir de mevcut borçlar dolayısiyle ayrılan ödeneğin kâfi gelmemesi ve güçlükler çıkması ve bu 
sebepten yapım ve onarım işlerinin aksaması muhtemeldir. 

Transfer edilen yatırını fonları : (Bölüm 712) 

Bu bölümde yatırım fonları olarak 1.15 000 000 lira görülmektedir. Bu miktar içine 1962 yılı büt
çesinin Genel Mfüdürlük kısmında bulunan 10 m. den büyük il ve 'köy yolu köprüleri (Proje ve 
teknik sebeplerle Genel Müdürlükçe yapılmaktadır) için layniaaı 12 000 600 lira ille illerin t i ve köy 
sollarının merkezde ve bölgelerde program, kontrol ve murakabe işlerinde çalışan personellin yev
miye ve masrafları karşılığı olan 5 000 000 lira toplam olarak 17 000 000 lira dâhildir. 

Buna >gör,e 'tnanısfer edilleoelk yatırını 98 000 000 liradır ve 1962 bütçesine nazaran ancak 13 000 000 
liralık bir artış göstermektedir. 

Halbuki 1963 yılı özel idare bütçeleri ile ayrılacak ödeneklerin 1962 bütçelerindeki miktara ula-
şamıyacağı bugüne kadar yapılan harcamaların tetkikinden anlaşılmaktadır. 1961 yılı sonlarında vi
lâyetlere 10 milyonluk ek bir yardım yapılmış ve bunun büyük bir kısmı harcanmadığından 1962 yı'lı 
ödeneğine devirle eklenmiştir. 

1963 yılı için bu durum olmadığından devir edilecek miktar da az olacaktır. 
Bu sebeple 1963 yılında vilâyetler .eliyle il ve köy yollarına harcanacak ödenek miktarı 1962 yılı 

ödeneğinin üstünde olamıyacağı tahmin edilmektedir. 
115 milyon liradan ayrılan 12 milyon lira ile il ve köy 3rolları üzerindeki 3 600 m. boyunda 

100 aded ihaleli ve 860 m. boyunda 18 aded köprünün emaneten yapımına devam edilecek ayrıca tak
riben 80 aded köprünün ihale ve emanet olarak inşasına başlanacaktır. 
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Vilâyetler elindeki makina parkı ve yedek parça ihtiyacı : 

Vilâyetler elindeki makina parkının değeri 16 milyon U. S. dolar karşılığı 224 milyon Tl. 
dır. (*) 

Bu makina parkı gerek i! ve gerekse köy yolları ihtiyacı ve uzun vadeli plânlar karşısında kifa
yetsiz kalmaktadır. Bu parka asgari bir hesapla yenilenmesi gereken ımıaıkaınailaT ve ıher yıl yapılan 
yeni yolların bakımı ve zaten noksan olan bakım makina'ları ilâvesi için takriben 14 milyon dolar 
karşılığı 200 milyon liraya ihtiyaç bulunmaktadır. 

Bu makinaların işletilebilmesi için 36 milyon liralık yedek parça ve işletme ödeneğine ihtiyaç 
bulunduğu halde 1963 bütçesinde ancak 25 milyon lira ayrılmış olup yeni makina alınması için 
ödenek ayrılamamıştır. 

.1963 yatırımları vo geçmiş senelerle mukayesesi : 

1962 yılı bütçesinde, vilâyetler eliyle yapılmakta olan il ve köy yollarına yardım olarak 85 mil
yon lira ayrılmıştır. 

Bu miktar özel idare bütçeleriyle »ayrılan ve 1961 yılı yardımından devreden ödenekle, 

85 000 000 1962 bütçesi ile ayrılan 
22 418 21ı5 Öze idare bütçeleri ile ayrılan 
10 454 942 1961 yılı yardımından devreden 

117 873 157 
liraya baliğ olmuştur. 

1962 bütçe yılının 8 aynıda iller tarafından yapılan işler : 

İl yolu yapımı 107 Km. 
İl yolu lonarımı 1 200 Km. 
İl yolu bakımı 11 300 Km. 
Köy yolu yapımı ve onarımı 1 260 Km. 
Köy yolu bakımı 8 700 Km.dir. 

İl ve köy yollarına yardım olalak 58 500 000 T.L. illere yollanmış, Genel Müdürlükçe makina ve 
yedek parça için 20 000 000 lira harcanmıştır. 

Birçjok vilâyetlerde köy yolları yapımına köylünün gösterdiği yakın alâkanın büyük olduğu 
anlaşılın aktadır. 

(#) 1962 yılındaki FOB fiyatlar esas alınarak ve bir U. S. dolanın nakliye, sigorta, komûs-
yon, gümrük v. s. ilâvesiyle 14 TL. baliğ olduğuna göre. 
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İ963 yılı il ve köy yollan yapım ve bakımına yardım 

A) îller eliyle harcanacak mikltar 

İl yolları yapım ve onarımı 
ti yolları bakımı 
Köy yolu yapım ve onarımı 
Köy yolu bakımı 
Büyük köprü onarımları 
Bayındırlık Müdürlüğü garaj, 
atelye ve ambar yapımı ikmali 
Makina onarımı 
Teknik personel ve köy yolları 
teknisyenleri 
İstimlâk (borç) 

Toplam 71 000 000 
i>) 'G-enel. 'Müdürlükçe harcanacak miktar 

'Etüt ve proje 2 000 000 
Merkez ve bölgeler personeli 5 000 000 
Makina ikmali 25 000 000 
Köprü İPI- 12 000 000 

Ayrılan 
tahsisat 

21 000 000 
8 000 000 

14 000 000 
3 500 000 
500 000 

5 000 000 
8 000 000 

9 000 000 
2 000 000 

Üzerinde 
çalışılacak 
yol Iboyu 
Km. 

600 
10 500 
2 000 
10 000 

Toplam 
Genel toplam 

44 000 000 
115 000 000 

Etüt ve proje (Bölüm 731) 

:50 milyon lira olarak hesaplanmış bulunan etüt ve proje giderleri 10 milyon lira azaltılarak 20 mil
yon liraya indirilmiştir. 

900 milyon liraya yakın bir bütçesi bulunan ve yurdun her yerinde teşkilâtlanmış olan bir ida
rede 20 milyon liralık etüt ve proje giderlerinin yeterli olmaktan uzak kaldığını belirtmek isteriz. 

Zira, etüt proje giderlerinin bütçenin tümüne oram, Baıtı memlekotleniin.de % 5 civarında olup, bu 
orana göre genel müdürlük etüt proje giderlerinin 45 milyon lira civarında olması gerekir. 

Az gelişmiş memleketlerin yol şebekelerinin planlanması ve inşaatı bakımından zemin cinsi hari
talarının daha, yol işlerine başlamadan çok evvel hazırlanıp tasnif edilmesi, ilerde1 çok ekonomi ve 
IvOİlayMk ısiaığlıyaın bir fiştir. 

Diğer taraftan yol inşaatının alt yapı ve üst yapı kısımları için seyyar şantiye lâboratuvarları-
nm önemi artık herkes tarafından anlaşılmış bulunmaktadır. 

Yol plânlamasında lüzumlu ilkel bilgilerin toplanmasına, yarayan trafik sayını aletleri ve vası
taları kalite ve kantite bakımından yeterli olmadıka sıhhatli bir yol plânlaması ve projesi yapıla
maz. 

Yukarda, sayılan hususlar yanında daha. bir çok faydalar sağiıyan etüt ve proje işlerinin bu öde
nekle tam olarak yapılamıyacağı aşikârdır. 

Karayolları (1 M. Bütçesi (S. Sayısı : 23) 

http://memlekotleniin.de


— 23 -

îdare binaları ve tesisleri yapımı ve onarımı 
( Bölüm 741 ) 

Yeni idare binaları yapımı için bütçe teklifinde tahsisat ayıklamadığından, genel müdürlük ve böl
geler idare binaları yapımına gidilememiş, ancak merkez araştırma lâboratuvarı ve elektronik he
sap makineleri binası inşaatlarının ikmaliyle yeni kurulmuş olan Antalya Bölge Müdürlüğü idare 
binası inşaatı ikmali ve personel için sosyal hizmetler meyanında inşa edilmiş olan kamp tesislerinin 
onarım ve bakım işleri ele alınabilecektir. 

Tamirhane, depo, ambar, atelyeler ve tesisler 
yapımı ve onarımı (Bölüm 761) 

Bu bölümde ancak 4 aded bölge atelyesinin tevsii, 2 adet şube binasının ikmali, 9 adet bölge mı
cır deposu ile '2 aded ambarın inşaatı, 2 aded yıkama yağlama binasının kurulması içlin ödenek ay
rılabilmiştir. 

Yol yapımı (Bölüm 771/10) 
A) îhaMi dşler. 

a) Devam eden işler. 
1962 yılında 265 ıkm. yolda çalışılmış ayrı ca 296 km. yolun üst yapısı ikmal edilerek trar 

fiğe açılmıştır. [Bu işler için mütaahhitlere tak riben 36 milyon lirası nakit 34 milyon lirası 
bono olmak üzere 70 milyon lira ödenmiştir. 

1962 yılı bütçe müzakereleri esnasında ihaleli yol yapım hizmetlerine yeteri kadar tahsisat 
ayrılamadığı için ellerinde takriben 800 milyon lira civarında makina parkı oltan yol inşaat 
raütaahhitlerinân işsiz kalacağı ifade edilmişti. 

1962 tatbikat yılına girildikten bir müddet sonra turistik değeri haiz Karacabey - Bandır
ma - Biga - Çanakkale - Ayvalık Bergama yolunun ıslah ve onarımı ile asfallt kaplaması için 
Amerikan A. I. D. Teşkilâtından 9 185 000 liralık tahsisat alındığından adı geçen yollara 
gıenel müdürlükçe ayrılmış bulunan ödeneklerden temin ediılen tasarruflarla porgramdaki Sarız 
- Göksün, Denizli - Pamukkale ve Ereğli geçişi yollarına ilâveten aşağıdaki : 

Antkara - İzmir yolunun noksan kalan 76 km. lik Banaz - Uşak - Güre arası, 
Ekimden, Mayısa kadar kar dolayısiyle kapalı olan ve Doğuyu Batıya bağlıyan 78 km. lik 

Erzincan - Refahiye yolu, 
Ankara - Samsun yolunun noksan kalan 127 km. lik ÇerikM - Çorum arası, 
Trabzon - Samsun yolunun Vakfıkebir - Görele kısmı ve Trabzon geçişi, 
Elâzığ - Diyarbakır yolunun Maden - Kalender kısmı, 
Muğla - Aydın yolunun Çine - Aydın arası, 
Oniki ayrı mevzu olarak ihale edilmiştir. 
Adı geçen işlerin ihale bedeli 140 000 000 l i ra civarında olup 1964 ve 1965 yıllarına sâri 

olacak şekilde mukaveleye bağlanmıştır. 
1963 yılı bütçesinde devam eden ihaleli yol yapımı için 86 283 000 llirası nakit ve 28 300 000 

lirası bono olmak üzere 114 583 000 lira ayrılabilmiştir. Bu ödenekle bâzı işlere gerekli para 
ayrılamadığmdan, ihale sünelerinin uzaması muhtemeldir. 

b) Yeni işler. 
Takribi mahiyetDeri 60 milyon lira olan aşağıdaki yollar için 1 500 000 lira ayrılmıştır. 
Gölcük - Karamürsel - Yalova; 
Yatağan bağlantıları; 
Ereğli - Alaplı - Düzce; 
Kayseri - Pınarbaşı; 
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B) Emanet işler; 
Mütaabhit temininde güçllük çekilen yolların yapılması, Genel Müdürlük elinde mevcut ma

kimi ve teçhizatın ve bilhassa bu makim teçhizat personellinin boş kalmaması için emanet işler 
yapılmaktadır, 

1962 yılında 698 km. yol üzerinde çalışılmış ve bu idlere 6.1 000 000 T. L. sı nakit 4 000 000 
T. L. sı bono dlmak üzere takriben 65 000 000 l ira harcanmıştır. 

Takriben 3 500 km. lik yol üzerinde de üst yapının temel ve alt temel işlerinde çalışıl
mıştır. 

Bu işler için de 22 500 000 lirası nakit 5 000 000 lirası bono ollmak üzere 27 500 000 lira 
harcanmıştır. 

Bu paralara sadece malzeme, akar yakıt, personel masrafları dâhildir. M'akina ve teçhi
zat amortismanı, bakımı, onarım ve yedek parça ikmali dâhil değildir. 

19:63 yılında emanet işlere 62 500 000 lira ayrılmış olup takriben 445 km. yolun alt yapı
sı v'e 180 km. yolun üst yapısında, çalışılması tasarlanmıştır. 

Geçit yoları (Bölüm 771/20) 

Voltu bulunımıyan kasaba ve şehirleri birbirine veya mevcut yollara bağlamak için motorlu 
taşıtların geçebileceği mimımum standartta yapılan yollardır. Bu yollar da Genel 'Müdürlükçe 
emaneten yapıil'maktadır. 

1962 yılında 289 km. lik geçir yolu üzerinde çalışılmış ve takriben 5 000 000 lira sarf edil
miştir. 

1963 yılında ayrılabilen 13 000 000 lira ile başllanmış o)Han geçit yollarına devam edilecek 
ve bâzı yeni geçit yolları ele alınarak takriben 480 km. lik yol üzerinde çalışılacaktır. 

Köprü yapımı (Bölüm 771/50) 
Genel Müdürlüğün kurulduğu 1950 yılında açıklığı '10 metreden büyük olan karayolları köprü

lerinin adedi 289 iken 1902 senesinde 1 780 e yükselmiş olup tulleri de sırası ile 13 000 metreden 
73 '230 metreye çıkmıştır. 

Diğer taraftan Devlet ve il ytolları üzerinde dar ve taşıma kapasitesi düşük çok sayıda ah
şap köprüler mevcuttur. Trafik emniyeti 'bakımından tehlikeli olan 'bu köprülerin bir an evvel 
betonarmeye tahvilleri gerekmektedir. 

Zira, evvelce ahşalbm çürümesi dolayısiyle, ömürleri 10 sene olarak hesa'bedilen ahşap köprü
ler, bugün artan dingil sıkletleri dolayısij^le 3 sene bile dayanamamalk'tadır. Bu ise memleketi
mizde çok kıymetli bir malzeme olan kerestenin heba olması demektir. 

•Nitekim. 'Genel Müdürlüğün ahşap köprü tamirleri için kereste sarfiyatı 5 milyon liranın üs
tündedir. Sadece, »geçit temini iiçin ihtiyar edilen 'bu masraftan ancak, a'hışap köprülerin be
tonarmeye tahvilleri suretiyle kurtulmak kabil olacaktır. 

19'82 malî yılında Devlet yolları üzerinde, ihale ve emanet suretiyle uzunlukları 2 810 metre 
olan 73 aded büyük köprünün inşaatı tamamlanmıştır. 

İl ve köy yollarında ise Genel Müdürlükçe 26 aded '810 metre tulde büyük köprünün yapımı 
ikmal edilmiştir. Tablo No. : 5 

19'63 yılında Devlet yolları üzerinde 4 490 metre boyunda 95 aded (ihaleli ve 670 metre boyun
da 23 aded emanet (köprünün yapımına devanı edilecektir. Aynca takriben 2 OO'O metre boyunda 
'50 aded köprü dlhaleye çıkarılacak ve takriben 1 '900 metre Ijoyunda 4'5 aded köprünün emaneten 
inşaatına'başlanacaktır. 

Asfalt yol yapımı (Bölüm 771/40) 

Trafik hacmi ve kesafeti veya dingil yüklerinin belirli bir miktarı .geçmesi halinde kapiama-
sız üst yapının trafiğe açık 'bulundurulması çok zor lolmakta, bir (kaplama tabakası yapılması 
ekonomik ve teknik •'bakımdan zaruri olmaktadır. 
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Trafik hacminin belirli 'bir sınırı için bitümlü sathi kaplama yeterli ise de, bu sınırdan sonra 

daha ağır bir kaplama yapılması şarttır. 
Kaplamalar emniyet ve konfor sağlamaktan başka işletme -masrafları ve 'bakım (masraflarını 

da azaltmakla okluğundan rantabl olmaktadır. 
Mevcut yolların teknik ve ekonomik duruma göre ieabeden cinste kaplanması prensibolarak 

kabul edilmiş bulunmaktadır. 
1962 yılında; 1 070 km. si bitümlü sathi kaplama, 95 km. ai rofdmiks ve 140 km. si beton as

falt olmak üzere 1 !300 'km. asfalt kaplama yapılmıştır. 
Buna ilâ'veten mevcut asfalt kaplamalı yollarda 1 '740 km. si bitümlü sathi kaplama 10 km. si 

rodmiks ve 50 km. si beton asfalt olmak üzere 1 800 km. ük yenileme işi yapılmıştır. 
1903 yılında ayrılabilen ödenekle takriben 1 100 'km. 'bitümlü sathi kaplama, 75 'km. rodmiks 

ve 2.10 km. asfalt 'beton kaplama yapılabilecek ve mevcut yollarda takriben 020 km. si bitümlü 
sathi kaplama 45 km. si rodmiks ve 50 km. si asfalt beton 'kaplama yenilenebilecektir. 

Bu suretle (halen 8 700 km. civarında olan) asfalt kaplamalı yol boyu 1 000 km. artmış 
olacaktır. 

Yol ve köprü onarım ve bakımı (Bölüm 771/50) 

Yol bakımının gerektirdiği trafik hizmetleri, yol 'bakımı, yol boyu inkişafı, yol onarımı, köp
rü onarımı (hizmetler bu bölümde mütalaa edilmiştir. 

a)1 Trafik '"hizmetleri. 
6085 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 4 ncü maddesi gereğince Genel (Müdürlüğe tahmil 

edilen işler yapılmaktadır. Bunlar, 'karayollarında teknik bakımdan emniyetin sağlanması için 
alınacak tedbirlerdir. 

Bu tedbirlerin başında ağır tonajlı vasıtaların karayollarına yaptığı tahribatın önlenmesi gel
mektedir. Bu gibi vasıtalar yolları bakım ve onarımla ıslah edilemiyecek derecede talhribetmek-
tediir. Vasıtaların nizami tonajda trafiğe çıkmalarını sağlamak ve bunun dışında yüklenmiş vası
taların yüklerinin boşaltılması veya trafikten men edilmeleri mıak'sadiyle sabit 'kontrol istasyon
ları kurulması ve ara kontrdllarm seyyar ağırlık kontrol ekipleriyle takviyesi plânlanmıştır. Bu 
maksatla, 'diğer hizmetlere ilâveten 5 yılda bütün şebekeyi kontrol altına alabilecek 140 sabit 
tartı istasyonu tasarlanmış ve bunun 32 tanesi '2 sene içinde faaliyete .geçecek şekilde inşa prog
ramına alınmıştı. 

Ayrılabilen ödenekle 'halen kurulmakta olan istasyolnlarm ancak mevcut ekiplerden faydalanı
larak bir bekçi kalmak şartiyle işletilmesi kabildir. (Bu ise karayollarının tahribini önlemek 
maksadiyle yapılacak çalışmaların semere vermesinden çok uzaktır. 

Karayolları Trafik Kanununun Genel Müdürlüğe verdiği' yetki ile trafik polisine yardımcı 
olarak bilhassa teknik kontrollar yapmak üzere kurulmuş bulunan ve vasıtaları 'hoparlör, siren, 
geçiş üstünlüğü ışıkları, telsiz, radar biz ölçme cihazları, fren şiddeti ölçme cihazları, dingil ağır
lığı ölçme cihazları gibi ekipmanla takviye edilmiş ekipler kurulmuştur. Bu ekiplerin sayılarımın 
artırılması da bütçe imkânları 'dolayısiyle kabil lOİamıyacaktır. Bu bakımdan bu kontrollar es
kisi gibi sadece bir iki ana yola inhisar ettirilebilecektir. 

Karayolları Trafik Kanuııuıi'mı. .13 ncü madlesi gereğince tesbit edilmiş standart trafik işa
retleriyle Devlet yollarının ve Karayolları Genel Müdürlüğünce balkım altında bulundurulan 
il yollarının işaretlenmesine devaim 'olunmaktadır. Her malî yıl başımda o yıl üçinde işaretlene
cek yolların programı hazırlanmakta ve bölgeler vasıtasiylef bu program- tahakkuk ettirilmeye 
çalışılmaktadır. ttü-tçe kifayetsizliği dolayı.siyle 1963 malî yılı programı da revizyona tabi tutul
muştur. 

Karayollarında gidiş ve geliş emniyetini sağlamak amaciyle genişliği müsait ••asfaült yollarda 
tr.atfiik şeritleri ayrılmak üzere şerit ve mihver çizgileri çizilmektedir. Bunu temin maıksadiyle 
en modern yol çizgi makihaları temin edilmiş ve kullanıLacak boyanın memtekette imali cibe-
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tirue gidilmiştir. 1963 bütçe, yılımda !boyaı temin edilmiş ve geniş bir şekilde faaliyete geçilmiş 
olacaktır. 

b) Yol balkımı 
Mevcut yollar ve yol ile ilgili yapı ve tesislerin' ömrünü uzatmaik, kullanı'lmailarınıi' mümkün 

kılmak veya kullaınıllmasını faydalı veya emniyetli kılmak malksadilyle yapılan işlerdir. 
Bakım işlerinin çoğu teknik ve 'ekonomik sebeplerden makina ile yapılmaktadır. 
Genel Müdürlüğün mevcut bakım, ve malkinalanmu büyük 'bir kısmı ekonomik! ömürlerini 

doldurmuştur. 
Birçoklarımın! yenilenmesi ve noksan otanılarının tanıamlanması za'ruretdyle karşı kanlıya ka

lınmıştır. 
Sık sık arıza yapan kifayetsin nıaklinalarla bakım yapına, masrafların artmasına sebebiyet 

verdiği gibi hizmetini normal bir şekilde yürütülmesi imkânlarını1 da orta'daıı kaldırmaktadır. 
Baikım hizmetlerinin kusurlu ve noksan yapılması ilerde büyük onarım ve yapım masraflarının 
doğmasına sebebiyet veıımektedir. Kar mücadelesi çahşmala.rınni! Garp memleketlerinde olduğu 
gibi rotatif özel kar makiinalariyle yap ılıması icabetıtiğ'i halde Genel Müdürlükte bu rnakinaiarın 
çok az sayıdaı olması dolaynsıiyle paletli traktörler kullanılmaktadır. 

Paletli nîalkinalarını süratleri aız, işletme masrafları fazladır. Ayrıca- çalışırken; yolun üst ya
pışma1, bilhassa asfalt kaplamayı tahrihetınekte, neticede ilâve masraflara sebebiyet vermekte
dir. Bu itibarla karayolları âcil ihtiyacı olan. 24 rotatif kar uıaiklnası ve norma! ömrünü doldur
muş makilıala.rını yenilenmesi için makimi satın alınım a sı tahsilatına, gerekli miktarın ilâvesinde 
fayda 'mülâhaza etmekteyiz. 

1962 yılında 54 652 000 lira sari* edilerek 24 892 Ikın. Devlet yolunun' bakımı yapılmıştır. 
20 299 km. Devlet yolunldaı kar mücadelesi yapılıııaktadır. Aynı sene içinde 16 054 000 lira 
sarf edilerek 9 714 km. ilk il yolundu normal bakını çalışması yapılmıştır. 2 423 km. 11 yolun
da. kaır mücadelesi yapılmaktadır. 

1963 yıllında, 62 500 000 lira. sarf edilerek 24 986 km. tulde Drvivt yolu bakımımda çalışıla
cak, 21 128 km. tulde kaır mücadelesi yapılacaktır. 

Ayrıca 17 500 000 lira sarf edilerek 9 726 km. tulde i! yolunun -baikımı yapılacak ve 2 428 
km. tulde kar mücadelesi yapılacaktır. 

e) Yol boyu inkişafı tesisleri bakımı 
Birçok yolların ağaçlandırılması, yolcu dıntenime yerlerinin tan/zimi, şevlerim tahkimi ve eroz

yon kontrolleri, mevcut ağaçlık ve fidanlıkların bakımı içlin tasarlanan: 5 390 000 liraya mukabil 
1 500 000 liranın ayrılabilmiş olması yapılması ieabeden hizmetleri aksata/c aktır. 

d ) Yol 'onarımı 
Balkım altında, bulundurulan yollardan, çoğunun fizikî standartları yetersizdir. Mevcut üst 

yapı tabakalanı trafik hacmim ve dingil yüklerini tasiyaim.ad.rklarından bakım masraftan yük
sek olmaktan, başka trafik emniyeti de sağlamanı anlaktadır. Üst yapıda yapılan çalışmalar esna
sında geometrik standart bakımından çok zaruri ufak. ıslah işleri de yapılmaktadır. 

1962 yılında onarını işlerine 16 700 000 lira ıhanca-nmış ve 2 660 km. İlik Devlet ve il yolu 
üzerinde çalışılmıştır, 

1963 yılımda takriben 5 700 km. yol üzerinde çalışıl ması tasaırlannıışsa da ayni a bilen 
26 500 000 lira. ile ancak 1 350 km. kadar bit y<# üzerinde çalışılabilecektir. 

Makina ve teçhizat alımı ve esaslı onarımları (Bölüm 781/20-30) 

Genel Müdürlüğe ait hizmetlerin görüşülmesinde mühim rol oynıyan makina parkı ve bununla 
ilgili tahsisatı incelemek f aideli alacaktır. 

1 Aralık 1962 tarihinde Genel Müdürlük makina parkı 67 903 500 U. 8. doları karşılığı 950 640 000 
T. L. sı 11 804 aded muhtelif makina ve ana, teçhizattan müteşekkildir. 1 . 3 . 1948 de bu rakamlar 
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2 433 110 dolar karşılığı 34 063 000 T. L. sı ve 536 aded idi. iBtu inkişafı göstermiş olan ma'kina par
kını işler vaziyette tutabilmek için mezkûr artışa muvazi olarak Bölge Atdlyesi ve şube garajı gibi 
bakım ve tamir tesislerinin kurulması veya tevsi edilmesi icabetmiştir. 

Atelyelerimizdeki tezıga'h ve teçhizatımızın değeri 3 250 000 dolar karşılığı 45 500 000 T. L. sına 
baliğ olmuştur. 

Makinaya ait işleri iyi bir şekilde yürüte bilmek için geniş çapta eğitim faaliyetinde bulunarak kul
lanıcı ve tamirci personel yetiştirilmiştir. 

Karayolları Genel Müdürlüğü, elindeki ma'kina parkını ekonomik olarak çalışır durumda tutmak 
amacı ile bir yenileme programı tatbik etmek zorundadır. Umumiyetle bu tip makinalar için kabul 
edilmiş olan ekonomik ömçün 5 yıl olmasına rağmen genel olarak döviz sarfı ile satmalınması ica-
beden bu makinalarm, yenilenmesinde ortalama 7 yıllık bir ömür kabul edilmektedir. Makina parkı
nı ancak bu şekilde ekonomik, tanı randımanlı ve yapılan programı tahakkuk ettirebilir bir durumla 
tutmak: 'kabil olacaktır. 

îlik senelerde makinalarm yeni olmaları dolayısiyle servis harici tutulması diye bir problem ol
madığı halde zaman geçtikçe bu durum kendini şiddetle hissettirmiştir. 1961 malî yılı zarfında 
386 aded 1 904 200 dolar karşılığı 26 658 800 T. L. 'sı kıymetinde ma'kina servis harici tutulmuştur. Bu 
değer geçen seneye nazaran 2 634 900 dolar karşılığı 36 888 600 T. L. sı daha azdır. Bunun sebebi 
tahsisatsızlıktan dolayı makina yenilenmesi yapılamamasıdır. Bu hal gayrı ekonomik bir çalışmayı 
doğurmaktadır. 

1 . 3 . 1962 tarihi itibariyle ekonomik ömrünü tamamlamış olduğu halde hâlâ çalıştırılmakta olan 
makinalar 2 979 aded ve 19 246 700 dolar karşılığı 269 453 800 T. L. kıymetindedir. Yenileme ya
pılmadığı takdirde bu miktarın ilerdeki yıllarda daha da yükseleceği bir vakıadır. 

Bütçe teklifindeki «Makina ve teçhizat satın abını» (781 - 20) kısmındaki tahsisat, ihtiyacı 
karşılamaktan çok uzaktır. Mezkûr kısımdaki 43 milyon T. L. tahsisatın 20 995 000 T. L. sı eski se
nelerde mubayaa olunmuş makinalarm bono borçlarına karşılık konulmuştur. 10 milyon T. L. sı 
yer'li makina imalâtı, 1962 yılında sipariş edilen teçhizata ait navlun, gümrük, kondisyon bedel
leri ve atelye teçhizatı yenilenmesinde, geriye kalan 12 milyon T. L. sı da yol bakım makinalarmm 
yenilenmesinde kullanılacaktır. 

Bu ise takriben (gümrük dâhil) 860 000 dolar tutarında makina mubayaasına imkân ver
mektedir. 

Bu şartlar altında makina parkı yenilenemenıektedir. Bu da gayrdekonomik bir çalışmayı 
tevlit etmektedir. Netice memleketin zararınadır. Yalnız yol bakım ımakinalarınm yenilenme
si için acil olarak 80 000 000 TL na ihtiyaç vardır. 

«Makina ve teçhizat onarımı» (7811/30) 133 565 000 T. L. sı Bunun 5 565 O0O T. L. sı borçtur. 
(îeriye kalan 128 000 000 T. L. sı alt limitte olmak üzere ancak kâfi gelecektir. 

Konsolide borçlar (Bölüm : 791) 

. Konsolidasyon anlaşması gereğince Karayolları Genel Müdürlüğünün 1963 malî yılı içinde 
öderumesi gereken, transfer ledilecek borç yekûnu ile, kambiyo primi ve gecikme faizlerinin 
miktarları ve transfer müddetlerinin çetin olarak bildirilmesi; 1962 yılı sonunda yeniden Iborç 
yekûnlarına göre taksimat yapııla'cağından mümkün o'lmadığı, Türkiye Cumhuriyet' Merkez Ban
kasından bildirilmiştir. 

Bu isebeple bütçeye konulan ve geçen seneden 7 000 000 lira fazla olan 10 '000 000 liralık 
Konsolide Borçlar ödeneğinin kesin ihtiyaca ıgöre değiştirilmesi lüzumludur. 

Yatırım hizmetlileri geçici görev yollukları (Bölüm : 796) 

Etüt ve Proje, Araştırıma, Trafik sayım ve kontrolü, envanter ve her türlü inşaat faaliyet
lerindeki kontrol işlerinin yeterli olarak yapılabilmesi için bu bölüme 2 700 000 lliralık bir öde
nek konulmuştur. 
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Kısım 5 — 1963 bütçesi cari masrafları (A / l ) 

Personel giderleri : 
(A / l ) gerekçesinde detayları ile gösterilmiş olup artışlar % 15 zamlar dolayısiyle meydana 

gelmiştir. 
Yönetim giderleri : 
1962 imalı yılından önce, büyük (bir kışımı yatırumiardan karşılanan yönetim gidenlerinin ca

ni masraf olarak hakiki bölüm ve maddelerinden karşılanması 1962 (malî yılında kısmen müm
kün olmuştu. Sayıştaym yatırımlardan yapılan ödemeler için zimmet çıkarmakta hakkı olduğu 
eski tatbikatı düzeltmek ve bütçe prensiplerine uymak ma'ksadiyle, bölüm ve (maddelerdeki öde
nekler gerçek ihtiyaç seviyesine çıkarılmaya çalışılmıştır. 

Daire hizmetleri : 
(A/ l ) gerekçesinde detayları ile gösterilmiş olup «451/10 satmalına ve abone» maddesine daha 

fazla ödenek verilmesi, (bilginin hizmette ve yatıriımiarda. büyük tasarruflar sağlanacağı ger
çeğine dayanılarak, temenniye şayan görünmüştür. 

Borçlar 
1961 yılında ve daha eski yıllarda bilfiil Ödenen paraflarla bütçe rakamları arasında büyük' 

farklar olduğu görünmektedir. Malî yıl içinde yatırımlardan tasarruf temin edilip bu kışıma 
aktarma yapıl/masına ekseriya imkân bulunamamakta, alacaklı vatandaşlar Devlet hizımetiniden 
şikayet etmektedirler. 

Yeterli ödenek verildiği takdirde yatırım hizmetlerinin aksaması ve şikâyetler önlenmiş ola
caktır. 

Yardımlar : 
Evine gademiyeıı personelin öğle yemeklerinde kullanılmak üzere yapılan yardım, bütün mem

leket sathına yayılmış olarak hizmet yapan karayolları Genel Müdürlüğü 'için 'kifayetsizdir 
Ayrıca kantinler Genel Müdürlük tarafından idare edildiğinden, 653 ncü bölümünün : «653 ncü 
Karayolları personelinin öğle yemeklerinde kullamlmaık üzere» 

Şeklînde değiştirilmedi uygun olur. 

Kısım 6 — Bütçe (JB) Formülü 

1. Karayolları bütçesinde «Transfer edilen yatırım fonları» -olarak 7.12 Bölümü vardır. 
«ti özeli İdarelerine (nakil, ımakina ve yedek parça olarak) dağıtım şekli Bayındırlık Bakanlı

ğında teısbit edilir» şeklinde ifade edilen bu ödenekle, ti ve köy yollarının önemli etüd ve proje 
işleriyle teiknik ve proje zaruretleri dolayısiyle bâzı il ve köy köprülerinim Karayolları Genel Mü
dürlüğü eliyle yapılması gereklidir. î l Bayındırlık Müdürlüklerinin teknik kapasitesi haricinde 
olan bu işlerin yapılabilmesi ve (bütçede bu işler için ayrılan ödeneklerin sarfını mümkün kılabil
mek için 712 Bölümüne ait (R) formülünün : 

«İl Özel İdarelerine ıbağlı yolların yapımı, bakım, onarım ve ıslah işleri için ımakina yedek 
parça abımı ve bununla ilgili giderlerde bu yolların kontrolünü yapacak Karayolları personelinin 
gündelikleri ve yollukları, etüt ve proje giderleriyle., teknik ve proje zaruretleri dolayısiyle Ka
rayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılmakta ve yapılacak olan köprülerin yapımının gerektir
diği giderler Bayındırlık Balkanının tasvibi ile ödenir.» 

Şeklinde değiştirilmesi lâzımıdır. 
2. 731 bölümü «Etüt ve proje giderleri» olup bu bölüm hakkında, Genel Bütçe Kanu-

niunaı 'bağlı V nci yatırım bölümü olan." «Etüt ve proje» ye ait (B) formülünün uygulanması ge
rekmektedir. Anıcaik bu formülde, etüt ve proje çalışımalaırmm yapıMığn yerlerin 'basılı kâğıt 
ve döşeme giderlerli yer almamıştır. Bu ihtiyaçların cari giderlere ait •mütenazır bölümlerdeki 
eüzil ödenekten karşılanmasına imikân yoktur. 
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Bu sebeple, Karay olları bütçesi (R) fomülüne : 

Bölüm Ödeneğin çeşidi Hangi hizmetlerde harcanabileceği 

731 Etüt ve proje giderleri Basılı kâğıt ve döşeme giderleri 
şeldinde ilâve yapılması gerekli görülmüştür. 

Kısım : 7 — Bütçe kanunu tasarısının 10 ncu maddesi : 

Karanı yaranına çalışan kurumlann sağladıkları paralarla yol ve köprü yaptırılması istenildiği 
hailde, kanunun 10 ncu maddesinde bu husus yazılmadığından bu yardımlardan faydalanıl&ma:-
maıktadır. Bunu gerçekleştirmek üzere 10 ncu maddesinin : 

.Madde 10. — Devlet daire ve müesseseleri ve kamu yararına: çalışan kurumlar tarafından 
veya dışj yardımlardan yol, köprü ve benzeri işler yaptırulmasr nıaksadiyle Karayolları Ge
nel Müdürlüğüne yatırılacak paralar, bağlı (B) işaretlıi cetvelde açılacak hususi 'bir bölüme 
gelir, diğer taraftan (A/2) işaretli' cetvelde açılacak ezel bölümlere Maliye Bakanlığımca ödenek 
kaydolunur. 

Şeklinde değiştıinlımesi faydalı gönüm ektedir. 

Kısım : 8 — Düşünceler ve istekler : 

1. Karayolları Genel Müdürlüğünün 1 166 000 000 T.L. hık bütçe teklifi azaltılmış olduğun
dan Genel Müdürlükçe yapılması tasarlanan işlerin bir kısmı yapılamıyaeak veya noksanı ya
pılabilecektir. 

Bilhassa mem'lleketiu' döviz kaynaklarından birini teşkil eden turistik yollar cari bütçeler tah
sisatı ile karşılanamamaktadır. 

Aynı şekilde askerî maksatlarla bilhassa kapasiteleri yükseltilmesi istenen büyük bir yol şebe
kesi mevcuttur. Bu şebekenin büyükçe bir kısmı sivil ihtiyaçlar yönünden daha. uzun seneler mak
sada cevap verebileceği halde, askerî yönden kifayetsiz durumundadırlar. 

Bu bakımdan bütçenin artırılması imkânhıni'in aranması şayanı temennidir. 

2. Karayolları gelir kaynaklardın arr.rı!ırası yönünden aşağıdaki hususlar şayanı arzudur : 

a) 5539 sayılı Karayolları kuruluş ve görevleri hakkındaki Kanunun 19 ncu maddesinde 
tasrih edilen gelir kaynakları nıeyanmda akar yakıt vergileri nisbetlerinin, yol şartlarının 
iyileşmesi neticesi olarak, düşen işletme maliyetlerine mukabil bir miktar yükseltilmesi uygun 
mütalâa edilmiştir. 

b) Karayollarından istifade eden ticari yük ve yolcu nakliyecileri yukarda (a) bendinde 
bahsedilen vergiler dışında, yatırımlara hiçbir surette iştirak ettirilmemektedir. Bu demir-
yollariyle karayolları arasındaki nakliyat muvazenesini bozan sebeplerden biri olmaktadır. Her 
iki yol da Devlet parası ile âmme hizmetine arz edildiği halde, demiryollarından istifade eden
ler istifadeleri nisbetinde bir nakliye payı ödemekte olmalarına mukabil karayollarını kulla
nan otobüs kamyonları hiçbir ücret ödemeden bu. yollan yıpratıp aşındırmaktadır. 

Bu sebeple, bu vasıtaların da, kullandığı nisbette bir vergiye tabi tutulması ve bu vergilerin 
yeni yollar inşasında kullanılması Garp memleketlerinde tutulagelmiş bir usuldür. 

Bu suretle hem demiryolları aleyhine bozulan muvazenenin unsurlarından biri ortadan kal
dırılmış ve hem de kapasitesi çapında ödenek alamıyan Karayolları Genel Müdürlüğüne yeteri 
kadar para temin edilmiş olur. 
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3. Karayolu nakliyatı ve karayolu emniyeti yönünden gün geçtikçe büyük dâvalarla kar

şılaşıldığı bir haikkattir. Geçen yılki raporda da belirtildiği üzere, 5 yıllık plân hedeflerinde de 
derpiş edildiği üzere en kısa zamanda dâvanın halli için gerekli kanun tasarısının Meclise ge
tirdi meşine inanmaktayız. 

Esasen bu hususta 1958 den beri Genel Müdürlükçe memlekete eelbedilmiş uzmanların bu 
mevzuda raporları bulunduğu müşahede 'edilmiştir. 

4. Yatırım bölümlerinden yapılan ödemelerde Sayıştay vizesi esnasında (E) formülü ifadesi
nin sarih olmamasının bâzı komplikasyonl ar doğurduğu yapılan tetkikler neticesinde anlaşıl
mıştır. 

Bu yönden de kısım : 6 da bahsedilen değişikliğin yapılmasının zaruri olduğuna inanmakta
yız. 

Keyfiyetin tetkikini ve bütçenin mümkün olan ilâvelerle birlikte kabulünü komisyonumuzun 
takdir ve tensiplerine sunarız. 

Bütçe Komisyonu Bayındırlık Bakanlığı bütçeli raportörleri 

$ad%k Kut tay Rüştü (hal Cahit Yılmaz E tem Kılıçoğlu 

Mahmut Vural 
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Yılı 

Tablo : 1 

Satıh cinslerine göre Devlet ve il yollan uzunluğu (Km.) 

Yolun cinsi 
Bitümlü 

sathi 'kap
lama ve as
falt kaplama Beton 

1948 
1951 
4954 
1957 
1960 
1901 

1 016 
1 565 
1 9«7 
4 536 
6' '880 
7 881 

22 
22 
16 
4 

Paı-ke 

196 
177 
1149 
183 
156 
153 

Çakıl 
Stalılize 

430 
7 284 

14 255 
2G 522 
30 '922 
30 338 

Makadam 
İv i 'Bozuk 

10 582 
10 700 
9 121 
4 1707 
2 '286 
2 '287 

9 108 
5 389 
3 184 
'1 765 
1 782 
1 731 

Toplam 

21 354 
25 137-
28 742 
37 717 
42 039 
42 40'3 

Tablo: 2 

Devlet ve il yollan ağlan ve her mevsimde geçit veren yollar (Km.) 

Yıl 

1948 
1951 
1954 
1957 
1%0 
1961 

Deıvület 
yakı 

22 826 
24 306 
24 431 
24 624 
26 711 
26 695 

Yol iağı 

İl yolu 

21 360 
24 942 
26 693 
32 874 
34 831 
34 831 

Toplanı 

44 186 
49 248 
51 124 
57 498 
61 542 
61 526 

Tablo: 

Her mevsimde geçit 
Deıvletf 
v'oloı 

9 093 
14 747 
18 095 
20 732 
23 337 
23 969 

3 

İl yolu1 

3 İİ53 
5 001 
7 433 

15 '220 
16 703 
16 703 

veren 

Toplamı 

12 246 
19 748 
25 528 
35 952 
40 040 
40 672 

Gerekli geometrik standartta olan Devlet ollan 
(Km.) 

Yıl 

1954 
1956 
1958 
1960 
1961 

Bitümlü sathi 
kaıpLainııa asfalt. 
parike (kaplama, 

974 
2 146 
3 177 
4 245 
5 105 

Çakıl stalbiilüz'e 
ve makadam 

3 234 
3 107 
3 257 
3 870 
3 670 

Toplam 

4 208 
5 253 
6 434 
8 115 
8 835 
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Tablo : 4 
Islah edilmiş fakat gerekli geometrik standartta olmıyan Devlet yollarının plâtform genişlikleri

ne göre uzunlukları (km.) 

Yıl 

1953 
1955 
1957 
1960 
1961 

9 m ve daha fazla. 

I 

1 120 
1 632 
3 046 
4 444 
5 330 

[I 

3 457 
3 353 
3 260 
4 738 
4 493 

7-9 

1 

641 
896 

1 186 
1 775 
1 919 

111 

II 

7 826 
8 929 
7 857 
7 788 
7 894 

7 m 

1 

169 
28 
25 
128 
96 

den 07, 

II 

5 985 
4 971 
5 892 
4 829 
4 834 

1 - Bitümlü sathı kaplama, .asfalt, parke, beton kaplama 
II - Çakıl stabilize ve makadam 

Tablo : 5 

KarayoUan Genel Müdürlüğünce yapılmış köprüler 

Toplam boyu 10 m den büyük köprüler 

Devlet yollarında İl ve köv yollarında 

Yıl 

1951 
1954 
1957 
1960 
1961 
1962 

Aded 

35 
121 
70 
74 
84 
t O 

Boy (m) 

2 412 
3 521 
2 525 
2 747 
3 340 
2 81 1 

Aded 

ÎO 
42 
49 
58 
56 
26 

Boy (m.) 

426 
1 693 
1 554 
2 208 
2 168 
8.11 

Tablo : 6 
Bakımı KarayoUan Genel Müdürlüğünce yapılan Devlet ve il yollan (Km.) 

'il 

1951 
1934 
1957 
1960 
1961 
1962 

D&v\ eü yolu 

21 <>20 
20 940 
22 W2 
23 346 
24' '6813 
24 890 

ti yolu 

ı55(i 
1 400 
5 335 
11 '261 
10 448 
9 (7İÎ4 

To planı 

21 876 
22 340 
2-8 027 
84 577 
84 801 

. 34 601 
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Tablo : 7 

Trafik şube ve bürolanna kayıtlı motorlu taşıt lann cinslerine göre sayılan 
31 . 12 . 1961) 

(31 . 12 . 1948 -

Yıl 

1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 

Otomobil 

8 012 
10 071 
13 405 
16 427 
23 938 
27 692 
28 599 
29 970 
33 377 
3Q 755 
34 244 
37 '616 
45 767 
m 3»ı 

Kamyon 

1/1 40'3 
13 201 
15 404 
18 35G 
24 '702 
27 em 
30 250 
34 429 
35 070 
36 919 
39 721 
48 094 
57 460 
04 706 

Otobüs 

2 Ö22 
3 185 
S 755 
4 569 
5 510 
5 933 
e 671 
6 848 
7 9114 
8 29CL 
8 066 
•8 1881 

10 981 
13 956 

Toplam 

22! 037 
26 457 
32 564 
39 352 
54 170 
61 293 
65 520 
71 247 
76 361 
81 CI85 
82 030 
94 591 

114 208 
131 043 

Tablo: 8 

Bâzı Avrupa memleketleriyle, komşu memleketi 3r nüfus, karayolu, yüzölçümü münasebetleri 

Memlelket 

Türkiye 
1960 (**) 

Baıtı - Almıanlya 
1959 

Belçika 
1960 

Danimarka 
1960 

Finlandiya 
1960 

înlgiltere 
1960 

İrlanda 
1959 

tsveç 
1959 

Lüksembıırig 
1959 

Yal nznniluğu 
(Km.) 

61 542 
40 257 

251 718 
73 894 
23 364 
23 355 
53 300 
37 200 
67 729 

666 
228 805 

:+ 
80 463 
39 485 

143 086 
+ 

2 674 
+ 

100 Km2 yö 
düşeni yol 

(Km.) 

7.9 
5.2 

101.5 
29.8 
76.6 
76.6 

123.8 
86.4 
20.1 
0.2 

99.5 
4-

114.5 
56.2 
31.8 
+ 

103.4 
+ 

1 Km. yolla 
düşen nüfus 

(Kişi) 

452 
691 
213 
722 
392 
392 

86 
123 
66 

6 691 
223 
+ 
35 
72 
52 

.+ 
117 
+ 

10 000 nüfusa 
düşen yol 

(Km.) 

22.1 
14.5 
47.2 
13.8 
25.5 ^ 
25.5 

116.4 
81.2 

152.0 
1.5 

44.9 
+ 

283.9 
139.3 
191.3 

+ 
85.2 
+. 
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Meııılelküt 

Macantotaın 
1960 

Nlorveçj 
1959 

EjOıiıiıanyia 
1960 

YunıaırDİstan 
1958 

Avusturya 
1960 

I<>aınısa 
1960 

îtiaillya 
1957 

İspanya 
,1960 

Yugoslavya 
1960 

İnan 
+ 

inak 
+ 

Suriye 
+ 

Buligarilstan 
19159 

Yol uzunluğu 
(Km.) 

29 040 
6 883 

50 383 
3 505 

10 573 
5 147 

32 365 
6 568 

33 295 
8 169 

1 470 800 
+ 

200 700 
78 303 
79 128 
38 191 
83 666 

6 760 
25 500 

+ 
6 400 
2 200 

10 868 
+ 

2,6 796 
+ 

100 Km2 yo 
düşen yol! 

(Km.) 

3 i.2 
7.4 

15.6 
1.1 
4,5 
2.2 

24.4 
5.0 

39.7 
9.7 

266.8 
-f 

66.6 
26.0 
15.7 
7.6 

32.7 
2.6 
1.6 
+ 
1.4 
0.15 
5.9 
+ 

24.2 
+ 

1 Km. yolla 
clüşeıı nüfus 

(Kişi) 

244 
1 453 

71 
1 023 
1 741 
:J 575 

257 
1 267 

2l!3 
867 
30 

+ 
1246 
630 
381 
789 
222 

2 760 
771 
+ 

1 030 
2 995 

418 
+ 
294 
+ 

10 000 nüfusa. 
düşen yol 

(Km.) 

29.0 
6.9 

L40.5 
0.8 
5.7 
2.8 

38.9 
7.9 

47.0 
11.5 

323.0 
+ 

41.7 
15.9 
26.3 
12.8 
44.9 

4J6 
13.0 
-f 
9.7 
3.3 

23.9 
+ 

34.1 
+ 

Not: 

1. Yol uzunluklarında ilk rakamlar genel olarak şehir içi yolları hariç bütün yol ağı toplamıdır. 
Alt sıradaki rakamlar bunun ıslah edilmiş kısımlarını gösterir. 

2. (**) Türkiye yol uzunluklarında ilk rakam Devlet ve il yolları toplamını, alt sıradaki ra
kam da bunun her mevsim geçit veren kısımlarını gösterir. 

3. İran, Irak ve Suriye'ye ait bilgiler, «The Europa Year Book 60, Volume / / » den ve Türkiye 
hariç diğerleri «Annual Bulletin of Transport Statistics for Europa, 1961» den alınmıştır. 

4. Memleket isimleri altındaki yıl bilgilerin hangi yıla aidolduğunu gösterir. 

5. (+) Bilgi temin edilemiyen halleri gösterir. 
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Tablo : 9 

Karayollan Genel Müdürlüğün bütçe ödenekleri 

Aktarmalardan İl ve köy yollarına Genel! Müdürlüğe 
sonraki ayrılan 'kısmı kalanı kısıra 

Yıl 

1050 
195a 
1032 
.1958 
1954 
1955 
1056 
1957 
1958 
1959 
1960 
1061 
1062 

toplam ödenek 

71 680 909 
101 076 355 
\m '509 024 
212' 6'75 080 
100 667 398 
325 '308 064 
374 945 (2157 
51(6 (127ı 440 
538' 1055 318 
704 385 418 
810 403 964 
874 492! 215 
806 8120 672 

miktar 

7 000 000 (a) 
13 000 000 (a) 
51 389 281 
61 400 000 
52 840 '807 
75 ooa ooo 
83 000 000 

126 600 000 
81 260 000 

152 775 172 
188 844 160 
152 986 155 
85 000 000 

% 

9,8 
12,9 
27,2 
28,9 
26,9 
23,1 
22,1 
24,5 
15£ 
19,2 
23,8 
17,5 
10,5 

miktar 

64 080 999 
88 0713 8İ55 

137 "209 743 
15i: 97151 Ö80 
148 (820 5011 
250 308 9164 
'291 0451 '257 
389 527! 440 
(451 79151 8)18 
641 010 24J1 
621 550 804 
721' 506 060 
721 '820 (672 

(/o 

90,2 
87,1 
7!2,8 
71,1 
73,1 
76,9 
77,9 
75,5 
84,8 
80,8 
76,7 
82,5 
89,5 

Oriü>« yıllık 'ortalama 10,5 80,5 
1063 894 648 OOO 115 OOÖ 000 12,0 87.1 

(a) 1950 ve 1951 ve il ve köy yollarına yardım faslı Bayındırlık Bakanlığı bütçesine dâhil ise de 
yeknesaklık bakımından burada gösterilmiştir, 

Karayolları G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 23) 



— 38 ~ 

Tablo : 10 

Karayolları Genel Müdürlüğü harcamalarının Devlet bütçesi harcamasmdaki payı 

Karayolları 
Karayolları (Jenel Genci Md. 
Md. harcaması (a) harcamasının Dev-

Yıl 

1950 
1951 
1952 
1958 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 (c) 

Onüç yıllık ortalama 
1963 (d) 

Devlet bütçesi' 
harcaması 

1 928 078 420 
2 024 306 011 
2 586 553 358 
2 512 092 806 
2 658 366 051 
3 370 756 727 
3 644 433 836 
4 281 970 939 
5 136 266 928 
6 865 580 897 
7 582 000 931 
9 036 394 758 

10 476 409 220 

14 351 683 838 

(11 yolları 
yardımı dâhil) 

68 927 878 
97 113 407 

185 002 682 
209 640 436 
191 213 828 
315 188 840 
366 860 745 
503 920 743 
522 479 283 
781 296 903 
797 817 438 
861 098 450 
806 285 506 

894 648 000 

Ot)).' 
(b) 

let bütçesi harca
ra asındaki payı % 

3,6 
4,8 
7,2 
8,4 
7,2 
9,4 

10,1 
1.1,8 
10,2 
11,4 
10,5 
9,5 
7,7 

9,2 
6,2 

Not 

(a) 3010 sayılı Kanunla verilen avanslar dâhil, eski yular avans mahsubatı dâhil değildir. 
(b) 1950 de 7 000 000 ve 1951 de 11 848 030 lira tutarındaki il ve köy yollarına yardım, faslı 

Bayındırlık Bakanlığı bütçesine dâhil ise de yeknesaklık bakımından burada gösteril
miştir. 

(c) ödenek. 
(d) Bütçe teklifi. 

Tablo : 11 

Millî gelir ve millî gelirde Ulaştırma ve Karayolları payı 

Yıl 

1948 
1951 
1954 
1957 
1960 

Millî gelir 
(1000) 

8 814 700 
10 693 800 
14 785 000 
26 623 200 
44 855 200 

(Millî gelı 
Ulaştırma 

(1000 T.L.) 

406 300 
559 500 

1 030 900 
1 774 500 
3 357 405 

irde 
payı 

% 

4,6 
5,2 
7,0 
6,7 
7,5 

Ulaştırma 
gelirinde 

Karayolları p 
(1000 T.L.) 

227 112 
292 300 
597 152 
782 069 

1 751 111 

> ayı 
% 

55,9 
52,2 
57,9 
44,1 
52,2 

Millî gelirde 
Karayolları 

payı 
% 

2,6 
2,7 
4,0 
2,9 
3,9 
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Tablo : 12 

Devlet ve il yollarında yılhk taşıt X Km., ton X Km. ve yolcu X Km. (1 000 olarak) 

Yıl Taşıt X Km. Ton X Km. Yolcu X Km. 

Devlet yollan 529 Ö15 907 025 2 484 190 
1950 İl yollan 27 770 50 034 113 121 

toplam !OT 385 957 059 '2 597 311 
Devlet yollan 581 445 T 103 760 4 361 750 

1951 İl yollan 59 075 03 341 308 334 
Toplam 640 520 1 167 101 4 670 084 
Devlet yollları • 1 030 286 2 008 413 8 26!6 773 

1954 î l yollan 104 554 200 843 825 685 
Toplam 1 434 840 2! 209 256 9 082 458 
Devlet yollan 1! 049 974 '2 031 117 8 095 543 

1957 İl yollan 105 000 203 H12 İ809 554 
Toplam 1 154 974 '2 234 2!29 8 905 097 
Devlet yollan lı 420 558 3 344 031; 9 690 934 

1960 îl yollan 142 000 334 000 989 000 
Toplam 1 562 55'8 13 678 031 10 879 934 
Devlet yollan 1 742 'ÖD'l 4 013 740 12 845 995 

1961 İl yollan 174' 269 401 374 1 2!84 599 
Toplam T 91'6 960 4 415 114 14 130 594 

Tablo: 13 

Muhtelif ulaştırma sistemlerinde eşya nakliyatı ve her sistemin genel ulaştırmadaki nispî durumu 

(1 000 T.L. olarak) 

Yıl 

1950 
1951 
1954 
1957 
1960 
1961 

Karayolları 
Ton X Km. 

957 059 
1 467 101 
2 209 256 
2 234 229 
3 678 031 
4 415 114 

23.3 
25.4 
33.1 
28.3 
43.4 
51.4 

Demiryolları 
Ton X Km. 

3 078 266 
3 146 784 
4 165 640 
5 371 065 
4 631 971 
4 048 067 

% 

71.6 
68.6 
62.4 
68.0 
54.7 
47.1 

Dcnı'ızyolLa,] 
Ton X Km. 

261 921 
273 459 
303 319 
291 005 
163 811 
131 616 

"1 
% 

6.1 
6.0 
4.5 
3.7 
•1.9 
1.5 

Havayolları Toplam 
Ton X Km. % Ton X Km. 

_ _ 4 297 246 
— — 4 587 344 
— — 6 678 215 

712 — 7 897 011 
,1 706 0.02 8 475 519 
1 555 0.02 8 596 352 

Karayolları G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 23) 
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Tablo: 14 

Ulaştırma sistemlerinde yolcu nakliyatı ve her sistemin g'enel ulaştırmadaki nispî durumu 

KarayoMıan (.a) Damdııyıolll'arı I}crııi'z:yo'liİ!an. 0b) Haıv«aiyıoJiLan Taplıaoıı 
Yıil Yolcu x .Km. % YoJıeu x Km. % Yolicu x Km. % Yolcu x'Km. % Yolicu x Km. 

1950 2 597 331 47.2 2 615 511 46.7 380 977 7.1 — 5 501 799 
1951 4 670 084 -60.4 2 668 021 34.5 390 952 5.1 — — 7 729 057 
1954 5 082 458 68.0 3 89!2 846 29.1 384 136 2.9 — — 13 359 440 
!957 8 905 097 61.7 5 040 604 34.9 377 054 2.6 117 659 0.8 14 440 414 
1960 10 879 934 69.3 4 395 928 20.0 304 354 2.0 114 668 0.7 16 694 779 
1961 14 130 594 77.2 3 810 01.2 20.8 264 980 L.4 109 8% 0.6 18 316 481 

(a) Karayolları Genel Müdürlüğünce kabul edilen esaslara göre hesaplanmıştır. 

(b) Yalnız Denizcilik Bankasının muntazam posta seferlerine aittir. 

Karayolları G-. M. Bütçesi (S. Sayısı : 23) 



Tablo : 15 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1963 yılı bütçe tasarısı (A/2) cetveli (1 000 T. 

I 
P 

P 

W 

9. 

65 

rs5 

B. M. 

705 
712 

73J 
741 

761 

771 

Ödeneğin çeşidi 

istimlâk ve satmalmalar 
Transfer edilen yatırım fonları 
il özel idarelerine 
a) İstimlâk 
b) Etüt ve proje 
c) Yol yapımı 
d) Köprü yapımı 
e) Yol bakımı 
f) Makina ve teçhizat onarımı ve 
yedek parça ikmali atelye iş
letme eğitimi 

Etüt ve proje 
idare binaları ve tesisleri yapımı 
ve onarımı 
Tamirhane, depo, ambar, atelyeler 
ve tesisler yapımı ve onarımı 
Sosyal sermaye yatırımları ve 
esaslı onarmalar 
Karayolları yapımı, onarımı ve ba
kımı 
Yol yapımı 
a) Devam eden ihaleli işler 

Bono 
borç
ları 

Malzeme 
borç- İdame Transfer 
lan yatırımı yatırımı Yatırım 

40 000 

2 000 

21 000 

10 500 

31 500 2 000 
500 

19 500 

81 500 
20 000 

2 640 

2 000 
48 000 
12 000 

50 528 

7 000 

86 283 



M. Ödeneğin çeşidi 

10 b) Yeni ihaleli işler 
c) Devam eden emanet işler 

20 Geçit yolları yapımı 
a) Devam eden işler 
b) Yeni işler 

30 Köprü yapımı 
a) Devam eden ihaleli işler 
b) Devam eden emanet işler 
c) Yeni ihaleli işler 
d) Yeni emanet işler 

40 Asfalt yol yapımı 
a) îhaleli işler 
b) Emanet işler 

50 Yol ve köprü onarımı 
ve bakımı 
A) Yol bakımı 

Bono 
borç
ları 

Malzeme 
borç
ları 

İdame 
yatırımı 

Transfer 
yatırımı Yatırım 

25 994 

76 522 

1 400 

1 400 

12 000 

12 000 

1 500 
62 500 

150 283 

6 500 
5 100 

11 600 

21 872 16 700 

21 872 16 700 

17 500 
3 500 
2 500 

10 000 

33 500 

2 627 
30 801 

33 428 



771 50 a) Yol bakımının gerektirdiği 
trafik hizmetleri 
b) Yol bakımı 6 006 
c) Yol boyu inkişafı tesisleri ba
kımı 
B) Yol onarımı 500 
C) Köprü onarımı 

791 Borçlar 
Konsolide borçlar 

796 Yatırım hizmetlileri geçici görev 
yolluğu 

6 506 
781 Makina ve teçhizat alımı ve esas

lı onarımları 
20 Makina ve teçhizat satmalımı 

a) Makina imalâtı ve malzemesi 
b) Satmalma 

30 Makina ve teçhizat onarımı 
a) Makina ve teçhizat onarımı 3 200 
b) Makina ve teçhizat yedek par
ça ikmali 

3 200 

(A/2) toplamı 110 000 

2 246 7 000 
80 000 

1 500 

2 246 88 500 

26 500 
3 000 

29 500 

20 995 

20 995 

2 365 

2 365 

10 000 
12 005 

22 005 

25 900 

31 100 

57 000 

34 100 

36 900 

71 000 

54 306 199 005 42 000 440 451 
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Tablo : 16 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1962 bütçesi tahsisat ve sarfiyat durumu 
(30 Kasım 1962 tarihinde) 

II. Al. Taihsisat Sarfiyat İleri kalan 

711 47 500 000 20 124 09S 27 378 002 
722 HTy 000 OOO 04 Mî) Î230 20 880 770 
741 
7>m 
771 
rm 

79-2 

801 
«115 
A/1 
F^ono 

10 
20 
30 
40 
'50 
20 
30 

18 
3 
f> 

25S 
4 
44 
47 
915 
55 
1110 

•» 
_1 

3 
34 
110 

300 
000 
000 
79S 
99'8 
OOO 
ri7 
000 
(000 
000 
000 
000 
110 
000 

000 
000 
000 
050 
000 
OOO 
000 
000 
000 
OOO 
000 
000 
622 
000 

M 
î 
3 

T97 
:i 
31; 
36 
«61 
4)!' 
77 
1 
'1 
i!) 

148 
341 
1042 
!'K* 
75'8 
428 
T2:Î 
2W2 
783 
,mrıi 
i 520 
755 
061 

m 051; 

400 
095 
^255 
725 
009 
427 
706 
820 
7:56 
478 
!502 
'185 
rm 
'124 

7 
! 
i 

55 
1 
12 
10 
28 
lıl 
32 

i 
15 
41 

154 
078 
957 
681 
239 
571 
393 
707 
21:6 
614 
879 
244 
049 
948 

600 
005 
7-- •> 

••^•r. 

091 
573 
294 
4 80 
2(İ4 
522 
498 
815 
019 
876 

İilıl'eree yatpıJan : 
İ'l' ve köy yollan; 

916 820 672 »640 747 29:! 270 075 379 

Tablo : 17 

1962 yılında yapılan işler 

Üzerinde eaiı-
Yapıın Onarını Bakını sılan toplam boy 

îl yoluı km 107 1 200 II 300 12 607 

üzerinde ealı-
Va.pıın +Onarını Bakını sılan toplam boy 

Köy yolu kın. I 260 8 700 9 960 

(ı-enıel Müdü r'tüıkee yapı I an 
Yo'li yapımı : 

Üzerinde çalışılan 
Üst yapı 

Alt yapı Temel + Alttemeı 

İhaJlie İcm 265 265 + 296= 561 
Emanet <kim. 638 3458 

Karayolları O. M. Bütçesi (S. Sayısı : 23) 
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O-wiıt volıı 

Ivımuıet k.nı. 

Devlet yolu İl yolu Toplanı 

264 25 289 

Köprü yapi'mı : 
Biten köprüler 

Devlet yolu 
Savı Bov 

İ hail e m. 
Mmia.net m. 

Asfalt yol kapliaması : 

Yeni km. 
Mevcudun venilenmesi km 

Vol onarum : 

Envaııet k.nı. 

Yol. batkımı : 

Devlet yolları 'kim 
ti yo l lan 'km 

56 
955 
855 

II ve koy yolu 
Sayı Boy 

I!) 600 
7 210 

Toplam. 
Savı Bov 

36 
68 

73 2 810 26 

Bi tümlü satln lloadmiks 
kaplama kaplama 

810 99 

065 
740 

2 805 

95 
H) 

105 

.Asfalt betonu 
kaplama 

140 
50 

190 

Üzerinde çalışılan 
Devlet İl Toplam 

2 166 495 2 661 

Normıal 
bakııın 

24 »86 
9 714 

34 700 

Kar 
mücadelesi 

20 299 
2 423 

22 722 

1 555 
2 065 

3 620 

Toplam 

1 300 
I 800 

3 100 

Kara voli arı fî. M. Bütçesi (S. Savısı : 23; 

http://Mmia.net
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Karma Bütçe Komisyonu mazbatası 

T. B. M. M. 
Karma Bütçe Komisyonu 12 . 1 . 19(13 

Esas No. 1/333 
Karar No. 15 

CUMHURIYET SENATOSU YÜKSEK BAŞKANLIĞINA 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1983 yılı bütçesi hakkında hazırlanan ve Yüksek Meclise arzı 
Bakanlar Kurulunca 24 . 11 . 1962 tarihinde kararlaştırılıp Başbakanlığın 29 . 11 . 1962 ta
rihli ve 71 - 1893/3785 sayılı tezkeresiyle gönderilen kanun tasarısı komisyonumuza havale 
edilmiş olmakla Bayındırlık Bakanı, Karayolları Genel Mlidürü, Maliye Bakanlığı ve Devlet 
Plânlama Dairesi temsilcileri hazır oldukları halde incelendi ve görüşüldü. 

Genel Müdürlüğün cari harcamalarını gösteren (A/l) işaretli cetvel yekûnu geçen yıla 
nazaran 3 612 544 lira fazlasiyle 36 186 000 lira, yatırım giderlerini gösteren (A/2) işa
retli cetvel yekûnu ise geçen yıla nazaran 84 749 950 lira fazlasiyle 858 462 000 lira olarak 
teklif edilmiş bulunmaktadır. 

Genel Müdürlüğün gelirlerini gösteren (B) işaretli cetvel de geçen yıla nazaran 88 362 494 
lira olarak tahmin ve böylece tevazün tesis edilmiş bulunmaktadır. 

Bölüm ve maddelerdeki artış ve eksilişler gerekçede belirtilmiş bulunmaktadır. 
Karayolları Genel Müdürlüğünün 1963 yılı bütçesini komisyonumuz namına tetkik eden ra

portörümüzün raporu okunduktan sonra Genel Müdürlüğün faaliyeti ile ilgili mevzular üztrin-
de durulmuş, tenkid ve temennilerde bulunulmuş ve sorular sorulmuştur. 

Bayındırlık Bakanı ve Genel Müdür tarafından etraflıca izahat verildikten VB sorular ce
vaplandırıldıktan sonra maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

(A/l) işaretli cetvelin bölüm ve maddelerinin tetkiki neticesinde; 
Konulmuş bulunan ödeneklerin hizmetin ifasına yeter olduğu görülmüş yalnız 419 ncu mah

keme giderleri bölümüne mevzu ödenekte mahkeme ve icra masraflarının dikkate alınmadığı 
anlaşıldığından bu bölüme 100 000 liranın ilâvesi zaruri görülmüştür. Bu suretle (A/l) işa
retli cetvel yekûnu komisyonumuzca bu ilâve ile 36 288 000 lira olarak kabul edilmiştir. 

Yatırım giderlerini gösteren (A/2) işaretli cetvelin bölüm ve maddelerinin tetkiki netice
sinde de; konulmuş bulunan ödeneklerin beş yıllık kalkınma plânının derpiş ettiği hizmetlere 
ve harcamalara uygun olduğu anlaşılmıştır. 

Yalnız (A/l) işaretli cetvelde yapılan 100 000 liralık ilâvenin ilgisi dolayısıyle 731 nci 
etüt ve proje giderlerinden tenzil edilmesi yerinde görülerek bu tenzille (A/2) işaretli cet
vel yekûnu da komisyonumuzca 858 362 000 lira olarak kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Genel Müdürlüğün gelirlerini gösteren (B) işaretli cetvelde tahmin edilen gelirlerin tahak
kuk edeceği anlaşılmış olduğundan aynen kabul edilmiştir. 

Genel Müdürlüğün (R) işaretli cetvelde 307 nci yolluklar bölümüne ait formül genel büt
çe (R) formülünde mevcudolduğundan metinden çıkarılmıştır. 

712 nci il özel idarelerine (nakit, makina ve yedek parça olarak) dağıtımı bölümünün (R) 
formülüne etüt ve proje giderleri hakkında da hüküm konulması zarureti görülmüş, mezkûr bö
lümün formülü değiştirilmiştir. 

(A/l) ve (A/2) işaretli cetvelbrde yapılan değişiklik dolayısiyla tasarının 1 nci maddesi ve ku
rumlar, dernekler ve kamu tüzel kişileri tarafından yaptırılacak yol, köprü gibi işler için yapılacak ba
ğışların (B) işaretli cetvelde açılacak özel bir bölüme gelir kaydını sağlamak imkânını vermek ga
yesiyle de 10 ncu maddesi değiştirilerek, diğer maddeler ise aynen kabul edilmiştir. 

Karayolları G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 23) 
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Karayollan Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçs kanunu tasarısı ekli cetvelleriyle birlikte Genel 

Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Hatay 
Ş. İnal 

Artvin 
S. (). Saca 

Balıkesir 
F. İslimycli 

Kars 
K. Okyay 

G ümüşaııo 
S. Savacı 

İzmir 
N. Mirkelâmoğlu 

Konya 
M. Kılıo 

İmzada bulunamadı 

Maraş 
SÖz hakkım mahfuzdur 

E. Kaplan 

Sakarya 
K. Yurdakul 

İmzada bulunamadı 

S< 

£ 

öz 

iöz 

Başkan V. 
Ankara: 

N. Ağırnash 

Aydın 
ha kkım m ahi'uzdu r 

/. Sezgin 

Balıkesir 
hakkım malıl'n;-

K. Öztas 

Çanakkale 
AŞ\ İnan 

Hatay 
A. S. Ilocaoğlu 

Kırşehir 
A. Bilgin 

Ordu 
S. Koksal 

.dur 

Maraş 
A. Karaküoük 

İmzada bulunamadı 

Sinop 
M. Alicanoğlu 

T. Üye 
II. Tunçkanat 

Sözcü 
Ordu 

A. II. Onat 

Aydın 
0. Apaydın 

Bilecik 
S. Bina,]/ 

Trabzon 
. i . Şener 

İeel 
S. Kut!ay 

İmzada bulunamadı 

Söz 
Konya 

hakkım mahiuzduı 
/. Baran 

Konya 
R, Özal 

İmzada bulunan 

Van 
F. Işık 

Mardin 
Ş. Aysan 

Sivas 
M. Vural 

iad) 

Yozgat 
V. TJym 

Kâtip 
Kastamonu 
»S?. Keskin 

Balıkesir 
A. A. Bolak 

imzada bulunamadı 

Bitlis 
C. Geboloğlu 

Giresun 
/. E. Kılıçoğlu 

istanbul 
A. Oğuz 

Konya 
M. Dinckli 

Malatya 
N. Yetkin 

fmzada bulunamadı 

Sakarya 
A7. Bay ar 

T. Üye 
S. Gür soy tr ak 

r 

Karayolları G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 23) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1963 yılı bütçe 
Kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Karayolları Genel Müdürlğü 
1963 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan giderle
ri için, bağlı (A/l) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 36 186 000 lira ve yatırım giderleri için 
de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üze
re 858 462 000 lira ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Karayolları Genel Müdürlüğü 
1963 bütçe yılı giderlerine karşılık olan gelir, 
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
894 648 000 lira olarak tahmin edilmiştir. 

MADDE 3 . — Karayolları Genel Müdürlü
ğünce 1963 bütçe yılında elde edilecek gelir çe
şitlerinden her birinin dayandığı hükümler bağ
lı (O) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cet
velde yazılı gelirin tarh ve tahsiline 1963 bütçe 
yılında da devam olunur. 

MADDE 4. — Karayolları Genel Müdürlü
ğünün 30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanu
nun 19 ncu maddesine giren hizmetlilerine ait 
kadrolar bağlı (D) işaretli cetvelde; 3656 sayılı 
Kanunun 9 ncu maddesi gereğince muvakkat 
mahiyetteki hizmetler için Bakanlar Kurulu 
Karariyle kadro alınabilecek tertipler, bağlı (E) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar, 
ertesi yıl bütçe kanunu tasarısı ile Türkiye Bü
yük Millet Meclisine sunulur. Bunların eldeki 
kadrolara ek olmaması şarttır. 

MADDE 5. — Karayolları Genel Müdürlüğü 
kuruluşu hakkındaki 11 . 2 . 1950 tarihli ve 5539 
sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı 
kadrolardan, ilişik (L) işaretli cetvelde gösteri
lenler 1963 bütçe yılında kullanılamaz. 

MADDE 6. — Geçen yıl borçlar bölümünde
ki ödenek üstüne çıkan ve 1962 yılı bütçesinin 
ait olduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar, 
ilgili oldukları hizmet bölümlerinden bu bölüme 
Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten; 

1928 - 1961 yıllarına ait olup da Muhasebei 
Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine göre 
zaman aşımına uğramamış ve karşılıkları yılları 
bütçelerinde bulunan borçlar, 1963 yılı bütçesi-

Karayolları (J.'M. Bütc 

KAKMA BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
DBÖtŞTtRİşJ 

Karayollo/rı denet Müdürlüğü 19H8 yık liütcc 
Kanunu tasarısı 

MADDE 1. Karayolları Genel Müdürlüğü 
1963 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan gi
derleri için, bağlı (A/l) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere 36 286 000 lira ve yatırım gider
leri için de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere 358 362 000 lira ödenek veril
miştir. 

MADDE 2. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE G. — Aynen kabul edilmiştir. 
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Hii 

nin ilgili hizmet tertiplerinden veya 3 ve 4 ncü 
kısım bölümleri ile yatırım bölümleri bakiyele
rinden eski yıllar borçları bölümüne Maliye Ba
kanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir. 

MADDE 7. — Gider bölümlerinden yapıla
cak harcamalara ait formül, bağlı (R) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 8. — Karayolları Genel Müdürlü
ğünce gelecek yıllara geçici taahhütlere giriş
meye salâhiyet veren kanunlar, bağlı (G) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 9. — 5889 sayılı Kanunla ilga edi
len 5539 sayılı Kanunun 19 ncu maddesinin 
1 nci fıkrasına göre 1525 sayılı Kanun esasları 
dairesinde tahsil edilmiş olan paralar, Karayol
ları Genel Müdürlüğü Bütçe Kanununa bağlı 
(B) işaretli cetvelde açılacak özel bir bölüme 
gelir, diğer taraftan (A/2) işaretli cet
velde mevcut tertiplere ödenek kaydolunur. 

MADDE 10 — Devlet daire ve müesseseleri 
tarafından veya dış yardımlardan yol, köprü ve 
benzeri işler yaptırılması maksadiyle Karayol
ları Genel Müdürlüğüne yatırılacak paralar, 
bağlı (B) işaretli cetvelde açılacak hususi bir 
bölüme gelir, diğer taraftan (A/2) işaretli cet
velde açılacak özel bölümlere Maliye Bakanlı
ğınca ödenek kaydolunur. 

Bu ödenekten yılı içinde sarf edilmiyen kı
sım, ertesi yıla devir ve 1 nci fıkra esasları dai
resinde gelir ve ödenek kaydolunur. 

MADDE 11. — Bu kanun 1 Mart 1963 tari
hinde yürürlüğe girer. 

MADDE 12. — Bu kanunu Maliye ve Ba
yındırlık Bakanları yürütür. 

Başbakan 
/. İnönü 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

H. Dince r 

Devlet Bakanı 
.1. Ş. Ağanoğlu 

Devlet Bakanı w 
Başb. Yardımcısı 

K. A Ucan 

Devlet Bakanı v<' 
Baş'b. Yardımcısı 

'/'. Feyzioğiu 

Devlet Bakanı 
H. Ay bar 

Karma Biit.ee Ko. 

MADDE 7. Aynen kabul edi/miştir. 

MADDE 8. Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. - Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Devlet daire ve müesseselerle 
kamu tüzel kişiler, dernekler ve diğer ku
rumlar tarafından veya dış yardımlardan yol, 
köprü ve benzeri işler yaptırılması maksa
diyle Karayolları Genel Müdürlüğüne yatırı
lacak paralar, bağlı (B) işaretli cetvelde açı
lacak hususi bir bölüme gelir, diğer taraftan 
(A/2) işaretli cetvelde açılacak özel bölümlere 
Maliye Bakanlığınca ödenek kaydolunur. 

Bu ödenekten yılı içinde sarf edilmiyen ki 
sim, ertesi yıla devir ve 1 nci fıkra esasları dai
resinde gelir ve ödenek kaydolunur. 

MADDE 11. Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Aynen kabul edilmiştir. 

Karayolları (i. M. Bütçesi (S. Sayısı : 23; 
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Devlet Bakanı V. 
A. 8. Ağanoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
î. Sancar 

Dışişleri Bakanı 
F. C. Erkin 

Millî Eğitim Bakanı 
Ş. R. Hatipoğlu 

Ticaret Bakanı 
M. Ete 

Güm. ve Tekel Bakanı 
O. Öztrak 

Ulaştırma Bakanı V. 
Y. Azizoğlu 

Sanayi Bakanı Ba. 
F. Çelikbaş 

Adalet Bakanı 
A. K. Yörük 

içişleri Bakanı 
H. O. Bekata 
Maliye Bakanı. 

F. Melen 
Bayındırlık Bakanı 

/. Seçkin 
Sa. ve So. Y. Bakanı 

Y. Azizoğlu 
Tarım Bakanı 

M. İzmen 
Çalışma Bakanı 

B. Ecevit 
Ya. ve Turizm Bakanı 
C. T. Kcvrasapan 

İmar ve İskân Bakanı V. 
B. Aybar 

Karayolları G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 23) 
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A/l - CETVELİ 

Ödeneğin çeşidi 

1962 
yılı 

«kI'',TiiO^İ: 

Lira 

1983 
Hükümetçe 

ifftem-n. 
Lira 

yılı için 
Komisyonca 
kalbıil edilen 

Lira 

ikinci kısım - Personel 
giderleri 

1 - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 
Merkez memurları maaşı 1 879 000 1 914 000 1 914 000 
iller memurları maaşı 4 266 000 4 399 000 4 399 000 
Merkez memurları açık ma
aşı 1 1 1 
tiler memurları acık maaşı 1 1 1 

Bölüm toplamı 

Ücretler 
Merkez hizmetlileri ücreti 
İller hizmetlileri ücreti 

Bölüm toplamı 

Geçici hizmetliler ücreti 
Merkez geçici hizmetlileri 
ücreti 
İller geçici hizmetlileri ücreti 

6 145 002 

4 674 000 
10 381 OOO 

15 055 000 

531 000 
1 247 000 

6 313 002 

5 240 000 
11 450 000 

16 690 000 

597 000 
1 403 000 

6 3113 002 

5 240 000 
11 450 000 

16 690 000 

597 000 
1 403 000 

Bölüm toplamı 1 778 000 2 000 000 2 000 000 

11 - Başka haklar 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
Merkez memurları çocuk 
zammı 
İller memurları çocuk zammı 
Merkez memurları doğum 
yardımı 

15 000 
40 000 

2 000 

15 000 
40 000 

2 000 

15 000 
40 000 

2 000 

Karayolları G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 23) 
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22 

31 

32 

40 

• — 

Ödeneğin çeşidi 

îller memurları doğum yar
dımı 
Merkez memurları ölüm yar
dımı 
iller memurları ölüm yardı
mı 
Yakacak zammı 

Bölüm toplamı 

50 — 

1962 
yılı 

ödeneği 
Lira 

5 000 

2 000 

5 000 
2 000 

71 000 

1963 yıl] 
Hükümetçe 

istemen 
Lira 

5 000 

2 000 

5 000 
2 000 

71 000 

ı için 
Komisyonca 
kalbini edilen 

Lira 

5 000 

2 000 

5 000 
2 000 

71 000 

207 Yabancı dil bilenlere 3656 
sayılı Kanunun 5 nci mad
desi gereğince ödenecek pa
ra mükâfatı 

209 5434 sayılı Kanun gereğince 
T.C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 

11 % 6 emekli ve % 25 giriş 
kesenkleri ile artış farkları 

1 500 1 500 1 500 

210 
218 

301 

12 
13 
14 
15 

10 
20 

karşılığı 
% 1 ek karşılıklar 
Emekli ikramiyesi 
Sandık yönetim giderleri 
Diğer ödemeler 

Bölüm toplamı 

Temsil ödeneği 
7399 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek kasa tazminatı 

İkinci kısım toplamı 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

Merkez daireleri büro gider
leri 
Kırtasiye 
Döşeme 

1 378 000 
212 000 
300 000 
40 000 
10 000 

1 940 000 

4 200 

36 000 

25 030 702 

50 000 
50 000 

1 495 245 
230 000 
307 500 
40 000 
30 000 

2 102 745 

4 200 

42 000 

27 224 447 

100 000 
50 000 

1 495 245 
230 000 
307 500 
40 000 
30 000 

2 102 745 

4 200 

42 000 

27 224 447 

100 000 
50 000 

Karayollan G. M. Bütçesi (S. Sayısı: 23) 
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B. M. 

30 
40 
50 
60 

302 
10 
20 
30 
40 
50 
60 

ödeneğin çeşidi 

Demirbaş 
öteberi 
Aydınlatma 
Isıtma 

Bölüm toplamı 

îller büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi 
Aydınlatma 
Isıtma 

Bölüm toplamı 

1962 
yıl* 

ödeneği 
Lira 

70 000 
50 000 

100 000 
40 000 

360 000 

75 000 
100 000 
150 000 
80 000 
33 000 
35 000 

473 000 

1963 yüı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

70 000 
70 000 

120 000 
40 000 

450 000 

75 000 
150 000 
150 000 
80 000 

230 000 
320 000 

1 005 000 

için 
Komisyonca 
kaıbul edilen 

Lira 

70 000 
70 000 

120 000 
40 000 

450 000 

75 000 
150 000 
150 000 
80 000 

230 000 
320 000 

1 005 000 

303 Basılı kâğıt ve defterler 140 000 150 000 150 000 
304 Posta, telgraf ve telefon üc

ret ve giderleri 
11 Merkez posta ve telgraf üc

retleri 62 000 77 000 77 000 
12 tiler posta ve telgraf ücret-

21 
22 

305 

leri 
Merkez telefon giderleri 
tiler telefon giderleri 

Bölüm toplamı 

Kira 
Merkez 
tiler 

100 OOO 
176 000 
100 000 

438 000 

660 000 
5 000 

150 000 
176 000 
325 000 

728 000 

770 000 
65 000 

150 000 
176 000 
325 000 

728 000 

770 000 
65 000 

Bölüm toplamı 665 000 835 000 835 000 

306 Giyecekler 5 000 5 000 5 000 
307 Yolluklar 

10 Sürekli görev yolluğu 131 000 150 000 150 000 
20 Geçici görev yolluğu 80 000 186 000 186 000 
40 Yabancı memleketler yollutu 100 000 100 000 100 000 

Karayolları G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 23) 
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B. M. Ödeneğin çeşidi 

1962 
yıh 

ü(Uy:re.oi 

Lira 

1963 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

isten en kaJm.i clilo; 
Lira Li ra 

50 Yabancı uzman ve hizmetli
lerle bunlara yardımcı per
sonelin yolluk ve giderleri 10 000 20 000 20 000 

92 6245 sayılı Kanunun 49 ncu 
maddesi gereğince verilecek 
tazminat 2 100 000 2 100 000 2 100 000 

Bölüm toplamı 2 421 000 2 556 000 2 556 000 

308 

11 
12 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi gider ve yol
lukları 
Merkez 
iller 

Bölüm toplamı 

10 000 
20 000 

30 000 

10 000 10 000 
20 000 20 000 

30 000 30 000 

0 6085 sayılı Trafik Kanunu
nun 56 ncı maddesi gereğin
ce nakil vasıtaları sigorta 
fonu 1 0 0 

Üçüncü kısım toplamı 4 532 001 5 759 000 5 759 000 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

403 
407 

30 
40 

Temsil giderleri 
Muhasebei Umumiye Kanu
nunun 48 nci maddesini ilgi
lendiren giderler 
Geliverilecek paralar 
Muhakeme harçları 

Bölüm toplamı 

12 000 

10 000 
170 000 

180 000 

12 000 

10 000 
170 000 

180 000 

12 000 

10 000 
170 000 

180 000 

419 Mahkeme giderleri 600 000 700 000 800 000 

Karayolları G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 23) 
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B. M. 

425 

450 

451 

452 

453 

Ödeneğin çeşidi 

Yabancı memleketlere gön
derilecek öğrenci giderleri 

10 Öğrenci giderleri 
20 Öğrenci seçimi için yapıla

cak çeşitli giderler 

1962 
yılı 

üdenetn 
Lira 

731 300 

1963 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen 
Lira 

O 

721 300 

9 250 

Bölüm toplamı 731 300 

Üniversite ve yüksek okul
larda okutulacak öğrencilere 
verilecek burslar 
Yayın ve tanıtma giderleri 

45 750 

730 550 

45 750 

kîiilml edilen 
Lira 

721 300 

9 250 

730 550 

45 750 

10 
20 
30 

10 

20 

Satmalına ve abone 
Başka yayın giderleri 
Taı utma giderleri 

Bölüm toplamı 

Staj giderleri 
4489 sayılı Kanıma ^öve staj 
için yabancı memleketler o 
gönderileceklerin yolluk ve 
giderleri 
Teknik yardımdan faydalan
mak suretiyle yabancı mem
leketlere gönderileceklerin 
yolluk ve giderleri 

Bölüm toplamı 

20 000 
5 000 

1 

25 001 

50 000 

120 000 

170 000 

30 000 
10 000 

1 

40 001 

58 750 

120 000 

178 750 

30 000 
10 000 

1 

40 001 

58 750 

120 000 

178 750 

Milletlerarası münasebetle
rin gerektirdiği giderler 

10 Kurum ve derneklere katıl
ma payı 

20 Kongre ve konferanslara iş
tirak edeceklerin yolluk ve 

giderleri 
22 Beynelmilel yollar kongresi 

Bölüm toplamı 

4 000 

77 700 
0 

6 500 

94 000 
50 000 

81 700 150 500 

6' 500 

94 000 
50 000 

150 500 

Karayolları O-. M. Bütçesi (S. Sayısı : 23) 
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B. M. 

458 
10 
20 

476 

Ödeneğin çeşidi 

Fuar, sergi ve teşhitr giderleri 
Fuar genel giderleri 
Sergi ve teşhiir genel gider
leri 

Bölüm toplamı 

Kurs giderleri 

Dördüncü kısım toplamı 

1962 
yıll 

üdenıeğ'i 
Lira 

1 

1 

2 

100 000 

1 945 753 

1963 yılı için 
Hükümetçe Kamisyonoa 

istemem. kiaıbul edilen 
Lira Lira 

1 

1 

2 

100 000 

2 137 553 

1 

1 

2 

100 000 

2 237 553 

Beşinci kısım - Borçlar 

501 Geçen yıl borçlan 
502 Eski yıllar borçlan 

10 1958 - 1961 yılları borçları 
20 1928 - 1957 yılları borçları 

Bölüm toplamı 

505 Hükme bağlı borçlar 

250 000 

30 000 
25 000 

250 000 

30 000 
25 000 

250 000 

30 000 
25 000 

55 000 55 000 55 000 

700 000 700 000 700 000 

Beşinci kısım toplamı 1 005 000 1 005 000 1 005 000 

Altıncı kısım - Yardımlar 

653 Mahdut mesuliyetli Kara-
yollan Kredi ve îstihlâk 
Kooperatifi (Memur ve hiz
metlilerin öğle yemeklerinde 
kullanılmak üzere) 

Altıncı kısım toplamı 

60 000 

60 000 

60 000 

60 000 

60 000 

60 000 

Karayolları Gk M. Bütçesi (S. Sayısı : 23) 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

KISIMLAR TOPLAMI 
ikinci kısım toplamı 
Üçüncü kısmı toplamı 
Dördüncü kısmı toplamı 
Beşinci kısım toplamı 
Altıncı kısmı toplamı 

GENEL TOPLAM 

1962 
yılı 

ödeneği 
Lira 

25 030 702 
4 532 001 
1 945 753 
1 005 000 

60 000 

32 573 456 

A/2 - CETVELİ 

Yatırımlar 

I I - istimlâk ve satınalmalar 
705 İstimlâk ve satınalmalar 47 500 000 

1963 yılı 
Hükümetçe 

istemen 
Lira 

27 224 447 
5 759 000 
2 137 553 
1 005 000 

60 000 

36 186 000 

40 000 000 

için 
Komisyonca 
kıalbııl edilen 

Lira 

27 224 447 
5 759 000 
2 237 553 
1 005 000 

60 000 

36 286 000 

40 000 000 

III - Transfer edilen yatırım 
fonları 

712 İl özel idarelerine (nakit, 
makina ve yedek parça ola
rak dağıtım şekli Bayındır
lık Bakanlığınca tesbit edi
lir.) 

V - Etüt ve proje 
731 Etüt ve proje giderleri 

VI - Bina, hastane, okul, 
lojman, garaj ve inşaatı 

741 İdare binaları ve tesisleri 
yapım ve onarımı 
VII - Fabrika, imalâthane, 
çiftlik binaları, tamirhaneler 

depolar v.s. 
761 Tamirhane, depo, ambar, 

atelyeler ve tesisler yapım 
ve onarımı 

85 000 000 115 000 000 115 000 000 

18 300 000 20 500 000 20 400 000 

3 000 000 2 640 000 

5 000 000 7 000 000 
Karayolları G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 23) 
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B. M. Ödeneğin çeşidi 

1962 
yılı 

(MİOMie^'İ: 

Lira 

1963 J 
Hükümetçe 

isileıriiCitı 
Lira 

alı için 
Komisyonca 
kaibııl edilen 

Lira 

VIII - Sosyal sermaye yatı
rımları ve esaslı onarımları 

771 Karayolları yapımı, onarımı 
ve bakımı 

10 Yol yapımı 252 795 050 238 805 000 238 805 000 
20 Geçit yolları yapımı 6 000 000 13 000 000 13 000 000 
30 Köprü yapımı 44 000 000 33 500 000 33 500 000 
40 Asfalt yol yapımı 47 117 000 72 000 000 72 000 000 
50 Yol ve köprü onanını ve ba

kımları 95 000 000 126 752 000 126 752 000 

Bölüm toplamı 444 912050 484 057 000 484 057 000 

IX - Makina ve teçhizat alım
ları ve esaslı onarımları 

781 Makina ve teçhizat alımları 
ve esaslı onarımları 

20 Makina ve teçhizat satmalı
mı ve onarımı ~5 000 000 43 000 000 43 000 000 

30 Makina ve teçhizat onarımı 
ve yedek parça ikmali 110000 000 133 565 000 133 565 000 

Bölüm toplamı 165000000 176 565 000 176 565 000 

X - Borçlar 
791 Konsolide borçlar 3 000 000 10 000 000 10 000 000 

XI - Yolluklar 
796 yatırım hizmetleri geçici gö

rev yollukları 2 000 000 2 700 000 2 700 000 

Yatırımlar toplamı 773 712050 858 462 000 858 362 000 

Karayolları G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 23) 
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B CETVELİ 

Gelirin Çeşidi 

5539 sayılı Kanunun 20 nci 
maddesi gereğince Hazine
den alınacak paralar 
Hazineden yardım 
Teberrular ve çeşitli varidat 
Menkul ve gayrimenkul mal
lar satış bedelleri 
Mütaahhitlere verilecek mal
zeme, alât, edevat, depo, ara
zi ve sairenin kira bedelleri 

1962 
yıh 

tali timıleri 
Lira 

180 000 000 
617935506 
1 500 000 

1 000 000 

750 000 

1963 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

tahmin edilen talimin edilen 
Lira Lira 

250 000 000 
633 648 000 

2 500 000 

2 000 000 

750 000 

250 000 000 
633 648 000 

2 500 000 

2 000 000 

750 000 
Mütaahhitlerden alınacak 
gecikme ve saire tazminat ve 
mütaahhitlerin irat kaydolu
nan teminat akçeleri 100 000 
Geçen ve eski yıllardan dev
reden nakit 5 000 C00 

750 000 

5 000 000 

750 000 

5 000 000 

GENEL TOPLAM 806285 506 894 648 000 894 648 000 

K ava \v.l I;!?-; fS/ Sayısı : 23) 
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C CETVELİ 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

t * ^ * 
Nev'i Tarihi Numarası u z e t i 

Kanun 1 1 . 2 . 1950 5589 Karayolları Genel Müdürlüğü kuruluş ve teşkilâ
tına dair Kanunun 19 nen maddesi 

G CETVELİ 

Kanun No. Tarihi 

5539 1 1 . 2 . 1950 Karayolları Genel Müdürlüğü Kanununun gelecek 
yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hakkındaki 
33 ncü maddesi 

D - CETVELİ 

D. Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

M ET? KEZ 

1 
2 
4 
5 
7 
8 
6 
4 
5 
5 
6 
7 
8 
4 
6 
1 
2 
o o 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
5 

Teknisyen 
» 
» 
»< 

Telefon 
» 

Hemşire 
DM bilir 
» 

Daktilo 
» 
» 
>̂  

Steno (L 
» 

Memur 
» 
» 
>y 
» 
» 
» 
» 
» 

Dosya ve 

Santral 
»' 

Steno 
» 

isan bil 
» 

Kayıt 

Memuru 
» 

Daktilo 
»' 

ir) 

Memuru 

10 
2 
İ 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
3 

11 
12 
15 

1 
1 

85 
31 
19 
53 
22 
27 
26 
11 
7 
1 

! 250 
1 100 

800 
700 
500 
450 
600 
800 
700 
700 
600 
500 
450 
800 
600 

1 250 
1 100 

950 
800 
700 
600 
500 
450 
400 
700 

D. 

6 
7 
8 
4 
5 
6 
5 
6 
7 
8 
7 
8 
7 
7 
6 
4 
5 
6 
7 
6 

7 
7 

8 
9 

Memuriyetin nev'i 

Dosya ve Kayıt Memuru 
»' » 
» » 

Teknik Arşivci 
» » 
» » 

Arşivci 
» 
» 
» 

Karteı 
» 

Tashihcjİ! 
Kütüpane Memuru 

» 
» 

Makinia Sicil Memuru 
Maliyet Memuru 

» » 
»' » 
» » 

Yedek Parça Talep 
Memuru 

» » 

ve Tevzi 

» 
Takip ve Evrak Tesellüm 
Memuru 

»' » 
» » 

» 
» 

Aded 

4 
1 

10 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
7 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
6 

1 
1 

1 
1 
1 

Üoret 

600 
500 
450 
800 
700 
600 
700 
600 
500 
450 
500 
450 
500 
500 
600 
800 
700 
600 
500 

600 
500 

500 
450 
400 

Karayolları G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 23) 
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E CETVELİ 

B. M. 

203 Geçici hizmetliler ücreti 
11 Merkez gr.çiei hizmetlileri ücreti 
12 İller geçici hizmetlileri ücreti 

D. 

6 

7 
8 
9 

10 
11 

9 
9 

10 
12 
13 

Memuriyetin nev 'i 

L - CETVELİ 

Aded Aylık D. Memuriyetin nev'i Aded 

MERKEZ TEŞKİLÂTI 

Y. Müh., Müh., Fen Memu
ru veya İktisatçı (Ilıt- Mev.) 
Y. Müh., Müh. veya Fen Me
muru 

Y. Müh. veya Fen Me., İs
tatistikçi ve İktisatçı 
Ressam (İht. Mev.) 

» »' 
» » 

Servis Muamelât Şefi 
» » »' 

Memur 
» (6387 Sa. Ka.) 

21 
25 
15 
15 

3 
5 
7 
5 
2 

10 
3 

12 
4 
4 

8 1 100 

950 
800 
700 
600 
500 
450 

800 
950 
800 
700 

700 
600 
600 
500 
400 
350 

157 

7 
8 
!) 

10 
n 
12 

!) 
10 
11 
12 
VI 
11 

LLER TEŞKİLÂTI 

B()l^e Md. (¥. Müh. veya 
Müh.) (Ilıt. Mev.) 
Y. Müh., Müh. veya. Fen Me
muru (İht. Mev.) 
Y. Müh., Müh. veya Fen Me
muru 

» » » 
» » » 
» » » 
»l » » 

Mühendis veya Fen Memuru 
» » » 

9 Ressam 
8 Servis Muamelât Şefi 

Tahakkuk Şefi 
Memur 

» 
» 
» 
» 

45 
57 
70 
77 
40 
35 
28 

407 

Karayolları G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 23) 
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T - CETVELİ 

Kullanılmakta olan tanıtlar 

öinsi Maı-kası 

Binek 
» 

Binek Station Wasron 
Binek arazi 
Arazi binek (4X4) 

» » 
» » 

Kaptıkaçtı (4X2) 

Dodge 
» 

Chevroloi 
Ford 
Fiat Oompa<rnolc 
"\Viily* 

» 
» 

Chevrolet 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Arazi kaptıkaçtı 
» 
» 

Pikap 1/2 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 

(4X4) 

ton (4X2) 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 

\\rillys 
International 

» 
» 
» 

WİIlys 
» 
» 

Chevrolet 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Dodge 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Ford 
» 
» 

C. M. C. 
Fargo 

Modeli 

]> - 46 
D - 46 
A - 1503 
5() - CA 
AR - 55 
CJ - 34 
CJ - 5 
CJ - 5 
3116 - 2GHP 
3116 - 2JPL 
3115 - 2KPA 
4 - G3 
A - 112 
A - 112 
î-î - 112 
B - 112 
452 - FA2 
352 - FA2 
453 - FA2 
14 - CK - 04 
[J53T - 3104 
1I55T - 3104 
TI54 - 3104 
3A50T - 3104 
3A5G - 3104 
3A57A - 3104 
3A57T - 3104 
BİB - 108 
B2B - 108 
i\m - 108 
H3B - 108 
B3B - 108 
B4B 108 
B4B - 108 
Cl - B6 - 116 
Cl - B6 - 108 
F İ 
F - 101 
F - 100 
101 - 2P - 22 
F - 4B 
F - 4B 

Adedi 

28 
1 
1 

30 
38 

o 

'> 
.> 
1 

10 
1 
1 
8 
6 

35 
1 
o 
<> 
1 
4 
1 

10 
3 
4 

100 
1 
7 
1 
1 

14 
8 

14 
15 
83 
!3 
1G 
6 
1 

44 
1 

1 
o 

• > 

Satmalma 
tarihi 

1953 
1951: 
1962 
L959 
1958 
1954 
1956 
1957 
1951 
1951 
1.9 (il 
1949 
1958 
1959 
1959 
1960 
1953 
1955 
1953 
1948 
1954 
1955 
1954 
1956 
1961 
1962 
1962 
1948 
194!) 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1954 
1955 
1952 
1960 
1961 
1953 
1953 
1954 

Tutarı 

58 800 
2 100 
2 100 

m ooo 
60 S00 
3 200 
3 200 
3 200 
2 200 

22 000 
2 200 
2 000 

17 600 
13 200 
77 000 

2 200 
7 500 
2 500 

10 000 
1 700 

17 000 
5 100 
6 800 

170 000 
1 700 

11 900 
1 700 
1 700 

23 800 
13 600 
23 800 
25 500 

.141 100 
22 100 
27 200 
10 200 
1 700 

7-1.- 800 
1 700 
1 700 
3 400 
3 400 

Karayolları G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 23) 

file:///Viily*
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Cünsi 

Pikap 1/2 ton 

Arazi 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Panel 
» 
» 
» 
» 
» 
2> 

» 
Pikap 
Kâm.} 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

pikap 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

(4X2) 

1 
ron 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
ton 
düz şas 

(4X2) 

(4X2) 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Fango 
» 

Markası 

International 
» 

International 
» 
» 

üodge 
» 
» 
» 
» 

Willys 
» 
» 

laterna 
» 
» 

Ford 
Wolks 
Ford 
Dodge 

» 

tional 

Wagen 

İntornational 
» 

ÜİH-YTO 

» 
Ford 

et. 

Ohevrolet 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Dodge 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Federa 
» 
» 

Modeli 

FC1 - B6 - 116 
FC1 - B6 - 116 
A - 112 
A - 112 
A - 112 
B - 112 
B - 112 
B3PW - 126 
B3PW - 126 
B3PW - 126 
C3 - PW6 - 126 
M37 - 126 
473 - 4WD 
475 - 4W1) 
475 - 4WD 
A - 120 
A - 120 
B - 120 
I*1 - 104 
2 - 21E 
F - 100 ' 
Ol - B6 - 108 
Cl - B6 - 108 
A - 112 
B - 112 
O - 1405 
1-0 - 145 - T 
V - 3 
14PW 
X54T - 6503 
X54T - 6503 
V"W - 6403 
VX - 6702 T 
X53T - 6503 
TW - 6403 
4B56 - T - 410Î) 
B3JA - 170 
B3JA - 170 
Cl - IIA6 - 153 
Cl - HA6 - 171 
B l - HA - 140 
Ol - 1)6 - 126 
03 - HA6 - 171 
18M2 - 180 
798T 
708T 

Adedi 

1 
4 

90 
!) 
1 

50 
10 
24 
>> 
1 

12 
5 
1 
4 
3 
6 
4 

15 
1 
>> 

10 
o 

4 
7 
o 

i 

3 
1 

M 

|) 

S 
1 

.14 
4 

ır) 
8 
1 
1 

• ) 

•) 
1 
1 

Satmalına 
tarihi 

1954 
1955 
1958 
1959 
1960 
1959 
1960 
1951 
1952 
1953 
1955 
1962 
1955 
1953 
1954 
1958 
1959 
1959 
1961 
1952 
1961 
1954 
1955 
1958 
1959 
1960 
1961 
1953 
1948 
1953 
1954 
1953 
1954 
1954 
1951 
1962 
1951 
1952 
1954 
1954 
1950 
1955 
1956 
1950 
1946 
1949 

Tutarı 

1 700 
6 800 

153 000 
15 300 
1 700 

85 000 
17 000 
76 800 

6 400 
3 200 

38 400 
16 000 
2 300 
9 200 
6 900 

16 800 
11 200 
42 000 

1 800 
3 000 

20 000 
4 000 
8 000 

14 000 
6 000 
2 000 
6 000 
2 000 
5 200 
2 600 

23 400 
2 600 
2 600 
2 600 

20 800 
2 600 

56 000 
16 000 
39 000 
20 800 
2 600 
2 200 
7 800 
8 000 
2 600 
2 600 

Karayolları G, M. Bütçesi (S. Sayısı : 23) 
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ökusi Markası Modeli 
Satmalına 

Adedi tarihi Tutarı 

Kamyon düz 
» 
» 
s> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Kamyon düz 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Otobüs (4X' 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

şasi (4X2) 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

şasi (4X4) 

2) 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Federal 
Fiat 

» 
De - soto 
Austin 

» 
» 

International 
» 

Krupp Mustang 
Ford 
Skoda 

» 
Mercedes 
Bussing 
Mowak 
Mack 
Oshkosh 

» 
» 
» 
» 
» 

FWD 
» 
» 
» 

Bedford 
Chevrolet 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

üodge 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Ford 
» 

F6 - WH 
682 N.2 
682 N.2 
FCIHA6 - 171 
LWB - 5T - 954 
LWB - ÖT - 955 
5KWEL3 - 3T 
RD - 222HA 
B - 162 - 0 
LBML4 
F - 500 - 1959 
706R 
706R 
L312 - 48 
8000 
700 
A40 - H 
W - 212 
W - 212 
W - 703 
W - 314 - D 
W - 314 
W - 703 - I.) 
TIA 
HA 
SUI) 
SİUf) 
OL/BC 
14PW 
14PW 
14PW 
14PW 
X255T6503 
X55T8503 
X54T6503 
955 - 6700 
Cl - HA6 - 171 
•Bl - HA6 - 140 
1942 
Cl - HA6 - 153 
Bl - HA6 - 128 
B3JA - 170 
B2I1A - 140 
99T ! 
99T 

1 
26 

7 
1 
1 
1 
3 

19 
9 
5 
3 
3 
1 
1 

10 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
4 
1 
1 
• ) 
1 
• ) 
') 
3 
1 
1 
o 

12 
1 
3 
4 
1 
1 
2 
1 
1 
t 
1 
1 

1956 
1959 
1960 
1954 
1955 
1955 
1958 
1959 
1959 
1956 
1902 
1956 
1957 
1956 
1956 
1957 
1962 
1951 
1954 
1950 
1956 
1956 
1950 
1948 
1949 
1948 
1949 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1956 
1955 
1954 
1962 
1954 
1950 
1957 
1954 
1950 
1955 
1951 
1946 
1948 

2 600 
234 000 
63 000 
2 600 
2 400 
2 400 
7 200 

228 000 
27 000 
48 000 

7 800 
28 800 

9 600 
5 000 

.110 000 
9 600 
7 700 
9 600 
9 600 

68 000 
11 000 
11 000 
54 400 

9 600 
9 600 

23 200 
11 600 
5 400 
7 000 

10 500 
3 500 
3 500 
7 000 

42 000 
3 500 

10 500 
14 000 
3 400 
3 500 
7 000 
3 500 
3 900 
3 500 
3 500 
3 500 

Karayolları G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 23) 



Satmalma 
3(11 tarihi Tutarı 

1 
1 
1 
1 
1 
ı» 

'> 
s» 
i 
1 

10 
1 

1958 
195S 
19G1 
İ954 
1962 
1955 
î 954 
1957 
1956 
1953 
1959 
1960 

3 500 
3 500 
3 500 
3 500 
3 500 

26 000 
7 000 
12 000 
10 000 
3 500 

35 000 
12 000 

Karayolları G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 23) 
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Omsi Markası Modeli A 

Otobüs (4X2) Ford 
» » 
» » 

» G. M. 
» » 
» Morcodes 
» i)o - solo 
» Ikai'us 
» HkoJa 

Ford Thames 
International. 
BiiSSİTl!? 

99T 
C 
195 
FS1T 
1952 
0321 
ycıı 
30 
70G -
ET -
H - : 
0000 

- 355 

- Tl 
JA(Î 

R 
(i 

!G2 -
- T! 

-

0 
T 

171 



1 . 3 . 1962 tarihinden sonra servis harici edilen makinalar listesi 

Cinsi Markası 

1 
p 
3 

3 

uı 
m 

«S 

Binek 
Arazi binek 
Kaptıkaçtı (4X2) 

» » 
Pikap 1/2 ton 

» 
» 
» 
> 
» 
» 

Arazi pikap (4X4) 

Düz şasi kamyon (4X2) 

Dodge 
Willys 
Chevrolet 

» 
» 

Dodge 
» 
» 
» 
» 

CMC 
Fargo 
Dodge 
Willys 

» 
Ford 

Binek 

Pikap 1/2 ton 
Arazi pikap 
Düz şase kamyon 

» » 
Otobüs 

Chevrolet 

Dodge 
Chevrolet 
Ford 
Chevrolet 
GMO 

Modeli 

D - 46 
CJ - 3A 
3116 - 2CHP 
3116 - 2JRL 
H53T - 3104 
BİB - 108 
B2B - 108 
B3B - 108 
B4B - 108 
Cl - B6 - 116 
101.2P - 22 
F - 4iB 
B3PW - 126 
475 - 4WD 
6 - 226 - 4WD 
798T 

Adedi 

1 
1 
1 
2 
7 
1 
3 
5 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 

Satınalma 
tarihi 

1953 
1954 
1951 
1951 
1954 
1948 
1949 
1951 
1953 
1954 
1953 
1953 
1951 
1953 
1954 
1946 

Tutarı 

2 100 
1 600 
2 200 
4 400 

11 900 
1 700 
5 100 
8 500 
1 700 
1 700 
3 400 
1 700 
3 200 
4 600 
4 800 
2 -600 

1 , 3 . 1962 tarihinden sonra servise giren makinalar 

A - 1503 

3A57T - 3104 
M37 - 126 
4B56 - T - 4409 
F - 500 - 1959 
955 - 6700 
1952 

1 1962 2 100 

1 
5 
1 
3 
3 
1 

1962 
1962 
1962 
1962 
1962 
1962 

1 700 
16 000 
2 600 
7 800 

10 500 
3 500 
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R CETVELİ 

Genel bütçede mütenazırı olan tertipler için mezkûr Bütçe Kanununa bağlı (R) cetveli for
mülü bu bütçe için de uygulanır. 

B. M. 

307 Yolluklar : 
92 6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 ncu maddesi gereğince verilecek tazminat: 

Yevmiyelerini yatırım tertibinden alıp arazi üzerinde seyyar olarak vazife gören işçi
lere 6245 sayılı Kanunun 49 ncu maddesine göre verilecek olan tazminatları ödenir. 

419 Mahkeme giderleri : 
Lüzum görülen hallerde tutulacak avukatlara verilecek ücret ile hakem ve ilâm üc
retleri, delil tesbiti ve bilirkişi ücretleri ve sonuçlanan dâvalarda ilâm ve diğer tarafa 
ödemek ödevi yüklenen mahkeme giderleri. 

476 Kurs giderleri : 
Genel hükümler dışında lisan kurslarında öğreticilere verilecek ücretler. 

YATIRIMLAR 

Yatırımların kısım ve bölümleri hakkında 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli cetvel
deki Bayındırlık Bakanlığının tabi bulunduğu hükümler uygulanmakla beraber : 

B, M. 

705 İstimlâk ve satmalmalar : 
Yol, köprü ve tesis inşaatlarında, teknik ve proje zaruretleri dolayısiyle taşınmaz 
mallara iras edilecek ve mevzuata göre tesbit ve tevsik edilecek zararlara ait tazmi
nat. 
Genel Müdürlük eliyle yapılması Bayındırlık Bakanlığınca onanan illere ait yol, köp
rü yapımı ve bakım dolayısiyle idarece yapılan istimlâk bedelleri. 

712 îl özel idarelerine (nakit, makina ve yedek parça olarak) dağıtım şekli Bayındırlık 
Bakanlığınca tesbit edilir : 
İl özel idarelerine bağlı yolların yapım, bakım, onarım ve ıslah işleri için makina, 
yedek parça alımı ve bununla ilgili giderlerle bu yolların kontrolünü yapacak kara
yolları personelinin gündelik ve yollukları, etüt ve proje giderleriyle teknik ve proje 
zaruretleri dolayısiyle Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılmakta ve yapı
lacak oları köprülerin yapımının gerektirdiği giderler Bayındırlık Bakanının tasvibi 
ile ödenir. 

771 Karayolları yapımı, onarımı ve bakımı: 
Yol ve yol ile ilgili her türlü yapım, bakım, onarım ve kar mücadeleleri giderleri, 
Yatırımların kısım ve bölümleri hakkında 1963 yılı Bütçe Kanununa bağlı (R) cetve
lindeki ilgili esaslar uygulanır. 
Ayrıca sosyal sermaye yatırımlarının mütemmimi mahiyetinde olan bina, lojman, ta
mirhane ve benzeri binaların yapım ve onarım masrafları ve teknik stajyer öğrenci 
giderleri bu bölümden ödenir. 

796 Yatırım hizmetleri geçici görev yollukları : 
Keşif, yönetim, kabul ve personelin sair ĵ ol işleri ile ilgili seyahatlerindeki yolluk« 
lan bu tertipten verilir. 

Karayolları Q? M, Bütçesi (S. Sayısı : 23) 
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E - CETVELİ 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1962 malî yılı (E) cetveli kadroları 

(Merkez geçici hizmetliler ücreti) 

Hizmet 

Ödeneğin çeşidi Görevin çeşidi 

Başteknisyen 
Makina Operafr 
Alet Operatörü 

» » 
Organizatör 
Tercüman 

» 
Mutemet 
Teslim alma ve 
Memuru 
Maliyet Teknisy 

Barem içi 
Avukat 

» 
> 

Doktor 
> 
» 

Mütercim 

örü 

Gönderme 

eni 

Aded 

1-
4-
2 
i 
l 
-> 
2 
1 

i 
İ 

20 

! 
1. 
2 
1 
1 
t 
4 

Ücret 
Lira 

1 250 
1 250 
1 100 

950 
1 250 

»50 
800 
800 

600 
600 

1 750 
1 500 
1 250 
1 250 
1 100 

950 
1 750 

süresi 
Ay 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

12 
12 

12 
12 
12 
11 
12 
d2 
12 

Tutan 
Lira 

60 000 
60 000 
26 400 
11 400 
15 000 
34 200 
19 200 
9 600 

7 200 
7 200 

250 200 

21 000 
18 000 
30 000 
13 750 
13 200 
11 400 
84 000 

(îller geçici hizmetliler ücreti) 

11 

31 

191 350 

441 550 

Başteknisyen (Y. Müh., Müh.) 
Başteknisyen 
Makina Enspektörü 
Makina Operatörü 

» » 
» » 

Alet Operatörü 
Makina Tamircisi 
Fenni Tesisatçı 
Organizatör 

7 
8 
5 
•> 
1 
1 
1 
1 
1 

•} 

1 750 
1 250 
1 250 
1 250 
1 100 

950 
700 
800 
950 

1 250 

12 
12 
12 
12 
L2 
12 
12 
12 
12 
12 

147 000 
120 000 

75 000 
30 000 
13 200 
11 400 
8 400 
9 600 

U 400 
30 000 

Karayolları G, M. Bütçesi (S. Sayısı : 23) 
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Hizmet 

ödeneğin çeşidi Görevin çeşidi 

Maliyet Teknisj^eni 
» 
» 
3Î> 

» 
» 

Hesapçı 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 

* 
» 
» 
» 
» 

Ambar Memuru 
» 
» 

Sürveyan 
Mutemet 

» 
» 
» 
s> 
» 

» 
» 

ve Puvantör 

Ambar Memuru Yardımcısı 
Pansumancı 
Müvezzi 

Barem 
Avukat 

» 
Doktor 

% 
s> 
a> 

» 
» 

Mütercim 
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Aded 

! 
i 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
o 

2 
3 
2 
1 
o 

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

72 

2 
o 

.3 
3 
3 
8 
5 
1 

Ücröt 
Lira 

950 
800 
700 
600 
500 
450 
800 
700 
600 
600 
500 
500 
450 
450 
600 
500 
450 
700 
950 
700 
600 
500 
450 
450 
450 
500 
500 

1 500 
1 250 
1 250 
1 100 

950 
800 
700 
600 

1 750 

süresi 
Ay 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
11 
12 
12 
9 

12 
9 

12 
9 
o 
o 

3 
12 
12 
12 
12 
12 , 
12 
9 
3 

12 
12 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

Tutarı 
Lira 

11 400 
9 600 
8 400 
7 200 
6 000 
5 400 
8 800 
8 400 
7 200 

10 800 
12 000 
13 500 
L0 800 
4 050 
3 600 
4 500 
1 350 
8 40Ü 

22 800 
8 400 

14 400 
18 000 
10 800 
8 100 
2 700 

12 000 
6 000 

700 600 

36 000 
30 000 
45 000 
39 600 
34 200 
28 800 
67 200 
36 000 
21 000 

30 337 800 

102 1 038 400 
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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu mazbatası ( î / 3 2 7 ) 

T. C. 
Başbakanlık Ankara : 29 . 11 . 1962 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71/1894/3786 

MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 24 . 11 . 1962 tarihinde kararlaş
tırılan «Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe Kanunu tasarısı» gerekçesi ve ilişik-
leriyle birlikte sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Başbakan 
/. İnönü 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1963 malîyıh bütçesi ile gerçekleştirilecek işlere ait özet 

DSİ. <<enel Müdürlüğü 1963 malî yılı yatırımlar bütçesine mevzu tahsisatla aşağıdaki hizmet
lerin gerçeklcştirilnıesi derpiş edilmiş bulunmak tadır : 

II - İstimlâk ve satınalmalar 
B. M. 

("Of) İstimlâk ve satınalmalar : 1963 yılı bütçesine, istimlâk ve satiTialmalarda kulla
nılmak üzere 50 000 000 lira konulmuş t uı*. 

Bu tahsisatın sarf yerlerine ait cetvel aşağıdadır. 
ödeneğin sarf yerleri (1 000 TL.) 

Barajlar ve 
Bölgeler Santraller Diğer inşaat Toplam 

1 nei Bölge 
2 nci Bölge 
3 neü Bölge 
4 neü Bölge 
5 nci Bölge 
(i nci Bölge 
7 nci Bölge 
8 nci Bölge 
î) ncu Bölge 
10 ncu Bölge 
11 nci Bölge 
12 nci Bölge 
13 neü Bölge 

800 
300 

10 000 

250 
200 

1 000 

1 750 
10 800 
2 170 
3 000 
3 000 
2 700 
4 000 
1 560 
4 700 
550 

1 000 
470 

1 750 

1 750 
10 800 
2 170 
3 000 
3 800 
3 000 
14 000 
1 560 
4 950 
750 

1 000 
1 470 
1 750 

Toplam 12 550 37 450 50 000 
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III - Transfer edilecek yatırım fonları 

îl özel idarelerine : Köy içme suları için il Özel idarelerine transfer edilmek 
üzere bu tertibe 12 500 000 lira konmuştur. 
7478 sayılı Kanun, köylere içme suyu temin vazifesini esas itibariyle DSl ye 
vermekle beraber, köy içme suları programındaki bir kısım, işlerin vilâyetlere bıra
kılması suretiyle vilâyetlerin imkânlarından faydalanmayı da mümkün kılmaktadır. 
Vilâyetlerin yapacakları işler teknik önemi az olan nisbeten küçük işlerdir. Bunlar 
esas itibariyle DSÎ köy su işleri programından tefrik edilmek suretiyle vilâyetlere bı
rakılan işler olmakla beraber, bunların kontrol ve murakabesi yine DSl tarafından 
yapılmaktadır. 
Burada sadece vilâyetlerin personel imkânlarından faydalanılma düşünülmemekte 
köylünün iş birliğini sağlamak için valilerin otoritelerinden faydalanılma hususu 
da diğer bir faktör olarak mütalâa edilmiş bulunmaktadır. 

6200 sayılı Kanunun 41 nci maddesi gereğince ayrılacak işletmeler döner sermayesi : 
Halen işletilmekte olan tesislerden döner sermayeli işletme haline (getirilmesinde .fayda 
mülâhaza edilen işletmelere döner sermaye verilmesinde kullanılmak ve mevcut döner 
sermayeli işletmelerin sermaye tezyidi ihtiyaçlarım karşılamak üzere bu tertibe 500 000 
lira konmuştur. 

V - Etüt ve proje 

Etüt ve proje : DSİ faaliyetlerine yön vermek ve müstakbel ihtiyaçları karşılamak 
ve hali hazır inşaat faaliyetlerini desteklemek üzere 'gösterilen etüt ve proje faaliyetleri 
için bu tertibe 74 800 000 lira konmuştur. 
Bu para ile tahakkuk ettirilecek işler aşağıdadır : 

A) Etüt ve plânlama : 
1. Done toplanması : 

1.1 — Harita : 1.1.1. — 1/5000 li : t 000 000 Ha, 
1.1.2. —• 1/5000 lik baraj rezervuar sahaları 50 000 Ha. 
1.1.3. — Devam eden harita ihaleleri 35 000 liralık. 
1.1.4. — Emaneten yapılan haritalar 2 000 000 liralık. 

1.2 — Hidroloji 
1.2.1. - Akım rasat istasyonları : 
1.2.1. a) İşletilecek istasyon 
1.2.1. b) Yeni açılacak istasyon 
1.2.1. c) Akım ölçüsü istasyonu 

1.3 — Meteoroloji istasyonları : 
1.3.1. - İşletilecek istasyon 
1.3.2. - Yeni açılacak istasyon 
1.3.3. - Kar ölçümü istasyon 

500 
100 
000 

300 
120 
50 

Aded 
» 
» 

» 
» 
» 
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1.4 — Toprak ve drenaj : 
1.4.1. - Arazi amenajmanı 
1.4.2. - Arazi tasnifi (1/25 000 lik) 
1.4.3. - Arazi tasnifi ( 1 / 5 000 lik) 
1.4.4. - Drenaj 
1.4.5. - Toprak analizi 
1.4.6. - Sulama suyu analizi 
1.4.7. - İçme suyu analizi 
1.4.8. - Drenaj sondajı 

1.5 — Temel ve malzeme .-
Temel sondajları 

2. İstikşaf yapılması : 
2.1. - Havzalar 
2.2. - İMiinferit projeler 
2.3. - Münferit ve müteferrik su işleri 
2.4. - Göletler 
2.5. - Alçak jmrajlar 
2.6. - Toprak muhafaza işleri 

3. Plânlama yapılması : 
3.1. - Havzalar 
3.2. - Münferit projeler 
3.3. - Münferit ve müteferrik su işleri 
3.4. - Göletler 
3.5. - Alçak barajlar 
3.6. - Toprak muhafaza işleri 

B) Yeraltı suyu : 
1. Hidrojeolojik etüt : 

Devam eden 12 500 Km2 

Yeni is 50 000 Km2 

75 000 Km 2 

600 000 Ha. 
40 000 
500 000 

» 
.» 

85 000 Aded 
10 000 
7 000 
10 000 ' 

» 
» 

M. 

17 000 M. 

4 Aded 
4 

450 
25 
20 
40 

>> 
50 
150 
25 
2 
20 

» 
» 
» 
» 
» 

Aded 
» 
» 
» 
» 
» 

Toplam 62 500 Kur 

2. Jeofizik etütler : 10 000 Km2 

3. İçme ve kullanma suyu etütleri (Hidrojeolojik) : 500 Aded 
4. Temel sondajları : 21 000 M. 
5. Drenaj sondajları : 10 000 M. 
6. Araştırma sondajları : 270 ad«l kuyuda 50 000 M. 
7. Plânlama işleri r 

Ovalarda 5 Aded 

C) Proje işleri : (Katı proje) 

1. Baraj ve Hidroelektrik santrallar : 
Keşif bedelleri toplamı 3 717 337 000 lirayı bulan 26 aded katı proje yapılacaktır. 
Bunlardan 15 tanesi idarece hazırlanacak, 11 tanesi ise ihale suretiyle yaptırılaeaktıı 
2. Sulama ve ıslahlar : Yapılacak katı proje toplamı 27 aded 
3. 'Tesisler : Yapılacak kati proje toplamı 

D. Su İ. G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 24) 
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D) Araştırma ve lâboratuvar : 
1. Araştırma modelleri : 10 aded mevzu 
'2. Araştırma lâ'boratuvarı : 
Malzeme, kimya, bitüm, beton, zemin ve petrografi lâboratııvarlarında toplam olarak 
48 000 aded deney 
3. Genel araştırmalar : 4 aded 

Tanzim edilmiş tabiî ve suni (göllerde balık üretilmesi etüdü .giderleri : 200 000 T. L. 
Tanzim edilmiş tabiî ve suni göllerde mevcut balık cinslerinin teshili ve buralarda yeti
şebilecek en uygun (Ekonomi bakımından) balık cinslerinin tâyini için İstanbul Üniver
sitesi Hidrobiyoloji Enstitüsü ile de iş birliği yapılarak çeşitli araştırmalar yapılmakta
dır. 

VI - Yeni yapı ve esaslı onarımlar 

DSİ Merkez idare binası ve müteferri tesisleri yapım ve onarımı : Projesi, daha önce
ki yıllarda yarışma ile yaptırılıp jüri tarafından seçilen DSİ Merkez İdare binası inşa
atına 1963 yılında başlanılmış olacaktır. 
Bu maksat için bn bölüme 1 000 000 lira konmuştur. 

VIII. Sosyal Sermaye yatırımları ve onarımlar 

Sosyal yatırımları : 
Yapım : Bu madde ile (teklif edilen 326 809 000 lira ile yapılacak işler özet olanak 
şöyledir : 
A) Sulama ve Drenaj : 
1. Devatm eden : 
a) Büyük su işleri : 22 aded büyük su projesine dâlhil 45 aded işe devam edilecek
tir. 
Bu işlerden 1963 yılında : 42 338 Ha. arazi sulanabilir hale gelecektir. Bu 45 işin 
ikmalinde ise, 167 632 Ha. arazi sıılanıabilecek ve 102 X 106 m3 su iddiharı mümkün 
olaıcalktır. 
b) Münferit ve müteferrik su işleri : 5 aded işe devam edilerek ibu işlerin hitamım
da 2 095 Ha. arazi sulanabilecektir. 1963 yılı 640 Ha. dır. 
2. Yeni işler : 
a) Büyük su işleri : 21 aded büyülk su projesine dâhil 26 yeni iş ele alınacak ve 
bu 26 işin hitamımda 57 225 ha. arazi sulanabilecek, 1 087,5 X 106 m3 su iddilharı müm
kün olacaktır. 1963 yılı faydası 2 815 Ha. dır. 
b) Münferit ve müteferrik su işleri: 20 aded yeni iş ele alınacak ve bu 20 işin ikma
linde 6 178 Ha. arazinin sulanması (mümkün 'olacaktır. 1963 yılı faydası 955 Ha. dır 
e) Yenilem'e : 16 aded mevcut bulama şebekeleri üzerinde rehabilitasyon çalışmala
rı yapılarak bu şebekeler modernime edilecektir. 
B) Taşkından koruma ve kurutma: 
1. Devam eden işler : 
a) Büyük su işleri : 8 aded büyük su projesine dâhil 14 işe devamı edilecek ve bu 
işlerden 1963 yılmda : 6 520 Ha. arazi korunması sıaglanacafctır. Bu 14 işin ikmalinde: 
26 300 Ha. arazi taşkından (korunmuş, 20 aded (Şehir ve köy 'koruma) işi yapulmış 
olacaktır. 

D. Su t G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 24) 



b) Münferit ve müteferrik su işleri: 17 'aded işe devam edilerek 1963 yılında: 600 
Ha. bataklık kurutulaeak, 1924 Ha. arazi taşkından korunmuş olacak, 6 aded köy ve 
kasabanın taşkından korunması işi yapılmış oliaoalktır. Bu 17 işin ikmalinde: 2 846 
Ha. arazi taşkından (korunmuş, 6 aded köy, kasalba ve şehir korumasiyle ilgili iş ya
pılmış olacaktır. 
c) Taşkın ve rüsubat kontrolü : 10 aded işe devanı edilecektir. 
2. Yeni işler : 
a) Büyük su işleri : 2 aded büyük su projesine dâhil 2 aded ikmale matuf işe baş
lanacaktır. 
b) Münferit ve müteferrik su işleri: 38 aded yeni işe başlanacaktır. Bu işlerin hi
tamında 6 975 Ha. arazi taşkından korunmuş olacak ve 26 aded köy ve Ikasaba iko-
runmasiyle ilgili iş ikmal edilmiş olacaktır. 1963 yılında yapılacak işlerde : 2 125 Ha. 
arazi, 21 'aded şehir, kasaba ve iköy taşkından koruma işleri yapılmış 'olacaktır. Ay
rıca 200 Ha. bataklık kurutu'la'caktır. 
e) Taşkın ve rüsubat kontrolü : 5 aded ımevzuda erozyon önleme tedbirleri ele alı
nacaktır. 1961 de 259 Ha. arazi ile 3 mesMn yer korunmuş olacaktır. 
C) Enerji : 
1. Devam eden işler : 9 aded enerji işinle devam edilerek işin 'hitanımda 117 375 Kw. 
lık Hidro - Elektrik talkait 'elde edilecektir. Bu işlerin 1963 faydası 4 885 Kw. ola
caktır. 
2. Yeni işler : Keban, Çiçeroz, Kadıncık, Kovada II, Harşit ve Anamur Hidro - Elek
trik Santralleri ele alınacaktır. 
D) Tesirler : 17 aded tesisin inşaatına devam edilecek ve 23 aded yeni tesis ele alı
nacaktır. 
E) işletme ve bakım : 
1. idame ve onarım : 48 aded sulama, 88 aded ıslah, 9 aded enerji ve 42 aded te
sis olmak üzere 'toplam olarak 187 aded mevzuda işletme ve bakım işleri yapıla
caktır. 
2. Ağaç'landınma ve fidanlık tesisi : 75 aded yerde ağaçlandırma ve 12 yerde do 
fidanlık tesisi işleri yapılacaktır. 

Köy su işleri : 70 000 000 T. L. 
1. Etüt ve proje : 
a)' istikşaf : 2 400 aded köy ve kasaba ile 100 aded askerî garnizona su getiril
mesi için .istikşafı etütler yapılacaktır. 
b)1 Proje : 1 920 aded ¥öy ve «kasaba ile 80 aded askerî garnizon için i eme suyu 
projeleri yapılacaktır. 
2. İnşaat : 
a) Devam eden işler : 
Grup 'köyler 64 grupta 480 aded köy 
Kasabalar 24 » » 
Münferit köy 42 » » 
Askerî garnizon 43 » » 

Toplam 554 aded 

D. Su t. G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 24) 
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b) Yeni işler : 
Grup köyler 25 g r u p t a 120 aded köy 
'Kasaba 24 » » 
"Münferit: köy 28 » » 
Islah ve ikmal edilecek köy içme suyu 50 » » 
Askerî Garnizon 13! » » 

Toplam 235 aded 

e) Sondaj : 1.00 aded köyü yera l t ı suyu vasıtasiyle içme suyuna k a v u ş t u r m a k için 
gerekli içme suyu sondajları yapılacaktır. 

773 Ankara kanalizasyonu : 1 . 200 000 T. L. mevcut şebekenin ıslaflı ve onarımı ile şe
bekeye bâzı zaruri ilâveler yapılacaktır. 

IX - Makina ve teçhizat şatoalınması ve onarımı 

781 Makina ve teç'hizat satın alınması ve onarımı : 90 000 000 T. L. 
Bu tahsisatla makina parkının tecdit, takviye ve idamesi yapılarak 
1. Hurdaya ayrılması gerekenlerin yerlerine yenileri alınacaktır. 
2. Parkta, mevcudolnnyan, fakat işler için gereOdi bulunan bâzı yeni maikinalar te
min edilecekti!'. 
3. Yedek parça ihtiyacı makina parkının işletme ihtiyaçlarına uygun şekilde kar
şı 1 anacaktır. 

DSÎ Genel Müdürlüğünün 1963 yılı (A/ l ) bütçesi yatırım dışı kalan giderler için 34 527 880 
lira, ve (A/2) yatırım giderleri için de 074 900 000 lira olmak üzere 709 427 880 lira olarak 
hazırlanmıştır. 

Bütçeye konulan ödeneğin mııdirp sebepleri bö lüm ve ınadde itibariyle hizalarında gösternV 
miştir. 

B. M. 

201 11 Merkez memurları maaşı : 1 772 400 172 kanuni kadronun bir yıllığının tutarı 
220 800 ( I ) cetveline alman 31 kadronun bir yıllığınım 

tul arı 

1 551 600 lAülî kadroların1 bir yıllığının tutarı 
309 400 263 sayılı Kanuna göre 1962 yılı bütçesine ya

pılan zam 
139 000 25 . 1 . 1962 tarih ve 5 sayılı Kanuna göre 

1963 yılında yapılması gereken zam 

2 000 000 1963 yılı teklifi. 
12 Villâyctler memurları ma

aşı : 3 875 400 487 kanuni kadronun bir yıllığının tutarı 
723 600 (i/) cetveline alınmış olian 112 kadronun bir 

yıllığının, tutarı 

3 151 800 375 i'iilî kadronun bir yıllığının tutarı 

I). Su t. O. M. Bütçesi (S. Sayısı : 24) 



630 200 263 sayılı Kanuna müsteniden 1962 yılı büt
çesine yapılan zam 

272 000 25 . 1 . 1962 tarih ve 5 sayılı Kanuna göne 
1963 yılında yapılması gereken zam 

4 054 000 1963 yılı bütçe teklifi 

11 Merkez hizmetlileri ücreti : 3 061 800 D) cetvelinde bulunan kadroların bir yıllığı
nın tutarı 

612 200 1962 yılında 263 sayılı Kanuna göre yapılan 
zam 

306 00ü 25 . 1 . 1962 tarih ve 5 sayılı Kanuna göre 
1963 yılında yapılması gereken zam 

3 980 000 1963 vılı bütçe teklifi 

12 Vilâyetler hizmetlileri üc
reti : 9 181 200 

1 760 400 
993 960 

Bu sene ilâve olunan kadrolarla beraber (D) 
cetvelinde bulunan kadroların bir yıllığının tu
tarı 
263 sayılı Kanuna göne yajnlan zam 
25 . J . 1962 gün ve 5 sayılı Kanuna göre 1963 
yılında yapılacak zam 

11 935 560 1963 yılı bütçe teklifi 

11 Merkez geçici hizmetlilteri 
ücreti : 245 400 

48 600 
37 000 

Bu sene Hakanlar Kurulu kararı ile muvakkat 
mahiyetteki geçici hizm>etlil<er için alınan kad
roların bir yıllığının tutarı 
1962 yılında 263 sayılı Kanunla yapılan zam 
25.1..1962 gün ve 5 sayılı Kaımınlıa yapılan zam 

12 Vilâyetler geçici hizmetli
ler ücreti : 

331 000 1963 yılı bütçe teklifi 

551 400 İler sene Bakanlar Kurulundan muvakkat ma
hiyetteki hizmetler için alman kadroların bir 
seneliğinin tutarı 

109 600 263 sayılı Kanunla 1962 yıla bütçesinde yapılan 
zam 

83 000 25 . 1 . 1962 gün ve 5 sayılı Kanunla 1963 yı
lında yapılması gereken zam 

744 000 1963 vılı teklifi 

D. Su t. G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 24) 
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204 

206 

209 

210 

218 

Ecnebi uzman ve hizmet
lilerle bunlara yardımcı 
personelin ücretleri : 922 000 Muvakkat mahiyet arz eden hizmetler için ec

nebi uzman ye yardımcı personeli için her sene 
Bakanlar Kurulundan alman 'kadroların bir 'se
nelik tu tan 

4I7S ye 4598 sayılı .'kanunlar gereğince yapılacaık zam ye yardımlar 

i A ra. 

11 

12 

2)1 

22 

31 

32 

40 

'Merkez .memurları ço
cuk zammı 
Vilâyetler memurları ço
cuk !zammı 
Merkez memurla rı do
ğum yardımı 
Vilâyetler memurları do
ğum yardımı 
Merkez memurları ölüm 
yardımı 
Vilâyetler memurları 
ölüm yardımı 
Yakacak zanımı 

10 

41 

2 

5 

2 

o 
1 

000 

000 

000 

000 

000 

000 
500 

5 000 \- Geçen senenin tahsisatları aynen teklif edil
miştir. 

65 1 00 J 

'5434 sayılı Kanun gereğince T. 0. Emökli Sandığına yapılacak' ödemeler 

11 % 6 Emekli keseneği ve 
% 25 giriş kesenekle-
riyle artış farkları 

12 % 1 ek karşılıklar 
13 Emekli ikramiyesi 
14 Sandık yönetim 'mas

rafları 
15 Diğer masraflar 

Temsil tahsisatı 

1 
1 '360 031 | 201 ve 202 nei bölümlerden maaş al 

226 740 I mur ve müstahdemlerden 5434 sayılı 
25' 000 [- gereğince kesilerek T. C Emekli Sa 

I verilmesi gereken paraların karşılıkla 
22 510 | hesa'b'edilerek 'bütçeye aıkse'1 tiril mistir. 
4 000 I 

an me-
Kanım 
ıdığına 
rı olup 

1 mS 281 J 

Kasa tazimin atı 

4 200 

45 225 

5027 ve 7244 sayılı kanunlara göre ödenen Oe-
nel Müdürlük makam tahsisatı 175X175=--: 
350X1.2=4 200 

7398 sayılı Kanun gereğince muhasip ye vez
nedarlara verilmekte olan kasa tazminatı 
olup bilhesap tesbit edilmiştir. 

D. Su t G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 24) 
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302 
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20 
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60 

303 

304 

11 

12 

21 
9.9 

305 
11 
12 

306 Giyecekler 50 000 

307 Yolluklar 
10 Daimî vazife yolluğu 70 000 

20 Muvakkat vazife yolluğu 40 000 

Senelik ihtiyaçlar nazarı itibara alınarak tes
bit edilmiştir. Şimdiye 'kadar bürol giderleri
ne ait ihtiyaçların bir kısım hizmetlerin ica
bına göre yatırım giderlerinden temin edil
mekte idi. Bütçenin samimiyet prensibine 
uyularak 1963 yılında bu (harcamalar kendi 
bölümlerinden temin edileceğinden 453 000 
lira fazla ödenek teklif edilmiştir. 

B'öl'gelerin bu altı maddedeki senelik ihtiyaç
ları göz önünde bulundurularak tes'bit edil
miştir. Büro giderlerinin yatırımlardan değil 
'bütçenin samimiyet prensibime uyularak 1968 
yılında kendi tertiplerinden ödenmek maksa-
diyle 453 000 lira fazla tahsisat teklif edil
miştir. 

Gecen senenin tahsisatı aynen teklif edilmiştir. 

Giyiım eşyası verilmesi icabedenlerin adedine göre 
hesabedilerek teklif edilmiştir. 

Sene içinde nakil ve tâyinleri yapılacak persone
lin yolluklarını karşılamak üzere teklif olunmuş
tur. 

Sene içinde iş icabı olarak vukubuiaeak muvak
kat vazife seyahatlerine ait yolluklarının karşı
lanması için. 

Merkez büro 
Kırtasiye 
•Döşeme 
Demii'baş 
Öteberi 
Aydınlatma 
Isıtma 

giderleri : 

Vilâyetler büro giderleri : 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi 
Aydınlatma 
Isıtma 

Basılı kâğıt ve defterler: 

40 000 ^ 
50 000 
56 000 
50 000 [ 

174 000 | 
130 000 | 

500 000 J 

50 000 ] 
100 000 | 
100 000 | 
50 000 \. 
75 000 | 

150 000 | 

525 000 J 

7 500 

Posta, telgraf ve telefon 
giderleri : 
Merkez posta ve telgraf 
ücretleri 
Vilâyetler posta ve telgraf 
ücretleri 
Merkez telefon masrafları 
Vilâyetler telefon masraf
ları 

Kira 
Merkez 
Vilâyetler 

1 
60 0001 Merkez ve vilâyetlerin yıllık harcamaları nazarı 

dikkate alınarak tesbit edilmiştir. PTT giderle-
60 0001 rinin bir kısmı şimdiye kadar yatırım bütçesin-

240 000 l den temin edilmekte idi. Bütçe samimiyet pren
sibine sadık kalarak 1963 yılı bütçesinde kendi 

90 000 I tertiplerinden ödeneceğinden 202 500 lira fazla-
— -1 lık bundan ileri gelmiştir. 
450 000J 

1 000 000 
1 000 000 

2 000 000 

l Mevcut mukavelelerine göre tesbit edilmiştir. 

J 

D. Su î . G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 24) 
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40 Ecnebi memleketler yolluğu 

50 Ecnebi uzman ve hizmet
lilerle bunlara yardımcı 
personelin yollukları 

92 6245 sayılı Kanunun 49 
ncu maddesi gereğince 
ödenecek tazminat 

308 4598 ve 7351 sayılı kanun
lar ıgereğince ödenecek te
davi masrafları ve yolluk
ları ile teçhiz ve tekfin 
masrafları 

10 Merkez 
20 Vilâyetler 

50 000 Batı dünyasında su isleri mevzularındaki ilerle
me ve yenilikleri yakinen tetkik ve komşu devlet
lerle müştereken faydalanılmakta olan sularla 
ilgili müşterek çalışmalara katılacak elemanların 
yevmiye ve yolluklarını karşılamak üzere geçen 
yılın taihsisatı 16 250 lira fazlasiyle 50 Ö00 lira 
olarak teklif edilmiştir. 

45 000 Mukaveleli yabancı uzmanlar ile, bunlara yar
dımcı personelin yollukları karşılığı olarak teklif 
edilmiştir. 

2 000 000 6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 ncu maddesi 
gereğince verilmesi ieabeden tazminat karşılığı
dır. 

2 205 000 

10 000 
20 000 

30 000 

403 

407 

419 

30 
40 

Tenisi! masrafları 

Muhasebei Umumiye Ka
nununun 48 nci maddesi
ni ilgilendiren masraflar : 
Kreriverilecek paralar 
'Mahkeme '.harçları 
Ma hkem e nı a s raf 1 a v\ 

12 

10 
20 

537 

000 

000 
000 
300 

] Bu bölümün her iki maddesinde müşahede edilen 
12 500 lira artış hasta memurların ilâç ve tedavi 
masraflarını karşılamak için teklif edilmiştir. 

[• Merkezide 145, vilâyetlerde ise 375 memur vardır. 
Teklif olunan tahsisat memur adedine nisbet 
edildikte senede bir memura tedavi ve ilâç bedeli 
olarak 57,70 lira isabet etmektedir. 

Geçen yılın tahsisatı aynen teklif edilmiştir. 

Geçen yılın tahsisatı aynen teklif edilmiştir. 
Geçen yılın tahsisatı aynen teklif edilmiştir. 
Geçmiş yılların 'harcamaları nazarı itibara alına
rak bu bölümün tahsisatı 212 700 lira noksanı ile 
537 300 lira olarak teklif olunmuştur. 

D. Su İ G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 24) 
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Lira 

425 Ecne'bi memleketlere 
gönderilecek öğrencile
rin her çeşit masrafları 

Yabancı memleketlerde okuyan halen 15 öğ
renci vardır. Millî Eğitim Bakanlığiyle yapı-

537 641 lan temasta her öğrenci için bulundukları mem
leketlere göre tesbit edilmiş masraflar ve veri
lecek ücretler aşağıda 'arz edilmiştir. Geçen yı
la nazaran müşaihede edilen 212 700 lira artış 
yeniden, drenaj, sulama, su ekonomisi, su taş
kınları dallarında eleman yetiştirilmesi için 
ilâve olunan 10 öğrencinin masraflarının kar
şılığıdır. Teşkilâtımızın bugün ve bundan son
ra bu branşlarda yetişmiş mütehassıslara şid
detle ihtiyacı vardır. 

Amerika Almanya Holânda İtalya 

Aylılk 
Ek ödenek 
öğretim masrafı 
Sömestr ücreti tetkik ve tedavi 

15.360.00 
960.00 

6.720.00 
4.160.00 

10.465.44 
670,74 

5.056.00 
5.120.00 

14.950.08 
638.80 

4.330.00 
3.200.00 

11.117.28 
038.80 

4.330.00 
3.200.00 

450 Üniversite ve yüksek 
okullarda okutulacak 
öğrencilere verilecek 
burslar 228 750 

27.200.00 91.312.18 23.118.88 19.286.08 

Gideceği 
memleketler 

Amerika 
Almanya 
Holânda 
İtalya 

Beher 
öğrencinin 

Öğrenci bir yıllık 
adedi masrafı Tutarı 

3 
10 
3 
9 

27 200 00 81 600 00 
21 312 18 213 121 80 
23 118 88 69 356 64 
19 286 08 173 574 72 

25 537 653 16 

DSİ. Genel Müdürlüğü namına okutulan öğren
ci adedi 75 tir. Beher öğrenciye 250 lira burs 
ve senede bir defaya mahsus 'olmak üzere 50 
lira kayıt, hare için verilmektedir. 

Talebe 
adedi 

Burs 
miktarı 

Müddet 
ay 

75 
75 

X 
X 

250 
50 

X' 
X 

12 = 225 000 
3 750 

228 750 

D. Sn î . G. M. Bütçesi (S. Sayısı: 24) 
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Yayın giderleri r 
10 Satmalına ve abone 

20 Başka her- çeşit gider
ler 

Staj giderleri 
10 4489 sayılı Kanıma göre 

staj için ecnebi memleket
lere gönderileceklerin yol
lukları ile başka her çeşit 
giderleri 

20 Teknik yardımdan fay
dalanmak suretiyle ecnebi 
memleketlere gönderilecek
lerin yolluk ve yevmiyeleri 

10 000 Merkez ve bölgelerin llesmî Gazete abone be
dellerini! ve idarenin çeşitli kanun ve dergile
rini satmalabilmelk için 'bu maddenin tahsisatı 
."> 000 lira fazlasiyle satıuala'bilmek için bu mad
denin ta'lısisatı 5 000 lira. fazlasiyle teiklif edil-
! i niş tir. 

7 000 Geeen vılın tahsisatı av iven teiklif edilmiştir. 

20 000 Bu madde bu sene açılmıştır. 4489 sayılı Kanu
na göre yabancı memleketlere gönderileceklerin 
yollukları ile her türlü giderlerini karşılamak 
üzere teklif edilmiştir. 

320 000 1963 yılında Amerika'ya 25 eleman gönderile
cektir. Ve 25 eleman gelecektir. 

HESABI 

25 X 

25 X 4 X 288 

25 X 120 

25 X 311 

11 070 = 276 750 Gidiş geliş 
uçak bedeli 

= 28 800 Yevmiye (iki 
gün gidecek
ler için iki 
gün dönecek
ler için) 

^ 3 000 Rapor (Gide 
çekler için) 

7 775 Pasaport be
deli (gidecek
ler için) 

3 675 Amerika'dan 
dönecek ele
manların böl
gelerine gidiş 
yolluğu 

320 000 

D. Su t. G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 24) 
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Milletlerarası münasebet
lerin gerektirdiği gider
ler. 

10 Kurum ve derneklere ka
tılma payı 

20 Kongre, konferanslara ve 
misyonlara iştirak edecek
lerin yolluk ve giderleri 

Fuar, sergi ve teşhir mas
rafları 

10 Fuar umumi masrafları 
20 Sergi ve teşhir masrafları 

Kurs giderleri 

24 000 Geçen yılın tahsisatı aynen teklif edilmiştir. 

130 000 Muhtelif yabancı memleketlerinde aktedilecek 
10 kongre ve konferanslara iştirak edecek 11 
elemanın yolluk ve yevmiyelerini karşılamak 
üzere teklif edilmiştir. 

40 000^ İzmir Fuarına iştirak etmek üzere teklif edilmiş-
5 000\ tir. 

225 000 
Her sene muhtelif dallarda kurslar açılmakta
dır. Bu kurslarda da 420 öğrenci okutulmakta
dır. Bunların yevmiyeleri, yollukları ve kurs 
süreleri aşağıda gösterilmiştir. Beher kursiyere 
10 lira yevmiye hesab edilmiştir. 

Yevmiye Gün 

60 000 = 10 X 60 X 

30 000 = 10 X 100 X 

6 000 = 10 X 30 X 

24 000 = 10 X 80 X 

Kursiyer 
adedi 

100 

30 

20 

30 

Sondör, başson-
dör ve muavin 
kursu 
Sürveyan kur
su 
Santral perso
neli kursu 
Ambar memu
ru kursu 

120 000 

60 000 = K) X 200 
120 000 
10 000 
5 000 
5 000 

25 000 

Kursa celbedileceklerin yollukları : 
I. 420 kursiyerden 300 taşradan gelecektir. Va
sati olarak beher kursiyere 200 lira yolluk ve 
yevmiye ödenecektir. Bu hesaba göre : 
Yolluklar 
Yevmiye (10 lira hesabiyle kurs yevmiyesi) 
Eğitim malzemesi 
Onarım ve temizleme 
Gezi masrafları 
Hariçten getirilecek konferansçıların konferans 
ücreti 

225 000 

D. Su î. G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 24) 
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477 Makina eğitim merkezinde DSİ perso
nelinin eğitim ücretleri ile yevmiye ve 
yollukları 450 000 

501 

502 

Geçen yıl borçları 

Eski yıllar borçları 
10 1958 - 1961 yılları borçları 
20 1928 - 1957 yılları borçları 

505 Hükme bağlı borçlar 

100 000 

50 000^ 
5 000 \ 

Makina eğitim merkezinde açılacak kuralarda 
eğitim görecek personelin yolluk ve yevmiyele
ri ile eğitim ücretleri için teklif edilmiştir. 

Geçen yıllarda bu bölümden yapılan harcamalar 
göz önünde bulundurularak teklif edilmiştir. 

Evvelki yılların harcamaları göz önünde bulun
durularak teklif edilmiştir. 

653 

705 

712 

714 

731 

732 

250 000 Eski yılların harcamaları göz önünde bulundu
rularak teklif edilmiştir. 

DSÎ Genel Müdürlüğü me
mur ve müstahdemlerinin 
Biriktirme Sandığına (Me
mur ve müstahdemlerin öğ
le yemeklerinde kullanıl
mak üzere) 60 000 Geçen yılın tahsisatı aynen teklif edilmiştir. 

II - İstimlâk ve satmalmalar : 
İstimlâk ve satmalmalar : Geçen yıla nazaran 10 milyon lira noksaniyle 50 milyon 
lira olarak teklif edilmiştir. 

III - Transfer edilecek yatırım fonları : 
İl özel idarelerine : Geçen yıla nazaran 500 bin lira fazlasiyle 12.5 milyon lira ola
rak teklif edilmiştir. 
Bu ödeneğin illere tevzii ile aynî ve nakdi yardım miktarları Bayındırlık Ba
kanlığına yapılacaktır. 
6200 sayılı Kanunun 41 nci maddesi gereğince ayrılacak işletmeler döner serma
yesi. 

Geçen yıla nazaran 100 bin lira noksanı ile 500 bin lira olarak teklif edilmiştir. 
Bu tahsisat, mevcut işletmetlerden döner sermayeli hale getirilmesinde fayda mü
lâhaza edilenler arasından intihabedileeek en uygun işletmelere verilecek serma
yelerle mevcut işletmelerin sermaye tezyidinde kullanılacaktır. 

V - Etüt ve proje : 
Etüt ve proje : Geçen yıla nazaran 17 060 000 lira fazlasiyle 74 800 000 lira olarak 
teklif edilmiştir. 
Bunun takriben 19 milyon lirası Etü t ve Plânlama, 11.5 milyon lirası yeraltı suyu, 
10 milyon lirası, katî proje, 1 milyon liarsı araştırma, mütebakisi de çeşitli «atm-
almalarla personel giderlerine harcanacaktır. 

Tanzim edilmiş tabiî ve suni göllerde balık üretilmesi etüt giderleri. 
Yeniden ihdas edilmiş bulunan bu fasla 200 000 lira teklif edilmiştir. 

D. Sn î . G. M. Bütewi (S. Sayısı : 24) 
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VI - Bina yapım : 
DSÎ merkez idare binası ve müteferri tesisleri yapım ve onarımı : Projesi daha ev
velki yıllarda yarışma ile yaptırılan ve jürü tarafından seçilen DSİ merkez idare 
binası inşaatının 1963 yılı giderleri olarak 1 milyon lira teklif edilmiştir. 

VIII - Sosyal sermaye yatırımları ve onarımlar : 
Sosyal sermaye yatırımları : 
Yapım - Geçen yıla nazaran 10 959 228 lira fazlasiyle 326 809 228 lira olarak tek
lif edilmiştir. 
Bu tahsisatla, daha evvelki yıllarda taahhüde bağlanmış olan işlerin gerektirdiği 
masraflarla Devlet Plânlama Teşkilâtınca 1963 te yeni iş olarak ele alınması kabul 
edilen bâzı büyük ve yine mezkûr teşkilâtça tesbit edilen limitler dâhilinde 
ele alınacak küçük su işlerinin gerektirdiği giderler karşılanacaktır. 
Onarım - Geçen yılın aynı olarak (24) milyon lira teklif edilmiş olup bu tah
sisatla işletmeye açılmış olan tesislerin onarım hizmetleri ifa edilecektir. 

Köy su işleri : Gecen yıla nazaran 3 329 000 lira fazlasiyle- (70) milyon lira ola
rak teklif edilmiştir. 
Bu tahsisat münhasıran DSÎ eliyle sarf edilecek olup vilâyetler 'tarafından yapılacak 
sarfiyat 712 nci bölüme konmuştur. 

Ankara kanalizasyonu yapım ve onarımı : Geçen yıla nazaran 700 bin lira fazlasiyle 
1 200 000 lira konmuştur. 
Bu tahsisat ile kanalizasyon şebekesine yapılması zaruri bâzı ilâvelerle, mevcut şebe
kenin ıslah ve onarımının gerektirdiği masraflar karşılanacaktır. 

IX - Makina ve teçhizat satmalımı ve onarımı : 
Taşıt, makina ve teçhizat satmalmması ve onarımı : Bu bölüme konan 90 milyon 
lira tahsisat geçen yıl bütçesinde yer alan 791 nci ve 792 nci bölümlerde derpiş edilen 
hizmetlerin karşılığıdır. Bununla mevcut makina parkının tecdit, takviye ve idamesi 
temin edilecektir. 

X - Borçlar : 
6200 «ayılı Kanunun 2 nci maddesi gereğince çıkarılan !% 5 faizli 1954 istikrazı : 
Faiz, itfa ve genel giderler karşılığı olarak ödeme plânına göre 2 373 500 lira kon
muştur. 

5977 sayılı Kanunla-tasdik olunananlaşma gereğince temin olunan 25 200 000 do
larlık kredi. 
Faiz, itfa ve genel giderler karşılığı olarak, ödeme plânına göre 17 517 272 lira 
konmuştur. 

XI - Yatırım hizmetleri geçici görev yolluğu : 
Yatırım hizmetleri geçici görev yolluğu : Geçen yılın aynı olarak 4 milyon lira 
teklif edilmiştir. 

D. Su 1 G. M. Bütçesi . (S. Sayısı : 24) 
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Yaitınmlann kısım ve bölümleri hakkında 1963 analı yılı Bütçe Kanununa bağlı (R) cetvelin

deki ilgili esaslar uygulanır. 
Aynca : 
1. Geçici işgal veya istimlâk suretiyle elkonan afazide hasara uğrayan mahsul tazminatı 705 

nei bölümden; 
2. a.) Tanzim edilmiş tabiî ve suni göllerde balık üretilmesi etüdü masraf lan, 
b) Btüd işleriyle ilgili sondaj ekipmanlarım rı yedek parça ve onanın giderleri, 
e) Greııel bütçeye bağlı (R) formülünün V —Etüt ve proje kısmında zikrolunau hizmetlerle 

ilgili eserlerin telif ve tercüme haklarının s'atınalınması bedelleri, 

B. M. 

731 

771 

781 

Bölümden; 
3. a) Sosyal sermaye yatırımlarının ımütemmilmi mlahiyetinde olan bina, lojman, ta
mirhane ve benzeri binaların yapım ve onarım masrafları, 
b) Genel hütçeye bağlı (R) formülünün, VI — Yeni yapı ve esaslı onananlar, VII — 
Fabrika, imalâthane, çiftlik binaları, tamirhaneler, depolar v. s. ısatınalınması, yapımı 
ve onarımları, VIII — Sosyal sermaye yatırımları ve esaslı onarımları kısımlarımda 
ziferoluınan hizmetlerle ilgili her türlü (basılı ©serlerin ısatınalınması (bedelleriyle dü
zenlenmelerinin zaruri kıldığı bütün güderler (telif ve tercüme haklarının satmalıu-
ması dâhil); 

Bölümünden; 
4. a) Trafik kazaları ile ilgili tazminat, 
b) Taşıt, makina ve teçhizat satın alınması ve onarımı .hizmetleriyle ilgili her türlü 
basılı eserlerin saitınalınıması bedelleriyle bunların düzenlenmesinin zaruri kıldığı bü
tün giderler (Telif ve tercüme haklarının s>atınalmması dâhil); 
e) Taşıt, makina, teçhizat .satmalı nrn&ısı ve onarımı ile ilgili! çalışmaların yapıldığı 
yerlerin, yönetim giderleri, 

Bölümünden; ödenil*. 

1 işletme müesseselerinden 
alınacak varidat 

2 Tesis ve ortaklık gelirleri : 
1 Devredilen tesislerden ve

ya ortaklıklardan alınacak 
bedel ve paylar 

2 Hidro - elektrik tesislerin
den elde edilecek gelirler 

işletmelerde mükellefler
den tahsil olunacak amor
tisman ve isletme ücretleri 

300 000 Altı aylık tahsilat nazarı itibara alınarak 
300 000 lira olarak tahmin edilmiştir. 

5 700 000 5 700 000 lira olarak tahmin edilmiştir. 

30 000 000 Demirköprü, Kemer ve Hirf anlı hidro - elektrik 
santrallerinden üretilen ve Btibank tarafın
dan satılan enerji karşılığı olarak mezkûr mü
esseseden bu yıl 30 000 000 liranın tahsil edi
leceği tahmin edilmiştir. 

13 000 000 Sulama tarifelerinde yapılan değişiklikler do-
layısiyle geçen yıla nazaran 7 000 OOOJüra faz-
lasiyle tahmin edilmiştir. 

D. Su Î / G . M. Bütçesi (S. Sayısı : 24) 
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Menkul satış, gayrimenkul 
satış ve kira bedelleri l 000 000 

Mütaahhitlerden alınacak 
gecikme cezası ve sair taz
minat ve mütaahhitlerin 
irat kaydolunan teminat 
paraları 1 000 000 

Mütaahhitlere verilecek 
makina, alât ve edevat, de
po ve arazi kira bedelleri 4 500 000 

Teberrular, lâboratuvar 
tahlil ücretleri, çeşitli va
ridat 3 000 000 

Devlet bütçesinden yapıla
cak yardımlar : 

1 Yatırımlar dışı masraflar 
için verilenler 

2 Yatırımlar için verilen 643 379 880 

Geçen yıllardan devreden 
nakit 7 548 000 

Geçen yıla nazaran 500 000 lira fazlasiyle tah
min edilmiştir. 

G-eçen yılın varidatı aynen tahmin ve 
edilmiştir. 

teklif 

Altı aylık tahsilat nazarı itibara alınarak ge
çen sene tahmininin tahakkuk etmiyeceği an
laşılmış olduğundan 3 500 000 lira noksaniyle 
4 500 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

Altı aylık varidat naızarı itibara alınarak 
500 000 lira fazlasiyle tahmin ve teklif edil
miştir. 

1963 yılı (A/ l ) cetvelinin tutarı 34 527 880 
liradır. Tahmin edilen varidat tutan ise 
66 048 000 lira olduğundan yatırım dışı mas
raflar için tahsisat teklif edilmemiştir. 
1963 yılı yatırım bütçesi yekûnu 674 900 000 
liradır. Bu miktardan varidat fazlası olan 
31 520 120 lira tenzil edildikten sonra yatırım
lar içlin 643 379 880 lira teklif edilmiştir. 

7 548 000 lira olarak tahmin edilmiştir. 

D. Su t. G. M. Bütçesi (S. Sayısı: 24) 
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Rapor 
•i Ocak 1963 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

Devlet Su İşleri Gene) Müdürlüğü 1963 malî yılı bütçesi hakkında hazırlamış olduğumuz rapor 
ilişikte sunulmuştur. 

Arz olunur. 

DrSÎ Genel Müdürlüğünün 1933 bütçe yılı hakkında rapor 

Milletçe, demokrasi düzeni içinde hızla kalkınma isteğimizin gerçekleşme imkânlarını formüle 
eden Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında stı işleriyle ilgili faaliyetler (Enerji, hizmetler ve (izcilik
le tarım) sektörleri içinde mütalaa edilmiş bulunmaktadır. 

Bu suretle başlıca temel yatırımlarımızın tahakkuk ettirilmesinde kendisine çok büyük vazifeler' 
düşmekte olduğunu gördüğümüz DSİ denel Müdürlüğünün 1963 malî yıllı bütçesi hakkındaki raporu
muzu- : 

a) DSt nin-kuruluşu ve çalışma alanları. 
b) Bugüne kadar yapılan yatırımlarda elde edilen netieeüler. 
o) 1962 yılı istihsali. 
d) Birinci Beş yıllık kalkınma Plânında DSİ nin yeri. 
e)' 1963 bütçesinin ana hatları. 
f) ' 1963 yılı yatırımlarının tahlili ve 1963 yılı istihsali. 
ıg) 'Teklif ve temenniler 
Olmak üzere. (7) bölüm içinde kısaca ifade edeceğiz. 

a) DSİ nin kurulum ve çalışma alanları: 

DSt Gen'el Müdürlüğü 6200, 7478 ve 178 sayılı kanunlarlla kendisine verilen vazifeleri yap
makta olan bir teşkilâttır. 

Katma bütçeli olarak 6200 sayılı Kanunla 1954 yılında kurulmuş olan hu teşkilât bir genel 
müdürün idaresi altında merkez ve taşra teşkilâtından terekkübetmektedir. 

Merkez teşkilâtı 9 daireden, taşra teşkilâtı ise 13 hölge müdürlüğü ve f> döner sermayeli 
işletmeden ibarettir. 

6200 sayılı Kanunun 1 ned maddesinde DSÎ nin yerüstü ve yeraltı sularının zararlarını Ön
lemek ve bunlardan çeşitli yönUlerden faydalanmak maksadiyle kurulmuş olduğu belirtilmiştir. 

Kanunun bu ve mütaakıp -maddeleri bir arada mütalâa edilince DSİ nin vazifelerini memle
ketin tabiî servetlerinden olan su kaynaklarının geliştirilmesi ve işletilmesi şeklinde hulâsa et
mek mümkündür. 

7478 sayılı köy içme suları hakkındaki kanunla köylere ve nüfusu 3 000 den aşağı olan kasa
balara içme suyu temini ve 178 sayılı Kanuulla da askerî garnizonlarla su getirilmesi işleri, yine 
DSt ye verilmiş bulunmaktadır. 

Su kaynaklarımızın inkişaf ettirilmesi için DSİ iki istikâmette çalışma yapmaktadır. 
1. Yerüstü sularının geliştirilmesi, 
2. Yeralftı sularından faydalanma imkânlarının aranması. 
Bilindiği üzere yerüstü suları için başlıca problem su miktarı ile ihtiyaçlar arasındaki denge^ 

sizliktir. Bu dengesizlik bâzı yerlerde suyun zararlı olacak ölçüde fazlalığı, bâzı yerlerde de 
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ihtiyacın çok dununda kalması şeklinde tezahür ederek izalesi zaruri birtakım hallerin doğm»-
sına sebebolmaktadır. 

Su çokluklarında taşkından koruma, bataklık kurutma ve drenaj tesisleri yapılmakta olup 
su "kıtlıklarına karşı da baraj ve gölet gibi tesisler inşa edip su iddihar .edilmekte, bu sularla 
sulama yapmak üzere sulama şebekeleri vücuda getirilmektedir. Yine bu faaliyetUerle birlikte 
enerji üretme imkânlarından faydalanılarak hidro - elektrik santraller kurulmaktadır. 

Ayrıca susuz köy ve 3 000 den az nüfuslu kasabalarla 'askerî garnizonların içme suları tesis
leri yapılmaktadır. Yerüstü suyunun bulunmaması veya temrini çok pahalıya malolması halle
rinde yeraltı sularından faydalanılmaktadır. 

Bunlardan maada, DSÎ yapılmış su tesislerinin işletme, bakım ve onarım işlleriyle de. meş
gul olarak bu tesislerden faydalanma ve tesis lerin idamesi işlerini de sağlamaktadır. 

DSÎ yukarda izah 'ettiğimiz bu önemli işleri tahakkuk ettirebilmek için faaliyetlerini üç saf
hada tanzim etmektedir. 

1. 3 t ü t ve plânlama çalışmaları, 
2. Proje ve inşaat çalışmaları. 
3. İşletme ve idame işleri. 
Etüt ve plânlama çalışmaları ile mevzular meydana çıkarılmakta, ekonomik ve fizikî bakım

dan kabiliitışa olup olmadıkları incelenerek inşaat programlarına girmesi gereken mevzular 
tesbit edilmekte, proje ve inşaat çalışmaları i le de inşaat programına alınan bu idlerin proje
leri hazırlanmakta ve inşaat yapılmaktadır. 

İşletme ve idame çalışmalarına geline?, bu çalışmalarla, inşa edilen tesisler işletilmekte ve 
bu işletme fonksiyonunun gereken şekilde ve devamlı surette ifa edilebilmesi için de bunların 
idamesi (Bakım ve onarım suretiyle) yapılmaktadır. Plânlamada gözetilen gayretlerin tahak
kuku işletmenin kıriterlerini teşkil etmektedir. 

b) Bugüne kadar yapılan yatırımlar ve elde edilen neticeler : 

Yurdumuzda su işleri faaliyetleri 1937 yılında büyük bir önem kazanarak 3132 sayılı Ka
nunla 31 milyon liralık sâri taahhüt yetkisi verilmiş ve yurt ölçüsünde faaliyete geçilmiştir. 

Su işlerinin bu önemi yıldan yıla daha iyi anlaşılarak 1937 yılında 2 401 087 lira olan ya
tırım bütçesi 1962 yılında 642 659 110 liraya erişmiştir. 

Böylece son 26 yıl zarfında takriben 4 milyar lirası bütçelerden ve 1 milyara yakın kısmı 
da kredi ile olmak üzere (takriben 5 milyar liralık yatırım yapılmış bulunmaktadır. 

Bu yatırımlarla elde edilen neticeler umumi olarak şöyledir. 
200 00 Ha. m üstünde sulama, takriben 90 000 Ha. kurutma, 250 000 Ha. m üstünde taş

kın önleme, 300 000 Kw. kadar da enerji tesisleri vücuda getirilmiş ve memlekette mevcut 
60 bin civarında köy ve mahalle ile, nüfusu 3 000 den aşağı kasabalar ve garnizonlardan takri
ben yarısı iyi içme suyuna kavuşturulmuştur. 

e) 1962 malı yth istihsali : 

1962 malî yılı bütçesi ile bu yılın programına giren etüt ve plânlama, proje ve inşaat, köy iç
me suları, yeraltı sula'rı, malkina ve ikmal, araştırma ve işletime faaliyetleri ile DSİ bir yıl içinde 
aşağıdaki işleri tahakkuk ettirmiştir. 

Bu işler özet olarak şöyledir : 

1. Etüt ve Plânlama : 

Etüd ve Plânlama faaliyetleri esas itibariyle done toplanması, istikşaf ve plânlama çalışmala
rını ihtiva eder : 

D. Su 1, G: M. Bütçesi r ( S . Sayısı -24) 
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i. 1 Done toplanması: 

700 000 "Hektardan fazla (harita yapılmış, 216 aded rasat istasyonu kurulmuş, 330 aded istas
yonda 3 000 kadar rasat yapılmıştır. 62 500 Km2arazi amenajmanı, 570 000 hektardan fazla arazi 
tasnifi, 470 000 hektardan fazla drenaj çalışmaları yapılmıştır. Ayrıca 56 mevzuida enerji, 31 
mevzuda da umumi jeoloji etüdleri yapılmıştır. Bunlardan başka 719 'adöd 'kuyuda 22 905 im.et.re 
tulde temel ve drenaj sondajları yapılmıştır. 

/. 2 istikşaf i etütler : 

5 havza, 20 münferit proje, 586 küçük su işi, 73 gölet ive alçatk baraj, 36 taşkın ve rüsuîbat 
kontrolü mevzularında olmak üzere büyüklü küçüklü ceman 720 aded mevzuda istükşafı etüd ya
pı lmışjtır. 

1. 3 Plânlama : 

1 havza, lıl münferit proje, 69 küçük su, 17 gölet ve alçak baraj, 27 taşkın ve rüsubat 'kont
rolü mevzuliarınıda olmak üzere büyüklü küçüklü ceman 125 aded mevzuda plânlama yapılmıştır. 

2. Proje ve inşaat : 

2. 1 Katı proje : 

48 sulama, 6 kurutma, 3 baraj, 2 hidıro - elektrik santral, 53 taşkından konuma, 23 tesis olmak 
üzere ceman 135 mevzuun katî projesi yapılmıştır. Bu projelerin muhtevalarının 'keşif bedelleri top
lamı 723 000 000 lirayı aşnıaiktadır. 

2. 2 İhale edilen işler : 

30 sulama, 1 kurultma, 33 taşkından koruma 7 tesis, 3 baraj ve 3 H. E. santral olmak üzere ce
man 77 aded iş ihale ve takibedilmişjtir. Bu işlerin keşif bedelleri toplamı 338 000 000 liradır. 

2. 3 Devam eden ihaleli işlerin takibi : 

45 sulama ve drenaj, 3 ^kurutma, 17 taş'kmdan koruma, 10 tesis, 4 baraj ve 2 H. E. sanıtnal ol-
nıak üzere toplamı olarak 78 aded ihaleli işe devaım edilerek bunların takibi yapılmıştır. Bu iş
lerin ihale bedelleri toplamı 632 000 000 lirayı gedmektedir. 

2. 4 Emmet inşaat: 

25 ısuilaıma ve drenaj, 8 ikurutma, 80 taşkından koruma ve 32 tesis olmak üzere toplam olarak 
145 aded çeşitli emanet inşaat ele alınmıştır. 

Bu işlerin keşif tutarları toplamı 32 milyon lira kadardır. 

2. o İkmal edilen işler : 

12 sulama, 5 taşkından konuna, 5 tesis, 132 emanet iş ve 1 baraj (Seyitler) olmak üzere toplam 
olarak 155 iş takip ve ikmal edilmiştir. 

3. İşletme ve Bakım : 

DSİ Genel Müdürlüğü 1962 yılnıda işleimıe fonksiyonu icabı olarak arazi sulama, enerji üretme, 
taşkından koruma, ve bataklık kurutma tesisleriyle işletme (binalarının bakımı, işletme dokümanla
rı topiianıa ve döner sermaye işletmeleri tedvir ve katî hesaplarını tanzim işleri yapılmış olup, ay
rıca sulama ve enerji tesislerinden de aşağıdaki neticeler alınmıştır. 

D. Su t. G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 24) 
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3. 1 Suhma : 

1962 yılında 33 iaded sulama şebekesi ile 1 223 672 dekar arazi fiilen sulanmış ve mevcut tari
felere göre 11 670 500 liralık sulama ücreti tahakkuk etmiştir. 

3. 2 Enerji: 

DSÎ eliyle inşa edildikten sonra, DSİ veya diğer teşekküller tarafından işletilmekte olan hid-
ro - elektrik santrallerinden 1962 yılında 751 824 000 Kw. lık enerji üretilmiştir. Bu santraller 
Hirfanlı, Kemer, Demirköprü, Seyhan, Gir'levük, Durucasu, Hazer, Kepez ve Kovada santralleri
dir. (Son üç santralin daimî teçhizatı diğer teşekküller tarafından konulmuştur.) 

4. Makina ve İkmal: 

Halen 370 adedi merkez, 3 051 i Bölgelerde ve 440 adedi yeraltı suyu teşkilâtında olmak üzere 
3 861 aded vasıta ve makina mevcuttur. 

Bunlardan 195 adedi hurda, 390 adedi çalıştırılması ekonomik olmıyan ve 3 276 adedi de nor
mal şekilde çalışabilen makinalardır. 

Hurdalar hariç olmak üzere bu makinaların bugünkü kıymetleri toplamı takriben 30 milyon 
dolardır. 

5. Araştırma : 

DSÎ tarafından vücuda getirilen çeşitli inşaatın teknik usullere tamamen uygun bir şe
kilde yapılmasının temini ve kullanılacak su ile, sulanacak toprağın lâboratuvaHarda deneye tâbi 
tutulması ve gerekli malzemenin de yine lâboratuvarlarda denenmesi maksatlariyle kurulmuş 
elan modern lâboratuvarlarda tecrübeler yapılmaktadır. 

1962 yılında faaliyet gösteren 7 aded lâboratuvarda .1.10 000 den fazla deney ve araştırma 
yapılmıştır. Bunlara ilâveten (16) aded araştırma da prototipler üzerinde yapılmıştır. Bu lâbora-
tuvarlar : Zemin mekaniği, beton, malzeme, kimya, petrografi, toprak ve su 1 âb oratuvarl arıdır. 

6. Köy içmemyu işleri : 

Yıl içinde 1 800 aded, köy, kasaba ve garnizonun istikşafı etütü ve 900 aded köy kasaba ve 
garnizonun projesi yapılmış olup inşaat işi olarak 1 000 aded köy, kasaba ve garnizonun içme-
suyu tesisi inşaatı ele alınmış ve bunlardan devam eden işlerle beraber 400 adedi 1962 yılında 
ikmal edilmiştir. Diğerleri sâri ihaleler olarak 1963 ve ötesine intikal edecektir. 

Vilâyetler eli ile yapılacak işler için 3 000 000 liralık (310 Km. kadar) boru ile 9 000 000 
lira nakit vilâyetlere tevzi edilmiştir. 1962 den intikal eden işlerle birlikte 350 köyün su işi 
ikmal edilmiştir. 

Bunlardan maada 184 köy ve 62 garnizon da yeraltı sularında sondaj kuyularından fayda
lanılmak suretiyle içmesuyuna kavuşturulmuştur. Böylece toplam olarak 996 köy, kasaba ve 
garnizonun içnıesuyu temin edilmiş olmaktadır. 

7. Yeraltı suyu : 

7. 1 — Etüt : 

1962 yılında (573) aded mevzuda (54 913) Km - sahada, hidrojeolojik, jeofizik ve köy içmesuyu 
araştırma etütleri yapılmıştır. 

7. 2 — Sondajlar : 

(451) aded kuyuda (71 000) m. tulde delik açılmış ve sulu çıkan (385) aded kuyuda ceman 
3,30 m3/sn. veya yılda 104 milyon metreküp su elde edilmesi imkânı sağlanmıştır. 

D. Su î . G. M. Bütçesi (S. Sayısı: 24) 
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Netice : 

1962 yılında DSl faaliyetlerinden elde edilen faydalan şöylece özetliyebiliriz. 

inşaat : 
Sulanma tesisleri 43 600 Helktar 
Kurutma tesisleri 1 490 •» 
Taşkından koruma Tes, 17 850 .» -arazi ile 32 aded meskûn yer 
Su iddihar hacmi 209 x 106 im3 

İşletme : 

Fiilî sulama 123 672 Etekten» 
Üretilen H. E. ©merji : 751 824 000 Kwh. 

1962 bütçesinin sarf durumu: 

1962 yatırım 'bütçesinin fbüyük bir kısmı halen ."tahsis edildiği .nnaksatlaıra Iharoanımış bulunmak
tadır. 

Dövizle ilikli takriben 25 000 000 lira tutarındaki muamelelende bir alksama lolmadığı takdir
de bütçemin tamamının sarf edileceği anlaşılmıştır, 

d) Birinci beş yıllık kalkınma plânında DSİ nin yeri: 
«?>•• 

5 yıllık plânda iş ve hizıneltlıerln 'DSl nie düşen ikıısmı layrı olarak 'beıliirtiilmiyerek (Tarım, eüiıe,r> 
ji ve hizmetler) sektörlerime ait yaltırımıla.r içindo toplu 'halde mütalâa edilmiştir. 

Bu sektörler içlinde DSÎ ile iligili olup büyük ikisini iyime DSl tarafından yapılacak: 'Oİlan yatı
rımlar şöyledir : 

Tarım sektöründe : 
1963 de 1967 de 5 yılda 

Milyon lira Milyon lira (Milyon lira 

1. 1. 

1. 2. 
1. 3. 
1. 4. 

Sulama : 
a) Yeni inşaat 
Ib) Rehalbilitasyon 
Drenaj ve kurutma 
Taşkın kontrolü 
Yedek parça yenileme ve saire 

340.7 
200.0 

17.5 
30.0 
20.0 

1 503.6 
120.0 

28.0 
70.0 

.100.0 

5 113.1 
320.0 
115.5 
250.0 
250.0 

Toplam 418.2 1 822.6 6 049.6 

Bu sektörde Ibeş yıllık devrede yapılacak sıibmıa tesisleriyle 515 000 hektar arazinin sulan
ması derpiş eidilmektedlir. 

2. Enerji Sektöründe : 

Yeni santraller kurma, (enerji iletim ve dağıtım hatları ve dağıtım şebekesi meydana getirme 
mevcutların bakını ve genişletilmesi için 5 yıllık plân devresinde 4 956 milyon liralık yatırım ya
pılması derpiş edilmiştir. 

Bu işlere 1963 yılında 676.4 milyon, 1967 de ise 1 256.2 milyon lira harcanacaktır. 
Burada DSl yi ısadöce H. E. Enerji üretimi ile alâkalı işler ilgilendirmektedir. Bu meyamda Fi 

rat nehri üzerinde 980 Kw. takatinde ve yılda 4,5 milyar kwh. enerji üretecek 'olan Keban H. E. 
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santralinin yapılacağı belirtilmiş, bu santral ' ide dâhil olmak üzere ? tenmik ve.> H. E/ saıîtrar olarak 
5 y i d a 1 900 Kw. lık Ibir güç kurulması derpiş edilmiştir. 

3. Hizmetler Sektörü : 

Bu sektörde çok önemli bir kamu hizmeti dan köy içme suları mevzuu plânda önemli bir yer 
almıştır. Halen 59 432 aded köy ve mahalleden 28 193 taılĞsiniıi suyu olduğu geri kalan â l 239 
tanesinin ise susuz veya suyu yetersiz bulunduğu keza plânda belirtilmiştir. 

(Taiblo 328 de) köy içme suyu için 5 yıllık devrede 565 milyon lira harcanması derpiş dilımişitir, 
Bu mevzuda daha randımanlı ealışılalbilmesi için plânda bâzı tedbirlerden bahsedilmiştir. Bun

ların başında 'bütün içme suyu ile ilgili çalışmaların bir elde toplanması gösterilmiştir. 
Yukarda belirtildiği veçhile sektörlere göre tertip edilmiş bulunan plânda ayni mahiyetteki iş

leri yapan teşkilâtlara göre işlerin tevzii mevcut bulunmamaktadır. 
Bu itibarla bütçenin tanziminde Devlet Plânlama Teşkilâtı üe iş birliği yapılmak suretiyle bu 

sektörlerle ilgili külfetler tesbit edilmiş ve bu külfetlerin bütçe telmiğine uygun olarak muhtelif 
bölüm ve'maddelere tevzii yapılmıştır. 

e) 1963 malî yılı bütçesinin ana hatları: 

Bütçenin genel toplamı 709 427 880 lira olup bunun 34 527 880 liralık kısmı A / l cetvelinde ve 
674 900 000 liralık kısmı da A/2 cetvelinde gösterilmiştir. 

Bu bütçelerde 1962 yılma nazaran vâki değişikliklerin sebebi şunlardır, 

(A/l) cetvelinde : 

Geçen yılla nazaran 6 456 654 liralık bir artma olmuştur. 
Bunun başlıca sebepleri : 
a) Maaş ve ücretlerdeki % 15 zamlar, 
b) (D) cetveli kadrolarının arttırılması, 
c) Yatırımlardan yapılmakta olan yönetim giderlerinden bir kısmının (A/ l ) cetveline alın

mış olmasıdır. 

(A/2) cetvelinde : 

Yatırım bütçesi Devlet Plânlama teşkilâtı ile temas edilerek 5 yıllık plânın ışığı alltında 
tesbit edilmiş olup bu miktar geçen yıla nazaran 32 240 590 liralık bir artış göstermektedir. 

Bu artış, köy içme suları, etüt ve plânlama hizmetleri ve makina parkının ihtiyaçlarım kar
şılanmalarında olmuştur. 

/ ) 1963 yılı yatırımlarının tahlili ve 1963 yılı istihsali : 

DSl Genel Müdürlüğü 1963 malî yılı yatırım bütçesine konulan tahsisatla aşağıdaki hizmet
lerin gerçekleştirilmesi derpiş edilmiş bulunmaktadır. 

Bütçenin 705 nci bölümünde verilen 50 000 000 liranın 12 550 000 lirası barajların 37 450 000 
lirası diğer inşaatların gerektirdiği istimlâklere sarf edilecektir. 

712 nci bölüm : İl özel idarelerine, : (Transfer) 

Köy içme suları için il özel idarelerine transfer edilmek üzere bu tertibe 12 500 000 lira kon
muştur. 

7478 sayılı Kanun, köylere içine suyu temini vazifesini esas itibariyle DSt ye vermekle be
raber köy içme .suları programındaki bir kısım işlerin vilâyetlere bırakılması suretiyle vilâyet
lerin imkânlarından faydalanılmasını da mümkün kılmaktadır. 
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•Vilâyetlerin yapacakları işleor, teknik önemi az olan nisbeten küçük işlerdir. Bunlar esas 
ittibariyl'e DSÎ köy su işleri programından tefrik «dilmek suretiyle vilâyetlere bırakılan işler 
olmakla beraber kontrol ve murakabesi yine DSÎ tarafından yapılmaktadır. 

Burada sadeee vilâyetlerin personel imkânlarından faydalanılma düşünülmemekte, köylü
nün iş birliğini sağlamak için valilerin otoritelerinden faydalanılma hususu da diğer bir faktör 
olarak mütalâa edilmiş bulunmaktadır. 

Yapılan işler Köylüye ve garnizonlara devredilerek, bakımı ve işletmeleri onlara terk edilmek
tedir. 

Vilâyetler eli ile yapılacak işler için 3 500 000 liralık boru ile 9 000 000 nakit vilâyetlere tevzi 
edilecektir. Teknik önemi az ve mahiyeti küçük işlerin vilâyetlere bırakılması esas olduğuna g*öre 
vilâyetler eli ile 400 köyün içme suyu işi yapılabilecektir. 

714 ncü bölüm, : 6200 sayılı Kanunun 41 nci maddesi gereğince ayrılacak işletmeler döner seı-ma-
yesi : 

Halen işletilmekte 'olan tesislerden döner sermayeli istetme 'haline getirilmesinde fayda mülâ
haza edilen İşletmelere döner sermaye verilmesinde kullanılmak ve mevcut döner 'sermayeli iş
letmelerin sermaye tezyidi ihtiyaçlarını karşılamak üzere bu tertibe 500 000 lira 'konmuştur. 

731 nci bölümden verilen 74 '800 000 lira ileyapılacak olan etüt ve plânlama işleriyle özet 
olarak şu işler tahakkuk ettirilecektir. 

a) Done toplama : 

1/5 000 mikyaslı takriben 1 100 000 Ha, harita, 100 aded hidroloji rasat (istasyonu açılması, 
500 aded istasyonda takriben 5 000 aded rasat yapılması, 120 aded yeni meteoroloji istasyonu 
açılması ve 300 aded meteoroloji istasyonunun işletilmesi, 75 000 Km2 arazi amenajmanı, 640 000 
Ha. arazi tasnifi, 500 000 Ha. drenaj etüdü, takriben 100 000 aded toprak ve su numuneler tab
ii, 10 000 m. tülde drenaj sondajı 17 000 m. tülde temel sondajı yapılması, 

b) İstikşaf : 

4 (havza ve 450 kadar diğer mevzularda istik safi etütler yapılması, 

c) Plânlama : 

2 havza ve 250 kadar diğer mevzularda plânlama yapılması, 

d) Yeraltı suyu etütleri : 

62 500 Km2 sahada hidrojeolojik ve 10 000 Km2 jeofizik, 500 aded mevzuda da içme suyu 
etütlerinin yapılması, 5 ovada yeraltı suyu plânlama çalışmaları, 50 000 İM. yeraltı suyu araş
tırma sondajları yapılması, 

e) Proje işleri : 

26 aded baraj ve hidroelektrik santral, 27 aded sulama ve ıslah, 23 aded de tesis kati proje
lerinin yapılması, 

f) Araştırma : 

10 aded mevzuda model, 4 mevzuda genel araştırmalar, çeşitl lâbforatuvarlarda 48 000 aded 
deney yapılması. 

D. Su t G. M. Bütçesi (S. Sayısı: 24) 
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?32 nci bölüm : Tanzim edilmiş tabiî ve suni göllerde balık üretilmesi etüdü giderleri 200 000 TÎ. 

Tanzim, edilmiş tabiî ve suni göllerde mevcut balık cinslerinin tesbiti ve buralarda yetişebile
cek en uygun (ekonomik baikmulan) 'balık cinslerinin tâyini için İstanbul Üniversitesi Hidrobiyo
loji Enstitüsü ile de iş birliği yapılarak çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. 

VII. Yeni Yapı ve Esaslı onarımlar : 

741 nci Bölüm : DSÎ merkez idare binası ve müteferri tesisleri yapım ve onarım : 

Projesi, daha önceki yıllarda yarışma ile yaptırılıp jüri tarafından seçilen DSÎ merkez idare 
binası inşaatına 1963 yılında başlanılmış olacaktır. 

Bu maksat için bu bölüme 1 000 000 lira. konmuştur. 

VIII nci Sosyal sermaye yatırımları ve onarımları: 

771 nci Bölüm : Sosyal sermaye yatırımları : 

Bu bölüm ile. teklif edilen 350 809 228 lira ile yapılacak işler özet olarak şöyledir : 

A) Sulama ve Drenaj : 

1. Devam eden : 

a) Büyük su işleri : 22 aded büyük su projesine dâhil 45 aded işe devam edilecektir. 
Bu işlerden 1963 yılında : 42 338 ha, arazi sulanabilir hale gelecektir. Bu 45 işin ikmalinde ise, 

167 632 Ha. arazi sulanabilecektir. (102X10°) m3 su iddiharı mümkün olacaktır. 
b) Münferit ve müteferrik su işleri : 5 aded işe devam edilerek bu işlerin hitamında 2 095 Ha. 

arazi sulanabilecektir. 1963 yılı faydası 640 Ha. dır. 
2. Yeni işler : 
a) Büyük su işleri : 21 büyük su projesine 'dâhil 26 aded yem iş ele alınacak ve bu 26 işin 

hitamında 57 225 Ha. arazi sulanabilecek, (1 087,5 X106) m3 su iddiharı mümkün 'olacaktır. 1963 
y;lı faydası 2 815 Ha. dır. 

b) Münferit ve müteferrik su işleri : 20 aded yeni iş ele alınacak: ve bu 20 işin ikmalinde 
6 178 Ha, arazinin sulanması mümkün olacaktır. 1963 yılı faydası 955 Ha. dır. 

c) Yıenileme : 16 aded mevcut «ulama şebekesi üzerinde rehabilitasyon çalışmaları yapılarak 
bu şebekeler modernize edilecektir. 

B) Taşkından koruma ve kurutma : 

1. Devam eden işler : 

a) Büyük su işleri : 8 aded büyük su projesine dâhil 14 işe devam edilecek ve bu işlerden 
1963 yılında : 6 520 Ha, arazi korunması sağlanacaktır. Bu 14 işin ikmalinde : 

26 300 Ha, arazi taşkından korunmuş, 
20 aded (Şehir ve köy 'koruma) işi yapılmış olacaktır. 
lb) Münferit ve müteferrik su işleri : 17 taded işe devam edilerek 1963 yılında : 600 Ha. batak

lık kurutulacak, 
1 924 Hektar arazi taşkından korunmuş, 
6 aded köy, kaisa'ba ve şehir korunması ile ilgili iş yapılmış olacaktır. 

vc) Taşkın ve rüsubat 'kontrolü : 10 aded işe devam edilecektir. 
2. Yeni işler : 
a) Büyük su işleri : 2 aded büyük su projesine dâhil 2 aded ikmale »matuf işe başlanacaktır. 

D. Sn I. G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 24) 
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b) Münferit ve müteferrik su işleri : 38 aded yeni işe başlanacaktır. Bu işlerin hitamında 

6 975 Ha. arazi, talkından korunmuş olacak ve 26 aded köy ve kasaba korunması ile ilgili iş ik
mal edilmiş olacaktır. 

1963 yılında yapılan işlerle : 2 125 Ha. arazi. 21 aded şehir, kasaba ve köy taşkından 'korama 
işleri yapılmış olacaktır. Ayrıca 200 Ha. bataklık kurUtulacak'tır. 

c) Taşkın ve rüsubat kontrolü : 5 aded mevzuda erozyon Önleme tedbirleri ele alınacaktır. 
1963 ite 259 Ha. arazi ile 3 meskûn yer korunmuş olacaktır. 

C) Enerji : 

1. Devam eden işler .• 9 aded enerji işine devam edilerek işin hitamında 117 375 Kw. lık lıid-
ro - elektrik takat elde edilecektir. 

Bu işlerin 1963 faydası 4 885 Kw. olacaktır. • 
2. Yeni işler : Keban, Çiçeroz, Kadıncık, Kovada II, Harşifc ve Anamur II. E. santralleri ele 

alınacaktır. 

D) Tesisler : 

17 aded tesisin inşaatına devam edilecek ve 23 aded yeni tesis ele alınacaktır. 

E) İşletme ve bakım : 

1. İdame ve onarım : 48 aded sulama, 88 aded ıslâh, 9 aded enerji ve 42 aded tesis olmak 
üzere toplam olarak 187 aded mevzuda işletme ve bakım işleri yapılacaktır. 

2. Ağaçlandırma ve fidanlık tesisi : 75 aded yerde ağaçlandırma 12 yerde de fidanlık 
tesisi işleri yapılacaktır. 

772 nci bölüm : Köy su işleri : 70 000 000 T. L. 
2 500 aded istikşafı etüd ve 2 000 aded proje yapılacak ve 1962 den intikal eden işlerle 

birlikte 90 aded köy, kasaba ve garnizonun içme suyu tesisleri inşa edilecektir. Yeni iş olarak 
200 aded köy, kasaba ve garnizonun içme suyu işi ele alınacaktır. 

773 ncü bölüm : Ankara kanalizasyonu : 1 200 000 T. L. mevcut şebekenin ıslahı, ve ona
rımı ille şebekeye bâzı zaruri ilâveler yapılacaktır. 

IX ncu Makina ve teçhizat satınahnması ve onarımı : 

781 nci böllüm : Makina ve teçhizat satmalın ması ve onarım : 90 000 000 T. L. 
Bu tahsisat ile makina parkının tecdit, takviye ve idamesi yapılarak : 
1. Hurdaya ayrılması gerekenlerin yenileri alınacaktır. 
2. Parkta mevcudolmıyan, fakat işler için gerekli bulunan bâzı yeni makinalar temin edile

cektir. 
3. Yedek parça ihtiyacı makina parkının işletme ihtiyaçlarına uygun şekilde karşılanacak

tır. 

Yatırım bütçesi hakkında mütalâa 

1963 yatırım bütçesi, Devlet Plânlama Teşkilâtı ile temas edilerek 5 Yıllık Plânın çevresi için
de tesbit edilmiş olmakla beraber etüt ve proje hizmetlerine ayrılan tahsisat, ihtiyaçları tam bir su
rette karşılıyacak miktarda görülmemiştir. 

Şöylo ki : 
5 yıllık plân gereğince 1967 malî yılı sonunla ulaşılması. derpiş edilen muayyen bâzı ne

ticelerin sağlanmasını gerçekleştirecek olan inşaata ait plânlama ve katı projelerin işbu in-

D. Su t O. M. Bütçesi (S. Sayısı : 24) 
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saatin yer alacağı program yılından önce hazırlanması, tatbikatın plâna göre seyri bakımın
dan zaruri bulunduğu şüphesizdir. Bu yönden vâki olan incelemelerimiz sonunda edindiğimiz 
bilgilere göre 1964 ve daha sonraki yıllarda ele alınacak işlerin plânlama ve katî projeleri mev
cut değildir. Bunların ihzarı uzun çalışmalara ve zamana bağlı olduğu cihetle şimdiden harekete 
geçilmesi zaruri bulunmaktadır. 

Dairesi ile yaptığımız temaslarda bu hizmetlerin daire kapasitesini çok aşan bir hacım 
arz ettiğini, bu itibarla mühim kısmının müşavir mühendislik firmalarına ihale yoliyle yaptırıl
masına mecburiyet bulunduğunu tesbit etmiş bulunuyoruz. 

Halbuki 1963 bütçesine konulmuş bulunan 74 800 000 lira tahsisat ancak dairenin normal 
faaliyetlerini karşılayabilecek durumdadır. Arz ettiğimiz maksatlar için gerekli tahsisat büt
çede yer almamış bulunmaktadır. Plân tatbikatının selâmeti bakımından bu hususun belirtil
mesinde fayda mülâhaza etmekteyiz. 

Bundan maada; 
Demirköprü, Kemer ve Hirfanlı barajlariyle (YVestinghouse) kredisine ait dış bonolardan kon

solide edilenlerin 1963 te transfer sırası gelen Eesülnıal taksitleri karşılığı ödenek de bütçede yer 
almamıştır. 

Bunun sebebi bütçenin tanzimi sırasında miktarının tesbit edilmemiş olmasıdır. Bu husus
ta halen Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankasiylc dairesi arasında temasların devam etmekte oldu
ğu anlaşılmıştır. 

g) Teklif ve temenniler : 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün faaliyet,leriylo 1963 malî yılı bütçesinin ana hatları 
hakkında, raporlarımızın buraya kadar olan kısmındaki mâruzâtımıza ilâve olarak aşağıda iki 
madde halinde ifade edilen hususların nazara alınmasını arz ve teklif ederiz. 

1. Savunma Sekreterliğince pasif korunma plânlarına • göre önemli tesislerin sabotajlara 
karşı korunması için lüzumu 'kadar* tabanca ve mermi satın alınarak ilgililere verilmesi gerek
mektedir. Bütçenin «R» formülüne (771 nci Bölüme) bu hususu mümkün kılacak bir kaydın ilâ
vesi ; 

2 Yukarda durumu belirtilen konsolide borçlara ait miktarın tesbitiyle yatırım bütçesi so
nunda açılacak ayrı bir bölüme tahsisat olarak ilâvesi. 

Bütçe raportörleri 

Giresun İçel Konya 
/. Eteni Kılıçoğhı Sadık Kutlay Rüştü özal 

Sivas 
Mahmut Vural 

D. Su t. G. M, Bütçesi. (S: Sayısı .ytV 

Konya 
Cahit Yılmaz 
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Karma Bütçe Komisyonu mazbatası 

T. B. M. M. 
Karma Bütçe Komisyonu 12 . 1 . 1963 

Esas No: 1/327 
Karar No: 14 

CUMHURİYET SENATOSU YÜKSEK BAŞKANLIĞINA 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1963 yılı bütçesi hakkında hazırlanan ve Yüksek Meclise ar
zı Bakanlar Kurulunca 24 . 11 . 1962 tarihinde kararlaştırılıp Başbakanlığın 29 . 11 . 1962 ta
rihli ve 71 - 1894/3786 sayılı tezkeresiyle gönderilen kanun tasarısı komisyonumuza havale edil
miş olmakla Bayındırlık Bakanı, Devlet Su İşleri Genel Müdürü ve Maliye Bakanlığı ve Devlet 
Plânlama Dairesi temsilcileri hazır oldukları halde incelendi görüşüldü. 

Genel Müdürlüğün cari masraflarını gösteren (A/l) işaretli cetvel yekûnu geçen yıla nazaran 
6 456 654 lira fazlasiyle 34 527 880 lira yatırım, giderlerini gösteren (A/2) işaretli cetvel ise ge
çen yıla nazaran 32 240 090 lira fazlasiyle 674 900 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

Genel Müdürlüğün gelirlerini gösteren (B) işaretli cetvel ise geçen yıla nazaran 38 696 744: lira 
fazlasiyle 709 427 880 lira olarak tahmin edilmiş bulunmaktadır. 

Bölüm ve maddelerin artış ve eksilişleri gerekçede izah edilmiştir. 
Genel Müdürlüğün 1963 yılı bütçesini tetkik eden raportörümüzün raporu okunduktan sonra 

Genel Müdürlüğün faaliyeti ile ilgili işler üzerinde durulmuş, tenkid ve temennilerde bulunulmuş 
ve çeşitli konutlarda sorular sorulmuştur. 

Hükümet tarafından gerekli izahat verildikten ve sorulan soru cevaplar alındıktan sonra mad
delerin müzakeresine geçilmiştir. 

(A/l) işaretli cetvelin bölüm ve maddelerinin tetkiki neticesinde; 
Konulmuş olan ödenekler, hizmetin aksamadan ifasına yeterdi olduğu kanaatine varılarak, 

teklif veçhile aynen kabul edilmiştir. 
Yatırım giderleri için konulmuş olan ödeneklerin de beş yıllık kalkınma plânında derpiş edilen 

hizmetlere ve harcamalara uygun olduğu görülmüştür. 
Yalnız Genel Müdürlüğün konsolide borçlarının ilk taksidi olan 18 650 000 liranın bütçeye ko

nulmadığı anlaşıldığından ve bu borcun ödenmesi zaruri görüldüğünden yeniden 793 ncü (Kon
solide borçlar) bölümü açılarak bu bölüme 18 650 000 lira ödenek konulmuştur. 

Bu ilâve ile (A/2) işaretli cetvel yekûnu komisyonumuzca 693 550 000 lira olarak kabul edil
miş bulunmaktadır. 

(A/2) işaretli cetvelde yapılan bu ilâvenin Genel Müdürlüğün kendi gelirleriyle karşılaması 
mümkün görülmediğinden (B) işaretli cetvelin Hazineden yardım bölümüne 18 650 000 lira ilâve 
edilerek gelirlerle giderler arasındaki denge sağlanmış, bu suretle (B) işaretli cetvel yekûnu da, ko
misyonumuzca 728 077 880 lira olarak kabul ve tahmin edilmiştir. 

(R) işaretli cetvelde 731 nci bölüme ait formüle, barajları her hangi bir sabotaja karşı koru
makla mükellef personelin teçhizi için tabanca ve mermi gibi masraflarının da karşılanması gerek
tiğinden lüzumlu ilâveler yapılmıştır. 

(A/2) ve (B) cetvelinde yapılan değişiklikler dolayısiyle tasarının 1 nci ve 2 nci maddeleri ta-
dilen, diğer maddeleri ise aynen kabul edilmiştir. 

Devlet Su İşledi Gene!! Müdürlüğü 1963 yılı bütçe kanunu tasansı ekli cetvelleriyle birlikte 
gteiıel kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkan V, Sözcü Kâitip 
Hatay Ankara Ordu Kastamonu 
Ş. Îtu/J N. Ağırnasl.ı A. H. Onat 8. Keskin 

D. Su I. G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 24) 
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Artvin 

Söz hakkım mahfuz 
8. 0. Ava 

Balıkesir 
F. tslimyeli 

Kars 
K. Okyay 

Gümüşaııe 
Söz hakkım mahfuzdur 

S. Savacı 

İzmir 
İV. Mirkelmnoğlu 

•Konya. 
uVİ Kılıiç, 

İmzada bulunamadı 

Maraş 
Söz hakkım, mahfuz 

E. Kaplan 

Sakarya 
K. Yurdakul 

İmzada bulunamadı 

Aydın 
Söz (hakkım maihfuz 

/. Sezgin 

Balıkesir 
Söz hakkım nıahf uzdın* 

K. öztas 
Çanakkale 

Ş. înan 

Hatay 
A. S. Hocaoğlu 

Kııışehir 
A. Bilgin 

Ordu 
$. Koksal 

iMaraş 
A. IKaraküçiik 

İmzada bulunamadı 

ıSinop 
M. AHcanoğlu 

T. Üye 
H. Tunçkanat 

Aydın 
0. Apaydın 

Bilecik 
Ş. Binoy 

Trabzon 
A. Şener 

îçed 
ıS. Kutlay 

İmzada Jbulunaınıadı 

Konya 
Söz hakkım mahfuzdur 

1. Baran 

Konya 
R. öaal 

İmzada (bulunamadı 

Mardin 
Ş. Aysan 

Sivas 
M. Vural 

Van 
F- Tşık 

Balıkesir 
A. A. Bolak 

İmzada bıdıınamaid] 

(Bitlis 
G. Gebdloğlu 

Oiresun 
7. E. Ktlvçoğlu 

İstanbul 
A. Oğuz 

Konya 
M. Dinekli 

Malatya 
N. Yetkin 

İmzada bulunamadı 

ıSlak^rya 
Söz hakkim .mahfuz 

N. Bayar 

T. Üye 
S. Crürsoytrak 

Yozgat 
V. Uyar 
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HÜKÜMETIN TEKLIFI 

Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 1963 yılı 
Bütçe, Kanunu tasarısı-

MADDE İ';— Devlet Su İşleri Genel' müdür
lüğü 1983 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan 
giderleri için,. (A/l), işaretli cetvelde gösteril
diği üzere 34 527 880 lira ve yatırım giderleri 
için de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere 674 900 000 lira ödenek verilmiştir. 

MADDE 2 — Devlet Su işleri'Genel'Müdür
lüğünün 1963 bütçe yılı giderlerine karşılık 
olan gelir, bağlı (E) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere 709 427 880 lira alarak tahmin edil
miştir. 

MADDE 3. — Devlet Sn işleri Genel Müdür
lüğünce 1963 bütçe yılmda elde edilecek gelir 
çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler, 
bağlı (O) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
cetvelde yazılı gelirlerin tarh ve tahsiline 1963 
bütçe yılında da devam olunur. 

MADDE 4. — Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğünün 30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Ka
mınım İ9 ncü maddesine giren hizmetlilerine 
ait kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde göste
rilmiştir. • 

3856 sayılı Kanunun 9 nen maddesi gereğin
ce muvakkat mahiyetteki hizmetler için Bakan
lar Kurulu kararı ile kadro alınabilecek tertip
ler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
Bu kadrolar, ertesi yıl bütçe kanunu tasarısı 
ile Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. 
Bunların eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

MADDE 5. — Devlet Su. İşleri Genel Müdür
lüğü teşkilât ve vazifeleri hakkındaki 18.12.1953 
tarih ve 6200 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cet
velde yazılı kadrolardan, ilişik (L) işaretli cet
velde gösterilenler 1963 bütçe yılında kullanı
lamaz. 

MADDE 6. — Geçen yıl borçlan bölümünde
ki ödenek üstüne çıkan ve 1962 yılı bütçesinin 
ait olduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar, 
ilgili oldukları hizmet bölümlerinden bu bölüme 
Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten; 

a, ;Su4. ;©. M. Bütçesi 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONUN^ 
DEOİŞTfaİŞİ _. İ • 

'Dcıdci' >>'•;,«. islen Genci !\lü'r ..,iftı 1963 yık 
ili)içe Kanunu tasarısı 

1 Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğü 1983 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan 
giderleri için, (A/l), işaretli cetvelde göste
rildiği üzere 34 527 880 lira ve yatırım gider
leri için de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere 693 550 000 lira ödenek veril
miştir. 

MADDE 2. Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğünün 1963 bütçe yılı giderlerine karşılık 
olan gelir, bağlı (B) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere 72S 077 880 lira olarak tahmin 
edilmiştir 

MADDE 3. Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE S. — Aynen kabul edilmiştir. 

(& Sayısı-: 24) 
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Hü. Karma Bütçe Ko. 

1928 - 1961 bütçe yıllarına ait olup da Mtıha-
sebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine 
göre zaman aşımına uğramamış ve karşılıkları 
yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1963 yılı büt
çesinin ilgili hizmet tertiplerinden veya 3 ve 4 
ncü kısım bölümleriyle yatırım bölümleri baki
yelerinden eski yıllar borçları bölümüne Maliye 
Bakanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir. 

MADDE 7, — Gider bölümlerinden yapıla
cak harcamalara ilişkin formül bağlı (E) işaret
li cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 8. — Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğünce gelecek yıllara geçici yüklenmelere gi
rişilmeye salâhiyet veren kanunlar, bağlı (G) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 9. — Bu kanun 1 Mart İ963 tarihin
de yürürlüğe girer, 

MADDE 10. — Bu kanunu Maliye ve Bayın
dırlık Bakanları yürütür. 

,. . . Devlet- Bakam ve 
Başb. Yardımcısı 

E. Alican 
Devlet Bakanı ve, 
Başb. Yardımcısı 

T. Feyzioğlu 
Devlet Bakanı 

R. Aybar 
Ylalei Ba>k;nii 
A. E. Yörük 

İçişleri Bakanı 
II. O. Kckalr 
Ala üye Bakanı 

F. M oh-H 
Bayındırlık Bakanı 

t. Seçkin 
Sa. ve So. Y. Bakanı 

y. Azizoğlu 
Tarım Bakanı 

M. İzm en 
(kılışına Bakanı 

B. Kccvit 
Ya, ve Turizm Bakanı 
C. T. Karasapan 

Başbakan 
/. İnönü 

Devlet Bakam ve 
Başb. Yardımcısı 

H. Dinç er 
Devlet Bakanı 

.1 . S. Ağanoğlu 
Devlet Bakanı V. 
A. Ş. Afıanoğlu 

Millî Savunma. Bakanı 
/ . Fancar 

Dışişleri Bakanı 
F. C. Erkin 

•Millî Eğitim Bakanı 
Ş. R. Hatipoğlu 

Ticaret Bakam 
M. Ete 

Güm. ve Tekel Bakam 
O. Öztrak 

ulaştırma Bakam Y. 
Y. Azizoğlu 

Sanayi Bakanı Ba. 
F. Celikbas 

•/CADDE 7. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Aynen kabul edilmiştir. 

İmar ve Ukâıı Bakam V. 
R. Aybar 

D. Su I. G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 24) 
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A/ l - CETVELİ 

1962 1963 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kaibuıl edüen 
B. M. ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

îkinci kısım - Personel 
giderleri 

I - Maaşlar ve ücretler 
201 Maaşlar 

11 Merkez memurları maaşı 1 861 000 2 000 000 2 000 000 
12 Vilâyetler memurları maaş

ları ' 3 782 000 4 054 000 4 054 000 
21 Merkez memurları açık ma

aşı 1 1 1 
22 Vilâyetler memurları açık 

maaşı 1 1 1 

Bölüm toplamı 5643002 6054002 6054002 

202 Ücretler 
11 Merkez hizmetlileri ücreti 3 674 000 3 980 000 3 980 000 
12 Vilâyetler hizmetlileri ücreti 10 563 000 11 935 560 11 935 560 

Bölüm toplamı 14 237 000 15 915 560 15 915 560 

203 G-eçici hizmetliler ücreti 
11 Merkez geçici hizmetlileri 

ücreti 294 000 331 000 331 000 
12 Vilâyetler geçici hizmetlileri 

ücreti 661 000 744 000 744 000 

Bölüm toplamı 955 000 1 075 000 1 075 000 

204 Ecnebi uzman ve hizmetliler
le bunlara yardımcı persone
lin ücretleri 922 000 922 000 922 000 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 

11 Merkez memurları çocuk 
zammı 10 000 10 000 10 000 

12 Vilâyetler memurları çocuk 
zammı 41 000 41 000 41 000 

D. Su I. ö. M. Bütçesi (S. Sayısı: 24) 



— 36 — 

B. 

207 

209 

210 
218 

M. 

21 

22 

31 

32 

40 

11 

12 
13 
14 
15 

ödeneğin çeşidi 

Merkez memurları doğum 
yardımı 
Vilâyetler memurları doğum 
yardımı 
Merkez memurları ölüm yar
dımı 
Vilâyetler memurları ölüm 
yardımı 
Yakacak zammı 

Bölüm toplamı 

Ecnebi dil bilenlere 4656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 
5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 
% 6 emekli ve % 25 giriş ke-
senekleriyle artış farkları 
% 1 ek karşılıkları 
Emekli ikramiyesi 
Sandık yönetim giderleri 
Diğer masraflar 

Bölüm toplamı 

Temsil ödeneği 
Kasa tazminatı 

İkinci kısım toplamı 

1962 
yılı 

ödeneği 
Lira 

2 600 

5 000 

2 000 

3 000 
1 500 

65 100 

1 500 

1 292 200 
198 800 
25 000 
19 283 
4 000 

1 539 283 

4 200 
36 000 

23 403 085 

1963 yi 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

2 600 

5 000 

2 000 

3 000 
1 500 

65 100 

1 

1 360 031 
226 060 
25 000 
22 510 
4 000 

1 637 601 

4 200 
45 225 

25 718 689 

lı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

2 600 

5 000 

2 000 

3 000 
1 500 

65 100 

1 

1 360 031 
226 060 
25 000 
22 510 
4 000 

1 637 601 

4 200 
45 225 

25 718 689 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

301 Merkez daireleri büro gider
leri 

10 Kırtasiye 
20 Döşeme 

D. Su I. G. M. Bütçesi 

1 500 
6 000 

(S. Sayısı : 24) 

40 000 
50 000 

40 000 
50 000 
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B. 

302 

M. 

30 
40 
50 
60 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

ödeneğin çeşidi 

Demirbaş 
Öteberi 
Aydınlatma 
Isıtma 

Bölüm toplamı 

Vilâyetler büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi 
Aydınlatma 
Isıtma 

Bölüm toplamı 

1962 
yih 

üdeil:e£"İ. 
Li ra 

5 ooo 
15 ()()() 
22 000 
27 000 

76 500 

r> ooo 
0 000 

ıo ooo 
9 000 

19 000 
20 000 

72 000 

1963 yılı 
Hükümetçe 

.Lira 

56 000 
50 OOO 

174 000 
130 OOO 

500 000 

50 000 
100 000 
100 OOO 
50 OOO 
75 OOO 

150 000 

525 000 

için 
Komisyonca 
kaıbııl edilen 

Lira 

56 000 
50 000 

174 000 
130 000 

500 000 

50 000 
100 OOO 
100 000 
50 000 
75 000 

150 000 

525 000 

303 Basılı kâğıt ve defterler 7 500 7 500 7 500 
304 Posta, telgraf ve telefon üc

ret ve giderleri 
11 Merkez posta ve telgraf üc

retleri :>,7 500 60 000 60 000 
12 Vilâyetler posta ve telgraf 

ücretleri 40 000 
21 Merkez telefon giderleri l:î() 000 
22 Vilâyetler telefon giderleri 40 OOO 

Bölüm toplamı 247 500 450 000 450 000 

60 000 
!40 000 
90 000 

60 000 
240 000 
90 000 

305 Kira bedeli 
11 Merkez 954 000 "î 000 000 1 000 000 
12 Vilâyetler 900 000 1 000 000 1 000 000 

Bölüm toplamı 1 854 000 2 000 OOO 2 000 000 

306 Giyecekler 50 000 50 000 50 000 
307 Yolluklar 

10 Daimî vazife yolluğu 20 000 70 000 70 000 
20 Muvakkat vazife yolluğu 20 000 40 000 40 000 
40 Ecnebi memleketler yolluğu :î3 750 50 000 50 000 

D. Su 1 G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 24) 
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B. M. Ödeneğin çeşidi 

1962 
yıll 

ödemeği 
Lira 

1963 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istemen k/albul edilen 
Lira Lira 

308 

50 Ecnebi uzman ve hizmetliler
le bunlara yardımcı persone
lin yollukları ve hercesit gider
leri* ' " 45 000 45 000 45 000 

92 6245 sayılı Kanımmı 49 ııcıı 
maddesi gereğince verilecek 
tazminat ' 35 000 2 000 000 2 000 000 

Bölüm toplamı 153 750 2 205 000 2 205 000 

Üçüncü kısmı lonhvım 2 478 750 5 767 500 

4598 ve 7351 sayılı kanunlar 
gereğince ödenecek tedavi 
giderleri ve yolluklariyle teç
hiz ve tekfin giderleri 

11 Merkez 
12 Vilâyetler 

Bölüm toplamı 

7 500 
10 000 

17 500 

10 000 
20 000 

30 000 

10 000 
20 000 

30 000 

5 767 500 

Dördüncü kısmı - Daire 
hizmetleri 

403 Temsil giderleri 
407 Muhasebei - Umumiye Ka

nununun 48 nci maddesini 
ilgilendiren giderler 

30 Geri verilecek paralar 
40 Malı keme harçları 

Bölüm toplamı 

419 Mahkeme masrafları 
425 Ecnebi memleketlere gönde

rilecek öğrencilerin her çeşit 
giderleri 

450 Üniversite ve yüksek okul
larda okutulacak öğrencilere 
verilecek burslar 

12 000 

10 000 
20 000 

30 000 

750 000 

324 941 

167 750 

12 000 

10 000 
20 000 

30 000 

537 300 

537 641 

228 750 

12 000 

10 000 
20 000 

30 000 

537 300 

537 641 

228 750 
D. Sn î. G. M. Biitoesi (S. Sayısı : 24) 
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B. M. 

451 
10 
20 

Gelirin Çeşidi 

Yayın giderleri 
Satmalma ve abone 
Başka her çeşit giderler 

Bölüm toplamı 

1962 
yılı 

tahminleri 
Lira 

5 000 
7 000 

12 000 

1963 yılı için 
Hükümetçe 

tahmin edilen 
Lira 

10 000 
7 000 

17 000 

KamSByonea 
talhmin edilen 

Lira 

10 000 
7 000 

17 000 

452 Staj giderleri 
10 4489 sayılı Kanuna göre staj 

için ecnebi memleketlere gön
derileceklerin yollukları ile 
başka her çeşit giderleri 0 

20 Teknik yardımdan faydalan
mak suretiyle ecnebi mem
leketlere gönderileceklerin 
yolluk ve gündelikleri 340 000 

20 000 

320 000 

Bölüm toplamı 340 000 

453 Milletlerarası münasebetle
rin gerektirdiği giderler 

10 Milletlerarası kurum ve der
neklere katılma payı 24 000 

20 Kongre ve konferanslara iş
tirak edeceklerin yolluk ve 
her çeşit giderleri 67 500 

340 000 

24 000 

130 000 

20 000 

320 000 

340 000 

24 000 

130 000 

458 

476 
477 

10 
20 

Bölüm toplamı 

Fuar, sergi ve teşhir gider
leri 
Fuar umumi giderleri 
Sergi ve teşhir giderleri 

Bölüm toplamı 

Kurs masrafları 
Makina eğitim merkezinde 
DSÎ personelinin eğitim üc-
ücretleri ile yevmiye ve yol
lukları 

Dördüncü kısım toplamı 

91 500 

5 000 
3 000 

8 000 

200 000 

0 

1 936 191 

154 000 

40 000 
5 000 

45 000 

225 000 

450 000 

2 576 691 

154 000 

40 000 
5 000 

45 000 

225 000 

450 000 

2 576 691 

D. Su t G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 24) 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

1962 
yıl* 

ödeneği 
Lira 

1963 yılı için 
Hükümetçe Komisyonea 

istenen kaibul edilen 
Lira Lira 

Beşinci hısım - Borçlar 

501 Geçen yıl borçları 
502 Eski yıllar borçları 

10 1958 - 1961 yılları borçları 
20 1928 - 1957 » » 

Bölüm toplamı 

505 Hükme bağlı borçlar 

Beşinci kısım toplamı 

50 000 100 000 100 000 

3 000 
200 

3 200 

140 000 

193 200 

50 000 
5 000 

55 000 

250 000 

405 000 

50 000 
5 000 

55 000 

250 000 

405 000 

653 

Altıncı kısım - Yardımlar 

DSÎ Genel Müdürlüğü Me
mur ve Müstahdemlerinin 
Biriktirme Sandığına (Me
mur ve müstahdemlerin, öğ
le yemeklerinde kullanılmak 
üzere) 

Altmcı kısım toplamı 

60 000 

60 000 

60 000 

60 000 

60 000 

60 000 

KISIMLAR TOPLAMI 

İkinci kısım, toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
Beşinci kısım yekûnu 
Altmcı kısım toplamı 

GENEL TOPILÂM 

23 403 085 
2 478 750 
1 936 191 
193 200 
60 000 

25 718 689 
5 767 500 
2 576 691 
405 000 
60 000 

25 718 689 
5 767 500 
2 576 691 
405 000 
60 000 

28 071 226 34 527 880 34 527 880 

D. Su t G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 24) 
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A/2 -

Ödeneğin çeşidi 

Yatırımlar 

CETVELİ 

1962 
yüı 

ödeneği 
Lira 

1963 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istemeli ka'bui edilen 
Lira Lira 

11 - İstimlâk ve 
satınalmalar 

İstimlâk ve satınalmalar 

LIT - Transfer edilen 
valinin fonları 

İl özel idarelerine (Köy içme 
suları için nakdî ve aynî yar
dim miktarları Bayındırlık 
Bakanlığınca tesbit edilir) 
6200 sayılı Kanunun 41 nci 
maddesi gereğince ayrılacak 
işletme döner sermayesi 

Y - W tüt, proje 
Etüt ve proje 
Tanzim edilmiş tabiî ve sunî 
göllerde balık üretilmesi etüt 
giderleri 

VI - Bina yapımı 
DSİ Merkez İdare Binası ve 
müteferri tesisleri yapım ve 
onarımı 

V n i - Sosyal sermaye» 
yatırımları ve 

onarımlar 
Sosyal sermaye yatırımları 
Yapım 
Onarım 

60 000 000 50 000 000 60 000 000 

12 000 000 

600 000 

K.7 1ı 

0 

;y 5 850 ooo 
24 000 000 

12 500 000 

500 000 

200 000 

1 000 000 

12 500 000 

500 000 

74 800 000 74 800 000 

200 000 

1 000 000 

&(> 809 228 
24 (KM) OOÜ 

32() 809 228 
24 000 000 

Bölüm toplamı 339 850 000 350 809 228 350 809 228 

D. Su î. M. M. V.l\tc (S'. Sav İsı ; 24) 
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ödeneğin çeşidi 

Köy su işleri 
Ankara kanalizasyon yapı
mı ve onarımı 

IX - Makimi ve teçhizat 
satı.tıalınması ve onarımı 

Taşıtlar satmalımı ve ona
rımı 
Taşıt makina ve teçhizat sa
tmalımı ve onarımı 

X - Borçlar 
6200 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesi gereğince çıkarılan 

5 faizli 1954 istikrazı /o 
% 5 faiz karşılığı 
İtfa karşılığı 
O en ol giderler 

Bölüm toplamı 

5977 sayılı Kanunla tasdik 
olunan anlaşma gereğince 
temin olunan 25 200 000 do
larlık kredi 
Faiz karşılığı 
İtfa karşılığı 
Genel <nderler' 

Konsolide borçlar 

XI - Yatırını hizmetleri 
geçici görev yolluğu 

Yatırım hizmetleri geçici gö
rev yolluğu 

1962 
yılı 

ödeneği 
Lira 

66 671 000 

500 000 

1963 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istemen kalbui edilen 
Lira Lira 

70 000 000 70 000 000 

1 200 000 1 200 000 

21 000 000 

60 410 000 

0 0 

90 000 000 90 000 000 

1 116 050 
i 260 OOO 

500 

2 376 550 

1 053 000 
1 320 OOO 

500 

2 373 500 

1 053 000 
1 320 000 

500 

2 373 500 

8 955 789 
8 556 570 

1 
17 512 360 

0 

8 972 640 
8 544 631 

1 

17 517 272 

0 

8 972 640 
8 544 631 

1 

17 517 272 

18 650 000 

4 000 000 4 000 000 4 000 000 

Yatırımlar toplam; 642 659 910 674 900 000 693 550 000 

D. Su T. 0. M. P,ü1<;csi (S. Sayısı : 24) 
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B - CETVELÎ 

1962 1963 yılı için 
yûi Hükümetçe Komisyonca 

tahminleri tahmin edilen tahmin edilen 
Gelirin Çeşidi Lira Lira Lira 

îşletme müesseselerinden alı
nacak varidat 250 000 300 000 300 000 
Tesis ve ortaklık gelirleri 
Devredilen tesislerden veya 
ortaklıklardan alınacak be
del ve paylar 5 000 000 5 700 000 5 700 000 
Hidro Elektrik tesislerinden 
elde edilecek gelirler 20 000 000 30 000 000 30 000 000 

Bölüm toplamı 25 000 000 35 700 000 35 700 000 

İşletmelerde mükelleflerden 
tahsil olunacak amortisman 
ve işletme ücretleri 6 000 000 13 000 000 13 000 000 
Menkul satış, gayrimenkul 
satış ve kira bedelleri 500 000 1 000 000 1 000 000 
Mütaahhitlerden alınacak ge
cikme cezası ve sair tazmi
nat ve mütaahhitlerin irat 
kaydolunan teminat para
lan 1 000 000 1 000 000 1 000 000 
Mütaahhitlere verilecek ma-
kina, alât, edevat, depo ve 
arazi bedelleri 8 000 000 4 500 000 4 500 000 
Teberrular, lâboratuvar tah
lil ücretleri, çeşitli varidat 2 500 000 3 000 000 3 000 000 
Yatırımlar için Devlet büt
çesinden yapılacak yardım
lar 623 981136 643 379 880 662 029 880 
Geçen yıllardan devreden na
kit 3 500 000 7 548 000 7 548 000 

GENEL TOPLAM 670731136 709 427 880 728 077 880 

D. Su î. G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 24) 
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C - CETVELÎ 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Nev'i 

Kanun 

Tarihi Numarası 

25 .12 . 1953 

ö z e t i 

6200 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü teşkilât ve vazifele
rine dair olan Kanunun 38 nci maddesi 

D CETVELİ 

D. Memuriyetin nev'i 

MERKEZ 

Kaloriferci 
Hemşire 
Daktilo (Dil bilir) 

» :» 
» 
» 
»ı 
:» 
» 
» 
» 

Servis Şefi 
>y » 
» > 
» :» 

Dosya ve Evrak Şefi 
Memur 

»ı 
» 
> 
»ı 
» 
» 

Dosya ve Evrak Memuru 
Dosya ve Evrak Şefi 
Gönderme Memuru 
İdare Memuru 
Kütüpane Memuru 
Tevzi Memuru 
Doktor 

Aded 

3 
1 
2 
1 
o o 

35 
6 

10 
2 
o 
O 

1 
.18 

8 
14 
13 
4 

29 
64 
72 
14 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

Ücret 

450 
700 
950 

1 100 
700 
600 
500 
450 
400 
350 
300 

1 250 
1 100 

950 
800 
700 
800 
700 
600 
500 
400 
350 
300 
600 
400 
500 
500 
600 
300 
300 

D. Memuriyetin nev'i 

Taıshiilh'çü 
» 

Teksir Memuru 
Santralci 
Dağıtıcı!: 

» 
OzaJUit'çi 
Başhademe 

»ı 
Hademe 

» 
» 

Bekçi 
Avukat 

>̂  
» 

Başmontör ve 
Servis Şefi 
Memur 

» 
» 
»' 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
»ı 

TAŞRA 

Başmakinist 

Aded 

2 
1 
1 
1 
4 
4 
2 
4 
1 

30 
1 
3 

22 
4 
4 
2 

1 
2 
2 
3 

10 
5 

56 
87 

112 
57 

260 
8 
8 
5 

Ücret 

600 
500 
450 
450 
450 
400 
450 
350 
300 
300 
250 
200 
300 

1 250 
950 
800 

950 
950 
800 
700 
350 
300 
800 
700 
600 
500 
450 
400 
350 
800 

D. Su î. G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 24) 
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Kanun No. 
G - CETVELİ 

6200 

7478] 
'5977 [ 

297 C 
178J 

Devlet Su İsleri Genel Müdürlüğü 
Teşkilât Kanununun gelecek yıllara 
geçici yüklenmelere girişilmesi hak
kındaki 37 nci maddesi 

Gelecek yıllara geçici yüklenmelere. 
girişilmesi hakkındaki kanunlar 

L - CETVELİ 

Memuriyetin nev 'i A 

Yük. Müh., 

MERKEZ 

Müh. veya Fen 
Memuru (Ilıt. Mev.) 
Yük. Müh., 
Memuru 

» 
» 

Memur 
» 

Yük. Müh., 
Memuru 

» 
Memur 
Mütercim 

Müh. veya Fen 

» » 
»' » 

Müh. veya Fen 

»' » 

TAŞRA 

Şube Başmühendisi (Y. Müh.) 
(Iht, Mev.) 
Yük. Müh., 
Memuru 

Müh. veya Fen 

uded 

1 

5 
9 
8 
1 
1 

2 
2 
1 
1 

31 

5 

8 

Aylık 

950 

700 
600 
500 
400 
350 

800 
500 
400 
800 

1 100 

700 

D. Memuriyetin ney'i 

Yük. Müh., Müh. veya 
Memuru 

» » 
» » 
» »• 

Ressam 
» 

Memur 
Mesul Muhasip 

» »' 

» » 
Mu'hasıdbe Memuru 

» » 
» » 

Veznedar 

Sulama Mütehassısı 
raat Müh.) 

» » 
» » 

»< 
» 
» 

(Y. 

» 
» 

Fen 

2i-

Aded 

T 
24 
19 
15 
•> 
1 
3 
2 
4 
4 
1 
1 
1 
5 
5 

1 
2 
2 

. . 
112 

Aylık 

6C0 
500 
450 
400 
500 
400 
400 
700 
600 
500 
500 
450 
400 
500 
450 

950 
800 
700 

0. Su I. G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 24) 
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T - CETVELİ 

1 . 3 . 1962 den sonra servise giren taşıtlar 

Sayısı 

50 
12 
26 
30 

Cinsi 

Arazi binek 
Pick - Up 
Pick - Up arazi 

» » 

(4X4) 
(4X2) 
(4X4) 

» 

Markası 

Land Rower 
Chevrolet 
Willys 

Satınalma 
tarihi 

1962 
1962 
1962 
1962 

ıBedeli 
T. L. 

1 634 800 
202 048 

1 141 920 
1 200 000 

izahat 

1 . 10 . 1962 tari
hinde satınalma 
muamelesi intac-
edilmemiştir. 

20 ıSab. Kar. Kam. (4X2) Leyland 1962 994 058 

1.3.1962 den sonra servis harici edilen taşıtlar 
2 
2 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
2 

Arazi ıbinek 
» » 
» » 
» » 

Pick-Up 
Pick-Up 
Sab. Kar. 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

arazi 
Kam. 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

(4X4) 
» 
» 
:» 

(4X2) 
(4X4) 
(4X2) 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

Willys 
» (Cj - 3A) 
» oCi - m) 
» (C i - -r» ) 

Ford 
Willys 
Dodge 
Berliet 
Rein Ford 
Ford 
International 
Fordson Thames 
Mack 

1947 
1952 
1953 
1957 
1954 
1954 
1948 
1954 
1953 
1946 
1953 
1950 
1954 

21 000 
15 394 
50 000 
15 770 
5 076 
12 000 
63 000 
18 702 
12 500 
41 000 
7 735 
5 400 
89 202 

Kullanılmakta olan taşıtlar 
15 

o 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

10 
40 

1 
2 
5 

53 
1 

Station 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Station 
» 

Wagon 
:» 
» 
» 
» 
» 
» 

Waıgon 
» 

Kaptıkaçtı 
» 

Arazi kaptıkaçtı 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

(4X2) 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

(4X4) 
» 

(4X2) 
(4X2) 
(4X4) 

» 
» 
» 
» 
» 

Dodge 
Ford 

» 
» 

Hndson 
» 

Chevrolet 
Chevrolet 
Pleymouth 
Wolks Wagen 
International 

» 
Willys 

» 
» 
» 
» 

1955 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1,953 
1960 
1954 
1960 
1960 
1958 
1947 
1952 
1953 
1953 
1959 

102 366 
16 688 
34 860 
52 291 
21 331 
10 663 
14 000 
50 000 
14 653 
35 350 
283 514 
350 053 
9 080 
9 500 
95 000 
007 000 
50 000 

D, Su î. G. M. Bütçesi (S. Sayısı 24) 
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Sayısı 

4 

m 
68 
51 
10 

3 
35 

4 
6 

50 
T 
4 
7 

25 
o û 

1 
12 

110 
55 

5 
39 
11 

6 
9 

179 
10 
2 

70 
2 
1 
3 
3 
5 
3 
2 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
9 
1 
1 
1 

» 
» 

Cinsi 

» Logmas » 
» 

Arazi binek 
» 
;» 
;» 
» 
» 
» 
» 

Piek -
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

iPick -
» 
» 
» 

Piek -
» 
» 
>> 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Up 

Up 

Up 

arazi 
» 
» 

» 
(4X4) 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

(4X2) 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

(4X4) 
» 
» 

» (DW. Wg) 
arazi 

» 
» 

(4X4) 
» 
» 

» (Makinist) 
» (Drenaj) 
» 

Yanığın Sön. Oto. 
'Panel 

» 
Hasta Nak. Oto. 

» 
Otobüs 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Otobüs 

» 

(4X4) 
(4X2) 

» 
(4X4) 
(4X2) 
(4X2) 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

(4X2) 

Markası 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Land Ro\ver 
» 
» 

Will,ys 
Ford 

» 
Chevrolet 
Commer 

» 
Dodge 
International 

» 
Willys 

» 
Dodge 
WiUys 

» 
» 

International 
» 

Wil]ys 
Hotchkins Willys 
Chevrolet 
Ford 
Willys 
Wolks Wagen 
Berliet 
Bns.siug 

» 
Bedi'ord 
Commer 

» 
Austin 
Chevrolet 

» 
Ford 
International 

» 
Reo 

Satmalına 
tarihi 

1957 -1960 
1952 
1953 
1957 
1960 
1960 
1961 
1951 
1955 
1960 
1954 
1946 
1954 
1960 
1955 
1955 
1960 
1960 
1958 
1951 
1954 
1955 
1955 
1959 
1960 
1960 
1960 
1961 
1953 
1953 
1960 
1954 
1960 
1955 
1956 
1960 
1956 
1955 
1955 
1951 
1954 
1960 
1960 
1954 
1960 
1960 

Bedeli 
T.L. 

90 240 
200 222 
850 000 
804 230 
315 500 
91 923 

1 155 000 
32 532 
65 940 

1 526 000 
15 500 
75 475 
35 532 

1 000 000 
36 000 
13 000 

192 018 
1 972 494 

348 820 
44 993 

468 000 
77 705 
68 814 
47 156 

7 457 500 
278 718 
108 908 

14 229 294 
14 754 
5 000 

138 000 
55 500 

164 250 
95 121 

212 244 
447 516 
117 278 

19 000 
49 444 
25 000 
50 000 
25 000 

225 000 
16 480 
28 413 
25 000 

izahat 

D. Su I. G. M. Bütçesi :(S. Sayısı: 24) 
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Satmalına Bedeli 

Sayısı Cinsi Markası tarihi T. L. İza 

1 
1 
1 
1 
'2 
1 
1 
3 
1 
5 

11 
34 

1 
3 
1 
3 
7 
'2 
7 
1 
4 

47 
2 

İSab. Kar. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Kam. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

(4X2) 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

(4X4) 

Dodge «Kanada» 
Dodg'o 
Ford «Kanada» 
Internat iona i 
Fo rd 

» 
Bcdford 
Internat ional 
Mercury 
Chevrolet 
Ford 
International 
Aust in (Benzin) 
Aust in (Diesel) 
fnternational 
Fordson Tlıeınıes 
C o mm er 
M. 'A. N. 
In ternat ional 
Mack 
Somua 
Bussing 
Renaul t 

1955 
1948 
1953 
1953 
1946 
1951 
1954 
1953 
1955 
1955 
1958 
1960 
1953 
1955 
1951 
1950 
1955 
1954 
1954 
1954 
1954 
1960 
1954 

6 550 
(İ3 000 
10 524 
14 788 
16 400 
10 528 
10 000 
23 205 
27 500 

141 680 
788 700 
966 042 

10 700 
32 100 
13 000 
16 201 

168 910 
77 606 

115 361 
44 601 

182 059 
7 011 084 

23 451 

D.-Sa t C4. M. Bütçesi (S. Sayısı : 24) 
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R - CETVELİ 

Genel bütçede mütenazırı olan tertipler için mezkûr Bütçe Kanununa bağlı (R) cetveli for
mülü, bu bütçe için de uygulanır. 

B. M. 

218 Kasa tazminatı : 
7398 sayılı Kanunla DSt teşkilâtında çalışan veznedar, veznedar yardımcısı ve kıy
met muhafızı vazifelerini gören muhasebe müdür ve muavinleriyle mesul muhasiplerin 
kasa tazminatları bu tertipten ödenir. 

307 92 6245 sayılı Kanunun 49 ncu maddesi gereğince verilecek tazminat : 
Yevmiyelerini yatırım tertiplerinden alıp arazi üzerinde seyyar olarak vazife gören 
işçilere 6245 sayılı Kanunun 49 ncu maddesi gereğince verilecek tazminat da bu ter
tipten ödenir. 

407 Muhasebei Umumiye Kanununun 48 nci maddesini ilgilendiren giderler : 
Mahkemelere ve icra dairelerine ödenecek hare, resim, vergi ve her türlü masraflar 
bu tertipten ödenir. 

419 Mahkeme giderleri : 
Lüzumlu görülen hallerde tutulacak avukatlara verilecek her çeşit ücret ve masraf
lar ile hakem ve ilân ücretleri delil tesbiti ve bilirkişi ücretleri ve sonuçlanan dâva
lardan ilâm ve diğer tarafa ödemek ödevi yüklenen mahkeme masrafları ve bu mev
zuların gerektirdiği her türlü giderler. 

476 Kurs masrafları : 
Genel bütçenin (R) formülünün 476 ncı kurs giderleri bölümünde yazılı giderlerle 
yurt içinde tertibedilecek mahallî veya beynelmilel seminerlere iştirak edeceklerin 
yollukları, seminerlere katılma payı, bu seminerlerle ilgili program, broşür, rapor ve 
sairenin tab'ı giderleri, konferans vermek üzere hariçten ve dâhilden temin oluna
cak uzman ve profesörlerin konferans ücretleriyle her türlü seyahat masrafları, her 
çeşit eğitim malzemesi, teyp ve benzerleri gibi eğitimde kullanılacak aletler. 

477 DSÎ makina eğitim personelinin ücret ve eğitim giderleri : 
Döner sermayeli makina eğitim merkezinde eğitim görecek DSl personeli için, adı ge
çen eğitim merkezi müdürlüğünce t.esbit ve talebedilecek eğitim ücretleri ile mezkûr 
personelin yevmiye ve yollukları ve her çeşit giderleri bu bölümden ödenir. 

505 Hükme bağlı borçları : 
Hizmetin ifa edildiği yıl bütçesinin tertibi mahsusunda bakiye ödeneği bulunmaması 
hasebiyle mevcut tertibinden veya geçen yıllar borçları tertibinden ödenemiyen 
hükme bağlı borçlarla 6200 sayılı Kanunun 35 nci maddesi gereğince sulh yoliylc 
alacaklısına ödenmesine karar verilen karşılıksız borçlar ve bütçede tertibi bulun-
mıyan sair hükme bağlı borçlar da bu tertipten ödenir. 

D. Su î. G. M. 'Bütçesi (S. 'Sayısı. : 24)1 
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YATIRIMLAR 

Yatırımların kısım ve bölümleri hakkında 1963 malî yılı Bütçe Kanununa, bağlı (R) 
cetvelindeki ilgili esaslar uygulanır. 
Ayrıca; 
1. Geçici işgal veya istimlak suretiyle el konan arazide hasara uğrayan mahsul taz
minatı 705 nci bölümden; 
2. a) Tanzim edilmiş tabiî ve suni göllerde balık üretilmesi etüdü masrafları, 
b) Etüt işleriyle ilgili sondaj ekipmanlarının yedek parça ve onarım giderleri, 
e) Genel bütçeye bağlı (R) formülünün V - etüt ve proje kısmında zikrolunan hiz
metlerle ilgili eserlerin telif ve tercüme haklarının satmalmması bedelleri, 

731 Bölümden; 
3. a) Sosyal sermaye yatırımlarının mütemmimi mahiyetinde olan bina., lojman, ta
mirhane ve benzeri binaların yapım ve onarım masrafları, 
b) Genel bütçeye bağlı (R) formülünün, VI' - Yeni yapı ve esaslı onarımlar, VII -
Fabrika, imalâthane, çiftlik binaları, tamirhaneler, depolar v. s. satmalmması, yapımı 
ve onarımları, VIII - Sosyal sermaye yatırımları ve esaslı onarımları kısımlarında zik
rolunan hizmetlerle ilgili her türlü basılı eserlerin satmalmması bedelleriyle düzen
lenmelerinin zaruri kıldığı bütün giderler (telif ve tercüme haklarının satmalmması 
dâhil) ; 
e) Baraj ve diğer su tesislerinin korunmasiyle görevli personele verilecek tabanca ve 
merminin satmalma giderleri. 

771 Bölümünden; 
4. a) Trafik kazaları ilgili tazminat, 
b) Taşıt, ınakiııa ve teçhizat satmalmması ve onarımı hizmetleriyle ilgili her türlü 
basılı eserlerin satmalmması bedelleriyle bunların düzenlenmesinin zaruri kıldığı bütün 
giderler. (Telif ve tercüme haklarının satmalmması dâhil) ; 
c) Taşıt, ınakiııa, teçhizat ; atmalın ası ve onarımiyle ilgili çalışmaların1 yapıldığı yerle
rin yönetim, giderleri, 

781 Bölümden; 
Ödenir. 

237 sayılı Kanun gereğince satmalınacak taşıtlar 

Cinsi Miktar 

Arazi binek 
Arazi kaptıkaçtı 
Arazi pikap 
ve pikap 

4X4 
4X4 
4X4 
4X2 

120 aded 
20 aded 

120 aded 

Kamyon 5 - 7 ton 50 aded 
Arazi binek ve pikap 4X4 80 aded 

D. Su î. G. M. Bütçesi >(& Sayısı : >24) 
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E - CETVELİ 

B. M. Ödeneğin çeşidi 

ici hizmetliler ücreti 

1962 yılı merkez (E) cetveli 

(Fasıl 203 Madde 11) 

Görevin çeşidi 

: Teknisyen (Y. Müh., Müh.) 
Teknisyen (Maliyet) 
Teknisyen (Hesapçı) 
Memur 

» 
» 
» 
» 

Öğretmen 
» 

Doktor (Barem içi) 

Aded 

1 
1 
1 
4 
3 
3 
5 
1 
4 
4 
3 

30 

Ücret 
Lira 

1 750 
1 250 

950 
800 
700 
600 
500 
400 
600 
500 
700 

Hizmet 
süresi 

Ay 

12 
. 12 
. 12 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

O 

Tutarı 
Lira 

21 000 
15 000 
11 400 
38 400 
25 200 
21 600 
30 000 
4 800 

28 800 
24 000 
25 200 

245 400 
48 600 

294 000 

Taşra geçici hizmetliler ücreti : 

1962 yılı taşra (E) cetveli 

(Fasıl 203, Madde 12.) 
Teknisyen (Maliyet) 

» » 
Teknisyen (Hesap) 
Memur 

» 
» 
» 

Doktor (Barem içi) 

1 
1 
6 
7 

10 
16 
17 
12 

1 250 
1 100 

950 
800 
700 
600 
500 
600 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

15 000 
13 200 
68 400 
67 200 
84 000 

115 200 
102 000 
86 400 

70 
(•) 

551 400 
109 600 

661 000 

(*) Not: % 20 zam (E) cetvelinde çalışanların intibaklarına göre hesab edilmiştir. 

D. Su î. G. M. Bütçesi (S. Şayian : 24) 
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1962 y%U merkez(E) cetveli 

(Fasıl 204) 

B. M. Ödeneğin çeşidi Görevin çeşidi 

Ecnebi uzmanla bunlara yardımcı 
personel : Ecnelbi Uzman 

» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

Aded 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

Ücret 
Lira 

7 500 
7 300 
ö 800 
5 000 
4 050 
4 000 

Hazmet 
süresi 

Ay 

12 
12 
12 
12 
12 
12 

Tutarı 
Lira 

90 000 
87 600 
60 600 
60 000 
48 600 
48 000 

Yekûn 

Ecnebi uzman yardımcısı perso
neli : 

403 800 

Teknisyen (Maliyet) 
iktisatçı 
Sekreter (Dil bilir) 
Memur (Dil bilir) 
Teknisyen (Hesapçı) 
Memur 

» 
» 
» 
» 

9 
1 
8 
2 
3 
4 
4 
7 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

250 
250 
100 
100 
960 
800 
700 
600 
600 
450 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
11 
11 

135 000 
15 000 
39 600 
26 400 
34 200 
38 400 
33 600 
50 400 

6 600 
4 950 

Yekûn 384 150 

»o<* 

D. Su I. G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 24) 
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1 9 6 3 YILI 
Hudut ve Sahiller Sıhhat G. M. 

Bütçesi 





Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1963 yıh Bütçe kanunu 
tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu mazbatası (1 /330) 

T. C. 
..-.• Başbakanlık Ankara : 29 . 11 . 1962 

Kanunla,r ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sam : 71/1895/378? 

MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 24 . 11 . 1962 tarihinde kararlaş
tırılan «Hudut- ve Sahiller Sağlık Ganel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe Kanunu tasarısı» gerekçesi 
ve ilişikleriyle birlikte sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Başbakan 
î. İnönü 

Gider bütçesi mucip sebepleri 

GEKEKÇE 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün 1963 yılı yatırımlar dışında kalan masrafları 1962 
yılma nazaran 383 132 lira fazlasiyle 3 732 260 lira olarak tesbit edilmiştir. Bu fazlalık haddi za
tında yakarda belirtildiği veçhile 383 132 lira ise de geçen yılın tahsisatına nazaran tenzil olunan 
98 272 lira düşülünce 284 860 liradan ibarettir. 

Fazla ve noksanların mucip sebepleriyle müfredat ve alâkalı tertipleri aşağıda açıklan
mıştır. 

Fazlalar 
Lira 

42 000 201 nci faslın 11 nci merkez memurları maaşı maddesindedir. Bu tahsisat kanuni kad
rolarımızın karşılığı ile 4598 sayılı Kanun gereğince ödenmesi icabeden üst derecelerin 
hesabı ithal edilmiş ve 263 sayılı Kanuna ek 5 sayılı Kanunun derpiş ettiği % 35 nis
petindeki zamlardan meydana gelmiş kanuni bir artıştır. 

118 000 201 nci faslın 12 nci vilâyetler memurları maaşı maddesindedir. Bu tahsisat kanuni 
kadrolarımızın karşılığı ile 4598 sayılı Kanun gereğince ödenmesi icabeden üst derece
lerin hesabı tihal edilmiş, 263 sayılı Kanuna ek 5 sayılı Kanunun derpiş ettiği % 35 
nispetindeki zammın farkından ibarettir, 

2 500 202 nci faslın 11 nci merkez memurları ücretine aidolup 263 sayılı Kanuna ek 5 sayılı 
Kanunun derpiş ettiği % 35 nispetindeki zamdan meydana gelmiş kanuni bir artıştır. 

3 240 202 nci faslın 12 nci vilâyetler memurları ücretine aidolup 263 sayılı Kanuna ek 5 sa
yılı Kanunun ieabatmdandır, 

H. ve S. Sıh. G. M. Bütçesi (S. Sayısı • 25) 
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47 480 202 nci faslın 21 nci merkez hizmetlileri ücreti maddesindedir. 263 sayılı Kanuna ek 
5 sayılı Kanunun derpiş ettiği % 35 zam ile müfredatı (D) işaretli cetvelde gösterilen 
hizmetlerin derecelerinin yükseltilmesinden meydana gelmiştir. 

105 980 202 nci faslın 22 nci vilâyetler hizmetlileri ücreti maddesindedir. 263 sayılı Kanuna 
ek 5 sayılı Kanunun derpiş ettiği zam ile müfredatı (D) işaretli cetvelde gösterilen hiz
metlilerin derecelerinin yükseltilmesinden meydana gelmiştir. 

20 747 209 ncu faslın 11 nci maddesinde olup maaş ve ücret miktarının artması dolayısiyle 
meydana gelmiş kanuni bir artıştır. 

3 193 209 ncu faslın 12 nci maddesindedir. Maaş ve ücret fasıllarmdaki zam ve tahavvülât 
dolayısiyle husule gelen kanuni bir artıştır. 

2 000 209 ncu faslın 14 ncü Sandık yönetim masraflarındadır.. T. C. Emekli Sandığına öden
mesi gereken masrafa iştirak payından ileri gelen kanuni bir artıştır. 

1 800 211 nci gece pratika ücreti faslındadır. Geceleri pratika işlerinde çalışacak bir memu
ra ayda 150 liradan verilecek yıllık ücretini teşkil etmektedir. 

1 000 302 nci faslın 20 nci döşeme maddesindedir. Yeni servise girecek olan Adana Hava 
Alanı Sağlık Denetleme Merkezine alınacak eşya ile tıbbi malzemelerin muhafazası için 
alınması zaruri olan döşemeler için artırılmıştır. 

2 000 302 nci faslın 40 nci öteberi maddesindedir. Bu tertip ihtiyaca yetişmediğinden artı
rılmıştır. 

1 000 302 nci faslın 50 nci Aydınlatma maddesindedir. Bu tertip ihtiyaca yetişmediğinden 
artırılmıştır. 

7 000 307 nci faslın 20 nci muvakkat vazife harcırahı maddesindedir. 2 aded Sivil Savunma 
uzmanının 1963 yılında yapacakları teftişler için ve Genel Müdürlüğün personelinin 
hizmet ve zaruri harcamalarına aittir. 

10 000 309 ncu faslın 31 nci vilâyetler taşıtları işletme ıgideri maddesindedir. Pratika işlerinde 
kullanılan motorların "giderleri her sene artan gelirimizle oranlı olarak artmakta oldu
ğundan ve yeni hizmete girecek 2 aded motor için bu miktar artırılmıştır. 

192 447 nci 7126 sayılı Kanun gereğince Sivil Savunma Fonu karşılığı faslındadır. Kanuni 
bir artıştır. 

15 000 454 ncü sigorta giderleri faslındadır. Düşük bedelle sigorta ettirilen daire ve eşyaların 
hakiki bedellerine yakın bir meblâğ mukabili sigorta ettirilmesini (mümkün kılmak için bu 
miktar artırılmıştır. 

383 132 Yekûn 

Noksanlar : 
5 999 307 nci faslın 40 nci ecnebi memleketler harcırahı maddesindedir. 1963 yılında ecnebi 

memleketlere yapılacak bir geçici görev programı olmadığından bu miktar tenzil edil
miştir. 

5 000 407 nci geriverileeek paralar faslındadır. Geçen seneki bütçe tatbikatı bu miktar indiril
mesini mümkün kılmıştır. 

J 000 408 nci 2490 sayılı Kanun gereğince artırma ve eksiltme komisyonlarında bulunacak 
gayrimuvazzaf belediye azalarına verilecek huzur ücreti faslındadır. Bu tertipten geç
miş senelerde tediye yapılmadığından yeni tahsisat teklif edilmiştir. 

76 000 iSarfiyat seyrine göre bu miktarın indirilmesi mümkün olmuş/tur. 
10 000 419 ncu mahkeme giderleri faslındadır. 'Bu tertip ıgeçen seneki bütçe tatbikatının ver

diği neticeye 'göre bu miktar noksaniyle teklif edilmiştir. 

H. ve 8. Sıh. G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 25) 
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105 653 ncü Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Memur ve Müstahdemlerinin Birik
tirme Sandığına yardım (Memur ve müstahdemlerin öğle yemeklerinde kullanılmak 
üzere) faslmdadır. Yapılan hesap neticesinde ıgeçen seneye nazaran bu miktar tenzil 
edilmiştir. 

98 272 Yekûn 

YATIRIM BÜTÇESİ MUOÎP SEBEPLERİ 

Hudut ve Sa;hiller Sağlık Genel Müdürlüğünün 1963 yılı yatırım masrafları 1 840 000 
lira olarak tesbit edilmiş ise de geçen yılın tahsisatına nazaran 350 000 lira bir fazlalık 
olup eksiği 470 000 liradan düşülünce 1962 yılma nazaran 120 000 lira noksan olarak 
teklif edilmiştir. 
Eksik ve fazlalara ait izahat aşağıdadır. 

Fazlalar : 

200 000 705 nci istimlâk ve satmalmalar bölümündedir. Mersin'de yeni liman inşası dölâyısiyle, 
iskenderun'da idaremize ait binanın Hazineden kira ile tutulması hasebiyle her iki 
merkezimizde 100 000 liradan 2 arsa alınması için konmuştur. 

150 000 731 nci etüt ve proje bölümündedir. Esenboğa Hava Alanında inşası mukarrer tecritha-
ne binamızın mevcut avan projesi ve bunun müstenidatma göre 1 nei etap için 52 065 
lira 2 nci etap için de 91 970 lirayı karşılamak üzere bu bölüme 150 000 liralık bir ödenek 
konmuştur. 

350 000 Yekûn 

Noksanlar : 

30 000 701 nci bina onarımı bölümündedir. 1963 yılında Genel Müdürlük ve mülhakattaki bina
larımızın 20 000 liraya kadar küçük onarımları tâyin ve tesbit edilmiş olduğundan geçen 
yılın tahsisatına nazaran bu miktar noksaniyle tesbit edilmiştir. 

280 000 741 nci bina inşaatı bölümündedir. 1962 yılma nazaran 280 000 lira noksaniyle tesbit 
edilmiş bulunmaktadır. 

160 000 781 nci makina ve teçhizat satmalımı bölümündedir. 1962 malî yılında bu bölüme 
260 000 liralık bir tahsisat konmuş ve kabul edilmiş idi, 1963 malî yılı için yaptığımız 
teklif bir deniz teknesi inşasını derpiş ettiğinden bu bölüme 160 000 lira noksaniyle 
ödenek konmuştur. 

470 000 Yekûn 

H. Ve S. Şili. Q. M. Bütgesi (S. Sajftsı: 25) 
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VARİDAT BÜTÇESİ MUCİP SEBEPLERİ 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün 1963 yılı varidatı 1962 yılına nazaran 468 726 lira 
fazlasiyle 5 572 260 lira olarak tahmin edilmiştir. Bu fazlabk .haddizatında 468 726 lira ise de geçen 
yılın varidatına nazaran tenzil olunan 303 866 lira düşülünce hakiki fazlalık 164 860 liradan ibarettir. 

Fazla ve noksanların mucip .sebepleriyle müfredat ve alâkalı tertipleri aşağıda gösterilmiştir. 

Lira 

Fazlalar : 

468 726 1. nci resimler taşlının 1 nci Sıhhiye Resmi maddesindedir, 500 sayılı Rüsumu Sıhhiye 
Kanununa müsteniden tahsil edilmekte olup Genel Müdürlüğümüzün başlıca varidatını 
teşkil eden bu resimde tahsilat seyrine nazaran bu miktar bir fazlalık temin edileceği 
tahmin edilmiştir. 

468 726 Yekûn 

Noksanlar : 
303 806 4 ncü 'geçen yıldan devrolunacak nakit faslında olup 'bu miktar noksaniyle devroluna-

cağı tahmin edilmiştir. 

303 866 Yekûn 

H. ve S. Sın. G. M. Bütçesi (S; Sayısı 25) 



— 7 — 

Rapor 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1963 bütçe tasarısı raporu 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına bağlı olarak 
mülhak bütçe ile idare edilen bir müessesedir. 

Genel Müdürlüğün başlıca vazifeleri Milletlerarası Sağlık Nizamnamesinin vaz'ettiği sağlık 
tedbirlerini uygulamak, yani bütün dünya için birinci derecede tehlike arz eden (kolera), (veba), 
(çiçek), (sarıhumma), (tifüs) ve (hummayıracia) hastalıklarının, milletlerarası seyahatler müna
sebetiyle yurda girmesini önlemek, icabında sirayetlerine mâni olmak üzere yurdumuzun b'aşlıca 
hava ve deniz limanlarında gerekli korunma tedbirlerini almaktır. 

Bu cümleden olarak Sağlık Nizamnamesinin saydığı tedbirler meyamnda limanlarımıza gelen 
veya boğazlardan transit geçen bütün gemilerin ve hava limanlarımıza inen uçakların ve getir
dikleri yolcu ve mürettebatın bütün sağlık kontrollerini icabında aşılarını ve gerekli diğer her 
türlü tıbbi muayenelerini yapmak, muhaceret ve hac gibi devri ve toplu seyahat hareketlerinde 
yurdumuza hariçten hastalık girmesini önleyici tedbirleri almak da bu teşkilâtın başlıca vazife
leri arasındadır. 

Bu hizmetlerin sağlanabilmesi maksadiyle Genel Müdürlüğün (Urla), (Kavak) ve (Tuzla) da 
birer Tahaffuzhanesi ile İstanbul ve İzmir'de bi?er liman ve şehir bakteriyoloji lâboratuvarları 
her an hazır ve amade bulunduğu gibi ayrıca teşkilâtında 9 aded Sahil Sağlık Merkezi ve 14 
aded birinci sınıf, 11 aded ikinci sınıf ki ceman 25 aded Sahil Sağlık İdaresi ile Esenboğa ve Ye
şilköy hava alanında birer Sağlık Denetleme Merkezi vardır. Bu merkez ve idareler gece gündüz 
devamlı faaliyet halindedirler. 

Genel Müdürlük, merkez ve çevre teşkilâtında bulunan 21 tabip ve yeter derecede memur ve 
müstahdemle vazife görmektedir. 

Genel Müdürlük hizmetinde halen faal halde ve tedricen tatbik edilen yenileme plânı sayesin
de bir kısmı yeni inşa edilmiş ve diğer kısmının da tekneleri tamir edilmek ve yeni makmalar 
konulmak suretiyle gençleştirilmiş 8 aded motorbot faaliyet halinde olup bir aded yeni motorbot 
teknesi imali de 1963 yılı bütçesi yatırım bölümünde yer almaktadır. 

4 aded motorlu kara taşıt vasıtasından biri İstanbul merkezinde, ikisi Yeşilköy ve Esenboğa 
hava alanlarında ve birisi de Urla'da bulunmaktadır. 

Genel Müdürlüğün, tahaffuzhaneler, lâboratuvarlar, merkezler ve idareler olmak üzere ceman 
32 parçadan müteşekkil ve mütevazi bütçesine göre oldukça geniş tesisleri bulunmaktadır. 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Bütçesi, mülhak bir bütçe olarak, Devletten öde
nek almayıp varidatını 500 sayılı Rüsumu sıhhiye Kanununda tadadedilen çeşitli vergi ve gelir
lerden temin etmektedir. 

Genel Müdürlüğün Bütçesi, tasarısında da görüleceği veçhile 1963 yılında yatırımlar dışın
da kalan masrafları 1962 yılma nazaran 383 132 lira fazlasiyle 3 732 260 lira olarak tesbit edil
miştir. 

Bu fazlalık geçen yılın tahsisatına nazaran tenzil olunan 98 272 lira çıkarılınca 248 860 liraya 
inmektedir. 

Bu artış fasıllarında da görüleceği gibi, muhtelif kanunlarda teeyyüdeden memur kadroları, 
ücretler. Emekli Sandığı kesenekleri gibi personel giderlerine yapılan zamdan meydana gelen 

H. ve S. Sın. G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 25). 
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kanuni artışlar olup, döşeme, ötelberi, aydınlatma, harcırah, taşıt işletmeleri ve sigorta gibi husus
ların icabettirdiği zaruri fazlalıklar karşılığı ola:ak konulmuştur. Bu fazlalığın esasını personel 
giderleri teşkil etmekte diğer hizmetlerde ise 36 000 lira gibi cüzi* bir miktarı aşmamaktadır. 

Yatırımlar tasarısında da müşahede edileceği veçhile 1963 yılında yatırım masrafları 1962 yı
lma nazaran 120 000 lira eksik olarak tesbit edilmiştir. 

Yatırımlar bölümünde teklif edilen 1 200 000 bina inşaatı, 
Esas itibariyle, Hükümetimiz tarafından kabul olunup kanunlaştırılmış olan Milletlerarası Sağ

lık Nizamnamesi gereğince sıhhi ilân edilmiş bulunan hava limanlarında kurulması icabeden tec-
rithane ve dezenfeksiyon tesislerine aidolup bu tesislerden ilkinin Esenboğa hava limanında ku
rulması maksadiyle bu tahsisata ihtiyaç vardır. 

Yatırım kısmının diğer bölümlerindeki mütevazi miktarlar ise, yukarda etmas edilen bu Ge
nel Müdürlüğe ait muhtelif tesislerin lüzumlu onarımları ile, görülen hizmetin özelliği dolayi
siyle Sahil Sağlık Merkez ve idarelerinin sahilde denize hâkim ve denizcilerin kolaylıkla ulaşabile
cekleri yerlerde bulunmasının zarureti ve ekseriya kira ile bu evsafta bina bulunmaması, Genel 
Müdürlüğe ait bâzı binaların istimlâk edilmiş olması dolayisiyle günden güne iş hacmi artan li
manlarda ihtiyaca elverişli bina satmalmak veya inşa etmek zaruretinden ileri gelmekte olduğu 
neticesine varılmıştır. 

Genel Müdürlük son birkaç yılda artan geliri dolayisiyle, Devlet Hazinesinden yardım görme
den kendi yağı ile kavrulmak imkânını bulmuştur. Son inkişaflar dolayisiyle tesislerini tevsi ve 
modern cihazlarla teçhiz etme imkânlarına kavuştuğu gibi Genel Müdürlük merkez memurları ile 
lojmanı bulunmıyan çevre teşkilatındaki personel için lojman tesis etmek üzere teşebbüse geçilme
sinin faydalı ve sosyal bir hizmetin ifası bakımından da zaruri mütalâa edilmekte olduğu kanısı
na varılmıştır. 

Cevdet Geboloğlu Atıf fjjöhoğlu Ahmet Bilgin Enver Kaplan 

Şevki Aysan 

H. ve" S. Sıh. G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 25v 



Karma Bütçe Komisyonu mazbatası 

T. B. M. M. 
Karma Bütçe Komisyonu 17 .1.1963 

Esas No: 1/330 
Karar No: 16 

CUMHURİYET SENATOSU YÜKSEK BAŞKANLIĞINA 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün 1963 yılı bütçesi hakkında hazırlanan ve Yük
sek Meclise arzı Bakanlar Kurulunca 24 .11.1962 tarihinde kararlaştırılıp Başbakanlığın 29.11.1962 
tarihli ve 71 -1895/3787 sayılı tezkeresiyle gönderilen kanun tasarısı komisyonumuza havale edil
miş olmakla Sağlık ve Sosyali Yardım Bakanı, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürü ve Maliye 
Bakanlığı temsilcileri hazır oldukları halde incelendi ve görüşüldü. 

Genel Müdürlüğün 1963 yılı bütçesini komisyonumuz namına tetkik eden Eaportörümüzün ra
poru okunduktan sonra söz alan hatipler tenkit ve temennilerde bulunmuşlar ve sorular sormuş
lardır. 

Hükümet tarafından gerekli izahat verildikten ve sorular cevaplandırıldıktan sonra maddelerin 
müzakeresine geçilmiştir. 

Genel Müdürlüğün cari giderlerini gösteren (A/l) işaretli cetvel yekûnu geçen yıla nazaran 
284 860 lira fazlasiyle 3 732 260 lira, yatırım giderlerini gösteren (A/2) işaretli cetvel yekûnu 
ise geçen yıla nazaran 120 000 lira noksaniyle 1 840 000 lira olarak teklif edilmiş bulunmakta
dır. 

Bölüm ve maddelerdeki ödeneklerin tetkiki neticesinde; konulmuş bulunan ödeneklerin hizme
tin ifasına yeterli olduğu ve tasarrufla hareket edildiği müşahede edilmiştir. 

Genel Müdürlüğün gelirlerini gösteren (B) işaretli cetvel yekûnu da geçen yıla nazaran 
164 860 lira fazlasiyle 5 572 260 lira olarak tahmin edilmiştir. Bölümlerin incelenmesinde yapı
lan tahminlerin yerinde olduğu ve tahakkuk edeceği anlaşılmıştır. 

Yurdumuzun beilibaşlı limanlan ile hava alanlarında ve hudut illerimizde teşkilâtı olan Genel 
Müdürlüğün bulaşıcı hastalıklarla lâyikiyle mücadele yapabilmesi ve hizmetini ifa edebilmesi için 
yeniden teçhiz edilmesi lüzumu alman izahattan anlaşılmıştır. 

Bu maksatla hudut illerimizdeki sağlık tesislerinin takviyesi ve Ankara'daki tesislerin tevsii 
için 705 nci (istimlâk ve satmalına) bölümüne 500 000 lira, 731 nci (Etüd ve proje) bölümüne 
250 000 lira, 741 nci (Bina inşaatı) bölümüne de 4 750 000 liranın ilâvesi teklif edilmiş ve karşı
lığının da Genel Müdürlüğün şimdiye kadar gelirlerinden bankalarda biriktirmiş olduğu meblâğ
lardan temin edilmesinin mümkün olduğu anlaşılmış olduğundan bu ilâveler komisyonumuzca ka
bul edilmiştir. 

Bu zamlarla ilgili olarak (A/l) işaretli cetvelin 447 nci (7126 sayılı Kanun gereğince sivil sa
vunma fonu karşılığı) bölümüne kanunen ilâve edilmesi zaruri olan 5 430 lira da mezkûr bölüme 
eklenmiştir. 

Bu suretle yapılan ilâvelerle (A/l) işaretli cetvel yekûnu 3 737 690 ve (A/2) işaretli cetvel ye
kûnu da 7 340 000 lira olarak komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Komisyonumuzca kabul edilen bu artırmaların karşılığı olan 5 505 430 lira da (B) cetvelinin es
ki yıllardan devreden nakit bölümüne eklenerek tevazün sağlanmış ve gelir cetveli 11 077 690 
lira olarak tahmin Ve kabul edilmiş bulunmaktadır. 

(A/l) ve (A/2) ve (B) cetvelinde yapılan değişiklikler neticesi olarak tasarının 1 nci ve 2 nci 
maddeleri değiştirilerek diğerleri ise aynen kabul edilmiştir. 

H. ve S. Sıh. G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 25) 
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Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün 1963 yılı bütçe kanunu tasarısı ve ekli cetvel

leri Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Hatay 

Ş. İnal 

Artvin. 
S. 0. Avcı 

Balıkesir 
Söz hakikim mahfuzdur 

K. Öztm 

Diyarbakır 
A. Erdoğan 

Giresun 
/. E. Kthçoğlu 

İzmir 
;V, Mirkelâmoğlu 

Ordu 
Ş. Koksal 

Siınop 
M. Alicanoğlu 

Başkanve'kili 
Ankara 

JV. Ağırnaslı 

Aydın 
/. Sezgin 

Bilecik 
$. Binay 

Diyarbakır 
E. îskenderoğlu 

tmzadaı bulunamadı 

Gümüşaııe 
S, Savası 

Kırşehir 
A. Bilgin 

Konya 
R. özal 

Sivas 
M. Vural 

Van 
F. Işık 

Sözcü 
Ordu 

A. H. Onat 

Aydın 
0. Apaydın 

Bitlis 
Söz hakkını mahfuzdur 

C. Geboloğlu 

Trabzon 
A. Şener 

Hatay 
A. 8. ITocaoğlu 

Konya 
/. Baran 

Maraş 
E. Kaplan 

T. Üye 
S. Gürsoytrak 

Yozgat 
V. Uyar 

Kâtip 
Kastamonu 

S. Keskin 

Balıkesir 
F. îslimyeli 

Kars 
K. Okyay 

Elâzığ 
ö. P. Sanay 

imzada bulunıamadı 

tçel 
S. Kutlay 

Konya 
M. Dinekli 

Sakarya 
N. Bay ar 

T. Üye 
H. Tuııçkaınıat 

imzada 'bulunamadı 

H. ve -S. Sıh. O. M. Bütçjesi (S. Sayısı : 25) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Hudut f( Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1963 
yüı bütçe kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğü 1963 bütçe yılı yatırımlar dı
şında kalan ödenekleri için bağlı (A/l) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere 3 732 260 li
ra ve yatırım giderbri içinde bağlı (A/2) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere 1 840 000 lira 
ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğü İ9ö3 bütçe yılı g.'derlerine kar
gılık olan gelir, bağlı (E) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere 5 572 260 lira olarak tahmin 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğünce 1963 bütçe yılında elde edi
lecek gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı 
hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde göste
rilmiştir. Bu cetvelde yazılı gelirin tarh ve 
tahsiline 1963 bütçe yılında da devam olunur. 

MADDE 4. — Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğünün 30 . 6 . 1939 tarihli 3656 sa
yılı Kanunim 19 ncu maddesine giren hizmet
lilerine ait kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvel
de gösterilmiştir. 

MADDE 5. — Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğü teşkilâtı hakkındaki 13.5.1940 
tarih ve 3820 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelde yazılı kadrolarda, bağlı (L) işaretli 
cetvelde gösterilenler 1963 bütçe yılında kul
lanılmaz. 

MADDE 6. — Geçen yıl borçları bölümün
deki ödenek üstüne çıkan ve 1962 yılı bütçe
sinin ait olduğu tertibinde karşılığı bulunan 
borçlar, ilgili oldukları hizmet bölümlerinden 
bu bölüme Maliye Bakanlığınca aktarılacak 
ödenekten, 

1928 - 1961 Bütçe yıllarına a'.t olup da Mu-
hasebei Umumiye Kanununun 93ncü maddesi
ne göre zamanaşımına uğramamış ve karşılık
ları yılları bütçelerinde bulunan borçlar 1963 
yılı bütçesinin ilgili hizmet tertiplerinden veya 
3 ve 4 ncü kısım bölümleri ile yatırım bölüm-

KARMA BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTİRİŞİ 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
1963 yılı bütçe kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğü 1963 bütçe yılı yatırımlar dışın
da kalan ödenekleri için; bağlı (A/l) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere 3 737 690 lira ve ya
tırım giderleri için de bağlı (A/2) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere 7 340 000 lira öde
nek verilmiştir. 

MADDE 2. — Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğü 1933 Bütçe yılı giderlerine kar
şılık olan gettir, bağlı (B) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere 11 077 690 lira olarak tahmin 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Aynen kabul edilmiştir. 

H. ve S. Sıh. G. M. Bütçesi (S. Sayısı - 25) 



12 ~ 
Hü. Karma Bütçe Ko. 

leri bakiyelerinden eski yıllar borçları bölü-
-müne Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenek
ten ödenir. 

MADDE 7. — Gider bölümlerinden yapıla
cak harcamalara ait formül bağlı (R) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 8. — Bu kanun 1 Mart 1963 tarihin-
de yürürlüğe girer. 

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

Başbakan 
î. İnönü 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

H. Dinçer 
Devlet Bakanı 

A. Ş. Ağanoğlu 
Devlet Bakanı V. 
A. Ş. Ağanoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
1. Sancar 

Dışişleri Bakanı 
F. C. Erkin 

Millî Eğitim Bakanı 
Ş. R. Hatipoğlu 

Ticaret Bakanı 
31. Ete 

Güm. ve Tekel Bakanı 
O. Öztrak 

Ulaştırma Bakanı V. 
Y. Azizoğlu 

Sanayi Bakanı 
F. Çelikba§ 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

E. Alican 
Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

T. Feyzioğlu 
Devlet Bakam 

R. Aybar 
Adalet Bakanı 
A. K. Yörük 

içişleri Bakanı 
II. O. Bekata 
Maliye Bakanı 

F. Melen 
Bayındırlık Bakanı 

/ . Seçkin 
Sa. ve So. Y. Bakanı 

Y. Azizoğlu 
Tarım Bakanı 

M. îzmen 
Çalışma Bakanı 

B. Ecevit 
Ba. - Ya. ve Turizm Bakanı 

C. T. Karasapan 
İmar ve İskan Bakanı V. 

R. Aybar 

MADDE 7. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Aynen kabul edilmiştir. 

H.: ve S. Sın. G. M. Bütçesıi (S. Sayısı : 25) 



M. ödeneğin 

İkinci hısım -

A / l 

çeşidi 

Personel 
giderleri 

- 13 — 
CETVELİ 

1962 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1983 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

yılı için 
Komisyonca 
ka'bul edilen 

Lira 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 

11 Merkez memurları maaşı 
12 Vilâyetler memurları maaşı 
21 Merkez memurları açık ma

aşı 
22 Vilâyetler memurları açık 

maaşı 

283 000 
892 000 

1 

1 

325 000 
1 010 000 

1 

1 

325 000 
1 010 000 

1 

1 

Ücretler 
11 Merkez memurları ücreti 
12 Vilâyetler memurları ücreti 
21 Merkez hizmetlileri ücreti 
22 Vilâyetler hizmetlileri ücreti 

Bölüm toplamı 1 175 002 1 335 002 1 335 002 

10 500 
8 160 

101 520 
659 520 

13 000 
11 400 

149 000 
765 500 

13 000 
11 400 

149 000 
765 500 

Bölüm toplamı 779 700 938 900 938 900 

11 

12 

21 

22 

31 

32 

4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
Merkez memurları çocuk 
zammı 
Vilâyetler memurları çocuk 
zammı 
Merkez memurları doğum 
yardımı 
Vilâyetler memurları doğum 
yardımı 
Merkez memurları ölüm yar
dımı 
Vilâyetler memurları ölüm 
yardımı 

Bölüm toplamı 

3 000 

21 000 

1 000 

2 000 

5 000 

9 000 

41 000 

3 000 

21 000 

1 000 

2 000 

5 000 

9 000 

41 000 

3 000 

21 000 

1 000 

2 000 

5 000 

9 000 

41 000 

H. ve S. Sili, G. M. Bütçesi (S. Sayısı ; 25) 
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ödeneğin çeşidi 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 

1962 
yılı 

örteneği 
Lira 

1963 yılı 
Hükümetçe 

isteaıen 
Lira 

için 
Komisyonca 
kialbiil etli 1 on 

Lira 

5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına ya
pılacak ödemeler 
% 6 emekli. % 25 giriş ke
seneklerime' artış farkları 127 053 147 800 147 800 
% 1 ek karşılıkları 19 547 22 740 22 740 
Emeldi ikramiyesi 50 000 50 000 50 000 
Sandık yönetim giderleri 10 000 12 000 12 000 
Diğer ödemeler 24 940 24 940 24 940 

Bölüm toplamı 

Temsil ödeneği 
Gece Pratika ücreti 
7458 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek kasa tazminatı 
Emekli, dul ve yetim maaş
ları 

İkinci kısım toplamı 

1 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

Merkez daireleri Büro gider
leri 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi 
Aydınlatma 
Isıtma 

Bölüm toplamı 

231 540 

3 000 
225 030 

9 450 

141 750 

2 606 443 

3 000 
3 000 
5 000 

10 000 
4 000 

12 500 

37 500 

257 480 

3 000 

226 800 

9 450 

141 750 

2 953 383 

3 000 
' 3 000 
5 000 

10 000 
4 000 

12 500 

37 500 

257 480 

3 000 
226 800 

9 450 

141 750 

2 953 383 

3 000 
3 000 
5 000 

10 000 
4 OOO 

12 500 

37 500 

H. ve S. Sıh. G. M. Bütçesi (S. Sayısı . 25) 
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1962 1963 yılı için 

yılı Hükümetçe Komisyonca 
«deneği istenen kabul edilen 

ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

Vilâyetler büro giderleri 
Kırtasiye 5 OOO 5 000 5 000 
Döşeme 5 000 6 000 6 000 
Demirbaş 10 000 10 000 10 000 
Öteberi 20 000 22 000 22 000 
Aydınlatma 10 000 11 000 11 000 
Isıtma 20 000 20 000 20 000 

Bölüm toplamı 70 000 74 000 74 000 

Basılı kâğıt ve defterler 30 OOO 30 000 30 000 
Posta, telgraf ve telefon üc
ret ve giderleri 
Merkez posta ve telgraf üc
retleri 3 500 3 500 3 500 
Vilâyetler posta ve telgraf 
ücretleri 
Merkez telefon giderleri 
Vilâyetler telefon giderleri 

Bölüm toplamı 

Kira bedeli 
Giyecekler 
Yolluklar 
Daimî vazife harcırahı 
Muvakkat vazife harcırahı 
Ecnebi memleketler harcırah] 

Bölüm toplamı 

5 000 
4 000 
9 500 

22 000 

40 000 
55 000 

6 000 
15 000 

6 000 

27 000 

5 OOO 
4 000 
9 500 

22 000 

40 000 
55 000 

6 000 
22 000 

28 001 

5 000 
4 000 
9 500 

22 000 

40 000 
55 000 

6 0Û0 
22 000 

1 

28 001 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
harcırahları 
Merkez 3 500 3 500 3 500 
Vilâyetler 8 000 8 000 8 000 

Bölüm toplamı 11 500 11 500 11 500 

H. ve S. Sıh. G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 25) 
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ödeneğin çeşidi 

1962 
yıh 

ödeneği 
Lira 

85 000 

90 000 

175 000 

468 000 

1963 yıh 
Hükümetçe 

istenen, 
Lira 

95 000 

90 000 

185 000 

483 001 

için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

95 000 

90 000 

185 000 

483 001 

Taşıt giderleri 
Vilâyetler taşıtları işletme 
masrafları 
Vilâyetler taşıtları onarma 
masrafları 

Bölüm toplamı 

Üçüncü kısım toplamı 

Dördüncü hısım - Daire 
hizmetleri 

Geri verilecek paralar 10 000 5 000 5 000 
2490 sayılı Kanun gereğince 
artırma ve eksiltme komis
yonlarında bulunacak gayri-
muvazsaf belediye azalarına 
verilecek huzur ücreti 
İlâç ve lâboratuvar giderleri 
Eşya taşıma ambalaj ve si
gorta giderleri 
Vergi ve resimler 
Para taşıma giderleri 
Mahkeme giderleri 
Sağlık temizleme giderleri 
Tahaffuzhaneler giderleri 
Temizleme malzemeleri ve 
işçi giderleri 
Bakteriyolojibaneler gider
leri 
Sınır ve kıyılarda bulaşıcı 
hastalıkları önleme giderleri 

Bölüm toplamı 

1 000 
3 000 

7 500 
40 000 
1 000 

20 000 

72 000 

30 000 

50 000 

100 000 

252 000 

0 
3 000 

7 500 
40 000 

1 000 
10 000 

72 000 

30 000 

50 000 

23 832 

175 832 

0 
3 000 

7 500 
40 000 

1 000 
10 000 

72 000 

30 000 

50 000 

23 832 

175 832 

7126 sayılı Kanun gereğince 
Sivil Savunma Fonu karşılığı 5 450 5 642 11 072 

H. ve S. Sıh. G. U. Bütçesi (S. Sayısı : 25) 
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B. M. 

451 
10 
20 

454 

ödeneğin çeşidi 

Yayın giderleri 
Satınalma ve abone 
Başka her çeşit giderler 

Bölüm toplamı 

Sigorta giderleri 

Dördüncü kısım toplamı 

1962 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1 500 
1 000 

2 500 

15 000 

357 450 

1963 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

1 500 
1 000 

2 500 

30 000 

280 474 

için 
Komisyonca 
kaibui edilen 

Lira 

1 500 
1 000 

2 500 

30 000 

285 904 

Beşinci kısım - Borçlar 
501 Geçen yıl borçları 
502 Eski yıllar borçlan 

10 1958 - 1961 yılı borçları 
20 1928 - 1957 » » 

Bölüm toplamı 

Beşinci kısım toplamı 

Altıncı hısım - Yardımlar 
653 Hudud ve Sahiller Sağlık Ge

nel Müdürlüğü Memur ve 
Müstahdemlerinin Biriktir
me Sandığına Yardım (Me
mur ve müstahdemlerin öğ
le yemeklerinde kullanılmak 
üzere) 

2 400 

13 105 

2 400 

13 000 

2 400 

1 
1 

2 

2 402 

1 
1 

2 

2 402 

1 
1 

2 

2 402 

13 000 

Altıncı kısım toplamı 

KISIMLAR TOPLAMI 
İkinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
Beşinci kısım toplamı 
Altıncı kısım toplamı 

GENEL TOPLAM 

13 105 

2 606 443 
468 000 
357 450 

2 402 
13 105 

3 447 400 

13 000 

2 953 383 
483 OOl 
280 474 

2 402 
13 000 

3 732 260 

13 000 

2 953 383 
483 001 
285 904 

2 402 
13 000 

3 737 690 

H. ve S. Sıh. G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 25) 
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A/2 - CETVELİ 

B. 

701 

M. ödeneğin çeşidi 

Yatırımlar 

Bina onarımı 

1962 
yılı 

ödemeği 
Lira 

200 000 

1963 yüı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

170 000 

için 
Komiısyonea 
kabul edilen 

Lira 

170 000 

I I - istimlâk ve 
satmalmalar 

705 İstimlâk ve satmalmalar 

V - Etüt ve proje 
731 Etüt ve proje 

VI - Bina, hastane, mektep 
lojman ve garaj inşaatı 

741 Bina inşaatı 

IX - Makina ve teçhizat 
alımları, esaslı onarmalar 

781 Makina ve teçhizat satma
lımı 

0 

0 

1 500 000 

200 000 

150 000 

1 220 000 

700 000 

400 000 

5 970 000 

260 000 100 000 100 000 

Yatırımlar toplamı 1 960 000 1 840 000 7 340 000 

H. ve S. Sıh. G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 25) 
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B - CETVELÎ 

1962 1963 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

tahminleri tahmin edilen taJhmin edilen 
B. M. Gelirin Çeşidi Lira Lira Lira 

1 

2 

4 

1 
2 
3 

1 
2 
e) 

4 

Birinci kısım 

Resimler 
SıMıiye Resmi 
Kaplı patente 
Bulaşık Resmi 

Bölüm toplamı 

t kinci kısım 

Çeşitli varidat 
Para cezası 
Satılacak mallar bedeli 
Çeşitli varidat 
Gayr i n leıı küller varidatı 

Bölüm toplamı 

Üçüncü kısım 

Geçen yıldan devrolunacak 
nakit 

4 531 274 
5 000 

15 000 

4 551 274 

5 000 
5 000 

20 000 
36 168 

66 168 

789 958 

5 000 000 
5 000 

15 000 

5 020 000 

5 000 
5 000 

20 000 
36 168 

66 168 

486 092 

5 000 000 
5 000 

15 000 

5 020 000 

5 000 
5 000 

20 000 
36 168 

66 168 

5 991 522 

GENEL TOPLAM 5 407 400 5 572 260 11 077 690 

H. ve S. Sili. G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 25) 
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O - CETVELİ 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

/ A * 
Nev'i Tarihi Numarası 

Kanun 21 . 4 . 1340 500 Eüsumu Sıhhiye Kanunu 
» 13 . 1 2 . 1935 2864 Turist gemilerinden alman resimlerden bâzılarının af

fına ve bâzılarının indirilmesine dair Kanun 
» 31 . 7 . 1936 3057 Rüsumu Sıhhiye hakkındaki 500 numaralı Kanunun 

1 nci maddesine fıkra eklenmesine dair Kanun 
» 31 . 7 . 1936 3058 Eüsumu Sıhhiye hakkındaki 500 sayılı Kanuna ek Ka

nun 
» 18 . 6 . 1947 5115 Eüsumu Sıhhiye hakkındaki Kanunun 1 ve 4 ncü mad

delerinin değiştirilmesi hakkındaki Kanun 
» 10 . 6 . 1949 5435 Türk Ceza Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilme

si hakkındaki Kanun 
» 30 . 6 . 1954 6426 Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ver

gi muafiyetleri Anlaşmasının tasdikine dair Kanun 

D C 

D. Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

Hesap İşleri Müdürlüğü 

6 Memur 2 600 

Merkez hizmetlileri 

8 Daktilo 
9 » 

10 >̂  
11 » 
9 Baışhademe 

12 Hademe 
12 Kapıcı 
12 îşçi 
10 öece Bekçisi 
11 » » 
12 » » 
9 Dağıtıcı 
3 Bıaşm'aJkinist 

10 Kaloriferci 

1 
1 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

450 
400 
350 
300 
400 
250 
250 
250 
350 
300 
250 
400 
950 
350 

H. ve S. Sıiı. G. M. 

D. Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

8 Usta 2 450^ 
6 Daire Müdürü 1 600 

24 

Vilâyetler hizmetlileri 

8 
5 
8 
9 
9 

10 
11 
12 
9 
8 
7 

12 
12 

Ambar Memuru Yardımcısı 
Teknisyen 

»' 
» 
» 
» 
» 
» 

Şoför 
» 
»ı 

îşçi 
Hademe 

1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
3 
6 

450> 
700 
450 
400 
400' 
350 
300 
250 
400 
450 
500 
250 
250 

(S. Sayısı : 25) 



D. 

12 
10 
10 
10 
11 
9 

12 
9 
8 

7 
11 
12 
12 

Memuriyetin nev'i 

Hastabakıcı 
Usta 
Kaloriferci 
Tahaffuzhane Kapıcısı 
Gece Bekçisi 
Tahaffuzhane Başbahçıvanı 

» Bahçıvanı 
Kaloriferci 
Aşçı 

Koruyucular 

Başkoruyucu 
» 

Koruyucu 
Transit Koruyucu 

Aded 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
1 
1 

37 

1 
15 
41 

8 

65 

— 21 — 
Ücret 

250 
850 
350 
350 
800 
400 
250 
400 
450 

500 
300 
250 
250 

D. 

4 
6 
7 
8 
7 
6 
9 

10 
9 

11 
]2 

8 

Memuriyetin nev'i 

Deniz nakil vasıtaları 

Başkaptan 
Kaptan 

» 
»! 

» 
Gemi Adamı 

» » 
» » 
» » 
» » 
^ » 

İtlaf ıf avcılar 

Itlâfıfar Teknisyeni 

Aded 

adamları 

1 
•> 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 

17 
8 

40 

6 

Ücret 

800 
600 
500 
450 
500 
600 
400 
350 
400 
300 
250 

450 

D. 

L - CETVELİ 

Memuriyetin nev'i Aded Aylık 

13 İkinci Sınıf Sahil Sağlık 
İdaresi Memuru 

13 TeıMıirci 
14 Sağlık Zabıta Memuru 

6 Makin a Mühendisi 
8 Avukat 

13 Asistan 
13 Kâtip 

1 
o o 
5 

9 
1 
1 
1 
2 

350 
350 
300 

950 
700 
350 
350 

H. ve S. Sıh. G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 25) 
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T - CETVELİ 

Hudut ve Sahiller Sağlık G-enel Müdürlüğü emrindeki deniz ve kara nakil vasıtalarını gösterir 
cetveldir. 

Satmalına 
•ay iısı 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
t i 
12 
13 
14 

Adı 

( lürsan 
"Kaçar 
Mersin 
'îsltanibul 
Boğaziçi 
M a r m a r a 
Çanalklkal'o 
Büiyüıkdere 
İzmir 

Ciıı'si 

Motoıtot 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

O'tomdbil 
» 
» 
» 
» 

Mankaısı 

General M'Otors 
Bal inde r 
Bolinder 
General Motiors 
General Mıdtors 
ltııs mamul âtı !K. 
Jiııs 'mâmûlâtı IK. 
Kelvin 
Fayerîban'ks 
"VVolks Wagen 
Wol'k« AVagcn 
Jeep Willys 
Land l£owcr 
Jeep W l y s 

551 
551 

itarilhi 

27. 2 .1962 
29. Lİ, 1935 

1926 
1933 

3.10.1960 
10.2.1960 
28. 2 .1956 
30.5.1935 

1925 
15.9.1962 
15.9.1962 

27. 5 ,1954 
26. 9 .1961 
30. 2 .1953 

Li] 

17,2 
23 
23 
90 

162 
144 
75 

6 
6 

27 
. 28 

9 
35 

9 

L-a 

314 
350 
814 
250 
688 
759 
288 
260 
525 
976 
000 
472 
506 
472 

K. 

80 
00 
00 
00 
25 
50 
00 
30 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

* 
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R CETVELİ 

(Genel bütçede mütenazırı olan tertipleri için Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (R) işa
retli cetveldeki formül aynen tatbik olunur.) 

B. M. 

306 Giyecekler : 
Pratika ve nakil vasıtaları ile tahaffuzhaneler personeli ve gece bekçilerine verilecek 
lâstik çizme, yağmurluk, yün fanila, gocuk, tabip ve tebhirci iş gömleği. 

309 Taşıt giderleri : 
31 Vilâyetler taşıtları işletme giderleri : 
32 Vilâyetler taşıtları onarma giderleri: 

Deniz ve pratika vasıtaları dâhil. 

421 Sağlık temizleme giderleri : 
10 Tahaffuzhane giderleri : 

Tahaffuzhane işletme ve levazım giderleri, tahaffuzhanelerde sıhhi tedbirlere tâbi tu
tulan yolcuların iaşe giderleri ile bunlardan vefat edenlerin cenaze defin paraları, 

20 Temizleme malzemeleri ve işçi giderleri : 
Gemilerin muayeneleri için dışardan getirilecek tabiplere verilecek ücret ve yol para
ları, nakil ücretleri. 

YATIRIMLAR 
T - Onarımlar 

701 Bina onarımı : 
20 000 liraya kadar masrafçı daire tarafından yapılacak küçük işler badana, sıva 
v. s. gib. 

II - istimlâk ve satmalmalar 
705 İstimlâk ve satınalmalar : 

Her çeşit arazi istimlâki ve mevcut binaların satmalmması. 

V - Etüt ve proje 
731 Etüt ve proje : 

lleriki yıllarda tahakkuk ettirilmesi düşünülen yatırımların etüt ve proje masrafları 
bu bölümden ödenecektir. 

VI - Bina ve hastane, mektep, lojman, garaj v. s. inşaatı 
741 Bina inşaatı : 

Bina, hastane, lojman v. s. gibi tesisler. 

IX - Makina ve teçhizat alımları ve esaslı onarımlar 
781 Makina ve teçhizat satmalımı : 

20 000 liradan fazla olan her hangi bir yatırım işi dışında kullanılmak üzere satm-
almacak taşıtlar, yeni makina ve teçhizat satmalmması (bunlara ait tamamlayıcı teç
hizat, gümrük, v. s. vergiler nakliye, montaj bedelleri dâhil) ancak 781 nci makina ve 
teçhizat satmalımı bölümünden konulan ödenekle bir aded deniz teknesi yaptırılması 
için konulmuştur. 

H. ve S. Sıh. G. M. Bütçesd (S. Sayısı : 25) 





Dönem : 1 A A 
Toplantı: 2 CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : Z D 

1963 YILI 

Tekel G. M. Bütçesi 





Tekel Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma 
Bütçe Komisyonu mazbatası (1 /336) 

T. C. 
Başbakanlık Ankara : 29 . 11 . 1962 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : ?1/1900/3792 

MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulunca 24 . 11 . 1962 tarihinde kararlaş
tırılan «Tekel Genel Müdürlüğü 1963 yılı Bütçe Kanunu tasarısı» gerekçesi ve ilişikleriyle bir
likte sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Başbakan 
/. İnönü 

GEREKÇE 

Kanun tasarısının i nci maddesi masraf tertiplerini ihtiva eden (A/ l ) ve (A/2) cetvellerine 
'aittir. Bu cetveller için gerekli izahat giderler kısmımda mevcuttur. 

Kanun tasarısının 2 nci 'maddesi gelir nebilerini ıgösteren (B) cetveline aittir. Gelir kısmında 
lâzımgelen izahat verilmiştir. 

Kanun tasarısının 3 neü 'maddesinin (A) fıikrası gelir nevilerinden her birinin dayandığı hüküm
leri gösteren (C) cetveline (B) fıkrası gelecek yıllara geçici taahhütliere girişmeye salâlhiyet veren 
kanunları gösteren (G) cetveline aittir. 

Kanun tasarısının 4 neü maddesi daimî hizmetliler kadrolarını gösteren (D) cetveline aittir. 
Aynı zamanda muvakkat mahiyetteki hizmetliler için Bakanlar Kurulu karariyle .kadro alınabile
cek tertipleri gösteren (E) işaretli cetvel de ımevzımbafosedilmiştir. 

Kanun tasarısının 5 nci maddesi 1963 yılı içinde mevkuf tutulan kadroları gösteren (L) cetve
linin kamuna bağlı okluğunu ifade etmelkitedir. 

Kanun tasarısının 6 nci maddesi bütçedeki 'tahsisatın üstünde çıkacak geçen ve geçmiş yıllara 
ait borçların ödeme şekillerini göstermektedir. 

Kanun tasarısının 7 nci maddesi bütçe tertiplerinde ınazara alınacak formülü gösteren (R) cet
veline aittir. 

Kanun tasarısının 8 nci maddesi Tekel resimlerinin hususi hükümllerine göre tarh ve tahsillerin»' 
1963 bütçe yılında da devam olunmasına Mulmıs.-bei Umumiye Kanununun 39 neu maddesine isti
naden cevaz veren hükmü ihtiva etmektedir. 

Kanun tasarısının 9 neu maddesi 'bâzı memur ve hizmetlilere yemek verilmesi için yetki ver
mektedir. 
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İkinci kısım - Personel giderleri 

1 - Ücretler 

Memur ve hizmetliler ücret i : 
11 Genel) m ü d ü r l ü k memur la r ı ücret i 

Aded Lira, 

Kadro 
(L) cetveli 

Üst derece 

% 20 zam 

% 15 zam 

539 
24 

V 

515 

4 .567 800 
97 800 

4 470 000 
1 040 375 

5 510 375 
1 102 070 

6 612 445 
826 555 

7 439 000 

12 Vilâyetiler memurlar ı ücret i 

Kadro 
(L) cetveli 

Üst derece 

% 20 zam 

% 15 zam 

2 

2 

103 
100 

003 

11 669 400 
393 660 

11 275 800 
2 541 280 

13 817 080 
2 763 416 

16 580 496 
23 072 564 

18 653 060 

13 Fabrika ve işletme memurları ücre t i 

Kadro 
L Cetveli 

Üst derece 

% 20 zam 

964 
52 

912 

6 771 000 
576 600 

6 194 400 
1 966 340 

8 160 740 
1 632 150 

9 792 890 

(reç/en yıl 528 olan merkez kadrosu bu yıl 11 
kad ronun vi lâyetler k ısmından naki l sure t iy le 
mıerkez kadro adedi 539 a çıkarı lmışt ır . Bu
n u n sene İdik tu ta r ı 4 567 800 lliradır. (L) cet-
vcliue alınmış olan. bu yıl ku l lan ı lmayacak 
kadro lar geçen yıldan 3 noksaniyle 24 aded 
olup bunların senelik t u t a r ı da, 97 800 l iradır . 
Memur maaşllarına yapılan % 20 zam karşılığı 
I 1.02 070 lira % 15 ;.;am; 820 555 lira ile 4598 
sayılı K a n u n a göre ödenecek üst dereceler tu
t a n 1 040 375 lira olup bu suret le bu ter t ibe 
gecen yıldan 641 000 lira fazlasiyle 7 439 000 
lira, konulmuştur . 

(ieçen yıl 2 14-7 ulan vilâyetler kadrosu bu yıl 
44 kadronun 11 adedi merkez<e 33 adedi fab
rika, ve 'işletmelerde ilâve 'Suretiyle, tenzili do-
Iıasiyie 2 103 e 'inmiştir. Humın senelik 'tu
tarı 1! HGİ) 400 uradır . (l'j) cetveline alın
mış ulan ve im. yıl kul lauı lmıyaeak kadro lar 
geçen yıkkın. 0 fazlasiyle 100 aded olup bun
ların senelik tu ta r ı da 393 (500 liradır. Memur 
maaşla .rina yapılan % 20 zam karşıliığı 2 763 416 
l ira % 15 zam 2 072 564 lira, ile 4598 sayılı, 
K a n u n a göre ödenecek üst dereceler t u t a r ı 
2 541 280 lira olup bu suret te bu ter t ibe 
I 363 560 lira fazlasiyle 18 653 060 l i ra konul 
muştur . 

Geçen yıl 931 olan fabr ika ve işletmeler kad
rosu bu yıl 33 kadronun vi lâyet lerden nakl i su
retiyle 964 e çıkmıştır . Bunun senelik tutarı 
6 77.1 000 l i radır . (L) cetveline alınmış olan 
bu yıl kul lanı lmıyacak kadro la r geçen y ı ldan 
22 fazlasiyle 52 aded olup bunlar ın senelik tu
ta r la r ı da 576 600 l iradır . Memur maaş lar ına 
yapı lan % 20 zam karşı l ığı 1 632 150 % 15 
zamlar la 1 224 110 ve 4598 sayılı K a n u n a gö
re ödenecek üs t dereceler t u t a r ı 1 966 340 li-

Tekel G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 26) 
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% .15 zam 

21 Genel Müdürlük 

Kadro 
54 hizmetlinin 
terfi imkânı 

% 20 zam 

% 15 zam 

22 Vi 1 âyeti o r 1 lizmet 

Kadro 
200 lük gece 
})ekcisi 

927 hizmetlile
rin terfi imkânı 

% 20 zam 

% 15 zam 

Aded 

hizmetli 

273 

liler üc 

1 694 

20 

1. 714 

Lira 

1 224 

11 017 

leri üc 

1 965 

37 

2 002 
400 

2 403 

110 

000 

reti: 

600 

200 

800 
560 

360 
300 420 

2 703 

ret i : 

5 446 

48 

5 494 

559 

780 

200 

000 

200 

800 

6 054 000 
1 210 

7 264 
908 

8 172 

800 

800 
100 

900 

23 Fabrika ve isletmeler hizmetlileri 
ücreti : 
Kadro 
17 hizmetlilerin 
terfi imkânı 
10 aded 500 
lük kadro ilâve 

rı 436 800 

İ0 800 

60 000 

>07 600 

ra olup bu suretle bu tertibe 494 000 lira faz-
] asiyle 11 017 000 lira konulmuştur. . 

Eski senelerden beri terfi edemiyen 54 kadro-
nun bir üst dereceye çıkarılması için senelik 
baliği olan »37 200 lira ve ayrıca % 20 zam kar
şılığı olarak 400 560 ve % 15 zam 300 420 lira 
ilâve edilmiştir. 
Bu suretle bu tertibe geçen yıldan 345 280 lira 
fazla siy] o 2 703 780 lira konulmuştur. 

Bâzı idarelerimizdeki müstahdeminin gündüz 
hademelik ve geceleri de gece bekçisi olarak 
çalıştırılması uygun görülmediğinden vazife
lerde ayrı ayrı personel istihdammdaki zaru
ret dolayısiyle 200 lira kadro ücretli 20 aded 
gece bekçisi ilâve edilmiştir. Bunun senelik 
baliği 48 000 liradır. Eski senelerden beri ter
fi imkânı sağlanmıyan 927 aded hizmetlinin 
birer üst derece ücret alabilmeleri için 559 800 
lira ve ayrıca % 20 zamları karşılıyabilmek 
için de 1 210 800 % 15 için 908 100 lira ilâve 
edilmiş ve bu suretle geçen yıldan 1 637 900 
lira fazfesiyle 8 172 900 lira teklif edilmiştir. 

Eski senelerden beri terfi imkânı sağlanamı-
yan 17 aded hizmetlinin birer üst derece yük
selmeleri için 10 800 lira ve ayrıca iş yerlerin
de teknik elemanlara şiddetle ihtiyaç bulun
ması hasebiyle 500 liralık 10 teknisyenin kad
ro ücreti olarak 60 000 lira ve % 20 zam kar
şılığı olarak da 101 520 ve % 15 zam 76 140 

Tekel G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 26)! 
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Aded Mra 

% 20 zam 101 520 lira ilâve edilerek bu tertibe geçen seneden 
. 161 260 lira fazlasiyle 685 260 lira teklif edil-

609 120 mistir. 
% 15 zam 76 140 

685 260 

Geçici hizmetliler ücreti : 
Genel Müdürlük geçici hizmetliler ücreti : 8 aded müskirat kursu öğrencisinin 
ilâvesi ti ol ayı siyle geçen yıldan 21 735 lira fazlasiyle 104 135 lira teklifte bulunul
muştur. 
Fabrika ve işletmeler geçici hizmetliler ücreti : Geçen yılın aynı olaı<ak 12 600 lira 
teklifte bulunulmuştur. 

Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücreti : Geçen yıldan 
10 175 lira noksaniyle 90 000 lira teklif edilmiştir. 

4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar : 
Genel Müdürlük memurları çocuk zammı : Bu 'maddeye geçen yılın aynı olarak 
50 000 lira teklif edilmiştir. 
Vilâyetler memurlun çocuk zammı : Geçen yılın aynı olarak 515 000 lira teklif edil
miştir. 
Fabrika ve işletmeler memurları çocuk zammı : Bu maddeye ^eqen yılın aynı ola
rak 150 000 lira konulmuştur. 
Genel Müdürlük memurları doğum yardımı : Bu madde için 5 000 lira teklifte bu
lunulmuştur. 
Vilâyetler memurları doğum yardımı : Ge<?en yılda olduğu gibi 42 000 lira tek
lifte bulunulmuştur. 
Fabrika ve işletmeler memurları doğum yardımı : Geçen yılm aynı olarak 12 000 
lira tahsisat konmuştur. 
Genel Müdürlük memurları ölüm yardımı : Geçen yılda olduğu gibi 10 000 lira ile 
ihtiyaç giderilecektir. 
Vilâyetler memurları ölüm yardımı : Geçen yılm aynı olarak 30 000 lira teklif edil
miştir. 
Fabrika ve işletmeler memurları ölüm yardımı : Bu maddeye geçen yılm "aynı olarak 
10 000 lira teklif edilmiştir. 
Yakacak zammı : 1962 yılında konulmuş olan 18 000 lira aynen teklif edilmiştir. 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı Kanunun '5 nci maddesi gereğince para mükâfatı : 
Geçen yılın aynı olarak 1 500 'lira teklif edilmiştir. 

5434 sayılı Kanun gereğince T. O. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler: 
% 6 emdkli ve % 25 giriş Ikesenekleriiyle artış farkları karşılığı .- Geçen seneye na
zaran fazla.gösterilen 301 119 lira ücretlere yapılan % 15 zamdan ve diğer ilâveler
den (mütevellittir. 
°/c 1 ek karşılığı : Geçen seneye nazaran 46 430 lira fazlalık ücretlere yapılan % 15 
zamdan ve diğer ilâvelerden mütevellittir. 

Tekel G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 26) 
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To Emekli ikramiyeleri fkarşılığı : Ücretlere yapılacak % 15 zam göz önünde tutulmak 
suretiyle geçen yıldan 175 000 'lira fazlasiyle 2 175 000 lira teklif edilmiştir. 

14 Sandık yönetim masrafları : Geçen yılın aynı okrak teklifte bulunulmuştur. 
15 Diğer ödemeler : Geçeri yılın aynı olarak 100 OOO lira 'teklifte bulunulmuştur. 

Temsil talhsisatı : Geçen yılda olduğu gibi 4 200 lira teklifte bulunulmuştur. 

Kasa tazminatı : Ambar memurluğundan kısım amirliğine yükselen memurlarla 
'hizmetlilerden ambar memurluğu yapanların idare aleyüıine açtıfcları dâvaları kaza
nanlara kasa tazminatı verilmesine dair nizamnamede tadilât yapılmasına tevessül 
edilmesinden bu maddeye geçen yıl d an 5 000 lira fazlasiyle 725 000 lira teklifte bulu
nulmuştur. 
Merkez büro giderleri : 

20 Döşeme :' 4 500 lira fazlasiyle 10 000 lira teklifte 'bulunulmuştur. 
30 Demirbaş : Geçen yılın aynı olarak (20 000 lira konulmuştur. 
40 öteberi giderleri : Geçen yılın aynı olarak 40 000 lira teklifte bulunulmuştur. 
50 Aydınlatma : Yeni tutulan Kozluca hanın elektrik malsrafları karşılığıda na&ara 

alınarak bu maddeye geçen yıldan 5 OOO lira fazlasiyle 35 000 lira teklifte bulunul
muştur. 

60 Isıtma : Geçen yılın aynı olarak 16 000 lira teklifte bulunulmuştur. 
70 Genel Müdürlük teşkilâtının nakli giderleri : Yeni Genel Müdürlük binası inşaatı 

1963 malî yılı sonuna ikada t- ikmal edileceği ve halen kira ile işgal etmekte olduğu
muz binalar tahliye olunarak yeni binamıza nakledileceği cihetle taşınma ve yerleş
me masrafları ile .binalarda yapılan zaruri tadilât ve tesislerin ,'kira mukaveleleri ge
rekince sökülerek binaların etski hallerine ifrağı ve kullanmadan mütevellit basarın 
da ıslahı için bu maddeye 75 OOO lira tahsisat konulmuştur. 

Vilâyetler büro giderleri : 
20 Döşeme : Geçen yılda Genel Bütçe (R) cetvelinin tatbilki dölayısiyle koltuk, 'kane

pe, sandalye, dolap, etejer gibi bir kusanı demirbaş eşyanın ve bunlara ait tamir üc
retlerinin bu itertipten karşılanması icabetmekte ve vâki taleplere karşı çolc cüzi olan 
27 000 liranın ilhtiyaiöa kâfi igelmiyeceği mütalâası ile bu tertibe 8 000 lira fazlasiyle 
35 000 lira teklif edilmiştir. 

30 Demirbaş : Geçen yılm aynı olarak 105 000 lira teklifte bulunulmuştur. 
40 öteberi giderleri : Geçen yılda olduğu gibi bu yıliki ihtiyaç 75 000 lira ile gklerile-

cefetir. 
50 Aydınlatma : Genel Bütçenin (R) cetvelinin uygulanması dollayısiyle (ampul ve elek

trik malzemesinin bu ımıadıdeden mubayaası gereikltiği cihetle Ibu m'addeye geçen yd 
konmuş ıolan 48 000 liranın kâfi gelmiyeeeği göz önüne alınarak 2 000 lira fazlasiyle 
50 000 lira teklifte bulunulmuştur. 

60 Isıtma : Sanayi Bakanlığının 3 . 6 . 1961 7-1451 sayılı tamimiyle 3473 ısayılı M'ah-
rulkat Kanununun tatbikine geçilerek odun yerine 'kömür yalalması tavsiye edilmiş 
olduğu ve kömür fiyatlarının ton başına 10 - 14 lira artışı dölayısiyle bu ihitiyfacı gi
dermek için bu maddeye geçen yıldan 20 000 lira fazlasiyle 340 000 lira teklif edil
miştir. 

Posta telgraf ve telefon ücret ve gider : 
11 Merkez posta ve telgraf ücreti : Gecen yılın aynı olarak 65 000 lira teklif edilmiştir. 
12 Vilâyetler posta ve telgraf ücreti : Geçen yılın ıaynı olaraik 300 000 lira telklif edil-

ımiştir. 

Tekel G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 26) 



21 Merkez telefon ve başka muhabere ve ücret giderleri: Geçen yıldan 10 000 lira nok
saniyle 130 000 lira teklif edilmiştir. 

22 Vilâyetler : Genel Bütçe (R) cetvelinin uygulanması doiayısiyle telefon, santral ve 
makina ımubayaası bedelleriyle telefon tesis ve onarma giderlerinin bu tertipten 'karşı
lanması doiayısiyle bâzı Başmüdürlük]erce telefon santrallerinin bozularak işlemediği 
mütalâasiyle yenilerini talebetmelerinden mütevellit bu yıl bu maddeye 20 000 lira 
fazlasiyle 140 000 lira teklif edilmiştir. 

Kira bedeli : 
11 Merkez : Geçen yıldan 20 000 lira notoaniyl'e 330 000 lira teklif edilmiştir. 
12 Vilâyetler : Geçen yıldan 5 000 Mira njoksaniyle 20 000 lira teklif edilmiştir. 

Giyecekler : Geçen yıldan 15 000 lira noksaniyle 475 000 lira teklif edilmiştir. 

Harcırahlar : 
10 Daiımî memuriyet harcırahı : Geçen yıldan 50 000 lira noksaniyle 200 000 lira teklif 

edilmiştir. 
20 Muvakkat memuriyet harcırahı : Tütünlere arız olan (Mavi küf) hastalığına karşı 

açılmış olan mücadelenin icabettirdiği masraflar doiayısiyle geçen yıla nazaran 25 000 
lira fazlasiyle 825 000 lira teklif edilmiştir. 

30 Müfettişler yolluğu : Teşkilâtın hor sene genişlemekte olması Çay Fabrika ve atöl
yelerinin, artmakta bulunması ve teftiş programlan haricinde tetkik ve talhkik mev
zuları ile idarehanelerin ara yoklama ve kontrola tâbi tutulması ve Müfettişlerin Yap
rak tütün mubayaa mıntıkalarında mubayaanın devamı müddetinde murakabe ile 
vazifelendirilmeleri doiayısiyle geçen yıl kâfi gelmiyen bu tertibe ait tahsisat bu 
yıl 30 000 lira fazlasiyle 580 000 Mfla teklif edilmiştir. 

40 Ecnebi memleketler yolluğu : Hindistanda yapılacak çay nnevzuu hakkındaki tet-
kikat için 30 000 lira fazlasiyle 100 000 lira teklif edilmiştir. 

50 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin yolluk ve giderleri : 
Geçen yılın aynı olarak 22 600 l ira teklif edilmiştir. 

92 6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 ncu maddesi gereğince verilecek tazminatlar : 
Gecen yılın aynı olarak 229 500 lira teklif edilmiştir. 

4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi giderleri ve yollukları : 
11 Merkez : Geçen yılın aynı olarak 150 000 lira tahsıisat konulmuştur. 
12 Vilâyetler : Geçen sene konmuş olan 215 000 lira tahsisat ile bu senteki ihtiyaç

larda giderilmesi için aynı miktar teklifte bulunulmuştur. 
13 Fabrikalar ve istetmeler : Geçen yılın aynı olarak 140 000 lira konulmuştur. 

Temsil giderleri : Yerli ve yabancı temasların artmış olması hasebiyle bu tertibe 
geçen seneden 5 000 lira fazlasiyl e 20 000 lira tekMf edilmiştir. 

Muhasebe! Umumiye Kanununun 48 nci maddesini ilgilendiren giderler : 
20 Nisbeti kanunla belirtilmiş, kesenek ve ikramiyeler : Geçen yılın aynı olarak 500 

lira tekliif »edilmiştir. 
30 Geri verilecek paralar : Geçen yıllın aynı olarak 8 000 lira teklif edilmiştir. 
40 Mahkeme harçları : Geçen yılın aynı olarak 60 000 lira teklif edilmiştir. 
50 Bina Ve arazi vergilerii : Geçen yıl konmuş olan 5 000 lira tahsisat ile bu seneki 

ihtiyaç da bu miktar ile giderilecektir. 
60 Kaçağın men'i ve takibime dair oları 1918 sayılı Kanun ve sekileri gereğince yapı

lacak ödemeler : Geçen yılın aynı olarak 35 000 lira teklif edilmiştir. 
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417 5237 sayılı Kanun gereğince ödenecek vergi ve resimler : Geçen yılın aynı olarak 
25 000 lira teklif edilmiştir. 

419 Mahkeme giderleri : Geçen yıl kabul edilen 80 000 liradan; 59 000 lirası sene
nin ilk 5 ayında sarf edilmiş olduğu göz önünde tutularak geçen senelerde ol
duğu gibi münakale teklifinde bulunmamak için bu yıl 20 000 lira fazlasiyle 
100 000 lira teklif edilmiştir. 

420 Tecrübe, ıslah ve mücadele giderleri : 
11 İşçi ücretleri ve diğer ödemeler : Geçen yı'lm aynı olarak 450 000 lira teklif edil

miştir. 
12 Yönetim giderleri : Geçen yılın aynı olarak 50 000 lira teklif edilmiştir. 
13 Teknik giderler : Gecen yıldan 40 000 lira noksaniyle 160 000 lira teklif edilmiştir. 
14 Fidelik müsabakaları : Geçen yıldan 15 000 lira noksaniyle 5 000 lira teklif edil

miştir. 
1'5 Bağ yardımı : Maddenin muhafazası için 1 lira konulmuştur. 
16 Mücadele giderleri : Geçen yıldan 150 000 lira no'ksaniyle 75 000 lira teklif edil

miştir. 

421 Kaçağı takip ve önleme giderleri : 
11 Tütün ekimi yazma giderleri : Mavi küf hastalığı dolayısiyle bu maddeye geçen 

yıldan 10 000 lira fazlasiyle 210 000 lira teklif'edilmiştir. 
12 Kaçakla mücadele giderleri .- Geçen yıldan 10 000 lira noksaniyle 10 000 lira teklif 

edilmiştir. 

446 €085 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi gereğince sigorta fonu karşılığı : 1963 yılında 
yeniden alınacak -vasıtaların sigorta fonu ela 'karşılanmak üzere geçen seneden 100 
lira fazlasiyle 18 900 lira konulmuştur. 

447 7126 sayılı Kanunun 37 nci maddesi gereğince sivil savunma fonu karşılığı : 1963 
yılı bütçesinin .masraf yekûnu % 1 hesabiyle 158 429 lira tdklifte bulunulmuştur. 

450 Burs giderleri 1963 yılında açılacak Müskirat Eksperi kursuna alınacak 10 öğren
cinin bursları dolayıisiyle bu maddeye geçen yıldan 33 550 lira fazlasiyle 108 700 lira 
teklif edilmiştir. 

452 Staj giderleri 
10 4489 sayılı Kanuna göre staj için ecnebi memleketlere gönderileceklerin yolluklariyle 

başka her çeşit giderleri : Yeniden staj için Avrupaya gönderilecek 10 eksperin yol
lukları ve tazminatlariyle yevmiyelerini karşılayabilmek için bu maddeye geçen se
neden 30 000 lira fazlasiyle 50 000 lira teklif edilmiştir. 

20 'Teknik yardımdan faydalanılarak ecnebi ımemlelketlere gönderileceklerin yolluk ve 
giderleri : Bu maddeye geçen yılın aynı olarak 1 000 lira konmuştur. 

453 Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği giderler : 
10 Kurum ve derneklere katılma payı : Bu maddeye geçen yılın aynı olarak 10 000 li

ra teklif edilmiştir. 
20 Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin yolluk ve giderleri : Bu maddeye geçen 

yıldan 15 000 lira no'ksaniyle 60 000 lira teklif edilmiştir. 

459 Spor giderleri : Başbakanlığın 24.6J 961 gün 20001/59-87 sayılı tamimlerine uyularak 
kalabalık işçi topluluğunu ihtiva eden illerdeki iş yerlerimizden bir kısmında güreş 
sporunun da geliştirilmesi için 1962 yılı bütçesine nazaran bu yıl 10 000 lira fazla
siyle 25 000 lira ödenek konmuştur. 
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476 K u r s giderleri : 
10 Kur s genel giderleri : Geçen yılın aynı olarak 3 000 lira teklif edilmiştir. 
30 Tekel memurlar ı meslek kursu genel giderleri : Geçen yıl konulmuş, olan 92 500 

l iral ık tahsisat la k u r s binası ve yatakhanes i k i ra lamaya imkân olmadığındım bu 
sebepler muvacehesinde bu maddeye geçen yıla nazaran 7 500 lira i'aziasiyle 100 000 
l i ra teklif edilmiştir. • 

40 İşletme İkt isadı Ens t i tüsünde okut turu lacak öğrencilerin giderleri : Gecen yıldan 
4 000 l ira noksaniyle 10 000 l ira konulmuştur . 

501 Geçen yıl borç lan : Bu ter t ibe geçen yılın aynı olarak 35 000 lira konul m u ş t u r 

502 Esk i yı l lar borçlan : 
10 1 9 5 8 - 1 9 6 1 y ı l lan 'borçları : Geçen yıkra o lduğu gibi 2R 000 l ira teklif edilmiştir. 
20 1928 - 1957 yıl ları borçları : Bu yıl d a 5 000 lira ile iktifa edilecektir. 

505 Hükme bağlı borçlar : Geçen yılın aynı olarak 200 000 lira, teklif edilmiştir. 

602 Lşçi kurul ve sendikalar ına yardım : Bu tertibe 'gecen yılın aynı otara'k 20 000 lira 
konulmuştur . 

605 4250 sayılı İ spi r to ve ispirtolu içkiler 'Tekel Kanunu gereğince yapı lacak ödemeler .-
Faslın muhafazası için 1 l ira teklif edilmiştir, 

653 Tekel Genel Müdür lüğü Mensupları Yardım Cemiyetine (Memur ve hizmetlilerin 
öğle yemeklerine ya rd ımda kul lanı lmak üzere) : Bu tert ibi ' geçen yı ldan 26 342 
lira noksaniyle 93 658 lira teklif edilmiştir. 

YATIRIMLAR 

I - Onarımla r 
701 Bina onarımı : 

10 Merkez : Lengerharıe 'deki harap binanın ıtıhıln ile evrak mahfeni lıaline ifrağı lü
zumlu olduğundan bu ' inmiratm tu 000 liraya yapılabileceği belsa bediim iş olup ge
çen setreden bu miktar faızlasiyile 65 f,(X) lira teklif edilmiştir . 

20 Vilâyctleı1 : Acele olarak tamir i zaruri ohm vilây ellerdeki binalar ın 1963 yılın
daki onarımları için 300 000 l i raya iht iyaç olduğu tesbit edilmiş bulunduğundan 
bu maddeye geçen yıldan 80 000 lira fazla teklif edilmiştir. 

30 Fabr ika la r ve işletmeler : Mevcut tekliflere göre bu öertibe 200 000 l i r a konul 
ması lâzımgeldiği ve 1962 y ı lma ait ödeneğin, çok. kısa bir zamanda sarf ediilmiş 
olduğu anlaşı ldığından bu maddeye geçen yıldan 100 000 lira fazlasiyle 200 000 
lira konulmuştur . 
i l - İs t imlâk ve sa tmalmalar 

705 İst imlâk ve sa tmalmala r : 

L0 İda re binalları ve ambar la r : H a k k â r i , Hopa ve Fa t sa 'da inşa edilecek mamulât 
ambar lar ı ve Mustafa K e m a l p a ş a ' d a yapı lacak emanet ambar ı için lüzumlu arsa
la r ın is t imlâki ve Yeşilova idaremiz arsası üzerine iniş a edilmiş 'binanın satmalın-
ması için bu tert ibe 320 000 'lıira ödenek teklif edilmiştir. 

20 İstetme ve fabrikalar . E s k i p a z a r Cay Fabr ikas ına ilâve arsa sa t ına lmması ve 
Rize Merkez Çay Fabr ikas ı dah i l indek i eşhasa ait arsalar ın istimlâk edilmesi ve 
Gündoğdu Çay Fabr ikas ına su ge t i rmek üzere lüzumlu arsanın sa tmalmmas ı için 
bu maddeye geçen yıldan 455 000 l ira noksaniyle 230 000 lira konulmuştur . 
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V - Etüt ve proje 
Etüt ve proje : Geçen sene etüt ve proje için ayrı, ayi'i maddelerde ollmak üze
re etüt için 50 000 lira proje için de 50 000 lira ki ceman 100 000 lira ödenek 
konulmuş tu. 1963 senesi için bu tertipler birleştirilmiş, ve harice yaptırılacak pro
jelerin masrafları da dâhil olmak üzere 'etüt ve proje için geçen seneden 50 000 
lira fazlasiylie 150 000 lira konulmuştur. 
VI - Bina, Hastane, Mektep, Lojman, Garaj ve inşaatı 
İdare binaları ve ambarlar : 

10 Genel Müdürlük Ibimusı inşaa.lı : Çeçen senenin 'aynı olarak ;i 000 000 lira konulmuş
tur. 

20 Merkez : Nakliyat Şubesi iskelesinin tamiri Ortaköy arasındaki rıhtım tamiri Ensti
tüler enfeksiyon seri inşaatı için bn tertibe 650 000 li^a konulmuştur. 

80 Vilâyetler : 1962 yılında devam eden inşaat işleriyle 1963 yılında yapılmasınla şid
detle lüzum olan transit ve nıamniâ: ambariyle emanet ambarları ve büyük oııaomlar 
için bu maddeye geçen yıldan 520 0U0 lira. fazfasiyle 3 000 000 lira teklif ediLmiştir. 
VII - Fabrika. İmalâthane, üifihk binaları. Tamirhaneler, Depolar ve saire. 
Tesisler ve büyük onarımlar : 

10 Fabri'ka ve işletmeler : Yapılması zaruri görülen inşaat ve 'büyük 'onarımlardan İçki 
Fabrikası için 2 000 000 ve Sigara Fabrikaları için 2 000 000 lira Kibrit Fabrikası 
için 500 000 lira, Çay Fabrikaları için 1 000 000 lira olmak üzere ceman 5 500 000 
lira teklif edilmiş olup bu miktar geçen yıldan 800 000 lira fazladır. 

20 5113. 6476, 7425 sayılı kanunlar gereğince satınalınacak veya yaptırılacak Tütün .Ba
lkım ve İşleme Atelye ve ambarları: Bu maddeye konulmuş olan 4 500 000 liranın : 
1 000 000 lirası .devam etmekte olan İzmit Tütün Bakım ve İşleme Atelyesi ikmal 

inşaatına 
640 000 lirası devam etmekte olan Sinop Atelyesine 
360 000 » İzımit ve Samsun Atölyeleri asansörlerine 

1 000 000 » İzmit Atelyesi inşaatına 
500 000 » Bandırma Atelyesi tevai inşaatına 
500 000 » Yeniden yaptırılacak Silvan Atelyesi inşaatına 
500 000 » Bitlis Atelyesi inşaatına sarf edilecektir. 

i 500 000 

30 1898 ve 7200 sayılı kanunlar gereğince yaptırılacak fabrika imal ve doldurma evleriy
le mevcutlarının genişletilmesi giderleri : Bu maddeye teklif edilen 35 835 000 liranın 

Lira 

9 750 000 Maltepe Sigara Fabrikasının bina tesislerine 
19' 055 000 Maltepe Sigara Fabikası makinalarma 
5 000 1000 Yozgat Bira Fabrikası inşa ve tesislerine 
1 950 000 İstanbul Malt Fabrikas iyle İstanbul ve Ankara Bira fabrikaları ilâve 

tesislerine 
80 000 Kaldırım Tuzlası iein 30 tonluk baskül mubayaasına sarf edilecektir. 

35 835 000 
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Yakında inşası ikmal edilecek olan Maltepe Sigara Fabrikası tesisleri için teklif 
edilen 
'28 805 000 liranın 7 500 000 lirası hali inşada olan fabrikanın bina, tesisat elektrik 
ve su getirme işlerine sarf edilecektir. 1 500 000 ılirası 1963 yılında sarfı tahmin 
'edilen aynı fabrikanın idare binası sosyal tesisleri ve iskele inşaatı için derpiş edil
miştir. Ayrıca inşa edilmiş olan işçi lojmanlarına su getirmek için 1.00 000 lira teklif 
edilmiştir. Sigara Fabrikasiyle müşterek çalışması lâzımgelen Kutu Fabrikası için 
050 000 lira yukarıda teklif edilen miktar içersinde yer almış bulunmaktadır. 
Fabrikaya lüzumlu malamalar için 88 000 000 liraya ihtiyaç olup 1963 yılında ödene
cek miktarı 19 055 000 lira olup bu miktar ödenek 28 805 000 lira m ey anında taleb-
edilmiş bulunmaktadır. 
Yeniden inşa edilecek Yozgat Bira Fabrikası için 5 000 000 lira teklif edilmiştir. Se
nelik 10 000 000 litre kapasitedeki mezkûr fabrikanın bina inşaatının tamamı 
12 500 000 lira ve makina tesisatın m da 22 000 000 lira civarında olacağı hesaplan
mıştır. İstanbul'da inşa edilecek Malt Fabrikası 1 250 000 lira ve Bomonti Bira Fab
rikası ilâve tesisleri için 600 000 lira ve Ankara .Bira Fabrikası hava kompresörü 
için 100 000 lira ayrıca talebedilmiştir. 
4898 ve 7300 sayılı kanunlar gereğince yaptırılacak Çay Fab. ve Atelye. : Bu mad
deye konulmuş olan 19 095 000 lira 'ile aşağıda yazılı işler yapılacaktır. 

Lira 

1. Arhavi Çay Fabrikasının devanı eden inşaatı irin 750 000 
2. Çayeli Çay Fabrikasın m devanı eden 'inşaatı ieîn T 900 000 
3. Fındıklı Çay Fabrikasının tieva ıu eden inşaatı için 2 300 000 
4. Hopa Çay Fabrikasının devam eden inşaatı için 2 000 000 
5. Kalkandere Çay Fabrikasının deVam eden inşaatı için 2 400 000 
6. Ortapazar Çay Fabrikasının deVam eden inşatı için 2 700 000 
7. Sürmene Çay Fabrikasının devam eden inşatı için 3 000 000 
8. Arhavi ve Hopa Çay fabrikalarına arsa ilâvesi için 450 000 
9. Arhavide inşa edilecek kuru çay ambarı için 500 000 

10. Gündoğdu'da inşa edilecek kuru çay ambarı için 500 000 
11. Yaş çay yaprağının soldurulması için satmalmacak soldurma tekne

leri için 500 000 
12. Yaş çay yaprağı muhafaza tankı aspiratörleri için 40 000 
13. Kaliteli çay imalini temin maksadiyle satmalınacak 21 aded C.T.C. 

makinası bedeli için 1 575 000 
14. Mahruti tertibatlı 12 aded kıvırma makinası bedeli için 480 000 
Çamultı, Yavşan ve diğer tuzlalarda yaptırılacak yeni tesisler ve bunları genişletme 
ve sınırlandırma giderleri : 410 000 lirası 1962 yılından devredecek işler karşılığı 
ve mütebaki 1 590 000 lirası da Çamaltı, Yavşan ve Ak tuzlasında yeniden yapıla
cak işleri karşılamak üzere ceman 2 000 000 lira teklif edilmiştir. 
TX. Makina ve teçhizat alımları ve esaslı onarımlar 
Satmalmacak makina ve vasıtaların teçhizat ve bunların kurma giderleri : 
17 540 000 lira teklif edilmiş olup banını 1 250 000 lirası Paşabahçc îçki Fabrikası tesis
leri için, 13 307 000 lirası çay fabrikaları tesisleri için, 925 000 lirası kutu fabrika
ları tesisleri için, 2 018 000 lirası ithal edilecek makinalarm Gümrük Kesimleriyle 
montaj masrafları karşılığıdır. 40 000 lirası merkez mülhakattaki eskiyen taşıtlara 
ait motorların tebdili için 
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Satmalmacak taşıtlar : 
10 237 sayılı Taşıt Kanunu gereğince satmnlınacak taşıtlar : Müfredatı (R) cetveline 

bağlı listede gösterildiği üzere 945 000 lira teklif edilmiştir. 
20 Sair taşıtlar : Mülhakat idareleri ve tuzlalar için satın alınacak araba, at, merkep 

için bu tertibe 15 000 lira teklif edilmiştir. 
X. Borçlar 
A.M.F. bonoları : Bu tertibe son bono karşılığı olarak 1 800 000 lira konulmuştur. 

1 — TÜTÜN 

1962 yılı 4 aylık tütün satış seyirlerinde 1961 yılına nazaran 716 423 kilo bir arltış mü-
şahade edilmektedir. 

1961 yılı tütün satış] 32 002 102 kilo ollup aynı devrenin 4 aylık satışı 10 383 982 kilo
dur. Bu 4 aylık satışın senelik satışa nisbeti % 32,44 dür. .1962 yılında ise 4 aylık satış 
11 100 405 kilo olup bunun % 32,44 nisbeti üz-erinden Senelik satış miktarı 34 218 260 kiloyu 
bulacağı tahmin edilmektedir. 

1962 yılında elde edilmesi kuvvetle muhtemel bulunan 34 218 260 kiloya satışlardaki inki
şaf ve nüfus artışı göz önünde tutularak % 12,22 nisbetinde bir ilâve ile 1963 yılı satış mik
tarı 38 400 000 kilo olarak kabul olunmuş ve satış nevilerine göre vasati satış fiyatının 2 622,19 
kuruş olacağı hesabedilmiştir. Buna göre satış tutarının 1 006 919 700 lirayı bulacağı netice
sine varılmıştır. 

1961 malî yılı mahsulü yaprak tütün mubayaa fiyatının 1961 yılında tahakkuk eden 740 
kuruşa mukabil, 1 250 kuruş civarında olacağı tahmin edilmiştir. 

Ancak idare elinde bulunan eski senelerden müdevver düşük maliyetli tütünler sebebiyle 
1963 yılı imalâtında kullanılacak yaprak tütün vasati maliyetinin 1962 yılı bütçe tahminlerine 
nazaran kilodan 302,81 kuruş fazlasiyle 935,47 kuruş olacağı hesabedilmiştir. 

Bundan başka mamul tütün maliyet unsurlarından malzeme, işçilik ve umumi masraflarda 
da 1962 tahminlerine nazaran kiloda 0,78 kuruş ve 1963 yılı satış masraflarında 1962 yılı 
bütçe tahminine nazaran kiloda 41,47 kuruş fazlalık olacağı tahmin edilmiştir. 

Bu suretle kiloda satış mahiyetindeki 345,06 kuruş fazlalığa mukabil vasati satış fiyatında
ki 441,41 kuruş artış neticesinde beher kiloda 96,35 kuruş fazlalık olacağı hesaplanmaktadır. 
Bu sebeple umumi mamul tütün satış kârında 73 955 335 liralık bir artış tesbit edilmiştir. 

Satışın maliyet, masraf ve kâr tahminleri aşağıda gösterilmiştir. 

Satış Satış 
Yılı Kilo Bedeli Maliyeti masrafları kârları 

1962 34 500 000 752 370 400 344 009 735 81 421 000 326 940 665 
1963 38 400 000 1 006 919 700 499 477 940 106 545 760 400 896 000 

Buna nazaran 1963 satış kârı 1962 yılı satış kârına nazaran 73 955 335 fazlasiyle 400 896 000 
lira olarak hesabedilmiştir. 

2 ••- TUZ 

1962 yılı bütçesinde tuz satışı 385 000 ton ohırak tahmin edilmiştir. 1961 yılı tuz «atışı 
361 957 tondur. Aynı senenin 4 aylık satışı 109 134 ton olup bunun senelik satışa nisbeti 
% 30,15 dir. 1962 yılının 4 aylık satışı ise 119 831 ton olup bu nisbet nazarı itibara alınarak 
1962 yılı 12 aylık satış miktarının 397 000 ton olacağı hesaplanmaktadır. Ancak tuz satışları
nın diğer Tekel mamullerinde olduğu gibi müstekar bir seyir takibetmemekte bulunduğu göz 

782 
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önünde tutularak 1963 yılı için 390 000 ton hesab edilme si uygun görülmüştür, Bu satıştan elde edi
leceği hesaplanan bedel tü ten tuzlalarda/İd satij fiyatı nazarı itibara alınarak 12 352 000 lira ola
rak teslbit edilmiştir. Buna göre beher tonun satış fiiyatı 3.1,67 lira okluğuna ve maliyet fiyatının 
27,67 ve satış 'masraflarının da 2 lira, olacağı hesaplanarak ve bu .suretle beher tonda'2 lira kâr 
elde edileceği neticesine varılmakta olup uınıumıi satış kârı ise 390 060 X 2 •—• 780 000 liradır. 

1963 yılı satış kârında 1962 yılı talim inleri ne göre tesbit edilen I 295 150 lira noksanlık mali
yetlerdeki fazlalıktan ileri gelmiştir, 

3. — ÇAY 

.1961 yılında Çay satışı 8 406 417 kiloyu bulmuştur. Aynı senenin 4 aylık satışı ise 2 797 567 
kilo olup bu miktar senelik satışın % 33 ünü. teşkil etmektedir. 1902 yılının 4 aylık satışı ise 
3 004 606 kilo olup aynı nispetin muhafazası halinde 1962 senesi satışının 9 028 260 kiloyu bula
cağı hesaplanmaktadır. Bu satışa, % 21,84 civarında bir artış derpiş edilerek 1963 yılı için 
11 000 000 kilo miktarında bir satış imkânının sağlanacağı talimin edilmektedir. 

Satış kârına gelince, 1963 yılı. maliyetinin-21,60 ve satış masraflarının 3,28 lira civarında olaca
ğı tahmin edilmiş olacağından ibeher kiloda satış karı 15,.12 lira olacağı neticesine vanhnakLadır. 

Bunun neticesi olar-alk 1962 senesi tahminlerinden 34 581 500 lira fazlasiyle 1963 satış kârının 
166 320 000 lirayı bulacağı hesabedilımiştir, 

4. — İSPİRTOLAR 

1961 yılı satışı 15 805 911 litredir. Aynı devrenin 4 aylık satışı ise 5 341 336 litredir. Bu mik
tarın senelik satış nispeti % 33,77 dir. 

1962 yılının 4 aylık, satışı ise 6 215 166 litre olup aıyuı nispet tahtında devamı edecek olursa 
1962 satışının 18 404 400 litreyi bulacağı hesaplanacaktır. 1963 yılında ise satış miktarının % 
3,26 bir artış ile 19 005 000 litreyi bulacağı tahmin edilmiştir 1963 yılında b'abrifca maliyeti lit
rede 5,62 'kuruş bir noksanlık ve satış masrafları ise 4 kuruş fazla, olduğu halde satış miktarında 
tahmin edilen artış neticesinde geçen seneye nazaran 10 083 840 'lira fazlasiyle 22 563 860 lira kâr 
edileceği hesaplanmıştır. 

5. ._ RAK1LAK. 

1961 yılı satışı 12 763 362 litre ayın devrenin 4 aylık satışı ise 4 132 081 litre olup tm miktarın 
senelik satışa nispeti % 32,37 dir. 

1962 yılının 4 'aylık satışı ise 4 586 617 litre olup aynı .nispet tahtında 'bu yıl •satışının 
14 169 340 litreyi bulacağı hesaplanmaktadır 1963 yılı satışı % 12,92 civarında bir artış nispe
tinde 16 000 000 litre Jkalbul edilmiştir. Bunun satış bedeli 310 187 040 liradır. 1962 yılı için 
tahmin edilmiş olan 14 000 000 litreye nazaran satış miktarındaki fazlalık 2 000 000 litredir. 

1963 yılında 1962 yılına nazaran imalât maliyelindeki 3 kuruş yükselmeye mulkabil satış mas
raflarında 1,69 kuruş noksanlık tahmin edilmektedir. Satış maliyetinddki 3 kuruş yükselmeye rağ
men satış miktarında 2 000 000 litrelik -artış neticesinde satış kârının 1962 yılına nazaran 
64 002 253 lira fazlasiyle 208 537 240 lira olacağı hesab edilmiştir. 

6. - lylOKK İÇKİLER 
A) Votka : 
1961 yılı satışı 1 072 420 litre olup aynı devrenin 4 ııcii ayında 384 222 litre satılmıştır. 1962 

yılının 4 ncü ayında ise 454 810 litre satılmış olduğundan satış miktarındaki bu .artış nazarı iti
bara alınarak 1963 yılı için 1962 yılma nazaran 50 000 litre fazlasiyle .1 350 000 litre tahmin 
edilmiştir. Bunun isatıs bedeli 25 902 420 lira olup bundan 20 671 920 lira 'kâr elde edileceği 
tahmin edilmiştir. 
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B) Kanyak ; 
19!6I yılı satışı 30S 528 li tredir. 1962 yılı sa t ış seyrine göre bu yıl satış miktar ın ın 376 000 

litreyi bulacağı hesa'bedilmiştir. 1963 yılı için 1962 yı lma nazaran 25 000 litre fazlasiyle 350 000 
litre temin edilmiştir. Bunun satış bedeli 7 160 200 \\r;\ olun satr; karı ise 1 209 900 liradır. 

C) Likör ler : 
Satış seyirlerine göre 1961 yı l ında 482 059 l i tre likör satılmış ur . L962 yı l ında ise o 01 100 

l i t re sat ı lacağı ta'hmiıı edilmektedir . Bu hesaba nazaran 1963 yıl ında 600 000 l i t re satılabileceği 
tahmin edilmiştir. Bunun t u t a n 7 387 160 lira olup elde edilecek kâr ise 3 387 390 l iradır . 

D) Malt : 
1961 yılı. satışı 91 987 litre olup avın devrenin 4 aylık satışı 41 043 l i tredir . 1962 yılının 4 

aylık .satışı ise 29 003 lit.re olduğundan hu noksan l ık nazar ı i l ibara a l ınarak 1963 yılında 70 000 
li tre tahmili edilmiştir. Bunun t u t a n 350 000 lira olup bundan 72 800 lira k â r temin edileceği 
hesaplanmışı ir. 

S ) Cin : 
1961 yılı satışı 35 534 litredir. Aynı devrenin I- aylık satışı i;se İ0 585 litre olup 1962 yılının 

4 aylık satışı ise !2 889 litredir. Sene sonuna k a d a r ayın uisbette satış devam ett iği takdi rde 
43 260 l i tre sat ı lacakt ır . 1.963 yılı için 50 000 üt re tahmin edilmiştir. Bunun tu tar ı 725 000 lira 
bundan 397 500 lira kâr temin edileceği hesaplanmışt ı r . 

F ) Viski : 
4961 yılı satışı 72 749 l i tredir . 1961 yılı 4 ay l ık satışı ise 20 558 li tre olup 1962 yılı 1 aylık 

satışı 1 66?> l i tre o lduğundan 1963 yılı için 150 000 li tre satılacağı hesaplanmışt ı r . Bunun tu
tar ı 15 000 000 lira olun satış kârı ise 8 250 000 liradır. 

G) Vermut : 
650 000 litre satılacağı hesabedilmiş bundan 1 538 550 lira kâr olacağı hesaplanmıştır . 
H) Kınakına ; 
3 OOO ütre satılacağı hesabedilmiş bundan 1 380 lira kâr olacağı 'hesaplanmıştır. 

7. BİRA 

1961 yılı satışı 29 315 794 titre olun aynı devren in 4 aylık satışı ise i l 583 054 li tredir. Bu 4 
aylık satışın senelik salaşa nisbet % 39,51 dir. 

1962 yılı 1 aylık satışı ise 12 165 984 Mire mup 6u o isli;11 üzerinden sene sonuna kadar 
30 792 160 litre satılacağı hesabedilımştir, 

1963 yılı için 7.17 nisbetinde bir art ış nazar ı itibara al ınarak bülçe ialımiııi 33 000 000 litre 
olarak hesap lanma! ir. Bir litrenin Fakrika ma d.veli ~8,73 kuru.-; ve sahş masrafları ile İstihlâk 
Vergisi olarak litrede 80 kuruş olup bir bi lenin kârı 139, 45 kuruşh-r . 'Bunun satış bedeli 
98 400 000 lira dlup bundan 46 020 000 Ura k â - lemin edüeee'h hesaplanmıştır . 

1961 yılı satışı 3 313 155 litre olup aynı de^. renin 4 aylık şahsı ise 1 015 350 l i tredir . Bunun 
12 aylığın nispeti % 30,64 dür. 1962 yılı 4 aylık satışı ise 1 186 995 litre olup 'bu n is bet üzerin
den sene sonunda satış miktarının 3 874 000 l i t r ey i ''bulacağı hesabedil inektedir. 1963 yılı için 
4 000 000 li tre kabul edilmiştir. Bunun h i t a n 8 032 800 lira olup kârı ise 864 400 liradan iba
ret t i r . 

9. K İ B R İ T 

1961 yılı satışı 56 914 sandık aynı devren in4 aylık satışı ise 19 885 sandık olup senelik satış 
ni'sbeti % 34,94 dür, 1962 yılı A aylık satışı 16 382 sandık olup bu nisbet taht ında sene sonu-
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na kadar 46 880 sandık kibrit satılaea'ğı hesaplanmaktadır. Hususi bir fabrikanın faaliyete 
geçmiş bulunması hasebiyle 1963 yılı için 46 000 sandık tahmin edilmiştir. Bundan elde edilecek 
hasılat 23 000 000 lira ol uy) 1 564 000 lira kar edileceği hesaplanmıştır. 

10. - KAHVE 

1901 yılında 1 739 197 kilo ka'hve satılmış olup aynı senenin 4 aylık satışı ise 6'67 860 kilodur. 
1962 yılının aynı devresinde 487 776 'kilo kahve satıldığı göz önünde tutularak 19'6!3 yılı için 
'2 500 000 kilo ıka'bul edilmiştir. Bunun kiloda 16,07 lira maliyet ve 18 kuruş satış .masrafı ol
mak üzere satış maliyeti 16,25 liradır. Budan elde edilecek satış 'bedeli 100 000 000 lira olup sa
tış kân ise 59 375 000 liradan ibarettir.. 

NETÎOE 

Yukarda verilen izahata göre satış yekûnu 945 452 940 liradır.. İBu rakama memleket hari
ci satışlardan elde edileceği talhmin edilen 500 000 lira ile maliyete giren bütçe giderleri ve 
sair gelirler olarak 38 000 000 lira eklendikten ve döner sermaye giderleri olarak '8 500 000 
lira tenzil edildikten sonra bu bütçe geliri (B) ıcet'velinin birinci bölümü olan satış kârları 
975 452 940 lira olarak tesbit edilmiştir. Bütçe gelirinin bu bölüm1!! geçen yıl tahminlerinden 
280 799 505 lira fazladır. Bu suretle elde edilen 975 452 940 liraya bütçe geliri olarak 6 000 000 
lira ve satışlardan elde edilecek 553 107 400 lira Millî Savuma Vergisi ilâvesiyle bütçe kanun 
tasarısının 2 nci maddesinde gösterildiği üzere (B) cetveli yökûnu I 534 560 340 lira olmuştur 
ki bu ımik'tar geçen yıl tahminlerinden 366 857 021 lira fazladır, 

Umumi bütçeye ödenecek Hazine hissesi hesabına gelince : 

1 534 560 340 lira tahmin edilen gelirden Bütçe kanun tasarısının 1 nci 'maddesinde sözü ge
çen (A/ l ) ve (A/2) cetvellerinde gösterilmiş olan ceman 158 587 585 lira tenzil edilerek ve 
4250 sayılı Kanun gereğince ispirto ve ispirtolu içkiler satış kârından % 4,50 nisbetinde 
14 233 307 lira Tayyare Resmi ve 4522 sayılı Kanun gereğince bira, şarap, kibrit, kahve 1962 sa
tış kârlarını teşkil eden 80 803 840 liranın % 35 i Kurumlar Vergisi olarak, 28 381 184 lira ve 
Kurumlar Vergisi matralnnd'an % 3, tasarruf bonosu 2 424 097 lira, 5237 sayılı Kanun gereğince 
Tekel safi hasılatından % 5 nisbetinde 33 439 937 lira belediye hissesi ayrılmak suretiyle ceman 
Hazine hissesi geçen seneye nazaran 319 160 560 lira faz!asiyle 1 297 584 280 lira olarak tesbit 
edilmiştir. 

Tekel İdaresinin Hazine hissesinden maada sağladığı gelirler aşağıdaki tabloda gösterilmiş ve 
Hazine hissesiyle birlikte 1 396 072 755 lirayı bulmuştur. Bu da geçen seneye nazaran 
334 614 494 lira fazladır, 

1962 1963 

Hazine hissesi 978 423 720 1 297 584 280 
Tayyare Resmi 8 948 845 14 243 C07 
Kurumlar Vergisi 24 633 000 28 281 134 
Belediyeler hissesi 25 141 296 33 439 937 
Tasarruf bonosu 2 111 400 2 424 097 
Bira İstihsal V. 13 200 000 13 200 000 
Kibrit İstihsal V. 9 000 000 6 900 000 

Yekûn 1 061 458 261 1 396 072 755 
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Rapor 

9 . 1 . 1963 

Bütçe Encümeni Yüksek Reisliğine 

Tekel Genel Müdürlüğüne ait 1963 yılı Bütçe kanım tasarısını tetkik ettik : 
İdarenin umumi faaliyetleriyle bütçe müfredatı haklkındaki görüşlerimizi Yüksek Riyasetînizce 

tertiplenen kayıtlara mütenazıran aşağıdaki şekil de arz ve izalh eyleriz : 

1 nci KISIM 

Tekel Genel Müdürlüğü çalışmaları hakkında umumi görüşlerimiz 

A) Umumi mütalâalar : 

Tekel Genel Müdürlüğü, sınai ve ıtdeari faaliyetleriyle rvergi tahsil eyliyen, ihükmi şahsiyeti 
haiz, müllhak bütçeli bir Devlet müessesesidir. 

Muhtelif kanunlarla (*) ihdas edilmiş bulunan Tekelin yüklendiği vazifeleri bu idare 47 fab
rika ve atelye 49 tuzla, 306 Y. T. işleme atelyesi ve bakım evi 30 'başmüdürlük, 69 müdürlük, 463 
memurluk ve 1 063 başbayilikten terekküp eden organizasyonu ile ifa etmektedir. 

tş hacmi ; 

1 9 Ö 2 1 9 G 3 
Lira % Lira % 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Tütün 
Tuz 
Çay 
İspirto ve İçkiler 
Kibrit 
Kahve 

1 149 416 000 
16 063 250 

370 000 000 
399 409 859 
30 000 000 

100 000 000 

55,66 
0,78 

17,92 
19,34 
1,45 
4,85 

1 538 338 000 
16 252 000 

440 000 000 
643 692 980 
23 000 000 

100 000 000 

57,80 
0,60 

16,54 
20,43 

0,87 
3,76 

2 064 889 109 100,00 2 661 283 980 100,00 

Bu tablonun tetkikinden anlaşılacağı gibi idarenin iş 'haemı 1962 yılında 2 064 889 109 lira 
iken 1963 yılında 596 393 871 lira fazlasiyle 2 6 61 282 980 lira civarında olacaktır. 

(*) 3078 sayılı Tuz Kanunu 
3437 » Tütün ve tütün inhisarı Kanunu 
4223 » Çay inhisar Kanunu 
4250 » ispirto ve ispirtolu içkiler Kanu 
5856 » Kibritin inhisardan çıkarılması Kanunu 
6556 » Biranın inhisardan çıkarılması Kanunu 
6551 » Patlayıcı maddelerin inhisardan çıkarılması Kanunu 
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Sermaye : 

idarenin 7424 sayılı Kanunla kabul edilmiş olan döner sermayesi 750 000 000 liradır. 
ıBunun halen 504 785 765 lirası ödenmiş ve 245 214 285 lirası henüz tediye edilmemiştir. 1958 

hesaplarına göre tesbit edilmiş olan bu sermaye mezkûr tari'hten sonra iptidai madde ve malzeme 
fiyatlarındaki artış ve aynı zamanda iş hacminin de artması doilayısiyle kâfi gelmemektedir. 

İdarenin 31 . 10 . 1962 sonundaki sermaye durumu talhmini aşağıda gösterilmiş olup bu da 
sermayenin gerdk ödenmemiş kısmının acilen temini ve 'gerekse bugünkü ihtiyaçları temin bakımın 
dan döner sermayenin 1 250 000 000 liraya .çıkarılması gerekmektedir. Esasen bu miktar döner 
sermayenin temini için idare bir kanun tasarısı hazırlamış ve Maliye Bakanlığı nezdinde gerekli 
teşebbüse geçilmiş bulunmaktadır. 

'İdarenin rantabl çalışması için bu kanun tasarısının 'bir an evvel kanuniyet kes'betmesi temen
niye şayan görülmüştür. 

1. 
2# 

3. 
4. 
5. 
6, 

A k t i f 

Para 
Stoklar 
M. sermaye sabit kıymetler 
iştirakler 
Alacaklar 
Hazineye fazla 'gönderilen 

80 000 000 
'969 794 170 

20 000 000 
1 144 850 

90 680 280 
20 437 2160 

1 1812 006 560 

1. 
2. 
3. 
4. 

P a s i f 

ödenmiş sermaye 
Sigorta ihtiyatı 
Hazineye borç 
'Destekleme hesabından 
idareye tedahül 

504 785 765 
505 700 

615 091 570 

01 623 525 

1 182 006 560 
Personel durumu : 

Genel Müdürlüğün 4896 sayılı Teşkilât Kanununa fbağlı (1) sayılı cetvel ile 3765 kişiden terek-
kübeden memur kadrosu 5804 sayılı Kanunla 3732 ye indirilmiştir. 

'Gittikçe artan istihlâk ihtiyacını karşılamak üzere tütün fabrikaları ile Y. T. B. ve işleme 
atelyeleri teşkilâtının .genişlemesi zarureti ve çay ziraatinin gelişmesi ve istihsalin artması sebebiy
le 6939 sayılı Tekilât Kanunu çıkartılmış ve genel olarak iş cahminin artmış olmasına rağmen, 
kull'anılmıyan bir kısım lüzumsuz kadroların kaldırılarak yerine lüzumlu kadroların konulması 
suretiyle Genel Müdürlüğün kadrosu 3509 adede indirilmiştir. 

Bilâ/hara sivil savunma teşkilâtının kurulması üzerine 21 . 10 . T960, 24 . 10 . 1960 tarihli ve 
107, 108 sayılı kanunlarla teşkilâta (savunma sekreteri, savunma uzmanı ve sivil savunma uzmanı) 
unvanları ile ceman 97 kadro eklenmiş ve bu suretle kadro yekûnu 3606 ya baliğ olmuştur. 

(L) cetvelinde mevcut 151 kadrodan 1 çay fabrikaları merkez müdürlüğü, 3 müfettiş, 1 fabri
ka müdürü ve muhtelif derecelerden 18 memurluk tenzil ve 38 sivil savunma uzmanlığı ile 10 
aded fen memurluğu eklenmek suretiyle (L) cetveline' alınacak kadrolar yekûnu 151 den 176 ya 
iblâğ edilmiştir. Bu .suretle 1 sayılı cetveldeki 3606 kadrodan 1963 yılı içinde (L) cetveline alman 
176 kadronun tenzili suretiyle fiilî kadro 3430 olarak tesbit edilmiştir. 

İdarenin faaliyetleri : 

1. İşletmecilik 
2. Tevzi 
3. Hazineye temin eylediği gelir. 

I - İşletmecilik bakımından 
Aşağıda arz ve izalh edilmiştir. 
Sigara, ispirto ve ispirtolu içkiler, tuz ve çay gibi ayrı ayrı teknik özellikleri bulunan ve muh

telif endüstri 'kollarının ma'hsuilleri olan bu ihtiyaç maddelerinin, Ibir taraftan modern metotlara 
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göre istihsallerini sağlamak ve diğer taraftan da bu esaslar dâhilinde iç ve dış piyasalar müsteh
likine yüksek 'kaliteli mamulâtm matlup nefasetinde arz edilebilmesini temin etmek gerekçesiyle 
bütün 'bu endüstri kolları için lüzumlu olan inşaat ve tesisat ile mekanizasyon termik ve enerji 
tesislerinin temini hususunda 1%'3 yılı bütçesinden yapılması icabeden ayrı ayrı bölümlerindeki 
yatırımlara ait izahat aşağıda arz edilmiştir. 

a) Tütün fabrikasyonu : 

Memleketin nüfus artışına ve kalkınma tempo suna uygun olarak istihsalinde artışı düşünülmek-
te ve buna göre yeni yeni teçhizat ilâveleri ve onarımlar yapılması zaruri görülmektedir. 

inşa halinde bulunan istanbul Maltepe Sigara. 'Fabrikasının bir an evvel ikmal edilerek işlet
meye açılması, noksan inşaat, tesisat, su ve elektrik gibi sosyal ve enerji tesislerinin kısa bir za
manda ikmaliyle mümkün olabilecektir. 

!Bu suretle memleketimizin sigara ihtiyacından mühim bir kısmının 'kolaylıkla karşılanacağı 
ta!bü bulunmaktadır. 

Diğer taraftan sigara mamulleri satışlarının artması doilayısiyle sigara imali ve paketlenmesi 
için, lüzumlu tnıaJkinalaırın mubayaası ve Maltepe Sigara Fabrikası için lüzumlu 'bir kısım maiki-
naların ve aynı zamanda Tekel mamullerine mahsus her türlü 'baskı işleriyle mahmul bulunan ku
tu fabrikasının takviyesi için lüzumdu bulunan makinalarm en kısa hir zamanda temini katî bir 
zarurettir. ıBu meyanda Eksp'ort İmport 'Banktan tenim edilen kredi karşılığı A. 'M. F. firmasına 
tevdi edilen bonoların son taksidiriin ödenmesi, malî taahhütlerin borçlar1 kısmını teşkil etmek
tedir. 

b) Yaprak tütün bakım ve işlemesi : 

5113, 647(6, 7425 sayılı kanunlar gereğince inşa ettirilecek veya satmalınacak tütün bakım ve 
işleme atelye ve ambarları için ayrılan 4 500 000 lira ile; devam etmekte olan İzmir, Sinop Tütün 
Bakım ve işleme atelyeleri ikmal inşaatlariyle izmit ve Samsun Tütün Bakım ve İşleme atelyele-
rine asansör konması işlerine devam olunacak, Bandırma Tütün Bakım ve İşleme atölyelerinin 
tevsii inşaatı yapılacak ve İzmir, Silvan ve Bitlis'te yeni birer bakim ve işleme atelyeleri inşasına 
başlanacaktır. . 

e) ispirto ve ispirtolu içkiler sanayii : 

istihlâki artan ispirto ve ispirtolu içkilerin ihtiyaca yeler miktarda ve vasıfta olarak müsteh
like arzım sağlamak maksadiyle, ispirto ve ispirtolu içki imal eden fabrikalara lüzumlu cihazla
rın temini ile bu tesislerin montajına lüzumlu inşaatın yapılması zaruri görülmekte olup programa 
ithal edilmiştir. 

ispirto ve ispirtolu içkiler işletmeleri 

Yurdun artmakta olan içki ihtiyacını karşılamak ve daha iktisadi ve randımanlı bir çalışma 
temin etmek gayesiyle hazırlanan proıgram dâhilinde ispirto ve ispirtolu içkiler imal eden fabrika
ların 1963 senesinde yapılması düşünülen tevsi, takviye ve onarımlarına ait hususlar aşağıda kı
saca arz ve izah olunmuştur. 

1. Bira sanayii 

a) istanbul Bira Fabrikasının piyasaya halihazıra nazaran 7 milyon litre fazla ve daha iyi 
kalitede bira vermesini teminen tatbikına başlanmış olan programın devamı olmak üzere, evvelce 
sipariş edilen tahammür ve kaynatma tesislerinin montajları ikmal edilmiş olup senede 4 000 ton 
malt istihsal ıkapasitesinde olarak sipariş edilmiş bulunan malt tesislerinin istanbul Bira Fabri
kası yanında tesisine ait etütler ikmal edilmek üzere olduğundan bu fabrikanın inşası programa 
alııımış bulunmaktadır. 
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Bahis konusu 7 milyon litre biranın piyasaya verilebilmesi için mevcut dinlendirme kapasitesi

nin de artırılması icabettiğinden, dinlendirme tanklarının, inşaatın ikmalini mütaakıp montajının 
yapılabilmesini teminen dinlendirme dairesi inşası da zaruri görülmektedir. Bu artışa muvazi ola
rak fabrikanın fıçı doldurma tesisleri, şişe ambarı, sundurma gibi inşaatı da bu sene programa 
konmuştur. 

Geçen senelerde sipariş edilerek 1'963 de yurda gelecek olan Alfa Lava! tipi satnrifuj litreler 
ile komple son filitrasyon tesislerinin montajları yapılacağından, bunlara gerekli hazırlıklar da bu 
sene programda derpiş edilmiş bulunmaktadır. 

b) Ankara Bira Fabrikasında halen mevcut ve fakat eski ve kifayetsiz olan tesislerin yeni
lenmesi zarureti hâsıl olmuş bulunduğundan, -bunların teminine karar verilmiş olup, yeniden te
min edilen ve edilecek olan tesislerin yerleştirilmesi için gerekli inşaatın da yapılması zaruri bu
lunmaktadır. 

o) 19fi2 yılı Bütçe Kanununda tahsis edilmiş bulunan ödenek ile sosyal tesisler binası te
melinin atılmış olması (hasebiyle fiilen inşaatına başlanmış bulunan Yozgat Bira Fabrikasının in
şa ve tesisine devam olunacaktır. 

2. Şarap sanayii 

Gerek şarap imalâtının modern tekniğe uygun şekilde yapılması ve gerekse imal edilecek şa
rapların idare eliyle imlâsını temin etmek ma'ksadiyle muhtelif şarap tesisleri ile imlâ tesislerinin 
temini hususları ve inşasına başlanmış olan fabrikaların ikmali ile faaliyet halinde şarap fabri
kalarının tevsi ve takviyesi mevzuunda hazırlanmış bulunan program mucibince bu sene de bu 
konu ile ilgili inşaatın yapılması derpiş edilmektedir. 

3. İspirto ve ispirtolu içkiler fabrikaları 

ç) ilahı ve votka imalâtı; 

Halen votka imalâtı Paşabahçe fabrikasında yapılmakta olup rakı imalâtı ise Paşabahçe, iz
mir, Diyarbakır ve Antcp fabrikalarında yapılmaktadır. 

Bu fabrikaların halen normal imalât kapasitelerinin, yapılacak tovsiler ile artırılması cihetine 
gidilmesine karar verilmiştir. 

d) Tuz işletmeleri : 

Son seneler zarfında iç ve dış piyasaların artan talepleri karşısında tuz istihsalâtınm memle
ketimizde 500 000 ton civarında bulunması ve bu istihsalin muhtelif sanayi kollarının hammadde 
ihtiyaçları dolayısiyle, arz edeceği gelişmeler göz önünde tutularak deniz, kaynnk ve kava tuzla
rında esaslı ve gerekli yeni tesis ve tevsilerin yanılması ve bilhassa mevcut tesisleri mekanize ede
rek daha rantabl bir istihsale gidilmesi zaruri gömülmektedir. Memleketin muhtelif bölgelerinde 
bulunan tuzlaların aynı zamanda su, yol, elektrik v. s. gibi sosyal ve enerji ihtiyaçlarının sağlan
ması lüzumlu bulunduğu cihetle, bu hususların da en kısa bir zamanda temini ön plânda mütalâa 
edilmektedir. 

e) Çay işletmeleri : 

J962 yılında mevcut 5 fabrika ve 14 eski atelyeye ilâveten faaliyete geçirilen Arhavi muvak
kat atelyesiyle 37 541 478 Kg. yaş çay işlenmiş bulunmaktadır. 

1963 yılı kampanyasında mahsulün 50 milyon Kg. olacağı tahmin edilmektedir. 
19G3 teki bu artışın 1962 senesine nazaran vasati olarak % 33 nisbetinde bir artış kaydedile

ceği nazarı itibara alınarak yeni tesislerin yapılması zaruri olmuş ve bu cümleden olarak Orta-
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pazar, Kalkandere, Fındıklı'da yeni fabrikaların inşalarının ikmaline kadar birer muvakkat atel-
ye tesisine tevessül olunmuştur. 

Çay mahsulünün kaydettiği muazzam artış karşısında, yeni fabrikalar yapmak ve mevcutla
rından bir kısmını tevsi etmek icabetmiştir. Bu itibarla Arhavi, Fındıklı, Kalkandere, Ortapa-
zar, Hopa, çay fabrikaları inşası ile Çayeli Çay Fabrikası tevsi inşaatına başlanmış Sürmene Fab
rikası da ihaleye hazır bir vaziyete getirilmiştir. 

Günden güne artan kuru çay mahsulünün imalden sonra muhafazası için elde mevcut ambar
lar kâfi gelmediğinden inşaatı devam edenlerden gayrı Gündoğdu, Arhavi'de birer ambar yapıl
ması için gerekli tahsisat, 1963 yılı bütçesine konulmuş bulunmaktadır. 

Yeniden inşa ve tevsi edilen fabrikalar için teçhizat ve lüzumlu makinalar, partiler halinde 
Makina Kimya Endüstrisi Kurumuna sipariş edilmektedir. Yeni tip fabrikalar, tekne usulü soldur
ma ile çalışacak şekilde inşa edilmektedir. Bu maksatla bir aded (Trough) soldurma teknesi 
siparişi yapılmış, tesellümünden sonra bunların memleketimizde yapılmasına tevessül olunacaktır. 

f) Kibrit işletmesi : 

Bir tekel maddesi olmakta çıkmış bulunan kibrit, hususi teşebbüs tarafından da imal edilmekte
dir. Memleketimizin evvelce senede 60 bin sandık olan kibrit işletmesi kapasitesi, hususi sektörün 
de bu mevzuda faaliyete geçmesi neticesinde 110 000 sandığa yükselmiş bulunmaktadır ki, bu mik
tar memleket ihtiyacını tamamen karşılıyacak bir haldedir. 

g) İşletmelerde işçi ve sosyal yardım işleri : 

'Tdkel Genel Müdürlüğü iş yerlerinde iş hacminin mütemadi inkişafı, bu idarede işçi adedini 
artırmış bulunmaktadır. Halen : 

Tütün fabrikalarında 6 190 
içki fabrikalarında '3 329 
Müteferrik fabrikalarda 1 849 
Çay işletmelerinde 4 230 
Müstakil tuzlalarda 1 308 
Müstakil Y. T. depolarında 11 389 
Merkeze bağlı iş yerlerinde 733 
Başmüdürlüklere bağlı deporlarda 4 500 

olmak üzere ceman 33 528 işçi çalıştırılmaktadır. 

ödenen senelik işçilik ücreti 166 259 000 lira civarındadır. Vasati saat ücretleri 162, âzami 
saat ücreti ise 522 kuruştur. 

Sosyal yardımlar : 

Ücretler haricinde, işçilerin geçim şartlarını kolaylaştırmak, hayat seviyelerini yükseltmelk ve 
bu suretle işteki verimlerini artırmak gayesine matuf alarak yapılan yardımlar meyanmda işçilere 
verilen bir öğün yemeği zikretmek yerinde olur. Bu hususta idarenin iktiham ettiği yıllık munzam 
malî külfet 11 850 000 lira civarındadır. 

ödenen prim ve tazminat 2 122 000 lira, sigorta primleri 18 250 000 lira, dahilî talimatname ge
reğince yapılan yardımlar 10 500 000 lira, çocuk yuvaları yardımı 800 000 lira, giyim yardımı 
1 300 000 lira, süt, sigara ve saire gibi yardımlar tutarı 360 000 lira, jübile masrafları 85 000 lira 
olmak üzere ücretler haricinde işçilere senede 45 267 000 liraya yakın bir yardım yapılmaktadır. 
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II - Hazineye temin ettiği gelir bakımından: 

Tekel İdaresi Hazineye, a) Satış kârı. b) Millî Savunma Vergisi olmafk üzere iki şekilde gelir 
temin eylemektedir. 

a) Satış kârı : 
1903 yılı bütçesinin (ıB) cetvelinde 1 534 560 3 40 lira gelir temin edileceği tahmin edilmektedir. 

Bunun 975 452 940 lirası Tekel varidatı, 359 107 400 lirası ise muhtelif resimler ve hasılattır. Eski 
senelere nazaran «eşitii mamulâtın kâr nisbetleri aşağıya çıkarılmıştır. 

İs. ve İs. 
Tütün İçkiler Tuz Barut Çay Kibrit Kahve 

Yıl % •% % % % % % 

1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 

43,41 
42,69 
44,43 
45,13 
39,02 
40,59 
49,02 
45,46 
44,57 
45,32 
48,85 
48,06 
44.02 

44,59 
42,81 
45,90 
50,64 
50,41 
52,22 
54,21 
50,76 
5.1,20 
54,37 
56,71 
52,67 
51,38 

55,17 
53,15 
56,43 
53,10 
53,24 
51,69 
44,31 
39,62 
32,76 
23,45 
12,55 
8,12 
5.75 

30,36 
34,20 
36,11 
30,-
29,38 
25,20 
26,01 
29,80 
32,10 
45,89 
43,44 
51,75 
22.83 

39,02 
43,10 
43,50 
43,21 
43,16 
37,63 
46,20 
50,56 
49,82 
35,91 
35,08 
41,42 
37,14 

13,44 
8,32 
9,43 
8,25 
4,65 
2,46 
3,47 
0,32 
3,42 

21,36 
23,66 
16,14 
11.79 

46,37 

67,43 
59,40 

b) Millî Savunma vergileri : 

Tekel altında bulunan maddelerden tütün, tuz ve müskirattan satış bedeline ilâveten Millî Sa
vunma Vergisi alınmaktadır. Tin verginin muhtelif senelerde Hazineye sağladığı geliri gösteren 
tablo aşağıdadır : 

Sene Tütün Tuz Müskirat Kibrit yekûn 

1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 

75 
82 
91 
99 
114 
147 
L66 
196 
248 
318 
342 
370 

686 930 
096 696 
868 499 
425 550 
938 898 
668 311 
116 952 
108 910 
720 898 
059 501 
302 443 
164 574 

2 
2 
2 
2 
3 
2 
o o 
3 
>> 
o O 
3 
3 

519 369 
523 025 
885 676 
671 637 
110 864 
860 444 
202 958 
211 503 
508 553 
519 169 
648 203 
619 558 

12 
13 
13 
15 
18 
14 
15 
16 
16 
14 
14 
14 

009 854 
041 471 
674 068 
298 411 
299 725 
972 737 
746 946 
222 053 
192 005 
689 604 
151 253 
544 411 

8 544 
8 858 
1 492 

062 
779 
791 

98 760 215 
106 519 972 
109 921 034 
117 395 598 
136 349 487 
165 501 492 
185 066 856 
215 542 566 
268 421 452 
336 268 274 
360 101 901 
388 328 543 

Tekel maddeleri satışının artışına uygun suretle Millî Savunma vergilerinin de arttığı görül
mektedir. 1962 yılında bu miktar 417 049 884 lira olarak hesaplanmış ve 1963 yılı ieinde Millî Sa
vunma vergileri tutarı 553 107 400 lira olarak tahmin edilmiştir. 
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Tekel maddeleri dışında kalan bira, kibritten evvelce Millî Savunma Vergisi olarak ödenmek

te olan miktarların İstihsal Vergisine inkılâbetnıiş olduğunu ve bu sebeple Tekel Genel Müdür
lüğü gelirleri meyamndan çıkarılmış bulunduğunu da zikretmek icabeder. 1963 yılında bu mad
delerden Genel Müdürlük tstihsal Vergisi olarak 20 100 000 lira ödiyecektir. 

2 nci KISIM 

1963 yılı bütçesi masraf kısmı 

Tekel Genel Müdürlüğünün 1963 yılı bütçesinde (A/ l ) kısmı için 63 442 585 lira ve (A/2) kıs
mı için 95 145 000 lira teklif edilmiştir. 

(A/ l ) kısmındaki geçen yıla nazaran fazlalık 5 187 528 lira (A/2) kısmındaki fazlalık da 
24 954 999 liradır. 

(A/ l ) 

Bütçenin (A/ l ) kısmında idarenin cari masraflarına aidolan fazla ve noksanlıkların fasıl ve 
maddeleri aşağıya çıkarılmıştır. 

Bu şeOdlde can m asra fi ardaki fazlalık 5 187 !5'28 liradan ibaret kalmaktadır. 

(A / l ) 

M. ödeneğin çeşidi Fazlası Eksiği 

ÎKÎNCİ KISIM 

Personel giderleri 

I - Ücretler 

202 Memur ve hizmetliler ücretleri : 
Genel Müdürlük memurları ücreti 
Vilâyetler memurları ücreti 1 
Fabrikalar ve işletmeler memurları ücreti 
Genel Müdürlük 'hizmetlileri ücreti 
Vilâyetler hizmetlileri frcreti 1* 
Fabrikalar ve işletmeler hizmetlileri ücreti 
'Geçici hizmetliler ücreti : 
Genel Müdürlük ıgeçıici hizmetliler ücreti 
Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücreti 
5434 sayılı Kanun gereğince T. C. Emekli Sandığına yapıla
cak ödemeler : 
% 6 emekli ve % 2'5 giriş kesenelkleriyle artış farkı 
% 1 e'k karşılıkları 
Emekli ikramiyesi 

218 4896 sayılı Kanun gereğince ödenecek kasa tazminatı 
'301 Merkez, büro giderleri : 

Döşeme 
Aydınlatma 
Genel Müdürlük teşkilâtının nakil giderleri 

203 

204 
209 

t i 
12 
13 
21 
22 
23 

11 

11 
12 
13 

'20 
50 
70 

041 000 
363 560 
494 000 
'345 280 
'637 900 
161 260 

21 735 

301 119 
46 430 
175 000 
5 000 

4 500 
!5 000 
74 999 

10 175 
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Ödeneğin çeşidi 

302 

304 

305 

306 
307 

403 
419 
420 

421 

446 

447 

450 
452 

453 

459 
476 

653 

20 
50 
60 

21 
22 

m. 
12 

10 
20 
30 
40 

13 
14 
16 

11 
12 

10 

20 

30 
40 

Vilâyetler büro giderleri : 
Döşeme 
Aydınlatma 
Isıtma 
Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri : 
Merkez, telefon ve başka muhabere ücret ve giderleri 
Vilâyetler telefon ve başka ücret ve giderleri 
Kira bedeli 
'Merkez 
Vilâyetler 
Giyecekler 
Yolluklar ; 
Daimî memuriyet yolluğu 
Muvakkat memuriyet yolluğu 
Müfettişler yolluğu 
Ecnebi memleketler yolluğu 
Temsil giderleri 
Mahkeme giderleri 
Tecrübe, ıslah ve mücadele giderleri : 
Teknik giderleri 
Fidelik müsabakaları 
Mücadele giderleri 
Kaçağı takip ve önleme giderleri : 
Tütün ekimi yazma giderleri 
Kaçakla mücadele giderleri 
6985 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi gereğince sigorta fonu 
karşılığı 
7126 sayılı Kanunun $7 nci maddesi gereğince Sivil Savun
ma fonu karşılığı 
Burs giderleri 
Staj giderleri : 
4489 sayılı Kanuna göre staj için ecnebi memleketlere gön-
derileceklerin yollukları ile başka her çeşit giderleri 
Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği giderleri : 
Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin yolluk ve giderleri 
Spor giderleri 
Kurs giderleri ; 
Tekel memurları meslek kursu genel giderleri 
İşletme İktisadi Enstitüsünde okutturulacak öğrencilerin gider
leri 
Tekel Genel Müdürlüğü Mensupları Yardım Cemiyetine (Me
mur ve hizmetlileri) öğle yemeklerine kullanılmak üzere 

Fazlası 

8 000 
2 000 

20 000 

20 000 

Eksiği 

10 000 

100 

30 112 
33 550 

30 000 

10 000 

7 500 

10 000 

25 000 
30 000 
30 000 
5 000 
20 000 

20 000 
6 000 
15 000 

50 000 

40 000 
15 000 
150 000 

10 000 

15 000 

Yekûn 5 558 045 

4 000 

26 342 

370 517 
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B. M. 

(A/2) 

ödeneğin çeşidi Fazlası 

I - Onarımlar 

701 

705 

10 
20 
30 

10 
20 

Bina onarımı : 
Merkez 
Vilâyetler 
Fabrika ve işletmeler 

40 000 
80 000 

100 000 

II - istimlâk ve satınalmalar 

731 

74.1 

İstimlâk ve satınalmalar : 
idare binası ve ambarlar 
Fabrikalar ve işletmeler 

Etüt ve proje 

V - Etüt ve proje 

20 
80 

VI - Bina, hastane, okul lojman garaj ve inşaatı 

İdare binaları ve ambalar : 
Merkez 
Vilâyetler 

320 000 

50 000 

650 000 
520 000 

761 
10 
20 

30 

40 

VII - Fabrika, imalâthane, çiftlik binaları, tamirhaneler, depolar ve saire 

800 000 

781 

782 
10 
20 

Tesisler ve 'büyük onarımlar .-
Fabrika ve işletmeler 
5113, 6476, 7425 sayılı kanunlar gereğince satmalınacak ve
ya yaptırılacak tütün bakım işleme atelye ve ambarları 
4898 ve 7200 sayılı kanunlar gereğince yaptırılacak fabrika 
imal ve doldurma evleriyle mevcutların genişletilmesi gider
leri 
4898 ve 7200 sayılı kanunlar gereğince yaptırılacak çay fab
rikası ve atelyeleri 

IX - Makina ve teçhizat alımları ve esaslı onarımlar 
Satmalınacak makina alât ve vasıtalar ve bunları kurma gi
derleri 
Satın alınacak taşıtlar 
237 sayılı Taşıt Kanunu gereğince satmalınacak taşıtlar 
Sair taşıtlar 

25 635 000 

4 595 000 

Eksiği 

455 000 

2 000 000 

7 460 000 

X - Borçlar 

791 A. M. F. bonoları 

280 000 

1 799 999 

Yekûn 34 869 999 9 915 000 
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YATIRIMLAR TABLOSU 

701 nei fasla konan 565 000 liralık ödenekle : 
Merkeze bağlı binalar ile mülhakattaki muhtelif idarehane, ambar ve işletme binalarının tami

ratı yapılacaktır. 
705 nci fasla konan 550 000 liralık ödenekle : 
înşa edilecek olan ambar, depo, idarehane, fabrika ve işletme binaları için lüzumlu arsa ve 

gayrimenkuller istimlâk edilecektir. 
731 nci fasla konan 150 000 liralık ödenekle : 
Muhtelif idare binası, fabrika ve işletme inşaatları için, harice yaptırılacak projelerin mas

rafları da dâhil olmak üzere etüt ve proje masrafları karşılanacaktır. 
741 nci fasla konan 6 650 000 liralık ödenekle: 
A) 7077 sayılı Kanun gereğince başlanmış olan Genel Müdürlük binası inşaatına devam edi

lecektir. 
B) Cibali Nakliyat Şubesi îskelesiyle, Ortaköydeki arsada mevcut rıhtım ıslah edilecek ve 

Cevizli Enstitüler Müdürlüğünde enfeksiyon seri inşası yapılacaktır. 
C) 1962 yılından devam eden İskenderun ve Karamürsel mamulât ve satış ambarları, Vezir

köprü emanet ambarı, Elâzığ mamulât ve satış ambarları, Yalova emanet ambarı % 20 si, Bile
cik emanet ambarı inşaatlarının devamı ve mübrem ihtiyaca binaen Hopa, Fatsa, İğdır, Hakkâri, 
İspir'de birer mamulât ve satış ambarı, Mustafakemalpaşa'da bir emanet ambarı, Kars'ta transit 
ambarı, Malatya Başmüdürlüğünde ispirto satış yeri inşaatları, Tatvan ve Çanakkale mamulât ve 
satış binalarının onarımı, 
işleri yapılacaktır. 

761 nci fasla konan 66 930 000 liralık ödenekle : 
A) Fabrika ve atelyelerin verimlerini artırmak üzere; Ankara Bira Fabrikasında kazan dai

resi, eski imlâ dairesi çatısının tadili, Paşabahee İçki Fabrikasında J5 acled beton küv, sun
durma binası, beton yollar, Diyarbakır İçki Fabrikasında kazan dairesi, Elâzığ Şarap 
Fabrikasında küv tevsii, Tekirdağ Şarap Fabrikasında yol tanzimi ve bekçi kulübesi, muhtelif fab
rikaların büyük onarımları, Adana ve Malatya tütün fabrikalarının tevsii, Büyükdere Kibrit 
Fabrikası İskelesi, Rize Çay Fabrikası işçi paviyonu ve kuru çay ambarı inşaatının devamı, mev
cut fabrika ve atelyelere su isalesi, Rize Çay Fabrikası kuru çay ambarı silosu, Çayeli Çay Fabri
kası kuru çay ambarı silosu ve Eskipazar Cav Fal)t ikası kuru çay ambarı inşası ve Gaziantep 
fabrikası tevsi inşaatı, 

B) 5113, 6476, 7425 sayılı kanunlar (Senelik sarfiyat miktarı 10 000 000 lirayı geçmemek 
üzere 100 000 000 liranın sarfı suretiyle tütün bakım ve işleme atelyeleri yaptırılmasına veya 
satınalınmasına salâhiyet veren kanunlar) gereğince inşasına devam edilmekte olan İzmit Tütün 
Bakım Atelyesi ikmali, Sinop Tütün Bakım Atelyesi (B) bloku inşaatı, İzmit ve Samsun Tütün Ba
kım ve İşletme atelyeleri asansörleriyle, İzmir, Silvan ve Bitlis'te birer tütün bakım atelyesi inşaatı 
ve Bandırma Tütün Bakım Atelyesinin tevsii işleri, 

C) 4898, 7200 (Senelik tediye miktarı 25 000 000 lirayı geçmemek üzere 150 000 000 liranın 
sarfı suretiyle fabrika imal ve doldurma evleriyle mevcutlarının genişletilmesine salâhiyet veren 
Kanun) gereğince yapılmakta olan Maltepe sigara Fabrikası ve kazan dairesi inşaatı, aynı fabri
kanın tesisat işleri su ve elektrik getirme işleri, idare binası, sosyal tesisleri, rıhtım ve iskelesi, 
işçi apartmanlarına su getirme işi, Maltepe'de kutu fabrikası inşası, Maltepe Sigara Fabrikasının 
makinaları, Yozgat'ta bira fabrikası inşaatı ve aynı fabrikanın makinaları, İstanbul'da malt fab
rikası inşaatı, İstanbul Bomonti Bira Fabrikasının evaparatör ve su klorlandırma tesisatları, 
fıçı doldurma ve yıkama tesisatı, Ankara Bira Fabrikası hava kompresörü ve kaldırım tuzlasın
da 30 tonluk baskül temini, 

Ç) Yine 4898, 7200 sayılı kanunlar gereğince yapılmakta olan Arhavi, Fındıklı, Kalkandere, 
Hopa, Ortapazar çay fabrikaları inşaatı ile Çayeli Çay Fabrikası tevsii inşaatı ve yeniden başla-
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nacak olan Sürmene Çay Fabrikası inşaatı Arhavi ve Hopa Çay fabrikalarının ilâve arsalarının 
temini, Arhavi ve Gündoğdu Çay fabrikalarına kuru çay ambarı inşası, soldurma tekneleri yaş 
yaprak muhafaza tank aspiratörü, yedi çay fabrikası için 21 aded C. T. O. m akması temini ve 
muhtelif ve 12 aded kıvırma makinaları temini, 

Çamaltı, Yavşan ve diğer tuzlalarda : Devam etmekte olan Çankırı tuzlası lojman, süvari ve 
bekçi koğuşu ve tavlası, Varto tuzlası idare binası ve tuz ambarı Ağa ve Ak tuzlaları idare bi
nası ve lojmanları, Kihtık tuzlası tuz ambarı, Kırmızı tuzlası 1 000 tonluk tuz ambarı, Çökender 
Tuzlası idare binası ve lojmanı, Karagöl Tuzlası idare binası ve tuz ambarı, Manastıraltı Tuzla
sında ambar üstüne çift lojman inşaatlarına devam olunacak ve zaruri yeni işler olarak Ak Tuz
lası işçi barakası, Yavşan Tuzlasının boş çuval ambarı, sosyal tesisleri, yol ile yığın yerin arası 
stablizasyonu, Çamaltı Tuzlası su isal esi ve tuzla yollarının ısla'hı (Karayolları vasıtasiyle) işleri 
yapılacaktır. 

781 nci fasla konan 17 '540 000 liralık ödenekle : 
Paşabahçe İçki Fabrikası buhar kazanı, çay fabrikaları için Makina ve Kimya Endüstrisinden 

muhtelif makinalar temini, mevcut fabrikalar için 9 aded O. T. C. ma'kinası, 4 aded Rotervayne 
makinası, Kutu Fabrikasının makinaları. Gümrük ve montaj masrafları ve 5 aded komple taşıt 
motoru temin edilecektir. 

782 nci fasla konan-9i60 000 liralık ödenekle : 
Rize Çay fabrikaları için 10 aded kamyon, Başmüdürlüklerle tuzlalar için. 19 aded bisiklet, 

nakliyat şubesi için 1 aded motosiklet, Başmüdürlük ve tuzlalar için 10 aded at, 4 aded araba ve 
2 aded merkep satınalmacaktır. Ve bu satın a! m a lar için lüzumlu ilân, noter'Ve tercüme masrafları 
ile gümrük masrafları 'karşılanacaktır. 

'Senelik tediye miktarı 25 000 000 lira ve âzami limiti 150 milyon lira olan gelecek senelere 
sâri taanhüt icrasına «mütedair 7 200 sayılı Kanunla muaddel 4898 sayılı Kanunun, idarenin iş 
hacminin artması dolayısiyle yapmakla karşı karşıya bulunduğu yeni tesisler muvacehesinde, 
derpiş edilen limitlerin kâfi ge'lmiyeceği müşalhade edilmiştir. 

îBu durumu nazarı itibara alan idare hazırladığı yeni bir tadil tasarısını mütalâası alınmak 
üzere Maliye Bakanlığına vermiş bulunmaktadır. 

Yeni tasarıda senelik tediye miktarı 75 milyon, ve âzami limiti de 375 milyon lira olarak tes-
bit edilmiştir. Devlet Plânlama Teşkilâtına verdiği projelerinin tahakkuk -ettirilebilmesi için bu 
teklifin süratle kanunlaştırılması hususu temenniye şayan ••görülmüştür. 

(B)' CETVELİ 

1961 yık varidat tahminlerinin incelenmesi : 

1961 yılı varidat tahminlerinin tetkikinde tasarı muhteviyatı varidat tahminleri geçen yıllar 
varidativle mükavese edilmiştir. 

Satış kârı 
Bütçe varidatı 
Müdafaa Vergisi 
Hazine H. devrolunan 

Yekûn 

19'fll yi 
bilânçı 
Lira 

(»56 416 
fi 358 

388 328 
23 952 

1 075 055 

h 
>" 

645 
509 
543 
084 

841 

1962 yılı 
Bütçe tahmini 

Lira 

721 499 532 
6 000 000 

417 049 884 
23 153 903 • 

} 167 708 319 

İşletme hesap
larına göre 
1962 yılı 8 
aylık fiilî 

Lira 

479 353 45i) 
4 393 767 

291 837 383 
17 000 000 

792 584 :609 
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1962 yılı 
4 aylık tahmini 

Lira 

239 676 731 
2 196 885 

145 918 690 
8 500 000 

390 292 306 

Yekûn 
Lira 

719 030 190 
0 590 052 

437 756 073 
25 500 000 

188 876 915 

1963 yılı 
bütçe tahmini 

Lira 

949 952 940 
6 000 000 

553 107 400 
25 500 000 

1 534 500 340 

Satış kârları 
Bütçe varidatı 
Müdafaa Vergisi 
Hazine H. devrolunan 

yekûn 

Yukarda'ki rakamlardan da görüleceği üzere 1901 yılı bilançosuna nazaran 1 075 055 841 lira 
bir gelir sağlanmış 1902 yılı sonuna kadar da asgari bu rakamın 113 821 074 fazlasiyle 1188 870 915 
lira temin edileceği anlaşılmıştır. Satışlarda bilhassa son aylarda inkişaf görülmüştür. 

Umumi olarak verilen bu malûmattan sonra Tekel idaresi mamulâtınm başlıca maddelerine 
ait tahminler ve bunların dayandığı unsurlar aşağıdaki şekilde gözden geçirilmiştir. 

1. Mamul tütün : 

1901 satış miktarı, satış vasati fiyatı, satış hasılatı, maliye tutarı, satış masrafları nihayet sa
tış kârı bakımından 1901 yılı neticeleri de 1902 yılı durumu birlikte mütalâa edilerek keyfiyet 
rakamlarla aşağıya çıkarılmıştır. 

1963 yılı bütçe tahmini 
1902 yılı bütçe tahmini 

Fark 

Kilo 
Satış miktarı 
V. Fiyat Lira 

Maliyet 
V. Fiyat Lira 

38,4 
34,5 

2 022,19 
2 180,78 

1 006 919 700 
752 370 400 

300,72 
997,13 

499 477 940 
344 009 735 

3,09 441,41 254 549 300 303,59 155 408 205 

1961 yılı bilançosu 
1902 yılı 8 aylık 
1902 yılı 4 aylık Tah. 

32,— 
23,2 
11,0 

34,8 

2 188,77 
2 240,50 * 
2 240,50 

2 246,56 

Satış 
V. Fiyat 

700 453 347 
521 528 909 
260 764 455 

782 299 304 

masrafları 
Lira 

991,53 317 312 345 
997,13 231 479 399 
997,13 115 739 700 

997,13 347 219 099 

Satış kân 
V. Fiyat Lira 

1963 yılı bütçe tahmini 
1902 yılı bütçe talhmini 

Farik 

1901 yılı bilanço 
1962 yılı 8 aylık 
19012 yılı 4 aylık 

Yekûn 

277,47 
230,00 

4Jİ,47 

232,10 
236,00 
230,00 

230,00 

106 545 700 1 044,00 400 890 000 
81 420 000 947,65 320 940 005 

25 125 700 90,35 73 955 335 

74 277 320 905,14 308 863 676 
54 786 380 1 013,43 235 263 130 
27 393 190 1 013,43 117 631 565 

82 179 570 1 013,43 852 894 695 
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(Bu liste muhteviyatından da anlaşılacağına göre 1963 yılında beher 'kilosu 2 622,19 .kuruştan 

38 400 000 kiloluk satış tahmin edilmiştir. 

İdarece bir kilosunun maliyeti 1 300,72 ve satış masrafı 277,47 kuruş hesaplandığına göre bir 
kilodan 1 044,00 kuruş kâr elde edilecektir. 

Millî Müdafaa Vergisi bundan hariçtir. Bu cetvellerin ifadesine göre Tekel İdaresinin 
38 400 000 kilo mamul tütün satışından elde edilecek satış kârı 400 896 000 liradır. 

2. Çay : 

Kilo 
Satış miktarı 
V. Fiyat Lira 

Maliyet 
V. Fiyat Lira 

1963 yılı bütçe tahmini 
1962 yılı bütçe tahmini 

Fark 

1961 yılı bilançosu 

1962 yılı 8 aylık 
1962 yılı 4 aylık (Tan.-) 

11 000 000 
9 250 000 

1 750 000 

8 406 417 

5 943 160 
2 971 580 

40,00 
40,00 

__ 

38,97 

39,07 
39,07 

440 000 000 
370 000 000 

70 000 000 

327 462 419 

232 163 219 
1H6 081 010 

21,60 
22,60 

1,00 

21,30 

22,60 
22,60 

237 600 000 
209 031 500 

28 568 500 

178 937 358 

134 315 419 
67 157 710 

8 914 740 39,07 348 244 829 22,60 201 473 129 

1963 yılı bütçe tahmini 
1962 yılı bütçe tahmini 

Fark 

1961 yılı bilançosu 

1962 yılı 8 aylık 
1962 yılı 4 aylık (Tah.) 

Yekûn 

Satış masrafları 
V. Fiyat Lira 

3,20 
3,12 

0,08 

3,20 

3,12 
3,12 

36 080 000 
29 230 000 

6 850 000 

26 882 952 

18 542 656 
9 271 328 

3,12 27 81'3 984 

Satış kârları 
V. Fiyat Lira 

15,20 166 320 000 
14,28 131 738 500 

0,92 34 581 500 

14,47 1211 642 109 

13,35 
13,35 

79 305 144 
39 652 572 

13,35 118 957 716 

1963 yılında satış 11 000 000 kilo olarak tahmin edilmiştir. Kilo başına 15,20 lira hasılat hesab-
edildiğine göre çaydan temin edilecek varidat yekûnu 166 320 000 lira olacaktır. Son aylarda 
çay satışlarında görülen inkişafa nazaran 1962 yılı sonuna kadar 8 914 740 kilo çay satılabilecek
tir. Buna göre 1963 yılı için tahmin olunan 11 000 000 kilo çay satışı uygun görülmüştür. 
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3. Bakılar ': 

Satış; ımi'ktarı Maliyet 
Litre V. Fiyat Lira V. Fiyat Lira 

1963 bütçe tahmini 16 000 000 1 938,67 310 187 040 417,31 66 769 l800 
1962 bütçe taihmini 14 000 000 1 666,39 233 294 987 414,$] 58 003 400 

Park 2 000 000 272,28 7(5 892 053 8,00 8 766 400 

196.1 yılı bilançosu 12 763 362 1 659,60 211 820 '584 410,63 <52 410 840 

1962 yılı 8 aylık 9 706 661 1 647,36 499 903 000 414,31 40 215 670 
1962 yılı 4 aylık (Tah,) 4 853 330 1 647,36 79 951 500 414,31 20 107 835 

Yekim 14 559 991 1 647,36 23'9 854 500 414,311 60 323 505 

8atı§ 
V. Fiyat 

218,00 
219,69 

1,69 

218,62 

219,69 
219,69 

masrafları 
Lira. 

34 980 000 
30 756 600 

4 22'? 400 

27 903 392 

21 324 560 
10 '662 280 

Satış 'kârları 
V. Fiyat Lira 

1 303 36 
1 032 39 

270 '97 

1 030 35 

1 013 36 
•V 013 36 

208 537 240 
144 534 987 

64 002 253 

131 506 302 

98 362 770 
49 181 3'<85 

1963 yılı bütçe tahmini 
19-62 yılı bütçe talimini 

Park 

1961 yılı bilançosu 

1962 yılı 8 aylık 
1962 yılı 4 aylık (Tali. i 

Yekûn 219,69 31986 840 1013 36 147 '544 155 

Litre başına 1 303,36 kuruş gelir hesabı ile 1963 yılında rakı satışlarından, Millî Savunma 
Vergisi hariç 208 537 240 lira hasılat elde edileceği hesaplanmıştır. 
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NETİCE 

Yukardaki izaha göre mamul tütün, çay, tuz, ispirtolar, rakılar diğer içkiler, bira, şarap, kib
rit ve kahveden tahakkuk edecek satış kârları : 

Lira 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

Tütün 
Tuz 
Çay 
ispirtolar 
Rakılar 
Diğer içkiler 
Bira 
Şarap 
Kibrit 
Kahve 

400 896 000 
780 000 

166 320 000 
22 563 860 
208 537 240 
38 532 440 
46 020 000 

864 400 
1 564 000 
59 375 000 

945 452 940 
satışlarından elde edileceği umulan 500 000 lira ile maliyete giren bütçe masrafları ve sair ge
lirler toplamı 38 000 000 liranın ilâvesi ve buna mukabil mütedavil sermaye masrafları olan 
8 500 000 liranın tenzili suretiyle bütçe varidatı yani (B) cetvelinin birinci faslı olan 975 452 940 
liralık satış kârı hesaplanmıştır. 

Bütçe varidatının diğer bölümlerini teşkil eden muhtelif resim, muhtelif varidat 6 000 000 
lira ve Millî Savunma vergilerinin 553 107 400 lira satış kârlarına ilâvesi halinde umumi varidat 
bütçe tasarısının (B) cetvelinde gösterildiği gibi 1 534 560 340 lira tutmaktadır. 

Bütçenin (A/ l ) ve (A/2) cetvellerindeki masraf yekûnu 158 587 585 lira ve Tayyare Resmi 
14 243 307 lira, Kuramlar Vergisi 28 2Ö1 134 lira, Belediyeler Hissesi 33 439 937 lira, tasarruf 
bonoları olarak 2 424 097 liranın tenzilinden sonra idarenin Hazine Hissesi olarak ödiyeceği meb
lâğın miktarı 1 297 584 280 liradır. 

TEMENNİ YE TEKLİFLER 

Muhtelif hususi kanun ve kararnamelerle Tekel G-enel. Müdürlüğüne tevdi edilmiş bulunan va
zifelerin icabettirdiği faaliyetlerin hacım çok genişlemiştir. 

Bu itibarin, raporumuzun sermaye, personel, işletme bakımından işaret edilen hususata ilâve
ten aşağıda belirtilen imkânların da bir an evvel sağlanmasını faydalı ve lüzumlu görmekteyiz. 

Madde 1. - - 7424 sayılı Kanunla 750 milyon liraya çıkarılmış olan Tekel Genel Müdürlüğü dö
ner sermayesinin bugünkü iş hacminin gösterdiği ihtiyaçlar karşısında kâfi gelmediğinden bu 
sermayenin 1 250 000 000 liraya iblâğı için idarece sevk edilmiş ola nkanun tasarısının bir an ev
vel kanuniyet kesbetmesini, 

.«.adde 2. — Tekel Genel Müdürlüğü halen 4036 sayılı Kanun ile bu kanunu tadil eden 4896 
sayılı Kanunun ve bu kanuna bağlı bir sayılı cetvelde tadilât yapılmasını derpiş eden 6936 sayılı 
Kanunun vaz'ettiği esaslarla bünyevi varlığını iktisabetmiş bulunmaktadır. 

4036 sayılı Kanun 1941 de, 
4896 sayılı Kanun 1946 da ve bu kanuna bağlı 1 sayılı cetvelde değişiklik yapan, 
6939 sayılı Kanun da 1957 de ısdar edilmiş bulunmaktadır. 
Tekel Genel Müdürlüğünün ifa etmekle vazifeli bulunduğu fonksiyonları ve yukarda zikre

dilen kanunlara nazaran iş hacmmda vukubulan muazzam gelişme bu teşekkülü : 
1. Strüktür (bünye) 
2. Fonksiyonlarını ifada tâbi okluğu mevzuat, 
Bakımından ehemmiyetle ve acilen ele almayı k-abettirmektedir. 
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L Strüktür (bünye) bakımından : 
Bu mevzuu da iki grupta mütalâa etmek gerekir. 
a) iş hacmmdaki gelişmeye muvazi değişiklikler, 
b) Mevcut mevzuatın tatbikinden doğan aksaklıklar, 
a) Tekel Genel Müdürlüğünün iş hacmi 1946 yılında 334 000 000 liradan ibaret iken, 1963 

yılında 2 661 282 980 liraya yükselmiştir. Bu artış 1946 ya nazaran 8 misli olduğu halde 1946 
teşkilât değişikliği ile elde edilen 3 765 memur kadrosu, 1957 de 1 sayılı cetvel değişikliği ile 
3 509 a inmiş bulunmaktadır. 

Demekki, iş haemında daimî bir artma bulunmasına mukabil personel miktarı azaltılmıştır. 
1957 den bu yana durumun daha değiştiği tabiîdir. Bu değişikliğe rağmen bu idarede personel 
dâvasını halledecek bir tadilât yapılmamıştır. 

Bugün bu idare bünyesinde muhtelif kademelerde 532 memur terfi sürelerini doldurdukları 
ve yükselmeye yeterlikleri tasdik edildiği halde sadece kadrosuzluktan dolayı terfi edemiyerek 
sıra beklemektedirler, İdare tarafından kadrosuzluğu bertaraf etme'k üzere 1965 yılma kadar ki, 
terfileri de emniyet altına almak için yapılan hesaba göre 2 448 600 liralık tahsisat kâfi gele
cektir. 

Bu idarenin fonksiyonlarının ve iş hacminin yanında bu bedelin çok ehemmiyetsiz kaldığı izah-
dan varestedir. 

b) Diğer taraftan çay istihsal ve sanayiinde vâki büyük inkişaf bu mevzua diğer bir yönden 
bakmayı zaruri kılmaktadır. Çay işi daha bir müddet Tekel bünyesinde kaldığı talkdirde dahi 
bu mevzuun hiç değilse ayrı bâr grup halinde idaresini icaıbettirmektedir. 

İdare yatırımlarını daha rasyonel bir şekilde tahakkuk ettirebilmek için, yatırımlarla alâkalı 
bir inşaat ve fen grupunun da ihdası lüzumlu görülmektedir. 

Ayrıca, tütün ve müskirat işlerini muhtelif gruplar içerisinde birbirine tedahül eden vazifele
rinin şakuli bir sistemle birleştirmek daha faydalı neticelerin istihsalini mümkün kılacaktır. 

Tekel Genel Müdürlüğü ticari ve sınai faaliyetlerine muvazi olarak aynı zamanda vergi tahsil 
eyliyen hükmi şahsiyeti haiz katma bütçeli bir Devlet müessesesidir . 

Bu idare bünyesinde gerek m'evzuat ve gerek tatbikat bakımından yapılan tetkikler bünye ve 
kuruluşun bir Devlet müessesesi esasına göre tesbit edildiğini göstermiş bulunmaktadır. 

İdarenin sınai, ticarî ve hattâ iktisadi fonksiyonları nazarı itibara alınarak personeline bu 
faaliyetlerin ieabettirdıği imkânlar sağlanmamıştır. 

'Tekel İdaresi, Tekel mevzuu olan tütün, ispirto ve ispirtolu içkiler, çay, tuzdan Ibaşka tekel
den çıkarılan bira, viski, kibrit ve hattâ kahve işleriyle de vazifeli kılınmıştır. Tekel içi ve Tekel 
dışı bu maddelerin temin, itJha'l, imal, tevzi ve satışı safhalarında malî fonksiyonu teşkil eden ver
gi tahsili ameliyesi umumi prosedürün çok cüzi bir kısmıdır. Meselâ, Tekel İdaresi rakı imali için 
yaş veya kuru üzün, anason mubayaa etmekte, çeşitli malzeme tedarikinden sonra imal ettiği ra
kıyı bütün memlekete tevzi ederek satmaktadır. Bu satış ameliyesi ısırasırida Hazineye Tekel Res
mi, ayrıca tarife fiyatı ile maliyet fiyatındaki farktan mütevellit bir kâr ve tarife fiyatı ile satış 
fiyatı arasındaki farkı teşkil eden Millî Savunma Vergisini ta'hsil ve muayyen zamanlarda Hazi
neye yatırmaktadır. 

Ancak, üzüm ve anason gi'b'i ilk maddelerin mubayaası, bunların fabrikasyona tabi tutulması, 
muntazaman bütün yurda tevzii, kâfi stoklarının tesisi ameliyelerinde büyük mikyasda ticari 
ve işletmecilik faaliyetleri bulunduğu halde personel bakımından bunlar nazarı itibara alınmamış 
ve Tekel memurlarına bu faaliyetlerinim ica'bettirdiği imkânlar sağlanmadıktan toaşka (a) fıkra
sında izah edildiği veçlhile birçok memurun terfi imkânı temin edilememiştir. Bilfarz, İktisadi 
Devlet Teşekküllerinde mer'i ikramiye imkânı ve hakkı dahi bu camiaya tanınmamıştır. İktisa
di Devlet Teşekküllerinde müesseseler tek bir mevzu ile meşgul oldukları halde bu 'ha'kdan isti
fade etmektedirler. Tekel, tekel dışı faaliyetlerde de vazifelendirildiği halde bu imkândan fay
dalanmamaktadır. Binaenaleyh, Tekel bünyesinde yapılması zaruri bulunan değişiklikte ikramiye 
usulünün de vaz 'ı gerekir. 
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işin arz ettiği bu ağır duruma mukabil imkânların <jok mahdut bulunması bu idareye giren 

birçok kıymetli elemanların başka teşekküllere geçmelini intaç etmektedir. Muhtelif sebeplerle 
vazifelerinden ayrılan elemanların yerlerine yenileri yetişmemekte, bu hal idarenin istikbali bakı
mından endişeyi mucip bir durum ihdas etmektedir. 

Bugün tekelde mevcut memurların tahsil durumu aşağıda gösterildiği üzeredir : 

Tahsil der< 

Yüksek tahsilli 
Lise 
Orta 
tik 
Belgesiz 

ecesi Aded 

28G 
832 

1 002 
893 
278 

3 291 

Umumi 
mevcuda 
nisbeti 

8,69 
25,28 
30,45 
27,13 

8,45 

100,00 

İdarenin ifa ettiği vazifelerin ehemmiyetine ve fonksiyonlarına göre bu tahsil seviyesinin ne 
kadar düşük olduğu izahtan varestedir. Yetişmiş olan elemanların mütemadiyen işi çok ağır ve 
mesuliyetli, fakat imkânları pek mahdut olan bu idareden ayrılmaları da seviyenin düşmesinde 
müessir bulunmaktadır. 

Bu itibarla, idare bünyesinde, yani teşkilât kanununda yapılacak değişiklik sırasında sayısı 
69 dan ibaret bulunan 2 numaralı cetveldeki ihtisas kadrolarının çok genişletilmesi ve kadro
lara genç, kabiliyetli elemanların barem derecelerine bakılmaksızın tâyinlerinin temini sağlanma
lıdır. 

Tütünün, çayın, tuzun, müskiratın, kibritin muhtelif kademelerinde, teşkilâtın diğer kolların
da ifa ettiği diğer vazifeler dolayısiyle fiilen ilıtısaslaşan elemanlara terfi imkânları sağlıyacak 
olan ihtisas kadroları temini artık kaçınılmaz bir zaruret olmuştur. 

Kadro tıkanıklarını önlemek bakımından tâli bir tedbir olarak tekaütlük müddetini ikmal et
miş olan fakat 5434 sayılı Kanunun 39 ncu maddesi tatbikatından kaçmıldığı için emekliye sevk 
edilemiyen elemanlara, emekliye şevklerini samimiyetle istiyenlerin bu arzularının isafı da for
müle edilmelidir. 

2. İdare kendi bünyesi içerisinde bu suretle bağlı olduktan başka fonksiyonlarını ifa sırasın
da tâbi olduğu mevzuat bakımından da sıkı takyidat altındadır. Yatırımlarını ifada ve ihtiyaç
larını teminde 2490 sayılı Artırma - Eksiltme Kanunu ile Döner Sermaye Talimatnamesi hüküm
lerine tâbidir. 2490 sayılı Kanunun, bu idareden beklenen dinamik faaliyetleri mümkün kıldığı 
söylenemez. Döner Sermaye Talimatnamesinin de tatbikatın verdiği tecrübelere istinaden ele alın-
masu zaruridir. Bu tadilâtın gayesi tatbikatın meydana getirdiği müşkülleri bertaraf etmek ve 
bilhassa idare üst kademelerini daha salahiyetli kılmak gayesine matuf olmalıdır. 

Bugün Tekel Genel Müdürünün sarf yetkisi 25 000 liradan ibarettir. Bunun haricindeki işler 
için müdürler komisyonuna gidilmesi zarureti vardır. İşlerin müstacel ahvalde ve daha süratle 
intacı bakımından Genel Müdürün ve onun altındaki kademelerin sarf yetkilerinin de artırılması 
faydalı ve bugünün icapları bakımından zaruri olacaktır. 

Netice itibariyle, Tekel Genel Müdürlüğünün birçok memurlarının terfii, bünyesine bugünkü 
şartlara ve tatbikatın meydana getirdiği neticelere uygun değişiklikleri derpiş eden bir teşkilât 
kanunu ile malî ve ticari fonksiyonlarını daha kolaylıkla ifa edebilecek ilgili mevzuattaki deği
şikliklerin süratle hazırlanıp aidoldukları mercilere tevdi etmenin, bu idarenin selâmeti ve istik
bali bakımından çok zaruri olduğunu. 

Tekel G. M. Bütçesi (S, Sayısı : 26) 
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Madde 3. — 1963 bütçesinin (A/2) kısmında yer alan : 
95 145 000 lira tutan global rakamlarda her hangi bir artırma yapılmamak kaydiyle gerekçe

de belirtilmemiş olmakla beraber aşağıda zikredilecek mucip sebepler dolayısiyle (A/2) cetvelinin 
bâzı kısımlarında tadilât yapılmasını gerek işletmecilik, gerekse idare ve memleket ekonomisi ba
kımından zaruri bulunduğundan gerekçenin bu görüşler dâhilinde değiştirilmesini teklif ediyo
ruz. 

Gaziantep ve Diyarbakır fabrikaları : 

1. Gaziantep Fabrikası : 
Tekel İdaresinin kuru ve yaş üzüm mubayaa sıklet merkezini teşkil eden bu bölgedeki fabrika 

bilhassa soma ve rakı tesisleri kapasite bakımından yılda 250 000 litre olarak kifayetsizdir. Ay
nı suretle bu fabrikanın soma imal cihazları basit inbiklerden müteşekkil gayriiktisadi ve gayri-
f emridir.. Buhar kazan ve enerji istihsal tesislerinden mahrumdur. îmlâhane ve sosyal tesisleri 
yoktur. Bu bölgeden her yıl mubayaa edilen 6 - 7 milyon kilo kuru üzüm mükerrer nakliyeler 
ödenmek suretiyle Paşabahçe ve hattâ Diyarbakır'a nakledilmek ve bunların mamulleri tekrar 
aksi istikamete getirtilerek istihlâke verilmek suretiyle gayriiktisadi bir işletmecilik ve tevzicilik 
yapılmaktadır. 

Bu itibarla, esasen 1951 de plânları hazırlanan ve 1956 da ısmarlanan bir kısım tesisler de gel
diği halde bir türlü ihtiyaca göre tevsi ve tadil edilemiyen, 

Bu fabrikanın : 
1. Haki inbikleri, 
2. Soma' tankları, 
3. Buhar kazanı, 
4. Elektrojen grupu, 
5. Doldurma grupları, 
6. Üzüm işleme ve kaynama tesisleri 

gibi hayati tesislerinin tecdidi maksadiyle makina tesisatına ait 781 bölümünden yekûn tahsisata 
halel gelmeksizin 2 028 000 liranın yine aynı maksatların temini gayesiyle 761/10 tesisler ve bü
yük onarımlar bölümünden aşağıdaki çok lüzumlu hususatm sağlanması için : 

1. Rakı takdir ve imlâ kısmı, 
2. İşçi sosyal tesisleri. 
3. Kazan dairesi, 
4. Makina dairesi, 

için 1 075 000 liranın; 

Diyarbakır Fabrikası : 

Bu fabrikanın imar plânında yeri kati olarak tâyin edilmediğinden esaslı bir yenilemeye gidi
lememekte ancak, çok zaruri kısımlarının ikmali suretiyle idamesi sağlanmaktadır. 

Bu maksatla da makina ve tesisata ait 781 bölümünden 750 000 lira sarfı ile bir buhar ka
zanı, 

Ankara Bira Fabrikası : 

• Çok kifayetsiz ve miadını doldurmuş olan buhar kazanının tecdidi maksadiyle 781 bölümün
den 1 250 000 lira sarfının, 

İşletmecilik ve bu müessesenin temadii faaliyeti bakımından zaruri görülmüştür. 

Madde 4. — Tütün ekim sahalarını tanzim eden kanun çok eski bir tarihte tedvin edildiği ci
hetle, bugünkü uygulama tarzından birçok ekonomik zararlar doğmaktadır. Yeni bir kontrol sis-

Tekel G. M. Bütçesi (S. Sayısı: 26) 
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temi tesbit edilerek ekim sahalarının yeni baştan tanzimi faaliyetinin başlamasında fayda mülâ
haza etmekteyiz. 

Madde 5. — Bâzı kazalarda tekel teşkilâtı bulunmamaktadır. Bu sebeple Tekel idaresine ait 
tasarruflar başbayiler elinde bulunmakta ve bu hal mahzurlar tevlidetmektedir. 

Bu itibarla; Tekel Teşkilâtı olmıyan kazalarda, gerekli tetkikatın yaptırılarak idare memur
luğu kurulması esaslarına uygun bulunacak kazalarda, başbâyiliklerm kaldırılarak idare memur
luğu ihdas edilmesi temenniye şayan görülmüştür. 

Tekel Genel Müdürlüğünün 1963 yılı bütçe kanun tasarısını Yüksek Encümeninizin takdir ve 
tasviplerine saygılarımızla arz ederiz. 

Raportörler 

Hakkâri Senatörü Ordu Senatörü Sakarya Milletvekili 
Âdil Türkoğlu Şevket Koksal Nuri Bayar 

Tekel G. M. Bütçesi (S. Sayısı: 26) 
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Karma Bütçe Komisyonu mazbatası 

T. B. M. M. 
Karma Bütçe Komisyonu 17 .1, 1963 

Esas No: 1/336 
Karar No: 17 

CUMHURİYET SENATOSU YÜKSEK BAŞKANLIĞINA 

Tekel Genel Müdürlüğü 1963 yılı bütçesi hakkında hazırlanan ve Yüksek Meclise arzı Bakanlar 
Kurulunca 24 . 11 . 1962 tarihinde kararlaştırılıp Başbakanlığın 29 . 11 . 1962 tarihli ve 
71 -1900/3792 sayılı tezkeresiyle gönderilen kanun tasansı komisyonumuza havale edilmiş olmakla 
Gümrük ve Tekel Bakanı, Tekel Genel Müdürü, Maliye Bakanlığı ve Devlet Plânlama Dairesi 
temsilcileri hazır oldukları halde incelendi ve görüşüldü. 

Genel Müdürlüğün yatırım giderleri dışında kalan masraflarını gösteren (A/l) işaretli cetvel 
yekûnu geçen yıla nazaran 5 187 528 lira fazlası ile 63 442 585 lira yatırım giderlerini gösteren 
(A/2) işaretli cetvel yekûnu da geçen yıla nazaran 23 954 999 lira fazlasiyle 95 145 000 lira 
olarak teklif edilmiştir. 

Genel Müdürlüğün gelirlerini gösteren (B) işaretli cetvel yekûnu ise Hükümetçe geçen yıla 
nazaran 366 857 021 lira fazlasiyle 1 534 560 340 lira olarak tahmin edilmiştir. 

Tekel Genel Müdürlüğünün 1963 yılı bütçesini komisyonumuz namına tetkik eden raportörü
müzün raporu okunduktan sonra Tekel ve Gümrük ile ilgili olarak tenkit ve temennilerde bulunul
muş ve sorular sorulmuştur. 

Hükümet tarafından gerekli izahat verildikten sonra sorulan sorular cevaplandırılmış bu suretle 
bütçenin tümü üzerindeki müzakereler bitirilmiş olduğundan maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Gsnel Müdürlüğün cari giderlerini gösteren (A/l) işaretli cetvelin bölüm ve maddelerine konul
muş bulunan ödeneklerin yeterli olduğu ve hizmetin ifasına elverişli bulunduğu tetkik neticesinde 
anlatılmış (A/l) işaretli cetvel Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul edilmiştir. 

Yatırım giderlerini gösteren (A/2) işaretli cetvelin tetkik neticesinde derpiş edilen yatırımların 
plâna uygun olduğu müşahede edilmekle beraber raportörümüzün raporunda tesbit edildiği veç
hile; 

1951 de plânlan hazırlanan ve 1956 da ısmarlanan tesislerinin bir kısmı gelmiş olan Gaziantep 
fabrikasının rakı inbikleri, Soma tankları, buhar kazanı, elektrojen grupu, doldurma grupları 
ve üzüm işleme ve kaynama gibi mühim tesislerinin tecdidi maksadiyle 2 028 000 liranın 781 nci 
bölümden; 

Bu tesislerle ilgili olarak da rakı takdir ve imal kısmı, işçi sosyal tesisleri, kazan dairesi ve 
makina dairesi binalarının tevsi ve onarımı için de 1 075 000 liranın 761 nci bölümün 10 ncu mad
desinden ; 

Diyarbakır Fabrikasının idamesini sağlamak maksadiyle buhar kazanı alınması için 750 000 
liranın 781 nci bölümden; 

Çok kifayetsiz ve miadını doldurmuş olan Ankara Bira Fabrikasının buhar kazanının tecdidi 
maksadiyle 1 250 000 liranın da yine 781 nci bölümden sarf edilmesi zarureti alman izahattan an
laşılmıştır. 

Bu tesis ve onarımlar dolayısiyle lüzumlu olan ödeneklerin mezkûr bölümlere konulmuş olan 
tahsisatta bir değişiklik yapmadan diğer tesis ve işler için konulmuş ilan ödeneklerden, programı 
aksatmadan yapılacak tasarruflarla karşılanabileceği dairesi tarafından beyan edilmiş, Devlet Plân
lama Dairesi temsilcisi de bu hususa iştirak etmiştir. 

Bu şarlar dâhilinde yukarıda zikredilen hususların yatırımlara ithâl edilmesi komisyonumuzca 
da uygun görülmüştür. 

Tekel G. M, Bütçesi (S.; Sayışır; m,; 
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Yatanapröğr&mmda yapılan bu değişikliklerle (A/2) işaretti «etvel komisyonumuzca aynen ka

bul edilmiştir. 
Genel Müdürlüğün gelirlerini gösteren (B) işaretli cetvelin bölüm ve maddelerinin tetkiki ne

ticesinde görülmüş olan 366 587 021 liralık fazlalığın bu sene Tekel maddelerine yapılması düşü
nülen zamlardan ve normal istihlâk artışından ileri geldiği anlaşılmış ve tahminlerin tahakkuk ede
ceği kanaatine varılarak aynen kabul edilmiştir. 

Komisyonumuzca aynen kabul edilen Tekel Genel Müdürlüğü 1963 yıllı bütçe kanunu tasarı
sı ve ekli cetvelleri genel kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Hatay 
•Ş. İnal 

Artvin 
S. 0. Avcı 

Balıkesir 
Söz hakkım mahfuzdur 

K. Öztaş 

Elâzığ 
ö. F. Sanaç 

İmzada bulunamadı 

izmir 
N. Mirkelâmoğlu 

Sinop 
M. Alicanoğlu 

Başkanvekili 
Ankara 

Söz haikkım mahfuzdur 
N. Ağırnaslı 

Aydın 
ıSöz hakkım mahfuzdur 

/. Sezgin 

Bilecik 
Ş. Binay 

Gümüşane 
Söz hakkım mahfuzdur 

S. Savacı 

Kırşehir 
A. Bilgin 

Sivas 
M. Vural 

Konya 
Muhalifim 

îrfan Baran 

Sözcü 
Ordu 

A. H. Onat 

Aydın 
0. Apaydın 

Kars 
K. Ökyay 

İçel 
S. Kutlay 

Konya 
M. Dinekli 

T. Üye 
8. fâümeytrak 

Sakarya 
Söz hakkım mahfuz 

N. Bayar 

Kâtip 
Kastamonu 

S. Keskin 

Balıkesir 
F. îslimyeli 

Trabzon 
A. Şener 

İstanbul 
Söz hakkım mahfuzdur 

A. Oğuz 

Ordu 
Ş. Koksal 

Yozgat 
V. Uyar 

Tekel O. M. Bütçesi (S. Sayısı: 26) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Tekel Genel Müdürlüğü 1963 yüı bütçe kanunu 
tasarısı 

MADDE 1. — Tekel Genel Müdürlüğü 1963 
bütçe yüı yatırımları dışında kalan giderleri 
için bağlı (A/l) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 63 442 585 lira ve yatırım giderleri için 
de bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 95 145 000 lira ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Tekel Genel Müdürlüğü 1963 
bütçe yılı geliri ilişik (B) işaretli cetvelde gös-
terildiği üzere 1 534 560 340 lira olarak tah
min edilmiştir. 

MADDE 3. — 26 . 5 .1927 tarih ve 1050 sa
yılı Muhasebei Umumiye Kanununun 29 ncu 
maddesi gereğince: 

A) Gelir çeşitlerinden her birinin dayan
dığı hükümleri gösteren (0) cetveli, 

B) Gelecek yıllara geçici taahhütlere gi
rişmeye yetki veren kanunları gösteren (G) 
cetveli bu kanuna bağlıdır. 

MADDE 4. — Tekel Genel Müdürlüğünün 
30 . 6 .1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 19 
ncu maddesine giren hizmetlilerine ait kadro
lar, bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gere
ğince muvakkat mahiyetteki hizmetler için Ba
kanlar Kurulu karariyle kadro alınabilecek 
tertipler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösteril
miştir. Bu kadrolar ertesi yıl bütçe kanunu 
tasarısı ile Türkiye Büyük Millet Meclisine 
sunulur. 

Bunların eldeki kadrolara ek olmaması şart
tır. 

MADDE 5. — 25 . 3 . 1957 tarihli ve 6939 
sayılı Kanuna bağlı cetvelde yazılı kadrolar
dan, bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilenler 
1963 bütçe yılında kullanılamaz. 

MADDE 6. — Geçen yıl borçlan bölümün
deki ödenek üstüne çıkan ve 1962 yılı bütçesi
nin ait olduğu tertibinde karşılığı bulunan borç
lar, ilgili oldukları hizmet bölümlerinden bu 
bölüme Maliye Bakanlığınca aktarılacak öde
nekten : 

KARMA BÜTÇE KOMİSYONUNUN 
DEĞÎŞTtRİŞİ 

Tekel Genel Müdürlüğü 1963 yılı bütçe, kanunu 
tasarısı 

MADDE 1. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Aynen kabul edilmiştir. 

Tekel G. M- Bütçesi (S. Sayısı : 26) 
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Öü. 

1928 -1961 Bütçe yıllarına ait olup da Mu-
hasebei Umumiye Kanununun 93 ncü madde
sine göre zamanaşımına uğramamış ve karşı
lıkları yıllan bütçelerinde bulunan borçlar 
1963 yılı bütçesinin ilgili hizmet tertiplerinden 
veya 3 - 6 ncı kısım bölümleriyle yatırım bö
lümleri bakiyelerinden eski yıllar borçları bö
lümüne Maliye Bakanlığınca aktanlacak öde
nekten ödenir. 

MADDE 7. — Gider bölümlerinden yapıla
cak harcamalara ait formül, bağlı (R) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 8. — Tekel gelirlerinin ÖS3İ hüküm
lerine göre tarh ve tahsiline 1963 bütçe yılın
da da devam olunur. 

MADDE 9. — 8 . 2 . 1960 tarihli ve 7424 
sayılı Tekel Genel Müdürlüğü mütedavil ser
mayesinin 750 milyon liraya çıkanlması hak
kındaki Kanunun 2 nci maddesinin miktara 
ait hükmü 1963 malî yılında uygulanmaz. 

MADDE 10. — Tekel Genel Müdürlüğüne 
bağlı işyerlerinde çalıştınlan işçilere, hizmet
lilere (bu işyerlerinde çalışan memurlar dahil) 
giderleri döner sermayeden ödenmek üzere ça
lıştıkları günlerde günde bir kap yemek vs ek
mek veya (işçi adedi pişirme masraflarını kar
şılayamayacak kadar az olan yerlerde çalışan) 
işçilere, heyet raporiyle perhiz yapmaları icabs-
den veya yemek zamanı vazifelen dışarda bulu
nan işçilere yemek ve ekmek bedellerinin taka-
bül ettiği miktar yemek bedeli verilebilir. 

MADDE 11. — Bu kanun 1 Mart 1963 ta
rihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 12. — Bu kanunu Maliye ve Güm
rük ve Tekel bakanlan yürütür. 

Karma Bütçe Ko. 

Başbakan 
/. inönü 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

/ / . Dinçer 

Devlet Bakanı 
A. Ş. Ağanoğlıı 

Devlet Bakam ve 
Başb, Yardımcısı 

E. Alican 

Devlet Bakanı ve 
Başb. Yardımcısı 

T. Feyzioğlu 

Devlet Bakam 
R. Aybar 

MADDE 7. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Aynen kabul edilmiştir, 

MADDE 10. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Aynen kabul edilmiştir. 

Tekel G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 26) 
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rn.ii. 

Devlet Bakanı Y. 
A. §. Ağanoğlu 

Millî Savunma Bakam 
î. Sancar 

Dışişleri Bakanı 
F. C. Erkin 

Millî Eğitim Bakanı 
§. B. Hatipoğlu 

Ticaret Bakanı 
M. Ete 

Güm. ve Tekel Bakanı 
O. öztrak 

Ulaştırma Bakanı V. 
Y. Azizoğlu 

Sanayi Bakanı 
F. Çelikbaş 

Adalet Bakanı 
A. K. Yörük 

içişleri Bakanı 
H. O. Bekata 
Maliye Bakanı 

F. Melen 
Bayındırlık Bakanı 

/ . Seçkin 
Sa. ve So. Y. Bakanı 

Y. Azizoğlu 
Tarım Bakanı 

M. îzmen 
Çalışma Bakanı 

B. Ecevit 
Ba. - Ya. ve Turizm Bakanı 

C. T. Karasapan 
imar ve iskân Bakanı V. 

R. Aybar 

Tekel a . M. Bütçesi (S. Sayısı : 26) 
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A/l - CETVELİ 

ödeneğin çeşidi 

İkinci kısım - Personel 
giderleri 

I - Ücretler 

1962 
yılı 

•ödeneği 
Lira 

1963 yılı için 
Hükümetçe Konüsyonea 

istemen kıalbul edilen 
Lira Lira 

Memur ve hizmetliler üc
retleri 
Genel Müdürlük memurları 
ücreti 6 738 000 7 439 000 7 439 000 
Vilâyetler memurları ücreti 17 289 500 18 653 060 18 653 060 
Fabrikalar ve işletmeler me
murları ücreti 10 523 000 11 017 000 11 017 000 
Genel Müdürlük hizmetlileri 
ücreti 2 358 500 2 703 780 2 703 780 
Vilâyetler hizmetlileri ücreti 6 535 000 8 172 900 8 172 900 
Fabrikalar ve işletmeler hiz
metlileri ücreti W£ 000 685 260 685 260 

Bölüm toplamı 44 028 000 48 671 000 48 671 000 

Geçici hizmetliler ücreti 
Genel Müdürlük geçici hiz
metliler ücreti 82 400 104 135 104 135 
Fabrikalar ve işletmeler ge
çici hizmetliler ücreti 12 600 12 600 12 600 

Bölüm toplamı 95 000 116 735 116 735 

Ecnebi uzman ve hizmetli
lerle bunlara yardımcı per
sonelin ücreti 100 175 90 000 90 000 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
Genel Müdürlük memurları 
çocuk zammı 50 000 50 000 50 000 

T*fcel B. M. Bütçesi (S. igajssı : M) 
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1962 1963 yılı için 
yûi Hükümetçe Komisyonca 

ödemeği istemen kıa>buil edilen 
B. M. ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

12 Vilâyetler memurları çocuk 
zammı 

13 Fabrikalar ve işletmeler me
murları çocuk zammı 

21 Genel Müdürlük memurları 
doğum yardımı 

22 Vilâyetler memurları doğum 
yardımı 

23 Fabrikalar ve işletmeler me
murları doğum yardımı 

31 Genel Müdürlük memurları 
ölüm yardımı 

32 Vilâyetler memurları ölüm 
yardımı 

33 Fabrikalar ve işletmeler me
murları ölüm yardımı 

40 Yakacak zammı 

515 000 

150 000 

5 000 

42 000 

12 000 

10 000 

30 000 

10 000 
18 000 

515 000 

150 000 

5 000 

42 000 

12 000 

10 000 

30 000 

10 000 
18 000 

515 000 

150 000 

5 000 

42 000 

12 000 

10 000 

30 000 

10 000 
18 000 

Bölüm toplamı 842 000 842 000 842 000 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
gereğince ödenecek para mü
kâfatı 1 500 1 500 1 500 

209 5434 sayılı Kanun gereğince 
Türkiye Cumhuriyeti Emek
li Sandığına yapılacak öde
meler 

11 % 6 emekli ve % 25 giriş ke-

12 
13 
14 

15 

210 
218 

senekleriyle artış farkları 
% 1 ek karşılıkları 
Emekli ikramiyesi 
Sandık yönetim giderleri 
karşılığı 
Diğer ödemeler 

Bölüm toplamı 

Temsil ödeneği 
4896 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek kasa tazminatı 

İkinci kısım toplamı 

2 862 000 
440 280 

2 000 000 

214 032 
100 000 

5 616 312 

4 200 

720 000 

51 407 187 

3 163 119 
486 710 

2 175 000 

214 032 
100 000 

6 138 861 

4 200 

725 000 

56 589 296 

3 163 119 
486 710 

2 175 000 

214 032 
100 000 

6 138 861 

4 200 

725 000 

56 589 296 

Tdkel G. M. Bütçesi (S. Sayısı: 26) 
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M. 

20 
30 
40 
50 
60 
70 

20 
30 
40 
50 
60 

Ödeneğin çeşidi 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

Merkez büro giderleri 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi giderleri 
Aydmlatma 
Isıtma 
Genel Müdürlük teşkilâtmm 
nakil giderleri 

Bölüm toplamı 

Vilâyetler büro giderleri 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi giderleri 
Aydınlatma 
Isıtma 

Bölüm toplamı 

1962 
yılı 

ödeneği 
Lira 

5 500 
20 000 
40 000 
30 000 
16 000 

1 

111 501 

27 000 
105 000 
75 000 
48 000 

320 000 

575 000 

1963 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

10 000 
20 000 
40 000 
35 000 
16 000 

75 000 

196 000 

35 000 
105 000 
75 000 
50 000 

340 000 

605 000 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

10 000 
20 000 
40 000 
35 000 
16 000 

75 000 

196 000 

35 000 
105 000 
75 000 
50 000 

340 000 

605 000 

Posta telgraf ve telefon üc
ret ve giderleri 

11 Merkez posta.ve telgraf üc
ret ve giderleri 65 000 

12 Vilâyetler posta ve telgraf 
ücret ve giderleri 300 000 

21 Merkez telefon ve başka mu
habere ücret ve giderleri 140 000 

22 Vilâyetler telefon ve başka 
muhabere ücret ve giderleri 120 000 

65 000 

300 000 

130 000 

140 000 

65 000 

300 000 

130 000 

140 000 

Bölüm toplamı 

Kira bedeli 
11 Merkez 
12 Vilâyetler 

Bölüm toplamı 

625 000 

350 000 
25 000 

375 000 

635 000 

330 000 
20 000 

350 000 

635 000 

330 000 
20 000 

350 000 

Tekel O. M. Bütçesi (S. Sayısı: 26) 
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B. M. 

306 
307 

10 
20 

30 
40 
50 

92 

308 

403 

407 

ödeneğin çeşidi 

1962 
yıli 

ödeneği 
Lira 

1963 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kalbini edilen 
Lira Lira 

Giyecekler 
Yolluklar 
Daimî, memuriyet yolluğu 
Muvakkat memuriyet yollu
ğu 
Müfettişler yolluğu 
Ecnebi memleketler yolluğu 
Ecnebi uzman ve hizmetli
lerle bunlara yardımcı perso
nelin yolluk ve giderleri 
6245 sayılı Harcırah Kanu
nunun 49 ncu maddesi gere
ğince verilecek tazminatlar 

490 000 

250 000 

800 000 
550 000 
70 000 

22 600 

229 500 

475 000 

200 000 

475 000 

200 000 

825 000 825 000 
580 000 580 000 
100 000 100 000 

22 600 

229 500 

22 600 

229 500 

Bölüm toplamı 1 922 100 1 957 100 1 957 100 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 

11 
12 
13 

20 

30 
40 

Merkez 
Vilâyetler 
Fabrikalar ve işletmeler 

Bölüm toplamı 

Üçüncü kısım toplamı 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Temsil giderleri 
Muhasebei Umumiye Kanu
nunun 48 nci maddesini ilgi
lendiren giderler 
Nisbeti kanunla belirtilmiş 
kesenek ve ikramiyeler 
Geri verilecek paralar 
Mahkeme harçları 

150 000 
215 000 
140 000 

505 000 

4 603 601 

15 000 

500 
8 000 

60 000 

150 000 
215 000 
140 000 

505 000 

4 723 100 

20 000 

500 
8 000 

60 000 

150 000 
215 000 
140 000 

505 000 

4 723 100 

20 000 

500 
8 000 

60 000 

« e l U. M. Bütçesi (S. dayısı : W) 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

1962 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1963 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kaıbul edilen 
Lira Lira 

50 Bina ve arazi vergileri 5 000 5 000 5 000 
60 Kaçağın meni ve takibine 

dair oları 1918 sayılı Kanun 
ve ekleri gereğince yapılacak 
ödemeler 35 000 35 000 35 000 

417 

419 
420 

421 

11 

12 
13 
14 
15 
16 

11 
12 

Bölüm toplamı 

5237 sayılı Belediye gelirleri 
Kanunu gereğince ödenecek 
vergi ve resimler 

Mahkeme giderleri 

Tecrübe, ıslah ve mücadele 
giderleri 
İşçi ücretleri ve diğer öde
meler 
Yönetim giderleri 
Teknik giderleri 
Fidelik müsabakaları 
Bağ yardımı 
Mücadele giderleri 

Bölüm toplamı 

Kaçağı takîb ve önleme gi
derleri 
Tütün ekimi yazma giderleri 
Kaçakla mücadele giderleri / 

Bölüm toplamı 

108 500 

25 000 

80 000 

450 000 
50 000 

200 000 
20 000 

1 
225 000 

945 001 

200 000 
20 000 

220 000 

108 500 

25 000 

100 000 

450 000 
50 000 

160 000 
5 000 

1 
75 000 

740 001 

210 000 
10 000 

220 000 

108 500 

25 000 

100 OOO 

450 000 
50 000 

160 000 
5 000 

1 
75 000 

740 001 

210 000 
10 000 

220 000 

446 6085 sayılı Kanunun 56 ncı 
maddesi gereğince sigorta 
fonu karşılığı 18 800 18 900 18 900 

447 7126 sayılı Kanunun 37 nci 
maddesi gereğince sivil sa
vunma fonu karşılığı 128 317 158 429 158 429 

450 Burs giderleri 70 150 103 700 103 700 

Tefesi- G* IL Bütçesi (& Sayısı:: 26) 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

1962 
yıh 

Ödeneğ-i 
Lira 

1963 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istemen feaibul edilen 
Lira Lira 

452 Staj giderleri 
10 4489 sayılı Kanuna göre staj 

için ecnebi memleketlere gön
derileceklerin yollukları ile 
başka her çeşit giderleri 20 000 

20 Teknik yardımdan faydala
narak ecnebi memleketlere 
gönderileceklerin yolluk ve 
giderleri 1 000 

50 000 

1 000 

50 000 

1 000 

453 

459 
476 

10 

20 

10 
30 

40 

Bölüm toplamı 

Milletlerarası münasebetle
rin gerektirdiği giderler 
Kurum ve derneklere katıl
ma payı 
Kongre ve konferanslara iş
tirak edeceklerin yolluk gi
derleri 

Bölüm toplamı 

Spor giderleri 
Kurs giderleri 
Kurs genel giderleri 
Tekel memurları meslek kur
su genel giderleri 
îşletme İktisadi Enstitüsün
de okutturulacak öğrencile
rin giderleri 

Bölüm toplamı 

Dördüncü kısım toplamı 

21 000 

10 000 

75 000 

85 000 

15 000 

3 000 

92 500 

14 000 

109 500 

1 841 268 

51 000 

10 000 

60 000 

70 000 

25 000 

3 000 

100 000 

10 000 

113 000 

1 753 530 

51 000 

10 000 

60 000 

70 000 

25 000 

3 000 

100 000 

10 000 

113 000 

1 753 530 

501 

Beşinci hısım - Borçlar 

Geçen yıl borçlan 35 000 35 000 35 000 

Tekel G. M. Bütçesi (S. Sayısı: 26) 
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B. M. 

502 
10 
20 

505 

ödeneğin çeşidi 

Eski yıllar borçlan 
1958 - 1961 yılları borçlan 
1928 - 1957 yıllan borçlan 

Bölüm toplamı 

Hükme bağlı borçlar 

Beşinci kısım toplamı 

1962 
yılı 

<> deneği 
Lira 

23 000 
5 000 

28 000 

200 000 

263 000 

1963 yüı 
Hükümetçe 

istenıeu 
Lira 

23 000 
5 000 

28 000 

200 000 

263 000 

için 
Komisyonca 
kaıbııl edilen 

Lira 

23 000 
5 000 

28 000 

200 000 

263 000 

Altıncı kısım - Yardımlar 

602 îşçi kurul ve sendikalarına 
yardım 20 000 20 000 20 000 

605 4250 sayılı îspirto ve ispirto
lu içkiler Tekel Kanunu ge
reğince yapılacak ödemeler 1 1 1 

653 Tekel Genel Müdürlümü Men
supları Yardım Cemivetine 
(memur ve hizmetlilerin öğ
le yemeklerine kullanılmak 
üzere) 120 000 93 658 93 658 

Altıncı kısım toplamı 140 001 113 659 113 659 

KISIMLAR TOMLAMI 

İkinci kısım toplamı 51 407 187 56 589 296 56 589 296 
Üçüncü kısım toplamı 4 603 601 4 723 100 4 723 100 
Dördüncü kısmı toplamı 1 841 268 1 753 530 1 753 530 
Beşinci kısım toplamı 263 000 263 000 263 000 
Altıncı kısım toplamı 140 001 113 659 113 659 

GENEL TOPLAM 58 255 057 63 442 585 63 442 585 

Tekel G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 26) 
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A/2 - CETVELİ 

M. 

10 
20 
30 

ödeneğin çeşidi 

Yatırımlar 

I - Onarımlar 
Bina onarımı 
Merkez 
Vilâyetler 
Fabrikalar ve işletmeler 

Bölüm toplamı 

1962 
jüt 

ödemeği 
Lira 

25 000 
220 000 
100 000 

345 000 

1963 y] 
Hükümetçe 

isteu/en 
Lira 

65 000 
300 000 
200 000 

565 000 

ılı için 
Komisyonca 
fcalbu'l edilen 

Lira 

65 000 
300 000 
200 000 

565 000 

I I - istimlâk ve satmalmalar 
İstimlâk ve satmalmalar 

10 îdare binası ve ambarlar 
20 Fabrikalar ve işletmeler 

Bölüm toplamı 

V - Etüt ve proje 
Etüt ve proje 

VI - Bina, hastane, okul, loj
man garaj ve inşaatı 

İdare binaları ve ambarlar 
Genel Müdürlük binası in
şaatı 
Merkez 
Vilâvetler 

0 
685 000 

685 000 

100 000 

320 000 
230 000 

320 000 
230 000 

550 000 

150 000 

550 000 

150 000 

10 

20 
30 

3 000 000 
O 

2 480 000 

3 000 000 
650 000 

3 000 000 

3 000 000 
650 000 

3 000 000 

Bölüm toplamı 5 480 000 6 650 000 6 650 000 

VII - Fabrika, imalâthane, 
çiftlik binaları, tamirhaneler, 

depolar v.s. 
Tesisler ve büyük onarımlar 

10 Fabrika ve işletmeler 4 700 000 5 500 000 5 500 000 

Tefeel G* M. Bütçesi (S, Sayısı : 26) 
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1962 1963 yılı için 
jûi Hükümetçe Komisyonca 

Ödeneği1 istemen kalbuil edilen 
M. ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

20 5113, 6476, 7425 sayılı kanun
lar gereğince satmalınacak 
ya yaptırılacak T.B. işletme 6 500 000 4 500 000 4 500 000 
atelye ve ambarları 

30 4898 ve 7200 sayılı kanunlar 
gereğince yaptırılacak fabri
ka, imal ve doldurma evle-
riyle mevcutların genişletil
mesi giderleri 10 200 000 35 835 000 35 835 000 

40 4898 ve 7200 sayılı kanunlar 
gereğince yaptırılacak çav 
fabrikaları ve atelyeleri * 14 500 000 19 095 000 19 095 000 

50 Çamaltı, Yavşan ve diğer 
tuzlalarda yaptırılacak yeni 
tesisler ve 'bunları genişlet
me ve sınırlandırma giderleri 2 000 000 2 000 000 2 000 000 

Bölüm toplamı 37 900 000 66 930 000 66 930 000 

IX - Makina ve teçhizat alım
ları ve esaslı onarımlar 

Satmalınacak makina, alât 
ve vasıtalar ve bunları kur
ma giderleri 25 000 000 17 540 000 17 540 000 
Satmalınacak taşıtlar 

10 237 sayılı Taşıt Kanunu ge
reğince satmalınacak taşıtlar 680 000 945 000 945 000 

20 Sair taşıtlar 0 15 000 15 000 

Bölüm toplamı 680 000 960 000 960 000 

X - Borçlar 
A.M.F. bonoları 1 1 800 000 1 800 000 

Yatırımlar toplamı 70 190 001 95 145 000 95 145 000 

TekeJ G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 26) 
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B -

M. Gelirin Çeşidi 

1 Satış kârları (Tekel geliri) 
2 Çeşitli gelirler (Muhtelif rü

sum) 
3 Para cezaları 
4 Çeşitli hasılat 
5 Geri alma 
6 Tütün, içki, tuz, M. Savunma 

vergileri 

Toplam 

1962 1983 yılı için 
yıh Hükümetçe Komisyonca 

tahminleri tahmin edilen tahmin ûdilen 
Lira Lira Lira 

744653435 975 452 940 975 452 940 

3 500 000 3 500 000 3 500 000 
200 000 200 000 200 000 

1 300 000 1 300 000 13CO000 
1 000 000 1 000 000 1 000 000 

417049884 553 107 400 553 107 400 

1167 703 319 1 534 560 340 1 534 560 340 

Tekel G. M. Bütçesi (S. Sayısı: 26) ı 
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C - CETVELİ 

Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Nev'i Tarihi Numarası ö z e t i 

Kanun 30 

25 . 
30 . 

. 5 , 

. 5 . 

. 5 . 

. 1934 

. 1938 
1942 

2460 

3437 
4226 

4 . 4 . 1945 

9 . 3 . 1951 

4708 

5823 

• » 

s> 
» 

Karanı a m e 

» 

» 
» 

» 

29 . 

10 . 
1.9 . 

4 . 

17 . 

10 . 
8 . 

14 . 

. 2 

, 6 . 
, 8 . 

. 1 . 

9 . 

, 6 . 
1 . 

. 8 . 

. 1952 

. 1949 
, 1960 

. 1940 

, 1941 

. 1944 
1948 

. 1959 

5887 

5435 
65 

2/12537 

2/16540 

3/962 
3/6830 

4/12039 

4/12720 

Tütün 

Tütün ve müskirattan alınacak Müdafaa Vergisi hak
kında 
Tütün ve Tütün İnhisarı Kanunu 
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bâzı vergi ve resimlere 
zam icrasına dair olan 3828 ve 4040 No. lu kanunların 
bâzı hükümlerinin değiştirilmesine ve bâzı vergi ve re
simlere yeniden zam icrasına dair Kanunun 7 nci mad
desi 
Tütün ve müskirattan alınacak Müdafaa Vergisi hak 
kındaki Kanunu değiştiren Kanun 
Tütün ve müskirattan alınacak Müdafaa Vergisi hak
kındaki 2460 sayılı Kanunda değişiklik yapılması ve bu 
kanunu tadil eden bâzı hükümlerin kaldırılması hakkın
daki Kanun 
3437 sayılı Kanunun harçlara ait hükümlerinin 126 nci 
maddesi ile ilgası 
Para cezalarının artırılması hakkında Kanun 
Kambiyo alış ve satış primlerinin ilgası ve yeni döviz 
fiyatları ile ilgili muamelenin tasfiyesi hakkında 
Tütün ve Tütün inhisarı Kanununun tatbik suretini 
gösteren Nizamname 
4040 sayılı Kanunun 27 nci maddesi mucibince asker 
sigaraları hakkında Talimatname 
Nizamnamenin 37 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
Tütün ve tütün inhisarı Tüzüğünün 2 nci maddesinin 
1 nci fıkrasının değiştirilmesi hakkında Karar 
Tüccarın talebi üzerine 1956 ve 1957 mahsulü tütün sa-
tınalmak ve ihraç etmek için Tekel Genel Müdürlüğü
ne salâhiyet verilmesi hakkında 
inhisarların pipo ithal ve satışı vazifesi hakkında Ka
rarname 

Kanun 

Tüzük 

23 
27 

12, 
5 , 

1936 
1941 

22 . 2 . 1952 

3078 
4040 

5881 

22 .12 . 1952 3/15890 

Tuz 

Tuz Kanunu 
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bâzı vergi ve resimlere 
zam icrasına dair olan 3828 numaralı Kanuna ek Ka
nunun 27 nci maddesi 
Tuz Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu 
Kanuna bir madde eklenmesi hakkında 
Hususi müteşebbisler tarafından işletilecek tuzlalar 
hakkında Tüzük 

Tekel G. M. Bütçesi (S. Sayısı: 26) 
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Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 

Nev'i 

Talimatname 

Tarihi Numarası 

25 . 4 . 1956 

ö z e t i 

9293 Tuz Talimatnamesinin 5 nci maddesinin (A) bendinin 
tadili hakkında R. G. 9293 

Barut ve patlayıcı maddeler, silâh ve teferruatı 

Kanun 9 . 5 . 1955 6551 

Not: 15 Ağustos 1953 tarihinde meriyete giren 6136 
sayılı Ateşli silâhlar ve bıçaklar hakkındaki Kanunun 
2 nci maddesinde, 4374 sayılı Kanunun 2 nci maddesi 
nin (D) bendi hükmü mahfuz kalma/c üzere, ateşli silâh
larla bunlara ait mermilerin ve 4 ncü maddede imali 
menolunan bıçakların memlekete sokulması yasak edilmiş
tir. 
Barut ve teferruatının inhisardan çıkarılması hakkında 

Kanun 25 . 5 . 1942 
Karar (Tefsir) 24 . 4 . 1952 

Kahve ve çay 

4223 Kahve ve Cay inhisarı Kanunu 
1796 4223 sayılı Kanunun muvakkat . 2 nci maddesinin (B) 

bendinin yorumuna mahal bulunmadığına dair 

Çay İnhisarı Resmi miktarı hakkında 

Kararname 25 . 6 . 1955 4/5354 
» 15 . 6 . 1960 4/34 Kahve satış ve hasılatı H. 

Kanun 30 . 1 . 1952 

13 . 7 . 1956 

> 

» 
» 

> 

30 . 5 . 

12 . 6 . 
4.4. 

9,7. 

. 1934 

, 1942 
, 1945 

. 1948 

2460 

4250 
4708 

5237 

Kibrit ve çakmaktaşı 

5865 Kibrit'in inhisardan çıkarılmasına ve istihlâk vergisi
ne tâbi tutulmasına dair Kanun 

6802 Gider Vergileri Kanunu 

Kaçakçılığa ait mevzuat 

! Kaçakçılığın meni ve takibine dair Kanun ve bu kanu-
__. _ i nun bâzı maddelerinin tadili hakkında 

İspirto ve ispirtolu içkiler 

Tütün ve müskirattan alınacak Müdafaa Vergisi hak
kında 
ispirtolu içkiler inhisarı Kanunu 
Tütün ve müskirattan alınacak Müdafaa Vergisi hak
kındaki Kanunu değiştiren Kanun 
4250 sayılı Kanunun 43 ncü maddesinin özel idare his
sesine ait hükmü 5166 sayılı Kanunun 6 nci maddesiyle 
kaldırılmış ve 5237 sayılı Kanunun 3 ncü maddesiyle 
% 5 Belediye Resmi olarak yeniden vaz'edilmiştir. 

Tekel G, M. Bütçesi (S. Sayısı : 26) 
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dergilerin, resimlerin ve baglka gelirlerin 

dayanakları 

Nev'i Tarihi 
14 .12. 1949 

14 .12. 1949 

9.8. 1951 

Numarası 
5451 

5451 

5823 

» 

» 

» 

Kararname 

9 . 

9 . 

11 , 

1 . 

. 5 , 

. 5 , 

. 5 , 

. 8 . 

, 1955 

. 1955 

. 1955 

. 1942 

6552 

6553 

6556 

2/18435 

16 

15 

25 

6 . 

24 , 

25 . 

. 1 . 

. 5 . 

. 6 . 

.12. 

. 3 . 

. 4 . 

. 1943 

, 1952 

, 1955 

1945 

1950 

1954 

2/19329 

3/15076 

4/5355 

4/6518 

4/6891 

3/3431 

3/10966 

4/2927 

ö z e t i 

4250 sayılı Kanunun bâzı maddeleriyle aynı Kanunun 
4658 sayılı Kanunla değiştirilen 21 nci maddesinin de
ğiştirilmesine dair Kanun 
4658 sayılı Kanun, 5451 sayılı Kanunun 5 nci maddesiyle 
kaldırılmıştır. 
Tütün ve müskirattan alınacak Müdafaa Vergisi hak
kındaki 2460 sayılı Kanunda değişiklik yapılması ve bu 
kanunu tadil eden bâzı hükümlerin kaldırılması hakkın
da Kanun 
4250 sayılı Kanunun 1 ve 2 nci maddelerinin değiştiril
mesi ve bâzı hükümler ilâvesi hakkında 
4250 sayılı Kanunun 10 ve 21 nci maddelerinin değişti
rilmesi hakkında 
Bira, viski, tabiî köpüren şarabın İstihlâk Vergisine tâ
bi olması hakkında Kanun 
inhisarlar İdaresinin 12 . VII . 1942 tarihinden itiba
ren İnhisar dışında olarak buz, gazoz, soda, malt hülâ
sası, asitkarbonik ve kolonya yapıp satmasına izin ve
rildiği hakkında Kararname 
Bir kısım sıhhi müesseselerle eczanelere verilecek ispir
toların fiyatı hakkında Kararname 
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumuna satılacak ispir
toların maliyet bedeline 10 kuruş İnhisar Resmi ilâve
siyle satılacağına dair (Resmî Gazete 8161) 
Hariçten getirilecek ispirtolu mevaddan alınacak İnhi
sar Resmi hakkında 
İspirto İnhisar Resmine dair olan 25 . 6 . 1955 tarihli 
ve 4/5355 sayılı Karardan vermuta ait hükmün çıkarıl
ması (R. G. 9237) 
İspirto ve içkilerin vasıflariyle bira imalâthanelerinin 
kontrol ve muayeneleri hakkında (R. G. 9295) 
D. D. T. imali için satılacak sâf ispirtodan alınacak Te
kel Resmi hakkında 
Sıhhi müesseselerle eczanelere tenzilâtla verilecek sâf 
ispirtoların satış bedelleri hakkında 
Off - Shore siparişleri için Makine ve Kimya Endüst
risine verilen sâf ispirtoların satış maliyetlerine ilâve 
edilecek Tekel Resmi hakkında 

Tekel G, M. Bütçesi (S. Sayısı -. 26) 



- 5 4 -

D - CETVELİ 
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Kanun No. 

E - CETVELİ 
B. M. 

203 11,13 Geçici hizmetliler ücreti 
204 — Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunla

ra yardımcı personelin ücretleri 

G - CETVELİ 

1050 - 5209 

7077 
7200 

7425 

Muhasebei Umumiye Kanununun 5209 sayılı Kanunla değişen 50 nci maddesinde gös
terilen hizmetler 
Genel Müdürlük binası için gelecek yıllara geçici taahhütlere girişilmesi hakkında 
İnhisarlar Umum Müdürlüğü ihtiyaçları için gelecek yıllara geçici yüklenmelere giri
şilmesi hakkındaki 4898 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilmesine dair Kanun 
inhisarlar Umum Müdürlüğünce yaptırılacak tütün bakım ve işleme evleri için gelecek 
senelere sâri taahhütlere girişilmesi hakkındaki 5113 sayılı Kanunun 6476 sayılı Ka
nun ile muaddel 1 nci maddesinin değiştirilmesine dair Kanun 

L - CETVELİ 
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E - CETVELİ 
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Genel bütçede mütenazırı olan tertipler için mezkûr Bütçe Kanununa bağlı (R) cetveli for
mülü bu bütçe için de uygulanır. 

B. M. 

202 Memur ve hizmetliler ücretleri: 
11 Genel Müdürlük memurları ücreti : 
12 Vilâyetler memurları ücreti: 
13 Fabrika ve işletmeler memurları ücreti : 

Yurt dışında açılmış veya açılacak olan fabrika şube, acenta, mümessillik ve ortak
lıklarda istihdam olunacak memurların ücret farkları da bu maddelerden ödenir. 

204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücreti: 
Sözleşmeleri mucibince ve yapılacak anlaşmalara göre, verilecek ikramiye, maaş, yev
miye ve benzeri giderler bu tertipten ödenir. 

209 T. C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeelr : 
15 Diğer ödemeler : 

T. C. Emekli Sandığının Yönetim Kurulu kararı tarihi ile paraların iş Bankasına 
yatırıldığı tarih arasındaki müddet için tahakkuk ettirdiği faizler de bu tertipten 
ödenir. 

301 Merkez büro giderleri: 
40 Öteberi giderleri : 

302 Vilâyetler büro giderleri : 
40 Öteberi giderleri : 

Bu maddelerden şu giderler ödenir r; 
1. Genel Müdürlük merkezindeki memurların muayeneleri ve âcil tıbbi müdahaleleri 
için bulundurulması icabeden ilâçlarla tıbbi malzeme bedelleri, 
2. Şenlik giderleri, 
3. İdarehanelerin taşınma giderleri, 
4. Her çeşit ilânlar, (Reklâm mahiyetindeki ilânlarla diğer gider bölümlerinde ya
zılı ilânlar ve döner sermaye muamelâtına aidolanlar hariçtir.) 
5. İdarelerin bulunduğu binalarda temizlik işlerinin gerektirdiği giderler, 
6. Müfettiş ve muhakkiklerce celp ve tâyin olunan bilirkişilerle ifadelerine müracaat 
maksadiyle celplerine lüzum görülecek kimselere ait giderler ve takdir olunacak üc
retler, (yatırım tertipleriyle ilgili olanlar hariçtir.) 
7. Tekel İdaresini alâkalandıran teşekküllere ait aidat ve iştirak hissesi, 
8. Diğer hususlarda genel bütçenin bu tertibe ait (R) formülü izahı uygulanır. 

301 Merkez büro giderleri : 
70 Genel Müdürlük Teşkilâtının nakil giderleri : 

İnşa edilen Genel Müdürlük binasına nakil dolayısiyle kira ile tutulmuş olup tahli
ye edilecek binaların mukaveleleri gereğince hali aslisine ircaı için yapılması gereken 
giderler de bu tertipten ödenir, 

Tekel G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 26) 
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302 Vilâyetler büro giderleri: 
20 Döşeme : 
30 Demirbaş : 
40 Öteberi giderleri: 
50 Aydınlatma : 
60 Isıtma : 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri: 
12 Vilâyetler posta ve telgraf ücretleri: 
22 Vilâyetler telefon ve başka muhabere ücret ve giderleri: 

Fabrika, atelye, tuzla, yaprak tütün deposu (Emanet ambarı bakım ve işleme ev
leri dâhil) imalâthaneler, imlâhane ve diğer bilûmum işletme ve iş yerlerinin bu gi
derleriyle satış ambar ve depolarının su, aydınlatma ve ısıtma ve telefon gibi, idare 
giderleri ve hizmetin görülmesi için lüzumlu el arabası ve benzeri ihtiyaçlara ait gi
derler hariçtir. 

305 Kira bedeli: 
11 Merkez : 
12 Vilâyetler : 

Fabrikalar, işletmeler, iş yerelri, satış transit ve mamulât depo ve ambarları dışında 
tutulacak idare binaları ve arsalar kira bedelleri ile mukaveleleri gereğince ödene
cek noter ve pul masrafları gibi giderler bu tertipten ödenir. 

306 Giyecekler: 
tşçi ve işletme ve satış ile alâkalı memurlar dışında kalanlara talimatnamesi esasla
rına göre sarfiyat yapılır, 

307 Yolluklar: 
10 Daimî memuriyet yollukları: 
20 Muvakkat memuriyet yollukları 
40 Ecnebi memleketler yollukları: 

Her türlü tamir, yapı, tesis ve bu işlere ait keşif, ve tetkikat için yapılacak seyahat
lerle, inşaat kontrollarınm yol giderleri ve yevmiyeleri ve fabrika, atelye, tuzlalar, 
Y. T. bakım ve işleme evleriyle sair iş yerleri kadrolarına dâhil memur ve hizmetli
lerle geçici hizmetlilerin daimî ve geçici harcırahları ve sergilere iştirak için yapıla
cak seyahatler haricolmak üzere diğer memur, hizmetli ve geçici hizmetlilerin daimî 
ve geçici memuriyet harcırahları ile gerek ecnebi memleketlerdeki şube, acenta, mü
messillik, fabrika ve ortaklıklara ve gerek tetkikat ve sair sebeplerle ecnebi memle
ketlere gönderilecek idaremiz veya başka idarelerin memur, müfettiş, hizmetli ve 
geçici hizmetlilerin harcırahları da bu tertipten ödenir. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi giderleri: 
12 Vilâyetler tedavi giderleri : 
13 Fabrika ve işletmeler tedavi giderleri: 

Memurların tedavi ücretlerine ait hastanelere gönderilecek paraların banka ve pos
ta gibi para yollama masrafları da bu tertipten Ödenir. 

403 Temsil giderleri : 
Merkezde ve vilâyetlerde yerli ve ecnebiler için yapılacak her çeşit ziyafet ve ağırla
ma giderleri, satmalmaeak bilet, çelenk ve benzeri bedelleri, resmî işler için yapıla-

Tekel G. M, Bütçesi (S> Sayısı : 26) 
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cak hususi başvurmalara mektup veya telle verilecek cevaplarla sigara ve meşrubat 
giderleri kurum ve derneklere yapılacak yardımlar gibi bütün temsil giderleri bu 
bölümden ödenir. 

Muhasebei Umumiye Kanununun 48 nci maddesini ilgilendiren giderler : 
20 Nisbeti kanunla belirtilmiş kesenek ve ikramiyeler : 

Şarap imalâtından alman Hususi İstihsal Vergisini ödemeden şarap yapanları ihbar 
edenlere 1905 sayılı Kanunun 6 nci maddesinde yazılı nisbetler dâhilinde verilmesi 
gereken ikramiyeler bu tertipten ödenir. 

40 Mahkeme harçları: 
Mahkemelere, icra dairelerine ve vergi dairelerine ödenecek rubu harçla ilân su
ret, tezkere, gıyap, temyiz, tashihi karar, tebliğ, kaydiye, tahsil harçları, ceza evleri 
hissesi, noter harçları, resim, vergi ve oyun kâğıdı kaçakçılığından doğan suçlara ait 
giderler bu tertipten ödenir. 

60 Kaçağın men'i 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 6846 sayılı Kanım gereğince verilecek taz
minatlar ve inhisar altında bulanan oyun kâğıdı kaçakçılığından doğan ödemeler bu 
bölümden ödenir. 

5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince ödenecek vergi ve resimler : 
Münhasıran idarehane ve büroların 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre 
ödenecek vergi ve resimlerle bunlara ait gecikme zammı bu bölümden ödenir. 

Mahkeme giderleri : 
Bilûmum dâvaları idare lehine intacedenlere 2159 sayılı Kanunun 8 nci maddesi mu
cibince ödenecek vekâlet ücretleri, lüzum görülen hallerde hariçten mukaveleli veya 
mukavelesiz geçici olarak temin edilecek avukatlara verilecek ücret ve bu geçici avu
katların yolluk ve seyahat masrafları, delil tesbiti, bilirkişi ve muhammin ücretleri, 
şahit ücretleri, bilirkişi heyetinin yol masrafları, naip, ilâm, mübaşir posta ve mu
hasip ücretleri, icra dairelerine ödenecek haciz ve memur ücretleri ve inhisar altın
da bulunan oyun kâğıdı kaçakçılığından doğan suçlara ait dâvaların giderleri bu bö
lümden ödenir. 

Tecrübe, ıslah ve mücadele giderleri: 
11 îşçi ücretleri ve diğer ödemeler : 
12 Yönetim giderleri : 
13 Teknik giderleri : 
14 Fidelik müsabakaları : 
15 Bağ yardımı: 

Enstitüler merkez ve taşra teşekküllerinin araştırma, inceleme,, tecrübe, ıslah ve 
üretme işleri için kira ile tutulacak bağ, bahçe, arsa, tarla, bina, kuyu ve bunlar 
için lüzumlu alet, cihaz, demirbaş, kitap, malzeme ve kırtasiye bedelleriyle taşıt gi
derleri, bu maksatlar için icabeden tesisatı kurma giderleri, tütün ekim bölgelerin
deki tatbikat işlerinde ekicilere parasız olarak fide dağıtmak üzere kurulan ve ku
rulacak olan örnek ve dağıtma fidelikleri giderleri, yukarda gösterilen işlerde çalış-
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tırılacak işçilerin gündelik ve hareırahlariyle ve meri iş mevzuatı geerğince yapılacak 
ödemeler ve yardımlar, tütün eksileriyle özel şarap âmilleri arasında yapılacak mü
sabakalarda kazananlara 3437 - 4250 sayılı kanunlar gereğince Genel Müdürlüğün tak
diri ile mükâfat olarak verilecek para veya tütün ekimi ile ilgili malzeme bedelleri, 
enstitülerin merkez ve taşra teşekküllerinin yakacak, aydınlatma, posta ve telgraf ve 
telefon giderleri bu maddelerden ödenir. 
Mücadele giderleri: 
Tütün mahsulünün sağlığını korumak gayesiyle yapılacak deneme ve araştırmalara 
gerekli malzeme ve araç giderleri ile ekicileri bu yolda uyarmak ve alınacak ted 
birleri göstermek maksadiyle yapılacak kontrol ve yayın giderleri ile kurulacak mü 
cadele fidelikleri tesisi için lâzımgclen kira, malzeme, araç, teknisiyen yol giderleri 
ve işçi gündelikleri bu tertipten ödenir. 

Kaçağı takip ve önleme giderleri: 
Tütün ekimi yazma giderleri : 
3437 sayılı Kanun ile tahmil edilen tütün, tahmin, yazma, tartma ve itirazları tetkik 
işlerinde çalıştırılan hariçten alınmış üyelerin, tahdit komisyonları ve idare heyetle
rinin gündelikleri, kanuna aykırı olarak ekilen tütünlerin sökülmesi, yasak ekimle
rin menedilmesi uğrunda yapılacak kanuni tatbikatına ait giderler bu tertipten öde
nir. 

Kaçakla mücadele giderleri: 
Kaçakla gizli olarak uğraşma işleri için ihtiyar olunacak giderlerle muhbirlerin mü-
kâfatlandırılması ve bunların zaruri masrafları ve kaçak eşyanın imhası ve zabıta 
ile müştereken yapılan toplu hareketlerde zabıta harcırahları, taşıt kiraları ve inhi
sar altında bulunan oyun kâğıdı kaçakçılığından doğan giderler ile koruyuculara 
ait atların kaçakçı kurşunu ile vurularak veya takibat esnasında hastalanarak öl
meleri veyahut kaçak takibinde kullanılmıyacak derecede sakatlanmaları halinde bu 
atların bedelleri nisbetinde koruyuculara verilecek tazminatlar da bu maddeden öde
nir. 

Burs giderleri : 
Eksper kursuna devam eden öğrencilere verilecek burslarla ödenecek, ilâç ve tedavi 
giderleri bu bölümden Ödenir. 

Staj giderleri î 
Teknik yardımdan faydalanılarak ecnebi memleketlere gönderileceklerin harcırah ve 
giderleri: 
Birleşmiş Milletler veya diğer teşekküller teknik yardımından faydalanılarak ecnebi 
memleketlere gönderilecek elemanların harcırahları ve giderleri bu tertipten ödenir. 

Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği giderler : 
Kurum ve derneklere katılma payı : 
Tekel mevzuu ile ilgili Milletlerarası kurum ve derneklere verilecek katılma payı ve 
banka transfer ücretleri bu tertipten ödenir. 

Spor giderleri: 
3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanununa göre, muhtelif işletmelerde vücuda getirilmiş 
veya getirilecek saha ve tesislerin inşa, tadil ve bakım giderleri, her nevi spor mal
zemesi satmalma bedelleri, spor için diğer mahallere gönderilecek sporcuların yol 
masraflariyle gittikleri yerlerdeki iaşe, ibate giderleri bu bölümden ödenir. 

Teikfel G. M. Bütçesi (S. Sayısı : 26) 
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Kurs giderleri : 
10 Kurs genel giderleri: 

Eksper kursu öğrencilerinin kırtasiye, kitap ve iş gömleği bedelleri ile yapacakları 
tetkik gezileri giderleri bu tertipten ödenir. 

30 Tekel memurları meslek kursu genel giderleri: 
Kursa gelecek memurların harcırahları, gündelikleri, kura talebeleri için kiralana
cak bina kira bedeli ve kursa mütaallik demirbaş ve kırtasiye giderleri bu tertipten 
ödenir. 

Hükme bağlı borçlar : 
Döner sermaye muamelâtından mütevellit bulunan hükme bağlı borçların maliyet 
ve masraflarla alâkalı mal bedeli ve benzeri giderlerile iadesi gereken depozitolar ha
riç, diğer kısımları ve bütçeye taallûk edenler bu tertipten ödenir. 

îşçi Kurulu ve Sendikalarına yardım: 
Diğer bilûmum işçi kurul ve sendikalarına yapılacak yardımlar da bu bölümden öd 
nir, 

4250 sayılı ispirto ve ispirtolu içkiler inhisarı kanunu gereğince yapılacak ödemeler : 
4250 sayılı İspirto ve İspirtolu içkiler kanununun 6553 sayılı kanun ile tadil edilen 16 
ncı maddesi gereğince iyi şarap imalini teşvik etmek ve öğretmek üzere özel şarapçı
lar arasında açılacak müsabakalarda muvaffak olanlara tesbit edilen hesaplara göre, 
verilecek mükâfat ile aynı kanunun tatbikatına ait giderleri bu bölümden ödenir, 

I - Onarımlar 

Bina onarımı : 

10 Merkez : 

20 Vilâyetler : 

30 Fabrikalar ve işletmeler : 
Genel Müdürlük binaları ile (Kira ile tutulanlar dâhil) idarehane, fabrika, tuzla, 
ambar imal ve doldurma evleri idare malı lojmanlarda, depo binalarında, emanet 
ambarlarında ve idareye ait diğer gayrimenkuller de (mütedavil sermaye talimat
namesi 2 nci maddesinin «B» fıkrasında yazılı cüzi tamirler hariç olmak üzere) 
yaptırılacak küçük onarımlar, bu işler için lüzumlu ilân, mukavele, noter, pul mas
rafları bu işlerde çalıştırılacak işçilerin gündelikleri, yol masrafları, bu işlerin proje, 
plân tanzim etüt, yapım, keşif ve kontrollük hizmetlerini ifa etmek üzere 15.4.1958 
günlü, 4/10195 sayılı kararname hükümleri dâhilinde veya mukavele ile çalıştırıla
cak fen elemanlarının, sürveyan ve stajyerlerinin yevmiyeleri, her türlü tamir, yapı, 
tesis ve bu işlere ait keşif, etüt ve tetkikat için yapılacak yolluk ve seyahat yev
miyeleri muhakkik, bilirkişi ve ifadelerine müracaat edilmek üzere celbedilenlerin 
takdir edilecek ücretleri ve yol ması afları, bu işlerin tapu tescil, tevhit, kadastro 
muamelelerine ait her nevi ücret, hare ve kanuni masraflar yine bu işlerle ilgili 
proje, keşif, teksir işleri için lüzumlu olan malzeme, makina, fennî alât ve edevat ve 
bunların tamir giderleri bu maddelerden ödenir. (Bina onarımı 40 000 ve küçük in
şaat 20 000 lirayı geçemez.) 
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II - İstimlâk ve satınalmalar 

İstimlâk ve satınalmalar 
10 îdare binaları ve ambarlar : 
20 Fabrika ve işletmeler 

V - Etüt ve proje .-

VI - Bina, hastane, okul, lojman garaj ve inşaatı 

İdare binaları ve ambarlar : 
10 Genel Müdürlük binası inşaatı : 
20 Merkez : 
30 Vilâyetler : 

Yaptırılması ve satmalmmasma ve istimlâk edilmesine lüzum görülecek idarehanes. 
fabrika, imal ve doldurma evleri, tuzla binaları, ambar, depo binaları, fabrika ve 
atelyelere ait lojmanlar, emanet ambarları ve gayrimenkullerle bunlar için satmalı-
nacak ve istimlâk edilecek arsa ve diğer bilûmum gayrimenkullerin karşılıkları, bu 
işler için lüzumlu ilân, mukavele, noter, pul masrafları, bu işlerde çalıştırılacak işçi
lerin gündelikleri, yol masrafları, bu işlerin proje, plân tanzim, etüt, yapım, keşif ve 
kontrollük hizmetlerini ifa etmek üzere 15 . 4 . 1958 günlü, 4/10195 sayılı kararna
me hükümleri dâhilinde veya mukavele ile çalıştırılacak fen elemanlarının, sürve-
yanlarm, stajyer talebelerin yevmiyeleri, her türlü tamir, yapı, tesis ve bu işlere ait 
keşif, etüt ve tetkikat için yapılacak yurt içi ve yurt dışı yolluk ve seyahat yevmiye
leri, etüt, proje yaptırılması giderleri, muhakkik, bilirkişi ve ifadelerine müracaat 
edilmek üzere celbedilenlerin takdir edilecek ücretleri ve yol masrafları, bu işlerin 
tapu, tescil, tevhit, kadastro muamelelerine ait her nevi ücret, hare ve kanuni mas
raflar, yine bu işlerle ilgili proje, keşif, teksir işleri için lüzumlu olan malzeme, maki-
na, fennî alât ve edevat ve bunların tamir giderleri bu tertiplerden ödenir. 

VII - Fabrika, imalâthane, çiftlik binaları, tamirhaneler, depolar v.s. 

Tesisler ve büyük onarımlar : 
10 Fabrika ve işletmeler : 
20 5113, 6476, 7425 sayılı kanunlar gereğince satmalmacak veya yaptırılacak T. B. işle

me, atelye ve ambarlan : 
Hükümetçe onanan programa göre T. B. ve işleme atelye ve ambarları ve bunlara 
ait lojmanlar yaptırılması, satmalmması veya istimlâk edilmesi ve bunların inşa edi
lecekleri yerlerin istimlâk edilmesi veya satmalmması bedel ve giderleri ile bu işler 
için lüzumlu ilân, mukavele, noter, pul masrafları, bu işlerde çalıştırılacak işçilerin 
gündelikleri, yol masrafları, bu işlerin proje, plân, tanzim, etüt, yapım, keşif, ve 
kontrollük hizmetlerini ifa etmek üzere 15 . 4 . 1958 günlü, 4/10195 sayılı karar
name hükümleri dâhilinde veya mukavele ile çalıştırılacak fen elemanlarının, sürve-
yanlarm, stajyer talebelerin, yevmiyeleri her türlü yapı, tesis ve bu işlere ait keşif, 
etüt ve tetkikat için yapılacak yurt içi ve yurt dışı yolluk ve seyahat yevmiyeleri, 
etüt, proje yaptırılması giderleri, muhakkik, bilirkişi ve ifadelerine müracaat edil
mek üzere celbedilenlerin takdir edilecek ücretleri ve yol masrafları, bu işlerin tapu, 
tescil, tevhit, kadastro muamelelerine ait her nevi ücret, hare ve kanuni masraflar, 
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yine bu işlerle ilgili proje, keşif, teksir işleri, için lüzumlu olan malzeme, makina, 
fennî alât ve edevat ve bunların tamir giderleri bu maddelerden ödenir. 

30 4898 ve 7200 sayılı kanunlar gereğince yaptırılacak imal ve doldurma evleriyle mev
cutlarının genişletilmesi giderleri: 

40 4898 ve 7200 sayılı kanunlar gereğince yaptırılacak çay fabrika ve atölyeleri: 
Hükümetçe onanan programa göre fabrika, imal ve doldurma evleri yaptırılması, 
bunların inşa edilecekleri yerlerin istimlâk edilmesi veya satmalmması, mevcutları
nın genişletilmesi, bunlara gerekli her çeşit makina, alât ve vasıtalar ile teçhiz vası
talarının satmalmması ve bunlara ait lojmanlar yaptırılması, çay fabrika ve atelye-
lerinin ana yollara irtibatını temin için yaptırılması icabeden iltisak yollarına ait gi
derler, bu işler için lüzumlu ilân, mukavele,, noter,-.pul masrafları, bu işlerde çalış
tırılacak işçilerin gündelikleri, yol masrafları, bu işlerin proje, plân, tanzim etüt, 
yapım, keşif ve kontrollük hizmetlerini ifa etmek üzere 15 . 4 . 1958 günlü, 4/10195 
sayılı kararname hükümleri dâhilinde veya mukavele ile çalıştırılacak fen elemanla
rının, sürveyanlarm, stajyer talebelerin yevmiyeleri, her türlü yapı, tesis ve bu işlere 
ait keşif, etüt ve tetkikat için yapılacak yurt içi ve yurt dışı yolluk ve sayahat yev
miyeleri, etüt, proje yaptırılması giderleri, muhakkik, bilirkişi ve ifadelerine müra
caat edilmek üzere eelbediİenlerin takdir edilecek ücretleri ve yol masrafları bu iş
lerin tapu, tescil, tevhit kadastro muamelelerine ait her nevi ücret, hare ve kanuni 
masraflar, yine bu işlerle ilgili proje, keşif, teksir, işleri için lüzumlu olan malzeme, 
makina, fennî alât ve edevat ve bunların tamir giderleri bu maddelerden ödenir. 

50 Çamaltı, Yavşan ve diğer tuzlalarda yaptırılacak yeni tesisler ve bunları genişletme 
ve sınırlandırma giderleri : 
Çamaltı, Yavşan ve diğer tuzlalarda yaptırılacak her çeşit yeni tevsi ve tesis gider
leri ile, harita, kadastro giderleri, bu işler için lüzumlu ilân, mukavele, noter, pul 
masrafları, bu işlerde çalıştırılacak işçilerin gündelikleri, yol masrafları, bu işlerin 
proje, plân, tanzim, etüt yapım ve kontrollük hizmetlerini ifa etmek üzere 
15 . 4.1958 günlü 4/10195 sayılı kararname hükümleri dâhilinde veya mukavele ile 
çalıştırılacak fen elemanlarının, sürveyan ve stajyer talebelerin yevmiyeleri, her tür
lü tamir, yapı, tesis ve bu işlere ait keşif, etüt ve tetkikat için yapılacak yolluk se
yahat yevmiyeleri, muhakkik, bilirkişi ve ifadelerine müracaat edilmek üzere eelb
ediİenlerin takdir edilecek ücretleri ve yol masrafları, bu işlerin tapu, sicil ve kadas
tro tevhit muamelelerine ait her nevi ücret, hare ve kanuni masrafları, yine bu iş
lerle ilgili proje, keşif ve teksir işleri için lüzumlu olan malzeme, makina ve fennî 
alât ve edevat ve bu işlerin tamir giderleri, tuzla yolları ve köprüleri inşa ve bakı
mı, içme ve kullanma suyu tesis ve isalesi ve bakımı, memur ve işçiler için yaptırı
lacak her nevi sosyal tesisler bu maddeden karşılanır. (Bu maddeden yapılacak sar
fiyat ve yüklenmeler döner sermaye usullerine tâbidir.) 
1. En çok 700 000 lirası tuzlaların ana yollarının irtibatlarını sağlıyacak yollar in
şası (ve bu yolların bakımı için toptan karayolları veya vilâyetler hususi idareleri 
emrine ödenebilir. 
2. En çok 1 000 000 lirası tuzlaların içme ve kullanma suyu tesisi isalesi ve bakımı 
için Ilİer Bankası Genel Müdürlüğü emrine ödenebilir. 

IX - Makina ve teçhizat alımları ve esaslı onarımlar : 
Fabrikalar, işletmeler, tuzlalar ve diğer iş yerleri için satınalmacak motor ve taşıtla
rın yenilenecek komple motorları ve her çeşit makina ve emsali bedel ve masrafları 
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ve bunların montajları ve yeniden yaptırılacak her nevi tesis masrafları mevcut te
sislerin genişletilmesi giderleri tuzlalarda yaptırılacak sabit kıymet mahiyetindeki 
tesis ve tevsilerle bu işler için lüzumlu ilân, mukavele, noter, pul masrafları bu iş
lerde çalıştırılacak işçilerin gündelikleri, yol masrafları bu işlerin proje, plân, tanzim 
ve etüt yapım, keşif ve kontrollük hizmetlerini ifa etmek üzere 15 . 4 . 1958 günlü 
4/10195 sayılı kararname hükümleri dâhilinde veya mukavele ile çalıştırılacak fen 
elemanlarının, sürveyanlarm, stajyer talebelerin yevmiyeleri ve bunların keşif, etüt, 
tetkikat ve montaj işleri için yapacakları sayahatlere ait yevmiye ve yollukları 
etüt ve proje yaptırılması giderleri muhakkik, bilirkişi ve ifadelerine müracaat edil
mek üzere celbedileceklerin takdir edilecek ücretleri ve yol masrafları yine bu iş
lerle ilgili proje, keşif ve teksir işleri için lüzumlu olan malzeme, makina, fennî alât 
ve edevat ve bunların tamir giderleri. (Bu bölümden yapılacak sarfiyat ve yüklenme
ler döner sermaye usullerine tâbidir.) 

782 Satmalınacak taşıtlar : 
10 237 sayılı Kanun gereğince satmalınacak taşıtlar : 

Almacak vasıtaların ilân, noter, tercüme masraflariyle navlun ve Gümrük resimleri için 

Cinsi Aded Kullanılacağı yer 

Kamyon 10 Rize Çay fabrikaları 
Motosiklet 1 Merkez-Nakliyat şubesi (Tek silindirli 500 cc lik) 
Bisiklet 19 Başmüdürlük ve tuzlalarda 

20 Sair taşıtlar : , 
Bu maddeden aşağıda gösterilen taşıtlar satmalınacak ve bunlara ait ilân ücretleri 
de bu tertipten ödenecektir. 

At 10 Başmüdürlük ve tuzlalarda 
Araba 4 Başmüdürlük ve tuzlalarda 
Merkep 2 Başmüdürlük ve tuzlalarda 

Tekel G. M. Bütçesi (S. Sayısı • 26)i 



— 64 — 

B. M. ödeneğin çeşidi 

E - CETVELÎ 

OSrevin çeşidi 

Hizmet 
Üerett süresi Tutarı 

Aded Lira Ay Lira 

Barem Kammnna tabi kadrolar 

203 II Genel Müdürlük mu
vakkat hizmetliler 
ücreti Kurs öğretmeni (*) 
Genel Müdürlük mu-
va'kkat (hizmetliler 
ücreti *• » (*) 
Genel Müdürlük mu
vakkat hizmetliler 
ücreti » * (*) 

9 300 

9 400 

8 500 

13 Falbrikalar ve işlet
meler muvakkat hiz
metliler ücreti îlıköğretim Kursu Öğretmenleri (*) 3 350 

12 

12 

12 

12 

Yabancı uzmanlar kadrosu 

Yabancı uaman ve 
hizmetlilerle hunlara 
yardımcı personelin 
ücreti Hesap Uzmanı 

Şarap Uamam 

(*)Kadro ücretinin 2/3 hesabiyle ödenecektir. 

1 2 931,25 12 
1 6 416,66 12 

35 175 
65 000 

100 175 
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