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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum » 
Yoklama yapıldı. 
Millî Eğitim Bakanlığı 1961 bütçesinin tümü 

üzerinde görüşüldü. 
Birleşime ara verildi. 

İkinci Oturum 
Küçük Sami ve arkadaşlarının, devrilen iktidar 

zamanında suç işliyen yüksek dereceli memurlar 
lıakkmda yapılacak soruşturma usulüne dair 
45 sayılı Kanunun 1 ve 2 nci maddelerinin yo
rumlanması hakkındaki önergesinin Temsilciler 
Meclisi, Adalet Komisyonu ile Millî Birlik Ko
mitesinden seçilecek iki üyeden kurulu Geçici 
bir Komisyona havalesi kabul edildi. 

Millî Eğitim Bakanlığı 1961 yılı bütçesinin, 
Ankara, Ege, İstanbul ve İstanbul Teknik üni
versiteleri bütçeleriyle birlikte görüşülmesi ka
bul edildi ve bu bütçelerin tümü üzerinde müza
kereye devam olundu. 

Birleşime ara verildi. 
Üçüncü Oturum 

Millî Eğitim Bakanlığı 1961 yılı bütçesi ile 

Ankara, Ege ve İstanbul ve İstanbul Teknik 
üniversiteleri 1961 yılı bütçeleri kabul olundu. 

Küçük Sami ve arkadaşlarının, devrilen ik
tidar zamanında suç işliyen yüksek dereceli me
murlar hakkında yapılacak soruşturma usulüne 
dair 45 sayılı Kanunun 1 ve 2 nci maddelerinin 
yorumlanması hakkındaki önergesine mütedair 
Temsilciler Meclisi, Adalet Komisyonu ile Mil
lî Birlik Komitesinden seçilen iki üyeden kurulu 
Geçici Komisyonun tefsir kararı okundu ve ka
bul edildi. 

Bayındırlık Bakanlığı, Devlet Su İşleri ve 
Karayolları Umum müdürlükleri 1961 yılı büt
çelerinin tümü üzerindeki görüşmelere devam 
olundu. 

Bayındırlık Bakanlığı bütçesi kabul edileli. 
25 . 2 . 1961 Cumartesi günü saat 9,45 te 

toplanılmak üzere Birleşime son verildi. 
Başkan Kâtip 

örbay Kâzım Çini Rifat 
Kâtip 

Çelebi Emanulhh 

2. — GELEN KAĞITLAR 

Tasarı 
1. — İktisadî İş Birliği ve Kalkınma Teşkilâ

tı Sözleşmesi ve eklerinin tasdiki hakkında ka
nun tasarısı ,(1/72) * (Dışişleri Komisyonuna) 



B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati: 10,00 

BAŞKAN — Özdilek Fahri 
KÂTİPLER: Çini Rifat, özgtineş Mehmet 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Tüzük gereğince yoklama ya
pılacaktır. 

(Yoklama yapıldı.) 

1. — 1961 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Komisyonu raporu (1/3) 

a) Bayındırlık Bakanlığı Bütçesi 

'2. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1961 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu 
raporu (1/7) 

3. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1961 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu ra
poru (1/13) 

BAŞKAN — Dün Bayındırlık Bakanlığı ile 
Devlet Su işleri Umum Müdürlüğü ve Kara
yolları Umum Müdürlüğü bütçeleri mevzuunda 
sayın hatipler konuştular. 

Yoklama yapıldıktan sonra müzakereye baş
lamak üzere şu hususu arz ediyorum. Söz bit
miştir. Yoklamayı mütaakıp Devlet Su İşleri 
Umum Müdürlüğü bütçesinin maddelerini oku-
maya başlıyacağız. Bu da ikmal edildikten son
ra Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü bütçesi 
açık oyunuza sunulacaktır. 

Karayolları Umum Müdürlüğü bütçesinin 
maddelerini okuyacağız. Yalnız bu bütçenin 781 
nci bölümüne 15 milyon lira ilâve edilmesi hak
kında Bütçe Komisyonu raporu vardır. Bu ra
poru okutacağım. Bu rapor 781 nci bölüme bir 
ilâve ile gelir bütçesine ilâveyi derpiş ediyor. 
Aynı zamanda umumî bütçenin varidat kısmı
na tesir edecektir. Mâliye Bakanlığının geçmiş 
fasılları üzerinde de düzeltmeler yapmayı icab-
ettiriyor. Bunu da yüksek bilgilerinize sunu
yorum. % 

BAŞKAN — Efendim, ekseriyet vardır. Otu
rumu açıyorum. 

BAŞKAN — Efendim, Devlet Su İşleri Ge
nel Müdürlüğü bütçesi kanun tasarısını okuyo
ruz 

Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 1961 yılı 
bütçe Kanunu 

MADDE 1. — Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğü 1961 yılı yatırımlar dışında kalan gi
derler, için bağlı (A/l) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere 23 510 000 lira ve yatırım gider
leri için de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere 542 865 000 lira ödenek verilmiş
tir. 

A/l . CETVELİ 

B. Lira 

İkinci kısım - Personel 
giderleri 

I - Maaşlar ve ücretler 
201 • Maaşlar 5 105 000 
202 Ücretler 12 750 000 
203 Geçici hizmetliler ücreti 788 088 
204 Ecnebi uzman ve hizmetliler

le bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 788 000 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğinue yapılacak zam ve 
yardımlar 65 100 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 1 500 

4. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLEE 

— 333 — 
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B : 

5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 
Temsil ödeneği 
Kasa tazminatı 

6 25.2 
Lira 

1 364 754 
4 200 

36 000 

Üçüncü kısım - Yönetim giderleri 
Merkez büro giderleri 
Vilâyetler büro yiderleri 
Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
Merkez kira bedeli 
Giyecekler 
Harcırahlar 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
harcırahları 

76 500 
n ooo 
7 500 

247 500 
40 000 
50 000 

153 750 

12 000 

Dördüncü kısım - Daire hizmetleri 
Temsil giderleri 
Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 48 nci maddesini ilgilen
diren giderler 
Mahkeme giderleri 
Ecnebi memleketlere gönderi
lecek öğrencilerin her çeşit 
giderleri 
Üniversite ve yüksek okullarda 
okutulacak öğrencilere verile
cek burslar 
Yavm ve tanıtma giderleri 
Teknik yardımdan faydalanıl
mak suretiyle ecnebi memleket
lere gönderileceklerin harcırah 
ve enderleri 
Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği giderler 
Fuar, sereri ve teşhir giderleri 
Kurs giderleri 

Beşinci kısım - Borçlar 
Gecen yıl borçları 
E-ski yıllar borçları 
Hükme bağlı borçlar 

Altıncı kısım - Yardımlar 
DSÎ Genel Müdürlüğü Memur 
ve Müstahdemlerinin Biriktir
me Sandığına yardım (Memur 
ve müstahdemlerin öğle ye
meklerinde kullanılmak üzere) 

12 000 

30 000 
750 000 

187 158 

118 250 
12 000 

340 000 

77 500 
8 000 

200 000 

10 000 
3 200 

140 000 . 

60 000 

1961 0 : 1 
A/2 - CETVELİ 

B. Lira 
II - Satmalına, yapı, tesis ve 

sermaye tahsisleri 
771 6200 sayılı Kanunun 41 nci 

maddesi gereğince ayrılacak iş
letmeler döner sermayesi 100 000 

786 6200 sayılı Kanunun şümulüne 
giren işler 494 801 878 

787 Ankara lâğımlarının yapım ve 
onarım giderleri 60 000 

788 Teknik hizmetler muvakkat va 
zife harcırahı 3 000 000 

789 6200 sayılı Kanunun 2 nci 
maddesi gereğince çıkarılan 
% 5 faizli 1954 istikrazı 2 387 000 

790 5977 sayılı Kanunla tasdik olu
nan Anlaşma gereğince temin 
olunan 25 200 000 dolarlık 
kredi 17 

791 Köy su işlerine yardım 25 
516 122 
000 000 

(Birinci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — 1 nci maddeyi (A/l), (A/2) 

cetvelleriyle birlikte yüksek oyunuza sunuyo
rum. Kabul buyuranlar... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Su îşleri Genel Mü
dürlüğünün 1961 bütçe yılı giderlerine karşılık 
olan gelir, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildi
ği üzere 566 375 000 lira olarak tahmin edil
miştir. 

B - CETVELİ 

alı-îşletme müesseselerinden 
nacak varidat fazlaları 
Tesis ve ortaklık gelirleri 
İşletmelerde mükelleflerden 
tahsil olunacak amortisman ve 
işletme ücretleri 
Menkul satış, gayrimenkul Sa
tış ve kira bedelleri 
Mütaahhitlerden alınacak ge
cikme cezası- ve sair tazminat 
ve mütaahhitlerin irat kaydo
lunan tazminat paralan 
Mütaahitlere -verilecek maki-
na, alât ve edevat, depo 
arazi kira bedelleri 

14 

Lira 

100 000 
500 000 

ve 

5 000 000 

150 000 

100 000 

4 000 000 
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B : 6 25.2. 
B. Lira 

7 Teberrular, lâboratuvar tahlil 
ücretleri, çeşitli varidat 1 250 000 

8 Devlet bütçesinden yapılacak 
yardımlar 538 775 000 

9 Eski yıllardan devreden nakit 2 500 000 

(îkinci madde tekrar okundu.) 

BAŞKAN — 2 nci maddeyi (B) cetveliyle 
birlikte yüksek oyunuza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğünce 1961 bütçe yılında elde edilecek 
gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hüküm
ler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
Bu cetvelde yazılı gelirin tarh ve tahsiline 1961 
bütçe yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi yüksek'oyunu
za arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğünün 30.6,1939 tarihli ve 3656 sayılı Ka
nunun 19 ncu maddesine giren hizmetlilerine 
ait kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde göste
rilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu 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 
teşriî organa sunulur. Bunların eldeki kadrola
ra ek olmaması şarttır. 

BAŞKAN — 4 ncü maddeyi oyunuza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

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 1961 bütçe yılında kullanıla
maz. 

BAŞKAN — 5 nci maddeyi yüksek oyunuza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. > 

MADDE 6. — Geçen yıl borçları bölümlerin
deki ödenek üstünde çıkan ve 1960 yılı bütçesi
nin aidolduğu tertibinde karşılığı bulunan borç
lar, ilgili oldukları hizmet bölümlerinden bu 

İ961 O : 1 
bölüme Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenek
ten, ödenir. 

1928 - 1959 bütçe yıllarına aidolup da Mu-
hasebei Umumiye kanununun 93 üncü madde
sine göre zamanaşımına uğramamış ve karşılık
ları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1961 
yılı bütçesinin ilgili hizmet tertiplerinden veya 
3 ve 4 üncü kısım bölümleriyle yatırım bölümleri 
bakiyelerinden eski yıllar borçları bölümüne 
Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten 
ödenir. 

BAŞKAN — 6 inci maddeyi yüksek oyunuza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 7. — Gider bölümlerinden yapılacak 
harcamalara ilişkin formül bağlı (R) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 7 nci maddeyi yüksek oyunuza 
arz ediyoru. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 8. — Devlet Su İşleri Umum Mü
dürlüğünce gelecek yıllara geçici yüklenmelere 

~ girişmeye salâhiyet veren kanunlar, bağlı (G) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 8 nci maddeyi yüksek oyunuza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul dilmiştir. 

" MADDE 9. — Bu kanun 1 Mart 1961 tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — 9 ncu maddeyi yüksek oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

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

(BAŞKAN — 10 ncu maddeyi yüksek oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Kanunun tümünü açik oyunuza sunuyorum. 

BAŞKAN — Karayolları Genel Müdürlüğü 
1961 yılı bütçesinin maddelerine geçiyoruz. 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1961 yılı bütçe 
Kanunu 

> MADDE 1. — Karayolları Genel Müdürlüğü 
1961 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan gider-

S36 



B : 6 25.2. 
leri için, bağlı (A/l) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere 30 218 000 lira ve yatırım giderleri 
için de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 757 782 000 lira ödenek verilmiştir. 

B. 

206 

207 

209 

210 
218 

301 

302 
303 
304 

305 
306 
307 
308 

310 

A/l - OETVELÎ 

İkinci kısım - Personel 
giderleri 

I - Maaşlar ve ücretler 
201 Maaşlar 
202 Ücretler 
203 'Geçici hizmetliler ücreti 

Lira 

6 242 307 
14 711 800 
1 606 200 

II - Başka haklar 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince 3rapüacak zam ve 
yardımlar 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Şanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 
5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 
Temsil ödeneği 
7399 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek kasa tazminatı 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

Merkez daireleri büro gider
leri 
Vilâyetler büro giderleri 
Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
Kira bedeli 
Giyecekler 
Harcırahlar 
4598 sayılı 
ödenecek tedavi 
harcırahları 
6085 sayılı Trafik Kanununun 
56 ncı maddesi gereğince na
kil vasıtaları sigorta fonu 

Kanun gereğince 
giderleri ve 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

403 Temsil giderleri 
407 Muıhasebei Umumiye Kanunu

nun 48 nci maddesini ilgilen-

71 000 

1 500 

726 215 
4 200 

36 000 

133 750 
129 000 
19 500 

323 300 
665 000 

5 000 
2 293 501 

30 000 

12 000 

1961 0 : 1 
B. 

diren giderler 
419 Mahkeme giderleri 
425 Ecnebi memleketlere gönderi

lecek öğrencilerin her çeşit 
giderleri 

450 Üniversite ve yüksek okullar
da okutulacak öğrencilere veri
lecek buralar 

451 Yayın ve tanıtma giderleri 
452 Staj giderleri 
453 Milletlerarası* münasebetlerin 

gerektirdiği giderler 
458 Fuar, sergi ve teşvik giderleri 
476 Kurs giderleri 

Beşinci kısım - Borçlar 
501 Geçen yıl borçları 
502 Eski yıllar borçları 
505 Hükme bağlı borçlar 

653 

781 
782 

lira 
30 000 
600 000 

685 000 

40 000 
5 001 

161 000 

44 000 
2 

30 000 

25 000 
27 723 
500 000 

Altıncı kısım - yardımlar 
Mahdut Mesuliyetli Karayol
ları Kredi ve îstilâk Koope
ratifi (Memur ve hizmetlilerin 
öğle yemeklerinde kullanılmak 
üzere) 

A/2 - CETVELİ 

60 000 

Yatırımlar 
II - Satmalına, yapı, tesis ve 

sermaye tahsisleri 
Yollar, köprüler ve binalar 755 782 000 
Teknik hizmetliler muvakkat 
vazife harcırahı 2 000 000 

BAŞKAN — 781 nci bölüme ait encümen ra
poru okunacaktır. 

BAŞKAN — Bütçe Komisyonunun raporu 
var, okunacaktır. 

Kurucu; Meclis Başkanlığına 
1. Karayolları Genel Müdürlüğü 1961 yılı 

bütçe kanunu tasarısına bağlı (A/2) işaretli cet
velin 781 nci (Yollar, köprüler ve binalar) fas
lında (il ve köy yolları yapım ve bakımı için vi
lâyetlere yardım) adı ile yeniden açılan 90 ncı 
maddeye 15 000 000 lira konulması, 

2. 1961 Karayolları Genel Müdürlüğü bütçe
sinin gelir kısmının 2 nci (Hazineden yardım) 
faslına 15 000 000 lira ilâvesi, 
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3. 1961 .Bütçe Kanununa bağlı gelir bütçesi-
ndn 34 ncü (cezalar) faslının 12 nci (Vergi ve 
zam cezaları) maddesine 15 000 000 lira ilâvesi, 

4. 1961 Maliye Bakanlığı bütçesinin (A/2) 
işaretli cetvelin 792 nci (5539 sayılı Kanunun 
19 ncu maddesinin 5 nci fıkrası gereğince Kara
yolları Umum Müdürlüğüne) faslına 15 000 000 
liranın ilâvesi, 

i5. Maliye Bakanlığı 19G1 yılı bütçesinin 607 
nci (İstanbul Teknik Üniversitesine yardım) fas
lından düşülerek (A/2) işaretli cetvelin 741 nci 
(Yatırımlar için İstanbul Teknik. Üniversitesine) 
faslına 1 000 000 liranın nakli, 

[Komisyonumuzca uygun görülmüştür. 
Arz olunur. 

B : 6 2Ö.2.1961 O : İ 
Karayolları Genel Müdürlüğü 1961 yılı Bütçe 

Kanunu 

B&şfkan 
Kuytak Fikret 

Sözcü 
Dr, Ergin Feridun 

Üye 
Müezzinopu Ziya 

Üye 
Feyzioğlu Bedî 

Üye 
Kaplan Kadri 

Üye 
Melen Ferid 

Üye 
Tunckanat Haydar 

Üye 
özkaya M. Şükran 

Üye 
Yıldız Alım et 

Ba^kanveküi 
Doğan Avni 

Sekreter 
Başer Adnan 

Üye 
Ersü V-dhlbi 

Üye 
Gürsoytrak Suphi 

Üye 
Kar avelioğl n Kâm il 

- Üye 
Oğuz Ahmet 

Üye 
özgür Selâhattin 

' Üye 
ftziköl Mazlıar 

Üye 
Karaman Suphi 

Üye 
Zamangil (Mut 

B. 
781 Yollar, köprüler ve binalar 

I/ira 
15 000 000 

BAŞKAN — Bidayeten arz ettiğim gibi 
hem 781 nci fasla hem d<e gelir bütçesine ilâveyi 
derpiş etmektedir. Aynı zamanda umumî bütçe
nin varidat kısmına da tesiri vardır. Yüksek bil
gilerinize sunulmuştur. 

B. Ijira 
782. Teknik hizmetliler muvakkat 

vazife harcırahı 2 000 000 

BAŞKAN 
yorum. 

Birinci maddeyi tekrar okutu-

MADDE 1. — Karayolları Genel Müdürlüğü 
1961 'bütçe yılı yatırımlar dışında kalan gider
ler İçin, bağlı (A/l) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 30 218 000 lira ve yatırım giderleri için de, 
bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
772 782 000 lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Birinci maddeyi (A/l) ve (A/2) 
cetvelleri ile birlikte oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 2. — Karayolları Genel Müdürlüğü 
1961 bütçe yılı giderlerine karşılık olan gelir, 
Ibağlı (B) işaretli cetvelde .gösterildiği üzere 
803 000 000 lira olarak talimin edilmiştir. 

B. 
B - CETVELİ 

5539 sayılı Kanunun 20 nci 
maddesi gereğince Hazineden 
alınacak paralar 190 
Hazineden yardım 608 
Teberrular ve çeşitli varidat 
Menkul ve gayrimenkul mallar 
satış bedelleri 
Mütaahhitlere verilecek mal
zeme, alât, edevat, depo, arazi 
ve sairenin kira bedelleri 
Mütaahhitlerden alınacak ge
cikme ve saire tazminat ve mü-
taahhitlerin irat kaydolunan 
tazminat akçeleri 
Geçen ve eski yıllardan devre
den nakit 2 

Ura 

000 000 
510 177 

2 000 000 

49 999 

100 000 

339 823 

(Madde 2 tekrar okundu.) 
BAŞKAN —- İkinci maddeyi (B) cetveli ile 

birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Karayolları Genel Müdürlü
ğünce 1961 bütçe yılında elde edilecek gelir çe
şitlerinden herbirinin dayandığı hükümler, 
bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
cetvelde yazılı gelirin tarh ve tahsiline 1961 
bütçe yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — Üçüncü maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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MADDE 4 — Karayolları Genel Müdürlü

ğünün 30. 6.1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanu
nun 19 ncu maddesine giren hizmetlerine ait 
kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde; 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce 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 teşriî organa sunulur. Bunların 
eldeki kadrolara ek olmaması şarttır. 

BAŞKAN — Dördüncü maddeyi oyunuza 
sımuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Karayolları Genel Müdürlüğü 
kuruluşu hakkındaki 11 . 2.1950 tarihli ve 
5539 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde ya
zılı kadrolardan, ilişik (L) işaretli cetvelde gös
terilenler 1961 bütçe yılında kullanılamaz. 

BAŞKAN — Beşinci maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Geçen yıl borçları bölümün
deki ödenek üstünde çıkan ve 1960 yılı bütçe
sinin aidolduğu tertibinde karşılığı bulunan 
borçlar ilgili oldukları hizmet bölümlerinden 
bu bölüme Maliye Bakanlığınca aktarılacak 
ödenekten; 

1928 - 1959 yıllarına aidolup da Muhasebei 
Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine göre 
zaman aşımına uğramamış ve karşılıkları yılları 
bütçelerinde bulunan borçlar, 1961 yılı bütçe
sinin ilgili hizmet tertiplerinden veya 3 ve 4 
ncü kısım bölümleri ile yatırım bölümleri 
bakiyelerinden eski yıllar borçları bölümleri 
Maliye Bakanlığınca aktanlacak ödenekten 
ödenir. 

BAŞKAN — Altıncı maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Yedinci maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Karayolları Genel Müdürlü
ğünce gelecek yıllara geçici taahhütlere girişme-
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ye salâhiyet veren kanunlar, bağlı (G) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Sekizinci maddeyi oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — 5889 sayılı Kanunla ilga edilen 
5539 sayılı Kanunun 19 ncu maddesinin 1 nci 
fıkrasına göre 1525 sayılı Kamun esasları daire
sinde tahsil edilmiş olan paralar, Karayolları 
Genel Müdürlüğü Bütçe Kanununa 'bağlı (B) 
işaretli cetvelde açılacak özel bir bölümüne ge
lir, diğer taraftan (A/2) işaretli cetvelde mev
cut tertiplere ödenek kaydolunur. 

BAŞKAN — 9 ncu maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Ka'bul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 10. — Devlet daire ve müesseseleri 
tarafından yol, köprü ve benzeri işler yaptırıl
ması maksadiyle Karayolları Genel Müdürlü
ğüne yatırılacak paralar, bağlı (B) işaretli cet
velde açılacak hususî bir bölüme gelir, diğer ta
raftan (A/2) işaretli cetvelde açılacak özel bö
lümlere Maliye Bakanlığınca ödenek kaydolu
nur. 

Bu ödenekten yılı içinde sarf edilmiyen kı
sım, ertesi yıla devir ve 1 nci fı'kra esasları dai
resinde gelir ve ödenek kaydolunur. 

BAŞKAN — 10 ncu maddeyi oyunuza su-
yorum. Kabul edenler... Kabul 'etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 11. — Bu kanun 1 Mart 1961 tari
hinden itibaren mer'idir. 

BAŞKAN — 11 nci maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — 12 nci maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Kaaııınun tümünü açık oyunuza sunuyorum. 
Bayındırlık Bakanlığı Bütçesinin son ko

nuşmasını Sayın Hüseyin Otan'a veriyorum. 
Buyurun. 

OTAN HÜSEYÎN — Çok mulhterem Kuru
cu Meclis üyeleri, dün çok uanın münakaşaları 
yapılmış bulunan Karayolları Umum Müdürlü-
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ğu bütçesinde bendenk huzurunuza bir iki nok
tayı ve bilhassa köy ve il yolları mevzuunda bir 
madde üzerinde konuşmak üzere çıkmış bulu
nuyorum. 

Hepimiz parti hislerinden ve ihtiraslarından 
tamamen uzak olarak 27 Mayıs inkılâbının bu 
memlekete getirmiş olduğu millî birleştirici his
leri ile dolu bulunarak (oya sunuldu, sesleri) 
bu hava içerisinde bütçe müzakeresi yapılmak
tadır. Talhtakılıç'ın ifade ettiği şekilde, biz par
ti ceketlerini tamamen çıkardığımız gibi, parti 
küçük hesaplarını ve ihtiraslarını bir tarafa 
atmış olarak, hepimiz bu yönde ileri bir zih
niyetle çalışmış bulunmaktayız. Yalnız, köyün 
mutlak bir ihtiyacı vardır; köylünün pek çok 
ihtiyaçlarının başında köy yolu gelmektedir. 
Bütçe ile Millî Birlik Hükümetinin çok yerinde 
olarak tahsiste bulunmuş olduğu millî eğitim 
dâvaları, diğer her türlü yardım ancak köye 
köy yolu ile gidebilir. Bu mevzu île ilgili ola
rak, yol yapımında geçmiş idarelerin muazzam 
hatalı hareket ve israflarını Sayın Bayındırlık 
Bakanımız izah ettiler ve bu mevzuda ancak 
dörtte bir elde kalan yol vardır, buyurdular. 
Haklıdırlar. Fakat vereceğimiz bu tahsisat, 
geçmiş devrin idarecileri değil, bu memlekete 
her şeyden evvel hizmet etmek istiyen bir zih
niyeti ifade eden bir Hükümet tarafından tat
bik edilecek, bir sistem dâhilinde sarf edile
cektir. Yani vereceğiniz bu paralan kendi cam 
kadar kıymetli tutarak, israf, etmeden, parti
zanlık yapmadan sarf yoluna koyulacaktır. Re
alist bir görüşe sahip bir kalkınma yolu bu su
retle takübedilir. İşte sarflar böyle bir görüşü 
benimsemiş bir Hükümetin emrinde yapılacak
tır. Burada şunu arz etmek isterim ki tamamen 
lokal politikadan ayrı ve parti prensiplerinden 
uzak, tefrik edici zihniyete saplanmadan kö
yün (ihtiyacı olan bu köy yollan konusuna Hü
kümetin de eğilmesi ve üzerinde durması baş
lıca arzumdur. Bu meyanda 15 milyon liralık 
tahsisat yanında, tasarruflar da yaparak bu 
miktarlanm tatbikatta 45 milyon liraya iblâğ 
edilmesi cihetine gidilmesini candan temenni 
ederim. Bu hal ıkoyü müreffeh duruma, inkılâ
bın ruhuna götürmede muazzam bir yardım 
olacaktır. Filvaki Hükümet millî eğitimle, zi
rai borçlann tecili ile, zirai sektöre yardım ile, 
köye dolayısiyle yardım yapmaktadır. Bu en 
direkt bir yardım kanalı demektir. Fakat köy 
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yollarma yardım direkt bir yardımdır. Köye 
ve topluma psikolojik tesiri yanında Millî Bir
lik ruhunda büyük bir inikas görmesi bakımın
dan çok büyük bir yardımı olacaktır. Bu yön
den Hükümetin bu yollar üzerine eğilmesini 
istirham ediyorum. Bu görüş ile reylerinizi kul
lanmanızı rica eder, hepinize hürmelerimi su
nanın. (Alkışlar) 

b) Ticaret Bakanlığı bütçesi 

BAŞKAN — Ticaret Bakanlığı bütçesinin 
konuşulmasına başlıyoruz. 

Bu bütçede söz istiyen arkadaşların isimle» 
rini okuyoruz : 

Tez Hasan, Kırker Enver, Sökmen Enver, 
Başaran Kâmil. 

BAŞKAN — Buyurun Hasan Tez. 
TEZ HASAN — Kurucu Meclisin s ay m 

üyeleri ve Milî Birlik Komitesinin muhterem 
azaları; memleketin büyük bir nüfus kütlesini 
teşkil eden ve 1 milyon 200 bin âzası bulunan 
esnaf ve sanatkârların içinde bulunduğu sı
kıntıları Yüksek Meclise arz edip, Ticaret Ve
kâleti bütçesinin müzakeresinden istifade ede
rek, bunların çarelerini bulmanızı istirham ede
ceğim. 

Muhterem arkadaşlar; 1958,1959,1960 yılla
rında bu vekâlet bütçesi üzerinde yine bir me
bus olarak ve sanatkârların dert ve ihtiyaçlarını 
ve memleketin iktisadiyatının gidişi bakımın
dan Büyük Meclis kürsüsünde mütaaddit defa
lar müdafaa ettim. Şoföründen kunduracısı
na kadar bütün esnafın dertleri üzerinde dur
dum. Fakat sabık D. P. iktidarının partizan 
hükümetleri ve zihniyetleri dolayısiyle hiçbir 
derdimize çare bulamadım. Bugün huzurunuz
da konuşurken esnaf ve sanatkârın İhtilâli 
mütaakıp Millî Birlik Komitesi tarafından, 
memleket esnafının ve küçük sanatkârın hak
larının muhafaza olunduğu ve onlara büyük bir 
inkişaf sağlanmak yolunda olduğunu şükranla 
kaydetmek isterim; 

Muhterem arkadaşlarım; İnkılâp Hükümeti
miz ve bilhassa Ticaret Bakanımız bizim dert
lerimizle çok yakından alâkadardırlar. Sayın 
Bakana esnafımızın on seneden beri göremedi
ği alâkayı göstermesinden dolayı şükranlarımızı 
ifade ederim. 
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Sayın Vekil hemşerimdir. Bu teşekkürle- ı 

rime rağmen kendisini ciddî vazife yapan bir 
henışcrisi sıfatiyle, huzurunuzda biraz terle
teceğim. 

Muhterem arkadaşlar, esnaf ve sanatkârları
mız mensuboldukları dernekten aldıkları hüvi
yetlerle ihalelere iştirak edememektedirler. Ti
caret Kanununa göre Ticaret Odasına kayıtlı 
tüccar ticaret odasından aldığı hüviyetle her 
türlü ihalelere iştirak edebilmektedirler. Der
neklere 'kayıtlı esnaf bu haktan mahram bu
lunmaktadır. 5373 sayılı Kanunla kurulmuş 
olan esnaf ve sanatkârlar derneklerinin verdik
leri belgelerle ve hüviyetlerle ihalelerde mu
teber tutulması hususunda Ticaret Bakanının 
ve Muhterem Millî Birlik Hükümetinin bu hu
susu temin etmesini istirham ederim. 

Muhtereni arkadaşlarım, İşçi Sigortalarına 
esnaf ve sanatkârlar tarafından işçi pirimlerine . 
iştirak edilerek prim ödenmektedir, buna işçi
ler gibi iş verenlerin de iştirak etmesine muka
bil işçilerimizin faydalanmakta olduğu sosyal 
hizmetlerden esnafımız faydalanamamaktadır
lar Alın »teri ile günlük kazancını temin eden 
esnafın hiçbir garantisi yoktur. Buna rağmen 
sigortaya bir hayli prim ödenmektedir. Bundan 
esnafın hiçbir maddî kazancı da yoktur. Alma
dan vermek yalnız Allah'a mahsustur. Ayrıca 
işçi sigortalarına ödenen primler belediyelerin 
nark tahmin usulleri ve tarife tanzimlerinde de 
ihtisas komisyonlarında esnaf bulundurulma-
diğından bu da esnafın aleyhine maliyet hesap
larının esnafın aleyhine neticelenmektedir. Es
naf bu yönden zarar görmektedir. 

Çok muhterem arkadaşlarım. Halk Bankası 
mevzuuna geçmeden evvel İstanbul'da Esnaf 
Bankası bütün derneklerimizin iştirakiyle ku- | 
rulmuş ve birçok hayırsever esnafımızın mad- ı 
dî yardınılariyle teşekkül etmiş bu Banka on 
seneden beri Sakıt D. P. İktidarının partizan ! 
idaresinde inkişafına mâni olunmuş bugün IIü- i 
kümelimiz tarafından tasfiyesi için İş Bankası 
bu işle tavzif edilmiş bulunmaktadır. 100 bin
lerce hükmî şahsiyeti olan derneklerimizin 
iştiraki ve esnaf vatandaşlarımızın paraları bu 
suretle zarar edecektir. Ve Millî bir müessese de 
ortadan kaldırılmış olacaktır. Bu işin tesvi- j 
yesi için beş milyon lira para konmuştur. İnkılâp 
Hükümetimizden istirhamımız, bu Bankacın j 
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i esnaf teşkilâtına hizmet edeceğine kaimi oldu-
J ğumıızdan, tesviyesi cihetinin durdurularak bu 

Bankanın esnaf teşkilâtımızea esnafa hizmet 
eden bir müessese olarak devam ettirilmesine 
müzaharetlerini esirgememeleri olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım. 5373 sayılı biı 
Esnaf Kanunumuz vardır. Ben bu Esnaf Ka
nununun tâdili için müteaddit defalar Sakıt İk
tidar devrinde meseleyi Meclis Kürsüsüne ge
tirdim. D. P. nin saltanatını kendilerine bü
tün samimiyetimle ifade- etmiştim. Ve bu gidişin 
hayra değil, şerre gittiğini söylemiştim. Bu 
hususu tekrar etmekte fayda' mülâhaza ediyo-
rum.Esmaf derneklerinin mensuplarını kredi
siyle, tahsise tâbi * maddeleriyle tehdidederek 
diledikleri gibi esnafı idareye kalkmışlar ve 
esnafın hiçbir suretle hakkını teslim etmemiş
lerdir. Fakat ahlâk ve fazilet gibi bu memle
kete insan hakları, vatandaşa eşit muamele, 
vatandaşın can ve mal emniyetini kanunla te
minat altına alan bu aziz 27 Mayıs İnkılâbının 
Millî Birlik Komitesi üyeleri ve Kurucu Mec
lis azaları İkinci Cumhuriyeti kurarken esnaf 
ve sanatkârların hakkını korumak için de bir 
kanun tasarısı hazırlamış ve muhterem Ticaret 
Vekili tarafından Büyük Meclise sevk edilmiş
tir. Ticaret Encümenine kadar gelen Esnaf ve 
Küçük Sanatkâr ~ kantin tasarısı memlekette 
gerek vatandaşa iyi hizmet yapmak ve gerekse; 
esnafın vatandaşa hizmete mecbur olduğunu 
Öğretici ve müeyyidelere bağlayıcı hükümleri 
getirmiştir. 

Arkadaşlarım, bu mevzuda bahsetmek istedi
ğim şudur. Ticaret Vekili kanunu Hükümet tek
lifi olarak. Yüksek Meclise getirmiş olduğu 
halde Maarif Vekâletinde kurulan bir encü
mende ve tamamen isçi dâvalarına "mütaallik sen
dikalar mevzuunda, vazifelendirilen bu encümen 
bizini kanunumuza salâhiyetsiz olarak müdaha
leye kalfeışmişlardır. Hükümet bu mevzua mü
dahale ederek ve esnaf kanununun ayrı mütalâa 
edildiğini beyan' ve kanunumuzu Hükümet, tasa
rısı olarak Meclise göndermiştir. Ticaret Encü
menimiz kanunumuzu yakında müzakere ederdi? 
Yüksek Meclise sevk'' edecektir.' Kurucu Meclisin 
muhterem, âzalarının Esnaf Kanununa müzahe
retlerinden hiç şüphe etmiyorum. Ayrıca Millî 
Birlik Komitesinin muhterem üyeleri de kanu
numuzun bir esnaf teşkilât kanunu olduğunu ifa
de ederek çıkarılmasına ve bu suretle esnafımızın 
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organize bir teşkilât haline getirilmesine hizmet 
edeceklerini vait buyurmuşlardır. . Sayın Tica
ret Vekilinin en kısa bir zamanda ve birçok iş
ler arasında kanunumuzla yakînen alâkalanma
sından dolayı Muhterem Mehmet Baydın* Bey
efendiye Kurucu Meclis üyelerine ve Millî Bir
lik Komitesinin azalarına esnafımızın şükranla
rını peşinen ifade ederim. Encümende tasarının 
aleyhinde salâhiyeti olmıyan ve hiçbir halrkı ol
madığı halde kanunumuzun geri kalması husus-
sunda bâzı memurların müdahale ettikleri aşi
kârdır, Bakanlar Kurulu âzalarının bir kanun 
tasarısını Hükümet ,görüşü olarak Meclise tak
dim edip imzaları bulunmasına rağmen, o kanun 
tasarısı hakkında göndereceği vekâlet temsilci
leri memurların o tasarıyı aleyhte, müdafa yet
kisini aleyhte kullanma yetkileri yoktur. Muhte
rem arkadaşlarım, bu suretle esnaf kanunumu
zun Ticaret Encümenininde müspet mütalâa, edi
lerek Ticaret Encümeninin Muhterem Başkan ve 
âzalarının yardımı ile huzurunuza gelerek bir 
an evvel kanunlaşmasına yardımınızı rica edece
ğiz. 

Muhterem arkadaşlarım, esnaf kredileri kifa
yetsizdir. Halk Bankası kuruluş gayesine göre 
esnaf; küçük sanatkâra kredi vermek üzere ku
rulmuş, gayesi de budur. Sayın Bakan Halk 
Bankasına 1961 bütçesinden verilen 10 milyon
luk yardımın esnafımıza tahsis edilmesi husu
sunda alâkasını vâdetmiştir. Bir kere daha ha
tırlatırım. Aynı zamanda Halk Bankasının bü
yük tüccara değil, küçük esnaf ve sanatkâra asıl 
vazifesi olarak kredi vermesi hususunun sağlan
masını istirham ederim. 

Bir de esnaf kefalet kooperatifleri vardır. 
Esnaf kefalet kooperatiflerinin esnafa verdikleri 
kredi 2 500 lira olup bunun bugünkü paranın 
iştirak kalbiliyeti karşısında esnafımıza bir fayda 
sağlamamaktadır. Esnaf kefalet kooperatiflerin
de yüz binlerce bekliyen kredi ihtiyacı olan es
nafımızın imkânlarını temin için bu kooperatif
lere plasman bakımından imkân sağlanmasını ve 
kredi haddlinin kooperatiflerde en az beş bin ilâ 
on bin liraya, esnafın iş kabiliyetine göre veril
mek üzere, çıkarılmasını inkılâp Hükümetimiz
den rica ederim. 

Millî inkılâbı mütaakıp Türkiye'de mevcut 
1 milyon 200 bin esnaf ve sanatkârlarımız 39 
sayılı Kanunla kongrelerini yenilemiş bu vazi-
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yete göre partizan idarenin zihniyetinde vazife 
almış insanlar teşkilâttan uzaklaştırılmış ve es
naf teşkilâtımız Millî inkılâbın en samimî bek
çisi olarak huzur içinde vazifesine devam etmek
tedir. inkılâbı mütaakıp Millî Birlik Komitesi 
adına Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Teşkilâtı 
Konfederasyonu Başkanı olarak beraberimde 
idare meclisi üyeleri arkadaşlarımla birlikte 
memleketin muhtelif vilâyet, ve kazalarında in
kılâbın mâna ve ehemmiyetini seyahatler tertib-
ederek teşkilâtımıza izah ettim. Arkadaşlarım 
ben hemen şunu ifade edeyim ki, muhalefetten 
sakıt ve düşük D. P. İktidarı devrinde çok ka
hır çekmiş bir vatandaş olarak inkılâbın getir
diği aydınlığı ve ışığı memlekete yaymayı bir 
vatan borcu telâkki ettim. Ve kendimi Millî in
kılâbımızın başkomiserliğine tâyin ettim, inkılâ
bımızın da Muhterem Hükümetimizin vatandaşa 
çok nazikâne ve adaletli muamelesine teşkilâtı
mız minnettardır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu teşkilâtın başın
da bulunduğum müddetçe memleketin muhtelif 
vilâyetlerinden birçok mektuplar almakta ve her 
türlü şikâyetleri ve kuyrukların sinsice hareket
lerini hassasiyetle takibetmekteyim. Esnaf teşki
lâtımız artık her türlü baskıdan azade huzur 
içinde çalışacaktır. Ancak, partizan idarenin 
yolsuzluklarına ve kanunsuzluklarına âlet ol
muş ve bunları desteklemiş kimselere de artık 
teşkilâtımızda yer verilmiyecektir. 

Memleketin birçok yerlerinde bu fakir mil
letin verdiği paralarla esnaf kredileri partizan
ca suiistimal edilmiştir. Bunlara başımızda bü
tün işlerimizi ve hareketlerimizi hassasiyetle 
taikibeden İnkılâp Hükümetinin Sayın Ticaret 
Vekili vardır ve bizi daima murakabe etmek lû-
tuflarmdan geri kalmamaktadır. Biz artık mu-
rakabeli ve dürüst bir idareye kavuştuk. Ar
kadaşlarım müsterih olunuz. Esnafımız mem-
leket halkına çok namuskârane hizmet etmek
tedir. 

Arkadaşlarım, sayın Vekilden bir istirha
mım daha olacaktır. Esnaf ve sanatkârlarımız
dan bâzılarını Almanya'ya sanatlarının inkişa
fını görgü ve bilgilerini artırmak işin göndere
ceğimiz sanatkârlarımızın, inkılâbı mütaakıp 
bu işi ciddiyetle ele alan sayın Vekilimize min
nettar olduğumuzu ifade ederken, çabuklaştı
rılması, kurulması mutasavver müşterek pa
zarda Türk küçük sanat mamullerinin Avrupa 
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memleketlerinden daha üstün kalite taşımasını 
temin için tahakkukunu rica ederiz. 

Muhterem arkadaşlarım; Et Balık Kurumu
nun durumunu da Sayın Bakana arz ettim, 
Kurumun kapatılmış dükkânları m'eyanmda he
nüz kapatılmamış olanların da kapatılmasını 
bu sayede kasap esnafının günlük ihtiyacını ve 
çoluğunun çocuğunun nafakasını temin eder 
hale getirilmesine müteşekkiriz. Et Balık Ku
rumunun bir esnaf gibi perakende et satışı yap
maya hakkı yoktur. 

Burada Sümerbanktan da bahsetmeden ge-
çjemiyeceğim. 1950 senesine kadar Sümerbank 
mağazaları memlekete hayırlı hizmetler yap
makta idi. 1950 den sonra partizan idare bu 
mağazaları da dejenere etti. Bu mevzuda Sa
nayi Bakanlığı bütçesinde de konuşacağım. 
Düşük iktidar zamanında oy avcılığı ve taraf
larının himayesi için D. P. ocak ve bucak baş
kanlarının himayesi gayesiyle 2000 nüfuslu ka
sabada dahi Sümerbank mağaraları açılmıştı. 
Bunların da bir kısmının İnkılâp Hükümetimiz 
tarafından kapatıldığını memnuniyetle müşa
hede etmekteyiz. Ancak esnafın hakkına teca
vüz edilmemesi için Sümerbank mağazalarının 
perakende satış yapan yerlerim ve hiçbir fay
dası olmıyan Devlete malî külfetler yükliyen 
kasabalardaki bu mağazaların da hepsinin ka
patılmasını bu suretle Sümerbank'm 1950 se
nesindeki hakikî hüviyetine kavuşturularak 
manifaturacı esnafın hakkına tecavüz edilmiye-
ceğine artık emin bulunmalktayız. 

f-• , • 

BAŞKAN — Dakikanız dolmuştur'. 
TEZ HASAN (Devamla) — Sözlerimin son 

kısmmdayım. Müsaade ederseniz bir noktaya 
daha temas edip bırakacağım. 

Muhterem arkadaşlarım; Sayın Ticaret Ve
kilinin İnkılâbı mütaakıp teşkilâtımıza müra-
caatlerimizde gösterdiğiniz suhuleti sıralayarak 
şükranlarımı bir kere daha ifade edeceğim. 

1. Esnaf ve Küçük Sanat Kanununun ha
zırlanmasına, 

2. Et Balık Kurumunun esnafımızı ilgilen
diren hususlarına, 

3. Esnaf kredilerine, 
4. Narha tâbi müesseselerin, Belediye ile 

olan münasebetlerdeki alâkasına, 
5. Esnaf modern çarşılarının tesisi hakkın

daki istirhamımıza, 
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| 6. Küçük Sanayi sitelerinin tesisinde mü-
I racaatimizin nazara alınacağına, 
I 7. Esnaf ve küçük sanatkâra uzun vadeli 
I tesis kredisi^ verilmesindeki müracaatimize, 

8. Millî Korunma Kanunu kaldırılmasiyle 
esnafımızı rahat çalışma imkânına kavuşturma
sına, 

9. Sümerbank mağazalarının kapatılarak 
esnafımıza çalışma imkânı sağlanmasında, 

10. Halk Bankasının esnafımızı alâkadar 
eden durumu hakkındaki ilgisine, 

11. Esnaf kredileri mevzuundaki müzahare-
tine, 

12. Esnaf Kefalet Kooperatiflerinin kredile
rinin artırılması hakkındaki ricamıza, 

13. Narha tâbi esnaf teşkilâtımızın belediye 
ile olan münasebetlerinde ve komisyonlarda ve 
esnaf temsilcisi bulundurulması hakkındaki te
mennimizin kabul edilmesi hususunda, 

14. Almanya'ya gönderilecek esnaf ve küçük 
sanatkârlarımız hakkındaki yakm alâkasına, 

15. Fuarlarda memleket dâhili ve dış mem
leketlerde küçük sanayiimize yer verilmesi hakkın
daki ilgisine, 

16. Esnafımızın iptidai maddesinin teminin
de kota tevzilerinde teşkilâtımıza gösterdiği itimat 
ve alâkasına, 

17. Esnaf ve küçük sanatkârlarımızın imâl 
ettiği Türk mamullerinin dış pazarlara ihracı hu
susundaki ilgisine, 

Arkadaşlarım bütün saydıklarımın dışında 
j daha birçok meselelerimize Ticaret Vekilinin ve 

İnkılâp Hükümetimizin göstermekte olduğu ko
laylıktan teşkilâtımızın daima inkişafa mütevec
cih hamleler yapacağını ve İnkılâbımızın bekçisi 
olarak hizmet görürken şükranlarımızı ifade ede
lim. 

Muhterem arkadaşlarım; esnafın son çıkan Ge
lir Vergisinde yüklendiği ağır külfetleri gerek 
Sayın Maliye Vekili ve gerekse Ticaret Vekilimiz 
Kurulmuş İslâhat Komisyonunda halledecekleri
ni ve esnafı ağır formalite ve külfetinden kurta
rıp basit ve takdiri bir usulle bir vergi usulü
ne bağlıyacaklarını vait buyurdular; buotıa da ay
rıca teşekkür ederim. 

I Muhterem arkadaşlarım; son olarak arz edi-
I yorum. Bütçeye fuar tahsisatı 1 milyon lira kon-
I muştu. Bu encümende 500 bin liraya indirilmiş-
I ti. Dış memleketlerde yani Cenubî - Akdeniz hav-
I zasmdaki memleketlerde açılacak fuarlara iştira-
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kimiz çok faydalı ve zaruridir. Ama bu para ile I 
bu işler-görülmez. Bunun için bu tahsisatın 1 
milyon olarak verilmesi çok yerinde olur. 

13 sayı].ı" Kanun iki taraflı anlaşmalar mevzu
unda Ticaret. Vekâletine birçok yeni mükellefi
yetler yüklediği halde kadro bakımından ve tah
sisat bakamından hiçbir imkân sağlamamıştır. 
Muhterem arkadaşlarım; fuar mevzuuna temas 
etmek istiyorum. Bilhassa memleketin sınai inki
şafı bakımından lüzumlu bir meseledir. Şunu he
men ifade edeyim ki, 14 Mayıs 1950 tarihinden 
27 Mayıs 1960 tarihine kadar bu memlekette fu
arlara değil, dış memleketlere gidenler memle
ketin dövizlerini israf eden insanlar müspet hiçbir 
§ey yapmamışlardır. 

Arkadaşlarım 27 Mayıs İnkılâbından sonra bu 
memleket esnaf ve sanatkârının inkişafı için is
tirhamlarımızın alâka görmesine candan kulak I 
veren Millî Birlik Hükümetine nasıl bir ifade I 
ile teşekkür edeceğimizi Yüksek Kurucu Meclis 
huzurunda kelime bulup arz etmek imkânından 
âciz kalmaktayım. Artık bundan sonra gelecek za« I 
manlar hep ileri adımlarla memleketi daima ışı- I 
ğa kavuşturacaktır. Geçen sene D. P. iktidarı
nın bütçesini tenkidederken istirhamlarımızı ka- 1 
bul etmek şöyle dursun gökten yağmur yağar gibi I 
bizlere ceza verip Meclisten dışarıya atan insan
lara Allah sizi bu milletin başından yoketsin ve t 
gelecek 1961 bütçesinde dertlerimizi rahat rahat 
konuşma imkânına bu suretle kavuşmuş olacağız. 
Ve sizler burada milletin dertlerine set çekme 
imkânını bulamıyacaksımz, demiştim. Bugün bu 
temennimiz arzu edildiği şekilde milletçe tahak
kuk etmiştir. Eahatça konuştum. Reis Beyefen
diden ve Muhterem Paşamdan aldığım ikazlar 
çok nazikâne ve samimî oldu. Allah bize böyle ra
hat konuşma imkânını da nasip etti rahatça ko
nuştum. Yüksek Kurucu Meclisi hürmetle se
lamlı yarak huzurunuzdan ayrılırım. (Alkışlar) I 

BAŞKAN — Sayın Enver Kırker. 
KIRKER ENVER — Muhterem arkadaşlar; 

bendeniz vekâletin teşkilâtından bilhassa Avcılık 
Müdürlüğü kadrosuna temas edeceğim. Bu Umum 
Müdürlüğün mesaisi şimdiye kadar kadro darlı- I 
ğı sebebiyle ve hakiki hüviyetine uygun, bütün 
istihsalden istimlâke kadar iktisadî veçheleriyle 
Ticaret Vekâletinin değil bir müstakil Umum I 
Müdürlük halinde idare edilmesi lâzımgeldiği ha- I 
kikatini ortaya koymak istiyorum. | 
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Muhterem arkadaşlar; Türkiye ziraat memle

keti olduğu kadar bir su mahsulleri memleketidir 
de. Bu sadece benim müşahadem değildir. Ecne
bi ve hattâ bu memleketin yetiştirdiği, tecrübeye 
sahip mütehassısların raporlarında aynen münde-
riçtir. Üç tarafı su olan memleketimiz çeşitli su 
mahsullerine sahiptir. 

Muhterem arkadaşlarım, şunu açıkça ifade 
etmek lâzımdır ki Norveç, İtalya ve Yunanis
tan gibi balıkçılıkla uğraşan bu memleketler 
müesesese müdürlüğü ile idare edilmemektedir
ler. Hal böyle iken maalesef bu müessese ha
kikî bakanlığını bulamamıştır. Bir zamanlar 
Münakalât Vekâletine, daha evvel liman hiz
metlerinde ve sonra da Ticaret Bakanlığına bağ
lı kalmıştır. Buna sebep sırf standardizasyon iş
lerine bağlı bulunması kasdiyledir. Bu müesse
se bir şef ve bir daktilo ile idare edilmiş, rah
metli Kemal Bayraklı tarafından hazırlanan bir 
rapor üzerine bu müessese senelerce bu şeki'de 
çalışmıştır. Balıkçılık mevzuunun petrol ve top
rak mahsulleri ofisleri gibi bir müessese tara
fından katma bütçeli olarak idare edilmesi za
rureti aşikârdır. Su mahsulleri hakkında gaze
telerde sık sık malûmata rastlarız. Kendilerine 
verilmiş olan soğuk hava depoları ihtiyaçları
na kâfi gelmemektedir. Sonra mecburi hüküm
lerle leyli mekteplerde ve hastanelerde su ürün
lerinin istihlâkini mümkün kılmak imkânı yok 
mudur? Bu projeyi tahakkuk ettirebilmek için 
katma bütçeli ve mütedavil sermayeli bir mües
sesenin kurulmasını hasretle arzulamaktayız. 
Zirai olan bu müessese, Ticaret Vekâletinde dar 
bir kadro içerisinde çalışmaktadır. Acaba bu 
durum daha kaç sene devam edecek? 

Bu mevzu ile ilgili olarak Hükümetten bir 
sualim olacak, günlük hayatımızda gıda sıkın
tısı çekerken bunlardan faydalanmak, halta 
bunun askere füme balık şeklinde bir gıda mad
desi halinde verilmesi düşünülüyor mu? 

Su mahsulleri mevzuunda, dünyanın hiçbir 
tarafında Allahm nasibetmediği bu ınembalar 
Karadenizden başlayıp Ege Denizi ve Akdenize 
kadar uzanmaktadır1. Hattâ İspanya'dan gelip 
boğazdan geçerken yakalanan balık cinsleri da
hi mevcuttur. Memleketimizin mâlik olduğu bu 
güzel membanın kıymetine inanarak ve bugün 
hâkim olan ruha uygun olarak bu mevzuda bir 
kamçılama yapılabilir mi? Maalesef biz bugü-
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ne kadar balıkların ancak yaşamalarına ve se
yahat etmelerine hizmet etmişizdir. 

İkinci istirhamım, muhterem arkadaşlarım; 
bilindiği gibi, Petrol Ofisi, Toprak Mahsulleri 
Ofisi, Et Balık Kurumu her sene acık verir ve 
şimdiye kadar Hazineye milyarlara malolmuş-
tur. Bütçe Komisyonunda konuşurken komisyon 
Başkanı Sayın Fikret Kuytak'm da işaret etti
ği gibi, hiç şüphesiz bu zarar Hükümetin fiyat 
politikasından ileri gelmiştir; ama bu fiyat poli
tikası üzerinde idarece durulmalı, düşünülmeli 
idi. .Zararın sebepleri araştırılmalı ve çareleri ile 
birlikte gösterilmeli idi. Bu zararların bir se
bebi de gayet tabiîdir ki, partizan idare ve ö 
idarenin bu gibi iktisadî müesseselere yerleşmiş 
elemanlarıdır. Arz etmek istediğim tedbirleıin 
biri de bu teşekküllerin bu gibi insanlardan 
kurtarılmasıdır, öğreniyoruz ki, bir kısmı da 
şimdiden yine kadrolara geri dönüyorlar. Bu 
vasfını kaybetmiş idarecilerin uzaklaştırılması 
ve bu hususun ne zamana kadar devanı edeceği 
hakkında izahat verirlerse memnun kalırız. Mâ
ruzâtını bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Sayın Enver Sökmen. , 
SÖKMEN ENVER — Muhterem arkadaş

lar, ben Sayın Ticaret Bakanından, Maliye 
Bakanından ve Yüksek Meclisinizden bütçe do-
layısiyle her hangi bir fasla yeni tahsisat ilâ
vesini değil, bilâkis Sayın Maliye Bakanına ge
lir ve döviz getirecek bir mevzudan su ürünle
rinden ; balıkçılığımızdan bahsedeceğim. 

Bu mevzuda ne kadar çok söylense hem yeri ve 
hem de sırasıdır. Fakat bu gelir kaynağının 
mevcudiyetini ve ehemmiyetini Yüksek Meclisin 
bütün önemi ile bildiğine kaani olduğum için alâ 
kalı bakanlardan bâzı temennilerde bulunarak 
sözlerime son vereceğim. 

' Beni tanıyan ve asker olduğumu bilenlerden 
lıer hangi bir arkadaşımız içinden asker olan 
bu zat balıkçılıktan ne anlar ve bu hususları 
ne suretle bilir, diye ' düşünebilir. Muhterem 
arkadaşlarım, bu temennilerim, yalnız kendi 
görüş ve bilgimden aldığım ilhamla değil. Ba
lıkçılar Cemiyeti, balık mütehassısları koope
ratifleri müdürleri ve balık ticareti ile meşgul 
iş sahiplerinin de iştirakleri ile yapılan müza
kereler sonunda tesbit edilen hususlar! öğren
dikten sonra vâki olmaktadır. 
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Muhterem arkadaşlar, yurdumuzun döviz 

kaynaklarından biri, deniz ve göllerimizde tu
tulan balıklarımızdır. Bu istihsalin bir kısmı 
mahallî, bir kısmı yurt iğinde istihlâk edilir, 
diğer büyük kışını ise ihracedilir. İşte döviz 
getiren kısım bu ihracedilt-n balıklarımızdır. 

Bugün 15 000 000 lira kıymetinde döviz ge
tiren bu ihracatın, Devletin himayesi ve iyi teş
kilâtı, tutulan balıkların kıymetlendirilmesi ha
linde birkaç misli artması işten bile değildir. 
Hattâ ilerde Türkiye'nin ihraç malları arasında 
en ön safta yer alacak bir kalem ve en çok dö
viz getireni olacaktır. 

Tabiatın yurdumuza bahşettiği bu büyük im
kân ve servetten faydalanmak ve gereken ehem
miyeti atfetmemek; her türlü gelir kaynakları
nı artırmak yolunda' büyük gayretler sarf etti
ğimiz bu devre de çok yazık olur. 

Deniz mahsulleri, Hükümetimizi hiçbir zor
luğa sokmadan ihracı mümkün olan tek ihraç 
malımızdır. Ne prim ister, ne de ihraç yeri arar. 
Deniz mahsullerimizin her çeşidinin müşterisi 
hazırdır. Hattâ hususi vapurları ile, motorla
rı ile .ayağımıza kadar gelip mahsullerimizi 
almaktadırlar. İtalya, Yugoslavya, Yunanis
tan, Bulgaristan, Romanya, İsrail başlıca müş-
terilerimizdendir. 

Sayın Ticaret Bakanından ön plâna alarak 
neticelendirilmesini rica ettiğini ilk temennim 
naylon balık ağları hakkındadır. 

Bugün bütün dünyada balık istihsalinde nay
lon balık ağları kullanılmaktadır. Bu naylon 
balık ağları, kalitesi, hafifliği, çabuk kuruma
sı, mukavim oluşu dolayısiyle balık istihsalini 
büyük mikyasta artırmıştır. 

Yakın zamana kadar yani 27 Mayıs İnkılâ
bına kadar yurdumuzda bu cins ağlar yoktu. 
Sebebi, Gümrük kanunlarımızda alelûmum naylon 
mamulleri için konmuş bulunan % 80 verginin 
bu ağların ithaline imkân vermemesi idi. Millî 
Birlik Hükümeti, memleketimizin bu büyük ih
tiyacının son defa çıkardığı 34 sayılı Kanunla 
% 10 gibi çok iyi ve müsait bir hadde indirmiş 
ve bu kanunu bu sene balık istihsali mevsimine 
girmek üzere iken çıkararak ağların gümrükler
den ucuz tarife ile çıkarılmasına imkân vermiş
tir. 

Bu keyfiyet mühim ve büyük mikyasta balık 
istihsalini sağlamış, ihracatımızı geçen senelere 
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nazaran daha da artırmıştır. 10 binlerce vatan
daşı alâkadar eden bıı kanunu çıkaranlara huzu
runuzda teşekkürü borç bilirim. 

Naylon balık ağlarının % .10 Gümrük Resmi 
ile ithali hakkı 34 sayılı Kanunla yalnız İktisadî 
Devlet Teşekküllerine hasredilmiş bulunmakta
dır. (Et, Balık Kurumu, Gima gibi) Balık avcı
lığında büyük bir değişiklik istihsalimizde büyük 
artış sağlamakta olan ve başka hiçbir işte kulla
nılmasına imkân olimıyan naylon balık ağlarını 
indirimli Gümrük Resmi tarifesi ile memlekete 
ithali müsaadesinin İktisadî Devlet Teşekkülleri 
gibi hususî, ticarî müesseselere verilmesi halinde; 
kalite, fiyat bakımından balıkçılığımıza en uygun 
bulunanlarını ithal etmek mümkün olacaktır. 

Bu sebeple hazırlandığını bildiğimiz ve arz 
ettiğim ithal imkânını sağlıyaeak olan, 34 nııma: 

ralı Kanunu tadil edecek ek kanun tasarısının bir 
an evvel kanunlaşmasının teminini rica ederim. 

Bizce âcil" olan bu temenniden sonra zaman ve 
imkân bekliyen ve tahakkuku mutlaka lâzımıgeleıı 
bâzı hususları ve temennileri arz edeceğim: 

Taze ve dondurulmuş balıklarımızın .ihracı 
için kâfi miktarda izotermi vagon veya soğuk ha
va teçhizatlı kamyon' ve deniz nakil vasıtalarına 
ihtiyaç vardır. İzoterim vagonlarının 300 e çıka
rılması alâkalılarca zaruri görülmektedir. 

Henüz memleketimizde mevcudu olmıyan fri
gorifik kamyonların ithali lâzımdır. 

Bu şekilde teçhiz edilmiş deniz vasıtalarımızın 
yanına beheri 200 ton balık nakledecek en az 5 
geminin satınalınması zaruridir. 

Balıkçılarımızın; mühim diğer bir derdi daha 
vardır : 

Karadeniz Boğazı civarında balıkçılık vasıta
larının barmabilmesini temin için küçük barınak
lar yaptırılması işi. Karadenizde hava daima 
'bozar, barınacak liman ve barınak olmadığından 
havanın bozulması halinde hemen avlanmayı terk 
•ederek boğaza çekilmek zorunda kalan 'balıkçılar 
istihsalden mahrum kalıyorlar. Fakat bu gibi 
barınakların mevcudiyeti halinde en son zamana 
kadar avlanmasına devam eder ve nihayet en teh
likeli hal ve zamanda bu yerlere sığınır. Hem 
avlanmak ve hem de tutmuş olduğu balığın, tek
nesinin ve hayatının muhafazası mümkün olur. 

Bu yüzden her sene, birçok hayat kaybedil
mekte, memleketin serveti elden çıkmaktadır. Bu 
hususun dikkat nazara alınması halinde kazancı-
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mız çok büyük olacaktır. Karadenizin bilhassa 
Rumeli sahillerinde yer yer barınakların gecik
meden yaptırılması zaruridir. Alâkalıların dik
kat nazarlarını bu hususa bilhassa çekerim. 

Diğer bâzı temennilerimiz arasında; Ziraat 
Bankasının balıkçılara yaptığı kredi yardımları 
gelir. 

6118 sayılı Kamunla Ziraat Bankası; balıkçı
lara az faizli ve uzun vadeli krediler vermekte
dir. Çok faydalı olan bu kredilerin dahilî ve hari
cî halik ticareti yapanlarla, sanayicilerine, buzha-
necilere de teşmili büyük faMe sağlıyacaktır. 

İhraç malı olan haliklardan belediyelerin mu
hafaza, tartı ve sıatış gibi hiçbir hizmeti "sefok et
mediği halde «ihraç sırasında» tahsil edilen ba
lıkhane ücret ve Resminin kaldırılması lâzımdır. 
Bu ihraç fiyatlarının pahalılaşmasına sebeboi-
maktadır. 

Fazla ve frenleyici mahiyette olan ihracat for-
malitelerinkt basitleştirilmesi ve bu işlerin güm
rüklerde bitirilmesi lâzımdır. 

Diğer bir temenni de; 
Su ürünleri ihracatımızı artırmak için kom

şu memleketlerle yapılacak ticarî anlaşmalarda 
koruyucu tedbirlerin alınması başta gelen bir hiz
met olmalıdır. 

Balık ihracatında mühim rolleri olan «soğuk 
hava.» depolarına muhafaza ve dondurma masraf
larının azaltılması için sarf ettikleri elektriğin 
ucuz verilmesi de balıkçılığımızı koruyan tedbir
ler mey anındadır. 

Diğer bir temenni, memleket dâhilinde balık 
istihlâki için Hükümetçe halk arasında lâzımge-
len propagandanın yapılması. 

Ordu teşkilâtı, yatılı okullar, hastaneler, iaşe 
ile alâkalı bütün resmî ve hususî müesseseler ve 
iş yerlerinde haftada bir gün taze veya dondu
rulmuş balıklarımızdan hazırlanmış yemeklerin 
verilmesinin usul ittihazı memleketimiz için bü
yük faydalar temin edecektir. Bu husustaki tev
ziatı Et, Balık Kurumu memleket çapında pek
âlâ yapabilir. Bu A êsile ile Et ve Balık Kuru
muna biraz temas etmek isterim. 

Hususi sektör olarak büyük bir faaliyet ve 
inkişaf kaydeden ve arz ettiğim hususlar sağlan
dığı takdirde daha büyük inkişaflarına şahit ola
cağımız balıkçılığımızın faaliyeti müşalıade edil
diği bu sırada işitiyoruz ki; Et, Balık Kurumu 
büyük masraflar İhtiyar ederek kendi nam ve he-
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sabına balık tutmak, satmak için yeniden bir teş
kilât kuruyor. Av malzemesi, motor ve saire al
mak istiyormuş. 

Gerek Bütçe Komisyonundaki konuşmalarda 
ve gerekse fiilî sahada perakende işler yüzünden 
Et Balık Kurumunun büyük zararları olduğu
nu öğrenmiş ve görmüş bulunuyoruz. Buma rağ
men ne netice vereceği daha kurulmadan belli 
olan böyle bir teşebbüsün niçin göze alındığını bi -
lemiyorum. 

Memur balıkçının; Karadenizin sert ve fırtı
nalı havasında, yağmurda, soğukta ve her türlü 
(hava şartları altında bu müessıeseye nasıl faydalı 
olacağını bilemiyorum; balığın ne büyük ceht ve 
gayretler sarf edilerek tutulduğunu, hayatları 
pahasına çalışanları görmekle mümkün olur. 

Kanaatimce Et Balık Kurumu da balık tut
mak için teşkilât kurma, balık tutup satma ye
rine her mevsimde 100 binlerce çift balığı di
ğer bir ifade ile tonlarca balığın denize dökül
mesine meydan vermiyeeek imkânları kendi ça
pı dâhilinde sağlamalıdır. Yani; alacağı ted
bir kuracağı teşkilât ile istihsalin kıymetlen-
dirilmesini, balığın çok tutulduğu zaman piya
sada satılamıyanların .mubayaasını ve muhafa
zasını, yurdun en uzak yerlerine kadar nakle-
dilebilmesi, istihsalin ihracının temini imkân
larını hazırlanmasını sağlamalı, istihsal vasıta
larının ve malzemesinin en iyilerinin yurda 
ithalini ve buna benzer hizmetlerini yapmalıdır. 
Kendisine ve balıkçılarımıza büyük zararlar tev-
lidedecek teşkilâtın tetkik edilmeden kurul-
mamasmmın teminini rica ederim. 

Bu sene balıkçılarımızın büyük gayreti sa
yesinde çok balık tutulmuştur. Ele geqen bu 
büyük fırsata mukabil gerek deniz ve gerekse 
demiryolu ile harice sevk edilecek balıklar için 
vasıta sağlanamadığından bir kısmı maalesef 
denize bile dökülmüştür. Sakıt idarenin her 
şeyde . olduğu gibi bu husustaki teşkilâtsızlığı, 
ihmali yüzünden vukubulan bu kayıplar sene
lerden beri devam etmiştir. Bundan sonra alı
nacak tedbirlerle ortadan kalkacağına eminim. 

Henüz çıkmamış olan birçok haklar ve mua
fiyetler tanıyan «Su ürünleri» Kanunu ile bu 
kanunun tatbikatına ait «Av Nizamname» leri-
nin meriyete konulması hususunun bilhassa 
bütün alâkahlarca beklenmekte olduğunu arz 
etmek isterim. 
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Balık avcılığının en büyük kısmının İs

tanbul ve civarında yapılmakta olduğu malû
munuzdur. 

Hariç memleketlere yapılan ihracat, güm
rük işleri ve her türlü muamele büyük ölçüde 
İstanbul'da cereyan etmektedir. 

Hal böyle iken Ticaret Vekâletinden su 
ürünleri işi ile meşgul olan daireden her hangi 
bir merci İstanbul'da yoktur. Lüzumuna kaa-
niiz. Sayın Ticaret Bakanından bu hususun 
tetkikini ve imkânlar bulmasını rica ederim. 

Muhterem arkadaşlar; 
Balık istihsali ve ihracı için Sayın Ticaret 

Bakanından; yurt içine ve memleket haricine 
sevk edilecek balıkların nakli için lâzımgelen 
vasıtaların temini hususunda da bilvesile Ulaş
tırma Bakanından, naylon ağların indirmeli ta
rife ile hususî müesseseler tarafından da mem
lekete ithaline imkân verecek «34» sayılı Ka
nuna «k olacak kanunun acilen çıkarılması 
hususunun da teminini yine bilvesile Gümrük 
ve İnhisarlar Bakanından temenni etmiş bulu
nuyorum* 

Yalnız bir ticaret mevzuu gibi görünen mâ
ruzâtım ve temennilerim; hakikatte her üç ba
kanın, hattâ Maliye Bakanının da alâkası ile 
tahakkuk edecek bir mevzudur. 

Millî Birlik Hükümetimizin balıkçılığımıza 
verdiği ehemmiyeti alâkalı bakanların her tür
lü müracaatlere gösterdikleri ilgi ve ibzal ettik
leri yardımların bizzat şahidiyim. Bu temen
nilerimin de aynı alâka ile tahakkuk ettirile
ceğine emin olarak ve büyük bir itimatla bek
lemekte olduğumuzu arz ederim. 

Tafsilen arz ettiğim bu temenniler 10 binler
ce vatandaşın beklediği ve ümit bağladığı iş
lerdir. Bu beklenen temenniler tahakkuk etti
ği takdirde 10 binlerce vatandaş sevinecek. 

Balık ihracı dolayısiyle bugün temin edil
mekte olan milyonlarca liralık döviz 5 - 6 mis
line çıkacak ve balıkçılığımız bir gün Devlete 
birinci derecede döviz getiren bir membağ 
olacaktır. 

Yüksek Meclisinize hürmetlerimi sunarım. 
(Alkışlar)* 

BAŞKAN — Sayın Arkan Ferhan. 
ARKAN FERHAN — Muhterem arkadaşlar; 

huzurunuzu suiistimal etmeden kısa olarak ko
nuşma yapacağım. Muhterem arkadaşlar, Ticaret 
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Vekâleti bugün memleketin mal piyasasını tan
zim etmekle vazifelendirilmiş bir müessesedir. 
Mal piyasası ise sert ve ağır tedbirlerden hoşlan-
mıyan bir piyasadır. Yumuşak hareket edilir, ok-
şıyarak muamele edildiği takdirde inkişafa maz-
har olur, dünkü krizler görülmez. Bunun bir mi
salini arz edeyim. 1946 yılında Millî Korunma 
Kanunu çıkarken o zamanın Başvekili Millî Ko
runma Kanunu çıkar çıkmaz her türlü madde 
bollaşacak ve ucuzlıyacak gibi bir zihniyetin ifa
desinde bulunmuş, sanki bir*sihir gibi bolluk ge
tireceğine inanmıştır. Ama hâdiseler onu tekzib-
etmiş ve o zaman tenkid edenleri de teyidetmiştir; 
binaenaleyh arz ve talep nerede olursa olsun bu 
kanunlar içinde mevcudolacaktır Bu gibi sert 
tedbirlerle bakanlığın hareket etmemesini tavsiye 
etmekteyim. Bakanlığın esas vazifesi piyasanın 
tanzimi ile lâzımgelen tedbirlerin alınmasından 
ibarettir. Bu bakanlığın bünyesinde dış ve iç ti
caret mevzuu diye iki mevzu vardır. Bu iki mev
zuda da istihsali düşünmek lâzımdır. Türkiye'
nin bir istihsal dâvası vardır. Fazla istihsal mec
buriyetindeyiz. Ancak bu istihsali salim bir yola 
götürmemiz lâzımdır. Mümkün olduğu kadar faz
la çalışmak, fazla istihsal etmek ve satmaktır. Bu 
işte ihracat dâvası bizim karşımıza çıkmaktadır. 
Dış ticaret açığı diye bir şey veriyoruz. Bununla 
karşımıza bir dış ticaret mevzuu çıkıyor. Bun
lardan birisi ihraç maddeleri nelerdir? Esasen 
başlıca ihraç maddelerimiz malûm. Tütün, krom, 
incir ve üzüm. Seneler senesi bu aynı şekilde de
vam eder gider. Bunların da Türkiye'ye ne ka
dar döviz getirdiği de malûm bir keyfiyettir. 
Onun'için tediye açığını kapatmak maksadiyle ye
ni ihraç maddeleri bulmak lâzımdır. *Bumu yanı -
basıcıda bizim mallarımıza ihtiyaç gösterecek ye
ni pazarlar bulmak zorundayız. 

Bugün gerek Afrika'da, gerekse Asya'da 
yeni kurulmuş birçok devletler vardır.* Bunlarla 
iktisadî bakımdan münasebetler tesis etmek su-; 
retiyle kendi mallarımızı satacak pazarlar temin 
etmek mecburiyetindeyiz. Bilhassa müslüman olan 
memleketler, zanmmca bizim mallarımıza karşı 
fiyatlar bakımından bir müsavat olduğu takdir
de, tercih göstereceklerdir. Ancak bir husus var
dır ki, bu memleketteki mallar, bu memlekette 
istihsal edilen maddeler bizim memleketimizin 
istihsal maddelerine müşabehet arz etmektedir. 
Bunu anlaşmalarla ihracetmek mümkün olabi
lir. İhracat mevzuunda mühim- bir derdimiz de 
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var; numune gönderilmesi meselesi. Gülyağı bi
liyorsunuz kıymetli bir meta olarak ihracedilir, 
ihraçtan evvel de numune gönderilmek lâzımdır. 
Gümrük mevzuatımız ancak 4 gramlık bir şişe 
içinde numune göndermeye müsaittir. 4 gram
lık bir şişe yerine varıncaya kadar bir gramı dö
külmekte bir gramı da uçmaktadır. Gönderilen 
yerde bunun bir lâboratuvar tahlili yapılacak
tır 2 gram yağ ile bu nasıl yapılır ve vasfı nasîl 
anlaşılır. Binaenaleyh bunun üzerinde durmak 

, iktiza eder. Bir malın gönderilmesi için akreditif 
açılabilir. Bunların da kolay şekilde memleket dı
şına çıkmasını temin etmek lâzımdır. Biraz ev
vel konuşan Muhterem Paşam balık mevzuu üze
rinde durdu. Bu memleketin en büyük ihraç 
maddelerinden birisi de balıktır. Ticaret Bakanlı
ğından ihracat miktarım aldım, dört beş aylık ih
raç dört buçuk milyon dolara baliğ olmuş. Bu 
rakam ümit verici bir rakamdır. Et Balık Kuru
mu balık tutmak usulünden vazgeçtiğine göre de- . 
po ve muhafaza yoluna girdiği malûmdur. Ba
lık öyle bir mevzudur ki satacağınız zaman müş
teri bulamazsınız. İstendiği zaman da balık bula
mazsınız. Onun için muhafazası şarttır. Biz pa
halı satmak istediğiniz zaman ancak komşuların 
ihtiyacı olduğu! anda satabilirsiniz. Onun için mu
hafazayı tercih etmek daha iyidir. Son aylarda 
takibedilen yol bu şekildeki semeresini vermiş
tir. Bu bakımdan Bakanın hareketini şayanı şük
ran buluyorum. 

İkinci olarak temas etmek istediğim mevzu, 
konserve balık, mevzuudur. Balığı konserve balık 
şeklinde ihiracetmekte daha büyük faydalar var
dır, çünkü memleketimizde çıkan ender balıkla
ra bilhassa Orta - Doğu memleketleri büyük rağ
bet göstermektedir. Hele bunları konserve halin
de ihracettiğimiz zaman kendimize büyük bir 

' döviz kaynağı temin etmiş olacağız. • 

Konserve.balık mevzuu ile ilgili olarak Mar
mara havzasında bir tesis kurulmuştur. Fakat ne 
yazık ki, eski devrin zihniyeti sebebiyle kurul
muş olan bu şirket dağılmak mecburiyetinde kal
dı. Şimdi bu tesisler Marmara havzasında ölü bir 
vaziyettedir. Bu tesisleri yenibaştan ele almak-

1 ta büyük faydalar vardır. 

J İthalât meselesine gelince; ithalât seneler 
! senesi bu memleketin başına bilhassa 1944 den 
| sonra büyük bir dâva halinde belâ olmuştur. 
I 1954 den 1958 yılına kadar aynı surette devanı 
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etmiş fakat 1958 de kotalar yolu açılmıştır. 
i thalâtta serbest rejime yer vermek hem itha
lâtı kolaylaştırır, hem de memleket ihtiyacı 
olan malların daha kolay ve süratle teminine 
imkân sağlar. Onun için bendeniz kotaların 
çok faydalı olduğuna kaaniim. Bu kotanın di
ğer bir karakteri de sınaî sektöre iptidaî mad
de temini bakımından daha fazla ehemmiyet 
vermiş olmasıdır. Bu, kotanın iyi bir tarafı
dır. Bâzı şikâyetler olmaktadır. Onu da söyle
mek istiyorum. Sanayie yapılan tahsisler üze
rinde dururken, bilhassa tâli maddelerden ka
çınmak lâzımdır. İthalâtçı tüccarların iş saha
sına sanayici olarak müdahale ettiği ileri sü
rülmektedir. . Bu mevzuu tetkik ettim, görüşle
rimi arz edeceğim, aksi kanaat mevcutsa onu 
göre hareket edilir. 

Bir de dış ticaret ataşelikleri mevzuuna te
mas etmek istiyorum. Ticaret Vekâletindeki 

* arkadaşlar gücenmesinler bu mevzuda Ticareı 
Vekâleti mensuplannm vazifelerini hakkiyle 
yaptıklarına kaani değilim. 

Bilhassa şu noktayı açıklamak istiyorum, 
dış ticaret mevzuunda dışarıya giden memur
lar, maalesef memleketten ayrıldıktan sonra ' 
Vekâletle alâkasını kesip gidiyorlar. Sanki 
bunları memleketle hiçbir alâkaları yokmuş 
gibi hareket ediyorlar. Hattâ söylemek istemi
yorum ama zengin oldukları memleketin te
baası olmuş gibi hareket ediyorlar. Memleket
te ne oluyor, ne bitiyor, orada ne oluyor, ne 
var, hiçbir şeyden haberi yoktur. Bu durumu 
bir misalle arz etmek istiyorum. Vekâlet dışar-
daki melas fiyatlarını ticaret ataşesinden öğ
renmek istedi, ticaret ataşesini göndermiş ol
duğu cevap ise, üzüntü ile söyliyeyim, melas 
fiyatları değil, şeker kamışı fiyatları üzerinde 
yapılan piyasa etüdü bize gönderilmişti. Biz * 
melas fiyatlarını soruyorduk, o şekerden bah
sediyordu. Bu ataşenin artık faydalı olduğu
na, olacağına kaani değilim. 

Muhterem arkadaşlar, ortada bir piyasa 
durgunluğu: meselesi bahis mevzuudur. Ben 
burada hareket noktasını iki türlü alacağım. 
Bundan evvelki devrede, 1953 yılından önceki 
enflâsyonist gidiş neticesinde piyasadaki para 
artışı dolayısiyle ticarette bir hareket olmuş
tur. Bu hal 1958 yılma kadar gelmiştir. Buna 
normal bir devir demek imkânı yoktur. 4 
Ağustos kararlarından sonra bir duraklama 

başlamıştır. 1959 da işlerde bir durgunluk baş
lamış, nihayet son günlerde biraz daha artar 
vaziyete gelmiştir. 

1953 senesinden 1958 senesi 4 Ağustosuna. 
kadar olan daralmayı anormal olarak kabul et
mek lâzımgelir. 

Ancak bugün sıkıntının süratle geçmesine 
imkân yoktur. Serbest hayatta çalışmış bir ar
kadaşınız olarak, birçok müşahedelerim olmuş
tur. Bir tanesini arz edeyim. Hanın bir kapı
sından 910 kuruş fiyatla giren bir balya pa
muk öbür kapısından çıkarken farklı fiyatla 
çıkıyor. Bunun en sert tedbirlere rağmen önüne 
geçilememiştir. Geçilemez, çünkü arz ve talep 
kanunu işidir, Millî Korunma işi eleğidir. 
Bugünkü durgunluğun bellibaşlı sebebi psi
kolojiktir. İhtilâlin yarattığı bir durumdur 
bu. Bu durum normale döndükçe çekilen sermaye 
yavaş yavaş piyasaya girecektir. Zaten böyle 
bir hareket de başlamıştır. Her ne kadar vergi 
zam kanunlariyle sermayenin piyasaya akını 
tekrar durmuştsa da, bu da zamanla geçecek ve 
serîmaye hareketleri tekrar bağlıyacaktır. Eli
mizdeki bütçe enflâsyonist kaynaklara batş vür-
madıkça, kredi muslukları ayarlı tutuldukça 
ve yatırımların da en kısa zamanda harekete 
geçmesiyle önümüzdeki aylarda piyasadaki dar
lığın ortadan kalkacağı şüphesizdir. 

Son olarak müşterek pazar mevzuuna temas 
edeceğim: 

Bu mevzu üzerinde çok konuşulmuştur. Fa
kat hükümet olarak, müşterek pazarla olan 
münasebetlerimizin durumu neldir bilmiyoruz. Yu
nanistan girdi, yalnız biz kaldık. Girilsin mi giril
mesin mi bir noktai nazar dermeyan etmiyecelim. 
Girilmesinde fayda olduğu takdirde girilmesi 
lâzımdır. Bir fayda yoksa girilmemesi lâzım
dır. Ancak hudutları nerelere kadar gitmiştir. 
Bunun bizler için bilinmesinde fayda vardır. 

Burada sözlerime son verir, hepinizi hür
metle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN —- Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğü ve Karayolları Genel Müdürlüğü bütçe
lerine ,oy verme muamelesi bitmiştir. 

Sayın Ahmet Şener. 
ŞENEE AHMET — Muhterem arkadaşlarım', 

bendeniz Ticaret Vekâleti hakkında üç konu 
üzerinde konuşacağım. 
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Birincisi; bu kürsüden, bu Meclisin açılışın* 

dan beri söylenen ziraî kredi hakkında ve Zi
raat Bankasının durumuna dairdir. 

Diğeri; Karadeniz Bölgesini kapsayan Fisko 
Birlik hakkında bâzı temennilerde bulunmak. 

Üçüncüsü ise; Tarım Kredi Kooperatifleri 
üzerinden bâzı temennilerde bulunmak olacaktır. 

Ziraî kredilerden bahsetmeden evvel Ziraat 
Bankasının durumunu daha iyi kapsaması bakı
mından şu hususu arz edeyim: 

1958 yılı millî gelir rakamlarına göre, ziraî 
hasılat 15 milyar 822 milyon Türk lirasına balîg' 
oluyoı. 

Bu hâsılanın yılda % 5 arttığını kabul eder
sek 1961 de bu tutar 18 milyar küsura baliğ | 
olmuştur demektir. Yurdumuzda ziraatte ha
sılat sermaye nispetinin % 3 olduğu kabul edi
lirse, gerekli sermaye tutarı da 54 milyon civa
rında olması gerekir. Bunun dörtte biri olarak 
yıllık kredi hacminin 10 milyar küsur olduğu 
görülür. Nispet % 20 olarak göz önüne alınırsa 
gerekli kredi 11 milyara baliğ olur. 

Diğer taraftan mevcut araştırmaya göre, iş
letmelerimiz, vasati sermaye olarak 33 bin li
ra-.kullanırlar. Bunun 16 bin lirası gayrimen
kul sermayeye bağlanır. Bunların işler serma
yesini göz ününe alırsak, niçolmazsa % 20 sini1 

karşılayacak bir krediye ihtiyacı olduğu görü
lür ve bu da vasatî olarak 3 200 lira eder. Her 
sene bunlar Mecliste söylenir. Küçük çiftçiye 
yetecek kredi plasmanı yoktur. 

Bu hesaplara göre, umumî kredi hacminin 
5 - 10 milyar lira arasında olduğu anlaşılır. 
Bu plasman hacmini Ziraat Bankasına temin et
mek: lâzımdır, aksi halde çiftçiden daha fazla 
istihsal yapmasını istemek, beklemek hayal 
olur! 

Bu kredinin temin1 edilmesi için bir teklif
te bulunacağım. 3202 sayılı Ziraat Bankası Kre
di Kanununa göre bulgun, verilen krediler, çift
çiyi tatmin edecek durumda değildir. Seneler
ce bunun tatbikatı aksak bir şekilde devam et
miştir. Halk bankaya geldiği zaman, alacağı 
borcu han köşelerinde, otellerde yedikten son
ra köyüne döner. 

Ziraat Bankasının mahallî limiti dar, 'hal
kın borçlandığına değmemektedir. Hiç'bjir kü
çük çiftçi faydalı bir şekilde kredi alamamak
tadır. Ziraat Bankasının teşkilâtının vermiş ol
duğu raporlar nazarı itibara alınmadığı müd-
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detçe Ziraat Bankasından yine çiftçi fayda-
lanmayacaktır. Bugünkü kredilerimizin toprak 
barem dereceleri mahalline göre ayarlanmış bu
lunuyor. öyle bir barem yapılmıştır ki, sağın
da dere Bolunda çalılık olduğu için çiftçi kredi 
alamaz. Bunun bir şekle sokulmasını ve köy
lüye yardım imkânı aranmasını ve onun bu ara
da işlerinin kolaylaştırılması ve bu meyanda 
meselâ krediyi bankada değil köyünde vermek 
suretiyle onu mutazarzır etmemenin yollarını bul
malıyız. Ve onu memnun eteneliyiz. 

Elimde Ziraat Bankasının, Krediler Nâzım 
Heyetinin bir raporu var; orada şöyle diyor; 

x «bu takdirde yeni kredi talep ve ihtiyaçlarının 
karşılanması banka imkânlarının sair suretle 
takviye olunmasına vabeste görülmektedir.» 
Buradaki listeden anlıyorum 'ki bankanın 
umumî plasman yekûnu 2 200 000 liradır Bu 
tamamen plase, edilmiştir. Küçük çiftçiye ve
rilecek tek kuruş yoktur. Dış ve iç pazarlara 
malların sevk edilmesi gerekiyorsa zirai kre-
dilerin verilmesi şarttır. Bu verilmediği tak
dirde bu memlekette istihsal ancak (müstahsi
lin elde ettiğini kendisinin yemesine yetecek
tir. Pazara, piyasaya (hiçbir şey götüremiyecek 
demektir. • 

Arkadaşlar Karadeniz bölgesinde '210 bin 
hektar salhada fındık istihsalinin değerlendiril
mesi gerekiyor. Bununla görevli bir Fisko 
Birlik vardır. Ve bu Birlik Ticaret Bakanlı
ğına bağlıdır. Bu birliğin 36 bin aktif üyesi bu
lunmaktadır. Yılda 76 bin ton fındık istihsal 
edilmektedir. Rize'den Artvin'e uzanan saha
yı kaplar fındık. Ticaret Bakanlığının sami
miyetinden şüphe etmem, fakat burada hiçbir 
esaslı müdahale olmadan gereği gibi bir değer

lendirme nasıl olur? Fakat şunu hemen söy-
liyeyim ki bir umum müdür tâyin edilir ki, 
emin olunuz fındığı çerez olarak görmüştür, 
hiçbir suretle bu hususta bilgisi yoktur. Tat
bikat böyledir şimdiye kadar. Şunu da arz ede
yim ki, fabrikasyon alarak yapılmakta olan çu-
vallama da ihracata mâni olan hallerin karşı
lanması hiçbir suretle düşünülmüyor. Fındık 
çuvallara doldurulunca haşere üşüşüyor, hiçbir 
zirai mücadele yapılmıyor. Ticaret Bakanlığın
dan gelen müfettişler dalhi bu bakımsızlığa mâ
ni olamıyorlar. 

7 senedir, 66 bin müstahsil kâr edemiyor. 
Fındık kabuğunu yakmak için tonuna 13 îi-
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ra dahi vermezler. Rica ediyorum, Ticaret Ba
kanı arkadaşımız bu işi organize etsin, tedibir-
lerini alsın. 

Karadeniz 'bölgesi yağmurludur. Hasat 
yağmur mevsiminde yapılır. Toplanan fındık
lar ambarsızlık yüzünden yağmurun altında 
çürür. Ambar kimyası diye bir şey yoktur. 
Memlekete 200 milyon liralık döviz getirmekte 
olan fındık ihracı için ambarlama meselesinin 
halledilmesi lâzımdır. 

İhracatın artırılması için kurulmuş olan 
birlik, alıcı memleketlerle gerekli anlaşmaları 
yapamamıştır. Tonu 60 dolardan satış yapılır
sa her halde bu memleketin müstahsili zarara 
uğramış olur. 

Fındıklarımızın muhafazası için iyi depola
ma şarttır. 

Kooperatif memurlarının durumu iyi değil
dir. 250 - 300 lira para alıyorlar. Bunlara yar
dım da bir zarurettir. 

BAŞKAN — Devlet Şu îşleri 1961 yılı büt
çesine (200) iştirak olmuştur. (3) çekinser, (9) 
ret, (188) kabul vardır. Devlet Su îşleri Bütçesi 
(188) reyle kabul edilmiştir. 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1961 yılı Büt
çe Kanununa (195) oy verilmiştir. (175) kabul, 
(20) ret, (4) çekinser vardır. Kanun (175) oyla 

kabul edilmiştir. 

Başaran Sami, 
Buyurunuz. 
BAŞARAN SAMI — Arkadaşlar; ticarî ve 

iktisadî sıkıntılarımız mevzu üzerinde biraz dur
mak için söz aldım. Bugün bu memlekette ki
minle konuşursanız konuşunuz, hemen iktisadî 
ve ticarî hayattaki sıkıntıdan bahsetmesi gözden 
kaçmiyaeak bir keyfiyet olarak görülmektedir. 
Şu halde ortada bir şey var, demek oluyor; böyle 
olunca da gerekli tedbirlerin alınması zarureti 
ortaya çıkıyor. Bugün artık iktisadî hayata yön 
vermek milletlerin ve hükümetlerin en belli-
başlı vazifelerinden biridir. Bu husus gün geç
tikçe ehemmiyetini artırmaktadır. Arkadaşlar, 
fertlerin gerek ailelerine ve gerekse milletine fay
dalı olabilmek için evvelemirde kendi maddî var
lıklarının devam ettirilmesi gerekir. Zira gerek • 
bedenî, gerekse fikrî çalışmaların yapılabilmesi 
fertlerin maddî varlıklarını devam ettirmelerine 
bağlıdır. Bunun devam ettirilmesi ise, cümleni
zin yüksek malûmu olduğu üzere, bu kimselerin 
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oldukça iyi bir şekilde yiyip içmelerinin ve gi
yinmelerinin sağlanmasiyle mümkün olacaktır. 
Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur. Evet ar
kadaşlar, fertler kendi varlıklarını devam ettir
mektedir ki, gerek millete, gerekse ailesine yar
dımcı ve faydalı olabilirler. O halde fertlerin de 
kendilerini bu bakımdan güven içinde hissetme
leri için, gereği gibi yaşamaları için seçtikleri iş 
dallarında huzur ve güvenle çalışmaları ve bu 
çalışmaların, harcadıkları emeğin karşılığını 
almaları gerekir. Bunun böyle olduğuna kaani 
bulunmaları da tabiîdir. Bu da, zannediyorum 
ki, müstakar bir iktisadî ve tiearî nizamın ku-
rulmasiyle mümkün olabilir. Kanunlar ve pren-

* sipler mevcuttur. Bu Sayın Ticaret Bakanımız 
ve kıymetli mesai arkadaşlarınca da malûmdur. 
Bu itibarla, bendeniz burada, bundan bahsedecek 
değilim. 

Yukarda, memleketin bir iktisadî sıkıntı için
de olduğundan bahsettim. Bugüne kadar bunun 
tabiî olduğunu kabul etmek lâzımgeldiğini ilâve 
etmek isterim. 

Elbirliği ile 27 Mayısta bir İnkılâp yaptık. ' 
Tamamiyle bir inkılâp hüviyetinde, olan bu ak 
ihtilâl sebebiyle iktisat ve ticaret hayatında el
bette bir duraklama olacaktı, bekleniyordu, bu 
oklu. Bu duraklamayı sona erdirmek için yeni ve 
faydalı yollar bulunmaya çalışıldı. Ancak, bu 
duraklama bugüne kadar sona ermesi lâzımdı. 
Artık duraklamanın bitmesi, piyasadaki hareke
tin başlaması icabeder. 

Bütçe kabul edilmektedir. Artan masrafların 
karşılığı, yeı." vergilerle halktan toplanacak, 
Hükümete tevdi edilecektir. Bütün mânasiyle, 
vatandaşlar iktisadî mânada bir kıpırdama için 
bütçenin tatbik a konmasını beki emektedirler. Bu, 
cemiyetimizi a refah içinde olması mânasına gel
mez. Bugün milletlerin her mânada kuvvetli ol
ması demek, kabiliyet ve sarf ettiği emek nispe
tinde millî gelirde vukua gelecek artışla, topye-
kûn ulaşılacak refah,ile ölçülmektedir. O halde 
bizim de iktisadî alanda kendimize hareket nok
tası olarak bu prensibi seçmemiz icabeder ve za
manı da gelmiştir. Silâhlı Kuvvetlerin bu yolda 
sarf ettiği gayretleri burada şükranla yâdetmek 
isterim. Artık bugünkü hükümetler daha geniş 
imkânlara sahip bulunduklarından yeni bir ikti
sadî. nizam kurulmanın zamanının geldiğini de 
arz etmek isterim. Bu nizamın kurulması için 
salahiyetli yüksek merciler tarafından gereken 
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tedbirlerin süratle alınmasını candan diler; he
pinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Abdülkadir Okyay. 
OKYAY ABDÜLKADÎR — Muhterem ar

kadaşlar, ben bütçe üzerinde konuşacak değilim. 
Ancak, Ticaret Vekâletini ilgilendiren en mü
him bir konu üzerinde bir temennide bulunaca
ğım. 

Arkadaşlar, bir memlekette iktisadî güç, ser
mayelerin bir araya gelerek büyük şirketler ku-
rulmasiyle ve işlemesiyle kaimdir. Bizde kaç tane 
muntazam çalışan ve itimada şayan şirket göste
rilebilir? Niçin böyle şirketler kurulamıyor biz
de? Çünkü, şirket ortakları arasında daima hile 
ve ihtilâflar mevcuttur. Bunlar mahkemeleri 
uzun uzun meşgul etmektedirler. Büyük şehirle-

, rimizde Ticaret Mahkemesi varsa da dâvalarının 
temposu başkadır. 

İstirhamı m şudur ki; ticarî dâvaların süratle 
görülmesi ve ortaklar arasında suiistimal yapan
lar, hile yapanlar, güveni sarsanlar hakkındaki 
müeyyidelerin şiddetlendirilmesi gerekir. Küçük 
sermayelerin bir araya gelmesine ve bunu sağlı-
yaoak kanunlara çok büyük ihtiyaç vardır. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (4-lkıŞİar) 

BAŞKAN — Sayın Ulusoy, 
ULUSOY HÜSEYİN — Sayın arkadaşlar, 

Ticaret Bakanlığından bâzı temennilerde bulu
nacağım : Yaş meyvaların ambalajlarının iyi ya
pılabilmesi için bâzı tedbirlerin alınması. 

Yaş meyva alıcısı memleketlerin taleplerinin 
esaslı şekilde tetkik edilerek istihsal mmtâka-
ları halkının haberdar edilmesi, yani istihlâk 
memleketleri ile istihsal memleketleri arasında, 
bir irtibat kurulması lâzımdır. Yaş meyva için 
ambalaj mühimdir. Alıcı bilhassa ambalajlama
ya dikkat etmektedir. Fakat istihsal mmtaka-
larındaki halkın bundan haberi yoktur. Ticaret 
Bakanlığının, istihsal bölgelerindeki halkı bu 
bakımdan aydınlatmasını rica ediyorum. 

üçüncü bir temenni var. Elma, portakal ve 
şâir meyvaların ihracında birtakım güçlükler 
vardır. Meselâ istihsal mmtakasmda yapılan bir 
ambalaj limana gelinceye kadar bozulmaktadır. 
Orada yeniden kontrol ediliyor, bu lüzumlu. 
Ama, esas kontrolün istihsal bölgelerinde ya
pılması daha doğru olur. Ambalajın bozulması, 
meyvalarımızm çürümesine * sebebolmaktadır. 
Bu yüzden ihraç memleketlerinde mallarımız re-
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füze edilmektedir. Bu bakımdan Ticaret Bakan
lığının ambalajlamayı istihsal mmtakasında 
kontrol etmesi zaruridir. 

Yaş meyva ihracı için kuru üzüm ve incir
de olduğu gibi bir prim sisteminin tetkikini ri
ca ediyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Saym Âdil Vardarh. 
VARDARLI ÂDlL — Muhterem arkadaşla

rım, ben kısa ve öz konuşacağım. Hep biliyorsu
nuz sakıt iktidar zamanında bir esnaf bankası 
kurulmuştu. Fakat bu banka esas gayesinden 
senelerce uzak bir şekilde çalıştırıldı. Yani Es
nafa kredi verilmesi yerine iktidarın kendi 
adamlarına kredi veren bir istismar müessesesi 
haline getirildi. Bugün bu banka hemen hemen 
muattal bir hale getirilmiş bulunuyor. Bir bu
çuk milyon esnaf kredi sıkıntısı çekerken bu 
bankanın kapatılması bence doğru olmamıştır. 
Benim ricam şudur; bu bankanın yerine, hiç ol
mazsa Halk Bankasının esnafa kredi vererek 
onlara yardımcı olmasını diliyorum. 

Yine bir zihniyet; birçok defa kürsüye çı
kan arkadaşlarımız şunu soyuyorlar ki; hemen 
zam olunca esnaf akla geliyor. Biliyorsunuz bu 
zihniyeti memlekette yaratan sakıt iktidardır. 
îlk defa zam inhisarlardan başlamıştır. Bugün 
namuslu ve dürüst bir esnaf hiçbir suretle zam 
yapmamıştır. Yapılacak olan memura, camlar ta
mamen esnafın lehinedir. Küçük esnaf zam ya
pacak değildir. Biz son yapılan zamlardan bil
hassa memnunuz. Memlekette memurlara zam 
yapıldı diye esnaf da zam yapar, yapacaktır, 
zihniyetini reddetmekteyiz. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Ziya müezzinoğlu. 
MÜEZZİNOÖLU ZIYA — Muhterem arka

daşlarım, benden evvel konuşan muhtelif hatip 
ti 

arkadaşlar Ticaret Bakanlığının faaliyet sahası
na giren konularda çeşitli görüşlerini açıkladılar. 
Bendeniz dış ticaret politikası ve bunun tatbi
katı üzerinde kısaca durmak istiyorum. 

Yüksek Heyetinizin malûmu olduğu üzere, 
öteden beri bu alanda iki dâva devam edip gel
miştir. Bunlardan birisi, dış ticaretimizde ale
niyet ve umumiyetin tesisi, ithalât programları
nın aralıksız olarak tatbiki şeklinde tecelli et
miştir. Nitekim Millî Birlik Hükümetleri dış ti
caret meselesi karşısında, Komitenin verdiği di-
Tekliflerle iki nokta üzerinde* hassasiyetle du
rulduğunu görüyorum. 
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Millî Birlik Hükümetleri zamanında, dış ti- | 

caret politikasının tatbikatı gözden geçirilecek 
olursa, şunu müşahede ederiz. Dış ticaretimizin 
tatbikatında aleniyet ve umumiyet tesis edil- I 
mistir. Bu mesainin açık tecrübeleri nazarı dik- I 
kate almdıği takdirde samimiyetle kaydetmek* 
icabeder ki, ithalât programlan en ince tefer- I 
ruatma kadar zamanında ve dikkatle tatbik I 
edilmekte olduğu görülür. I 

İthalâtın aralıksız ve arızasız olarak devam 
etmesine gelince: Hükümet bu senenin progra- I 
mmda 518 milyon liralık bir ithalâtı kararlaş- I 
tırmıştır. İlk 6 aylık kısmı tatbik edilmekte I 
bulunmuştur. Bu ilân edilen program zamanında I 
açıklandığı gibi tamamen finanse edilmiş bulun- I 
maktadır. İhracat gelirlerimizden mütevellit dö
vizlerin dışında kalacak açık Avrupa İktisadî İş I 
Birliği Dairesinden ve Milletlerarası Para Fo- I 
nundan temin edilen 88 milyon dolarlık kredi- I 
ilerle karşılanmış bulunuyor. Binaenaleyh araya I 
fevkalâde bir sebep girmediği takdirde, yani İh- I 
racatımızda beklenmedik bir düşüş vukubulmadı- I 
ğı ve arz edilen kredi anlaşmalarının tatbikatında. I 
şu veya bu şekilde bir güçlük tezahür etmediği I 
takdirde bu programın aralıksız ve arızasız ola- I 
rak tatbik edileceğinden emin olmamız lâzım I 
gelmektedir. Bu sene için durum böyle olmakla I 
beraber nazarlarımızı biraz daha istikbale tevcih I 
edersek memleketimizin bu mevzuda ciddî bir du- I 
rumla karşı karşıya (bulunduğu müşahade edilir. I 
Bunu müsaade edilirse bir iki rakamla Yüksek I 
Heyetinize arz etmek istiyorum. Yapılan tetkik- I 
lere göre memleketimizin carî ithalât ihtiyacı tak- ; I 
riben 400 milyon dolardır. Bunun yanında nak- I 
liyat ve sigorta gibi muameleler dolayısiyle her I 
sene 30 milyon dolar gelirlerimiz dışında ödeme '. I 
yapmak zorunda kalıyoruz. Yine dış borç olarak I 
60.milyon dolar ve dış borçlar taksiti olarak da I 
70 milyon dolar ödemek zorundayız. I 

Keza evvelki seneler kredili ithalâtı için her I 
sene 35 milyon dolar ödemek zorunda kalıyoruz. I 
Bu suretle her yıl 570 milyon dolarlık bir ödeme I 
muvazenesi karşısında bulunuyoruz. İhracat dö- I 
vizimiz 360 milyon dolar olduğuna göre bu iki I 
rakam arasında tediye muvazenemizde her sene I 
200 y 220 milyon dolar bir açıkla karşıkarşıya I 
bulunuyoruz demektir. Bu açığı kapatmak için I 
Amerikan Yardımı olarak ük elde her sene 80 - I 
100 milyon dolar ekonomimizin hizmetine âmâde I 
tutulmuştur. Bu imkânın bugünkü konjonktür | 
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içinde de devam etmesi için sebepler vardır. Fa
kat buna rağmen yine de bir açık karşısında bu
lunduğumuz bir vakıadır. Bu açıkların, mazide 
kısa vadeli krediler ve taksitler halinde karşılan
ması düşünülmüştür. Şimdiki açık bundan ileri 
gelmektedir. Bu fark istikbalde nasıl karşılana
cak? Tediye muvazenesi yine bir mesele olarak or
tada durmaktadır. 

Şunu artz edeyim ki, rakamlarda sadece câri 
ihtiyaç nazara alınmıştır. Ekonomik kalkınma 
mecburiyetinde olan memleketlerde yatırım yap
mak bir zarurettir. Bizim memleketimizde ya
tırım yapmak demek, büyük ölçüde ithalât yap
mak demektir. Mevcut tesislerimizi yenilemek 
için yatırım yapmak mecburiyetindeyiz. Yatırım 
ve yenileme ithalâtı artırır. 

Bunu nazarı dikkate aldığinuz takdirde, taib- % 
İbnun kıymetlendirilmesi, tediye muvazenesinin 
buna göre halledilmesi lâzımdır. 

Şunu hatırlatmak isterim ki, bu dâva bize 
münhasır bir dâva değildir. Hemen hemen az 
gelişmiş bütün memleketlerde bu mesele vardır. 
Türkiye ile bâzı az gelişmiş memleketlerin muka
yesesini yaptığımız takdirde, görülür ki, aynı sı
kıntılar onlarda da vardır. 

Filhakika Avrupa İktisadî İş Birliği memle
ketlerine dâhil olan memleketlerin mukayeseleri 
yapıldığı zaman, şöyle bir netice ortaya çıkıyor. 
Bunu Yüksek Heyetinize arz etmek isterim. 

Türkiye nüfusu 27 milyon 800 bin, ihracat 
gelirleri 326 milyon dolar, görünmiyen gelirler 
25 milyon dolar, umumî döviz gelirleri 351 mil: 

yon dolar, adam başına döviz geliri 12 dolar. 
Buna mukabil Yunanistan : Nüfusu 8 mil

yon 700 bin, ihracat gelirleri 209 milyon dolar, 
görünmiyen gelirler 260 milyon dolar, yekûn 
469 milyon dolar, nüfus başına döviz geliri 54 
dolar. 

İspanya : Nüfusu 30 milyon, ihracat gelir
leri 804 milyon dolar, görünmiyen gelirler 468 
milyon dolar, umum gelirler 1 262 000 000 do
lardır, nüfus başına döviz geliri 42 dolar. 

Portekiz : Nüfusu 9 milyon, ihracat gelir
leri 212 milyon dolar, görünmiyen 149 milyon 
dolar, yekûn 361 milyon dolar, nüfus başına 
düşen gelir 40 dölâr. 

Muhterem arkadaşlarım; görülüyor ki Tür
kiye bütün bu memleketlere nazaran en aşağı 
kademeyi işgal ediyor ve vasati olarak gerek 
Yunanistan, gerek İspanya ve gerekse Porte-
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kiz'le nüfus başına isabet eden döviz geliri mem
leketimizin aşağı yukarı 3 misli civarında bu
lunmaktadır. Bu durumu nasıl halledeceğiz? Bu 
mesele de öteden beri memleketimiz içinde ve 
dışında muhtelif zaviyelerden tetkik mevzuu 
yapılmış ve muhtelif raporlara mevzu teşkil 
etmiştir. Türkiye'nin, kalkınmasına devam ede
bilmesi için mecburî olan yardım ve kredi ihti
yacı hakkında alınacak tedbirler yanında dö
viz gelirlerini de artırmak zorundayız. Bunun 
için başvuracağımız membalar da ortaya kon
muştur. Bunlardan birisi ihracat, diğeri de 
turizm olarak yer almaktadır. O halde Türkiye 
evvelemirde ihracat gelirlerini artırmak zorun
dadır. Nitekim Millî Birlik-Komitesi tarafından 
Hükümete verilen direktiflerde buna da işaret 
edilmiştir. Şu halde ilk elde bir ihracatı geliş
tirme plânına şiddetle ihtiyaç vardır. Geçen ay
larda kabul edilmiş olan bir kanunla bir ihracatı; 
geliştirme merkezi kurulmuştur. Fakat bu mer
kez Türkiye'yi istenilen duruma getirmekten 
uzaktır. Bu dâva, bugün bu merkezden uzak 
bir dâva olarak ele alınmak gerekir. Çünkü bu 
merkez bizi istediğimiz neticeye ulaştırmaktan 
henüz çok uzaktır. 

Saniyen, turizm gelirlerimizi de artırmak
tayız. Bu dâvadan da çok bahsedilmiştir. Fa
kat böyle olmakla beraber bu konuda henüz 
yapılması gerekenleri yapmış olmaktan çok 
uzaklarda bulunuyoruz. 

Son söz olarak, bir arkadaşın bir noktaya 
temas etmiş olması dolayısiyle, bir hususu Yük
sek dikkat nazarınıza arz etmek isterim. 

Döviz gelirleri gerek ihracat dövizi ve ge
rekse turizm sahasında elde edilecek döviz üze
rinde durmak, tedbirleri buna göre almak mec
buriyetindeyiz. Döviz kıymetimizi artırmak için 
paramızın değeri üzerinde bir operasyon yap
mak doğru olmaz. Bütün tedbirlerimiz paramı
zın değerinin yükseltilmesine matuf istikamette 
olmalıdır. 

BAŞKAN — Sayın Necip San. 
SAN NECİP — Kurucu Meclisin Sayın ; 

üyeleri, ticaret mevzuunda söylenecek çok sö
züm mevcut bulunmamasına rağmen kasden 
bir tek dakika için söz aldım, bir tek konu
ya temas ederek, bir tek temenni de bulunaca- : 

ğım. 
Kanaatimce 27 Mayısta kapatılmış elemli 
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devirde ticaretimizi fecî duruma sokan âmille
rin en başında geleni ticarî rejim istikrarsız
lığı idi. Ayda bir, bazan haftada bir yapılan' 
kanun değişikliği, karar değişikliği sadece tüc
car ve esnafı ne yapacağını şaşırtmak ve tica
retimizi aksatmakla kalmamış ticaret ahlâkını 
sarsmış, karaborsayı mubah hale getirmiş ve 
nihayet halkın, büyük müstehlik kütlenin 
karaborsayı tabiî görmesi, normal karşı
laması zihniyetini doğurmuştu. Yurtta sosyal 
nizamı bozmuştu. Millî Birlik'in getirdiği is
tikrarı 10 yıllık bu kötü geleneği ticaret saha
sında durdurdu, kararlarını temkinli aldı. il
gilileriyle istişareden sonra aldı. Geçmiş tecrü
beler bize bu çeşit bir temkin politikasının 
bir müddet devamından sonra, bazan terk edil
miş olduğunu göstermektedir. O sebeple ben 
bir temenni de bulunacağım. Bundan böyle alı
nacak malî, ticarî, iktisadî her kararın, konu
lacak her kanunun ilgili resmî ve hususî sek
törlerle istişareden sonra alınmasını ve bunun 
prensip haline getirilmesini çok rica ederim. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. Hepinizi say^ı 
ile selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Şengül. 

ŞENGÜL MEHMET — Çok muhterem ar
kadaşlarım; bendenizde memleketi çok yakın
dan ilgilendiren ölçü aletleri hakkında konu
şacağım. Bu iş beşikteki çocuktan ak saçlı- ihti
yara kadar herkesi ilgilendiren bir konudur. 
Memlekette bir ölçü nizamnamesi var. Yalnız 
nizamnamesi var, tatbikatı diye bir şey yok. 
Bu ölçü alâtı, imalinde ölçüler Müfettişliği ta
rafından kontrol edilir, damgalanır piyasaya 
arz edilir. Ve her iki senede bir belediye ayar 
memurları tarafından kontrol edilip damgala
nır. Doğru ise damgalanır yok hatalı ise iptal 
edilir. Bugün piyasada öyle ölçü aletleri var
dır ki, belki 1950 senesinin damgasını taşıyor. 
Kantarın ne tarttığını metrenin ne ölçtüğünü 
evinize bir erzak alıyorsunuz onun ne kadar ol
duğunu ^bilemezsiniz. Ancak aldığınız erzakın 
keso kâğıdına bakar ve bu kesekâğıdı daha ön
ce dolardı bu, defa dolmadı dersiniz. Af bu
yurun, odun alırsınız, geçen sene on çeki 
odunla bizim kömürlük doluyordu, bu sene 
yarısı boş kaldı, dersiniz. Hele kömür ayrıca 
bir derttir. Son zamanlarda gayet titiz davra-
nıldığı halde bir ton kömürün veya dokuz yüz 
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kilo kömürün yedi yüz elii kilo veya 800 kilo 
gelmiyeceğini kim temin eder belli değil. 

Efendim, bir de terazilerden bahsedelim. 
Kefelerin denk gelmesi bir mâna taşımaz sade
ce. Malûm bir terazinin iki kefesi var. Bir 
tanesine kilo, diğer kefesine de kilo konduğun-" 
da denk gelirse terazi doğrudur. Ve şunu arz 
edeyim ki esnaf ve sanatkârımız çok namuslu 
ve dürüst kimseler olduğundan bu kontrolü 
kendileri yaparak vatandaşın hakkını koru
maktadırlar. Dürüst insanlar olarak esnafımız 
çalışmaktadır. 

İşte daima küçük esnaf bunun için muka
beleden kaçınmaz. Bir baskül, bildiğimiz yük 
tartan, kömür tartan, odun tartan basküller. 
Odun tartılırken oduncu yanma gelir tartar, 
ne yaptığını anlamazsınız. Bir çeki yerine 230 
kilo odun alırsınız. Bâzan 200 kilo dahi odun 
aldığınız olur. Bunlar tam zamanında kontrol 
edilirse bu gibi haller olmaz. Bunun da kaba
hati esnafta değildir, ölçü işlerine önem veril
mesi lâzım. 

Gelelim damga mevzuuna, efendiler bugün 
damgalanmış, Hükümetin damgasını taşıyan 
ölçü âleti olan kantara 50 kilo korsunuz' 50 . 
kilo olarak tartar, 51 kilo korsunuz, yine 50 
kilo tartar, 49 kilo korsunuz onu da 50 kilo 
tartar. Maalesef bu kantar damgalanmıştır da, 
Hükümetin damgasını taşıyor, Hükümetin dam
gasını taşıdığı zaman akan sular durur, bu 
tamam demektir. Fakat arkadaşlar maalesef 
vaziyet böyle değil. Artık, 27 Mayıs inkılâbın
dan sonra bu durum böyle devam etmesin. Muh
terem Hükümetten, Vekilimizden rica ediyorum. 
Bu işi bildiğim için söylüyorum, gözümle gör
düğüm için. söylüyorum. Bir kiloluk dirhem 
terazinin üzerinde, kefesinde, her hangi bir yi
yecek maddeyi alıyorsunuz, o dirhem haddiza
tında evsafını kaybettiği için hem esnafın, hem 
de vatandaşın zararmadır. Buna D. P. nin 
plânsız idaresi derler., Biliyor musunuz? Kan
tar oyunları. Eski iktidar zaten kantarın to
punu kaçırmıştı. Onun ayarını şimdi Millî 
Birlik Komitesi Hükümeti yapıyor. Kantar
ların düzeni çok mühimdir beyler. Terazinin 
iki kefesinin ve dilinin bir hizada olması bir 
mâna fa d e etmez. Bunun ayarı bozuksa bir ki
lo koyduğunuz zaman 1 250 gram tartar. Bu 
tartı âletleri tam münasiyle kontrol edilmez-
&rse tabiî bizim eve götürdüğümüz, öbürünün 
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dükkânına götürdüğü eksik olacaktır. Kara
borsacı için karaborsa daraldı ne yapacak? İşi 
kantara bırakacak. 

Bundan memleket esnafı ve bütün vatan
daş zarar görür. Bunun için esnaf olarak dü
rüst çalışmak prensiplerimizi zedelememek için 
fennî tedbirlerin ilgili dairelerce alınmasını is
tiyoruz. 

Şimdi efendim, belediyelerin, ölçü idaresi
nin bu taksimetre, su saatlerini, bütün ölçü a'et
lerini kontrol eden müesseselerdir. Bir sene içe
risinde bu müesseseler ayar memürlariyle, ölçü 
müfettişleriyle bütün bu ölçü aletlerini kontrol 
ettirmesi icabeder. tki seneden beri belediye 
ayar memurları ve -ölçü müfettişlerinin böyle 
bir kontrolü yoktur. Halbuki bir sene içinde 
bir defa bu ölçüleri kontrol etmesi mecburiyeti 
vardır. 

Eskiden rey avcılığı için bu kontroller ya
pılmıyordu. Muayeneler yapılmıyordu, vur dam
gayı gitsin, diyen sakıtlara Türk Ordusu al aşa
ğı, hesap vermeye Yassiadaya gitsin dedi. Ve 
millet kurtuldu. 

Efendim, litreyi ölçmek, ne muayene vardır, 
ne de bir şey. Kantarmı kantar, vur damgayı 
geçsin. Bir litreyi ölçmek için, doğru olup ol- " 
madiğini'anlamak için içine bir litre mayii ko
yacaksınız. Tamamı • tamamına gelmezse D. P. 
nin gittiği yol gibi litre kabı yanlıştır, esnafı
mız inkılâp Hükümetine samimî hizmet yolun
dadır. I). P. iktidarının kanunsuz baskısından 
kurtulmuştur. Artık her şey düzelecek. Fa?ia 
başınızı ağrıtmıyayım. bu işle biraz olsun alâ
kadar olunmasını, kontrol yapılmasını 27 Ma
yıs ışığını getiren inkılâptan rica ediyorum. 
Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ZAMAN-
(TÎL CAHİT — Muhterem arkadaşlar; bu saat
te komisyon sözcüsü olarak sizlere yapacağımız 
en müessir hizmet konuşmamaktır. Binaenaleyh 
yanımda getirdiğim kâğıtları 8 de bir ölçüde 
indirerek birkaç nokta üzerinde durmakla ikti
fa edeceğim. Dış Ticaret konusunu Müezzinoğ-
lu arkadaşım ele aldılar, unsurlarını vukufla 
gösterdiler. Ve bunu genişleterek tediye blân-
çosu bakımından husule gelen zorlukları belirt
tiler. Bu konuda biraz daha yayılmdığı zaman 
bâzı ümitsizlik unsurları belirmiş gibi olur. Bu 
noktadan neler yapabileceğinizi söylemekte fay-
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da ümidediyorum. Orran için pek muktasar ola
rak meseleye dokunacağım. 

Sayın Müezzinoğlu tediye muvazenesi için 
her sene 200 milyon dolar kıymetinde bir mun
zam, kaynak bulmak zorunda olduğumuzu ifade 
etti. Eğer yatırım faaliyetlerimizi artıracak 
olursak, ihracatımız sabit kaldığı takdirde, dış 
tediye muvazenesinde bu miktar aleyhimize ola
rak artabilir. Bu boşlukları yıllardan beri yar
dımlarla dolduruyoruz. Fakat yardımlar devam
lı değildir. Kendi kaynaklarımızla baş başa Ka
lınca ne bulacağız. 400 - 500 milyon dolar. Bu 
tablo bizi ciddiyetle düşündürecek bir tablodur. 
Bu çıkmazdan nasıl çıkacağımız meselesini her 
zaman kendi kendimize sormamız lâzımdır. Bü
yük ekonomik problemlerimizden biri de budur. 
Ümitsizliğe düşmek için sebep yoktur, muhte
rem arkadaşlarım. Çalışmasını bildikten sonra 
bu çıkmaz gibi görünen durumdan kurtulmak 
kolaydır. Bu mevzuda senelerden beri işi bilen
ler her çareyi söylemişlerdir. Yüksek Meclisi
nizde bu mevzuun salahiyetli nazariyecileri, tat
bikatçıları vardır. Biliyoruz da neden yapamı
yoruz? 

Şimdi muhtelif suretlerle alabileceğimiz ted
birler sayılmıştır. Bir kere bunları gözden ge
çirelim. Hepimiz (bunların ne kadarını biliyo
ruz: 

İhracı artırmak lâzımdır. Maddelerimiz çok 
durgundur, yeni maddeler bulmak lâzımdır diye 
söyleniyor. İhracatımızın: esasını tarım teşkil 
eder. İhracatın artması; tarım istihsalinin artma
sına ve kalitelendirilmesine bağlıdır. 

Muazzam bir mesele, muzziam bir diğer mese
leye bağlanıyor. Turizmi artırmak meselesi. Bu
nu hepimiz biliriz, hakikaten doğrudur. Avrupa'
dan adam da gelse bizlere bu mevzuda bir şey öğ
retecek değildir. Neden muvaffak olamıyoruz? 
Kanaatim şudur; geriye doğru gidiniz, Cumhuri
yet yıllarında da bunlar söylenmiştir. Bu memle
kette her şey tecrübe edilmiştir, ama bir Avrupa- * 
lı gibi çalışma, tecrübe edilmemiştir. (Alkışlar) 
Bütün (bu unsurların içinde bir öncelik sırası bul
mak ve metotlu çalışmak meselesidir. Her sene 
Mecliste şu veya bu mesele ete alınır. Demek ki, 
bir programımız yoktur. İhracatı artırmak, bü
tün istihsal organizasyonu demek olduğuna göre, 
ve bizde 3ü yıldan 'beri her şeyi söylemiş, yapmış 
olduğumuz zanm olduğu halde ziraatı kalkındıra-
mamışüzdır. O halde her sene bir kere Dış Tiea-
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ret programını nasıl hakkedeceğiz diye kendi ken
dimize sorduğumuz zaman, bir kere daha nasıl 
ziraatimizi kalkındıracağız meselesi tekrar ortaya 
çıkmış oluyor. Bu her sene mi böyle olacak? Kur
tuluş yolu istihsal problemini dış ticaretle muva
zi olarak, Avrupalı bir anlayış içinde tetkik et
mek ve bir plâna bağlamaktır. Biz millî ekono
mik plânım disiplini içine girmediğimiz müddet
çe, önümüzdeki bütün yıllarda ve en vahim şart
lar altında tekrar telkrar konuşmaya mahkûmu!. 
Bu, ümitsizlik değildir, bilâkis ümit yollarını aç
maktır. Türkiye'nin yer altında, yer üstünde 
serveti,ve gittikçe artan mükemmel bir insan 
malzemesi vardır. Bu unsurlardan lâyıkı veçhi
le istifade edebilmek bir millî plân içinde müm
kündür. Bu yolda yapılan çalışmalardan kazan
cımız büyüktür. Bu sene bir Devlet Plânlama 
Dairesi kurulmuştur. Bu benim için şahsan İn
kılâp devri kazançları içinde bizatihi İhtilâlin ba
şarısı kadar önemli bir şeydir. Bu Plânlama Da
iresince bendeniz gittim. Çalışmalarını gördüm. 
Sevindim; Ferah ve ümitli bir şekilde oradan ay
rıldım. Ümit ediyorum ki, 1962 yılı başlangıcın
da daha umumî bir ekonomi plânı yapmaya mu
vaffak olacağız. Bir buçuk senelik bir zamanı 
koymamızın ehemmiyeti yok. 30 yıl bir müesse
seyi kurmayız, kurduktan sonra da 3 gün sonra 
plân getirmesini isteriz. 

Türkiye Tediye Muvazenesi buhranından kur
tulmak için her türlü imkân ve şartları haiziz. 
Bu, Türkiye'nin umumî kalkınma ve istihsal dâ
vası ile ilgilidir. Bu meseleleri bir millî ekonomi 
plânın içine sokmaya mecburuz. Böyle olunca 
muvaffak olacağımızla kaaniim. Ayrıca müessese
lerin yardımı, ihraç merkezlerinin kuruluşunda 
fayda vardır. Bu yoldaki çalışmalarda başarılı 
hizmet edebilmek için bâzı gayretler lâzımdır. 

Evvelce, bir Umumî Murakabe Heyetimiz var 
idi. Bu müessese murafcabeleriyle zaman zaman 
fevkalâde müessir oldu ve zaman zaman sadece 

, mevcut imiş gibi, kurum halinde bir şey yapma
dı. 

Büyük Millet Meclisleri ve Başbakanlar Umu
mî Murakabe Heyetinin lüzumuna inandıkları, 
kanaat getirdikleri zamanlarda bu müessesenin 
tenkidlerine tahammül ederek, anlayışta buluna
rak, terbiyelerinin icabı tahammül, ederek mües
sir hale gelmesini temin etmişlerdir. 

Umumi Murakabe Heyetlerinin kararlariyle 
fevkalâde işler yapmışlardır. 
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Bir aralık İktisadî Devlet Teşekküllerinden 

'birinin başında Umum Müdürlük vazifesini gör
düm. O zaman, umumî murakabenin endişesi 
içinde yaşadığımı hatırlarım. Semenin sonunu 
'beklemeden devamlı surette bu müessese ile temas 
halinde bulundum. Bu benim faziletimden de
ğil; Umumî Murakabe .Heyetinin kendisini mu
rakabe etmesine, bu ananevi müessesenin tutum
larını desteklenmesine ihtiyaç vardır. Onun için 
l?en Devlet Plânlama Dairesini, hepinizin ziyaret 
etmesini, tanımasını rica ediyorum. Gerek bu 
Plânlama Dairesi ve gerek ihracatı geliştirme 
merkezini sizin desteğinize arz ediyorum. Bu 
müesseseleri destekliydim ve muvaffak olalım. 

îç piyasa hakkında birkaç kelime. Hükümet, 
iç piyasada normal fiyat teşekkülleri sistemine 
dönmüştür. Yani memleketimiz bugünkü Hü
kümetin anlayışı altında piyasa mefhumuna 
dönmüştür. Hükümetin bu anlayışı çok yerin
dedir. Bu anlayışından dolayı tebrik ederim. 
Hepimizin vazifesi artık bundan sonra normal 
piyasa anlayışını devam ettirmek ve beslemek
tir. Hükümetin elbette bu hususta devam ede
cek olan vazifeleri de vardır. Başlıcası, Hükü
metin do ihtiyaç o] arak duyduğu gibi, her çeşit 
kararı alırken, istikrar ve güvenlik unsurunu 
göz önünde bulundurmak suretiyle ticaret ha
yatının serbest piyasa mefhumu içinde kalma
sını temin etmektir. Her şeyi Hükümetten bek
lemek durumunda olmamalıdır. Muhterem ba
sınımızla bunları ticaret hayatımıza işittirmek 
isterim. Serbest piyasa mekanizması çok doğru 
ve faydalı bir* şeydir. Fakat gayet nazik bir me
kanizmadır. Bunun kullanılmasından, bu meka
nizmanın sağlığının idamesinden Türk tüccarı 
mesuldür. Bu vazifeleridir. Bu hususu bu vesile 
ile kendilerine hatırlatmak istiyorum. 

Memur maaşlarının artması dolayısiyle bura
da bâzı endişeler ileri sürüldü. Fiyatların art
ması suretiyle memurların zarar görmesi ihti
malinden bahsedildi.» Bugünkü, zamların nıüte-
vazi ölçüsünü biliyoruz. Şimdiye kadar zamla
rın arkasından bâzı hallerde zammın tamamı
nı alacak, bâzı hallerde de yapılan zamdan faz
lasını götürecek fiyat artışları oluyordu. Bu
günkü istikamet bu küçük zamların fiilî, hakikî 
bir iktisadî istikamette olması yolundadır. 

Gerek Hükümetimizin gerek tüccarımızın pi
yasanın durumunu muhafaza edeceği şimdiki 
halde bu istikrarı devam ettireceği hakkında 
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ümit veren sebepler çoktur. İnşallah Maliye 
Bakanımız bütçesinin fiilî muvazenesini sağla
mak hususunda bize verdiği sözü tatbik etmek
te gereği kadar kolaylık görür. Bu Hükümeti
mize düşen vazife tüccarımıza istikran mutla
ka, kurabilmeleri için gerekli yardımları yap
masıdır. Fakat arkadaşlar bilelim ki şartlar is
tikrar ve güven zımnında kaldıkça endişe ola
maz. Bir tüccar fiyat tâyininde serbest değil
dir. Dilediği gibi fiyat koyarak, karşısında yıl
larca müşteri bulacak kötü niyetli bir esnaf 
bulunamaz. Serbest piyasa safhasında, böyle bir 
sahada asla tüccar serbest fiyat tâyin edemez. 
Bütçenin dörder aylık tatbikatında muvaffak 
olunursa, Sayın Ticaret Bakanı ithalât (kotala
rında zorluğa mâruz kalmazsa, hattâ zorluğa 
mâruz kaldığı zaman dahi her türlü anlayışla 
kotaları dalga dalga tahakkuk ettireceği güve
nini yerleştirirse böyle bir piyasada fiyat baş 
kaldıramaz. Binaenaleyh bu noktadan müsterih 
olabiliriz zannediyorum. • 

Şimdi şartları arz etmek istiyorum. 
Sayın Necip San •arkadaşımızın, tüccarla be

raber çalışmak .konusu hakkındaki görüşleri 
ço'k önemlidir. Yanlış kararlar alsak bile, .ki her 
Hükümetin istemiyerek bâzı yanlışlıklar yap
ması mümkündür, yanlış kararlar alsak dahi, 
beraber çalışmış olmak bu yanlışlığın hem psi
kolojik tahribatını önler, hem de neticeleri ha
fifletir. Bu bakımdan arkadaşımızın tavsiyesi
ni yerinde bulurum. Ticaret Bakanlığı eski 
Bakanlık değildir. Bugün ciddiyetle ve ale
nilik içinde çalışan bir Bakanlıktır. Bu çeşit 
çalışmalar mümkün olduğu halde böyle bir ze
mini bulamadığı için, saklı kalmış ciddî unsur
ları yenibaştan bir araya getirmeye muvaffak 
olmuş bir Bakanlıktır. Bakanlığın bugünkü ça
lışmalarının ayrıca tebrike şayan olduğunu bü
yük 'b i r zevkle ifade ederim. Millî hayatnmı^ın 
akışı da zaten bu istikamette gidiyor, i lk iş 
metodu, hususî olabilecek şekilde, halk için ga
yesiyle en büyük hareketimiz muvaffak olmuş
tur. Şimdi o devirden ayrılırken yeni bir dev
re intikal ederken ikinci unsuru (tefrik ediyo
ruz, halkla beraber. îhtilâl idaresi halkın is
tediğini, büyük dileğini, büyük ihtiyacını ele 
aldığı zaman, o buhranlı anda, kendi vasıtala
rını tâyin etmekte, tasarruflarını kendi anla
yışı içinde yapmakta haklıdır ve muvaffak ol
muştur. Muvaffak olarak: kapanmış mükean-
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mel Mr sayfadır. iŞimdi ikinci safhaya giriyo
ruz. Burada «halk için» hitabını, halkla bera
ber tahakkuk ettirmek mecburiyetindeyiz. 

Ticaret kanunlarında, Yergi kanunlarnıda 
birçok (meselelerimiz konuşulacaktır. Hata ih
timalleri 'azalacaktır. Hata olmuşsa bunların 
tashihi cihetine gidilecektir. 

Ziraat Bankası üzerinde Sayın Bakanımı
zın vereceği bilgiler elbette çok faydalı ola
caktır. 

Petrol Ofisine temas edilmiştir. Pek ha
yırlı bir müessesedir. Henüz bir statüsü yok
tur. Bu müessesenin bir tevzi müessesesi -ola
rak artık 'bir statüye 'bağlanması iyi olur. Ti
caret Bakanı da, Bütçe Komisyonunda verdi
ği izafhata göre, esasen bu mevzuu !benimsemiş-
tir. 

Hal'k Bankası dolayısiyle 'bir esnaf kredisi 
sıkıntısı ortaya konmuştur. Halk Bankasını ve 
Kefalet Sandıklarının politik tesirlerle oıe gibi 
taihribat yaptığı izah. edildi. Muhterem arka
daşlar, ben oturduğum malfralledeki olaylarla 
bunun tahribatını şahsan gördüm. Kefalet San
dıkları ve bu sandıklara müessir olan esnafın, 
kredi verip veremiyeeeği yolu diğer arkadaş
larının vicdanlarını şu veya bu politik istika
mete yöneltmek için zorlıyan bir devir kapa
tılmıştır. 

Halk Bankası ile 'esnaf münasebetleri bun
dan sonra 'her hangi 'bir politik anlayış adamı
na değil, her çeşit politik dışında ve kendi sta
tüleri dâhilinde 'hizmet edeceklerin yedicnra-
netine bırakılmalıdır. Kendi politik anlayışı-

1961 O : 1 
nı ztorla ka'bul lettirmeye çalışmış olanlardan iş 
başında ıbulunanlar derhal uzaklaştırılmalı ve 
bundan sonra bu gibiler bu işlerin başlarına 
yaklaştırılmamalıdır. 

Biz işlerimize ibu istikamette veçhe vermek
teyiz. Hasan Tez arkadaşımızın esnaflarla Ti
caret Bankası arasındaki 'münasebetlerini bu 
anlayışa göre halledeceklerini zannederim. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Kiüayeti müzakere takriri gel
miştir okutuyorum. 

Sayın Kurucu Meclis Başkanlığına 
Müzakerenin kifayetinin <oya arzını teklif 

ederim. 
Nîhat Sargınalp 

BAŞKAN — Kifayeti kaibul edenler... 
SARGINALP'NİHAT — Mevzular üzerin

de Bakan konuşacaklardır, ondan Sonra da bir 
me'bus arkadaşımıza söz vermek mecburiye-, 
t i vardır. ıKifayetin oya arızını onların konuş
masından (S'onra rica edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Vekil konuşmak istiyor 
musunuz ? 

TİCARET BAKANI BAYDUR MEHMET 
—- Bittâ'bi toâzı mevzuları açıklıyacağım. 

BAŞKAN — Vekil arkadaşımız; bittabi 
bâzı mevzuları açıklamak istiyorum diyor. 

Çalışma saatimizin 'birinci kısmı sona er
miştir. 14.30 da toplanmak üzere oturumu ka
patıyorum. 

Kapanma saati : 13.5 

* * 



ÎKÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 14,30 

BAŞKAN — Özdilek Fahri 

KÂTİPLER : Ekşi Oktay, Özgüneş Mehmet 

BAŞKAN — Ekseriyetimiz vardır.. O turumu 
açıyorum. Şimdi sözü Sayın Bakana veriyorum. 

TİCARET BAKANI BAYDUR MEHMET — 
Muhterem Başkan, Kurucu Meclisin mümtaz 
üyeleri; sözlerime başlarken burada Bakanlı
ğımızın bütçesinin görüşülmesi esmasında gerek 
şahsım hakkında, gerek Bakanlığım müntesip-
leri hakkında izhar buyrulan taltif kâr ve ce-
milekâr sözlerinden dolayı hepinize şükranları
mı arz ederim. 

Ticaret Bakanlığının bütçesi Bakanlığın fonk
siyonları ile mütenasip olmıyacak derecede kü
çüktür. Bu itibarla muayyen fasıl ve madde
ler üzerinde durmaktansa, Bakanlığın umumî 
politikası sahasında ve bilhassa arkadaşım Sa
yın Müezzinoğlu ve Zamanğil'in temas buyur
dukları çok mühim meseleler hakkında kısaca 
mâruzâtta bulunduktan sonra, diğer muhtelif 
hatip arkadaşlarımın temenni ve dileklerine 
temas edeceğim. 

Arkadaşlar; Türkiye'nin ticaret tediye mu
vazenesinin her sene müzmin açıklarla kapan
dığı hepinizin malûmudur. Bu açıkların kısa, 
zamanda bertaraf edileceğini söylemek benim 
için güç olacağı gibi benden sonra gelecek 
mütaaddit Ticaret Bakanları için de zor ola
caktır. Türkiye'nin dış ticaret açıkları önü
müzdeki 10 yıl içinde azalan tempolarla devam 
edecektir. Bunun 10 yılı aşan bir devreyi geç
memesi için şimdiden alacağımız tedbirlerin 
büyük ölçüde faydalı olacağına kaniim. 

Ziya Müezzinoğlu arkadaşım memleketimiz
de nüfus başına düşen geliri aynı şartları haiz 
bâzı Akdeniz memleketleri ile mukayese ettiler. 
Diğer noktalarda da en mühim noktalan belirt
mekle beraber, bu hususta atılması lâzımgeleıı 
adımlar hakkındaki izahlarını pek dar bir çer
çeveye inhisar ettirdiler. Ben bu noktada biraz 
daha fazla izahat vermek istiyorum. 

ihracatı artırma mevzuunda, doiayısiyle dış 
ticaret açıklarımızı kapatmak için müessir 
tedbirler almak gerekecektir. Tiraret açıkla
rımızın; önlenememenin sebepleri arasında 
memleketimizin bünyesine hâs yardımların ya
pılmamış olması birinci unsuru teşkil eder, 
Şimdi, plânlama dairesinin - ki, ona hepimiz bü
yük ümitler beslemekteyiz - Türkiye ihracatının 
veçheleriyle istikbalde alacağı istikamet hak
kımla kesin direktiflerin ve programların ha
zırlanmasında Ticaret Bakanlığına müzahir ola
cağına. kaniim, ihracatı geliştirme merkezini 
kararken, ihracatın müteakip senelerde ala
cağı istikamet hakkında plânlama dairesinin 
müzahir olacağını büyük ölçüde ümidetmek-
teyiz ve ondan büyük ölçüde istifade etmek 
maksadiyle çalışmalara girmek üzereyiz. 

Bilindiği üzere ihraç mallarımıza karşı d iş 
piyasa talebi donmuş vaziyettedir. Bilhassa 
lüks istihlâk maddelerimizin ihracının artma
sını talepleri artırmak suretiyle mümkün göre
miyoruz. 

Bunun yanında, bu maddelerin ticaret had
leri, hor ziraat memleketinin bünyesine has 
olduğu üzere, daimî surette bizler aleyhine 
tezahür etmektedir. Fevkalâde kriz halleri 
müstesna, yüksek malûmlarıdır ki, ziraî ihraç 

'maddelerinin hadleri günden güne tenezzül et
mektedir. Bugünkü ticaret hadlerinde bizim 
mallarımızda Kore konjonktürüne nazaran bü
yük farklar vardır. 1953 yılı 100 itibar edilir
se bugün nispetin % J5 az olduğunu ifade 
edersem bu -malların fiyatlarında ne kadar bü
yük tenezzül olduğunu izah etmiş olurum. Ti
caret, bilançosu açıklar]mızla tediye muvazene-

, si açıklarımızın finansmanı mevzuuna, bütçenin 
* tümü üzerinde müzakereler yapılırken de bâzı 

arkadaşlar temas ettiler. Bugünkü vaziyette, 
"1960 - 1961 tediyesi muvazenesi, açığının kapa
tılması şu veya bu imkânlarınla ve bilhassa 

m 
â 
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Para Fonu ve Avrupa İktisadî İş Birliği çer
çevesi içinde sağlanmış olan kredilere ve ay
rıca Amerikan yardımlariyle, kapatılmıştır. 
Ben mevzua burada münhasıran ithalât prog
ramlarımızın finansmanı bakımından temas 
edeceğim. 1961 den itibaren tatbikine başladı
ğımız ithalât programının memleket için 500 
milyon dolarlık bir imkân sağladığını ifade 
etmiştim. 1961 yılı içinde Türkiye'ye 500 mil
yon dolarlık ithalâtın yapılması sağlanmıştır.( 

Ve bunun kaynakları müemmendir. 1958 Ağus
tosundan beri tatbik edilen programlar maa
lesef iyi ve müsmir neticeler vermemiştir. 
Bunun sebebi bu porgramlarm zaman zaman 
talik edilmesi ve bâzı ahvalde tadillere mâ
ruz kalmasıdır. İnkılâp Hükümeti ithalât mev
zuunda ithalâtçılarımızın zihinlerinde, acaba 
başka bir ithal programı neşredilecek mi ve 
finansmanı nasıl karşılanacak gibi endişeleri 
ve tereddütleri bertaraf etmek azmindedir. 
Bir kota devresinin hitamında ikinci bir kota 
devresine gireceğiz. Ticaret Bakanı olarak şunu 
temin ederim ki, ithal programlarımızda her 
hangi bir değişiklik mevzuubahsolmıyacaktır. 
Ve bu programlar aralıksız ve inkıtasız olarak 
tatbik edilecektir. Biz programları yaparken 
iki noktaya ehemmiyet veriyoruz : Biri piya
samızda görülecek her hangi bir madde dar
lığı, karaborsa, her hangi bir sıkıntı husule 
getirmemek ve diğeri sanayi ve ziraatı miz için 
lüzumlu olan hammadde, yardımcı madde, ye
dek parça ve sair malzemeleri ve vasıtaları 
âzami nispette temin ederek bu sektörlerde 
istihsali, cüzi de olsa, bir devre için bir artış 
sağlamak. Sanayi sektörünün reaksiyonundan 
anladığımıza göre bu suretle sanayicilerimiz, 
tatmin edilmiş bulunuyor. Ziraatimiz, sunî 
gübre, traktör, ziraî aletler ihtiyacının da 
bu şekilde sa&lanmış olduğuna eminim. Köylü
müzün, çiftçimizin bu sahada yapacakları gay
retlerle* tahmin ediyorum ki, önümüzdeki mah
sul senesinde cüzi de olsa bu sahada istihsal 
artısı sağlanmış olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarımızın temas ettikleri 
mevzuların cümlesine ayrı ayrı cevap vermek 
bence mümkündür. Fakat zamanınızı büyük ' 
ölçüde israf etmekten de çekmiyorum. Bu iti
barla ortaya atılan mevzuları mütaaddit ana 
gruplar halinde toplıyarak izahatta bulunaca
ğım. 
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Arkadaşlarım, iş piyasa mevzuuna temas ede

rek fiyatlar hakkında bâzı endişeler izhar et
tiler. Ben bu endişelerin izahını yersiz bulmu
yorum. Mazinin tatbikatı ve maziden görmüş 
olduğumuz vaziyetler bizi anütemadi surette 
zam ve fiyat gibi fasit bir- daire içerisine sok
muştur. Katiyetle ifade edeyim ki, geçen gün 
burada Maliye Vekili arkadaşımın da ifade 
ettiği gibi, biz sağlam bir bütçe politikasını, 
müstakar bir para politikasını ve onunla mü-
terafik olarak normal, düzenli kredi ve para 
politikasını takibettiğimiz ve- bu politikanın 
muvaffakiyetini; sağladığımız müddetçe maaş
lara yapılan zam fiyatlarda her hangi bir 
menfi tesir yaratmıyacaktır. Cüzi fiyat ar-

• tısları,-Zamangil arkadaşımın da ifadelettiği 
gibi;- ree] artışlardan ibaret olursa, bizi en
dişeye sevk edecek bir durum hâsıl etmez. 
Binaenaleyh, meselenin esası, zamdan çok, bütçe 
ile emisyona yol açacak bir politikanın takibedil-
memesidir. Biz kısmî olarak emisyona yol açma
mak kararındayız. 

Sayın Ferhan Bey arkadaşımız, piyasadaki 
durgunluk meselesine temas ettiler. Ben şahsan 
iç piyasada durgunluk endişelerine iştirak etme
mekteyim. Piyasada durgunluk, derken bunu 
hangi zamana göre kıyaslıyarak tesbit ediyorlar, 
bilmiyorum. Şayet 1958 e takaddüm eden enf-
lâsyonist devre ile bugünü mukayese ederseniz, 
belki o zamana nazaran bugün zahir bir hare
ketsizlik bulunduğu intibaı hâsıl olabilir. Ama 
her iki devre arasında bir mukayese yapmamak 
lâzımdır. Şahsan ben 1958 den evvelki tahrip
kâr vaziyete bugün sizin durgunluk, diye tavsif 
ettiğiniz durumu, tercih ederim. 

Piyasada hareketsizlik, Bütçe Encümeninde 
de ifade ettiğim gibi, muhtelif sektörlerin birbi
rine karşı mukavemetinden ileri gelmektedir. 
Bunun bu şekilde tefsir edilmesi lâzımdır. Bir 
yanda müstehlik zümre, bir yandan müstahsil ve 
sanayici zümre ve diğer tarafta da Devlet sek
törü yanyana ve bir arada aynı ekonomi içinde 
faaliyette bulunuyorlar. Müstehlik bilhassa son 
zamanlarda, daha doğrusu 27 Mayıs İnkılâbını 
mütaakıp devre içinde, cebindeki lirasının değe
rinin arttığını hissetmektedir. Müşire bunu bize 
göstermektedir. 

Bunun yanında mütemadi surette stoklarının 
teraküm etmesinden şikâyet eden sanayicilerimiz 
müstakar para ve kredi politikasının devam et-



B : 6 25.2. 
tirilemiyeceği intibaı içinde kendilerini yeni 
konjonktüre uydurmak hususunda fazla gayret 
sarf etmemektedirler ve maliyet ve fiyat unsur
larında her hangi bir revizyona gitmek istemi
yorlar. 

Hükümet de arz ettiğim gibi, istikrar prog
ramını katiyetle ileri sürülmüş prensipleri sebat 
ve azimle idame ettirmek kararındadır. 

Bu suretle, her üç sektör birbiriyle, arz etti
ğim gibi, mukavemet halindedir. Bu mukaveme
tin bugün sektörlerden biri4 tarafından ihlâl edil
mesi lâzımgelecektir. Böyle bir vaziyet de bizi, 
tam istikrara götürmüş olacaktır ki, şahsî görü
şüme göre bu halin Haziran - Temmuzda vukıı-
bulaeağı beklenebilir. Halen durgunluk mevzu-

• unda bize alârme bir zihniyetin hâkim olmaması • 
ieabettiği kanaatindeyim. 

Arkadaşını Hasan Tez, haklı olarak esnaf 
mevzuuna temas ederek Esnaf Kanunu tasarı
sını süratle Meclise intikal ettirilmesi lâzımgel-
diğinden bahsettiler. Ayrıca, Halk Bankasının, 
Esnaf Kefalet kooperatiflerinin durumu üze
rinde durdular. Esnaf Kanunu teknik hata do-
layısiyle Başbakanlıktan iade edilmiştir. Pü
rüzleri süratle izale olunarak tekrar Yüksek 
Heyetinize sunulacaktır. Halk Bankasında ve 
bilhassa. Esnaf Kefalet kooperatiflerinde mev
cut bulunduğunu ifade ettikleri partizan zih
niyetin, diğer müesseselerle beraber, şu safha
da artık tarihe karıştığını ifade edebilirim. 
Böyle bir zihniyetin, her halükârda inkılâp 
Hükümeti zamanında ne bu müesseselerde, ne 
de Ticaret Bakanlığına tâbi her hangi teşek
külde bir daha görülmemek üzere bertaraf edil
miş olduğunu ifade etmek isterim. 

Almanya'ya gönderilecek esnaf mevzuu ha
kikaten biraz tealıhura uğramıştır. Yabancı 
memleketlere kalabalık kütlelerin gönderilme
si iki taraflı bir anlaşma işidir. Buradaki ge
cikmenin sebebi diplomasi yollarının muğlak ve 
yavaş yürümesidir. Bunda da pek yakında mu
vaffak olunacağını ümidediyorum. 

Enver Sökmen arkadaşım benim hakikaten 
üzerinde pek hassasiyetle durduğum ve tatbi
kinden büyük ümitler beslediğim bir mevzua 
temas ettiler. O da balıkçılık mevzuudur. Su 
ürünleri faaliyetine yeni bir istikamet verme
nin faydalı olacağına kaaniiz ve bu hususta 
gerekli çalışmaları yapıyoruz. Bunun yanında 
Su mahsulleri Kanunu küçük bir teknik heyet 
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tarafından nihaî şekilde tetkik edilmektedir. 
inşallah bu kanunu Bakanlığım esnasında Yük
sek Heyetinize takdim etmek bana müyesser 
olur. Bu mevzuun muhtelif zümrelerin menfaa
tini ilgilendiren tarafları vardır. Ancak her 
şey mevzuat ile halledilemediği de yüksek ma
lûmunuzdur. 

Yıllardır işitilir : Memleketimizin dört ta
rafı denizle çevrilidir. Nehirlerimiz balıkla do
ludur, diye edebiyat yapılmıştır. Ancak maal
esef bu sahada, balıkçılık sahasında, büyük 
neticeler elde edilememiş olduğuna kaaniim. 
Son dört ay içinde yaptığımız balık ihracatı, 
Cumhuriyet devrinde aynı mevsimin aynı ay 
dakilerine nazaran çok yüksektir. 

Ferhan Arkan arkadaşımız ifadeleri esna
sında dolar kelimesini kullandılar. Bu dolar 
değil lira olacaktır. Eylül ayından başlıyarak 
Ocak ayma kadar aylık vasati balık ihracatı 
4,5 milyon lira civarındadır. Bunun iyi bir baş
langıç olduğunu söyliyebilirim. Bugün balık
çılarımızın istedikleri gibi balık istihsal etme 
lerine mâni hiçbir sebep yoktur. Balıkçılarımı
zın teknik ihtiyaçlarını sağlamak hususunda Ti 
caret Bakanlığı olarak gereken faaliyete giriş
miş bulunuyoruz. Ziraat Bankası vasıtasiyle 
5,5 milyon lira tutarında düşük faizli, uzun 
vadeli kredi temin ettik. Bu para yakında tev-
zie tâbi tutulacaktır. Bunun yanında balıkçı
lığı takyidedebilecek her türlü hükümleri kal
dırmak kararındayız. Bu mevzuda çeşitli şey
ler söylenmiştir. En isabetli çareyi bulmak 
için teknik bir heyete çalıştırmalar yaptırmak
tayım. 

Naylon ağı üzerinde mevcut verginin indi
rilmesi için bir kanun lâyihası yüksek heyeti
nize takdim kılınmıştır. Halen birkaç müessese 
tenzilâtlı tarife ile şğ ithal ediyor. Ağ ipliğinde 
% 5 tarife vardır, ağ ise % 10 tarifeye tâbidir. 
Bu hususta gereken kanunu hazırladık ve Yüksek 
Meclisinize takdim ediyoruz. înterfrigo va
gonlar ve frigorifik kamyon mevzuu, çok 
önemli bir meseledir. Devlet Demiryolları 
idaresi 90 tane vagon temin ederek bâ
zı ihtiyaçları karşıladılar. Ayrıca ithalât 
pi"ogramımızda frigorifik kamyonları libere etmiş 
bulunuyoruz. Bu sene herkes .istediği miktarda, 
istediği kadar bu nevi kamyonları serbestçe ithal 
edebilecektir. Binaenaleyh bu 'kısa mâruzâtım 
'balıkçılığa verdiğimiz, bilhassa Hükümet olarak 
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verdiğimiz ehemmiyete delâlet eder. Bir arka
daşım Et ve Balık Kurumunun balıkçılarla re
kabet ettiğini söyledi. Arkadaşlar size katiyetle 
ifade edeyim ki, bu müessese ve balıkçılarla re
kabet yapamaz. Esasen bünyesi balıkçılık yap-
mıya da müsait değildir. Aneak arkadaşımızın 
ifade ettiği husus, bâzı bölgelerimizde birkaç zen
gin balıkçının balık fiyatları üzerinde inhisar 
durumu yaratabilmek için yapmış oldukları tel
kinlerden ibarettir. Ben bizzat bu mevzuu tet
kik ettim. Bu balıkçıların ifadelerinin aslı yok
tur. Et, Balık Kurumunun gemilerinin teçhiz 
edilmesi gibi hususlar bunlar tarafından sırf 
kendi zaviyelerinden mütalâa edilmiştir. Bu teç
hizin sebebi bu gemileri işler hale getirerek başka 
firmalara ve bu balıkçılara kiraya verilmelini te
min etmektir. 

Ahmet Şener ve diğer bâzı arkadaşlarımız zi
raî kredi mevzuuna ve Ziraat Bankasının bu sa
hada teçhiz edilmesi lüzumuna dokundular. Bu 
arkadaşlarımın fikirlerine tamamen iştirak ediyo
rum. Hakikaten millî gelirde en büyük payı olan 
ziraî sektöre, ehemmiyetiyLe mütenasip kredi im
kânları sağlamalıdır. Bu imkânlar bu sektöre te
min edilmelidir. Ancak bu finansmanı Ziraat 
Bankası gibi, esasen ne kadar yardım etmiş olur
sa olsun, kaynakları daima mahdut kalacak olan 
millî bir müessese tarafından temin ettirmeye 
imkân yoktur. Binaenaleyh memleketimizde tek
mil İçredi sektörünü icalbederse diğer millî banka
larımızı da, ziraî sahanın kredi ile teçhizi husu
sunda gayret sarf etmelerine teşvik etmek ieab-
eder kanaatindeyim. Biz Mali}re Bakanı arkada
şımızla bu mevzuda anlaştık ve tetkikler yaptır
maktayız. Kısa bir zamanda yüksek huzurlarını
za arz edemediğimiz tedbirlerle ziraî sektörün 
kredi ihtiyacını tam değilse de büyük ölçüde tat
min etmiş olacağız. 

Bâzı arkadaşlarımız, münferit şu veya bu 
umum müdürlüğe memur tâyini mevzuuna temas 
ettiler. Bakanlığımız içinde vukubulan bir tâyin 
(meselesine temas ettiler. Takdir buyururlar ki, 
memur tâyini ve memur istihdamı hususunda Ba
kanlığın kâfi ve yeter salâhiyeti olmalıdır. Bu 
doğrudan doğruya bir Bakanlığın iç politikacına 
taallûk eden bir mevzudur. Bu mevzuda her han
gi bir Bakan kâfi derecede salâhiyete sahip ol
mazsa büyük müşkilâtla karşılaşır. Maksat hiz
metin iyi ifa edilip edilmemesidir. Yoksa muay-
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yen bir memurun şu veya bu dairede istihdam 
edilmesi, pek büyük bir ehemmiyet arz etmez. 

Hüseyin Bey arkadaşımızın yaş meyva mevzu
undaki telkinlerine çok teşekkür ederim. Gayet 
ilmî ve metodik olarak ifade ettiler, ileride ya
pacağımız etüdler arasında bu ifadelerininîr ışi-
ğımdan âzami derecede faydalanacağız. Tekrar 
kendilerine çok teşekkür ederim. 

Arkadaşlarımın esnafın zam dolayısiyle yapa
cağı fiyat artışları hakkımdaki noktai nazarına 
iştirak ediyorum. Namuslu ve dürüst esnafımız] 
da bu isnatlardan tenzih etmek isterim. Cemiyet 
memleketlerden mürekkebolmadığma göre, es
nafın tamamının melek olduğunu iddia etmek 
mümkün değiîdir. Kantar, ölçü ve ayar mev
zuu ile yakînen alâkal'anmalk icabeder. Ticaret 
Bakanlığının ölçü ve ayarların üzerindeki kont
rolü, yeni bir aletin piyasaya sürülmesinde so--
na erer. Mütaakiben Ibu salâhiyet belediyelerin 
vazaifi meyanına bırakılmıştır. Ancak esnafın 
bâzılarının ölçüler üzerine yapmak istedikleri 
birtakım* hileleri, kontroru ne ,kadar sıklaştırıı*-
sanız sıkıştırınız, maalesef bertaraf edemezsi
niz. Bunun halli memleketimizde süratle ticarî 
ahlâkın ve ayrıca bunun yanında istihsal ahlâ
kının bir arada teessüsü ile kabildir. Jler şeyi 
kanunlarla,, müeyyidelerle muvaffakiyetli bir 
şekilde halletmek güçtür arkadaşlarım. Bir mi
sal olarak arz edeyim. İhracatımız üzerinde 
büyük titizlik gösteriyoruz. Narenciye ihraca
tımızda yakın zamanlarda Türkiye'nin müşte
risi olmaya namzet hh?.ı Arap memleketlerine 
sevk edilen portakallarımızın tamamen donmuş 
olduğumu ifade ettiler; derhal bu ihracata mâ
ni olundu. Şimdi Hükümet olarak islediğiniz 
kadar gayret sarf edin, istediğiniz kadar ihra
catı teşvik edin, istediğiniz kadar fiyatları 
normal tutun, bu maddelerin ihracatçısı yaptı
ğı ahlâksızlığın kendisine zarar vereceğini id
rak etmezse bu tedbirler hiçbir netice vermez. 
Gene aynı portakal mevzuunda îran'a müte
veccih malların sandıkları üzerine .(İsrail) ma
lıdır damgasının vurulduğunu öğrendik. Bit
tabi bunun da önüne geçmeye çalıştık ve zan
nedersem cüzi bir parti bu şekilde hazırlanmış, 
buna da mâni olduk. Bu vakaların doğrudan 
doğruya memleketimizden ticareti !engelliyen 
hükümlerden, hükümetin icraatından veya 
mevcut talimatname ve nizamnamelerden ileri 
gelmediğini ifade etmek isterim.. Zannedersem 
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bu vazifelerin tahaddüsünde, biz/zat bastıkları 
dalı kesmekte olan ve bunun farkında olmıyan 
birtakım ihracatçılarımızın büyük tesirleri ol
duğunu ifade etmelk benim için mümkündür. 
Onun için bilhassa hükümetimizin sarf ettiği 
gayretler yanında, siz Yüks'ek Meclis üyeleri
nin de bu mevzuda her vasile ile alâkalıları ir-
şadetmesini, bizleri irşadettiğiniz veçhile, on
ları da tenvir eylemesini, bu müşkülün münha
sıran hükümetten gelmediğini ve kendilerinin 
de bunda mesuliyet hissesi olduğunu kendileri
ne telkin etmelerini hassaten istirham ediyo
rum. 

Arkadaşımız Ferhan Arkan Bey müşterek 
pazar mevzuuna temas ettiler, haklı olarak Bü
yük Meclisin bu mevzuda tenvir edilmesini tel
kin ettiler; arkadaşlar, Müşterek Pazar müza-
keratının idaresi Bakanlığımıza terettiibeden 
bir vazife değildir. Ancak, Ticaret Vekâleti ola
rak Türkiye'nin Müşterek Pazara iştiraki mev
zuu ile yakînen alâkadar olm aklığımız tabiîdir. 
Bu mevzudaki Hükümetinizin görüşün» kısaca 
arz edeyim : ^ 

Evvelâ meselenin ne vaziyette olduğunu ifa
de edeyim. Zaman zaman matbuatımızda ve bir
çok seminerlerde, çalışmalarda, Türkiye'nin 
Müşterek Pazara iştirak edip etmemesi mev
zuu görüşüldü. Şimdiye kadar yaptırdığımız tet
kikler Türkiye'nin Müşterek Pazara iştirak et
mesinde fayda bulunduğu merkezinde toplan
mıştır. Takdir edersiniz ki, bir camiaya iltihak 
etmek doğrudan doğruya ne bu camianın uzuv
larının arzusu ile tahakkuk edebilecek bir hu
sustur ne de bu camiaya iltihak etmek'jstiyen 
Hükümetin veya Devletin bu arzusundan dola
yı tahakkuk edebilecek bir durum değildir. Bu 
gibi iştirakler beynelmilel müzakerelerde taraf
ların en müsait menfaatlerini kendi lehlerine 
gördükleri takdirde ve iki taraf arasında hâsıl 
olabilecek mutabakat üzerine sağlanır. Biz bu
günkü halde Müşterek Pazar camiası ile üç de
fa temasta bulunduk. Bu üc temasın ikisi İn
kılâba takaddüm eden devrede idi, bunlar gay-
riresmî mahiyette ve tamamen bir zemin yokla
ması mahiyetinde olmuştur. İnkılâbı mütaakıp 
Evlûl ayının sonunda bir heyetimiz tekrar 
Brüksel'e gitti ve Müşterek Pazar Komisyonu 
ile temasa geçti. Bu temaslarımızda karşılık -ola
rak, vaziyetlerimizi tesbit ettik. Bu konuşulan 
mevzular bakımından her iki tarafça da her 
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hangi bir taahhüde girişilmemiştir. Kısaca şu 
hususlar konuşulmuştur : Türk ihraç mallarına 
tatbik edilecek vergi indirmeleri mevzuu; me
selâ biz bunların süratli bir tempo dâhilinde ten
zilini talebettik. Bunlar kendi anlaşmaları çer
çevesi içinde muhtelif kategorilere göre bâzı is
tisnalar ve tenziller teklif ettiler. Miktar tah
ditlerini muayyen bir nispette konsolide etmek 
istedik. Karşı taraf bunun aleyhinde bulundu
lar. Bu mevzu da nihai safhaya intikal etmedi
ği için henüz katî bir vaziyet iktisabetmemiştir. 
^Müşterek dış tarifeler hakkında da 2,'öriismelor 
yapılmıştır. Bizi alâkalandıran hususlarda biz 
müşterek dış tarifeyi süratle tatbike koymayı 
arzu ettik. Onlar bu meseleye bir hal tarzı 
bulunabileceğini ifade ettiler. Ortada biliyorsu
nuz Yunanlıların Müşterek Pazara iştiraki mev
zuu vardır. Yunanlılar takriben bir buçuk se
neye yakın bir zaman komisyonla çatışma ha
lindedir. Ve henüz bir neticeye varamamışlar
dır. Bilhassa Yunanlılar ziraî mahsuller mev
zuunda italyanların mukavemetiyle karşılaştı
lar. Anlaşmanın ne zaman sağlanacağını bugün 
için söylemek kabil değildir. Demin de arz et
tiğim gibi, Türkiye'nin Müşterek Pazara mut
lak surette iltihak etmesi lâzımdır diye bir katî 
kanaat İnkılâp Hükümetinizde hiçbir zaman 
hâkim olmamıştır. Müşterek Pazara iltihakımız 
Türkiye'nin menfaatlerine uygun olan şartları 
temin ettiğimiz takdirde ve ancak bü' takdirde 
kabil olabilecektir. Bunun başka türlü olması
na da bizim iein hiçbir imkân mevcut değildir. 
(Bravo sesleri ve alkışlar) Hükümetiniz bu 
mevzuda âzami hassasiyet göstermektedir. Mut
laka Müşterek Pazara gireceğiz diye bir şey 
ortada yoktur. Müşterek Pazara menfaatlerimi
ze uygun olduğu nispette iştirak ve iltihak ede-
ceĞ-iz. Zaten tutumumuz da böyle olmuştur. 
Böyle olacaktır. 

Arkadaşlar,. Ticaret Bakanlığı İnkılâptan bu 
tarafa mesaisinde tekrar Cumhuriyet Devrinin 
İktisat Vekâletinde hâkim olan zihniyetin ileri 
bir şekilde uygun olarak devam etmektedir. 
Bunu ifade etmekten büyük bir memnuniyet 
duymaktayım. Vekâlet içinde İnkılâptan sonra 
hâkim olan bu ruh, meseleleri yepyeni bir zih
niyet ve yeni bir görüşle ele almak ve mevcut 
imkânlar dâhilinde süratle intacettirebilmek 
pernsibinden mülhemdir. Piyasalarımızın, Millî 
Korunma Kanununun yürürlükten kaldırılma-
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201 
202 
206 

207 

210 

301 
302 
303 
304 

305 
306 
307 
308 

309 

yapılacak ödemeler 
Temsil 'tahsisatı 

539 000 
4 200 

Üçüncü kısım -• Yönetim giderleri 
Merkez daireleri büro giderleri 

, Vilâyetler büro giderleri 
Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
Kira bedeli 
Giyecekler 
Harcırahlar 
4598 sayılı Kanun ? gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 
Taşıt giderleri 

89 000 
63 500 
30 000 

220 000 
240 000 

16 500 
555 000 

39 000 
14 000 
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slndan sonra tahassul edecek durumu tetkik 
ederek her hangi bir müşkül vaziyetin husule 
gelmemesini temin, ihracatımızı en iyi şekilde 
deyam ettirmek, ayrıca ticaret hayatımızda is
tikrarlı her hangi bir teşevvüşe, şüpheye ve te
reddüde yer vermiyecek, düzgün 'bir * ticaret 
politikası takibetmek yeni baştan şiarımız ol
malıdır. Bunu bir kere daha teyidederken bu 
mevzularda Ticaret Bakanlığı mensupları arka
daşlarımın da vazifelerinin ifasında göstermek
te oldukları hassasiyet ve titizlik ve üstün gay
retlerini Yüksek Huzurunuzda belirtmeyi vazife' 
bilmekteyim. 

Hepinize, gösterdiğiniz sabırdan dolayı te- j 
şekkür ederim. j 

BAŞKAN — Son söz Kurucu Meclis üyesi- i 
nindir. Söz istiyen var mı? (Yok, yok sesleri) ! 
Yok. Fasılların okunmasına geçiyoruz. j 

î>- Lira 
Birinci kısım - Ödenek ve benzeri özlük haklar j 

101 Bakan ödeneği 12 000 

İkinci kısım - Personel giderleri j 
I - Maaşlar ve ücretler ' 

Maaşlar 9 800 002 j 
Ücretler 3 080 600 j 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar I 
gereğince yapılacak zam ve i 
yardımlar 76 001 ! 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı ' j 
Kanunun 5 nci maddesi gere- j 
ğince T. C. Emekli Sandığına | 
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310 

403 
408 

418 
421 

422 

451 
452 

453 

458 

501 
502 

653 

711 

751 

Ecnebi memleketlerdeki teşki
lâtın büro ve umumi giderleri 

Lira 

1 021 000 

Dördüncü kısım - Daire hizmetleri 
Temsil giderleri 
6224 ve 6973 sayılı kanunların 
8 nci maddelerine göre yapıla
cak ödemeler 
Lâboratuvarlar giderleri 
Su mahsullerine ait ilmî araş
tırmalar umumi giderleri 
Pamuk işleri standardizasyonu 
umumi giderleri 
Yayın giderleri 
4489 sayılı Kanuna göre staj 
için ecnebi memleketlere gön
derileceklerin yollukları ile 
başka her çeşit giderler 
Mületlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği giderler, 
îştirak edilecek dış sergiler 

. Beşinci kısım 
Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 

Borçlar 

Altıncı kısım - Yardımlar 
Ticaret Bakanlığı Memur ve 
Hizmetlileri Yardımlaşma Der
neğine (Memur ve müstahdem
lerin öğle yemeklerine yardım
da kullanılmak üzere) 

Yatırımlar 
I - Onarmalar 

Lâboratuvarlar makina, alet ve 
malzemelerin onarımı 

I I 

15 000 

50 196 
20 000 

40 000 

575 000 
6Q 000 

5 000 

276 000 
575 000 

15 000 
12 001 

42 000 

10 000 

Satmalma, yapı, tesis ve 
sermaye •tahsisleri 

Lâboratuvarlar için- satmalma-
cak makina, alet ve malzemeler 45 000 

BAŞKAN — Ticaret Bakanlığı 1961 yılı büt
çesinin fasılları okundu. Tümünü yüksek oyu
nuza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
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c) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bütçesi 

4. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genci Müdür
lüğü 1961 yılı bütçe kanunu tasarm ve Bütçe 
Komisyonu, raporu (1/10) (1) 

BAŞKAN — Şimdi Sağlık ve Sosyal Yar- , 
dım Bakanlığı bütçesiyle mülhak Hudut ve Sa
hiller Genel Müdürlüğü bütçesinin müzakeresi
ne başlıyoruz. Söz alan arkadaşlarımızın isim
lerini okuyoruz. 

Sungur Celâl, Zaimoğlu Galip Kenan, Diz-
daroğlu Vahap, Gerger Vasfi, Ulutaş İsmail, 
Akyavaş Halil, Ergönenç Alâettiıı, Tez Hasan. 

24 Şubat günü için plânlanan ve bugün ik
mal edilmesi icabeden bütçelere 24 saat gecik
me ile devam ediyoruz. Bu tempo ile bütçeyi 
zamanında yetiştirmek güç olabilecektir. Bu
gün söz alanların sözleri 4 saati buluyor. Za
manın tahdidi hususunda tekliflerinizi bekliyo
ruz. (5 dakika olsun sesleri) Beş dakika teklifi 
vardır. Beş dakika olmasını reylerinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. Buyurun Zaimoğlu; 

ZAİMOĞLU GALİP KENAN — Sayın ar
kadaşlar, başımız ağrır doktora koşarız, eczane
ye koşarız. Bu memleketin bir sağlık dâvası var
dır.. şimdiye kadar görüşülen bütçelerin hiçbi
rinde zaman, tahdide tâbi tutulmadı. Daha ev
velki bütçelerde isimlerini yazdıran arkadaşlar 
yazdırdıkları müddet kadar konuşmak fırsatını 
buldular. Biz eskiden beri sağlık, dâvamıza kiy-
met ve ehemmiyet veriyoruz. Sağlık dâvası, 
sağlık mevzuu her şeyin başıdır. Lütuf buyu
runuz, istirham ediyorum, aramızdan söz almış 
memleketin sağlık mevzuunda vazife aimış kıy
metli hekim ve hekim olmıyan arkadaşlarımızın 
fikirlerini dinliydim. Bu dâvaya bir ışık tut
sunlar, bu fırsatı esirgemeyin ve zaman tahdi
dini kabul buyurmayınız, istirham ediyorum, 

BAŞKAN — Yüksek oyunuza arz ettim, 
kabul buyurdunuz. Sav,m doktor nasıl haklı ise, 
Millî Eğitim Bakanlığının bütçesinde de aynı şe
kilde beşer dakikalık mühlet mevzuubahsoldu 
ve Yüksek Heyetiniz kabul etti. Hastalanmamak 
için evvelâ bilgiye muhtacız. Bu itibarla, M'llî 
Eğitim Bakanı bütçesi esnasında kabul buyur
duğunuz mühleti tekrar bunun için de kabul 

(1) il 8. Sayılı basma/yazı tutanağın sonun-
dadır, 

1961 0 : 2 
buyurmanızdan Sayın Doktorun endişe duyma
masını Riyaset Makamı rica eder. 

Sayın Celâl Sungur. 
SUNGUR CELÂL — Muhterem arkadaşlar, 

müsaade ederseniz sözlerime evvelâ şimdiye ka
ri arki sağlık dâvamızda atılan adımlar arasında 
müstesna bir mahiyeti olan 224 sayılı Kanunu 
çıkaran Sayın Millî Birlik Komitesine teşekkür
le başlamak istiyorum. înşaallah bu kanun sa
yesinde memleketteki sağlık dâvası kökünden 
halledilmiş olacaktır. Zaman mahdudolduğu 
için ancak çok mühim noktalara temas etmekle 
yetineceğim. Bunlardan birisi sağlık bütçemize 
konulan miktarın sağlık dâvasının yürütülme
sinde kifayetsiz olduğudur. Sayın Sağlık Baka
mınız hizmet görmek için çırpınmakta ve fakat 
bu mevzuda parası az bulunmaktadır. Bu husus 
için bütçeye konulan miktar bütün bütçenin % 
4,87 sini teşkil etmektedir ki, bu durum ikti-
saden gelişmiş memleketlerde bütçenin % 10 -15 
dir. Bu durum da gösteriyor ki, konulan mik
tar çok azdır. 

Muhterem arkadaşlar Türkiye'de' verem 
mevzuu sağlık mevzuunun başında gelen bir dâ-

" vadır. Bugün mevcut istatistiklere göre 250 bin 
veremli olduğu kabul edilen bu memlekette Tür
kiye'mizde 25 bin yatağa ihtiyacolduğu halde, 
ancak mevcut yatak adedi; hususi ve resmî 
sektörler dâhil olduğu halde, 10 bindir. 15 bin 
aded yatağa ihtiyacolduğu n a d a n d a d ı r . Bu dâ
va için bu sene bütçeye konan miktar 28 mil
yon liradır. Bununla ancak mevcut tesislere 250 
yatak ilâve imkânı olacaktır ki, bu da kifayet
sizdir. 

Sıtma ve trahom mücadelesinde, bakanlık her 
zaman olduğu gibi, bütün imkânını ve gayre
tini sarf etmekte devam etmiş ve muvaffak ol
muştur. Bundan dolayı Saym Bakanımıza' şük
ranlarımı arz etmek vazifemizdir. Bu seneki büt
çe içerisinde, kıymetli Bakanımız Ragıp Üner 
Bey, cüzzamla savaş mevzuunda büyük bir ye
nilik yaparak Cüzzamla Savaş ve Araştırma 
Enstitüsünü kurmak imkânını hazırlamıştır. 
Memleketin bu derdini de bu şekilde Halledece
ğine emin olarak kendisine minnet ve şükran
larımı arz ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, bunları arz ettik
ten sonra, personel durumuna temas etmekte bir 
zaruret vardır. Bakanlığın veremle mücadele 
teşkilatındaki münhal kadroları % 32 dir. 

— 364 — 



B : 6 25.3 
Trahom mücadelesi mevzuunda münhal % 66, 
Sıtma Mücadele Teşkilatındaki münhal % 63, 
frengi mücadele mevzuunda % 85, Bakanlık 
Merkez Teşkilâtında münhal % 46 dır. 

Arkadaşlar, sağlık hizmeti, münhal kadrola
ra kifayetli adam yollamakla yürütülebilir ki 
kıymetli Bakanımız Bütçe Encümeninde dâva
yı bütün teferruatı ile ve bütün açıklığı ile »an
latmış bulunuyor. Mahrumiyet mıntakalarına bu
günkü durumda hiçbir personel gitmemektedir. 
Oralara gidip gören arkadaşlarım acı acı dert 
yandılar. Şark hududumuzda 'hekimsizlikten 
hastalarını kaçak olarak huduttan geçirip öbür 
tarafta muayene 'ettiren kimseler bulunduğunu 
söylendiler. Devlet, vatandaşa âmme hizmeti 
yaptığı nispette Devlet vasfını alır. Mevzu bu
gün Ihuzurunu'za gelmiş. Bakan huzurunuza 
gelmiş sizden istirdam ediyor; 'bana (mukavele
li hekim kullanmak imkânını veriniz, diyor. 
Kıymetli komisyon üyeleri arkadaşlarımız da 
buna taraftardırlar. Kıymetli Maliye Bakanı
mız da taraftardırlar. 100 küsur imza ile 
Yüksek huzurlarınıza iarz edeceğimiz bu teklifi 
de kabul buyurmasını Heyeti Celilenizden is
tirham edeceğim. Arkadaşlar komisyon da bu
na taraftardır. Sağlık hizmeti yapmak istiyo
ruz. Bu teklifin aksi tezini de ifade edeceğim; 
orada kaymakama ve hâkime şu kadar para ve
riyoruz, doktora -bu kadar para verirsek yol 
açar, bir .adaletsizlik yapılmış olur denebilir. 
Ama -muhterem arkadaşlarım, hizmet için çır
pınan Sağlık Bakanımıza bu lûtfunuzu esirge
meyiniz; memlekette sağlık dâvasının bir sene 
sonra halli yolunda bir sene evvel adımlar at
mak imkânını bulacağız. Sözlarimi tekrar edi
yorum, bu hususta lûtfunuzu esirgemeyiniz.. Bi
raz sonra teklif edeceğimiz kanun maddesi, 
Bütçe Kanununa ilâveten memlekete çok ha
yırlı olacaktır. Himmetinizi -esirgemeyiniz. 

Kıymetli (Bakanımızın gayretinden dolayı 
kendilerine teşekkürlerimi arz, 'ederim. Hepi
nizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

GEBOLOĞLU CEVDET r— Muhterem arka
daşlar, hayatta iken ölümü, sıhhatte iken (has
talığı düşünmek ve bilmek lâzımdır. Varlıkla
rın en yücesi, insanın muhakkak ki en büyük 
kuvvet Ve zenginliği sağlığıdır. Bir milletin 
millî gücünün en Ibüyük kudreti ise halkının 
maddî ve manevî sağlığıdır. fc 

Sağlık hizmetlerini yurdun en hücra köşe
lerine ve halkın ayağına götüren Millî Birlik 
Komitesinin millî bir ruhla çıkardığı 224 nu
maralı Kanun millî sağlığımızın teminatı ola
caktır. Fakir, zengin, köylü, şehirli, bütün 
Türk milletince arzu edilen başta hekim olmak 
üzere bütün sağlık personelinin % 90 mm tas-
vibettiği bir kanundur. 

Bu kanunun 34 rieü maddesi; neşir tarihin
den itibaren yürürlüğe girdiğini, geçici birinci 
maddesi ise 1 Mart 1962 de tatbikata başlana
cağını ifade etmektedir. Kanun vazıı tatbika
tın 'bir sene sonraya atılmasında 1961 yılı için 
tesis ve tatbikat ve mütehassıs eleman yetiştir
me ve malî.kaynağı temin için bu zamanı koy-

' muşsa da mahrumiyet diyarlarının hekim ve 
ilâç sıkıntısı çektiği, ebesiz vilâyetler bulundu-
ğu bugünlerde bu kanunun ruöıundan ilham 
alarak bu 'hizmetlere başlamasını temin gaye
siyle bir tan evvel ek bir kamunla yürürlüğe 
girmesi lâzımdır. 

Bu arada Sağlık Bakanlığı. sosyalizasyon 
yapılacak mıntıkayı tesbit etmeli, dış memle
ketlere eleman göndermeli ve dış memleketler
den devamlı mütehassıslar getirerek tâyin edi
lecek 'bilhassa !bir mahrumiyet bölgesinde tat
bikata geçerek seneyi boş geçirmemelidir. 

Son yılların ımeşjhur hastalığı kanserden 
ölüm vakaları gittikçe artmaktadır. Tedavisi 
ancak erken teşhisle kabil olan bu hastalığın 
ve hu arada büyük ölüm sebeplerinden biri 
olan verem hastalığının teşhisleri röntgenledir. 
Bilhassa miğde ve akciğer kanseri, ve akciğer 
tüberkülozunun erken teşhisinde röntgen ciha
zının kıymeti çok büyüktür. Verem Savaş Dis
panserlerine ve sağlık merkezlerine röntgen ci
hazları temin etmek, röntgen mütehassısları ile 
röntgen teknisiyenlerini çoğaltmak çok fayda
lı olacaktır. 

Bu arada mahrumiyet diyarlarının sıfhhî ba
kımdan mahrumiyetin bir delili olarak göstere
ceğimiz korkunç bir hastalıktan da 'bahsetmek 
isterim. Dünyada 15 milyon ve Türkiye'mizde 
tahminen 25 bin eüzzamlı mevcuttur. Bir za
manlar Şarık Çibanı korkusu ile Doğuya git
mekten çekinenler bugün daha korkunç bir 
hastalığın ürpertisi içinde olacaklardır. Hattâ . 
korkarım ki günün birinde Yüksek Meclisini
ze gelecek Şark mebuslarının elini sıkmadan1 
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Mle çekinecekler olacaktır. Bakanlığımızın bu 
dâvaya önemle sarılmasını bilhassa bekleriz. 

Tıp, ilim ve sanat cephesi olan insanî bir 
meslektir. Şöyle iki, meselâ 'bir nöroşinijien pro
fesörü ilim adamı olduğu gibi, ayni zamanda 
kafatasmı açacak ve dimağ üzerinde dikkatli 
fbir ameliyatla •'bir dimağ urunu çıkarabilecek 
teknik operasyon yapabilecek: bir sanatkâr olr 

mak mecburiyetindedir. Mesleki icabı ıstırap 
çeken insanlarla ve aile muhitleriyle münase-
•beti 'hekimin üçüncü sosyal ve insanî eepihesini 
teşkil etmektedir İlim, sanat ve sosyal cepneli 
'"bir bütünlük teşkil eden bu meslekin hocaları 
zamanla, yetiştirdiği hekimler tedavi ve ame
liyat ettikleri ^hastalar ile milyonların saydığı 
ve sevdiği insanlar (haline gelmişlerdir. Bu ve
sile ile memleketimizdeki şöhretleri en uzak 
kasabalara kadar yayılan merhum Akil Muh
tar, Neş'et Ömer ve Mazhar Osman hocaları
mızı huzurunuzda ralhmetle anarım. Bu mer
hum hocalarımızı takiheden ve bugün memle
ketimizde haklı hir şöhret kazanmış bulunan 
birçok kıymetti hekimlerimizin 114 sayılı Ka
nuna dâhil •edil'meleri cidden üzücüdür. Bütün 
temsilcilere gelen maddî hatalar listesinin ha
sında kliniğinde 5 sene asistanlığını yaparak 
ihtisas aldığım Muhterem Hocanı Muzaffer Esat 
Gücjhan'ın da 'bulunması bana durumu bu kür
süden hitahetmeyi vicdanî ve meslekî bir tborç 
naline getirmiştir. 

Ancak, <bu mevzuda en 'büyük teselli kayna
ğımız Sayın Sağlık Vekilimizin de her şeyden 
evvel bir tıp profesörü olması, aynı zamanda 
Hükümetin bir uzvu bulunması dolayısiyle bu 
hususu bizden daha 'büyük bir hassasiyetle ele 
alacağına ve halledeceğine olan inancımızdır. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Salâhattin Tandal. 
TANDAL SALÂHATTİN — Muhterem ar

kadaşlarım; daha 10 - 15 gün evvel bu kürsüde 
20 dakika konuşmak için ismimi yazdırmış bu
lunuyorum. Yüksek Meclisin umumi kararma 
uyarak beş dakika konuşacağım. Bu beş da
kika içerisinde mevzuumu arz etmek imkânı var
sa ne âlâ, yoksa Sayın İbrahim öktem arka
daşımdan beş dakikasını rica edeceğim. 

Muhterem arkadaşlarım; huzurunuza bugü
ne kadar sadece bir polemik için kullanılmış 
olan bir mevzuu getirmek istiyorum. Bu da 
ilâç mevzuudur. 

0 : 2 
Hakikaten geçmiş iktidar zamanında, ilâç 

mevzuu sadece polemik için ortaya atılırdı. 
İlâç vardır, yoktur; ilâç pahalıdır, değildir. 
Denir. Ondan sonra yine ilâcın çarkı nas 1 
döner, nasıl gelir ve halkımıza nasıl intikal 
eder, neler yapmak lâzımdır bu bakımlardan 
hiçbir tedbir almadan üzerine bir sünger çeki
lir, giderdi. 

Biraz evvel konuşan hatip arkadaşların ifade 
ettikleri gibi, Millî Birlik Hükümetimizin ge
tirdiği 224 sayılı Kanunla; hakikaten, sağlık 
hizmetlerinin ayrılmaz bir lâzimı gayrimüfarikı 
olan ilâcı halkımızın ayağına kadar götürmenin 
ilk tedbirlerini almış bulunuruyuz, Bu sebeple 
de şükranlarımı arz etmeyi vazife bilirim* 

Muhterem arkadaşlar, ilâç, hakikaten üze
rine çok dikkatele eğilinmesi lâzımgelen bir mev
zudur > Türkiye'nin hattâ bütün dünyanın en 
kuvvetli, en kıymetli mütehass:s hekimlerini 
bir araya toplayıp bir konsültasyon yaptırsak, 
ilâcını temin edemedikten sonra bu gayretin hiç
bir kıymeti kalmamaktadır. Binaenaleyh, ne 
kadar dikkatle üzerine eğilsek o kadar yeri var
dır. 

Muhterem arkadaşlar ilâç mevzuunda halk ef
kârına maalesef doğru bilgi verilmemektedir. 
Bugün burada Bu perdeyi tamamen kaldırmak 
ve hakikati bu kürsüde gerek huzurunuza ge
rekse bütün Türk efkârına arz etmek bir farz
dır ve bu vazifeyi de ifa etmekle iftihar edi
yorum. 

Muhterem arkadaşlarım, 35 sene evvel dip
loma aldığım zaman Türkiye'de 35 kalem dahi 
müstahzar yoktu. O gün nasıl müstahzarın ter
kibine giren ve eczahanelerimizde majistral ilâç
larda kullanılan hammadde dışarıdan geliyorsa, 
bugün de aynı vaziyettedir. Bugün hammaddeyi 
ahi'j bunu lâboratuvarlarımızda majistral veya 
müstahzar ilâç haline çeviririz, bu çark nasıl 
dönmektedir? Hammadde ile ilâç daima birbi
rine karıştırılmaktadır. İlâç. başka şeydir, ham
madde başka şeydir. Kısa kesmek için hulâsa. 
olarak arz edeyim. Bize lâzım olan hammadde
dir. İlâcı memleketimizde dünde, yapıyorduk, 
bu günde yapıyoruz. Fakat mevzu evvelce, ek
seriya polemiğe sokularak, her hangi bir fir
manın bir müstahzarı ele alınarak yokluğu ileri 
sürülür. Bağrılıp çağrılır, ertesi gün birtakım 
tazyiklerle müstahzar yapan mümessile avuç do
lusu döviz verilirdi. Bunun böyle olduğunu, bu 
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meslekin ve teşekkülün başında senelerini geçir- I 
miş ve bunun mücadelesini yapmış arkadaşınız 
olarak gayet yakînen biliyorum. Bugün ilk de
fa olarak. görüyoruz ki, 35 senedir mücade
lesini yaptığımız sağlık dâvamıza doğru hakiki 
bir yola girilmiştir. Pahalılık bahsine gelince, 
ilâç gibi zeytin d© pahalıdır, pabuç da pahalı
dır. 

Ucuzluk ve pahalılık mevzuu §u suretle 
olmak lâzımdır. Bir saatlik çalışmamız neticesi 
elde edebildiğimiz kazançla ne alabiliyoruz, işi 
ancak bu zaviyeden mütalâa ettiğimiz zaman ^ 
doğru bir sonuca varırız. LâboratuvÜHar müs
tahzar fiyatlarının tespitinde hammadde -•imâl 
masrafları - ambalaj masraflarını nazara alır ve 
buna normal kârı da ilâve edince eczacı mamu
lünü piyasaya sevk eder Keyfî ve indî değildir 
ve olamaz. Kazançlar bunu bir başka zaviyeden 
•ele almıştır. Eczahanelere tatbik edilen ham
maddeyi eczacı aldığı gibi üç kuruşa almış ise, 
üç kuruşa, beş liraya almış ise beş liraya has
taya intikal ettirir. Buna masraf hissesi ile 
sanat hakkını ilâve eder. İlâcın kıymeti ile 
tesiri arasında hiçbir münasebet olaımaz. Bu 
ilâç mevuuznda yapılan dedikodular çoktur. 
Eczacının kârını % 10 a indirelim, derler keyfî 
bir karar verilir," hiçbir esasa dayanmadan. 
Halbuki bunların bir hesaba istinadetmesi lâ
zımdır. Böyle keyfî bir karar karşısında Ti
caret Bakanlığına, Maliye Bakanlığına baş
vurulur, anlatılır, uzmanlar celbedilir. Bu^ in
dirmenin imkân dâhilinde olmadığı anlatılır, 
tashih edilir. Bu hususları bir prensip kararına 
bağlamak lâzımdır. Artık böyle keyfî muame
leler olamaz. Bu mevzuun politik tarafını ka
pamak için söz almış bulunuyorum. Milletin 
hastalığı karşısındaki za'fını istismar yoluna 
gitmemek lâzımdır. Yapılan polimikler dola-
yisiyledir ki, hiçbir iş yapılmamış, hastanın 
ayağına ilâç götürülememiştir. Sağlık Bakanlığı 
hastanın ayağına, ilâç götürmek istiyorsa bu
güne kadar hangi fonu koymuştur ki, bir ka
zada eczahane açılmasına yardım edebilmek n 
için elini uzatsın. İmkânlar yok mu idi ki, yapıl
mamıştır. Fakat bugün 224 sayılı Kanunla yeni 
bir yola girmiş bulunuyoruz. 

Efendim, kısa bir zaman içinde personel 
meselesine temas etmek istiyorum. Eczacı ye
tiştirme mevzuu sakıt idare zamanında müte- I 
madiyen geri itilmiştir. Âdeta bu itiliş bir nevi 1 
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münevver düşmanlığı haline gelmiş • bulun
maktadır. Durumu sizlere izah ettiğim zaman 
sizlerin de müteessir olacağınızı tahmin etmek
teyim. Arkadaşlar, bugün Türkiye'de bulunan 
eczacıların adedi 1 400 kişiye inmiş bulun
maktadır. ' Ayrıca koskoca Türk Ordusunda ec
zacı olarak 33 kişi kalmıştır. Bugün hastane 

•eczacılarının '% 80 ninde eczacı yoktur. Hasta
nelerde bu vazifeyi birtakım hademeler ifa et
mektedir. Türkiye'de serbest olarak vazife gö
ren 1 200 kadar eczacının yarısı İstanbul, An
kara, İzmir ve Adana gibi dört vilâyette, di
ğer altı yüzü diğer vilâyetlerde dağılmış hiz
met görmektedirler. İngiltere'de bu hizmet 
15 800 ecvzacisiyle ifa edilmetkedir. Ve 2-500 
kişiye bir eczahane düşmektedir. Bizde ise bu 
nispet 20 bin kişiye bir eczane nispetindedir-
Dört şehirdeki kesafet dâhil. 

BAŞKAN — Vaktiniz bitmiştir. ' 
TANDAL SALÂHATTÎN — Sözlerimi bi-

tirmedim. Fakat vaktim bittiği için konuşma
mı burada kesiyorum. Beni dinlediğiniz için siz
lere çok teeşkkür ederim .Saygılarımla. (Al
kışlar) 

BAŞKAN —- Buyurun Hüseyin Otan. 
OTAN HÜSEYİN —Muhterem arkadaşlar, 

adı üstünde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı olan ve bugün huzurunuza bütçesi sunul
muş bulunan bu bakanlığın, toplumun sosyal 
hizmetlerini başta olarak görmeye salahiyetli 
ve toplumu en yakın alâkadar eden bir Bakan
lık olması sıfatiyle üzerinde ne kadar durmak 
lâzımgeldiği bir hakikatttir. Memleketimizin 
iktisadî ve malî şartları bakımından bütçeye ko
nan rakamlar çok cüzidir. Bâzı memleketlere 
nazaran az olan bu bütçe ile Sağlık ve Sosyal 
Bakanlığı tereddüt etmeden ve işleri aksatma
dan vazifesine devam etmektedir. ( 

Yatak adedi üzerinde sizlere bir fikir ver
mek üzere, geri kalmış milletlere norm ola
rak tanınan yatak adedine nazaran bizdeki 
yatak adedi on binde otuzdur. Yakın komşu
muz Yunanistan'da on binde' otuz altıdır. Bu 
durumda Sağlık Vekâleti vaziyeti hangi şartlar 
altında idare ettiğini bütçede gösterilen ra
kamlarla ifade edebiliriz. 

Arkadaşlar, sağlık hizmetleri meselesinde 
İnkılâp Hükümetinin çok titiz ve dikkatli dav
ranmalı lâzımdır. Bu mesele her şeyden evvel 
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hastayı yatakta tedavi etmekten ziyade va
tandaşların hasta olmamasını temin için koru
yucu hekimliğe doğru bir istikamet almasına 
bağlıdır. Sağlık Vekâletinin bu yöndeki te
şebbüslerini takdirle anmak lâzımdır. Şunu he
men ifade edeyim ki, hastayı yatakta tedavi 
etmek çok masraflı olmaktadır. Halbuki koru
yucu hekimlik olarak hastalığa mâni olmak, 
vatandaşı hastalıktan kurtarmak hem vatanda
şın sağlığının .korunması bakımından hem de 
masraf bakımından çok daha elverişlidir. 

Bugün Sağlık Vekâletini sosyal hizmetler 
yönünden en verimli bir yolu tutmuş olma
sından dolayı tebrik etmek isterim. Koruyucu 
hekimlik bahsinde şunu arz edeyim. Milliî Bir
lik Komitesinin çıkarmış olduğu Sosyalizasyon 
Kanunu çok daha evvel tatbik edilmesi lâzım-
gelen bir, kanundur. Sosyalizasyon Kanunu ta
bipliği çok daha kolay bir suretle vatandaşın 
ayağına götürmek suretiyle halledilmesi lâ-
zmıgelen bir mevzudur. Bunun yanında koru
yucu hekimlik mevzuunda sağlık memurunu 
köye kadar götürmek imkânını bulursak daha 
çok muvaffak olacağımız aşikârdır. Ama bü
tün bunları memleketin şartları ile mütalâa et
mek yerinde olur. Memleketin iktisadî şartlan 
ve binbir derdi ve ihtiyacı yanında 6 - 7 mil
yon ile sosyalizasyona geçmek dâvasını hallet
mek 1964 yılında değil 1974 yılında bile kaabil 
değildir; tahammülümüzün üstünde olan bir 
mevzudur. Bunun için bugün Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanlığının istemiş olduğu bir iş | 
vardır, bu işin halledilmesi babında huzurunu
za bir kanun tasarısı getirilmiştir. Bu kanun 
mucibince bu seneden itibaren mukaveleleli he
kim kullanılmak üzere, bilhassa Şark'm % 25 
noksanlığı halledilmiş olacaktır. Şark bölge
sinde kadroların % 21 i münhaldir. Onun için 
hekim bulmak ancak mukaveleli hekim istih
dam etmekle mümkün olacaktır. Bu, bütçeye 
bir külfet teşkil etmiyecektir. Muhterem Mali
ye Bakanı arkadaşımız endişe etm,esin, yâlnız 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına salâhi
yet tanımaktan başka ileri gitmiyecektir. Bu
nu plânlama dairesi de münasip görecek, veri
lecek direktif dairesinde kullanılacağı için hiç
bir zaman külfet teşkil etmiyecektir. Bunun 
bu şekilde kabulünü istirham ederken ilerde 
çalışacak iktidarlara bu meselede ellerine bir 
kıstas vermek imkânı hâsıl olacaktır. Şayet ( 
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I kıymetli arkadaşlarım bu mevzuu esaslı bir şe

kilde hazırlıyacak olurlarsa gelecekte sosyali
zasyonun da tatbikatına imkân vermiş olurlar, 
Bu suretle de ilerdeki imkânlarla sosyalize 
etmek şartları da ortaya çıkmış olur. Bu me
sele tahakkuk ettiği takdirde doktor olmıyan-
yerlerde, sağlık memuru olmıyan yerlerde, 

I teknik eleman olmıyan yerlerde de doktor ve 
teknik eleman temin edilmiş olur. 

I Bugün bilhassa, verem savaşı üzerinde ya
pılan başarılı tatbikatı takdirle anmak lâzım

la dır. Yine bu meyanda verem savaş dernekle
ri vasıtasiyle dispanserlerdeki takipçi hemşire
lerle, bu dâva halledilmiş bir vaziyettedir. 

Bugün nasıl Türkiye'de sıtma kalmamışsa 
artık veremi de tarihe mal etmek imkânı bu
lunabilir. Ama sanatoryum açmak ve takipçi 
elemanlar vermek t suretiyle bulaşıcı hastalık
lardan kurtulmak mümkündür. Ordu bir nevi 
giriş kapısı rolü • oynamaktadır. îyi kontrol 
edilmediği için hastalığa yakalanan delikanlı 
hasta olarak tedaviye muhtaç vaziyette geri 
geliyor. Millî Müdafaa ile bu iş organize edi
lirse bu giriş kapılarında bu hastalığı önlemek 
mümkün olur. Bu hususta gerekli tedbirler 

I alınmalıdır. Bakanlığın memleketin sağlık ve 
I sosyal yardım mevzuunda başarılı olmasını 

diler huzurunuzdan ayrılırım. 
BAŞKAN — Pamir Fikret. 
Konuşacak arkadaşlann Heyeti Umumiyenin 

I 'kararma riayetkar olmasını betahsis rica edece
ğim. 

PAMtEt FÎKKET — Fertlerin sağlık mese-
I leleri, cemiyeti teşkil eden fertlerin maddî ve 
I mânevi tekâmül seviyeleri ile mütenasip ehem-
I miyet arz eder. Sağlık dâvası çok şümullü bir dâ-
I vadır. Vasıta mesken, ulaştırma ve hattâ kliman-

tasyon usullerini havi muazzam bir iştir. Sağlık 
I hizmetlerinin sosyalleştirilmesi hakkındaki iş 
I köye bir hekim göndermekten ibaret kalmamalı-
I dır. Bu vesile ile memleketimizde yeniden kur

makta olduğumuz sağlık tesislerinin geliştiril-
I meşini teminen ilk başta hekim yetiştirmek oldu-
I ğunu arz etmek isterim. Bunun bütün dünyada 
I emsalleri vardır. Bu, bizde de 15 yıl evvel dü-
I şünülen generalist, pratisyen sağlık hizmetleri 
I mevzuunun halline imkân verecektir ve politi-
I kamızm muvaffakiyetini temin edecek en mühim 
I bir unsurdur. Bugün maalesef hastanelerimiz 
I tatminkâr olmaktan çok uzaktır. Hastanelerimiz-
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de yatak, tıbbî teçhizat meseleleri çok mühimdir. 
'Ayrıca yatırılmış olan hastaların" filim olmadı

ğından f ilimlerini çekmek de mümkün olmamak
tadır. Pek tabiî olarak hastalar da bu atmosfer 
içinde moralman Ibozulmaktadırlar. Hasta her şey
den evvel şefkat, müsamaha ve alâka ister. Has-

, tanelerde hastaların ve halkın en gök sevdikleri 
hava polikliniktir. Durum hasta için böyle olma
sına rağmen hekim için hayatını bezdiren bir iş
tir. Hastanelerimizin bu fakir millete daha fazla 
yük olmaması için bilhassa malî bakımdan ken
dilerine gelir getirecek birer tesis haline gelme
leri zarurîdir. Koruyucu hekimlik devletin va
tandaşa vadettiği, fakat bugüne kadar başarama
dığı en önemli bir mevzudur. 

Bizim gibi fakir bir milletin sinesinde, böyle 
bir vaitle çıkınca işte böyle bir not alıyoruz. Ben 
16 senelik mütehassıs hekimim: Koruyucu he
kimlik bakımından bir hekimin bir hasta üzerin
de 17 kuruşluk yeri vardır. Ama siz bunu 150 
kuruş mukabilinde satmalırsınız. Bir yere yatı
rılıp tedavi edildi mi o kimsenin 2 liralık tedavi 
masrafı vardır. Bu mevzuu bir de bu noktadan 
tetkik etmek icabeder. 

Hastanelerin ıslahı için onun başında bulu
nan baştabipliği de ortadan kaldırmak lâzımdır. 
Bunun yanında bâzı nazik meselelerimiz var. 
Hayatımızı, sağlığımızı kendilerine emanet 'etti--

* ğimiz hekimlerden bahsetmeye genel oy nedense 
pek müsaade etmez. Bizler de sizler gibi bu ce
miyetten neşet etmişizdir. Ebeveynimizin verase
tini iktisabettiğimiz andan itibaren bizlerin de 
cemiyette vazifeleri vardır. Bu cemiyetin adam
larıyız. Noksanlıklarımızla, iyiliklerimizle bizi 
kabul etmeye bu cemiyet mecburdur. Burada iki 
mühim mesele vardır. Türk hekimi niçin büyük 
şehirlerde toplanır? Sebebi malûm. Bir öğretmen, 
bir subay, bir avukat, neden isterse, biz de onlar 
gibi büyük şehirlerde onun için kalmak isteriz. 
Hekimler niçin yabancı memleketlere giderler? 
Görgü ve ihtisaslarını artırmak için. Hekimler 
niçin yabancı memlekete giderler? Bütün hayatı 
boyunca; kazanamadığı bir parayı bir iki sene 
içinde kazanmak için. Amerika'daki doktorları 
Türkiye'ye döndürecek yegâne şey sizin elinizde
dir. 

BAŞKAN — Sayın Zaimoğlu Galip Kenan. 
ZAÎMOĞLU GALİP KENAN — Sayın ar

kadaşlar, bu memlekette sağlık dâvasının hakika
ten hazin bir kaderi vardır. Büyük Atatürk'ün 
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I hayatta olduğu zamanlarda onun yüksek idaresi 
t altında sağlık teşkilâtı da bu memlekete büyük 
I hizmetler yapmış ve başarı göstermiştir. Fakat 
I sonraları ve bilhassa son 10 yılın ağır ve ıstıraplı 
I şartları içinde sağlık çalışmalarında da gözle 
I görülecek kadar aşikâr bir gevşeklik ve alâka-: 

sizlik başlamıştır. Bu durumu 1946 ve 1947 yıl
larında mensubolduğum parti iktidarda iken bile 

I bu millet kürsüsünden acı acı söyledim. 

I Sayın Kurucu Meclisin muhterem azaları, 
sağlık dâvasına elinizi koyun, ona müşfik, yapı-

I cı, kurucu, hayırlı ve uğurlu elinizi uzatın. Biz 
I hekim olarak Sağlık Bakanlığı teşkilâtı olarak 
I sizin Ibu ulvî yardımınıza muhtacız. Şkndi bu 
I muhterem topluluktan birisi Allah esirgesin 

hasta olsa ben biç hekim olarak kürsüden fır-
I 1ar onun tedavisine koşarım. Sayın hekim tem-
I silciler yardıma koşarlar ama bırakın ^Hakkâ

ri'yi, Van'ı, Giresun'u şuracıkta Ankara'nın 
I yanıbaşındaki Kızılcahamam, Kırıkkale arızalı 

doğum istirahı çeken bir annenin imdadına 
yetişemeyiz vasıtamız yoktur, teşkilât noksan 
ve kifayetsizdir. Şehirde bir hasta için her za
man bir doktor bulmanın imkânı oluyor. Ama 
bir klasaba bir köyde ıstırap çeken bir hastaya 
koşabiliyor muyuz Bugün biz Mehmetçikleri 
yetiştiren köydeki hasta Türk anasına yardım 
etmek imkânına sahip değiliz. Nerede Kızıl-
oğlu? Anlatsın. Hoşdere İstanbul'un birkaç 

.kilometre uzağında bir köydür. Tümen kuman
danı iken resmî arabası ile bir .hastanın imda
dına koşmuş ve hayatını kurtarmıştır. 

Sayın arkadaşlarım, bizim dört dâvamız 
vardır. Başta Millî Savunma, Millî Eğitim, 
Adalet ve nihayet Sağlık dâvaları, (ne yiye
ceksin, öbür dâvaları da unutma sesleri.) Hayır 
unutmadım. Lütfen dinleyin onlar da mühim, 
ama sağlık dâvası hepsinin başında gelir. Sağ
lık olmıyan yerde ordu, nıetep olmaz, sağlık 
olpaayan yerde adalet, fabrika, istihsal olmaz. 
(Alkışlar) Evvelâ sağlık lâzımdır. Sağlık yal
nız hasta olmamak demek değildir. Bedenen 
hasta olmamak demek değildir. Ruhen, fikren 
sağlam olmak, yapiei olmak demektir. Biz ce
miyet olarak bunu teminle mükellefiz. 

Elimdeki bir lâmbayı bu dâvanın üstüne 
tutuyorum. Orada sizlere bir şey gösterebilir-
sem, siz Sayın Temsilcilere orada bir şey seçmek, 

| teşhis etmek imkânını sâğlıyabilirsem, bu kür-
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südeu vazifesini yapmış olmanın huzuru içinde 
ineceğim. 

Yüksek müsamahanıza sığınarak Muhterem 
Heyetinizden bir ricade bulunacağım, beni 
mümkün olduğu kadar zaman tahdıdme tâbi 
tutmamak suretiyle konuşmama fırsat veriniz. 

Sayın arkadaşlar, hekimlik zor bir meslek
tir. Gerçi her meslek zordur ama hekimliğin 
ayrı bir hususiyeti vardır. Bu meslekte tıbbi
yeyi bitirmekle iş bitmez. Uzun bir ihtisas dev
resi, hattâ kurslar, hattâ yabancı memleketler
de ihtisas ve tetkik eğitimi hekim için zaruridir. 
Bir hekim okumak ister, bir hekim seyahat 
etmek zaruretindedir. Kongrelere, konferanslara 
gidecektir. Bu bir keyfiyet değil bir ihtiyaç
tır. Meslekinde ilerlemenin icabıdır. Bunu 
yapmıyâû hekim ilerliyemez, olduğu yerde 
kalır. 

Köytere kadar gidip hastanın imdadına 
yetişemiyoruz. Buna mukabil Sağlık Bakan
lığında bir Dış Münasebetler Umum Müdürlüğü 
vardır, Dış Memleketler Sağlık ' Teşkilâtı ile 
bir münasebet temini için kurulmuştur. Lâzım
dır. Fakat böyle bir teşkilât yerine bunu genç 
bir doktora bırakmak oradan tasarruf edece
ğimiz elemanları memleket hizmetinde kullan
mak daha yerinde olur. 

Ama hemen ilâve edeyim Sağlık teşkilâtında 
çalışan sizin kardeşleriniz, evlâtlarınız, asîl ve 
necip Türk çocukları her türlü hizmete vatan bor
cu olarak canü yürekten koşar. Zaten hekimlik 
feragat, meslekidir ve Türk bekimi bunun asîl bir 
örneğidir. Bendeniz bütçe raporunu gördüm. 
Bütçe Komisyonu Baportörü Sayın Bedî Feyzi-
oğlu arkadaşımız emek sarf etmişler, güzel bir ra
por vücuda getirmişlerdir. Hemen yüksek hu
zurunuzda ifade etmek isterim ki, Ibu rapor beni 
tatmin etmedi. Diyorlar ki, hastane hekimliği 
kadrosu % 4,5 noksandır. Sağlık Bakanlığı em
rinde 3 700 hekim vardır. Bu 3000 küsur heki
min ne kadarı 'büyük şehirlerde ne kadarı Anado- ! 
lu'dadır. j 

Büyük şehirler hastaneleri kadroları ağzına _ j 
kadar tıka basa doludur. Halbuki Anadolu has- j 
taneleri hekimsizdir. Bu nispet mahrumiyet böl- \ 
gelerinde yüzde yüze kadar çıkar. Meselâ Şebin- • 
karahisar Hastanesinde doktor yoktur. Balkanlı- , 
ğm bilhassa dikkatini çekerim. Bu noksanları ik
mal .etmenin yolunu araştırsın. Oralara rağbeti 
artıracak çare vş tedbirleri bulsun. 
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înşaası tamamlanmamış birçok sıhhi tesisler 

vardır. Bunlar zamanla yıkılıp gitme .tehlikesine 
mâruzdurlar. Giresun Kemik ve Mafsal Veremi 
ve diğer verem hastaneleri bunlardan biridir. Ba
kanlık bunları da süratle ele alıp hizmete açma
lıdır. 

BAŞKAN — Efendim, 5 dakikayı tecavüz et
miş durumdasınız. Konuşacak arkadaşları da na
zarı iti'bara almanız lâzımdır..., 

. ÖZBEY MEHMET — Efendim, fben sıramı 
Galip -Kenan Zaimoğlu'na veriyorum. 

ZAlMOĞLU GALÎP KENAN (Devamla) — 
Teşekkür ederim sayın meslektaşım. 

67 vilâyetimiz var. Büyük şehirleri hariç 
tutmak suretiyle bu vilâyetlerimizi 62 olarak ka-
hul edelim. Bugün beher hastaneye 10 mütehas
sıs hesap edersek bu rakam 620 olur. Doğum 
evleri ve diğer tesisleri de katarsak aşağı yuka
rı bin kadar mütehassısla bu dâvayı şimdilik kıs
men halletmek mümkün olabiliecelktir. Ancak 
mütehassıs hekime bin lira aylık tazminat ver
sek yılda 12 milyon lira tutar. 8 milyarı aşan bir 
bütçe içinde böyle bir hayırlı iş için bu para faz
la bir şey değildir. Hekimi teşvik eder. Uzak, 
mahrumiyet bölgelerinde mütehassıs hekim bulma 
sıkıntısı ve zorluğu kalmaz. Bunu Hükümetin 
de 'benimsemesi lâzımdır. Hükümet gelecek 
yıla kadar bu hususu derpiş eden bir kanun ta
sarısı getirmelidir. Bu suretle meselenin maddî 
tarafı halledilirse, dâva yarı yarıya halledilmiş 

: olacaktır. » 
Bugün birçok genç doktor meslektaşlarım 

sağlık .hizmetinden kaçıyor, meslekten kaçıyor, 
serbest hayatta ticaret yapıyor, inşaatçılık yapı
yor, hattâ nakliyecilik yapıyor. Biliyorsunuz ma
rifet iltifata tâbidir. Mesleki cazip hale getire
lim. 

Ben bugün sağlık teşkilâtında geceli, gündüz
lü feragatle çalışan hekimlerimize ve Sağlık Ba
kanlığı teşkilâtı idarecilerine yüksek huzurları
nızda teşekkürlerimi arz etmekten şeref duyarım. 
Bunların bu feragatleri karşısında kendilerini 
teşvik edecek imkânları aramalıyız, bulmalıyız. 
Ayrıca mesele yalnız maddî imkân işi de değil
dir, anlayış ve zihniyet meselesidir. Sayın Bakan
dan istirham ediyorum. Bize lüks, konforlu has
taneler lâzım değildir. Baraka şeklinde yapılmış 
bir bina ihtiyacımızı karşılamıya kâfidir. Elve
rir ki, içinde iyi hizmet görülsün. Vaktiyle bu 
'husus üzerinde durmuş zamanın milletvekili Dr. 
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Fazıl Şeraf ettin Bürge ile bu mevzu üzerinde ça
lışmış ve bir $roje hazırlamıştık. Arkasından ge
len bir belâ idaresinin bu milletin, başına getir
diği sayısız felâketler arasında, sağlık dâvasına 
da sırt çevrildi. 

Sayın arkadaşlar hastanelerimiz mükemmel de 
olsa içerisinde hekim" yok, birçok illerimizde has-
ftaneler hekimsizdir. Meselâ Şebinkarahisar Has
tanesinde tek hekim yoktur. Olmaz böyle şey. 
Süratle bu hastanenin hekim ihtiyacı temin edil
melidir. Ayrıca hastanelerimizde sağlık yardım
cıları da noksandır. Bunlar ehemmiyetle ele alı
nacak bir mevzudur. , Yardımcı sağlık personeli 
hekimin başlıca başarı vasıtasıdır. Bu mevzu da 
önemle göz önünde bulundurulmalıdır. 

Say m arkadaşlar; ayrı bir mevzu olarak hu
susi hastaneler konusuna temas edeceğim. Bu
gün hususi hastanelerin çoğu sağlık dâvasına 
şerefle hizmet etmektedirler. Yalnız bir kısım 
hususi hastaneler var ki, gayrimeşru karanlık 
işler yaparlar. Şerefli Türk he&imliğini lekele
mektedirler. Arkadaşlar, sayısı az da olsa, bâ
zı hastanelerde kürtaj yapılmaktadır. Bunları 
hepimiz biliyoruz. Bu bir cinayettir. Birçok 
hâdiseler sebebiyle bu bedbahtlar mahkem'e hu
zuruna çıkıyorlar. Duruşmadan elini kolunu 
sallaya sallaya kürtaj odasına girenleri bilirim. 
Bu meslekin lekesi, yüz karası olan vicdansız
lar arasında isim yapmış olanlar da vardır. Şe
refli Türk hekimliği de bunlardan şikâyetçi ve 
davacıdır. 

Bunları sizlere isimleriyle de söyliyebilirim. 
Bu büyük bir cinayettir, faciadır. Bizim nü
fusa ihtiyacımız vardır. Nüfusumuzun 60 mil
yon olması lâzımdır. Allaha çok şükür köyde 
böyle bir şey yoktur. Arkadaşlar köylünün 
karnını doyurun, sırtını ısıtın size süngüsünün 
ucuyla tarihe destanlar yazan arslanlar yetiştir
sin. Ancak onu hastalıktan korumamız lâzımdır. 
Millî İnkılâp Hükümeti bu konuya ehemmiyetle 
parmak basmış ve ilk merhale olarak sosyali
zasyon kanununu ele almıştır. Birçok işlerde 
olduğu gibi memleketin sağlık dâvası üzerine 
de eğilmiştir. Ama şahsî kanaatim olarak arz 
ediyorum, sağlık hizmetlerini sosyalleştirme 
kanunu henüz kabili tatbik değildir. Zordur. 
Devlete ağır bar yüktür. Bu işin bâzı memle
ketlerde tatbik edilen daha ucuz ve kolay şe
killeri vardır. Meselâ, İsveç, Almanya ve İsviç
re gibi. Bunların tatbikatım tetkik etmek fay-
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dalıdır. Biz şimdilik dâvamızı 'amelî ve tatbikî. 
mümkün olan usullerle halle gitmek zorunda
yız, 

BAŞKAN^— Vaktiniz tamamdır. 
ZAİMOĞLU GALİP KENAN — Sözlerimi 

bitiriyorum muhterem arkadaşlar, 27 Mayısın 
getirdiği ahİâk, fazilet, hak ve hürriyet hava-1 

sının iklimi içinde her sahada olduğu gibi sağ
lık dâvamızda da özlediğimiz, muhtacolduğu-
muz hedef ve gayeye ulaşacağız. Memleket sağ
lığı uğrunda geceli gündüzlü feragatle çalışan 
sağlık teşkilâtımızı ve muhterem heyetinizi hür
metle, muhabbetle selâmlarım. • (Alkışlar) 

BAŞKAN — Komisyon adına söz Bediî Fev-
zioğlu'nundur. 

* BÜTÇE KOMİSYONU ADINA FEYZÎOĞ-
LU BEDÎ'-—- Muhterem arkadaşlarım, Sağlık 
Bakanlığının vazife- ve fonksiyonlarının başlı-
caları şunlardır :' Koruyucu Hekimlik hizmet
leri, iyi edici hekimlik hizmetleri, Sağlık per
soneli yetiştirilmesi, halkın sağlık eğitimi, sos
yal hizmetler ve murakabe hizmetleridir. Sağlık 
Bakanlığının bu vazifeleri yapabilmesi için 
umumi bütçeden her sene muayyen bir tahsisat 
alır. Bu tahsisatın son 10 yıllık durumu muka
yese edilirse 1950 de 6 milyondan ibaret bulu
nan tahsisatın'1955 senesinde 109 milyona, 1960 
senesinde 137 milyona, çıkarıldığı görülür. Ar
tış nispeti bu 3 sene arasında 1950 den 1955 e 
kadar % 181, 1950 den, 1960, a kadar % 228 
dir. Bu artış zalıirî bir artıktır. Kesin hesapla
ra göre yapılacak mukayeselere göre artışın 
havli azaldığı görülür. Eğer bir memleketteki 
nüfus artışı noktasından, sağlık bütçesiyle bir 
mukayese yapılacak olursa bu artış 1950 ilâ 
1955 devreler" arasında % 75, 1950 ilâ 1960 se
neleri arasında % 184 e indiği görülür. 

Bu sebeple Sağlık Vekâleti bütçesinin der-
uhde ettiği fonksiyon itibariyle bir tahlife tâ
bi tutmak imkânı vardır. Biraz evvel de arz 
ettiğim gibi, Vekâletin başlıca fonksiyonlarına 
göre bütçedeki tahsisatın artırılışmın değişik 
bir manzara arz ettiği görülür. Bu husus bir 
tablo halinde rapora da dercedilmiş bulunmak
tadır. 1961 yılı bütçe tasarısında Sağlık Ve
kâletine ayrılan tahsisat dikkate alınacak olur
sa bakanlık bütçesinin 399 milyon lira olduğu 
görülür. Buna Bayındırlık Vekâleti bütçesinin 
yardım tahsisatım da ilâve edersek 422 milyon 
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İıra, olduğu görülecektir. Bakanlık tahsisatı ! 
kendi bünyesi içinde değil, umumî Devlet büt- j 
çesi dâhilinde umumî bir tahlile tâbi tuttuğu
muz zaman 1950 senesinde 4,07, 1959 da 5,18,, 
1960 da 5,20 si olduğu görülür. Buna mukabil 
bu sene 1961 de huzurunuzda tetkik edilmek
te olan bütçe dolayısiyle Sağlık Bakanlığına ay
rılan tahsisat Devlet bütçesinin 4,87 sinden iba
rettir. Yani geçen seneye nazaran bir düşüklük 
kaydetmektedir. Bu tahsisatın hiç olmazsa.ge
çen yıldaki nispet dâhilinde muhafaza edilme
si, bu yıl Devlet bütçesi artmış olmasına naza
ran geçen yılı nispetinin muhafazası için Sağ
lık Bakanlığı tahsisatına 32 milyon lira daha 
ilâve edilmesi lâzımgelirdi. Bu 32 milyon lira 
ilâvenin imkânsızlığı Bütçe Komisyonundaki 
tetkikat sırasında nazarı dikkati celbetmiştif. 
Bu tahsisat noksanlığı karşısında, asıl müşki-
lâtın sağlık personelini kendi hizmetlerinde 
tutabilmesi şüpheli olarak karşılanmaktadır. 
Şöyle "ki; Bakanlığın personel durumu tetkik 
edildiği zaman halen mücadele teşkilâtında 
% 32 nispetinde bir münhal bulunduğu, Tra
hom Savaş Teşkilâtında % 6G nispetinde mün
hal bulunduğu, bu münhalin Frengi Mücadele 
Teşkilâtında % 85 o ulaştığı görülmektedir. 
Bunların hepsi koruyucu hekimlik hizmetleri
dir. Bakanlığın asıl fonksiyonuna taallûk eden 
hizmetlerdir. îyi edici hekimlik hizmetlerinin 
bir kısım memleketlerde Devletin bu vazifeyi 
ifa etmesi hususunda müttefiktirler. O halde bu 
meselenin bir hal tarzına vardırılması ve Ba
kanlığın asıl mühim fonksiyonunu ifa edebil
mesi için muhtacolduğu elemanları temin etmek 
imkânlarının kendisine sağlanması lâzımdır. 
Millî Birlik İdaresi bu imkânı da 224 numaralı 
Kanunla sağlamıştır. Sağlık hizmetlerinin sos-
yalleştirilmesine mütedair olan bu kanun Sağ
lık Bakanlığına pilot bölgelerde ve bu hizmet
lerin sosyalleştirildiği yerlerde mukavele ile he
kim istihdamına yetki verilmiştir. Bakanlığın 
kadroların başında bulunmasının sebebini de 
bu kanun vaz'etmiş bulmaktadır. Hizmetin ge
rektirdiği ücret bilinmeden, bu hizmeti ifa ede
cek elemanları bulmak güçtür. Bu husus çıkarı
lacak kanunla halledilebilecektir. Yalnız bu ka
nunun meriyet tarihi bakımından 1962 yılında 
tatbikata gireceğini, ayrıca memlekete teşmili 
hususunda da 1964 yılında yapılacağı bildiril
di. Bu kânunun 1961 yılında tatbikata konul-
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ması yoluna gidilmemiştir. Bu durura karşısın
da ya bir senelik mahrumiyete katlanmak veya 
başka çareler aramak suretiyle, mesele muvak
kat bir hükümle bu kanunun meriyet tarihini 
bu seneye koymak lâzımdır. Şimdi bu durumu 
bu şekilde belirttikten sonra, şahsan buna mü
temayil olmakla beraber, Komisyon Sözcüsü 
olarak, komisyonumuzun bu sene bu işin tat
biki imkânının bulunacağı şekilde bir karar it
tihaz etmesi mümkün olamamıştır. Meselenin 
bu cepheden büyük ehemmiyeti olduğu, hekim
liğin diğer mesleklerden daha fazla bir ihraç 
metaı haline gelen bir meslek olması itibariyle 
de kendisini göstermektedir. Diğer mesleklerin 
hiçbirisinde yetişmiş olanlar dışarıda iş bula
mamaktadırlar. Buna mukabil hekimlerimiz dış 
memleketlerde bu imkânı kolaylıkla buldukları 
için memleket dâhilinde hekimlerin ücret mese
lesinin umumî personel ücret ve maaşlarının 
ayarlanmasını beklemeden onların durumları
nın halledilmesi lâzımgeldiği ayrı bir mevzu 
olarak ortaya konulmaktadır. 

Vaktinizi daha fazla almamak için komis
yonumuzun mütalâalarını bu şekilde telhLen 
arz etmiş oldum. 

Kenan Zaimoğlu arkadaşımızın rapor hakkın
da ileri sürdükleri bir noktayı müsaade ederse
niz cevaplandırayım. îlk defa Sağlık Bakanlığı
nın raporu hekim olmıyan bir kimse tarafından 
hazırlanmıştır. Bu bakımdan -meslek zaviyesin
den belki hekimlerimiz tatmin edilmemiş olabi
lir. Yalnız şu noktayı kabul edersek hekimli
ğin malî bakımdan halledilebilecek birçok mev
zuları bulunduğunu ve bütün dâvanın kendile
ri için lüzumlu kaynakları temin etmekte oldu
ğunu belirtmeye gayret ettim. Bütçemiz bakı
mından kendileriyle aynı noktai nazarda bulun
muş olduğumuzu da tahmin ederim. 

Meselenin esası Türkiye'deki malî imkânla
rın hazırlanması ve ücret dâvasının hallinden 
ibarettir. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, bir önerge var oku
yoruz. 

Kurucu Meclis Yüksek Başkanlığına 
Sağlık Bakanlığı bütçesi üzerindeki konuş

malardan kâfi derecede tenevvür edilmiştir. Ki
fayet teklif ederim. 

Nihat Sargmalp 
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DÎZDAROĞLU VAHAP — Kifayet takri

rinin aleyhinde söz istiyorum. 
BAŞKAN— Buyurun. 
DÎZDAROĞLU VAHAP — Muhterem arka

daşlarım, kifayet takririni veren arkadaşlarım 
bir bakıma çok haklıdırlar. Meclisin uzun çalış
ması içinde, sözlerin uzamasını arzu etmiyebilir-
ler. Kendi bakımlarından isabetli hareket et
mişlerdir. -

Ama, memleket sağhğımn. mevzuubahsoldu-
ğu şu anda, konuşan arkadaşların, maalesef, 
meslektaşlarım olmalarına rağmen, memleketin 
yarasına gereği gibi parmak basamamışlardır, 
bunu ifade etmek mecburiyetindeyim. îmkân 
verirseniz, esasen 5 dakikaya indi, itiraz etme
yin, söz istemiş bulunan üç dört kişi daha var, 
konuşsunlar. 

Gerçi Türkiye'de bir Sağlık Bakanlığı var
dırmama, sağlık diye bir şey yoktur. 20 nci Asır
dayız, insan haklarından bahsediyoruz. Fakat. 
insan sağlığı meselesini halledememiş durum
dayız. 

BAŞKAN — Vahap bey, esasa geçtiniz. 
DİZDAROĞLU VAHAP — Müzakerelerin 

Tkafi olmadığını beyan etmeJc için, bu esbabı 
mucibeleri zikretmek zorundayım. Bugün Ulus'
ta bir haber okudum. Diyarbakır'da bir adam, 
jiletle fıtık ameliyatı yapmaya kalkışmış, ken
di hayatına kıymıştır. 

Türkiye insan hakları beyannamesine imza 
koymuştur» Sosyal hizmetler4en birisi olan. sağ
lık hizmetini yürütecektir. 224 sayılı Kanunun 
1 nci maddesinde bundan bahsediyor. Türkiye'
de sağlık hizmetleri sosyalleştirilecektir. Mese
le sadece şu kadar doktor, şu kadar hemşire de
mekle halledilmez. Müzakerelere devanı edelim. 

BAŞKAN — 8 arkadaşımız daha var, kifa
yeti reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Reddedilmiştir. • 

Heyeti Umumiye beş dakika konuşulması-
hakkındaki kendi temayülünü belirtmişti. Ben 
rica ediyorum, arkadaşlarımız bu beş dakika 
yerine, birçok tekrarlar yerine hakikaten bizi 
irşat buyursunlar. 

ÎSMAÎL SELÇUK ÇAKIROĞLU (Yok ses
leri) 

Yekta Karamustafaoğlu. 
KARAMUSTAFAOĞLU YEKTA — Kuru

cu Meclisin Sayın Başkan ve üyeleri kıymetli ar-
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kadaşlarım; Sağlık Bakanlığının 196 b-yıiP bütçe
si üzerinde hatip arkadaşlarım değerli fikirlerini 
izhar buyurdular. Yüksek Mecliste memleket sağ
lığı ve bununla ilgili çeşitli meselelerin enine bo
yuna görüşülmesinde her bakımdan fayda mülâ
haza etmekte bulunduğunu arz eyliyerek sağlık 
konusunda önemli saydığım birkaç noktaya1 kısa
ca dokunmak emeli ile seçkin huzurunuza çıkmış 
bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; ilk olarak tababetin 
çok mühim bir dalı olan diş hekimliğini ele alı
yorum. Tıp camiasının ayrılmaz bir rüknü olan 
bir meslekin Bakanlığımızla olan münasebetleri 
ve bakanlık camiası içinde ne durumda bulundu
ğuna işaret etmek isterim. Yarım asrı aşan bir 
maziye malik olan ve Tıp Fakültesinin en önem
li bir dalı olan bu meslekin öteden beri Sağlık 
Bakanlığı tarafından lâyık olduğu ehemmiyetle 
ele alınmamıştır. 

Arkadaşlarım; diş tabipleri mesayilerinde ta- 6 

bip meslektaşları ile bir kollabrasyon halindedir
ler. Türlü hastalıkların orijinin aranmaisında 
onlara yardımcı olurlar. Dünyanın her tarafında 
hastaneler, klinikler, ve serbest hayatta bu iki 
meslek halk sağlığında daima beraber bulunmuş 
genel tababetin çeşitli ihtisas bölümlerinin teş
his noktasından birçok vakalarında yolunu ay
dınlatmıştır. Bu bahiste misaller vermeyi, birta
kım tıbbı ve patalojik terimler arz etmeyi sadet 
dışı ve zait görürüm. 

Diş tababetinin halk sağlığında nasıl önemli 
bir yeri olduğunu takdir buyurursunuz. Hasta
lıkların tedavisini protetik cihazları hazırlıya-
rak binlerce insana ilmî esaslar dâhilinde hizmet 
eden tıbbın bu şubesi ihmal ve ihmal edilemez. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Sağlık Bakanlığımız kadrosunda (1960 yılı 

birinci ay istatistiğine göre) hizmette bulunan 69 
diş tabibi vardır. Bunlardan 27 si stajiyer diş 
hekimleri olarak vazife görmekte ve kadro olma
dığından terfi edememektedirler. Bu 69 hekimin 
kısmı küllisi de İstanbul, Ankara, İzmir hastane
lerinde çalışmaktadırlar. Geride kalan Anadolu 
ve Trakya bölgeleri hastanelerinin birçoklarında 
diş hekimi yoktur. Yıllarca bu böyle ola gelmiş 
vekâlet halk sağlığında koruyucu ve iyi edici ta
babet mey anında bu şubeye her nasılsa önem ver
memiştir. Ben bütün Devlet ve belediye hastane
lerinde hususî hastaneler, verem dispanserleri ve 
çocuk sağlığı müesseselerinde diş kliniklerinin ku-
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rulmasım Devrim Hükümetimizin Sağlık Bakan
lığından temenni ediyorum, arkadaşlarım. 

Bu-konuya muvazi olarak çok enteresan bir 
noktayı işaret etmeme müsaade buyurunuz. Bu 
konu çocukların diş hastalıkları ile mücadele key
fiyetidir. 

Batı memleketlerinde yıllarca evvel kurul
muş olan çocuk diş dispanserlerinin memleketi
mizde de bir an önce kurulmasını rica ediyorum. 
Bu dispanserlerin ilk örneğini İnşallah Başkent
te Sayın Vekilimizin eliyle açıldığını görmek be- . 
nim için bir bahtiyarlık olacaktır. Burada şük
ranla ifade etmeliyim ki : Sayın Bakan ana ço
cuk sağlığı çerçevesi içinde çocuk diş sağlığı ko
nusunu ele almıştır ve yurdumuzda mektep ça
ğındaki çocuklardan ilk plânda 80 000 çocuğa ba
kılmış ve bunlardan 60 000 inin dişlerinin hasta 
olduğu tesbit edilmiştir. Bakanlığın bu tatbikatı
nı isteklerimden birisinin yoluna ışık tutan bir 
beşaret haberi olarak telâkki ediyor ve seçkin hu
zurunuzda kendilerine teşekkürlerimi sunuyo
rum. 

Arkadaşlar; 
Gene meslekle ilgili ikinci bir meseleye geçi

yorum. Genel tababetin türlü dallarının karşısı
na mutatabbipler çıkmaktadır. Diş hekimliğinin 
karşısında da bir protezciler, kalfalar meselesi 
vardır. Uzun bir lise tahsili ve dört yıllık üniver- j 
site tahsilinden sonra Devlete yük olmadan ken- j 
di sermayesi ile kurduğu muayenehanesinde ha
yata atılan genç diş hekimleri istikbalini temin 
yolunda çırpınırken, beride kanunî hiçbir yetki
ye sahibolmıyan kalfaların protez lâboratuvarı 
maskesi altında şurada burada hasta kabul ettik
leri bir vakıadır. Bu bir yaradır. Genç hekimin 
çalışma gücünü, maneviyatını bozan bir yaradır. 
Sağlık Bakanlığımızdan bu protezciler . meselesi 
üzerinde önemle durarak sıkı bir teftiş ve mura
kabeye tâbi tutmasını rica ederim. Aynı zaman
da bu vatandaşların da kanun dairesinde bir sta
tüye bağlanmaları yerinde olur. Muhterem ar
kadaşlarım, istanbul Üniversitesinde Tıp Fakül
tesine bağlı olan Diş Tababeti Yüksek Okulunun 
bina durumu, klinikler ve lâboratuvarlarmın ge
nişletilmesi lâzımdır. Ye bir fakülte haline geti
rilmesi zamanı gelmiştir. Ayni zamanda memle
ketin şiddetli ihtiyacı bulunan diş hekimini bol 
miktarda yetiştirebilmek için Ankara'da da diş ta
babeti fakültesi açılmasını dilerim. 
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Arkadaşlarım, 
Bugün tıp anlayışı ile bağdaşması mümkün 

olamıyan eski bir kanun olan 1219 sayılı Tababet 
ve şuabatı sanatlarının tarzı icrasına dair Kanun 
yıllardan beri encümenlerde uyumaktadır. Bu
nun tekrar gözden geçirerek yeni bir kanun tasarı
sının Yüksek Meclise getirilmesi bir zaruret ol-
ımuşjtur. Bunu da Bakanlığımızdan diliyorum. 

Son olarak arkadaşlarım; 
6023 sayılı Türk Tabibleri Birliği Kanunu 

üzerinde duracağım. Bu kanun birçok yönden 
kifayetsiz ve ekspres çıkmış kanunlardandır. Türk 
hekimlik camiasının odaları olarak ihtiyaçları
na cevap verecek bir metin halinde bulunmaktan 
uzaktır. Bu kanun üzerinde çalışmak, anket ha
linde meslekdaşlarımdan mütalâa almak suretiy
le yeni bir tasarı hazırlanmıştır. Bu tasarıyı kon
sey hepimizıe ve Vekâletimize göndermiştir. Bu 
tasarının salahiyetli bir heyetçe tetkikinden son
ra Temsilciler Yüksek Meclisine sevkı hususunu 
Sağlık Bakanlığımızdan hassaten rica ederim. 
Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum. 

Kurucu Meclis Yüksek Başkanlığına 
Fabrika ve lâboratuvarlariyle bir sanayi 

kolu, ithalât ve toptancılığı ile bir ticaret şu
besi, eczane ve hastane eezaneleriyle bir sağlık 
hizmeti olan çok veçheli eczacılık meslekinin 
çeşitli meselelerine ışık tutacak ve muayyen 
prensiplere bağlıyacak (Sağlık Şûrasına) mu 
vazi bir Eczacılık Şûrası kurulması için Sağlık 
Bakanlığımızın bir tasarı getirmesini memleket 
sağlığı ve hattâ vatandaş hayatı adına temen
ni ve istirham ederim. 

Kurucu Meclis Üyesi 
Salâhattin Tan dal 

BAŞKAN —• İçtüzüğün 222 nci maddesine 
göre, Heyeti Umumiyeye temenni takriri ve
rilmez. Bu itibarla, önergelerini Sağlık Ba
kanlığına bir temenni olarak vermelerini rica 

. ediyoruz, onun için de reye koymuyorum. 

Buyurun, Dizdaroğlu Vahap. 
DÎZDAROĞLU VAHAP — Çok muhterem 

arkadaşlar, zamanın darlığı dolayısiyle müm
kün olduğu kadar kısa konuşmaya çalışacağım 
Şunu hemen ifade edeyim ki Türkiye'de sağlık 
dâvası bugüne kadar haîledilememişse bunun 
sebepleri başında bizatihi hekim arkadaşların 
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kendi dâvalarını Müdafaa etmesini bilmemele
ri, başka bir deyimle sağlâmâsini bilmemiş ol
maları dolayısiyledir. Bizde bir söz vârdir, ağ- • 
lamasını bilmiyene süt vermezle^ derler'.- Biz 
hakikaten ağlamasını bilmiyoruz arkadaşlar. 
Türkiye sağlık dâvasının bir fasit daire içinde 
dönmekte olduğunu artık kabul etmek lâzım. 
Sağlık dâvasının esaslarını teşkil eden perso
nel. ilâç, ilâç sanayii, tıbbî malzeme Sanayii ve 
nihayet hastaneler. Biz Cumhuriyet devrinden 
beri işte böyle bir daire içindeyiz. Bunlardan 
hiçbirini halledemediğimiz için aradan kırk se
ne geçtikten sonra dahi hâlâ bu dâvanın için
de bocalıyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye'de sağlık me
seleleri gayet garip bir manzara arz ediyor. 
Biz sosyalizasyondan bahsederiz. Fakat biz sağ
lık işlerine bütçemizin % 10 unu bile yatırama
dığımızı unuturuz. Bizim sağlık işlerine yatır
dığımız para bütçemizin ancak % 5 inin üstün
de bir rakam tutmaktadır. Dünyanın birçok 
ileri, memleketlerinde bu nispet çok yüksektir, 
Hekim yokluğundan bahsederiz. Halbuki biz
de 12 binin üstünde hekim vardır. Fakat Ve
kâletimiz maalesef böyle olduğu halde mün
hal kadrolarını bir türlü tamamlıyamaz. Millî 
Birlik Komitesi 224 sayılı Kanunu çıkarır, in
san haklarından bahseden bâzı hükümler kor. 
Ama Türkiye'de bir taraftan hekim nispeti şu
dur. Diğer taraftan hastanede hekim bulun
maz, birçok kazalar hekimsiz, binlerce vatan
daş hekim bekliyor. Binlerce hane sönmekte, 
binlerce çocuk yetim, öksüz kalıyor. 

Bir yandan da, kadro meselesi var. Birçok 
kadrolar boş durumdadır. Saym Maliye Ba
kanımızla yaptığımız temaslar neticesinde de 
hekim arkadaşlarımızın verilen paralarla mah
rumiyet bölgelerine gitmemeleri, karşısında ve 
bunların bu bölgelere gönderilmesi hususunda 
Bütçe Encümeninde de yaptığımız, konuşmalar
da bunlara bu imkânı sağlarsak yarın diğer 
topluluklar, müesseselerde bunu ister şeklinde 
beyanda bulundular. Bana gösterebilir misiniz 
ki 24 senesini yaşadıktan sonra ayda 250, 300 
liraj'-a çalışan bir başka meslek mensubu bir 
kimseyi. Arkadaşlar bu para ile hizmetçi bile 
bulunamıyor. Bu kimseler sabahtan akşama 
uykularını, istirahat!erini feda ederek çalışır
lar. Kendileri hasta olurlar, aileleri hasta olur
lar, çocukları hasta olur, fakat yine iş başın-

.1961 O : î 
dadırlar. Elbette diğerlerine de bâzı farklar, 
bâzı imkânların tanınması lâzımgelir. İT&kat 
iş nihayet gelip sağlığa dayanıyor. Bunun dte'-
vamma imkân verecek bir kimse olarak başta: 
doktor gelir. Sosyalizasyona gidiyoruz. Ama, 
elde yetecek kadar doktor yoktur. 

Diğer meclislerde anlatamadık. Hiç olmazsa 
Kurucu Meclisten istirham edelim, formasyon 
nedir? 

Konuşulacak mesele çok, ama zamanım . kal
madı. 

TEZ HASAN — Muhalefet yıllarında çok 
ıstırap çektik, Arkadaşımız mütehassıstır, sıramı 
kendisine veriyorum. 

BAŞKAN — Devam buyurun, efendim. 
DÎZDAROĞLU VAHAP (Devamla) — Te

şekkül* ederim, efendim. 
Bir memlekette sosyalizasyon ne zaman olur? 

Yetecek kadar personel yetiştirilir, doktoru ile, 
eczacısı ile, hemşiresi ile büyük bir kadro mey
dana getirilir, yeteri kadar tahsisat verilir, ge
rekli binalar yapılır, sosyalleştirme o zaman ya
pılabilir. 

Türkiye'de 40 bin köy vardır, 1 500 ebemiz 
vardır. Ayrıca Türkiye'de hekim kalitesi de bir 
meseledir, ortadadır. 

Türlüye'de ilâç sanayii mevcut mudur? Mo
dern mânada bir ilâç sanayii yoktur. îlâç sana
yii kurulur, ondan sonra sosyalizasyon düşünü
lebilir. 

Tıbbî malzeme mevcut mu? Filimlerîmizi 
hâlâ dışardan alıyoruz. İlâcı dışardan getirtiyo
ruz. Bunun rant aibilit esi nerede! İlâcını dışar
dan, teşhis vasıtasını dışardan getireceğini, on
dan sonra sosyalizasyona gideceğim. Bu biraz 
zor bir iş ama gönül bunu arzu ediyor ve bu
nun tahakkuk etmesini istiyor. Esaslı bir prog
rama bağladığımız takdirde on senede bunu ta
hakkuk ettirebiliriz. Ama şu anda bunun tahak
kukuna arzu edilen şekilde, imkân yoktur. İngil
tere, uzun asırların ve koskoca bir müstemleke 
imparatorluğunun servetinden istifâde eden İn
giltere bu servet ve esaslı araştırmalar neticesin
de bunu kısmen tatbik edebilmiştir; şu halde ar
kadaşlar meselenin hayale gelir tarafı yoktur. 
Biz, bu kanunu bize getiren arkadaşlara huzuru
nuzda teşekkür ederiz. Ancak, hakikatler üzeri
ne eğilerek bunun lân ve programını bilmemizde 
büyük bir zaruret vardır. Şimdi ben bunları te
menni mahiyetinde arzu ediyorum. Geçici bir 
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hükümetin vekâletlerinden fazla bir şey istij'eeek 
değilim, ama ben bunları Heyeti Umumiyeye arz 
etmek için söylüyorum. Sağlık Vekâletinde hiz
met eden bütün personele elbetteki şükran hisle
riyle bağlıyız. 

Şimdi temennilerimi ara ediyorum; bir kan
ser mevzuu var ortada; dünyada da var bu, fa
kat Türkiye'de kanser gibi çok feci bir hastalık 
karşısında sembolik olarak bir Ahmet Andiçen 
Hastanemiz var. Tabiî bu kâfi değil. Bunu ıslah 
etmek ve genişletmek bundan sonra gelecek iştir. 
Kanser dâvası bugün bütün dünyada da büyük 
bir dâva olarak ortadadır. Çünkü; bugün kan
serden ölüm nispeti % 40 ı bulur. 

Bir diğer mesele de Kan Bankası konusudur. 
Türkiye'de kan bankaları birkaç merkezde var
dır. Bu işi de genişletmek gerekir. Hemen he
men hemen her gün radyoda dinliyoruz, duyu
yoruz, falan kan grupu isteniyor. Hakikaten bu 
kan verildiği zaman bir hayat kurtarılıyor, ar
kadaşlar. 

Bir ikinci temennim : Şua ve i'izik tedavisi 
hakkındadır. Vatandaşlarımızın % 30 u bu şe
kilde tedaviye muhtaçtır. Zatürree, verem değil. 
Türkiye'de *üç merkezde şua tedavisi yapılmak
tadır, bugün için. Bunlar da istanbul'da, Anka
ra'da, bir diğeri de zannediyorum, Kayseri'de 
veya Erzurum'dadır. Bunlar da yeter derecede 
iş görememekte ve ihtiyaca yetmemektedir. Şüp
hesiz. bu temennilerimi şüphesiz • yalnız geçici 
hükümetin değil, gelecek hükümetlerin, iktidarla-, 
rm da göz önüne alması gerekir. 

Arkadaşlar, konuşmamın başında da arz et
tiğim gibi sosyalizasyon, şu veya bu hususlar bir 
tarafa, bütün bu işler bu hükümetin hemen ya-
pacaği işlerden değildir. Mühim olan bugün 
Anadolu'ya hekim göndermektir, göııderebümek-
tir. Türkiye'de hekimsiz kasabalar mevcuttur. 
Önce âcil meselelerimizi ele alalım, sosvalleştir-
meyi de gerçekleştirelim, arkadaşlar. 

* Hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Nihat Reşat Belger. 
BEL&ER NİHAT REŞAT — Muhterem ar

kadaşlar, ben kürsüye tenkid maksadiyle gelme
dim.; Tenkid kolaydır. Sanat güçtür, kelâmı 
nıeşruhuıra unutmuyorum. Amme sağlığının res
men kefili olan Saym Sağlık Bakanı olan 
arkadaşımızın kendi vekâletinin faaliyeti içi
ne giren bütün meseleleri enine boyuna tetkik 
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ettiklerine kaaniim. Maksadım kendilerinden 
bâzı noktalar hkkında izahat istemek, tenev
vür etmek ve birkaç teklif yapmaktır. Ama 
mâruzâtımı beş dakikaya sığdırabilecek miyim 1 
Hattâ bir dakikada 120 kelime söyliyebilecek 
kadar hızla ve âdeta bir makina gibi konuşa-
bilsem bile. 

Arkadaşlar, bir Sağlık Bakanı makamına 
yerleşir yerleşmez, ilk evvel neyi bilmek öğren
mek ister? Memleketimizde yılda kaç kişi ölü
yor? Ne gibi hastalıklardan ölüyor? Bu done
ler Bakanın alacağı tedbirlerin verimli bir 
tarzda teşkiline tesir eder. Bu önemli bilgiyi 
verebilecek bir büro var mıdır? Bilmiyorum. 
5 - 10 gün evvel Saym Bakanımız memleketi
mizde 250 bin veremli var dediler. Bu rakamı 
nereden almışlar? Hekimin köye gitmediği, gi
demediği malûmunuzdur. Milyonlarca vatandaş 
arasındaki hastaları hekim görmediğine ve 
bunların hastalıkları teşhis edilemediğine göre 
bize 'verilen rakamlar realiteye tevafuk ede
mez, demek icabeder. Aynı düşünceler çocuk 
doğumu ve ölümü hakkında da söylenebilir. 
Memleketimizde çocuk doğumu ve ilk yaşlar
daki ölümü hakkında da aylık veya yıllık 
hiçbir istatistik bulunmamaktadır. Bir mem
lekette ana ve çocuk dâvasını esaslı bir prog
rama bağlayabilmek için bu hususta gerçek 
bilgiye ihtiyaç bulunduğu aşikârdır. Gayet 
mahdut bir anketten alman netice şunu gös-
termitşir ki Türk kadınının çok velûd olmasına 
mukabil çocuk ölümü de o nispette yüksektir. 

Bu durumları ıslah için lâzımgelen tedbir
lerin alınacağını ümidederim. 

Bir başka mesele de tababetin sosyalizasyo
nudur. Bu usulün bizim için kolaylıkla tatbik 
kabiliyeti var mıdır? Bu iş çok para ister. 
Koruyucu tababetle beraber tatbik edilmek 
ister. Sayın- Bakandan soruyorum; acaba, bn 
usulü tatbik etmiyen ve ekseriyeti teşkil 
eden başka memleketlerde bu usule başvur
makta ne gibi mahzurlar mütalâa ediyorlar. 
Bunu bilmek ve tetkik etmek çok faydalı olur. 

Hastanelerde teknik ıslahat yapılacak mı
dır? Dahiliye ve hariceye servislerinin ihtisas 
şubeleri tesisi düşünülüyor mu? Meselâ dâhi
liyede kardiyoloji, gastroantopoloji, hemato
loji, hüntımoloji, ve saire sonra hariciyede be
yin cerrahisi, kalp cerrahisi, göğüs cerrahisi, 
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kemik cerrahisi ilâhir gibi spesiyalitteler ih
das edilecek ', mi? Böyle bir' reform çok lâ
zım ve çok faydalı olur. Böyle hir reformdan 
evvelâ hastalar aynı zamanda asistanlar fay
dalanır. Hasta ve hâkimleri daha verimli ça
lışır ve esaslı travaylar, , araştırmalar yapa
bilir ve bu suretle hastahane bir tıp mektebi 
haline gelir. Bu tarzda tekemmül eden hasta-
hanelerde senede muayyen zamanlarda tekâ
mül -kursları verilir ve bundan pratisyen he
kimler de çok fayda görür. îlmin terakkilerini 
takibeder. Memleketimizde tıbbın seviyesini 
yükseltmek ve daha iyi hekim yetiştirmek ba
kımından ileri Batı memleketlerinde haşarı ile 
senelerden beri tatbik edilen bu evalüasyona 
ihtiyaç vardır. 

Şimdi kaplıcalara geçiyorum. Memleketimi
zin hemen her tarafında kaplıcalar ve içmeler 
vardır. Bunların adedi hirkaç yüze haliğ ol-
maktadı.r Bunlara rağbette büyüktür. Acaba 
vekâlette bir kaplıca bürosu ihdas edildi mi 
yahut edilecek midir? Vekâlet evvelâ bunların 
en*«iyade şöhret kazanmış olanlarına hekim tâ
yin etse, hastalar tıbbi muayeneden geçirilir 
ve sıhhi durumlarına göre şu veya bu suya 
yöneltilir. Hekimlerin kaplıealardaki müşaha-
deleri sayesinde suların kaynağa göre tera-
pötik indikasyonları vuzuh ile meydana çıkar. 
Bu sayede sularımızı daha iyi tanımış oluruz. 
Kaplıca tedavisini yavaş yavaş . enprizmeden 
kurtarır, ilmî bir metoda yöneltmiş oluruz. 

Pratisyen hekimlerimize yeni faaliyet sa
hası da açılmış olur. ilâve edelim ki, içme su
lan hariç hariçten kullanılan sair sıcak sula-
ların tesir tarzı şimik analizlerle izah edileme
mektedir. 

Yalnız fizikî hassaları ile sedatif oldukları 
bilinmektedir. Terapotik endikasyon bakımın
dan esas, klinik müşahadedir. Bu sebeple ve
kâletin kaplıca işlerini de ele alması çok ye
rinde olur. Sağlık Bakanlığı Vekili turizm dâ
vasına dahi hizmet olur-

Muhterem arkadaşlar müsaadenizle bir neb
ze de koruyucu hekimlikten bahsedeyim. Vekâ
letteki Hijiyen Enstitüsünde koruyucu tebabet 
kursları veriliyor mu? Asker hekimlerin Cebe-
cede staj görmeleri gibi koruyucu tebabet şu
besine ayrılan hekimler bu enstitüde hiç olmaz
sa 6 ay staj yapmalıdırlar. Kursların teorik ve 
pratik olması zaruridir. Koruyucu tebabet bir 
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ihtisas şubesi haline gelmeli ve bu şubeden me
zun olmak için bir idarî karo yapılmalıdır, ka
naatindeyim. Meselâ, sıra ile mücadele hekimi, 
Hükümet tabibi, sağlık müdürü, (3 sınıf) mer
kezde müşavir mütehassıslık, müdürlük, umum 
müdürlük nihayet müsteşar muavinliği ve mds: 
teşarlık gibi. Koruyucu hekimlikten arzu edi
len yüksek randıman ancak ve ancak TJU suret
le mümkündür. 

Nihayet kısaca helikopterden bahsedeceğim. 
Malûmunuz olduğu üzere birçok köylere hekim 
yolsuzluk yüzünden gidemiyor. Bu yollar yapı
lıncaya kadar bunun çaresi pist istemiyen ve her 
yere giden, helikopterlerdir. Başlangıçta mem
leketin Kuzey ve Güneyine, Batısına. ve Doğu
suna ikişer aded yani ceman 8 helikopterle işe 
başlanabilir. Bunlar uçaklar kadar pahalı de
ğildir. 10 sene evvel Sıhhat Vekâletinde bulun
duğum zaman bir helikoptere 80 bin lira iste
niyordu. Düşünün muhterem arkadaşlar, mem
leketin ücra bir yerinde yaşıyan bir hastaya aci
len bir cerrahi müdahale yapılacak veyahut do
ğum sancıları içinde inim inim inliyen bir gebe 
kadın büyük bir şehirde bir numune hastanesi
ne kaldırılacak. Çok defa hastanın hayatına mal 
olan bu zaman ye mesafe meselesini en pratik 
bir şekilde halleden helikoptere paha biçilir mi? 
semalarımızda yalnız turist yahut yolcu taşıyan 
uçak görmiyelim. Bir de gıda, deva taşıyan ica
bında litrelerle kan götüren, hasta nakleden sağ
lık müjdecisi helikopterleri de görelim. Kövlü 
vatandaşa yüksek bir medeniyetin insan şefka
tinin müşahhas bir örneğini gösterelim. Sağlam 
ruh sağlam bedende bulunur meşhur sözünü ha-
tırlıyarak çok.önemli ve tenvir edici yüksek bir 
vazifenin mesuliyetini yüklenen Sayın Bakanı
mıza devamlı ve daima artan başarılar dilerim. 
(Alkışlar) 

ULUTAŞ ÎSMAÎL — Muhterem arkadaşla-
rım, Sağlık Sosyal Yardım Bakanlığının faali
yetlerini ve tesislerini tenkid etmek ve kifayet
siz bulmak mümkündür. Burada beni sevindi
recek cihet hatipler bu Bakanlığa yardım temi
ni hususunda âdeta söz birliği etmişçesine gay
ret sarf ederek onu bir an evvsl kalkındırma 
gayreti gösteriyorlar. Acaba bu bakanlığın icra
larından olup da cidden övülmeye değerihusus-
lar yok mudur? Ben işte bu cihet -üzerinde du
rarak söze başlıyacağım. Sıtma mevzuunda müs
pet bir faaliyetleri 15 -20 sene evvelsim hatır-
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lıyabilenler tarafından hemen takdir edilir. Ar
tık memleketimizde Sıtma kalmamıştır, diyebi
liriz. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının diğer 
mühim faaliyetleri de cidden yüz güldürücü ol
muştur. Ben Almanya'da 1949 yılında bulundu
ğum zaman Tapen Enstitüye gittim; oradaki 
bir haritada Türkiye dünyada ne kadar hasta
lık varsa o hastalıkların, salgın halde mevcu
diyeti işaret edilmiştir. Memleket olarak sıtma, 
trahom, Şark çıbanı, cüzzam daha birçok has
talıklar. Oraya giden bir profesörümüz vaziye
tin böyle olmadığını, bu hastalıkların çoR mah
dut ve muayyen yerlere inhisar ettiğini, bâzıla
rının artık tamamen ortadan kalktığım izah et
tiği zaman hayret ettiler. Son zamanlarda görü
yorum ki, bu husus artık Avrupa'da anlaşılma-
ı-a ve kabul edilmeye başlanmıştır. Turizmden 
bahsediyoruz, halbuki turistler bir yere gitmek 
istedikleri zaman evvelâ haritaya bakıyor, cüz
zam, şark çıbanı ve sair sıtma gibi hastalıkların, 
mevcu d olduğunu işitirlerse artık oral&ra gitmi
yorlar. Bugün bunu bir şekle sokup sıtmalı, cüz-
zamlı Şark çıbanı, trahomlu olmadığımızı pro
paganda etmeliyiz. 

Bir de doktor sıkıntısı var denildi; bir kere 
de Amerika'ya giden doktorlar vatan hainidir, 
demeye kadar işi ileri götürenler oldu halbuki 
mesele böyle değil, tıbbiyeyi bitiren her kimse 
görgüsünü, bilgisini artırmak için nereye olur
sa gider, hattâ biraz daha medenî muhitler gör
mek için, dış memleketlere giderler.- "Ve ha+tâ 
daha rahatlık görmek için Amerika'yı tercih 
ederler. Bu bakımdan bunları ağır şekilde ten-
kid etmemek gerekir. Bugün, Türkiye'den Ame
rika'ya giden doktorlara, bizim asistanlarımıza 
yeımeleri, içmeleri, yatmaları, çalışmaları, hasta
neden olmak üzere ayrıca 150 lira da cep harçlı
ğı verilir. Biz, bugün dahi bu parayı henüz pro
fesörlere veremiyoruz. Veya yeni yeni -geriyo
ruz. Binaenaleyh bu kadar cazip durum, bir saha 
varken neden gitmesinler? Hem genel bilgisini 
artıracak, hem de her hususta rahat edecekler. 
Bugün biz ele hekimlerimize bu derecede olmak
tan vazgeçelim, hiç olmazsa vasati bir hayat sevi
yesi sağlamak zorundayız. Bunu yapmadığımız 
takdirde doktorlarımız her istenilen yere gitme
den önce düşünürler. 

Mesele tabip konusuna gelince sosyalizasyona 
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gitmenin bu duruımla münasebet] erini izalı etmek 
ihtiyacı da duyulur tabiî. 

Bir de, hekimler için bir mütalâam, bâzı arka
daşlarımızı belki gücendirir, fakat realist olarak 
bunun üzerinde durmak istiyorum. 

Efendim; doktorlar hastaneleri bir müstem
leke gibi kullanıyorlar, şöyle, böyle yapıyorlar, 
diye her yerde söylenir. Bir hasta tedavi olmak 
için önce bir doktora para vererek gidiyor, ve mu
ayene oluyor. Ondan sonra hastaneye yatırılıyor. 
artık bir gelenek olarak bu hal devam ediyor. Bel
ki sosyalizasyon yolu ile, belki başka bir prensip 

i 'bularak bu doktorları tatmin mümkün olsa da 
1 bu hal önlenebilse. Bilmiyorum; ama, bir heki-
j nne 800 lira vererek ciddî olarak çalışftınmam.ız 
| mümkün olur mu? Nihayet o da insandır. Aşağı 
j bir ücretle çalıştırmanın imkânı yoktur. Aksi 
j takdirde arz etmiş olduğum nahoş gelenek meyda-
! na gelir. Bunun üzerinde, durulmalıdır. Hem 
j Sağlık Bakanlığı, ve hem de üniversite mutlak 
| olarak bu konu üzerinde durmalıdır. 
j Bir de eczane meselesi vardır. Anadolunun 

birçok kasabalarında eczane yoktur. Bu kasaba
larımızda eczanelerin açılması temin edilmelidir. 
Bu ihtiyaç ya yeni eczacı okulu veya fakültele
rinin açılması ile kısmen tel in olunabilir. Daha 
radikal tedbir düşünülüyorsa şehirlerde eczane 
açılması eskiden olduğu, gibi muayyen kayıtlara 
bağlanmalıdır. Eczacılar sadece büyük şehirle
ri tercih ediyorlar. Bunlar başka kasabalarda da 
çalışmalıdırlar. Hiç olmazsa muayyen bir müd
det çalışmalıdırlar. Buna mukabil, oralarda çalı
şan eczacıların menfaatleri de gözetilin elidir. Mu-
razatım bundan, ibarettir. Hürmetlerimle. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Akyavaş Halil, buyurun, 
AKYAVAŞ HALÎL —- Muhterem arkadaşlar, 

bendeniz hekim değilim, Sağlık Vekâletiyle de 
'her hangi bir alâkam olmamakla beraber ancak 
Sağlık Vekâletini ilgilendiren bir antidemokratik 
kanun var ona temas edeceğim. Bu kanun 6753 
sayılı Kanundur. Buna göre köy sağlık memur
ları ölünciye kadar köyden ayrılamazlar, yani 
bir köy sağlık memuru şehre gelmek isterse, 6 
aylık bir kurstan geçmesi icabetmektedir. Birçok
ları Vekâlete müracaat eder, bizi kurstan geçirin 
şehre gelelim elerler. Vekâlet de cevabolarak, gü
nünü biz tâyin ederiz. Size bildiririz, diye cevap
landırır. Fakat bir türlü bildirilmez. Eğer bu 
mevzuda kurs lazımsa umumi bir kurs olmalı, ?$-, 
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man zaman sağlık memurları bundan geçirilmeli 
dir. Ama bir sağlık memurunun köyden şehre 
gelebilmesi için bu kurs bir kapı olarak kullanıl
mamalıdır. Esasen sekiz, on sene köyde çalışmak 
kadar iyi İbir kurs olur mu? Benim temennim 
1475 afledi bulan köy sağlık memurları hakkın
da bu antidemokratik hükmün kaldırılmasıdır. 
Temennim bundan ibarettir hepinizi saygı ile 
selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Alaettm Ergönenç. 
ERGÖNENÇ ALAETTÎN — Efendim, ben 

vazgeçiyorum. Zaten müddet beş dakika. 

BAŞKAN — Sayın Salâhattin Tandal. 
TANDAL SALÂHATTİN — Efendim, bir 

sataşma da olmuştur. 
Arkadaşlarımızın bâzı noktalarda hakkı 

vardır. Hakikaten, 6197 sayılı Eczacılar ve Ec
zaneler hakkında Kanunun değişmesi bâzı ka
saba ve kazalar için arkadaşımızın iddiası uy^ 
gundur. Fakat Ibu, çok küçük mikyastadır. Bu 
işin mahiyetini gayet iyi bildiğim için söz al
dım. 280 kazamızda eczane yoktur. Bugün için 
de durum elan aynıdır. Yalnız ikinci bir nokta 
vardır ki burada bana konuşma fırsatı verdik
leri için kendilerine bilhassa teşekkür ederim. 

Dün 'akşam, sessiz sedasız, Ankara Üniver
sitesi bütçesi kabul edilirken, belki »birçok ar
kadaşlarımızın nazarına değmiyen 4 yerde hir 
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eczacı kelimesi geçti. Bir Eczacı Fakültesi için 
konan çeşitli tahsisat dolayısiyle bu mevzua te
mas ettim. Hakikaten ortada eczacı kalmadı. 
Evvelâ eczacı yetiştirelim ve ondan sonra ecza
cının kasabaya gitmesini istiyelim. Ben Ecza
cılık Fakültesinin açılmasını lüzumlu bulurum. 
Müşkillerini biliyorum. Bunlar yenilmeli ve 
muhakkak açılmalıdır. 

İnkılâp Hükümeti, ilk günlerden itibaren 
sağlık meselelerinin üzerinde dikkatle, titizlik
le durmaktadır. Buna şükran borçluyuz. 

Eczacılığın bir meslek olarak kontrol edil
mesi şarttır. Bununla imkân nispetinde meş
gul olmalıyız. 

Sağlık Bakanlığının iki müfettişi ile bu işi 
başarmak imkânsızdır. Biraz önce nazara alın
mamış olan takririmi Sayın Bakanımız dinledi
ler. Eğer cevap verirlerse çok memnun olurum. 
Kendileriınden bunu bekler, saygılarımı suna
rım, v 

BAŞKAN — Söz istiyen muhterem arkadaş
larımızın {hepsi konuştular. Son söz Bakandan 
Sonra, söz sırasına göre ibrahim öktem 'indir. 
Tensip buyurursanız, vaktimiz azalmıştır. Ten
sip buyurursanız, şimdi oturumu tatil etmek 
suretiyle muayyen zamanda toplanalım. Sağ
lık Bakanının sözlerini dinlemek için saat 19.30 
da toplanmak üzere oturuma son veriyorum. 

Kapanma saati : 17,30 

ÜÇÜNOÜ OTURUM 
Açılma saati : 20,00 

BAŞKAN — Orbay Kâzım 
KATİPLER : Coşkun Alev, Aksoyoğlu Refet 

BAŞKAN — Yeter sayı vardır. Toplantıyı 
açayoram. 

ÖKTEM İBRAHİM — Usul hakkında '. söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ÖKTEM İBRAHİM ^ M endim, muhterem 

Sağlık Bakanı Başkanlıkça kürsüye davet edil
miş bulunuyor. Sağlık Bakanı kendinden ev
vel konuşanlara cevap takdim edecektir. Ancak 
Bütçe müzakerelerinin başında 110 imzalı bir 
takrir sunulmuş bulunmaktadır. Bu takrir 
Umumî Heyete arz edilmedi. Arz edilmesi lâ
zımdır ki, bu takriri Bakan cevaplandırabilsin. 
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BAŞKAN — Müsaade ederseniz takriri oku-

tacfağim. 

25 Şubat 1961 
Kurucu Meclis Başkanlığına 

Şifahi olarak arz edilen sebeplerle, sağlık 
hizmetlerinin asgarî ölçüde vatandaşa ulaştı
rılabilmesi ve mahrumiyet bölgelerinin tıp per
soneline kavuşturalabilmesi maksadiyle, Büt
çe Kanununa eklenmesini uygun gördüğümüz 
aşağıdaki maddeyi, Kurucu* Meclisin tasvip
lerine arz ederiz. 

Madde : 
«Bakanlar Kurulunca tâyin olunacak mah

rumiyet mahallerindeki, maaşlı sağlık hizmet
lerinde istihdam edilen tabip ve diğer sağlık 
personeline, aylıklarından başka, Bakanlar Ku
rulunca tesbit olunacak miktarda tazminat 
vermeye Sağlık Bakanı yetkilidir. Bu tazmi-

, nat, Sağlık Bakanlığı bütçesinin maaş terti-
bindeki tasarruflarla karşılanır.» 

Dr. Suphi Baykam, Dr. Fikret Pamir, Dr. 
İbrahim öktem, Enver Kırker, Dr. Celâl 
Sungur, Dr. Yekta Karamustafaoğlu, Dr. Ne
cati Duman, Sadi Erdem, Hıfzı Oğuz Bekata, 
Ahmet Şener, Tarık Zafer Tunaya, Fehmi 
Yavuz, Coşkun Kırca, Dündar Soyer, Tekin 
Çullu, İsmail İnan, Derviş Sami Taşman, 
Münir Aktepe, Vefik Prinçcioğlu, Fakih öz-
fakih, Behçet Kemal Çağlar, Fazıl Nalbant-
oğlu, Zeki' -Baltacıoğlu A. Sırrı Hocaoğlu, 
Vedat Arıkan, Hasan Tez, H. Sezai Er-
kut, Hüseyin Ulusoy, (Okunamadı), Ergin 
Sait Naci, Salih Türkmen, Feridun Şakir 
öğünç, Ferit Celâl Güven, Ömer Ka
rabasan, (Okunamadı), Fethi Elgün, Vasfi 
Gerger, Yaşar Eğin, Cemal Yıldırım, Mehmet 
Şengün, Rauf Bayındır, A. Rıza Akbıyıkoğlu, * 
İmadettin Elmas, Kaladi Laskaris, Nef'i De-
mirlioğlu, Feyyaz Koksal, Cevdet Aydın, Adil 
Sağıroğlu, Yusuf Adil Egeli, Boransü Etem, 
Abdülkadir Göğüs, M. Salim Hazerdağlı, Selâ-
mi Savaş, Âdil Vardarlı, Alev Coşkun, Ab-
dülhadi Toplu, Hermine Kalüstyan, Cevdet 
Geboloğlu, Salâhattin Tandal, Suphi Baykam, 
Hüseyin Otan, Cevat Dursunoğlu, Dâniş Yur
dakul, (Okunamadı), Argun Tahsin, Fevzi Lût-
fi Karaosmanoğlu, Zaimoğlu Galip Kenan, 
Ahmet Atılgan, Turgut Göle, Orhan Köprülü, 
Raşit Beşerler, Şevket Raşit Hatipoğlu, Ab-
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dülkadir Okyay, Zekâi O'Kan, Ethem Serim, 
Salih Türkmen, Fehim Fırat, (Okunamadı), 
Hamza Eroğlu, A. Kemal Yörük, (Okunamadı), 
İhsan Kabadayı, (Okunamadı), Alp Kuran, Di
lek Erol, Dizdaroğlu Vahap, Dr. Yusuf Ziya 
Yüeebilgin, Ahmet Köseoğlu, Kâmil Başaran, 
Kâdircan Kaflı, Dr. Alaettin Ergönenç, (Oku
namadı), Seyfi Öztürk, Halil Akyavaş, (Oku
namadı), Raif Aybar, Rahmi Günay, Yusuf 
Kemal Tengirşenk, Ferda Güley, Orhan öztrak, 
Ali İhsan Göğüs; Cemal Yavuz, Yavuz Feyzioğ-
lu, Mustafa Sirmen, Mehmet Göker, Şevket As-
buzoğlu, Kenan Esengin, M. Ali Kumbasar. 

BAŞKAN — Bu takrir hakkında, Kurucu 
Meclis İçtüzüğünün ilgili maddesini bilginize 
arz edeceğim. 

Kurucu Meclis İçtüzüğünün, masraf artıra
cak veya gelirleri azaltacak teklifler faslının 
24 ncü maddesi bu gibi tekliflerin ne zaman, 
nasıl ve nereye yapılacağını derpiş etmektedir. 

24 ncü maddenin son fıkrasını* okuyorum : 
«Bütçenin Kurucu Meclis Genel Kurulunda gö
rüşülmesi sırasında, üyeler tarafından yukarda 
belirtilen mahiyette değişiklik veya ek madde 
teklifi yapılamaz.» 

Bu itibarla bu teklifin, Tüzüğün bu sarahati 
karşısında, muamleye konmasına imkân yoktur. 

ERGÜNENÇ ALÂATTİN — Bu teklif, mas
raf yüklenmiyor bütçeyle. 

BAŞKAN — Efendim, bundan evvelki fık
ralarda, bu gibi tekliflerin kimler tarafından 
ve ne zaman yapılacağı sarih şekilde yazılmış
tır. Bu sarahatle bu gibi teklifler, iki Millî Bir
lik Komitesi üyesi ile 30 Kurucu Meclis üyesi 
tarafından onların imzaları ile yapılabilir. 

Bu gibi tekliflerin Bütçe Komisyonunda gö
rüşülebilmesi de teklifin Kurucu Meclis üyele
rinden birisi tarafından benimsenmesine ve gö
rüşülmesinin komisyonca kabulüne bağlıdır. 

Daha sonraki fıkra ise; bütçenin Kurucu 
Meclis Genel Kurulunda görüşülmesi sırasında 
üyeler tarafından bu şekildeki değişiklik veya 
ek madde teklifi yapılamıyacağmı âmirdir. 

Onun için hiçbir muamele yapılamıyacaktır. 
(Alkışlar) 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı, buyurun. 
SAĞLIK VE SOSYAL YADDIM BAKANI 

RAGIP ÜNER — Muhterem arkadaşlarım. 
Sağlık Bakanlığı bütçesi münasebetiyle müm-
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kün olduğu kadar kısa mâruzâtta bulunacağım. 

Başlıca vazifeleri koruyucu ve iyi edici he
kimlik hizmetleri, sosyal hastalıklarla savaş, 
sosyal hizmetler, sağlık personeli yetiştirmesi, 
halk sağlığı eğitimi- yurda giren ve yurtta imal 
edilen ilâçların kontrol ve murakabe şeklinde 
hulâsa edilebilecek olan Sağlik ve Sosyal Yar
dım Bakanlığının 1961 malî yılı bütçesinin ver
diği imkânlarla bu yolda. yapabileceği hizmet
leri aşağıda gösterildiği şekilde sıralamak müm
kündür. 

I - Koruyucu hekimlik hizmetleri (Halk 
sağlığı) : 

Modern Devlet hizmetleri anlayışııida mem
leketin dış ve iç siyaseti yanında halkın sağlı
ğının korunması da aynı derecede önemli bir 
vazife olarak kabul edilmektedir. 

Bulaşıcı ve salgın hastalıklarla savaş, ve
rem, sıtma, trahom, frengi ve cüzam gibi sos-* 
yal hastalıklarla mücadele, ana çocuk sağlığı, 
akıl ve ruh sağlığı, çevre sanitasyonu, hıfzıssıh-
ha lâboratuvarı tesisi ve halk sağlığı eğitimi gi
bi çeşitli konular büyük bir dikkatle yürütül
mesi gereken bellibaşlı koruyucu hekimlik hiz
metleridir. 

a) Bulaşıcı ve salgın hastalıklarla savaş : 
Bulaşıcı ve salgın hastalıklardan yurdumu

za girmesi muhtemel olanlarla, onların girişini 
önliyeeek tedbirleri almak Bakanlığın kara, de
niz ve hava limanlarının vazifesidir ve bu, 
mevcut imkânlar nispetinde yapılmaktadır. 

Yurdumuzda çıkan tifo, dizanteri gibi hasta^ 
lıkların önlenmesi biraz sonra bahsedeceğimiz 
sanitasyon tedbirlerine bağlı olup bunlar Sağ
lık Bakanlığı teşkilâtının yalnız, başına önlen
mesine imkân olmıyan şeylerdir. 

Boğmaca, kızamık, difteri, çocuk felci gibi 
bâzı hastalıkların önlenmesi ise 0-5 yaş arası 
çocukların umumî aşılama ^programı ile aşılan
masına bağlıdır. Refik Saydam Hıfzıssıhha 
Enstitüsünü bu aşı ihtiyacını kârşılıyacak hale 
getirmedikçe ve sağlık teşkilâtının koruyucu hiz
metler kolunu 0-5 yaş arası bütün,çocukları aşıla
ma imkânına getirmedikçe-memlekette bu hiz
metleri görmenin imkânı yoktur. 0-5 yaş arası 
çocuklar nüfusun % 10 u teşkil etmektedir. 
Halbuki mevcut teşkilâtta difteriye' karşı an
cak 500 000 okul çağı çocuk aşılanabilmiştir ki, 
yalnız bu, başlıbaşma memleketimizde difteri
nin önlenemediğini göstermeye; kâfidir. 

1961 O : 3 
b) Sanitasyon hizmetleri : 
Bu hizmetler Sağlık Bakanlığının yalnız ba

şına meşgul olması gereken bir konu olmayıp 
belediyeler ve diğer Hükümet teşekkülleri ve 
halkın iş birliği ile halledilecek bir dâvadır. 
Büyük şehirlerimizin, bile kanalizasyon derdi
nin halledilemediğini hatırlatmak- isteriz. Bun
ların yapılabilmesi için meselenin politik yön
den ele alınmasını, nasıl su, elektrik ve gaz bir 
ücret mukabili evlere sağlanıyorsa kanalizas
yonun da aynı şekilde abone mukabilinde ya-

' puması ve ona göre gerekli mevzuatın konması 
lâzımdır. Köylerin bu tip hizmetlerini velevki 
imece suretiyle yaptırma imkânı olsa dahi Ba
kanlığın elinde sanitasyon teknikeri ve sanitas
yon memuru bulunmalıdır ki, yapmak istiyenle-
re yol gösterilebilsin. 

Bunlar yapılmadıkça tifo, dizanteri ve ben
zeri hastalıklarla barsak parazitleri hastalık
larının önlenmesine imkân olmıyacağı aşikâr
dır. 

e) Veremle savaş : 
Hepinizin malûmları olduğu üzere verem bu

laşıcı ve sosyal bir hastalıktır ve halen Bakan
lığımızın başta gelen sağlık dâvalarından birisi
dir. Elimizdeki malûmata nazaran memleketi
mizde senede 22 bin kişi veremden ölmektedir. 
Memleketimizde veremden ölüm nispeti 100 
binden 77 dir. Halbuki diğer Avrupa memleket
lerinde bu nispet yüz binde dört ilâ elli dört 
arasında değişmektedir. En iyimser bir görüşle 
de asgari 250 bin verem hastası mevcudolduğu 
tahmin edilmektedir. Her bulaşıcı hastalıkta 
olduğu gibi verem savaşında da koruyucu ted
birler başta gelir. 

Bu hususu takdir eden Bakanlığımız da ve
reme karşı koruyucu hassası dünyaca tanınmış 
olan B.C.G. verem aşısı tatbikini birinci plân
da ele almış ve Bakanlığımıza bağlı B.C.G. ve
rem aşısı kampanyası vasıtasiyle bütün vatan
daşları kontrol ettirerek lüzum görülenlere 
B.C.G. aşısını tatbik ettirmiştir. 

1953 yılında başlıyan bu kütlevî tatbikatla 
memleketimizin 67 vilâyet, 493 kaza ve 35 000 
köyündeki nüfusun % 80 ni kontrol edilerek 20 
milyon 200 bin kişi teste tâbi tutulmuş ve bun
lardan lüzum görülen 7 milyon 700 bin vatan
daşa da koruyucu B.C.G. verem aşısı yapılmış
tır. ": " 
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Ayrıca, 1959 Mayıs ayında başlıyan ikinci 

kütlevî B.C.G. tatbikatında 1960 senesi sonuna 
kadar 19 vilâyet, 173 kaza, 10 700 köy tekrar 
taranarak 6 500 000 kişi teste tâbi tutulmuş ve 
lüzum görülen 1 800 000 kişi koruyucu B.C.G. 
aşısı ile aşılanmıştır. 

Verem mücadelesinde bütün yurttaşlarımı
zın şarktan garba seyyanen faydalanabildikleri 
en iyi hizmet budur. Gayemiz de bu hizmeti 
daha kısa sürelerle âzami dört senede bir tek
rarlamaktır. 

Verem savaşında, koruyucu ve aynı zaman
da iyi edici hizmetleriyle çok mühim vazifeler 
ifa etmesi ieabeden verem savaş dispanserleri
mize gelince : 

Halen memleketimizde 67 si Bakanlığımıza 
39 zu Verem Savaş Derneklerine aidolmak üze
re ceman 106 dispanserimiz mevcuttur, Asga
ri bir hesapla memleketimizin daha 400 dispan
sere ihtivacı vardır. Halbuki bugün elimizde 
mevcut dispanserlerimizin birçokları gereik ka
lifiye personel noksanlığından ve gerekse tek
nik malzeme yokluğundan hakikî fonksiyonları
nı ifade edememektedirler. Bu seneki bütçe 
imkânlarımızla ve alacağımız miktarı az da ol
sa yeni hasta takipçisi kadrolariyle ve teiknik 
malzeme noksanlarını gidermek suretiyle bu 
dispanserlerimizi hakikî fonksiyonlarına kavuş
turmaya çalışacağız. Bu maksatla dispanserle
rin doktorlar başta, bütün personelini kursla
ra tâbi tutarak hizmete adapte edeceğiz. Anka
ra 'da pilot bölge verem mücadele dispanser ça
lışmalarında memleketimizin bünyesine uygun 
çalışma sistemiyle dispanserler bölgelerinde 
halkın % 90 nmın dispanser kontrolundan ge
çirilmesi temin edilmiştir. Bünyemize uygun 
bu çalışma sistemini diğer vilâjyet dispanserle
rine de sirayet ettirmek suretiyle bütün mem
leketin faydalanmasını temin etmek için çalı
şılmaktadır. 

Verem tedavi müesseselerine gelince : 
Halen memleketimizde Bakanlığımıza ait 

10 000 ve diğer Bakanlık ve teşekküllere ait 
2 500 olmak üzere ceman 12 500 verem tedavi 
yatağı mevcuttur. Halbuki asgari yatak ihti
yacımız 25 000 dir. 

Açıkça ifade etmek mecburiyetindeyim ki, 
mevcut hastanelerimizin bir çoğunda personel 
ve teknik malzeme noksanları mevcuttur. Ve I 
fonksiyonlarım haikkiyle ifa edememektedirler. | 
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Binaenaleyh bu seneki bütçe imkânlarımızla 
ilk hedefimiz bu müesseselerimizi de daha iyi 
hizmet eder hale getirmek olacaktır. Bu arada 
veremin topluluklar arasında kolaylıkla yayıl
dığı nazarı itibara alınarak ordu bünyesine 
veremin sokulmaması için Millî Savunma Ba
kanlığı ile iş birliği yapılarak askere alınacak 
erlerin verem bakımından ciddî toür kontroldan 
geçirilmesi için esaslı kararlar alınmıştır. 

Bu cümleden olaraik kur 'a eratı son yokla
mada mevcudolan yerlerde Sağlılk Bakanlığı 
verem savaş dispanserlerinde kontroldan geçi
rilecektir. 

Ayrıca er eğitim merkezlerinde de yine her 
iki Bakanlığın müştereken aldığı tedbirler sa
yesinde erler orduya girmeden tüberkülin tes
tine, aşı tatbikatına ve mikrofilm ıkontrohı-
na tâbi tutulacaklardır. Bunlara ilâveten dis
panserlerimizin faaliyette bulunduğu merkez
lerde okulların ve esnafın da kütle taramaları 
birinci plânda programa alınacaktır. 

Bu suretle veremin yayılmasında çok mü
him rol oynıyan toplulukların Ikontrol altına 
alınması da sağlanmış olacaktır. Bu arz edilen 
hizmetlerin mütaaikıp senelerde tam muvaffa
kiyetle her yerde geniş mikyasta tatbiki tek
nik personelin artırılması nispetinde mümkün 
olacaktır. 

d ) ' Sıtma ile savaş : 
Yurdumuzda bidayette sıtma mücadelesi 

olarak başlanan ye 1957 yılından beri de sıtma 
eredikasyon olarak devam etmekte bulunan 
sıtma eradikasyon plânında, Dünya Sağlık 
Teşkilâtı, Unieef ve Bakanlığımız arasında 
1959. Eylülünde imzalanan protokolle geniş 
çapta değişiklik yapılmıştır. 1959 yılında 34 
bölge halinde çalışan sıtma savaş teşkilâtı bu 
tarihten itibaren 54 bölge, 300 şubeye çıikarıl-
mış ve mücadele altında bulunan 9,5 milyon 
nüfusa şâmil 17 776 köy mevcut iken yeni teş
kilâtla mücadele altına alman köy adedi 33 bi
ne ve nüfus adedi 16,5 miîyona yükselmiş bu
lunmaktadır. 

1961 yılında sıtmalı olduğu tesbit edilmiş 
bulunan Van, Hakkâri ve Ağrı vilâyetleri de 
faaliyet sahasın^, alınarak 57 bölge 315 şube 
haline çalışmalarına devam edecektir. 

Bu bölgelerde bir taraftan sıtmalıların araş
tırılması müspet buldukları vakaların tedavile
rini yaparken diğer taraftan da intikale mâni 
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olmak üzere kalıcı Ensektisit tatbikatına devam 
edilecektir. 

Dünya Sağlık Teşkilâtı ve UNICEF ile bir
likte hazırlanan faaliyet plânına göre 1965 se
nesinde sıtma yurdumuzda eradika edilmiş (yok-
edilmiş) olacaktır. 

e) Ana - çocuk sağlığı : 
Türkiye'de 0 - 6 yaş arası çocuk ölümü nis

peti binde 300 e kadar yükselmekte olup yur
dumuz en çok çocuk ölümü veren memleketler
den biridir. Köylük bölgelerde gebelikten mü
tevellit ölümü bin canlı doğumda 5,2 dir. Dü- | 
şük ve doğum sebebiyle ölen anne sayısı yılda I 
12 bin civarındadır, ingiltere'de ise anne ölü
mü bunun 1/8 dir. Bizde anne ölümünün çok 
oluşu sebebi annenin (gebelik kontrolü oıma-
mas: yüzünden) bilhassa köylük bölgelerde her 
yıl gebe kalmaları, düşüklerin yüksek olması 
ve güç doğumlara müdahale imkânlarının çok 
yerde mevcudolmamasıdır. 

Ana - çocuk sağlığı hizmetleri normal gebe, 
emzikli anne ve 0 - 6 yaş çocuklarının periyo
dik muayene ve kontrollarını yaparak gebele'r-
de lohusalık esnasında 0 - 6 yaş çocuklar arasın
da ölüm nispetini azaltmak, annelere halk sağ
lığı bilgileri vererek çocukların n vaktinde ko
ruyucu aşılarını yapmak, anne ve çocuğa gıda 
yardımında bulunmak, çocukları istikbale gür
büz* ve sağlam yetişmelerini sağlamak için, ku
rulmuş mediko - sosyal bir müessesedir. 

Halen 24 ilde 26 ana ve çocuk sağlığı merke
zi, 28 şube, 257 istasyonu vardır. 1961 yılın
da 8 ilde 8 ana' - çocuk sağlığı merkezi, 1̂2 il
çede ana ve çocuk sağlığı şubesi ve bunlara bağ
lı 100 köyde ana ve çocuk sağlığı istasyonu açı- I 
.acaktır. Bu teşkilât çok geçtir. Elâmansızlık 
yüzünden lâyıkıyla inkişaf edememektedir. 

f) Trahomla savaş : 
Güney ^ Doğunun 6 396 544 nüfuslu 19 ili 

trahom kontrolü altındadır. Bu bölgelerdeki 
trahomun sayısı 180 971 olup bu bölge nüfusu
nun 2,8 dir. 

Trahom teşkilâtı kadrolarının maalesef % 65 
şi münhal olması &avaşm arzuknan şekilde yü
rütülmesine engel olmaktadır. 

1961 yılında Maraş ve Mardin illeri klâvuz 
proje sistemi yeni. bir tedavi usulüne tâbi tutu- I 
lacaktır. I 
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g) Frengi ile savaş : 
Yeni ilâçlara ve müessir tedavi usullerine rağ

men yurdumuzda halen 4ü bm frengili mevcut
tur. Bunun savaş bölgesindeki nüfusa nispeti 
binde 1,3 dür. Bu nispet 10 yıl önce 5,7 idi. 
Ciddi bir savaşla hastal ğı 5 yıl zarfında kati 
olarak ortadan kaldırmak mümkün görülmekte
dir Bu günkü basit frengi tedavisine rağmen 
Dünya Sağlık Teşkilâtının son neşriyatında da 
belirtildiği üzere henüz hüviyeti bilinemiyen fak
törler sebebiyle maalesef primer ve skonder ta
biatta frengi vakalarının beklediğimiz nispette 
azalmadığı görülmektedir. 

Bununla beraber antibiyolojiklerin epidemi-
yolojik kıymetini itiraf etmek zorundayız. 

1961 yılında bölgelerindeki mücadele görevi
ni bitirmiş olan Çankırı, Kastamonu ve Balı
kesir mücadele teşekkülleri kaldırılarak buralar
dan tasarruf edilecek personel yurdun daha ke
sif frengilisi olan bölgelerine nakledileceklerdir. 
Ayrıca personel kıtlığı yüzünden yarı âtıl du
rumda olan Sivas ve Gazianteb mücadele teş
kilâtı takviye edilerek bu illerde geniş taramala
ra geçilecektir. 

Frengi savaşında kadroların % 85 sinin mün
hal olması sebebiyle bu hastalıktaki musap nis
petini binde 5,7 den aşağı indirmek mümkün ola
mamıştır. 

h) Cüzamla savaş : 
Bilhassa Doğu ve Kuzey -Doğu bölgelerimiz

de 25 000 cüzamlı bulunduğu tahmin olunmak
tadır. Cüzam erken teşhis edildiği takdirde te
davi edilebilir. Bunun için de yapılacak savaş, 
lispanser esası üzerine kurulmalıdır. Mevcut 
dispanserler elemansızlık yüzünden çalışamamak
tadır. 

Cüzzam hastaneleri hastaların dispanserlere 
müracaatle erken teşhis ve tedavilerini engelle
diğinden lepra savaşında daha çok dispanser 
adedinin artırılması zaruri bulunmaktadır. 

Cüzzamla savaşta lüzumlu personeli yetiştir
mek üzere Ankara Tıp Fakültesinde bir demons-
trasyon merkezi kurulması mukarrerdir. 

- i) Beslenme : 
Dünya milletleri arasında beslenmede bir 

eşitsizlik, vardır. Şimalî Amerika ve Avrupa 
memleketleri (Rusya dâhil) dünya nüfusunun 
1/3 nü teşkil ettikleri halde bu kütle dünyadaki 
gıda maddelerinin 3/4 nü almaktadır. 

— gfl&cr-
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Yurdumuzda beslenme henüz bir nizama 

bağlanmamıştır. Memlekette yetişen 6 000 çeşit 
nebattan ve 65 000 000 hayvandan lâyıkiyle isti
fade edilememektedir. Beslenme bozuklukları do-
layısiyle yurtta çeşitli hastalıklar görülmekte ve 
ortalama ömür düşük bulunmaktadır. 

Bakanlığımızda beslenme konusu ile meşgul 
olan hususî bir bölüm bulunmamaktadır. Bu ko
nuda halkın bilgisini artırmak ve onun mevzua 
alâkasını çökmek ve Bakanlık bünyesinde bir teş
kilât kurmak lâzımdır. 

I I - Sosyal hizmetler : 
a) iyi edici tıp hizmetleri : 
Çok pahalı bir „ hizmettir. Yurtta mevcut has

ta yatakları sayısı 50 bin civarındadır. Bu duru
ma göre 10 bin kişiye 17 yatak isabet etmekte
dir. Halbuki Dünya Sağlık Teşkilâtının az geliş
miş memleketler için kabul ettiği norm 30 dur. 

Komşumuz Yunanistan'da bu nispet 36, Bul
garistan'da ise 40 tır. İngiltere'de 50.milyon nü
fus için 1959 daki yatak sayısı 475 286 dır. Tür- , 
kiye nüfusuna göre ingiltere'deki norma eriş
mek için yatak adedinin 266 bin olması lâzım
dır. Dünya Sağlık Teşkilâtının az gelişmiş mem
leketler için kabul ettiği norma ulaşmak için 
84 000 yatağımrz olması icabeder. Bu rakama 
ulaşabilmek için 1 700 000 000 liraya ihtiyaç 
bulunmaktadır. 1962 yılında tababetin sosyalleş-
tirilmesine geçileceğine göre lüzumlu sağlık ocağı 
ve sağlık evleri tesisi için de 400 000 000 lira 
icabetmektedir. Buna göre yatak sayısının nüfus 
ihtiyacına cevap verebilecek seviyeye çıkarılması 
için en az 20 000 000 000 liraya ihtiyaç vardır. 

b) Korunmaya muhtaç çocuklar, ihtiyarlık 
müesseseleri, rehabilitasyon ve ihtiyarlık sigor
tası : 

Bakanlığımızın birinci plânda meşgul olması 
gereken bu konularla maalesef şimdiye kadar 
ilgilenilmemiştir. Bu hizmetleri bir nizam altın
da ve tek elden yürütmek için Bakanlık bünye
sinde bir Genel Müdürlük kurulmuştur. Fakat 
hazırlanan tasarı henüz kanunlaşmamıştır, 

1. Korunmaya muhtaç çocuklar : 
Yurdumuzda 30 - 40 bin civarında korun

maya muhtaç çocuk bulunduğu tahmin olun
maktadır. Bugün bakılanların sayısı ancak, 10 
bin civarındadır. Bakanlığa ait bakım yuvaları 
ihtiyaca cevap vermekten uzaktır. Halen 22 ilde 
yuva inşaatı devam etmektedir. 1961 yılında bi
tecek tesislere yeniden bin çocuk alınabilecektir. 
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2. Rehabilitasyon: 
Rehabilitasyon konusunda yapılan hizmet ise 

yalnız tüberküloz hastanelerindeki (Occupational 
therapie) den ileri gitmemektedir. Bakanlığımı
zın meslekî rehabilitasyon müessesesi yoktur. 
Yurtta mevcut sakatların işe alıştırılmaları jçin 
üniversite ile müşterek bir merkez kurulmasına 
çalışılmaktadır. 

3. ihtiyarlar meselesi : 
Sağlık Bakanlığı ihtiyarlar teşkilâtı işini he

nüz ele almamış olup, bu maksat için kurulmuş 
bir şubesi ve bütçeye konulmuş parası mevcut 
değildir. 

Keza memur ve hizmetliler ile işçiler dışında
ki kütleye ait ihtiyarların emeklilik işi de ele alın
mamış bir konudur ve Emekli Sandığı şümulü 
içinde veya Bakanlığımıza bağlı olacak diğer bir 
teşekkül ile ele alınıp serbest meslek erbabı, hat
tâ esnaf gibi grupların âtisinin emniyet altına 
alınması ve bununla ilgili sigorta sisteminin ku
rulması İbir zarurettir. 

I I I - Halk Sağlığı Eğitimi : 
Bakanlığımız bu mevzuda özel surette yetiş

tirilmiş personele mâlik değildir ve çok önemli 
olan,bu görevi yapacak sağlık eğitimcileri teşki
lâtını kurmaya mecburdur. Bu sadece Bakanlığı
mızın başaracağı bir konu olmayıp bir resmî ve 
özel teşkilâtın, sağlık eğitimcilerinin liderliği al
tında yürütülmesi gereken bir konudur. 

IV - Murakabe hizmetleri : 
a) Personel murakabesi : 
Bakanlığın idarî bakımdan teftiş müessesesi 

vazifesini imkânları nispetinde yapmaktadır. Fa
kat, asıl olan ilmî ve meslekî murakabeyi yapa
rak hizmetin daha iyiye götürülmesi için gerekli 
meslekî murakabe teşkilâtı mevcut değildir. 

b) ilâç murakabesi : 
İlâç kontrolü ithalâtta, istihsalde ve piyasaya 

sürülen ilâçlarda olmak üzere 3 şekilde icra kılın
maktadır. 

İthalât ve istihsaldeki kontroller ruhsat alı
nışında muntazaman yapılmaktadır. Fakat asıl 
olan piyasadaki ilâçların kontrolüdür. Bunu, ele
man noksanlığı dolayısiyle maalesef yapamamak
tayız. 

e) Yiyecek kontrolü : 
Bu konu belediyeleri ilgilendirmekle beraber 

Bakanlığımızın da alâkalanması icalbeden bir mev
zudur. Ancak bu sahada da eleman noksanı dola
yısiyle faydalı olamamaktayız. 
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rV.- İlâç. politikası : 
1. Bakanlığımızca takibedilmekte ve edile

cek olan ilâç politikası: 
a) Halkımıza kalitesi düşrülmemek şartiyle 

ucuz ilâç temin etmek, 
b) Tioksit tesirleri bilâhara anlaşılan ve ya

hut devaî tesiri olamadığı zamanla tebeyyün eden 
ilâçlarım imal ve ithallerini menetmek, ruhsatna
melerini de iptal etmek. 

c) Yerli tıbbî müstahzarların kalitesini yük
seltici tedbirleri alarak yabancı muadillerinin 
ithaline mâni olmak. 

d)' Yerli ilâç sanayiini kaliteyi .bozmadan 
himaye edecek Gümrük tarifesi siyaseti gütmek. 

e) Yurdumuzda imal edilemiyen hayatî 
ehemmiyeti haiz yabancı müstahzarların ithalini 
teşvik ve antibiyotiklerde olduğu gibi gümrük 
muafiyeti sağlamak. t 

%Bu prensiplere riayet ederek Bakanlığımız men
şe memleket f iyatlarım tetkik etmek suretiyle ham
maddenin menşe memleket asgarî fiyatı ile yurt
ta verilecek fireleri hesaplamış ve yüksek fiyat
lar sebebini tesbit etmiş ve birçoğunda tüccarın 
normal kâr haddine zarar vermeden indirmeler 
yapmıştır. 

VI - 'Sağlık hizmetlerinin bölgelere ayrılış 
şekli : 

aj Bugünkü durum : 
'Sağlık hizmetlerinin yurdumuzdaki yayılış 

tarzı hiçbir zaman sosyal adalet kaidelerine uy
gun olmamıştır. Gerçekten bu hizmetler, büyük 
şehirlerde küçük şehirlerin ve bilhassa köylük böl
gelerin aleyhine inkişaf ettiği gibi yurdun muh
telif bölgelerindeki yayılışta müsavat kaideleri 
dışında olmuştur. 

Hele koruyucu hekimlik hizmetlerinin köylük 
(bölgelere lâyıkiyle götürüldüğü asla iddia oluna
maz. Yurdun az gelişmiş bölgelerindeki vaziyet 
ise daha da ciddîdir. Şöyle ki: 

Eskişehir - Afyon hattının batısında kalan 
bölgede Bakanlığa ait yatak sayısı 15 640... bu 
hat ile Sivas - Malatya - Gazianteb hattı arasın
da orta 'bölgede yatak sayısı 13 999..., bunun 
doğusunda kalan bölgede ise 6 356 dır. 

Yurttaki s'ağlık personeli yayılışı ise büsbütün 
adaletsizdir. Bakanlığın bütün yurttaki koruyu
cu hekim kadrolarındaki münhal nispeti % 25 
tir. Buna mukabil Doğu bölgesindeki 21 ilde ko
ruyucu hekim kadrosundaki münhal nispeti % 51 
dir. 
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!b) Yapılması lâzımgelen hizmetler: 
Yukarıda sayılan mahzurları ortadan kaldır

mak bugünkü mevzuatla mümkün görülememek
tedir. 

Bütün bu mahzurları kaldırmak, sağlık per
sonelini hizmete bağlamak ve dolayısiyle sağlık 
dâvalarımız en iyi bir şekilde ve kökünden halle
debilmek için teknik bakımdan en iyi ve en doğ
ru yol, sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesidir. 

Bunun yanında, yurdun az gelişmiş bölgele
rinde çalışan personelin daha imkânlı yerlere mu
ayyen bir süre sonra naklini mümkün kılacak ve 
ayni şekilde gelişmiş bölgelerdeki personelin mah
rumiyet bölgelerinde de bir süre için çalışmasını 
sağlıyacak imkânlar aranmalıdır. 

VII - Personel işleri : 
Sağlık hizmetlerinin yürütülmesi bina, teç

hizat olsa bile personel olmadıkça mümkün ola
maz. 

Bugüne kadar memleketimizde 12 650 dok
tor tescil edilmiş olup bunun 1 100 kiş'isi ya
bancı memlekette, 7 000 i büyük şehirlerde ve 
mahrumiyet bölgelerinde hizmet görmektedir. 

Yardımcı personel durumumuz ise tam mâ-
nasiyle yetersiz haldedir. İngiltere'nin durumu 
ile (mukayese ettiğimiz takdirde: 

Memleketimizde 3 072 hemşire ve yar
dımcısı bulunmasına karşı orada 148 700 hem
şire ve yardımcısı varflır. Orada 46 182 hem
şire ve 3 602 ebe öğrenci olmasına karşı biz
de 773 hemşire ve 598 hemşire yardımcısı. 583 
sağlık memuru ve 732 ebe okutacak okul kapa
sitemiz vardır. Asgarî ihtiyacımız olan miktarı 
sağlamak için yurda bugünkü 130 hemşire ve 
120 sağlık memuru mezunu ile ancak 120 yılda 
mümkün olabilecektir. Zira üç hemşire okulu 
hariç diğer beş okulun binası olmadığı gibi An
kara'daki Ihariç hiçbir Ebe Okulunun binası 
yoktur. Memleketimizde Tıp Teknisiyeni ve la
borant yetiştiren okul -bulunmadığı gibi, sani-
tasyon teknikeri ve nisyeoıi okulları da yoktur. 
Bütün bu okulların geriştirilip artırılması, için 
gerekli hiçbir öğretmen okulu da bulunmamak
tadır. 

1975 e kadar 4 000 hemşire ve 3 500 sağ
lık memuru yetiştirmek üzere Devlet Eğitim 
Plânlama Kuruluna 10 yıllık bir program, bü
tün detayları ile sunulmuştur. 

Yardımcı sağlık personeli okulları için öğ
retmen yetiştirmek üzere program yapılmış 
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olup 'kanun tasarısı ile Yüksek Heyetinize bi- I 
lâhara sunulacaktır. I 

Hesaplarımız, bu programa rağmen açığı- I 
mızm yine de çok olacağını göstermiştir. Bu I 
açığ*1 hemşire yardımcıları ile ve varılan mu- I 
tab&kata göre, kız teknik okulu mezunlarından I 
bir kısmını ebelik kurslarına almaya çalışa- I 
rak kapatma yoluna gidilecektir. I 

VIII - Sağlık hizmetleri ve malî kaynaklar: I 
Bugünkü ımodern tıp ve tedavi müessesele- I 

rinin pahalı tesisler olduğunu göz önüne alma- I 
lıyız. Bir örnek olarak ikanser tedavisinde kul- I 
lanılan bir kobalt cihazının ki ömrü, yani kul- I 
lanılış süresi 5 yıldır. Yerine konması ve per- I 
donelinin yetiştirilip kullanılması ile 2 milyon I 
Türk Lirasına mal olur. En çok yılda 2 000 has- I 
ta tedavi edilebileceğine göre 5 yılda 10 000 I 
hasta, o da sistemli çalışma ile hasta başına, I 
diğer masraflar hariç en az 200 lira düşer. Bu I 
bir örnektir ve bu masrafları karşılamak, nor- I 
mal bütçede Sağlık Bakanlığına düşen % 5 I 
hisse ile asla mümkün olamaz. I 

Bu miktara diğer yollardan ilâveler yapıl- I 
ması, hizmetin ifası için şarttır. I 

a) Bu yollardan birisi döner (sermaye ve
rimini artırmafk ve hastanelerin bir kısım mas- I 
raflarını böylece karşılamak, 

b) Sosyal sigortanın hastalık ve .analık 
sigortasını kademe kademe* önce /şehirlerde me
mur, ticaret erbabı ve sair organize vatandaş I 
kütlesine uygulıyaraık elde edilen gelirler ile I 
programı desteklemek, I 

c) Hastanelerin sadece teşhis ve tedavi' -mü
essesesi olmaktan çıkarak, tıpkı verem teşkîlâ- I 
tında olduğu gibi, koruma, erken vaka tesbiti I 
işleri ile de görevlendirerek hasta yatak gün 
nispetini azaltarak anasrafları kısmak gerekir. 

Bu programın uygulanabilmesi ve plânların 
yapılabilmesi için sigorta, ekonomi, hesap uz
manlarına ihtiyaç .olduğunu ve Bakanlık teşki
lâtında bunlardan hiç birisinin bulunmadığını, 
yeni bir Teşkilât Kanunu ile veya sağlık hiz
metlerinin sosyalleştirme Kanununun derpiş 
ettiği özel büronun tesisine imkân Verilmesi 
gerektiğini arz etmek isterim. (Alkışlar) 

ZAlMOĞLU GALÎP KENAN — Müsaade j 

buyurulur mu efendim? küçük bir sorum var: 
Efendim, Sıtma Savaş; Teşkilâtında yardım

cı olarak çalışan personel vardır. Bunlardan 
1952 Şubatından evvel hizmete sirmiş olaui&r 
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bareme alınmışlar, diğerleri alınmamışlardır. 
Bunlar mağdur durumdadırlar. Sayın Bakan 
bunlar hakkında ne düşünüyor? Eğer şu anda 
cevap vermek imkânı yoksa bunların mağduri
yetini gideıecek bir çare bulmalarını rica ede
ceğim. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
ÜNER RAGIP ~- Cevabını yarın takdim ede
rim efendim. 

ZAÎMOÖLU GALÎP KENAN — Teşekkür 
ederim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bakanın konuşmasından 
sonra bütçe üzerinde konuşmak istiyen 2 Sa
yın üye vardır. Bunlara elbette konuşma imkâ
nı verilecektir. Yalnız çalışma programımızı il
gilendirmesi bakımından yüksek kurulunuza 
bir mâruzttta bulunacağım. Bugündü gündemi
mize henüz gelemedik. 25 Şubat gündemine gi-* 
remedik. Üzerinde konuşulan bütçeler dünden 
bugüne kalmış bütçelerdir, önümüzde konuş
mak için en çok dört saat bulabileceğiz. Şimdi 
ise saat sekiz buçuğa beş vardır. Programa 
bağlı kalmak lâzımgelirse, ikibuçuk saatlik bir 
zamanımız vardır. Bunun yüksek müsamahanız- 9 
la uzatıldığını kabul edersek durumu şöyle ola
caktır: Bugünkü gündeme girmiş olan bakan
lıkların eğer bugünkü çalışmalar sırasında çı
karılması düşünülürse, asgarî hesapla on saat 
lâzımdır. On saat müddet de gerçekleşmiyece-
ğine göre arz ettiğim şekilde üç veya dört saat 
işlerin sıkıştırılması lâzımdır. Bu sebeple gün
demin yalnız birinci kısmını teşkil ederi Güm
rük ve İnhisarlar Bakanlığı ile Tarım Bakan
lığını çıkarmak esasını alırsak, evvelce ıriû§ te
fek çalışmalarımızda, iki bakanlık için koydu
ğumuz zaman üç saattir. Bu üç saat içerisinde 
konuşacak sayın üyeler, sayın bakan ve icabet-
tiği takdirde gerekli açıklamayı yapacak olan 
komisyon üyesinin konuşacağı müddetler hesa
ba, katılmıştır. 

Şimdi Gümrük ve İnhisarlar Bakanlığı büt
çesi için söz istiyen arkadaşların sayısı 10 dur. 
İstedikleri saatin tümü 85 dakikadır. Yani bir 
buçuk saattir. 

Tarım Bakanlığı bütçesi hakkında söz iste
miş olanların sayısı 32 dir. Katma bütçelerle 
beraber istemiş oldukları sözlerin tam olarak 
kabul edilmesi halinde 250 dakika eder. Buna 
Sayın Bakan ve komisyon üyeleri de dâhil edil-
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mek şartiyle 5 saat 35 dakika eder. Bunu öğle
den evvelki oturumda tensip buyurduğunuz gi
bi konuşmaları 5 dakikaya indîrsek gene 3 sa
at 35 dakika eder. Bunun için de Sayın Bakan
la komisyonun muhtemel konuşmaları dâhil de
ğildir. O halde bugünkü gündemin bir kısmını 
ihtiyat olarak ayırdığımız günlere bırakıp Güm
rük Bakanlığı ile Tarım Bakanlığının bütçesi
ni çıkarmak bir zaruret olarak kabul edilirse 
arz ettiğim birer buçuk saatlik müddetin yarı
sının üyeler tarafından yarısının da Bakan ve 
Komisyon Sözcüsü tarafından kullanılması uy
gun olur. Buna ek olarak da, şimdi söz alan iki 
sayın üyenin konuşma zamanını kattıktan son
ra, Bütçe Komisyonunun da bir söyliyeeeği söz 
olması ihtimali vardır. Bu durumu arz etmek 
için bu maruzatta bulundum.. 

Söz; Saym İbrahim öktem'indir Buyurun 
efendim. 

ÖKTEM ÎBRAHÎM — Çok muhterem arka
daşlar, Sayın Sağlık Bakanı izahatta bulundu
lar. Lütfettikleri izahları ile kendilerinden ev
vel konuşmuş bulunan arkadaşların mütalâala
rına iştirak halinde bulunduklarını tesbit et
miş bulunuyoruz. 

1961 yılı Sağlık Bakanlığı bütçesi 41 milyon 
lara bir fazla kaydetmekle beraber bu nevi büt
çelerde bulunması gereken yapıcılık ve verimli
lik vasfından mahrum bulunmaktadır. 

Evvelâ koruyucu hekimlik teşkilâtı, tedavi 
edicî müesseseler nerelerde hangi bölgelerde
dir? Bütçenin bu bölgelerin sosyal ve ekonomik 
farklarım hiç dikkate almıyan bir bünyesi var
dır. 

Memleketimizin gelişmiş, az gelişmiş, ve Ta
mamen mahrumiyet içinde bulunan mmtakala-
rı Sağlık Bakanlığı Teşkilâtından eşit nasiple
ri almış değillerdir. 
. Sağlık Vekâletinin en büyük tesisleri, teşki
lâtının en kesif merkezleri daha ziyade Garp 
vilâyetlerindedir. Orta - Anadolu Garp vilâyet
lerine nazaran daha az nasilbedardır. Buna kar
şılık Şark vilâyetleri büsbütün nasipsiz kalmış
tır. Bu nâsipsizlik, yalnız teşkilâtın şeklî ve te
sislerin ihtiva ettikleri yatak bakımından değil, 
mevcut sağlık teşkilâtının kadrosu bakımından, 
münhaller bakımından da diğer mıntakalarla 
ölçüleıriiyecek kadar büyük farklar göstermekte
dir. Bunun yarattığı mâna, Devlet idaresiyle, 
Türk vatandaşına arz edilen sağlık hizmetlerine 
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I ve tesislerine, en fazla muhtaç bulunan, bu hiz

metlere en lâyık olan vilâyetlerden daha ziyade 
ifctisaden gelişmiş ve kendi sağlığını rahatlıkla, 
kolaylıkla kendi bütçeleri yoliyle temin edebile
cek zengin mmtakalara daha çok hasredilmesidir. 
1961 bütçesi, de geçen yıllar bütçeleri gibi bu ba
kımdan adaletsizliği bütün heybeti ile muhafaza 
etmektedir. Sağlık Bakanlığının Teşkilâtı yıldan 
yıla genişlemektedir. Tesisleri yıldan yıla art
maktadır. 1923 yılında kurulmuş bulunan bu 
Bakanlığın bugüne kadar sarf ettiği paranın 
miktarı- 4 milyar liraya yakındır. Bunun takri
ben bir milyar lirası tesislere harcanmıştır. Her 
sene teşkilât genişlemektedir. Memleket ihtiya
cının tazyiîki şu yönden, bu yönden teşkilâtı ve 
tesisleri artırmayı zarurî kılmaktadır. Ancak, 
şunu arz edeyim ki, teşkilâtın ve tesislerin bü
yümesi ile makûsen mütenasibolarafc Vekâletin 
bir büyük sıkıntısı artmaktadır. Bu personel 
sıkıntısıdır. Vekâletin bu bakımdan kan damar
ları kansız kalmaktadır. Bu yüzden Bakanlığın 
bedeni hareketsiz kalmaya mahkûmdur. 

Sağlık Bakanlığının damarlarını dolduracak 
kan, fonksiyonunu temin edecek kan; personeldir. 

Bendenizden evvel konuşan arkadaşlarımız, 
Sağlık Bakanlığının kadrolarmdaki umumî mün
hal miktarlarını bildirmişlerdir. Bunun üzerinde 
duracak cteğilim. Yalnız, bilhassa mahrumiyet 
bölgesinin içinde bulunduğu fecî manzarayı arz 
etmek istiyorum. 

Bu mmtakadaki teşkilât ve tesislerin kadro
larmdaki münhaller korkunç bir nispeti bulmafc-

I tadır. 
Arkadaşlarım; mahrumiyet bölgesi olarak 

saydığımız 21 vilâyetten on vilâyetin en büyük 
sağlık âmiri olan sıhhiye müdüründen mahrum 
bulunduğunu bilmem biliyor musunuz? Bu mm-
takada 70 hükümet tabibi, 28 belediye tabibi, 18 
sıtma savaş tabibi, 119 sağlık merkezi tabibi, 13 
veremle savaş tabibi, 33 trahomla mücadele ta
bibi, 44 hastane mütehassısı, 211 hemşire, 530 
köy ebesi, 724 sağlık memuru, 624 köy sağlık 
memuru, 24 sıtma savaş memuru, yeni açılmış 
4 cüzam savaş dispanseri tabibi olmak üzere, 
bunların yekûnu 333 tür. Halbuki Bakan-

I lığın hekim kadrosunda umumi münhal ye
kûnu 726 dır. 68 vilâyette 726 hekim kad-

I rosu münhal iken 20 Şark vilâyetine 353 düş-
I inektedir. Bu, manzaranın vehametini size en be-
| liğ şekilde göstermeye yeter, sanırım. Bugün 
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tetkikinize sunulmuş olan Sağlık Bakanlığının, I 
400 milyon liralık bütçesi içinde mevcut kadro 
boşluklariyle Türk vatandaşının muhtaç bulun
duğu sağlık hizmetlerini karşılıyacağmı zannedi- | 
yorsanız aldandığmızı söylemek istiyorum. Bu 
münhallerle 400 milyonluk hizmet değil, ancak I 
200 milyonluk hizmet görebilirsiniz. Ayrıca yeni 
yılda harcanacak 12 milyonluk yatırımlarla ge
lecek sene personel sıkıntısı bir buçuk misli daha 
artmış olacak. Sağlık Bakanlığının rasyonel ça- ! 
lışması ve rantabl olması personel dâvasının hal- I 
ledilmesine bağlıdır. 

öğleden evvel Bütçe Komisyonunun Sayın 
Raportörü bu hususta gayet güzel izahat verdi
ler. Hakikaten ilk defa tıp mensubu olmıyan bir 
Bütçe Komisyonu üyesi Sağlık Bakanlığı bütçe
sinin Raportörlüğünü yapıyor. Bunun mânası 
büyüktür. Eğer bu raportör bir hekim olsa idi, 
huzurunuza getirdiği tetkik neticesi mütalâa ve 
hükümlerin, sübjektif ve meslekî bir gayrete 
hâmil edilmesi gibi bir yanlış kanaate sürüklen
mek mümkündü. Sayın Raportör 'objektif tah
lillere ve iktisadî işletmecilik kıstaslarına da
yandığı raporunda, huzurunuzda izaha çalıştı
ğım hakikati şöyle dile getirmektedir. 

«Sağlık Bakanlığının bütün fonksiyonla
rına şâmil en mühim dâvası personeli hizmette 
tutamamak ve hususiyle koruyucu hekimlik ve 
sağlık idaresi hizmetleri için lüzumlu hekim
leri kadrolarının verdiği imkânlarla dahi ça
lıştırmamakta toplanmaktadır. Bakanlığın sıt-
mat savaşında haşarısını sağlıyan haşlıca âmil 
ise ehliyetli bir personel kadrosunu barem dışında 
çalıştırabilecek tatminkâr bir ücret politika
sı tatbik edilebilmiş olmasıdır. Bugün ise ba
kanlığın ve bütün sağlık hizmetlerinin çektiği 
çektiği sıkıntı yine başta yetersiz bir ücret ba
remi ile bağlanmış olmasıdır. 

Bu hakikatler dâvamızın - çözümünü ortaya 
koyacak derecede aşikârdır. 

Muhterem arkadaşlar Kurucu Mecliste Sağ
lık Bakanlığının bütçesini tetkik ettiğimiz bu 
sırada, memleket halkına içtimaî adeleti te
min edemezsek, hangi meclis bunu temin ede
cektir? 

BAŞKAN — İbrahim öktem Bey, sözünüzün 
nekadar daha sürmesini istiyorsunuz? 

ÖKTEM İBRAHİM (Devamla) — Beş daki
ka, efendim; 

Muhterem arkadaşlarım. Burada Bütçe Ko- | 
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I misyonu üyelerine ve bu arada Raportör Bedî 

Fevzioğlun'a teşekkürlerimi ifade etmek iste
rim. Bu ana dâvanın halli yoluna gitmişler
di. Bütçe Encümeni meseleyi hir formüle bağ
lamış bulunmakta idi- Ancak Maliye Vekilinin 
şiddetli muhalefeti, vetosunu tatbik etmesi hattâ 
Sayın Bakanın obsrüksiyona müracaat ederek 
encümeni terk etmesi, bu kararın üzerine ko
misyona tekrar dönmemesini gerektirdi. Maliye 
Vekilinin bu menfî tutumunun sebebi nedir? 
Ben ıbir emsal yaratmak istemiyorum. Şu ba
kanlık, bu bakanlıkta Sağlık Bakanlığının 
izini takibedebilir diyor. Eğer hakikaten Tür
kiye'nin halledilmesi lâzımgelen bu cins mese
lesi varsa, bu, bugün halledilmezse ne zaman 

I halledilir arkadaşlar? Eğer diğer bakanlıklar 
da müstacel ve benzeri sıkıntılar içindeyse on
ların üzerine de eğilmek lâzımdır. 

I Sağlık Bakanlığı, 'ben sizden bir kuruş faz
la tahsisat istemeksizin 224 sayılı Kanunun 

I 26 ncı maddesi hükmünü bu yoldan itibaren 
I tatbik edeyim diyor. Maliye Vekili olmaz di-
I yor. Müsaade edin hiç olmazsa tazminat şek-
I linde kadroları dolduracak imkânlara 'kavuşa-
I yım diyor, Maliye Vekili yine olmaz diyor. 

I Arkadaşlar; Maliye Vekilinin vazifesi yalnız 
I bütçenin denkliğini korumak değil, bu bütçe-
I niı.ı sağlıyacağı hizmetlerin .vatandaşlara eşit 
I ölçüler içinde dağılıp dağıtmadığını yâni sos-
I yal adaleti gerçekleştirip gerçekleştirmediğini 
I gözetmektir. Her yıl halka sağlığına hizmet 
I ihtiyacının arttığı hakikati karşısında Sağlık 
I Bakanlığı münhal kalan kadro tahsisatı baki

yesi olarak sene sonlarında 10 - 14 milyon lira-
I y\ Hazineye geri vermektedir. 

I." Maliye Bakanlığının bu malî görüşü devam 
I ettikçe memleket hizmetlerinin yapıcı bir is-
I tikamette sevk edilmiş okluğunu göremiyeceğiz. 
I Arkadaşlar, dün Millî Eğitim Bakanlığı 
I bütçesinin tetkiki sırasnıda bu bütçeyi, elli bin 
I öğretmen kadrosu için 50, 75, 100 lira tazminat 
I vermek suretiyle kabul ettiniz. Bundan mem-
I nun oldum. (Yanlız tazminat değil) Kabul 
I ettiniz, memnuniyetle iştirak ederim. Aynı for-
I müllerle (İdare ücretleri sesleri) Ben çok gör-
I müyorum- Maarif Bakanlığının mensuplarına 
I tanınan bu hakkın evleviyetle .Sağlı/k Bakân-
I lığına bahsedilmemesi için bir sebep görmü-
I yorum. (Alkışlar) 
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Muhterem arkadaşlarım, bir. noktaya işa

ret etmeden geçemiyeceğim. Çok sevdiğimiz, 
saydığımız Millî Birlik Komitesi üyeleri arka
daşlarımdan özür, dileyerek sözlerime başlıya-
cağım. Demin Sayın Başkanın Heyetinize arz 
ettiği bir takrir vardı. 114 Temsilci üyenin im
zasını taşımakta idi. 

BAŞKAN —. Daha evvel 5 dakika konuşul
ması hakkında bir karar mevcuttur. Fakat bu 
5 dakikanın hitamında cümlenin tamamlanma
sına da müsaade edilmektedir. 

ÖKTEM İBRAHİM — Son söz temsilci üye
nindir. 

BAŞKAN —Siz son hatip değilsiniz efendim. 
ÖKTEM İBRAHİM — Ben son söz olarak 

kaydettirmiştim. 
BAŞKAN — Bir defa kifayet tekriri oya 

konmamıştır. Yalnız söz almadan evvel arzetmiş 
olduğunuz bir durum var. (Gürültüler) Efen
dim, Sayın arkadaşımızın istediği kadar konuş
masını reyinize arzediyorum. (Gurultular, beş 
dakika olsun sesleri) Arkadaşlarımızın 5 dakika 
konuşmasını kabul edenler... kabul etmiyenler... 
beş dakika daha konuşacaktır efendim. 

ÖKTEM İBRAHİM (Devamla) — Muhte
rem Riyasete takdim ettiğimiz bu teklifle bu 
devre için bir imkân getirmek istedik. Demin 
Sayın Başkan takririmizi muameleye koymıya-
cağını, Kurucu Meclisin İçtüzüğünün 24 ncü 
maddesine istinaden izah buyurdular. Şahsi ka
naatimce takririmiz bahsedilen bu maddeye uy
mamaktadır. Aslında bu takrir için bu jıeviden 
bir mâni hüküm yoktur. Buna rağmen tensip
lerine itiraz etmiyeceğim. Yalnız bendeniz bu 
takriri hangi esbabı mucibe ile verdiğimizi ve 
Muhterem Riyasetin tefsiri karşısında bir yan
lış intiba yaratacağını düşünerek müsaadenizle 
izah etmek istiyorum. Bu takriri hazırlıyan ar
kadaşlarımız Sayın Millî Birlik Komitesi üye
leriyle de temas ettiler ve bir kısım üyeler tas
viplerinin beraber olduğunu söylediler. Ayrıca 
Sayın Başbakan Yardımcısı ile de temas edildi, 
Hükümetin desteği rica edildi. Sayın Kızıloğlu 
da, soîı dakikada Hükümetin desteğinin bu tak
rirle beraber olacağını lütfen bildirdiler. 

Bu düşüncelerle bu takrir verildi. Fakat son 
dakikada Millî Birliğe mensubolan kıymetli ar
kadaşlarımızın, kendilerince haklı olması gere
ken, hangi sebepten dolayı bu takrire iltihak 
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edemediklerini bir izahla lütfen belirtilerse bizi 
memnun ederler. İltihak ederlerse kendilerine 
minnettarlığını arz etmek isterim. Zira, biz bu 
teklifle kendi eserleri olan 224 No.lu Kanunun 
ruhuna sadık olduk. 

Şimdi arkadaşlarım sözümü bağlıyorum; 
arz ve izah ettiğim sebeplerden dolayı Sağlık 
Bakanlığı bütçesi bu durumuyla tasvibinize ik
tiran etmesi halinde beklediğimiz faydayı sağla
maktan uzaktır. Eğer Hükümet veya komisyon 
desteğiyle bu meseleye hal çaresi bulunacağı 
vaadini alırsam kendimi bahtiyar addederim. 
Değilse vereceğim bir takrirle eksiklerin ta
mamlanması kaydiyle yeniden tezekkür edilmek 
üzere Bütçe Komisyonuna iadesini talebedeee-
ğim. (Bravo sesleri) 

BAŞKAN — Söz Bütçe Komisyonu Sayın 
Başkanmındır. 

BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI KUY-
TAK FİKRET — Sayın Kurucu Meclis üyeleri, 
mahrumiyet bölgelerindeki hekimlerimize bir 
tazminat verilmesi hakkında benden evvel ko
nuşan bütün hatiplerin belirttikleri lüzuma ben 
de en az onlar kadar kaani bulunmaktayım. An
cak, usul bakımından karşılaştığımız bâzı güç
lükler dolayısiyle bu mevzuun hususi bir kanun 
meselesi olduğuna kanaat getirdik. Hükümeti
mizin, milletimizin âli menfaatleriyle alâkalı 
bu ve buna mümasil bu kürsüclen belirtilen ih
tiyaçları nazarı itibara alarak huzurunuza kı
sa zamanda kanun tasarılarının getirilmesi ve 
icabederse hususî tedbir almalarını temenni et
mekteyiz. Sayın İbrahim öktem'in ifade buyur
dukları gibi Maliye Bakanının reddi ile Komis
yonumuzda bu husus reddedilmemiştir. Bu mev
zuda söylenti olursa, bu beni üzmüş olacağı gi
bi, ben de kendilerini üzerim. Çok teşekkür ede
rim. (Alkışlar) -

BAŞKAN — Bir şeyi daha Yüksek oyunuza 
arz etmek istiyorum. Sağlık Bakanlığı bütçesi 
üzerinde söz istiyen sayın üyeler% vardır. Şu ci
heti Yüksek oylarınıza arz etmek istiyorum, 
öteki bütçelere geçmek için fırsat verilse bile, 
elimizde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, 
Hudut ve Sahiller Sıhhat Genel Müdürlüğü büt
çesinin fasıllarının okunması vardır. Sağlık 
Bakanlığı bütçesi üzerinde söz almış olan iki 
arkadaşıma beşer dakika konuşma imkânı ve
rilmesi veya sözlerinden sarfınazar ettikleri 
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takdirde, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
bütçesinin fasıllarının okunması hususundaki 
oylarınızı rica edeceğim. 

Evvelâ söz istiyen arkadaşlara beşer dakika 
daha söz verilmesi hususunu oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmedi efendim. 

Sağlık Bakanlığının bütçesinin fasıllarının j 
okunmasına geçiyoruz. ; 
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B. 

Birinci kısım - Tahsisat ve 
benzeri özlük haklar 

101 Bakan ödeneği 

Lira 

12 000 

İkinci kısım - Personel giderleri 
I - Maaşlar ve ücretler 

201 Maaşlar 118 403 775 
202 Ücretler 59 917 700 
204 Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 

bunlara yardımcı personelin 
ücretleri 516 720 

II - Başka haklar 
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 

gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 2 390 000 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 9 000 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin (D) fıkrasiyle 34, 
38 ve 39 ncu maddeleri gere
ğince T.C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 11 287 710 

210 Temsil tahsisatı 4 200 
217 .Ek görev tazminatı 629 900 

Üçüncü kısım - Yönetim giderleri 
301 Merkez daireleri büro giderleri 151 000 
302 Vilâyetler büro giderleri 513 500 
303 Basılı k;ğıt ve defterler 60 000 
304 Posta, telgraf ve telefon ücret 

ve giderleri 512 000 
305 Kira bedeli 580 000. 
306 Giyecekler 35 000 
307 Harcırahlar 8 676 800 
308 4598 sayılı Kanun gereğince 

ödenecek tedavi giderleri ve 
harcırahları 145 000 

309 Taşıt giderleri 3 481 250 

B. Lira 
Dördüncü kısım - Daire hizmetleri 

403 Temsil giderleri 15 000 
405 1262 sayılı Kanunun 10 ncu 

maddesi tatbik giderleri 10 000 
408 Huzur ücretleri 37 750 
415 Sağlık müzeleri genel giderleri 50 000 
416 Okullar, kurumlar genel gi

derleri 1 592 250 
421 Cüzamla savaş genel giderleri 420 000 
422 Bulaşıcı ve salgın hastalıklarla 

savaş genel giderleri 2 500 000 
423 Trahomla savaş genel giderleri 800 000 
424 Zührevi hastalıklarla savaş 

genel giderleri 625 000 
425 Sıtma ile savaş genel giderleri 5 400 000 
426 Veremle savaş genel giderleri 10 000 000 
427 Hastaneler, Sağlık ve Sosyal 

Yardım kurumları genel gi
derleri 132 805 556 

428 Hıfzıssıhha müesseseleri genel 
giderleri 3 310 000 

429 Sosyal Hizmetler Enstitüsü 
Sosyal Hizmet Akademisi Oku
lu ve merkezi genel giderleri 160 000 

432 1593 sayılı Kanun gereğince 
çok çocuklu analara verilecek 
mükâfat 1 

450 Üniversite ve yüksek okullar
da okutulan öğrencilere verile
cek, burslar 2 580 000 

451 Yayın giderleri 550 000 
452 Staj giderleri 80 000 
453 Milletlerarası münasebetlerin 

gerektirdiği giderler 8 494 495 
457 Kongre ve oknferanslar 15 001 
476 Kurs giderleri 275 000 

Beşinci kısım - borçlar 
501 Geçen yıl borçları 17 000 
502 Eski yıllar borçları 5 500 

Altıncı kısım - Yardımlar 
601 Readaptasyon müesseseleri tesis 

ve işletme giderleri 600 000 
603 özel kurum ve derneklere 30 000 
604 Kan Bankası mütedavil serma

yesine yardım 200 000 
605 Dünya Sağlık Teşkilâtının iş 

birliği ile 1961 senesinde İstan
bul'da toplanacak Lepra Kon-
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606 

614 

615 

616 

701 
711 

743 

feransı masrafları için Cüzam 
Savaş ve Araştırma Derneğine 
yardım 15 000 
Cüzam Savaş ve Araştırma 
Derneğine yardım (Cüzam 
Enstitüsü inşaatı için) 800 000 
Korunmaya muhtaç çocuklar 
hakkındaki 6972 sayılı Kantin 
gereğince birliklere yapılacak 
yardımlar 5 780 000 
Sıhhat ve İçtimaî Muavenet 
Vekâleti Memur ve Müstah
demleri Yardımlaşma Derneği
ne (Memur ve müstahdemlerin 
öğle yemeklerine yardımda 
kullanılmak üzere) 75 000 
Amerikan ÇARE Teşkilâtı ta- ^ 
rafından yapılan ilâve gıda 
yardımı dolayısiyle Türkiye'
de yapacakları idarî ve her 
türlü masraflar karşılığı ola
rak Merkez Bankasındaki 
CARE'in fon hesabına yardım 200 000 

Yatırımlar 
I - Onarmalar 

Yapı onarımı ve küçük yapılar 4 000 000 
Motorlu vasıtalar tamir atelye-
si genel giderleri 750 000 
Hastane ve sağlık merkezi yap
tırmak üzere teşekkül -.etmiş 
müteşebbis derneklere yardım 3 500 000 
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Lira İ giderleri için de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde 

gösterildiği üzere 1 090 000 l ira ödenek veril
miştir. 

BAŞKAN — Saflık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı bütçesinin bölümleri bitmiştir. Tümünü 
oyunuza arz edivorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Şimdi Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğü bütçesinin müzakeresine başlıyoruz. 
Buna ait maddeleri okuyoruz. 

Hudut ve Sahiller Sağlık'Genel Müdürlüğünün 
1961 yılı bütçe Kanunu 

MADDE 1. — Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğü 1961 bütçe yılı yatırımlar dı
şında kalan giderleri için, bağlı (A/ l ) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere 3 206 500 ve yat ınm 

A / l - CETVELÎ 

B , 
İkinci kısım - Personel 

giderleri 
I - Maaşlar ve ücretler 

201 Maaşlar 
202 Ücretler 

Lira 

1 153 402 
730 800 

II - Başka haklar 
206 4178 ve 4598 sayılı kanun

lar gereğince yapılacak zam 
ve yardımlar 

207 Ecnebi dil bilenlere 3656 sa-
' yılı Kanunun 5 nci maddesi 

gereğince ödenecek para mü
kâfatı 

209 5434 sayılı Kanun gereğince 
T. C. Emekli Sandığına yapıla-

37 000 

210 
211 
218 

221 

'301 
302 
303 
304 

305 
306 
307 
308 

309 

407 
408 

cak ödemeler 
Temsil tahsisatı 
Gece pratika ücreti 
7458 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek kasa tazminatı 
Emekli, dul ve yetim maaşları 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

Merkez daireleri büro giderleri 
Vilâyetler büro' giderleri 
Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
Kira bedeli 
Giyecekler 
Harcırahlar 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
harcırahları 
Taşıt giderleri 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Geriverilecek paralar 
2490 sayılı Kanun gereğince 
artırma ve eksiltme komisyon
larında bulunacak gayrimu-

215 520 
' 3 000 
86 360 

9 450 
125 000 

37 500 
69 000 
25 000 

22 000 
35 000 
55 000 
27 000 

9 000 
175 000 

10 000 

391 — 
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B. r Lira ! 

vazzaf belediye azalarına veri- * 

412 
414 

417 
418 
419 
421 
447 

451 
454 

lecek huzur ücreti 
İlâç ve lâboratuvar, giderleri 
Eşya taşıma, ambalaj, sigorta 
giderleri 
Vergi ve resimler 
Para taşıma giderleri 
Mahkeme giderleri 
Sağlık temizleme giderleri 
7126 sayılı Karnın gereğince 
Sivil Savunma fonu karşılığı 
Yayın giderleri 
Sigorta giderleri 

1 000 
1 000 

7 500 
40 000 

1 000 
20 000 

287 000 

4 265 
2 500 

15 000 

Beşinci kısım - Borçlar 
501 Gecen yıl borçlan 2 400 
502 Eski yıllar borçları 2 

Yatırımlar 
701 Yapı onarımı ve küçük yapılar 200 000. 
741 Bina yapımı ve satmalma 500 000 
752 Satmalmacak taşıtlar 390 000 

(Birinci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Birinci maddeyi (A/ l ) ve 

(A/2) cetvelleriyle oyunuza sunuyorum, kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir, 

MADDE 2. — Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğü 1961 bütçe yılı giderlerine kar
şılık olan gelir, bağlı (B) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere 4 296 500 lira olarak tahmin 
edilmiştir.. 

B - CETVELİ 
B. Lira 

Birinci kısım 
1 Resimler 3 352 500 

İkinci kısım 
2 Çeşitli varidat 61 168 

Üçüncü kısım 
4 Geçen yıldan devrolunacak -: 

nakit 882 832 

(ikinci madde tekrar okundu.) 
BAŞKAN — İkinci maddeyi (B) cetveli ile 

birlikte oyunuza sunuyorum, kabul edenler... 
Kabul etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hudut ve Sahiller Sağlık Ge-
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| nel Müdürlüğünce 1961 bütçe yılında elde edi

lecek gelir çeşitlerinden her birindn dayandı
ğı hükümler, bağlı (C) işaretlir cetvelde göste
rilmiştir. Bu /cetvelde yazılı gelirin tarh ve 
tahsiline 1961 bütçe yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğünün 30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 
sayılı Kanunun 19 ncu maddesine giren hiz
metlilerine ait kadrolar, bağlı (D) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

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

MADDE 5. — Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel .Müdürlüğü teşjkilâtı hakkında 13 . 5 .1940 
tarihli ve 3820 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelde yazılı kadrolardan, bağlı (L) işaretli 
cetvelde gösterilenler 1961 bütçe yılında kulla
nılamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 6. — Geçen yıl borçları bölümün
deki ödenek üstünde .çıkan ve 1960 yılı bütçe
sinin aidolduğu tertibinde karşılığı (bulunan 
borçlar, ilgili oldukları hizmet bölümlerinden 
bu bölüme Maliye Bakanlığınca aktarılacak 
ödenektir; 

1929 - 1959 .bütçe yıllarına aidolup da ;Mıı-
hasebei Umumiye Kanununun 93 neü madde
sine .göre ızaman aşımına uğramamış ve karşı
lıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar 1961 
yılı bütçesinin ilgili hizımet tertiplerinden ve
ya 3 ve 4 ncü kısım bölümleri ile 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 — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. •— Bu kanun 1 Mart 1961 tari-
I hinde yürürlüğe girer. 
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Kabul edenler... E'timiy enler... 

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

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiy enler... 
Kabul edilmiştir. 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlü
ğünün bütçesini açık oya sunuyorum. 

Gündeme devam edilmek için b'ir iki daki
kalık mâruzâtta bulunacağım. Ancak 157 nu
maralı Kanunun 27 nci maddesini okumaıma 
müsaadenizi rica ediyorum. 

MADDE 27. — Kurucu Meclisin Birleşik 
toplantıları, Millî Birlik Komitesi ve Temsil
ciler Meclisi üye tam sayılarının salt çoğunluk
ları ile yapılır. Aksine hüküm olmadıkça ka
rarlar hazır bulunan üyelerin salt çoğunluğiy-
le verilir. 

Ancak barışa, savaşja, yabancı 'devletlere 
karşı silâöıh kuvvet kullanılmasına, zorlama, 
tedbirleri alınmasına, yabancı devletler ve mil
letlerarası 'teşekküllerle yapılan andlaşmalarTa 
Bakanlar Kurulunca ilân edilen sıkı yönetim. 
kararını onaylamaya Kurucu Meclis tam üye 
sayıcının üçte iki çoğunluğu ile karar verilir. 

BAŞKAN — Malûmunuz olduğu halde, mün
hasıran bu maddeyi tekrar yüksek bilgilerini
ze arz edişimin sebebi, devam eden uzun ko
nuşmalarda, sayın üyelerin kesin beşerî ihti 
yaçlarma rağmen sonuna kadar yerlerinde 
kalması mânasına gelmediğini izah içindir. An
cak hiç olmazsa oy kullanıldığı zaman elde bu
lunan kanun maddesine tam çoğunlukla oy ve
rilmek üzere yüksek oylarınıza arzına müsaa
delerini istirham ediyorum. 

Diğer konular hakkındaki maruzatım; ta-
kibedilecek usul bakımından bâzı hususları yi
ne yüksek oylarınıza sunmak istiyorum. Şim
di saat 21,10 dur. Gümrük ve Tekel Bakanlığ*. 
ve Tekel Genel Müdürlüğü, Tarım Bakanlığı 
ve Devlet Üretme Çiftlikleri bütçeleri vardır. 
Bu geceki toplantıda yalnız bu iki konuyu ele 
almak esas itibariyle kabul buyurulursa, bunu 
tahakkuk ettirebilmek için asgarî üç saat lâ
zımdır. Saat 21,10 olduğuna göre ancak 00,15 
de bitebilir. Ancak bu dahi kâfi görülmezse 
yine yüksek oylarınıza arz edilebilir. 

Ne kadar müddet oturup konuşulması tesbit 
olunursa iyi olur. Ancak bu iki bütçe ile ikti-
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fa edilmesi hususu tensip buyurulursa, bunun 
üç dört saatte çıkarılması için, arz etmiş ol
duğum gibi, söz istiyeıılerin ancak her Bakan
lık bütçesinde 45 - 50 dakikayı geçmemek şar-
tiyle sözlerinden nenimizin istifadesine imkân 
vermeleri zarurî olur. Gerek Sayın Bakanın, 
gerek Bütçe Encümeninin sözcülerinin ve son 
sözü alacak üyenin sözleriyle birlikte bütçe
nin yüksek oyunuza arzı için de bir zaman ay
rılması lâzımdır. Yüksek oylarınıza şunu arz 
etmek istiyorum : Bir defa iki Bakanlığın çıka
rılması hususunu reylerinize arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Her iki bütçe üzerinde de söz alan arkadaş
ların kaçar dakika konuşmaları kabul edilirse 
o suretle kendilerine söz vereyim. ( önerge var 
sesleri) Bir önerge var, okutuyorum. 

. Yüksek Başkanlığa 
Sayın Başkanımızın yaptıkları açıklamanın 

ışığı altında gündemin tamamını veya mühim 
kısmını bitirebilmek üzere, söz alan sayın 
arkadaşların her birinin konuşma süresinin 
beşer dakika olarak sınırlandırılmasını arz ve 
teklif ederim. 

Şefik inan 

BÜTÇE KOMÎSYONU-BAŞKANI KUYTAK 
FİKRET — Sayın üyeler, bizler Parlâmento 
hayatına yeni başladık. Onun için bâzan ko
nuşmalarımızda sürçü lisan oluyor. Şöyle ki ; 
biraz evvelki konuşmamın nihayetinde, (Ben de 
kendilerini üzerim.) şeklinde konuştum. Ar
kadaşlarımın bunu başka mânada anladıkları
nı gördüm. Tabımla uygunluğu olmıyan bu 
mânayı tavzih etmek için sizleri rahatsız ettim. 
(Bravo sesleri ve alkışlar) 

BAŞKAN'— Evvelâ lehte konuşmak i&tiyen-
ler var mı? 

Buyurun. 
DOG-UKAN SUPHİ — Arkadaşlar, bütçe 

müzakerelerine başladığımız ' zaman konuşmala
rın tahdidedilmemesi talebedilmişti. Parlâmen
to hayatına yeni başlamış bir arkadaşınız ola
rak bunu dinlediğim zaman tahdidedilmemesi ka
ralanın sonuna kadar devam edeceğini zannetmiş
tim. Kiminden hesap, kiminden siyaset dersi 
dinlemiş bir insan sıfatiyle diyorum ki, izin ve
rirseniz memleketin en kıymetli bir sahası üze
rinde konuşmalar sırası geldiği zaman bizler de 
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fikirlerimizi yirmi, otuz dakika söyliyelinı. Zi
raat mevzuu üzerindeki konuşmalar zannedersem, 
Sağlık Bakanlığı bütçesi, . Bayındırlık Bakanlı
ğı bütçesi, zannedersem köy yolları üzerinde 
ısrarınız kadar ehemmiyetlidir. Eğer size bu
nun ehemmiyetini anlatamazsak, bize verdiğiniz 
sözü hakikaten geri alınız. Bizim gibi parlâmen
to hayatına yeni başlamış olan arkadaşlara ver
diğiniz sözü tutunuz. 

BAŞKAN — Efendim, benim arzum, bu 
akşam iki bakanlık bütçesinin çıkarılması bakı
mından her ikisine ait hususu oyların] za sun
maktır. Gümrük ve Tekel Bakanlığına ait ola
rak 5 er dakika görüşülmesini reylerinize sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. (Gürültüler) 

Buraya kadar yalnız Gümrük ve Tekel Ba
kanlığı için arzda bulundum. Diğer bakanlık 
için ayrıca oya koyacağız. 

5. — Tekel Genel Müdürlüğü 1961 yılı bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu 
(1/16) (1) 

Şimdi Gümrük ve Tekel Bakanlığı bütçesi üze
rinde görüşmelere başlıyoruz. Tabiî buna Te
kel Genel Müdürlüğü bütçesi de dâhildir. Söz 
alan Sayın üyelerin isimlerini okuyorum. 

Sungur Celâl, Alev Coşkun, Cevdet Gebol-
oğlu, Aksoley Mebrure, Kumbasar M. Ali, Şe
nel Ahmet. 

Söz Sayın Sungur Celâl'indir. 
SUNGUR CELÂL — Muhterem, arkadaşla

rım, ben Gümrük ve Tekel Bakanlığının yatı
rımlar mevzuunda mâruzâtta bulunacağım. Bu 
yatırımlardan bugün memleketin ençok ihtiyacı 
olan ve istihsale rağmen ihtiyacın daha fazla ol
duğu bir hakikat olan bira istihsali işidir. Mem
leketimizde bira fabrikası olarak birisi İstan
bul'da, birisi de Ankara'da olmak üzere iki fab
rika bulunmaktadır. Bu iki bira fabrikasının 
yapmış olduğu yekûn istihsal yılda 35 milyon 
litredir. Halbuki ihtiyacımız 55 - 60 milyon 
litre civarındada. Bira fabrikası istihsali ile 
yılda Hazineye yardımı 18 milyon lira civarında
dır. Yani Hazineye bir yük değil bilâkis fay-

(1) 12 Sıra sayılı basmayazı tutanağın sonun-
daâır. Basmayazıda sonradan yapılan değişik
likler için Kanunlar Kalemindeki dosyasına mü
racaat olunabilir. 
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dalı olmaktadır. Bira mevzuunda, bira fabrikala
rı mevzuunda yapılan yatırımlar Devlete kısa za
manda yük olmaktan çıkıp, yardım edici bir ya
tırım vasfını almaktadır. Bu maksatla 1960 yılın
da Yozgad'da bir bira fabrikası kurulmasına ka
rar verilmişti. Bunun için yarım milyon lira sarf 
edilmiş bulunuyordu, ihtiyaç fazla olduğuna gö
re, kurulacak bu bira fabrikası, Yozgad bira fab
rikası ki, 10 milyon litre esasına göre projesi ha
zırlanmıştı. Bedelini beş altı senede ödemiş bu
lunacaktı Bu fabrika istihsale başlar başlamaz 
Devlet bütçesine senede 6 milyon lira civarında 
bir yardımda bulunmuş olacaktı. 

Görülüyor ki, arkadaşlar, istihlâkin fazla ol
madığı mıntakalara rağmen, bu yatırım Türkiye 
çapında faydalı bir müessese haline gelmiş ola
caktı. Hükümetimizin tetkikleri neticesinde Yoz
gad Bira Fabrikasının da şimdilik durduruldu
ğunu beyan etmiş bulunuyorlar. Bendenizin is
tirhamım şudur ki; bu yatırım, Vekil Beyin de 
boyan ettiği gibi, zararı bahis mevzuu olmadığı
na göre bunun durdurulmaması lâzımdır. Yahut 
durdurulduğu yerden başlanırsa çok faydalı ola
caktır. Yarım milyon lira buraya dökülmüş, fab
rikanın suyu çıkarılmıştır. Saniyede 30 litre su 
çıkmaktadır. 10 litre fabrikanın ihtiyacı için di
ğer 20 litre de şehrin su ihtiyacını sağlayacaktır 
denmektedir. 

Sözlerime Hükümetimizden bu yatırımın de
vam ettirilmesi lût-fu ve istirhamı ile son verir 
hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Geboloğlu Cevdet, (Yok sesleri) 
Sayın Aksoley Mebrure. 
AKSOLEY MEBRURE — Kurucu Meclisin 

sayın başkan ve üyelerini hürmetle selâmlarım. 
Aziz arkadaşlarım; huzurunuza cemiyetimizin 

bir şikâyetini getirdim. Gerek Türk vatandaşları, 
gerekse memlekette yaşayan yabancılar yurt dışı 
seyahatlere çıktıkları zaman veyahut yurdumuzu 
ziyarete gelmiş olan turistlerin hudutlarımızdan 
giriş ve çıkışlarında gümrüklerimizden büyük şi
kâyetleri vardır. Aziz arkadaşlarım, hepiniz hafı
zalarınızı yoklarsanız, basma aksetmiş olan güm^ 
rüklere ait birçok misaller bulabilirsiniz. Ben size 
bir tek misal vereyim. Ankara'da Dil ve Tarih -
Coğrafya Fakültesinde, Güzel Sanatlar Bölümüne 
devam eden bir gence Almanya'dan bir kitap 
gönderilmiştir. 4 - 5 ay arkasından koşmuş, ora
ya buraya gitmiş, bir alay formaliteden sonra ni
hayet kitabı elde edebilmiştir. Arkadaşlar bu ki-
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tap. Devlete ait malzeme, ecnebilere veya Türk 
vatandaşlarına ait eşyaların yıllarca gümrüklerde 
beklediğini hep biliriz. Devlete ait malzemenin 
zamanında gümrükten çıkamayışından dolayı bir 
çok hizmetler zarar görür, vatandaşlar eşyasını 
yine zamanında alamamaktan mütevellit huzur
suzluk içinde kalır. 

Aziz arkadaşlarım; 27 Mayıs inkılâbından son
ra, İkinci Cumhuriyetimizin esaslarını ahlâk ve 
fazilet üzerine bina ediyoruz. Birçok âmme mü
esseselerimizin ıslahı icabetmektedir. Bu meyan-
da gümrük usullerimizin ıslahı üzerinde Sayın 
Bakanımızın da ehemmiyetle eğilmesini rica ede
rim. 

Hürmetle huzurunuzdan ayrılırım. (Bravo 
sesleri ve alkışlar) 

BAŞKAN — Kumbasar Mehmet Ali. 
KUMBASAR MEHMET ALÎ — Muhterem 

arkadaşlarım; ben yalnız çay mevzuunda konuşa
cağım. Bütçe Komisyonu Sözcüsü Sayın Cahit 
Zamangil, çay mevzuunu mütalâa ederken istih
salin. arttığını, kalitenin düştüğünü ifade ettiler. 
Fakat kalitenin düşüş sebepleri üzerinde durma
mıştır. Kalite niçin düşmüştür? Bir defa Tekel 
Genel Müdürlüğünün atelye ve çay fabrikaları 
mevcut istihsali takip edememişti. İstihsal fazla-
laşmca, çay yaprakları yanmış, kızışmış, çürü
müştür. Bu çürüyen, kızışan yaprakları aynen iş
lemek suretiyle çay istihsalini artırmıya çalışmış
tır. Bunların bir kısmını denize dökmüş, fakat 
dökmediklerini işlemiş, kaliteyi bozmuştur. Ele
man mevzuunda ihtisasa ehemmiyet verilmemiş, 
partizan zihniyetle eksperler işe getirilmiştir. 
Fabrika ve atelyenin başında olanların ihtisas sa
hibi olması lâzımgelirken Tekelin tuz ve ambar 
memurunu getirip bunun başına koymuşlar. Fab
rikada çalışacak mütehassıs insanlar partizan zih
niyetle öteye beriye sarflarda bulunmuştur. Bu
nun misallerini biliyorsunuz. Bizzat kıvırma ve 
koruma makinalarını yapmış ve yerleştirmiş bu
lunan mühendisin durumunu biliyorsunuz: Ko-
gülmüştür. 

Yaprak meselesine gelince, 2,5 yaprak alın
ması lâzımgelirken beş yaprağa kadar alınmıştır. 
Alman yapraklar sırf milletvekillerinin -emriyle 
sırf Tekel Genel Müdürlüğünün bilgisi dâhilinde, 
mühendislerin bilgisi dâhilinde alınmış çayın ka
litesi düşürülmüştür. Başbakan gelmiştir, seçim
ler arafesinde (babasının celbinden p'ara verir gi-

.1961 O : 3 
i <bi 10 milyon lira dağıtmıştır. Şimdi Sayın Ba

kandan soruyorum, bu para nasıl ödenir, hangi 
hukuka, statüye istinadedilerek bu 10 milyon li
ra ödenmiştir? Bu parayı ödiyen Genel Müdür 
yerinde midir? Muhasebe teşkilâtı yerinde midir? 
Para nasıl verilmiştir? Şimdi bütün bu kusurla
ra rağmen bu teşkilât, 27 Mayıstan sonra halkın 
arasına girmiş, sen altı yaprağa kadar alıyorsun, 
hilekârlık yapıyorsun diye isnadlarda bulunmuş
tur. 10 seneden beri alıştırılan bir şeyi, bıçak 
gibi kesmek ve teşkilâttan bir tek adam değiştir-

I memek suretiyle halka bu şekilde, isnatta bulun
mak yerinde bir hareket değildir. Hükümetler 
fertlerin ahlâklarını yükseltir, milletin ahlâkları
nı yükseltir. 

Bu 10 sene içinde rey alalbilmek için sakıt ik
tidar, bizim milletimizin, 'ahfadımızın ahlâkını 
düşürmek için elinden gelen her şeyi yapmıştır. 
Fakat bunu ahlâklı seviyeye yükseltmek için ça
lışmak lâzımdır. 27 Mayıstan bugüne kadar Te
kel Umum Müdürlüğü ve Tekel Bakanlığı içeri
sinde bulunan çöreklenen zihniyete zerrece el do
kunulmamıştır, Aynı mühendis, aynı tuz memu
ru, aynı ambar memuru yine iş başındadır. Kali
teyi yükselteceksiniz. Yükseltilemez. Ehliyetli ve 
namuslu adamları getirmeniz lâzımdır. Eski ik
tidarı sanat tutmamış adamları getirmemiz lâ
zımdır. 

Çok teşekkür ederim; fabrikalara 23 milyon 
'270 bin lira veriyorsunuz. Cidden büyük Ibir fe
dakârlıktır. Fakat kâfi değildir, önümüzdeki 
sene muazzam çay yaprağı ile karşı karşıya kala
caksınız. Elinizdeki fabrikaların günlük kapasite
si 600 tondur. Halbuki 1 500 ton gelecektir. Do-
layısiyle bekliyenl-ef yanacaktır. Şimdiden bu 
tehlikeyi haber veriyorum. Altı aydır, Tekel Ba
kanlığı Iğdere Fabrikasının makinalarını monte 
emek üzere 190 000 lira istenmiştir, gönderilme
miştir. Bu paranın içinde kamyon, jet, station 
wagon da istenmiş bulunmaktadır. Bu ne olmuş
tur? Bu mevzuda bilgi verilmesini rica ederim... 

îşte çayın kalitesini düşüren sebepler bun
lardır. Bunları düzeltmeden çayın kalitesini yük
seltmek imkânsızdır. 

Bilhassa imalât ve eksper kursları açacaksı
nız. Aksi takdirde yetişmemiş elemanla çayın 
kalitesini yükseltmek mümkün değildir. 

Çay fabrikalarında ambarlar yapmak lâzım
dır. Sonra diğer birçok eksiklikler yanında lâbo-
ratuvardan da mahrumuz. 1948 senesinde gelen 
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Mr. rapoıda Hindistan'dan gelen çayların daha 
iyi olduğu ifade edilmiştir. 

Ambalaj işleri fecidir. Kalaylı kâğıt yoktur. 
Ayrıca bunları •iyi' muhafaza etmek için kutular 
yoktur. Dökülür, kimi yolda çalınır, bunlara 
karşı tedbirler alınmamıştır. Ziraat mühendisle
rini iş başına yerleştireceksiniz. Yerleştirmediği
niz takdirde tuz memuru çay atelyesinde işbaşı 
olursa, ambar memuru şef olursa bu işler iyi bir 
şekilde yürümez. Sonra nakil vasıtalarını da 
behemahal tedarik edeceksiniz. Klimatizör tesi-
satlı ambarlar yapmak suretiyle senede % 3 - 5 
arasında bir çay stoku yapmak zorundasınız. 

BAŞKAN — 'Sayın Kuımbasar, vaktiniz dol
muştur. 

TEZ HASAN — 10 sene kabir çekmiş, Rize'
deki çay durumu hakkında değerli tecrübeleri 
olan hemşerime ben söz hakkımı veriyorum, bı
rakın konuşsun. 

KUMBASAR MEHMET ALÎ (Devamla) — 
Arkadaşlar, fabrikanın içindeki insanları temiz
lerken adaletsizlik yapın, demiyorum. İmtihan 
yapın, eksper kurslarından geçirin, muvaffak 
olanları bırakın; muvaffak olmıyanları atın. 

Arkadaşlar acıdır; Demokrat Parti bunun 
başına öyle adamları koymuş ki, her biri ocak, 
bucak başkanı, her biri eski iktidarın zihniye
tiyle hareket edenlerdir. 27 Mayıs'tan itibaren 
sinsi sinsi «Bakınız Demokrat Parti gitti, beş 
yapmak verilirken şimdi 2,5 yaprak veriliyor» 
diye propagandalara devam ederler. Onlar siya
set adamıdırlar, teknik adam değillerdir. 

Çay fabrikalarının işçi ve ameleleri hususun
da dikkatinizi çekerim, öyle bir sistem kurunuz 
ki, gelecek olan parti bu benim adamım; diye 
oraya adam almasın. Kim olursa olsun, objektif 
usullerle dürüst, namuslu insanları alınız. Oku
ma, yazma bilmiyen eksperler ve kantarcılar var
dır. Muhterem Zamangil arkadaşımız, cidden bir 
meselede şüphelerini ileri sürerek, kalite düzel
tilmedikçe önümüzdeki senelerde ihracedebilecek 
bir seviyeye geleceğimiz için köşede kalabilirler, 
diyor. Muhterem arkadaşımızın sözüne iştirak 
ederim. Ama kalite düzelmedikçe biz buna düşe
biliriz. Çünkü, bizim çayımızla rekabet edecek 
bir memleket Hindistan'dır. Çayın Hindistan'
dan Avrupa'ya kadar nakliye masraflarından ta
sarruf a ederek hesabımızı yapabilirsek Avrupa'da 
çaylarımızı en iyi fiyatla satabiliriz. Aksi tak-
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dirde iıe kadar çalışırsak çalışalım çayımız eli
mizde kalır. 

Sözlerime son verirken bir noktayı Yüksek 
Heyetinize tebşir etmek istiyorum. 1961 senesi
nin sonunda Türkiye Cumhuriyetinin istihlâkini 
karşılıyacak istihsali Rize mıntakasındaki çay 
karşılıyacaktır, müjdelerim... Çünkü, 1960 yılın
daki istihsalimiz, raporda da belirtildiği gibi ol
dukça yüksektir. Her sene % 35 artışla önü
müzdeki sene 7 500 ton kuru çay istihsal edece
ğiz. Bu ise bizim ihtiyacımızı karşılar. 1962 sene
sinde ise, bu hesaba göre, asgarî 1 500 ton ihraç-
etmek imkânlarını elde edeceğiz, döviz elde ede
ceğiz. Bu kadar imkânlar ve bu kadar faydası 
olan bu mahsul üzerinde Sayın Vekil Beyefendi, 
lütfen eğiliniz. Hepinizi hürmetle selâmlarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Isıtan Rıza. 
ISITAN RIZA — Kurucu Meclisin Sayın 

Başkan ve.üyeleri, hayranlık ve takdir hisleriyle 
sizleri selâmlarım. 

Aziz arkadaşlar, ben bu memleketin en bü
yük ihracat maddesi olan ve aynı zamanda Dev
let varidatında çok mühim yeri bulunan tütün 
hakkında konuşmak üzere söz almış bulunuyo-
rum. 

Arkadaşlarım, tütünümüzün bütün dünyada 
nefaseti malûm. En büyük ihracat maddelerimiz
den birisidir. Devlet varidatında ise en büyük 
gelir kaynağımızdır. Böyle olmasına rağmen 
maalesef bugüne kadar millî bir tütün politika
sını tesbit ve tâyin edememişiz. Bu yüzden 
her sene mahsul azalmaya doğru gitmektedir. 
îyi md yahut fena mı? Birtakım tedbirleri alır, 
diğer sene aynı üzüntüleri ve sıkıntıları yine 
çekeriz. Aynı zamanda bu sene 'böyle bir sıkın
tıyı Hükümet hissetmekte ve çekmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım; bunu ilk defa his
seden rahmetli Recep Peker olmuştur ve Millî 
Tütün Politikası tesbit edilmek için Başvekilli
ği zamanında bâzı tedbirler almıştır. 1946 se
nesi satışlarının yüzde beşi ile mütaakıp sene
lerdeki satışların yüzde beşini sırf bu yola! ver
miş, tütün politikasını tanzim edecek bir mü
essesenin kurulması için yine çiftçiden kesmiş
tir. 1950 senesinde bu toplanan paralarla Şem
settin Günaltay Hükümeti zamanında 5628 nu
maralı Kanunla bir Tütün Ortaklığı Müessese
si (kurulmasına karar verilmiştir. Bu kanunun 
meriyet tarihi, yürürlük tarihi olmasına rağ-
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men, maalesef 11 seneden beri bu kanunu hiç
bir hükümet tetkik edip hükümlerini yerine ge
tirmemiştir. Merak ettim, bir kanunun 11 se
ne müddetle tatbik edilmemesine aklım yatma
dığı için kanunlar müdürümüze gittim. Acaba 
bu kanun ilga edilmiş midir? diye sordum. Tet
kik ettiler; kanun yürürlüktedir dediler. Bu
gün yine buraya gelen Ticaret Bakanlığı ileri 
gelenlerine sordum, onlar da yürürlükte oldu
ğunu söylediler. Bir Ikanun neşri tarihinden 
itibaren mer'î olmak için çıkıyor, 11 sene tat
bik edilmiyor. 

Arkadaşlarım, bunun mahzurları yalnız 
mahsullerimiz bakımından değil, 4 milyon çift
çinin tütün meselesine tahsis edilen paraları, 
1946 da başladığına göre, ilk kesintileri tam 
16 sene muhafaza edip, onlar mukabilinde bir 
hisse senedi dahi verilmemiştir. Bunların bir
çoğu ölmüştür. Bunların çoluğu, çocuğu var
dır. Fakat babalarının böyle bir para yatırıp 
yakınmadığından haberdar bile değildir. Bun
dan dolayı çiftçilerimiz büyük bir üzüntü için
dedir. Sakıt iktidar zamanında çok şikâyet et
mişlerdir. Fakat her taraftan bir sükût cevabı 
almışlardır. Şimdi işitiyoruz ki, yeniden bu 
kanun başka bir şekle sokularak Ibir Ikredi ka
nunu şeklinde getirilmek isteniyormuş. 

Muhterem arkadaşlarım, bu kanun evvelâ 
tatbik «dilsin, eğer memleket ihtiyaçlarına ve 
icaplarına uymuyorsa tadil edilir, yoksa hiçbir 
kanunu tatbik etmeden, o kanunun tadili ça-
reîerini aramak, 11 sene tatbik etmeden tadil 
çarelerini aramak bence uygun düşmez. Bir ke
re bu kanun nrevcudolduğuna göre, bunu tat
bik etmek hukuk prensiplerinin en başta gelen 
esaslarındandır. Ve yine dört milyona varan 
insandan, sana bir müessese kuracağız, paranı 
bana ver diye aldıktan sonra, ona bu müesse
seyi kurmamak veya parasını iade etmemek uy
gun düşmez. 

Binaenaleyh, derhal Hükümetten rica edi
yorum; mevcudolan kanunu tatbik etsinler ve 
bu müesseseyi kursunlar ve noksanlıklarımızı 
meydana çıkarsınlar. Ancak bu takdirde yeni
den tadil edilebilir. Bu müessese ayrıca'müstah-
sıla krçdi verme imkânlarım, arar. Bilhassa 
bunu istirham ediyorum. 

Bir nokta daha vardır. Müstahsıldan kesil
miş olan paralar, kanun yürürlükte bulundu
ğuna göre, bugün bu müstahsıllar mahkemeye 
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müracaat ederek geri almaya hakları da var
dır. Fakat Türk müstahsili böyle bir şikâyet iz-
Ihar etmemektedir. Sadece bu müessesenin bir 
an evvel 'kurulmasını beklemektedir. Filhakika 
her sene piyasa açıldığı sıralarda Tekel idare
si bir mubayaa yapmaktadır, fakat hiçbir za
man bu kâfi değildir. Müstahsil de şikâyetçi
dir. Çünkü Tekel 400 kuruştan piyasayı açmış 
ve mubayaa etmekte fakat hariçte piyasa 600 
kuruştan işlemektedir. İdare, zaten biz engel 
tütünler alıyoruz. Onun için bizim piyasa fiyat
larımız yüksek değildir, diyecekler. Esasen tü
tünün hakikî kalitesi ancak mütehassıslar tara
fından tesbit edildiğine ve herkes tarafından 
görülüp anlaşılacak bir vaziyette bulunmadığı
na göre, Tekel daima tüccardan bize iki lira 
noksan veriyor, hakkımız yeniyor gibi bir is
tifam uyanacaktır. Böyle bir istifam Tekele 
olan itimadı sarsabilir. Onun için destekleme 
mubayaalarının Tekel tarafından yapılması lâ
zımdır. Mubayaalar hakkında cereyan eden bâ-
7} söylentilerden bir tanesine de bendeniz te
mas edeyim. Destekleme mubayaasının halkça is
mine'köstekleme mubayaası diyorlar... 

I BAŞKAN — Vaktiniz dolmuştur efendim. 
ISITAN RIZA (Devamla) — Efendim, biti

riyorum; yalnız Mehmet Hazer arkadaşımız 
sıralarını bendenize vereceklerdir. 

BAŞKAN — (Hazer Mehmet'e hitaben) sı
ranızı veriyor musunuz? 

HAZER MEHMET — Evet -fendim, veri
yorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ISITAN RIZA (Devamla) — Bu noktada 

dahi Tekelin itibarının sarsılmaması için, des
tekleme mubayaasına başka bir isim verilmesi 
lâzımdır. 

Bu arada bir noktayı daiha arz edeyim. 1950 
senesinden evvel tütün piyasaları açılacağı sı
ralarda o zamanın Hükümetleri daima tütün 
müstalhsili ile tütün ıalıcı firmaların mümessil
lerini bir araya getirip hep birlikte toplantı 
yapmak suretiyle günün şartları ve eldeki im
kânlar göz önünde tutularak müştereken varı
lan bîr karar sonunda tütün püyasasma girilir
di. Sakıt iktidar daha iktidarı ilk aldığı yılın 

• yaz aylarında Dil, Tarih ve Coğrafya Fakülte
sinde bu mevzu ile ilgili bir toplantı yaptı. 
Sonradan her nedense bu toplantılar yapılma-
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di. Gönül isterdi ki, higolmuzsa bu sene esflri 
iktidarın kötü zihniyetini terk edip, eskiden 
olduğu gibi alıcıyla satıcıyı bir araya getinmek 
ve mevcut imkânları göz önünde bulundurmak 
suretiyle piyasaya o şekilde .girilsin. Maalesef 
bu ^olmamıştır. Faka't inşallaih bunun tahak
kuk edeceğine inanıyorum. İnkılâp Hükümeti
miz her sa'hada s'osyal tedbirler ve kararlar al
dığı gibi 4 milyona, yakın çiftçinin bu hakkının 
•korunması hususunda da tedbirler alacağına 
inanıyorum. Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Al
kışlar) -

BAŞKAN — Sayın Şener Ahmet. 
ŞENER AHMET — Muhterem arkadaşlar-m, 

bendeniz burada söz almaktan maksadım ziraat 
mevzuları ile ilgili ve Tekel Bakanlığımız hiz
metlerine dâhil 2 - 3 mevzua temasta bulunmak 
içindir. 

Arkadaşlar, bugün memleketimizin ziraat po
litikasından bilhassa memleketin büyük bir sa
hasını kaplıyan çay ziraatinden, benden evvel
ki arkadaşlarımız bahsetmişlerdir. Bende bit 
meslektaşınız olarak birkaç kelime arz ştmek 
istiyorum. Bugün Rize, Artvin, Ordu gibi vilâ
yetlerimizde muhtelif kanunlarla ele alınmış ve 
bilâhara 22 000 dönümlük çay sahası da plan
tasyona arz edilmiştir. Bugün plantasyona arz 
edilen saha 135 bin dekardır. Bugün çay saha
sı yılda sekiz, on bin dekar kadar genişletil
mektedir. Arkadaşımın da ifade ettiği gibi, bu 
sene 5 700 ton kuru çay istihsal edilmiştir. Bi
zim memleketimizde yetişen çayların kalitesi 
çok üstündür. Bu hususta bâzı şikâyetler kula
ğımıza kadar gelmektedir. Türkiye'deKİ yetişen 
çaylar iyi kalitede değildir, diye. Bu da manip-
lâsyon ve ekspertizyonda yapılan hatalardan 
ileri gelmektedir. Dünya çaylarının en üstün 
kalitelilerindendir. Tekel Bakanı arkadaşımdan 
istirham edeceğim, çayın iki yaprağı makbul
dür, diğer akkuyruk dediğimiz çaydır. Çay fab
rikasında çalışan bir arkadaşın çay anatomisini 
bilmesi lâzımdır. Bunu bilmeden muvaffak ola
maz. Meselâ bugün alınmış olan bildiğimiz kıy
ma makinaları getirilmiştir. İlkbaharda külli
yetli miktarda hasat olması sebebiyle fabrika
nın da kapasitesi buna kâfi gelemiyeceğinden 
bu yapraklar derhal kuru olarak ihtimara veril
miştir. Yaprakların kuru olarak ihtimara veril
mesi sebebiyle de meydana gelen çaylar tarna-
înen fabrikasyon hatası olarak lekeli olmakta-
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dır. Şu hususu hemen arz edeyim M, ekspertiz 
yapmış olduğumuz alımlarda, 2,5 yapraktan fnz-
la alım olmaktadır. Bu parti tesiri ile, ve diğer 
mülâhazalarla 6 yaprağa kadar alımlar çıkmış
tır. Bu çok hatalı bir şeydir, bu sebeple çayın 
kalitesi düşmektedir. Bu hususu bilhassa arzdan 
maksadım mahallî idarelerin dikkat nazarlaıı-
nm celbedilmesidir. 

Ayrıca tütün mevzuuna da kısaca temas et
mek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, gene birçok parti mü
lâhazaları tütünde de mevcuttur. Muhterem ar
kadaşlar; tütün, Tekel kanunlarına göre, mu
ayyen mmtakalarda yetiştirilmesi lâzımdır. Fa
kat, orman mıntakalarmda dağ mmtakalarında 
tütün sahaları açılmış bu sebeple kalite düş
müştür. Yapılan alımda bilhassa iyi kaliteli tü
tünlerle kötü kaliteli tütün tefrik edilmemek
tedir. Ben şunu ifade edeyim ki, tütün yetiştiril
mesi de hatalı tatbikat görmektedir. Asıl lüzum
lu olan potasyumdu gübreler kullanılmamakta, 
amunyum sülfat gibi gübreler kullanılmakta bu 
sebeple de tütünün yaprakları bir lahana yap
rağı gibi büyümekte, fakat yakımı temin ede
memektedir. Tütünlerin bilhassa ambarlanma
sında ihtimam göstermek lâzımdır, öyle ambar 
larda snkl^nmaktadır ki, bu yüzden tütünler 
küflenmektedir. Küf neticesinde zararlı bir ha
şere meydana gelmekte ve bu yüzden de tahri
bat olmaktadır. Bu hususta çalışmış ve rapor 
vermişimdir. Bilhassa kampanya zamanında bu
na çok ehemmiyet verilmesi lâzımdır. 

İkincisi de çay alım zamnjtıı olan Mayıs ay
larındaki hasat zamanıdır, miktar çok fazladır. 
Bu yüzden yer .bulunmamakta ve camilere bile 
depo edilmektedir. Bu çaylar muayyen kalınlık 
dizilmesi icabederken mecburen elli santim ka
lınlıkta dizilmektedir ki, bu yüzden de kızışma 
olmaktadır. Tekel Bakanından istirham ediyo
rum, bu hususları ele alsınlar bunun yanında da 
elemanları ihmal etmesinler. Mâruzâtım bu ka
dardır. Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alk.ş-
lar) 

BAŞKAN — Efendim, Hudut ve Sahiller 
Sağlık Genel Müdürlüğünün bütçesine oy kul-
lanmıyan arkadaşlar varsa, lütfen oylarını 
kullansınlar. Sayın Akdağ Burhan. 

AKDAĞ BURHAN — Muhterem arkadaş
larım, Türkiye'nin en zavallı müstahsil küt
lesi. tütün ekicileridir. Tütün ekicileri, ticaret 
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zihniyeti ile hareket eden yalnız kastları kazan
mak olan Tekel idaresi ile bir de yegâne ga
yesi kazanmak olan tüccara terk edilmiş bir 
müstahsil kütlesidir. Mubayaanın başladığı 
anda her ikisi de sanki birer nazlı gelin gibi 
hepsi zarar ettiklerinden kâr etmediklerinden 
bahsederler. Tekel idaresi 5 liraya mal ettiği 
tütünün kilosunu imal etmek suretiyle en aşa
ğıdan 35 liradan başlatmak suretiyle 120 liraya 
kadar satar. Ve millî bütçeye bir milyar liraya 
yakın gelir sağlar, öbür taraftan bir tüccar 
15 bin lira ile işe başlar 5 sene sonra en aşağı 
yarım milyonluk bir adam olur, o da muba
yaaya girer. Arkadaşlar, bu sene 1961 baş
langıcı •'.olduğu için rekolte 14ü milyon kilodur. 
Geçen sene tekele ambar edildiği için muba
yaa az. Pancar gibi tütün de müsaadeye bağlı. 
Bu müsaade her sene verilir. Bu sene de ve
rilmiş ve ekilmiştir. Şimdi bir adam bu kadar 
emek verdikten sonra almıyacağım deıaek hak
sızlık olur. 

Tekel idaresinin Ticaret Bakanlığına 30 . 9 . 
19G0 tarihli bir tebliği var. Bu tebliğde kötü 
tütüne avans verilmiyeceği ve mubayaa' edil-
miyeceğinden bahsediliyordu. Bu yıl hava
ların yağışlı gitmesi sebebiyle tütün bozuksa, 
kötü tütün alınmışsa bunun günahı nedir? Te
kelin bu sene destekleme mubayaasını yerinde 
olarak yapmasını bilhassa rica ediyorum. 

Bir de dostumuz Amerika'nın bu baptaki 
durumunu açıklamak isterim. NATO camiası 
içinde geri kalmış devletlere yardım sağlama
yı şiar edinen Amerika eskiden Almanya'ya 
kadar giden Türkiye tütünlerinin yerine şimdi 
Virjinya tütünlerini göndermek suretiyle Tür
kiye iktisadiyatına bir darbe vurmuş ve Tür
kiye'yi bu satıştan mahrum bırakmıştır. Tek
rar bu işi sağlarlarsa memnun kalırız. Marmara 
bölgesi tütünlerinin mubayaa tarihlerinin eski
den olduğu gibi Şubat veya en geç Martta ilân 
edilmesi, Marmara tütünlerinin de Ege bölge
sinde olduğu gibi süratle bitirilmesi, müstahsil 
aleyhine olan pazarlıklara' mâni olunmasını 
hassaten rica ediyorum. Tekel idaresi bu saha 
üzerinde kaliteli tütün yetiştirmek istiyorsa, 
ekim bölgesi kötü olan yerlere ve kötü tütün 
yetiştiren yerlere ekim müsaadesi vermemek 
suretiyle bu imkânı sağlıyabilr. 

Arkadaşlar, tütün politikası eski idarenin 
takibettiği şeker politikası gibi değildir. Şeker 
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politikasını biliyorsunuz. Demokrat Parti Şe*. 
ker hastalığına tutularak iktidara geldi ve 
onunla öldü. ama maliyeyi de beraber öldürdü. 
Şayet Tekel idaresi tütünün kıymetini artırmak 
ve bize fazla döviz sağlamak istiyorsa, herşey-
den evvel müstahsili ezmemelidir. 

BAŞKAN — Sayın Bahir Ersoy. 
ERSOY BÂHÎR — Arkadaşlarım, tekele 

bağlı iş yerlerindeki işçi ve iş veren münasebet
lerinin tanzimi için bâzı temennilerde bulun
mak istiyorum. 

Tekel işçi ücret baremindeki ücret kademe
leri günün geçim şartlarına uydurulmalıdır. 
Bâzı işçiler ücret ıskalarındaki dondurulmuş 
hadde gelmişler ve artık ücret yükselmesinden 
ümitlerini kesmişlerdir. Vazifede ilerlemek ve 
fazla ücret almak ümidi kırılanların çalışma 
şevkleri de azalır. Bu tip işçileri meselâ yıpran
ma zammı vermek veya benzer bir formülle 
teşvik faydalı olacaktır. 

Ayrıca işçi ücret oaremindeki bekleme sü
resi kaldırılmalı, her sene yapılan sınıf değiş
tirme imtihanına kendine güvenen işçiler gire
bilmelidirler. Bu takdirde ümidi kamçılanacak 
işçilerin sanatta ilerleme azimler; kuvvetlene
cektir. 

Kadro değişiminde işçi sendikalarının fikri 
alınmalı, imtihan heyetinde sendikaların tem
silleri sağlanmalıdır. Zira bâzılarının zannet
tikleri gibi, sendikalar sadece bir ihtilâf maki-
nası, talep müessesesi değil aynı zamanda bir iç 
huzur müessesesidir. 

Hakem kurulları kararı ile alman zamlar, 
eskiden olduğu gibi, ücret ıskaları dışında mü
talâa edilmelidir. Son hakem kararlarında bu 
işe tam riayet edilmemiş, dolayısiyle âzami ve 
asgarî limitler sabit kalmıştır. Bu yüzden işçi
lerden yarısının ücretleri donmuştur. 

Tekel iş yerlerinin eski iç yönetmeliğin 80 
nci maddesindeki (iş Kanununun 13 ncü mad
desindeki hükümler saklıdır.) ifadesine yeni yö
netmelikte yer verilmelidir. 

Halen mer'i yönetmeliğin 70 nci maddesin
deki işçilerin bir iş yerinden diğerine nakline 
cevaz veren hükmü kaldırılmalıdır. Bu mad
denin işçilerin sükûnetle çalışmalarına mâni psi
kolojik tesiri olduğu gibi, işçilerin iş yerle
rinden istifadeleri için baskı vasıtası mahiye
tinde kullanıldığı da görülmektedir. 
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Meselâ : İstanbul'daki bir iş yerinden, Di

yarbakır'a tâyin edilen işçinin ahvali şikâyet 
konusu olabileceği, hattâ istifaya mecbur ka
lacağı akla gelebilir. 

Giyim Eşyası Talimatnamesi, Tekel iş yer
lerinde değişik şekilde tatbik edilmektedir. 
Yeknesaklık temin edilmelidir. 

Sanayiimizde bir de muvakkat işçi mesele
si vardır ve müzmin bir hastalık halindedir. 
Bu işe Devlet sektörü geniş çapta iltifat et
mektedir. Nitekim Tekelde muayyen müddetli 
akitlerle muvakkat işçi çalıştırmaktadır. İda
re bu gibi işçilere daimî işçilerine tanıdığı bâzı 
hakları tanımaz. Bu işçiler arasında beş sene 
kıdemi olanlar vardır. 

Tefrik yaratıcı bu ve buna benzer hususla
rın tashihi yapılmalıdır. Millî istihsalin artırı
mında beşerî unsurun rolünün önemi düşünü
lüp ona göre düzenlenmeler yapılırsa memleket 
kazanacaktır. 

Tekel idarecilerinin teknik ıslahatın yanın
da beşerî münasebetlerin tanzimine önem ve
receklerini ümidetmek ister, sizleri hürmetle 
selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Söz istiyen Sayın üyelerin ko
nuşmaları bitmiştir. Söz Sayın Gümrük ve Te
kel Bakanmındır. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI AŞKIN 
FETHİ — Kurucu Meclisin muhterem azaları, 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı bütçesi münasebe
tiyle söz almış olan arkadaşlara çok teşekkür 
ederim. 

Yapmış oldukları tenkidler ilerki çalışmaları
mızda bize ışık tutacaktır. Ben arkadaşlarıma 
teker teker cevap vermektense mevzuu itibariyle 
meseleleri ele alıp'bu mevzu içinde tümüne cevap 
vermeye çalışacağım. 

Tekel deyince tütünden bahsetmemek müm
kün değildir. Tütün, hepinizin bildiği gibi, 
baş ihraç mahsullerimizden birisidir. Senelerden 
beri dış piyasalarda Türk tütünü diye şöhret 
bulan tütünlerimizin Amerika'da ve Avrupa rda 
satılması ancak son senelerde takibedilen politi
ka yüzünden maalesef kötü tütün yetiştirmeye 
doğru bir temayül belirmiştir. Bu da ekici
lerin aleyhine olmaktadır. Bununla beraber bu 
tütünlerin ekici elinde kalması ve onların za
rara uğramaları yerinde olmıyacaktır. Son yap
rağına kadar satmalmacaktır, politikası takib-
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I edilse, elbetteki tütün ekicisi yine yetiştirecek 

ve satılacaktır. Ancak, kötü yetişen bu mah^ 
sülün ihracı da mümkün değildir. Bu yıl ekici 
tütün piyasaları 140 milyon kilo ile açılmış bu
lunuyor. Bunun 40 milyon kilosunu fire ve dâ
hili istihlâke ayırmış olursak, gelecek yıl ma
mul tütün piyasası 160 milyon kiloya yükselmiş 
olacaktır. Son yıllarda vasati olarak 55 - 60 
milyon kilo tütün ihracetmekteyiz. Bu mâruzâ
tımdan anlaşılacağına göre, elimizde gelecek yı
la 40 milyon kilo mahsul kalmış olacaktır. Tü
tün ekmeyi menetmek mümkün değildir. Mu
ayyen sahalara tütün ekilecektir. Bu, ayrı bir 
kanun mevzuu olabilir. Bu sene tütün miktarı
nın 140 milyon kilo olması sebeplerinden birisi
ni, hikmetini hepiniz takdir buyuracaksınız, 
senenin 1961 senesi oluşudur. Bu yıl takibetti-
ğimiz fiyat politikası ile gelecek yıl tütün eki
mini bir miktar olsun düzeltmiş olacağız. Bir 
arkadaşımız ekicilerin kusuru olmadığı için, bu 
yıl Tekel İdaresinin, geçmiş yıllarda olduğu gibi, 
çok kötü tütünleri de satmalmasmı temenni et
tiler. ' Biz müşterek tebliğimizde çok kötü tütün
lerin satmalmmıyacağım • söylemedik, sadece 
destekleme olmıyacağmı söyledik. Biz Hükümet po-

• litikası olarak arz edebilirim ki, çıkardığımız karar
namede çok kötü tütünleri, piyasa sonunda, dört 
vekâlet alacağına göre o zaman satınalmacağmı 
biraz evvel de arz etmiştim. Köylünün fazla tü
tün ekmekte kusuru yoktur. Bu meseleyi de bir 
yerde kesmek lâzımdır. Aksi takdirde piyasada 
elimizde kalacağını tahmin ettiğimiz 45 milyon 
kilo ile gelecek sene elimizde kalacağı tahmin 
edilen 40 milyon kilo tütünü 1962 senesinde 85 
milyon kilo olarak devretmiş olacağız. Çok kö
tü bir miras almış bulunuyoruz, bu anda bunu 
terk etmeye imkân yok, yalnız bu kötü mirası 

J biraz tashih ederek devretmek kararındayız. Hü
kümet olarak fiyat politikasında mesele için bir 
ayarlama yapmaya gayret ediyoruz. 

Hemen ifade edeyim ki, 5 günden beri de
vam etmekte olan tütün piyasasında 61 milyon 
300 bin kilo civarında tütün satılmıştır, öyle 
tahmin ediyorum ki, alım ümidettiğimiz şekilde 
devam edecektir. Tütün bölgelerinden buraya 
gelmiş olan arkadaşlar ekicilerin bu hususta 
ümitsizliğe kapılmadıklarını bildirebilirler. 

Ayrıca ekicilterin prim mevzuuna temas edil
miş bulunuyor. Ekici primleri de tamamen ve-

I rilmiş bulunuyor. Filhakika ekici primleri di-
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ye anılan ve muayyen 'bir nispet dâhilinde (her 
«ene kesilip 'biriktirilen 'bu para 57 milyon li
raya yükselmiş ve bugüne ikadar ki işletmeler
den doğan geliri ile birlikte 85 milyon lira ola
rak Tekel İdaresinin destekleme .mubayaaların
da kullanılmakta bulunulmuştur. Tabiî bu yine 
köylünün ihtiyaçlarında kullanılmış olmakta
dır. 

Ha'kdkî bir destekleme müessesesi kurmakta 
zaruret vardır. Tekel idaresi esas itibariyle, 
memle'ketin iç ihtiyacını karşılamak üzere ku
rulmuş bir müessesedir. Tütün alıp ihracetmek 
üzere 'kurulmuş değildir. Ama ihtiyacının iki 
misli fazlasını destekleme olarak aatınalmakla 
mükellef tutulmuştur. Bu yüzden de idare ha
kikaten 'ağır bir yük altındadır. Bu mesele üze
rine eğilmiş bulunuyoruz. Kanunun tatbik edil
memiş olması meselesi sermayeye iştirak eden 
bankaların bu unevzua iltifat ötmemesinden ile
ri gelmektedir. Bu itibarladır ki, meseleyi da-
ba başta bir şekilde halletmek çareleri üzerin
de duruyoruz. Ekiciye kredi veren bir müessese 
bulma'k niyet ve 'kararında değiliz. tŞu bu me
sele hakkında kararımız yoktur. Arzumuz me
selenin en iyi şekilde halledilmesidir. Zannedi
yorum ki tütün mevzuunda temas edilmesi lâ
zım gelen noktalara cevap vermiş bulunuyorum. 

Tütünden sonra en mühim, mevzulardan 
birisi de çay mevzuudur. Çay mevzuunda Büt
çe Komisyonunda izahat vermiştim, bu arada 
bu işin kurucusu olan rahmetli Zihni Derin'den 
bahsetmiştim. Yüksek huzurunuzda merhumu 
hürmetle yadetmeyi 'bir vazife bilirim. (Alkış
lar) Çay üzerinde Hükümetin politikası, arka
daşlarımın da temas buyurdukları gibi, iki bu-
çu'k yapraktan fazla çay yaprağı satmalmma-
masıdır. Bu miktardan fazlası çaydan gayri 
bir mamul elde edilmesine sebe'bolmafctadır. Bir 
İngiliz mütehassısının vermiş olduğu raporda 
deniyor ki; Türk çayları Londra piyasalarında 
fiyat bulabilecek 'kalitededir. Ama bu şartlarla 
değil. Çayın bozulmasında, hakikaten arka
daşların işaret ettikleri gibi, iki sebep vardır. 

Birincisi; yaprak 'alımı, ikincisi de imalât
tır. Her iki mevzuu da ciddi şekilde ele almış 
bulunuyoruz. Fabrikalarımızda soldurma bâzı 
ahvalde hakikaten yapılamamaktadır. Bu böl
gelerden gelmiş olan arkadaşlar çok iyi bilirler, 
Mayıs ayına baskın tâbir edilir. Bu ayda kes
me suretiyle çay imal edilmektedir. Bu hemen 
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hemen çay işiyle meşgul olan bütün memleket
lerde aynı şekilde cereyan etme'ktedir. 

Bu yapacağımız üç fabrika, üç atelye ve 
bir de geçen sene ikmal edilememiş bulunan bir 
atelye ile yedi yeni işletmeyi önümüzdeki yıl 
işletmeye açacağız. Hemen arz edeyim, bu fab
rikaların rulmanları rahiç bütün makina ve di
ğer teçhizatı memleketimizde Makina Kimya 
Endüstrisinde yapılmaktadır. Bütçemizi kabul 
ettiğiniz ta'kdirde Makina Kimya Endüstrisine 
siparişimizi yapmak üzere hemen faaliyete ge
çeceğiz. 

Personel mevzuunda, bu sabah bir arkada
şımızın temas buyurduğu gibi, Bakanlığın uh
desine düşecek olan her işin yapılacağından 
emin olabilirsiniz. İsimi zikredi'ldiği için arz et
mek isterim. Şimdi Asım Zihni arkadaşımız 
merkezde bu işin% başında bulunmaktadır. Ve 
hakikaten bu işte büyük bir ihtisası vardır. 
Geçmiş yılların muhasebesini yeniden ortaya 
'koymak: istemiyorum. Bilhassa son zamanlarda 
geçmiş yılların ekonomi politikası üzerinde 
çok söz söyledik ve tekrar sizlere aynı mevzuu' 
tekrar etmek istemiyorum. Bir tek kelime ile 
sözlerimi ifade edeceğimi zannediyorum. Bu 
mevzuda, Amerikan yardımından istifade edip 
kalkmmayan tek Devlet Türkiye'dir. Bu ara
da şunu da ilâve edeyim ki, yapmanın yıkma
dan daha 'güç olduğunu takdir edersiniz. Çok 
kısa zamanda birçok işleri 'başarabilmek: imkâ
nını elde ettik. Uzun vadeli işleri başarabilmek 
için belirli bir devre intizar etmek lâzımdır. 
Hükümete itimat buyurunuz, müm'kün olan iş
leri bitirecektir, diğerlerini de yoluna koyma
ya çalışacaktır. Bizden sonra gelecek iktidarla
rın kökünden bu meseleleri halledeceğine ina
nıyoruz. Bu meseleyi de bu şekilde arz etmiş 
oluyorum. 

Bira mevzuuna gelince : Biranın memleket 
dahilindeki imal ve satışı inhisara tâbi değildir. 
Filhakika Yozgad'da yapılması mukarrer fab
rikanın yapılmasından sarfı nazar ettik. Ama 
bira mevzuunu da bir köşeye atmış değiliz. Bi
ra mahallinde istihlâk edildiği takdirde, haki
katen arkadaşlarımın da ifade ettikleri gibi, 
büyük kazanç getiren bir mevzudur. Bira Te
kel mevzuuna girmediği için, bu meseleye hu
susi sektörün iltifat edeceğini tahmin ediyoruz. 

Memleketimizde senede 30 milyon litre bira 
imal edünıektedir. Bira hafif alkollü bir içjki 
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olduğu iein memlekette de rağbet bulmaktadır. 
Nitekim biranın ilk imalinde senede imal edilen 
miktar 3 milyon litre iken bugün bu miktar 30 
milyon litreye yükselmiştir. Memleketimizin 
her yerinde (kullanılıyor ki, 30 milyon litre 
imalât maalesef yaz aylarında bizi 'karaborsa 
ile karşı karşıya bırakmaktadır.. Selbebi mem
leketimizin bugün bira ihtiyacı yılda 55 - £0 
milyon litre olması ve bu sebeple de talep kar-
şılanamayınca, bâzı aylarda ve bâzı yerlerde 
karaborsa işliyebilmektedir. Bu itibarladır ki, 
ilk işlerimizden birisi ilerde memleketimizin 
hangi bölgelerinde bira fabrikası kurulması 
mümkündür, bu bira fabrikaları ne kapasitede 
olmalıdır. Bunu dikkatli bir .şekilde tetkik et
miş ve plânlamasını da yapmış bulunuyoruz. 
öyle zannediyorum ki, bira meselesi daha ziya
de (hususi sektörün iltifat edeceği bir sahadır. 
Biz Tekel idaresi tarafından yapılmaktansa 
hususi sektör tarafından yapılmasında fayda 
görmekteyiz. 

Biradan bahsederken ufak bir noktaya da
ha temas etmek istiyorum. Memleketimizde bi : 

ralık arpa yetişmektedir. Arpayı doğrudan doğ
ruya ihracetmekten malt olarak ihracetmekte 
memlekete büyük fayda sağlıyacağım zannedi
yorum. Memleketimizin malt fabrikası yapılma
sı lâzım gelen noktaları etüdlerimiz arasında yer 
almış bulunmaktadır. Yozgad'da bira fabrikası 
yapılabilir mi? Bu meseleyi teknisiyenlerin bil
mesi gereken bir iştir. 

îşci meselesine gelince; hususi sektör ile res
mî sektör arasında büyük bir farklılık yaratıl
dığı gibi, bir şey çıkmaktadır. Resmî sektör 
arasmda da farklılık yaratılmakta, sosyal yar
dımlar değişmekte ve işçi ücretleri üzerinde 
değişme yapılmaktadır. Bu meselede Çalrma 
Bakanlığı ile müştereken ele alınmış ve tetkik 
konuları arasına alınmıştır. 

Gümrük meselelerini, gümrükçü olduğum 
için sona bıraktım. Tekel meselelerini, sırası ile 
arz ettim, gümrük mevzuunda konuşan arka
daşların ifade ettikleri hususlara arzı cevap et
mek istiyorum. 

Bu sabah Ticaret Velkâîeti bütçesi görüşü
lürken turizm mevzuuna temas edilmişti. Tu
rizm deyince tabiî akla gümrük de gelmektedir. 
Turizm mevzuunda hakikaten pek çok müşkü
lâtla karşılaşıldığını biliyorum. Bunu iki mese
le olarak ele almak lâzımdır. Turizm deyince 
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bir uzun vadeli mesele mütalâa edilebilir. Bu 
mevzu daha ziyade dış bir meseledir. 

i Bunun ikinci cephesi, mevzuatla ilgili olan 
: kısmıdır. Basın - Yayın ve Turizm Balkanı ar-
I kadaşım bu meseleyi Balkanlar Kuruluna getir-
| mesi üzerine, bu mevzu hakkında Bakanlıklar 
[ arası bir komisyon teşekkül etmiştir, mevzuat 

üzerinde çalışmalar yapmaktayız. Ben, Gümrük 
Tekel Bakanı olarak, yolcuların muayeneleri 
için, bilhassa bugün çok şikâyeti «ıucibolan 
yolcu muayeneleri için emirle yapılması kabil 
olan hususlarda, ayrıca kasdî ve ihtiyarî yapıl-
mıyan işler için muayenenin yapılmamasını em
retmiş bulunuyorum. Kaldı k i ; böyle küçük 
işlerde her hangi bir memlekette dış ticaret 
işleri gümrükler ile düzenlenmemiştir. Posta ile 
ile yapılan müraselatta bâzı müşkilâtla kar
şılaşıldığını biliyoruz. Bilhassa posta mevzuun
da bir paket içinde muhtelif cins eşyanın gön
derilmesi halinde mükelleflerin gümrük kapı
sında normal hesaplarının yapılması için as
garî iki saat bekletilmesi bize de zevk vermi
yor. Fakat bu bir kanun işidir. Çok iyi bilir
siniz ki, İnkılâp Hükümetiniz ilk icraat ola
rak gümrük mevzuunda senelerden beri orta
ya konulmamış olan Tarife Kanununu ve cet
velini değiştirmiş, bugünün şartlarına uydur
muştur. Diğer taraftan usule mütaallik olan 
5383 sayılı Gümrük Kanununun tadili üzerin
de de çalışmaktayız. Şikâyet konusu olan ki
tap mevzuunda bendeniz bir parça mütereddi
dim. Çünkü ecnebi, dil kitapları gümrükten 
muaftır. Bunun gümrük dışında bir müşkilâtı 
olması lâzımgelir. Mamafih bunun da üzerinde 
duracağız. Posta yolu ile gelen eşyanın vergi 
sistemine tâbi tutulması aynı zamanda yolcu
lar beraberinde getirilen ve vergiye tâbi olan 
eşyalar bulunursa bunların da aynı şekilde 
maktu sisteme tâbi tutulması derpiş edilmiştir. 

Gönül arzu ederki, ben bu makamda bulu
nurken, Gümrük Kanununu da çıkarabileyim. 
Gümrük mevzuunda da sözlerim burada bit
miş oluyor. Arkadaşlarımın tenkitlerine tek
rar teşekkür ederim. Tenkitleriniz çalışmaları
mızda bizim için kıymetli birer not olacaktır. 
Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

YAZIR BAHRÎ — Sayın Bakanım, tütü
nün ihracı mevzuunda karşılaştığımız müşküller 
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hususunda malûmat lütfederseniz minnettar 
olurum* 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI AŞKIN 
FE'THÎ —• Tütün mevzuunda karşılaştığımız 
müşkülât »bilhassa Avrupa'ya yapmakta oldu
ğumuz ihracattadır. Bâzı pazarları maalesef 
kaybetmiş bulunuyoruz. Meselâ İtalya eskiden 
bizim tütün ihraç ettiğim iz memleketlerden bi
risi idi. Son senelerde 82 milyon kilo tütün 
istihsal etmektedir. Biliyorsunuz altılar pazarı 
içinde bulunan italya tütünlerini altılar içine 
ihracetmek gayretindedir. Ve altılar camiası 
içinde de eğer memleketimiz müşterek pazara 
girebilirse rakiplerimizden biri olarak karşı
mızda bulunmalktadır. 

İkincisi, müşkülâtımız, İkinci Cihan Har
binden sonra Amerika tütün ihracında bu 
pazarlarda yer almıştır. O kadar ki, Müşterek^ 
Pazar arifesinde % 30 olarak tesbit etmiş bu
lunuyoruz. Amerika bunda bir değişiklik yapa
bilmek için büyük bir siyasî gayret sarf et
mektedir. Bu itibarla ekicilerimiz daha çok üs
tün kaliteli tütün yetiştirmek mecburiyetin
dedir. Eskiden rakiplerimiz bu Ikadar çok de
ğildi. Amerika, Avrupa çeşnisi tütüne alışkın 
değildi. Bugün bu iki faktör karşımızda ra-
kibolarak durmaktadır. Bu itibarla eskisin
den çok daha iyi tütün yetiştirmek zorunda
yız. Mamafih Hükümetiniz gerek U. S. A. gerek
se NATO nezdinde tütünlerimizin ihracı için 
teşebbüse geçmiş bulunmaktadır, öyle iknide-
diyorum ki, tütünlerimizi elimizden çıkaraca
ğız. Bir de talihli bir hâdise olarak arz edeyim, 
pronespero denilen bir tütün hastalığı Avru
pa'da vetişen tütünler üzerinde büvüık tahribat 
yapmıştır. Böyle bir hastalık temenni edilmez 
ama, bizim için faydalı olacağını tahmin edi
yorum. 

ESEN İLHAN — Efendim, bir sual sora
cağım, Avrupa piyasalarına Türk sigaraları
nın ihracı düşünülüyor mu? Bu hususta bir 
temas ve teşebbüs var mıdır? 

İkincisi; Türkiye'de Amerikan tipi sigara 
imali cihetine gidilecek midir, bu hususta bir 
teşebbüs var mıdır? 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI AŞKIN 
F E T H İ — Efendim, sigara ihracetmek yani bir 
başka memlekete ithal etmek son derecede güç 
bir mevzudur. Sigara inhisara tâbi bir metadır. 
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Yahut .çok yüksek vergiye tâbidir; veyahut da 
imtiyaza tabidir; bu itibarla sigara ihracetmek 
müşküldür. Bilhassa sayın raportörün raporun
da temas ettiği gibi bugün, çok eski fabrikaların 
imal ettiği sigaralar yanında Avrupa piyasala
rına, plase edebilmek de mümkün değildir. Ame
rika tipi sigara imal etmek, deniyor. Bizim ken
dimize göre hususiyetlerimiz vardır. Amerikan 
Virjinya tipi tütün yetiştirip, ziraatirii yapma
dan bugün için böyle bir fikir üzerinde durmu
yoruz. Fakat Virjinya tütününü bâzı mmtaka-
larda yetiştirip Avrupa'ya ihracı mümkün mü, 
değil mi; bu mesele üzerinde çalışıyoruz. 

İNAN İSMAİL — Efendim, bir sual soraca
ğım. Gayrimamul olarak, işlenmeden tütün ih-
racedilmesi mümkün olmuyor mu? 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI AŞKIN 
FETHİ — Efendim, biliyorsunuz Türk tütün
leri Türkiye'de imal edilip mamul bir hale geti
rildikten sonra ihracedilmektedir. Zaten başka 
türlü de ihracat yapılmamaktadır. Bu arada ar
kadaşımızın sorduğu suale geçiyorum. Arkadaşı
mız mamul hale gelmeden ihracedilen tütünleri
miz var mı, diye sordular. Vardır arkadaşlar, 
miktarı çok az olan Taşova tütünleri işlenmeye 
ihtiyaç göstermez. Bu tütünler oldukları gibi ih-
racedilir. Biliyorsunuz işlenecek olursa işletme 
masrafı da girdiğinde tütünün maliyetini yük
seltmektedir. (Alkışlar) 

İNAN İSMAİL — Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Son söz Kurucu Meclis üyesi

nin olduğuna göre söz istiyen arkadaş var mı?.. 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı bütçesinin fasıllarına 
geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Fasıllara geçilmesi kabul edil
miştir. 

R. Lira 

Birinci kısım - ödenek ve 
benzeri özlük haklar 

101 Bakan ödeneği 12 000 

İkinci kısım - Personel / 
giderleri 

I - Maaşlar ve ücretler 
201 Maaşlar 23 354 453 
202 Ücretler 2 139 800 
203 Merkez geçici hizmetliler üc

reti 96 000 
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II - Başka ıhaklar 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi 
•gereğince ödenecek para mü
kâfatı 
5434 sayılı Kanunun 14 neti 
maddesinin (D) fırasiyle 34, 
38 ve 39 neu maddeleri gere
ğince T. C. Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 1 
Temsil tahsisatı 
4367, 6706, 6811 ve 7046 sayılı 
kanunlar gereğince verilecek 
er tayını 1 
6535 sayılı Kanıma göre veri
lecek (tazminat 
6410 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi gereğince ödenecek 
kasa tazminatı 
1615 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek yemeklik bedeli 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

Merkez daireleri büro giderleri 
Vilâyetler büro giderleri 
Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
Vilâyetler kira bedeli 
Giyecekler 
Harcırahlar 1 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
iharcırahları 
Taşıtlar giderleri 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Temsil giderleri 
Haber alma giderleri 
Muhasebe! Umumiye Kanunu
nun 48 nci maddesini ilgilendi
ren giderler 
Giyecek ve teçhizat giderleri 1 
Gümrük kapılarında ve deniz 
motorlarında vazife görenlere 
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yapılacak ilk yardım için alı
nacak tıbbi ecza ve malzemeler 
Taşıma giderleri 
Kaçakçılarla, çarpışma neti
cesinde ölen. muhafaza memur
ları ve demiz mütahde.mleri-
nin teçhiz, tekfin ve kapir yap
ma giderleri 
Gümrük hizmetleri giderleri 
Para gönderme giderleri 
Üniversite ve yüksek okullar
da okutulan öğrencilere verile 
cek burslar 
Yayın masrafları 
Staj masrafları 
Milletlerarası kongre ve kon
feranslara iştirak edeceklerin 
harcırah ve giderleri 
Kurs masrafları 
Tarife Kanununun izafrııamesi 
ve eşya fihristinin hazırlanma
sında bilir kişi sıfatı ile çalış
tırılacaklara verilecek ücret
lerle metinlerin teksir ve bas
tırılması için lüzumlu kâğıt, 
ve sair giderleri 

Beşinci kısım - Borçlar 
501 Geçen yıl borçları 
502 Eski yıllar borçları 

Altıncı kısım - Yardımlar 
653 Gümrük Memur ve Müstah

demleri Yardımlaşma Cemiye
tine (Memur ve mütahdemle-
rin öğle yemeklerine yardım
da kullanılmak üzere) 

Yatırımlar 
T - Onarmalar 

701 Yapı onarımı ve küçük yapılar 
711 Makina, alet ve malzemelerin 

onarımı 

751 

tara 

7 000 
70 000 

2 000 
80 000 
100 000 

101 250 
60 000 
68 816 

200 000 
292 400 

50 000 

20 000 
21 000 

50 000 
... . a "$ i) 

250 000 

8 000 

II - Satmalma, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

Satınalınacak makina, alet ve 
'malzemeler 250 000 

BAŞKAN --- Gümrük ve Tekel Bakanlığının 
fasılları okundu. Bütçenin tümünü oyunuza 

m 
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sunuyorum. Kabul edenler... Etnıiyenler. 

yılı Gümrük ve Tekel Bakanlığı Bütçesi kabul 
edilmiştir. 

25.2 
1961 
abul 
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B. 

307 Harcırahlar 
308 4598 sayılı Kanun gereğince 

ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 

Jüira 

1 901 500 

505 000 

Tekel Genel Müdürlüğü 1961 yılı bütçe ka
nunu tasarısını okuyoruz. 

Tekel Genel Müdürlüğü 1961 yılı bütçe Kanunu 

MADDE 1. — Tekel Genel Müdürlüğü 1961 
bütçe yılı yatırımları dışında kalan giderleri 
için bağlı (A/ l ) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 54 058 000 lira ve yatırım giderleri için 
de bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üze
re 118 561 000 lira ödenek verilmiştir. 

B. 

202 
203 
204 

206 

207 

209 

210 
218 

301 
302 
304 

305 
306 

A / l - CETVELİ 

İkinci ikisini - Personel 
giderleri 

T - Ücretler 
Memur ve hizmetliler ücreti 41 
Geçici hizmetliler ücreti 
Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara, yardımcı personelin 
ücreti 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 
5434 sayılı Kanun gereğince 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığına yapılacak ödemeler 4 
Temsil tahsisatı 
4896 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek kasa tazminatı 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

Merkez büro masrafları 
Vilâyetler büro giderleri 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
Kira bedeli 
Giyecekler 

l i r a 

201 000 
95 000 

35 175 

805 000 

1 500 

792 042 
4 200 

720 000 

111 501 
575 000 

605 000 
330 000 
490 000 

403 
407 

417 

419 
420 

421 
446 

447 

450 
452 
453 

459 
476 

501 
502 
505 

602 

605 

653 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Temsil giderleri 15 000 
Muıhasebei Umumiye Kanunu
nun 48 nci maddesini ilgilendi
ren giderler 108 500 

5237 sayılı Belediye Gelirleri 
Kanunu gereğince ödenecek 
vergi ve resimler 25 000 

Mahkeme giderleri 80 000 
Tecrübe, ıslah ve mücadele 
giderleri 605 001 

Kaçağı takip ve önleme giderleri 220 000 
6085 sayılı Kanunun 56 nci 
maddesi gereğince sigorta 
fonu karşılığı 16 500 
7126 sayılı Kanunun 37 nci 
maddesi gereğince sivil müda-
faafonu karşılığı 1.72 130 
Burs giderleri 49 450 
Staj giderleri 21 000 
Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği giderler 40 500 
Spor giderleri 7 500 
Kurs giderleri ' 102 500 

Beşinci kısım - Borçlar 
Geçen yıl borçları 35 000 
Eski yıllar borçları 28 000 
Hükme bağl.ı borçlar 200 000 

Altıncı kısım - Yardımlar 
İşçi kurul ve sendikalarına 
yardım 40 000 

4250 sayılı İspirto ve ispirtolu 
içkiler inhisarı Kanunu gere
ğince yapılacak ödemeler 1 
Tekel Genel Müdürlüğü Men
supları Yardım Cemiyetine 
(Memur ve hizmetlilerin öğle 
yemeklerine yardımda kulla
nılmak üzere) - 120 000 

4 0 6 -
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A/2 • CETVELİ i 

B. Lira 
Yatırımlar 

I - Onarmalar 
701 Yapı onarımı 725 000 

II - Satmalına, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

735 Bina satmalma ve yaptırma 9 295 000 
736 5113, 6476 ve 7425 sayılı ka

nunlar gereğince satınalınacak 
• veya yaptırılacak tütün bakını 

ve işleme atelye ve ambarları 7 100 000 
741 4898 ve 7200 sayılı kanunlar 

gereğince yeniden yaptırılacak 
fabrika imal ve doldurma ev
leriyle mevcutlerının genişle
tilmesi masrafları 22 500 000 

751 Satınalınacak makina, alet, ve 
vasıtaları ve bunları koruma 
giderleri 26.261 000 

752 Satınalınacak taşıtlar ve bun
ların komple motorları 680 000 

761 Çamaltı, Yavşan ve diğer tuz
lalarda yaptırılacak yeni tesis
ler ve bunların genişletilme ve 
sınırlandırma giderleri 2 000 000 

773 7424 sayılı Kanun gereğince 
mütedavil sermayeye ilâve olu
nacak ödenek 50 000 000 

(Birinci madde tekrar okundu). 
BAŞKAN ,— Maddeyi cetveli ile birlikte 

yüksek aylarınıza sunuyorum. Kaıbul edenler.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.. 

MADDE 2. — Tekel Genel Müdürlüğü 1961 
bütçe yılı geliri ilişik (B) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere 1 110 468 740 lira olarak tahmin 
edilmiştir. 

B - CETVELİ 

(İkinci madde okundu). 
BAŞKAN — İkinci maddeyi cetveli ile bir

likte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — 26 . 5 .1927 tarih ve 1050 
sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 29 ncu 
maddesi gereğince : 

A) Gelir çeşitlerinden her birinin dayan
dığı hükümleri gösteren (C) cetveli, 
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B) Gelecek yıllara geçici taahhütlere giriş

meye yetki veren kanunları gösteren (G) cet
veli bu kanuna bağlıdır. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza, sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kaıbul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tekel Genel Müdürlüğünün 
30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 19 
ncu maddesine giren hizmetlilerine ait kadrolar, 
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 gösterilmiş
tir. Bu kadrolar ertesi yıl bütçe kanunu tasarısı 
ile teşriî organa sunulur. Bunların eldeki kadro
lara ek olmaması şarttır. 

BAŞKAN ı— Maddeyi oyunuza sunuyorum 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — 25 . 3 . 1957 tarih ve 6939 sayı -
lı Kanuna bağlı cetvelde yazılı kadrolardan, 
bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilenler 1961 
bütçe yılında kullanılamaz. 

BAŞKAN — Beşinci .maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 6. — Geçen yıl borçları bölümünde
ki ödenek üstünde çıkan ve 1960 yılı bütçesinin 
aidolduğu tertibinde karşılığı bulunan (borçlar, 
ilgili oldukları hizmet bölümlerinden bu bölüme 
Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten; -

1928 - 1959 bütçe yıllarına aidolup da Mu
hasebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine 
göre zaman aşımına uğramamış ve karşılıkları 
yılları bütçelerinde bulunan borçlar 1961 yılı 
bütçesinin ilgili hizmet tertiplerinden veya 3 - 6 
ncı kısım 'bölümleriyle yatırım bölümleri bakiye
lerinden eski yıllar borçları bölümüne Maliye Ba
kanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Gider bölümlerinden yapıla
cak harcamalara ait formül bağlı (R) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

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

MADDE 8. — Tekel gelirlerinin özel hüküm
lerine göre tarh ve tahsiline 1961 bütçe yılında 
da devam olunur. 

— 406 — 
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BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
MADDE 9. — Tekel Genel Müdürlüğüne 

ıbağlı iş yerlerinde çalıştırılan işçilere, hizmet
lilere (bu iş yerlerinde çalışan memurlar dâhil) 
masrafları döner sermayeden ödenmek üzere çalış
tıkları günlerde günde bir kap yemek ve ekmek 
veya (işçi adedi pişirme masrafını karşılayamıya-
cak kadar az olan yerlerde çalışan) işçilere, he
yet raporiyle perhiz yapmaları icalbeden veya ye
mek zamanı vazif eten dışarıda bulunan işçilere 
yemek ve ekmek bedelinin tekabül ettiği miktar 
yemek bedeli verilebilir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Bu kanun 1 Mart 1961 tari
hinde yürürlüğe girer. 

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

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

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 1961 yılı Tekel Genel Müdür
lüğü bütçesi açık oylarınıza sunulmuştur. 

Evvelce açık oylarınıza sunulmuş olan Hudut 
ve Sahiller Sağlık Umum Müdürlüğü bütçesine 
189 oy verilmiş, 186 kabul, 1 red, 2 çekinser, 
kanun kabul edilmiştir. 

* BAŞKAN — Şimdi, Tarım Bakanlığı ile Dev-
»• let Üretme Çiftlikleri Umum Müdürlüğü, Orman 
Umum Müdürlüğü ve Devlet Meteoroloji Umum 
Müdürlüğü bütçelerinin tümü üzerindeki müza
kerelere başlıyoruz. Söz istiyen sayın üyelerin 
isimlerini okuyoruz. (Söz alanların isimleri okun-
du.)3 

BAŞKAN — Buyurun sayın Emin Soysal, 
SOYSAL EMİN — Muhterem arkadaşlar; zi

raat sahasında feragatle çalışan kıymetli ziraatçi-
lerimizi saygıyle ve sevgiyle selâmladıktan sonra 
sözlerime bağlıyacağım. Bilhassa ziraatçiler de
diğim zaman hepsi dâhildir. Bu arada ormancı
ları da zikretmek zaruretini duyuyorum. On sene 
müddetle ormanların tahribine karşı fedakârane 
ve feragatle çalışan ve mücadele eden ormancıla
rın bu mücadeleleri hakikaten takdire değer. On
ların bu mücadele ve çalışmalarını burada ayrı
ca zikretmeye vaktimiz müsait değildir. Burada 
hepsini saygıyle anmakla yetineceğim. 

Benim ziraat sahasında temennilerim vardır; 
benim bu temennilerimden birisi şudur; Ege De-

1.1961 0 : 3 
I nizi kıyılarından başlayıp Fırat havzasına kadar 
j Akdeniz sathı maili üzerinde uzayan yabani zey

tinlerin işlenmesi ve buralarda kurulması lâzım-
' gelen zeytinlikler üzerinde bakanlığın sistematik 

şekilde çalışmasını istemektedir. Bu milyarlar de
ğerinde kıymetlendirilecek olan serveti bakanlı
ğımızın yeni bir metotla ele alması hakikaten 
memleketimize muazzam gelir getirecektir. Bu 

I hem memleketimizin yağ ihtiyacını karşılıyacak, 
I hem de döviz sağlanacaktır. Bu bakımdan, bu* 
I alandaki delicelerin ıslahı ve zeytinlikler kurul-
L ması hayati bir konudur. Ayrıca bu bölgede, hin-

terlandda bir istasyon kurulması da temenni edi
lir. 

Bir de, sakıt iktidar zamanında Kilis'te, bir 
I ormansız yerde, orman bölge başmüdürlüğüne ait 
I binalar yapılmıştır. Oraya gittim gezdim. Burada 
I milyonlar harcanmıştır. Ama bu binaların hepsi 
I boştur. Tarım Bakanlığının burada bir tarım kol-
I leji mi olur, ne olursa bir okul kurmasını temen

ni ederim. 
Muhterem arkadaşlarım; 3 ncü temennim şu-

I dur: Bizim hayvancılığımız geridir. Hayvancılığın 
I gelişmesi için de tedbirler vardır. Alınması gere-
I ken, alınacak tedbirler vardır. Bu tedbirlerin ba-
I şmda köylerimizin ağıl ve ahır meselesinin ele 
I alınması da gerekir. Hayvanlarımızın bilhassa 

kış aylarında son derece iptidai ağıl ve ahırlarda 
öldükleri cılız kaldıkları görülmektedir. Bu ba
kımdan, Tarım Bakanlığının bu işi de ele alması 
yerinde olur. 

I Dördüncü mesele, küçük sulama işi. Biz 
I ekseriyetle en iyi işi, peşin yapılacak işleri ih-
I mal ederiz. Köylerimizde, köylerin hemen ya-
I kınandaki vadilerde, perelerde küçük barajlar 
I yapılması suretiyle küçük sulama, hususunda 
I çalışmalar yapılabilir. Emin olun, bu küçük 
I sulama çalışmaları, çok zaman, milyonlar sar-
I fiyle yapılmakta olan barajlardan daha çok, 
I sulama meselesinde faydalı olurlar. Toprak-
I tan, yer yer akarsu boylarına yapılacak bu 

böğetler, topraklarımıza asıl ihtiyacı olan suyu 
I ulaştırmış olur. 

Bir böğet köyü tanırım. Asırlarca önce, ba-
I sit usullerle yapılmış. Hâlâ yıkıntısı durur. 
I Ama, biz onu onarmamışız. Akarsu boyların-
I dald birçok köylerimiz kuraklık yüzünden sı

kıntıya düşerler de, imkânları ile, bahsettiğim 
I böğete benzer bir böğet yapmayı düşünmezler. 
I Küçük sulama işlerinin hayatî Tfcıemi olduğunu 
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sizlere daha iyi arz edebilmek için bu misalle
ri veriyorum. Küçük sulama işlerini halleder
sek, istihsalimiz son derece artar arkadaşlar 
Köy kalkınmasında hayati önemi vardır, bu 
sulamanın. Sayın Tarım Bakanımız ve mesai 
arkadaşları, elbette bu husus üzerinde düşün
müşlerdir. Ben de temennimi hatırlatmakla 
iktifa ediyorum. 

Mektepler meselesine gelince : Sevgili dost
larım, ziraatçiler darılmasmlar, ilkinden üni
versitesine kadar ziraat sahasında bize hakikî 
mânada fennî ziraati öğretmek ve köye götür
mek hususunda eleman yetiştirme usulümüz 
eksiktir. Biz fennî ziraat usullerini hâlâ köye 
sokamadık. Bir tarihte rahmetli Kadri Bey, 
Tavukçuluk Enstitüsünün başında idi. Oraya 
gittim, gördüm. Evvelâ ustabasiyle görüştüm. 
Yumurtayı kaça mal ediyorsunuz dedim; 2.5 
lira dedi. Daha sonra da Kadri Beyle enine 
boyuna meseleyi görüştüm. Dedim ki, bu pa
ra senin olsa bu işi yapar mısın? Delimiyim 
dedi. Bu yolda arkadaşlar, hayatî »tedbirler 
almak mecburiyetindeyiz. Amerika'ya gidip ge
lenler gidiyorlar geliyorlar ne öğreniyorlar 
ve bize ne öğretiyorlar? Ben Kalaba'da oturu
yorum; yedi senedir oradayım; fakültenin 
önünden her gün gider gelirim; bir gün pro
fesörlerle talebelerin sabahtan akşama kadar 
tatbikat yaptıklarını görmedim dersem üzül
meyin. Ben sadece arzumu ifade etmek isti
yorum. Ziraat işi, bilgiyle beraber itiyadı ta 
zammun eder. Eli nasırlanmıyan, güneşe da-
nayamıyan kimse ziraatçi sayılmaz. Bu bakım
dan, bizim bir hatamız var; lise mezunlarını 
Ziraat Fakültesine alıyoruz. Bu işe küçük yaş
tan başlıyanları, zirai bilgilerle pratik olarakk 
yetişen, yetişmiş olan gençleri bu fakülteye 
alalım ki, toprağı sevsin, hayvanı sevsin, gü
neşi sevsin, tarlayı sevsin, ormanı sevsin ve 
milleti sevsin. Liseden geliyor, fakülteden 
çıkıyor, gidiyor Maraş'ta oturuyor, kalıyor An
kara'da' oturuyor. Sorsanız oturduğu yerden 
10 bin ineğimiz var der. (Gülüşmeler) Bu iş 
böyle olmaz, bu şekilde yürümez. Bütün bu 
elemanları gerçek ziraatçi olarak yetiş
tirmek gerekir. Bunu yapmazsak, bizim 
işimiz harabattır. Böyle demekle beraber, 
ziraat alanında yetişen gençlerimiz hiç. iş 
yapmıyorlar mı? Yapıyorlar, çalışıyorlar. 
Politikacıların binbir dalaverelerine rağmen, 
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milletvekillerinin, valilerin çeşitli taleplerine 
rağmen işlerini candan çalışarak yürüten bu 
insanlar, hizmetlerine devam eden bu arkadaş
lar, fidanlıklar, Devlet çiftliklerinde çalışan
lar, bu partizanlardan neler çekmişlerdir, ne
ler. Şimdi müsaadeniz olursa, size bunlardan 
bir hikâye anlatacağım. 

Demokrat Parti iktidara geçtiği zaman, or
taya bir havadis attı, dedi ki, ben Devlet Üret
me çiftliklerini satacağım. Nereden çıktı? Urfa 
mmtakasında Ceylânpmar'da bir çiftlik varda-. 
O civarda rey toplıyabilmek için halkı kandır
mışlar, size bu çiftliği vereceğiz diye. İktidara 
geçtikten sonra, o civarın halkının ileri gelen
leri vaitlerini hatırlatmışlar. Artık iş yapıla
cak. Ziraat Bakanını getirecekler, leylek leylek 
havada, yumurtası tavada, her şey hazır. De
mokrat mebus, önce Bakanı ikna edecek, ora
daki aşirete verdiği sözü tutacak. İş kolay de
ğil, halk sıkıştırır bir yandan, memurlar muka
vemet eder öbür yandan. İş zamanın Reisicum
huruna kadar intikal ediyor. Reisicumhur oıa-
ya gelince, çiftliği gösterecekler, dağıtma kara
rı verecekler. Orada müdür olan arkadaş Reisi
cumhuru alıyor, valiyi alıyor; evvelâ vali beye 
diyor ki,' bu çiftlik nasıl dağıtılır, vaktiyle de
ve bile otlamazdı burada, diyor. O da merak et
me diyor. Reisicumhuru alıyor, mevsim ilkba
har, Mayıs, ekinler büyümüş, Reisicumhur şöy
le bir ekinin içinden gidip geliyor, dönüyor me
busa; bu çiftlik dağıtılamaz, diyor. İkna edi
yor, o çocuk, Reisicumhuru. Halbuki dağıtılma
sı istenen o çiftlik bu memleketin kuraklık za
manında tohumluğunu veren çiftliktir. Ordu
nun ihtiyacını karşılıyan bu çiftliktir. 1928 de 
38 vilâyette kuraklık oldu, 140 bin ton tohum
luğun kısmı âzamini bu çiftlik verdi. Ondan son
ra işte bu çiftlik dağıtılması durduruldu. Dur
durulmasında burada çalışan gençlerin rolü bü
yüktür. Hâtıra olarak bunları soyuyorum. Şim
di orman bizim Cumhuriyetin kurulduğundan 
bugüne kadar, Atatürk ve inönü dâhil, bizim 
ormandaki rolümüz ormanı koruyuculuktan ile
ri gitmedi. Bu iş yalnız bununla olmaz. Biz or
man yetiştiricilik sahasına bir türlü geçemedik. 
Rozvelt yaptığı plânla, yaz aylarında üniversi
te talebelerine bir iki dolar vererek, orman ye
tiştirmek için mmtaka kampları kurarak onla
rı çalıştırdı ve orman yetiştirdi. Amerika mil
yonlarca hektar arazide orman yetiştirmeye 
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böyle muvaffak olmuştur. Biz bu sahaya iıti-
kal edemedik daha. 

Şimdi benim ricam; yaz aylarında üniversi
te talebeleri bir çalışma plânına göre hem ça
lışsınlar, hem de adam olsunlar. 

Bir diğer mesele olarak, çeşitli sahalarda ol
duğu gibi bu sahada da ordunun iştirakini, yar
dımını sağlamak konusunda meselg, setler, or
man setleri, söz konusudur. İşte bu setleri as
kerler yapar, fidanları da talebeler diker. Bu 
yapılır veya yapılmaz. Fakat benim hatırıma 
gelen bir husustur. 

Arkadaşlar, şunu da arz edeyim ki, Ticaret 
•Bakanından iki gün evvel öğrendim; Amerika'
dan Türkiye için buğday yüklü gemiler iki gün 
evvel geçmiş Cebelitarık'ı. Memleketimizin ara
zisi bu kadar boş duruyor biz hâlâ hayal peşin
de koştuk. 

Gelelim Ziraî Gelir Vergisine: Sizlerden, 
Hükümetten rica ediyorum, tarla vergisinde 
mmtakavî tadilât yapmak, ikinci olarak da söz 
konusu olan 15 bin lirayı 50 bine çıkarmak ge
rekir. Bundan benim şu veya bu şekilde bir çı
karım, bir düşüncem yok. Oy da düşünmüyo
rum. Bu memleketin köylerini, kasabalarını, şe
hirlerini besliyen ziraattir. Küçük ziraat, bü
yük ziraat. Memleketimizde arazi çok parça
lanmıştır. Asırlardır öyle parçalanmış, o merte-* 
bede parçalanmıştır ki, içinde makina dönemez 
hale gelmiştir. 

Şimdi biz aldığımız tedbirlerle topraklarımı
zı parçalamakta devam ediyoruz. Bu yola de
vam edersek, memlekette mahsul üçte bire dü
şer. Bugün Cebelüttarık'tan buğday yükîü beş 
vapur geçti, geliyor. Yarm 10 vapur geçirmeye 
mecbur oluruz. 

Atatürk devrinde, inönü devrinde, sakıt ik
tidar devrinde ziraî mevzular uzun boylu mü
nakaşa edildi. Enine boyuna her şey düşünül
dü. 8 milyar liralık bütçe içinde 200 milyon li
ra ayırmışız, ziraate. Sonra vergileri biliyorsu
nuz, yeni zamları. Ziraati ürkütmiyelim, geliş
tirmek için değil ürkütmek, bülün kuvvetimiz
le işe sarılalım. Aksi takdirde aç kalırız. 

Diyorlar ki, ziraat devri geçti. Sanayie ge
çelim. Endüstriyel ziraat, makinalı ziraat, tok-
nik ziraat, öğretici ziraat, bunlara aklım erer. 
Ama, bu memlekette ziraati bir yana bırakıp, 
sanayie gidemeyiz, bu yol çıkmaz yoldur. Üre-
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I timi artırmak için en iyi yolları seçmeliyiz, f eıı-
I nî ziraate gitmeliyiz. 
I Arazimizi parçalıyacak olursak verim düşer. 
I Büyük çiftlikler kurmalıyız. Tedbirlerimizi ara-
I zinin bütünlüğünü koruyacak şekilde almalıyız, 
I Bunu bilhassa rica edeceğim. 

Şimdi arkadaşlar, diyeceksiniz ki, Emin Soy
sal, sen ziraatçi misin, maarifçi misin? Ben hem 
ziraatçiyim, hem de eğitimciyim; bir elimde 
orak,, öbür elimde kitap olarak yetiştim ben. 
(Alkışlar) 

Sonra şunu arz edeyim, köy mekteplerinin 
tedrisatında- ziraatin mevzu olarak konması işm-I ' * 
de, ilk defa ilk mekteplerin müfredat progra
mına koyarak ziraat mevzuunun mekteplere gir
mesine âmil olan naçiz vatandaşlarımızdan bi
risiyim. Bir hatıramı anlatayım size. Bir tarih
te bir deneme bağı kurduk, altı tane de orta 
ziraatten mezun ziraatçi vardı. Aşılayın şu çu
bukları da köy çocuklarına gösterin dedim. Hiç 
biri aşılayanındı. Rahmetli Ali Kana Tarhan'm 
bir bahçıvanı vardı. O aşıyı yaptı, hocalar ve 
talebeler de öğrendi. Ne demek istediğimi tak
dir edersiniz. 

Şimdi gelelim şu gübre meselesine; bu me
seleyi halletmek lâzım. Bizim vatanımız üç bin 
seneden beri ekilip biçilen bir vatandır. Tâ-bü
yük Eti İmparatorluğu zamanından beri ekilip 
biçildiği için, topraklarımızın verimi azalmıştır. 
Hayvan gübreleri ve tabiî gübreler de tezek 
yapılıyor. Toprak da bakımsız kalıyor. Bunu 
halletmek için evvelâ köylüyü, kasabalıyı mah
rukata kavuşturmalısınız. Tarlaya gübresini 
vermek için, diğer taraftan kimyevî gübre te
min edeceksiniz. Senelerden beri söylenmiştir. 
Geçen sene de söylendi. Ne ise geçelim eskiyi, 
Bu gübre meselesini evvelemirde temin etmek, 
içeriden mi, dışarıdan mı neredense temin et-

} mek gerekir. Bir ekiliyor, iki üç almıyor. Siz, 
400 dönümden bu kadar, 500 dönümden şu ka
dar dersiniz. Fakat öyle mmtaka vardır ki, bir 
eker, iki alır, bir eker üç dört misli alır. Tek
sifi ziraat yapmak gerekir. Holânda'da olduğu 
gibi, 7 dönümde dünyanın çiçeği yetiştiriliyor. 
Biz 500 dönüm ekeriz, senelik buğdayı, unu zor 

I temin ediyoruz. Tohumluk da bulunmaz, bu da 
ayrı. 

i Hepinizi sevgilerle, saygılarla selâmlarım. 
I (Alkışlar) 
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COŞAR ÖMER SAMI — «îşlenmiyen top

rakları işlenecek hale getirmek, işlenenleri da
ha verimli yapmak, işliyen kollara kudretleri
nin en çoğunu kullanmıya elverecek topraklar 
bulmak, mevcut kolları artırmak,' vatan top
raklarını daha şen daha medenî, daha zengin 
ve yaşamaya daha elverişli bir şekle koymak 
Hükümetin vazifesidir.»1 

Şu okuduğum, 25 sene evvel hazırlanmış ilk 
Toprak Kanununun ilk maddesidir. 

25 yıl geçti, biz hâlâ toprak dâvasını halle
demedik; Neden mi? Çünkü feodal rejimin, de
rebeyliğin belini kıramadık. 

Bakm arkadaşlar, 25 yıl evvel toprak dâva
sını yürütmek istiyenler ki, bunların arasında 
çok Sayın Dr. Şevket Raşit Hatiboğlu da bulu
nuyordu. Bakın ne diyorlardı : 

«Şark vilâyetlerinde geniş köylü yığınlarını 
esir menzilesine indiren derebeyliği, Orta ve 
Garbi - Anadolu'da ortakçılık, yarıcılk, kesim-
cilik gibi usullerle köylünün alım ve Devlete 
karşı tediye kabiliyetini kemiren derebeyi az
manı münasebetler baki kaldıkça millî inkılâ
bın hedeflerinden biri olan köylü iktisat kalkın
masının hiçbir zaman tahakkuk etmiyeceği aşi
kârdır.»' 

O günden bugüne tahakkuk edememesinin 
işte-sebebi; feodal rejime bir son veremedik. 

Arkadaşlar, 105 sayılı Kanunu tenkid ediyo
rum. Tenkid ediyorum çünkü dâvayı halle kâfi 
değildir. Bugüne kadar buna benzer birkaç mec
burî iskân kanunu daha çıkmış; fakat dâva ol
duğu gibi kalmıştır. Varlıksız köylüye dağıtı
lan toprak, işleme sermayesi yokluğundan tek
rar derebeylerin eline geçmiştir. Tarım Bakan
lığı bir ana program hazırlamalı, buna göre ha
reket edilmelidir. 

Toprak derebeylerinin mallarının bedeli öde
necek deniliyor. Evvelâ mallarını kime satacak
sınız? Fakir köylü bunu alabilecek durumda 
mı sanki? Sonra «Ağanın toprağı»' dediğini 
ağanın toprağı mı? Çok iyi bilirsiniz. Sınırlar 
belirtilirken «.Sarkan mera»' denilir. Geçilir. Bu
nun hududu yoktur. Devlet malları böylece ağa
ların malları haline sokulmuştur. Bu feodal 
rejim artıklarının hakikî mallan topraklar han
gileridir? Bunları çok esaslı surette araştırmak, 
elemek lâzımdır. Devlet kendi malı için ağaya 
para verecek, feodal rejimin bu dâvalarını ̂ ik-
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tisaden kuvvetli tutmak için çalışacak; olmaz 
böyle şey. 

105 sayılı Kanun eksiktir. Devlet araya gir
meli, derebeylerinin mallarını almalıdır. Maliye 
Bakanlığının bu yoldaki itirazı bizi 25 yıl son
ra yine şu suali sormaya sevk etmekten başka 
işe yaramaz. «Feodal rejimi nasıl edip de kal
dıracağız ?»' 

Feodal rejim temsilcilerine karşı tedbir alı
nız. Hemen demokrasiden, insan haklarından 
söz açılıyor. 

Bu derebeylerin mallan iyi para ettiği bir 
zamanda satılsın, bedelleri hemen kendilerine 
verilsin deniliyor. Yıllarca büyük kütleleri esir 
menzilesine indirerek, marabacı olarak çalış
tırarak Devletin meralarına el atarak kurduk
ları servetten faydalanmaya devam etmeleri is
teniyor. Kısacası înkılâp Hükümetinin kendi 
eliyle feodal rejimin temellerine yeniden ikti
sadî bir kuvvet aşısı yapması talebediliyor. 
Marabacılıktan kurtulmak istiyen Türk köylü
sünün vicdanı sızlar arkadaşlar. 

Unutmıyalım ki, derebeyinin toprak mülki 
yetinin parçalamak onun köylü üzerindeki si
yasî ve içtimaî nüfuzunu da tasfiye etmek de
mektir. Hürriyet için mücadele yapmış, inkılâp 

. yapmış olanların vazifesi, bu köylü kütleleri 
üzerindeki baskıyı da, kontrolü da sona erdir
mektir. 

Aksi halde dâva yine olduğu gibi ortada ka
lır. Köylümüze zaman zaman toprak dağıtmak, 
toprak bayramlan yapmakla bu işin içinden 
çıkılacağını sananlar hayal kurmaktadırlar. 

Gidilecek yol, Devlet çiftlikleri yoludur. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Bir önerge var, okutuyorum. 

Sayın Kumcu Meclis Başkanlığına 
Vaktin gecikmesi sebebiyle konuşmak üzere 

söz almış bulunan hatip arkadaşların, diğer 
arkadaşlara da konuşma imkânı verilebilmesi 
için, beşer dakika konuşmalan hususunun Yük
sek Mecl'is Başkanlığına takrir olarak sunuyo
rum. 

Ulutaş İsmail 

BAŞKAN — Takriri yüksek oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 
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Buyurun, Hasan Tez. 
TEZ HASAN — Sayın Başkanım, ben yeri

mi Şevket Raşit Hatiboğlu'na veriyorum. 
BAŞKAN — Buyurun Şevket Raşit Hatib-

oğlu. 
HATlBOĞLU ŞEVKET RAŞİT — Ben söz 

istememiştim. Arkadaşım emrivaki yaptı. Yal
nız, eğer müsaade ederseniz, ben Bakandan son
ra konuşayım. 

BAŞKAN — Sayın Şevket Raşit Hatiboğ-
lu, Bakandan sonra son söz sizindir. Hasan Tez 
sıra sizde, konuşacaksanız, buyurun. 

TEZ HASAN — O halde, ben sıramda konu
şayım, Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurun. 
TEZ HASAN — (Esnafla ilgili değil, sesle

ri) Esnafla ilgilidir, neden ilgili olmasın? Zi-
raatçi ile esnaf elbette ilgilidir. 

BAŞKAN — Sayın Hasan Tez, yavaş fonu
sun, sesiniz aksediyor, anlaşılmıyor. 

TEZ HASAN — Muhterem Başkanım, he
men ifade edeyim ki, sakıt iktidar devrindeki 
lüzumsuz müdahaleler yüzünden böyle konuş
mak benim için bir alışkanlık haline geldi. Siz
lerin idaresine de intibak etmeye çalışacağım. 
(Gülüşmeler) 

Muhterem arkadaşlarım, Ziraat Bakanlığı 
bütçesi üzerinde kısa konuşacağım. Ziraat Ba
kanlığına bağlı Orman Umum Müdürlüğünün 
yapmakta olduğu orman içi köy yolları vardır. 
Bilhassa Karadeniz bölgesinde sakıt Demokrat 
Parti iktidarının ocak ve bucak başkanlarının 
menfaatleri gözetilmiştir. Bu yollara ayrılan 
tahsisatlar mahallerine sarf edilmemiştir. 

Çevrenin orman içi köy yollarını 1959 da 
mensubolduğum teşkilâttan aldığım vazife île 
dolaştım. O zaman gördüm ki, 3 sene evvel başla
mış olan yollar ve köprüler yerinde sayıyor. Kıy
metli İnkılâp Hükümetinin takilbedeceği yol, ya 
bunların yapılmasına devamdır, ve yahut da ya-
mmıyacağıon deyip Devlet yollarına devrini ifa-
ie etmesi iealbeder. 

Ormanlara gelince odun diye keresteler kesil
mektedir, ormanlardan. Bunlar çoğu ahvalde sâ-
'itlar zamanında sahte vatan cephesi kumandan-
arı tarafından icra edilmiştir. Memleketin bü-
;ün ormanları merkeze getirilmiş ve bu kuman-
anlar bunları burada satmışlardır. Ormanlar
dan bir tek odun kesen orman bakım teşkilâtı ta-
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I rafından cezalandırılırken, sahte vatan cepheci-

lerin kestiği orman mahsulleri de derhal müsade^ 
re edilmelidir. Orman Umum Müdürlüğü, öğren
diğimize göre İnkılâp Hükümetimiz tarafından 
Orman Vekâleti haline getirilmek isteniyor. Or
manların bakımını sağlama bakımından İnkılâp 
Hükümetimizin yapıcı zihniyeti karşısında bu Ba
kanlığın kurulmasının memlekete faydalı olacağı
na inanıyorum. 

Yine Ziraat Vekâletinin Devlet Üretme Çift- , 
İlkleri var. Meselâ bunlardan biri Polatlı'dadır. 
Burada misafirhaneler yapılmıştır. Bu misafir
hanelerde cennet odası diye bir kısma rasladım.* 

j Cennet odası nedir? Burada kimler kalıyor, ya-
| tıyor dedim. Cennet neresi, cehennem neresi? 

Arkadaşlar, cennet odasında Demokrat Parti 
kodamanları kalıyorlar. Bu kodamanlara araba
larla tavuklar, sütler, etler gidiyor. 

'Sayın Bakandan rica ediyorum; bu fakir mil
letin kesesinden bu şekilde yiyip içen kimseler 
hakkında ne muamele yapılmıştır? Bunlar hâlâ 
yerlerinde bulunuyorlar, oturuyorlar mı? 

Arkadaşlar, inkılâbın tam yerleştirilmesi için 
bu gibi kimselerin iş başından, yerlerinden alın
ması gerekir. Bu hususu Sayın Vekilin sâğlıya-
eaHarına emin olarak, hepinizi selâmlarım. Aynı 
zamanda Kurucu Meclisin başarılarının bütün 
milletin, memleketin başarıları olduğunu kabul 
ederek, sözlerimi burada kesmek istiyorum. 

BALTACIOĞLU ZEKİ — Pek muhterem ar-
! kadaşlarım. Senelerden beri münakaşa mevzuu 

olan, çok mühim, hayatî bir dert olan orman 
mevzuu üzerinde beş dakikalık bir zaman içinde 
fazla bir şey söylenemez. Konuşmamı, birtakım 
ana mevzuları arz etmek suretiyle tamamlıyaca-
ğım. 

Gerek Cumhuriyetten önce, ve gerekse Cum
huriyetten sonra, büyük gayretlerle, büyük mas
raflarla orman dâvasında çalışmalar yapılmıştır. 

I Büyük gayretlere ve emeklere rağmen orman ko-
nusunda muvaffak olunabilmiş midir? Cevap. Bü
yük bir hayırdır. 

Orman dâvasının üç temel prensibi vardır: 
1. Orman koruma, 

. 2. Ormandan istifade, 
3. Orman varlığını geliştirme ve ıslah etme. 
Bu prensiplerden'ormıanı koruma vazifesi, gö

revi; orman için hayatî ehemmiyeti haiz bir me
seledir. Bugün ormanı koruma üzerine yapılan 
çalışmaların neticesine bakacak olursak, muvaffa-
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kiyetten çok uzak olduğu görülür. Orman koru
ma prensibinin esaslı bir şekilde ele alınması, or
man içi ve civarı köylerinin menfaatlerini de ko
rumak suretiyle, bu meselenin halledilmesi lâ
zımdır. Orman içinde ve yanında 9 milyon va
tandaşımız yaşamaktadır. Orman içi ve çevresi 
köylerinin adedi 20 bini aşmaktadır. 

Türkiye'nin nüfusunun üçte biri orman için
de veya çevresinde yaşamaktadır. Orman köylü
sünün ecdadı ormanı kendi öz malı gibi tasar
ruf edegelmiştir. Çocukları da aynı telâkki için
dedir. Orman içinde ve orman kenarında kıraç 
topraklarda yaşamak için mücadele eden bu in
sanların haşin tabiat mücadelesine orman teşki
lâtı ile de mücadele ilâve edilmektedir. Esasen 
yaptıkları ziraat karınlarını doyurmaya bile kâ
fi değildir. Verimin azalması nüfusun çoğalması 
onların yeni ziraat usullerini ve sahaları bulma
ya sevk etmekte ve bunun neticesi olarak yaşamak 
için yakınlarında olan ve kendi öz malı telâkki et
tikleri ormandan istifadeye ve tarla açmaya mec
bur kalıyorlar. Batıda orman korunması ele alın
dığı zaman ormanda yaşıyanlarııı geçim şartları 
evvelâ nazarı itibare alınmıştır. Bizde ise tama-
miyle ters bir durum vardır. Evvelâ orman için
de ve kenarında yaşıyan vatandaşlara yasaklar, 
müeyyideler ve bâzı mecburiyetler yüklenmiş-

- tir. Bu şekilde devam edilirse yaşamak zorunda 
olan bu insanlar her şeye rağmen, bütün cezaları
na rağmen ormana zarar vermekte devam ede
ceklerdir. Orman dâvasını, böyle cezaların artı-
rılmasiyle ve halihazır tatbikatı aynı yolda yü
rütmekle sağlamak mümkün olaınıyacaktır kanaa
tindeyim. Gerçeği görmek, bilmek gerekir. Or
man içinde ve yakınındaki köylerin kalkınması
nı başta ele almak gerekir. Ormancı arkadaşları
mız da bahsettiler ki, orman içinde ve yakınında 
bulunan köylerin % 80 nini olduğu yerde de kal
kındırmak mümkündür. Bunun için bütçeye çok 
daha fazla para koymak gerekir. Bu yıl bütçesinde 
2 milyon lira görüyoruz ki, bu tahsisatın şimdiye 
kadar nasıl kullanıldığı meçhulümüzdür. Ben 
bir orman bölgesi çocuğu olarak orman köylüsü
nün kalkındırılması yolunda faaliyet görmedim. 
Ormandan istifade şimdiye kadar ormanın «taka- ,. 
ti üstüne çıkılması suretiyle binnetice ormanı 
tahribe müncer olmuş, orman -varlığını geliştir
me ciddî olarak ele alınmamıştır. 

Arkadaşlarım, dâvayı bitirmeye imkân yok. 
Tarım Bakanlığının bu dâvayı halledemiyeceği-
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ne kaani bulunuyorum. Fakat mutlaka bu da
vanın halli gerektiğine de inanıyorum. Bunun için 
mutlaka Orman Bakanlığının kurulması inancın
dayım. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın S i m Atalay. 
ATALAY SIRRI — Muhterem arkadaşlarım, 

peşin ifade edeyim ki, mâruzâtım kısa, çok kı
sa ve umumî olacaktır. Tarım işleri ile, meslek 
itibariyle ilgili değilim, bunu ayrıca ifade etmek
te fayda görüyorum. Tarım meselelerimizin ta
lihsizliğinden olacak ki, konuşan arkadaşları
mızın ekserisi meslekten olmıyanlardı. Tarımı 
meslek edinmiş olan arkadaşlarımızın daha ilmî, 
daha güzel tenkitlerini, ana dâvamızı ele almala
rım görmek isterdik, göremedik. 

Muhterem arkadaşlar; 1961 yılı Tarım Bakan
lığı bütçesi için elinizde mehaz ve açık olarak ifa
de edecek bir sarahat yoktur. Maliye Bakanının 
umumî takdim konuşmasında 3 - 5 satırla ifade 
ettiği bu dâva hakkında encümen raporunda hiç
bir şey göremedik. Bu bakanlığın bütçesinin ra
portörü olan Sayın F. Çelikbaş, bu bütçeye bir 
rapor dahi eklemek zahmetine katlanmamıştır. 

Tarım Bakanlığının 1961 yılı bütçesini böyle 
meçhuller içinde tetkik ediyoruz, beyanda bulun
maya çalışıyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye'nin tarım mev
zuunu ve tarım bütçesini şöyle umumi olarak gez
den geçirirsek, görürüz ki, bu memlekette 20 mil
yon insan toprakla, onun verdikleri ile geçinmek
tedir. Bu nüfusun 10 milyonu faal olarak top
rak işleri ile meşgul olmaktadırlar. Memleketin 
Tarım bütçesini canlandırmak, Emniyet Müdür
lüğü bütçesinden, Jandarma Umum Kumandan
lığı bütçesinden daha önemli olduğunu anlatmak 
lâzımdır. Tetkik edersek görürüz ki, bu bütçe
lerden daha az para verilmektedir. Bu memleke
tin Tarım meselelerine verilen önemin ne nispette 
olduğunu, bu mukayeseden daha beliğ bir şekilde 
hiçbir şey ifade edemez. 

Bir memleket tasavvur edin ki kaderi z\-
raattedir. % 80 nüfusu ziraatçidir. Böyle ol
duğu halde onun bütçesi Jandarma Umum Ku
mandanlığı ve Emniyet Umum Müdürlüğü büt
çesinden 130 milyon lira daha azdır. Bu şart
lar içerisinde bir ziraî meselenin halledilmesi 
elbetteki mevzuabahsolamaz. Bütçe Encüme
ninde muhterem vekil bey iyimserlik ümidi 
içinde idile]'. 27 Mayıstan sonra işlerimizin. 

412 



B : 6 25.2 
ehemmiyetle ele alındığım söylemişlerdi Me
rak ettim. Tetkiklerde bulundum. Gördüm ki, 
bir tek noktada müspet kayda rasgelmek 
mümkün dirildir . Geçen yılların muhasebesi 
yapılıyor v1 Ziraat Vekâletinin bütçeleri umum 
bütçenin % 3,3 nispetinde bir • yer tutuyor. 
Bu sene bu % 4 olmuş. Bu mu müspet olarak 
ele alman işler. Bunun dışında ben bütçe ra
kamları içinde fazla bir şey de göremedim. 
Meselâ bii Amerika ile et 'durumu bakımından 
bir mukayese yapsak bizde 25 milyon bir nü
fus, 70 milyon baş hayvan aşağı yukarı insan 
başına 5 kilo et. Amerika'da bu miktar bizden 
20 - 30 misli fazla. Yine açıkça bilmekteyiz 

»ki, bu memleketin tarımla ilgili birçok mesele
leri vardır ve bunlar da maalesef ele alınma
maktadır. Bizde hayvanın sıkleti 100 kiloyu 
geçmez. îneğin senelik verdiği süt miktarı 500 
kiloyu geçmez. Falkat 70 milyin baş hayvanla 
iftihar eder duranız. Birçok ıslaha muhtaç ta
raflar rlduğundan bahsederiz. Tarım Bakanlı
ğı bütçesine birkaç yüz bin lira koyarız ge
çeriz. Fakat asıl çarenin uzun vadeli' bir prog
ramla ziraî kalkınmayı sağlıvaeak işler oldu
ğunu burada tasrih etmek gerekir. Bunun böv-
le kabul edilmesinin bütün milleti canı gö
nülden sevindirecek bir hareket olduğuna biz 

de inanalım. 
> 

Bunun dışında, rakamlarda artış olmakla 
beraber bunların büyük kısmı özlük hakları
dır. 1950 de % 3,2 olan nispet 1958 de % 3.1 
fa^akt şimdi bu nispet % 4 e çıkmaktadır. He
men ifade edeyim ki, bu nispetin % 4 e çıkmış
tır. Fakat bunun büyük bir kısmı özlük hak
larıdır. Toprak, Su îşleri Umum müdürlükleri 
ilâve edilmiş, kadroları verilmiştir.. Bunun dı
şında uzun vadeli, memleketin hakikî ziraat 
işlerini müspet şekilde ele alacak vaziyette 
bütçede bir şey görememekteyiz. Günlük câri 
muamelelerin peşine kapılmaktan Ziraat Ve
kâletini kurtarmaya mecburuz. Ancak bunu 
yaptığımız gün kalkınmamız mümkün olacak
tır. 

Hatırlarım, Büyük Millet Meclisinin 11 nci 
. Devresinde milletvekili olan ve aynı zamanda 

mesleki, ziraat olan Ege Fakültesi Dekanı ifa
desinde, Türkiye'nin kalkınması kaderi ziraa-
te bağlı değildir. Arkadaşlar bu ifade bir gerçeğin-
ifadesi değil, bir ıstırabın ifadesidir. Bütün bun-
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lardan memleketi kurtarmaya mecburuz, iia 
ıran da hakikaten ziraate vereceğimiz ehemmi
yetle mümkün olabileceğine inanıyorum. Vak
tinizi fazla almamak için mâruzâtımı burada 
kesiyorum. Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN —• Bütçe Komisyonu adına Çelik-
baş Fethi. 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA ÇELİKBAŞ 
FETHİ — Muhterem-arkadaşlarım, Encümeni^ 
miz, vaktin darlığı ve raportör arkadaşların 
üzerine aldıkları vazifenin genişliğini düşüne
rek, raportörleri bir rapor hazırlayıp, hazırla-
tmamada muhtar bıraktığı için; rapor (hazırla
mak için geçireceğim vakiti vekâlet çalışmala
rını incelemede geçirmeyi daha uygun gördü
ğümden bir rapor hazırlayamadım. Şimdi en
cümende vermiş olduğum izahatı, Yüksek He
yetinize de önceden vermiş olayım ki benden 
sonra konuşacak arkadaşlar, kolaylık bulsun
lar. 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye iktisadî kal
kınmasına karar verirken evvelâ politikasının 
hedefini tâvin etmelidir. Ziraat Vekâletinin 
bütçesini tetkik ettim. Ta eski devirlerden kal
ma otarş'ik bâzı servisler elyevm «uevcuttur. 
Meselâ Türkiye'de kavuçuk ' araştırması içiır 
konmuş bir masraf vardır, ki Ihâlâ devam edip 
gider. Yıllardır memle'ketre merinos üzerinde 
çalışılmıştır. Bütün dünya kitaplarında An
kara Keçisi adı ile anılan tiftik mevzuu ise 
maalesef ihmal edilmiştir. Merinos, dış piya
salara nispeten çok pahalı olduğu için millî sa
nayimiz, dolayısiyle müstehlikimiz için ağır bir 
yüktür. Beynelmilel ser'best rekalbet sahasında 
saıtış imkânı olan Ankara Keçisi üzerinde ça
lışmaya karar vermek lâzımdır. Türkiye, ikti
sadî politikasında stratejik karar vermek duru
mundadır. Ben şahsan ona kaaniyim ki ; Tür
kiye evvelâ stratejik bir iktisat politikası mı, 
yoksa, beynelmilel piyasada aranan mahsuller 
yetiştirmek ve bunları ihracetmek suretiyle 
halkının refah seviyesini yükseltmek istiyen 
bir politikamı takibedecektir? önce buna ka
rar vermek lâzımdır. Bilhassa müşterek paza
ra girme gayreti içinde bulunuyoruz. Bu sı
rada founa karar vermeye kati zaruret vardır. 
Çünkü müşterek pazara girmeye karar verdi
ğimiz takdirde, önceden hazır olunmazsa neti
cenin daha aleyhe tecelli etmesi mukadderdir. 

413 



1 : 6 25.2. 
Bu pazara girecefeek kendi imkânlarımızı 

ona göre tevcih, etmek durumundayız. Şimdi 
bu >ana hedefler tâyin edildikten sonra da bu 
hedeflere yönelecek bir reorganizasyona ihtiyaç 
vardır. Ziraat Vekâletinin teşkilâtı fevkalâde 
geniştir ve bâzı noktalarda zaman zaman ilâ
veler yapılmış, çeşitli kanunlarla yeni teşekkül
ler kurulmuş olduğu için tam bir koordinasyon 
yoktur ve binnetice çalışmak müessiriyetini 
kaybetmektedir. Bu bakımdan, teşkilâtın tev
cih edilecek hedeflere göre yenibaştan reorga-
nize edilmesi lâzımdır. Bu reorganizasyon için
de Türkiye'nin malî imkânları gözden uzak tut
mamalıdır. Türkiye'nin malî kaynakları maa
lesef çok geniş değildir. Evvelemirde, Türki
ye'nin malî kaynaklarının artırılması hususun
daki politikaya ehemmiyet verilmelidir. Muka
yeselerimizde İngiltere'de şöyledir, İsviçre'de 
böyledir derler. Bütçe Komisyonu umumî ra
porunda gösterdiği gibi, millî gelirde nüfus ba
şına o memleketlerde ne düşüyor, 'bizde ne dü
şüyor, bununda hesaba katılması lâzımdır. İşte 
bu sebeple, Türkiye'nin imkânlarına göre bir 
reorganizasyon düşünülmelidir. Vekâlete faz
la tahsisat verilmesinin umumî politika içinde 
mümkün olduğu kanaatini taşımakla beraber 
tahsisatın mücerret bir mâna taşımadığım, ve
rilen tahsisatın iyi kullanıldığı takdirde, tat
bikatta müsmir neticeler, vereceğine kaani ol
duğumu da ifade etmek isterim. Reorganizas
yon meselesinde Türkiye ne yapmalıdır ve mil
lî gelirinin ne miktarını personeli için ayırma
lıdır ki, amma hizmeti erinin müessiriyetini 
sağlayabilsin. 

Belediye bütçelerinde bu (hususta rakam 
vardır. Ama Devlet bütçesinde yoktur. İşte re-
organ'itfasyon konusunda da önceden muayyen 
kararlara varmak lâzımdır. Aksi takdirde ne 
memurun ferahını, ne de âmme hizmetlerinin 
müessiriyetini artırmaya imkân yoktur. Tarım 
Bakanlığının reorganizasyonu içinde, bütün 
bu meseleler, bir koordinasyon dâhilinde çalı
şan servislerin müessiriyetini artıracak şekil
de organize edilmelidir. Bakanlığın araştırma
da merkeziyetçi, tatbikatta ademî merkeziyet
çi bir sistem içinde bîr organizasyona kavuştu
rulması lâzımdır, kanaatindeyim! 

Nüfusumuz süratle artmaktadır. Bendeniz 
Ziraat Vekâleti bütçesi üzerinde ç'alışır'ken mü
şahede ettim ki nüfus artışına muvazi olarak 
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muayyen maddelerde istihsal artışı yofctur: Ş t 
halde Türkiye evvelâ artan nüfusunun ihtiya
cına muvazi olarak istihsalini artırmalıdır. Fa-
ıcat, ihtiyaçlarda süratle genişlemekte ve insan
lar muayyen şeyleri istihlâk ettikten sonra, bun
dan vazgeçemez hale gelmektedirler. İşte nüfu-
muzun artışı, ihtiyaçların çoğalması hususunda 
Türkiye kalkınmak için bir sıçrama tahtası bul
malıdır.' Benim kanaatime göre Türkiye'de ik
tisadî kalkınman.n sıçrama tahtasını ziraî saha
da bulmaya mecburuz. Ziraî saha derken bunu 
sanayi dış nda da mütalâa etmiyorum. Çünkü 
ziraat ta kendi bünyesi içinde sanayileşmektedir. 

BAŞKAN — Açık oya reylermi vermiyen ar
kadaşlar var mı? Oy toplama muamelesi bitmiş
tir. Buyurun devam edin Çelikbaş. 

ÇELlKBAŞ F E T H İ (Devamla) — Meselâ 
tavuk mevzuu : Arkadaşlar tavuk yetiştirmek 
mevzuunda bugün seri halinde istihsale girişil
miştir. 30 000, 40 000 adedlik makinalarla civ
civ çıkarılmakta ve iki üç ay sonunda 1 kilodan 
i'azla ağırlığı olan tavuklar yetiştirilmektedir. 
j3ugün tavukçuluk sanayindeki yığın istihsal ha
line gelmiştir. Bu bakımdan ziraatçi olmak, sa
nayici olmak gibi bir konu yoktur. Artık bun-
ıar modern iktisadî hayatta ziraat ve sanayi be
raber yürümektedir. İşte bu sebeble zamanı geç
miş bir mevzuu müzakere etmekte fayda görmi-
yerek Türkiye'nin kalkınmasında ziraatin bir sıç
rama tahtası vazifesini görebileceği kanaatine va
rarak bu hususu ortaya koymak istiyorum. Na
sıl Devlet Plânlama Dairesi bir priyorite tesbit 
ederek şunu mu yapalım, bunu mu yapabm, 
şu iş geri kalsın, şundan vazgeçelim diye bir 
çalışma usulüne başvuruyorsa sanayi politikasın
da bâzı priyoriteler tesbit etmek lâzımdır. Ne
leri ne ölçüde daha evvel yapalım ki, mümkün 
olduğu kadar erken netice alalım. Benim dü
şünceme göre arkadaşlar, Türkiye ziraatinde yı
ğmaklar vücuda getirmek lâzım. Nasıl bir ordu 
taarruza geçerken bir merkezi siklet teşkil ediyor
sa, iktisaden geri kalmış memleketlerin bulun
dukları ekonomik vaziyetten daha üstün kademe
lere geçebilmesi için de süratle erken netice ala
cakları yerlerde yığmaklar yapmaları lüzumu
na inanıyorum. Takdirle ifade edeyim ki, Zi
raat Vekâletinde böyle bâzı yığmaklar mevcut-
ur. Meselâ, narenciyede, yaş meyvada ve bun

lara benzer mevzularda böyle bir mesaiye geçil
miştir. 
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Kalkınmada ziraat, sıçrama tahtası vazifesi

ni görecektir, demiştim. Niçin ziraat sıçrama 
tahtası vazifesini görecektir? Sebebi basit. Tür
kiye, şahsî kanaatime göre, kendi imkânları ile 
özlediğimiz hayat standartlarına ulaşma imkânı
na maalesef sahip değildir. Esasen dünyada 
teknik yard:m yapan, kredi yardımı yapan bey
nelmilel müesseseler de kurulmuştur. Ve bugün 
Türkiye'de bu yardımlar dâhilinde pilot mer
kezler kurulmuştur, arkadaşlar. Köyceğiz'de 
böyle bir pilot bölge vardır. Gemlik'te kurul
makta olan sebze ihracatı" pilot istasyonu yine 
bunlardandır. Milletlerarası Gıda ve ihtiyaç 
Maddeleri Teşkilâtı, kısaca PAO, Antalya'da, 
Şarkî Akdeniz kalkınma numune bölgesi üzerin
de çalışmaktadır. Ve nihayet Gönen'de Alman
larla kurulan numune çiftlik bunlardandır. 
Bunlar İkinci Dünya Harbinden sonra ortaya 
konmuş çalışma metotları dâhilinde yapılan ça
lışmalardır. Bütün bunlar gösteriyor ki, ya
bancı dostlarımız, müttefiklerimiz - Türkiye'nin 
kalkınması mevzuunda evvelâ ziraatinize bakalım 
diyorlar. 

Bakanlıkta bir hususu memnuniyetle gördüm. 
Amerikan, İsrail, İsveç ve Fransa teknik yar-
.dunlarından faydalanmaktadır. iktisaden geri 
kalmış, memleketlerin kalkınması için yeni yeni 
yardım müesseseleri kurulmuştur. Kurulmakta 
devam etmektedir. Dünya; kaderini tâyinde 
iktisaden geri kalmış memleketlerin kalkınmasın
da fayda Jmluyor. Dostlarımız ve müttefikleri
miz muayyen sahalarda plânlar yapmak teklif
lerinde bulunduğumuz takdirde, bunların is'afı-
na mütemayil vo taraftar bulunuyorlar. Bakan
lıkta yabancı teknik yardımdan geniş ölçüde is
tifade yoluna girilmiş olduğunu memnuniyetle 
tesbit ettim. Bu sebeple yüksek heyetiniz önünde 
bakanlığı tebrik edeceğim. 

Şlr.ıdi bu hususları' böylece tesbit ettikten 
fconm, mâlûmoîan mevzua' avdet edeceğim. Bu 
mevzuu ziraatimizde yığınak yapmak işidir. 
Türkiye'nin bu yığmak teşkili işinde hareket 
noktası pazar tetkiki olmalıdır. Çünkü, modern 
ekonomik istihsal, piyasa için, pazar için yapıl
maktadır. Kendi istihsali için yaşıyan ev, aile 
ekonomisi, değil fakat pazar ekonomisi. Ziraat, 
Bakanlığımız, muayyen noktalarda' pazar vazi
yetini tetkik ederek yığınaklar yapılmalıdır. Di
yelim ki, taze meyvadan, yaş sebzeden pazar va-
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ziyeti müsait olanlar, hayvan mahsulleri, yağlı 
tohumlar. Bilhassa hayvancılık konusunda bü
yük imkânların bizi beklemekte olduğu kanaatin
deyim. Çünkü, Avrupa'nın hiçbir yerinde biz
deki fiyatlar yoktur. Yalnız bütün bu mevzular
da istihsalimizi gerileten, durduran, bamdolsun 
Millî Korunma Kanunu kalkmış olmakla bera
ber, ikinci bir tehlike halen mevcuttur. Bâzı 
narhlar belediyelerin yetkisi altındadır. Bir^be-
lediyenin veya ilin hudutları içinde bir başka 
vilâyetin ihtiyacına göre kurulmuş olan ziraî 
işletmeler, hayvancılık işletmeleri bulunabilir. 
Fakat fiyatlar idare etmediği takdirde bunlar 
ölmeye mahkûmdurlar. Bunun için Türkiye'de 
millî piyasanın zaıfa uğramasına sebebiyet vere
cek bütün yetkiler ilgililerin elinden alınmalı
dır. Bu olduğu takdirde, Ziraat Vekâletinin fev
kalâde yetişmiş elemanları vardır. Vekâlet mil
letimizle iş birliğini genişlettiği anda memleke
timizde ziraatimizin ve millî iktisadımızın kal
kınmasında büyük ufuklar, açılacağı kanaatin
deyim. Ama iyi bir metot içinde çalışmak şartı 
ile.. ; / , :v 

Ziraatimizde mükemmel teknik mektepler» 
açılmıştır. Fakat masrafları artıyor. Mektepler
den elde edilen netice azalıyor. Bakınız bu ko
nuda nereden nereye gelinmiş : Ziraat okulları 
mezunlarının maliyetleri yıldan yıla mütemadi
yen artıyor? Sayın Hatiboğlu zamanında teşvik 
edilmiş ve fazla-talebe alınmış, bunun neticesi 
1947 de 215, talebe mezun olmuş. Bu rakam düşe 
düşe 1959 da 102 ve 1960 ta 98 talebeye inmiş. 
Bir talebenin maliyet fiyatı yükselmeye başla-
nğşsa, talebe gelmiyorsa, okul çalışmalarının 
müessir çalışma olduğu söylenemez. Bunun gibi 
daha birçolş meseleler» vardır, ki çalışmaların 
müessiriyeti yönünden mutahcı tahkiktir. Fev
kalâde iyi şeyler de gördüm. Memnun öldüm. 
Millî Birlik Komitesinin çıkardığı bir kanunun 
muayyen bir hükmünü isabetli bulmaktayım; 
tereddüdettiğim noktalar da vardır. İktisadî 
Devlet Teşekküllerinin iş , programlarının teşriî 
organın bilgisine sunulması keyfiyeti, iktisadî 
Devlet Teşekkülleri çalışmalarının huzurunuza 
getirilmesi son derece doğru ve güzeldir. Memle
keti iktisadî harabiye götüren İktisadî Devlet 
Teşekküllerinin enflâsyonist tutumları idi. Çok 
tenkid edilen Maliye Bakanlığına bu konuda yar
dımcı olmak icabetmefctedir. 
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Türkiye'nin malî mevzuatı içerisinde, işlerin 

icabı olarak, umumî muvazene dâhilinde döner 
sermâye usulüne gidilmiştir. Öyle katma bütçeli 
daireler var ki; katma bütçelerinin tetkiki huzu
runuzda cereyan eder, bunların bütçelerinden 
çok daha fazla olan döner sermayeleri burada 
müzakere olunmaz; döner sermayeli idarelerin' 
teşkilâtını siz tetkik etmezsiniz; halbuki katma 
bütçede uzunuzadıya konuşulmuştur. Ama dö
ner sermayesi hakkında sathî bir bilgi dışında 
bilgi sahibi olmazsınız. Türkiye'de döner serma* 
ye ile işliyen müesseseler, işletmeler, bunların 
büyük çapta olanları, döner sermayeleri milyon
lara baliğ olanları vardır. Bunların da huzuru
nuzdan geçmesi lâzımdır. Aksi takdirde mura
kabe tam teessüs etmemiş demektir. Misal vere
yim : Döner sermaye ile çalışan idarenin, umumî 
muvazeneden yardımdan müstağni olduğu andan 
itibarpn, «artık bütçede adı sanı kalmıyor, kaybo
luyor. Bakınız nasıl : 1952 yılında Tarım Bakan
lığının döner sermayesi şöyle imiş : 

Sığır yetiştirme 30 bin lira, 
Merinos yetiştirme 100 bin lira, 
Haralar yetiştirme 2 milyon 806 bin lira, 
Bugün bunların hiçbirisi bütçede yoktur. 

Halbuki 8 inökhanenin döner sermayesi 1959 so
nunda 2 418 616 lira. Tarım Bakanlığı tahsi
satı bütçede gördüğümüz rakamlardan ibaret 
değil. Üretme çiftlikleri de var. Onlar da tarım 
alanında mühim çalışmalar yapmaktadırlar. Bu 
itibarla, tarım işlerine verilen para «Jandarma 
Genel Kumandanlığı ile Emniyet Umum Müdür
lüğü bütçelerinin toplamından azdır. Demekte 
isabet yoktur. Katma bütçeli zirâat idareleri 
dışında döner sermayesi fazla idareler de var
dır. Meselâ : 7 harada 42 milyon 998 bin liralık 
döner sermaye vardır. Bu haralar da ziraat ala
nında çalışıyorlar arkadaşlar. ' 

Huzurunuzdan ayrılırken Ziraat Vekâleti
nin bir mesai tarzını tebrik etmeden geçemiye-
ceğim. Türkiye'de büyük bir dert; Vekâletler 
arasında, Umum Müdürlükler arasında ve hat
tâ, bir vekaletin umum müdürlükleri arasında 
koordinasyon kifayetsizliğidir. Arkadaşlar; bu 
umumî hastalık halindedir. Muayyen devreler
de toplanmaya (kanunen mecbur olan heyetler 
bu devre dışında, istişare için dahi toplanamaz
lar. Halbuki Ziraat Bakanlığı içinde fevkalâde 
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hayran kaldığım bir örnek mesai tarzına şahid-
oldum. Bu çalışma pamuk işlerinde oluyor. Bu 
mevzuda vekâletlerarası iş birliği yapılıyor. 
Üniversite ile iş birliği yapılıyor. îş âlemi ile 
iş birliği yapılıyor. Devlet İdaresi, iş âlemi, 
ilim âlemi yanyana geliyorlar. Müzakere edili
yor. Kararlar almıyor ve pamuk işleri bu ka
rarlara göre yürütülüyor. 

Bu çalışmaların müspet neticeleri alınmış 
ibirçok konular halledilmiş, artık pamuk mev
zuunda Türkiye kendi fabrikalarına hammad
de yetiştirebiliyor. Harice pamuk satarak, mem
lekete her yıl mühim miktarlarda döviz temin 
ediyor. 

Memleketimize bunun gibi derhal ele* alın
ması lâzımgelen bir konu da tütündür. Tütün
lerimiz de mühim bir mevzudur. • Aynı mesai 
tarzım®, süratle kavuşturulmalıdır. Yine orman 
mevzuu ve orman mahsullerini kıymetlendirme 
mevzuu da böyle bir iş biirliği ile alınıp yürü
tülmelidir. Çünkü, ormanlarımız, travers bakı
mından Demiryolları, hammaddesi bakımından 
kâğıt fabrikaları, direk bakımından kömür ve 
maden işletmeleriyle ve sair ihtiyaçlar bakımın
dan ayrı görüşlerle işletiliyor. Bütün bunlar 
kül halinde ele alınmalıdır. Benim kanaatime 
göre, pamukta olduğu gibi bir iş birliği mesai
si yaptığımız takdirde birçok müşküllerimizin 
halli mümkün olacaktır. Orman mahsullerinin 
değerlendirilmesi yolundaki mesaiye bir aralık 
başlanmıştı. Bilâhara terk edilmiştir. 

Mâruzâtım burada bitiyor. Arkadaşlardan 
daha başka mevzularda bilgi istiyenler olursa, 
sözcü sıfatiyle Tarım Bakanlığı hizmetlerini 
etrafh tetkika çalışmış ve bu yüzden bütçe ra
porunu yazamamış bir arkadaşınız sıf atiyle, 
etraflı izahat vermeye amadeyim. Bir arkada
şımız Tarım Bakanlığı içindeki Orman Umum 
Müdürlüğünün bir baikanlık haline gelip /gel
memesi mevzuunda durdu. Bu mevzuda hüküm 
verecek bir duruma gelmediğimi komisyonda 
da arz etmiştim. Bunu burada da tekrar et
mekle yetineceğim. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın arkadaşlarım; bundan 

bir saat önce açık oyunuza sunulan Tekel Ge
nel Müdürlüğü 1961 yılı Bütçe Kanununa ve
rilen oyların neticesini arz ediyorum. Bu ka-
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B : 6 25.2.1961 O : 3 
nuna, (172) oy verilmiştir, (171) kabul vardır. inmiştir. Bu sebeple gündemimizde bulunan 
Muamele tamamdır. Tasarı kabul edilmiştir. ! konuya bugün saat 9,45 te devam etmek üzere 

157 numaralı Kanunun 17 nci maddesinde j oturumu 'kapıyorum. 
gösterilen salt çoğunluk* şu dakikada üçte ikiye \ Kapanma saati : 00,30 
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KURUCU MECLÎS 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1961 yılı Bütçe kanunu tasarısına verilen oyların neticesi : 
[Kanun (11) Millî Birlik Komitesi Üyesi ve (177) Temsilciler Meclisi Üyesinin kabul oyiyle 

onanmıştır.] 

T. C. Mîllî Birlik Komitesi üyeleri 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

— K — 
Kaplan Kadri 
Karavelioğlu Kâmil 
Kuytak Fikret 

— A — 
Adalan Şevket 
Akadlı Lûtfi 
Akan Atalay 
Akar Ahmet 
Akbıyıkoğlu Ali Rıza 
Aksal ismail Rüştü 
Aksoley Mebrure 
Aktepe Münir 
Akyavaş Halil 
Akyurt Nurettin 
Akyüz Abdülkerim 
Aldoğan Sadık 

Üye sayısı 23 
Oy verenler l l 

Kabul edenler : 1 ı 
Reddedenler 0 
Çekinserler 0 

Oya katılmıyanlar 12 
Açık üyelikler 0 

[Kabul edenler] 

Küçük Sami 

_ 0 — 

O'Kan Sezai (I. A) 

özdilek Fahri 
özgüneş Mehmet 
Özgür Selâhattin 
özkaya Mehmet Şükran 

Temsilciler Meclisi üyeleri 
Üye sayısı : 273 

Oy verenler : 189 
Kabul edenler : 177 

Reddedenler : 9 
Çekinserler 3 

Oya katılmıyanlar : 84 
Açık üyelikleı ; 0 

[Kabul edenler] 
Alişiroğlu Osman 
Altuğ Abdurrahman 
Argun Tahsin 
Arıkan Vedat 
Arna Fuat 
Artus Âmil 

. Asbuzoğlu Şevket 
Aşkın Fethi 
Ataman Hüseyin 
Atılgan Ahmet 
Aybar Raif 
Aydın Ahmet Cevdet 
Aysan Şevki 

— B — 
Baban Cihad 
Baltacıoğlu Zeki 
Başaran Kâmil 
Başer Adnan 
Başman Avni 
Batur Suphi 
Baydur Mehmet 
Baykal Bekir Sıtkı 
Bekata Hıfzı Oğuz 
Belen Fahri 
Belger Nihat Reşat 
Beşe Hakkı Kâmil 

— T — 
Tunçkanat Haydar 

— Y — 
Yıldız Ahmet 

Beşerler Mehmet Raşit 
Bilge Necip 
Bilgen Süleyman 
Binark Hikmet 
Boransü Etem 
Bölükbaşı Osman 

_ C _ 
Cengiz Hızır 

- ç -
Çağa Esat 
Çağatay Nazif 
Çağlar Behçet Kemal 
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Çakıroğlu İsmail Sel
çuk 
Çini Rifat 
Çullu Mahmut Tekin 

— D — 
Demiray Ahmet 
Demirlioğlu Nef'i 
Dicleli Vedat 
Dilek, Erol 
Dinekli Mustafa 
Dizdaroğlu Vahap 
Duman Necati 
Dursunoğlu Cevat 

• — E — 

Egeli Yusuf Adil 
Eğin Şerafettin Yağar 
Ekitler Şükûfe 
Elgün Fethi 
Engin Lûtfi. 
Ercan Abdullah 
Erel Ali 
Erençin Zihni 
Ergin Feridun . 
Ergin Sait Naci 
Ergönenç AÎaettin 
Ergüven Nedim 
Erkut Halil Sezai 
Eroğlu Hamza 
Ersoy Bahir 
Ertamk Adnan 
Esen İlhan 
Esengin Kenan 

— p — 
Feyzioğlu Bedî 
Feyzioğlu Turnam 
Fırat Fehim 

— G -
Gençosman Kemal Zeki 
Gerger Vasfi 

Göğüs Abdülkadir 
Göğüs Ali İhsan 
Göker Mehmet 
Göle Turgut 
Güley Ferda 
Günaltay Şemsettin 
Günay Rahmi 
Gürler Şahap 
Gürman Abdurrahman 
Nafiz 
Gürün Muhittin 
Güven Ferit Celâl 

— H — 
Hatiboğlu Şevket Raşit 
Hazerdağlı Mehmet 
Salim 
tloeaoğlu Ahmet Sırrı 

— I — 
[şıtan Rıza 

— î -
İnan İsmail 

. — K — 
Kabadayı İhsan 
Kaflı Kadircan 
Kalüstyan Hermine 
Karafakıoğlu Bedri 
Karahasan Ömer 
Karamüftüoğln Ahmet 
Karaosmanoğlu F. Lûtfi 
Kınık Nuri 
Kızıloğlu Muharrem 
İhsan (B.) 
Kitapçı Şahap 
Kocatopçu Şahap 
Koper Dâniş • 
Köprülü Orhan 
Köseoğlu Ahmet 
Kumbasar Mehmet Ali 
Kumrulu Zeki 

Kuran Alp 
Kurutluoğlu Sahir 

— L — 
Laskaris Kaludi 

— M — 
Melen Ferid 
Mersinli Orhan 
Mumcuoğlu Hayri 

' - N — 
Nalbantoğlu Fazıl 

— O — 
Okyay Abdülkadir 
Onat Arif Hikmet 
Orbay Kâzım 
Oıhon Hamdi 
Otan Hüseyin 

— Ö -
ödül Atıf 
Ö?at İhsan 
öğünç Feridun Şakir 
Öktem İbrahim 
önalp Halim 
öymen A İtan 
özbay Mehmet 
özdü İlhan 
özfakih FaMh 
özkol Mazhar 
öztrak Orhan 
öztürk Seyfi 

— p — 
•Pamir Fikret 
Pamukçu Mahir 
Perk Hayrettin Şakir 
Pirinçcioğlu Vefik 

'— S — 
Sağıroğlu Adil 
San Necip 
Sancar İlhamı " 
Satır Kemal 

Serim Ethem 
Soyer Dündar 
Soysal Emin 
Soysal llhami 
Sökmen Enver 

- Ş . _ 
Şener Ahmet 
Şengün Mehmet 

— ,T — 
Tandal Salâhattin 
Tardu Reşat 
Taşman Derviş Sami 
Tekiner Zeki < 
Tengirşenk Yusuf Ke
mal 
Tez Hasan 
Toközlü Âdil 
Toplu Abdülhadi 
Tosun Osman 
Tunaya Tarık Zafer 
Tuncel Bedrettin 
Türkmen Salih 
Türkoğlu Kemal 

_ U — 
Ulusoy Hüseyin 

- Ü -
Üstün Feridun 

— Y — 
Yavuz Cemal 
Yavuz Fehmi 
Yıldırım Cemal 
Yılmaz Asım 
Yörük Abdülhak Kemal 
Yurdabayrak Avni 
Yurdakul Daniş 
Yücebilgin Yusuf Ziya 

— Z — . . 
Zaimoğlu Galip Kenan 
Zamangi) Cahit 

KURUCU MECLİS 

Akdağ Burhan 
Doğukan Suphi 
Elmas İmadettin 

[Reddedenler] 
Erdem Sadi 
tpşiroğlu Abdullah 
Koksal Feyyaz 

Sargınalp Nihat 
Sungur Celâl 
Vardarlı Âdil 

— 419 — 
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[Çekinserler] 

Çelikbaş Fethi 
Savaş Selâmi 
Tokbey Sadettin 

T. 0. Millî Birlik Komitesi üyeleri 
[Oya hatılmıyanlar] 

Gürsel Cemal (Dev. 
ve Hük. Bşk.) 

~ A — 
Acunıer Ekrem (t. A) 
Aksoyoğlıı Refet 
Ataklı Mucip 

~ ç ~ 
Çelebi EmanuUah 

— E — 
Ersü Vehbi 

— G — 
Gürsoytrak Suphi 

— K — 
Karaman Suphi 
Koksal Osman 

__ M _ 
Madanoğlu Cemal 

— ü — 
Ulay Sıtkı 

— y — 
Yurdakuler Muzaffcı 

Temsilciler Meclisi üyeleri 
[Oya hatılmıyanlar] 

— A — 
Akçasu Necmi 
Aksoy Muammer 
Alankuş Muzaffer (B). 
Alican Ekrem 
Alpaslan Fehmi 
Altınsoy Mehmet 
Ardahan Babür 
Ardıçoğlu Nurettin 
irkan Ferhan 
Atalay f>ım 
Aveıoğlu Doğan 

— B — 
Bakşık Şeref 
Barlaa Cemil Sait 
Batırbaygil Remziye 
Bayazıt Kemali (î.) 
Bayındır Rauf 
Baykam Suphi 
Bilgin Ahmet 
Biran Lûtö 
Bora Arslan 
Burak Ratıp Tahir 

_ . c — 
Coşar Ömer Samih 
Coşkun Alev 

- ç -
Çolakoğlu Bahri 

— D — 
Dağlı Hazım 
Doğan Avni 

— E — 
Ecevit Bülent 
Ekşi Oktay 
Erdinç Sait 
Eyüboğlıı Cemal Reşit 

— p _ 
Feyzioğlu Yavuz 

_ G — 
Geboloğlu Cevdet 
Giritli îsmet 
Gökçen- Rauf 
Gökdoğan Mukbil (B.) 
Göksu Rıza 
Gül ek Kasım 
Güneş Turan 
Güven Fer ruh 

— H — 
Hazer Mehmet 

- î -
Inan M. Rauf 
înan Şefik 
tnönü îsmet (I.) 

— K ~ 
Kapani. Münei 
İv a rai Enver Ziya 

Karamustaf aoğlu Yekta 
Karaosmanoğlu Yakup 
Kadri (I.) 
Kepir Mustafa 
Kırca Coşkun 
Kırker Enver 
Koperler Tevfik Kâmil 
(I.) 
Kök Enver 
Kurdaş Kemal (B.) 
Küley Muin 
Kümbetlioğlu Hikmet 
(t) 

— M — 
Müezzinoğlu Ziya 

— 0 — 
Oğuz Ahmet 
O'Kan Zekâi 
Omay İbrahim Saffet 
Onur Hüseyin 

— ö -
Ozal Rüştü (B.) 

'özdenoğlu Şinasi 
özmen Halil 

— P — 
Paksüt Emin 

_ S — 
Sarıca Ragrp 

Sarper Selim (B.) 
Savcı Bahri 
Selek Hulusi 
Senil îbrahim (I.) 
Siren Celâl Sait 
Sirmen Mustafa 
Soysal Mümtaz 

- 9 - ' 
Şişman Mehmet 

_ T — 
Tahtakılıç Ahmet (B.) 
Tönük Vecihi 
Turhan Vahit 
Tüzel Cafer 
Tüzem on Ekrem (1.) 

— U — 
Ulutaş İsmail 

- Ü ^ -
Üııer Ragıp (B.) 

__, V — 
Velidedeoğlu Hıfzı Vel-
det 

_ Y — 
Yazır Bahri 
Yetkin Nüvit 

_ Z — 
Zeytiııoğlu Nasır (B.) 

<+** 
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KURUCU MECLİS 
Karayolları Genel Müdürlüğü 1961 yılı Bütçe kanunu tasarısına verilen oyların sonucu : [Kanun 
(9) Millî Birlik Komitesi Üyesi ve (166) Temsilciler Meclisi Üyesinin kabul oyiyle onanmıştır.] 

T. C. Millî Birlik Komitesi üyeleri 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık üyelikler 

23 
9 
9 
•0 

0 
] l 

— K — 
Kaplan Kadri 
Karavelioğlu Kâmil 
Kuytak Fikret 

[Kabul edenler] 
Küçük Sami 

- Ö -
özdilek Fahri 
özgüneş Mehmet 

(Kanua kabul edilmiştir.) 

özgür Selâhattin 
özkaya Mehmet Şükran 

— T — 
Tunçkanat Haydar 

• — A — 

Adalan Şevket 
Akadlı Lûtfi 
Akan Atalay 
Akar Ahmet 
Akbıyıkoğlu Ali Rıza 
Aksal İsmail Rüştü 
Aksoley Mebrure 
Aktepe Münir 
Akyurt Nurettin 
Akyüz Abdülkerim 
Aldoğan Sadık 
Alişiroğlu Osman 
Altuğ Abdurrahman 
Ankan Vedat 

Temsilciler Meclisi üyeleri 
Üye sayısı : 273 

Oy verenler : î 87 
Kabul edenler : 167 

Reddedenler : 16 
Çekinserler 4 

Oya katılmıyanlar : 86 
Açık üyelikler : 0 

[Kabul edenler] 
Arkan Fe^ban 
Artus Âmil 
Asbuzoğlu Şevket 
Aşkın Fethi 
Ataman Hüseyin 
Atılgan Ahmet 
Aybar Raif 
Aydın Ahmet Cevdet 
Aysan Şevki 

_ B — 
Baban Cihad 
Başaran Kâmil 
Başer Adnan 
Başman Avni 
Batur Suphi 

Baykal Bekir Sıtkı 
Baykam Suphi 
Bekata Hıfzı Oğuz 
Belen Fahri 
Belger Nihat Reşat 
Beşe Hakkı Kâmil 
Beşerler Mehmet Raşit 
Bilge Necip 
Bilgen Süleyman 
Binark Hikmet 
Boransü Etem 
Bölükbaşı Osman 

_ C — 
Cengiz Hızır 

Çağa Esat 
Çağatay Nazif 
Çağlar Behçet Kemal 
Çakıroğlu İsmail Sel
çuk 
Çini Rifat 
Çullu Mahmut Tekin 

— D — 
Demiray Ahmet 
Demirlioğlu Nef'i 
Dicleli Vedat 
Dilek Erol 
Dinekli Mustafa 
Dizdaroğlu Vahap 

— 421 — 
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Doğukan Suphi 
Duman Necati 
Dursunoğlu Cevat 

— E — 
Egeli Yusuf Adil 
Eğin Şerafettin Yaşar 
Ekitler Şükûfe 
Elgün Fethi 
Erel Ali 
Erençin Zihni 
Ergin Feridun 
Ergin Sait Naci 
Ergönenç Alaettin 
Ergüven Nedim 
Erkut Halil Sezai 
Eroğlu Haraza 
Ersoy Bahir 
Ertanık Adnan 
Eseri İlhan 

Feyzioğlu Bedî 
Feyzioğlu Turhan 
Fırat Fehim 
~ ~ _ G — 
Gençosman Kemal Zeki 
Gerger Vasfi 
Göğüs Abdülkadir 
Göğüs Ali îhsan 
Göle Turgut 
Günaltay Şemsettin 
Günay Rahmi 
Gürler Şahap 
Gürman Abdurrahman 
Nafiz 

Gürün Muhittin 
Güven Ferit Celâl 

— H — 
Hatiboğlu Şevket Raşit 
Hazerdağlı Mehmet 
Salim 
Hocaoğlu Ahmet Sırn 

— I — 
Isıtan Rıza 

İnan ismail 
_ K.— 

Kaflı Kadircan 
Kalüstyan Hermine .» 
Karafakıoğlu Bedri 
Karahasan Ömer 
Karamüftüoğhı Ahmet 
Karaostnanoğlu F. Lûtfi 
Kınık Nuri 
Kırker Enver 
Kızıloğlu Muharrem 
İhsan 
Kitapçı Şahap 
Kocatopçu Şahap 
Koper Dâniş 
Köprülü Orhan 
Köseoğlu Ahmet 
Kumbasar Mehmet Ali 
Kumrulu Zeki 
Kuran Alp 
Kurutluoğlu Sahir 

— L — 
Laskaris Kaludi 

— M — 
Melen Ferid 

Mersinli Orhan 
Mumcuoğlu Hayri 
Müezzirro-ğlu Ziya 

— N — 
Nalbantoğlu Fazıl 

— O — 
O'Kan Zekâi 
Okyay Abdül kadir 
Onat Arif Hikmet 
Orbay Kâzım 
Orhon Hamdı 

— Ö -
ödül Atıf 
ögat İhsan 
öktem ibrahim 
ön alp Halim 
öymen Mtan 
özal Rüştü 
özbay Mehmet 
özdil İlhan 
ö^fakih Fakih 
özkol Mazhar 
öztrak Orhan 

— P — 
Pamukçu Mahir 
Perk Hayrettin Şakir 
Pirinçeioğlu Vefik 

— S — 
Sağıroğlu Adil 
San Necip 
Sancar llhami 
Satır Kemal 
Serim Ethem 
Soyer Dündar 
Soysal Emin 

Soysal llhami 
Sökmen Enver 

~ Ş -
Şengün Mehmet 

— T — 
Tandal Salâhattin 
Tardu Reşat 
Taşman Derviş Sami 
Tekiner Zeki 
Tengirşenk Yusuf Ke
mal 
Tez Hasan 
Toközlü Âdil 
Toplu Abdülhadi 
Tosun Osman 
Tunaya Tarık Zafer 
Türkmen Salih 
Türkoğlu Kemal 

_ T J — 
Ulusoy Hüseyin 

- * -
Üstün Feridun 

— Y — 
Yavuz Cemal 
Yavuz Fehmi 
Yıldırım Cemal 
Yılmaz Asım 
Yörük Abdülhak Kemal 
Yurdabayrak Avni 
Yurdakul Danış 
Yücebilgin Yusuf Ziya 

— Z — 
Zaimoğlu Galip Kenan 
Zamangil Cahit 

KUBUCU MECLİS 

Akdağ Burhan 
Akyavaş Halil 
Argun Tahsin 
Elmas İmadettin 

Şngin Lûtfi 
Erdem! Sadi 
&öker Mehmet 
Güley Ferda 

[Reddedenler] 
Ipşiroğlu Abdullah 
Koksal Feyyaz 
Otan Hüseyin 
öztürk Seyfi 

Sargınâ*lp Nihat 
Sungur Celâl 
Şener Ahmet 
Vardarlı Âdil 

Baltacıoğlu Zeki 
Çelikbaş Fethi 

[Çekinserler] 
Savaş Seliâmi 
Tokbey Sadettin 

— 422 — 
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T. C. Millî Birlik Komitesi üyeleri 

[Oya katilmiyanlar] 
.Gürsel Cemal (Dev. 
ve Hük. Bşk.) 

— A — 
Acuner Ekrem (î. A) 
Aksoyoğlu Eefet 
Ataklı Mucip 

— A — 
Akçasu Necmi 
Aksöy Muammer 
Alankuş Muzaffer (B.) 
Alican Ekrem 
Alpaslan Fehmi 
Aitmsoy Mehmet 
Ardahan Babür 
Ardıçoğlu Nurettin 
Arna Fuat 
Atalay Sırrı 
Avcıoğlu Doğan 

— B — 
Bakşık Şeref 
Barlas Cemil Sait 
Batırbaygil Remziye | 
Bayazıt Kemali (I.) 
Bay dur Mehmet (B.) 
Bayındır Rauf 
Bilgin Ahmet 
Biran Lûtfi 
Bora Arslan 
Burak Ratıp Tahir 

_ C — 
Coşar Ömer Samih 
Coşkun Alev-

Çolakoğlu Bahri 

Çelebi Emanullah 

— E — 
Ersti Vehbi 

— G — 
Gürsoytrak Suphi 

— D -
Dağlı Hazım 
Doğan Avni 

_ E — 
Ecevit Bülent 
Ekşi Oktay 
Ercan Abdullah 
Erdinç Sait 
Esengin Kenan 
Eyüboğlu Cemal Reşit 

• — F — 

Feyzioğlu Yavuz 
— G — 

Geboloğlu Cevdet; 
Giritli İsme1; 
Gökçen Rauf 
Gökdoğan Mukbil (B.) 
Göksu Rıza 
Gülek Kasım 
Güneş Turan 
Güven Ferruh 

— H — 
Hazer Mehmet 

İnan M. Rauf 
înan Şefik 
İsmet İnönü (î.) 

— K — 

— K -
Karaman Suphi 
Koksal Osman 

— M -
Madanoğlu Cemal 

. — O — 
O'Kan Sezai (I. A) 

Kabadayı İhsan 
Kapani Münci 
Karal Enver Ziya 
Karamustaf aoğlu Yekte 
Karaosmanoğlu Yakup 
kadri (t) 
Kepir Mustafa 
Kırca Coşkun 
Koperler Tevfik Kâmil 
(t) 
Kök Enver 
Kurdaş Kemal (B.) | 
Küley Muin I 
Kümbetlioğlu Hiıkmt 
(t) 

— O — 
Oğuz Ahmet 
Omay İbrahim Saffet 
Onur Hüseyin 

— Ö -
öğünç Feridun Çakir 
özdenoğlu Şinasi 
özmen Halil 

— P — 
Paksüt Emin 
Pamir ^Fikret I 

— S — 
Sarıca Ragıp 

_ ü — 
Ulay Sıtkı 

' — Y — 
Yıldız Ahmet 
yurdakuîer Muzaffer 

Sarper Selim (B.) 
Savcı Bahri 
Selek Hulusi 
Senil İbrahim (1.) 
Siren Celâl Sait 
Sirmen Mustafa 
Soysal Mümtaz 

- 9 -
Şişman Mehmet 

_ . T — 
TaMakılıç Ahmet (B.) 
Tönük Vecihi 
Tuncel Bedrettin 
Turhan Vahit 
Tüzel Cafer 
Tüzemen Ekrem (B.) 

ülutaş İsmail 
_ Ü -

Ûner Ragıp (B.) 
_ V — 

Velidedeoğlu Hıfzı Vel-
det 

- y _ 
Yazır Bahri 
Yetkin Nüvit 

Zeytinoğlu Nftsır (B.) 

Temsilciler Meclisi üyeleri 

[Oya katilmiyanlar] 
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KURUCU MECLÎS 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1961 y h Bütçe kanunu tasarısına verilen oyların neticesi: 
[Kanun (14) Millî Birlik Komitesi Üyesi ve (172) Temsilciler Meclisi Üyesinin oyiyle onanmıştır] 

T. C. Millî Birlik Komitesi üyeleri 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

;,: 

— A — 
Aksoyoğlu Refet 
Ataklı Mucip 

— G — 7 ' 
Gürsoytrak Suphi 

— A — 
Adalan Şevket 
Akadlı Lûtfi „ 
Akan Atalay 
Akar Ahmet 
Akbıyıkoğlu Ali Rıza 
Akdağ Burhan 
Aksal İsmail Rüştü 
Aksoley Mebrure 
Aktepe Münir 
Akyurt Nurettin 
Akyüz Abdülkerim 

Üye sayısı : 23 
Oy verenler : l 4 

Kabul edenkr : l 4 
Reddedenler •: () 
Çekinserlet* : () 

Oya katılmıyanlar 9 
Açık üyelikler 0 

[Kabul edenler] 

— K — 
ftaplan Kadri 
Karaman Suphi 
Karavelioğlu Kâmil 
Koksal Osman 

Kuytak Fikret 

— M — 
Madanoğlu Cemal 

~_ ö -
Özdilek Fahri 

Temsilciler Meclisi üyeleri 
Üye sayısı : 27 3 

* Oy verenler : i 7 5 
Kabul edenler : 172 

Reddedenler : 1 
Çekinserler : 2 

Oya katılmıyanlar : 98 
Açık üyelikler : () 

[Kabul edenler] 
Alankıış Muzaffer 
Aldoğan Sadık 
Alişâroğlu Osman 
Altuğ Abdurrahman 
Ardahan Babür 
Arkan Ferhan 
Artus Âmil 
Asbuzoğlu Şevket 
Aşkın Fethi 
Atalay Sırrı 
Ataman Hüseyin 
Arsan Şevki 

_ B — 
Baltacıoğlu Zeki 
Başaran Kâmil 
Başman Avni 
Batırbaygil Remziye 
Batur Suphi 
Baydur Mehmet 
Bayındır Rauf 
Baykal Bekir Sıtkı 
Bay kam Suphi 
Bekata Hıfzı Oğuz 
Belen Fahri 

Özgüneş Mehmet 
özgür Selâhattin 

T 
Tunçkanat Haydar 

_ Y — 
Yurdakuler Muzaffer 

Belger Nihat Reşat 
Beşe Hakkı Kâmil 
Beşerler Mehmet Rafit 
Bilge Necip 
Bilgen Süleyman 
Boransü Eteni 
Bölükbaşı Osman 

— C — 
Cengiz Hızır 
Coşar Ömer Samih 
Coşkun Alev 
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Çağa Esat 
Çağatay Nazif 
Çağlar Behçet Kemal 
Çakıroğlu, ismail Selçuk 
Çelikbaş Fethi 
Çini Rif at 
Çullu Mahmut Tekin 

_ D — 
Demiray Ahmet 
Demirlioğlu Nef'i 
Dicleli Vedat 
Dilek Erol 
Dinekli Mustafa 
Doğukan Suphi 
Duman Necati 
Dursunoğlu Cevat 

— E — 
Ecevit Bülent 
Egeli Yusuf Âdil 
Ekitler Şükûfe 
Elgün Fethi 
Elmas Imadettin 
Engin Lûtfi 
Ercan Abdullah 
Erdem Sadi 
Erdinç Sait 
Erel Ali 
Ergüven Nedim 
Erkut Halil Sezai 
Eroğlu Hamza 
Ersoy Bahir 
Ertanık Adnan 
Esen ilhan 

— G — 
Gençosıman Kemal ZeM 
Gerger Vasfi 
Göğüs Abdülkadir 

B : 6 25.2 
Göğüs Âli ihsan 
Göker Mehmet 
Göle Turgut 
Güley Ferda 
Günaltay Şemsettin 
Gürler Şahap 
Gürnıan Abdurrahman 
Nafiz 
Gürün Muhiıttiri 
Güven Ferit Celâl 
Güven Ferrııh 

_ H _ 
Hatiboğlu Şevket Raşit 
Hazer Mehmet 
Hazerdağlı Mehmet 
.Salim 
Hocao*ğlu Ahmet Sırrı 

_ I _ 
Isıtan Rıza 

— î -
înan ismail 
tnan M. Rauf 
inan Şefik 
îpşiroğlu Abdullah 

— K — 
Kabadayı ihsan 
Kaflı Kadircan 
Kalüstyan Hermine 
Karafakıoğlu Bedri 
Karahasan Ömer 
Karamustaf aoğlu Yekta 
Karamüftüoğlu Ahmet 
Karaosmanoğlu F. Lûtfi 
Kepir Mustafa 
Kınık ̂ Nuri 
Kırker Enver 
Kitapçı Şahap 
Kocatopçu Şahap 

1961 O : 3 
Koper D&niş 
Kök Enver 
Koksal Feyyaz 
Köprülü Orhan 
Köseoğlu Ahmet 
Kumbasar Mehmet Ali 
Kumrulu Zeki 
Kurutluoğlu Sahir 

— L — 
Laskaris» Kaludi 

- M -
Melen Ferid 
Mumcuoğlu Hayri 

_ N — 
Nalbantoğlu Fazıl 

— O — 
Okyay Abdülkadir 
Omay ibrahim Saffet 
Orhon Hamdi 
Otan Hüseyin 

- Ö -
ödül Atıf 
ögat ihsan 
öktem ibrahim 
önalp Halim 
özal Rüştü 
özbay Mehmet 
Özfakih Fakih 
özkol Mazhar 
öztrak Orhan 
öztürk Seyfi 

— P — 
Pamir Fikret 
Pamukçu Mahir 
Perk Hayrettin Şakır 
Pirinçcioğlu Vefik 

_ , S — 
San Necip 

Sanear Ilhami ' , 
Sargınalp Nihat 
Satır Kemal 
Serim Ethem 
Sirmen Mustafa 
Soysal Emin 
Soysal Ilhami 
Sökmen Enver 

— Ş -
Şener Ahmet 
Şengün Mehmet 

— T — 
Tahtakılıç Ahmet 
Tandal Salâhattin 
Tardu Reşat 
Tekiner Zeki 
Tengirşenk Yusuf 
Kemal 
Tez Hasan 
Töközlü Âdil 
Toplu Abdülhadi 
Tosun Osman 
Tuncel Bedrettin 
Türkmen Salih 
Tüzemen Ekrem 

Ulusoy Hüseyin 
Ulutaş ismail 

— Y — 
Yavuz Fehmi 
Yazır Bahri 
Yılmaz Asım 
Yurdakul Daniş 
Yücebilgin Yusuf Ziya 

— Z — 
Zaimoğlu Galip Kenan 
Zamangil Cahit 

KURUCU MECLİS 
[Reddedenler] 

Sungur Celâl 

[Çekinserler] 
Binark Hikmet 
Fırat Fehim 
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B : 6 25,2.1961 O : 3 
T. C. Mülî Birlik Komitesi üyeleri 

[Oya kattlmıyanlar] 
Gürsel Cemal (Dev. 
ve Hük. B|k.) 

. - A — 
Acuııor Ekrem (î. A) 

- ç ~ 
Celebi Emanullah 

— E — 
Ersü Vehbi 

— K 
Küçük Sami 

— O — 
O'Kan Sezai (î. A) 

Özkaya Mehmet Şükran 
— ü — 

Ulay Sıtkı 
_ Y — 

Yıldım Ahmet 

Temsilciler Meclisi üyeleri 
[Oya kattlmıyanlar] 

_ A — 
Akçasu Necmi 
Aksoy Muammer 
Akyavaş Halil 
Alican Ekrem 
Alpaslan Fehmi 
Altmsoy Mehmet 
Ardıçoğlu Nurettin 
Argun Tahsin 
Arıtan Vedat 
Arna Fuat 
Atılgan Ahmet 
Avcıoğlu Doğan 
Ayba/r Raif 
Aydın Ahmet Cevdet 

B 
B. Baban Cihad 

Bakşık Şeref 
Bari as Cemil Sait 
Başer Adnan 
Bayazıt Kemalî (1.) 
Bilgin Ahmet 
Biran Lûtfî 
Bora Arslan 
Burak Batıp Tahir 

Çolakoğlu Bahri 
— D — 

Dağlı Hazım 
Dizdaroğlu Vahap 
Doğan Avni 

Eğin Şerafettin Yaşar 
Ekşi Oktay 
Erençin Zihni 
Ergin Feridun 
Ergin Sait Naci 
Ergönenç Alaettin 
Esengin Kenan 
Eyuboğlu Cemnl Reşit 

- , F — 
Feyzioğlu Bedî 
Feyzioğlu Turhaın 
Feyzioğlu Yavuz 

_ G — 
Geboloğlu Cevdet 
Giritli İsmet 
Gökçen Rauf 
Gökdoğan Mukbil (B.) 
Göksu Rıza 
Güîek Kasım 
Günay Rahmi 
Güneş Turan 

İnönü tsmet (1.) 

- , K — 
Kapanı Münci 
Karal Enver Ziya 
Karaosmanoğlu Yakup 
Kadri (1.) 
Kırca Coşkun 

Kızıloğlu Muharrem 
İhsan (B.) 
Koperler Tevfilt Kâini] 
do 
Kuran Alp 
Kurdaş Kemal (B.) 
Küley Muin 
Kümbetlioğlu Hikmet 
(D 

_ M — 
Meımnli Orhan (B.) 
•Muezzinoğlu Ziya 

_ O — 
Oğuz Ahmet 
O'Kan Zekâi 
Onat Arif Hikmet 
Onur Hüseyin 
Orbay Kâzım 

~ Ö -
öğünc Feridun Şakir 
övmen Altan 
özdenoğlu Şinasi 
ösdil ilhan 
özmen Halil 

_ p — 
Pa.ksüt Emin 

- S -
Sağıroğlu Adil 
Salıca Ragıp 
Sarper Selim (B.) 
Savaş SeMmi , 

Savcı Bahri 
Selek Hulusi 
Seni] İbrahim (t.) 
Siren Celâl Sait 
Soyer Dündar 
Soysal Mümtaz 

— Ş __ 
Şişman Mehmet 

— T — 
Taşman Derviş Sami 
Tokbey Sadettin 
Tönük Veeihi 
Tunaya Tarık Zafer 
Turhan Vahit 
Türkoğlu Kemal 
Tüzel Cafer 

- Ü ~ 
Üner Ragıp (B.) 
Üstün Feridun 

_ V — 
Vardarlı Âdil 
Veljdedeoğlu Hıfzı 
Veldet 

— Y — 
Yavuz Cemal 
Yetkin Nüvit 
Yıldırım Cemal 
Yörük Abdülhak Kemal 
Yurdabayrak Avni 

— Z — 
Zeytinoğlu Nasır • (B.) 



B : 6 25.2.1961 O : 3 

KURUCU MECLÎS 
Tekel Genel Müdürlüğü 1961 yılı Bütçe kanunu tasarısına verilen oyların sonucu : [Kanun (11) 

Millî Birlik Komitesi Üyesi ve (160) Temsilciler Meclisi Üyesinin kabul oyiyle onanmıştır.] 

T. C. Millî Birlik Komitesi üyeleri 
(Kanun kabul edilmiştir,) 

— A -
Ataklı Mucip 

— K -
Kaplan Kadri, 

Akadh Lriitfi 
Akan Atalay 
Akar Ahmet 
Akbıyıkoğltı AK Rıza 
Akdağ Burhan 
Aksal ismail Rüştü 
Aksoley Mebrare 
Aktepe Münir 
Akyurt Nurettin 
Akyüz Abdülkerim 
Alankuş Muzaffer 
Aldoğan Sadık 
Alişiroğlu Osman 

Üye sayısı : 
Oy verenler 

t Kabul trenler 
Reddedenler 
Oekinserler 

Oya katümıyanlar 
Açık üyeliler 

23 
"11 

11 
0 
0 

12 
0 

[Kabul edenler] 
I Karaman Suphi 1 

Karavelioğlu Kâmil 
Koksal Osman 

1 Kuytak Fikret 

- Ö — 
özdilek Fahri 
özgüneş Mehmet 
özgür Selâhattin * j 

Temsilciler Meclisi üyeleri 
Üye sayısı 

öy verenler 
Kabul edenler 

Reddedenler 
ÇeMnserler 

Oya katümıyanlar 
Açık üyelikler 

• 273 
. 161 
: 160 
: 1 

0 
: 112 
: 0 

(Kabul edenlsr] 
1 AJtıığ Abdurrahman 
I Ardahan Babür 

Arkan Ferhan 
I Artus Âmil 

Asbuzoğlu Şevket 
Aşkın Fethi 
Ataman Hüseyin 

1 Aysan Şevki 

— B — 
I Baban Cihad 
1 Baltacıoğlu Zeki 

Başaran Kâmil 
1 Başman Avni 

Batı rbaygit Rem/.iyc 
Batar Suphi 
Bayındır Rauf 
Baykal Bekir Sıtkı 
Baykam Suphi 
Bekâta Hıfzı Oğuz 
Belen Fahri 
Belger Nihat Reşat 
Beşe Hakkı Kâmil 
Beşerler Mehmet Raşit 
Bilge Necip 
Bilgen Süleyman 
Boransü Etem 
Böli ikbaşı Osman 

Özkaya Mehmet Şükran 
m 

— T — 
Tunçkanat Haydar 

- 0 — 
Coşar Ömer Samih 
Coşkun Alev 

- ç -
Çağa fisat 
Çağatay Nazif 

1 Çağlar Behçet Kemal 
Çakıroğlu İsmail Sel
çuk 
Çelikbaş Fethi 

— D — 
Dağlı Hazım 
Demiray Ahmet 
Demirlioğhı Neft * 
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Dicleli V®dat 
Dilek Erol 
Dinekli Mustafa 
Dizdaroğlu Vahap 
Doğukan Suphi 
Duman Necati 
Dursunoğlu Cevat 

_ E — 
Ecevit Bülent 
Egeli Yusuf Adil 
Ekitler Şükûfe 
Elgün Fethi 
Engin Lûtfi 
Ercan Abdullah 
Erdem Sadi 
Erel Ali 
Ergin Feridun 
Ergüveû Nedim 
Erkut Halil Sezai 
Eroğlu Hamza 
Ersoy Bahir 
Ertanık Adnan 
Esen îlhan 
l-îsengin Kenan 

__. p __ 
Feyzioğlu Yavuz 
Fırat Fehim 

_ G — 
Geboloğlu Cevdet 
Gençosıman Kemal Zeki 
Gerger Vasfi 
Gögüş Abdülkadür 
Göğüs Ali İhsan 
Goker Mehmet 

B : 6 25.2 
Güley Ferda 
Gürler Şahap 
Gürman Ab dur rahman 
Nafiz 
Güven Ferit Celâl 
Güven Ferruh 

_ H — 
Hatiboğlu Şevket Basit 
Hazer Mehmet 
Hazerdağlı Mehmet 
Salim 
Hocaoğlıı Ahmet Sırrı 

— I — 
İsıtan Rıza 

- î -
İnan İsmail ** 
İnan M. Rauf 
İnan Şefik 
îpşiroğhı Abdullah 

- , K — 
Kabadayı İhsan 
Ka'lüstyan Hermine 
Karahasan Ömer 
Karamustaf aoğlu Yekta 
Karamüftüoğlu Ahmet 
Karaosruanoğlu F. Lûtfi 
Kepir Mustafa 
Kırker Enver 
Kızıloğlu Muhii rf em 
İhsan 
Kitapçı Şahap 
Kocatopçu Şahap 
Koper Dâniş 
Kok Enver 

1961 O : 3 
Koksal Feyyaz 
Köprülü Orhan 
Köseoğlu Ahmet 
Kumbasar Mehmet Ali 
Kumrulu Zeki 

_ L — 
Laskaris Kaludi 

— M — 
Mumcuoğlu Hayri 

_ . N — 
Nalbantoğlu Fazıl 

— •O — 
Okyay Abdülkadir 
Onıay İbrahim Saffet 
Orhon Hamdi 
Otan Hüseyin 

_ ö -
Ödül Atıf 
ön alp Halim 
öymen Al tan 
özal Rüştü 
özbay Mehmet 
özfakih Fakih 
öztrak Orhan 
öztürk Seyfi 

— p — 
Pamir Fikret 
Pamukçu Mahir 
Pirinçeioğ'Iu Vefik 

San Necip 
Sancar llhami 
Sargmalp Nihat 
Satır Kemal 

Serim Ethem 
Sirmen Mustafa 
Soysal Emin 
Soysal llhami 
Sökmen Enver 

— Ş — 
Şener Ahmet 
Şengün Mehmet 

— T — 
Tanda! Salâhattin 
Tardu Reşat 
Tekiıner Zeki 
Tez Hasan 
Toplu Abdülhadi 
Tosun Osman 
Tuncel Bedrettin 
Türkmen Salih 
Tüzemen Ekrem 

— U — 
Ulusoy Hüseyin 
Ulutaş İsmail 

~ Ü -
Üstün Feridun 

_ Y — 
Yavuz Fehmi 
Yazır Bahri 
Yıldırım Cemal 
Yılmaz Asım 
Yurdakul Daniş 
Yücebilgin Yusuf Ziya 

— Z — 
Zaimoğlu Galip Kenan 
Zamangil Cahit 

KUBUCU MECLÎS 
[Reddedenler] 

Sungur Celâl. 

T. O. Millî Birlik Komitesi üyeleri 
[Oya kattlmıyanlar] 

Gürsel Cenual (Dev. 
ve Hük. B§k.) 

— A — 
Aeunıer Elkrem (1. A) 
Aksoyoğlu Refet 

_ Ç _ 
Çelebi Emanullah 

— E — 
Ersü Vehbi 

__ G — 
Giirsoytrak Suphi 

— K 
Küçük Sami 

— M — 
Madanoğlu Cemal 

— 0 — 
O'Kan Sezai (t. A) 

_ U _ 
ülay Sıtkı 

— Y — 
Yıldız Ahmet 
Yurdaküler Muzaffer 

— 428 — 



B : 6 25.2.1961 0 : 3 

Temsilciler Meclisi üyeleri 

[Oya katilmtyanlar] 
— A — 

Âdalan Şevket 
Akçasu Necmi 
Aksoy Muammer 
Akyavaş Halil 
Alican Ekrem 
Alpaslan Fehmi 
Altınsoy Mehmet 
Ardıçoğlu Nurettin 
Argun Tahsin 
Arıkan Vedat 
Ama Fuat 
Atalay Sırrı 
Atılgan Ahmet 
Avcıoğlu Doğan 
Aybar Raif 
Aydın Ahmet Cevdet 

— B — 
Bakşık Şeref 
Barlas Cemil Sait 
Başer Adnan 
Bayazıt Kemali ( t ) 
Baydur Mehmet (B.) 
Bilgin Ahmet 
Binark Hikmet 
Biran Lûtfi 
Bora Arslan 
Burak Ratıp Tahir 

— O. — 
Cengiz Hızır 

- « ~ 
Çini Rif at 
Çolakoğlu Bahri 
Çullu Mahmut Tekin 

_ D — 
Doğan Avni 

<_ E — 
Eğin Şerafettin Yaşar 
Ekşi Oktay 
Elmas Imadettin 
Erdinç Sait 
Erençin Zihni 
Ergin Sait Naci 
Ergönenç Alaettin 
Eyüboğlu Cemal Reşit 

— p _ • 

Feyzioğlu Bedî 
Feyzioğlu Turhan 

— G r~ 
Giritli İsmet< 
Gökçen Rauf 
Gökdoğan Mukbil (B.) 
Göksu Rıza 
Göle Turgut 
Gülek Kasım 
Günaltay Şemsettin 
Günay Rahmi 
Güneş Turan 
Gürün Muhittin 

- î -
îsmet İnönü (î.) 

— K — 
Kaflı Kadircan 
Kapani Münci 
Karafakıoğlu Bedri 
Karal Enver Ziya 
Karaosmanoğlu Yakup 
Kadri (I.) 

Kınık Nuri 
Kırca Coşkun 
Koperler Tevfik Kâmil 
(1.) 
Kuran Alp 
Kurdaş Kemal (B.) 
Kurutluoğlu Sahir 
Küley Muin 
Kümbetlioğlu Hikmet 
(î.) 

— M — 
Melen Ferid 
Mersinli Orhan (B.) 
Müezzinoğlu Ziya 

— O — 
Oğuz Ahmet 
O'Çan Zekâi 
Onat Arif Hikmet 
Onur Hüseyin 
Orbay Kâzım 

— ö •— 
ögat îhsan 
öğünç Feridun ŞaMr 
öktem İbrahim 
özdenoğlu Şinasi 
Özdü İlhan 
özkol Mazhar 
Özmen Halil 

— P — 
Paksüt Emin 
Perk Hayrettin Şakir 

— S -
Sağıroğlu Adil 
Şanca Ragıp 

Sarper Selim (B.) 
Savaş Sellâmi 
Savcı Bahri 
Selek Hulusi 
Senil ibrahim (I.) 
Siren Celâl Sait 
Soyer Dündar 
Soysal Mümtaz 

- Ş ~ 
Şişman Mehmet 

Tahtakıhç Ahmet (B.) 
Taşman Derviş Sami 
Tengirşenk Yusuf Ke
mal 
Tokbey Sadettin 
Tdközlü Âdil 
Tönük Veeihi 
Tunaya Tarık Zafer 
Turhan Vahit 
Türkoğlu Kemal 
Tüzel Cafer 

Üner Ragıp (B.) 
• — V — 

Vardarlı Âdil 
Velidedeoğlu Hıfzı Vel-
det 

' — Y — 
Yavuz Cemal 
Yetkin Nüvit 
Yörük Abdülhak Kemal 
Yurdabayrak Avni 

— Z — 
Zeytinoğlu Nasır (B.) 





Kurucu MedU S. S A Y I S I : II 

1 9 6 1 YILI 

Hudut ve Sahiller Sıhhat G. M. 
Bütçesi 





Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1961 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu mazbatası (1/10) 

T. C. 
Başbakanlık . 241 . 1961 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-1397/243 

Kurucu Meclis Başkanlığına 

Kurucu Meclise arzı Bakanlar Kurulunca 24 . 1 . 1961 tarihinde 'kararlaştırılan Hudut ve 
Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1961 yılı Bütçe kanunu tasarısı, gerekçesi ve ilişikleriyle bir
likte bağı olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Devlet Başkanı ve Başbakan 

Org. 
Cemal Gürsel 

MASRAF BÜTÇESİ GEEEKÇESİ 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün 1961 yılı yatırımlar dışında kalan masrafları 1960 
yılma nazaran 390 451 lira fazlasiyle 3 175 000 lira olarak tesbit edilmiştir. Bu fazlalık haddizatında 
399 307 lira ise de geçen yılın tahsisatlarına nazaran tenzil olunan 8 856 lira düşülünce hakiki faz
lalık yukarda belirtildiği veçhile 390 451 liradan ibarettir. 

Fazla ve noksanların mucip sebepleriyle müfredat ve alâkalı tertipleri aşağıda açıklanmıştır. 

Fazlalar : 

201 nci fasılda olup maaşlara yapılan zam ile 107 sayılı Kanunla eklenen 1 250 ve 
1 100 lira maaşla 2 sivil savunma uzmanının kadrosunun farkıdır. 
202 nci fasılda olup ücretlere yapılan zammın farkıdır. 
209 ncu faslın muhtelif maddelerinde olup kanuni bir artıştır. 
211 nci (Gece pratiKa ücreti) f aslındanda. Geceleri pratika işi ile meşgul olmalarından 
dolayı 1587 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi gereğince bir tabip, bir tebhirci ve bir tran
sit koruyucusu ile altı koruyucuya ödenecek ücretten mütevellittir. 
Hesabı Aded Ücret Ay Tutarı * 

174 800 

79 056 
15 088 
4 020 

900 
900 
420 

1 800 

Dokjtor 
Tebhirci 
Transit koruyucusu 
Korayucfiı 

1 
1 
1 
6 

9 

75 
75 
35 
25 

12 
12 
12 
12 

900 
900 
420 

1 800 

4 020 

( S. Sayısı: 11) 



Fazlalar : 
Lira 

9 450 

20 000 
1 500 

7 000 

12 000 

25 000 

50 000 

493 

900 

399 307 
Noksanlar 

Lira 

218 nci fasılda olup 7458 sayılı Kanun gereğince veznedarlara ödenen kasa tazminatı 
için bu yıl bütçede yer almış bir tertip ve tahsisattır. 
221 nci fasılda olup maaşlara yapılan zammın farkıdır. 
301 nci faslın 50 nci (Aydınlatma) maddesindedir. Mevcut tahsisatın yetişmiyeceğinin 
tahminine binaen arttırılmıştır. Malî yılın ilk üç ayında istihlâk olunan elektrik cere
yanı için ödenen para 1 100 liradır. 
407 nei (Geriverilecek paralar) faslın dadır. Mükerrer veya fuzuli alınan resimlerin geri-
verilmeleri için bu miktar arttırılmasına zaruret hâsıl olmuştur. 
42 nci faslın 10 ncu (Tahaffuzhaneler masrafları) maddesindedir. Bulaşıcı ve salgın bir 
hastalığın zuhurunda Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve Milletlerarası Sağlık Nizamnamesi 
gereğince yapılması lâzımgelen sağlık hizmetlerinin ifası için tahaffuzhaneler binaları
nın tamir ve tevsileriyle iskele ve su tesislerinin islâh ve tamirleri etüv ve temizlik ci 
nazlarının tamir ve tebdilleriyle tecrit ve müşalıadeye tâbi tutulacak hastalar için mük-
tazi karyola, yatak, çarşaf, havlu, pijama, terlik, gardrop, dolap, yemek tabağı, çatal, 
bıçak, kaşık, sürahi, bardak ve saire gibi demirbaşın satınalınaıbilmeleri için bu miktar 
arttırılmıştır. 
421 nei faslın 30 ncu (Bakteriyolojihaneler masrafları) maddesindedir. İstanbul ve îzmir 
Bakteriyolojihanelerine yıllardan beri tahsisatın ademi kifayetine binaen temin edilmiyen 
optik cihaz ve sair alet ve gereçlerinin satmalmması lâboratuvarlarm tamirleri için bu 
yıl bu miktar artırılmıştır. 
421 nci faslın 40 ncı maddesindedir. Kara, Deniz ve Havayolları vasıtasiyle (veba, kole
ra, çiçek, sarıhumma, tifüs ve hummayıracia) gibi karantina hastalıklarını yurdumuza 
sokmamak, girmiş olanı olduğu yerde yoketmek gibi çok mühim bir vazife yüklenmiş 
olan Genel Müdürlük mezkûr vazifesini bu tertipteki tahsisat ile yapacaktır. İkinci Dün
ya Harbinin zuhurundan sonra boğazların kapalı kalması yüzünden idarenin başlıca va-
ridatı olan Sıhhiye Resminin birdenbire azalması hizmetin umumi bütçeden yardım 
almak suretiyle idamesi zarureti neticesinde bu tertibe ancak sembolik miktarlarda tah
sisat konabilmiştir. Sıhhiye Resminde iki yıldan beri vâki artış sonunda ve idaremizin 
ötedenberi şiarı olan âzami tasarruf prensibi sayesinde 1960 yılı masraflarımız kendi 
varidatımızla karşılanmıştır. Bundan dolayıdır ki, idarenin mücadele vasıtası olan bu 
tertip tahsisatı da bu yıl için 50 000 lira arttırılmıştır. Bundan sonraki yıllarda da 
varidatta vâki olacak inkişaf nispetinde tertip tahsisatı artırılacaktır. 
447 nci fasıldadır. Varidat bütçesindeki fazlalık neticesinde meydana gelen kanuni 
bir artıştır. 
451 nci faslın 20 nci maddesindedir. Genel Müdürlük kütüphanesindeki tıbbî ve mes
lekî eserlerin ciltlenmesinin temini için artırılmıştıtr. 

Yekûn 

7 200 202 nci faslın 11 nci (Merkez memurları ücreti) maddesinde olup iki kâtipliğin (L) 
cetveline alınması ile bu miktar tenzil edilmiştir. 

3 600 202 nci faslın 12 nci (Vilâyetler memurları ücreti) maddesindedir. Bir asistanın (L) 
cetveline alınmış olmasından tenzil edilmiştir. 

8 856 Yekûn 

( S. Sayısı: 11) 
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Yatırımlar Bütçesi Gerekçesi 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün 1961 yılı yatırım masrafları 1960.yılına na
zaran 115 000. lira fazlasiyle 1 090 000 lira olarak tesbit edilmiştir. 

Bu fazlalığın mucip sebepleriyle müfredatı ve alâkalı tertipleri aşağıda gösterilmiştir. 
Fazlalar 

Lira 

35 000 741 nci (Bina yapımı ve satmalma) faslındadır. Milletlerarası Sağlık Nizamnamesinin 
19 ncu maddesi gereğince Milletlerarası hava trafiğine açık (Yeşilköy - İstanbul) ve 
(Esenboğo - Ankara) sıhhi hava limanlarnda tesis ve inşaası zaruri bulunan (Tecrit, 
müşahade, dezenfeksiyon, dezensektizasyon ve deratizasyon) gibi sağlık tedbirlerinin 
tatbikini sağlayacak binalar ile tesisatın inşa ve tesisi için yapılmış bir zamdır. 

80 000 752 nci (Satmalmacaik taşıtlar) faslındadır. Genel Müdürlüğün taşra teşkilâtında pra-
tika vasıtası olarak kullanılmakta olan taşıt araçlarının miadlarım doldurmuş olanla
rının mevcut programa göre yenilenmeleri cihetine gidilerek yıl için (1) deniz servis 
motorbotu inşaası, İstanbul motorbotunun mjadı dolmuş motorunun yenilenmesi ve 
Yeşilköy ve Esenboğa hava limanlarına birer Station AVagon mubayaası için tahsisat 
bu miktar fazlası ile teklif edilmiştir. 

115 000 Yekûn 
•-LJL—:—:—L4 

Hesabı 
Lira 

200 000 
80 000 
90 000 
20 000 

390 000 
310 000 

80 000 
asssssEsss 

Keşfine göre servis motorbotu bedeli 
Hava alanlarına alınacak iki Staion Wagon fbedeli 
İstanbul Motorbotuna alınacak yeni motor bedeli 
Mubayaa edileeek motorbot ve motorun keşif ve nezaret ücretleri ile ilân be
delleri 

Geçen yılın tahsisatı 

( S. Sayısı: 11) 



VARİDAT BÜTÇESİ GEREKÇESİ 

Hudut ve Sahiller Sağlık" Genel Müdürlüğünün 1961 yılı varidatı 1960 yılına nazaran: 505 451 
»lira fazlası ile 4 265 000 lira olarak tahmin- edilmiştir. Bu fazlalık haddizatında 507 451 lira ise de 
geçen yılın tahsisatlarına nazaran tenzil olunan, 2 000 lira düşülünce hakiki fazlalık yukarıda (belir
tildiği veçhile 505 451 liradan ibarettir. 

Fazla ve noksanların mucip sebepleriyle müfredat ve tertipleri aşağıda gösterilmiştir. 

Fazlalar : 
Lira 

316 400 1 noi (resimler) faslının 1 neti (Sıhhiye Resmi) maddesindedir. 500 sayılı Rüsumu Sıhhi
ye Kanunuma müsteniden tahsil edilmekte olan Genel Müdürlüğün haşlıca varidatını teş
kil eden bu resimde tahsilat seyrine nazaran bu miktarda bir fazlalık temim edileceği tah
min edilmiştir. 

2 500 2 nci (Çeşitli varidat) faslınım 1 nci (para fazlası) maddesindedir. Sıhhi nizamlara ay
kırı harekette 'bulunan gemiler kaptanılanımdan 500 sayılı Rüsumu Sıhhiye Kanunumun 
5435 sayılı Kamımla muaddel 6 nci maddesine göre alınan bu resimde gerek e^ki yıllar ve 
gerekse 1960 mıalî yuh tahsisatına göre vasati 2 500 lira fazlalık hâsıl olacağı tahmin edil
miştir. 

188 551 4 ncü fasılda olup bu ımikta/r fazlasiyle devral umacağı tahmin olunmuştur. 

507 451 Yekûn. 

Noksanlar : 
Lira 

1 500 1 nci (Resimler) faslınım 2 nci (kaplı patente) maddesindedir. 500 sayılı Kanunum 4 ncü 
ve Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 4255 sayılı Kanunla muaddel 31 nci maddeleri muci-
fbince limanlarımız arasında sefer yapan gemilerin hareket limanlarında almak mecburiye
tinde oldukları 2,5 lira kıymetimdeki 20 sefere mahsus alam Sıhhat Patentelerinden temin 
olunan, bu varidatın eski yıllar tahsilat seyrine göre bu miktar noksan olacağının tahmi
nine binaen tenzil edilmiştir. 

500 2 noi (Çeşitli varidat) faslınım 2 nci (Satılacak mallar bedeli) maddesinde olup bu mik
tar noksanı ile gelir 'sağlayacağımın tahminine binaen tenzil edilmiştir. 

2 000 Yekûn. 

[(& Sarısı: lî) 



Bütçe Komisyonu mazbatası 

T. C. 
Kurucu Meclis 18 , 2 .1961 

Bütçe Komisyonu 
Esas No: 1/10 
Karar No: 2 

Kurucu Meclis Başkanlığına 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün 1961 yılı bütçesi hakkında hazırlanan ve Bakan
lar Kurulunca Kurucu Meclise arzı kararlaştırılıp Bakanlığın 25 . 1 . lî)61 tarihli ve 71 -1397/243 
sayılı tezkeresiyle gönderilen kanun tasarısı komisyonumuza havale edilmiş olmakla Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı, Hudut ve Sahiller Sağlık ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Malî Kontrol Genel müdür
leri hazır oldukları halde tetkik ve müzakere edildi. 

Genel Müdürlüğün 1961 yılı bütçe teklif ini tetkik eden raportörümüzün verdiği izahat dinlendik
ten ve Genel Müdürlüğün faaliyet sahasına giren işler hakkında vâki sualler, Hükümet mümessilleri 
tarafından cevaplandıri'ldıktan sonra bütçenin fasıl ve maddelerinin tetkikine geçilmiştir. 

Bütçenin masraf tertiplerini ihtiya eden (A/l) işaretli cetvel yekûnu geçen.yıla namran 390 451 
lira fazlasiyle 3 175 000 ve yatırım kısmını teşkil eden (A/2) işaretli cetvel yekûnu ise yine 115 000 
lira fazlasiyle 1 090 000 lira ki, ceman 4 265 000 lira olarak Hükümetçe tesbit edilmiştir. 

(A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerin 'bölüm ve maddeleri üzerinde görülen artış ve eksilişlerin mu
cip sebepleri tasarının gerekçesinde her ıbölüm ve madde hakkında ayrı ayrı arz ve izah edilmiş bu
lunmaktadır. 

Bölüm ve maddeler üzerinde yapılan inceleme sonunda mevzu ödeneklerin hizmetleri karşılamaya 
kifayet eder miktar'larda olduğu görülmüş ve komisyonumuzca ödeneklerde bir değişiklik yapılmamak 
suretiyle tasarının birinci maddesi ve bu maddeye merbut (A/l) ve (A/2) işaretli cetveller Hüküme
tin teklifi veçhile aynen kabul edilmiştir. 

Gen'el Müdürlüğün 1961 yılı gelirini gösteren tasarının 2 nci maddesine merbut (B) işaretli 
cetvel yekûnu ise geçen yıla nispetle. 505 451 lira fazlalıkla 4 265 000 lira olarak Hükümetçe 
tahmin ve tesbit edilmiş bulunmaktadır. 

Bu gelir, 3 321 000 lirası resimlerden, 61 168 lirası çeşitli gelirlerden ve 882 832 lirası 
da geçen yıldan devrolunacak na'kitten tahassül etmekte olup bu taihmin komisyonumuzca da isa
betli görülerek (B) işaretli cetvel de Hükümetin teklifi veçhile aynen kalbul edilmiştir. 

Mütaakıp maddeleri komisyonumuzca aynen kaJbul edilen Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü
dürlüğünün 1961 yılı T>ütçe kanunu tasarısı mertoııtatı bulunan cetvellerle 'birlikte Kurucu Mec
lisin tasvibine arz olunmak üzerş Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Kuytak Fikret 

Sekreter 
Müezzinoğlu Ziya 

Üye 
Gürsoytrak Suphi 

Üye 
Melen Ferid 

Üye 
özkaya M, Şükran 

Başkanvekili 
Doğan Avni 

Üye-
Çelikba§ Fethi 

Üye 
Kaplayt Kadri 

Üye 
Oğuz Ahmet 

Üye 
özkol Mazhar 

Sözcü 
Dr, Ergin Feridun 

Üye 
Ersü Vehbi 

Üye 
Karaman Suphi 

üye 
Tunçkanat Haydar 

Üye 
Yıldız Ahmet 

Sekreter 
Baser Adnan 

Vye 
Feyzioğlu Bedî 

Üye 
Karavelioğlu Kâmil 

Üye 
özgür Selâhattin * 

Üye 
Zamangü Cahit 

{ 8. Sayısı: İ l ) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün 
1961 yılı bütçe kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğü 1961 bütçe yılı yatırımlar dı
şında kalan masraflar için, bağlı (A/l) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere 3 175 000 ve yatırım 
masrafları için de, bağlı (A/2) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 1 090 000 lira tahsisat veril
miştir. 

MADDE 2. — Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğü 1961 bütçe yılı masraflarına 
karşılık olan varidat, bağlı (B) işaretli cetvel
de gösterildiği üzere 4 265 0Ö0 olarak tahmin 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Hudut ive Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğünce 1961 bütçe yılında elde edi
lecek varidat çeşitlerinden her birinin dayandı
ğı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde göste
rilmiştir. Bu cetvelde yazılı varidatın tarh ve 
tahsiline 1961 bütçe yılında da devam olunur. 

MADDE 4. — Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğünün 30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 
sayılı (kanunun 19 uncu maddesine giren hik
metlilerine 'ait kadrolar, bağlı (D) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

MADDE 5. — Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğü teşkilâtı hakkındaki 13 . 5 .1940 
tarihli ve 3820 sayılı kanuna (bağlı (1) sayılı 
cetvelde yazılı kadrolardan, bağlı (L) işaretli 
cetvelde gösterilenler 1961 bütçe yılında kulla
nılamaz. 

MADDE 6. — Geçen yıl borçları faslındaki 
tahsisat üstünde çıkan ve 1960 yılı bütçesinin 
ait olduğu tertibinde karşılığı bulunan borçlar, 
ilgili oldukları hizmet fasıllarından bu fasla 
Maliye Bakanlığınca aktarılacak tahsisattan 

i 
1929 - 1959 bütçe yıllarına ait olup da Mu-

hasebei Umumiye Kanununun 93 üncü madde
sine göre zaman aşımına uğramamış ve karşılık
ları yıllan bütçelerinde bulunan borçlar 1961 •> 
yılı bütçesinin ilgili hizmet tertiplerinden veya 
3 ve 4 üncü kısım fasılları ile yatırım fasılları 
bakiyelerinden eski yıllar borçları faslına Mali
ye Bakanlığınca aktarılacak tahsisattan ödenir. 

(S. Say$flj 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN TADİLİ 

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
1961 yılı Bütçe Kanunu tasarısı 

MİADDE 1. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MİADDE 2. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MLADDE 3. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MİADDE 4. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MJADDE 5. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MİADDE 6. — Ayniyle kabul edilmiştir. 
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MADDE 7. — Masraf fasıllarında yapıla
cak sarfiyata ait formül, bağlı (R) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

MADDE 8. — Bu kanun 1 Mart 1961 tari-
tinde yürürlüğe girer. 

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

Devlet Başkanı ve 
Başbakan 

Org. C. Gürsel 
Devlet Bakam 
N. Zeytinoğlu 

Millî Savunma Bakanı 
M. Alankuş 

Dışişleri Bakanı 
S. Sarper 

Millî Eğitim Bakanı 
T. Feyzioğlu 

Ticaret Bakanı 
M. Baydur 

Güm. ve Tekel Bakanı 
F. Aşkın 

Ulaştırma Bakanı 
O. Mersinli 

Sanayi Bakanı Ba 
Ş. Kocatopçu • 

îmar ve İskân Bakanı 
F. Yavuz 

Devlet Bakanı 
H. Mumcuoğlu 
Adalet Bakanı 
E. Tüzemen 

İçişleri Bakanı 
M.'î. Ktzîloğlu 
Maliye Bakanı 

K. Kurdaş 
Bayındırlık Bakanı 

M. Gökdoğan 
ve So. Y. Bakanı 

B. Üner 
Tarım Bakanı 

O. Tosun 
Çalışma Bakanı 

A. Tahtakçlıç 
Ya. ve Turizm Bakanı 

C. Baban 

Sa 

B. Ko. 

MİADDE 7. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

(S. Sayısı: 11) 



M, 

11 
12 
21 
22 

11 
12 
21 
22 

A / l - CETVELİ 

1900 
yılı 

ödeneği 
Ödeneğin çeşidi Lira 

îkinci hısım - Personel 
giderleri 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 
Merkez memurları maaşı 
Vilâyetler memurları maaşı 
Merkez memurları açık maaşı 
Vilâyetler memurları açık 
maaşı 

Bölüm toplamı 

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

Bölüm toplamı 

214 800 
763 800 

1 

1 

978 602 

15 600 
10 800 
84 600 

549 600 

660 600 

1961 yılı için 
Hükümetçe Xomi*yün«ı 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

281 488 
871 912 

1 

1 

1 153 402 

9 446 
8 098 

95 146 
618 110 

• 
730 800 

281 488 
871 912 

1 

1 

1 153 402 

9 446 
8 098 

95 146 
618 110 

730 800 

I I - Başka haklar 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 

11 Merkez memurları çocuk 
zammı 

12 Vilâyetler memurları çocuk 
zammı 

21 Merkez memurları doğum 
yardımı 

22 Vilâyetler memurları doğum 
yardımı 

31 Merkez memurları ölüm 
yardımı 

32 Vilâyetler memurları ölüm 
yardımı 

Bölüm toplamı 

3000 

21 000 

1 000 

2 000 

4 000 

6 000 

3 000 

21 000 

1 000 

2 000 

4 000 

6 000 

3 000 

21 000 

1 000 

2 000 

4 000 

6 000 

37 000 37 000 37 000 

(R Sayısı: 11) 
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B, M. ödeneğin çeşidi 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1961 yılı i§in 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

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

209 5434 sayılı Kanun gereğince (^ 
T. C. Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 

11 % 6 emekli ve % 25 giriş kese-

210 
211 
218 

221 

301 

12 
13 
14 
15 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

nekleriyle artış farkı 
% 1 ek karşılıkları 
Emekli ikramiyesi 
Sandık yönetim giderleri 
Diğer ödemeler 

Bölüm toplamı 

Temsil tahsisatı 
G-ece pratika ücreti 
7458 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek kasa tazminatı 

Emekli, dul ve yetim maaşları 

İkinci kısım toplamı 

Üçüncü kısım - Yönetim 
giderleri 

Merkez daireleri büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi giderleri 
Aydınlatma 
Isıtma 

Bölüm toplamı 

(S. Sayını 

101 100 
16 392 
50 000 
8 000 

24 940 

200 432 

3 000 
82 140 

0 
105 000 

2 066 775 

3 000 
3 000 
5 000 

10 000 
2 500 

12 500 

36 000 

: H ) 

112 023 
18 842 
50 000 
9 715 

24 940 

215 520 

3 000 
86 160 

9 450 
125 000 

2 360 333 

3 000 
3 000 
5 000 

10 000 
4 000 

12 500 

37 500 

112 023 
18 842 
50 000 
9 715 

24 940 

215 520 

3 000 
86 160 

9 450 
125 000 

2 360 333 

3 000 
3 000 
5 000 

10 000 
4 000 

12 500 

37 500 

•«.. r 
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B. 

302 

303 
304 

M. 

10 
20 
30 
40 
50 
60 

11 

12 

21 
22 

ödeneğin çeşidi 

Vilâyetler büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi giderleri 
Aydmlatma 
Isıtma 

Bölüm toplamı 

Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
Merkez posta ve telgraf 
ücretleri 
Vilâyetler posta ve telgraf 
ücretleri 
Merkez telefon giderleri 
Vilâyetler telefon giderleri 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

5 000 
5 000 

10 000 
20 000 
9 000 

20 000 

69 000 

25 000 

3 500 

5 000 
4 000 
9 500 

1961 yılı için v 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

5 000 
5-000 

10 000 
20 000 

9 000 
20 000 

69 000 

25 000 

3 500 

5 000 
4 000 
9 500 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

5 000 
5 000 

10 000 
20 000 
9 000 

20 000 

69 000 

25 000 

3 500 

5 000 
4 000 
9 500 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
harcırahları 

11 Merkez 
12 Vilâyetler 

305 
306 
307 

10 
20 
40 

Kira bedeli 
Giyecekler 

Bölüm toplamı 

- ^ 

Harcırahlar 
Daimî vazife harcırahı 
Muvakkat vazife harcırahı 
Ecnebi memleketler harcırahı 

Bölüm toplamı 

22 000 

35000 
55 000 

6 000 
15 000 
6 000 

27 000 

22 000 

35 000 
55 000 

6 000 
15 000 
6 000 

27 000 

22 000 

35 000 
55 000 

6 000 
15 000 
6 000 

27 000 

2 500 
6 500 

Bölüm toplamı 9 000 

(S. Sayısı: 11) 

2 500 
6 500 

9 000 

2 500 
6 500 

9000 
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ödeneğin çeşidi 

Taşıt giderleri 
Vilâyetler taşıtları işletme 
giderleri 
Vilâyetler taşıtları onarma 
giderleri 

Bölüm toplamı 

Üçüncü kısım toplamı 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

85 000 

90 000 

1961 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen. kabul edilen 
Lira Lira 

85 000 

90 000 

85 000 

90 000 

175 000 

453 000 

175 000 

454 500 

175 000 

454 500 

Dördüncü kısım - Daire 
hizmetleri 

Geriverilecek paralar 3 000 
2490 sayılı Kanun gereğince 
artırma ve eksiltme komisyon
larında bulunacak gayrimuvaz-
zaf belediye azalarına verilecek 
huzur ücreti 
İlâç ve lâboratuvar giderleri 
Eşya taşıma, ambalaj, sigorta 
giderleri 
Vergi ve resimler 
Para taşıma giderleri 
Mahkeme giderleri 
Sağlık temizleme giderleri 
Tahaffuzhane giderleri 
Temizleme malzemeleri ve işçi 
giderleri 
Bakteriyolojihaneler giderleri 
Sınır ve kıyılarda çıkacak 
bulaşıcı hastalıkları önleme 
giderleri 75 000 

Bölüm toplamı 200 000 
. « f i ' î .m^A»!» = = = = = = 

7126 sayılı Kanun gereğince 
Sivil Savunma fonu karşılığı 3 772 

( S. Sayısı: 11) 

10 000 

125 000 

287 000 

4 265 

10 000 

1 000 
1 000 

7 500 
8 500 
1 000 

20 000 

60 000 

40 000 
25 000 

1 000 
1 000 

7 500 
8 500 
1 000 

20 000 

72 000 

40 000 
50 000 

1 000 
1000 

7 500 
8 500 
1 000 

20 000 

72 000 

40 000 
50 000 

125 000 

287 000 

4 265 
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Ödeneğin çeşidi 

Yayın giderleri 
Satınalma ve abone 
Başka her çeşit giderler 

Bölüm toplamı 

Sigorta giderleri 

Dördüncü kısım toplamı 

Beşinci hısım - Borçlar 

Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 
1956 - 1959 yılları borçları 
1928-1955 » » 

Bölüm toplamı 

Beşinci kısım toplamı 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1 500 
100 

1 600 

15 000 

262 372 

2 400 

1 

i 
2 

2 402 

1961 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

1 500 
1 000 

2 500 

15 000 

357 765 

1 

2 400 

1 
1 

2 

2 402 

1 500 
1 000 

2 500 

15 000 

357 765 

2400 

1 
1 

2 

2 402 

KISIMLAR TOPLAMI 

ikinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
Beşinci kısım toplamı 

2 066 775 
453 000 
262 372 

2 402 

2 360 333 
454 500 
357 765 

2 402 

2 360 333 
454 500 
357 765 

2 402 

GENEL TOPLAM 2 784 549 3 175 000 3 175 000 

(S. Sayısı: 11) 
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A/2 * CETVELİ 

1960 1961 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

Tattnmlar 

Yapı onarımı ve küçük yapılar 200 000 200 000 200 000 
Bina yapımı ve satmalma .465 000 500 000 500 000 
Satmalınacak taşıtlar 310 000 390 000 390 000 

— —— ———— ı •• ı m '••—' - — ' • • •'. • • •••• '• ••—-' • • ı — •••* 

Yatırımlar toplamı 975 000 1 090 000 1 090 000 

(S. Sssym: 11) 
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B . CETVELİ 

1960 1961 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

tahminleri tahmin edilen tahmin edilen 
Gelirin çeşidi Lira Lira Lira 

Birinci kısım 

Resimler 
Sıhhiye Resmi 
Kaplı Patante 
Bulaşık Resmi 

Bölüm toplamı 

îkinci kısım 

Çeşitli varidat 
Para cezası 
Satılacak mallar bedeli 
Çeşitli varidat 
Gayrimenkuller varidatı 

Bölüm toplamı 

Üçüncü kısım 

Geçen yıldan devrolunacak 
nakit 

GENEL TOPLAM 

2 983 600 
"7 500 
15 000 

3 006 100 

2 500 
5 500 

15 000 
36 168 

59 168 

694 281 

3 759 549 

3 300 000 
6 000 

15 000 

3 321 000 

5 000 
5 000 

15 000 
36 168 

61 168 

882 832 

4 265 000 
-+ 

3 300 000 
6 000 

15 000 

3 321 000 

5 000 
5 000 

15 000 
36 168 

61 168 

882 832 

4 265 000 

(S. Sayısı: 11) 
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O - CETVELİ 

Vergilerin, reıimlerin re başka gelirlerin 
dayanakları 

Kanun 21 . 
13 . 

31 

31 . 

18 . 

10 

80 . 

Tari 

4 
12 

T 

î 

6 

6 

6 

hi 

. 1340 

. 1935 

. 1936 

. 1936 

. 1947 

. 1949 

. 1954 

Numarası 

500 
2864 

3057 

3058 

5115 

5435 

6426 

Ö Z E T I 

Rüsumu Sıhhiye Kanunu 
Turist gemilerden alman resimlerden bâzılarının 
affına ve bâzılarının indirilmesine dair Kanun 
Rüsumu Sıhhiye hakkındaki 500 numaralı Kanu
nun 1 nci maddesine fıkra eklenmesine dair Ka
nun. 
Rüsumu Sıhhiye hakkındaki 500 sayılı Kanona 
ek kanun 
Rüsumu Sıhhiye hakkındaki Kanunun 1 ve 4 ncü 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında Kanun. 
Türk Ceza Kanununun bâzı maddelerinin değişti* 
rilmesi hakkında Kanun 
Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında-
İd Yergi Muafiyetleri Anlaşmasının tasdikine dair 
Kanun 

D - CETVELt 

G. 

9 
10 
11 
10 
12 
12 
12 
10 
11 
12 
10 
4 

10 
8 

Memuriyetin nev'i 

Merkez hizmetlileri 

Daktilo 
» 

Başhademe 
Hademe 
Kapıcı 
işçi • 
Gece bekçisi 

» » 

Dağıtıeif 
Başmakmist 
Kaloriferci 
Usta 

Aded 

j . » * 

1 
2 
1 
1 
6 
1 

• 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

21 

Ücret 

400 
350 
300 
350 
250 
250 
250 
350 
300 
250 
350 
800 
350 
450 

(S. Say 

G. 

6 
9 

10 
11 
12 
10 
8 

12 
12 
12 
10 
10 
10 
11 
9 

12 
9 

Memuriyetin nev'i 

Vilâyetler hizmetlileri 

Tekndsiyen 
» 
> 

» 
Şoför 

> • 

işçi 
Hademe 
Hastabakıcı 
Usta 
Kaloriferci 
Tahaffuzhane kapıcısı 

» gece bekçisi 
» başbahçivam 
» ıbahçivanı 
» kalorifercisi 

m s 11) 

Aded 

1 
3 
3 
1 
2 
1 
3 
3 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
1 

35 

• 

Ücret 

600 
400 
350 
300 
250 
350 
450 
250 
250 
250 
350 
350 
350 
300 
400 
250 
400 
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Memuriyetin nev 'i 

Koruyucular 

'Bagboruyucu 
> 

Koruyucu 
Transit koruyucusu 

Deniz thakil vasıtaları adamla} 

Kaptan 

» 

Aded 

1 
15 

' 41 
8 

65 

•ı 

1 
3 
o 
w 

Ücret 

450 
300 
.250 
250 

700 
600 
500 

G. 

'8 
6 
9 

10 
11 
12 

8* 

» 

Memuriyetin ner'i 

^Gemiı adanıı 
• » 

» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

îtlâfıfarcılar 

Itlâfufar teknisyeni 

IX 

L CETVELİ 
Memuriyetin neVi Aded Tutarı 

13 ikinci sınıf sahil sağlık ida
resi memuru 1 350 

.13 Tebhirci 3 350 
14 Sağlık zabıta, memuru 5 ' 300 

6 
8 

14 
14 

Makina mülıerDdisi 
Avukat 
Asistan 
Kâtip 

1 
1-
1 
2 

800 
600 
300 
300 

( & Say»: 11) 



TAŞITLAR 

Senedi bahri 
veya 

Plâka No. sı 

11 
4 714 

19 
206 

3 926 

680 
244 

Nevi 

Motorbot 
» 
» 
» 
•» 

» 
» 
» 

Sandal 
» • 
» 
» 

Station Waıgon 

» » 
Jeep 

» 
Araba. 

Kısrak 
At 

Markası 

G-ieniffer 
Kelvin * 
Moti Marino Milano 
Pir Banka Diesel 
Kelvin 
55 Tip 
K. 551 tip Rus 80 H.P 
G. M. Ünit No : 

# 

Land Rower 

Jeep 
Üniversal CJ -3 B 

» 

Motor 
No. sı 

12.514 

226 
806.661 
179.874 
605.092 

'. 804.572 
4 A 82.535 

151.024.906 

27.046 
4.J-28.117 

4.J-28.242 

Adı 

İstanbul 
Kaçar 
Mersin 
îzmir 
Büyükdere 
Çanakkale 
Marmara 
Boğaziçi 

;» 
Ereğli 
Akgim 

Hizmet yeri 

Pratika hizmetind 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Urla Tahaffuzhane 
Kavak 
Tuzla 
Urla Tahaffuzhane 
Yeşilköy 
yonu 

Hava îsta 

Urla Tahaffuzhane 
Esenlboğa 

, yonu. 
Yeşilköy 
Urla 

» 
» 
» 

, Hava ist 



R - CETVELİ 

(Umumi bütçede mütenazırı olan tertipler için Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (R) işaretli 
cetveldeki formül aynen tatbik olunur.) 

Faul 308 — Giyecekler 
Pratika ve kara nakil vasıtalariyle tahaffuzhaneler personeli ve gece bekçilerine verilecek lâstik çiz

me, yağmurluk, yün fanila, gocuk ve saire gibi giyim eşyası da bu tertipten ödenir. 

Fasıl 309 — Taşıt masrafları 
Madde 31 — Vilâyetler taşıtları işletme masrafları 

beniz ve kara taşıt ve pratika vasıtalarının sigorta paralariyle bunlara alınacak her nevi demir
baş eşya ile mefruşatın paraları, lüzumu halinde hariçten kira ile tutulacak vasıtaların kira paralan da 
bu tertipten ödenir. 

Madde 32 — Vilâyetler taşıtları onarma masrafları 
Deniz ve kara taşıt vasıtalannm tebdil veya tamirleri ve gereken makine, tekne ve saire gibi 

aksamının bedelleri de bu tertipten ödenir, 

Fasıl 421 — Sağlık temizleme masrafları 
Madde 10 — Tahaffuzhaneler masraflan 

Tahaffuzhanelerde sıhhi tedbirlere tâbi tutulan yolcuların iaşe masraflan ile bunlardan 
vefat edenlerin cenaze defin paraları da bu tertipten ödenir. 

Madde 20 — Temizleme malzemeleri ve işçi masraflan 
Gemilerin muayeneleri için dışardan getirilecek tabiplere verilecek ücret ve yol paralan ile bu fa

sıla alâkalı diğer nakil ücretleri de bu tertipten ödenir. 

Fasıl 701 — Yapı onarımı ve küçük yapılar 
Tahaffuzhaneler su tesisatının tamir ve sair masrafları ile iskelelerin tamir bedelleri 

ve ilân ücretleri ve diğer her nevi masraflan da bu tertipten ödenir. 

Fasıl 741 — Bina yapımı ve satmalma 
Bina yapmak maksadiyle satmalmacak arsalann bütün masraflan ile yeniden yapılaoak 

bina vfc iskelelerin bilcümle inşa masrafları ile ilân ücretleri bu tertipten ödenir. 

Fasıl 752»— Taşıt satmalma 
Yaptmlacak veya satınalmacak kara, deniz taşıt ve pratika vasıta ve motorlannın paraiarîyle 

ilân ücretleri ve sair masraflan bu tertipten ödenir. 

Aded Çeşidi 

2 Kaptıkaçtı Havameydanlan için 

(& fiayutts U ) 
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Tekel Genel Müdürlüğü 1961 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe 
Komisyonu mazbatası (1/16) 

T. C. 
Başbakanlık t 24.1.1961 

Kanunlar ve kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-1398/244 

Kurucu Meelis Başkanlığına 

Kurucu Meclise arzı Bakanlar Kurulunca 24 . 1 . 1961 tarihinde, kararlaştırılan Tekel Genel 
Müdürlüğü 1961 yılı Bütçe kanunu tasarısı, gerekçesi ve ilişiklerimle birlikte, bağlı olarak su
nulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica.ederim. 
Devlet Başkanı ve Başbakan 

Org. 
Cemal Gürsel 

MUCÎP SEBEPLER 

Kanun tasarısının 1 ııci maddesi masraf tertiplerini ihtiva eden (A/1) ve (A/2) cetvellerine 
aittir. Bu cetveller için gerekli izahat masraflar kısmında mevcuttur. 

Kanun tasarısının 2 nci maddesi varidat nevilerini.yösteren (B) cetveline aittir. Varidat kısmın
da lâzımgelen, izahat verilmiştir. 

Kanun tasarısının 3 ncü maddesinin (A) fıkrası varidat nevilerinden her birinin dayandığı 
hükümleri gösteren (C) cetveline (B) fıkrası gelecek yıllara geçici taahhütlere girişmeye salâ
hiyet veren kanunları gösteren (G•) cetveline aittir 

Kanun tasarısının 4 ncü maddesi daimî müstahdemler kadrolarım gösteren (D) cetveline 
aittir. Aynı zamanda muvakkat mahiyetteki müstahdemler için Bakanlar Kurulu karariyle kadro 
alınabilecek tertipleri gösteıfen (E) işaretli netvel de yukarda mevzuubahsedilmiştir. 

Kaimin tasarısının 5 nci! maddesi 1961 yılı içinde mevkuf tutulan kadroları gösteren (L) 
cetvelinin kanuna bağlı olduğunu ifade etmektedir. 

Kanun tasarısının 6 nci .maddesi bütçedeki tahsisatın fevkinde çıkacak geçen ve geçmiş 
yıllara ait borçların ödeme şekillerini göstermektedir. 

Kanun tasarısının 7 nci maddesi bütçe tertiplerinde nazara alınacak formülü gösteren (R) 
cetveline aittir. 

Kanun tanarısının 8 nci maddesi Tekel resimlerinin hususi hükümlerine göre tarh ve tahsillerine 
1961 bütçe yılında da devam olunması Muhasebei Unıumiye Kanununun 39 ncu maddesine istina-
ien cevaz veren; .hükmü ihtiva etmektedir. 

Kanun tasarısının 9 ncu maddesi bâzı memur ve müstahdemlere yemek verilmesi için yetki 
vermektedir. 

( S. Sayısı: 12) 
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Fasıl 202 — Memur ve hizmetliler ücreti 

Madde 11. — Genel Müdürlük memurları ücreti 

Aded Lira 

Kadro 
(L) cetveli 

107,108 sayılı kanunlar ile 
ilâve edilen kadrolar tutarı 

Üst derece 

512 
31 

481 

4 406 400 
154 800 

4 251 600 

89 400 

4 341 000 
859 000 

5 200 000 
875 000 

6 075 000 

Geçen yıl 343 olan merkez teşkilât kadrosu bu yi. 
31 kadronun vilâyetler kısmına nakil suretiyl-
merkez kadro adedi 312 ye inmiştir. Bunun sene 
life tutarı 4 406 400 liradır. (L) cetveline almnıii 
olan ve bu yıl kullanılmıyacak kadrolar, geçer 
yıldan 11 fazlasiyle 31 aded olup bunların senelil 
tutarı da 154 800 liradır. 107, 108 sayılı kanun
lar ile ilâve edilen 6 kadro tutarı 89 400 lira olup 
bu suretle üst dereceler hariç ihtiyaç yekûnu 
4 341 000 liradır. 
4598 sayılı Kanuna göre ödenecek üst dereceleı 
tutarının 859 000 lira olacağı hesaplanmış ve me
mur maaşlarına yapılacak zam karşılığı olara1 

875 000 lira ilâve edilmiş olduğundan bu tertib-
geçen yıldan 775 000 lira fazlasiyle 6 075 00' 
lira konulmuştur. 

Madde 12. —- Vilâyetler memurları ücreti 

Aded Lira 

Kadro 
(L) cetveli 

107,108 sayılı 
ilâve edilen k 

Üst derece 

kanunlar ile 
adrolar tutan 

2 157 
94 

2 063 

11 707 200 
369 000 

11 338 200 

634 200 

11 972 400 
3 027 600 

15 000 000 
2 000 000 

17 000 000 

Geçen sene 2120 olan vilâyetler teşkilâtı kadro
su 31 kadronun merkezden ve 6 kadronun da fab
rika ve işletmelerden nakli suretiyle 2157 ye 
yükselmiştir. Bunun senelik tutarı 11 707 20C 
liradır. (L) cetveline alınmış olan bu yıl kullanıl
mıyacak kadrolar geçen seneden 13 aded fazla
siyle 94 adede çıkarılmıştır. Bunun senelik tuta
rı 369 000 liradır. 
107, 108 sayılı kanunlarla ilâve edilmiş olan 46 
kadro tutarı 634 200 lira olup üst dereceler ha
riç bu tertibe ait ihtiyaç 11 972 400 lirayı tut
muştur. 
4598 sayılı Kanuna göre üst dereceler tutarının 
3 027 600 'lira olacağı hesaplanmış ve memur ma
aşlarına yapılacak zam karşılığı olarak 2 000 00C 
lira ilâve edilmiş olduğundan bu maddeye geçen 
.yıldan 2 000 000 lira fazlasiyle 17 000 000 lirr. 
teklif edilmiştir. 

(S . Sayısı: 12) 
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Madde 13. — Fabrikalar ve işletmeler memurları ücreti 

Aded Lira 

'adro 
L) cetveli 

.07,108 sayılı kanunlar ile 
âve edilen kadrolar tutarı 

M derece 

-

840 
-30 

810 

5 550 000 
138 600 

\ T 

5 411 400 

621 000. 

6 032 400 
1 567 600 

7 600 000 
1. 805 000 

9 405 000 

Geçen yıl 846 olan Fab. ve işletmeler teşkilâtı 
kadrosu bu yıl 6 kadronun vilâyetler kısmına nak
li suretiyle 840 adede inmiştir. Bunun senelik 
tutarı 5 550 000 liradır. (L) cetveline alınmış 
olan ve bu yıl kulîanılmıyacak kadrolar geçen 
yıldan 16 fazlasiyle 30 adeddir. Bunun senelik 
tutarı da 138 600 liradır. 107, 108 sayılı kanun
lar ile verilmiş olan 45 kadronun senelik, tutarı 
621 000 liradır. Bu suretle üst dereceler hariç bu 
maddeye ait ihtiyaç 6 032 400 liradır. 
4598 sayılı Kanuna göre üst dereceler tutarının 
1 567 600 lira olacağı hesaplanmış ve memur ma
aşlarına yapılacak zam karşılığı olarak 1 805 000 
lira ilâve edilmiş olduğundan bu maddeye geqGn 
yıldan 2 949 400 lira fazlasiyle 9 405 000 lira 
teklif edilmiştir. 

Madde 21. — Genel Müdürlük hizmetlileri ücreti 

1960 yılında bu tertibe konulmuş olan ödenek 1 705 200 liradır. Mevcut kadrolarda birer de-
îce noksan ücret almaikta bulunan ve 1961 yılında bu derecelere terfilerine imkân olmıyan 12 
izmetlinin kadrolarının birer derece indirilmesi suretiyle 19 200 lira tasarruf sağlanmış ve 1961 
ılı içinde üç senelik kıdemlerini dolduracak 77 hizmetliden 37 adedinin birer derece terfi ettiril-
lesi için 25 200 lira ilâve edilmiş ve Genel Müdürlük geçici hizmetliler ücreti tertibinden ücret 
İmakta olan ve tutarı 279 600 lira olan 18 teknik eleman kadrosunun bu tertibe nakli neticesinde 
w bu hizmetlilere yapılacak 222 000 lira zam karşılığı ile geçen yıldan 507 600 lira fazlasiyle 
212 800 lira teklif edilmiştir. 

Madde 22. — Vilâyetler hizmetlileri ücreti 

1960 yılında bu tertibe konulmuş olan ödenek 5 403 000 liradır. 
1961 yılı içinde 3 senelik kıdemlerini dolduracak 905 hizmetliden 357 adedinin birer derece 

îrfi ettirilmesi için 214 800 lira ilâve edilmiş ve vilâyetler geçici hizmetliler ücreti tertibinden 
3ret almakta olan ve tutarı 43 '200 lira olan 6 sürveyan kadrosunun da bu tertibe nakli neti-
asinde ve bu hizmetlilere yapılacak 631 000 lira zam karşılığı ile geçen yıldan 889 000 lira faz-
ısiyle 6 292 000 lira teklif edilmiştir. 

Madde 23. — Fabrikalar ve işletmeler hizmetlileri ücreti 

1960 yılında bu maddeye 436 800 lira tahsisat konulmuştur. 1961 yılı içinde 3 senelik kıdem 
\üddetini dolduracak 14 hizmetlinin birer derece terfiini sağlamak ve bu hizmetlilere yapılacak 
1 000 liralık zam karşılığı ile geçen yıldan 61 200 lira fazlasiyle 498 000 lira teklif edilmiştir. 

Fasıl 203. — Geçici hizmetlileri ücreti •-
Madde 11. — Genel Müdürlük geçici hizmetlileri ücreti r 
16 aded teknik elemanla 2 aded sürveyyanın (D) cetveline geçmesi dolayısiyle bu maddeye 

îçen yıldan 279 600 lira noksaniyle 82 400 lira teklif edilmiştir. 
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Madde 13. — Fabrikalar ve işletmeler geçici hizmetlileri ücreti : 
Okuma, yazma bilmiyen işçilere ders vermek üzere istihdam edilen 3 aded ilköğretim öğretmeni 

ücreti olarak geçen yılın aynı 12 600 lira konulmuştur. 

Fasıl 204. — Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücreti : 
Geçen yılın aynı olarak 35 175 lira teklif edilmiştir. 

Fasıl 206. — 4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar : 
Madde 11. — Genel Müdürlük memurları çocuk zammı : 
Bu tertibe ait ihtiyacın' 50 000 lira ile karşılanması mümkün görüldüğünden geçen yıldan 5 000 

lira noksan teklif edilmiştir. 
Madde 12, —Vilâyetler memurları çocuk zammı : 
1958 yılından beri tahmin üstünde vâki doğumlar dolayısiyle 1960 yılı bütçesindeki 460 000 

liranın kâfi gelmiyeceği ve bu tertibe 1960 yılında münakale suretiyle ilâve yapılması ieabedeceği 
göz önünde tutularak geçen yıldan 40 000 lira fazlasiyle 500 000 lira teklif edilmiş bulunmak
tadır. 

Madde 13. — Fabrikalar ve işletmeler memurları çocuk zammı : 
1959 yılındaki çocuk adedine ve 1960 ve 1961 yıllarında doğacağı tahmin edilen çocuklara göre 

yapılan hesap neticesinde bu maddeye geçen yıla nazaran 15 000 lira fazlasiyle 140 000 lira 
teklif edilmiştir. 

Madde 21. — Genel Müdürlük memur doğum yardımı : 
Geçen yılın aynı olarak 5 000 lira teklif edilmiştir. 
Madde 22. — Vilâyetler memurları doğum yardımı • 
Geçen yılda olduğu gibi 42 000 lira ile ihtiyaç karşılanacaktır. 
Madde 23. — Fabrikalar ve işletmeler memurları doğum yardımı : 
Geçen yılın aynı olarak 12 000 lira teklif edilmiştir. 
Madde 31. — Genıel Müdürlük memurları ölüm yardımı : 
Geçen yılda olduğu gibi 7 000 lira ile ihtiyaç karşılanacaktır. 
Maddo 32. ~ Vilâyetler memurları ölüm yardımı : 
Bu maddeye geçen yılın aynı olarak 24 000 lira konulmuştur. 
Madde 33. — Fabrikalar ve işletmeler memurları ölüm yardımı : 
Geçen yılın aynı olarak 7 000 lira konulmuştur. 
Madde 40. — Yakacak zammı : ' 
Bu tertibe geçen yılın aynı olarak 18 000 lira teklif edilmiştir. 

Fasıl 207. — Ecnebi dil bilenlere 3 656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereince ödenecek para 
mükâfatı : 

Geçen yılın aynı olarak 1 500 lira teklif edilmiştir. 

Fasıl 209. — 5434 sayılı Kanun gerelince Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak 
ödemeler : 

Madde 11. — % 25 giriş kesenekleriyle artış farkları karşılığı : 
Ücretler tutarının %6,5 üzerniden hesaplanmış ve geçen yıldan 354 812 lira fazlasiyle 2 584312 

lira teklif edilmiştir. 
Maddeİ2.— % 1 Ek karşılığı : - • . 
Ücret tutarlarının % 1 üzerinden hesaplanmış ve geçen yıldan 71 828 lira fazlasiyle 414 828 

lira teklif edilmiştir. 
Madde 13. —Emekli ikramiyeleri karşılığı : 
Geçen yılın aynı olarak 1 500 000 lira teklif edilmiştir. 
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Madde 14. — Sandık yönetim masrafları karşılığı : 
Geçen yıldan 44 032 lira fazlasiyle 214 032 lira tahsisat konulmuştur. 
Madde 15. — Diğer ödemeler : 
Geçen yılın aynı olarak 100 000 lira teklif edilmiştir. . 

Fasıl 210. — Temsil tahsisatı : ' 
Geçen yılın aynı olarak 4 200 lira konulmuştu]?. 

Fasıl 218. — 4896 sayılı Kamun gereğince öde necelk kasa tazminatı : 
Geçen yıl ödeneğinin kâfi geleceği anlaşılmış olmakla aynen 720 000.lira teklif edilmiştir, 

Fasıl 301. -— Merkez büro masrafları : 
Madde 20. — Döşeme : 
51 sayılı Kanun ile bu tertipten 2 000 lira tenzil edilmiş oldüuğndan geçen yıldan bu miktar 

noksaniyle 5 500 lira teklif edilmiştir. 
Madde 30. — Demirbaş : 
Bu maddeye geçen yılın aynı olarak 20 000 lira teklif edilmiştir, 
Madde 40. — Öteberi masrafları : 
Geçen yıldaki gibi 40 000 lira ile iktifa edilecektir. 
Madde 50. —• Aydınlatma : l 

Gecen yılda konulan 30 000 lira ile ihtiyaç karşılanacaktır.' 
Madde 60.,— Isıtma : ' 
51 sayıl» Kanun ile bu tertipten 4 000 lira tenzil edilmiş olduğundan gecen yıldan, bu mik

tar noksaniyle 16 Ö00 lira teklif edilmiştir. 
Madde 70. — Genel Müdürlük teşkilâtının -nakli masrafları • : • • ' . 
Maddenin muhafazası için 1 lira konulmuştur. 

Fasjl 302. — Vilâyetler büro masrafları : 
Madde 20. — Döşeme : 
51 sayılı Kanun ile bu tertipten 3 000 lira tenzil .olunduğundan gecen yıldan bu miktar nok

saniyle 27 000 lira teklif edilmiştir. 
Madde 30. — Demirbaş : 
51 sayılı Kanun ile bu maddeden 5 000 lira tenzil edilmiş olduğundan geçen yıldan bu miktar 

noksaniyle 105 000 lira konulmuştur. ' l 

Madde 40. — öteberi masrafları : 
Geçen yılın aynı olarak 75 000 lira teklif edi i mistir. 
Madde 50. — Aydınlatma* : 
51 sayılı Kanun ile bu maddeden 2 000 lira tenzil edilmiş olduğundan geçen yıldan bu miktar 

noksaniyle 48 000 lira olarak teklif edilmiştir. 
Madde. 60. — Isıtma : 
51 sayılı Kanun ile bu maddeden 5 000 lira tenzil edilmiş olduğundan bu miktar noksaniyle 

320 000 lira tahsisat konulmuştur. • *• 

Fasıl 304. — Posta telgraf ve telefon ücret ve masrafları : 
Madde 11. — Merkez posta ve telgraf ücret; masrafları : 
1960 yılındaki sarfiyat nazara alınarak ihtiyacın karşılanması için 10 000 lira fazlasiyle 65 000 

lira teklif edilmiştir. 
Madde 12. —/Vilâyetler posta, telgraf ücreti : 
1959 yılında posta, telgraf ücretlerinde yapılan artışlar dolayısiyle bu yıl ihtiyacını karşılamak 

üzere geçen yıla nazaran 15 000 lira fazlasiyle 300 000 lira teklif edilmiştir. 

£& Sayımx12) 
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Madde 21. — Merkez telefon, başka muhabere ücret masrafları : 
Mükâleme ücretlerinde vâki artışlar dolayısiv ; ve 1960 yılının 6 aylık sarfiyatı da nazara alı

narak bu yılın ihtiyacını karşılamak üzere bu teıtiba geçen y ldan 20 000 lira fazlasiyle 120 000 
lira teklif edilmiştir. 

Madde 22. — Vilâyetler telefon ve başka muhabere masraf ve ücre t im : 
Aynı mülâhaza ile bu maddeye geçen yıldan 10 000 lira fazlasiyle 120 000 lira konuhr v. tur. 

Fasıl 305. — Kira bedeli : 
Maddo 11. — Merkez : 
Geçen yılın aynı olarak 300 000 lira teklif edilmiştir. 
Maddo 12. — Vilâyetler : 
Geçen yılın aynı olarak 30 000 lira konulmuş tur. 

Fa^ıl 306. — Giyecekler : 
51 sayılı Kanun ile bu tertipten 10 000 lira tenzil edilmiş olduğundan geçen yıldan bu mik-

• tar noksaniyle 490 000 lira konulmuştur. • 

Fasıl 307. — Harcırahlar : 
Madde 10. — Daimî memuriyet harcırahı : 
Geçen yılın aynı olarak 250 000 lira konulmuştu?. 
Madde 20. — Muvakkat memuriyet harcırahı : 
51 sayılı Kanun ile bu maddeden 10 000 lira. indirilmiş olduğundan geçen yıldan bu miktar 

noksaniyle 800 000 lira teklif edilmiştir. 
Madde 30. — Müfettişler harcırahı : 
51 sayılı Kanun ile bu tertipten 10 000 lira indirilmiştir. 
Bu maddeye geçen yıldan 50 000 lira noksaniyle 550 000 lira teklif edilmiştir. 
Madde 40. — Ecnebi memleketler harcırahı : 
51 sayılı Kanun ile bu maddeden 15 000 lira tenzil edilmiş olduğundan gecen yıldan bu mik

tar noksaniyle 70 000 lira konulmuştur. 
Madde 50. — Ecnebi uzman ve müstahdemlerle bunlara yardımcı personelin harcırah ve mas

rafları : 
Geçen yılın aynı olarak 2 000 lira teklif edilmiştir. 
Madde 92. — 6245 sayılı Harcırah Kanununun 49 ncu maddesi gereğince verilecek tazmi

natları : 
1960 yılı tahsisatının aynı olarak 229 500 lira konulmuştur. 

Fasıl 308. — 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi masrafları,ve harcırahları : 
Maddo 11. — Merkez,: 
Geçen yıl 'konmuş olan tahsisatın aynı olarak 150 000 lira teklif edilmiştir. 
Maddel2. — Vilâyetler : 
Geçen yılın aynı olarak 215 000 lira konulmuştur. 
Madde 13. — Fabrikalar ve işletmeler : 
1960 yılma 'konmuş olan tahsisatın aynı olarak 140 000 lira teklif edilmiştir. 

Fasıl 403. — Temsil masrafları : 
Geçen yıla nazaran 5 000 lira. noksaniyte ,15; 000 lira teklif edilmiştir,. 

Fasıl 407. — Muhasebei Umumiye Kanununun 78 nci maddesini ilgilendiren masraflar: 
Madde 20. — Nispeti kanunla belirtilmiş kesenek ve ikramiyeler : ^ 
Geçen yılın aynı olarak 500 lira konulmuştur. 
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Madçle 30. — Geriverilecek paralar : 
Geçen yılın aynı olarak 8 000 lira teklif edilmiştir. 
Madde 40. — Mahkeme harçları : % 

1959 yılındaki sarfiyat ile 1960 senesinin 7 aylık sarfiyatı nazara alınarak bu maddeye geçen 
yılın aynı olarak 60 000 lira tahsisat konulmuştur. 

Madde 50. — Bina ve arazi vergisi : 
Geçen yılın aynı olarak 5 000 lira teklif edilmiştir. 

• Madde 60. — Kaçağın meni ve takibine dair olan 1918 sayılı Kanun ve ekleri gereğince yapı
lacak ödemeler ; 

Geçen yılın aynı olarak 35 000 lira teklif edilmiştir. 

Fasıl 417. — 5237 sayılı Belediye gelirleri Kanunu gereğince ödenecek vergi ve resimler : 
Vilâyet ve kazalarda belediyelerce yaptırılmakta olan yol, su tesisatı, lâğım ve sair sebep

ler dolayısiyle ve 1960 yılı sarfiyatı da nazara alınarak bu fasla geçen yıldan 5 000 lira fazla
siyle 25 000 lira teklif edilmiştir. 

t! 

Fasıl 419. — Mahkeme masrafları : ' 
Geçen yılın aynı olarak 80 000 lira teklif edilmiştir. 

Fasıl 420. — Tecrübe ıslah ve mücadele ması afları : 
Madde 11. — İşçi ücretleri ve diğer ödemeler: 

* 51 sayılı Kanun ile bu maddeden 10 000 liratenzil edilmiştir. îlmî bir araştırma müessesesi 
tar noksaniyle 325 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

Madde 12. — Yönetim masrafları : 
Geçen yılın aynı olarak 50 000 lira konulmuştur. 
Madde 13. — Teknik masraflar : 
51 sayılı Kanun ile bu maddeden 10 000 lira tenzil edilmiştir. îlmi bir araştırma müessesesi 

olan enstitülerin lâboratuvarlarmm takviyesi maksadiyle geçen yıldan 110 000 lira fazlasiyle 
200 000 lira teklif edilmiştir. 

Madde 14. — Fidelik müsabakaları : 
Geçen yılda olduğu gibi 5 000 lira ile iktifa edilecektir. 
Madde 15. — Bağ yardımı : 
Maddenin mulhafazası için geçen yılda olduğu gibi 1 lira olarak teklif edilmiştir. 
Madde 16. — Mücadele masrafları : 
Geçen yılda olduğu gibi 25 000 lira taflısisat 'konulmuştur. 

Fasıl 421. .— Kaçağı takip ve önleme masrafı : 
Madde 11. — Tütün ekimi yazma masrafları : 
Geçen yılın aynı olarak 200 000 lira teklifte bulunulmuştur. 
Maddıe 12. — Kaçakla mücadele masrafları : 
Geçen yıldan 5 000 lira noksaniyle 20 000 lira teklifte bulunulmuştur. 

Fasıl 446. — 6085 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi gereğince sigorta fonu karşılığı : 
6085 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi gereğince 165 vasıtanın sigorta fonu karşılığı olarak ge

çen yıldan 1 500 lira fazlasiyle 16 500 lira teklif edilmiştir. 

Fasıl 447. — 7126 sayılı Kanunun 37 nei maddesi gereğince sivil müdafaa fonu karşılığı : 
7126 sayılı Kanunun 37 nci maddesi gereğince geçen yıldan 0 '539 lira noksaniyle 176 200 

lira teklif edilmiştir. 

Fasıl 450. — Bursmasrafları : 
Geçen yıldan 15 550 lira noksaniyle 40 450 lira olarak'teklif edilmiştir. 
Fasıl 452, — Staj masrafları : 
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Madde 10. — 4489 sayılı Kanuna göre staj için ecnebi memleketlere 'gönderileceklerin harei-

ra'hlariyle başka her çeşit masrafları : 
ö l sayılı Kanun ile bu maddeden 20 000 lira tenzil edilmiş olduğundan bu yıl ;bu miktar 

noksaniyle 20 000 lira teklifte bulunulmuştur. 
Madde 20. — Teknik yardımdan faydalanılarak ecnebi memleketlere gönderilenlerin harcırah 

ve masrafları : 
ö l ısayılı Kanun ile bu maddeden tenzil edilmiş olan 4 000 lira noksanÜyle 1 000 lira tek

lifte bulunulmuştur. 

Fasıl 453. — Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflar : 
Madde 10. — Kurum ve derneklere katılma payı : 
Geçen yıldan 10 000 lira noksaniyle 26 500 lira teklifte (bulunulmuştur. 
Madde 20. — Kongre ve konferanslara iştirak edeceklerin karcı raih ve masrafları : 
51 »sayılı Kanun ile bu maddeden' 10 000 lira tenzil edilmiş olduğundan bu miktar noksaniyle 

.14 000 lira konulmuştur. t 

Fasıl 459. — Spor masrafları : 
Geçen yılın aynı olarak T 500 lira konulmuştur. 

Fasıl 476. — Kurs masrafları : 
Madde 10. —• Kurs umumi masrafları : ' . 
G-eçen yılın aynı olarak 3 000 lira teklif edilmiştir : 
Madde 30. — Tekel (memurları meslek kursu umûmi masrafları : 
Geçen yılda olduğu gibi 92 500 lira ile idare edilecektir. 
Madde 40. — İşletme İktisadi Enstitüsünde okutturulacak öğrencilerin masrafları : 
İki talebenin okuma masrafı olarak 3 500 liradan tutarı olan 7 000 lira teklif edilmiştir. 

Fasıl 501. — Geçen yıl borçları : 
Geçen yılın aynı olarak 35 000 lira, tahsisat konulmuştur. 

• 
Fasıl 502. — Eski yıllar borçları : 
Madde 10. — 1956 - 1959 yılları (borçları : 
Geçen yılın aynı olarak 23 000 lira teklif edilmiştir. 
Madde 20. — 1928 - 1955 yılları borçları : 
Geçen yılın aynı olup 5 000 lira teklif edilmiştir. 

Fasıl 505. — Hükme bağlı borçlar : 
1960 yılma konulmuş olan 200 000 lira tahsisatın aynı olarak teklifte bulunulmuştur. 

Fasıl 602. — İşçi kurul ve sendikalarına yardım : 
Sendikaların taazzuv etmiş duruma girmiş olması 'hasebiyle gevdin yıldan 35 000 lira nok

saniyle 40 000 lira tahsisat teklif edilmiştir. 

Fasıl 604. — Çeşitli hayır kurumlarına yardım : 
Geçen yılda konulmuş olan 16 000 lira ile bu yılda, ihtiyaç karşılanacaktır. 

Fasıl 605. — 4250 sayılı İspirto ye isp5rtolu içkiler tekel Kanunu gereğince yapılacak ödemeler: 
Maddenin muhafazası için 1 lira teklif edilmiştir. 

Fasıl 653. •— Tekel Genel Müdürlüğü Mensupları Yardım Cemiyetine (memur ve hizmetlile
rinin öğle yemeklerine yardımda kullanılmak üzere) : 

Ankraa, İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlerimizde vazife gören memur ve hizmetlilerin ça
lıştıkları i§ yerleriyle ikametgâhlarının uzak bulunması kendilerinin mahdut olan öğle paydosu 
saatinde evlerine gidip gelmelerine imkân vermemekte, gitmek arzu edenlerin de bir veya iki vasi-
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ta değiştirmek \'e bu sebeple yol masrafı yapmaları ieabettiğinden bundan da sarfınazar ederek 
öğle yemeklerinde daha ziyade ya evlerinden getirdikleri veya civarda tedarik ettikleri kuru ve 
soğuk yiyeceklerle iktifa ettikleri görülmektedir. Bu şekildeki gıda ile tam kalori alınmaması me
murların gerek sağlık durumları gerekse randımanın düşmesi bakımından mahzurlu bulunduğundan 
bunun önlenmesi maksadiyle öğle yemeklerine yardım olarak günde 75 kuruş hesabiyle memur ve 
hizmetliler için 120 000 liraya ihtiyacolduğu hesabedilmiş ve bu fasla' 120 000 lira tahsisat ko
nulmuştur. 

• ( A - 2 ) 

Fasıl 701 — Yapı onarımı : 
Madde 11 — Merkez ; 
Geçen yılın aynı olarak 25 000 lira (teklif edilmiştir. 

Madde 12 — Vilâyetler : 
Geçen yıldan 50 000 lira noksaniyle 400 000 lira tahsisat, konulmuştur. 

Madde 13 — Fabrika ve işletmeler : 
150 000 lirası içki fabrikaları 100 000 lirası tütün fabrikaları ve 50 000 lirası da Yaprak Tütün 

Bakım Evleri tamiratına sarf edilmek üzere bu maddeye geçen yıldan 50 000 lira noksaniyle 300 000 
lira konulmuştur. 

Fasıl 735 — Bina satınaima ve yaptırma : 
Madde 11 — Genel Müdürlük binası inşaatı : 
Genel Müdürlük binası inşaatı için 7077 sayılı Kanunla altı milyon liraya kadar gelecek senelere 

sâri taahhüt yetkisi verilmiş, şimdiye kadar 3 000 000 lira sarf edilmiştir. Bakiye 3 milyon liralık öde
nek 1961 yılında sarf edilmek üzere 'konulmuştur. 

Madde 12 — Vilâyetler : 
Geçen yıldan 1 890 000 lira noksaniyle 1 110 000 lira teklif edilmiştir. Bu tahsisat yapılmasına 

lüzum görülen İskenderun, Bergama ve Karamürsel idare binalarına sarf edilecektir. 

Madde 13. — Fabrika ve işletmeler : 
1960 yılı programına dâhil olduğu halde bizzarur bütçedeki tasarruf tedbirleri dolayısiyle tah

sisatı tenkis edildiğinden yaptırılamıyan inşaatın bu yıl yaptırılmasına artan istihlâk dolayısiyle za
ruri görülen ve aşağıda müfredatı gösterilen işler için bu maddeye geçen yıldan 5 940 000 lira nok
saniyle 5 185 000 lira teklif edilmiştir. 

Bu tahsisatın : 
3 115 000 lirası içki fabrikalarına 
2 070 000 » çay fabrikalarına 

5 185 000 lira sarf edilecektir. 

Fasıl 736. —- (5113, 6476 ve 742ö) sayılı katnunlar gereğince satınalınacak veya. yaptırılacak 
tütün bakım ve işletme atelye ve ambarları : 

1960 programına dâhil olup bütçedeki tasarruf dolayısiyle yaptırılmıyan bir kısım inşaat ve te
sisatın Mı yılda yaptırılmasına ve yapılmakta olan Maltepe, Sinob Bakım Evlerinin bu yılda ta
mamlanmasına zaruret hâsıl olduğundan bu fasla 7 100 000 lira tahsisat teklif edilmiştir. 
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Bu tahsisatın : 

6 200 000 Maltepe Tütün Bafem Evi 
300 000 Sinob Tütün Bakım Evi 

Samsun Tütün Elektrik 
600 000 Kalorifer ve sıhhi tesisat ikmali 

7 100 000 -lira sarf edilecektir. 

Fasıl 741. — 4898, 7200 sayılı kanunlar gereğince yeniden yaptırılacak fabrika, imal ve dol
durma evleriyle mevcutlarının genişletilmesi masrafları : 

Madde 10. — Fabrika imal ve doldurma evleri : 
Bu maddeye geçen yıldan 2 500 000 lira fazkriyle 14 000 000 lira tahsisat teklif edilmiştir. 

Bu tahsisattan : 

5 000 000 Maltepe Sigara Fabrikası inşaatına 
3 000 000 Alınan kıyım ve paket makinalaıynm teferruatının gümrük nakliye ve saire mas

raflarına 
3 500 000 Maltepe Sigara Fabrikası tesisatına 
2 000 000 Mihaniki açım cihaz ve makinaiarınm kredi ile satmalmacak kısmından geri kalan 

kısmın mubayaasına 
500 000 Maltepe Sigara Fabrikası transfermatör ve elektrik getirilmesine sarf edilecektir. 

14 000 000 

Madde 20. — A. M. F. Firması bonoları : 
Bu tertibe 1 800 000 lira teklif edilmiştir. 

Madde 30. — Rize Çay fabrikaları : 
Bu maddeye (? 700 000 lira tahsisat konulmuştur. Bunun, 

1 200 000 Beyazsu Çay Fabrikasının inşaatına 
1 250 000 Pehlivantaşı Çay Fabrikasının inşaatına 
1 250 000 Fındıklı Çay Fabrikasının inşaatına 
1 000 000 Hopa Çay Fabrikacının inşaatına 
1 000 000 Arhavi Çay Fabrikasının inşaatına 
1 000 000 Sürmene Çay Fabrikasının inşaatına 

6 700 000 lira sarf edilecektir. 

( S. Sayım- 12) 
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Fasıl 751 — Satmalınaeak makina, alet ve vasıtaları ve bunların kurma masrafları :-
Bu fasla geçen yıldan 3 214 000 lira noksaniyle 26 261 000 lira tahsisat konulmuştur. Bu tahsisa

tın : * 
370 000 Tuzlalara 

6 025 000 Tütün fabrikalarına, 
800 000 Yaprak tütün bakım evlerine 

14 500 000 Çay fabrikalarına 
4 566 000 Müskirat fabrikalarına 

26 261 000 lira sarf edilecektir. 

Fasıl 752 — Satmalınaeak taşıtlar ve bunların konmple motorları : 
Bu fasla geçen yılın aynı olarak 1 000 000 lira teklif edilmiştir. 

Faşır 761 — Çamaltı, Yavşan ve diğer tuzlalarda yaptırılacak yeni tesisler ve bunların genişlet
me ve sınırlandırma masrafları : 

• Bu fasla 1960 yılından 600 000 lira fazlasiyle 2 000 000 lira teklif edilmiştir. 
Lira 

1 600 000 Çamlatı tuzlasında yapılacak tevsi ve ıslah işlerinde 
215 000 Yavşan tuzlasında^ yapılacak tevsi ve ıslah işlerinde 
80 000 Kaya tuzlalarında yapılacak tevsi ve ıslah işlerinde 

105 000 Kaynak tuzlalarında yapılacak tevsi ve ıslah işlerinde 

Ceman 2 000 000 sarf edilecektir. 

Fassıl 773 — 7424 sayılı Kanun gereğince mütedavil sermayeye ilâve edilecek tahsisat : 
Mütedayil sermayeye aktarılmak üzere bu fasla 50 000 000 lira tahsisat teklif edilmiştir. 

1 — TÜTÜN 

1960 yılı tütün satış seyirlerinde 1959 yılına nazaran pek cüzi nispette bir artış müşahedt 
edilmektedir. 

1959 yılı tütün satışı 29 655 217 kilo olup aynı senenin 6 aylık satışı 14 633 557 kilodur. 

Bu 6 aylık satışın senelik satışa nispeti % 49,35 dir. 

1960 yılında ise 6 aylık satış 14 871 925 kilo olup bunun % 49,35 nispeti üzerinden senelik 
satış miktarının 30 135 610 kiloyu bulacağı tahmin edilmektedir. 

1960 yılında elde edilmesi kuvvetle muhtemel bulunan 30 İ35 610 kiloya satışlardaki inkipaf 
ve nüfus artımı göz önünde tutularak % 9,50 bir artış ilâvesi ile 1961 yılı satış miktarı 33 000 000 
kilo olarak kabul olunmuş ve satış nevilerine göre vasati satış fiyatının 2 160,94 kuruş olacağı 
hesabedilmiştir. Buna göre satış tutarının 713 110 200 lirayı bulacağı neticesine varılmıştır. 

1960 yılı bütçe tahminlerinde 962,60 kuruş kabul olunan tütün maliyeti 1961 yılıncTa aşağıda • 
1960 yılı ile mukayeseli olarak gösterildiği üzere malzeme ve işçilik ve umumi masraf lardaki ar
tışlar neticesinde 1 001,01 kuruş olarak tesbit olunmuştur. 

( S. S*yisı : 12 ) 
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1960 1961 

Asli madde 636,36 612,42 
Malzeme 203,12 241,75 
İşçilik 46,11 48,92 
Umumi masraflar 76,97 97,92 

Yekûn 962,60 1001,01 

Beyiye, nakliye, sigorta ve muhtelif masraflardan ibaret olan satış masrafları 1960 yılı bütçe 
tahminlerinde kilo başına 213,94 kuruş hesabedilmiş iken 1961 yılı için 223,50 kuruş olarak kabul 
olunmuştur. 

Beyiye 
Bayi nakliyesi 
Hakiki nakliye 
Zuruf amortismanı 
Sigorta 
Muhtelif 

Yekûn 

1960 

163,41 
9,50 

2 0 , -
1 0 , -
5 , -
6,03 

213,94 

1961 

166,50 
1 0 , -
1 8 -
7 -
6 , -

1 6 , -

223,50 

Yukardaki izahata nazaran 1960 ve 1961 yıllan tütün satışının maliyet, masraf ve kâr tahmin
leri aşağıda gösterilmiştir. 

Yılı Kilo Bedeli . Maliyeti Satış masrafları Satış kârları 

1960 33 000 000 690 599 125 317 656 420 70 602 324 302 340 381 
1961 33 000 000 713 110 200 330 333 300 73 755 000 39 021 900 

1961 senesi için yapılmış olan tahminlere göre 1960 senesine nazaran maliyet bedellerindeki 
kiloda 38,41 ve satış masraflarında 'kiloda 9,56 kuruş ki ceman 47,97 kuruş fazlalığa mukabil sa-
tış vasati fiyatındaki 68,22 kuruş yükselme neticesinde beher kilodaki satış kârında geçen seneye 
nazaran 20,25 kuruş bir artış tahmin edilmiştir.Buna göre 1961 satış kârı 1960 yılı satış kârına 
nazaran 6 681 519 lira fazlasiyle 30 902 900 lira olarak hesabedilmiştir. 

2 — TUZ 

1960 yılı bütçesinde tuz satışı 385 000 ton olaark tahmin edilmiştir. 1959 yılı tuz satışı 350 089 
tondur. Aynı senenin 6 aylık satışı ise 173 258 ton olup bunun senelik satışa nispeti % 49,49 
dür. 1960 yılının 6 aylık satışı ise 177 445 ton olup bu nispet nazarı itibara alınarak 1960 yılı 
12 a'ylıik satış -.miktarının 358 550 ton olacağı hesaplanacaktır. Buna, 1961 yılı için % 7,37 nispe
tinde bir*artış ilâve edildiği takdirde 1961 yılı satışının 385 000 ton hesabedilmesi uygun görül
müştü ı*. 

(S . Sayısı: 12) 
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03u satıştan elde edileceği hesaplanan bedel tutan .18 129 650 liradır. Ve beher tonu için 18,93 

lira -maliyet ve 21,88 lira satış masrafları hesabedilmek suretiyle satış kârının 2 417 800 lira ola
cağı tahmin olunmuştur. 

1961 yılı s-atış kârında 1960 yılı tahminlerine göre tesbit edilen 1 510 800 lira noksanlık, ma
liyet bedelinin tonda 41 Oturuş ve satış masrafları hm da 8,79 lira fazla olmasından ileri gelmiştir. 
Beher tona isabet eden tuz maliyet ve satış mas rafları 1960 yılı ile mukayeseli olarak -aşağıda g 
österilmiştk. 

Maliyet 
Satış masrafları 

Yekûn 
Kâr 

Satış bedeli 

1960 

18,52 
1.3,09 

31,61 
10,21 

41,82 

1961 

18,93 
21,88 

t' 
40,81 
6,28 

' 47,09 

Yukarda izah edildiği gibi 1960 yılına nazaran 1961 yılı maliyet ve satış masrafları arasında 
9,20 lira bir fazlalık müşahede edilmiştir. 1959 bilançosunda ise maliyet ve satış masrafları 43,40 
lira olup buna nazaran 1961 yılında tonda 2,59 lira noksanlık mevcuttur. 

3 — ÇAY 

Çay satışları her sene inkişaf etmiş ve bu suretle 1950 yılında 1 741 652 kilodan ibaret olan 
satış miktan 1959 yılında 6 939 925 'kiloyu bulmuştur. 

Ayın devrenin 6 aylık satışı ise o 205 497 'kilodur. 

Bu miktarın senelik satışına nispeti % 46,19 dur. 
19(60 yılının 6 aylık satışı ise 3 577 673 kilo olup aynı nisbetin muhafazası neticesinde İra yıl 

satışını 7 745 560 kiloyu bulacağı hesaplanmaktadır. . 

1961 yılı satışı 1960 yılına nazaran % 9,74 bir artış ile 8 500 000 kiloyu bulacağı tahmin 
edilmiştir. * 

8 500 000 kilo cayın satış bedeli 340 000 000 liradır. 

1960 yılma nazaran 1961 yılında asli maddede 'beher 'kiloda 26,30 kuruş azalmaya ve satış 
miktarındaki 500 000 kilo fazlalığa mukabil malzeme, işçilik, umumi masraflardaki 56 ve sa
tış masraflarmdaM 28 kuruş artış neticesinde 1961 yılı satış kârı 1960 yılından 2 534 000 lira 
(bir fazlalıkla, 121 550 000 lirayı bulacağı tahmin edilmiştir, 

( S. Sayısı : 12) 
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Buna aît mukayeseli cetvel aşağıda gösterilmiştir. 

Asli madde 
Malzeme 
İşçilik 
Umumi masraf* 

Ye'kûn 

Maliyet 
1960 

2 128,30 
4 5 , -
2 7 , -
1 8 -

2 218,30 

1961 

2 102,— 
76,— 
4 0 , -
30— , 

2 248,— 

Bey'iye 
Bayi na'k'liyesi 
Hakiki nakliye 
Zuruf 
Sigorta 
Muhtelif 

Yekûn 

4. — İSPİRTOLAR 

Satış masrafı 
1960 

240,— 
3 , -

2 0 , -
1 2 , -

9 , -
1 0 , -

1961 

240,— 
3 , -

3 2 , -
1 8 , -
1 9 , -
ıo,-

294,- 322,— 

1959 yılı satışı 13 585 642 litredir. Aynı devrenin 6 aylık satışı ise 7 170 543 litredir. 
Bu miktarın senelik satışa nispeti % 52,78 dür. 1960 yılının 6 aylık satışı ise 7 621 138 litre 
olup aynı nispet tahtında satış devam edecek olursa 1960 satışının 14 439 440 litreyi bulacağı 
(hesaplanacaktır. 

1961 yılında iSe satış miktarının % 7,35 bir artış ile 15 500 000 litreyi 'bulacağı tahmin 
edilmektedir. 1961 yılı içjin tahmin olunan satış miktarındaki fazlalığa rağmen aşağıda gösteril
diği üzere maliyet ve satış masraflarındaki artış şerhiyle satış 'kârının 1960 yılına nazaran 
1 023 179 lira notoaniyle 11 282 539 lira olacağı hesabedilmiştir. 

Asli madde 
Malzeme 
İşçilik 
Su 
Umumi masraf 

• * 

Maliyet 
1960 

81,99 
6,48 
2,55 
3,29 
9,04 

• .—'.—. — 

1961 

90,18 
6,02 
1,88 

- , 4 1 
7,30 

Beyiye 
Bayi nakliyesi 
Hakiki nakliye 
Zuruf 
Sigorta 
Muhtelif 

Satış masrafı 
1960 

1,16 
2,62 

10,— 
2 — 
1,— 
3,20 

1961 

1,29 
2,91 
9,06 
5,44 

- 9 1 
3,63 

Yekûn 103,35 105,79 
Ye'kûn 19,98 23,24 

5. RAKILAR 

1959 yılı satışı 13 146 737 li'tre, aynı devrenin 6 aylık satışı ise 6 111 449 litre olup bu 
miktarın senelik satışa nispeti % 46,49 dur. 

1960 yılının 6 aylık satışı ise 6 021 350 litre olup aynı nispet tahtında bu yıl satışının 
12 951 920 litreyi bulacağı hesaplanmaktadır. 1961 yılı satışı 15 300 000 litre kabul edilmiştir. 
Bunun satış bedeli 254 717 460 liradır. 1960 yılına nazaran gerek miktardaki noksan ve gerek 
aşağıda gösterildiği gibi maliyet noksanlığı ve satış masraflarındaki fazlalık neticesinde 1961 yı
lında 5 465 600 lira noksaniyle 166 923 000 liralık satış kârı elde edileceği tahmin edilmiştir, 

( S. Sayısı: 12) 
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Asli madde 
Malzeme 
îşçilik 
Su 
Umumi masraf 

Maliyet 
1960 

215,22 
162,13 
20,29 
—,80 
26,93 

1961 

212,26 
102,60 
11$9 
2,20 

24,40 

Beyiye 
Bayi nakliyesi 
Hakiki nakliye 
Zuruf 
S|gorta 
Umumi masraf 

Satış masrafı 
1960 

40,26 
85,82 
2a,— 
2 1 , -
3 , - -

11,94 

1961 

39 85 
90:28 
31;06 
37,75 
7J28 

13,65 
Yekûn 425,37 353,35 

Yekûn 190#2 220^7 

6 — DİĞER ÎÇKÎLER 

A) Kanyak : 
1959 yılı satışı 279 715 litredir. 1960 yılı satış seyrine göre bu yıl satış miktarının 277 2^0 

litreyi bulacağı hesabedilmiştir. 1961 yılı için 303 000 litre tahmin edilmiştir, bunun satış bedeli 
5 735 152 lira olup satış kân ise 3 162 700 liradır. 

B) Votka : 
1959 yılı satışı 1 023 332 litre olup aynı devrenin '6: .aşrında 519l6&6 litre satılmıştır. 
1960 yılının 6 ayında ise 501 766 litre satılmış oHug^mcUn satış ^miktarındaki bu azalma na

zarı itibara alınarak 1961 yılı için 1 000 000 litre tahmin edilmiştir, bunun satış bedeli 16 340 000 
lira olup bundan 11 258 050 lira kâr tahmin edilmiştir. 

C) Likörler : 
1959 yılı satışı 527 226 litredir. Aynı devrenin 6 aylık satışı 262 597 litre olup 1960 yılının 6 

aylık satışı-ise 248 831 litre olduğundan bu noksanlık nazarı itibara alınarak 1%1 yılı için 500 000 
litre tahmin edilmiştir. Bunun tutan 5 678 900 lira ohıp elde edilecek kâr ise 1 892 109 liradır. 

D) Malt : 
1959 yılı satışı 118 245 litre olup aynıdevrendn»€ aylak sato§ı63 134^1itredir. 
1960 yılının 6 aylık satışı ise 86 068 litre olduğundan bu artış nazan itibara alınarak 1961 yılın

da 200 000 litre tahmin edilmiştir. Bunun tutarı 570 000 lira olup bundan 7 600 lira kâr temin 
edileceği hesıplanmıştır. 

E) Cin • 
1959 yılı satışı 35 900 litredir. Aynı devrenin 6 aylık satışı ise 17*088 litre olup 1960 yılının 

6 aylık satışı ise 12 683 litredir. Bu noksanı nazarı itibara alınarak 1961 yılı için 27 000 litre 
tahmin edilmiştir. Bunun tutan 391,5Q0 Ur& olup,bunda»,Ü09>|28û lira kâr «temin«dileceği hesap
lanmıştır. 

' F) , Viski : 
1959 yılmın 12 aylık satışı 50*692 litre olup 1960 yılında ise 6 aylîk satışı 35 967 litredir. 1961 yılı 

için 80 000 litre tahmin edilmiştir. Bunun tutarı 6 932^800 lira olup bundan temin edilecek kâr ise 
1492 800 liradır. "" ' ' ' "* ' 

(S .J5 t3Mit l2) 
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7 — BİRA 

* 1959 yılı satışı 87 778 804 litre olup aynı devrenin 6 aylık satışı ise 17 062 085 litredir. Bu 6 aylık 
satışın senelik satışa nispeti % 61,42 dir. V ' f , ; " ' 

1960 yılı 6 aylık satışı ise 17 426 128 litre olup bu nispet üzerinden sonuna kadar 28 373 000 lit
re satılacağı hesaplanmıştır. 

1961 yılı için % 5,73 nispetinde bir artış nazarı itibara alınarak bütçe tahmini 30 000 000 litre ola
rak hesaplanmıştır. 

Bir litre maliyetindeki 5,57 kuruş noksan ve satış masraflarmdaki 4,99 kuruş fazlalık neticesinde 
171 000 lira fazlasiyle 18 770 000 lira kâr tahmin edilmiştir. 

Asli madde * 
Malzeme 
İşçilik 
Su, istim 
Umumi masraf 

Maliyet 
1960 

38,17 
9,88 

. 7,36 
1,59 
7,67 

1961 

4 0 , -
7 -
2 -
2 , -
8,10 

Iskonto ve bayi nakliyesi 
Hakiki nakliye 
Zuruf 
Sigorta 
Muhtelif 

Satış masrafı 
1960 

16,67 
1 0 -
2 -
ı -
2 -

1961 

14,66 
1 2 -
ı,-
ı -
8 , -

Yekûn 64,67 59,10 Yekûn 31,67 36,66 

8 — ŞARAPLAB 

Şaraplar bölümünde yeralması daha doğru olan vermut ve kınakına dâhil bunların 1959 yılı satışı 
3 671 407 litre olup aynı devrenin 6 aylık satışı ise 1 527 245 litredir. Bunun 12 aylığa nispeti % 
41,60 dır. 1960 yılı 6 aylık satışı ise 1 439 389 litre olup bu nispet üzerinden sene sonunda satış mik
tarının 3 461 320 litreyi bulacağı hesap edilmektedir. 1961 yılı için 4 460 000 litre kabul edilmiştir. 
Bunuaı tutan 10 238 352 lira olup kârı ise 2 662 742 liradan ibarettir. 

9 — KİBRİT 

1959 yılı satışı 72 051 sandık aynı devrenin 6 aylık satışı ise 37 805 sandık olup senelik satışa nis
peti ise % 52,47 dir. 

« * • 

1960 yılı 6 aylık satışı 33 691 sandık olup bu nispet tahtında sene sonuna kadar 64 210 sandık 
kibrit satılacağı hesaplanmakta ise de yeniden hususi bir fabrikanın faaliyete geçeceği nazarı itibara 
alınarak 1961 senesi için 60 000 sandık tahmin edilmiştir. Satış kârmm, 1960 yılma nazaran aşağıda 
görüleceği gibi maliyet ve satış masraflarmdaki fazlalık ve satış miktarlarındaki noksanlık neticesinde 
1110 000 lira, noksaniyle 4 440 000 lira kâr sağlıyacağı hesaplanmıştır, 

( & Sayışa s 12) 
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Maliyet Satış masrafı 

1960 

131,38 
2,06 

22,82 
3,79 

44,70 

204,75 

1961 

135 — 
2 , -

2 1 , -
5 -

4 3 , -

206 — 

Bayi nakliyesi» 
Hakiki nakliye 
Zuruf 
Sigorta 
Muhtelif 

Yekûn 

1960 

50,— 
1 5 , -
4 , ~ 
2 -
0,25 

71,25 

1961 

50,— 
1 3 , -
4,--
2 , -
ı -

7 0 -

10. — KAHVE 

Kahve satışlarına* 16 . 9 . 1959 tarihinde başlanmış olup 29 . 2 . 1960 tarihine kadar 777 755 
kilo satılmıştır. 

1960 yılında 6 aylık satış 832 126 kilo olup sene sonuna kadar 1 664 250 kiloyu bulacağı he
saplanmaktadır. 1961 yılı için 2 000 000 kilo kab^l edilmiştir. Bunun kiloda 17 lira maliyet 
ve 90 kuruş satış masrafı olmak üzere satış maliyeti 17,90 liradır. Bundan elde edilecek satı-j 
bedeli 80 000 000 olup satış kân ise 44 200 000 liradan ibarettir. 

NETİCE 

Yukarda verilen izahata göre satış yekûnu 699 290 520 liradır. Bu rakama memleket hamı 
satışlarda elde edileceği tahmin edilen 500 OOG lira ile maliyete giren bütçe masrafları ve sair 
varidat olarak 25 500 000 lira eklendikten ve döner sermaye masrafları olarak 19 800 ÜUU 
lira tenzil edildikten sonra bütçe varidatı (B) cetvelinin birinci faslı olan satış kârları 
705 490 520 lira olarak tesbit edilmiştir, "bütçe varidatının bu faslı geçen yıl tahminle
rinden 32 728 380 lira noksandr. Bu suretle elde edilen 705 490 520 liraya bütçe vari
datı olarak 6 000 000 lira ve satışlardan elde dilecek 398 '336 220 lira Millî Savunma Ver
gisi ilâvesiyle Bütçe kanun tasarısının ikinci maddesinde gösterildiği üzere (B) cetveli yekû
nu 1 109 826 740 lira olmuştur ki, bu miktar gecen yıl tahmininden 21 799 295 lira noksandır. 

Umumi bütçeye ödenecek Hazine hissesi hesabına gelince : 
1 109 826 740 lira tahmin edilen varidattan bütçe kanunu tasarısının birinci maddesinde sözü 

geçen (A/l) ve (A/2) cetvellerinde gösterilmiş olan ceman 173 261 000 lira tenzil edilerek 
ve 4250 sayılı Kanun gereğince ispirto ve ispirtolu içkiler satışı kârından % 4,5 nispetinde 
9 763 564 lira Tayyare Resmi ve 4522 sayılı Kanun gereğince bira, şarap, barut, kibrit ;a 
kahve 1960 kârlarının % 35 i Kurumlar Vergisi 23 338 120 lira ile 5237 sayılı Kanun gereğince 
tekel safi hasılatından % 5 nispetinde 21 427 756 lira belediyeler hissesi ayrılmak suretiyle Ha
zine hissesi geçen seneye nazaran 17 669 970 lira noksaniyle 882 036 300 lira olarak tesbit ed-î-. 
mistir* 

(& Sayuâ'ı 13 ) 

Asli madde 
Malzeme 
tşçilik 
Su 
Umumi masraf 

Y"ekûn 
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Tekel İdaresinin Hazine hissesinden maada «ağladığı gelirler aşağıda gösterilmiş ve Hazi 

Hissesi ile birlikte 957 565 740 lirayı bulmuştur. 
1960 1961 

Hazine Hissesi 899 706 270 '882 036 300 
Tayyare Resmi 10 628 051 9 763 564 
Kurumlar Vergisi x 17 964 748 23 338 120 
Belediyeler Hissesi 20 748 450 21 427 756 
Bira İstihsal Vergisi 12 000 000 12 000 000 
Kibrit İstihsal Vergisi 11 250 000 9 000 000 

972 297 519 957 565 740 

(S. Şayia ; 12) 
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Rapor 

6.2. 1961 

Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

Bu rapor, Bütçe Komisyonunun malûmu olan özel şartlar sebebiyle, pek kısa zaman içinde 
yapılabilen muhtasar ve acele bir incelemenin mahsulüdür. 

I - İktisadi bünye : 
Tekel Genel Müdürlüğü, katma bütçeli idare statüsü içinde bütçeye önemli bir gelir kaynağı 

olmakla beraber, iktisadi bir işletmenin vasıflarını taşır. 

1960 bütçesi gelir tahminlerinin normal unsurları yekûnu olan 7 640 000 000 lira içinde tekel 
geliri aşağıdaki nispetlerdedir. , - ( . 

Tl.. 540 000 000— Tekel safi hasılatı : 
TL. 412 000 000,— Tekelin tahsil ettiği vergiler 

952 000 000,-

fo 7,07 
% 5,39 

c/c 12,46 

Yukardaki gelirler, tekel mahiyetinde olan ve olmıyan, tütün,, rakiy çay, bira gibi zirai 
imalât sanayimden ve tuz, ispirto, ispirtolu içküer, kibrit,* barut ve kahve ithal ve, tevzii gibi 
çeşitli iktisadi işletmelerden elde edilmektedir. 

işletme, murakabe ve yatırımları bakımından Tekel İdaresi Statüsünün, İktisadi Devlet Teşek
külleri ıslahatı sırasında, inceleme konusu olarak ele alınmaya değer olduğunu belirtmekle yetini
yoruz. 

n - Malî bünye : 
öz kaynaklariyle muamele hacmi arasındaki bü yük nispetsizlik ilk bakışta müessesenin ağır malî 

durumunu ortaya koymaktadır. 
1959 bilançosundan meydana getirdiğimiz aşağıdaki tabloya göre Tekel İdaresi mezkûr yıl için

deki muamelelerini yürütmek için kullandığı fonun : 
% 35 i gibi küçük bir miktarı öz kanaklar, 
% 65 ini ise anormal surette sağlanmış yabancı kaynaklar, 
Teşkil etmektedir. 

P a s i f 

Döner sermaye 
Sabit sermaye 
İç sigorta fonu bakiyesi 
Sabit tesisler amortismanı 

(Milyon 

143,6 
189,1 

0,5 
7,4 

lira) 

208,3 
635,5 

0,5 
30,1 

A k t i f 

Sabit kıymetler 
Mal 
İştirakler 
Borçlu ve alacaklı hesaplar mahsubun
dan bakiye 

öz kaynaklar 340,6 

(S. Sayısı: 12) 



— 22 — 

Hazineye borç 
Merkez Bankasına borç 
Çeşitli vergi payı borçları 
Destekleme kredilerinden müessese 
üzerinde kalan 

Yabancı kaynaklar 

369,5 
215, 

6,9 

36,9 

628,3 

22,2 
72,3 

Yoldaki paralar 
Kasa 

Yekûn 968,9 968,9 

Yukardaki tablo gösteriyor ki: 

968,9 milyon lira kullanmak durumunda olan müessese, kendi öz kaynaklarının üstündü kalan 
628,3 milyon lirayı, ister istemez, anormal yollardan sağlamak mecburiyetinde bulunmuştur : 

1. 215,— milyon lira Hazine kefaletiyle Merkez Bankasına borçlanma: Donmuş bir kredi 
muamelesidir. ' 

2. 369,5 milyon lira: Hazineye borç. Bu borç Tekelin bütçeye Hazine gelirleri olarak giren 
Tekel kazançları ve Millî Savunma vergilerinden müessesenin ödemeye imkân bulamadığı ve iğle
ri durdurmamak için bir nevi hapis etti-/i Hazineye ait gelirlerdir. 

Sermaye kıtlığı zaruretleriyle, Hazineye borçlar son yıllarda gittikçe kabarmaktadır. 
Bu borçlanmanın devamlı ve artar karakterini aşağıdaki rakamlar teyidetmektedir. 
1959 yılı Hazineye borç bakiyesinin terkibi: 

23,3 1957 Yılından (Tekel hasılatı ve Millî Savunma Vergisi) 
99,9 1958 > > » » » > 

246,3 1959 » » » > » » 

369,5 Milyon lira 

Son 4 yıl içinde Hazineye borç bakiyelerinin seyri : 
Milyon lira 

1956 
1957 
1958 
1959 

16,4 
58,9 

122,2 
369,5 

III - 1961 tekel gelirleri tahmini: 
Tekel gelirlerine ait tahminler, geçen yıl ile mukayeseli olarak, aşağıda gösterilmiştir. (Milyon 

lira) : 
Fazla, 

1961 1960 eksik 

işletmeler kazancı 
Millî Savunma Vergisi 
Ceza ve sair gelirleri 

ı 
Gelirler : 

705,5 
398,3 

6,-

1.109,8 

738,2 -
388,4 

5,-

1.131,6 -

- 32,7 
9,9 
ı,-

- 21,8 
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54,5 Tayyare, Belediye hisseleri, Kurumlar Vergisi 

173,3 1961 bütçe giderleri 

227,8 Giderler: 227,8 231,9 — 4,1 

Safi gelir (Hazine hissesi) : 882,- 899,7 — 17,7 

Gelir noksanının esas unsurunu işletmeler kazancında görülen 32,7 milyon liralık noksan teşkil 
etmekte ve asıl işletme kazançları nazarı alınırsa bu eksiklik 37,7 milyon liradan ibaret bulunmak
tadır. Aşağıda bu rakamın unsurları verilmiştir. 

(Milyon lira) 
Artma Eksilme 

Tütün gelirleri 
Tuz gelirleri 
Çay gelirleri 
Bira gelirleri 
İspirto gelirleri 
Rakı gelirleri 
Diğer içkiler 
Şarap 
Barut 
Kibrit 
Kahve : a) Hakiki 

b) Fiktif 
[ eksiliş 
eksiliş 

6,7 

2,5 
0,17 

1,5 

ı,-
5,5 

r 12'-
0,28 
0,67 
U 
2,-

23,1 

9,4— 47,1 37,7 

Eksilmeler : Büyük rakamı temsil eden kahve eksikliğinin 23,1 milyon lirası 1960 gelirinin 1,5 
yıllık gösterilmiş olmasından, yani bir muhasebe tarzından ileri gelmekte olup hakiki eksilme 2 
milyon liradan ibarettir. 

Diğer gelirlerden şarap ve diğer içkilerde görülen 12,2 milyonluk eksilme, Ibilhassa, 1960 yılı 
tahminlerinin, Tekel idaresi dışında yüksek tutulmuş olmasından doğmuştur. 

Tuz, ispirto ve rakı gelirlerindeki eksilmeler sebebi maliyet ve satış masraflarındaki artışlar
dır. 

Kibrit gelirindeki eksilme ise, rekabet karşısında yaşlı bir işletmenin durumunu göstermekte
dir. 

Safi gelir (Hazine hissesi) olarak tahmin edilen 882 milyon liranın tahakkuk imkânlarına ge
lince, döner sermaye ihtiyaçlarının karşılanamamasının menfi neticeleri, karşılıksız görevler veril
mesi gibi haller ve beklenmedik olaylar mahfuz, bu tahmin tahakkuk edecek vasıfta görünür. 

Ancak, bu gelirin Tekel tarafından elde edilmesiyle Maliyenin eline geçmesi arasında fark bu
lunduğu görülmektedir. Aşağıdaki maddede btt* konu açıklanmıştır. 

IV - Bütçe gelirleri ve tekel kazançları: 
1. Tekel İdaresi Hazine hissesini teşkil eden safi gelirini 882 milyon lira tahmin ettiği halde, 

Devlet gelir bütçesinde Tekelden gelecek gelirler 952 milyon lira olarak gösterilmiştir. Bu suretle, 
gelir bütçesi, Tekelin hesapladığı yıllık gelirinden 70 milyon liralık bir fazla derpiş etmekte ve bu 
fazla, önemli kısmı itibariyle, Maliyenin geçen yıllar alacağından tahsilini umduğu miktarı kapsa
maktadır. 

(S. Sayısı: 12) 



2. Gelir bütçesinin derpiş ettiği 952 milyon lirayı TÖkel< İdaresinden tahsil edip edemiyeceği 
gibi bir meselenin bulunduğunu sanıyoruz. Bu mesele, Tekel İdaresinin sermaye bulmaktaki zor
luklarından doğmaktadır. 

Son yıllarda, gelir bütçesi gerekçende görüldüğü gibi, bütçeye konulan gelirler, Tekel İda
resinden tamamiyle tahsil edilememiştir :. 

Bütçede 
Tekel gelir- Tahsilat 
leri tahlmiııi Tahsilat ' noksanı 

1957 453 51ö*Qööı 450 022 000 3 496 000 
1958 617.-877 000* 554 783 000 63 094 000 

. 1959 771-475-00^ 586 102 000 185 373 000 

Hakikatta açıkların daha da büyük olduğu anlaşılmaktadır. Zira, Hazinenin Tekel İdaresin
den aldığı amortismanlar, iç sigorta fazlaları, para cezaları gibi diğer kalemler de mevcudolup 
bunlar yukardaki rakamlarda görülmemekte ve bunların da ilâvesiyle kabaran Hazine alacağı 
karşılığmdaki tahsilat daha aşağıda kalmaktadır. Nitekim bu hususu, Tekel İdaresinin tuttuğu 
«Hazine hesabı» daha açık olarak göstermektedir. Bu hesaba kaydedilen Hazine alacaklarından 
ödenen miktarlar düşüldükten sonra, İdarenin Hazineye daha yüksek miktarlarda borçlu kaldığı 
görülmektedir. Aşağıda, bu hesabın durumu arz edilmiştir. 

Yıl sonunda 
Hazine 

Hazine ödeme ve alaeağı 
alacağı mahsuplar bakiyesi 

1956 450 379r 000 433 927 000 16 435 000 
1957 528 982 000 470 107 000 58 875 000 
I058V 70B 075000 582 852 000 123 223 000 
1959 966 018 000 596 482 000 369 536 000 

Yukardaki rakamlara göre Tekelin 1 . 3 . 1960 tarihinde Hazineye borcu gittikçe artarak 
369 536 000 liraya' yükselmiştir- Sermaye darlığı, bu İdareyi Hazine alacaklarından her sene 
bir miktarını alıkoyrarak sermaye eksikliğini telâfiye sevk etmektedir. Aynı ihtiyaç devam eder
ken birikmiş borçlar yükü altında bulunan Tekelin, 1961 gelir bütçesinde derpiş olunan 952 
milyon lirayı tamamen ödeyebileceğini sanmıyoruz. 

Gelir bütçesi incelenirken bu nokta üzerinde durulması uygun olur. 

V - İşletme tesislerinin durumu re yeni yatırımlar : 
1. İşletme tesislerinin durumu : 
En büyük gelir kaynağı olan tütün işleme tesislerinden, yaprak tütün bakım ve işleme yer

leri peyderpey yenilenmekte ise de, sigara imali safhasında bütün tesisler fazlasiyle eskimiştir. 
Bunların küçük bir istisna ile, hemen hepsi eski Reji İdaresinden kalma köhnemiş tesislerdir 
Bu meyanda, ortalama yıllık 30 milyon kilo sigara imalâtından 12 milyon kilosu Cibali Fabrika
sına aidolup bu« fabrika ömrünü çoktan tamamlamıştır. 

1948 yılında inşasına geçilmiş olan 17 milyon kilo kapasiteli Maltepe Sigara Fabrikası ile, 
Cibali Fabrikasının yeri doldurulmak istenilmişti. Bilindiği gibi, bu fabrika inşaatı 1950 yılında 
Hükümetçe durdurulmuş, bu yüzden tazminat ödenmiş, ve nihayet 1957 de çelik karkas yerine 
betonarme bina şekli kabul edilerek, inşaata tekrar başlanmıştı. Bu suretle sigara tesislerini 
yenileme gayretlerinde yedi senelik bir boşluk meydana gelmiştir. 
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Bugünkü tempo ile Maltepe Fabrikasının tamamlanması uzun süreceğe benzer. 
Diğer tütün fabrikalarına gelince, 1950 yılında Maltepe Fabrikası inşasının durdurulması üze

rine, bu fabrika için gelmiş olan makinalar diğer fabrikalara serpiştirilerek yerleştirilmişti. Bu 
suretle köhne fabrikalarda bir ölçü dairesinde bir yenilenme meydana gelmiş olacağı düşünülürse 
de biri diğerini besliyecek çok eski ve çok yeni makinaların yanyana işlemesi yeni makinaların muk
tedir oldukları randımanı vermemeleri neticesini doğurmaktadır. 

Hulâsa, sigara sanayiini yenileme işi Tekelin esaslı bir meselesidir. 
Bir Tekel mevzuu olmıyan ve rekabet karşısmda çalışan Kibrit Fabrikası Müessesesinin köh

ne tesislerindendir. Bu sebeple sağladığı gelir de muntazaman eksilmektedir. (1959 geliri : 8,5 mil
yon, 1960 tahmini 5,6 milyon, 1961 tahmini 4,4 miyon) bu fabrikanın zararına işleyeceği zama
nın yaklaştığı anlaşılmktadır. 

2 Amortisman meselesi : Tekel tesislerini yenileme konusu ile ilgili olarak Müessesesinin amor
tismanlarını gözden geçirdik ve durumunu arzadeğer bulduk. 

. Bu İdarenin ayırdığı amortismanlar, Tekel gelirlerine ilâveten, Hazineye devredilmektedir. 
Bu sebeple müessesenin sabit tesisler amortismanı'* yoktur. Bilançolarda bu maddede görülen ra
kamlar, henüz devri yapılmamış küçük bakiyeleri ifade eder. 

1959 bilançosuna göre geçmiş yıllarda ayrılmış amortismanlar 56,1 milyon lira olup bumın 
48,7 milyon lirası Hazineye devredilmiş, yıl sonunda henüz devredilmemiş 7,4 milyon liralık bir 
bakiye kalmıştır. 

Amortismansız iktisadi işletme anlayışının, bu tesis ve yenileme ihtiyaçları Devlet bütçesinden 
karşılanan katma bütçeli bir gelir kaynağı statüsünden ileri geldiği anlaşılıyor. 

İktisadi işletme vasfına itibar edildiği takdirde, amortisman konusunda bugünkü tutumun de
ğişmesi tabiîdir. 

3. Yatırımlar : 
Bütçede" 118,9 milyon liralık yatırım derpiş edilmiştir. 1961 bütçesinin pek kısa zamanda görü

şülmesi zaruretiyle yatırım anlamı eskisi gibi bırakılmış olacağına göre, tekel yatırımları üzerin
de bu yönden durulmamıştır. 

(A/2) cetvelinde bina, makina, onarım gibi gruplar altında gösterilen yatırımların işletme 
birimleri itibariyle bulunuşu şöyledir : 

T. L. 

15 800 000 Maltepe Sigara'Fabrikası : Bina ve makinalar 
7 100 000 Tütün bakım ve işleme yerleri ir şasi 
6 825 000 Tütün fabrikaları ve bakım yerleri için makinalar 

23 270 000 Çay fabrikaları : Bina ve makinrlar 
7 681 000 îçki fabrikaları : Bina ve makinalar 
2 370 000 Tuzlalar, genişletme, makina 
1 000 000 Taşıtlar 
4 535 000 İdare binaları inşası' 

300 000 Bina onarımları 
50 000 000 Döner sermayeye ilâve 

118 881 000 

Bu yatırımlardan çaya aidolariları hakkında şu bilgiyi kaydediyoruz : 
Çay atelyelerinden Hopa, Sürmene ve Arhavi'de inşasına başlamak üzerfc olanların mukavele

leri geçen yıl 72 sayılı Kanuna dayanılarak feshedilmişti. Bu yıl, bunların yeniden inşasına geçi
leceği, ayrıca , Pehlivaribaşı ve Fındıklı'da da yeniden çay atelyeleri kurulacağı ve 
bundan böyle dört beş katlı binalar yerine tek kat üzerine yayılmış aletyeler kurulması sistemi
ne gidilerek önemli tasarruflar sağlanacağı idaroce ifade edilmiştir.* 
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4. Çay meselesi; 
1961 çay istihsalinin 6 ÛOÖ tona yaklaşacağı talimin »edilmektedir. 
Çay istihsalimizin birtakım meseleleri dikkati çekmektedir. 
a) istihsal miktarı artmakta, buna mukabil kalitede düşüklüğe doğru bir eğilim görülmek

tedir. Bugünkü ekim bölgeleri çeşitli kalitelerde mal verdiğinden, kalitenin ortalamasından bu 
durum meydana gelmektedir. Aynı istikamette, fazla yapraklı kesimler âdetinin yerleşmesinden 
de endişeye mahal görülmektedir. 

Satış harmanında ıslah edici yabancı çay miktarı gittikçe azaldığına göre, bundan böyle tek 
tip çay sistemindıe kalmamıyacağı anlaşılmaktadır. Her halde, kalite meselesi üzerine eğilmek 
gerekiyor. 

b) Ekim bölgelerinin bugünkü hudutlar içinde kalması halinde dahi istihsalimizin ihtiyacı 
aşacağı ve ihracat meselesiyle karşılaşacağımız istikbal uzak görülmemektedir. Yeni bir ihraç 
maddesi kazanmak sevindirici bir keyfiyet olmakla beraber,, bunun kalite bakımından önümüze bir 
mesele koyacağını şimdiden düşünerek ona göre tertiplenmemiz uygun olur. 

Giderler : 
118,8 milyon liralık yatırım giderleriyle birlikte 54,4 milyon liralık idare giderleri kabul edil

miştir. 1960 yılına nispetle 7,5 milyon liralık artışın tamamına yakın kısmı aylık ücret bölüm
lerindeki artıştan ileri gelmektedir. Bu artışta da, memur aylıklarına zam yapılacağı düşüncesi 
bilhassa müessirdir. 

Gider bütçesi hakkında arz edeceğimiz bir mütalâa yoktur. 

Tekel Bütçesi Sözcüsü 
Cahid Zamangü 
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Bütçe Komisyonu mazbatası 

T. C. 
Kurucu Meclis , 18 . 2 . 1961 

, Bütçe Komisyonu 
Esas No. : 1/16 

Karar No. : 3 

Kurucu Meclis Başkanlığına 

Tekel Genel Müdürlüğünün 1961 yüı bütçesi hakkında hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca Ku
rucu Meclis Başkanlığına arzı kararlaştırılıp Başbakanlığın 24 . 1 . 1961 tarihli ve 71 - 1398/244 sa
yılı tezkeresiyle gönderilen kanun tasarısı komisyonumuza havale edilmiş olmakla Gümrük ve Tekel 
Bakanı, Tekel Genel Müdürü ve Maliye Bakanlığı mümessilleri hazır oldukları halde tetkik ve müza
kere edildi. 

Tekel Genel Müdürlüğünün 1961 yılı bütçesini komisyonumuz adına inceliyen raportörümüzün 
raporu mütalâa edildikten ve Genel Müdürlüğün faaliyet sahasına giren mevzular üzerinde sorulan 
sualler Bakan ve Genel Müdür tarafından cevaplandırıldıktan sonra bütçenin bölümlerinin tetkiki
ne geçilmiştir. 

Genel Müdürlüğün 1961 yılı masraf tertiplerini ihtiva eden (Â/l) işaretli cetvel yekûnu ^eqetı yı
la nispetle 7 566 484 lira fazlasiyle 54 380 000 ve yatırım kısmını teşkil eden (A/2) işaretli cetvel 
yekûnu ise yine 6 106 000 lira fazlasiyle 118 881 000 lira olarak Hükümetçe tesbit ve teklif edilmiş 
bulunmaktadır. 

Bölüm ve maddeler üzerinde görülen artış ve eksilişlerin sebepleri tasarının gerekçesinde her bölüm 
ve madde hakkında ayrı ayrı arz ve izah edilmiştir. 

Komisyonumuzca bölüm ve maddeler üzerinde yapılan inceleme sonunda tasarrufu mümkün gö
rülen bölüm ve maddelerden 322 000 lira tenzil edilmek suretiyle (A/l) işaretli cetvel yekûnu 
54 058 000 lira ve yatırım kısmında ise 752 nci taşıt satmalma bölümünden 320 000 lira tenzil 
edilmek suretiyle (A/2) işaretli cetvel yekûnu ise 1-18 561 000 lira olarak tesbit ve kabul edilmiştir. 

Tekel Genel Müdürlüğünün 1961 yılı gelirini gösteren (B) işaretli cetvel yekûnu ise geçen yıla 
nispetle 21 799 295-lira noksaniyle 1 109 826 740 lira olarak Hükümetçe tahmin ve tesbit edilmiş 
bulunmaktadır. 

Tekel gelirlerinin sureti tahakkuk ve geçen senelerdeki seyri hakkında gerek tasarının gerekçesin
de ve gerek raportörümüzün raporunda etraflı izahat verilmiştir. 

(A/l) ve (A/2) işaretli cetvellerin bölüm ve maddelerinden yapılan tenzil yekûnu olan 642 000 
lira (B) işaretli gelir cetvelinin birinci satış kârları bölümüne ilâve edilmek suretiyle cetvel yekûnu 
1 110 468 740 lira olarak komisyonumuzca tesbit ve kabul edilmiştir. 

Komisyonumuzda yapılan müzakereler sırasında, tekel fiyatları bakımından bilhassa iki mesele üze
rinde durulmuştur: 

Tekel İdaresinde, safi hâsılat nispetinde yabancı memleketlerdeki malî inhisarlara nazaran düşük 
kaldığı dikkate çarpmaktadır. Tekel faaliyetindeki bu randıman düşüklüğünün pahalı maliyet şart
larından ileri geldiği anlaşılmaktadır. Tekel idaresinde maliyetlerin fazla yüksek bulunması ve işlet
menin kifayetsiz sermaye ile çalışması, safi hâsılat üzerine menfi tesir uyandırmaktadır. İdarenin bir 
reorganizasyona tâbi tutulması ve maliyetleri düşürmek üzere çalışılması temenniye şayandır. 

Tekel Genel Müdürlüğü döner sermayesinin bilanço ile kâr ve zarar hesabının gelecek yıl Bütçe 
kanunu tasarısına eklenmesi temenni edilmiştir. 

(S. Sayısı: 12) 
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Tasannm birinci ve ikinci nna<İİete*^ komisyonumuzca tesbit ve kanul olunan rakamlar ak

settirilmek suretiyle ve mütaakıp maddeleri Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul olunan Tekel 
Genel Müdürlüğü 1961 yılı bütçe kanunu tasarısı ekli cetvelleriyle birlikte Kurucu Meclisin tas
vibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Kuytak Fikret 

Sekreter 
Müezzinoğlu Ziya 

Üye 
Gürsoytrak Suphi 

Üye 
Melen Ferid 

Üye 
özkay.a.:M*. Şükran 

Başkanvekili 
Doğan Avni 

Üye 
Çelikbaş Fethi 

İmzada bulunamadı 

Üye 
Kaplan Kadri 

Üye 
Oğuz Ahmet 

Üye 
özkol Mazhar 

Sözcü 
Dr. Ergin Feridun 

Üye 
Ersü Vehbi 

Üye 
Karaman Suphi 

Üye 
Tunçkanat Haydar 

Üye 
Yıldız Ahmet 

Sekreter 
Başer Adnan 

Üye 
Feyzioğlu Bedî 

Üye 
Karavüioğlu Kâmil 

Üye 
özgür Selâhattin 

Üye 
Zamangil CaMd 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Tekel Genel Müdürlüğü 1961 yılı Bütçe. 
kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Tekel Genel Müdürlüğü 1961 
bütçe yılı yatırımları dışında kalan masrafları 
için bağlı (A/l) işaretli cetvelde tgösterildiği 
üzere 54 380 000 lira ve yatırım masrafları için 
de bağlı (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üze
re 118 881 000 lira tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2. — Tekel Genel Müdürlüğü 1961 
bütçe yılı varidatı ilişik (B) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 1 109 826 740 lira olarak tah
min edilmiştir. 

MADDE 3. — 26 . 5 . 1927 tarih ve 1050 
sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 29 ncu 
maddesi gereğince : 

A) Varidat cetvellerinde her birinin da
yandığı hükümleri gösteren (C) 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 kadrolar 
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 gösterilmiş
tir. Bu kadrolar ertesi yıl bütçe kanunu tasarısı 
ile teşriî organa sunulur. 

Bunların eldeki kadrolara ek olmaması şart
tır. 

MADDE 5. — 25 . 3 . 1957 tarihli ve 6939 
sayılı Kanuna bağlı cetvelde yazılı kadrolardan, 
bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilenler 1961 
bütçe yılında kulanılamaz. 

MADDE 6. — Geçen yıl borçları faslmdaM 
tahsisat üstünde çıkan ve 1960 yılı bütçesinin 
aidolduğu tertibinden karşılığı bulunan borçlar, 
ilgili oldukları hizmet fasıllarından bu fasla 
Maliye Bakanlığınca aktarılacak tahsisattan; 

1928 - 1959 bütçe yıllarına aidolup da Mu
hasebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine 
göre »aman ağımına uğramamış ve karşılıkları 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTİRİŞt 

Tekel aeneHMüdurlüp 1961 yılı bütçe kanunu 
tasarısı 

MADDE 1. — Te%el "Genel Müdürlüğü I9M 
bütçe yılı yatırımları dışında kalan m-asrafîarı 
için bağlı (A/l) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 54 058 000 lira ve yatıran »masrafları için 
de bağlı (A/2) işaretli cetvelde,gösterildigi üzere 
118 561 000 lira ödenek verilmiştir. 

JMADDE42. — Tekel ;Genel Müdürlüğü 1961 
bütçe yılı geliri ilişik (B) işaretli -cetvelde,,gös-
terildiği üzere 1 110 468 740 lira olarak tahmin 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Aynayla ka&ul edilmiştir. 

MA&BE 4. — Ayniyi* kâfbul edilmiştir. 

MADDE 5. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Ayniyle kabul -edilmiştir. 

(&fâa$aa:<l&) 
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30 
Hü. 

yıllan bütçelerinde bulunan borçlar 1961 yılı 
bütçesinin ilgili hizmet tertiplerinden veya 3 - 6 
cı kısım fasıllariyle yatırım fasılları bakiyele
rinden eski yıllar borçları faslına Maliye Bakan
lığınca aktarılacak tahsisattan ödenir. 

MADDE 7. — Masraf fasıllarından yapıla
cak sarfiyata ait formül bağlı (R) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

MADDE 8. — Tekel gelirlerinin özel hüküm
lerine göre tarh ve tahsiline 1961 bütçe yılında 
da devam olunur. 

MADDE 9. — Tekel Genel Müdürlüğüne 
bağlı iş yerlerinde çalıştırılan işçilere, hizmet
lilere (bu iş yerlerinde çalışan memurlar dâhil) 
masrafları döner sermayeden ödenmek üzere 
çalıştıklan günlerde günde bir kap yemek ve 
ekmek veya (işçi adedi pişirme masrafını kar-
şılayamıyaeak kadar az olan yerlerde çalışan) 
işçilere, heyet raporuyla perhiz yapmaları ica-
beden veya yemek zamanı vazifeden dışarıda 
bulunan işçilere yemek ve ekmek bedelinin te
kabül ettiği miktar yemek bedeli verilebilir. 

MADDE 10. — Bu kanun 1 Mart 1961 tari
hinde yürürlüğe girer. 

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

Devlet Başkanı ve 
Barbakan 

Org. C. Gürsel 
Devlet Bakanı 
N. Zeytinoğlu 

Millî Savunma Bakam 
M. Alankuş 

Dışişleri Bakanı 
S. Sarper 

Millî Eğitim Bakanı 
T. Feyzioğlu 

Ticaret Bakanı 
M. Baydur 

Güm. ve Tekel Bakanı 
F. Aşkın 

Ulaştırma Bakam 
O. Mersinli 

Sanayi Bakanı I 
#. Kocütopçu 

Devlet Bakanı 
H. Mumcuoğlu 
Adalet Bakanı 
E. Tüzemen 

İçişleri Bakanı 
M. î. Kızüoğlu 
Maliye Bakanı 

K. Kurdaş 
Bayındırlık Bakanı 

M. Gökdoğan 
Sa. ve So. Y. Bakanı 

B. Üner 
Tarım Bakanı 

O. Tosun 
Çalışma Bakanı 

A. Tahtakıhç 
, - Ya. ve Turizm Bakanı 

C. Baban 
îmar ve îskân Bakanı 

Fi Yavuz 

B. Ko. 

MADDE 7. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

(& Sayısı s 12) 
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206 

A / l -

ödeneğin çeşidi 

İkinci hısım - Personel 
giderleri 

I - Ücretler 

81 — 
CETVELİ 

<* 
1960 
yüı 

ödeneği 
Lira 

e 

1961 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
B. M. ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

202 Memur ve hizmetliler ücretleri 
11 Genel Müdürlük memurları 

ücreti 5 300 000 6 075 000 6 075 000 
12 Vilâyetler memurları ücreti 15 000 000 17 000 000 17 000 000 
13 Fabrikalar ve işletmeler me

murları ücreti 6 455 600 9 405 000 9 405 000 
21 Genel Müdürlük hizmetlileri 

ücreti 1 705 200 2 212 800 2 184 000 
22 Vilâyetler hizmetlileri ücreti ' 5 403 000 6 292 000 6 051 000 
23 Fabrikalar ve işletmeler hiz

metlileri ücreti 436 800 498 000 486 000 

Bölüm toplamı 34 300 600 41 482 800 41 201 000 

203 Geçici hizmetliler ücreti 
11 Genel Müdürlük geçici hizmet-

0 

13 

11 

12 

lileri ücreti 
Vilâyetler geçici hizmetlileri 
ücreti 
Fabrikalar ve işletmeler geçici 
hizmetliler ücreti 

Bölüm toplamu 

Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 
bunlara yardımcı personelin 
ücreti 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
Genel Müdürlük memurları 
çocuk zammı 
Vilâyetler memurları çocuk 
zammı 

362 000 

43 200 

12 600 

417 800 

35 175 

55 000 

460 000 

82 400 , 

0 

12 600 

95 000 

35 175 

50 000 

500 000 

82 400 

0 

12 600 

95 000 

,35 175 

50 000 

500 000 

(S. Sayısı: 12) 
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M. 

13 

21 

22 

23 

31 

32 

33 

40 

ödeneğin çeşidi 

Fabrikalar ve işletmeler me
murları çocuk zammı 
Genel Müdürlük memurları 
doğum yardımı 
Vilâyetler memurlan doğum 
yardımı 
Fabrika ve işletmeler memur
ları doğum yardımı 
Genel Müdürlük memurları 
ölüm yardımı 
Vilâyetler memurları ölüm 
yardımı 
Fabrika ve işletmeler memur
ları ölüm yardımı 
Yakacak zammı 

Bölüm toplamı 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

125 000 

5 000 

42 000 

12 000 

7 000 

24 000 

7 000 
18 000 

755 000 

1961 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

140 000 

5 000 

42 000 

12 000 

7 000 

24 000 

7 000 
18 000 

805 000 

ı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

140 000 

5 000 

42 000 

12 000 

7 000 

24 00-0 

7 000 
18 000 

805 000 

Ecnebi dil bilenlere 3656 sayılı 
Kanunun 5 nci maddesi gere
ğince ödenecek para mükâfatı 1 500 1 500 1 500 

11 

12 
13 
14 
15 

5*34 sayılı Kanun gerekince 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığına yapılacak ödemeler 
% 6 emekli ve % 25 giriş kese-
nekleriyle artış farkı 
% 1 ek karşılıkları 
Emekli ikramiyesi 
Sandık yönetim masrafları 
Diğer ödemeler 

Bölüm toplamı 

Temsil tahsisatı 
4896 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek kasa tazminatı 

îkinci kısım toplamı 

-

2 229 500 
343 000 

1 500 000 
170 000 
100 ÖOO 

4 342 500 

4 200 

720 000 

40 576 775 

2 584 312 
414 828 

1 500 000. 
214 032 
100 000 

4 813 172 

4 200 

720 000 

47.956 847 

2 566 000 
414 828 

1 437 182 
214 032 
100 000 

4 792 042 

4 200 

720 000 

47 653 917 

(S. Sayası: 12) 
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M. 

20 
30 
40 
50 
60 
70 

20 
30 
40 
50 
60 

11 

12 

21 

22 

11 
12 

ödeneğin çeşidi 

Üçjlncü kısım -Yönetim 
giderleri 

Merkez büro masrafları 
Döşeme 
Demirbaş " 
öteberi giderleri 
Aydınlatma 
Isıtma 
Genel Müdürlük teşkilâtının 
nakil giderleri 

Bölüm toplamı 

Vilâyetler büro giderleri 
Döşeme 
Demirbaş 
öteberi giderleri 
Aydınlatma 
Isıtma 

Bölüm toplamı 

Posta telgraf ve telef on ücret 
ve giderleri 
Mej?kez posta ve telgraf ücret
leri 
Vilâyetler posta ve telgraf üc
retleri 
Merkez telefon ve başka muha
bere ücret ve giderleri 
Vilâyetler telefon ve başka mu
habere ücret ve giderleri 

Bölüm toplamı 

Kira bedeli 
Merkez 
Vilâyetler 

Bölüm toplamı 
3 = 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

7 500 
20 000 
40 000 
30 000 
20 000 

1 

117 501 

30 000 
110 000 
75 000 
50 000 

325 000 

590 000 

55 000 
* 

285 000 

100 000 

110 000 

550 000 

-

300 000 
30 000 

330 000 

1961 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
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 

_ 

' 65 000 

300 000 

120 000 

120 000 

605 000 

300 000 
30 000 

330 000 

Komisyonca 
kabtıl edilen 

Lira 

• 

5 503 
20 000 
40 000 
30 000 
16 000 

1 

111 501 

27 000 
105 000 
75 000 
48 000 

320 000 

575 000 

' • ' 

65 000 

300 000 

120 000 

120 000 

605 000 

300 000 
30 000 

330 000 

(S. Sayı».t.12) 
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B. 

306 
307 

• 

308 

M. 

10 
20 

30 
40 
50 

92 

11 
12 
13 

Ödeneğin çeşidi 

Giyecekler 
Harcırahlar 
Daimî memuriyet harcırahı 
Muvakkat memuriyet harcı
rahı 
Müfettişler harcırahı 
Ecnebi memleketler harcırahı 
Ecnebi mütahassıs ve müstah
demlerle bunlara yardımcı per
sonelin harcırah ve giderleri 
6245 sayılı Harcırah Kanunu
nun 49 ncu maddesi gereğince 
verilecek tazminatlar 

Bölüm toplamı 

4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi masrafları ve 
harcırahları 
Merkez 
Vilâyetler 
Fabrikalar ve işletmeler 

Bölüm toplamı 

Üçüncü kısırrç toplamı 

1960 
yıh 

ödeneği 
Lira 

500 000 

250 000 

900 000 
600 000 
85 000 

2 000 

229 500 

2 066 500 

150 000 
215 000 
140 000 

505 000 

4 659' 001 

1961 yi 
Hükümetçe , 

istenen 
Lira 

490 000 

250 000 

800 000 
.550 000 

70 000 

2 000 

229 500 

1 901 500 
-

150 000 
215 000 
140 000 

505.000 

4 518 001 

lı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

490 000 

250 000 

800 000 
550 000 
70 000 

2 000 

229 500 

1 901 500 

150 000 
215 000 
140 000 

505 000 

4 518 001 

Dördüncü kısım -
hizmetleri 

Daire 

403 Temsil giderleri 
407 Muhasebei umumiye Kanunu

nun 48 nci maddesini ilgilendi
ren giderler 

20 Nispeti kanunla belirtilmiş ke
senek ve ikramiyeler 

30 Geri verilecek paralar 
40 Mahkeme harçları 
50 Bina ve arazi vergileri 

20 000 15 000 15 000 

5€0 
8 000 

60 000 . 
5 000 

500 
S 000 

60 000 
5 000 

500 
8 000 

60 000 
5 000 

(S. Sayısı: 12) 
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B. M. Ödeneğin çeşidi 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1961 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

60 Kaçağın meni ve takibine dair 
olan' 1918 sayılı Karnın ve ek
leri gereğince yapılacak öde
meler 35 000 35 000 

446 6085 sayılı Kanunun 56 ncı 
maddesi gereğince sigorta fonu 
karşılığı 15 000 

447 7126 sayılı Kanunun 37 nci 
maddesi gereğince sivil müda-

, faa fonu karşılığı 182 739 
450 Burs giderleri 65 000 
452 Staj giderleri 

10 4489 sayılı Kanuna göre staj 
için ecnebi memleketlere gön
derileceklerin harcirahları ile 
başka her çeşit giderleri * 40 000 

(S. Sayısı: 12) 

16 500 

176 200 
49 450 

20 000 

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 gi
derleri 
îşçi ücretleri ve diğer ödeme
ler 
Yönetim giderleri 
Teknik giderler 
Fidelik müsabakaları 
Bağ yardımı 
Mücadele giderleri , 

Bölüm toplamı 

Kaçağı takib ve önleme gider
leri 
Tütün ekimi yazma masrafları 
Kaçakla mücadele masrafları 

Bölüm toplamı 

108 500 

20 000 
80 000 

• 
335 000 
50 000 

100 000 
5 000 

1 
25 000 

515 001 

200 000 
25 000 

225 000 

108 500 

25 000 
80 000 

325 000 
50 000 

200 000 
5 000 

1 
25 000 

605 001 

200 000 
20 000 

220 000 

108 500 

25 000 
80 000 

325 000 
50 000 

200 000 
5 000 

1 
25 000 

605 001 

200 000 
20 000 

220 000 

16 500 

172 130 
49 450 

20 000 
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M. ödeneğin çeşidi 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1961 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

20 Teknik yardımdan faydalanı
larak ecnebi memleketlere gön
derileceklerin harcirah ve gi
derleri 

Bölüm toplamı 

5 000 

45 000 

1 000 

21 000 

1 000 

21 000 

Milletlerarası münasebetlerin 
gerektirdiği giderler 

10 Kurum ve derneklere katılma 
payı 

20 Kongre ve konferanslara işti-
. rak edeceklerin .harcirah ve gi
derleri 

30 Korestanm İstanbul'da yapı
lacak umumi heyet toplantısı 
giderleri 

36 500 

24 000 

75 000 

Bölüm toplamı 135 500 

26 500 

14 000 

0 

40 500 

26 500 

14 000 

O 

40 500 

Spor giderleri 

Kurs giderleri 
10 Kurs genel giderleri 
30 Tekel Memur Meslek Kursu 

genel giderleri 
40 İşletme İktisadi Enstitüsünde 

okutturulacak öğrencilerin gi
deri 

Bölüm toplamı 

7 500 7 500 7 5C0 

3 000 

92 500 

0 

95 500 

1 514 740 

3 000 

92 500 

7 000 

102 500 

1 467 151 

3 000 

92 500 

7 000 

102 500 

1 463 081 

Beşinci kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçları 35 000 35 000 35 000 

( S. Sayısı J 12) 
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ödeneğin çeşidi 

1960 1961 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

Eski yıllar borçları 
1956 - 1959 yılları borçları 
1928 - 1955 ' » » 

Bölüm toplamı 

Hükme bağlı borçlar 

Beşinci lasını toplamı 

23 000 
5 000 

28 000 

200 000 

263 000 

23 000 
5 000 

28 000 

200 000 

263 000 

23 000 
5 000 

28 000 

200 000 

263 000 

Altıncı hısım - Yardımlar 

îşçi kurul ve sendikalarına 
yardım 
Çeşitli hayır kurumlarına yar
dım 
4250 sayılı İspirto ve ispirtolu 
içkiler inhisarı Kanunu gere
ğince yapılacak ödemeler 
Tekel Genel Müdürlüğü Men
supları Yardım Cemiyetine 
(Memur ve hizmetlilerin öğle 
yemeklerine yardımda kulla
nılmak üzere) 

75 000 

15 000 

25 000 

O 
Altıncı kısım toplamı 115 000 

40 000 

0 

120 000 

175 001 

40 000 

0 

120 000 

160 001 

KISIMLAR TOPLAMI 

îkinci kısım toplamı 40 576 775 47 956 847 47 653 917 
Üçüncü kısım toplamı 4 659 001 4 518 001 4 518 001 
Dördüncü kısım toplamı 1 514 740 * 1 467 151 1 463 081 
Beşinci kısım toplamı 263 000 263 000 263 000 
Altıncı kısım toplamı 115 000 175 001 160 001 

(A/l) TOPLAMI 47 128 516 54 380 000 54 058 000 

(S. Sayısı: 12) 
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A/2 - CETVELİ 

B. M. 

701 
11 
12 
13 

ödeneğin çeşidi 

Yatırımlar 

l - Onarmalar* 
Yapı onarımı 
Merkez 
Vilâyetler 
Fabrikalar ve işletmeler 

Bölüm toplamı 

1960 
yılı 

ödeneği 
Lira 

25 000 
450 000 
350 000 

825 000 

1961 yılı için . 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

25 000 
400 000 
300 000 

725 000 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

25 000 
400 000 
300 000 

725 000 

I I - Satmalına, yapı, tesis ve 
sermaye tahsisleri 

735 Bina satınalma ve yaptırma 
11 Genel Müdürlük binası inşaatı 
12 Vilâyetler 
13 Fabrikalar ve işletmeler 

3 000 000 
3 000 000 
11 125 000 

3 000 000 
1 110 000 
5 185 000 

3 000 000 
1 110 000 
5 185 000 

Bölüm toplamı 17 125 000 9 295 000 9 295 000 

736 5113, 6476 ve 7425 sayılı ka
nunlar gereğince satmalınacak 
veya yaptırılacak tütün bakım 
ve işleme atelye ve ambarları 10 000 000 

741 4898 ve 7200 sayılı kanunlar 
gereğince yeniden yaptırılacak 
fabrika imal ve doldurma ev
leriyle. mevcutlarının genişle
tilmesi masrafları 

10 Fabrika, imal ve doldurma ev
leri 17 200 000 

20 A. M. F. firması bonoları 1 800 000 
30 Rize çay fabrikaları 6 000 000 

7 100 000 7 100 OOO 

14 000 000 
1 800 000 
6 700 000 

14 000 000 
1 800 000 
6 700 000 

Bölüm toplamı 25 000 000 22 500 000 22 500 000 

( S. Sayısı: 12) 



1960 1961 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği ^ istenen kabul edilen 
ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

Satmalınacak makina, alet ve 
vasıtaları ve bunları kurma 
giderleri 
Satmalınacak taşıtlar ve bun
ların komple motörleri 
Çamaltı, Yavşan ve diğer tuz
lalarda yaptırılacak yenif tesis
ler ve bunların genişletme ve 
sınırlandırma giderleri 
7424 sayılı Kanun gereğince 
mütedavil sermayeye ilâve olu
nacak ödenek . 

30 000 000 

1 000 000 

1 500 000 

50 000 000 

26 261 000 

1 000 000 

2 000 000 

50 000 000 

26 261 000 

680 000 

2 000 000 

50 000 000 

Yatırımlar toplamı 135 450 000 118 881 000 118 561 000 

B OETVELÎ 

1960 1961 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyoncu 

talhminleri tahmin edilen tahmin edilen 
Grelirm çeşidi Lira Lira . Lira 

Satış kârlan (Tekel geliri) 738 218 900 705 490 520 706 132 520 
Çeşitli gelirler (Muhtelif rü
sum) 3 800 000 3 500 000 3 500 000 
Para cezalan 200 000 200 000 200 000 
Çeşitli hâsılat 800 000 1300 000 1300 000 
Geri alma 250 000 1000 000 1000 000 
Tütün, içki, tuz, M. Savunma 
vergileri 388 357 135 398 336 220 398 336 220 

Toplam 1131626 035 1109 826 740 1110 468 740 

(S. Sayısı: 12) 
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Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Nev'i Tarihi Numarası Ö Z E T İ 

Tütün 
Kanun 30. 5 .1934 , 

25 . 5 .1938 
30. 5 .1942 

2460 

. 3437 
4226 

4 . 4 . 1 9 4 5 

9 . 3 . 1 9 5 1 

4708 

5823 

> 

» 
» 

Kararname 

» 

» 

» 

» 

29 . 2 .1952 

19 . 8 .1960 

4.1.1940 

17 . 9 .1941 

10. 6 .1944 

8.1.1948 

14. 8 .1959 

5887 

5435 
65 

2/12537 

2/16540 

3/962 

3/683*0 

4/12039 

Tütün ve Müskirattan Alınacak Müdafaa Vergisi 
hakkında 
Tütün ve Tütün İnhisarı Kanunu 
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bâzı vergi ve resim
lere zam icrasına dair olan 3828 ve 4040 No. lu 
kanunların bâzı hükümlerinin değiştirilmesine 
ve bâzı vergi ve resimlere yeniden zam icrasına 
dair kanunun 7 nci maddesi 
Tütün ve müskirattan alınacak Müdafaa Vergisi 
hakkındaki Kanunu değiştiren Kanun 
Tütün ve müskirattan alınacak Müdafaa Vergisi 
hakkındaki 2460 sayılı Kanunda değişiklik yapıl
ması ve bu kanunu tâdil eden bâzı hükümlerin kal
dırılması hakkındaki Kanun 
3437 sayılı Kanunun harçlara ait hükümlerinin 
.126 nci maddesi ile ilgası 
Para cezalarının artırılması hakkında Kanun 
Kambiyo ajiş ve satış primlerinin ilgası ve yeni 
döviz fiyatları ile ilgili muamelenin tasfiyesi hak
kında. 
Tütün ve Tütün İnhisarı Kanununun tatbik sure
tini gösteren nizamname. 
4040 sayılı Kanunun 27 nci maddesi mucibince 
asker sigaraları hakkında Talimatname 
Nizamnamenin 37 nci maddesinin değiştirildiğine 
dair 
Tütün ve Tütün İnhisarı Tüzüğünün 2 nci madde
sinin 1 nci fıkrasının değiştirilmesi hakkında Ka
rar 
Tüccarın talebi üzerine 1956 ve 1957 mahsulü 
tütün satınalmak ve ihracetmek için Te*el 
Genel Müdürüne salâhiyet verilmesi hakkında 

Tuz 
Kanun 

» 
23. 
27, 

22. 

12.1936 
, 5 .1941 

2 .1952 

3078 
404$ 

5881 

Tuz Kanunu, 
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bâzı vergi ve resim
lere zam icrasına dair olan 3828 numaralı Kanuna 
ek kanunun 27 nci maddesi 
Tuz kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bir madde eklenmesi hakkında 

( S. Sayısı « 12 ) 
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Vergjjerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 

Nev'i 

Tüzük 

Talimatnameler 

Tarihi Numarası 

22.12.1952 3/15890 

2 5 . 4 .1956 9293 

Ö Z E T İ 

Hususi müteşebbisler tarafından işletilecek tuzla» 
lar hakkında tüzük 
Tuz Talimatnamesinin "5 nci maddesinin A bendi
nin tadili hakkında R. G. 9293 

Kanun 

Barut ve patlayıcı maddeler, silâh ve teferruatı 

Not : 15 Ağustos 1953 tarihinde meriyete giren 
6136 sayılı Ateşli Silâhlar ve Bıçaklar hak
kındaki Kanunun 2 nci maddesinde, 4374' 

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

9 . 5 . 1 9 5 5 6551 Barut ve teferruatının İnhisardan çıkarılması 
hakkında. 

Kanun 
Karar (tefsir) 

Kararname 

Kanun 

25. 5 , 
24. 4 , 

25. 6 
15.6 

, 1942 
.1952 

.1955 

.1960 

4223 
1796 

4/5354 
4/34 

30 1.1952 

13 . 7.1956 

Kahve ve çay 
Kahve ve Çay tnhisarı Kanunu 
4223 sayılı Kanunun muvakat 2 nci maddesinin 
(B) bendinin yorumuna mahal bulunmadığına 
dair 
Çay İnhisarı Resmi miktarı hakkında. 
Kahve satış ve hâsılatı Hk, 

:. -••• ' * ~ f 

Kibrit ve çakmaktaşı 

5865 Kibritin Tekelden çıkarılmasına ve İstihlâk Ve-r-

6802 
gisine tâbi tutulmasına jiair Kanun 
Gider Vergileri Kanunu 

Kaçakçılığa ait mevzuat 

1918 
6829 
6846 

Kaçakçılığının meni ve takibine dair~ Kanun ve 
bu kanunun bâzı maddelerinin tadili hakkında 

Kanun 

Kanun 

İspirto ve ispirtolu içKİler 
30. 5 .1934 2460 Tütün ve Müskirattan Alınacak Müdafaa Vergisi 

hakkında 
6 .1942 4250 İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu 
4 .1945 4708 Tütün ve Müskirattan Alınacak Müdafaa Vergisi 

hakkındaki Kanunu değiştiren Kanun 

12 
4 

(S. Sayısı: İÜ; 
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Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 

Nev'i 

Kanun 

, » 

Tarihi 

9 . 7 . 1 9 4 8 

Numarası 

5237 

14. 

14. 

9. 

12 

12 

. 8 . 

.1949 

.1949 

. 1951 

5451 

5451 

5823 

» 

» 

» 

Kararname 

9.5.1955 

9.5.1955 

11. 5 .1955 

1.8.1942 

6552 

6553 

6556 

2/18435 

16. 1 .1943 

15 . 5 .1952 

2/19329 

3/15076 

» 

Kararnameler 

» 

» 

» 

» 

25 . 6 .1955 

* 
6 .12 .1945 

24 . 3 .1950 

25 . 4 .1954 

4/5355 

4/65.18 

4/6891, 

3/3431 

3/10966 

4/2927 

Ö Z E T İ 

4250 sayılı Kanunun 43 ncü maddesinin özel idare 
hissesine ait hükmü 5166 sayılı Kanunun 6 nci-
maddesiyle kaldırılmış ve 5237 sayılı Kanunun 
3 ncü maddesiyle % 5 Belediye Resmi olarak yeni
den vaz'edilmiştir. 
4250 sayılı Kanunun bâzı maddeleriyle aynı kanu
nun 4656 sayılı Kanunla değiştirilen 21 nci madde
sinin değiştirilmesine dair Kanun. 
4658 sayılı Kanun 5451 sayılı Kanunun 5 nci mad
desiyle kaldırılmıştır. 
Tütün ve Müskirattan Alınacak Müdafaa Vergisi 
hakkındaki 2460 sayılı Kanunda değişiklik yapıl
ması ve bu kanunu tadil eden bâzı hükümlerin kal
dırılması hakkında Kanun. 
4250 sayılı Kanunun 1 ve 2 nci maddelerinin de
ğiştirilmesi ve bâzı hükümler ilâvesi hakkında. 
4250 sayılı Kanunun 16 ve 21 nci maddelerinin 
değiştirilmesi hakkında. 
Bira, viski, tabiî köpüren şarabın İstihlâk Vergi
sine tâbi olması hakkında Kanun. 
inhisarlar İdaresinin 12 . VII . 1942 tarihinden iti
baren inhisar dışında olarak buz, gazoz, soda, 
malt hülâsası, asit karbonik ve kolonya yapıp 
satmasına izin verildiği hakkında Kararname. 
Bir kısım sıhhi müesseselerle eczahanelere verile
cek ispirtoların fiyatı hakkında Kararname. 
Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumuna satılacak 
ispirtoların maliyet bedeline 10 kuruş İnhisar 
Resmi ilâvesiyle satılacağına dair (Resmî Gazete 
8161) 
Hariçten getirilecek ispirtolu mevaddan alınacak 
inhisar Resmi hakkında 
İspirto inhisar Resmine dair olan 25 . VI". 1955 
tarihli ve 4/5355 sayılı Karardan vermuta ait hük
mün çıkarılması R. G. 9237. 
İspirto ve içkilerin vasıflariyle bira imalâthanele
rinin kontrol ve muayeneleri hakkında R. G. 9295. 
D. D. T. imali için satılacak sâf ispirtodan alına
cak Tekel Resmi Hk. 
Sıhhi müesseselerle eczanelere tenzilâtla verilecek 
sâf ispirtoların satış bedelleri hakkında 
Off - choro sipraişleri için Makina Kimya Endüst
risine verilen sâf ispirtoların satış maliyetlerine 
ilâve edilecek Tekel Resmi hakkında. 

( a Sayısı: 12) 



Ö. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
X 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3-
3 
3 
4 
4 

Memuriyetin nev'i 

Y. Mühendis, Mühendis, Y. 
Mimar, Mimar, Kimyager 
Y. Mühendis, Mühendis, Y. 
Mimar, Mimar, Kimyager 
Teknisiyen 

Sürveyan 
» 

Ressam 

Makinist 

Usta 

Kalfa 
Kaloriferci 
Elektrikçi 
Laborant 

» 
» 
» 

Hemşire 

> 
» 
» 
» 

Hastabakıcı 
Şoför 

» 
Sanatkâr 
Mütercim 

- 43 ~ 
D - CETVELÎ 

Aded Ücret I G. Memuriyetin nev'i 

1 750 

13 
23 
16 
10 
7 
10 
5 
3 
1 
7 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
— 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
3 
1 
.1 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 

1 500 
1 250 
1 100 
950 
800 
700 
600 
500 
700 
600 
950 
700 
600 
700 
600 
500 
700 
600 
500 
300 
450 
450 
600 
450 
400 
350 
500 
450 
400 
350 
300 
250 
400 
600 
4r;0 
400 

1 250 
1 100 
950 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

Daktilo 
» 
.» 
» 
» 
> 
» 
» 

Memur 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Santralci 
» 
» 
» 
» 

Hademe - Bekçi 
» » 
» » 
» > 
» . » 
» » 

Koruyucu 
» 
» 
» 
• » 

Dağıtıcı 
» 

Aded 
s 

1 
1. 
1 
7 
16 
16 
31 

• 4 

5 
9 
6 
S 
9 
8 
23 
13 
26 
12 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
6 
32 
334 
590 
227 
1 
9 

195 
210 
82 
10 
4 

Ücret 

700 
600 
500 
450 
400 
350 
300 
250 
950 
800 
700 
600 
500 
450 
400 
350 
300 
250 
700 
600 
500 
400 
300 
450 
400 
350 
300 
250 
20^ 
450 
400 
350 
300 
250 
400 
350 

Yekûn 2 039 

Aded Aylık tutarı Yıllık tutarı 

1961 yılı 
1960 » 

2 039 
2 015 

v _̂ 

750 234 9 002 800 
628 750 7 545 000 

24 121 484 1 457 800 
( S. Sayısı: 12) 



1050 
4898 

5113 

6476 
7077 
7200 

7425 
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E - CETVELÎ 

F. M. 

203 11,12,13 Geçici hizmetliler ücreti 
204 — Ecnebi uzman ve hizmetlilerle 

bunlara yardımcı personelin üc
retleri 

G - CETVELİ 

Kanun 
No. 

Muhasebei Umumiye Kanununun 50 ve 52 nci maddeleriyle gösterilen hizmetler. 
Tekel Genel Müdürlüğü ihtiyaçları için gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi 
hakkında. 
Tekel Genel Müdürlüğünce yaptırılacak tütün bakım ve işleme evleri için gelenek yıllara 
geçici yüklenmelere girişilmesi hakkında. 
5113 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin tadili hakkında. 
Genel Müdürlük binası için gelecek yıllara geçici taahhütlere girişilmesi hakkında. 
Tekel Genel Müdürlüğü ihtiyaçları için gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişil
mesi hakkındaki 4898 sayılı Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında, 
5113 sayılı Kanunun 6476 sayılı Kanun ile muaddel 1 nci maddesinin değiştirilmesine dair 
Kanun. 

L - CETVELÎ 
D. Memuriyetin nev'i 

4 Çay Fabrikaları ve Y. T. Ba
kım ve işletme Atelyeleri 
Merkez Müdürü 

6 Müfettiş 
8 » 
9 s» 

10 » muavini 
5 Şube Müdürü, Başmüdür, 

Fabrika, Atelye, Depo Mü
dürü 

13 Fen memuru, Eksper, istif-
çibaşı öğretmen 

Aded 

1 
1 
3 
2 
1 

1 

10 

Aylık 

1 250 
950 
700 
600 
500 

1 100 

350 

D. 

12 

13 

14 

Memuriyetin nev'ii 

İdare memuru, Muhasip, Mu
hasip veznedar, Veznedar, 
memur 

idare memuru, Muhasip, Mu
hasip veznedar, Veznedar, 
memur 

İdare memuru, Muhasip, 
Muhasip veznedar, Vezne
dar, memur 

Yekûn 

Aded 

20 

36 

80 

155 

400 

350 

300 

( S. Sayısı: 12) 



— 45 — 
R - CETVELİ 

Fasıl 202 — Memur ve hizmetliler ücretleri 
Madde 11 — Genel Müdürlük memurları ücreti 

Madde 12 — Vilâyetler memurları ücreti 
Madde 13 — Fabrika ve işletmeler memurları ücreti • 

Yurt dışında açılmış veya açılacak olan fabrika, şube, acente, mümessillik ve ortaklıklarda is
tihdam olunacak memurların ücret farkları.da bu maddelerden ödenir. 

Fasıl 204 — Ecnebi uzman ve hizmetlilerle bunlara yardımcı personelin ücreti 
Sözleşmeleri mucibince ve yapılacak anlaşmalara göre, verilecek ikramiye, mesken tazminatı, 

maaş, yevmiye ve benzeri diğer bütün masraflar bu tertipten ödenir. 

Fasıl 209 — T.- C. Emekli Sandığına yapılacak ödemeler 
Madde 15 — Diğer ödemeler 

T. C Emekli Sandığının Yönetim Kurulu kararı tarihi ile paraların îş Bankasına yatırıldığı 
tarih arasındaki müddet için tahakkuk ettirdiği faizler de bu tertipten ödenir. 

Fasıl 301 — Merkez büro masrafları 
Madde 40 — Öteberi masrafları 

Fasıl 302 — Vilâyetler büro masrafları 
Madde 40 — Öteberi masraf lan 

Bu maddelerden şu masraflar ödenir : -
1. Bütçeden alınacak döşeme ve demirbaşların kıymetlerini artırmıyan tamir ve bakım mas

rafları, • . . 
2. Umum Müdürlük merkezindeki memurlarla idarece açılan kurs öğrencilerinin muayeneleri 

ve âcil tıbbi müdahaleleri için bulundurulması icabeden ilâçlarla sıhhi malzeme bedelleri, 
3. Şenlik masrafları, • • 
4. İdarehanelerin taşınma masrafları, 
5. Her çeşit ilânlar, (Reklâm mahiyetindeki ilânlarla diğer masraf fasıllarında yazılı ilânlar 

ve döner sermaye muamelâtına aidolanlar hariçtir^, ' 
6. İdarelerin bulunduğu binalarda temizlik işlerinin gerektirdiği her çeşit masraflar, 
7. Müfettiş ve muhakkiklerce celp ve tâyin olunan bilirkişilerle ifadelerine müracaat maksa-

diyle celplerine lüzum görülecek kimselcre*ait masraflar ve takdir olunacak ücretler, 
8. Cüzi miktardaki malzeme bedelleri, odun Kırma ücreti, ısınma maddelerinin nakliye ücreti, su 

bedelleri, soba kurma ücreti, 
N 9. Tekel İdaresini alâkalandıran teşekküllere aidat ve iştirak hissesi ve bütçenin diğer 

fasıllarında karşılığı olmıyan sair masraflar. 

( S . Sayısı: 12) 
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Fasıl 302 — Vilâyetler büro masrafları 
Madde 20. — Döşeme J 

Madde 30. — Demirbaş 
Madde 40. — Öteberi masraf lan 

Madde 50. — Aydınlatma 
Madde 60. — Isıtma 

Fasıl 304. — Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları 
Madde 12. — Vilâyetler posta ve telgraf ücretleri 

Madde 22. — Vilâyetler telefon ve başka muhabere ücret ve masrafları 
Fabrika, atelye, tuzla, yaprak tütün deposu, (emanet ambarı, bakım ve işleme evleri dâhil) ima

lâthane, imlâhane ve sair bilûmum işletme ve iş yerlerinin bu masrafları ile satış, ambar ve depoları
nın su, aydınlatma ve telefon gibi idare masrafları ve hizmetin görülmesi için lüzumlu el arabası 
ve benzeri ihtiyaçlara ait masraflar hariçtir. 

Fasıl 305 — Kira bedeli 
\ Madde 11. — Merkez 

Madde 12. — Vilâyetler 
Fabrikalar, işletmeler, iş yerleri, satış transit ve mamulât depo ve ambarları, dışında tutula

cak idare binaları ve arsalar kira bedelleri bu tertipten karşılanır. 

Fasıl 306 — Giyecekler 
tşçi ve işletme ve satış ile alâkalı memurlar dışında kalanlara talimatnamesi esaslarına göıv 

ödeme, yapılır. 
Fasıl 307 — Harcırahlar 

Madde 10 — Daimî memuriyet harcırahı 
Madde 20. — Muvakkat memuriyet harcırahı 
Madde 40 — Ecnebi memleketler harcırahı 

Her türlü tamir, yapı, tesis ve bu işlere ait keşif, tetkikat için yapılacak seyahatlerle, inşaai 
kontrollerinin yol masrafları ve yevmiyeleri ve fabrika, atelye, tuzlalar, Y.T. foakım ve işleme evle
riyle sair iş yerleri kadrolarına dâhil memur ve müstahdemlerle muvakkat müstahdemlerinin da
imî ve muvakkat harcırahları ve sergilere iştirak için yakılacak seyahatler haricolmak üzere diğer 
memur, müstahdem ve muvakkat müstahdemlerin daimî ve muvakkat memuriyet harcırahları ile 
gerek ecnebi memleketlerdeki şube. acenta, mümessillik, fabrika ve ortaklıklara ve gerek tetki
kat ve sair sebeplerle ecnebi memleketlere gönderilecek idaremiz veya başka idarelerin memur, 
müfettiş, müstahdem ve muvakkat müstahdemlerinin hacırahları da bu tertiplerden ödenir. 

Madde 50 — Ecnebi mütehassıs ve müstahdemlerle bunlara yardımcı personelin harcırah ve 
masrafları 

Sözleşmeleri gereğince veya yapılacak ;ıTI 1 aşinalara göre verilecek yol masrafları ve seyahat gün
delikleri bu tertipten ödenir. , >. 

(S. Sayısı: 12) 
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Fasıl 403 — Temsil masrafları 

Merkezde ve vilâyetlerde yerli ve ecnebiler için yapılacak her çeşit ziyafet ve ağırlama masrafları, 
satın&imacak bilet, çelenk ve benzeri bedelleri, resmî işler için yapılacak hususi başvurmalara mektup 
veya telle verilecek cevaplarla sigara ve meşrubat masrafları, çeşitli yardımlar ve sair bütün temsil 
masrafları bu fasıldan ödenir. 

Fasıl 407 — Muhasebei umumiye Kanununun 48 nci maddesini ilgilendiren masraflar 
Madde 20 — Nispeti kanunla belirtilmiş kesenek ve ikramiyeler 

Şarap imalâtından alman hususi istihsal Vergisini ödemeden şarap yapanları ihbar edenlere 
1905 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinde yazılı nispetler dâhilinde verilmesi gereken ikramiyeler bu 
tertipten ödenir. 

Madde 40 — Mahkeme harçları 
Mehkemelere ve icra dairelerine ödenecek hare, resim, vergi ve her türlü masraflar bu tertipten 

ödenir. (Oyun kâğıdı kaçakçılığından doğan suçlara ait masraflar dâhildir.) 

Madde 60 — Kaçağın meni ve takibine dair olan 1918 sayılı Kanun ve ekleri gereğince yapılacak 
ödemeler 

1918 sayılı Kanun ve ekleri hükümlerine göre hakedenlere verilecek peşin ikramiye ile kaçak 
takibinde ölen ve sakatlananlara 6846 sayılı Kanun gereğince verilecek tazminatlar ve inhisar 
altında bulunan oyun kâğıdı kaçakçılığından doğan ödemeler bu tertipten verilir. 

Fasıl 417 — 5237 sayılı belediye gelirleri kanunu gereğince ödenecek vergi ve resimler 
Münhasıran idarehane ve büroların 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre ödenecek vergi 

ve resimlerile buna ait gecikme zammı bu tertipten Ödenir. 

Fasıl 419 — Mahkeme masrafları 
Bilûmum dâvaları idare lehine intacedenlere 2159 sayılı Kanunun 8 nci maddesi mucibince 

ödenecek vekâlet ücretleri, lüzum görülen hallerde hariçten geçici olarak temin edilecek avukat
lara verilecek her çeşit ücretle delil tesbiti, bilir kişi ve muhammin ücretleri ve inhisar altında 
bulunan oyun kâğıdı kaçakçılığından doğan suçlara ait dâvaların masrafları ve bu mevzular 
için yapılacak her çeşit masraflar bu fasıldan ödenir. 

Fasıl 420 — Tecrübe, ıslah ve mücadele masrafları 
Madde 11 — İşçi ücretleri ve diğer ödemeler 

Madde 12 — Yönetim masrafları 
Madde 13 — Teknik masraflar 

Madde 14 — Fidelik müsabakaları 
Madde 15 — Bağ yardımı 

Lrüsütüler merkez ve taşra teşekküllerinin a r t t ı rma , inceleme, tecrübe, ıslah ve üretme işleri 
için kira ile tutulacak bağ, bahçe, arsa, bina, tarla, kuyu ve bunlar için lüzumlu alet, cihaz, demirbaş, 
kitap, malzeme ve kırtasiye bedelleriyle taşıt, masrafları, bu maksatlar için icabeden tesisatı kurma 

. masrafları , tütün ekim bölgelerindeki tatbikat işlerinde ekicilere parasız olarak fide dağıt
mak ,üzere kurulan ve kurulacak olan örnek ve dağıtma fidelikleri masrafları, yukarda gös
terilen işlerde çalıştırılacak işçilerin gündelik ve harcırahlariyle işçilere yapılacak her türlü 
ödeme ve yardımlar, tütün ekicileri arasında yapılacak müsabakalarda kazananlara umum 
müdürlüğün takdiri ile mükâfat olarak verilecek para veya tütün ekimi ile ilgili malzeme 
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bedelleri, enstitülerin merkez ve taşra teşekküllerinin yakacak, aydınlatma, posta ve telgraf ve 
telefon masrafları bu maddelerden ödenir. 

Madde 16 — Mücadele masrafları 
Tütün mahsulünün sağlığını korumak maksadiyle ekicilere fidelik, * tarla ve kurutma yer

lerinde aldırılacak tedbirleri sağlamak ve bu meyanda kurulacak mücadele ve toplu örnek fi
delikleri tesis etmek için yapılacak masraflarla bu işler için yapılacak tesisat, malzeme, 
kira, teknisiyen yol masrafları, işçi gündelik masrafları, bu maksatla yapılacak her türlü masraf
larla Ziraat Vekâleti teşkilâtiyle birlikte yapılacak mücadele, kontrol masrafları bu tertipten ödenir. 

Fasıl 421 — Kaçağı takip ve önleme masrafları 
Madde 11 — Tütün ekimi yazma masrafları 

3437 sayılı Kanun ile tahmil edilen tütün, tahmin, yazma, tartma ve itirazları tetkik işlerin
de çalıştırılan hariçten alınmış üyelerin, tahdit komisyonları ve idare heyetlerinin gündelik
leri kanuna aykırı olarak ekilen tütünlerin sökülmesi, yasak ekimlerin menedilmesi uğrunda 
yapılacak her türlü masraflarla kanun tatbikatına ait diğer masraflar bu tertipten ödenir. 

Madde 12 — Kaçakla mücadele masrafları 
Kaçakla gizli olarak uğraşma işleri için ihtiyar olunacak masraflarla muhbirlerin mü-

kâfatlandırılması ve bunların zaruri masrafları ve kaçak eşyanın imhası ve zabıta ile müşte
reken yapılan toplu hareketlerde zabıta harcırahları. Taşıt kiraları ve inhisar altında bulu
nan oyun kâğıdı kaçakçılığından doğan masraflar ile koruyuculara ait atların kaçakçı kurşunu 
ile vurularak veya takibat esnasında hastalanarak ölmeleri veyahut kaçak takibinde kullanıla-
mıyacak derecede sakatlanmaları halinde bu atların bedelleri nispetinde koruyuculara verilecek 
tazminatlar da bu maddeden ödenir. ' 

Fasıl 450 — Burs masrafları 
Eksper kursuna devam eden öğrencilere verilecek burslarla ödenecek ilâç ve tedavi masrafları 

bu maddeden ödenir. 

Fasıl 452 — Staj masrafları 
Madde 20 — Teknik yardımdan faydalanılarak ecnebi memleketlere gönderileceklerin harcırah 

ve masrafları 
Birleşmiş Milletler veya diğer teşekküller teknik yardımından faydalanılarak ecnebi memleketle

re gönderilecek elemanların harcırahları ve diğer masrafları bu tertipten ödenir. 

Fasıl 453 — Milletlerarası münasebetlerin gerektirdiği masraflar 
Madde 10 — Kurum ve derneklere katılma payı 

Milletlerarası şarapçılık ofisi ve benzeri inhisar mevzuu ile ilgili kurum ve derneklere verile* 
cek katılma paylan ve bu işlere ait başka her çeşit masraflar bu maddeden ödenir. 

Fasıl 459 — Spor masrafları 
3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanununa göre, muhtelif işletmelerde vücuda getirilmiş veya ge

tirilecek saha ve tesislerin inşa, tadil ve bakım masrafları, her nevi spor malzemesi satmalma be
delleri, spor için ahar mahallere gönderilecek sporcuların gittikleri yerlerdeki iaşe, ibate masraf
ları ile yapılacak sair masraflar bu fasıldan ödenir. % 
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Fasıl 476 — Kurs masrafları 

Madde 10 — Kurs umumi masrafları 
Eksper kursu öğrencilerinin kırtasiye, kitap ye iş gömleği bedelleri ile diğer masraflar bu ttr-

tipden ödenir. 

Madde 30 — Tekel memurlarımeslek kursu umumi masrafları 
Kursa gelecek memurların harcırahları, gündelikleri, kurs talebeleri için kiralanacak bina Mr*i 

bedeli ve her çeşit kurs masrafları bu tertipten ödenir. 

Fasıl 505 — Hükme bağlı borçlar 
Döner sermaye muamelâtından mütevellit bulunan hükme bağlı borçların maliyet ve masraflarla 

alâkalı mal bedeli ve benzeri masrafları ile iadesi gereken depozitolar hariç, diğer kısımları ve büt
çeye taallûk edenler bu tertipden ödenir. 

Fasıl 602 — işçi kurul ve sendikalarına yardım 
Diğer ıbüûmum işçi kurul ve sendikalarına yapılacak yardımlar da bu fasıldan ödenir. 

Fasıl 604 — Çeşitli hayır kurumlarına yardım 
Yalnız hayır kurumlarına nakden veya tertibedecekleri müsamerelere ait biletleri satmalmak 

suretiyle, yapılacak yardımlar karşılığıdır. ^ 

Fasıl 605 — 4250 sayılı ispirto ve ispirtolu içkiler inhisarı Kanunu gereğince yapılacak ödemeler 
4250 sayılı İspirto ve ispirtolu içkiler Kanununun 6553 sayılı Kanun ile tadil edilen 16 ncı 

maddesi gereğince iyi şarap imalini teşvik etmek ve öğretmek üzere özel şarapçılar arasında açı
lacak müsabakalarda muvaffak olanlara tesbit edilen hesaplara göre, verilecek mükâfat • ile aynı 
kanunun tatbikatına ait diğer masraflar bu fasıldan ödenir. 

Fasıl 701 — Yapı onarımı 
Madde 11 — Merkez 

Madde 12 — Vilâyetler 
Madde 13 — Fabrikalar ve işletmeler 

Genel Müdürlük binalariyle, (Kira ile tutulanlar dâhil) idarehane, fabrika, tuzla, ambar, 
imal ve doldurma evleriyle, idare malı lojmanlarda, depo binalarında, emanet ambarlarında ve 
yine idareye ait diğer gayrimenkullerde, (Mütedavil sermaye Talimatnamesinin ikinci maddesi
nin B fıkrasında yazılı cüzi tamirler haricolmak üzere) yaptırılacak her çeşit tamir masrafları 
bu işler için kullanılacak işçilerin gündelikleri ve bu işlere ait ilân bedelleri, proje, plân tanzim 
ücretleri, keşif ve tetkikat için inşaat mahallerine giden elemanlarla inşaat kontrollerinin yol mas
rafları ve yevmiyeleri proje ve kontrol malzemesi bedelleri ve bu hususta yapılacak sair masraflar 
bu tertipten ödenir. 

Fasıl 735 — Bina satmalma ve yaptırma 
Madde 11 — Genel Müdürlük binası inşaatı 

Madde 12 — Vilâyetler 
Madde 13 — Fabrikalar ve işletmeler 

Yaptırılmasına ve satınalınmasına veya istimlâk edilmesine lüzum görülecek idarehane, fabrika, 
imal ve doldurma evleri, tuzla binaları, ambar, depo binaları, işçi lojmanları, emanet ambarları ve gay-
rimenkullerle bunlar için satınalınacak ve istimlâk edilecek arsa, tarla, bağ ve bahçe gibi gayrimenkul -
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İ*rin karşılıkları ve bu işlerin yapım, keşif, kontrol ve »air hizmetlerinde çalıştırılacak işçilerim 
gündelikleri ve bu işlere ait ilân bedelleri ile proje, plân tanzim ücretleri, proje ve kontrol mal
zemesi bedelleriyle yalnız U. Müdürlük ve vilâyetler inşaatında keşif ve tetfkikat için inşaat mahal
line giden elemanlarca inşaat kontrollerinin yol masrafları, yevmiyeleri, çay fabrika ve atelyele-
rinin ana yollarla irtibatını temin için yapılması icabeden iltisak yollarına ait masraflarla bu hu
susta yapılacak sair masraflar, bu tertipten karşılanır. 

Fasıl 736 — 5113, 6476 ve 7425 sayılı kanunlar gereğince satınalmacak ve yaptırılacak tütün 
bakım ve işleme atelyeleri ve ambarlan 

Hükümetçe onanan programa göre, tütün bakım ve işleme atelye ve ambarları yaptırılması, sa-
tmalınması veya istimlâk edilmesi ve bunların inşa edilecekleri yerlerin istimlâk edilmesi veya sa-
tmalmması bedel ve masraflariyle, bu işlerin yapım, keşif, kontrol ve sair hizmetlerinde çalıştırı
lacak işçilerin ücretleri ve bu işlere ait ilân ücretleri, proje, plân tanzim ücretleri, proje kontrol 
malzemesi bedelleri ve bu hususta yapılacak her türlü masraflar bu fasla dâhildir. 

Fasıl 741 — 4898 ve 7200 sayılı kanunlar gereğince yeniden yaptırılacak fabrika, imal ve doldurma 
evleriyle mevcutlarının genişletilmesi masrafları 
Madde 10 — Fabrika, imal ve doldurma evleri 

Madde 20 — A. M. F. Firması bonoları 
Madde 30 — Rize Çay fabrikaları 

Plükümetçe onanan programa göre fabrika, imal ve doldurana evleri yaptırılması, bunların inşa 
edilecekleri yerlerin istimlâk edilmesi veya satmalmması, mevcutlarının genişletilmesi, bunlara ge
rekli her çeşit makina, alât ve vasıtalar ile teçhiz vasıtalarının satmalmması ve işçi lojmanları 
yaptırılması bu işlerin yapım, keşif ve kontrol ve sair hizmetlerinde çalıştırılacak işçilerin günde
likleri, bu işlere ait ilân ücretiyleriyle, proje, plân tanzimi ve kontrol ücreti ve malzeme bedelleriy
le çay fabrika ve atelyelerinin ana yollarla irtibatını temin için yapılması icabeden iltisak yolla
rına ait masraflar ve bu hususta yapılacak sair ödemeler bu maddelerden ödenir. 

Fasıl 751 — Satınalmacak makina, alet ve vasıtalar ve bunları kurma masrafları 
Fabrika ve işletmelerle iş yerleri için satınalmacak motor, her çeşit makina ve emsali bedelleri 

ile yeniden yaptırılacak her nevi tesis masrafları, mevcut tesislerin genişletilmesi masrafları, tuzla
larda yaptırılacak sabit kıymet mahiyetindeki tevsi ve tesislerle bu işlerin yapım, keşif ve kontrol ve 
sair hizmetlerinde çalıştırılacak işçilerin gündelikleri, bu işlere ait ilân ücretleri, proje plân; tanzimi 
ücretleri proje ve kontrol malzemesi bedelleri ile bu hususta yapılacak her çeşit masraflar bu tertipten' 
ödenir. 

Fasıl 761 — Çamaltı, Yavşan ve diğer tuzlalarda yaptırılacak yeni tesisler ve bunları genişletme 
ve sınırlandırma masrafları 

Çamaltı, Yavşan ve diğer tuzlalarda yaptırılacak her çeşit yeni tevsi ve tesis masraflariyle bu 
işlerin yapım, keşif, kontrol ve sair hizmetlerinde çalıştırılacak işçilerin gündelikleri, bu işlere ait 
ilân ücretleri, harita, kadastro masrafları proje ve plân tanzim ücretleri, proje kontrol ve malzeme 
bedelleri ile bu hususta yapılacak başka her çeşit masraflar bu fasıldan karşılanır. 

(Bu tertipten yapılacak sarfiyat ve yüklenmeler döner sermaye usullerine tâbidir.) 
En çok 700 000 lirası tuzlaların ana yollarla irtibatlarım sağlıyacak yollar inşası ve bu yolların 

bakımı için toptan Karayolları Genel Müdürü güne veya vilâyetler hususi idareleri emrine öde
nebilin, 
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P. M. Tahsisatın nev'i 

203 11 Umum Müdürlük mu
vakkat müstahdemler 
ücreti 

E - CETVELİ 

1960 yü% kadrosu 

Görevin adı * 
Barem Kanununa tâbi kadre 

Kurs Öğretmeni (•) 
- (*) 

Aded 

>lar 

9 
9 
8 

Ücret 
Lira K. 

300 
400 
500 

Hizmeıt 
süresi 

Ay 

12 
12 
12 

Tutan 
Lira £. 

-

203 13 Fabrikalar ve işletme
ler muvakkat müstah- İlköğretim kursu öğretmen-
demler ücreti İeri (•) 3 350 

3656 sayüı Kanunun 19 ncu maddesine dâhil geçici hizmetliler 
203 11 Umum Müdürlük mu- Yüksek teknik eleman 

vakkat müstahdemler 
ücreti 

12 Vilâyetler 

Sürveyan 

» 

12 

11 
2 
1 
2 
1 
1 
6 

1 500 
1 250 

110 
950 
700 
600 

600 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

Yabancı uzman ve hiz
metlilerle bunlara yar
dımcı personelin ücreti 

24 

Yabancı vzmaşlar kadrös% 
Hesap uzmanı 1 2 650 
Teknisiyen 1 2 250 

12 
1,5 

' 31 800 
3 375 

Yekûn 35 175 

(*) Kadro ücretinin 2/3 hesabiyle ödenecektir, 
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Ölçü 

1961 yılı satışlar tahlili 
Vasati fiyat Satış 

Satış Kuruş S. masrafları Satış bedeli 

I -
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Tel 
I I 

7. 

Tekel dahilî 
Tütün : 

Tuz : 

Çay : 

ispirtolar : 

Rakılar : 

D. içkiler .-

satışlar : 
Satış 
Maliyet 
Satış mas. 

Satış 
Maliyet 
Satış mas. 

Satış 
Maliyet 
Satış mas. 

Satış 
Maliyet 
Satış mas. 

Satış 
Maliyet 
Satış mas. 

Satış ma3. 
Maliyet 
Satış mas. 

:el dahilî kârlar yekûnu 
- Tekel harici satışlar : 

Bira : Satış 
Maliyet 
Satış mas. 
tsftihsal Ver. 

Kilo 

Ton 

Kilo 

Latre 

» 

» 

» 

33 000 000 

385 000 

8 500 000 

15 500 000 

15 300 000 

2 182 000 

30 000 000 
/ 

2 160 
1 001 

223 

4 709 
1 893 
2 188 

4 000 
2 248 

322 

201 
J.05 

23 

1 657 
353 
220 

*1 691 
617 
218 

198 
59 
•36 
40 

94 
01 
50 

— 

— 

.— 

82 
79 
24 

70 
35 
47 

90 
80 
74 

33 
10 
&6 
__ 

330 333 300 
73 755 000 

7 288 050 
8 423 800 

191 080 000 
27 370 000 

16 398 642 
3 601 602 

54 062 550 
33 731 910 

13 017 061 
4 608 752 

17 730 000 
11 000 000 
12 000 000 

713 111 200 

404 088 300 

18 129 650 

15 711 850 

340 000 000 

218 450 000 

31 282 783 

20 000 244 

254 717 460 

87 794 460 

35 648 352 

17 625 813 

59 500 000 

40 730 000 



Vasati fiyat Satış 
Ölçü Satış Kuruş S. masrafları Satış (bedel 

8. Şarap : 

9. Kibrit : 

10. Kahve : 

Satış kârları : 
Haricî satış 
Maliyete gin 

Satış » 
Maliyet 
Satış mas. 
istihsal Ver. 

Satış San. 
Maliyet 
Satış mas. 
İstihsal Ver. 

Satış Kilo 
Maliyet 
Satış mas. 

kârları 
&n bütçe masrafları ve sah 

4 460 000 

60 000 

• 
2 000 000 

gelirler 

229 
121 
30 
17 

50 000 
20 600 
7 000 

15 000 

4 000 
1 700 

90 

56 
70 
21 
94 

• 5 428 210 
1 347 400 

800 000 

12 360 000" 
4 200 000 
9 000 000 

34 000 000 
1 800 000 

10 238 3 

7 575 6 

30 000 0 

25 560 0 

80 000 0 

35 800 0 

500 0 
25 500 0 

Faiz, amortisman, sabit kıymetler sigortası ve sair masraflar 

Bütçe (B) cetvelinde gösterilen satış kârları 
Bütçe varidatı 
Millî Müdafaa Vergisi 

Bütçe varidatı yekûnu : 
Bütçe masrafları 
Tayyare Resmi 
Kurumlar Vergisi 
Belediyeler Hissesi 

6 000 0 
398 336 2 

172 619 0 
9 769 564 

23 338 120 
2.1 427 756 54 529 4 

Hazine Hissesi; 




