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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 

Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesinin tümü üze
rinde görüşüldü ve; 

Saat 15 te toplanılmak üzere Birleşime ara 
verildi. 

Başkanvekili 
Bingöl Milletvekili 

F. F. Düşünsel 

Kâtip 
Tunceli Milletvekili 

Nccmeddin S ahir Sılan 

İsparta Milletvekili 
S. Koksal 

İkinci Oturum 

Millî Eğitim Bakanlığı 1948 yılı Bütçesi ka
bul olundu; 

Bayındırlık Bakanlığı Bütçesinin tümü üze
rinde bir müddet görüşüldükten sonra; 

Dinlenilmek üzere Birleşime ara verildi. 
Başkanvekili Kâtip 

Trabzon Milletvekili Tunceli Milletvekili 
R. Karadeniz Necmeddin Sahir Sılan 

Kâtip 
İsparta Milletvekili 

S. Koksal 

Üçüncü Oturum 
Bayındırlık Bakanlığı 1948 yılı Bütçesi ka

bul olundu. 
Ekonomi Bakanlığı Bütçesinin tümi\ üzerin

de bir müddet görüşüldükten sonra; 
30 . XII . 1947 Sah günü saat 9 da toplanıl

mak üzere Birleşime son verildi. 
Başkan Kâtip 

İstanbul Milletvekili Tunceli Milletvekili 
K. Karabekir Necmeddin Sahir Sılan 

Kâtip 
İsparta Milletvekili 

S. Koksal 

HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

1. 
Rapor 

Tekel Genel Müdürlüğü 1948 yılı Büt
çe Kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu 
(1/258) (Gündeme). 

» € » « 

B Î R Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati: 9 

BAŞKAN — Başkanvekili Raif Karadeniz 

KÂTİPLER : Sait Koksal (İsparta); Atalay Akan (Urfa) 

BAŞKAN — üoğımluğulnuzda tereddüt var- I dıı*. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız. I BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır. Müza-
(Afyon Seçim bölgesinden yoklama yapılma- ' kerelere başlıyoruz. 

ya başladı). j 

— 668 — 



B : 27 30.12 .1947 0 : 1 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. —• 1948 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Büt
çe Komisyonu raporu (1/247) 

A —• Ekonomi Bakanlığı Bütçesi 

BAŞKAN — Söz Ahmet Oğuz'undur. 
AHMET OĞUZ (Eskişehir) — Sayın arka

daşlar dün geceki mâruzâtımla Millî Ekonomi
nin bir kül halinde ele alınması lâzımgeldiğini 
ve bu arada memleketin zirai karekterinin bir 

destek olarak gözönünde bulundurulmasının icap 
ettiğini bunun için de ahenkli çalışmayı icabet-
tiren bir teşkilâtın ve taazzuvun mevcut bulun
madığım ve bunun biranevvel gerçekleştiril
mesinde memleketin faydası bulunduğunu te
barüz ettirmiştim. İkinci nokta olarak da mem
leketin sinai kalkınmada takibetmek istediği 
esasları belirtmiş bunun ikinci dünya harbine 
girişle nasıl prensip ve güdüm bakımından işi 
idare edememek durumuna düştüğümüzü açık-
lamr. ve bu arada bilhassa harb ekononıisnin ica-
bettirdiği gerekli tedbirlerin alınmaması yüzün
den husule gelen iktisadi muvazenesizliği Yüksek 
huzurunuzda arzetmiştim. Son olarak İktisat 
Vekâleti bünyesine ve iştigal sahasına temas 
ederek meşgul bulunduğu mevzular üzerinde 
M. T. A nın, Elektrik işlerinin kısaca vazifeleri 
ve bilhassa bunların murakabe işlerinin tedviri
ne hasredilen mesaiye dair bazı bilgiler vermiş
tim. 

Arkadaşlar, Devlet iktisadi Teşekkülleri na
mı altında yarım milyara yaklaşan sermayele-
riyle memleket sınai kalkınmasında ve varlığın
da oldukça ehemmiyetli yer tutan bu teşekkül
lerin evvelâ idare sistemleri, murakabe sistem
leri üzerinde kısaca durmak istiyorum. 

Yüksek malûmunuz bu teşekkül erin Meclis
ten ve dışardaki bazı bankaların Umum Müdür 
vo muavinlerinden terekküp eden bir Umumi 
Heyet tarafından sevk ve idare edilmesi lâzım-
geliı-. Bu heyet yine Başbakanlığa bağlı bir 
Umumi Murakabe Heyetinin tetkiklerine daya
narak işleri yürütmeye çalışır. Bir iyi tesadüf, 
bendeniz de bu camiada uzun yıllar çalıştım. 
Devlet maliyesinden verilen paralarla kurulan 
bu müesseselerin hemen şimdiden diyebilirimki 
Yüksek Meclisin tam, katı bir murakabesi 
altında -addedilmemesi lâzımgelir. Haddizatm-

de bunun temini mümkün olurdu. Fakat son-
dört. beş yıldanberi bu İktisadi Devlet Teşek
küllerini murakabe eden, murakabe ile muvaz
zaf olan umumi heyet vazife ve salâhiyetleri üze
rindeki birçok münakaşalar bizi hakikaten mu
rakabeden, sevk ve idareden alıkoyacak baSi 
neticeler doğurdu. Bu arada denildiki, Umumi 
Heyetin müeyyidesi nihayet bir temenniden ile
ri geçemez. Fiilî neticeleriyle gördük ki, umu
mi heyetçe verilen, direktif ve şevki idare hu
susundaki noktai nazarların, gelecek yıl yapı
lıp yapılmaması hâlinde mukabil tedbir ve mü
eyyideler tatbik olunamadı. Bütün iş ancak bir 
blânçonun tasdiki veya ademi tasdikine inhisar 
ediyordu. Yüksek Mâlûmunuzdurki bir müesse
se hesap ve kitaplarını, girdi, çıktılarını gayet 
güzel tutar, muhasebe işlerini ve hesap neti
celerini Yüksek Huzurunuza sunarsa onun hesap
larım. tasdikte tereddüt etmek için bir sebep 
yoktur. Bu arada umumi heyetin yardımcısı bu
lunan umumi murakabe heyetinin görevi de müş-
killeşiyordu. Bir temenni mi yapar, bir direk
tif mi verir,? Gittiği müessesede ne dereceye ka
dar emirlerini genişletir. Bütün bunları bize 
umumi heyetin Devlet İktisadi Teşekkülleri üze
rindeki mutlak bir murakabe ve hâkimiyetini 
tesis edemediğini gösterir. 

Sayın arkadaşlar; bir taraftan Devlet Büt
çesinden ödediğimiz paralarla, bu müesseseleri 
Meclis gözü ile, Hükümet gözü ile istediğimiz 
'tarafa yöneltemezken, bunun için gereken di
rektifleri verip yapılıp yapılmaması halinde,, bu
na mukabil müeyyideleri kullanamazken teşek
küllerin murakabemiz altında bulunduğunu id
dia etmek abes olur. Bu mevzu senelerdenberi 
Umumi Heyette de bahis mevzuu oldu. Birçok 
komisyonlar teşkil edildi, tetkikler yapıldı. 
Fakat bugüne kadar bir netice alınamadı. Ha
kikaten gittikçe genişliyen bir sınai teşkilâtın 
attık aynı tempo içinde yaşaması ve ilerlemesine 
imkân kalmamıştır. 

Sayın Ekonomi Bakanının pek yakından ve 
pek iyi bildiği bu mevzuu sona getirilmesine esa
sen kendisi de kanidir. Onun için Yüksek Heye-
tinizde bunun nasıl bir neticeye bağlandığını be
lirtmesini rica ederim. 

Arkadaşlar; hakikaten üzerinde durulması 
gereken bir murakabe heyeti W d ı r . «0töay%ttfc 
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lüzum ve ademi lüzumu üzerinde büyük müna
kaşalar yapıldığını gördük. Bu heyet altı, ye
di. yıldanberi ileri memleketlerdeki benzerlerine 
.yetişebilmek için elinden geln faaliyti sarf etti. 
İkinci, üçüncü yılında dahi bunu vücudunun 
yerinde olup olmadığı hakkında- münakaşa cere
yan etti:. Fakat sevinçle karşılamak lâzımgelir 
ki, dördüncü, beşinci yıllarda hakikaten Dev
let sanayiinin böyle bir murakabe altında bulun
durulması lâzmıgeldiğine Yüksek Meclis kanaat 
getirdi. Yoktan bir eser- yaratıyoruz, onu iler
letiyor, yürütüyoruz. Biraz evvel arzettiğim 
gibi, umumi heyetin salâhiyetinin bahis mevzuu 
olması murakabe heyetinin vaziyetinde bir sar
sıntı yaptı. Arkadaşlar istitradeıı arzedeyim 
ki; tenkit denilen şey, birçok arkadaşların zan
nettiği ve bu kürsüden de ii'ade ettiği gibi kolay 
bir iş değildir. Hakiki ve ciddî bir tenkit yap
mak, bakınız ne kadar güçtür: İşlerin bütün 
seyir ve icaplarını bilmek kâfi gelmez, ondan 
daha çok ileri i")ütün bunları hazmetmiş bir na
zarla o işin cereyan ettiği devredeki zihniyet 
ve ahvali şeraiti gözönünde bulundurarak tekrar 
mütalâa' etmeyi icabettim*. Bu, tasavvur edil
diği kadar kolay bir iş değildir. Bunun en bü
yük misalini, 16 ncı asırda İngiltere'de, onu 
takiben Avrupa ve nihayet Amerika'da reviz
yon- işlerine verilen ehemmiyeti göstermekle ve
rebiliriz. Onlar Kiralın birtakım hususi imti
yazım haizdirler. Hal böyle olunca hiç şüphe 
yoktu t" ki, yetişmek ve gelişmek üzere bulun
duğunu kabul ettiğimiz murakabe heyetinin bu
günkü sarsılan durumunu Umumi Heyet veya 
Devlet İktisadi Teşekkülleri hakkında alınacak 
bir kararla derhal, tahkim etmek zorundayız. Bu 
halin bugünkü tutumun bir sene daha dev, mı 
halinde göreceksiniz ki, arkadaşlar bir sme 
sonra bu memlekette murakabe sistemi kalmıya-
caktır. 

Sayın arkadaşlar, bu vesile ile Devlet İktisadi 
Teşekkülleri Meclisi İdarelerine ve onların taaz-
zuvlarına kısaca temas etmek isterim. 

Bilirsiniz ki; Devlet İktisadi Teşekkülleri ve 
müesseseleri şahsiyeti hükmüyeyi haiz birer ta-
azzuvdur. idare Meclisleri vardır, llerideuheri 
İdare Meclislerinin taazzuvu meslekten oluş veya 
ol.nlayışa-, bu sahada çalışıp çalışmadığına göre 
hakikaten üzerinde durulmaya değer bir vaziyet 
arzetmekt'edir. Bir taraftan İktisadi Devlet Te
şekküllerinin .verimli çalışmasını, temin etmek is-
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terken, öbür taraftan bu işlerde en ufak bir eme
ği bile geçmemiş olan şahısların yalnız mantık 
mekanizmalariyle sevk, idare ettirilemez. Bilâkis 
onları daha fena yollara sürükler. Alâkalı arka
daşlarım pek iyi bilirler ki, bugün İktisadi Dev
let Teşekkülleri idare Meclislerinin azalarını bir 
tasn.'fe tâbi tutsak ve üzerlerinde dikkatle dur-
sak bunların işleri yürütecek arkadaşlar olmadı
ğını görürüz. Hakikaten Devletin kendisine dü
şen sınai teşebbüslerde muvaffak olması için de 
bu teşkilât mekanizmasının ve bilhassa bu işleri 
üzerlerine alan İdare Meclislerinin aynı görüşle 
yenibaştan ele alınması ve seçilmesi isabetli olur 
kanaatindeyim. 

Arkadaşlar, Devlet iktisadi Teşekküllerinde 
ücret politikası, hakikaten yine bu işlerin mu
vaffak olması veya olmaması için ele alınması 
gereken ınühim konulardan biridir. Yüksek malû
munuz memlekette bir adaleti içtimaiye prensip! 
ortaya çıktı. 3656 sayılı Devlet Baremi yapıldı 
ve onu takiben de 3659 sayılı Devlet iktisadi Te
şekkülleri memurları baremi konuldu. O zamanki 
esbabı mucibeler gözönünde tutulursa denebilir 
ki, Devlet İktisadi Teşekkülleri ticari bir zihni
yetle çalışmak ve oradaki işlerin en verimli bir 
şekilde yapılmasına itina etmekle mükelleftiler. 
Orada çalışan arkadaşlar müstehlik değildir. 
Orada çalışan arkadaşlar istihsl ettikleri ma
mullerin verimleri nispetinde hisse almakta 
haklıdırlar. Onlar kıymet yaratırlar. Normu üze
rinde kıymet yarattıkları zaman fazla yaratılan 
kıymetten bir hisse almakta elbette haklıdırlar. 
Bu görüşe tam değil, kısmen muvazi bir yol ta
kip edilerek denildi ki, bir Devlet bareminden 
daha farklı bir barem takip ediyoruz, üst derece 
veriyoruz. Bu yolda çalışan arkadaşlar yılın kâ
rından muayyen hisseler almak durumundadır
lar, ayrıca prim de ödiyeceğiz. Zamanın seyri 
içerisinde Devlet memurlarına zam yapıldı. Dev
let İktisadi Teşekkülleri olduğu yerde kaldı, iş 
tamamen aksine döndü. Mucip sebeplerde bir de
ğişiklik yoktur, memleketin iktisadi ve sınai kal
kınmayı icabettiren sebepler fazlasiyle mevcut
tu. Bu arkadaşlardan beklenen neticeler daha 
çoktur. Beklenen neticeler daha büyük, faakt bu
na rağmen iş tersine döndürüldü ve iktisadi Dev
let Teşekküllerinde çalışan memurlar bilhassa 
üst kademelerde çalışan elemanlara bir iki dere
ce daha aşağı maaş almak zorunda bırakıldılar. 
Arkadaşlar bakınız, bunların, neticesi ne kadatf 
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feci manzaralar arzediyor. Yüksek malûmunuz 
İktisadi Devlet Teşekküllerinin mevzuları memle
ket çapındaki iktisadi bütünlüğün bir ufak cü-
z' üdür. Bununla demek istiyorum ki, bu iktisadi 
tüm içinde bu mevzuda çalışan arkadaşların iş
tigal sahaları, memleketin her tarafında aynı işe 
mütenazır olsun olmasın mevcuttur. Onlar, ken
dilerinin işletmekte olduğu, üzerinde bulunduğu 
mevzuun benzeri veya haricinde dışarda daha 
iyi bir kazanç temin etmekte bulunduğunu gö
rünce arkadaşları o işte tutmamıza imkân kal
mıyor. Son 4 - 5 sene içinde İktisadi Devlet Te
şekküllerinde hakikaten yetişmiş, kıymetli ele
manların sırf bu zihniyet karşısında işlerini ter-
kederek serbest iş sahalarına geçtiklerini gör
düm. Bir taraftan iktisadi, ticari bir zihniyetle 
devlet sanayiini geliştirmek istiyoruz, onlara ay
nı ruhu telkin etmek istiyoruz, basiretli tüccar 
gibi hareket edeceksin diyoruz. Ona mukabil al
dığımız tedbirlerle onu Devlet memurlarından 
daha aşağı bir duruma sokuyoruz, onu iyi ele
man olma imkânlarından, vasfından alakoyuyo-
ruz, iyi yetişenleri bünyemizden dışarıya kaçırı
yoruz ve nihayet onları bürokratik bir sistem içi
ne fiilen sokmuş bulunuyoruz. Nasıl olur da bu 
şekilde hareketlerle Türk iktisadiyatı, Türk eko
nomisi Devlet eliyle bu yönden ileriletilebilir? Bu
na imkân tasavvur edilebilir mi? 

Sayın arkadaşlar, ikinci bir nokta da bu ba
histe, bilhassa teknik genç elemanların gelip, 
fabrikalarda hesap üzerinde meşgul inanları 
bürolarda bütün tecrübe hayatlarını geçirdikleri
ni biliyoruz. Bu neye mal oluyor? Bir genç mü
hendis geliyor, eleman yokluğu içinde 10 - 20 bin 
kilo vatlık büyük bir santırali, eşi bulunmıyan 
fabrikaları bir kaç sene içinde eline alıyor. O na
zari bilgilerini, makineleri kırarak, ocakları ya
karak, kağıtları israf ederek tatbik ediyor, işi 
yapmağa çalışıyor, öbür taraftan da bürolarda 
kâğıtları yırtarak, yanlış hesaplar yaparak ken
disini yetiştiriyor. Arkadan iki üç sene geçiyor, 
onlar arkadaş yokluğundan yüklenen bu büyük 
iş içerisinde kısa bir zamanda büyük işler öğren
diğine kani o1 arak üç sene, beş sene sonra allaha 
ısmarladık diyor. Çünki o kendisini Devlet sa
nayi ve ekonomisi sırtından yetiştirmiştir, tec
rübe sahibi olmuştur ve yine biliyor ki, hariçte 
aynı işe girdiği takdirde daha büyük geçim im
kânlarını bulabilecektir. îşte o zaman tam ele-
^ftnçiaıı. en çok yerim almağa başlıyacağusız bir 
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günden itibaren bu arkadaşlar ortadan kaybolu
yorlar. 

Arkadaşlar; bu suretle Devlet sanayii memle
ketin büyük çapta birer mektebi oluyor. Yalnız 
mektep vasfını muhafaza ediyor. Hiç. şüphesiz 
ki, Devlet eliyle işletilen sanayide bu, kısmen de 
bir vazife olarak düşünülebilir. Fakat bunun 
yanıbaşmda gelişme ve verimlerini artırması ica-
beden fabrikaların hayatı, yarmı bahis mevzu
udur. Bu bakımdan eldeki ücret ve maaş sistem
leri katiyen ihtiyaca tetabuk etmemektedir. Ve 
Devlet sanayiinin gelişmesi bakımından bir engel 
teşkil etmektedir. 

İşçi ücretlerine taallûku itibariyle, bendeniz 
son yıllarda Devlet İktisadi Tevekküllerinde ba
zı müşterek esaslar bulunmasına çalışıldığını bi
liyorum. 

Bu da ümit ederim ki, şimdiye- kadar tekâmül 
etmiş ve Sayın Bakanın izahlarından nasıl bir 
şekil almış olduğunu öğreneceğiz. 

Sayın arkadaşlar; mevzua başlarken arzetmiş-
tim. Fakat yüksek malûmu'»uzdur ki, harbden 
zetmesi icabettiğine kısaca temas ettim. Bu ara
da memleketin zirai karekteri ve onun desteği 
altında yürümesinin elzem olduğunu belirtmiş
tim. Fakat yüksek malûmunuzdur ki, harbten 
sonra bu muvazene temin edilmedi. Ziraat sana
yii bakımından bir gerileyiş, vardır. Bu arada 
diğer bazı sanayiin tesir teşebbüslerine girişildi. 
Bu sanayiin gidişi memleketin ihtiyaçlarına uy
madığını bilhassa tebarüz ettirmek isterim. 

Bu münasebetle kısaca bir noktayı arzedeyim 
ki, memlekette tekstil sanayii, ham madde ve 
istihlâk imkânları bakımından hakikaten en ön
de ele alınacak bir mevzudur. Ve fakat görüyo
ruz ki, bu iş yalnız sınai ve istihsal bakımından 
ele alınmış bulunmaktadır, ham maddesinin is
tihsal durumu takviye edilmemekte ve yarın için 
de ümitbahş bulunmamaktadır. Şöyleki memle
ketteki pamuk rekoltesi, yüksek malûmunuzdur, 
10 - 15 sene ilerisinde 160 - 210 bin balya ara
sında değişir. Devlet fabrikaları, hususi fabri
kalar 170 - 175 bin balya ham madde islemek zo
rundadırlar. Yeni yapılmakta olan Halkalı fabri
kalarını da hesaba katarsak bunun 195 bin bal
yaya yaklaştığını görürüz. a 

1947 - 1948 mahsulü ise 180 - 185 bin balya 
civarında bulunduğunu gözönünde tutarak zirai 
is+ihs^l ile sanayi gelişme arasında muvazenesi?Aik 
kendiliğinden meydana çıkar. Eğer memleketin 

?m 
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zirai kalkınması bakımından bu sanayinin' ilerle
mesi bahis mevzuu ise; evvelâ zirai sanayiinin 
kalkınması ve tertiplenmesi lâzım gelir. Yarın 
kurulacak fabrikaların pamuk ihtiyacını kendi 
istihsalimizden temin edemiyecek, belki de dış 
piyasalarda mal mubayaasında bulunacağız. 
Binaenaleyh ilk fasılda arzettiğim gibi hakika
ten sınai kalkınma ile iktisadi işlerin yalnız te
ker teker ele alınması değil, herbirinin ahenk
leştirilmesi ve koordine edilmesi şiirliyle yürü
tülmesi bir zarurettir. 

Keza; Selüloz sanayiinde bir üçüncü fabri
ka kurduk. Dün kısaca temas etmiştim.. Bunun 
için de 18,5 milyon lira sarf edeceğiz. Biz he
nüz elimizde mevcut selüloz sanayiini istediğimiz 
şekilde işletememe durumunda iken, ' ham mad
desini dışardan getirdiğimiz bir sanayii kurmak
taki isabetsizlik aşikârdır. Memleketin acil ihti
yaçları mevcut iken, bilhassa zirai kalkınma ba
kımından desteklemek icabederken bu gibi ademi 
lüzumu veya lüzumu meşkûk olan yerlere pa
ra harcanması doğru olmaz. Kendir fabrikası 
da hakikaten geçmişin bir hatası olarak önümü
ze çıkmaktadır. Kısaca temas etmiştim. Bu 
fabrika eğer yapılmak lâzımgelirse altı milyon 
liraya malolacaktır. Yapacağı işler, istihsali 
ve bunların kıymetleri bakımından Sayın Bakan 
biraz izahat verirlerse memnun olurum. 

Yine harb yıllarının verdiği bir zaruretle, 
ağır sanayiin ihtiyacı bulunan muhtelif tuğla ve 
kiremitlerini teinin etmek için Filyos'ta bir fab
rika kurmuştuk. Fabrika çeşitli tuğla ve kire-

. mit' istihsal edecekti. Ve bununla harb sanayii
mizin, ağır sanayiimizin ihtiyaçlarını memleket 
içinde tedarik edecektik. Şimdiye kadar altı 
milyon liraya yaklaşan sarfiyat yapıldığım ve 
daha da bir buçuk milyon liraya ihtiyaç bulun
duğunu biliyoruz. Bendeniz şimdiye kadar ku
rulan sanayiimize sarf edilen paralarla onlardan 
alınan verimler karşısında çok mütereddit, da
ha doğrusu hakiki neticeleriyle itimadı kaybet
miş bulunduğundan Sayın Bakandan Filyos'a 
sart'edilen bu paralar mukabilinde yıllık alınacak 
neticelerin miktarları hakkında biraz malûmat 
vermelerini rica ederim. 

Sayın arkadaşlar; memleketin kuvvei nm-
harrikesinin esasını teşkil eden kömür işletme
sinin durumu birçok vesilelerle ve umumi ef
kâra ve Yüksek Heyetinize arzedilmiş bulunu
yor. Hakikaten üzerinde durulması lâsnmgelen 

bir nokta vardır.. Deniliyor ki; Türkiye'nin 
bugünkü kömür istihsalini daha üç sene devam 
ettirebilirsek bu bizim için bir muvaffakiyet ola
caktır. Yine Komisyonda konuşulurken ilâve 
edildi ki, bu teşkilâtın takviyesi için 350 - 400 
milyon liraya ihtiyacımız vardır. Fakat bugün
kü istihsali devam ettirebilmek için 60 milyon 
liralık envestişmana başlamak zorundayız. Bizi 
bu neticeler korkuttu. Hakikaten bu kadar yıp
ranan envestismanları ile istihsalde" bulunan Zon
guldak kömür havzası nasıl daha üç sene taham
mül eder? Teknik bazı arızaların, ocak vaziyet
lerinin doğuracağı imkânsızlıklar düşünülemez 
mi: Şu halde biz yarın için veyahut yarını ta-
kibeden yıllarda bir kömürsüzlük tehlikesiyle 
karşı karşıyayız. Bu vesileyle hemen arzedeyiın 
ki, millî sanayi, Devlet sanayi istihsallerinin 
artmakta olduğunu iddia ederiz ve söyleriz. 

Arkadaşlar, bu noktada bilhassa açık olmak 
lâzım. 1937, 1938, 1939, 1940 yıllarında kuru
lan fabrikaların gayet verimli olmalarına tabiî 
olarak imkân yoktur. Bu fabrikalar % 20 - 30 
kapasite ile işlemek ve zamanla gelişmek zorun
da idi. Kaldı ki, ozaman her ne pahasına olur
sa olsun, istihsali artırmak zorunda bulunan bu 
müesseseler istihsal ettikleri maddelerin mali
yetleri; kalitesi aleyhine olarak, nihayet işlet
tikleri makinelerin ömürleri aleyhine olarak is
tihsalde bil' fazlalık yaptılar. Bunun en bariz 
misalini tekstil maddelerinin kalitelerinin düş
mesinde görürüz, yine maliyetle finin artışında 
görürüz, makinelerin zamanından evvel yıp
ranmasında görürüz. İşte bugün eğer kömür 
havzasının durumu bu şekle girmiş ise onun lü
zumundan daha çok çalıştırılmak zaruretinden 
doğduğu bir hakikattir. Yani biz istihsali artı
rırken bunun normal bir randıman gelişmesi ne
ticesi olarak beklemek lâzımgelir. Yoksa mali
yetlerin yükseltilmesi suretiyle, makinelerin 
ömürlerinin kısaltılması, kalitelerin bozulması 
suretiyle yükseltmek, bizi aldatıcı bir yükselme 
ile karşı karşıya bulundurur. Nitekim havza
nın bugünkü durumu dünün katlandığı bu zah
metlerin karşılığıdır ve bizim 400 milyon lira 
ile kargımıza çıkmaktadır. Yarın veya, birkaç 
sene içinde bu istihsal alanında bazı tehlikelerle 
karşı karşıya bulunmamız da mukadder bulun
maktadır. 

Arkadaşlar kısaca Devlet îktisadi Teşekkül-
lerindekj .biraz -daha iyi yaşama, biraz daha 
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1 antazi gözükme meyline işaret edeyim; 

İsraf cemiyette şüphesiz umumi bir salgın 
halini aldı. Bir yerde başlayan bu ruh haletini 
görenler aynı tempoya kendini kaptırıyor. Mem
leketin dört bucağındaki bu israf dolayısiyle 
memleket menfaatleri haleldar oluyor. Bunla
rı en yakından bilen Sayın Bakanın gerekli ted
birleri alacağına hiç şüphe etmiyorum. Bu ara
da ufak bir hatıra; Zonguldak işletmesinde bir-
gün misafir kaldım. Bahçesine 140 bin lira sar-
fedildiğinden bahsettiler. Geçen yıl Zongul
dak'da bir memurlar plajı yapılmış, buna da 
250 bin lira serf edilmiş, bu para bilmem hangi 
işletmedeki hangi masraflardan nakledilmiş. 
Bilhassa misafirhanelerin bazı yapılan inşaat
larında bu umumi derde, içtimai hastalığa ken
dilerini kaptırdıklarını görmemek mümkün de
ğildi/. (Sağdan bravo sesleri). 

Arkadaşlar; memleketin yakıt vazİ3reti haki
katen hepimizi yıldan yıla düşündürmektedir. 
Bir taraftan ardı alınmıyaeak kadar linyit hav
zalarımız, linjât istihsalimiz mümkün iken, öbür 
taraftan odun ihtiyacı ve sıkıntısı alabildiğine 
yükselmektedir. Son dört, beş yıldanberi Yüksek 
Mecliste her vesile ile yakıt, kömür ve linyit me
selesi bahismevzuu olmaktadır. Ben bir türlü bu 
işi kavrayamıyorum. Hakikaten hiç olmazsa odun 
işinde şu Orta Anadolu ihtiyaçlarını linyit istih
sali ile ihtiyacı karşılamak suretiyle işi halletmek 
mümkün değil midir? Bugün sobalardan tutu
nuz da nasıl yakılacağına varıncaya kadar bazı 
teşebbüsler zaman zaman alınmıştı. Memleketin 
iktisadi vaziyetine taallûk eden büyük bir dâva 
ki, Devlet tarafından yönetilmesi lâzımgelen ve 
bir taraftan ormanların tahrip edildiğinden 
bahsedilirken, ormanlarımızı yaşatmak için dı
şardan Zonguldak Havzası için direk getirirken, 
öbür taraftan mevcut olan linyit havzalarını Dev
letin kudretli eline alıp bu işi başa rinam ası cid
den teessüfe değer. 

Arkadaşlar; mevzu çok geniş. Bendeniz umumi 
rfeyetin yakından faaliyette bulanacağını düşü 
nerek bu sanayi üzerinde teker teker bazı ma
ruzatta bulunmaktan kendimi alıkoyuyorum. Asıl 
tüm halindeki temas edilmesi lâzımgelen başka 
mevzulara geçeceğim. O da memlekette satış ve 
tevzi sistemidir. 

Yüksek malûmunuz; sanayi mamullerinin bü
yük kısmı Devlet elindeki fabrikalar tarafından 
imal edilmekte ve bunlar ihtiyaç karşısında az ol-
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dukları için birtakım yollara sapılarak tevzi ve 
satışı temin, edilmektedir. Bu arada harbin fii
len bitmesinden üç sene sonra dahi, bugün Eko
nomi Bakanlığının güttüğü siyaseti tenkit etmek 
çok yerinde olur. Encümen konuşmalarından al
dığım intiba şudur ki, bir imalât bir istihlâke te- * 
kabul etmediğinden biz onu elimizde tutmak zo
runda kalıyoruz. Bu intiba Bütçe Komisyonu 
müzakerelerinde vâki konuşmalardandır. Sayın 
Bakana tevcih ettiğim bazı suallerde, satış ve tev
zi sistemi hâlâ bu karekterini muhafaza edecek 
ini? deyince onun da: İstihsalimiz ihtiyaeımızı-
karşılamıyor. Binaenaleyh biz bunu ayarlamak 
zorundayız. Ve bunu da Devlet eliyle yapaca
ğız, dediler. 

Esas prensip olarak eğer memlekette istihlâ
ki karşüamıyan istihsale Devletin satış ve tevzi 
organı olarak müdahalesi esası kabul edilirse. 
Türkiye'de bugünkü güdümü, bambaşka bir veç- . 
he ile ele almamak lâzımgelir. Hangi istihsali
miz vardır ki, ihtiyaçlarımızı karşılar. Şüphe
siz karşılıyanlar vardır fakat istihlâkimizi karşı-
lamıyan istihlâkimiz okadar çoktur ki, bütün 
bunları Devlet; eline alarak tevzi ve satış müda
halesini ele alırsa - neticede normal bir hayat 
seyri değil hattâ ve hattâ rejime taallûku itiba
riyle muayyen bir rejimin kabulü lâzımgelir. 

EMİN SAZAK (Eskişehir) — Bravo (Sol
dan gürültüler). 

AHMET OĞUZ (Devamla) — Bu noktayı 
tesbit ettikten sonra bilhassa bu işte de Devlet 
elinin ne kadar muvaffakiyetsizliğe uğradığını 
belirtmek isterim. Elimizde en taze bir misal 
var. Bundan bir buçuk yıl evvel heyetler Ro
ma'dan Japonya'ya kadar seyahatler yaptı bu 
seyahatlerin sebebi de bez, tekstil metaları al
maktı. Aradan bir buçuk sene geçti, mallar gel
di, serbest piyasa kendisine düşen vazifeleri, yap
makta devam ediyordu. Şimdi öğreniyoruz ki 
gelen 25 - 30 milyon liralık mal halen elde bu
lunmaktadır. Fakat tüccar kendine düşen vazi
feyi daha iyi yaptığı ve daha ucuza satabildiği 
daha temkinli hareket ettiği için bu mallar satı-
1 anlamaktadır. 

Görüyoruz ki, şimdi misalini verdiğim dev
let siyaseti tevzi sistemini kendi istediği gibi ya
pacağım diye uğradığı muvaffakiyetsizlik her 
sahada, bilhassa harbin bulunmadığı zamanlarda 
bunu mümkün zannetmek ve böylece bunu bu 
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yolda yürümek istemesi millî irısiyatifi ve şah- ı 
si teşebbüsleri körletmekten • başka bir şye ya-
ramamaktadır. Bunun yanı sıra da karaborsanın 
doğuşuna sebep olmaktadır. Burada daha fazla 
mâruzâtta bulunmaktansa sayın Bakandan bu 
"sınai mamullerin satış ve tevziinde takip edilen 
sistemin bundan sonra da aynı şekilde devam 
edip etmiyeceğini öğrenmek ve bu hususlarda
ki Hükümetin fikirlerini belirtmelerini rica et
mek çok yerinde olur. 

Arkadaşlar; Ekonomi Bakanlığı işleri ve 
ona taallûku olan fiyat meseleleri de, hakika
ten üzerinde durulması lâzımgelen konulardan. 
biridir. Devlet bu sanayii ele aldığı zaman, o 
hiçbir zaman bezirgan olmak istemedi. Mem
leketin zirai mahsullerini, hammaddelerini kıy
metlendirmeyi esas olarak gözönünde tutmuştu. 
O, maliyetleri üzerinde fazla kârlar temin ede
rek bir Devlet kapitalizmini kurmaktan ziyade, 
memleketin zirai kalkınmasını, memleketin iş 
haemma müspet olarak müessir olmayı düşünü
yordu. Fakat bu işin tatbikatında arzu edilen 
bu gayelerin hiçbirisini göremedik. Haklı ola
rak sorulduğu zaman, denebilirdi ki, fiyatın te
kevvünü ve taazzuvu için fazla uğraşmaya ne 
lüzum var Maliyetlerimiz vardır. Bu maliyet
lerin üzerine muayyen bir kâr payı koyarız ve bu 
bizim satış fiyatımızı teşkil eder. Bu arada da 
belki himaye yolu ile gümrüklerde fiyat ayama
ması yapabiliriz. Bazı rekabet imkânlarını da 
gözönünde tutan ufak tefek değişiklikler yapa
rız. Bu fabrikaların heyeti mecmuası oldukça 
verimli bir çalışma sahasına girdiği zaman fiyat 
taazzuvunu tetkik ederken görüyoruz ki, ortada 
hakikaten istismar edici bir zihniyet kendili
ğinden meydana çıkıyor. Esasen bidayette yüz
de 25, yüzde 50 kapasite ile çalışan bu fabrika
lar ilk işletme şartlarını temin için yaptıkları 
büyük masrafları da maliyetlerine inikas ettiri
yorlardı. Bunun neticesi olarak elimizdeki mev
cut maliyet normal bir maliyetin çok fevkinde 
oluyordu, tş bununla da kalmıyor, bunun üzeri
ne yaptığımız ilâveler ve kâr hadleri normal se
viyenin çok üstünde oluyor, hattâ şu telâkki
ler vardır ki neden biz daha ucuza satalım da 
bizim elimizden alanlar bundan daha fazla pa
ra kazansınlar, karaborsayı, ihtikârı teşvik et
sinler. 

Bunun misali her sahada verilebilir. Bende
niz bir misâl arzedeeeğiın: İplik dokuma sanayii 
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1941 den 1946 yılına kadar altı senede 87 milyon 
lira kâr yapıyor, arkadaşlar. Vasati yıllık kâr 
14,5 milyon lira, sermayesi vasatisi 39 milyon li
ra. Kâr nisbetlerini arzedeyim, senelere göre. 
İplik dokuma sanayii mamulâtmı Yerli Mallar 
Pazarlarına satarken bir kâr alırlar, Yerli Mal
lar Pazarlrı da piyasaya satarken bir kâr alır, 
ben bunların ikisini birleştirerek arzediyorum. 

1942 yılında maliyetler üzerine inzimam e-
den kâr % 40 tır. Maliyetlerin demin arzettiğim, 
veçhile yüksek olması, fazla masraf yapılması, 
kalitenin düşük olmasına rağmen her ne paha
sına olursa olsun istihsalin fazlalaştırılması, faz
la masraflara rağmen kâr nisbeti yüzde kırktır. 

1942 de %41,15 1943 te mliyetler üzerine ya
pılan ilâve %61,24 1944 te %34,9 1945 te %37,01 
1946 da.%32,76 

İş hayatında çalışan adamların c/c 10 - 20 -
25 - 30 kâr alanları karşısında ihtikâr vardır 
diye avazımızı yükseltirken Devlet sanayiinin 
buna muvazi olarak aldığı kâr hadlerini unut
mamak insaflı olur. 

Bakınız arkadaşlar, Karabüt ' te bir harb sa
nayiini kurduk. 1941 de yarımyamalak çalış
maya başladı. Bir harb sanayimden Karabük 
fabrikasından kâr beklenir mi? Biz bu fabrikayı 
bir kâr kastiyle mi kurduk? Bu harb sanayiini, 
bu muazzam fabrikaları, bu sanayii yaşatmak 

için o muazzam masrafları ihtiyar ederken yaptı
ğımız masrafları muhakkak müstehlikin sırtın
dan çıkarmayı mı düşündük? 1941 de 700 bin li
ra kâr, 1942 de 1 200 000 lira kâr; 1943 te 2 
milyon lira kâr; 1944 te 508 bin lira kâr; 1945 
te 980 000 lira kâr; beş senelik kâr yekûnu 
5 475 000 liradır. Yıllık vasati 1 075 000 liradır. 

Bakınız arkadaşlar; beş yılda 55 milyon lira 
kâr yapan Yerli Malların durumuna; 

1941 de 1 100 000 lira sermayesi varken 
2 700 000 lira kâr temin etmiş. Bu vaziyet kar
şısında tüccar ihtikâr yapmakla meşgul, Devlet 
insafla hareket ediyor. Diyorlar. (Soldan gü
lüşmeler). 

1942 de sermayesi 1 150 000 lira, yaptığı, kâr 
4 (i()f) 000 lira 1943 te 1 300 000 lira sermaye 
ile, lo'.rı 11 700 000 lira, 1944 te 1 400 000 lira 
sermayesi, kân 15 100 000 lira, 1945 te kârı 
20 800 000 liradır. 

Beş yıllık kârı 55 milyon lira. 
Misalleri daha fazla çoğaltmak istemiyorum. 
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Bu netice üzerinde dönüp dolaşıp Hükümetin geç
mişleri değil, bugünden sonra tevzi satış sisteminin 

esaslı bir hattı hareket takip etmesi lfızımgeldiği ne
ticesini arzetmek istiyorum. Bu arada bilhassa 
resmî makamlar tarafından memleketteki şahsi 
teşebbüsünün, gelişmesi mümkün ve istenen te
şebbüs erbabını rencide edecek ithamlar yapma
masını rica ederim. Çünkü onlar bugünkü şevki 
idaremizin isabetsizliklerimde gelişme göstere-
memişlerse, emin olunuz hususi teşebbüsler iyi 
istikametlere yöneltildikleri takdirde, bu mem
leketin birçok muazzam işlerini, yani Devletin 
yapamadığı muazzam işlerini hiç hissettirmeden 
yapabileceklerdir. Yeterki biz bu anlayışı kendi
lerine bahşedelim. 

Sayın arkadaşlar; sözlerime son vermeden ev
vel dün bir arkadaşın iktisadi doktirhıler v« Dev
letçilik bakımından milliyetçilği izah eden bir 
mütalâası üzerinde durmak isterim. 

Burada solcu kelimesini karıştırın asaydı üze
rinde hiç durmıyacaktım. 

Arkadaşımın iktidar partisinde bir de mevkii 
olduğunu zannediyorum. Bu itibarla üzerinde 
durulmasını isabetine keniim. 

Eğer, Devlet müdahaleciliğinin bulunduğu 
yerlerde bir solculuk bahis mevzuu ise, sayın 
arkadaşıma hatırlatırım ki, bugün -dominyonlar 
ve müstemlikelerin bazıları hariç hemen bütün 
memleketlerde devlet; millî ekonominin tanzimi
ni ele almıştır ve her yıl bir yıl evveline nazaran 
daha fazla müdahele etmemiş bir Hükümet görül
müyor. Şu halde solculuk ve sağcılığı tarif eder
ken bunun gözönüııde bulundurulması lâzımge-
lirdi. Bütün cihanın iktisadi gidişi'muvacehesin
de Devlet müdaheleciiiği bizim için bir solculuk 
vasfını almamıza sebep teşkil etmez. Eğer haki
katen bu arkadaş kendi fikri haricinde parfisi- j 
nin bir solcu olduğunu söylemek arzusunda içli— 
seler işi daha etraflıca teşrih etmeleri lâzımge-
lirdi. 

KEMALETTİN KAMU (Erzurum) - - Ar
kadaşlar, bendeniz ne rakamlarla konuşmak, ne 
de Ekonomi bütçesini kendi çevresinin çok dışın
da mütalâa etmek istiyen benden önceki hatip 
arkadaşım gibi mevzuu dağıtmak niyetindeyim. 
Ben yalnız Sayın Ekonomi Bakanından aydın
lanmasını zaruri gördüğüm bir iki noktayı açık
lamalarım rica edeceğim. 

Arkadaşlarım; bizim bildiğimize göre ve eli
mizdeki rakamlara göre endüstrileşme hareket-
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1 erimiz bilhassa harb yılları içinde gelişmiş ve 
rasyonel bir işletmeye doğru, tam kapasitesi ile 
işliyen bir endüstriye doğru ciddî mesafeler alın
mıştır. Bunu başka türlü gösteren mütalâalara" 
karşı Sayın Ekonomi Bakanı bizi rakamlarla ay
dınlatmak, mukayeselerle hakikati milletin huzu
runa sermek lûtfunda bulunsunlar. 

Bu arada havzanın ihmal edildiğinden bahse
denler oldu. Devletin endüstride mübalâğalı kâr 
hadleriyle müstehlike yüklendiği söylendi ve en
düstrimiz hattâ millet için zararlı bir ihtikâr 
yoluna gitmiş gibi bir şekilde gösterilmek istendi. 

Arkadaşlarım; biz biliyoruz ki; Havza ken
disi ile en yüksek bir itina ile uğraşan bir idare 
zihniyetiyle işletilmiştir. Havzayı bir yıllık aç
tığı 12 milyon liradan aşağı düşnıiyen, 28 liraya 
istihsal ettiği kömürü müstehlike 21 liraya satan 
bir zihniyetle idare edilmiş bir Devlet sanayi şu
besi olarak görüyorum. Benim yaptığını hesap
lara göre bugün kömürün fiyatlarına yapılacak 
zamanın endüstri mamullerine yapacağı fiyat 
inikası nispetlerini şu suretle ifade edebilirini: 
Kömüre ton başına dört lira zam yapılsa, sınai 
mamullerimizin kıymetine yüzde bir derecesine 
varmıyacak kadar ufak bir inikas gösterir. 1945 
senesinde Sümerbank topluluğuna dâhil müesse
selerin yaktığı kömürün yekûnu 540 bin tondur. 
Buna mukabil ayna yıla ait imalât tutarı 200 
milyon liradır. Senede 700 bin ton kadar kömür 
yakan Devlet Demiryolları da kömür fiyatlarına 
yapılacak zamdan pek müteessir olmıyacaktır. 
Yaptığım hesaplar gösteriyor ki, 150 milyon lira 
hasılatı olan Devlet Demiryollarının kömür fi
yatlarına yapılacak ton başına dört liralık bir 
zamdan ancak 2 800 000 lira kadar gelirinde bir 
azalış olacaktır. 

Ben bunu bir problem olarak. Ekonomi Ba
kanlığının karşılanmak mecburiyetinde olduğu bir 
dâva olarak ortaya koyuyorum ve bunun için ne 
düşündüğünü öğrenmek istiyorum. Aynı zaman
da bizini endüstri işletmelerimizde kâr, kâr zihni' 
yetî ile değil hajkı düşünen bir zihniyetle hare
ket edildiğine.'bir .misal olmak üzere zikrediyo
rum. 

Ekonomi Bakanı arkadaşımızdan aydınlatıl
masını rica ettiğim diğer bir eihe$ 4e İŞÇİ ücret
leri üzerindeki hakiki durumu açıklamasıdır, 
Çünkü zaman zaman arkadaşlarımız bu kürsüden 
işçilerden edindikleri .noksan malûmat ve şikâyet
leri söylemişlerdir. Sayın Bakan hakiki durumu 
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izah ederlerse memleket efkârının ve bizim ay
dınlanmamız bakımından çok faydası olur, mâ
ruzâtım bu kadardır. 

BAŞKAN — Salamon Adato. 
SALAMON ADATO (İstanbul) — Muhte

rem arkadaşlar, bir iki aydır Istanbulda bir 
kömür buhranından bahsedilmektedir. Gemiler 
kış mevsiminde seferlerini muntazaman yapa
madıkları takdirde elektrik istihsalinin tahdide 
tâbi tutulacağı ve teshin hususunda bazı müş
külâta tesadüf edileceği gazetelerde yazılmak
tadır. Son günlerde Karadenizde zuhur eden 
fırtınalar yüzünden gemi seferleri gayri mun
tazam bir şekilde yapılmaktadır. 

Fabrikalarda günde cereyanın 2,5 saat kadar 
kesileceği haberini duyduk. Fabrikalardaki fa
aliyet günde iki buçuk saat kadar atalete uğra
dığı ve bu müddet ileride temdit edildiği tak
dirde bundan çok vahim neticeler doğabilece
ğini tahmin etmek güç bir şey olmasa gerektir. 
Teshin için her sene tevzii mûtat olan kömürler 
tamamen tevzi edilmemiştir. Bir çok vatandaş
ların kömürsüz kalmaları da muhtemeldir. 

.Harbin en buhranlı anlarında gemilerimiz 
denizaltı tehlikesine mâruz kaldıkları ve bu se
beple gece seferleri tatil edildiği halde Îstan
bulda bir kömür buhranı olmamıştır. Bundan 
bir kaç hafta evvel Muhterem Ekonomi Bakanı 
radyoda kömür mevzuu üzerinde uzun ve taf
silâtlı izahat vererek bu konu hakkında noktai 
nazarlarını izah buyurmuşlardır. Halen hakiki 
mânasiyle bir kömür buhranı mevcut mudur ? 
Böyle bir buhran varsa bu buhranın hakiki 
sebepleri nedir ? Ve buhrandan doğacak neti
celerin önlenmesi için ne gibi tedbirlere tevessül 
edilecktir. Bu hususlar hakkında Sayın Bakanın 
izahat vermelerini rica ederim. 

Sözlerime nihayet vermeden evvel kömür 
tevzi müessesesinde kömürleri tevzide görülen 
bazı aksaklıklara da temas edeceğim. 

Müessesenin tevziatı iyi yapılmamaktadır. 
"Her sene yeni ev kuranlara, mal sahiplerinden 
yeni kira mukavelesi alamıyan ve bu suretle 
kira mukavelesini ibrazda izharı aez edenlere 
kömür verilmemektedir. Bir sene kömür ihti
yacı olmadığından dolayı kömür almak istemi-
yen vatandaşlara ertesi senelerde kömür verilme
mektedir. Her sene tevzi işini geçen senelerin 
vaziyetlerine riyazi katiyetle uydurmak doğru 
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olmadığı ve bu tevzi işlerinde hâdiselere ve 
vaziyetlere anlayışla intibak etmek icap ettiği 
k an aatindeyim. 

BAŞKAN — Ahmed Veziroğlu. 
AHMED VEZİROĞLU (Afyon Karahisar) 

— Sayın arkadaşlarım, çok hayati bir mevzu 
üzerindeyiz, önemini takdir buyurursunuz. Mem
leket iktisadiyatını tanzim ve idare ile mükellef 
bulunan Ekonomi Bakanlığı her şeyden önce ve 
diğer bakanlıklara örnek olarak ve kendi bakan
lığına bağlı bulunan müesseselerin evvelâ tesis
lerindeki gaye ve sonra da bunların verimli bir 
şekilde çalışmalarından sorumludur. Fakat ar
kadaşlar hal böyle değildir. Meselâ isletmesin
de bir fayda mülâhazası ciddiyetle nazara alm-
mıyan Keçiborlu kükürt işletmesini ele alalım. 
Bu müessese harb yıllarında, hariçten kükürt 
ithali mümkün olmadığı zamanlarda, filhakika 
sanayiimiz ve kısmen de ziraat imiz için kükürt 
istihsal eylemişse de bağ tipi ismini verdiğimiz 
bu kükürtler köylümüzü memnun etmemiştir. 
Müessese bu durum kadısında köylünün aradığı 
saf kükürt imaline hız vermişse de bu defa da 
hariçten gerek Zirai Donatım Kurumu ve gerek
se hususi teşebbüsler tarafında ithal edilen kü
kürtler, fiyat rekabetiyle karşılaşmış ve istihsal 
eylediği kükürdü satamamak vaziyetinde kal
mıştır. Zira bu müessesenin istihsal maliyeti de, 
diğer İktisadi Devlet Teşekküllerinin maliyet
leri gibi yüksektir. Amerika işletmeleri limanımı
za kadar getirdikleri yüksek kalitedeki kükürt
leri, bizim maliyet fiyatımızdan daha ucuza sat
maktadırlar. Bağcılarımızın kükürt ihtiyacını 
karşılamak vazifesiyle mükellef kılman Zirai 
Donatım Kurumu harb yıllarında mukavelelerle 
Keçiborlu işletmesinden alıp köylüye verdiği 
kükürdü serbest rekabet karşısında satamaz ol
muş, ve bizzarur hariçten ucuz fiyatla kükürt 
temin etmek durumunda kalmıştır. Hükümetçe 
iktisadi ve ticari işlere gereken ehemmiyet veri
li}) ieabeden br program tanzim edilmemiş ol
masından ve bir taraftan da kükürt işletmesi 
yüksek maliyetinden dolayı satılaımycak olan 
kükürtlerini istihsal ederken, diğer taraftan yi
ne İktisadi Devlet Teşekkülü ile olan Zirai Do
natım Kurumu eliyle ithalât yapılıyor ve bunlar
dan başka da zaten mahdut olan altın kıymetin-
deki dövizimizi israfta hudutsuz bir cömertlik 
gösteren Ticaret Bakanlığı, memleketin yıllık 
sarfiyatını nazarı dikkate almadan, her müra-
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caat eden firma veya müesseseye döviz müsaa
desi vermek suretiyle hesapsız ve lüzumsuz stok
lar yapılmasına meydan vermiş oluyor. Misal 
mi istiyorsunuz? Bugün Zirai Donatım Kurumu 
elinde üç bin, Tarişte 800, Keçiborlu işletmesin
de 3000 ve tüccar elinde de 2500 ton ki asgari bir 
hesapla ceman 9000 bin tonu aşan kükürt mev
cuttur. F>u hesabın içersinde Zirai Donatım Ku
rumunun dikkatsizlik ve bilgisizliği yüzünden 
yanmasına sebebiyet verdiği bin ton civarındaki 
kükürt dâhil değildir. 

Arkadaşlar; şimdi şu garip vaziyeti müsaa
denizle arzedeyinı: bir taraftan devlet mühim 
bir servet tahsis ederek Keçiborlu'da kükürt 
istihsal ettiriyor. Fakat denildiğine göre bu kü
kürtler gerek evsaf gerekse fiyat bakımından 
dış rekabete tahammülü olmıyan, yani rantabl 
olmıyan istihsaldir. 

Diğer taraftan yine devlet sermayesiyle ku
rulmuş olan Zirai Donatını Kurumuna, döviz 
müsaadesi verilmek suretiyle hariçten kükürt 
ithal ettiriliyor. Ve bu suretle Millî bir sermaye 
ile diğer millî bir sermaye rekabet tesis edilmiş 
oluyor. Buna ilâveten her iki millî müesseseye 
rekabet için de memleket ihtiyacı nazarı itibare 
almmıyarak her arzu eden firmaya döviz veri
lerek, yine kükürt ithal ettiriliyor. Şurasını 
kaydetmek lüzumunu hissediyorum ki. memle
ketimizin senelik âzami sarfiyatı dört bin ton 
civarındadır 

Sayın arkadaşlar; bu mâruzâtımla, kükürt 
imal ve ithal işinin memleket nef'ine uygun bir 
şekilde organize edilmediğini belirtmiş bulunuyo
rum. Durum böyle iken, kükürt işinde Tarım ve 
Ekonomi Bakanlıkları arasında da, yerli kükürt 
mevzuu etrafında senelerdenberi devam edege-
îen bir anlaşmazlığın mevcut olduğu Umumi 
Murakabe Hey el inin raporlarından da sezilmek
tedir. ("Rapor elimdedir.) Bu anlaşmazlık karşı
sında acaba Bakanlar Kurulu bu işi ele almış 
mıdır? Bu nokta üzerinde ne gibi karara varmış
lardır. Bu husustaki tetkikatıma göre Keçibor
lu İşletmesi [Tarım Bakanlığı Teşkilâtının rapor
larına istinaden] imal ettiği kükürtlerin bağlara 
elverişli evsafta olduğunu iddia etmektedir. Buna 
mukabil yine Tarım Bakanlığına bağlı bir te
şekkül olan Zirai Donatım Kurumu mevcut kü
kürtlerin gerek evsaf ve gerek fiyat bakımından 
elverişli olmadığını iddia ederek bu kükürtleri 
satmalmak istem emektedir. Bundan da anlaşılı

yor ki, bu işlerde bir, idaresizlik, bir düzensizlik 
vardır. Bunun devamı esasen ötedenberi bozuk 
olan memleket iktisadiyatı üzerinde daha ziyade 
müessir olacağından bu işlerle ilgili Bakanların 
gerekli tedbirleri ittihaz etmeleri lâzımdır. Bu 
hususta muktazi açıklamanın yapılmasını Hükü
metten rica ediyorum. Mâruzâtım bundan iba
rettir. 

BALKAN — Hakkı Gedik. 
HAKKİ GEDİK (Kütahya) — Sayın arka

daşlar, Ekonomi Bakanlığının 1947 - 1948 Bütçe
sinin umumi konuşulması yapılırken bendeniz de 
birkaç söz söylemek üzere bu kürsüye gelmiş bu
lunuyorum. 

Fakat arkadaşlar, bu konu üzerinde bilhassa 
Ahmet Oğuz arkadaşım gayet geniş konuşmuş 
olduğu için bendeniz yalnız bir iki noktaya, te
mas ederek sözlerimi nihayetlendireeeğim. 

Bir defa Ekonomi Bakanlığının strüktürsü 
hakkında şöyle bir göz atmak istiyorum. 

Arkadaşlar, bilirsiniz, Ekonomi Bakanlığı de
mek, umumi anlayışa göre, memleketin ekonomik 
. .lıaya dâhil ticaret, sanayi ve maadin gibi iş
lerini, mevzularını bir arada tetkik, tanzim ve 
sevku idare etmesi lâzımgelen bir teşkilât demek
tir. Halbuki bizdeki anlayış ve tatbik şekline 
göre ise ticaret ayrı Bakanlıkla yürütülmekte 
Ekonomi Bakanlığı da âdeta bir İktisadi Devlet 
Teşekkülleri Bakanlığı halindedir. Her tedbir 
ve kararın alınmasında, kanunların tedvininde 
âmil olan müessirler bu görüş zaviyesi içinde 
tertiplenmekte ve ayarlanmaktadır. İşte bunun 
içindir ki, memleketin resmî damgalı iktisadi 
faaliyetler sahası ile bunun haricinde kalan hu
susi faaliyet sahası arasında geniş boşluklar, uçu
rumlar vücut bulmuştur. Memleketin iktisadi tü
mü birbirinin gidişine ve görüşüne uymıyan 
cüzülere, başka başka âlemlere ayrılmıştır. 

Altı, üstü geniş, zengin, mümbit topraklara 
ve her mahsule müsait iklimlere sahip olan 
memleketimizin hâlâ harap, şerefli ve faal, dina
mik bir mazisi bulunan namuslu, halûk, çalışkan, 
müsait, olgun ve fıtraten «Efendi» olan milleti
mizin fakir kalmış olmalarının ve bundan kur-
tulmamalarının, iktisadi, sosyal ve kültürel kal
kınmalara erişemiyenlerinin ve kalkınma uğ
runda az çok sarfedilen milyonların beklenilen 
faydaları, semereleri vermemiş bulunmalarının 
başlıca sebebi ne istediğimizi, ne yapmak niyetin-
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ae olduğumuzu ve ne yapabilmek kudretinde bu
lunduğumuzu ileri memleketler metoduna, usu
lüne, zihniyetine göre oturup, düşünüp tesbit et
mek lüzumunu duymamış olmamızdandır. 

Küçük, büyük her işin, teşebbüsün evvelemir
de bir etüdü, plânı yapılmazsa neticede o işin 
sökeceği, sermayedarı da batıracağı kaziyesini, 
memleket çapında bir kalkınma teşebbüsünde. 
anlamakta ve tatbikte nedense ihmal ve tekâsül 
göstermiş bulunmamızdandır. 

Muayyen bir hedefe doğru inşa edilmek iste
nilen bir şimendifer hattının bile nasıl evvele
mirde sağlandığı, mukavemet derece ve müddeti. 
rantablitesi bakımından muhtelif güzergâhlar 
üzerinde coğrafi, jeolojik, ekonomik araştırmalar 
yapmak ve neticelere göre katı güzergâh plânını 
çizmek ve badehu tatbikma geçmek zarureti var
sa, memleketimizin baştan başa imarını, milletin 
iktisadi huzur ve emniyetini, refah ve saadetini, 
dolay isiyle siyasi ve askerî kudretlerini sağlam 
temellere, emin ve müstakar esaslara bağlamak 
dâvasının muvaffakiyeti işini sağlamak için el
bette daha vukuflu ve etraflı etüde ve programa 
ihtiyaç vardır. Bu zaruret teslim ve kabul edil 
dikten sonra sıra dâvanın programını nasıl tan
zim etmek safhasını, şkline gelir. 

Bunun munhasran bir ihtisas işi olduğunu 
ilkönce kabul etmek ve içine politika çeşnisi ve
ren baharat karıştırmamak lâzımdır. Binaen
aleyh derhal arzedeyim ki, kalkınma programı
nın tanzim ve tatbikma nezaret işini yerli ve ya
bancı mütehassıslardan, bilginlerden müteşekkil 
bir iktisadi kalkınma şûrasına havale ve tevdi et
mek lâzımdır. Bu mevzu üzerinde arasıra ko-= 
nuşmalar yaptık ve burada Hükümet programı 
hakkındaki mütalâamı arzederken bu iş üzerinde 
pek çok arkadaşlar konuştular. Fakat hiçbirisi 
fiiliyata intikal etmedi. Bunun zamanı gelmiş ve 
çoktan geçmiş olduğu kanaatindeyim. Bu şûra 
icabında şûranın dışında kalan teknisiyenlerden 
mütehassıslardan da faydalanmak suretiyle ken
di bünyesi içinde üç araştırma komisyonu kura
rak işe başlar. Bu üç komisyondan birincisi: 
Memleketin servet kaynaklarının bugünkü verim 
ve istifade durumlarını ve bunların herbirerinm 
hakikatlere yakın tahminlerini, istihsal kabiliyet 
ve imkânlarının bölgelere göre arzettikieri ko
laylıkların veya güçlüklerin iklim, sıhhat, nüfus, 
münakale; ekonomi, malî bakımlardan vaziyetle
rini ve bu bölgelerde oturan vatandaşların iştira 
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güçlerini besin, giyim ve harınına şartlarını, 
iş ve teşebbüs sahalarını ve bunlarda kullanılan 
hususi veya Devlet sermayelerinin miktarlarını 
ve alâka nispetlerini; işletmelerin çalışma, verim. 
ve maliyet fiyatları durumlarını, işçi miktariyle 
işçilerin kabiliyet, ve teknik kapasitelerini ve 
bunlar gibi lüzumlu etüdleri mahallinde yapmak 
ve tesbit etmek üzere, 

İkincisi: Kalkınmada istifade edilebilecek iç 
ve dış sermaye ve kredi mevzularını, imkânlarını 
takdir ve tâyin etmek üzere, 

Üçüncüsü: Memlekette meriytte bulunan bil
umum kanunları, nizamname ve kararnameleri 
tetkik ederek bunlar arasında modern Devlet; 
modern ekonomi esaslarına, prensiplerine uymı-
yanlar varsa bunları tebarüz ettirmek ve bugünün 
iç ve dış icaplarına, iktisadi zaruretlerine inti
bak eden ekonomik rejimin istikametlerini ve 
prensiplerini belirtmek üzere vazifelendirirler. 

Bu üç Komisyonun hazırlıyacağı raporu rnüs-
tenidatlariyle birlikte İktisadi Kalkınma şûra
sında tetkik, tahlil edildikten sonra memleket 
çapında isabetli bir kalkınma programı ihzar edi
lebilir. 

Arkadaşlar: muhakkak ve mutlak suretle 
böyle bir yol tutmak şarttır. Bu uğurda sarfedi-
lecek bir iki milyon lira yüz milyonlarla hattâ 
milyarlarla liranın mahalline sari'edilmiş olma
sını sağlıyacaktır. Bu, bir bina inşa ettirilirken 
kroki, plân bedeli olarak evvelâ ödenen para gi
bidir. İktisadi bünyesi zayıf ve bozuk olan, bin
ilir müşkülât ve İstırap içinde bocalamakta bulu
nan memleketinizde iktisadi kalkınma ne kadar 
âcil ve lüzumlu bir ihtiyaç ise bunun muvaffaki
yeti için de evvelemirde bir program, plâna da 
o kadar ihtiyaç vardır. 

İktisadi bünyeleri hayli zaman evvel düzen
lenmiş, feyizlerini vermiş olan memleketler bile, 
ikinci Dünya harbinin yarattığı iktisadi 
zorlukları; aksaklıkları karşılamak için bu kabîl 
komisyonlar ve şûralar kurmak ihtiyacını hisset
mişler ve bu yolu tutmuşlardır. Fransa'da bu 
hususta 18J komisyon kurulmuş ve çalıştırılmıştır. 

Arkadaşlar; iktisadi kalkınma mevzuu dâ-
vasiyle yakından alâkalı bulunan iktisadi Devlet
çilik sisteminden de, müsadenizle, biraz bahse
deyim. 

Bilirsiniz ki; liberalizm ve sosyalizm namla
rını taşıyan" iktisadi' dolîtirinlerdeh 'kapi'talizM 
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yaratan birincisi, asırlık hayatı ve tarihi içinde 
beşer takatinin, kabiliyetinin neler yaratmaya ve 
yapmaya muktedir olduğunu ispata imkân ver
miş olmakla beraber, ilk zamanlarda pek farkına 
varılmamış ve fakat ekonomik mevzular ve sa
halar inkişaf ettikçe belirmiş olan bir hayli sos-
sal mahzurları, iktisadi kırizleri de önliyememiş-
tir. Bununla beraber bu iktisadi sistem, beşer 
karekterİnin hürriyet ve serbestlik mizacına ve 
duygusuna fazla temayül göstermesi itibariyle 
vatandaş hak ve hürriyetlerine saygı gösterilen 
memleketlerde daha çabuk revaç bulmuş ve bu
ralarda yaşıyan milletleri daima artan iktisadi, 
malî, idari ve sosyal refaha ve ferahlığa ulaş
tırmış, onların siyasi kudret ve nüfuzlarını mü
essir ve ağır basan birer varlık kılmıştır. 

Diğer taraftan Karlmarks'ın canlandırdığı sos
yalizm ise, beşer karekterİnin, zekâ ve istidat 
strüktürünün teşekkülüne ve temayülüne uy-
mıyan ve yalnız bir zümrenin, bir sınıf halkın 
Devlet müessesesini ele alması isteğini belirten 
girift nazariyeleri, cemiyet nizam ve intizamını 
sarsan müdahaleleri yüzünden insan hak ve 
hürriyetlerine, din, aile ve mülkiyet gibi fıtri 
akidelere, bağlılıklara sadık kalan zekâ istidat 
gibi ferdî hasletlere, kabiliyetlere kıymet veren 
memleketlerde revaç bulmamıştır. Sosyalizmin 
komünizm şekliyle "Rusya'da tatbik edilmesinden 
alınan dersler ve neticeler de bu doktrinin iç
timai nizamı, millî refahı, ferdî ferahlığı hak ve 
adalet prensipleri içinde tesis ve teminine im
kân sağiıyamadığım tatbikat sahalarında da açı
ğa vurmuştur. 

Arkadaşlar; işte bu iki iktisadi doktirinin eko
nomik ve sosyal hâdiseler ve meselelerde arzet-
tiki eri aksaklıkları, mehazırlan gözönüne geti
ren iktisatçılardan bir kısmı ortaya yeni bir for
mül atmışlardır. Fakat iktisadi Devletçilik, 
etatiznı, veya idareli iktisat kısaca dirijizm de
nilen bu formül taazzuv etmiş, yerleşmiş bir 
doktirin değildir. Denilebilir ki, bu, karışıklık, 
muvazenesizlik gösteren bir devirde liberalizmin 
tatbiki ndan doğan bazı mahzurları, zaman, 
zaman zuhur eden ekonomik ve sosyal 
kırizleri önleyebilmek raaksadiyle düşünülmüş 
bir formülden . ibarettir. Bundaki maksa
dın izam edilmemesi, formülün fonksiyon 
kabiliyeti dışına çık il maniası lâzımdır. Bunun 
yerli, yabancı _ hususi sermayeleri, teşebbüsleri 
İktişa'di faaliyet sahalarından 'uzaklaştıracak, 

memleketin iktisadi mekanizmasını, manivelasını 
•imamen Devletin eline verecek, Devleti tüccar 

ve fabrikacı yapacak bambaşka bir sistem olarak 
mütalâa etmek ve böylece otoriter bir Devlet 
zihniyetinin iştiha ve ihtirasına alet ittihaz ey
lememek ve binnetice memleketin iktisadi malî 
ve idari cihazlarını ergeç yıpratacak sakathyacak 
tehlikeli bir yola girmemek ieabeder. 

Bizde tatbik edilen iktisadi devletçilik ise 
cidden, nevi şahsına, münhasır bir görüş tezahü
rüdür. müstakar değildi,', muayyen sahası ve 
hududu yoktur. İş başına gelen her Bakanın. 
görüşüne göre ayarını, kalıbım alır. Adeta in
sanın, bu, bir iktisadi politika değil sadece bir 
politika iktisatçılığıdır. Diyeceği geliyor. 

Binaenaleyh İktisadi kalkınma plânının ruz-
nameşine bu mühim meseleyi de idhal etmek lâ
zımdı.'. 

Hükümetin, bu iki konu hakkında ne düşün
düğünü, yani arzettiğim çapta bir kalkınmaı 
programının ihzarı ve bunun ne şekilde temim 
edilebileceğini ve İktisadi Devletçiliğin sist^nıi--
nin ıslalu ve bunun hangi esaslar dâlıalinde ya
pılabileceği. etrafındaki mütalâasını öğrenmek 
ihtiyacı âcil bir lüzum ve zaruret halini almıştır. 
Bunun bu kürsüden açıklanmasını rica ediyo
rum. 

KEMAL CEMAL ÖNTEL (Denizli) —Saha
sı çok geniş olan Ekonomi Bakanlığının mevzu
larından bendeniz küçük bir noktaya işaret ede
ceğim. Arkadaşlar. 

1. — Türk çulhasının bugün iki önemli der
di vardır. 

Bunlardan biri iplik azlığı. Diğeri de ken
dilerim- verilen ipliğin pahalı oluşudur. 

Fabrika; rantablite esaslarına dayanan me-
kanize dolayısiyle mamullerin ucuza maleden 
müessese demektir. Halbuki, bunun karşısında 
el ile işleyen, dokuma tezgâhlarımız nihayet in
san gücü ile çalıştıklarından bunların istihsal
leri az, dolayısiyle pahalıya mal olmaktadır. 

Çulha maliyetinin yüksekliğinin ikinci sebe
bi, tezgâhların tam randımanla çalışamamakta 
olmalarıdır. Yani dokumacıya o kadar az ip
lik verilmektedir ki, çulha aym 15 - 20 gününü 
işsiz geçirmekte, aylak dolaşmaktadır. Buna 
göre e! dokumacılığımızın birinci derecede ve 
önde gelen ihtiyacı ipliktir. Çulha ipliksizlik 
içinde liiyraııma-ktadır. Dokumacı gerçekten 
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zor bir durumdadır. Binaenaleyh el dokuma tez
gâhlarımıza yeter derecede iplik sağlamak mec
buriyetindeyiz. Ekonomi Bakanlığı dokumacı
mızın imdadına yetişebilir. Ellerinde imkân 
vardır kanaatindeyim. Onun için Sayın Ekono
mi Bakanı arkadaşımızdan bu işe bir çare ara
masını bilhassa rica ederim. 

2. — Çulhanın ikinci mühim derdi; kendile
rine verilen ipliğin pahalı oluşudur. 

Ekonomi Bakanı teknik imkânlara malik, 
UÇUK istihsal yapan fabrikalara ucuz, insan 
gücü yeni teknik, ve az materyalle çalışmak zo
runda bulunan tezgâhlara ise pahalı iplik ver
mektedir. 

Bu oldukça garip görünen durumlar Sayın 
Ekonomi Bakanımızın bizzat meşgul olmalarını 
rica e de'-im. 

Dokuma sanayii bizim Millî Ekonomimizin 
teme! endüstrilerinden biri ve hattâ başta gele
nidir. Bu bakımdan gerek Devlet, gerekse hu
susi sanayiin teşvik ve himaye görmesini tabiî 
ve yerinde buluruz. Sanayii teşvik etmek poli
tikamızın ieaplarmdandır. Bununla beraber 
küçük sanatların korunması bahsinde Devletçe 
gereken tedbirlerin biran önce alınması, yerin
de ve isabetli olacaktır. 

o. -- İplikler zamanında verilmemektedir. 
Bu yüzden gecikmeler olmakta bazen işler ay
larca aksamaktadır. Bu işin de bir nizama bağ
lanması zamanı çoktan gelmiştir. 

4. — Çulhalarımızın belli başlı dertlerinden 
biri de yetişmiş, askerliğini bitirmiş, evlenmiş, 
yeni yuva kurmuş çocuk sahibi olmuş gençleri
mize iplik verilmemesidir. 15 Şubat 1941 de 
çulhalık yapmıyanlara hâlâ iplik verilmemekte 
devam ediliyor. O günün çocuğu bugünün müs
takil aile başkanıdır. Bu yeni ailelerin durumu 
çok perişandır. Çocukları sefildir. 

Eski dokumacılara verilen iplik azdır. Mev
cut iplik bunlara yetmemektedir. Çoluk çocuk 
sahibi olmuş gençlerimiz ise hiç tezgâh açama
mıştır. Geçimlerini yalnız gel - Girbent bağ
lamış vo başkaca gelirleri bulıınmıyan çulha 
memleketlerinde hayat perişandır. Âdeta bir 
nevi fiziyolojik sefalet hüküm sürmektedir. 
Buralarda.verem, nispeti artıyor. Onun için ip
li!' işinin önemi gözümüzde büyümektedir. Bu 
mevzuu yalnız Ekonomi Bakanlığının bir işi ola
rak mütalâa etmiyorum. Bu, toplu bir Hükü
met meselesidir, 
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Ucuz iplik temini neye mütevakkıfsa onun 

çareleri aranmal ıdir. 
Ticaret Bakanlığı eski anlaşmalarını yeni

ler, ve yenilerini tesis ederken iplik ithalini ko
laylaştıracak hükümleri daima gÖzönünde bulun
durmalıdır. Dolar ve sair tediye zorluklarını 
bertaraf etmelidir. 

Sayın Cemil Alevli Bey arkadaşımız dün 
Önemli bir konuya temas buyurdular. Kendile
rine teşekkürler ederim. Hakikaten fennî tesis
ler karşılığı diye dokumacıdan % 2 nispetinde 
bir para alınmaktadır. Bu. paralarla Denizli'
de Halk Bankası delaletiyle bir boya ve Apre 
fabrikası, kurulmuştur. Bu fabrikanın boyama 
hastillama kısımları oldukça ilerlemiştir. Fa
kat bir kaç yıldanberi fabrika olduğu gibi kal
mış hele Apre kısmına hiç başlanmamıştır. Hal
buki bizim çulhamıza asıl lâzımolan Apre işidir. 
Dokunulmuş mallar Apre yapılmadığı için değe
rinden hayli düşük olarak satılmaktadır. Do
kumacı. bu yüzden ayrıca zarara uğaramaktadır. 
Bu itibarla Apre işi çok mühimdir. Esasen 
dokumacılığımızın istikbali'bundan böyle Apre
ye ve Apreciliğin gelişmesine bağlıdır. Boya 
kısmının yanma Apre cihazının da biran önce 
kurulması gerekmektedir. 100 binlerle liraya 
malolan müessese bugün, sahipsizdir. Ehliyet ve 
iktidarına güvenim bulunan Sayın Ekonomi Ba
kanımızdan dokumacıyı bu derdinden de kur
tarmasını çok rica ederim. 

NURİ ÖZSAN (Muğla) — Arkadaşlar; ben 
Ekonomi Bakanlığının iki antikasından bahsede
ceğim. Baba, dede yadigârıdır diye el sürülmi-
yen bazı eski ve kıymetsiz eşya gibi Ekonomi Ba
kanlığı, sultanlar zamanından katma kıymetsiz 
iki nizamnameye el dokundurmaktan daima çe
kinmiştir. Bunlara ek ve yama kanunlarla, san
ki antika kıymetini artırmaya çalışmış gibi bir 
vaziyettedir. Fakat esas temeli çürük olduğu için, 
kifayetsizliği ve kıymetsizliği değişmemiştir. Bu 
bahsettiğim antikalar Maden nizamnamesiyle, 
Zabıtai Say diye nizamnamesidir. Yaşları 60 tan 
fazladır. Unutmıyalım ki bu nizamnamelerden 
birisi toprak altı servetlerimizi, diğeri de deniz 
servetlerimizi değerlendirmek, düzenlemek için, 
konulmuş hükümlerdir. Zabıtayı Saydiye nizam
namesinin birinci, ikinci maddesini müsaade
nizle bir okuyayım: 

Madde 1. — Saydüşikâr iki nevidir. NeVi ev-
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veli, nev'i evveli bahir ve nehir ve göl ve dere, 
nev'i sanisi berre mahsustur. 

Madde 2. — Kendileri ek eylemek içm say-
yatlık eden süfen.. 

ilerisini okumaya lüzum yok. 
Bu ihtiyar öksürüklü nizamnamenin bugünü

nün ihtiyacını karşı] ıyamıyacağmı takdir buyu
rursunuz zannederim. Artık bunlar tatbikat ala
nında değil kitap raflarında antika olarak mu
hafaza edilmesi zamanı gelmiştir. 

Bir de Ekonomi Bakanlığının bir adaletsizli
ğinden bahsedeceğim. Yani hükümet müessesesi 
ile hususi müessese arasındaki yaptığı tefrikten 
O da şu: Krom nispi resmini E ti bank müessese
sinden (/r\ olarak hususi müesseselerden de 
%5 - 10 olarak alır. Devletle, hususi teşebbüs er
babı arasında bu şekilde tefrik yapılmasının ye
rinde olmıyacağını kabul buyururlar zannede
rim. Onun için buna da bir çare bulmalarını Ba
kandan rica ederim. 

REŞAT) AYDINLI (Denizli) — Efendim, 
maruzatınım ağırlık merkezi, Maden Tetkik Ara
ma Enstitüsüne taallûk edecektir, Gerçi bu mü
esseseye dokunmak çok tehlikelidir, ve ben bu 
tehlikenin acısını nefsimde tattım, yakıcı, patla
yıcı ve muharrik olan petrol konusuna geçen 
yıl bir soru önergesi ile temas ettikten sonra; 
(Yüksek Meclisin müsamahasına güvenerek arz-
edeyim). îftira ile, yalan, iğrenç ve korkunç 
şekilde peşimden yarışmış, müteveffa dedem ve 
müteveffa anamın ruhunu dahi tâzip etmiştir. 

Fakat milletin hakkı ve zayıf omuzlarıma 
yüklenen ağır vazife ve mesuliyet hissini yerine 
getirebilmek için ölünceye kadar mücadelemize 
devam etmek mecburiyetinde buluyoruz. 

Müsaadenizle, hâtıralarınızı tazeliyeyim: Ge
çen sene 1946 nııı mesul bakanı sayın Profesör 
Tahsin Bekir Balta bu kürsüden bu müessese 
için şu beyanatta bulunmuştu. Soru önergeme 
lütfettikleri cevap münasebetiylle yapmış bulun
dukları beyanatı zabıttan alarak aynen arzedi-
yorum; Sayın Bekir Balta diyorlardı ki: 
(Entitünün yaptığı bir kısım tediyelerle bazı 
tâyin ve terfi muamelelerinin, ödenen bir kısım 
harcirah ve tazminatların kanuna uygun bulun
madığı, hesap tutmada ve ambar kayıtlarında bir 
takım hatalara rastlandığı gibi bazı mubayaa 
ve satışlarda da estitünün dahili talimatına ria
yet olunmadığı görülmüştür.) Yine eski Ekono-
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mi Bakanlarından Sayın Fuad Sirmen de bu 
kürsüden işbu beyanatı kuvvetle tenkit eden bir 
beyanda bulundular. Sayın Fuad Sirmen ko
nuşuyor. (Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü için 
de tefessüh etmiş vaziyettedir), aynı muhterem 
arkadaşı yine diyorki: Müdür Umumi mi yalan 

söyledi, yoksa şube müdürleri mi Müdür Umumi
nin gıyabında yalan söylediler. Bunların bu tah
kikat meyanmda tesbit edilmesi lâzmıgelir. Bu 
cevap bu müessesedeki geçimsizliği ayrıca belir
ten mükemmel bir ifadedir. 

Şimdi arkadaşlar bilhassa o günün mesul 
Bakanı olan Sayın Tahsin Bekir Balta 'nm ifade
lerine dönecek olursak şöyle bir sual sormak 
lâzım geliyor; bütün bunlar bozuk olduktan son
ra neresi iyidir? Bir kısım tedbirler, terfi mua
meleleri, harcirah ve tazminat işi, hesap tutma, 
ambar kayıtları mubayaa ve satışlar kanuna, 
talimatnameye uygun değildir. Şuhalde ne kal
dı geride? Bir müessesede bütün bunlardan baş
ka daha acaba ne gibi muamelât vardır ? Bunu • 
tebarüz ettirmekle Yüksek Meclisin tasvibine 
takdirine bir şey sunmuş olduğumu zannediyo
rum. Ben bu sözleri bu mesul, yüksek şahsiyet
lerden işittikten sonra şüphe yok ki müteselli 
olmuştum ve soru önergemde temas ettiğim, hiç 
olmazsa birkaç noktanın hakikat olduğuuna ka-
ani bulunduklarını öğrenmiş bulunmakla artık 
işlerin yolunda gideceğini ve milletin dişinden 
tırnağından artırdıktan sonra verdiği paraların 
kanunların hükümlerine tevfikan ve hüsnüni
yetle temiz bir istikâmette sarfedileceğine kaani 
olmuştum. Aylar geçti yıllar geçti, Bakanlar ge
lip gittiler, Fakat bu müessesenin çarkı aynı 
minval üzere döndü. Burada da bir sual akla 
geliyor. 

ÎBRAHÎM ARVAS (Van) — Mukadder su
al. 

REŞAD AYDINLI (Devamla) — Evet Sa
yın Arvas, mukadder sual akla geliyor. Memle
ketin genç iki kıymetli Bakanı beyanatta bulu
nuyorlar. Fakat bir mesuliyet varsa bunun me
sulleri, bir fiili memnu mevcut ise; bunu ika ve 
irtikap edenler yine mesul olmıyorlar. Acaba 
hangi kuvvet bunu tutuyor? (Mahkemede bera
at ediyor sesleri) Bu susuşta rivayetler de çok
tur. Gazetelere de aksetti. İki damla gözyaşı ka-
bahatları bazan affettiriyor. Bendeniz bu nokta 
ya temastan şimdilik uzak kalcağım. 

Arkadaşlar, sonra ne oldu? Bendeniz 
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10/12/1947 tarihinde tekrar bir soru önergesi 
verdim. Bana 18 gün sonra ve İçtüzüğün İm 
baptaki, yazdı olarak izin istemek Meclisi âli
den müsaade talep etmek, hakkı da kullanılmak 
kaydiyle evet tam 18 gün sonra cevap verildi. 
Yani dün akşam üzeri. Çok mufassal olan bu ra
poru tetkik etmek fırsatından mahrum bulunu
yorum. Bununla beraber bu defa 5 800 000 lira 
gibi büyükçe bir para bu müesseseye 1 eslim edi
lecektir. Reylerinizi tanı bir vicdan huzuru için
de verebilmenizi sağlamak için. bu müessesenin 
muhasebe çarkı ile ve bir misal olmak üzere de 
bu müessesenin en son Ulesko ile yaptığı bir 
anlaşmanın kısaca ne merkezde olduğunu arze-
deeeğim : 

Muhasebe işleri hakkındaki mâruzâtım : 
Arkadaşlar; Satmalına memuru ile tesellüm 

memuru hiçbir vakit tevhit edilemezse de bu 
müessesede satmalına ve tesellüm memuru ve 
ambar memuru olan aynı zattır. O erci ^ayııı 
Bakan bendenizin kendilerinden sorduğum bu 
suale vazıh cevap vermemiş iseler de, bendeniz 
Meclisi âli huzurunda katiyetle bu hususu be
yan etmiye mecburum. Üstelik malzemeyi sa
tmalın ak ambara sokmak ve ambardan çıkar
mak için imza salâhiyeti yine aynı zatta mevcut
tur. Ayrıca bunlara şunu da ilâve edebilirim. 
Enstitü Umum Müdürlüğü 1944 te işe başladı
ğı zaman ilk iş olarak bir imza sirküleri neşret
miş ve encümende söz ve kanunen rey sahibi 
jlan teknik grup müdürlerine ikinci derecede 
miza salâhiyeti verdiği halde Muhasebe Müdü-
Ayle satmalına, tesellüm ve ambar memuruna 
birinci derecede bir imza yetkisi vermiştir. Hal
buki, İm müessesenin tâbi olduğu kanun hüküm
leri buna cevaz vermemektedir. Bu konuya Sa
yın Bakarım lütfettikleri cevap sarahatten çok 
uzaktır. 

Ancak, Direktörler Encümeninde yani bu 
^atmalma memurluğu başeksperliği filân dedi
ğimiz satınalma memurluğu, bu kanunun es
prisine göre, kanunun kendisine tahmil ettiği 
vazifesine göre ancak direktörler encümenin
den veya müstakil kanuni yetkileri dâhilinde, 

grwp direktörlerinden gelecek kararı ifa et
mekle mükelleftir. Böyle bir fonksiyonu olan 
memur nasıl olur da bütün alını satım, tesellüm 
ve ambardan çıkarması tecviz edilerek birinci 
derecede bir imza ile de teçhiz edilerek vazi
felendirilir. Bunu anlıyamadığım için sâdece 

sual halinde Sayın .Bakanımın müsaadeleriyle 
ira.t etmiş bulunuyorum? 

İşte arkadaşlar, kısaca temas ettiğini bu 
işin çarkına bu beş milyon 800 000 liralık büt
çe teslim edilecektir. 

Tevhidin sebebi nedir? Kanaatimce : Alını 
ve satım tesellüm ve ambar işlerinin satmal
ın ada toplanmasında, yegâne hikmeti olarak; 
yapılan teklifleri saklamak, encümeni dalâle
te düşürmek ve meydanı serbest bulmak dilen
diği firmadan malzeme almak ve istediği mik
tarı tesellüm etmek gibi bir hissin mevcudiye
tini elbette düşünmek mecburiyetindeyim. İş
te bence bunun hikmeti bundan ibaretir. 

D\\ KEMALİ BAYİZİT (Maraş) Yani 
hırsızlık yapmak. 

REŞAD AYDINLI (Devamla) -— Değil, 
böyle bir şeyi, isnat edemem. Suiistimal hır
sızlık mânasını tazamnıun etmez. Fakat idare 
edilme mânasını verirseniz daha isabetli hare
ket etmiş olursunuz. Sayın Kemali Bayizit. 
Buna, misal de verebilirim ; madamki, arkada
şım hassas davranıyor. Hakkıdır da çünkü bu 
müessesenin başında bulunan zatın akrabası
dır. (Soldan, kim sesleri). Öyle söylüyorlar, 
eğer, yanlışsa lütfen düzeltirler. (Kim kimin 
akrabasıynıış sesleri). B fendim, Kemali Bayizit 
Bey sözümü kesti, sözümü kestikleri için ben de 
kendilerine cevap verdim. Dedi ki, hırsızlık 
iddia ediyorsunuz, ben de hayır, ancak fena 
idare ve nihayet suiistimale gider, dedim. Her 
suiistimalin sonunda, takdir buyurursunuz, ki, 
hırsızlık bahis konusu olamaz. 

CEMİL SAİD BARLAS (Oazianteb) — 
Olur, olur. 

REŞAD AYDINLI (Devamla) — Bende
niz de bir dereceye kadar hukuk tahsili gör
düğüm için, Cemil BarlasMa isterlerse müna
kaşa ederim. 

Şimdi meseleyi misalle arzedeyim: Mua
melâtın saklanması : 1945 yılında bu müesse
seye 13 tane teklif yapılmış, bu 13 tekliften en
cümenin haberi olmamıştır. Birkaç misal da
ha var, Fakat büyük Meclisi rahatsız etme
mek için'arzetmiyeceğim. Bu misalleri vâkaa 
olarak tesbit ettiğim için arzetmiş bulundum. 
Yanlışımı düzeltirlerse elbette kendilerine min-
netar kalırım. 

Muhasebe işleri üzerindeki sözlerimi bura
da kesivorunı. 
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Bir de Sayın Bakandan Drilesko; mütaah-

hit midir? Diye sormuştum. Efendim; Driles-
ko Şirketi son zamanlarda bize sondaj yapmak 
için getirilen şirketin adıdır. Bu şirket geldi 
ve işe başladı. 

Binaenaleyh kendilerinden sormuş ve sadece, 
bu şirket bir mütaahhit midir demiştim. Bu işte 

verilecek cevap ne olabilirdi? Mütaahhitth, yahut 
değildir, veyahut her ikisidir. Böyle bir cevabı 
lûtfetmemişlerdir. Bu sondajı yapacak olan şir
ket, Drilesko ile, M. T. A. arasında akdedilen 
mukavele, bir iş veriminden ziyade yüksek para
lar verilmek suretiyle getirtilmiş memurlara çok 
benzemektedir. Firmanın Türkiye'de yapacağı 
işlerde, her ne şekilde olursa olsun para kaybet
mesine de maddeten imkân yoktur. Halbuki müta
ahhit demek, yüksek malûmunuz olduğu üzere, 
vaktinde, muayyen bir bedele mukabil, muayyen 
bir işin ikmali demektir. 

Yine duyduğuma göre, bunların hepsi mik
tarını söylemiyeceğim, gündeliklerini almakta
dır. Miktarları çok yüksektir. (Miktarını söyle 
sesleri) Emredersiniz, sonra arzederim. Sondaj 
yapıldığı takdirde bir ilerleme primi almaktadır
lar. Sondaj bozulduğu takdirde bütün zarar ve 
ziyan ayrıca M. T. A. ya ait olmak üzere ve yine 
bir sondaj makinesinin bir yerden bir yere nakli 
sırasında ayrıca para almaktadır. Bu suretle bol 
bol milletin kesesinden bu işe para yatırılmak
tadır. Bendenize bir suali mukadder geliyor. 
Bu nasıl taahhüttür? Bu ekip gelmiştir. Fakat 
bunların çalışabilmeleri için elde makine mev
cudu pek azdır. Şimdi yeni Bakandan rica edi
yorum mademki elde makine mevcut değildir ni
çin bu makineler temin edildikten sonra ve bu 
makinelerin Türkiye'ye gelmesiyle beraber bu 
heyetin çalışması ayarlanmamıştır? Bu ayarla-
namaz mıydı? Ayarlanmadığı için ve hazineden 
bol para verdiğimiz için bu suali soruyorum. Sa
yın Bakanın bu hususta, bendenizi tenvir buyu
rurlarsa cidden memnun kalırım. Fakat bu ya
pılmadı, yapılamazdı, çünkü bir zihniyet mese
lesidir, daha fazla söylemiyeceğim. 

ŞEVKET TORGUT (Kırşehir) — Kiminle 
yapılmasını tavsiye ediyorsunuz? 

REŞAD AYDINLI (Devamla) — Bir Millet
vekilinin diğer bir Milletvekiline soru sormasına 
hakkı yoktur. Kendileri lütfederler bu hususta
ki kendi kanaatlerini söylerlerse elimden geldiği 
kadar cevap veririm. Bunun, sualden kaçıyorum 
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mânasına alınmamasını rica ederim. Bu sual çok 
esaslı ve sureti mahsusada zeki bir şahıs tarafın
dan sorulmuştur. 

Petrol devrini üç kısma ayırmak lâzımdır: 
Atatürk devrinde, înönü devrinde, Bayar dev
rinde petrol. Bu petrol siyasetinin bu kürsüden 
millet huzurunda, matbuat huzurunda her za
man zatı âlinizle münakaşa etmek mevkiinde-
yim. 

Dr. SAÎM ALÎ DÎLEMRE (Rize) — Hep 
böyle çabuk konuş; damla damla konuşma. (Gü
lüşmeler) . 

REŞAD AYDINLI (Devamla) — Şimdi ar
kadaşlarımı sıktığımı anladım, hepsini bırakıyo
rum, yalnız Bakandan bir iki sualim vardır. 

Birincisi; Müessese Müdürü malzeme satmal-
mak üzere Amerika'ya gitmiştir, gitmeden önce 
ittihaz edilmiş, bir encümen kararı var mıdır? 
Enstitünün kanunu mucibince böyle bir karar 
alınması zaruridir. 

Sonra bu müessesede bir muhasebe sistemi 
değişikliği yapılmıştır, 1944 de. Halen cari olan 
muhasebenin doğruluğu, eğriliği üzerinde dur
muyorum. Fakat bendenize verdiğiniz cevapta 
bu hususlar olmadığı için rica ediyorum, neden 
müessese eskiden gruplar tarafından tutulmak
ta olan muhasebeleri lağvederek bir muhasebe 
halinde ve yalnız kendi murakabesi altına bu tet
kikleri bırakmıştır? 

Aynı hal müessesenin satmalma işleri için de 
vâki olup, eskiden gruplar tarafından yapılan 
bu iş de şimdi satmalma baş ekisperliği namı al
tında neden toplanmıştır? Neden Genel Müdür
lüğe alınmıştır ve iki taraflı murakabe sistemi 
neden lağvedilmiştir? 

Diğer sualleri bırakıyorum, ayrıca zatı âlini
zi rahatsız edeceğim. Bu suallerin cevabını lüt
fetmenizi rica ederim. 

BAŞKAN — Abdülhak Fırat. 
ABDÜLHAK FIRAT (Erzincan) — Sayın 

arkadaşlarım; benim bahsedeceğim kısa bir me
seledir. Fakat o konuj^a girmeden evvel şimdi 
bende hâsıl olan bir kanaati burada açıklamak 
istiyorum. 

Malûmunuzdur ki, burada bahsettiğimiz ko
nularda büyük bir elastikiyet vardır, istersek 
bunu tefarruat ve tezyinatla uzatabiliriz ve 
yine istersek suitefehhümlere yol açmamak üzere 
teferruata kaçmamak şartiyle kısaltabiliriz. Şim-
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di ben herkesin hürriyeti kelâmına dokunmadan 
bundan aldığım ilhamla sözümü kısaltıyorum. 
(Güzel, güzel sesleri). Bu da Yerlimallar Pa
zarlarının perakende satışı konusudur. Malûmu 
ihsanınız bu hâdise nasıl bağladı, nasıl yürüdü, 
neden böyle aksi bir şeye döndü ve bugünkü 
muztarip manzarayı gösterdi. Bunların da te
ferruatı hepinizce malûmdur. Yalnız evvelce 
yapılan işlerde belki bazı tevziat kusurları falan 
olabilirdi. Onları da ıslah etmek imkânı vardı 
ve elimizdedir. Fakat onu yapmadık, tama
men aksini yaptık. Bugün görülüyor ki, bazı 
pamuklu maddeler var ki, havayici zaruriye-
dendir. Bunları toptancılara veriyoruz. Ne 
oluyor? Burada 100, İstanbul'da 150 kişi bun
lara fıkarayı sâbirinden diyelim, bunların cep
lerine ve kasalarına bol para koyuyoruz. Fa
kat halk bundan zarar görüyor, şikâyetçi ve 
muztariptir. Meselâ, evelce Yerlim allardan yüz 
kuruşa bir metre kaputbezini bugün tüccar 160 -
200 kuruşa satıyor. Hattâ geçen gün kendime 
lâzımoldu, bir yatak yüzünü evvelce 110 a almış
tım, bu defa satıcıdan 220 kuruşa kendim mu
bayaa ettim. Demek ki, biz bunu bu hale koy
makla yine ihtikârı ve karaborsacılığı önliyenıe-
dik. Evvelce de eski sistemin revaçta olduğunu 
sununla anlıyorum. Her yer istiyordu ki, Hü
kümet bir Yerlimallar Pazarı açsın. Hakikaten 
halk onu gördüğü zaman çok memnun olarak 
oraya gidiyor. Kendi ihtiyaçlarını alıyor, muh
tekirlerle, karaborsacılardan yakasını kurtarı
yordu. Fakat bugünkü sistem bu vaziyeti ihdas 
ettiği için, geçen kurultayımızda da ayarlanma
sı mevzuubahs oldu, bunun üzerinde tetkikat 
yapması için Hükümetten ricada bulunuldu. 
Bilmiyorum Hükümet ozamandanberi bu mese
le üzerinde durdu mu? Bu ihtiyaç bugün vardır 
ve ıstırap çekilmektedir. Bazı yerlerde, bir kı
sım valilerimiz bu kontenjanları ayarlıyarak pek 
güzel idare ediyorlar. Bazı yerlerde ise, mese
lâ, bana gelen bir mektuba göre, 80 haneli bir 
köye verilen bezin mevcudu nüfus basma 7 bu
çuk metre olarak tevzi edilmiş, bunun yanı ba
şında 1500 haneli bir nahiye merkezinde nüfus 
başına bir buçuk metre bez isabet etmiş. Bir bu
çuk metre bezle ne yapılır ve adalet bunun ne
resindedir? Tabiî bu tevziat formülünün kusur
lu olmasındadır, bunda Ticaret Odalarının da sa
kat rolü vardır. 

Hükümet şimdiye kadar bunun için ne dü-
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sunmuştur ve istikbalde ne yapacaktır? Bunu 
çok rica ederim kürsüden açıklasınlar. 

Ol. SADIK ALDOĞAN (Afyon Karahisar) — 
Muhterem arkadaşlar; her bütçe üzerinde beş 
saat, altı saat konuşuruz. Fakat bizim bütün bu 
konuştuğumuz şeyler hiçbir zaman maksat üze
rinde değil; daima vasıtalar üzerindedir. Be
nim şimdi burada huzurunuzda konuşacağım 
şeyler, benim fikrime göre, hepimizin müşterek 
bir kusuruna ait olacaktır. Burada konuşaca
ğımız şeyler Halk Partisi Hükümetlerinin şöyle 
yapmış, bu böyle olmuş diye yalnız bugünkü 
Hükümeti ve ondan evvelki Hükümeti, ondan 
daha evvelki Hükümeti tenkid etmeye hiçbiri
mizin hakkı yoktur. (Soldan gülüşmeler, alkışlar, 
bravo Paşam sesleri). Asıl olan şey 20 senedenberi 
husule gelmiş olan hâdiseleri tahlil ederek kötü 
şeyleri meydana çıkarmak; iyiler şunlardır, kö
tüler bunlardır demek ve bunlardan ibret ala
rak doğru yolu tutmaktır. (Soldan yaşa Paşam 
sesleri). Binaenaleyh burada söylediğim şeyler 
uzun yıllardaki hâdiseleri hepimiz namına tenkid 
etmektir. Bunun için hepimiz namına konuşu
yorum. Eğer, sizlerin duyguları, fikirleri hari
cinde şeyler söylüyorsam, benim söylediklerimi 
doğru bulmazsanız, doğru değildir senin söyle
diklerin dersiniz (Doğru söylüyorsun sesleri). 

Aziz arkadaşlarım; karar denilen birşey var
dır : Karar, karar... Karar vazifeden çıkar, o 
halde her şeyden evvel vazifemiz nedir? Milletçe 
vazifemiz nedir? Evvelâ bunu gayet acık ola
rak ortaya koymak mecburiyetindeyiz. Nasıl ki, 
Atatürk İstiklâl Harbine girerken, Nutkunun 
başında okuduğumuz gibi, nasıl memleketin 
vaziyetini gayet açık bir surette ortaya koymuş, 
nasıl haricî tehlikeyi anlatmış ve ondan sonra 
nasıl biı- karar verilmiştir? Biliyorsunuz, veri
len karar : Türkün istiklâl hürriyetinin temini 
için düşmanın memleketten çıkarılmasıdır. 
İşte inkilâp meselesinde de bu derece kesin bir 
karar verilmek ve bu karar izah edilmek lâzım
dı. Eğer vazifemizi izah edemiyor, tarif edemi-
yorsak vereceğimiz karar asla bir karar ola
maz. O halde vazifemiz ne idi? Naili zafer ol
duktan sonra, hedefimiz Garp medeniyetidir 
dedik. Hedefimiz Garp medeniyetidir ama ne 
haldeyiz? (Soldan, çok şkür sesleri) Geçen gün 
yine arzettim. Aynen tekrar etmiyeyim. Kısaca 
diyeyim ki, 41 500 köydeki 14 milyon Türk, ta
rif etmiyeyim; çok kötü vaziyettedir. Yapaca-
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ğımız iş, bu 41 500 köydekileri, hiç olmazsa 
3 000 medeniyet merkezi etrafında toplamaktır. 
(Çok para gider sesleri). Evet, çok para gider, 
canım efendim, birden bire paraya gitmeyin, 
parayı düşünmeyin... Ben bunları 3 000 olarak 
hesap ettim. Belki 2 800, belki 2 500 dür. Ar-
zettiğim gibi bu 41 000 köyü şöyle 3 000 kadar 
kollektivite haline getirelim. Bunlar medeni 
cemiyet manzarası alsın. Bu suretle yeni Tür
kiye'nin temellerini atalım. Ve bu temelleri 
atarken moral, bilhassa moral iktisadi entellek-
tüel bakımdan, hep beraber (Ayrı ayrı değil) 
kurulan yalnız mektep açmakla bu olmaz. Me
deniyet kompleks (Mudil) bir bütündür. Bu iş 
parça, parça ele alınamaz, yalnız entellektüel 
tarafından alınmaz, yalnız iktisadi taraftan 
alınmaz. Yalnız moral taraftan da alınmaz, 
hepsi beraber alınır. 

Binaenaleyh evvelâ şu 40 bin köydeki top
luluklarımızı cemiyet içerisinde yaşamanın ni
metlerinden faydalanacak şekilde, kaba taslak 
bir teşkilâta tâbi tutalım. Evvelâ vatandaşla
rın işlerini imkân nispetinde ayağında görülsün, 
altı saatlik yoldan kalkıp gelecek taban tepe
cek, Ziraat Bankasından para alacak veya nü
fusta bir işini yaptıracak, sürünecek kapı, kapı. 
Bunlar yürekler acısı bir şeydir. Bunlara çare 
bulmak için karar vermek lâzım geliyor. Evvelâ 
bunları medenî bir cemiyet haline koymak esas
tır. 

İşte bunları yaptıktan sonra arkadaşlar; şim
di bu üç bin kadar kollektivite halinde toplan
mış olan bu toplulukların iktisadi, politik, en
tellektüel, moral halinde - hepsi beraber ola
cak, asla ayrı, ayrı kabul etmiyorum - bun
ların yükselmesini temin etmek bizim gayemiz
dir. Şimdi görüyorsunuz ki, arkadaşlar kararı
mızı tarif ederek, konkre olarak, gayet açık 
olarak ortaya koymaya çalıştım hepimiz bunun 
üzerinde birleşmek mecburiyetindeyiz. 

Şimdi arkadaşlar; işte böyle bir cemiyet için 
böyle topluluklardan teşekkül eden, temelle
rini atacağımız yeni Türkiye için şimdi iktisadi 
sahada neler yapmamız lâzımgelirf Bunu Ekono
mi Bütçesinin konuşulması esnasında, ne düşü
nüyorsam onları size arzedeceğim. 

Şimdi acaba bizim iktisat bakımından bir 
prensipinıiz var mıdır, yok mudur? Evvelâ iti
raf edelim ki, bizim böyle bir prensipinıiz yok-
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tur. Bunu kabul edelim arkadaşlar. Çünkü 
karar olmayınca zaten olmaz ki. 

Başınızı çok ağrıtmryacağım. Hulasaten söy
lüyorum ; iktisatta prensipimiz şu olmalıdır: Dev
let ferdin ve ailenin gelişip yükselmesini temin 
ile mükellef olmalıdır. Bu bir. 

ikincisi; vatandaş çalışmaya mecburdur, ce
miyet ona iş bulmaya mecburdur. Prensip ola
rak bunu kabul ediyoruz. İşte bizim iktisadi 
prensipinıiz. 

Bir daha tekrar ediyorum; vatandaş çalış
makla mükellef, cemiyet vatandaşa iş bulmak
la mükelleftir. Cemiyetin, Devletin başlıca ga
yesi ferdin ve ailenin gelişip yükselmesidir. Fer
din ve ailenin gelişip yükselmesi üzerinde fazla 
durduğumun sebebi; Türk milleti aile ocakla
rından vücude gelmiş asîl bir topluluktur. Biz 
ferdi ve aileyi düşünmek mecburiyetindeyiz. De
mokratlığımız buradan başlar. Bütün eforları
mız, bütün sarfettiğimiz para ferdin ve ailenin 
gelişip yükselmesi için olacaktır. Bu nokta üze
rinde çok duruyorum ; Devletçiliğin asıl en mü
him noktası bu taraftadır. Devletçilik halk 
cindir Yoksa Devletçilik, bizim anladığımız ve
yahut bilerek bilmiyerek tatbika başladığımız 
şekil değildir. 

Devletçilikten gaye; fert ve ailenin gelişip 
yükselmesidir. Bunu prensiplerimiz içerisine 
gayet açık koyacağız. Çünkü ; biz komünistler
den bu suretle ayrılacağız. (Alkışlar). 

Fert, bizde ferdin siyasi hak ve hürriyeti, aile 
aşkı, vatan aşkı bu bizim bütün her şeyimize hâ
kim olan asîl ve mukaddes bir fikirdir. Binaen
aleyh iktisadi sahada başlıca hedefimiz fert ve 
aile ocağını .yükseltip, meydana gelmesini te
mindir. Kuvvetli bir millet, iktisaden kuvvetli 
bir millet, fertlerinin ve ailelerinin karnı tok, 
sırtı pek olan millettir. Binaenaleyh şunu, bu
nu yaptık dediğimiz zaman ne kadar aileye iş 
bulduk, ne kadar aileyi mesut ve müreffeh bir 
hale getrdik; yaptığımız işlerin başarı ve mu
vaffakiyetini ancak bununla ölçebiliriz. Ancak 
açık alınla, işte şunu yaptık, bunu yaptık di
yebiliriz. Yaksa şu fabrikayı yaptık, bu fabri
kayı yaptık, şu oldu, bu oldu diye dâvamızı 
ispat edemeyiz. Yanlış yola gidiyorsak, kaba
hat hepimizindir; bu neslin kabahatini birbi-
mizin sırtına yükletmekle iş bitmez. Birbirimizi 
gücendirmekle iş bitmez. Bu, kendini bilmemek 
demektir. Ortada bir kabahat varsa o ne şunun 
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ne bunundur, hepimizindir. (Bravo sesleri, sağ
dan, soldan alkışlar). 

Arkadaşlar; iktisat alanında bakınız prcn 
sipimiz ne kadar basit. Ben bunu vahide irca 
ediyorum. Karar çıkıyor, prensiplerimizi tesbit 
etmezsek yaptığımız işler insicamsız olur. Ba
kınız burada altı saatten beri arkadaşlarımız ko
nuşuyor, vakit müsait olsa daha da konuşacağız. 
Belki buna bir insanın ömrü yetmiyecektir. Bu
nun mânası nedir? Demek İd yapı bozuk yapı. 
Halbuki bütün bu bütçe konuşmalarında teferru
ata giriyoruz. Demek ki, esasları iyi tesbit et
memişiz, ondan dolayı bu böyledir. 

Arkadaşlar, bitmez vallahi, bitmez bu şikâyet
lerimiz. Hem kimi kimden şikâyet ediyoruz. Or
taya bir prensip koymamışız; ne yapacağımızı 
bilmiyoruz, sonra hepimiz birbirimizden şikâyet 
ediyoruz. Onun için heyeti umumiyenizden rica 
diyorum, geliniz şurada şu iktisat prensipimizi 
hep beraber tesbit edelim: İktisatta prensipimiz: 
Ferdin ve ailenin gelişip yükselmesidir. (Bravo 
sesleri, alkışlar). 
Müsaade ediyor musunuz daha konuşayım 
mı? 

(Soldan devam sesleri, alkışlar). 
Baknız arkadaşlar, üzerinde durduğum me

sele prensip meselesidir. Maksat üzerinde konu
şuyorum, vasıtalar üzerinde tek lâkırdı dahi söy
lemedim. Ne kadar gördüğümüz kusurlar varsa 
prensipsizliktendir. Vasıtalarla uğraşmakta fay
da yoktur. Elbirliği ile karar verelim hedefe doğ
ru gidelim. (Sürekli alkışlar). 

CEMİL SAÎD BARLAS (Gazianteb) — 
Efendim, bendenizin kürsüye çıkmaya niyetim 
yoktu. Fakat Ahmet Oğuz arkadaşımızın dün
kü konuşmalarını iyi anladıklarına yüzde yüz 
emindim. Fakat beyanlarından öğrendiğime gö
re sözlerimde vuzuh görmedikleri için burada 
tekrar konuşmayı faydalı buldum. 

SEDAD PEK (Kocaeli) — Eğer yapacağı
nız tavzih Ahmet Oğuz'a aitse lütfen başka yerde 
kendisine yapınız. 

CEMÎL SAİD BARLAS (Devamla) — Par
tiniz namına mı konuşuyorsunuz diye sordu? 
Parti Tüzüğünde sarih hüküm vardır; Parti Ge
nel Sekreteri veya Gurup Reisvekilleri konuş
tukları zaman, Parti adına, konuşuyorum der
ler. Ben kendi adıma yanı bir milletvekili sıfa-
tiyle konuştum. 
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Arkadaşlar; solculuk tâbiri üzerinde duru

lurken Ahmet Oğuz arkadaşımız, Devlet müda
halesi solculuk ifade etmez buyurmuşlardır. 
Zabıtta aynen vardır. Halbuki ben dedim ki, 
Türkiye Cumhuriyeti Devletçi olmak ve Halk 
Partisi Hükümeti de ameleyi, fabrikatöre, köy
lüyü şehirliye istismar ettirmemek gayasini güt
mektedir; programımız bu gibi hükümleri ihtiva 
etmektedir. Solculuk, sağcılık fikirleri, milliyet 
veya beynelmileliyet fikrinin ifadesi değildir. 
Beynelmileliyet fikrinin zıddı milliyettir. Biz 
beynelmileliyetçi değiliz, tamamiyle milliyetçi
yiz diye vasıflandırdım. Hattâ, gayet avamflri-
bane olan, şu tâbiri kullandım: sapma kadar 
milliyetçiyiz, dedim. 

Sonra ifade ettim ki, solculuk liberalizm de
mek değildir. Liberalizmin ifade ettiği mâna 
tamamiyle sağcılıktır. Yani fabrikatör çalışan 
ameleyi istismar eder, İş Kanunu mevcut değil
dir, mesai saatleri ayarlanmıştır, çocuklar küçük 
yaşta çalıştırılırlar, Hükümet murakabesi yok
tur, işte buna liberalizm sistemi derler. Avrupa'-* 
da ve Avrupa parlâmentolarında bu telâkkiyi 
müdafaa edenlerin yeri Mecliste sağdadır. Buna 
karşı daha Marksizm doğmadan, amelenin hak
kını koruyan, köylünün Toprak Kanunu ile hak
kını koruyan zümreler çıktıktan sonra Meclisler
de solda yer almışlardır. Bu, Parlâmentolar ta
rihinin de, ananenin de seyrinin icabıdır. Bina
enaleyh benim partim, muhakkak olan bir şey 
varsa, solda oturmaktadır. 

CEMİL ALEVLİ (Gazianteb) — Efendim, 
Ahmet Oğuz arkadaşımız burada konuşurken 
iktisadi Devlet Teşekküllerine temas ettikleri 
vakit buyurdular ki, bu iktisadi Devlet 
Teşekküllerine mensup olan fabrikaların bir ço
ğu kurulduklarında senelerce % 20 - 30 kapasite 
ile çalışmışlar ve bu fabrikalar son zamanda 
istihsallerini artırmışlar, ama bir taraftan da 
maliyetlerin yükselmesine bir taraftan da maki
nelerin harap olması pahasına istihsalleri yüksel
miştir dediler. 

Bendeniz kısaca bu noktaya temas edeceğim. 
Efendim, son günlerde Sümerbank fabrikalarının 
hesaplarını tetkik etmek üzere bir kaç. Milletve
kili arkadaşımızla bu fabrikaların bazılarını zi
yaret ettik ve şahsan müşahede ettiğim bu nok
taya temas eden ciheti arzedeceğim. 

Gezdiğimiz bu fabrikalar tam kapasite ile ça-
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taşmaktadırlar ve çıkarmakta oldukları malla
rın kalitesi bozuk değildir, 

Esasen % 20 veya % 30 nispetinde bir kapa
site ile çalışması ilk kurulan bir fabrika için 
tabiidir ve normaldir. Fabrikalar yeni kuruldu
ğu zaman ilk önce tecrübe devresi geçirmesi lâ
zımdır. Amele noksanı vardır, bu noksanı ikmal 
etmek lâzımdır. Eleman yetiştirmek için zamana 
ihtiyaç vardır. Derhal birdenbire yüzde yüz bir 
kapasite ile çalışmak imkânı olmaz ve hattâ bu
nu düşünmek anormaldir. Binaenaleyh bir fabri
kanın bir kaç ay % 20 hattâ % 10 kapasite ile 
çalışabilir, ancak bir müddet sonra bu nispet 
yüzde 50 ilâ 60 a çıkabilir ve derhal kapasite 
yüzde yüz beklenemez. Bu noktanın tavzihini ye
rinde bulurum. 

Bir de dediler ki, Devlet İktisadi Teşekkül
leri gayri iktisadi çalışıyor. Bu arada 86 milyon 
lira kazanç elde ettiğini de söylediler. Burada 
da bir tenakuz vardır. Hem gayriiktisadi çalış
mak hem de 86 milyon kazanç elde etmek ola
maz. Bunu da huzurunuzda tebarüz et irmek is
tiyorum. 

BAŞKAN - - Gl. Eyüp Durukan. 
Gl. EYÜP DURUKAN (Hatay) — Muhterem 

arkadaşlarım; Eskişehir Milletvekili Ahmet Oğuz 
arkadaşımız ekonomi bütçesi hakkındaki tenkit 
ve ifadeleri sırasında ufak bir temas da harb 
sanayiine yaptılar. Ben de bu hususta ufak bir 
tavzih yapmayı faydalı gördüm. Harb sanayiin
de de fiyatlar yükselmiş; mamulâtm kalitesi düş
müş ve tezgâhlar yıpranmıştır gibi bir ifade de 
bulundular. 

Arkadaşlar harb sanayii fabrikalar nida 1939 
senesine kadar imal edilen mamulâtm fiyatları 
bunların Avrupa'dan alınmış emsalinin fiyatma 
nazaran daima ve asgari •% 25 daha aşağı idi. Ye 
bu vesaikle sabitir. 

1939 senesinden sonrasını hepiniz biliyorsu
nuz, cihan harbe girmiş ve bu harbin sarsıntısı 
harb sanayiini de bir çok müşkilâta uğratmış 
ve bu suretle fiyatlar da bir miktar yükselmiş ola
bilir. Fakat bunda ne harb sanayi fabrikalarının 
ve ne de bu fabrikalarda çalışan en büyüğünden 
en küçüğüne kadar sanatkârların ve ustaların 
ve yine en büyük mühendis ve subayından en 
küçüğüne kadar hiçbirisinin sunu taksiri yok
tur. Bu, doğrudan doğruya İkinci Cihan harbi
nin husule getirdiği anormal hâdiselerden müte
vellittir. Bununla beraber harb sanayi fabrikala-
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rmm orduya imal ettiği malzemenin maddi de
ğeri yanında bir de mânevi kıymet ve değeri var
dır. 1939 senesinden sonra, yani İkinci Cihan 
harbi sırasında, imal ettiği malzemenin yüksek ol
duğu kabul edilen fiyatlarının acaba beş 10 misli 
bir fazlasını verseydik bu yaptığı şeyleri başka 
yabancı memleketlerden tedarik etmek imkânı 
var mı idi? Bunu böyle düşünmek ve bunu böyle 
mülâhaza etmek yerinde olur. 

Kalite meselesine gelince arkadaşlar, harb 
sanayii fabrikaları mamulâtının kalitesinin düş
mesine imkân yoktur. Çünkü Millî Savunma 
Bakanlığınız, gerek yabancı memleketlerde ve 
gerek memleket dâhilinde Ordu için imâl ettiği 
malzeme için teknik şartnamelere maliktir. Bu 
şartnameler en muasır devletlerin kabul ettiği 
teknik şartnamelerin aynıdır ve, hattâ bazı 
hususlarda daha çetindir. Harb sanayii fabrika
larının imal ettiği silâh ve mühimmat evvelâ 
bu şartnamelere göre imal edenler tarafından 
muayene edilir, kendilerine kanaat geldikten 
sonra Millî Savunma Bakanlığının bu işle gö
revlendirildiği Fen ve Sanat Genel Müdürlüğü
nün mütehassıslarını davet ederek bununla il
gilendirir. Gelen bu mütehassıslar eldeki mev
cut şartnameye tevfikan muayene ve tecrübeleri
ni yapar. Böylece şartnamelere tamamen uy
gun olduğu anlatıldıktan sonra kabul raporu 
verilir ve bu malzeme ondan sonra Orduya gi
der. Orduya bu şartnamelere tevafuk etmiyen, 
teknik vasfı düşük olan hiçbir malzemenin gir
mesine imkân yoktur arkadaşlar. 

Tezgâhların yıpranmasına gelince: Arkadaş
lar harb sanayii fabrikalarında kullanılan tez
gâhların bir kısmı Ahmet Oğuz arkadaşımın ya

şının belki iki üç misli yaşa maliktir. Fakat bunlar
la beraber bunların içinde en modern ve en ye
ni tezgâh, makine alât ve edevat vardır. Her 
işli yen tezgâh makine ve alât edevat gibi bun
larda da normal aşınma elbette olur. Fakat 
yine sizi tem in ederim ki bunlarda anormal bir 
aşıntı da mevzuubahis değildir. 

Bu hususu yanlış bir anlayışa mahal kalma
mak: için tavzih etmeyi faydalı gördüm. Ken
dilerine bu hususta hiçbir tarizim yoktur eğer 
bir şüpheleri varsa bu noktaları alakalı makam
lar kendilerine daha güzel izah edebilirler. 

ALÎ RIZA ARI (İstanbul) — Aziz arkadaş
larım; bazı noktalar hakkında bir iki maruza
tım olacaktır. 
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BÜTÇE ENCÜMENİ BAŞKANI RIZA ER

TEN (Mardin) — Yine mi istanbul? 
ALI RIZA ARI (Devamla) — Evet yine is

tanbul. Çünkü arzetmiştim istanbul 4 - 5 vilâ
yet nüfusunu ihtiva eder. Politik vaziyeti de 
başkadır, istanbul eğer saltanat devrindeki 
zihniyetle idare edilmek istenirse söylenecek 
sözler biraz başka olabilirdi, istanbul şimdi 
memleketin merkezi değildir. Fakat kültür ve 
yaradılışı itibariyle bugün memleketin merkezi 
durumundadır. Bu sebeple bir kaç kelime söy -
lemeye çıkarken hemen «yine mi istanbul mu» 
gibi sözlerle müdahaleyi doğru bulmuyorum. 

İstanbul'un bir kömür derdi vardır, istan
bul kömür derdinin hoşa gitmiyen vaziyetleri 
vardır. Bu da kabili tashihtir. Ekonomi Bakan
lığından bunu rica ediyorum. 

ikincisi, istanbul'un elektrik vaziyetidir. 
istanbul'un elektrik vaziyeti fenadır, istanbul'
un ekonomik hayatının inkişafı için bunun hal
line ihtiyaç vardır. Ekonomi Bakanından ri
ca ediyorum; acaba enerji politikamız ne zaman 
inkişaf edecektir, bizi tenvir edebilirler mi? is
tanbul'daki vatandaşlarımız, seçmenlerimiz ken
di ekonomik inkişafları için bu enerji politika
sının neticelerini sebırsızlıkla beklemektedirler. 

Ayarlar Müdürlüğü diye bir teşkilâtımız var
dır. Ayarlar Müdürlüğü her muayyen müdde
tin hitamında, esnafın kendi ölçü aletlerinin ba
zılarını kendi dairesine taşıtarak mühürlemek
tedir. Acaba bunun yerine mahallinde ve o va
tandaşın bulunduğu yerde mühürlemek imkânı 
yok mudur? (Ticaret Bakanlığının işidir sesle
ri). Evet, Ticaret Bakanlığının işidir. Fakat bir 
naylon meselemiz vardı. Bunu Ticaret Bakan
lığına getirdik, Ticaret, Ekonomi ve Gümrük Ba
kanlıkları arasında üç ay gezdikten sonra yine 
bir netice alınamadı. Onun için Ticarete bağ
lıdır ama bunun ekonomikman tesiri de vardır. 
Artık ilgili Bakanlıklar kendi aralarında karar
laştırırlar zannederim. Bir de kitap ve gazete 
fiyatlarındaki pahalılıktan şikâyeti vardır, işi
tiyoruz ki izmit Kâğıt fabrikası mamulâtma bir 
zam yapılacakmış. Eğer böyle bir şey varsa Eko
nomi Bakanlığının bu zamdan vazgeçmesini rica 
ederim. 

Sonra, Çalışma Komisyonu arkadaşlarımızla 
muhtelif bölgelerde yaptığımız tetkiklerde gör
dük ki Devlet teşkilâtı ile idare edilen müesse
selerde, demin Cemil Bari as arkadaşımızın ifade 

buyurdukları gibi işçi hayatı nizam altına so
kulmuştur. Yalnız bu müesseselerde göze çarpa
cak bazı şeyler vardır. Bunlar da; bazı kısım
larda israfa yakın fazlalık olan şeyler vardır. 
Meselâ her masanın üzerinde kolalı birer örtü 
bulunmasa da olabilir. Bugün artık ültramo-
dern sevdasından kaçalım. Bu hususta ilgili 
Bakanlıkların dikkat nazarını çekmeyi bir va
zife addederim. Bu hususta biraz tasarrufa ria

yet edilirse kendilerine minnettar kalırım. 
BAŞKAN — ismail Sabuncu. 
İSMAİL SABUNCU (Giresun) — Efendim, 

Ekonomi Bakanlığını ilgilendiren meseleler üze
rinde bendeniz de kısaca bir konuşma yapmak 
istiyorum. 

Bu bütçe münasebetiyle arkadaşlarımızın 
temas ettikleri mühim mevzulardan birisi de 
dağıtma işidir. 

Dağıtma işi üzerinde benim şahsi kanaatim 
şudur: 

Bu dağıtma işi biliyorsunuz harb içinde muh
telif sahalar geçirmiştir. Bu hususta ki bütün 
şikâyetlerin konusu mevcut malın, talebe kifa
yet etmemesidir. Şikâyetler hep bundan ileri ge
liyor. Nitekim Arkadaşlarımızdan Mebrure Ak-
soley bir yeri misal vererek dedi ki, burada yir
mi santim yahut bir metre verilmiş, bu halk 
ihtiyacına kifayet etmez. Doğrudur. 

Arkadaşlar şu noktayı daha evvel arzedeyim 
ki bendaeniz senelerdenberi iktisadi Devlet Te
şekküllerinde Sümerbank'm işleriyle meşgul 
olan bir arkadaşınız olduğum için iç yüzünü iyi 
bilerek arzediyorum. 

Devletin, daha doğrusu memleketin mensu
cat miktarı nedir? Bunu bir kere göz önüne ala
lım. Nihayet bu memlekette el tezgâhlariyle be
raber yapılan mensucat miktarı 100 - 150 mil
yon metreyi geçmez. Bundan 40 - 50 milyon met
resi el tezgâhlarında dokunan mensucat olup do
kundukları yerde kendileri tarafından satılmak
tadır. Demek ki, Devlete vazife teveccüh ettiği 
zaman, dağıtma işinde, harb içinde elkoyduğu 
fabrikalardan aldığı mallar ve kendi fabrikala
rının dokuduğu mallar ki ne bileyim ben, hepsi 
20 çeşit zannederim, Basma deyince 100 milyon 
metre basma var gibi bir neticeye varılıyor. 20 
milyon nüfusumuz var, Neden beşer metre da
ğıtılmıyor? deniyor. Evet beşer metre basma 
halka dağıtılsın. Fakat kimse düşünmüyor ki 
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Devletin yapmış olduğu bu 120 milyon metre 
mensucatın kırkambar olduğunu bunun büyük bir 
kısmının orduya gittiğini geriye kalanın da yir
mi çeşit olduğunu halbuki ne miktar ve ne de 
zaman mefhumu itibariyle adalet tesis etmenin 
imkânı olmadığını, hiç düşünmüyoruz. Yalnız 
diyoruz ki ; herkese muayyen zamada beşer 
metre adilâne olarak nüfus başına verilsin. İm
kân yoktur arkadaşlar. Devlet olark milletin 
giyim itiyacmı niçin düşünmesin, evet düşünü
yor. Fakat harb içinde bir şey getiremedi, harb-
den sonra getirmeye çalıştı. Şimdi harb içinde 
devletin elindeki mallar daha doğrusu kendi 
fabrikalarımızın yaptığı malların fiyatının ucuz 
olması itibariyle halkın talebini fazla çekiyor
du ; peşinden çok koşuluyordu. Hükümet geçen 
sene hiraçten mal getirtti, aşağı yukarı 40 - 50 
milyon metre ttanya'dan, Amerika'dan getirtti. 
Bu malları serbest bıraktı. Fakat halk pahalı 
bulduğu için almadı. Hangi memlekette mal yok
tu, hani ithal malı vermiyorlardı. Buna sebep de 
Devlet fabrikalarının yapmış olduğu malların 
daha ucuz olmasıdır. Bu şikâyetlerin % 90 nın 
toplandığı nokta bu noktadır. Milletvekillerine 
kadar inikas etti. Bizim yerli fabrikalarımızın 
mamûlâtı dışarıya nispeten daha ucuz olması 
halkı buraya daha fazla sevketmiştir. Arzettiğim 
gibi, bizim yerli pamuklu mensucatın da en bü
yük mikyasta dağıtım işine tâbi tutulan, kaput 
bezi ile basmadır. Bugün ne kaput nede basma, 
Millî Savunma ihtiyaçları temin edildikten son
ra nihayet halka nüfus başına bir kaç metre 
düşmektedir. Bunun haricindekiler ise 10 - 20 
santim arasında kalır. Meselâ çocuklara verilen 
göğüslük de istenmektedir. Bunu nihayet bü
yükler giyemezler. Fakat başka bir ihtiyacı kar
şılarız diye bunu da istiyorlar. Onun için bunu 
da mekteplerin idaresine verdik. Mektepten ve
sika getirene veriliyor ve bu suretle bir ayarla
ma yapmaya çalışılıyor. Ama bu neviden başka 
ithal malı vardır. Bunu kimse almaya yanaşmıyor 
Çünkü Sümerbank'm elindeki mal 100 kuruşsa 
dışardan gelen mal 200 kuruştur. Zaten şikâ
yet de bundan doğuyor. Tedbirsizlikten değil, 

.yokluktan. Üzerine hücum edilen malın ihtiyacı 
karşılıyamamasmdan doğan bir netice. 

Bir arkadaşımızın kooperatif meselesine te
mas etti, kooperatif mevzuu benim senelerden-
beri üzerinde durduğum bir konudur. Bizde 
kooperatifler iplik verme bakımından teşkilât-
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1 lanmış gibi bir vaziyet arzeder ise de lâyıkı 

ile teftiş ve murakabe edilememektedir. Bu tef
tiş hesap, kitap teftişi değil. Madem ki madde 
ibtidaiyeyi veren devlettir, bunu daha iyi kali
tede yaptırmak hususu başıboş bırakılmamalı
dır. Çnkü bizim bu işlerde çalışan insanlarımız, 
maalesef menfaatlerini müdrik değildir. Kötü 
bir rekabetin tesiri altında her gün kalite ve ev
safını bozmakta, ham mal çıkarmaktadır. Bi
naenaleyh milleti bir nevi istismar etmektedir. 
Kısmen de ellerine geçirdikleri iplikleri karabor
sada satmak gibi yola da sapıyorlar. Binaen
aleyh bu bakımdan Ekonomi Bakanlığının bun
lar üzerindeki murakabesinin biraz daha şiddet-
lendirilmesi yerinde olur kanaatindeyim. 

Halkın kışın boş oturmamasından bir arka
daşımız bahsetti, bu benim de çok temenni et
tiğim bir mevzudur. Geçenlerde Ziraat Ensti
tüsünü gezdim. Orada köy sanatları diye bir 
kısıra var. Ders olarak okutuluyor. Fakat öte-
denberi, köy sanatı ortaya konduğu zaman hep 
Ekonomi Bakanlığı iplik versin çıkrık, tezgâh 
versin denilir. Yalnız bu Bakanlığın bunları 
vermesiyle halk iş bulmuş sayılmaz. Bu Devlet 
çapında bir iştir. Bu başka Bakanlıkları da il
gilendiren bir mevzudur. Hakikaten memlekete 
halkın boş durmaması, boş zamanları kıymetlen
dirmesi bakımından üzerinde durulması lâzım ge
len bir mevzudur. Mevzu yalnız böyle bir çık
rık tezgâh meselesi değildir. Bunun memleket 
işi olarak ele alınması elbette faydalı olur. Son
ra bir arkadaşımız zannederim İbrahim Arvas 
arkadaşımız buyurdular. Ucuzluk temin etmek 
için Devlet % 30 bir indirme yapsın. Bunların 
hesaplanuıı tetkik eden bir arkadaşınız olmak 
sıfatiyle Sümerbank mamulâtından bu suretle 
bir indirme yapmasına tahammülü yoktur. Son 
zamanlarda pamuğa yapılan zamlar dolayısiyle 
bir indirme değil, belki bir fiyat artırma zaru
reti olacaktır. 

EŞREF DİZDAR (Giresun) — O artırmaya 
razı değiliz. 

İSMAİL SABUNCU (Devamla) — Ahmet 
Oğuz arkadaşmı bu işlerin hesabını benim kadar, 
belki benden daha iyi bilirler. Millî Ekonominin 
bir kül olarak mütalâa edilmesini tavsiye buyur
dular. Doğrudur ve hakikaten yerindedir, ve 
nitekim ben, geçen sene iktisadi Devlet Teşek
külleri heyeti umumiyesinde Sümerbank namına 

I verdiğimiz raporda buna temas etmiştim. Ken-
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dişi de benim verdiğim misali vermişti. Mesela, 
biz bu tekstil sanayiinin memlekette daha ziya
de inkişaf etmesini ve hakikaten medeni vasıf
ta bir millete lâyık derecede halkın giyinmesi
ni arzu ediyoruz. Bunu yapmak için pamuk 
ve yün meselesini de Hükümetin ele alması lâ-
zimgelir. Bu bakımdan hakikaten millî ekono
miyi bir kül olarak mütalâa etmek yerinde olur. 

Sonra, harb ekonomisinin icabettirdiği ted
birler alınmamıştır, Duyuruldu. Arkadaşlarım, 
eski milletvekili arkadaşlarım hatırlarlar. Ben 
de bu vadide uzun, geniş tenkitler yaptım. Ten
kitler yerindedir. Yalnız şu cihetten mıınsif ol
mak lâzımdır ki, her tedbir o tedbirin alındığı 
milletin içtimai bünyesine ve kabiliyetine göre 
netice verir. Harb çıktığı zaman Hükümetin 
bu sahada alınacak tedbirler ne olmalıdır, na
sıl olmalıdır? Diye kurmuş olduğu komisyon
ların bazılarında ben de bulundum. Bunlardan 
meselâ, vesika usulü bu memlekette kabili tat
bik midir, değil midir? En ufak insafı olan bir 
arkadşımızm kabili tatbik olmadığını kabul ede
ceğine kaniim. Onun için harb ekonomisinin 
icabettirdiği tedbirler deyince bir takuu dokti-
rinlere ve nazariyata kendini kaptırmak, belki 
alınacak tedbiri dahi sakatlamaya saik olur. Bu 
çok kötü biı* şeydir. Meselâ, şekeri vesika ile 
yirmi milyona dağıtırsanız ne olacaktır? Bir 
kısım halk bir taraftan alacak, bir tarafa sata
cak. Böyle bir tedbire başvurulduğu zaman 
herşeyden evvel memleketin mevcut hakkındaki 
istatistiklerini bilmek lâzımdır ve bu hususta 
bir kanaatimiz bulunmalıdır. Bizim memleketi
miz Avrupai bir şekilde bu gibi malûmata sa
hip değildir. Bizim memleketimizde bu gibi ted
birleri memleketin dört bucağına ulaştırabilmek, 
işittirebilmek, rapor almak; senin ambarında 
ne kadar buğdayın, arpan, unun var; deyi]) ce
vabını almak. Bunun imkânı mı var? 

Nihayet yapılabilen şuradaki bakkalın, ka
sabın elinde bulunanları alabilmek ve bunların 
da mümkün olduğu kadar ihtikâr vasıtası olma
masına çalışmaktır. Ama arkadaşlar ihtikâr ol
mamış değildir, olmuştur. Fakat bu ihtikâr 
yalnız bizde mi olmuştur? Bu harb denilen âfet 
cemiyetin ahlâkını bozan mühim bir unsurdur. 
Amerika'da da, ingiltere'de de olmuştur. Bunu 
ben kitaptan, gazeteden okuyarak arzetmiyo-
rum; benim kardeşlerim var, onlar Amerika'da 
okudular, geldiler kendileri söylüyorlar, orada 
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da otomobil üzerinde, mesken üzerinde, ihtikâr 
olmuştur. Evlerini mobilye ile kiraya vermek 
ve yüksek paralar elde etmek yollama gidilmiş
tir. Ama arzettiğim cemiyet bünyesinin sağ
lamlığı, ahlâk ve karakterin yüksekliği ile mü
tenasip olarak. Bunları biraz da halk efkârı 
unmmiyesi, kendisi kontrol eder. Bunu arzet-
nıekle demek istemiyorum ki, Devlete düşen 
vazife yoktur. Bunlar tamamiyle yapılmıştır, 
fakat sakat tarafları da olmuştur. 

Sonra bu İktisadi Teşekküllerin murakabesi 
de üzerinde çok durulması lâzım gel en bir konu
dur. Bizim Meclis ve Grup içtimai arında mü-
taaddit defalar bunun için komisyonlar teşekkül 
etmiştir. Murakabe tam mânasiyle yapılıyor 
mu? Hakikaten Meclisi temsil edecek mahiyette 
inidir? Bu umumi heyet meselesi, uzun konuş
ma konusu olmuştur. Benim âcizane kanaatim 
bugünkü şeklin düşünülen şekilden daha iyi ol
duğu merkezindedir. 

Kıymetli vakitlenirizini fazla almamak için 
kısa bir misal arzedeyim: Arkadaşlar, Deniz
yollarının mahiyeti nedir, Postanın mahiyeti 
nedir? Devlet Demiryollarının mahiyeti nedir? 
Murakabenin ne demek olduğunu çok iyi bilen 
ve o teşkilâtın içinde senelerce kıymetli mesaisi 
bulunan Oğuz arkadaşımıza soruyorum: Mura
kabenin raporları ile Heyeti Umumiyesinin ra
porları, Meclis Encümenlerinin raporlarını kar
şılaştırmış mıdır? Bu vesileyle murakabenin se
kiz senede almış olduğu neticeyi Yüksek Hutu
runuzda sitayişle zikretmeyi bir vicdan borcu bi
lirim. Biz onların hakikaten çok ince üzerinde 
durduğu meseleleri bu teşekküllerin bilançolarını 
Meclisin bünyesi içine almakla bugünkü hâsıl et
tiğimiz vukufu elde edem iveceğimiz kanaati ben
de bir iman halindedir. 

İdare meclislerinin tarzı taazzuvlarma do
kundular. Bunda bende kendileriyle beraberim. 
Hakikaten idaresini demlide ettiği iş üzerinde 
az çok küçük bir malûmat dahi taşımayan bir 
adamın orada yer alması doğru bir şey değildir. 
İşi müteessir eder, Hükümetin de prestijini kı
rıcı bir hâdise olur. Bunda ben de kendileriyle 
beraberim, iştirak ediyorum. 

iktisadi Devlet Teşekküllerinin baremi.... (Kâ
fi sesleri). 

Hakikaten bu, iktisadi teşekküllerin umumi 
heytlerinde uzun uzadıya mevzuubahis olmuş bir 
kevfivettir. Hükümet de bunun üzerindee dur-
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maktadır. Yalnız arkadaşlar; millet de, Hükü
met de ve biz de bilmeliyiz ki, Devlet bürolarında 
çalışanlarla, bu teşekküllerde çalışanları bir gör
memeli. Geçende bir yazıda okudum. Fransa'da 
memuriyete talip olanlardan bir kısmı sırf onun-
titri için hususi servetinden fedakârlık yapanlar 
ve oraya girer ve vazife görürler imiş. Ama ikti
sadi teşekküller deyinee bunu ayrı mütalâa et
mek lâzımdır, kazandıran bir müessesenin ba
şındakiler de kazansınlar. Onu doyuralım ve 
hattâ çocuklarının istikbalini dahi verelim, kıs
kançlıkla bu iş yürümez. Hulâsa kâr da haz 
duymalı, zarar ettiği zaman da müteessir olmalı
dır. (Kâfi kâfi, insaf sesleri). 

Müsaade ederseniz, zannediyorum ki, konuş
mamı bitirirsem, benden sonra söz alacak arka
daşlar varsa onların da birçok müşküllerini halle 
hizmet etmiş olurum kanaatindeyim, bu bakım
dan söylemek isterim. 

Arkadaşlar, bir arkadaşımız, (Yeter sesleri) 
kısa keseceğim, bitiriyorum. Bir arkadaşımız, 
ismini bulamadım, Yerlimalların harbdeki yük
sek kârından bahsettiler. Kendileri de Yüksek 
Murakabe Heyetinde âza idi. Bir rapor vermiş
ti. 1943 - 1944 senesinde ben de bundan şikâyet 
ettim, tnsafla düşünmek lâzımdır ki, bugün bu 
dokuma müessesesi dolayısiyle Yerlimalların 
elde etmiş olduğu kâr neticesinde hâsıl olan 
amortismanla bu makineleri yenilemeye bugün 
imkân var mı, yok mu? Bunun hesabını benden 
daha iyi bilirler. 

Binaenaeyh bu hesabı yaparken bu teşekkül
lere 38 milyon lira yatırılmıştır. Bunun kârı 
ne olmalıdır gibi sakat bir zihniyetle düşünüyo
ruz. Bunu düşünürken bundan elde ettiğimiz 
kârla yıpranan, harap olan makineleri tekrar ye
rine koyabilecekmiyiz diye düşünüyoruz. Düşün 
memiz lâzımdır. Hususi müesseseler için de bu
nu düşünmedik. Biz bunu düşünmemekle merale- | 
ket çapında günah yaptık, onları da kendilerine 
göre amortismanlarını tanımamakla bir kabahat 
işlemişizdir. (Kâfi sesleri) 

AHMET BOZBAY (Kütahya) — Kısa ko
nuşacağım, zaten bunu âdet edindik. Sayın arka 
daşlarım, üç beyazlar diye bir mevzımmuz var. 
hepiniz bilirsiniz, un, şeker, pamuk. Cumhuriyet 
Hükümeti bunun ikisini bugün için halletmiş 
durumdadır. Odesa'dan, Romanya'dan artık it
hal edilen un yoktur. Türk çiftçisinin kendi eme
ği ile yetiştirmekte olduğu un ihtiyaçla mm kar-
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şılamakta ve bol bol yemekteyiz. 

Yine Türk köylüsünün emeği ile meydana ge
tirdiği şeker de imkân nispetinde ihtiyaçlarımızı 
karşılamakta ve hariçten çok miktarda şeker it
hali ihtiyacını duymamaktayız. 

Şimdi; bir pamuk mevzuumuz, pamuklu men
sucat mevzımmuz vardır. Bu ihtiyacımızı 
karşılıyamadığı açıktır. Pamuk deyinee; birinci 
derecedeki ihtiyacımız kaput bezidir. Bu ihtiyaç 
başta gelmektedir. Hükümet kendi mamulleri
mizin veyahut hariçten temin etmek imkânını 
bulduğu bir kısım kaput ve diğer beyaz pazen ve 
saire gibi madde ve eşyayı tevzi usulüne tâbi tuta
rak bunu köylü ve halkın ihtiyacına tahsis etmek
tedir. Yalnız bilhassa kaput bezinin fiyatlarında 
diğer pamuklu mensucat fiyatlariyle kıyas kabul 
etmiyecek şekilde fark olduğu için bu sene piya
saya halka doğrudan doğruya isal edilememekte
dir. Tevzi usulü dedim, teferruatına girişmiye-
ceğim. Tevzi yollarının nasıl olduğunu sizin 
gibi bendeniz de bilmekteyim. 

Köylüye ayrılan bu gibi kaputbezleri günün
de ve zamanında ele geçememekte ve ekseriya 
köylünün elinde parası olmadığı zamana tesadüf 
ettirilmekledir. Mutemetler binbir çeşit kalıba 
sokarak onun eline az miktarda geçmesine gay
ret ederler. Ve kalan bakiye de binbir çeşit dola
ba ve kalıba girerek başka bir şekilde piyasaya 
arzedilir. 

Şimdi 70 kuruşa satışı yapılan kaput bezinin 
köylü ve halk eline serbestçe bir liraya geçmesin
de hiçbir mahzur görmüyorum. Eğer dışardan ge
tirilecek mal bilhassa kaputbezi fakir halk ve 
köylünün zaruri ihtiyacı olduğu için bunun üze
rinde çok durmak istiyorum. Eğer bir liraya 
mal edilebilecekse yerli mal fiyatının da o sevi
yeye çıkarılmasında bugün sızıltısını işittiğimiz 
pamuk müstahsıllarmm da yüzünü güldürmek 
için pamuk fiyatına bir zam yapılmasında da ben
ce bir mahzur yoktur. 

Hükümetin, idarecilerimizin bu işlerin üze
rinde titizlikle durduklarını yakmen görmekte
yiz. Yalnız bu konuda bazıları, herhangi bir his
sin tesiriyle gayri meşru yollara saparak tüccar 
dan mutemetten, ufak tefek idarecilerden, gay
ri meşru menfaatler temin etmekte oldukları da 
açıktadır. 

Şimdi Sayın Bakan, bu işe esaslıca bir el ko
yarsa herhalde hal çaresini bulacağına emniyet 
ve itimadım vardır. Bunu, burada bırakalım. 

691 — 



B : 27 30. 
Bu arada bir de iplik, dokumacılık mevzu-

umuz vardır. Şimdi yurt dâhilinde 50 bin tez
gâh vardır. İstihsal ettiğimiz iplikler bu tezgâh
ların ihtiyacını karşılıyamamaktadır. Müracaat 
edenlere de bu vesile ile, iplik verilmesine şim
dilik imkân yoktur denilmektedir. Eskiden bu do
kuma tezgâhlarının halka tevzi edildiği zaman 
hepiniz takdir buyurursunuz, vilâyetlere tebli
gat yapıldı, dokuma tezgâhlarına kimle
rin ihtiyacı var diye soruldu. Halk bunu 
iyice kavrıyamadı. Dokumacı olsa bile bel
ki ben dokumacı değilim dedi. Fakat bir 
kısım halk hiç dokumacılıkla alâkası olmamakla 
beraber evine tezgâhı soktu. Yine hepiniz bili
yorsunuz, geçen dar senelerde bu dokumacılık 
vasfını alan vatandaşlar çeşitli vasıtalarla men
faatlere de sahip oldular. Son zamanda Bakan
lık bir tamim ile zannederim 1941 senesine kadar 
öyledir. Müracaat eden dokumacıları tesbit et
tirmek istedi, 30 bin kadar müracaat olmuş ve 
30 bin gibi yüksek bir rakam görülünce dokuma 
iplikleri ihtiyacını karşılıyamadığmdan şimdilik 
bunlara iplik vermek imkânı olmadığını söyledi
ler. 

Şimdi ben ilimizdeki ufak bir hâdiseyi misal 
olarak arzedeceğim; Kütahya İl merkezinde ev
velce 34 tezgâh tesbit edilmiştir; vatandaşlar 
hüsnüniyet göstermişler hakiki dokumacı olan 34 
kişi ismini yazdırmıştır. Bu arada bu tezgâh
lardan birkaç tanesini de Yardım Sevenler Der
neği" kurmuş ve burada fakir ailelerden kadın ve 

genç kızlardan elli, yüz kadarına dokumacılık öğ
retmiş, usta yetiştirmiştir. Son zamanlarda bu 
tebliğ üzerine il makamı 112 tane haikki ihtiyaç 
sahibi, dokumacı olan kadın erkek isim bildirdi, 
Sayın Bakana bu hususta rica da ettik, tetkik 
edeceğini ve bu işler üzerinde olduğunu, netice
nin herhalde bir hal yoluna bağlanacağını vait 
buyurdular. Arzettiğim gibi her yerde bu dert 
vardır. Fakat bugün bir kazada hattâ bir köyde 
bin tane tezgâh dururken, bu gibi ihtiyaçları da 
tesbit ederek, ve bu işler üzerinde durarak yeni
den tetkik ve işin ele alınmasında zaruret vardır. 
Bilhassa Sayın Bakanımızdan bunu rica ve istir
ham etmekteyim. 

Dr. KEMALİ BAYİZİT (Maraş) — Efen
dim; kısa konuşayım diye mâruzâtımı mûtadım 
hilâfına not ettim, çabuk bitireceğim. 

Milletvekili Reşad Aydınlı, Maden Tetkik ve 
Arama Enstitüsünü tenkit ederken muhasebe-
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nin bozuk sisteminden bahsetti ve kanaatlerini 
izhar ederken imalarla dolu cümleler sarf etti. 
Ben şahsan zabta geçmesinde faydalı bulduğum 
için, yani hırsızlık mı var diye ufak bir mü
dahalede bulundum. Reşat Aydınlı bundan fay
dalanarak hassasiyetini ileri sürdü ve «haklı
dır, çünkü umum müdürün akrabasıdır» dedi. 

Evet arkadaşlar; umum müdür akrabamdır, 
karımın halasının oğludur. Yalnız şunu açıkla
ma^ lâzımdır ki, ben daha Milletvekili olmadan 
bahsedilen umum müdür Ekonomi Bakanlğımm 
güzide bir memuru olarak bir işletme müessese
sinin başındaydı. 

Şimdi gelelim esas mevzua: Aydınlı, iki sene-
denberi bu enstitü hakkında sualler sormakta, 
konuşmalar yapmaktadır. 

REŞAD AYDINLI (Denizli) — Ben vazife
mi yapıyorum. 

Dr. K. BAYİZİT (Devamla) - - Eğer 
tatmin edilmiyor ve iddia ettiği gibi bu mües

sesede bir suiistimali altı madde olarak biliyor 
ve tesbit ediyorsa bunun konuşma şekli bu de
ğildir. İstizaha gidebilir. Alâkalı bakanlığa mad
de göstererek, hikâye edilerek teftiş yapılır ve 
iddia doğru ise umumi müdürün de gideceği mah

kemedir. Böyle olmayınca , bu mevzular tekrar 
tekrar Meclis kürsüsüne bu şekilde getirilmesi
nin mânasını yüksek takdirinize arzederim. 

Arkadaşlar Milletvekili olduk diye bu yük
sek kürsüden sadece ihbar ve şüpheye müstenit 
beyanatta, kendini müdafaa edemiyecek durum
da olanların şeref ve namusuna ve haysiyetine do
kunanlayız. Meclisin yüksek ananesi bizi bundan 
meneder. Kaldı ki, ahlâk kaideleri de bunu âmir
dir. Hal böyle iken, politika yapacağım sevda-
siyle Aydınlı'nm yersiz ve bir maksada matuf 
beyanatı arasına bir de adımı karıştırmasmdaki 
mâna, hareketinin samimî ve esaslı olmasından 
ziyade tuttuğu yolun mahiyetini açıklar. 

Aydınlı'ya tavsiyem bu nevi çalışmaktan vaz
geçmesidir. Çünkü başkalarının da söyliyecekleri 
söz bulunabilir. 

SIRRI İÇÖZ (Yozgad) - Abdülhak Fırat 
j arkadaşımız bayilerden bahsettiler, bendeniz 

buna ait olan bir malûmat ve işittiğimi arzede-
yim. 

Yerlimallar müessesesi, mensucatını satmak 
için bayilere veriyor. Şimdi bu pazarın önün
den geçtiğiniz zaman birçok kimselerin (Kupon, 
kupon alıyorum) seslerini işitirsiniz .Bayiler elle-
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rindeki kıymetsiz malları evvelâ satarlar ve kıy
metli mallardan bir topunu satıp gerisini depo
larına indirir ve kupon alıcılardan topladıkları 
kuponları satmalarak SümerbankTa hesapların] 
kaparlar. 

Geçenlerde bir aile hasse almak için bir mağa
zaya gidiyor ve aldıktan sunra dışarı çıkarken 
5 - 10 metre ilerde başka bir aileye rastlıyor. 
Aman bana da lâzım, nereden aldınız diye sorun

ca yerini gösteriyorlar. Aile mağazaya giriyor, bana 
da bir kaç metre hasse çıkarın diyor. Yok diyorlar 
Nasıl olur diyor, falana verdiniz bana da verin. 
Hatırlı bir aile olduğu için âmiri tezgâhtara işa
ret ediyor, aşağı in, belki bir kaç metre kal-
m işi ir diyor. Tezgâhtar aşağı iniyor bir kaç met
re bulup veriyorlar 

Maksadım, kupon alıcıları vasıtasiyle bunların 
sakladıkları malı fazla fiyatla hariçte sattıkları
nı açıklamaktır. 

REŞAD AYDINLI (Denizli) — Efendim Ke
mali Bayizit arkadaşımız huzurunuzda ismim
den bahsettiler. Ben Meclis huzurunda konuşur
ken kendileri sözlerime müdahale etmişler ve 
demişlerdi ki ; şu halde lnrsızlıkmı var bendeniz 
ise tasrih ettim ve dedim ki; böyle bir iddiada 
bulunmuyorum. Ancak suistimal olabilir, su-

istimal ise hukukla, kanunda yazılıdır, (tşini 
kötüye kullanmak) mânasına gelir. Binaenaleyh 
bundan o mâna çıkarılmaz. Çıkarılmaması akıl 
ve vicdan sahibi insanların pek alâ 
takdir edeceği bir söz olduğuna göre 
bana bu kürsüden bir vatandaşın isim ve şere
fiyle oynanıyor deyip Meclis âliyi tahrik etmesi
nin mânasını Yüksek takdirinize arzediyorum. 

Bu müessesenin başındaki zatı ben şu bir iki 
ay Önce, o kadar da değil, geçenlerde Encümen
de tanıdım, kendisiyle hiçbir ilişiğim yoktur, 
ancak ben vesikaların bana verdiği salâhiyetle 
konuşuyorum. 

Sonra arkdaşlar bu kürsüden ben ancak va
kıalardan bahsetim. Geçen sene bu yüksek kür

süden huzurunuzda maddeler tâyin ederek mâru
zâtta bulunmuş, sual sormuş ve cevap almıştım. 
Ne şekilde cevap verildiğini sözüme başladık
tan biraz sonra aynen zabıtlardan alarak oku
dum. Demek ki ben vaktiyle suallerimi sordum, 
ovakit Ekonomi Kakanı olan Sayın Balta ve on
dan önceki Sayın Bakan da bu kürsüden beyan
da bulundular. Binaenaleyh ben gıyapta konıış-
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muş değilim. Kaldı ki o meseleler üzerinde ayrı
ca durulabilir. 

Şunu da arzetmek isterim ki bu defa yine bu 
müesseseye ait olan ve tam, 18 gün önce Sayın 
Bakana sualler verdim, hazırlanmasını temin 
maksadiyle bunu vermiştim. Bundan daha iyi 
hününiyet olur mu? 

Nihayet her Milletvekili arkadaşın da sami
mi olarak bu kürsüden bu babta kanaatini söy
lesin diye bir fırsat da vermiş oldum Kemali beyin 
arzu ettikleri istizah takriri verilmiş oldu. hüs
nüniyet gösterdim. 

Ayrıca bu kürsüden ilâve etmek isterim ki, 
ambar memuru tesellüm memuru aynı zat mıdır? 
Bu müessesede aynı zat bu işi görmekte midir 
demek ve bunu söylemek umum müdürün hay
siyetine şerefine taallûk eden bir şey midir? 

Bir şirketle anlaşma yapmışlardır. Bunun es-
pirisi takdire şayandır. Bu ayrı bir mesele. Fa
kat bazı para üzerinde aklananlar oldu dersem 
bu arada şunun veya bunun izzetinefsi, şerefi 
mevzuubahis olur mu? biliyorsunuz ki arkadaş
lar ben bu kürsüde asla böylebir şeye tenezzül 
etmedim ve bütün hayatımca da etmem. Ancak 
başkalarının da söyliyeceği bulunur diye . (E-
fendim lütfen müsaade buyurun, çünkü be
nim de yüreğim yanıktır. Bugün de arzettim 
ve dedim ki; bu petrol dâvası patlayıcı bir mad
dedir. Buna dokunulduğu zaman bir yığın iğ
renç ve korkunç iftira seni. beni kovalamıştır. 
Ve hattâ mezardaki anamın ruhunu dahi tazip 
etmek küstahlığında, şerefsizliğinde bulunmuş
lardır. Bir Türk evlâdı sıfatiyle bunu sizin vic
danlarınıza, arzetmekte hatâ mı vardır?) Bunu ya
panlar şunlardır diyemem, fakat aynı noktalar 
üzerinde sesler geldiğini görmekle bazı kanaat
lere varmış bulunuyorum. Şimdi ben burada ta
rih huzurunda, vicdanlarınızın huzurunda ve 
milletin huzurunda soruyorum. 38 senelik ha
yatımın her dakikasında hesap verebilirim. 
(Şahsiyat yeri burası değildir sesleri') ya kendi
si. 

Ahlâki mevzulara temas ettiler ve dediler ki; 
(Ne demek istiyorsunuz sesleri). Ahlâki mevzu
lara temas ettiler, bizim de söyleyeceklerimiz 
olabilir, dediler, söylesinler diyorum. (Yeri 
burası değil sesleri). Burası değil olmakla be
raber, böyle bir isnat yapmak, kendi bulun
duğum memlekete, Denizli çevresindeki Millet
vekillerinin vicdanlarına hitap ediyorum, ben 
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müdafaai hukukun ilk temellerini atan bir aile
nin avladı ve eski İttihadı Terakki Partisine 
mensup bir ailenin ahfadıudanım. Bununla if
tihar ederim. Şahitlerim burada Denizli Millet
vekilleridir. Kemali Bayizit arkadaşım bu 
(Ahlâki) kelimesinin, kendisine iade edilmiş ol
masını kabul buyursunlar. 

Dr. KEMALİ BAYAZİT (Maraş) — Ben ah
laklı olmakla övünüyorum. 

EKONOMİ BAKANI CAVİT EKİN (Diyar
bakır) —- Aziz arkadaşlarım ; ne kadar kısa söy
lersem söyliyeyim; onbeş dakikaya bu geniş mev
zuları sıkıştırabilip sıkıştıranı lyacağım hususun
da şimdiden tereddüt ettiğimi ar/ederimi 

BAŞKAN — Noksan kahm kısmını ikinci 
oturumda ikmal edersiniz. 

İkinci oturumda ikmal ederiz. 
EKONOMİ BAKANİ CAVİT EKİN (Diyar-

yarbakır) — Yalnız bu mukaddemeden sonra tek
rar edeyim ki, dokunulan mevzulara bir iki ke
lime ile cevap arzedeceğiın. Eğer tatmin edil
in iyen arkadaşlar olursa, vaktimizin darlığını 
nazarı itibara alarak, sözlerimin sonunda bana 
ihtar etmelerini rica ederim. 

İzhar edilen temenniler mevzuuna yine bir 
iki kelime ile temas edeceğim ve bunların ka
bili tatbik olup olmadıklarını mucip sebeple
riyle isimlerini not ettiğim arkadaşlara ayrı ayrı 
yazılı olarak arzedeeeğim. Eğer bu şekilde 
kendilerini tatmin etmezse ve bugün yine emir
lerine amadeyim. 

İBRAHİM Alî V AS (Van) Reis Bey; bu şekil 
yeni bir usuldür ve teamüle aykırıdır. Bütçe mü
zakerelerinde eskiden bu usul yoktu. Milletve
killeri sualler sorar, Bakanlar cevap verir, zab
ta geçer, bu suretle de bunlar efkârı um ilmi
yeye intikal eder. Böyle bir usul yoktur, olamaz. 

EKONOMİ BAKANI CAVİT EKİN (De
vamla) — Sözlerimi arkadaşım yanlış anladılar. 
Bendeniz, sordukları suallere cevap verıniye-
ceğim demedim, birkaç kelime ile temas edece
ğim tafsilâttan, mucip sebeplerden tecerrüt 
ederek konuşacağım, tatmin edilmezlerse söz
lerimin hitamında bu sualimin cevabı beni tat
min etmedi derler, ben de bütün doneleri erkanı 
ve mukayeselerle emirlerine arza amadeyim de
dim. Binaenaleyh, sualleri cevapsız bırakaca
ğım gibi bir söz ağzımdan çıkmadı. 

Efendim, bütçenin heyeti umumiyesi konuşu-
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lurkenken söz söyliyeıı arkadaşlardan bir kıs
mı Ekonomi Bakanlığına taalluk eden mevzular 
üzerinde de durdular idi. O itibarla, bu arkadaş
ların ileri sürdüklerine de kısaca cevap arzede
ceğiın. 

Orneral Naci Tınaz kömür israfından bahis 
buyurdu!a.\ Bundan sonraki mâruzâtımda kö
mür havzası işi için daha geniş bir yer ayıraca
ğım. Çünkü bu bir zarurettir. Adnan Mende
res arkadaşımız ve aziz dostum Bütçenin heye
ti umu miyesi konuşulurken hu noktaya başka 
yönden temas buyurmuşlardı. Binaenaleyh bü
tün bu noktaları açıklamak zorundayım. Yal
ın-; Adnen Menderes arkadaşım değil Alım et 
Oğuz arkadaşımızın da kömür havzası için do
kundukları hususlar var bugüne kadar bu iş
ler ihmal edilmiş gibi sözler dahi söylendi sanı
yorum. Bu itibarla bütün bunlara kömür mev
zuunda ayrıca ve kısa fakat vazıh olarak temas 
edeceğim. Fakat Generalin kömür israfı hak
kında bizi tasarrufa sevketmek istiyeu sözle
rine tamamen iştirak ederim. Hakikaten istih
sal ettiğimiz kömürle istihlâk ettiğimiz kömür 
mııvazenette olmadığı için. her ne yapıp yapıp 
bütün hizmetlerde kömürden tasarruf etmek lü
zumunda kendileriyle beraberim. Bunu Hükü
metin düşüncesi olarak, fakat henüz karar saf
hasına intikâl etmemiş bir düşüncemiz olarak 
arzederim. 

Şeker sanayimden bahsettiler, iki. kelime ile 
buna da temas edeceğim. 

Bizim bu son aylardaki şeker sarfiyatımız 
ayda 14 bin tondur. Bu seyri takibederse gele
cek seneki kampanyaya yetişiııceye kadar üç. 
aylık bir açığımız kalacaktır. Bir taraftan bu 
istihlâki memnuniyetle ifade etmekle beraber 
diğer taraftan pek tabiîdir ki. açığı kapamanın 
tedbirlerine de tevessül etmek lâzımgelecektir. 
Hariçten şeker ithal etmek için hali temastayız. 
Üç aylık ihtiyaç olarak 35 bin ton kadar şeker 
getirmemiz lâzımgeliyor. 

Memleket dâhilinde şeker istihsalinin artırıl
ması konusu, hemen hemen tetkiki tekemmül et
miş bir durumda olarak sayılabilir. Bir taraf--
tan şeker kamışından, bir taraftan da pancar
dan. Ancak bunlar satın alınacak bazı şeker 
kamışı tarlalarının bedel ve saire ihtilâfı dolâ-
yisiyle henüz bir neticeye bağlanamamıştır. Fa
kat Hükümet olarak bunu kesin bir sonuca, -var* 
d ırmak zarureti aşikârdır. 

6 9 * -
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Hakkı Gedik arkadaşımın dikkatle ve istifade 

ilo dinlediğim bütçe konuşmalarındaki sözlerin
den Bakanlığıma taallûk eden kısımlarına kömür 
havzası münasebethiyle konuşurken ayrıca cevap 
vereceğim. 

Arkadaşlar, hemen hemen konuşanların ek
serisi gayet yerinde ve haklı olarak pamuklu do
kuma ve pamuk ipliği mevzuuna ve bunların 
tevzi sistemine temas ettiler. Memleketin husu
siyle köylü sınıfına hitabeden bu ihtiyaç maddesi 
üzerinde arkadaşlarım ne kadar ısrarla dursalar 
haklıdırlar. Bendeniz de bu mevzuu aynı dik
kat ve ehemmiyetle mütalâa etmekteyim. Bunu 
bilhassa ve böylece belirttikten sonra üzerinde 
ayrıca çalışmakta olduğumuz bütün bunların el
de mevcut imkânlarla mukayyet bulunduğunu da 
açıklamalıyım. Yani her ihtiyacın gönlün arzu 
ettiği nispette tatmin edilmiş olması biraz ela im
kâna bağlıdır. Bu imkân mevzuu üzerinde size 
birkaç rakam arzedeeeğim: 

Bizim 1937 - 1938 senesindeki istihsalimizin, 
imalâtımızın yekûnu 60 milyon.metre idi, bugün 
bu yuvarlak rakam olarak 120 milyon metredir. 
Demek ki, memleket içinde istihsal miktarı ve 
hacmi bakımından havlı bir ilerleme vardır. 
Ama buna.mukabil ithalâtımız azalmıştır. Bil
farz 1937 - 1938 ithalât vasatisini 100 milyon 
metre olarak kabul edersek ki, öyledir 1939 - 1946 
ithalâtımızın vasatisi 34 milyon metredir, yani 
harb evveli senelerinin üçte biridir. Öte yandan 
el dokuma tezgâhlarının yaptığı imalâtın aşağı 
yukarı müsavi miktarlarda kaldığı kabul edile
bilir. Hal böyle olunca da pek tabiîdir ki, bir 
sıkıntı kendisini göstermiştir. 1947 de böyle bir 
sıkıntımız yoktur. Bir taraftan piyasa ithalât 
yapmış ve diğer taraftan Sümerbank eliyle kül
liyetli denecek miktarda mal getirtilmiştir. Bun
lar kısmen tevzi edilmiş ve kısmen de depolarda, 
ambarlarda ve gümrüklerdedir satışa ve tevzie 
amadedirler. Binaenaleyh 1947 vaziyetinin di
ğer senelerden farklı bulunduğunu ye bir ferah
lık içinde olduğumuzu söylemek mümkündür. 
Ama bundan evvelki vaziyet şikâyetleri davet 
ediyor. Fiyat meselesi ayrı. 

1937 - 1938 de bütün imâlat, ithalât ve el'tez
gâhlarının dokuduğu dâhil olmak üzere nüfus 
başına on beş metre pamuklu dokuma isabet edi
yordu. Bugünkü yani 1946 da % 14 nispetinde 
bir nüfus artışı da hesaba katılmak suretiyle nü
fus basma isabet miktarı 11 metreye yakındır. 
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Bunu da ilâve etmeliyim ki, o zamanla bugün 
arasındaki iştira kudretinin artması muvacehe
sinde zaten on beşten eksik olan on bir rakamı 
dahi bir kifayet haddi olmaktan uzaktır. 

Hususi fabrikaların ve Sümerbankın imal 
edip de tevzi yoliyle halka ulaştırılması gayesi 
güdülen pamuklu dokumanın nüfus başına isa
bet miktarı beş metre küsurdur. Hakikatte bu 
rakam nüfus başına yedi metredir; fakat istih
salin % 30 kadarı Millî Müdafaa ile diğer resmî 
daireler ihtiyacı için tefrik edildiğinden ancak 
geriye kalan 100 milyon metre kadarı doğruca 
tevzie tâbi tutulmaktadır. 

Tevzi yapılırken Yerlimallar Pazarları açıl
sın mı, yani bu pazarlar yeniden ihya edilsin mi? 
Tevzi daha düzgün bir şekilde ceryan edemez mi? 

Arkadaşlar; şunu açık olarak arzedeyim ki; 
Yerli Mallar Pazarlarının tevzi fonksiyonu 
harb zaruretleri karşısında., Millî Korunma Ka
nunu hükümlerine dayanılarak ona Devlet ta
rafından bir vazife olarak verilmiş olmasından 
ileri gelmektedir. Evet bugün de Millî Ku
ranına Kanunu caridir, Ancak bu mukade-
meyi yaptıktan sonra hemen ilâve edeyim kiv 

bugünkü tevzi sisteminin tatbikattaki aksak
lıkları berüıraf edeblirse Yerlimallar pazarları-
rmın bu konuda sahhar bir rolü olabileceğini 
kabul etmekte bendeniz şahsan teredüt ar-
zederim. Kaldı ki, Yerlimallar teşkilâ
tının bir de satış masraflarını kabartması ve 
müstehlikin eline geçecek beher metre dokuma 
fiyatını biraz daha artırması mevzuubahistir. 
Fakat arkadaşlarını, derhal arzedeyim ki, ben
deniz bugünkü tevzin aksaksız cereyan ettiği 
yolunda bir iddiada değilim. Ama, maksadımı/., 
hedefimiz ve gayemiz imal ettiğimiz maları doğ
rudan doğruya müstehlikin eline götürmektir. 
1947 senesi için de doğruca tevzi ettiğimiz yüz 
milyon metrenin bir karaborsa me.taı olmadan 
müstehlikin eline intikal ettirebilmesinin tek 
yolu valilerin vilâyetlerdeki mahallî teşekkül
lerin alâkalı takip ve dikkatidir. Biz Hükür 
met olarak, gerek İçişleri Bakanı, gerek ben, 
gerekse hattâ Başbakan bu mevzu üzerinde çok 
hassas olarak vilâyetlerle daima hali temasta
yız. Hükümetin güttüğü maksada göre işlerin 
tertip ve tanzimim kendilerinden istemekte ve 
beklemektyiz. Tatbikatta aksaklık olabilir. 
Bu aksaklıkların düzeltilmesi bizim vazifemi-
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bun-ziıı başında gelmektedir. 

dan ötürü yardım isterim. 
Bu muamelelerde gördüğünüz aksaklıkları, 

bu yönden alınması lâzımgelen müspet tedbirleri 
lütfeder söylerseniz biz de bunlar üzerinde iş
leriz. Bütün bu mâruzâtımla, Sayın Mebrure 
Aksoley'de dâhil olmak üzere; bütün arkadaşla
rımın sual ve temennilerini kendi zaviyemden 
cevaplamış olduğum kanaatindeyim. Başka bir 
bahse geçelim: Ziya Cezaroğlu arkadaşınım yün 
mevzuundaki ikazlarını memnuniyetle telâkki 
ettim, önümüzdeki mevsimde yün fiyatlarını 
tesbit ederken bu mülâhazalardan istifade edece
ğim. Kendileriyle hasbıhal etmeden bir karara 
varmıyaeağımı bunu buradan arzetmek isterim. 

Cemil Alevli arkadaşımızın el tezgâhları mü
nasebetiyle ileri sürdükleri mütalâalar iplik mik
tarı mevzuu ile, ihtiyaç ve talep mevzuu ile bir 
arada mütalâa edilebilir. Biz zaten kooperatif
lerin bütün taleplerini karşılamış olmak iddia
sında değiliz. Faakt dokuma imlatımız nasıl bir 
misli artmışsa satışa arzetmekte olduğumuz iplik
lerde de bir miktar artma olmuştur. Burada sa
tışa arzolunan iplikleri kasdediyorum yoksa ha
kikatte iplik imali daha çok artmıştır faakt iplik 
yapan fabrikalar bunu kapasiteden istifade dere
celeri artan kendi dokuma fabrikalarında kul
lanmışlardır. Bununla beraber harb içindeki 
ithal imkânları karşısındaki durumumuz koope
ratiflere istedikleri kadar iplik verilmesine engel 
olmuştur. Bugün için tatbik edilen tevzi esası
nın değiştirilmesi ancak mevcut kooperatflerin 
ellerindeki tezgâhlara verilmekte olan ipliğin 
azaltılmasiyle mümkündür. Zamanında yapıl
mış olan bir tespite istinaden bulduğumuz tez
gâh adedi esas tutulmak suretiyle bugün bu tez
gâhların beherine ayda 2 - 3 paket iplik vermek
teyiz. yeni katılanlara ise bir şey verilememek
tedir. Bunlara da iplik verilmesi mevzııubahis 
olduğu takdirde tesbite giren tezgâhlara tahsis 
olunan iplik miktarını yarıya ve belki de 
daha da eksiği indirmek ieebedeeektir, 
Bu mevzuun heyeti umumiyesiyle bir arada müta
lâası suretiyle, memleket ekonomisi ve menfa
ati nevi emrederse onu iltizam edeceğiz. Başka 
türlü hareket etmeye bugünkü imalâtın mikta
rı bakımından imkân yoktur. Temenni deriz ki 
yerli mamul ât f iyatl arından yüksek olmakla be
raber hie olmazsa ithal imkânları genişlesin ve 
bu ihtiyaçlar telâfi edilsin. 

Arkadaşımın kooperatif mevzuunda Bankaya 
yatırılmakta olan paraların daha iyi istismar edil
mesi hakkındaki .mütalâasını not ettim, nazarı 
itibara alacağım. Bizim edindiğimiz kanaat ap
re ve boya tesisi vücuda getirilmiş bulunması
nın memleket ekonomisi bakımından faydalı ol
duğu merkezindedir. Hemen işletmek tedbirle
rini almak da tabiatiyle esastır. Küçük sanatları 
himaye etmek için koyduğumuz tahsisat mühim 
bir tahsisattır. Bunu yalnız dokuma noktasın
dan mülâhaza etmemeketyim. Halıcılık, çini
cilik gibi sanatların menfaatine de tahsis edece
ğiz. Baki Tümtürk arkadaşımız Kendir fabri
kası mevzuunda emin olabilirlerki gönlümün bu 
fabrikanın Kastamonu'da kurulmasından ancak 
memnuniyet duyar. Fakat bizim teknik tetkik
lerimiz gerek su bakımından gerek muharrik 
kuvvet bakımından çok nikbin neticeler verme
miştir. Ancak henüz kesip atmış da değiliz. 
Salim Al tuğ arkadaşımız gayet kısa olarak bazı 
sualle]1 sormuşlardır. Bendeniz de bu sualleri 
gayet kısa olarak cevaplandıracağım. 

Et dâvasını Hükümet olarak ,ele aldık. Alâ
kalılarla yani hususi teşebbüsler belediyeler ile 
teşriki mesai ederek inşallah yakında bu işi ba
şarırız. 

Böyle bir işbirliği olamadığı takdirde bu işde 
onlara müdahale ve yardım etmeyi de düşünü
yoruz. Çünkü konu çok mühim bir konudur. 

Tortum şelâlesinden, istifade ile enerji temin 
için orada elektrik istihlâkine saha bulmaya bağ
lıdır. Bu sahayı bulmaya Hükümet olarak ça
lışmaktayız. Bilhassa Şark'taki kalkınma ha
reketinde hakikaten büyük faydalar görmek
te olduğumuz için işe Erzurum'dan ve Tortum 
şelâlesinden başlamak ayrıca bir zevk olur. Bu 
gaye ve düşünce ile mevzu hâlen tetkik edilmek
tedir. Hattâ Sayın Başbakan bu Tortum şe
lâlesi işini bir ay kadar evvel bana bir vazife 
olarak verdilerdi dediğim gibi hâlen orada ener
ji istihlâk edecek sahaları aramaktayız, yani is
tiyoruz ki orada bazı sınai tesislerde meydana 
gelsin. 

Tbrahim Arvas arkadaşım... 
BAŞKAN — Müsaade buyurun, başka mev

zulara geçmeden evvel celseye son vereceğiz, 
daha evvel de Heyeti umumiyenin reyine arze-
dilecek bir önerge vardır. (Sözlerini bitirsin 
sesleri). 
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EKONOMİ BAKANİ CAVİT EKİN' (De

vamla) — Dakikasını söyliyemem, görüyorsunuz 
telgraf muhaberesi gibi kelime kelime cevapla
mak istiyorum, bunun için bir zaman tesbiti be
nim kudretimin dışındadır. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz arkadaş
lar, çalışma saatlerini ve dakikalarını kaybeder
sek müzakerelerimize bir intizam dâhilinde de
vam edemeyiz. 

Onun için müsaade buyurun; noksan olan kı
sımları bakan arkadaşımız ikinci oturumun ba
şında tamamlarlar. a 

Dağılmamanızı rica ederim. Bugünkü çalışma 
hakkında 50 imzalı bir önerge vardır. Biraz 
daha çalışmalarımızı hızlandırmak gayesini istih
daf etmektedir. Okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Bugünkü çalışmamızın bu şekilde düzenlen

mesini arz ve teklif eyleriz. 
1. — öğle toplantısının saat 14 de başlaması, 
2. — Mezkûr toplantıya saat 19 da son ve

rilmesi ; 
3. — Üçüncü toplantıya saat 20,30 da baş

lanması. 

Balıkesir Trabzon Antalya 
Hacim Çarıklı Daniş Eyüboğlu M. Korkut 

Çorum Gümüşane Antalya 
H. İlgaz Tahsin Tüzün N. Aksu 

Elâzığ ' Ordu Çoruh 
Dr. î. T. öngören Dr. V. Demir Ali Çoruh 

Çoruh Gazianteb Kayseri 
Atıf Tüzün A. Atlı S. Avgın 

Trabzon Çoruh Kütahya 
R. Isıtan A. R. Erem Asım Gündüz 

Ordu Tokad Trabzon 
Hamdi Şarlan N. Poroy Tarakçıoğlu 
Erzincan Çankırı Mardin 
A. Fırat Ahmet îhsan Dr .A. Uras 

Yozgad Ankara Seyhan 
Dr. Cenap Berksoy M. Aksoley Dr. M. Dıblan 

2.1947 0 : İ 
I Rize Samsun Samsun 

Ali Zırh H. Çakır O. Bilsel 
j Rize Kocaeli İsparta 
! Saim Ali t. S. Yiğit K. Aydar 
j Çoruh Giresun Samsun 
I Dr. Cemal Kazancıoğlu 1. Sabuncu H. Berk 
I Gazianteb Malatya • Balıkesir 
| C. S. Barlas A. Esenbel P. Tiritoğlu 
J Elâzığ Erzincan İzmir 
i H. Kişioğlu B. K. Çağlar Benal Aranan 
j Erzincan Erzurum Antalya 
I S. Sağıroğlu . S. Altuğ R. Kaplan 
i Gümüşane Manisa Malatya 
I Ş. Sökmensüer Dr. Necdet Otaman O. Taner 

Malatya Diyarbakır Malatya 
! M. Sadık Eti F. Kalfagil Ş. Tugay 
i 

I FAÎK ÖZTRAK (Tekirdağ) — Bütçe müza-
I keresini niçin bu kadar sıkıştırıyorsunuz? 
; BAŞKAN — Yılbaşı gelmektedir. Bu suretle 
i çalışmayı imkân dâhilinde görmekteyiz. Arka

daşlarımız bu şekildeki müzakereyi onun için tek-
i lif ediyorlar yüksek oyunuza müracaat edeceğim. 
i BİR SES — Dilekçe Komisyonuna verelim. 
j SEDAD PEK (Kocaeli) — Aziz arkadaşla-
I rım; bir parlâmento için bütçeyi vaktinde çı-
j karmak bir zaruret ve muvaffakiyettir. Bir par-
j lâmentoda ekseriyette olan parti için de, Devlet 
I mekanizmasının intizamla işlemesini temin bakı

mından, bu bir zaruret ve siyasi muvaffakiyettir. 
I Yüksek Meclisiniz iktiza ettiği zaman çok geç 
j saatlere kadar çalışmıştır. Yüksek Heyetinizden 
I istirham ediyorum, bu siyasi muvaffakiyeti ka

zanmış olmak için saatlere dahi tâbi olmaksızın 
| mütemadi çalışmayı kabul etmemiz lâzımdır. 
! Takrir muvafıktır, kabulünü istirham ederim. 

BAŞKAN — Takriri yüksek oyunuza arzedi-
l yorum. 
I Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil-
l mistir. 

Saat 14 de toplanılmak üzere oturumu kapa-
I tıyorum. 

Kapanma saati : 13,03 



İ K İ N C İ O T U R U M 
Açılma saati : 14 

BAŞKAN — J3aşkanvekili Feridun Fikri Düşünsel 

KÂTİPLER : Sedad Pek (Kocaeli), Atalay Akan (Urfa) 

•BAŞKAN — Yoklama yapacağız. 
(Yoklamaya Afyonkarahisar çevresinden baş

landı) 
BAŞKAN —• Çoğunluk olmuştur, oturum 

açıldı, söz Ekonomi Bakanmmdır. 
EKONOMİ BAKANI CAVİT EKİN (Diyar

bakır) — İktisadi Devlet Teşekküllerinin mura
kabe sistemine birçok arkadaşlar temas ettiler. 
Hattâ Bütçenin heyeti umumiyesi görüşülürken, 
Vedad Dicleli arkadaşım da bu noktaya ilişmişti. 
Bu hususta Hükümetin kararı şudur: Yakında 
huzurunuza bir tasarı ile gelecek ve bu ta'sarıya 
göre, iktisadi Devlet Teşekküllerinin bilançoları
nın tetkik ve ibrası Yüksek Heyetinize tevdi olu
nacaktır. Bu tasarıyı 1948 yılının ilk aylarında 
takdim etmeye çalışacağız. Burada Sabuncu 
arkadaşımın endişesine de pek mahal olmamak 
lâzımgelir, çünkü, Umumi Murakabe Heyeti 
mekanizması yine işliyecektir. Fakat bunların 
nihai murakabesi Büyük Millet Meclisinde topla
nacaktır. Bugünkü Umumi Heyet yerine iktisadi 
Devlet Teşekkülleri bilançolarının tetkik ve ib
rası Büyük Millet Meclisine ait olacaktır. Böylece 
arkadaşlarımın temas ettikleri gibi bugünkü 
Umumi Heyetin müessiriyet derecesi ve verdiği 
kararların temenni mahiyetini aşmaması gibi me
seleler böylece önlenecektir. 

İbrahim Arvas arkadaşımızın birinci suali
ne bundan evvelki oturumda esasen arzı covap 
etmiştim. 

ikinci sual; pamuklu dokumanın gümrükten 
muafiyeti meselesidir. Bu birçok bakımlardan 
tetkika ihtiyaç arzeden bir konudu r. Mamafih bu 
mevzu bu zaviyeden temayülle karşılarım, ama bu 
hususta henüz tetkikimiz bitmiş değildir. 

İBRAHİM ARVAS (Van) — Vekil Bey; 
müsaade buyurursanız bir noktaya temas ede
yim. 

EKONOMİ BAKANI GAVİD EKİN (De
vamla) — Müsaade buyurun, bitireyim de. 

BAŞKAN— Bakan müsaade etmiyorlar. İb
rahim Bey. Birinci sorucu olarak sizi yazıyorum. 

EKONOMİ BAKANI GAVİD EKİN (De
vamla) — Devlet fabrikalarının imâl ettikleri 
mamullerin fiyatlarından bundan sonraki bir ba
histe ayrıca bahsedecek ve biraz daha uzunca mâ
ruzâtta bulunacağım. O bu mamullerin satış fi
yatlarında anormal bir kâr değil nihayet asgari 
bir kâr politikası takibetmekteyiz: Böyle bir poli
tika takibetmek vazifesinde olduğumuza da kani
im. 

Gerçek Devlet istihsallerinin daha çok ihtiyacı 
tatmin ve tanzim zaviyesinden rollerinin büyük 
olduğuna inanıyoruz. Bununla beraber Devletin 
imâl ettiği her türlü malların satış fiyatlarının 
tesbiti nihayet o malların maliyetleri ile de elbet
te mukayyettir. O maliyetlere arzettiğim gibi 
aşırı bir kâr değil işin görülebilmesini sağlıyacak, 
teşekkülü ayakta tutacak bir kâr ayırmanın za
rureti aşikârdır. Yani umumiyet itibariyle yük
sek kârlı bir fiyat derpiş etmemekteyiz. Fakat 
behemehal her maddeden tenzilât yapacağız veya 
hiç bir zam yoluna gitmiyeceğiz gibi bir mülâha
za ile karşı karşıya kalmak, hâdiseleri çok mah
dut bir zaviyeden mütalâa etmek olur. Onun 
için bu mevzuları arzettiğim esas prensipler dâ
hilinde mütalâa edeceğiz demekle iktifa edece
ğim. 

Sayın arkadaşım Ahmet Oğuz'un dikkatle ta-
kibettiğim sözlerine gelince; 

Harb ekonomisi tedbirleri üzerinde İtenden 
önce söz alan arkadaşlarım haylıca konuştular. 
Bu hakikaten mühim bir mevzudur. Bendeniz 
de fazlaca temas edecek dğilim, ancak arkada
şımızın, memlekette herhangi bir sınai tesis 
meydana getirilirken bunun koordine bir mesai
nin mahsulü olması lâzımgeldiği mütalâasına ta
mamen iştirak ederim. Bizim önümüzdeki sene 
içerisinde Yüksek Meclisinize sunmayı düşündü
ğümüz bir tasarı vardır. Bu tasarı Ekonomi Ge-
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nel Meclisinin ihdasına taallûk edecektir. Eko
nomi Genel Meclisi dediğimiz zaman burada bir 
taraftan muhtelif branşlarda ihtisas ve yetki sa
hibi arkadaşları toplamayı istihdaf ediyor ve 
diğer taraftan da tatbikatta yetişenlerin fikirle
rinden istifade etmek düşüncesini güdüyoruz. 

Bu Ekonomi Meclisi, memleketin muayyen 
bir zaman zarfında kalkınma hareketini, sana
yileşme hareketini plânlaştırabileeeği gibi, 
yurtta herhangi bir tesisin meydana gelmesi 
derpiş edildiği zaman o tesisin ham maddesin
den, müstehlikin ayağına ulaştırılmasına kadar 
olan bütün mevzuları mütalâa edecektir. Ah
met Oğuz arkadaşımın dediği gibi tam koordi-
ne bir mesainin meydana getirilmesi asıldır, 
esastır. 

Bugün için Ekonomi Genel Meclisini teşkil 
etmediğimize göre durum nedir, diye arkadaş
ların mukadder bir sualine şöyle cevap verece
ğim : Meselâ şimdi tekstil sanayiinin tevsii yo
lunda kısmen atılmış bir adım mevcuttur. Fa
kat bu atılmış adımın yalnız tek bir zaviyeden 
mütalâa edilerek atıldığını söylemek pek te 
yerinde olmaz. Böyle söylediler, diye kendi
lerine hitap etmiyorum, bu mücerret bir söy
leyiştir. Muhtemel bir suale-cevap veriyoram. 

Yeni tekistil sanayiinin tesisi Hükümetçe 
karar altına alındığı zaman, ki henüz karar ve
rilmiş değildir, bunun iptidai maddesi için Ta
rım Bakanlığınca ve diğer hususa t için alâkalı 
Bakanlıklarca alınması lâzım gelen tedbirler dü
şünülebilecektir tabiî. 

Bütçe Komisyonunda kendilerine ve diğer 
muhterem, demokrat partili arkadaşlarımın tev
cih ettikleri suallere cevabımı verirken ıııev-
zuubahis ettiğim • gibi bunu diğer tesis teşeb
büslerine de teşmil edebiliriz. Yani bilfarz 
Havzada istihsali artırma tedbirlerini aldığı
mız zaman münakale imkânlarını da bu arada 
mütalâa etmek zorundayız. Buna benzemek 
üzere diğer sanayi kuruluşlarında da nihai ka
rarı verirken koordine bir şekilde hareket et
mek yolundayız. Aksi takdirde buyurdukları 
gibi meydana getireceğimiz tesislerin maddei 
iptidaiyesini bilfarz hariçten getirmek gibi bir 
durumla karşı karşıya gelebiliriz veyahut da 
çıkardığımız malları müstehlik eline ulaştıra
cak vaziyetlerden mahrum kalırız. 

Üçüncü kâğıt Fabrikasının yapılış veya 
tevsiine ınütaallik muamelelerin ilerlemiş bir 
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safhada bulunması hiç şüphe yok ki, daima 
münakaşa edilebilir bir mevzudur. Burada 
bunun mutlaka yapılmış olmasında mahzı isa
bet ve katî bir zaruret vardır diye bir iddia
ya gidemiyeceğim. Bu hususta teknik arka
daşların verdiği izahata göre nihayet ham mad
desini hariçten gelirsek bile imal ücretini ka
zanma gibi, imal ücreti nispetinde bir dövizin 
harice gitmemesi gibi, bir menfaatin sağlan
mış olduğu da aşikârdır. Ama, arzettiğim gibi 
bu mesele muhtelif zaviyelerden ele alındığı za
man bazı değişik neticelere varılabilir. 

Kastamonu'daki kendir sanayii için kurul
ması düşünülen tesisin siparişi yapılmıştır. Bu 
sabah da arzettiğim gibi yeri üzerinde teknik 
arkadaşların vermiş oldukları mütalâalar mev
cut olmakla beraber mevzuun Devletçiliğin ica-
batından olarak hem ekonomik zaviyeden, hem 
de sosyal zaviyeden düşünmek gibi bir tara
fı vardır. Bunun da ayrıca tetkik edilmesi ica-
beder. 

Kendir fabrikasının yapılıp , yapılmaması 
konusunu, teknik bir mevzu olmak itibariyle, 
burada münakaşa etmekte amelî bir fayda mü
lâhaza etmiyorum. Acaba kendir sanayii ya
pılmayıp ta başkası mı, yapılmalı idi"? Yoksa 
kendir sanayiinin, zaten memleketin buna ihti
yacı olduğuna göre ve madem ki, tasavvur da 
edilmiştir, yapılmalında mahzı isabet mi var
dır? gibi birtakım mülâhazalar varit olabi
lir. 

Oğuz arkadaşımızın İktisadi Devlet Teşek
küllerinin murakabesi sisteminde benim düşün
celerimi yakinen bildiklerine inanıyorum. Bu
na rağmen diğer soruları münasebetiyle bu 
mevzulardaki düşüncelerimi arzettim. Müsaa
de ederlerse buna fazlaca bir şey ilâve etmiye-
yim. 

Yalnız Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü 
ile Elektrik Etüd İdaresi murakabesinin, Dev
let İktisadi Teşekküllerinin murakabesine ben
zetilmesine ben şahsan ve esas itibariyle mü
temayilim. 

Tasavvurum hükümete böyle bir teklifle git
mektir. Eğer bu teklifim kabul edilirse Yük
sek Meclis Huzuruna bir tasarı ile gelmeyi tas-
mim etmiş bulunmaktayım. 

İdare Meclislerine tâyin edileceklerin vasıf
larını gerek teşekküllerin hususi kanunları ge-
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rck.se 3460 sayılı Kanun tesbit etmiş bulunmak
tadır. Bu konuda kanunun tesbit ettiği bu esas
ların mahfuz tutulması, tatbikatın buna intibak 
ettirilmesi zaruretinden başka söyliyecek bir 
sözüm tabiî olamaz. 

Ücret; politikasında, hakikaten, aynı işler için 
olmak üzere bir ahenk tesisi lâzımgeldiği mev
zuunu, işaret buyurdukları veçhile, Ekonomi 
Bakanlığının üzerinde durması lâzım gelen bir 
konu olarak mütalâa etmekteyim. 

İşçi ücretleri bahsinde gerek Oğuz arkadaşı
mın gerekse Kamu arkadaşımın bana söz söyle
mek fırsatım vermiş olmalarından çok müteşek
kirim. Bendeniz .511 kanaatteyim ki, Polatkan 
arkadaşım, bilmiyorum burada mıdırlar, geçen
lerde im işçi ücretleri mevzuunu yalnız bir ta
rafından almak suretiyle bazı neticelere var
mışlardı. Bendenizce bu yoldan böyle bir neti
cenin ifadesi hatalıdır. 

Rakamlara baş vurmadan hafızamdan söyli-
yebileceğirn, aklanırsam cetvellere bakarım, 
Sümer bank, topluluğunun vasati işçi ücreti gün
de 320 kuruştur. Bu yalnız nakdi ücreti ifade 
eder. Bunun haricinde en az 1 lira kadar ay
nı ve sosyal masraf vardırki bunlar da dâhil ol
mak üzere ortalama hesapla bu ücret 420 kuru
şu bulur. Şeker fabrikalarında da böyledir. 

Ama Hasan Polatkan arkadaşım Eskişehir 
Şeker fabrikasının kampanya zamanında mu
vakkat çalıştırılan işçilerden kadın işçilerin en 
az ücret alanını intihap buyurmak suretiyle be
yanı fikir ettiler. Şu hale göre demek isterim 
ki işçi ücretlerinde kendi imkânlarımız nispetin
de, maliyetlerimizin ve satış fiyatlarımızın mü
saadesi derecesinde cömert davranmış olduğu
muz kanaatindeyim. Bunu bir rakamla teyit et
mek mümkündür. 1939 da vasati işçi ücreti saat 
1 »aşma 13 kuruş iken 1947 de 39, 38 kuruştur. 
Sümerbank topluluğunda her müessesenin kendi 
bünyesine göre bu ortalama rakamlar tahalüf 
edebilir. Ben Sümerbank camiasını kül halinde 
nazarı itibara alarak arzetmiş bulunuyorum. Bun
dan başka sosyal yardım 1939 da mevzubahs 
değildi. Bu itibarla 1947 vasatilerine bunu da 
ilâve etmek icabederki o takdirde mesele biraz 
daha vuzuh kesbetmiş olur. 

Etibank camiasında da durum sosyal yardım 
bakımından hattâ daha ileridir. Bu, Sümerbank 
topluluğunda bir lira kadar tutuyorsa Etibank 
topluluğunda 140 kuruş civarındadır. Buna mu-
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kabil nakdi ücretler arasındaki fark çok hafif
ti?. 

Umumi kalkınma plânlarının koordine edil
mesi lâzımgeldiği hakkındaki mâruzâtım sıra
sında iptidai madde konusuna, da temas etmiştim. 
Bu itibarla pamuk rekoltesi üzerinde duracak 
değilim. Yalnız sayın arkadaşımdan 1948 rekol
tesini esas almamasını rica edeceğim. Çünkü 
Çukurova'nın bu seneki rekoltesi belki asgari
nin do dununda sayılabilir. Yani ortalama bir 
rakam değildir, asgari bir rakamı gösteril-. 

Filyos ateş tuğlası fabrikasının faaliyeti ne
ticesinde bugün hariçten 450 - 700 lira arasın
da almakta olduğumuz Ateş tuğlalarının tonu
nu 250 liraya, kadar temin etmek imkânının sağ
lanacağı yolundaki teknik arkadaşların verdiği 
izahatı huzurunuzda arzetmek isterim. Bu suret
le yıllık döviz tasarrufunun, istihlâk miktarına 
göre, (fi) milyon liraya yaklaşacağı ümit edil
mektedir. 

Sabahki celsede arzetmiştim, söz sırası ile 
Sayın arkadaşım Adnan Menderes başta olmak 
üzere, Oğuz arkadaşım, İktidar partisine mensup 
bir çok arkadaşlar ve bilhassa Kemal ettin Ka
mu arkadaşım ayrıca kömür havzası mevzuuna 
temas buyurmuşlardı. Her biri bu konuyu ken
di noktayı nazarlarına göre mevzubahis etmiş
lerdir. Hakkı Gedik arkadaşımı da dikkatle 
dinledim. Uzun nutkunda, hattâ bu bahsa lüzu
mu kadar ehemmiyet verilmediğini mütalâa eder 
cümleler kullanmışlardır. Oümlelerindeki fikre 
iştirak etmemekle beraber temas ettiklerini ar
zetmek olmak için soyuyorum. 

Havza işini iki zaviyeden mütalâa etmek lâ-
zımgelir. Birisi; havza Bevletleştirildiği günden 
bugüne kadar geçmiş olan safahat, ikincisi; bun
dan sonra yapmış olmamız lâzım gelen işler ki; 
onu da biraz sonra ikiye ayırıp mütalâa edece
ğim. 

Şunu açıkça arzedeyinı ki, bendenizin bugün
kü müşahedem; havzanın Hevletleştirildiği gün
den bugüne kadar Ekonomi Bakanlığını işgal 
eden bütün sayın arkadaşlar bu işi tamamen ay
nı zaviyeden mütalâa etmişler, dikaktli ve titiz 
bir itina göstermişlerdir. Bu mevzua ellerindeki 
imkânın âzamisini tahsis etmişler ve gerektiği 
gibi hassasiyet ve ehemmiyetle bu iş üzerinde dur
muşlardır. Benim bugünkü intibaını ve müşahe
dem ve daha evvelki vazifelerim dolayısiyle gör-
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muş olduğum, faaliyetin bendenizde tevlit ettiği 
kanaat; bundan ibarettir. Bu itibarla ihmalle 
ifade edilecek herhangi bir durumu bendeniz şah
san görmemekteyim. Havzada Devlet İşletmesi 
tessüs ettiği zaman başta elektrik santralleri ol
mak üzere her türlü mekanik vasıtalar, açıkça 
söylemek lâzımgelir ki, zaten yıpranmış bir halde 
idi. Devletleştirme 1941 de yani harbin içinde, 
oldu bunları yenilemek imkânları tamamen mef-
kuttu. Bütün bunlara rağmen havzada çalışan
ların, işçiden Umum Müdürüne kadar bütün ele
manlarının bu mevzudaki kayda değer gayret
leri hakikaten huzurunuzda övülmeye değer. Bir 
Ekonomi Bakanı olarak, Sayın Senihi Yürüten 
beni affetsinler, bunu burada anmak ve belirt
mek benim için yerinde bir iş sayılır. Filhakika 
santrallerin ve tesislerin yıpranmış olmasına rağ
men havzadaki istihsal seneden seneye artmıştır. 
Direksizlik yüzünden tahaddüs eden bir senelik 
durumu istisna edersek bu artış müstemir ve 
muntazam bir şekil gösterir. Havzanın Devleti eş
tirdiğimiz tarihteki istihsalini 100 olarak kabul 
edersek 1946 veya 1947 istihsali 125 olmuştur. 
Yani %25 nispetinde bir artış vardır. Bu artışın 
kül nispeti itibariyle matematikman %25 olma
dığı yolundaki mukadder bir suali de kısaca ce-
vaplıyayım: Bu kül nispeti bir puvan, iki puvan 
farkettirebilir. Yani 1 1 - 1 2 küllü kömür yerine 
13 - 14 küllü kömür istihsali dolayısiyle bu %25 
haddi bir puvan nihayet eksilir. Havzadaki kö
mür istihsali bu nispette artarken istihlâk bu 
nispetin de üstünde artmıştır. Buna memnun ol
mamız lâzımdır. Sanayii inkişaf etmiş ve mem
leketin medeni ihtiyaçları fazlalaşmıştır. Sabah
leyin Gl. Naci'ye söylediğim gibi bunun israf 
kısmını önlemek esas olmakla beraber bu artışı 
bu zaviyelerden memnuniyetle telâkki etmek ieab-
eder. 

Şimdi havzanın maziye taallûk eden kısmını 
bir tarafa bırakarak müstakbeldeki durumunu 
kısaca arzedeyim. Havzanın heyeti umum iyesi 
Devletleştirildiği gün dahi tasavvur edilmiştir 
ki, buranın rasyonel çalışabilmesi istihsal emni
yetini sağlıyabilmesi, her bakımdan istihsalin ucu
za mal olabilmesi onun mekanizasyon işlerine mü
tevakkıftır. Fakat harb zaruretleri bunun tahak
kuk etmesine imkân vermemiştir. 

Arkadaşlarımın da dedikleri gibi bugünkü 
rayiçle 300 - 400 milyon lira tutan bu işi mutla
ka kendi iç imkânlarımızla tahakkuk ettireceğiz 
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gibi bir nikbinliğe kapılacak değilim. Ama bu
günkü istihsali en az '%25 nispetinde artırabil
mek için yapılması zaruri olan müstacel işleri
miz vardır. İşte Hükümetin acilen yapmayı tas
ni im ettiği iş te bugün için budur. Eğer dış im
kânlar bize müsait çehre gösterirse ne mutlu. 
Aksi halde bunu iç imkânlarımızla sağlamak için 
Bakanlar Kurulunda oturup düşüneceğiz, tedbir 
alacağız ve hep birlikte temenni edelim ki, bunu 
bulacağız. 

Zonguldak limanı, yani bilvesile aşağıda te
mas edeceğim sevkiyat imkânlarını daraltan li
manın vaziyeti de bu müstacel işler arasında 
mütalâa edilmesi ve düzenlenmesi icabeden bil
iştir. 

Oğuz arkadaşımın, yapılan sosyal tesislerde 
israf olduğu yolunda söyledikleri bazı misalleri 
buraya kaydettim. Bunlar bu işlerin yapılma
masını istilzam ettirmez; bu türlü misaller an
cak yapılan işin vüsati bakımından, masraf ba
kımından ölçüsünü iyi kullanmayı emreder. Ha
kikaten kendi imkânlarımıza göre lüks ve israf 
sayılmıyacak derecelerde bu işlere itina etmemiz 
kadar tabiî bir şey olamaz. 

Linyit meselesine de birçok arkadaşlarım 
muhtelif vesilelerle temas ettiler. Hakikaten 
Hükümetin düşüncesinde taşkömürünü tasarruf 
etmek, tezeği kullandırmamak suretiyle gübre
den. tasarruf etmek için bugünkü yakıt sıkıntısı
nı bertaraf etmek sadedinde memleketteki linyit 
istihlâkini artırmak asıldır ve esastır. Bunun 
için bundan evvel birçok etüdler yapılmıştır. 
Bu iş muhtelif zaviyelerden etüdleri istilzam et
tiriyor. Bir taraftan memleketin hangi köşe
lerinde, hangi rezerv miktarında linyit mevcut
tur, bu linyitler havzaların hangisinde daha 
çoktur, Devlet İşletmesine nasıl müsaittir, 
hangilerini hususi teşebbüse bırakmak icabeder? 
Bunun yanında bunlar nerelerde ve nasıl istih
lâk edilecektir? Bu iş soba meselesi ile de alâ
kadardır, ocak meselesiyle alâkadardır velha
sıl binbir türlü alâka ve tedahülü olan bir mev
zudur. Fakat size kısaca arzedebileceğim şudur: 
Linyit yataklarının hangisini Devlet, hangisini 
hususi teşebbüsler işletirse işletsin bu hususun 
teşmili için gayelerimiz mevcuttur ve bu gaye
ye doğru gideceğiz. 

Satış ve tevzi sistemi mevzuu üzerinde, Oğuz 
arkadaşım konuştular. Birçok iyi vasıflarını ta
nıdığım Oğuz'un dikkat vasfına da inananlarda-
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nıın. Belki Bütçe Komisyonunda ben muhtelif 
suallere cevap verirken yorgunluk şu ve bu te
sirle maksadımı iyi ifade edememişini. Ama hâ
tıram beni aldatmıyorsa - ki sanmıyorum - biz 
tevzi sistemini alelıtlak devam ettireceğiz diye 
bir söz söylemedim. Dikkatlerini bu noktaya da
vet ederim. Ben pamuklu dokuma mevzuunda 
ve çimento mevzuunda bugün için bu tevzi sis
temini terketmemize imkân olmadığını söyledim. 
Yoksa herhangi bir istihsal maddesi, ki, memle
kette gayrikâfidir, buna Hükümet el koyacak 
ve tevzi edecektir; diye bir şey söylemedim. 
Dokuma için söyledim. Çünkü sabahleyin de hu
zurunuzda arze'ttiğim gibi bu mevzu doğrudan 
doğruya köylü müstehlike hitap etme bakımın
dan tevzie tâbi tutulması zaruretini yaratmakta
dır. Çok uzaklara, geçmiş zamanlara gidip bu
rada hepinizin kıymetli vaktinizi almayı, işle
rinizin çok olduğu ve vaktinizin çok daraldığı 
bu zamanda saatlerinizi almak cihetini hiç ilti
zam etmek niyetinde değilim. Ama Oğuz arka
daşımın kâr hadleri mevzuunda söylediklerini 
rakamlara istinadederek cevaplıyacağım. Bu su
retle göreceksiniz ki, kâr hadleri izam edilecek 
bir seviyede değildir. Bugün dokuma fiyatları
na yalnız yüzde 17,50 nispetinde bir fabrikasyon 
kârı ilâve edilmektedir. Bunun, diğer kâr had
lerine nazaran mütevazı bir rakam olduğu 'mey
dandadır. Tekstil sanayiinin istilzam ettirdiği 
emek ve sermaye hepinizin malûmudur. 

Pamuk ipliği % 12,5, kamganı dokumasında 
% 15, ştaryhgam % 10 demir, çelikte hattâ kes-
riyle söyliyeyim 1:5,07 dir. Böylece kâr had
lerini huzurunuzda arzetmiş oluyorum. Ama 
Oğuz arkadaşımın okuduğu rakamların bir va
sati fiyatı ifade edip etmediğini bilmiyorum. 
Tctkika da vakit bulamadım. Biliyorsunuz bir 
saat için ara vermiştik. Biliyorsunuz ki, Sümer-
bankm kar hadleri de Hükümetçe tesbit ediliyor 
ama sene girmeden evvel tesbit ediliyor. Sene 
içinde fabrikanın yaptığı türlü malların bir 
nevi mamulünde maliyet, seneye girmeden 
evvel tanzim edilen iş programında derpiş 
edilen miktardan aşağıya düşebilir ve bu tak-, 
dirde tabiatiyle Hükümetin tesbit ettiği % 12,5 -
17,5 kâr haddi mütezayit bir seviye alabilir 
bununla beraber bunların dahi olmaması elbette 
şayanı arzu idi. Mamafih bazı seneler bu rakamla
rın arzu edilmiyen bir seviyeye çıkmış olması 
açıklamalıyım ki, bir vakıadır. Ben size 1946 ve 
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1947 yılı itibariyledir ki o yukarda ifadesini yap
tığım rakamları arzettiydim. Ancak bu rakamlar 
dâhilinde kârın tahakkuk etmesini iltizam ve ta
kip etmek te benim bir vazifem olmak ieâbeder. 

Yerlimallar pazarlarının kâr mevzuuna da 
müsaadenizle kısaca temas edeyim; 

Tesbit edilen sermayeye nispetle kârlardan 
bahsettiler ifade buyurdukları bir vakıadır, ama 
bendeniz koca Sümerbank teşekkülüne bağlı ve 
bu Banka tarafından finanse edilen Yerlimailer 
Müessesesinin ancak yalnız ve yalnız kendisine 
tahsis edilmiş olan sermaye ile kârım muka
yese etmenin bizi pek isabetli bir neticeye isal 
edeceğine kani değilim. O itibarla bu müessese
nin bir senede 300 milyona varan cirosunu da 
kendisine tahsis edilen sermaye miktarı ile bir
likte mütalâa etmenin muvafık olacağını düşün
mekteyim ve o takdirde ciroya nazaran 1941 de 
% (> ve mütaakıp yıllarda da % 4, 6, 3, 7 ve 5 şek
linde bir kâr sağladığını söyliyecek ve bununla 
iktifa edeceğim. 

Umarım ki, Salam on Adato arkadaşıma da kö
mür mevzuu münasebetiyle vâki mâruzâtımla ce
vap vermiş oluyorum. Kömür buhranı var de
nemez. Her ne kadar istihsalimiz talepleri gere
ği gibi karşılıyamamakta isede bunu hakikatte bir 
buhran kelimesinin delâlet ettiği geniş mânada 
ve fazla betbinliğe götürecek şekilde mütalâa 
etmemek mümkündür. Derhal söylemeliyim ki, 
istihsalimizde bir aksaklık yoktur. Ekim ayına 
kadar sevkıyatımızda da hiçbir aksaklık yoktu. 
Demek ki, tasavvur edilen miktarlar da istihsal 
yapılmış ve bu istihsal günü gününe sevkedilmiş-
tir. Hakikaten .Ekim ayma tekaddüm eden gün
lerde Havzada stok miktarı ancak bir günlük 
istihsale tekabül eden bir hadde idi. Ama ne ya
palım ki, onu takip eden aylarda havaların mü-
saadesizliği, gecen senelere nazaran çok daha 
geniş oldu. Hattâ bir rivayete göre elli sene-
denberi görülmiyen fırtınalar kaydolundu. Ekim 
ayında müsait günler 5, gayrimüsait günler ise 
25 e kadar çıktı. Bu sebepledir ki. öğünden bu
güne sevkiyatta bundan evvelki hızı ve miktarı 
muhafaza edemedik. Kış aylarında bunların ola
cağı tabiidir. Ama ne yapacaksınız ki, kış ayma 
tekaddüm eden devrede de istihsal kadar bir sev-
kiyat yapılmıştır. Bu da bir realitedir. Kış ayları
nın gayri müsait havaları düşünülüp sevkiyat 
yaz aylarına teksif edilseydi gibi mukader bir 
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suale de böylece cevap vermiş bulunuyorum zan
nederim. 

Şimdi bütün tedbirlerimiz alınmıştır. Tedbir 
dediğim, şudur: Elde bulunan bütün vapurları 
Havzaya göndermek ve Millî Müdafaadan isti
ane etmek suretiyle Havza'da toplanan 45 bin 
ton ve hattâ daha fazla olan stoku müsait hava
larda istihlâk mahallerine aktarmak yolunda al
dığımız tedbirler. Havalar müsaade ettikçe ha
kikaten tahmil işlerimiz mümkün olan süratle 
yapılmakta ve hiçbir aksaklık olmamaktadır. 
Bunu memnuniyetle söyliyebilirim. Meselâ gün
de 7 - 8 bin ton kadar kömür bugünkü vesaiti
mizle sevkedilebilmektedir. Bu miktar istihsa
lin Tuvenan olarak 11 - 12000 tonuna tekabül 
eder ki, günlük istihsal de bu kadardır. Şu hal
de bugünkü vasıtalarla Zongnldak Limanındaki 
tahmil işleri de gayretle ve iyi denecek şekilde 
devam etmektedir, bir aksaklık ta yoktur. 

Zannediyorum Salamon Adato-temas ettiler 
idi: Kömür tevzi müessesesinin takip ettiği tev
zi sisteminin mutlak bir isabet taşıdığını hiç te 
iddia edecek değilim. Bir taraftan kömür, yani 
taş kömürü ve kok kömürü-miktarı, bilhassa İs
tanbul'da kok kömürü miktarı her talebi kar-
şılıyacak bir hadde olmazsa ve diğer taraftan 
istekler artarsa elbette birtakım kısıcı tedbirler 
alınacaktır. Bunun başka türlü mütalâasına da 
imkân yoktur. Ama bu kısıcı tedbirler içtimai 
adaleti tam ve mutlak manası ile temin ve tat-
mindan uzak olabilir. Buna hiçbir diyeceğim 
yoktur. 

Acaba bu tevzi mekanizması üzerinde bugü
ne kadar alman tecrübelerden faydalanarak da

ha iyi bir ıslahat yapılamaz mı? Bu da belki müm
kündür. Bunu da zaten arkadaşlara bir vazife 
olarak verdim. Tevzi müessesesinin meydana ge
tirdiği statünün rijit kısımlarını bugüne kadar-
ki tecrübelerden istifade ederek bertaraf etmek 
mümkünse bunun da yapılmasını kendilerinden 
rica ettim. 

Veziroğlu arkadaşınım Keçiborlu mevzuu ü-
zerinde ortaya koydukları malûmatın birçokları 
vakalara mutabıktır. Bu konuda halâsa olarak 
burada arzedeceğim şudur ki ; teknisiyenler ara
sındaki görüş birliğini temin etmek biz bakanla
ra düşüyor. Bütçe konuşmalarını müteakip sa
yın arkadaşım Goşkan'dan da rica etmiştim, 
toplanacağız. Bugüne kadar cereyan eden mume-
leleri yarışmaları gözden geçireceğiz. Teknik 
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arkadaşların ileri sürdükleri noktainazarlar! 
kendi bonşansımızla ve kendileriyle konuşmak 
suretiyle bir araya getireceğiz. Ye meseleyi 
ıımarımki acele halledeceğiz. İtiraf etmiyelimki 
işin halli biraz gecikmiştir. Onun için bu mev
zuu her halde halledeceğiz. Yalnız arkadaşıma 
ben nasıl birçok noktalarda hakverdıysem o 
da lütfetsinler bu mevzularda mevcut gecik
meler ve ihtilâflar dolayısiyle, işlerin bozuk dü
zen olduğu yolunda bir ifade kullanışı pek ilti
zam edemiyeceğimi haklı olduğumu kabul bu
yursunlar. Bu gibi vaziyetler ve arızalar kosko
ca Devlet işlerinde olabilir, olmaması şayanı te
menni olmakla beraber ama bu bütün Devlet iş
lerinin bozuk düzen olduğu yolundaki ifadeleri
ne bir mesnet teşkil etmemelidir ve bunun böy
le bir ifadeye sebep teşkil etmemesi lâzımgelir-
di. 

Hakkı Gedik arkadaşımın birinci ve ikinci 
dei'aki konuşmalarında ileri sürdüğü fikirleri 
bundan sonraki tatbikatta birer istifade unsu
ru olarak mütalâa ederim ancak sözlerinde pal-
pabıl denebilecek şekilde maddi ve müspet olup 
cevabı müstelzim noktalar yoktur gibi geliyor 
bana... 

Bundan başka kömür havzası mevzuundaki 
temaslarına da daha evvelki sözlerimle zaten ce
vap vermiştim düşüncesindeyim. 

Gerek İktisadi Kalkınma Şûrası mevzuuna 
ve gerek bunların işlerini nasıl yapacaklarma da
ir olan mütalâalarına ise bundan biraz evvelki 
konuşmamda, Ekonomi Genel Meclisi konusu 
münasebetiyle cevap arzetıniştim. Aynı şeyleri 
tekrar etmiyeyim (Kâfi kâfi sesleri) bitiyor efen
dim. 

Cemal öncel arkadaşımı zannediyorum ki, 
bundan evvelki maruzatımla esasen cevaplamış 
olmaktayımki, suallerini yedi noktaya toplaya
bilmiştim. Aldanıyorsam kendilerinin bunu ba
na ihtar etmesini rica ederim. 

Nuri Özsan arkadaşımın müzelik diye ifade 
buyurdukları iki mevzuun en yakın bir za
manda bertaraf edilmesi lüzumuna ben de kendi
leri kadar kaniim.Onların ikisi de etüd safhala
rını geçirmiştir. Hattâ bunlardan birisi, mütalâ-
ları alınmak üzere Bakanlıklara gönderilmiştir. 
Her iki konuyu huzurunuza yeni bir tasarı ha
linde getirdiğimde memnun olacağınızı tahmin 
ediyorum. 
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Krom madeninin resmi meselesine gelince: 

Daha evvel hususi âmiller bana müracaat sure
tiyle de bu mesele malûmum olmuştu. Ben bu 
mevzuu yalnız bir zaviyeden değil, birçok zavi
yelerden tetkik edilmesi icabeden bir konu olarak 
görüyorum, fakat herhalde mebdeden birşey söy
lemek lâzımgelirse hususi âmiller lehine iddiaları 
zaviyesinden kaydedilebilecek bazı faktörler 
vardır denebilir. 

Kâfi buyurdunuz ama Reşad Aydınlı arka
daşımızın temas buyurduğu M. T. A. Mevzuunu 
birkaç kelime ile aydınlatmazsam bana vicdan 
azabı olur. 

Efendim, Keşad Aydınlı arkadaşımın bu ba
histeki fikirlerine Ekonomi Bakanlığı Bütçesi 
Bütçe Komisyonunda müzakere olunup görüşü 
lürkcn muttali oldum. Ve kendilerine; orada bulu
nan M. T. A. Umum Müdürüne değil resmî veya 
hususi bütün suallerini bana tevcih etmelerini ve 
bu suallere kendini tatmin eder şekilde cevap ver
mediğim takdirde hitap ve itaplarına kendi ken
dimi şimdiden mâruz bırakmış olduğumu arzet-
ıniştim. Fakat arkadaşım, tabiî serbesttirler hak
larıdır, benim bu mülâhazama iltifat etmediler 
doğrudan doğruya orada bulunan Müdürü Umu
minin önünde, mevzuu, biraz da acı lisanla, or
taya koydular. 

REŞAD AYDINLI (Denizli) — Hepsini de
ğil, on yedide dördünü. 

EKONOMİ BAKANI CAVİD EKİN (De
vamla) — Kaçta kaçı olduğunu, hesabını bilmem. 
Ben hâdiseyi gayet objektif olarak arzediyorum. 
Eksik olursa söylerler cevap arzederim. Evet eğer 
benden kendisini tenvir edecek hususi veya resmî 
bir malûmat istemiş olsalardı da ben kendilerini 
tenvir etmese idim, bana karşı itapda haklı olur
lardı. Fakat meseleleri ki, benim o dakikada bilme
me imkân yoktu. Bütçe Komisyonunda Umum Mü
dürün muvacehesinde ortaya koymuşlardır. Gö
nül isterdiki, bunu böyle yapmasınlar. Ama olan 
oldu. 

REŞAD AYDINLI (Denizli) — Hüsnüniyet
le yapıldı, kendilerini müdafaa etsinler. 

EKONOMİ BAKANİ CAVİD EKİN (De
vamla) — Onu takip eden günlerde Yüksek Ka
mutay Başkanlığından Ekonomi Bakanlığına in
tikal etmiş olan bir soru önergesi verdiler, bu so
ru önergesine yazılı cevap istediler. Soru öner
gesi hakikaten birçok maddeleri ihtiva etmekte 
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idi ve bunun cevabı da uzun. bir tetkiki istilzam. 
ediyordu. Fakat bendeniz o zaman İçtüzükü tet
kik ettim. Kendi anlayışıma göre söyliyeceğim. 
İçtüzük yazılı cevapları müddetle takyit etme
mektedir. Hattâ belki aklanıyorum diye yetkili 
arkadaşlardan sordum, bana gelen cevap §u idi 
ki, eğer çok gecikeeekse, meselâ 15 - 20 günlük 
bir gecikme kaydedecekse o zaman Büyük Millet 
Meclisi Reisliğini haberdar etmek iktiza eder. 
Binaenaleyh kendimi günle mukayyet bulmadım 
aksi takdirde Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
bir tezkere yazmak kolaydı, mazeret de esasen 
mevcuttu. Hulâsa kendileri de bildikleri ve söy
ledikleri veçrile önergelerinin cevabım 18 gün 
içinde takdim ettim. Yani Tüzüğümüzün hüküm
leri mucibince bu yazılı cevabım zabıt ceridesi
ne üıtikal etmiştir. Burada bu mevzulara ait bü
tün noktaları tafsil etmek suretiyle teşrihe kal
kışırsam 20 sayfaya yakın bir yazıyı ne kadar 
kısarsam kısayım belki bir saatinizi almak gibi 
bir duruma düşeceğim için bundan içtinap edi
yorum. Fakat demin arzettiğim gibi mevzuuba-
his olan suallerin cevapları verilmiş ye bunlar 
zabıt ceridesine geçmiştir. Umumi olarak bu nok
taları söyledikten sonra gayet kısa olmak üzere 
ve bilgilerinizi temin için birkaç noktayı aydınla
tayım-. 

Sorularında mevzuubahis ettikleri, aklim
de değil, galiba sekiz dokuz sualdir ve her bir su
alin içinde de üç beş ayrı sual vardır, bütün bu 
maddeleri daha evvel vukubulan bir ihbar mü
nasebetiyle bütün bu maddeleri mutlak olarak 
söylenıiyeyim, maddelrin bir çoğunu diyeyim, 
Ekonomi Bakanlığı tetkik ve tahkik ettirmiştir. 
Bu, benden çok evvel belki de Sayın Sirnıen za
manında başlamıştır. Ben de Bakan olsaydım 
yapacağım buydu. Meseleye ehemmiyet verilişinin 
ölçüsünü belirtmek için arzedeyim; Bakanlık 
müsteşarının reisliği altında bir heyet teşkil edil
miştir. Bu heyete teftiş heyeti reisi dâhildir, mü
fettişler dâhildir, maden işlerindeki bilgisi mü
cerrep olan bir müşavir dâhildir bunlara ayrıca 
hesap mütehassısısı olarak işletme muhasebesin
den anlıyan ve halen bünyemizde kendisinden 
istifade ettiğimiz bir arkadaş da bu heyete ithal 
edilmiştir. Yapılan tahkikat neticesinde raporlar 
yapılmış ve denmiştir ki, suiistimali, suç unsur
larım tesbit eden bir vaziyet yoktur. Buna mu
kabil enstitü talimatnamesinin şu maddesine ve
ya bu maddesine göre şu ve bu,şekilde şekle ta-

— 704 — 



B : 27 
allûk etmek üzere birtakım aksaklıklar vardır. 
Yine raporda nihayet bütün bu muamelelerin 
en yüksek makamdakiııe telkin edeceği bir ida
ri takdir durumu mevcuttur, denmiştir. Yani 
raporu şu üc cümle ile, sayfalar ve sayfalar tu
tan raporu şu üç cümle ile, otantik olarak size 
intikal ettirebilirim 

Bilhassa böyle bir sualle karşı karşıya kala
cağımı düşünerek hafızamdan konuşmamak için 
zaten de konuşamazdım, esasen üç ay içinde bü
tün geçmiş mevzuları ve evrakı tahkikiyeleri tet
kike ne lüzum vardı, ne de imkân? işin heyeti 
lunumiyesini, vaktimin müsaadesi nispetinde göz
den geçirdim. Ve ayrıca bütün arkadaşlardan 
ayrı ayrı izahat aldım. Raporu okumakla bera
ber aldığım bu izahatla da malûmatımı tamam
ladım. verilen neticeyi yazılı cevap halinde ken
dilerine intikal ettirdim. Kendileri bundan tat
min edilmem işlerse bunun haricinde yine benim 
göremediğim, nüfuz edemediğim mevzular var 
ise veya cevabımda bir eksiklik kaydetmişlerse 
emirlerine yine amadeyim, tatmin edinceye ka
dar sonuna kadar uğraşacağım. 

Ama kendileri de kabul buyururlar ki, daha 
evvel tesebbüt etmiş, taayyün etmiş mevzuları 
yeni gelen bir bakanın, Ülesko mukavelesi dola-
yısiyle de söylüyorum, her zaviyeden acaba bu ya
pılan mukavele doğru mudur, değil midir? Diye 
ortada mâkul bir tahrik olmadan harekete gel
mesine imkân yoktur. 

Şimdi bu Drilesko mukavelesi için de bir iki ke-
limecik arzedeyim. Mukaveleyi bakanlık uzman
larına göstermişler memleket menfaatma uygun 
bulmuşlar Bakanlık da tasvip etmiştir. Kendile
riyle mukavele yapılanlar mütaahhidi değildi, 
ben vakıayı söyliyeyim de admı kendileri söyle
sinler. 

Enstitü Kanunu bu türlü işlere cevaz vermiş
tir. Yani isterse bu türlü işleri başka, birisine 
emaneten yaptırabilir. Yani petrol sondajla
rı işini... M. T. A, bu imkâna dayanarak hariç
te bir mütehassıs bulmuş ve işe girişmiş. 

Bu münasebetle yani kendilerinin soru öner
gesi münasebetiyle yaptığım tetkikat neticesin
de daha evvel tebliğe iktiran etmemiş olan bazı 
idari eksikliklerin tamamlanması için yeniden 
bazı tebliğler yaptığımda sözlerime eklemeliyim 
İslah, edilmelidir diye tebliğimi yaptığını işler 
arasında imza salâhiyetleri meslesi de vardır. 

Fırat arkadaşıma umuyorum ki daha evvel-

30 .12,1947 O : 2 
ki mâruzâtım münasebeti ile cevap vermiş bu-
lunuoyrıım (Kâfi kâfi sesleri) kâfi demeseniz 
de bitti zaten. Yalnız mühim bir şey kalmışmı 
diye notlarıma bakıyorum... Bendenizin mâruzâ
tım bitmiştir. (Alkışlar). 

OENAB AKSU (Kocaeli) — Sayın Başkanım, 
Bakandan bir sual sormama müsaade eder mi
siniz? 

BAŞKAN — Sorular sözlere takaddüm et
mez. îçtizük'ün 11 nci maddesini okumanızı ri
ca ederim. (Gülüşmeler). 

BAŞKAN —• ibrahim Arvas, buyurun. 
İBRAHİM ARVAS (Van) — Vaz geçtim. 
HASAN POLATKAN (Eskişehir) — Efen

dim. uzun boylu konuşacak değilim. Yalnız 
Sayın Ekonomi Bakanına teşekkür için huzu
runuza geldim. 

Geçenlerde işçi ücretleri hakkında verdiğim 
bir soru önergesi münasebetiyle burada yapmış 
olduğum bir konuşmada günde 120 kuruş ve bir 
ayda 36 veya 40 lira gayrısâfi ücret alan işçile
rin bulunduğundan bahsetmiştim. Sayın Baş
bakan bendenize eevab olarak fabrikalarda bu 
kadar az ücret alan işçilerin bulunmadığından 
bahsetmişlerdi. Riyaset makamı da Sayın Baş
bakanın elinde bulunan rakamların resmî oldu
ğunu ilâve etmişlerdi. Halbuki şimdi Sayın Eko
nomi Bakanımız Eskişehir Şeker Fabrikasında 
bir ayda 36 lira gayrisâfi ücret olan işçiler bu
lunduğunu söylemek suretiyle vaziyeti tavzih 
et tiler. Bunun için kendilerine teşekkür ede
ceğim. Sonra dedilerki ama bu işçiler kadın iş
çilerdir dediler. Ben de kendilerine aynı şeyi 
söylemişdim. Tekrar ediyorum: 4 . XI . 1947 ta
rihinde Eskişehir Şeker fabrikasında 1189 kam
panya işçisinin % 20 sini teşkil eden 245 işçi 
ayda 36 lira.. 

EKONOMİ BAKANI CAVÎT EKİN (Diyar
bakır) — Muvakkat işçi. 

HASAN POLATKAN (Devamla) — Kam-
panya işçisi diyorum. Kampanya işçisi denilin
ce bundan muvakkat işçi anlaşılır. Kampanya, 
pancarın alınmasından şeker imâlinin bitimine 
kadar devam eder. Fakat bunun kadın olduğu
nu bildirdiler ama, Sayın Ekonomi Bakanı ha
fızalarım yoklarlarsa 40 lira ücret alan erkek 
işçilerin de bulunduğunu hatırlarlar. Bütçe 
Komisyonunda Karabük Demir ve çelik fabrika
ları üzerinde konuşurken işçi ücretlerine ait ra-
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kamlara da temas etmiştik. Şimdi Ekonomi Ba
kanlığının Sayın müsteşar muavininin kendi el 
yazılariyle yazıp verdikleri listeyi Sayın Eko
nomi Bakanına takdim ediyorum. Bu listeyi tetkik 
ederlerse fabrikada çalışan 3 593 işçinin 164 ta
nesinin günde 120 kuruş almakta olduğunu da 
göreceklerdir. Binaenaleyh 120 kuruş yevmiye 
alan işçiler yalnız Eskişehir Şeker fabrikasında 
değil başka fabrikalarda da mevcuttur. 

SENİHÎ YÜRÜTEN (İstanbul) — Ekonomi 
Bakanlığı Bütçesi müzakere edilirken benim ha
zırlanmış bir şeyim yoktu. Hattâ buraya çıkmak 
tasavvurunda değildim. Fakat meşgul olduğum 
bir sırada «Senihi Yürüten darılmasınlar ama» 
falan dediler. Onun için kürsiye çıkmak mecbu
riyetinde kaldım. 

Bu ayın 11 inde, Zonguldak'taki kömür işle
rinin nasıl cereyan ettiğini görmek üzere otomo
bile binerek Zonguldak 'a gitmiş bulunuyorum. 
Maksadım, bilhassa istihsal vaziyetlerini tetkik 
etmek ve Zonguldak kömür istihsalinin istihlâke 
kâfi gelip gelmediğini, orada istok kömür bulu
nup bulunmadığını araştırmaktı. Hakikaten 
Zonguldak'in .9 tane istok mahallini gezdim. Ora -
da 12 nci pazar gününde 2 600 ton kömür bulun
duğunu gördüm. Ve ikinci gün oranm mesul mü
dürü olan İhsan Soyak'tan randevu aldım, kendi
siyle görüştüm. Kendisi kömür işlerinin istihlâke 
kâfi gelmediğini söyledi. Ye geçen seneye naza
ran istihsalin fazla olduğunu bir sene evvel stok 
yapılamayacağını çünkü kömürler istif edilerek 
günlerce durduğu takdirde yanacağını söyledi. 
Ben de bugünkü şartlara göre fazla istihsal edile-
miycceği kanaatini edindim. Şimdi burada Eko
nomi Bütçesi görüşülürken muttali olduk ki, 
bu kömür havzasına ne kadar,para verirsek vere
lim yerindedir. 

Çünkü istihsalin istihlâke kâfi gelmemesinin 
sebepleri, bizim müstehliklerimizin maalesef son 
zamanlarda fazla istihlâk yapmalarındandır. Me
selâ, İstanbul Elektrik İdaresinin günlük sar
fiyatı 500 tondan fazladır. Halbuki Karabük Fab
rikacı günde 1200 ton sarf ediyor, bunun yanında 
söylediğim gibi İstanbul Elektrik İdaresi 500 
ton sarf ediyor ki bu fazladır. Acaba bu neden 
böyle oluyor diye. merak ettim, neden istanbul 
Elektrik İdaresi bu kadar fazla yaksın dedim ve 
sorduın, öğrendim ki, bu idarenin elinde 1909 
senesinden kalma kötü istim kazanları, me ve ut
muş, 
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Şimdi eğer kömür istihlâki fazda ise bunda 

kömür işletmesinin ne de İktisat Vekâletinin ku
suru vardır. Bunu İstanbul'daki idarelere yük-
1 emenin daha doğru olduğu kanaatine vardım. 

Bartın üç dört gün kömürsüz kalmış, bun
da da hakikaten kendilerinin kabahati olduğu ka
naatine vardun. 

İzmit Kâğıt fabrikası ile meşgul; oldum. 
İzmit Kâğıt Fabrikasının senevi 60 bin ton 

sarfiyatı varmış, son zamana kadar 54 bin to
nu verilmiş, daha 6 bin ton verilmesi lâzım 
imiş.. Şunu da itiraf etmeye mecburum, üç dört 
gün yarı kapasite ile çalıştırılmış olduğunu 
ve harice bunu hissettirilmediğini anladım. 

Burada sırası gelmişken söyliyeyim, Hav
zada fazla kömür istihsal edilebileceğine kani
im. Yine şahıslara tecavüz etmek gibi olacak. 
Bu işi yalnız İhsan Soyak'a bırakmak doğru 
değildir. Komite gibi birkaç şahsa bırakma
nın daha doğru olacağını zannediyorum. 

Bir de nakil vasıtası işi. Bu kömürün İs
tanbul'a nakledilmesi işi denize bağlıdır. Ka
ra yollarını tetkik ettim, bir gün olur, deniz
yollarından istifade edilmiyebilir, siyasi se
bepler dolayısiyle denizde tahmil ve tahliye 
yapılamazsa ne olabilir"? 

Hakikaten Zonguldak ve Bolu ha ti üzerin
de yüz kilometreden .biraz fazla yol vardır, ve 
bu yol üzerinde de sekiz köprü bulunmakta
dır. Bunların çok fena olduğunu ve yaptırıl
mak üzere bulunduğunu gördüm. , Bunun da 
biran evvel, yaptırılmasını Bayındırlık Baka
nından ve müstehlike kömür yetiştirmesi bakı
mından da İktisat Bakanından rica öderim. 
Kömür işini, bir fikir olsun diye arzediyorum. 
Kömürün fazla istihsal edileceğine kaniim. Büt
çede ne kadar fazla para isterlerse haklarıdır, 
yerindedir. 

İşçi ücretlerine de müsaade ederseniz 10 da
kika, kadar temas edeceğim. • (O, o, çok sesleri, 
gülüşmeler). 

Eh, beş dakika olsun. Sayın Bakan işçi yev
miyelerinin iyi olduğunu ve işçilerin refah 
içinde bulunduklarını söylediler ki, ben bunu 
maalesef kabul etmiyorum. Meselâ Zonguldak 
Limanının Deniz-Direk Tahmil, Tahliye işçileri 
oraya kayitli işçiler oldlukları halde.ve ekmek- . 
leri de oradan verildiği halde kendilerine 50 
liraya kadar aylık verildiği söyleniyor. Bunla
rın aldıkları yevmiye ise 170 kuruştur. Bunla-
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n n bir işçi nizamnamesi vardır. Çalışma saat
lerini gösterir. Bu işçiler günde sabahın erken 
saatinden akşama kadar 14 - 15 saat çalıştık
ları halde 8 saat üzerinden yevmiyeleri hesap 
edilir, işte bu deniz tahmil ve tahliye işçile
rinin vaziyeti. Muhalef ti havaiye dolayısiyle sa
bahın erken saatinde denize çıkarlar. 
Fakat yine onlar, bu kadar uzun bir 
mesaiye mukabil S saatten fazla fişleri
ne kaydetmezler. Ama, orada 20 saat bekler
ler. Aldıkları yevmiye de; nihayet 170 kuruşu 
geçmez. Ama, işçilere sordukları zaman aldık
ları cevap yanlış aksediyor. Halbuki, hakikî 
vaziyet benim arzet.tiğim gibidir. Bütün işçi
lere verilen yevmiye cetvellerini ve yevmiye 
saatini Sayın Bakana, tetkik buyurmak üze
re takdim ediyorum. Yevmiye saatleri ve bor
droları hepsi vardır. Eğer bunu tetkik buyu
rurlarsa çok memnun olurum. Bu kadar aldık
ları az yevmiyeye mukabil bu işçilerden işlet
mede ayrıca, yok, sosyal yardım parası, ku
lüp, cami parası halkevleri şefkat parası diye 
birçok para alındığından bahsederken bunları 
tahsil edenler hakkında da harekete geçsinler 
diye bunu burada arzediyorıım. 

Şimdi bir de işçilere verilen yenıeklerden-
bahsedeyim. Daima işçiye 170 - 200 kuruş 
yevmiye veriyoruz ama, ona tatlisiyle, sütlü-
siyle yemek de veriyoruz, denmektedir. Bu 
söyliyenler acaba gidip de onların yedikleri ye
meklerden bir kaşık almışlar mıdır? Böyle ya
panlar varmi: (Var sesleri). Varsa beni irşat et
sinler. Bakalım benim tetkikatımla onların 
tetkikatı birbirini tutyor mu? Geçenlerde bir 
pazar günü Zonguldak Kömür Havzasında bir 
öğle yemeğini tetkik etmek üzere habersizce 
gittim. Acaba diğer gidenlerde haber verip 
de mi gidiyor, yoksa benim gibi habersiz mi gi
diyor. Orası başka. Ogün, fasulye ile bulgur 
pilâvı veriliyordu. Fasulyeden bir kaşık aldım, 
hakikaten enfas, yağ gibi gitti. (Afiyet olsun 
sesleri). Fakat bulgur pilâvından yediğim za
man yağsızlıktan küçük çakıl taşları gibi boğazım
da kaldı. Aşçıya sordum; hani bunun yağı1? 
Yağı dibine çökmüştür, dedi. Bir kaşık da di
binden aldım.. (Afiyet olsun sesleri). Ne al
tında, ne üstünde yağ yoktu. Bakım şefinden 
kalori kâğıdını aldım. O kâğıt da işte burada
dır, okuyayım. Bakınız ne güzel yazıyor. Pa
zar günü bulgur pilâvı, etli fasulye; 484,280 
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altında bir takım yazılar var ama ben anlamı
yorum, anlamak için kimyager olmak lâzım. 
Bulgur pilâvı yerine şu kalori kâğıdını ıslatıp 
yutsaydun belki gırtlağımdan daha iyi kayardı. 

İşçilerin yatakhanelerini görmeye gitmiştik, 
hakikaten o mıntakada yatakhane iftihar edilecek 
kadar güzel bir binada idi. Etrafı camlı, geniş 
açık bir yerde. Dönüşte işçiler yanıma geldi, 
efendi, sen yukarıya gidince aşçı tencereye yağı 
koydu, ezdi ve kazana döktü, dedi. Başmühen
dis güzel bir otomobille yanıma geldi, vaziyeti 
görmüştü, işçi ile başmühendisi başbaşa bıra
karak şikâyetini yapmasını, eğer başmühendis 
şikâyetini dinlemezse Büyük Millet Meclisine ba
na bir mektup yazmasını söyledim. 

Kömür işinden bahsederken bunu da anlat
mış oluyorum ve arkadaşlara da bir fikir ver
diğimi zannediyorum. Sayın Bayındırlık Baka
nından ricalarım; kara ve deniz nakliye vasıta
larının daima çalışır bir hale getirilmesi için yol
ların ve tahmil ve tahliye işinin iskelelerin 
yaptırılmasını ve bunlara lâzımgelen önemin 
verilmesini rica ediyorum. Bu sözlerimle bu iş 
hakkında sizlere bir fikir verdiğimi zannediyo
rum. Bakanımız daha yenidir ve ğayyurdur, 
bunları nazarı itibara alırsa, bu sözlerimle ben 
de hizmetimi yapmış olurum, ne mutlu bana. 

Z lHNl ORHON (Kars) — Bir sual, petrol 
arama işi ne durumdadır, ve ümit var mıdır? 

CENAP AKSU (Kocaeli) — Çimento istih
salimiz memleket ihtiyacına kifayet etmiyor, 
memlekette çimentoya da ihtiyacımz şiddetlidir, 
mevcut fabrikalar ihtiyacı karşılıyacak durum
da değildir, memlekete hariçten çimento ithali 
için ne düşnülüyor? Bunun için Bakanlık bir 
tedbir almış mıdır? Lütfen izah etsinler. 

ABDULLAH YAYCIOĞLU (Maraş) — 
italya'dan getirilen ithal maddelerinin pek pa
halı olduğu ve Sümerbanka zarar irasettiği 
söyleniyor, bunlar elden çıkarılmış mıdır? 

ALÎ RIZA ARI (İstanbul) — Senihi arka
daşımın Karabük için izah ettiği vaziyeti biz Ça
lışma Komisyonunda aynen gördük. Senihi ar
kadaşımızın noktai nazarına aynen iştirak ede
rim. Fazla izahat isterseniz ben de gelip izahat 
vereyim. 

IBRAHÎM ARVAS (Van) — Efendim, ben
deniz kaputbezi, basma ve pazenin gümrüksüz 
ithali hakkında bir kanun getirilmesini rica et
miştim. Bu hususta bir karar var mıdır ve bu-
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nun kanunu ne zaman getirilecektir? Bunu rica 
ediyorum. 

ABDÜLHAK FIRAT (Erzincan) — Bende
niz de evvelce sorduğum suali tekrar edeceğim. 
Çünkü beyefendinin cevaplarını duydum. Vilâyet-
lerdeki pamuklu tevziatının düzenleneceğinden ba
his buyurdular. Halbuki bendeniz toptancıların 
çok para kazandığından bahsettim, buna mu
kabil sabit gelirlilerle, dar gelirliler çok sıkıntı 
çekmektedir. 

EKONOMİ BAKANI CAVİD EKÎN (Di
yarbakır) — Değerli arkadaşlar, Polatkan ar
kadaşım benim teşekürüme lütfen mukabele etti
ler. Fakat öyle zannediyorum ki, bu mücame-
le devam edecek gibi geliyor bana. Çünkü ben 
yine bir teşekkürle bağlıyacağım, sözlerime. 
Demin benim söylediğim, birkaç gün evvel Sayın 
Başbakanın işaret ettiği şuydu; Polatkan arkadaş 
gibi yalnız bir tek rakamı alıp da neticelere var-
mıyalım sözlerimizin asıl mânası buydu. Şimdi 
yine bu kürsüden bir tek rakam okudular ve aşa
ğıya indiler. Bu rakamdan benimle beraber si
zin de, kendilerinin de bir netice istihraç edebil
memiz için rakamları şöylece takip etmemiz lâ-
zımgelijror. Evet Karabük'te 164 kişi 120 kuruş 
alıyor dedikleri gibi; tamam; fakat rakamları ta
kip edelim, 1036 kişi 265, 1692 kişi 375, 562 kişi 
515, 736 kişi de 665 kuruş alıyor. 

Şimdi böyle olunca bunları da söylemek ve on
dan sonra ortalama bir rakam bulmak gerekir
di, işte 360 kuruşta bu ortalama rakamdır demek 
lâzımdı, işte benim demin arzetmek istediğim bu 
idi ve Başbakanın da söylediği bu idi. Ve bun
dan da anlaşılması gayet kolaydır ki, 120 kuruş 
alan adam çıraktır. Bunun başka türlü mütalâa
sına imkân yoktur. Neticeyi takdir buyurursunuz. 

Senihi Yürüten.arkadaşımızın burada söyle
dikleriyle gazetelere intikal eden beyanları ara
sında bir fark var gibi geldi bana. Biraz tenkit-
kâr bulmuştum, istanbul gazetelerine intikal 
eden beyanlarını şimdi fikirlerimi tasrih ve tav
zih ettiler ama ben gazetelere intikal eden tenkit
lerini ifade ettikleri hâdiseler ve vakıaları biraz 
bedbin bir ifade şeklinde bulmuştum. Binaen
aleyh vaziyetin öyle olmadığını, Zonguldak'taki 
mühendislerin ve bütün işçilerin gayretlerinin, fe
dakârlıklarının bize bugünkü istihsali temin et
melerinin şükranla, minnetle anılması lâzımgeldi-
ğini huzurunuzda ifade etmek istediydim Bu iti
barla aflarma sığınmıştım. Eğer gazetelere inti-
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kal eden beyanları benim anladığım mânada 
değilse özür dilerim aksi halde ısrar ederim. 

Aflarını rica ederim söyledikleri istok rakamı 
zannediyorum ki, yanlış verilmiştir. İki bin kü
sur ton değildi; bilâkis o tarihlerde 26 bin ton 
stok vardı. Bugün elli, elli beş bin ton kadardır. 

Yemek meselesi diye muayyen bir günün mün
ferit bir maddesini ele aldılar, İsrar edecek de
ğilim, benim bildiğim, takibettiğim şudur ki; ve
rilen gıdanın kalorisi tamdır esas kararlara uy
gundur. Tatbikat bu şekildedir. 

Mamafih bu söylediği vakıa biraz daha dikkat
lerimi artırmaya ve dikkatlerin artırılmasına ve
sile olmuş bulunacaktır. 

'Petrol arama işinde ümüdimiz vardır. Bu
gün Sayın arkadaşım Reşat; Aydınlı'tun tenkidi 
ve mâruz olan Drilesko mukavelesi mucibince 
vazife alanların gayretiyle getirilen malzemenin 
hizmeti de tabiî çok büyüktür. 900 küsur metre
ye kadar inilnıiştir. Bu iniş 1 300 olarak mev
zubahistir. Demek ki büyük bit* adımı atmış ve 
çok ilerlemiş bulunuyoruz. Bir buçuk ay gibi 
kısa bir müddet zarfında böyle 900 küsur metre
ye inişimiz bizi çok memnun etmiştir. O itibar-
h; kuvvetli ümitler beslenmektedir. 

inşallah. Adana'da da yakında sondaja bu 
yolda başlanacak ve 1 000 metreye kadar inile-
cektir ve ben bunları tesbit edip sizlere de arzet-
meklo mübahi olacağım. Efendim çimento mev
zuuna geçiyorum, Sayın arkadaşımın şimdi isim
lerini hatırl aya m adım (Cenap Aksu sesleri) Evet 
Cenap Aksu arkadaşımın temas ettikleri mevzu 
da bizim dertlerimizden biridir. Hakikaten bu
günkü istihsalimiz 350 - 400 bin ton arasmda-
dıi' ve fakat bu, istihlâke ve talebe yetişmemek
tedir. O itibarladır ki, neticeleri belki biraz pi-
sikolojik olmıyacak ama, biz hususi sanayii, mev
cut ve teessüs edecek, hususi sanayii çimento 
yapmaya teşvik etmek böyle bir politika takip 
eylemek durumundayız. Yani bir taraftan mev
cut ve müesses çimento fabrikalarının istihsal
lerini artırmak, tevsi etmek, diğer taraftan hu
susi teşebbüsleri teşvik etmek icap ediyor. Eğer 
hususi teşebbüsler yapmazlarsa bunu devlet eliy
le başarmak dahi yerinde olacaktır Hâlen Dev
let eliyle işliyerı Sivas Çimento fabrikasının da 
tevsii ön plândadır, binası hazırdır, yalnız te
sisleri getirtilip monte edilecektir. O takdirde 
senelik istihsali 90 bin tondan 180 bin tona çı-
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kaçaktır. Bugün için müsbet olarak söylenecek 
olan budur. 

ötekiler biraz uzun vadelidir, hulâsa şudur 
ki bir zaman sonra hattâ bir milyon tona kadar 
yükselmesi muhtemel olan çimento ihtiyacımızı 
karşılamak lüzumu ve zarureti açıktır. 

Bir kaç gün evvel 30 bin ton çimentoyu İn
giliz lirası ile, îngiltereye sipariş verdik. Fiyat 
bizimkine nazaran çok yüksektir. Bu çimentola
rın tonu masrafları gümrükleri ile belki 110 -
115 liraya kadar satılacaktır. Bizimki ise 47,5 
liradır. Pahalı olmakla berber biz bunu memle
ketin ihtiycmı gözönünde tutmak suretiyle ve 
hususi teşebbüslerin ithalâta pek de rağbet et
mediklerini ayrıca mülâhaza ederek devlet eliy
le getirmeyi düşündük ve hükümet olarak Sü-
merbank'a, Millî Korunma Kanunu gereğince 
salâhiyetimize dayanarak bu işi yapmasını em
rettik. 

İtalya'dan gelen ithal malları meselesi .... 
Arkadaşıma çok teşekkür ederim Oğuz'un bir 
suali de bu vesile ile cevaplandırılmış olacaktır. 
Yalnız İtalya'dan değil Joponya mamulâtmdan 
olmak üzere, Amerika'dan da mal getirttik 
Bir heyet doğrudan doğruya İtalya'dan mal mu
bayaa edecek, diğer bir heyet de kaputbezi ve 
iplik olmak üzere Japonya mamulâtmdan mal
lar getirecekti. Bunların hepsi bugün memlekete 
gelmiştir. Bunlardan kaput bezlerinin toptan sa
tış fiyatı bugün 144 kuruştur. Bu bayiitı eline 
teslim edilecek mal için tesbit edilmiş bir fiyat 
ifade eder. Ondan sonra tabiî biraz değişir. Ya
ni perakendeci kârı zam olunur. Kendi imâl et
tiğimiz mallarımızın vasati fiyatı ise 78 - 79 ku
ruştur. Bunların arasında biraz kalite farkı var
sa da bu büyük birşey ifade etmez. Demekki 
arada büyük bir ekar mevcuttur. Buna rağmen 
Japonya'dan getirdiğimiz bu kaput bezlerini ilk 
parti olarak tevzie tâbi tuttuk ve sattık. Fiyat 
farkı çok büyük olduğundan bundan sonrası 
için pek de böyle bir ümütte değiliz. Onları bel
ki yine alabilenlerin almasını sağlamak üzere pi
yasaya yermek düşünülebilir. İ talya'dan gelen 
malların ise bir kısmı satılmıştır, bir kısmı sa-
tılmamıştır. Satışı ağır gitmektedir. İtalya'dan 
gelen mallarda esasen behemahal kâr etmek mev-
zuubahis değildi. Bugün de zarar etmiş değiliz-
ya... İtalya'dan gelen malar mal kıtlığını önle
mek bilhassa hususi teşebbüslerin elinde olup-
ta maliyet fiyatlarını tâdil etmek suretiyle ve 
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ithalâtçı kârı perakendeci kârı, toptancı kârı gi
bi birtakım kârların ilâvesi suretiyle satışa ar-
zolunabilen malların daha ucuza satışını temin 
etmek maksadını gütmekte idi. Huiâsa ithal 
mallarında ucuzluk sağlanma'sı istenmişti. Bu se
beple ve diğer sebeblerle bu da olmuştur. Bir 
zamanlar 170 - 210 kuruşa kadar satılan kaput-
bezleri yüzelli kuruşa kadar inmiştir. Bizim ar
zu ettiğimiz faydalar elde edilmiştir. İcabederse 
ve sürüm imkânı kalmazsa Sümerbank'm bu iş
lerden behemahal kâr etmesi gibi bir telâkkiye 
saplanmayız bu gibi teşebbüslere icabında za
rarı da göze almak bünyesindedirler. 

İbrahim Arvas arkadaşımızın sorusuna arzı 
cevap etmiştim. Esasen bu mesele tetkik edil
mektedir. Fakat henüz bir netice alınmış değil
dir. Netice alındığı zaman elbetteki huzurunu
za bir kanun tasarısı ile gelinecektir. (Kâfi, Kâ
fi sesleri alkışlar) 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. 
Bölümlere geçilmesini kabul edenler .... Et-

miyenler.... Kabul edilmiştir. 

B. 

656 

657 

658 

659 

660 

661 

662 

663 

664 

665 

666 

Bakan ödeneği 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Aylıklar '. 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Hizmetliler ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geçici hizmetliler ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Temsil ödeneği 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geçici tazminat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince ya
pılacak zamlar ve yardımlar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4644 ve 4805 sayılı kanunlar ge
reğince ödenecek emekli keseneği 
kargılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Merkez büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
İller büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 
5 320 

471 830 

273 120 

4 000 

2 100 

78 750 

53 090 

87 977 

55 000 

13 000 

10 000 

- 7 0 9 



B : 27 
B. 
667 Posta, telgraf ve telefon ücret ve 

giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

668 Kira karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

669 Taşıt giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

670 Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

671 Giyecekler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

672 4598 sayılı Kanun gereğince ya
pılacak tedavi giderleri ve yolluk-
la-rı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

673 Teşviki Sanayi Kanunu gereğin
ce prim karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edümiştir. 

674 Sanat modelleri satmalmması ve 
dağıtılması giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

675 Su ürünleri giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

676 iç. kongreler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

677 Milletlerarası kurum ve dernek
lere katılma payı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

678 Yayın işleri 
BAŞKAN — Kabul edümiştir. 

679 Yabancı uzman ve hizmetlilerle 
tercümanları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

680 Temsil giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

681 Onarma giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

682 Krom madenleri ve Ereğli Hav
zası ocakları ve başka madenle
rin ruhsat tezkeresi ve imtiyaz 
sahibine 2818 sayılı Kanunun 6 
ncı maddesinin A, B, C, bentleri 
gereğince verilecek tazminat ile 
aynı madenlerdeki tesisat karşılı
ğı olarak ruhsat tezkeresi ve im-
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B. Lira 

tiyaz sahiplerine verilecek tazmi
nat 6 000 
BAŞKAN — Kabul edümiştir. 

683 Geçen yü borçları 5 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

684 Eski yıllar borçları 2 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

685 Kurumlara yardım 6 400 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 

61 250 

10 000 

5 500 

103 501 

11 000 

10 000 

40 000 

60 000 

10 000 

1 

13 300 

175 000 

2 000 

2 500 

B. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Büt-

BAŞKAN — Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı Bütçesinin görüşülmesine başlıyoruz, tü
mü hakkında söz istiyen var mı 

Söz istiyen arkadaşlar lütfen isimlerini yaz
dırsınlar. 

Dr. MİTAT SAKAROĞLU (Muğla) — Muh
terem arkadaşlar, 1948 senesi Bütçe Kanununun 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ismine ait 
düşünülerimizi ve memleketimizin çeşitli sağlık 
hizmetleri hakkındaki görüşlerimizi ifade etmek 
üzere Partim adına söz almış bulunuyorum : 

Genel bütçenin; 1 milyar 243 milyon küsur 
liralık yekûnu içinde ancak % 3/8 gibi kal il bir 
nispetini işgal eden 47 milyon küsur liralık sağ
lık tahsisatının bugün memleketin ihtiyacına ne 
dereceye kadar cevap verebileceğini tasavvur et
mek için sadece bir Türk vatandaşı olmak ve sağ
lık teşkilâtsızlığımızın ıstırabını tatmış olmak 
kâfidir sanırız. Doğrudan doğruya millî varlı
ğımızın ve istikbalimizin mesnedi olan (Sağlık 
politikamızı) bu kadar istisgar eden ve bu millî 
vazifeyi diğer umumi hizmetler arasında bu de
rece ehemmiyetsiz telâkki eden bugünkü zihni
yetin tezahürlerine müsaade ederseniz 10 sene 
evvelki telâkkileri ifde eden bütçe rakamlariyle 
mukayese ederek işe başlamak ve bu mukayesede 
de memleket sağlığının ilk plândaki dertlerinin 
mâkesi olan sıtma, verem, trahom, zührevi has
talıkları salgın ve sâri hastalıklarla savaş hizmet-
rini ve doğum ve çocuk bakımevleriyle Hıfzıssüı-
ha Enstitüsü ve Okulu gibi müesseseleri ele al
mak istivoruz. 

7X0 
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1938 1948 

Genel bütçe yekûnu yuvarlak rakam 250 milyon 
lira 
Sağlık bütçesi Genel Bütçe yekûnu olarak 8 mil
yon lira (% nispeti 3,1) 
Sıtma mücadelesi: Sağlık bütçesindeki nispeti 
% 15 
Verem mücadelesi: Sağlık bütçesindeki nispeti 
% 0,6 
Trahom mücadelesi: Sağlık bütçesindeki nispeti 
% 3,1 
Zührevi hastalıklar: Sağlık bütçesindeki nispeti 
% 3,7 
Salgın ve sâri hastalıklar nispeti % 1,2 
Eefik Saydam Enstitüsü Sağlık Okulu nispeti 
% 5 
Doğum ve çocuk bakımevi nispeti % 2,8 

İşte arkadaşlar, Hükümet gerekçesinde husu
si bir ehemmiyetle ele alındığı beyan olunan ve 10 
sene evvelki nispetlerin yarısından da düşük bir 
seviyede olduğu tebarüz eden 1948 senesi Sağlık 
bütçesi rakamlarına da dayanarak kuvvetle iddia 
edebiliriz ki, çeşitli Devlet hizmetleri içinde sağ
lık konusu gayet laubali bir telâkki ile e]e alın
makta ve utanarak arzediyorum, geçenlerde mem
leketimizi ziyaret eden Amerikan yirminci asır 
vakfının bir mümessilinin de dediği gibi bu Türk 
milleti; (dünyanın en kötü sıhhi şartları içinde 
yaşıyan bir millet) durumuna sürüklenmiş bu
lunmaktadır. 

Anadolu'da Millî Hükümetin kurulduğunun 
daha ikinci senesinde yani memleketin âkibetinin 
bile taayyün etmediği kararsız günlerde frengi 
mücadelesi hakkında kanunlar, nizamlar vazeden 
yaratıcı bir ruhun ve hattâ on sene evvelki dina-
mizmanın, bugün yerini feci bir atalete terket-
tiğini görmek bu milletin nasibi olmamak lâzım-
gelirdi. 

Arkadaşlar, memleketin en mübrenı ihtiyaç ve 
eksiklerini görmekle affedilmez isabetsizlikler 
gösteren bir telâkki tarzı, sağlık işlerimizde bu
güne kadar memleketin bünyesine uyacak pratik, 
çabuk tedbirlerin bulunmamasına saik olmuş ve 
(mahdut tahsisatla) fakat olağanüstü bir feragat 
ve hüsnüniyetle çalışmaya dayanan müspet su-
nuçları sağlıyamamıştır. Malî ve iktisadi takati 
tüketilmiş ve en esaslı sıhhi tesirleri bile yapamı-
yacak bir duruma düşürülmüş bir memlekette 

Genel bütçe 1 milyar 243 milyon lira 

Sağlık bütçesi 48 milyon lira (% nispeti 3,8) 

Sıtma mücadelesi: Sağlık bütçesindeki nispeti 
% 7,3 
Verem mücadelesi: Sağlık bütçesindeki nispeti 
% 0,3 
Trahom mücadelesi nispeti % 0,85 
Zührevi hastalıklar : Sağlık bütçesindeki nispe
ti %0,7 
Salgın ve sâri hastalıklar nispeti % 2,3 (1947 de 
% 1,7) 
Refik Saydam Enstitüsü Sağlık Okulu nispeti 
% 1,8 

Doğum ve çocuk bakımevleri nispeti % 1,4 

sıhhi kalkınma dâvasını hâlâ kâğıt üzerinde as
tronomik rakamlarla ifadeye uğraşan, dünün 
ve bugünün vebaline karşı bir paratoner gibi kul
lanılmak istenen 10 yıllık sağlık plânının bugün
kü zihniyet payidar kaldıkça bize şimdiki duru
mumuzu bile aratacağı muhakkak olan hayali 
vaitlcri üzerinde bu senelik bu kadarcık durma
yı kâfi görüyor ve oyalayıcı tasarılardan evvel 
realiteye ve zarurete dayanan fiiliyatın sağlık 
reformumuzda esas tutulmasını hatırlatmayı bir 
vazife sayıyoruz. 

Şimdi genel sağlık işlerinin ve hizmetlerinin 
bugünkü durumu hakkındaki düşüncelerimize ge
çiyoruz : Asırlarm bugüne kadar sürükleyip ge
tirdiği sayısız içtimai musibetlerin, yolsuzluk
ların ve salgınların müdafaasız bir hedefini teşkil 
eden köy ve köylü sağlığı meselesini, eğitim ham
lelerinin yambaşmda ve ilk plânda ele almanın 
gelecekteki millî kalkınmamızın ve hattâ bugün
kü varlığımızın ilk şartı olduğunu bir mebdei ha
reket olarak kabul ettikten sonra bütün Devlet 
faaliyet ve hizmetlerinin de bu hedefe tevcihi 
lâzımgeldiği noktasına varmak en tabiî bir netice 
olur. 

Çocuğu ile, kadını ile, erkeğiyle ömrü boyun
ca tarlasında çalışan, silâh altında münevverle
rimizin birkaç misli müddetle vazife gören, ver
gisine ve çeşitli mükellefiyetlere bütün varlığı ile 
muta olan bu vatandaş kitlesine bugüne kadar 
sıhhi müessese olarak ne götürülebildi? 

Hepinizin takdir buyurduğu bu yokluğu, meş-
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İeği icabı daha yakından gören bir arkadaşınız 
olmak itibariyle beyan edeyim ki, bu geniş va
tandaş kitlesi hayatını ve neslini lehdit eden lâ-
yuat hastalıkla hâlâ kargı karşıyadır. Oldukça, 
medeni imkânlara mâlik şehirlerimizi bile zaman 
zaman istilâ eden bulaşıcı hastalıklardan dizan
teri, difteri, menenjit, tifo ve zührevi hasta
lıklar köylümüzün (lâzımı gayrimüf'arıkı) bulun
makta ve maalesef bunların pek çoğu istihbar 
edilemediğinden hekim yardımına da mazhar ola
mamakta ve bittabi resmî istatistiklere de gireme
mektedir. Bu yüzden yıllıklarda, nutuklarda 
okuyup dinlediğimiz korkunç rakamlar emin olu
nuz hakiki faciaların ancak bir kısmını teşkil et
mektedir. 

Durum bu kadar açık ve acıklı olduğuna gö
re; köy sağlık merkezlerini biran evvel ve şimdilik 
çok sade bir teşkilâtla meselâ iyi yetişmiş sıhhat 
memurları ve hemşireler idaresinde kasaba ve 
şehirle irtibatı güç bucak merkezlerinde tesis lü
zumu kendi kendine ortaya çıkmış olur. 

İşte ancak bu işin tahakkukunda birçok ba
sit ve fakat lüzumlu sıhhi tedbirlerin zamanında 
almmasiyle vatandaşın sağlığı korunabileceği gibi 
Çeşitli sari hastalıklarında hekim tarafından va
kit ve zamaniyle haber alınarak salgınların önü
ne geçilebileceği tabiidir. Sıhhat Bakanlığının 
13 ay evvel neşir ve tevzi ettiği sağlık plânının 
memleketimizi ilgilendiren bu en hayati nokta 
üzerinde hâlâ harekete gçemediği ve el'an (Te
sis ve inşaat tekliflerinin) tetkikıyle oyalandığı 
acı bir hakikattir. 

Muasır koruyucu hekimliğin esas dayanakla
rından olan (Umumi temizlik) üzerinde ayrıca 
durmak yerinde olur. Bugün hemen bütün köy
lerimizde ve birçok kasabamızda (Hamam) bu
lunmadığı cümlece malûmdur. Medeni sayılan 
şehirlerimizinin bile mahrum olduğu kanalizas
yondan vazgeçtik, köylerimizin kâffesinde ba
sit hela çukurları kazılması bile âdet olmamıştır. 

Bütün müzahrefat açık akan sularla etrafa 
yayılıp durmakta ve bulaşıcı hastalıklarında ta
ammümüne başlıca sebep olmaktadır. Bilhassa 
uzun yıllardanberi memleketimizdeki vefiyatın 
en yüksek rakamlarını ihtiva eden tifo ve ben
zeri barsak hastalıklarının membaı helâsızlık ol
duğu malûm bir keyfiyettir. 

Biz bu çok zaruri ihtiyaçların temini ve mah
zurların izalesi hususunda Ordu da en küçük bir
liklerin bile basit himmetlerle başardığı sahra ha-
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mam ve helalarının köylerimizde tesisi mümkün 
olduğuna ve bu sayede köylünün ehli hayvanatı 
meyan m d a yeralmış bulunan bit beliyesinin de 
bertaraf edilebileceğine ve köy sağlığı bahsinde 
bu en esaslı eksikliğin kolaylıkla giderileceğine 
kani bulunuyoruz. Yeterki su ve kanalizasyon 
işleri hakkında kati hükümleri ihtiva eden Umu
mi Ilıfzıssıhha Kanunu bugünkü sıhhi teşkilâtı
mız elinde hareketsiz bir halde bırakılmamış ol
sun. 

Arkadaşlar; Yine en küçük köylerimize ka
dar, öz kardeşi kumarla beraber yerleşmiş olan 
alkollü içkilerin tahribatı ve bunların önlenmesi 
hususunda; Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlı
ğının bir fikir sahibi olmadığını ehemmiyetle be
lirtmek isteriz. Halkın bir taraftan iktisadi 
zararına; bir taraftan da sıhhi yıpranmasına baş
lı başına sebebiyet veren bu sosyal beliye ile mü 
cadele şöyle dursun, on yıllık plânın sosyal i j-
yen ve nesil i jy eninin önemini tebarüz ettirmek 
istiyen bir kaç satırı arasında bile bahse şayan 
görülmemesi; konunun ya üzerinde durulmıya-
cak kadar önemsiz telâkki edildiğini yahut da ne-' 
tayiç ve avâkıbı ne olursa olsun mahza bir ge
lir temini zihniyetiyle memleket içinde (içki sü
rümünü) ilk vazifesi sayan Tekel idaresinin sa
tış gayretlerinin ve reklamlarının baltalanaca
ğının düşünüldüğünü ifade etmesi bakımından 
elem vericidir. 

Köylü Sağlığı konusunu konuşurken; köylü
yü hastalıklar kadar tehdit eden diğer bir düş
mandan da bahsetmek yerinde olur: Bugünkü 
sıhhi teşkilâtsızlığımız köylerde hatırı sayılır 
bir mütetabbip zümresi doğurmuş bulunuyor. 
Hemen her köyde yarımyamalak enjektör kul
lanmasını öğrenmiş kimseler mahiyetini bilme
dikleri bir çok ilâçları cüretle istimal etmekte 
ve vatandaşın sakat ve alil kalmasına hattâ ölü
müne sebep olmaktadırlar. Maaleesf suhuletle 
malzeme ve ilâç tedariki yolunu da bulmuş olan 
bu tehlikeli adamlar; yaptıkları muzır hare
ketler mukn bilinde hastalardan bir hekimden de 
fazla ücret istemek suretiyle pervasızca icrayi 
sanat etmektedirler. Uakat bütün tehlike ve 
fedakârlıklara rağmen çaresiz köylü; bu ca
hil türedilere, yakınında başka bir şefkat mü
essesesi bulamadığı için, çar naçar başvurmakta 
ve ( Zaten tesadüfi olan hayatını) teslim etme
ye mecbur kalmaktadır. 

Sosyal dâvalarımızın en önemlilerinden biri 
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olan (Nüfus - Çocuk) mevzuuna geçiyoruz: Yi
ne destebaşı olarak köylü Türk kadım gözümü
zün önünde canlanıyor. Dünyanın bu en velût 
anası, katlandığı Fedakârlıkların mürüvvetini 
görememekte ve enaz altı çocuk doğuran bir 
ana, aucak üçte birini yetiştirebilmektedir. Köy
lerimizde, alelûmum memleketimizde, çocuk ve
fiyatının; genel vefiyatın çok korkunç bir 
nispetini teşkil etmekte olduğu acı bir vakıa
dır. Diğer taraftan yine köy sağlığının ihmali, 
ebesizlik, bakımsızlık ve yolsuzluk gibi muhte
lif âmiller çocuk vefiyatı kadar anne kaybına-
da sebebiyet vermektedir. 

Bu zümre haricinde kalan (Müreffeh şehir 
kadınlarımızın) hatırı sayılır bir kısmı ise ka-
şektik bir güzellik telâkkisinin zebunu olarak 
ve vücutlarının estetik ölçülerinin bozulması en
dişesini duyarak doğurmaktan kaçınmakta ve 
hattâ bu fizyola.jik vazifelerini bertaraf edebil
mek için (Gayrikanuni ve gayrimeşru yollar ara-
niîi) cereyanına sürüklenmektedirler. Git
tikçe artan, ve hemen hergün gazetelere lüle ak
seden, çocuk düşürme suçlarının mahkemeye in
tikal edebilen miktarı şayanı dikkat olmakla be
raber bunların ne kadarının tecziye edildiği ve 
ne kadarının kanundan yakalarını sıyırmağa mu
vaffak oldukları hakkında bir tahminde buluna-
mıyacağım. Pakat Şunu katiyetle söyliyebilirim 

ki: Gayrimeşru ve gayritıbbi (Kürtaj) ameliye
sini bugün (hitan ameliyesi) kadar tamim eden 
ve hekimlik şeref ve haysiyetini de üzerlerinden 
atarak piyasada ahzimevki etmiş olan bu zümre 
nesil gangesteri hiçbir şeyden çekinmiyerek kaba
hatlerini icra etmekte ve hiçte mahrem olmıyan 
fiyat tarifeleriyle, dükkân kılıklı yerlerden tu
tunuzda muhteşem hastanelere kadar, kurduk
ları maktellerde (kaşık) larnıı sallamaktadırlar. 

Bütün bu cinayetler karşısında hâlâ neden ha
reketsiz duruluyor, neden bunların çoğu Confrere 
lik gayretleriyle örtülüyor, ve hikmeti vücutla
rı malûm olmıyan etibba odaları neden harekete 
geçmiyor. Veya geçirilmiyor? 

Ve nihayet Sağlık Bakanlığı nüfus ve sağ
lık siyasetimize kasteden bu zümrenin bertaraf 
edilmesinde hangi esbap mülâhazasiyle âtıl ka
lıyor? Biz bu sahada, değil yalnız Sağlık Bakan
lığına bütün sosyal müesseselere mesuliyet te
rettüp ettiğine kani bulunuyoruz. 

Arkadaşlar, yine nüfus siyasetini şiddetli 
alâkadar eden bir cihet daha var. Serseri ve kimse-
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siz çocuklar... Bugün büyük şehirlerimizin en 
hücra köşelerinden en mükellef caddelerine ka
dar yayılmış olan on binlerce sefil çocuk vardır. 
Bunlar açlık ve sefalet yüzünden daha küçük 
yaştan itibaren her türlü kanun dışı efalin birer 
müntesibi bulunmakta ve her bakımdan sahip
siz bırakılmış bu muazzam güruh; müstakbel de
jenere bir neslin de nüvesini teşkil etmektedir. 

Ne tarafından mütalâa edilirse edilsin bu 
problem, kanaatimizca, bizdeki çocuk vefiyatın
dan da korkunç bir mahiyet taşımakta ve bu çok 
mühmel fakat o derece mühim yara cemiyeti gün
den güne artan bir iştiha ile kemirmektedir. 
Serseri ve kimsesiz çocuklar meselesinin de sos
yal yardım konusu içinde hattâ Millî Eğitim, 
çalışma ve sair alâkalı makamların beraberli-
ğiyle bir (Cihat) olarak ele alınması ve medeni 
milletlerin bu yoldaki metotlarına ittiba ile 
bunların cemiyete faydalı ve müstahsil birer un
sur haline getirilmesi önde gelen memleket ve 
insanlık vazifelerimizdeııdir. 

Nüfus ve çocuk mevzuunda bir kaç cümle ile 
memurlara verilmekte olan doğum ve çocuk 
yardımlarından da bahsetmek yerinde olur. Bizde 
çocuk doğurmanın, gelirle, varlıkla makûsen mü
tenasip olduğu malûmdur. Binaenaleyh sıkışık 
bir durumda olan az gelirli memurlara maaşları 
nispetinde verilen doğum yardımının büyük bir 
ihtiyaca karşılık olmadığı mücerreptir. Bu yüz
den doğum ikramiyelerinin, bu kifayetsizliği 
telâfi maksadiyle ve hiç, şüphesiz yüksek barem 
derecelilerin aleyhine ve fakat hepsine müsavi 
olmak üzere mâkul bir hadde yükseltilmesi ye
rinde bir tedbir olacaktır. Hele çok çocuklu aile
lere yapılan yardımların senelerdenberi eda edi
leni iyen sadaka değerindeki miktarı bugün bir 
levha teşkil etmektedir. 

Hulâsa: Hasretini çektiğimiz bir medeniyet 
seviyesine ancak nüfus çocuk dâvasının müsta
celdi ve ciddiyetle ele alınmasiyle ulaşılabile
ceğine ve zikrettiğimiz iptidai tedbirlerin bu
günkü imkânlar içinde de mühim nispette ta
hakkuk ettirilebileceğine kani bulunuyoruz. 

Koruyucu hekimliğin sosyal sahadaki en mü
him konularından birisi de muhakkak ki okul ve 
işçi sağlığıdır.. Umumiyetle mekteplerdeki ço
cuklarımız sistematik sihhi muayenelerden mah
rumdurlar, bu yüzden okullarda çeşitli bulaşıcı 
hastalıklarla sık sık karşılaşmaktayız; keza ge
niş işçi kütlelerini çalıştıran hususi ve resmî 
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birçok müessese ele sağlığı koruyucu tedbirlerden 
mahrum olduğu gibi, hasta bakımı ve tedavisi 
cihetinden de mühmel bir durumdadır. Bu te
şekküllerin hekimlikleri maalesef, Devletin res
mi hastanelerinde hattâ üniversitelerinde vazife 
almış bir kısmı tanınmış eşhas tarafından bir in
hisar malı halinde elde tutulmakta ve bu zevat
ta kesreti meşguliyetlerinden, aldıkları munzam 
vazifeleri lâyikiyle başaramamaktadırlar. Ve pek 
tabiî olarak da bu ihmal ve lâkaydi okullarda, 
şirketlerde, esnaf teşekküllerinde ve sairede 
vatandaşların muztarip durumda kalmalarına se
bebiyet vermektedir. Binaenaleyh sırf okul ve 
sair toplulukların sağlık murakabelerini yapacak 
müstakil ve mütehassıs etibbayı modern çalış
ma vasıta ve imkânlariylc teçhiz suretiyle fa
aliyete geçirmek Sağlık Bakanlığının ilk vazife
lerinden olmalıdır. 

Bu tedbirlerin bugün memleketimizi ciddî 
bir tehlike halinde saran, verem afetiyle müca
dele bakımından da ne kadar elzem olduğu aşi
kârdır. 

Arkadaşlar, sıhhi teşkilât ve tesisatı en kü
çük komşularımızmkilerle bile mukayese edile-
miyecek kadar zavallı olan memlektimizde verem 
hastalığının günden güne artmakta olması, umu
mi hayat şartlarımızın ne kadar basit ve iptidai 
olduğunun ve açlık ve yoksulluğun ne tahrip
kâr bir seviyeye ulaştığının bariz bir neticesidir. 

Yaşama ve geçim şartları binnispe düzgün
ce bir halk kütlesini içine alan Ankara şehrimi
zin bir hastanesinin röntgen lâboratuvarmda 
1946 senesinde; 1940 dahinden yüzden yüz faz
la, veremli tesbit edildiğini ifade edersem; istih
sal gücü baltalanmış ve türlü iktisadi zorluk
lar altında ezilip kalmış bir köylü kütlesinin ne 
durumda olduğunu tasavvur edebilirsiniz. 

Veremden her sene elli bin kayıp veren ve 
bu rakamın birkaç misli musabı da aramızda 
dolaşan bu âfete karşı ne yapılıyor? 

İstanbul'da merkezîleştirilmiş birkaç verem 
hastanesi ihtiyacın en asgarisini bile karşılıya -
cak durumda değildir. Memleketin dört bir kö
şesinden istanbul'a gelen ve bir şefkat kucağı 
ariyan binlerce hasta, hiç şüphesiz hastaneler
de boş yer bulamadıklarından; hamamlarda, 
kahvelerde barınmakta ve umumi yerlerde bi
rer intan membaı olarak aç ve biilâç sürünmek
tedirler. Bu hastaların modern ve konforlu 
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hastanelerde tedavi edilmelerini herkes arzu 
eder. Fakat bunlar kuruluncaya kadar etrafa 
basil saçan bu zavallılara; hattâ sırf barındırma 
ve tecrit maksadiyle sıcak bir tas çorbası, iyi 
kötü biı* şiltesi olan kışlavâri (melce) 1er kur
mak acaba bugünkü imkânlar ile kabil değil mi
dir? Kanaatimizce bizde verem tedavisine; mil
yonlara nıalolan ve ancak birkaç yüz hastaya 

faydalı olabilen, erzakı ve suyu bile deniz aşırı yer
lerden taşınan Heybeli'deki sanatoryum yerine 
aynı masraflarla birkaç bin hastanın sığınması
na medar olabilecek süsten, gösterişten uzak 
tedavi müesseseleri kurmak suretiyle başlamak 
yerinde olur. 

Birinci Umumi Jlarbde Arabistan cephele
rinde ordumuzda çıkan türlü salgınların (mes
citlerde) cok basit tertibatla bertaraf edildiğini 
yaşlı arkadaşlarımız her halde hatırlarlar. Bi-
naeaııleyh geçmiş tecrübelerden istifade ederek 
ve bugünkü lüzumsuz gururu ve alâyiş zihni
yetini terkederek mütevazi ve zaruri tedbirler 
almak mecburiyeti karşısındayız. Yine bugün
kü teşkilât içinde tamamen faydasız ve verim
siz bir mahiyet arzeden iki yüze yakın muayene. 
ve tedavievinin, bine varan ve ilçelere gelen ha
tırlı misafirlere tahsisi âdet edinilen yatakları 
bu yönde kabili istifade bir hale getirilemez mi? 

Her gün yüzlerce hastanın ziyaretgâhı olan 
verem dispanserlerinin çarşı içel'lerinde ve Eyüp-
sultan'da olduğu gibi okulların yanı başlarında 
kurulınalarmdaki lâubaliliğe de birkaç kelime ile 
işaret ettikten sonra salgın hastalıklar ve bil
hassa verem mücadelesinde büyük masraf istil
zam eden bu konforlu hastaneler ve hâlâ bir 
talimatnamesi olnııyan sanatoryumlardan evvel 
çadır, baraka gibi basit tesisatla çalışmayı kü
çük görmemek itiyadını edinmenin memleketi
mizin bugünkü ihtiyaçları için yegâne çıkar yo) 
olduğunu belirtir ve tahaffuzi tedbirler meya-
nmda bugün bütün dünyanın kıymet verdiği 
(verem aşısı) nın da biran evvel tatbik sahası
na konabilmesi yolunda geç kalan tedbirlerin 
alınması lüzumunu da ehemmiyetle hatırlatı
rız. Bu güne kadar verem savaşını; Devletin 
esaslı bir yardımına mazhar olmadan yalnız ba
şına omuzlarında taşıyan Verem Savaş Deme
ğinin hayırlı mesaisini burada şükranla anma
yı da bir hakşinaslık sayarız. 

Sıtma ile savaş mevzuuna gelince: Genel 
nüfusumuzun üçte birini kontrolü ve tedavisi 
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altında bulunduran Sıtma ile Havas Teşkilâtına 
1948 Bütçesinde ayrılan tahsisat nispeti ma
alesef 1938 senesindeki nispetin bile dunun
da kalmaktadır. 1948 Bütçesinde İm fasla en-
az birkaç misli daha ilâve yapılması gerekir
ken bu hususun ihmal edilmesi bu teşkilâta 
verilen önemi ifade etmesi bakımından şayanı 
dikattir. Bütçeye posta, telgraf muhaberatı 
için 300 000 lira zam konulmasını unutmıyaıı 
Bakanlık; birçok bakımlardan memleket sağlı
ğını, iktisadi faaliyetleri ve bilhassa millî sa
vunmamızı sekteye uğratan sıtma beliyesinin 
1945 senesinde 7 milyonluk olağanüstü tahsi
sat ve faaliyetleri ieabettiren fecaat ve veha-
metini unutur gibi gözükmektedir. Bahusus 
sıtma ile mücadele sahasında ilk hedefi teşkil 
eden bataklıkların kurutulması meselesinin 
nasıl ihmale uğradığı ve teşkilâtın ekseriya 
bir (İlâç tevzi bürosu) mahiyetinde çalışmak 
zarureti karşısında kaldığı hazin bir olay iken 
bü bütçeden mütemadiyen tasarrufa kalkışılması-
si; âkibetinin vehamet ve ciddiyetiyle asla tec
viz edilemez. 

Sıtma mücadelesine taallûk etmesi bakı
mından üzerinde konuşulması gereken bir nok
ta da; mevcut ve mer'i (Küçük say) kanunu
dur. Arkadaşlar; sıtma savaş bölgelerinde 
senede beş günlük bedeni mükellefiyeti veya 
bu müddete tekabül eden nakdî mükellefiyeti 
âmir olan bu kanunun bugüne kadar vatanda
şı eziyete sokmaktan ve iş günlerini gasbet-
mekten başka bir netice vermediği bir haki
kattir. Çeşitli mükellefiyetler altında ezilen 
büyük bir vatandaş kütlesinin sırtına âdilâne 
olmıyan bedenî külfetler yükletilmesi zihniye
tine esasından aleyhtar bulunuyor ve her tür
lü arazi ıslahı ve bataklık işlerinin de Devletçe 
ele alınmasını zaruri görüyoruz. 

Yine bütçenin trahomla savaş bölümünden 
umumi yekûn üzerinde asla müessir olmıyan, 
fakat tahsis edildiği kısımda ademi mevcudi
yeti büyük aksaklıklara mâkes olacak 55 000 
lira tasarrufu da izah etmek kabil değildir. 
Memleketimizin 12 ilindeki 3 milyon vatanda
şımızın yarısından fazlasını kör olmıya mah
kûm eden bu amansız hastalığın kökünün ka
zınması için ayrılan tahsislerde tasarrufu dü
şünmek en hafif tabiriyle bir ilgisizlik mah
sulüdür. 

Velhasıl, millî varlığımızın bölünmez bir 
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unsuru olan genel sağlığı zaıfa düşürecek biı 
gibi sosyal âfetlerle mahallinde savaşan mües
seseler tahsisatından yapılacak tasarruflardan 
doğması muhtemel faciaların, hakikî mesulle
rinin Bakanlık çerçevesi içinde olacağı, be
daheti şimdiden belirmektedir. 

Arkadaşlar, istisnasız bütün memleket hal
kının endişesini celbeden büyük bir derdimiz 
de hastanelerimizin yatak kifayetsizliği ve ida
ri perişanlığıdır. Malûm olduğu veçhile bugün 
hastanelerimiz Devlet, özel idareler ve Beledi
yeler olmak üzere üç ayrı teşekül tarafından 
idare olunmaktadır. Bunlardan Özel İdareler
le, Belediyelere ait hastaneler umumiyet itiba
riyle büyük merkezlerden uzak bulunmakta ve 
her sahada üzerinde ayrı bir ehemmiyette dur
mamız gereken köylü kütlesinin ihtiyaçların 
en çabuk ve en geniş cevap verebilecek bir du
rumda bulunması icabetmektedir. Fakat bu hu
susiyete rağmen bu hastaneler maalesef en çok 
mahrumiyet çeken sihhi müesseseler olmaktan 

kurt ululamaktadırlar. Meşkûr mahallî fedakârlık
larla kurulan bu teşekküllerin kısmı azami; 
tahsisatlarının tükenmesi yüzünden senenin he
men yarısından sonra muztar durumda kalmak
ta veya hasta kabul edememekte veyahut da ta
mamen kapanmak tehlikesiyle karşıalşnıakladıı*. 
Noksan bir iaşe tahsisatı, gayri kâfi personel 
ve materyellerle kuvvetlerinin fevkmda müfit ol
maktan biran bile fariğ olmıyan bu müessese
lere karşı bakanlık en ufak bir nakdî yardım-

| dan da müstağnidir. Bu seneki bütçeye bunlar-
! dan beşinin genel bütçeye alınması için tahsi

sat ayrılmış olmasına rağmen geri kalanlar 
hakkında hiçbir şey düşünülmemiştir. Şimdiye 
kadar bu hastanelerin laşey mesabesindeki yar
dımlarla oyalanmakla ve idarei maslahat edil
mekte bulunması keyfiyeti, özel İdare bütçele
rinin Bakanlıkta esaslı bir tetkike tâbi tutul
madan ve bunların idamesi arzusu gösterilme
den otomatikman tasdik ediliverdiği intibaını 
uyandırmaktadır. 

Devlet hastanelerine gelince: Mevcut hasta
nelerdeki altı bin küsur yatağın yarısından faz
lası İstanbul'da teksif edilmiş olmasına rağmen 
bu şehrin dahi ihtiyacı giderilmiş değildir. Taş
ra has+anelerimizin ise pek bariz yatak azlığına 
bir de hekim ve bilhassa mübrem teşhis ve te
davi vasıtalarının fıkdanı ilâve edilirse bu te
davi müesseselerinin ne kadar müşkül sarflar 
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altında ve bittabi gayet iptidai bir seviyede bo
caladıkları anlaşılır. Birçok illerimizin hastane
leri röntgensizdir. Bundan başka bu çok kıy
metli vasıtaya malik olan bir kısım hastanal eri
mizde de röntgenci bulunmadığından, cihazlar 
âtıl bir halde kalmaktadır. Basit lâbratuar 
muayenelerinin ve tahlillerin yapılamadığı hasta
nelerimizin sayısı maalesef az değildir. Bu lü
zumlu vasıta ve cihazların noksan kalmasmdaki 
sebebi biz, hastane konusunda da işin haricî 
manzara ve gösterdiği cihetine fazlaca meyil 
göstermekte bulunuyoruz. Bu şekilde pahalı bi
nalarda ve mutena bahçeler içersinde kurulmuş 
birçok hastanelerimizin mikroskopsuz ve otok-
lâvsız bir nekhathane manzarası arzetmesi işin 
hazin ve elîm tarafıdır. Arkadaşlar, bugün Va-
şington'daki Kanser Araştırma Kurulunun mu
azzam binalarındaki laboratuarların badana edil
miş âdi kiremitle döşendiğini, fayans lavabolar 
yerine alelade çamaşır teknelerinin istimal edil
diğini, fakat bu sadeliğe mukabil araştırma ve 
çalışma vasıta ve malzemesi için hiçbir şey e-
sirgenmediğini hayretle müşahede eden bir 
Türk hekimine müessese müdürünün verdiği (ne 
yapalım , Amerikan Milleti bize ancak zaruri 
işler için para veriyor) cevabını zikredersem 
ve bu laboratuarlarda da bütün dünyanın en 
vüsatli ve sermayeli tarvayları yapılmakta ol
duğunu tebarüz ettirirsem bizdeki çalışma gay
retlerinin ne kadar ters istikametlerde sevk ve 
idare edilmekte olduğunu canlandırabilirim sa
nırım. 

Hastane konusuna girmişken bir iki nokta
ya daha temas etmek isterim; Bugün bilhassa 
îstanbul ve izmir şehirlerimizde hastane yatak
ları, bir karaborsacı ve simsarlar zümresi yarat
mıştır. Esefle söylüyorum. Bu piyasalarda mu
ayyen ücretlerle muayyen hekimlere arzı hiz
met eden bu komüsyoneular tren istasyonlarında 
ve rıhtımlarda hasta avlamakta berdevamdırlar. 
Halkın hekimliğe olan itimadını kırmakta ve 
meslekin de şeref ve haysiyetini lekelemekte olan 
bu karşılıklı alış verişe şiddetle son vermenin 
bakanlık cümlei vezaifinden olduğunu ehemmi
yetle hatırlatıyoruz. Hulâsa: 

Bu konuda müspet bir sonuca varmak için 
hastane faaliyetlerimizde yalnız mübrem ihtiyaç 
ve hizmetler birinci plânda ele alınmalı, ve bu
gün ihtiyaçlarını iyi kötü temin etmekte olan 
büyük merkezlerden evvel taşradaki hastanele-
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rin İslah ve tevsii suretiyle taşra halkının ya-

ı km mahallerde tedavisini mümkün kılmak saye
sinde büyük şehir hastanelerindeki izdihamı da 
tahfif etmeye çalışmalıdır. 

Hastanelerde çalışan mütehassısların da bü
tün mesailerini hastaneye hasretmeleri bakımın
dan, çok külfetli olmakla beraber, maddeten tat
min edilmeleri lüzumunu şayanı arzu bulduğu
muzu belirtir ve hergün saat 17 ye kadar hasta
neye vakfı vücut eden başhekimlere verilen 
20 - 30 liralık makam ücretinin de vazifenin 
ciddiyetine yakışmadığını hatırlatmak isteriz. 

Arkadaşlar: Hastane konusunda yatak ve he
kim kadar mühim olan (hastabakıcı) meselesini 
de nazarı itibare almak lâzımdır. Biraz mübalâğa 
ederek sÖyliyeyim hastaları adedince hastabakıcı
ları olan garb memleketleri yanında hemşire kad
romuz acınacak bir seviyededir. Bu yüzden mu
tena bir bakım istiyen hastalarımız bile dev
şirme hastabakıcıların elinde kalmaktadır. Mem
leketimizde pek de rağbet görmiyen bu şerefli 
mesleke intisabı artırmak sadedinde her türlü 
propaganda ve fedakârlıkları esirgememek 
icabettiği gibi hemşire yetiştiren mevcut müesse
seleri de biran evvel tevsii zaruri bir keyfiyettir. 
Ve ancak yüksek vasıfta ve yeter miktarda hem
şireye kavuştuğumuz gün hastanelerimiz (fena 
bakım) töhmetinden kurtulacak ve maalesef 
sırf bu yüzden yabancı isimli hastanelere rağbet 
gösteren birçok vatandaşımız da kendi millî mü
esseselerini küçük görmemeye bağlıyacaklardır. 

Memleketimizde sağlık meseleleri konuşulur
ken Hükümet Tabiplerine yer vermemek büyük bir 
isabetsizlik olur. 

Malûmunuz olduğu veçhile talebe yurtlarında 
tıp tahsil eden gençlerimiz, mezun olduktan son
ra 4 senelik bir mecburi hizmeti ifa için muhte
lif yaşama şartlarını haiz ilçelerde Hükümet ta

bipliği yapmaktadırlar. Fakat bunların çoğu 
eczahanesiz, ilâçsız kazalarda didinip dururlar. 
Hele bu mahrumiyetlere bir de muhitin içtimai 
yoksulluğu, meslekî materyallerin fiktanı da in

zimam edince bu gencin nasıl kitabını kapatarak 
kahveye sığındığını tasavvur edebilirsiniz Tam 
4 yıl bu hayata mahkûm edilen genç hekim bu şe
kilde nevmidiye düşerek ve elinde olmıyarak il
mî müktesebatmın mühim bir kısmını kaybet
mektedir. Uhdesine tevdi edilen idari, adlî ve tıb
bî çeşitli mesuliyetler altındaki genç tabibi bütün 
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mecburi hizmeti müddetiııce aynı yoksulluk sah
nesi iyinde bırakmayı; kendisinden beklenen ran
dıman bakımından faideli bulmamaktayız. îşte 
bu mahzurlara binaen Hükümet tabiplerinin yer
lerini iki sene nihayetinde (çalışma ve yaşama) 
şartları daha müsait diğer bir ilçedeki arkada-
şiyle otomatikman tebdil zarureti vardır. 
Taki bu şekilde tâyin etmiş bir programla ne 
kadar müddet ve ne şeraitte çalışacağını önceden 
bilen bir gene hekim memleket hizmetinde daha 
müfit olabilsin. 

Bu şartlar altında çalışan hekimin muvaffa
kiyetini gayretini sıfıra indiren mühim bir dert 
de eczanesizliktir. Bugün memleketimizin 
ilçelerinin mühim bir kısmında ve bazı vi
lâyet merkezlerinde bile eczane mevcut 
değildir. Uzun yıllardenberi halk en müb-
rem. bir ihtiyaç maddesi olan ilâçtan mah
rum bir halde ıstırap çekmekte ve kudreti olan
lar ancak günlerce uzak mesafelerden bin müş
külâtla ilâç tedariki azabına katlanmaktadırlar. 
Bu feci durumun hiç şüphesiz birinci âmili yur
dun ihtiyacını karşılıyaeak nispette eczacı ye-
tiştirilmemesi ve yetişenleri de taşraya çıkaracak 
kolaylıkların gösterilmemesidir. 

Mektepten yeni çıkmış ve henüz kendi başına 
bir iş sahibi olamamış genç eczacıları himaye ve 
teşvik edecek formülleri bulmak ve bunları ka
nunlaştırmak ve eczacı okulunda bugünkü Sko
lâstik hüviyetinden kurtararak müstakil bir fa
külte haline ifrağı çarelerini araştırmak biri di
ğerine tercih edilmiyen lüzumlu sağlık tedbirleri 
meyanmda yer alan hayati bir konu mahiyetini 
almış bulunmakta ve hele bugüne kadar tama
men tersine işliyen ve taşra hesabına hiçbir ka
zanç temin etmiyen (eczaneleri tahdit) babın-
daki kanunu da ortadan kaldırmak ihtiyacı ada
makıllı belirmiş bulunmaktadır. . 

Bu konuda diğer mühim bir mesele de ecnebi 
memleketlerden almakta olduğumuz çok zaruri 
ve mübrem müstahzarların para farkı ve güm
rük tarifeleri sebebiyle fevkalâde artan fiyat
ları yüzünden hastaların çektiği müşkülâttır. 
Senelerce bu ağır yük altında hastalığını tedavi
ye uğraşan yüz binlerce zavallının acıklı duru
muna nihayet verecek çareleri arayıp bulmak 
herhalde büyük külfetleri iktiham edecek işler 
olmasa gerektir. 

Eczane; hastane, hekim mevzuunu kapama
dan askerî hastanelerimizin de yoksul durumunu 
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yalnız hatırlatmakla iktifa eylemeyi ve tebdili
hava verilerek köyüne gönderilen erlere, hiçbir 
müessesenin yardım elini uzatmadığını belirtme
yi yerinde ve faydalı buluyoruz. 

Memleketimizin genel sağlığını ve Milletler
arası ilmî itibarımızı ilgilendiren araştırma ensti
tüleri üzerinde de bir nebze durmak yerinde ola
caktır. 

Dünyanın medeni bölgelerinde çoktan tarihe 
karışmış olan çeşitli hastalıklarla memleketimiz
de maalesef daimi olarak karşı karşıyavız. Bu 
suitalih im izden insanlık ve memleket, için bir te-
fahur hissesi çıkaracak araştırma müesseseleri
miz yok gibidir. Son harb ve salgınlar birçok 
memleketlerde tıp dünyasına yeni terakkiler; ke
şifler getirdiği halde biz sırf bu müesseselerimi
zin yokluğu yüzünden çiçek ve tifüs salgınlarını 
yalnız vefiyat vererek atlatmış ve Türk hekimi
nin sesini duyuracak bir (yeniliği) ortaya çıka
ramamış bulunuyoruz. Binaenaleyh bugün için 
aşı ve serum imalâthanesi durumunda bırakılan 
Refik Saydam müessesesine ilmî bir hüviyet ver
menin ve bu hayırlı müesseseyi lâyık olduğu te
kamüle mazhar kılmanın lüzumuna kani bulunu
yoruz. 

Muhterem arkadaşlar: Çeşitli sağlık hizmet
lerinin ademi ifasını daima malî kifayetsizlik 
mazereti ile tevil ve izah etmek istiyen bir düşün
ceye karşı bugünkü muhassasat ile de mühim 
bir nispette başarılması mümkün hizmetlerin 
belli başlı noktalarını işaret etmiş bulunduğumu
za emin olarak mütalâalarımıza nihayet veriyo
ruz. 

Dr. KÂMİL TDÎL (Maraş! — Aziz arkadaş
ta rım; vakit israfını önlemek için kısaca ve (ineni 1 i 
noktalara temas edeceğim. 

Şimdi konuşulmakta olan Sağlık ve Sosy?d 
Yardım Bakanlığı Bütçe tasarısını tetkik ettiğim 
zaman, bu müessesenin ifa mecburiyetinde bu
lunduğu büyük işleri gerektirdiği masrafları 
karşılıyamıyacak kadar cılız olduğunu ayrıca 
problemlerin önemiyle mütenasip olmıyacak bir 
şekilde fena tertiplendiğini gördüm. 

Bütçenin umumi manzarası şudur : 
Lira 

26 500 000 Memur ödeneklerine; 
13 200 000 Sosyal yardım konularına; 

6 390 000 da koruyucu hekimlik masrafları
na ayrılmıştır. 
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Geçen scneki bütçe konuşmaları sırasında Sağ

lık ve Sosyal Yardım Bakanlığının ana dâvaları 
birçok arkadaşlar tarafından ehemmiyetleri sıra-
siyle açıklanmış bunların biran evvel ele alınması 
temenni edilmiştir. Aradan geçen zaman zarfın
da yapılan işlerde ve Meclise sunulan Bütçe 
tasarısında bu temennilerin nazarı itibara alın
dığını gösteren bir delile de tesadüf etmedim. 

Hemen, hemen her milletin sağlık kurumları 
halk sağlığını koruma işlerini ön plâna alarak 
çalışmalarını ve masraflarını buna göre ayarlar
lar, bizimki ise bütçesindeki tahsisatın ancak 
sekizde birisini bu işe ayırabilmiştir. Hastane 
hizmetlerinden başka bir işi olmıyan, buna rağ
men sosyal yardım adını taşıyan hizmetler için de 
iki misli bir tahsisat istenmiştir. Bu hal sosyal 
yardım işlerinin birinci plâna geçtiğini göster
mez mi? 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının memle
ketimiz bünyesi bakımını çok mühim ve iktisadi 
akisler yapan iki problemi vardır, sıtma ile tra
hom. 

Bu hastalıklar yüzünden kaybedilen iş günleri 
her sene millete yüzlerce milyon liraya maloluyor. 
Halbuki biz bunları lâyık oldukları ehemmiyetle 
ele almaktan hâlâ çok uzaktayız, tki, üç yüz mil
yon lira zararı kurtarma yolunda yapılan hare
ketin bütçedeki aksi üç milyon küsur liralık bir 
mücadele tahsisatı istemekten ibaret kalmıştır. 
Gerek sıtma gerekse trahom mücadele teşkilâtımız 
el'an 1923 te toplanan Sıtma Kongresinde kur
duğu esaslar dâhilinde ve pek yavaş çalışmakta
dır. Maalesef yine o zamanın zihniyetine uyula
rak mücadele elemanlarına değil, murakıplerine 
motorlu nakil vasıtası vermekte devam etmekte
yiz. 

Bu sene miatları doldu diye teşkilât elinde 
mevcut olan iyi, kötü bütün otomobiller Maliye 
Bakanlığına devredildiği zaman, bunların yer
lerinin ne ile doldurulacağı bile akla gelmedi. Be
reket versin birkaç arkadaşın teşebbüsü ile nakil 
vasıtalarını satmalmak üzere bir miktar ödenek 
bulundu. 

Arkadaşlarım; her sene yalnız barsak intan
ları ve bakımsızlık yüzünden birkaç yüz bin va
tandaşı ve çocuğumuzu kaybetmekteyiz. Halbuki 
bulaşıcı ve salgın yapan hastalıklar bölümüne 
konulan para sırf komşu memleketlerde salgın 
yaptığı işitilen kolera korkusu ile Bütçe Korniş-
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yoBiında bazı arkadaşların himmetiyle artırıl
mıştır. 

Her sene 50 - 55 bin insanın ölümünü intacet-
tiğini iddia eden Bakanlığın Verem meselesinin 
halli için bütçeye sadece 150 bin lira ödenek koy-
masi bu para ile vapılacak işin bir bocalama, bir 
gösterişten öteye gecem iveceğini göstermez mi» 
Verem gibi hususi itina ile bakım istiyen bir has-
atlıkla mücadele için sanatoryumlar, nekahetha-
nek-T verem hastaneleri, tecritevleri gibi pek çok 
masraf istilzam eden tesislere'ihtiyaç vardır. Sa
dece hastalığın teşhisi meselenin halline kifayet 
etmez. Çünkü hasta olduğu tesbit edilen vatan
daşların bulaştırmakta oldukları muhitten tecrit
leri gerekir. Yapılan bütün istatistiklerin esas
lı etüdlere istinat etmemesi de başarısız çalışmala
ra yol açmaktadır. Bakanlık maalesef Türkiye'
deki ölüm ve doğum hareketlerini bile lâyıkiyle 
takip edememekte ve yapılan istatistikler hep tah
mine istinadet inektedir. 

Bütütu sağlık programlarının ve organizasyo
nun ıslahı yolunda Bakanlığa verilmiş olan birçok 
raporlar vardır ki; bunların yeri mahzeni evrak 
olmuştur. 

Güya reform yapılıyormuş gibi gösterilerek te
vessül edilen bazı hareketler ise iyilik yerine yı
kıcı tesirler yapmıştır. Meselâ Sağlık İşleri Dai
resi bundan iki sene evvel 3 Genel Müdürlüğe 
ayrılmıştır. Ekonomi Bakanından zararlı olan 
bu bölünme diğer taraftan birbirine girift olan ve 
iş birliği ile başarılması mümkün olan hıfzıssılılıa 
işlerinin ancak aksamasını intaç etmiştir. 

Sıtma, trahom, frengi, verem ve salgın hasta
lıklar gibi mücadelesi tamamiyle birbirine bağlı 
işler içinden sıtmanın ayrı bir umum müdürlük 
halinde çekilip çıkarılması esasen ayrı üniteler 
halinde çalışmıya alışmış Sağlık teşkilâtının yar
dımlaşma imkânlarını da ortadan kaldırmış ve 
binaenaleyh zararlı olmuştur. 

Programda ve İstatistik Umum Müdürlüğü
nün çalışmaları kendisine tahsis edilen mütevazı 
rakam gibi cılızdır. Bu şubeye, senede kaç 
çocuk doğmuştur, ne gibi hastalıklar nerelerde ve 
el'an senede kaç insan, hangi sebeplerden ölüyor, 
ortalama yaş nedir? Diye sorsanız alacağınız ce
vaplar tahminlerden başka birşey değildir. Nü
fus sayımlarının neticelerinden çıkarılan rakam
lara göre senede 7 - 800 bin çocuk doğer. 500 -
550 bin insan ölür. Bu ölümlerin ekseriya üçte 
birisi bir vasma kadar olan çocuklardır. Muh-
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telif bölgelerde mahalli şartlara tâbi olarak 
bin doğumda 120 - 400 nispetinde ölüm görülmesi 
bu tahminlerin mesnedidir. 

Her sene vukuu iddia edideıı 50 bin verem
den ölüm ise bir milyon 900 bin nüfusu ihtiva 
eden 25 büyük şehirde tesbit edilen 5 000 ölümün 
umum nüfusa nispet edilmesiyle elde edilen hata
lı bir istatistiktir, 

Şehirlerin bünyesi sıhhi ve iktisadi durum; 
Hastane ve mütehassıs hekimlerin buralarda

ki kesafeti yüzünden vâki olan bulaşma ve hasla 
akınlarının bu netice üzerinde müessir olduğu 
muhakkak iken nazarı itibara alınmamıştır, 

Birçok yerlerde muhtelif salgın hastalıkların 
zuhuru iş işten geçtikten sonra haber alınır ve ta-
biatiyle bütün istatistikler uydurma olur. 

Sağlık teşkilâtı organlarının pek çoğunun za
yıf elemanlardan teşekkül ettiği bir hakikattir. 
Bunda başlıca âmil hekimlerin ihtisas kanunu
nun akisleri, yani her genç hekimin mütehassıs ol
mak sevdası ve bunu temin için her çareye baş
vurması, mecburi hizmetleri zamanında verildik
leri vazifeleri seve, seve ifadan kaçınmaları ve
yahut sevmedikleri işlerinden bezginlikleri yü
zünden Sağlık teşkilâtımızın başarılı, bir foksiyo-
nuna maalesef rastlıyamıyoru?. 

Sağlık teşkilâtı organlarının ilmî ve idari 
bakımlardan zaif olmalarının mühim sebeple
rinden birisi de yersiz ve isabetsiz nakil ve tâ
yinlerdir. 

Hekimlerin bir çok defalar ve ihtisasları dı
şında vazifelere tâyini, yüksek ihtisas yapmak 
üzere yabancı memleketlere gönderilen kıymetli 
ilim, adamlarının dönüşlerinde tâyin edilecek
leri yerlerin evvelden hazırlanmaması ve bun
ların bir çok sürprizlerle karşılanması gibi hal
lere Sağlık Bakanlığı bünyesinde sık sık tesa
düf edilir. 

Meselâ Sağlık Bakanlığının Sağlık İşleri dai
resinde düne kadar kendi ihtisasları ile taban 
tabana zıt bir şekilde iki kıymetli operatörümüz 
vazife görmekte idi. Bu dairenin Umum Müdür 
muavini bu arkadaşlardan birisidir. Yine bu 
zihniyet yüzünden Refik Saydam Enstitüsünün 
Avrupa ve Amerika'da yetişmiş elemanlarından 
kısmı âzami elden çıkmış bulunmaktadır. 

Hıfzısıhha okulu gibi memleketin koruyu
cu hekimlik elemanlarını yetiştirecek problem
leri inceliyerek Sağlık teşkilâtına akıl hocalığı 
edecek olan mühim bir müessese Bakanlıkça sa-
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dece bir üvey evlât hattâ bir baş belâsı telâkki 
edilmiş durumdadır. Binası, lâboratuvarları Anka* 
ra Tıp Fakültesine verilmiştir. Esas kadroda bu
lunması gereken ve kendilerini bu işe vakfede
cek öğretim heyetinden mahrumdur. 

Yarın için muhteşem bir Sağlık plânı ile hu
zurunuza gelmek tasavvurunda bulunan Sağlık 
Bakanlığının ihzarı çalışmaları bu okulun bir tek 
oda ve lâboratuvarlarında rasgele devşirilmiş, 
yirmi hekime üç ay süre ile verilmekte olan üs-
tünkörü bir kurstan ibarettir. 

Velhasıl neresinden tutsanız sarsıntılar ge
çiren ve devamlı bir surette inhitata doğru gi
den bu müessesenin Amerika gibi zengin bir 
memleketin mensubu mütehassıslarının bile 
ancak bir hayal, tatlı bir rüya olarak telâkki et
tiği bir millî Sağlık plânı vardır. 

Bu plâna göre yedi büyük bin tane küçük 
Sağlık merkezi müstakbel Sağlık teşkilâtının 
esasım teşkil etmektedir. Küçük merkezler için 
iki hekim birer ziyaretçi hemşire, ebe ve Sağlık 
memuru derpiş edilmiştir. Bugüne kadar her
hangi bir hekimin tâyin olunabildiği dört yüz 
hükümet tabibliği kadrosunu doldurmaktan âciz-
kalmış olan Bakanlığın hususi bir yetiştirmeye 
tâbi tutulması, gereken Sağlık merkezi hekimle-, 
riylo diğer elemanlarını nereden tedarik edebi
leceğine bir türlü aklım ermiyor. Hele yedi bü
yük merkezde açılacak hıfzıssıhha enstitüleri 
elemanları nereden gelecek. 

Refik Saydam Enstitüsü 1935 de açıldığı za
man ihzari çalışmalar ve mevcut bazı mütehas
sıslar ve yabancılar sayesinde iyi, kötü işliyebi-
lecek bir duruma zorla getirilmişti. Bugün bu 
enstitünün kıymetli elemanlarından ancak 
dördü kalmış üst tarafı bakanlığın tutum tarzı 
yüzünden birer birer teşkilâttan uzaklaşmıştır. 
Halen müptedi, tecrübesiz elemanlar eline düş
müş olan böyle bir müessese göz önünde durur
ken diğerlerinin binalarının tamamiyle boş ka
lacağına şüphe yoktur. Halbuki mutasavver 
plâna göre 600 küsur milyon Ura tesis masraf
larına ve her sene 94 milyon Ura da yönetim gi
derlerine ihtiyaç gösteren bu plânın kuvveden 
fiile çıkarılması mümkün olsa bile 10 sene sonra 
millete enaz bir milyar liraya mal olacaktır ki 
bunu tediye imkânından mahrum bulunmakta
yız. Boş kalacak olan binalar inşası yerinde de
ğildir. Ve paraya yazık olur. 

Çak teıne&ni ederim, ki geoA ayı» esaslarda-
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İnlinde yani Sağlık merkezleri sistemiyle çalışa
cak daha mütevazı ve realize edilmesi mümkün 
bir plânla Sağlık Bakanlığı ortaya atılmış bulun
sun. Bif taraftan bu işleri yapadursun diğer 
taraftan da mevcut teşkilâtın tensikı daha iyi ve 
işini benimsiyen elemanlar tedariki, modern tek
niğe uygun bii" çalışma sisteminin kurulmasına 
da himmet etsin. Sağlık plânı vadiyle bizim 
avunmamız imkânı olmadığı gibi teşkilâtın da | 
kendi kendini ıslâhı kabil di i'. Harekete geçmek 
gerekir. 

Azıcıkta Eczacı ve müstahzar işlerimize temas 
edelim. 

(Yeter sesleri) pekâlâ. (Alkışlar)., 
İHSAN ŞERİF ÖZGEN (Kütahya) — Arka

daşlar, Sıhhat Vekâleti Bütçesinin tetkiki mü
nasebetiyle memleketin en mühim dertlerinden 
birini teşrih etmek istiyorum. 

Ticaret Kanununda serbest meslek erbabı di
ye gösterilen eczacıların vaziyeti maatteessüf bu 
tâbirle taban tabana zıd bir durumdadır. Sıhhat 
Bakanı nazarında bu meslek âdeta meşhur De
ve kuşu mesabesindedir. Bakanlık işine geldiği 
zaman bu mesleki deve telâkki ederek yük vurmak
ta ve istediği zaman kuş telâkki ederek uçmasını 
ele almaktadır. Bakanlığın üvey evlâdı bile duru
munda olmıyan bu teşekkülün bakanlığın teklif et
tiği bütçeyi tetkik edersek Bütçe Encümeninin de 
acı bii' şekilde tebarüz ettirdiği gibi bu meslek hak
kında bütçede hiçbir noktaya tesadüf edileme
mektedir. 

Yurdun altı il merkezinde ve 262 ilçesinde 
bugün eczane yoktur. Buradaki vatandaşların 
ıstırablarmı ve ilâç tedariki hususundaki müş
küllerini uzun uzadıya izaha lüzum görmüyorum. 
Bunun ne olduğunu hepiniz takdir edersiniz. 
Acaba bunun sebepleri nedir? Eczacı Mektebine 
bugün için hiç talip bulunmuyor. Günkü giren
ler bir istikbal görmüyorlar ve mezun olanlar da 
bu mesleke girdiklerine nadim olmaktadırlar. 
Çünkü eczane açmak için vâki müracaatları en
vai türlü müşkülâtla karşılaşmaktadır. Vekâlet 
eczane açmak haklarını talipler arasında ayarla
mak için şu bir buçuk sene zarfında dört defa 
şekil değiştirmiş ve her defsmda birbirine uy- " 
mıyan hükümler koymuştur. 1945 senesindenberi 
dört defa değişen bu kararlar gösteriyor ki, bü
tün işimizde olduğu gibi maalesef bunda da is
tikrar yoktur. Vekâlet her defasında işine geldi
ği- gibi-daha "doğrusu açılacak eczanenin kime 
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ruhsatını vermek istiyorsa o zatın durumunu göz 
önüne almış ve bu hakkı verebilmek için prog
ramını o şekilde ayarlamıştır. 

Bugün Amerika Hükümeti vilâyetlerde ec
zane açabilmek için evvelâ beş sene kazalarda ec
zacılık yapmayı şart koymuştur ve kanunları
nı ona göre tanzim etmiştir. Beş sene kazalarda 
eczacılık yaptıktan sonra vilâyetlerde vâki olan 
münhailere kazalardan açılış sırasiyle nakletmek
tedir. Acaba bu iş bizde tatbik edilemez mi? 
Zannedersem pek yerinde bir iş yapılmış olur. 

Halbuki hal bizde böyle değildir. Bizde mek
tepten çıkmış ixcne arkadaşlar dururken emek
liye ayrılmış artık istirahata muhtaç yüksek ma
aşla tekaüt olmuş arkadaşlara eczane açmak 
hakkı verilmektedir. İşte şu bir sene zarfında 
yalnız Ankara şehrinde 6 aded ruhsat bu şe
kilde verilmiştir. 

Görülüyor ki, Sıhhat Bakanlığı bu hususta 
katî bir prensipe sahip değildir. Ümit ederim ki, 
bu iş 3rakın bir zamanda kati bir şekil alır. 

Bundan başka bir de meslekdaşlarm vaziyeti
ni baltalıyan İktisadi Devlet Teşekküllerini ele 
alalım. 

İktisadi Devlet Teşekküllerinde bir ebeye 300 
lira maaş verildiği halde bir eczacıya 170 lira 
tahsis edilmektedir. Bu müessesat mesul eczacısı 
olmadığı halde kanun hükümlerine aykırı olarak 
eczane işletiyorlar. Eczacılar Kanunu kendi me
mur ve müstahdem inine meccani ilâç vermek şar-
tiyle belediye ve şirketlere eczane açmak yetkisini 
vermiştir. 

Fakat bu müesseseler bu yetkiyi suiistimal 
ediyorlar. Memur ve müstahdeminine bedeli mu
kabilinde ilâç voriyor. Halbuki ancak bedeli 
mukabilinde ilâç satmak hakkı serbest, piyasa ec
zanelerine kanunen verilmiş bir haktır. Bunun 
önlenmesi de kanun hükümlerine aykırı bir ha
reket değil bilâkis kanun hükümlerinin yerine ge
tirilmesidir. 

Eczacıların en mühim dertlerinden biri de 
Etibba Odaları meselesidir. Bu hususta yalnız ec
zacıların değil bütün etıbbanın müşteki olduğu
nu söylersem hakikati ifade etmiş olurum. Bu te
şekkül bu arkadaşlara ve meslekdaşlara ne yap
mıştır! Meslekdaşlarm hangi dertleriyle alâkadar 
olmuştur. Bu harb yılları içinde hastaların inim 
inim inlediği, dertlerine deva bulamadığı sıra
da bu teşekkül hangi ilâcın hariçten teminine ta
vassut etti? • 
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Mesiekdaşlarm ilmî bakımdan hiç olmazsa 

istifadelerini temin zımnında velevki ufak bir 
kıta da olsun bir broşür mü neşretti? Maalesef 
bunların hiç birisini görmedik. Ancak mecburi 
bir aidat daha doğrusu âdeta zeciye vermek zo
rundayız. Bu teşekkül hakkı kanunisi olmadığı 
halde sıhhat müdürlüklerini vasıtai icraiye gibi 
kullanıyor. Her hafta bir sürü yazı geliyor. 
Sıhhat müdürlükleri bunları takip ve tamim 
ile fuzuli yere vakit israf ediyorlar. Ve meşgul 
oluyorlar. Eğer bu yazıları tetkik ederseniz bi
laistisna heyeti umumiyesi aidat tahsili ve takibi 
hakkmdaır. Bunun haricinde 20 senedir bir ya
zıya tesadüf etmedik. 

Arkadaşlar; bu işin daha garip safhasını siz
lere arzedeyim: 

Tababet ve şuabatının tarzı icrasına ait ka
nun 1928 senesinde neşreildiği zaman eczacıları 
dairei şümulüne almamıştır. Bilâhara ek bir ka
nunla eczacılara da bu kanun teşmil edildi. Fa
kat idare heyetine üye olmamak şartiyle. Bu 
nasıl bir mantıktır? Bir teşekküle dâhilsiniz, 
aidat veriyorsunuz, oy veriyorsunuz. Fakat ida
re heyetine seçilmek hakkınız yok. Bu ne de
mek, böyle şeyi hangi cemiyette ve hangi te
şekkülde görürsünüz? Nihayet bu teşekkül iki 
meslektaş arasında çıkacak ihtilâfları halledecek 
fakat verdiği hüküm, katî değil, tarafeyn mah
kemeye müracaatda muhtardır. 

Görülüyor ki, verecği hüküm bile katî olmı-
yan bu teşekkülün hikmeti vücudu anlaşılama
mıştır. 

Taksimatı mülkiye itibariyle memleket bir
kaç etibba odası mmtakasma ayrılmıştır. Lüzu
mu anında bu mmtaka merkezlerinden gönderi
len ve cetveldeki isimleri hizasına işareti mah
susa konan zevatın idare heyetine seçilmesi için 
oy verilmesini âmir bulunan bir tamim gelir. 
îşte bu tâyin ve tesbit edilen zevat idare heye
tini teşkil eder. Ve etibba odasının merkezinde 
icrayı saltanat ederler. Her sene bütçelerini 
tetkik ederseniz masraf kısımları hakkı huzur, 
kırtasiye, ve sair bina masraflarından ibarettir. 
îşitiğime göre Sağlık Bakanlığı bu kanunu ye
niden tetkik ediyormuş. înşaallah bu defa da
ha âdil ve meslekin terakki ve tealisine imkân 
verecek ve meslekdaşlarm dertleriyle uğraşacak 
bir teşekkülle karşılaşırız. 

Arkadaşlar; Sağlık Bakanlığı harb senele-
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rinde müşterilerinin ilâçlarını temin için kıvra
nan eczacıların hiçbirinin derdiyle alâkadar ol
madı. Daima bu meslek kendi dertleriyle baş 
başa bırakıldı. Bakanlığın bu meslek üzerinde
ki bugünkü durumu da hâlâ alâkasızlıkla devam 
etmektedir. Bunun en bariz bir misalini takdim 
edeyim. Türkiye'de tıbbi pamuk imal eden bir
kaç fabrika vardır. Bunlar piyasanın Akala 
denilen en iyi cins pamuklarını işlerler. Mem
leketin ihtiyaçlarını bu suretle karşılıyarak ima
lât yaparlarken Ekonomi Bakanlığı bu pamuk
ları mensucat işlerinde kullanacağını ileri süre
rek fabrikaların elinden alarak yerine Ziraat 
Bankasının elinde bulunan en kötü cins pamuk
ları vermiştir. Memleketin sıhhi ihtiyaçlarının 
en başında gelen ameliyathanelerimizi piyasa
nın en fena pamuklariyle karşı karşıya bırakmış
tır. Doktor olmaya hiç lüzum yok. Bunu hepi
niz pekâlâ bilirsiniz ki, yaralar en temiz pa
muklarla daha çabuk iltiyampezir olur. îşte 
bu fena pamuklarla karşı karşıya kalan fabrika
lara alâkadar olan olmamıştır. 

Ekonomi Bakanlığı fabrikalara yüzde on be:; 
kâr veriyor. Fena pamukları temizlemek için ya
pılan ameliye neticesinde bu pamukların ver

diği fire çok zarara baliğ olmakta ve yüzde on 
beş kâr bu fireyi bile karşılıyamamaktadır. Fab
rikalar zarar ettiklerini ileri sürerek Ekonomi 
Bakanlığından fiyatın artırılmasını istiyorlar. 
Ekonomi Bakanlığı reddediyor. Sıhhat Bakan
lığına vâki müracaatları da semeresiz kalıyor. 
Bakanlık bu işe lâkayıt kalıyor ve tababete iyi 
pamuk lâzım olduğu hakkında hiçbir teşebbüse 
geçmiyor aradan bir müddet geçtikten sonra 
11 . VI I . 1947 tarihinde imal edilen pamukla
rın kodekse aykırı olarak imal edildiğini ve bu 
pamukların tababette kullamlamıyacağmı be
lirterek hariçten pamuk ithali düşünülüyor ve 
İstanbul'da bir eczacıya 20 ton pamuk ithaline 
müsaade veriliyor. Bu arkadaş bu işi beceremi
yor çünkü iş ehline verilmemiş ve esasen her
hangi bir şahsın getirilmesi de matlup değildir. 
Bunun üzerine Doğan Sağlık Şirketi ortaya çı
kıyor ve pamuk ithal ediyor. Yerli pamukları
mızın kilosu müşteriye dört liraya satılırken bu 
ithal edilen pamuğun kilosu 16 liradır. Beri ta
raftan Eczacılar Cemiyetinin feryadı, gazeteler 
neşriyatı ve bir sürü dedikodular karşısında bu 
şirket pamukları piyasaya arzedemiyor. Sağlık Ba
kanlığına hastanelerine alması hususunda vâki 
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müracaatı da bıı dedikodu karşısında pahalıdır 

diye reddediliyor. Pamuk, Doğan Sağlık Şirketinin 
elinde kalmıştır. Artık ihraç çareleri aranıyor işte 
bu sırada Irak Hükümeti bizden 6 ton pamuk isti
yor. Yekten Dağaıı'm ihraç etmesi muvafık de
ğildir. Binaenaleyh evvelemirde İstanbul piya
sasını haberdar etmek lâzımdır. 24. X . 1947 
gününde İstanbul Sıhhat Müdürlüğü vasıtasiyle 
iş piyasaya arzediliyor. 

Esasen piyasada kimsede pamuk yok, memle
ket ihtiyacı bile müşkül durumda iken nereden 
pamuk bulup ihraç edeceğiz. Ancak bunu yapa
cak tek bir müessese var o da Doğan Sağlık Şir
ketidir. Görülüyor ki, Vekâlet tamamen bir 
memleket işi olan bu işte de lâkayıt kalmıştır. Yi
ne bu meyanda bazı misaller daha vermek iste
rim. Toz sulfoguvanil yalnız Amerika 'da istihsal 
edilmektedir. Eldeki mevcut fiyatlara nazaran 
Amerika'dan ithal edilecek olan bu tozun fabri
kasyon masrafı da ilâve edilirse kilosunun 30 
liraya malolacağı meydanda iken Amerika'dan toz 
sulfaguvanili alarak komprime şekline sokan İs
viçre'de kâin Vander Fabrikasından beher kilo
su 140 liraya mubayaa edilmiştir. Arayerde 
İsviçre fabrikaları fuzuli olarak açıktan beher ki
loda 110 lira kazanmışlardır ki, ithal edilen mik
tar üzerinden 600 000 lira Vander Fabrikasına ka
zandırılmıştır. Kızılay tarafından ithal edilen 
bu ilâç Bakanlığın emrinyle çocuk Esirgeme Ku
rumuna devredilmiştir. Görülüyor ki, fahiş bir 
fiyatla mubayaa edilen bu işte 600 000 lira gibi 
muazzam bir para fuzuli yere harice gitmiştir. 

Keza kilosu 145 liraya alman toz kin inlerin 
beher kilosuna iki lira masrafla yerli lâboratu-
varlarımız tarafından komprime yapmak imkânı 
varken hariçten kilosu 211 liraya komprime kinin 
ithal edilmiştir. Bu suretle kilo başına 61 lira 
fuzuli yere harice gitmiştir. Bunun heyeti umu-
miyesi ise 200 000 liradır. Ötedenberi gerek Dev
let kininleri ve gerekse Kızılay kininleri yerli 
lâboratu varlarımız tarafından yapılmaktadır. 
Bugün yerli işçilerimiz iş bulamazken ve lâbora-
tuvarlarımız işsizlikten şikâyet ederken hariç işçi
lere ve lâboratuvarlara iş vermek ne dereceye 
kadar doğrudur. Bunu yüksek takdirinize bırakı
yorum. 

Kızılay tarafından Amerika'ya bir memur 
gönderiliyor. Onüç ay geziyor dolaşıyor bir sü
rü harcırah alıyor. Buna rağmen 011 üç ay sonra 
memlekete ne getirmiştir, bilimisiniz ? Yegâne 
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getirdiği şey 32 santigramlık biklör hidrat dö-
kinin ampulüdür. Ve hem de bu ampullerin tane
si 82 kuruşa getirilmiştir. Toz kinin dâhilde am
pul yapılsaydı 50 santigramlık olmak şartiyle 
masrafları da kârıda dâhil olmak üzere beher am
pul 30 kuruşa satılırdı. Bunun en bariz misali 
inhisar İdaresinin yaptırdığı ampullerdir. İnhi
sar İdaresi ampullerini Türkiye'de yaptırmıştır. 
Hem yerli lâboratu varlarımız iş bulmuş ve hem de 
maddei müessire itibariyle daha 18 santigram 
fazla olduğu halde beher ampulü 30 kuruşa 
vermiştir. 

Görülüyor ki, .yine bu suretle birçok dövi
zin harice gitmesine sebebiyet verilmiştir. Sağ
lık Bakanlığının bu işle yakinen alâkadar olması
nı gönlümüz cidden arzu etmektedir. 

Arkadaşlar; Sıtma ve frengiye ait ilâçlar ile 
bu grupa yakın daha birtakım ilâçların Kızılay 
Monopoluna alındığı cümlenin malûmudur. 

Kızılay Monopolü bu memleket işinde faide 
yerine zarar vermektedir. Ilarb yılları içinde ki-
ninsiz kalmamızın başlıca âmilleri ozamanm Hü
kümetiyle beraber Kızılay olmuştur. 

Eğer Monopol olmayıp serbest ithal imkân
ları olsaydı tüccar menfaati icabı bunu vaktiyle 
düşünür tedbirler alır memleketi kininsiz koymaz
dı fakat Kızılayla beraber Hükümetin memur zih
niyeti buna imkân vermemiştir. 

Memlekete hayır işlerinde büyük hizmetleri 
dokunan Kızı kıyın memleket çapında yaptığı hiz
metleri şükranla anarını. Yalnız bir hayır ve bir 
insaniyet müessesesi olan bu müessesenin bu gi
bi ticaret işlerinden kazanacağı meblâğdan daha 
fazlasını Türk Milleti kendisine her vakit temin 
eder. Binaenaleyh Kızılayı esas gayesiyle meş
gul edelim ve Monopolü kaldırarak ithalâtın di
ğer ilâçlar misilli! bırakılması çok yerinde olur. 

Arkadaşlar; yine bütçe tetkikatmda Kodeks 
Komisyonu masrafları olarak bir miktar meblâğın 
konduğunu ve bu suretle bu sene Kodeks Komis
yonunun teşekkül edeceğini öğrenmiş bulunuyo
rum. 

Bundan evvel iki defa teşekkül eden bu komis
yona esefle arzetmek mecburiyetindeyim ki, an
cak bir eczacı üye alınmıştır. Meslek hayatının 
uzun tecrübelerinden istifde etmek ve çıkacak 
kodeksi bilfiil tatbik edecek olan eczacıların bu 
komisyonda yeralmaması ehemmiyetle üzerinde 
durulmasL greken bir konudur. 
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Bu komisyonun eczacılardan teşekkül edilme

si fikir ve kanaatindeyim. 
Arkadaşlar; meslektaşlarımın şu son günlerde 

en mühim konusu olan ve günlerce gazetelerde ve 
şurada burada dedikodu mevzuu olan müstah
zarat işlerine geçiyorum. 

Yerli müstahzaratımız 15 sene evveline kadar 
birkaç adedten ibaretti, gün geçtikçe çoğalmış ve 
bugün adedi yüzlereeye varan ve hakikaten mem
leket içinde bir varlık olan ve en iyi tekâmül 
etmiş bir ilâç fabrikasyonu haline gelmiştir. Ve 
göğsümüzü kabartmaktadır. Fakat Bakanlık 
bunları himaye yerine baltalamaktadır. Bunun 
için evvelâ gümrük tarifesini tetkik edelim. 

Müstahzarat % 5, €/c 25, c/c 50 olmak üzere üç 
pozisyona ayrılmıştır. 

1. — c/c 5 pozisyona dâhil olanlar serom ve 
aşılar gibi memlekette imal edilemiyenler veya 
çok muhtaç olduğumuz madde ve müstahzarlardır. 

2. — % 25 likler ise fazla ihtiyacımız olını-
yan maddelerdir. 

3. — % 50 likler ise hiç ihtiyacımız olun yan
lardır. 

Fakat, bu sınıfları birbirinden ayıran farklar 
her nedense ve zamanla dejenere olmuş ve bu nis
petler birbirine karışmıştır. Bu suretle % 25 
ten bazıları % 5 lik tarifeye ithal edilmiştir. 
Halbuki bunlar fazla ihtiyacımız olmıyan mad
delerdi. Sadi Konuk Bakanlığı zamanında bu işi 
ele alarak tekrar tasnif ettiriyor, yeniden karara 
raptettiriyor. Bu ara Oümrük Umum Müdür
lüğü alâkadarlara bir kolaylık olmak üzere bir 
liste neşrediyor. Yeni liste Oümrük Umum Mü
dürlüğü tarafından neşredil diği zaman feryat ve 
şikâyetler yükseliyor. Müstahzar şeklinde olan: 

Sül fa mitler; 
Hormonlar; 
Vitaminler; 
Kalsiyum ampulleri; 
Karaciğer hülâsaları. 
% 5 tarifeye ithal ediliyor. "Halbuki bu müs-

tahzıratm yerlileri vardır ve maddei iptidaiyeleri 
c/f. 15 gümrük resmine tâbidir. Ecnebi işçi tarafın
dan ihzar edilen ve onların karnını doyuran 
bu müstahzaratın ithalinde % 5 gümrük resmi 
alınıyor. Diğer taraftan her türlü emeği Türk 
işçisi tarafından yapılan ve yevmiyesi ve her 
türlü masrafı da dâhilde kalacak olan bu nevi 
yerli müstahzaratın maddei iptidaiyesi r/f 15 
gümrük resmine tâbi tutuluyor. 

Görülüyor ki, yerli lâboratLivarlarımız hima
ye değil bilâkis terakki ve inkişafları önlemek 
üzere engellerle karşılaşıyor. 

Diğer taraftan Tababet ve Şuabatı Kanuni 
hükümlerine dayanan Türkiye eczacılık ve tıbbî 
müstahzara tç.ıhğı bu kanun hükümleriy
le Türk Üniversitesinden mezun olmak 
ve Türk tebaasından bulunmak şart iyi e 
kayıtlanmıştır. Böyle kanuni bir müey
yide olmasına ilâveten 3 . VIII . 1936 tarihinde 
merhum Refik Saydam'm Sağlık Bakanlığı za
manında Heyeti Vekile bir karar ittihaz etmişti. 
Bu da o vakit memlekette bazı ecnebi firmaların 
lâboratuvar açması talebinden ileri gelmiş ve 
bunun üzerine İktisat Vekâleti Sıhhat Bakanlığı 
ile elbirliği yaparak ve Şûrayi Devlet Tanzimat 
Dairesinin de fikir ve mütalâası alınarak Tür
kiye'deki yerli tıbbi müstahzarların . tutunabil-
mesini sağlamak için ecnebi firmaların Türki
ye'de lâboratuvar açmasına veya bu ecnebi fab
rikalar ile ortak olunmasına ve bu gibi müstah
zarların Türkiye'de yapılmasına müsaade edil
memişti. Ve kanun hükümleri bir defa daha te
yit olunmuştu. 

Tşte 2/5127 sayı ile neşredilen bu karar o 
gündenberi ecnebi firmaların vaziyetini böyle tes-
bit etmişken 24 Eylül 1947 tarihinde 9096 sayılı 
kararname ile eczacıların bu hakkı reffediliyor 
ve ecnebi firmalara Türkiye'de lâboratuvar aç
mak veya ortak olmak hakkı veriliyor. Acaba 
bu kararın kaldırılmasına ne lüzum vardı? 

İlk kararname neşredildiği zaman memleket
te adedi gayet mcahdut bir iki yerli müstahzarat
tan başka müstahzar olmadığı ve ihtiyacımız 
son derecede olduğu bir zamanda bile mahza 
meslekin terakki ve taalisi için bu karar istihsal 
edilmiştir. Halbuki bugün ecnebi müstahzaratın 
fevkinde bile diyebileceğim birçok yerli müstah
zaratımız varken bir sürü dövizimizin harice git
mesine ve Türk Eczacılığının ölüme mahkûmiye
tine, işçilerimizin işsiz kalmasına sebep olacak 
olan bu son kararı almak hiç. de yerinde olmıyan 
bir şeydir. Bu kararın ref'i bu işlerle çalışan 
arkadaşlarla ve hattâ binlerce lira sarfile vü
cuda getirilen lâboratuvarları müthiş zarara so
kacağı gibi mesleke olan rağbetsizliği bir kat 
daha artıracak, meslekin istikbalini baltalıyacak 
olan bu karar karşısında Sıhhat Bakanlığı ilerde 
bugün tek tük bulduğu hastanelerine eczacıyı İm
lam lyac aktır. Recep Peker Kabinesinin gider 
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ayak ve alelacele verdiği ve hattâ Şûrayi Dev
let Tanzimat Dairesinin Umumi Heyetinin mü
talâası hilâfına olarak Lozan Muahedesine aykırı 
ve kanunları ayak altına alan bu karardan Hasan 
Saka Kabinesinin biran önce dönmesini memleket 
hesabına faydalı olacağını tebarüz ettirmek mec
buriyetindeyim. Hâdise bir memleket davası
dır. Lozan'da kazanılan bu hakkı hiç kimseye 
veremeyiz. Yeniden başka nevi ve şekilde kapi
tülâsyonlar ihdas edemeyiz. Bir meslekin bakası, 
istikbali, ekmeği bir takımı indî telâkki ve mü
talâalarla bir şirketin bir firmanın kazanç vası
tası olamaz. Bunun savap veya vebali Hasan Sa
ka Kabinesinin omuzlarına yüklenecektir. 

Dr. ŞERİF KORKUT (Burdur) — Aziz ar
kadaşlarım, Sıhhat bütçesi konuşulurken benim 
de birkaç söz söylememe müsadelerini rica ede
rim. 

Tabiî ve millî birlikleri teşkil eden insan top
luluklarının Hükümet veya Devletleri ya hayat 
sahası veya emniyet mmtakası ve saire adiyle 
yekdiğerinin hayatına kasteyledikleri ve bu su
retle tarih boyunca devamlı savaşların olageldiği 
görülmektedir. 

Bu Hükümetlerin ferdî veya kütlevi bir su
retle insan varlığına kasteden savaşlarına engel 
olmak için hariciyesi ile siyeset denilen zekâ 
oyunları yaparak ya önliyen koruyucu tedbirle
riyle veya zaman kazanarak bir müddet müdafaa 
hususlarının kuvvetlenmesine hizmet ettikleri ve 
nihayet kabili içtinap olmıyan harb halinde ope
rasyon Millî savunmanın eline geçtiği görülüyor. 

Bunun gibi insan ve insan yığınları
nın bir de göze görünmiyen, hedef göster-
miyen, sinsi yaratıklar sürüsü ile savaş vardır ki, 
bu savaş hekimlerle ve tıbbın lüzum gösterdiği 
elemanlar olur. Tabiî yukarda arzettiğim gibi 
bunun da iki şekli vardır; birisi, koruyan, diğe
ri, savaşın zaruri kıldığı halde operasyon teda-
vi şekli... 

Hekimi, biz hastayı tedavi eden insan diye 
tanıyoruz. Halkın hâlâ bugünkü umumi bilgisi 
bu tâbiri değiştirecek mahiyette değildir. Her
hangi bir hekime sokakta dahi raslasak, tanı
şıyorsak kim hasta' diye sorarız, tanışmıyorsak, 
acaba hangi zavallı hastadır di,ye aklımızdan ge
çer. Bu bakımdan hekimle hasta zihnimizde bir
den parlıyan iki kelimedir. 

Halbuki vaziyet böyle değildir. Hekimin sa

natı hekimlik olduğuna göre sıhhatin bekçisi 
ve hastaların tedavi edicisi oluşu bakımından 
halkın sağlığı ile alâkadar iki vazifesi vardır 
demektir. 

Birisi, hasta etmemek, 
Diğeri basta olanı tedavi etmek. 
Bugünkü mütekâmil dünyada sağlık işleriy

le meşgul olanlar; insanları evvelemirde hasta 
etmemek için ödevlenmektedirler. Koruyucu he
kimlik, müdavi hekimlikten bugün tamamen ay
rılmış bir haldedir. Bugünkü Türkiye'mizde an
cak hasta olanlar hekimi evine çağırıyor veya 
aile bütçelerinin yeterliği derecesinde hastala
rını hususi veya Devlet hastanelerine tedavi et
tirmek için götürüyorlar. Hasta olmamaları için 
koruyucu hekimliği Devlet üzerine almış bu
lunmaktadır. Bu vazifenin kemaliyle yapılması
nı halk ve aydınlar tedrici surette yükselen ses
leriyle Devletten istemektedirler. Bütçedeki ye
terlik nisbetinde bu vazife yapılmaya uğraşıl
makta ve bu vazifeyi hakkiyle ifa için sağlık 
bütçesi kifayetsizliği de göze çarpmaktadır. 

Ne bekliyoruz. Zengin olalım, bütçemiz mü
sait- sekle gelsin de bu vazife kemaliyle o za
man mı yapılsın' Bu doğru bir düşünüş değil
dir. Uzun incelemeler yaparak bu hususu aydın
latacak değilim. 

IMııtlâkiyet devrinde yalnız firengi hastane
leri ve firegililerin mecburi muayeneleri gibi ko
ruyucu tedbirler müdavi hekimler tarafından 
ek vazife olarak görülmekte idi. Cumhuriyet 
Devri ile genişçe açılan koruyucu hekimlik', ev
lenme muayeneleri, bazı yerlerde gıda muaye
neleri, bulaşık hastalıklar halinde ihbar esasına 
dayanan kapılara Devlet tarafından yasak bil
diren kâğıtlar yapıştırılması, bulaşık hastalıklar 
için yapılmış muayyen yerlerde yeter yatak da 
olmıyan bulaşık hastalıklar tecrithanesi mahiye
tinde hastaneler ve bunların bulunmadığı yer
de oda tecrit ve bekleme esasına dayanan verem 
sanatoryumları, yeter aydınlanamama neticesi bu 
bütçe fedakârlığı ile yapılmış vikaye tetbirleri-
cl.ii-. 

Toplu olarak ve bir elde yapılması gereken 
ve tasarruf bakımından daha doğru bulunan ve 
halen maliyeti düşük olmıyan bazı Bakanlıkla
rın ve müesseselerin kendi memurları için yap
tı rinaya yeltendiği ufak mikyasta ve az yatak
lı sanatoryumlar ve prevantoryumlarda tecrit 
bakımından ailevi ve kitleyi koruyan koruyucu 
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tedbirlerdir, ki bunların yatak adetlerinin artı
rılması her bakımdan temenniye şayandır. Ta
şıt vasıtaları kullananlara halka zararlı olmama
ları iyin beden yeterliği ariyan sıhhi muayene
ler ve taşıt vasıtalarının muayeneleri hep ko
ruyucu tababete dayanarak alınmış tedbirler 

meyanındadır, ki bunların ekserisi şehir içlerinde 
belediye yasakları ile ve esnaf muayeneleri ve 
sâri hastalık halinde kitlevi aşı tatbikatı ve de-
zenfeksiyon tertibatı, yiyecekler arasında nebati 
ve hayvani mahsullerin muayeneleri ve belediye 
kimyahaneleri ve kanareler ve burada kesilen 
luıyvanların baytarı ve tıbbî muayeneleri ve 
sakatatın gayrimuzır hale gelişlerini temin gibi 
faaliyetler halen bizde mevcut koruyucu hekim
liğin bir kanadını teşkil etmektedirler. 

•Şehirlerarası işliyen her çeşit taşıtların sıh
hi ve fennî muayeneleri ve ayrıca aksiden lal 
bir Arızimin yapacağı kazaların önüne geçmek 
için mütehassısları hıra Tından makine muayene
leri de koruyucu hekimlik vazifeleri arasında yer 
alsa gerektir. Hattâ yeni yapıların tamamlan
masından sonra belediye tabipleri tarafından 
oturmaya elverişlidir tâbiri de doğru ve kâfi 
bir koruyucu hekimlik değildir. Burada bir 
mühendisin dahi ârizi bir kazanın önlenmesi ba
kımından koruyucu hekimlik vazifelerinden biri
ni görüvermiş olması bizi ayrıca teşekküre sev-
keder. 

Koruyucu hekimlik bahsini oka dar uzatabili
yoruz ki, bir yoldaki arıza o yoldan geçen her
hangi bir taşıdın yapacağı bir kaza dola) isiyle 
nasıl ki, bu zümreye girebiliyorsa. o yol yapılır
ken toprak imalâtının hesapsızlığından ötürü su
nî husule getirilen bataklıkları kurutmayı dahi 
bu bahse katabiliyoruz. 

iyi hekim yetiştirmek dahi koruyucu tababe
te bir hizmettir. Elhâsıl bu işler her evin önün
deki su birikintilerini gideren aile faaliyetlerini 
ve kalaysız kaplarda yemek pişiriimcmesi ve ha
vagazı borularına ve musluklarına dikkat edil
mesi gibi ufak tedbirlere kadar uzanan, tavsiye
lere kadar gider. Yani demek isterim ki, koru
yucu hekimlik bataklık kurumadan tansiyonlu 
bir yaşlının tayyareye binmemesi tavsiyesi ara
sındaki bütün tedbirleri ve tavsiyeleri ihtiva 
eden yeni bir görüştür. 

Her işimizde bir de koruyucu hekimliğe ait 
bir hususiyet olduğunu hatırlamamız lâzımdır. 
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Son zamanlarda bir de iyiye kullanılınıyan 

otomobiller bir emirle ortadan kaldırılmış bulu
nuyor. Kötüyü cezalandırma; faydalıyı orta
dan kaldırma ve iyiyi zararlandırma şeklinde 
bitmemelidir. Biz geniş topraklarınızda hekim 
nezaretini ve vikayesini daha hâkim ve daha 
şâmil bir hale getirmek için Hükümet tabiple
rine kadar birer jip otomobili teminini tahayyül 
ederken sırf bu yüzden s it ma savaş otomobille
rinin ortadan kalkması başgöstermSştir. deniş 
hudutlarımızda; cüzi nüfusu geri halkla yanı aşi
ret ve göçebe insanlarla, meskûn komşu Dev
letlerden her an bulaşık hastalıkların sızabilme-
sine müsait hallerde hekimi eli böğründe bırakıp 
bu fedai arkadaşlardan ne suretle vazife bekli-
yebiliriz. Andemik olarak her zaman Şarkta bu
laşık hastalıklar vardır. Bu itibarla Türk heki
mi her dakika nöbetçi vaziyetinde bulunması za
ruridir. 

Yanardağ gibi epidemi hallerinde yapılan 
canlı ve ani faaliyette rakıdan sızmış bir sar
hoşa, yapılan yardım hali vardır. Bir sayın ar
kadaşımız geçenlerde bir soru dolayısiyle sunî 
gübre tezini müdafaa ederken en kuvvetli bir 
sitekten kendisini mahrum etmiştir. Trabzon 
ve havalisinde nekator vardır. Bu mücadelenin 
muvaffakiyeti için koruyucu tababetin ehemmi
yetle tatbiki gerekir. Aksi takdirde Erzurum -
Trabzon arasında açılacak tonel ve bu civar hal
kının Trabzon dışında madenlerde çalışması do
layısiyle maden ocakları nekatorlaşabilir. Ve bu 
suretle bugüne kdar lokal bir mahiyet arzeden 
nekator yurdumuzun birçok yerlerine kadar ya-
yılabiliyor. Suni gübre Sağlık Bakanlığı eliyle 
koruyucu tababet faslından nekator belâsı tama
men kalkıncaya kadar bol ve bedava halka da
ğıtılmak zaruretindedir ve koruyucu tababetin 
bütçesi bunu temin edecek kudret ve kuvvete 
yükselmesi gerekir veyahut en azı bu gübreyi te
min edecek Bakanlıklarla Sağlık Bakanlığı işbir
liği yapması bu bakımdan gereklidir. 

Artık insan pisliği ile toprağın verim kabili
yetini çoğaltmaya kalkan halkın yaptığı işin 
hastalığı yaymadan dolayı cezalı olması gerekti
ğini anlatmak lâzımdır. 

İçme sularının ve lâğım tesisleri bir an evvel 
tamamlanmak gerektir. Suya gem vurmadıkça 
ve onu mileltimiz için felâket değil saadet veren 
bir nesne haline getirmedikçe medeni hüviyete 
bürünmeye imkân yoktur. 

— T28 — 
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Dünyanın en eski medeni iki milleti harbdeıı 

ve bulaşık hastalıklar yüzünden hiçlenip git
mişlerdir. 

Sıtma, tarihî Anadolu'daki ilk medeniyetlerin 
bu yüzden bir tek nüfus bırakmaksızın hiçlenip 
gittiklerini anlatacak bir karekterdedir. 

Bugünkü Antalya Vilâyeti dâhilinde bir Ma
navgat bütün Roma'yi beşli yen zahire ambarı 
halinde iken medeni Roma'nm tereddi ve inhi
tatı yüzünden gem vurulmuş suların frensiz bir 
hale gelmesi neticesi felâketlere ve çalışan elle
rin mefluciyetine ve nüfusun tamamen berta
raf olmasına sebep olmuştur. Bin yıllık tarihi
mizde Antalya daima dolan göçebe nüfuslarla 
nüfus ayarını muhafaza edebilmiştir. Zongul
dak'ta geçirdiğim bir yangın neticesi dokuma-
netleri tamamen elimden çıkmış bulunan bir me
sai hülâsasını açıklamama müsaadenizi dilerim. 

İstiklâl Harbi sonunda askerlikten istifa ede
rek İmar ve İskân ve Muhacirin Vekâletinin Sıh
hat Müşaviri olmuştum. Mübadele başlamıştı. 
Antalya'ya gelen muhacirlerin yerleşmesinde sıh
hi tedbirleri almak üzere sekizinci mmtaka diye 
vasıflandırılan Burdur, İsparta, Antalya'ya 
gönderilmiş bulunuyordum. 

Oradaki ikametim esnasında yalnız Antalya'
ya yerleştirilen taşra Türkleri ve göçebe Türk
leri hakkında bir etüd yapmıştım. 

Cezayir felâketinden sonra yani 150 yılı ge
çen bii' zaınandanberi Antalya'ya Cezayir, Tu
nus, Trablusgarb, iki defa Mısır ve Akkâ, Trab
lus, Kazan, Kafkas, Bulgaristan, Romanya 
ve Rumelii Şarkî ve Yunanistan, Tesalya, Mo
ra, Yenişehir, Dobrice, Kırım, Adakale ve 
son Rumeli'den mütaaddit defalar getirilen ve 
yerleştirilen göçmenlerin adedi milyonları geç
mişti. Ayrıca bu milyonlara yaklaşan ta şahse-
venl erden beri devamlı surette yerleştirilen göçe
be Türklerden Yürükler ve Türkmenler vardı. 

3 milyona yaklaşan bu nüfus Antalya Vilâ
yetinin nüfusunu bir türlü 255 bin beş yüzden 
fazlaya çıkaramadı. Bu vilâyette toprak çok ve
rimli olduğu halde nüfusun devamlı bir surette 
sanki daimî bir harb hali varmış ve Atom bom-
basiyle tahribe ve nüfus ziyama uğramış gibi 
bir türlü yukarıdaki rakamın üstüne çıkmaması 
suların bu memlekette bir saadet membaı olma
sından daha çok uzakta olduğunu gösteren acık
lı bir misalidir. Diğer vilâyetler hakkında, bu 

vadide bir şey söylemek istemem. Halbuki ise 
insan nüfusu son zamanlarda Kanadalı biyoloji 
âlimlerinin açıklamalarına göre 600 yılda bir 
çift nüfusun bir milyona yükselmesi fennî icap
lardan olmasına nazaran Anadolu'da yerleşen 
Türklerin enaz bir hesapla 600 yılda 400 çift 
olarak yerleşmiş olsaydı, bugün 400 milyonu 
bulması bir zarureti fenniye iken .18 milyon gibi 
bir ufak rakam göstermesi ne büyük bir düşmanla 
karşı karşıya olduğumzu bize göstermektedir. Bu 
itibarla en büyük düşman olan bu suların gem
lenmesi bahsinde Tarım, Bayındırlık ve Sıhhat 
Bakanlıklarının bu tek düşmana karşı ittifakı 
müselles halinde vazife görmesi icabetmektedir. 

Yurdumuzun içinde bin yıldır göçebe hayatı 
yaşıyan 37 hanelik bir Türk nüfusunu 3,5 yıldır 
yerleştirmek kabiliyetinden mahrum olan üç çe
şit toprak umum müdürlükleri, Toprak Dağı
tım Umum Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro 
Umum Müdürlüğü, İskân Umum Müdürlüğü 
ve bunlara ilâveten Nüfus Umum Müdürlüğü 
Birlikte bir iş yapamamış vaziyette oldukları 
meydanda iken insanın hüzün içinde boğulası ge
liyor. Bir işe el koymuş olan bu 4 Müdürlük ko-
ordine edilemiyorsa tevhidi cihetine gitmek, ta
sarrufla iş görmek daha çabuk netice almak için 
gerekmez mi? Bunun gibi sıhhat Bakanlığında da 
bulaşık hastalıkların Umum Müdürlükleri var
dır. Trahom, sıtma, frengi Umum Müdürlükleri. 
Bunların sıhhat memurları köylerde dolaşırken 
birlikte sıhhi işleri göremezler mi? Biri diğeri
nin işine karışmamaktadır. Halbuki bir sıhhat 
memuru sıtmalının parmağından kan alabilir, 
trahomlunun gözüne ilâç damlatabilir ve frengi
linin şırıngasını ayağında yapabilir çünkü hasta
lık tescil edilmiştir. 

Mevcut doğumların yarısını öldüren çocuk 
ishaline karşı ilâç verebilir. Bu gibi hareketlerle 
masrafları azaltıp gayretleri çoğaltabiliyoruz. 
Arkadaşlar bu da millî bir savaştır. Daha sinsi 
boy, hedef göstermiyen bir düşmana, benliğimi
zi imha eden bir kuvvete karşı savaştır. 

Ek ve ilâve bütçeler asıl bunun için lâzım
dır. Asıl sermayemiz olan Türk ferdini koruya
cak ana teşkilât ancak budur. Senelerce koru
yucu tababete vermediğimiz ehemmiyetten ötü
rü nüfusumuz az, yurdumuz boş, çalışacak elle
rimiz yetkili ve yeter değildir. Ciddî ve hakiki 
savunma ve koruma mevzuu olan bu sahada cid
dî olmıyan tedbirer arkasına sığınarak yapıla-
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çaktır, ve yapacağız, kurtaracağız diye yük- ı 
selecek cevaplara ehemmiyet vermiyerek daha 
gerçek olmak mecburiyetindeyiz. 

Zaman geçmeden tedbirlerin mevcudiyetini 
takviye ve yenilerini ekliyerek gayritabiî büyü
yen komşular gibi yol almamız ve her zaman ol
duğu gibi daha güçlü olarak meydana çıkma
mız lâzımdır. Esasen bu dâvaya en büyüğümüz 
tiirafından işaret edilmiş ve Sağlık Bakanlığı
mız bunun üzerinde hassasiyetle durarak bize 
millî sağlık plânını vermiştir. Bütün arkadaşla
rımız bunu kuvvetle desteklerken biran evvel tat
biki için gereken bütçe genişliğini temine matuf 
gayretleri Hasan Saka Hükümetinden beklemek 
bu milletin en geç istediği bir haktır. Yalnız sıt
ma bir aileyi üç batında imha ederken çeşitli bu 
hastalıklara karşı gerçek •savunma .ve korunma 
vekâleti mahiyetinde olacak olan korunma ve ko
ruyucu tababetin organize edilmesi lâzımdır. 

Dr. .MAKBULE DIBLAN (Seyhan) — Sa
yın arkadaşlarım, Sağlık Bakanlığının bütçesi 
konuşulurken verem mevzuu üzerinde kısaca 
durmak istiyorum. 

Bu sahada çalışmış bir arkadaşınız olmak sı-
fatiyle söylüyorum, Türkiye'de verem mevzuu 
enerjik mücadeleyi icap ettirecek kadar ilerlemiş 
sağlığımızı tehdit eden bir hal almıştır ve yine 
itiraf etmek lâzımdır ki, Sağlık Bakanlığı verem 
mefhumuna lâyık olduğu alâkayı gösterememiş
tir. Sağlık Bakanlığının malî durumunun dar
lıklarını biliyorum, müdrikim. Yalnız şunu söy
lemek lâzımdır ki, Sağlık Bakanlığı imkânları 
dâhilinde dahi vereme gereken yeri vermekte 
her nedense geç kalmıştır. 

Verem mücadelesinin esaslı bir işi de verem ı 
taramasıdır. Ben isterdim ki, Sağlık Bakanlığı 
Meclis huzuruna bu sene hiç olmazsa birkaç sey
yar verem tarama ekibiyle gelsin. Bunların ku
rulması Sağlık Bakanlığından milyonlar istemi-
yecektir. Bunlar binlerle ifade edilen rakamlar
la pekâlâ mümkündür. Fakat Sağlık Bakanlığı 
Bütçesinde bir tek verem taraması ekibine dahi 
yer verilmemiştir. 

Verem taraması yapıldı. Ve bu âfetin tahri
batından ve veremlilerin durumları tetkik edil
dikten sonradır ki, Sağlık Bakanlığı diğer Ba
kanlıklarla koordine bir işbirliği yapar. Ve an-
cek ondan sonra verem mücadelesinin hakiki 
adımları atılmış olur. Verem yalnız Sağlık Ba
kanlığının mevzuu değildir. Ve yalnız Sağlık | 
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Bakanlığının muvaffak olacağı bir mücadele de
ğildir. Evvelâ her şeyden evvel vatandaşın re
fah meselesidir ve mücadeleyi mümkün kılmak 
için refah ve kültür şarttır. Yalnız gene verem 
mücadelesinde birinci adımı Sağlık Bakanlığı at
malıdır bu, onun ödevidir. Gene arkadaşlar ve
reni mücadelesinin en faal istasyonlarından biri
sinin vermele mücadele istasyonları ve dispan
serleri olduğunu unutmamalıdır. Bunlar şimdi
ye kadar lâyık oldukları önemi görmemişlerdir. 
Ümidediyorum ki, Saym Sağlık Bakanı bu sene 
bütçesini getirirken hiç olmazsa 20 - 25 tane ve
rem dispanserinin Türkiye'de açılmış olduğu 
müjdesi ile gelmeliydi, ben bu müjdeyi • bilhassa 
bekliyordum. Mütevazı bir dispanser çerçevesi 
içinde milyonları tutan bütçelerinin içinde müte
vazı bir rakam teşkil edecek olan bu açılacak ve
rem dispanserleri için de bir arkam gösterebilir
lerdi. Hattâ bunun için yapılması lâzımgelen 
fedakârlık da varsa işin önemi karşısında bu mil
let bunu pekâlâ kabul ederdi. Çünkü mütevazı 
bir dispanser vaziyeti içinde bile Türk cemiye
tine ne kadar büyük hizmetler sağlanabileceği
ni burada izah etmeyi zait addederim. Küçük bir 
dispanser evvelâ hasta vatandaşın sıhhatini ko
ruyacaktır. Bundan başka bunun çok mühim bir 
vazifesi de vardır, o da yalına hasta vatandaşları 
hastalıktan kurtarmak değil, aynı zamanda hasta 
oimıyan vatandaşların da sıhhatini koruyan bir 
müessese olmasıdır. Çünkü verem dispanserine gi
dip birkaç defa hava alan vatandaş bir basil 
çıkarmazlar ve bu suretle dar bir çerçeve içe
risinde az bir para sarfiyle Türk vatandaşları
nı, gençlerini, çocuklarını verem olma gibi hil
âfetten korumuş oluruz. 

Arkadaşlarım bu mevzuda lâbubali olmanın 
zamanı geçmiştir. Çok rica ederim Sağlık Baka
nından, geçen sene de bağırdım, çağırdım. Bu 
mevzu üzerinde bir hayli durdum, fakat maal
esef üzerinde layıkiyle, hassasiyetiyle durul
madı, bana bazı hayır cemiyetlerinin bu iş üze
rinde çalıştıklarını söyliyebilirler. Arkadaşlar, 
ben bu neviden bir teşekkül içerisinde çalışı
yorum. Fakat bunlar, bu teşekküller şüphe
siz bu büyük dâvanın yardımcılarıdırlar. Fa
kat arkadaşlar bu büyük dâva, verem dâvası 
hayır cemiyetlerinin, hayır teşekküllerinin ba
şarabileceği durumdan çıkmıştır, Türkiye'de. 
Ancak Devlet eliyle, daha disiplinli bir şekilde 
mücadele yapılması lâzımgelen bir dâvadır, 
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Verem bahsi üzerinde arkadaşlarım bir I 

üzüntü duyduğunuz noktaya verem mütahas-
sısları bahsine geliyorum. Arkadaşlar, hepiniz 
biliyorsunuz ki; bir yakınınız verem olduğu 
zaman ondan kaçmak için yollar aranır. 

Senelerce emek harcamış, hekim olmuş bir 
adamın Devlet, birçok para sarfederek hekim 
yetiştirmiş ve ihtisas yapmıştır. Vereme ay
rılmış bir verem mütahassısınm kırk lira asli I 
maaşla tâyin edilmesinin mânasını nasıl izah 
edebilirler. Bu mütahassıs hekim hayatını, 
şifa şansı çokaz olan veremle karşı karşıya ge
çirmek zaruretindedir. Cemiyetin/ insanlığın 
fedakâr fedaileri olan verem mütahassısı arka
daşlarımı buradan saygı ile selâmlar ve Millet , 
kürsüsünden onlara saygılarımı göndermeyi ha
kikaten bir borç bilirim. 

Tasavvur ediniz ki, verem mikroplarının 
milyonlara hattâ milyaıiarcasının kaynaştığı 
bir salonda bir hekim sabahtan akşama kadar 
çalışıyor, uğraşıyor. Veremli hastaların ki
mine şifa, kimine ümit, kimine teselli, kimiyle-
da dostluk yapar. Bu verem mütehassısları ter
fih edilmelidir, arkadaşlar. Verem mütahas-
sısları kan kustukları zaman bir sanatoryuma 
yatırılmaları için formalitelerin dar çerçeveleri 
içinde mütalâa edilmemelidir, arkadaşlar. Verem 
hastalığı bir meslek hastalığı olarak mülâhaza 
edilmelidir. Bu hususta Çalışma Bakanlığı 
mevzuatı içinde de birşey vardır, zannederim. 
Onların da nazarı dikkattim celbederim. 

Verem mütahassısınm istikbalini garanti al
tında bulundurmalıdır. Yine arkadaşlarım; 
Sağlık Bakanlığı içerisinde müzmin bir yara 
gibi uzun zanıandanberi bize ıstırap veren bir 
dâva vardır. Bu da hususi muhasebe hastane
leridir. 

Arkadaşlar; insafınıza, adaletinize sığmıyo
rum. Düşününüz bir kere bütün Türkiye içe
risinde, bu kadar Devlet Hastanesi içeri
sinde, modern imkânlarla ve sıhhi imkânlar
la en iyi şekilde tedavi edilirken, iftihar ede
riz, bir de bunun yanında bir kere düşünelim 
bir vilâyet içinde Hususi Muhasebenin dar ma
lî imkânları içerisinde kudreti maliyesi az vi
lâyet hastanelerini düşünelim. Hastanede ne 
bir imkân, ne de bir ilâç ve hattâ hastalarına 
yemek vermekten mahrum îdarei Hususiye has
tanelerini düşünelim. Bunları uzun uzadıya 
sıralayarak sizleri yormak istemem; yalnız ar- j 
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kadaşlar; Adana memleket hastanesine naza* 
rı dikkatinizi celbederim. Memlekette bugün 
oG tane memleket hastanesi vardır. Bunların 
hepsinin vaziyeti fecidir. Bu hastaneleri bir 
plâna, bir programa bağlamak lâzımdır. 

Bir de arkadaşlar; memlekette nekatör dâ
vası vardır. Bunun üzerinde de ciddiyetle 

"durmak lâzımgelir. 
Nekatör mücadelesinin ne kadar lâzım ol

duğunu ifade etmek için şunu size söyliyeyim. 
Karadenizin birçok yerlerinde, bütün Karade
niz'de var, fakat bilhassa bazı mıntakalarmda 
sakin bulunanların yüzde 40, 45, 55 ine kadar 
bu nekatör hastalığına müptelâ olanlar vardır, 
Teknik malûmatla sizi rahatsız etmek istemem. 
Bu insan kanı ile yaşıyan bir parazittir, ve dü
şününüz ki, bir ınmtaka halkının yarısı bu has
talığa musaptır. Bunun hakkında ne yaptı
lar. Sayın Bakanın bilhassa buna cevap lütfet
melerini rica ederim. 

Nekatör mücadelesi gelip geçici taramalarla 
yapılacak mücadele değildir, Nekatör mücadelesi 
sağlık memurlarının elinde yapılacak mücadele
lerden değildir. Sağlık memurlarının eline tıb
bın tanıdığı ilâçların en zehirlisini verirseniz şüp
he yok ki onlar lâzım olan dozu tâyinde müşki-
lât çekecekler ve ne kadar santimetre küp veri
leceğini bilemiyeceklerdir. Ben mücadele sahasın
da bir çok acı vakalar gördüm. 

Nekatör mücadelesi sabit bakmıevieri, ister 
Nekatör mücadelesi hekim ister, Nekatör müca
delesi alâka ister. Ve Karadeniz mıntakası bu 
hastalıktan ıstırap içindedir. Karadeniz'den ge
len Sağlık Bakanının Nekatör mücadelesi üzerin
de ciddiyetle durmasını ümit etmiştik. 

Bir de hemşire dâvamız vardır. Arkadaşlar. 
Türk Sağlık ordusunu hemşireler tamamlar, 
onun belkemiğini teşkil eden unsurlardır, hekim
lerin, bilhassa hastahanelerde işini tamamlar. 
Hekimler sadece direktif verir hemşireler tatbik 
eder. Türk hastaları hemşirelerin ihtimamma 
hemşirelerin eline bırakılmaktadır. Onun için 
Sayın Bakanın bir an evvel hemşire dâvasını hal
letmesini ve hastayı liyakat ve kifayetsiz hemşi
relerin elinden kurtarılması lâzımdır. Bu işin 
ıstırabını bilmek için hekim olmağa lüzum yok
tur. Hastahanelere uğradığınızda hepiniz görmüş-
sünüzdür ve hepinizin acı hâtıralarınız vardır. 

Türk hemşiresini dünyanın modern hemşire 
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anlayışı ile aynı mevkie getirmek istiyoruz,,Türk 
hemşiresini dünyanın anladığı kalitede ve tek
nik bilgide bir modern hemşire seviyesine ulaş
tırmak istiyoruz. 

Türk hastaları bunu beklemektedir (Bravo 
sesleri, alkışlar). 

Dr. GALİP KENAN ZAÎMOÖİ/U (Giresun) 
— Sayın arkadaşlarım, âmme hizmetlerinde sos
yal işlerin görülmesinde malî imkânların hiç 
şüphe yokki çok büyük ve mühim rolü vardır 
fakat Yüksek Meclisin de malûmu olduğu üzere 
hemen ilâve edeyim ki bu her zaman ve her işte 
mutlak bir ölçü ve hakikat ifadesi değildir. 

Sosyal işlerimize sarf edil en himmet ve feda
kârlıklardan daha olgun ve bereketli meyvalar 
alınması için her işte olduğu gibi burada da 
sistem ve metodların iyi kurulmuş ve iyi işletil
miş olması lâzımdır. 

Sağlık mevzulunuzda millî bir zaruret ve ve
cibe olarak daima karşımızda duran ancak çok 
fazla bir gelirle tahakkuku mümkün olan bir çok 
noksanlarımızı şart ve imkânların gelişme ve mü
saadesine intizaren şimdilik bir tarafa bıraksak, 
bugün harcanması göze alman para ile elde edil
mesi kabil olan randımandan zamanla eskimiş, 
aksamış ve bugünün gidişine uygun olmadığı te
zahür etmiş metod ve prensiplerin, sistemlerin 
latbikinde hâlâ karar yüzünden neler kaybetti
ğimizi ve daha doğru bir tâbirle neler kazanama
dığımızı hesaplamak pek yerinde olur. Sağlık 
mevzuumuzun istediğimiz mânada bize milletçe 
lâzım olan esasların şümulü içinde realize edil
mesi, bugünün dar ve gayrikâfi bütçe imkânları 
içinde mütalâa edilemez. Fakat dâvayı bir kül 
olarak toptan halletrrtek gibi ideal bir mâna ve 
mahiyet taşıyan, zahiren parlak ve cazip, haki
katte daha pek cok seneler nazarî kalmaya mah
kûm plânlar ve programların sihri ve füsuni ile 
büyülenmiş bir ruh. içinde bungunun imkânları 
ile yapılması kabil olan işlerini geciktirmek 
yolu, benimle birçok sayın arkadaşlarımın da 
hem fikir olduğunu tahmin ederek asla terviç ve 
tecviz edilmez. Devlet işlerinde, sosyal, hizmet
lerin görülmesinde plânların, programların bir 
esas ve bir temel teşkil edeceğinde katı ve mut
lak mânada, inanmış bir arkadaşınız sıfatiyle ge
niş çerçivesi içinde nazarî bir çok hükümlerine 
rağmen iklim ve coğrafi zaruretlere, personel 
ve kadro imkânlarımıza göre tadil ve ıslahı her 
zaman mümkün olan bir Sağlık plânının elde 
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bulunmasını memnunlukla karşılarım. Bu plâ
nın çok hayırlı ve lüzumlu olduğuna kani bu
lunduğum hasta sigortalarının biran evvel ku
rulmasını ve buna ait kanunun getirilmesini ge
çen sene alâkalı bakanlıktan yüksek huzurunuz
da rica ettim. Bu sene de ricalarımı bir kere 
daha tekrarlamaktan kendimi alamıyorum. 

Sayın arkadaşlarım; geçen sene de Yüksek 
huzurunuzda uzun uzadıya arzetmiştim. Has
taneler mevzuunda, o zaman söylemiş oldukları
ma işaret ederek şimdi gayet kısa mâruzâtta bu
lunacağım. 

Hastanelerimiz; hepimizin malûmu olduğu 
üzere yoksulluk, mahrumiyet perişanlık içinde
dir. Hastanelerimizde murakabe ve teftiş yok
tur. idare mühmel ve zayıftır. Hasta yatırma ve 
taburcu etme usulleri sakattır. Alât ve edavat 
noksandır. Bakım işi de ayrı bir İstıraptır. He
kim. hastasını tevdi ettiği hastabakıcısının ihti
mamı ve alâkasından emin bulunmamaktadır. 
Sayın arkadaşlarım, Yüksek huzurunuzda eza 
ve ıstırap duyarak arzetmeden geçemiyeceğim 
bir nokta var o da Devlet hastanelerinin, ne ka
dar akalli ka.lil bir zümre tarafından olursa ol
sun istismar edilişi, bir kazanç, menfaat vasıta
sı yapılmasıdır. 

Harb sahnelerinin ölüm ve ateş saçan anlar
dan tutunuz da sâri hastalıkların ölüm tehdidi 
karşısında bu milletin sağlığı ve sağlamlığı için 
üzerine düşen şerefli vazifeyi büyük bir feragat 
ve fedakârlıkla ifa eden, benim de naçiz bir fer
di olmak sıfatiyle iftihar ettiğim Türk Hekimli
ğinin mânevi huzurunda sevgi ve saygı ile eğili
rim, 

Mutlak ve katî mânada kahir bir ekseriyet
le bu aziz milletin şeref ve asaletine yakışan en 
ulvi duygularla, millî gururunu, meslek haysiyet 
ve itibarını her şeyin üstünde tutan Türk Heki
minin de ıstırabı olan bu yoksuzluklarm gide
rilmesi, önlenmesi lâzımdır. Alâkalı Sağlık Ba
kanından bunu bilhassa rica ediyorum. 

Sayın arkadaşlarım diğer bir mevzua da ga
yet kısa olarak temas edeceğim. Bugün büyük 
şehirlerde çalışan ^eno,, bilgili bir çok hekimleri
miz pek az kazanmakta. Hattâ bir kısmı geçim 
sıkıntısı bile çekmektedir. Bunun yanında mu
vaffak olmuş yaşlı hekimler bir çok devlet hiz
metlerini fabrika ve müessese hekimliklerini el
lerinde tutmaktadırlar. Ben bu sayın arkadaş. 
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1 arımın feragat, fedakârlık hislerinden emin ola
rak kendilerinden bu gibi vazifelere diğer 
genç ve az gelirli arkadaşlar lehine terk etmele
rini teklif ediyorum ve bunu rica ediyorum. 

Birazda hususi, hastaneler bahsine temas ede
yim. 

Arkadaşlar hususi hastanelerimiz dikkate, 
ihtim'ame, kontrola muhtaçtır. Geçen sene de arz-
ettim, çocuk düşürme, kürtaj, hattâ daha acısı 
çocuk: alışverişine bir pazar teşkil eden bu has
taneleri yakından murakabe etmek devamlı su
rette teftiş etmek lâzımdır. Hiç şüphe yokturki 
sözün kötü şekilde çalışan bu kabil hasatanele-
re aittir, bunun dışında olan ve memleketin Sağ
lık dâvasında üzerine düşen şerefli vazifesini ba
şarma yolundan giden bir çok hususi sağlık mü
esseselerimiz sadece takdir ve teşvike lâyıktir. 

Sayın arkadaşlarım, verem mevzuu üzerinde 
Sayın Dıblan arkadaşım gayet heyecanlı salahi
yetli ve Yüksek Meclisi tenvire medar olacak şe
kilde faydalı beyanlarda bulundular. Ben buna 
bir şey ilâve edecek değilim kendileriyle tama
men mutabıkım. Yalnız, büyük şehirlerde bil
hassa İstanbul'da tekasüf eden sanatoryumları 
yurdun iklimi müsait, havası güzel olan her ta
rafına dağıtmak ve lüks inşaat yerine gayet 
ucuz sanatoryumlar tesis etmek yoluna gidilme
sini istirham ediyoruz. Sayın Bakanın da bu 
yoldaki temayüllerini, Sağlık Bütçesi Komisyo
nunda müzakere edilirken müşahade ettim. Ken-
dilerine teşekkür ederim. 
Bu husus için almış olduğum küçük bir müra
caatı da arzetmeden geçmiyeceğim : Şebin Kara-
hisar'm suyu; havası ve bilhassa veremi, tedavi 
etme bakımından iklimi eskidenberi meşhurdur. 
Sayın meslek arkadaşlarım bunu bilirler. Bilhas
sa Tam zara mahallesinin çok büyük şöhreti var
dır. Bana mektup yazıyorlar; Vekâlet bize 30 
bin lira göndersin 2f> - 30 yataklı bir verem has
tanesi kuralım diyorlar. Arkadaşlar -bu hizmet 
ve gayret herhalde teşvik edilmeli ve arzuları ye
rine getirilmelidir. Zannediyorum ki; masrafın 
üst tarafını da hususi muhasebe ve mahallî him
met temin edecektir. Sağlık Bakanlığından rica 
ederim. 

Sayın arkadaşlar; büyük şehirlerimizin en bü
yüğü olan İstanbul'da âcil bir cerrahi servisine 
ihtiyaç vardır. Yüksek malûmunuz olan gazete
lerde de fazla yazıldığından herkesin bildiği, is
tanbul Valisinin polisinin ölmesi derhal müdahale 
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edecek bir âcil cerrahi servisinin el altında bulun
mamasından ileri gelmiştir. Bu ihtiyacı, memle
ketin bu âcil ihtiyacını bu kürsüden Yüksek Mec
lise birkaç defalar arzettim. 

Geçenlerde İstanbul Valisi Sayın Dr. Lûtfi 
Kırdar'la bu mesele üzerinde görüştüm. Kendile
rinin de l)iı hususa temayüllerini gördüm. Pek 
yakında bir âcil cerrahi servisi açacaklarını va'-
dettiler. Sayın Bakanın da bu hususta himmet
lerini esirgememelerini diler, sayın Kırdar'a peşi
nen teşekkür ederim. Böyle bir hastane tesis edil
diği takdirde kazalarda herhangi bir yaralanma
da, yahut, hayatı tehdit eden bir apandisit veya 
mide delinmesinde ıstıraplar içinde kıvranan 
bir vatandaşın gideceği en kısa yer evvelden bili
nen bu servis, bu. cerrahi hastane olacaktır. Alâ
kalılar hastayı derhal oraya götürecekler ve has
taya süratle müdahale etmek imkânı temin edil
miş olacaktır. 

Son mâruzâtım, köy sağlığına aittir: Sayın 
arkadaşlarım, senelerden, asırlardanberi ihmal 
edilmiş olan köy sağlığı Cumhuriyet İdaresinin 
Son Hükümetleri zamanında ehemmiyetle ele 
alınmıştır. Köy sağlık memurları teşkilâtı bir
çok tenkit edilecek tarafları bulunmasına ve bir
çok zaıf ve noksanlarına rağmen atılmış hayırlı 
bir adımdır. Yalnız uzak memleket köşelerinde 
ve bilhassa dağlık bölgelerde vazife esnasında bir
çok müşkülâta mâruz kalan bu gayretli, hamiyet
li memleket çocuklarına vazifelerini tahsil edecek 
bazı kolaylıklar hazırlamak lâzımdır. Ben tesis 
edilecek kanuni müeyyidelerin yanında kendile
rine verilecek bir binek hayvanının aynı zaman
da ahlâki bir müeyyide teşkil edeceğine inanıyo
rum. Çünkü herhangi bir köyün uzaklığından 
veyahut yolunun arızalı oluşundan dolayı gitme
mekte kendisini mazur görebilecek bir sağlık me
muru binek hayvanı ahırda dururken gitmemeyi 
ahlâka uygun görmiyecek vazifesine koşacaktır. 
Türk çocuğunun ahlâk ve faziletinden bu hare
ket daima beklenir. 

Sayın arkadaşlarım, köy sağlığı bir arkada
şımızın da belirttiği gibi millî varlığımızın temeli 
istikbal ve İstiklâlimizin en esaslı müeyyidesi, 
en kuvvetli teminatıdır. Temellerini sağlam, 
imanlı, milliyetçi köylerinin heybetli derinlik
lerine, Türk köylüsünün kudretli varlığına sım
sıkı atma yolunda il eri iyen Türkiye Cumhuri
yeti kıyamete kadar yaşayacaktır. (Bravo sesleri; 
alkışlar). 

— T80 — 
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Dr. MUZAFFER CANBOLAT (Gazianteb) 

—Sayın arkadaşlar; Türkiye Cumhuriyeti dahi
linde Sağlık teşkilâtının bu vatandaş kütlesine 
cevap vermediğini yalnız Milletvekili olan Dok
torlar değil Milletvekili arkadaşlarımız, ve 
Türk vatandaşının hepsi bilirler. Bu, okadar 
noksandır ki yakmlarımızdaki memleketlerle kı
yas edecek olursak hakikatan onlardan çok geri 
olduğumuzu görürüz. Arkadaşlarımızın belirtti
ği ve benim her sene bu kürsüden söylediğim gi
bi memleket içindeki sağlık teşkilâtını yurtttaşa 
cevap verecek bir duruma getirebilmek için ya
pılacak şey tamamen başkadır. Arkadaşlar, bu
güne kadar muvaffak olunamamışsa, yapılama
mışsa bunun kusuru ııe Hükümettedir ve ne 
"Meclistedir ve ne de Millettedir. Çünki İmparator
luk devrinden teslim aldığımız sağlık teşkilâtı 
kemiyet ve keyfiyet itibariyle sıfıra yakın bir 
rakamla ifade edilmektedir. Cumhuriyet devrin
de başladığımız sağlık işi hakikaten ileri bir hız
la gitmiş yalnız bizim ihtiyaçlarımıza cevap ve
rememiştir ve bu gidişle de vecap veremez, se
bebi ; arkadaşlar biz bütün sağlık işlerimizin, bü
tün sağlık teşkilâtımızın masraflarını bütçeden 
alma yoluna gittik. Emin olunuz bu böyle gider
se yine böylece devam edecektir. 

Arkadaşlar bütün imkânları 25 senedir Bü
yük Millet Meclisi vermiş ve nihayet bu sene 
bütçesine 47 milyon lira koymuştur. Bundan has
tanelere ayrılacak miktar nedir? Bugün memle
ketin'herhangi bir vilâyetinde 10.000 nüfusa dü
şen hasta yatağı birbuçuktur. .Yakmlarımızda-
kilerde ise 22 - 25 tir. Bunu bu bütçe ile yapmak 
imkânsızdır ve Türk doktorlarının fedakâr ve 
feragatli çalışması olmasaydı hakikaten, Büyük 
Meclisin maddî yardımı da bıılunmasaydı, arka
daşlar, bugünkü duruma bile gelemezdik. Hükü
met Refik Saydam'm, Hulusi Alataş'ın zaman
larında birçok plânlarla gelmiş ve bunlar üze
rinde çalışılmıştır. Fakat başarılamadığmın se
bebi doğrudan doğruya bunların karşılıklarının 
Bütçeden alınması yoluna gidilmek istenmesi ol
muştur. 

Şahsi kanaatim şudur; eğer memlekette va- j 
tandaş sağlığına cevap verecek çapta müessese- I 
Wer kurmak ve hekimler bulundurmak istiyor
sak bugünkü şekilden tamamen ayrılmalıyız. 
Memleketteki bilûnrunı vatandaşlar için kendi 
sağlıkları hakkında para vermeyi sağlıyacak ve 
onlara bunu öğretecek şekilde her vilâyette huşu- 1 
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| si birer hasta sandığı yapmak ve her yıl hastala

nanların tedavi parasını bu sandıktan verme yo
luna gitmek lâzımdır. Memlekette istenilen ölçü
de sağlık teşkilâtını ve sağlık merkezlerini kur
mak ve tahakkuk ettirmek için iki milyar para 
dahi kâfi değildir. Onun için Sağlık Bakanlığın
dan ricam şudur: Pratik olarak her vilâyetin 
ihtiyacına cevap verir müessesesi yaşatır bir ka
sa yapsın. Ve bu kasada toplanan para ile yine 
o vilâyetin ihtiyacına cevap versin. Bundan baş
ka bir yola gidilecek olursa muvaffak olmasına 
imkân yoktur. 

Arkadaşlar: İkinci nokta şudur Bugün mem
lekette Devlet müesseselerinin ve Devletin idare 
ettiği hastanelerle hususi muhasbenin idare etti
ği hastaneler vardır. Birisinin vaziyetiyle diğeri
nin vaziyeti ayrıdır. Sağlık Bakanlığından rica 
ediyorum hasta sandıkları yardımları teşekkül 
edince bunların heyeti mecmuasına müsait şe-
Idlde yardım imkânını hazırlasın. 

Arkadaşlar; sözümü bitireceğim, yalnız Büt
çe Komisyonuna trahom mücadelesi için yapmış 
olduğu 80 bin liralık yardımdan dolayı çok te
şekkür ederim. 

Dr. ESAİ) OKTAY (Kars) — Sayın ar
kadaşlarım; mâruzâtımı okuyacak değlim, uzun 
sürer, komprime yapacağım, beş dakikada mü
saadenizle fikrimi arzedeceğim. 

Efendim; arzedeceğim şey, bir defa Sağlık 
bütçesine, sağlık işlerimize umumi bakış, ondan 
sonra Sağlık bütçesinde iki bölüme temas ede
ceğim, bir de bir iki temenni, hepsi bundan 
ibare t ir. 

Şimdi Sağlık bütçemize umumi bakışta biz 
görüyoruz ki; arkadaşlar da tebarüz ettirdiler, 
bugünkü ihtiyaca kâfi gelmiyor. Bir revizyo
na tâbi tutulmalıdır. 

Bunu Sağlık Bakanımız da hissetmiş, ve bir 
plân hazırlamıştır. Her yeni şeyde olduğu gi
bi bu plân hakkında da konuşulan şeyler ay
nıdır. Meselâ bir yeni ihtira husule gelir, bu
na derler ki, bu evvelce bilinen bir şeydi, ye
ni birşey değildir, böyle bir şey yoktur, ya
hut da kabili tatbik değildir. Ayni şeyi yeni 
olması itibariyle Millî sağlık plânı hakkında da 
gerek hariçte, gerek içimizde düşünen, temas 
eden arkadaşlarım mevcuttur. 

Şimdi arkadaşlar, kısaca böyle bir umumi 
bakıştan sonra bugünkü teşkilâtımızın ihtiyaca 
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cevap vermediğini tebarüz ettirmek lâzım
dır. 

Sonra, rakamlara geçmiyeceğim: Biliyorsu
nuz, bizde on bin nüfusa 8, 9 yatak isabet edi
yor; bu çok azdır. Bunun da çoğu İstanbul'
dadır. İstanbul hariç 62 ilde on bine, 5, 1 ya
tak isabet ediyor, cok azdır. Hekim mevcu
dumuz beş bine yakındır. Yani umumi nüfusa 
göre hekim adedimiz az değildir, 4 bin kişiye 
bir doktor demektir. Bunu memnuniyetle 
kaydederini. Eğer hekimlerimiz müsavi şekil
de vilâyetlere taksim dilirse benim intihap 
daireme 74 doktor isabet eder ve bu bizim 
Sağlık teşkilâtımıza da kâfi gelir ve her şeyi
mizi yapabilir. Şu halde demek ki, mevcut 
doktorlar kâfi derecede memlekete taksim edil
memiştir, iş bölümü yapılmamıştır. Bunun 
sebebi de ikidir, arkadaşlar. 

Bugünkü vaziyette hem doktorlar memnun 
edilmemişler, hem halk da memnun değildir. 
Bunu öyle bir şekle koymak 1 A/,mıdır ki, dok
torlarımızdan, arkadaşlarımızdan halk daha 
geniş istifade etsin ve bu meslek de eski cazip 
şeklini kaybetmesin. Bugün doktorluk kud-
siyet itibariyle çok düşüyor, o eski sevgi, dok
torlara karşı hürmet azalıyor maalesef. 

Bu umumi mütalâayı böyle kısaca burada 
bırakıyorum, bölümlere geçiyorum. 

Bölümlerde yeni Millî sağlık plânına göre 
yapılacak iş ve hepimizin beklediğimiz sağlık 
merkezleridir. 

Halbuki maalesef yirmi senedenberi başlan
mış ve bugün sağlık merkezlerimizin adedi ancak 
ona baliğ olmaktadır. Bu müesseseler için ayrı
lan para 110 bin liradır. Her merkeze 11 bin 
lira isabet ediyor. Halbuki millî sağlık plânına 
göre 60 bin liraya yakın bir para lâzımdır. Şıı-
halde demek ki, bütçede 10 tane sağlık merkezi 
mevcut diye kendimizi teselli edemeyiz. Bu gü
zel buluşu, bu iyi işi başarmak lâzımdır. Buna 
başlamak lâzımdır. Bunun için de ben her zaman 
olduğu gibi arkadaşlara pratik bir çare arzediyo-
rum; Saym Bakanunız Kars'ı teşriflerinde bu 
orada da görüşüldü, konuşuldu. Doktor Canbo-
lat arkadaşımızın buyurduğu gibi birdenbire böy
le hasta kazaları tesis edip halka yeni bir vergi 
salacak olursa bu iş sakat olur. Halk üzerin
de çok fena tesir yapar. Onun için evvelâ biz, 
yani Sağlık Bankanlığı, her vilâyette birer tane 
numune sağlık merkezi yaparsa, herhalde halk 
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üzerinde çok daha iyi tesir yapar ve halk bu çalış
maları görür, ilgisini artırır. Ondan sonra biz 
artık bunların adedini artırmak imkânını yavaş 
yavaş sağlıyabiliriz. Bu hususta bunları söyliye-
rek bu kısmı da burada bırakıyorum. (Kâfi kâfi 
sesleri). 

Bir de müsaade ederseniz kimsesiz çocuklar 
meselesine temas edeyim: 

Efendim, kimsesiz çocuklar bahsinde memnu
niyetle ve şükranla arzedeyim ki, Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığı 750 bin liralık bir para 
koymuştur. Fakat beklediğim bu paradan evvel 
bu işe ait kanunun daha evvel çıkarılmasıdır. 
(Geliyor Komisyonda sesleri). Arkadaşlar, tasa-
rmm geldiğini söylüyorlar, eğer tasarı ona dair 
kanaati erimi bilâhara arzederim: Yalnız bu ta
sarıda en ziyade ehemmiyet verilecek nokta sosyal 
tiplerdir. Bu cihete fevkalâde ehemmiyet 
vermek lâzımdır. Çünkü bu kimsesiz çocuklar 
arasında sosyal hayata en büyük mazarrat iras-
oden bu asosyal tiplerdir. Bununla bu iki bölü
me de temas etmiş bulunuyorum. 

Bir de dairei intihabiyeme ait dileğim vardır: 
Kars memleket hastanesinin umumi muvazeneye 
alınması. 

Dr. HİKMET FIRAT (Malatya) — Arka
daşlar, Türk Milletinin Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı Bütçesi konuşulurken arkadaşlarımız
dan bazıları birçok esaslı noktalara temas etti
ler. Bendeniz bu konuşmalar arasında temas edil
memiş noktaları tebarüz ettirmek suretiyle fikri
mi dökmek zorundayım. 

Sağlık Bakanlığı halkın sıhhatine, cemiyetin 
sağlığına ait olmak üzere iki çeşit vazifesi var
dır. Bir tanesi tedavicilik, bir tanesi koruyu
culuktur, ister tedavicilik bakımından olsun ister 
koruyuculuk bakımından olsun bu iki mevzuu top
lu bir halde ele alacak olursak Bakanlığın bugün 
kü bütçesi itibariyle cidden iftiharla kaydedilecek 
olan 47 milyon liranın bu işlere kâfi gelmiyece-
ği elbette malûmdur. Kâfi olmadığı hesap edi
len bu bütçenin konuşmaları sırasında tesadü
fen Bütçe Komisyonunda bulunuyordum. Komis
yondaki arkadaşlar karşı parti de dâhil olmak 
üzere bir tek muhalif kalmamak şarliyle bir pren
sip kararı aldılar. Dediler ki, muhtelif bütçeleri 
müzakere edelim ne artırırsak sağlık bütçesin'; 
verelim. Bu ne kadar samimî bir fikir, ne kadar 
içden doğan bir tezahürdü. Ben bunu iftiharla 
komisjronu teşkil eden arkadaşlara millet huzu-
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runda teşekkür etmekle zevk duyarım. Yalnız 
şurasını arzedeyim ki, arkadaşların bu güzel 
arzularına rağmen neticenin ne olduğunu bütçe 
gösteriyor. Arkadaşlar, bir milletin sıhhat iş
lerinde ne kadar hassasiyet ve bonkörlük gös
terdiğini bu hal çok güzel tebarüz ettiriyor. Ma
lî durumumuzun bu olduğunu ve bundan ileri 
olamıyaeağmı, yılda en çok 3 - 5 milyondan faz
la ne zam yapılabilir ve bununla ne iş görülebilir? 
Peki işlerimizi yapmak için bütçenin artmasını 
mı bekliyeceğiz veyahut beklemekte ne yapacağız 
bunu da arzedeceğim. 

Müsaadenizle fikrimi izah edeyim, az para 
ile çok iş görmek mecburiyetindeyiz. Bütçedeki 
para ile yapılacak iş ve vazifeler üzerin
de durmyacağım. Esasen bu para ile şim
dikinden daha muvaffak bir tesisat ve 
teşkilât da kurulamazdı, taşrayı gezmiş teşki
lâtı görmüş bir arkadaşınız sıfatiyle bunu hu
zurunuzda şükranla anarım. Fakat bu para bu
günkü teşkilâta kâfi olsa da bizim düşündüğü
müz teşkilâta kâfi değildir. Bugün daha fazlasını 
alamayınca ne yapacağız, çarelerini arzedeyim; 
bütün teşkilâtta görüyoruz ki muhtelif müessese
ler ve onların elemanları bir araya toplanmak
tadır. Millî Eğitimde de böyle olmakta ve inşaat 
işlerinde de böyle olmaktadır. Bayındırlık ve 
Millî Eğitim Bakanlıklarının bu yola gitmiş olma
sında elbette ki bir mâna vardır. Sıhhat Bakan
lığında bu işi yapabilir miyiz? Bence sılıhat işi 
böyle değildir. îdarei hususiyenin ayrı belediye
nin ayrı, evkafın ayrı, idarei umumiyenin ayrı 
millî eğitimin ,polisin ayrı sıhhi müeseseleri 
vardır. Nihayet bunların birbirlerine itimatsız
lık telkin eden teşkilleri ve tesisleri de mevcutur. 
Mülhak bütçelerin de kendilerine mahsus teşkilâ
t ı vardır. Biliyorsunuz İktisadi teşekküllerin ve 
Şimendifer İdaresinin ayrı bir hastanesi bulun
maktadır. Tâbirimi mazur görün, böyle başı
bozuk bir sistem olamaz. Bunlar disiplin altına 
alınmalı ve Sıhhat Vekâletinin emri altına verilme
lidir. Ancak bu takdirde bütün bu kuvvetlerin 
birleşmesinden ihtiyaca cevap verecek bir netice 
doğacaktır. 

O vakit bunun ne faydası olacaktır? Şu fay
dası olacaktır. Şimdiki vaziyette İdarei Umumi
ye, İdarei Hususiyeye yardım ediyor ve İdarei 
Hususiyenin tahsisatı kendine kalıyor. Bittabi 
böyle bir birleştirme halinde her idare tahsisa
tını da kendisi karşılryacaktır. İşi Sıhhat Vekâ-
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letinin idaresinde toplamak için bütün bunları 
tahsisatlariyle beraber almak lâzımdır. Sıhhat 
Vekâleti disiplini ve sistemini tatbik edebilmek 
için bunları tahsisatiyle beraber almak lâzımdır. 
O zaman Sağlık Bakanlığı gayet geniş kadrosiyle 
her türlü ihtiyaca mehmaimkân cevap verir. 
Ancak ondan sonradır ki Sağlık Bakanlığı tasav
vur ettikleri sağlık planındaki sağlık sigortası 
işinde muvaffak olabilir. Aksi takdirde iyi bir 
netice elde edemez. Tedavi etmedikten ve sigorta
lıya hizmete hazır olmadıktan sonra kimi sigorta 
edecektir. Kimse oraya girmez. Meğer ki kanuni 
mecburiyetle mahdut işçi ve memurlar girer. 
Eğer benim çoluğumu çocuğumu tedavi edeceği
ne kanaat getirirsem o zaman seve seve bu sigor
taya dâhil olurum. Binaenaleyh Sağlık planın
daki bu malî durumun muvaffak olabilmesi için 
evvelâ arzettiğim bu tesislerin sıhhat işlerini 
tevhit etmek lâzımdır. Yalnız insafla söyliyeyim 
ki askerî sıbhi tesisleri şimdilik Sıhhat Vekâleti 
tesisleriyle tevhit etmek doğru değildir. İlerde 
Sıhhat Bakanlığı muhtelif idarelere ait sıhhi 
tesisleri kendi bünyesinde tevhit edip de işlerini 
yürüttükten ve bitirdikten sonra, emniyet telkin 
ederse, askerî sıhhat teşkilâtının hususiyetleri 
nazarı itibara alınaraktan Sıhhat Bakanlığı Büt
çesiyle tevhit etme yoluna girilebilir. 

Hususiyetlerini naazra alaraktan ona göre 
onu da tevhit etmek yoluna gidebilir. Yoksa bu
günkü durumda bunu kendi durumiyle başbaşa 
bırakmak daha uygundur. 

Şimdi arkadaşlarım, hastane işleri malûm. 
Bu hususları gayet kısa olarak ve bir program 
şeklinde arzedeceğim. Hasta yatak adedlerinin 
yarısı bugün İstanbul'da, diğer yarısı Ankara 
ve İzmir'de geriye kalan dörtte biri de bütün 
Anadolu hastanelerimizdedir. Takdir edersiniz 
ki, burada bir muvazene yoktur. Bütün sızıltı 
ve ıstıraplar da buradan doğmaktadır. Ama nasıl 
ve ne şekilde bu işi tanzim etmelidir? Bunlar 
akademik şeylerdir. Bunun üzerinde fazla du
rarak sizleri yormak istemiyorum, yalnız bu fik
ri ortaya koyuyorum. Ama mutlaka bu konuya 
el koymak lâzımdır. 

Vilâyetlerde hususi idarelerin elinde bulu
nan hastanelerin İdarei Umumiyeye alınması 
yolunda şimdiye kadar alman hastaneler fay
dalı ve isabetli olmuştur. Geri kalanlar ne ola
cak? Eğer biz bu şekilde devam edersek yıllarca 
bunlar olduğu yerde kalacaklardır, ttiraf edelim, 

- T33 -



B : 27 30.12.1947 O : 2 
en fakir vilâyetlerin hastaneleri olmıyan bir
çok yerlerimiz de vardır, şimdi bu fakir yerlerin 
hastaneleri Sağlık Bakanlığının himayesine 
muhtaçtır. Bunların îdarei Umumiyeye devri 
zaruridir. Bu nasıl olacak! Gayet kolay Vekil Bey
den hassatan ricam şudur; bu sene geçti tabiî 
bir şey söyliyeınem, ama gelecek sene için bunu 
rica ediyorum, özel idareye Muvazeneyi Umu-
miyeden yardım yapıyoruz, 34 milyon lira veri
yoruz. Niçin veriyoruz biz! Özel idarenin bu 
gibi hizmetlerine karşılık olarak verilmektedir. 
O halde geriye kalan hastahaneleri önümüzdeki 
yıl kamilen idarei umumiyeye alacak olursak 
idarei umumiye de hususi bütçelere vâki olan 
yardımını tenkis eder. Bu, gelecek sene için müm
kündür bilhassa rica ediyorum gelecek sene na
zara alınsın. (Kâfi kâfi sesleri). 

Arzu ederseniz kâfi gelir fakat bir milletin 
nüfus siyaseti ve bir milletin nüfusunu teşkil 
eden bir mekanizmanın verimi üzerinde, isterse
niz söylemiyeyim. (Devam devam sesleri). 

BiiŞKAN — Söylemeyiniz diyen yok. 
DOKTOR SAİM ALİ DİLEM RE (Rize) — 

Yalnız biz de çabuk anlıyoruz. 

Dr. HİKMET FIRAT (Devamla) — Efen
dim bu hastanelerimizdeki hekimlerin bu arz-
etmiş olduğum şekilde yalnız büyük şehirlerde 
toplanması ve nihayet Anadolu'nun diğer şehir
lerinde de hastaneler kurulamaması, ve niha
yet kasaba ve köylerimizle alâkalanmamamız öte-
denberi devam eden bir sıhhat siyasetinin bugün 
de devamıdır. Bundan edindiğimiz netice; aldı
ğımız zararlar gayetle büyüktür ve fecidir. Se
bebi; hepimiz biliyoruz ki; nüfusumuzun ekse
riyetini, dörtte üçünü teşkil eden köylülerdir. 
Ve elbette bu köylülerin sağlıklarını koruyama
mak yüzünden vermiş oldukları zayiat hakika
ten şayanı dikkattir. 

Umum nüfusumuza bir göz atalım elde mev
cut istatistiklere göre 1927 de yapılan nüfus sa
yımına göre 13 milyon küsur nüfusumuz vardır. 
Ondan sonra yani 8 sene sonra yapılan sayım
da bu miktar 16 milyona çıktı. Daha, sonra da 
1940 ve 1945 te yapılan sayımlarda ise 18 mil
yon küsur nüfusumuz olduğa anlaşıldı. Demek 
ki, yirmi küsur senede ancak ve ancak beş mil
yon kadar artabilmişiz. İşte facia buradadır. 
Tarihimizi kurealıyaeak olursak, yalnız İmpara
torluk tarihi değil, bütün Türk tarihi boyunca 

harbe girmediğimiz, savaş yapmadığımız en uzan 
yıllar Cumhuriyet devrine rastlamaktadır. Tari
himizde savaş yapmadığımız bu uzun yıllarda, 
Dünya İstatistiklerine nazaran artışımızı tetkik 
edersek tehlike olduğunu görürüz. Bu yıllar için
de herhangi bir felâketle karşılaşabilir, savaş ya
pabilir, salgın hastalık geçirebilirdik. Hamdolsun 
bunları görmedik, İnşaallah da görmeyiz. Fakat 
dua, bir milletin ilerlemesi, bakası için, istikbali 
için kâfi değildir. Tesadüfler bizi koruyamaz. 
Biz daima enerjik, daima uyanık, daima hesaplı 
y ü r ümek m eeburiy et in dey iz. 

İşte arkadaşlar, arzediyorum, tehlike var
dır. İstatistikler gösteriyor, artma nispetimiz 
ancak senede % 1 d ir. Gerçi Dünya Milletleri 
içinde senede artma nispeti </o 1 den aşağı olan
lar vardır, fakat bundan çok yukarı nispetle 
olanları da mevcuttur. Biz, millî istikbâlimi/, 
millî mevcudiyetimiz itibariyle behemehal % 1 
den yukarı çıkmak mecburiyetindeyiz. Hiç ol
mazsa İm artış nispeti % 2 olmalıdır. Bugün 
nüfusumuz 23 - 24 - 2f> milyonu bulmalı idi. Bu
nun olamıyışınm iki sebebi vardır; birisi çocuk 
ve fi .yatı, diğeri de veremdir, arkadaşlar Vur
dum uzda senede 8 yüz bin çocuk doğuyor, bu 
göğsümüzü kapartabilir. Bunun umum nüfusu
muza nazaran nispeti % -I dür. Bu sahada hiç
bir istatistik bizimle rekabet edemez. Bunun 
için Türk analarına medyunu şükranız. Sebebi 
de, Türk anaları tarih boyunca görmüş olduğu 
felaketlerden asla yılmadan evlâdını ve bütün 
zaiyatı göze almakta ve bunun çaresini çok do
ğurmakta bulmaktadır. Demek ki, senede 
800 000 kadar bir artım vardır. Bu, 800 hin 
nüfusun 000 bini ölüyor. Bu bir felâkettir, iş
te burada ayrılıyorum. Doğanların 3/4 ü he
der olursa elbette bu milletin istikbali ve artımı 
bakımından çok endişe verici ve üzerinde du
rulması lâzımgelen bir keyfiyet tahaddüs eder. 
Bu böyle olunca köy sağlık teşkilâtını, yani sağ
lık teşkilâtımızı sıhhat teşkilâtımızın, sıhhat mü
cadelemizin bütün teşkilâtı ile köye girmesi lâ
zımdır. 

İstirham ediyorum, bunu ne yapıp yapıp 
yapmalıyız. Bu teşkilâtı köye sokmalıyız, o va
kit çocuk vefiyatı, esasen çocuk vefiyatının en 
büyük kısmı köylerdedir, kısmen önlenmiş ola
caktır. 

İkincisi verem vefiyatıdır. Konan tahsisat 
okadnr azdır ki, bugün veremden ölenlerin teç-

734 



B : 27 30 .. 
lıiz ve tedfinine bile kifayet etmez. Arkadaş
lar ne yapmalı? Yapılacak iş mühimdir ve bü
tün millet bunu istiyor. Millet, huzurunda Sıh
hat Vekilinden istiyorum, herhangi bir vilâyet
te olursa olsun verem hastanesi açılmalıdır. Bu
nu yaptığı takdirde o vilâyet halkı ve İdarei Hu
susi yesi ve belediyesiyle Kızılay Kurumu yar
dıma hazırdır. Bundan sonra artık Anadolu'
nun köşesinden 7 - 8 yüz kilometre mesafeden 
istanbul'daki hastanelere hastalar sürünerek gi
demez. Esasen bu hal ilmen ve fenneıı de caiz 
değildir. Çünkü bir hasta oraya gidinceye ka
dar birçok kişiyi aşılar. Nihayet gittikten son
ra da hemen hastaneye yatabilecek değildir. 
Bütün malî takatini bitirdikten sonra belki de 
tamamiyle tedavi edilemiyerek dönecek olan bu 
hasta tekrar temas ettiği eşhası veremle aşılıya-
rak memleketine dönecektir. Eğer bütün menı-
lektte senede 30 binin üstünde bir yekûna va
ran vefiyat nispeti varsa buna sebep biraz da 
bu haldir. 

Bunun için bir şey arzedeceğim: Dâhiliye 
mütehassısı bulunan memleket hastaneleri veya 
Devlet hastanelerinden bir röntgen varsa orada 
verem tedavisi yapılsın. Falan yet' havadarın iş, 
falan yer çamlıkmış Bu, bugünkü nazariye 
değildir. Yalnız oraya bir paviyon ilâvesi lâzım
dır. Bunu da. millet yapar. Ben Sağlık Bakan
lığından rica ediyorum. İlk tecrübeyi dâhiliye 
mütehassısı ve mükemmel röntgeni ve mütehas
sısı olan Malatya'da yapsın ve alacağı neticeyi 
diğerlerini takip etmek üzere hep beraber ümit
le bekliydim. 

Gl. VEHBİ KOOAGÜNEY (Erzurum) — 
Sayın arkadaşlar; hekim arkadaşlar arasında 
söz alışımı hoş görmenizi rica ederim. Derdi çe
ken bilir kaziyesine tâbi olarak huzurunuza gel
dim. Yüreğimizi yakan bir, iki noktayı açıklı-
yarak Sayın Bakanın dikkatlerini çekeceğim. 
Bakanlığın 10 yıllık puanında 4 bin kişiye bir 
hekim isabet ettiği yazılıdır. Fakat bu; birkaç 
büyük şehir içindir. Bizim illerimizin birçok 
yerlerinde 40 - 50 bin kişiye bir hekim isabet edi
yor. Biz buna da razı olduk, cana minnet bil
dik. Asıl dert ilâçsızlıktır ve çok büyüğüdür. 
Arkadaşlar; kazalrımızda ilâç yoktur. Birçok 
köy ve kazalarımız halkı ilâç için Erzurum'un 
yolunu tutarlar. Doğu illerinde, kar kapadı mı 
Palandöken, Deveboynu, Gürcü boğazı kapan
dı mı artık aşılamaz. Doktora giden hastanın eli-
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ne bir reçete verilir, ama ilâç yoktur, bunU 
ne yapacak, muska diye boynuna mı assın? 
Yoksa tasın içine koyupta içsin mi? 

Köylü, arabasına binip geri gidiyor. Ne ya
pıyor, biliyor musunuz.' Bilmediğinden değil, 
eski kötü hurafeTere tâbi olduğundan değil, de
nize düşen köpüğe sarılır, karnı sancılanıyor, 
mahiyetini bilmiyor, derhal manda sütü içiyor; 
gözleri ağrıyor, gözlerine mürekkep sürüyor. Ne 
yapsın ilâç yoktur. Köylü bunun hurafe oldu
ğuna inanmıştır ama ne yapsın? 

Aziz arkadaşlarım, ordu memleket gençliği
ni askerlikte yetiştirdiği gibi içtimai sahada da, 
sağlık işlerinde de yetiştirinektedr. Fakat yok
luk içinde olduğundan bu şekilde harekete mec
bur kalıyor. İlâç olmadığından hekime müraca
at günden güne azalıyor, kimse gitmiyor. Çün
kü ilâç yoktur. Arkadaşlarım eğer sermaye sa
hipleri kazalara git iniyorlarsa, bizim konfor-
suzluğuınuz, bizim mütavazı hayatımız onları 
doyurmuyorsa bu işe Hükümet el koysun; bu 
ilçelere birer ecza dolabı temin etsin. Bu suretle 
köylü vatandaşlarımızın, kardeşlerimizin ıstı
rabına biraz olsun çare bulalım, onu inlemek
ten kurtaralım. Bu memleketin nüfusunun % 
80 ini teşkil eden köylülerdir. Fakat köyde, bu
cakta, ilçede, millet ilâçsızlıktan sızlanıp duru
yor. Bu acı izahlarımla, bilmem Sayın Baka-
nin şefkatlerini ne dereceye kadar uyandırabil-
dim? 

İkinci bir nokta arkadaşlar; Erzurum'un 
Pasinler ovası ve civarında trahom alabildiğine 
çoğalmaktadır. O yaylanın yiğit çocuklarının 
kara gözlerini bu âfet günden güne söndürüyor. 
Hasankale de bir dispanser vardı, birkaç sene 
evvel bir göz doktoru çalışıyordu. Fakat ondan 
sonra kapandı maalesef. İki yıl evvel Hasanka
le'ye gittiğim zaman o dispanseri oradaki askerî 
birliğin karahğâh yaptığını görmüştüm. Yüre
ğim sızladı. Ne için yaptık ve ne oldu, böyle 
mi olacaktı, ilin, sağlık müdürü bunu böyle mi 
yapacaktı? Şehrin içinden çü<tığı yoktur ki. 

Erzurum yaylalarında şimdiye kadar hiç gö
rülmemiş bir hastalık da başlamıştır, sıtma. Bu 
güzel, soğuk sulu, binbir çiçekli yaylalarda sıt
ma başlamıştır. Ovadan geçen Karasunun son 
zamanlarda yatağının dolması yüzünden batak
lık hâsıl olmuştur. Hem tarım bakımından zi
yan vardır, hem de sıtma âfeti şiddetle kendini 
gösteriyor. Şehirden köylere gidenler sıtma 



B : 27 30. İS 
alıp dönüyorlar. Biz bu bataklığın temizlenme- I 
si ve Karasu yatağının taranmak için Sayın Ba
yındırlık Bakanına rica ettik, kabul buyurdu
lar, bize müjdelediler, bu yıl temizliyecekler. 
Var olsunlar. Şimdi Sağlık Bakanı Sayın Beh
çet Uz kardeşimizden de rioa ediyorum, şefkat
li ellerini uzatsınlar, bu hudut kalesinin yiğit 
evlâtlarını sıtma âfetinden kurtarsınlar. 

LÛTFİ AKSOY (Sinop) — Aziz arkadaşla
rım; Bendeniz iştim aî bir yaraya temas etmek 
istiyorum. Zamanın darlığı, arkadaşlarımın 
pek haklı sıkıldıklarını gördüğüm için süzüm- J 
den vazgeçiyorum. Benden evvel konuşan bir 
arkadaşım mühim içtimai büyük bir derdimize 
parmağını koydular. Ve bu suretle Sayın Ba
kandan bir sual sordular. Bendeniz de aynı su
ali tekrar ederek kürsüyü terkedeeeğim. 

Bu içtimai dert, bu en büyük dert bilhassa, 
şehirlerimizde, son zamanlarda miktarı artan ba
kımsız ve kimsesiz çocuklardır, işittiğime gö
re bu betbaht yavrular hakkında bundan birkaç 
sene evvel müracaatlar ve şikâyetler üzerine 
Başbakanlık Müsteşarının başkanlığı altında ve 
alâkalı Bakanlıklardan iştirak eden mütehassıs 
arkadaşlardan bir komisyon teşkil edilmiş. Bu 
komisyon mesaisi bilhassa üç nokta üzerinde tek
sif edilmiş. Birisi Büyük şehirlerde serseri, ba
kımsız çocukların çoğalmasına mâni olacak ted
birler almak. İkincisi tecrit. Terbiye ve ıslâh 
maksadiyle bu çocukları şehirlerden uzak kuv-
vei imbatiyesi ve ormanı mebzul mahallerde 
tesis edilecek çocuk kolonilerinde bunları yetiş
tirmek orada bunlara lâzımgelen hayvan bakımı 
terzilik, kunduracılık ve daha bir çok sanat öğ
rettikten sonra cemiyete hayırlı hizmet edecek 
bir vatandaş olarak iade etmektedir. Sayın Ba
kandan bu baptaki mesaisinin ne dereceye ka
dar ilerlemiş olduğunu öğrenmek istiyorum. 
Lütfen bizi tenvir buyursunlar. Mâruzâtım bun
dan ibarettir. 

BAŞKAN —- Daha 6 arkadaş sözalmıştır. 
Fakat müzakerenin yeterliği hakkında bir 
önerge vardır. Müsaade ederseniz okuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakerenin yeterliğini teklif ederim. 

Maraş Milletvekili 
Emin Soysal 

AZİZ KOKSAL (îçel) — Kifayet aleyhinde 
konuşacağım. I 
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BAŞKAN — Buyurun. 
AZlZ KOKSAL (içel) — Müzakerenin kâfi 

olduğuna dair önergenin kabul edilmemesini, beş 
dakika kadar bir vaktin bana tahsis* edilmesini 
heyeti umumiyeden çok rica ederim. Temas 
edecek bazı noktalar vardır, ona temas edece
ğim. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz, zatıâlinizi 
takdim edemem, teşrif edin teklifinizi oya ko
yayım. 

Mâlumuâliniz bütçe müzakereleri hakkında 
bir istisna yoktur. 103 ncü maddeyi hatırlatı
rım. Yani Meclisin müzakeratma hâkim ol
ması bakımından umumi kaideyi istisna edici 
bir hüküm yoktur. Filhakika 35 nci madde al
tında Genel Kâtiplik; bütçe müzakerelerinde ye
terlik teklifi reye konamaz diye bir kayıt düş
müştür. Fakat bu, karar mahiyetinde bir teamül
den ibarettir. 

Geçen sene ve bundan evvelki senelerde veril
miş, kararlar da vardır, Yüksek Heyetinizin de 
malûmudur. Yalnız bu arada bir ara teklif var
dır. Arkadaşımız bu ara teklifinde kendisine beş 
dakika için söz verilmesini istiyorsa da bittabi bu 
teklifini kendisine hasredemez. Binaenaleyh her 
arkadaşa beşer dakika söz söyleme imkânı veril
mesi teklif ediliyor demektir. 

Dr. SAlM ALI DlLEMRE (Rize) — Çok iyi 
birşey ama dinliyen yok ki 

BAŞKAN — Yeterlik teklifini veren arkadaş 
geri alırlar mı? Yoksa Yüksek Heyetinizin bir 
kararını tazammun etmesi şartiyle, Heyeti Umu-
miyenin bir arzusu mahiyetinde olmak üzere, her 
arkadaşın beşer dakika konuşması, ara teklifin ka
bulü suretiyle mümkün olur. (Muvafık sesleri). 
Bu suretle bir takyidi tazammun etmemek şar
tiyle arkadaşların beşer dakika görüşmesini mu
vafık buluyor musunuz?.... (Muvafık sesleri). O 
halde söz almış arkadaşlar beşer dakika konuşa
caklardır. Yalnız arkadaşlar; konuşulurken ye
terlik önergesinin Makamı Riyasette kaldığını da 
unutmasınlar, ona göre konuşmalarını rica ede
rim. (Gülüşmeler, bravo sesleri).. 

Müzakereye devam ediyoruz. 
EMİNlTTlN ÇELlKÖZ (Balıkesir) — Efen

dim; bu kadar tehalük ve arzuya göre muhakkak 
ittiba edeceğim, beş dakikadan fazla söylemiye-
ceğim. 

Evvelâ Sağlık Bakanlığının ve teşkilâtının ye-
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ni bir harbden çıkmış olmalarını, yani büyük 
bir âfot olan kolera ile ciddî surette mücadele 
ederek, onu memlekete sokmaması ve sınırımız
da yere sermesi dolayısiyle Bakanlığa ve ona tabi 
olan bütün doktorlarımızı tebrik ederim. 

Sözüme bu suretle başladıktan sonra, bütün 
arkadaşların temas ettikleri, hususi bütçelerle ça
lışan hastaneler için ben de birkaç söz söyl ive
ceğim. Fakat söyliyeceklerimi tamamen kısalta
rak, hemen memlektimiz için temas edeceğim. Bu
nu Sayın Bakan evvelki sene görmüş ve geçen 
sene de kendisine arzetmiştiın. Şimdi boş dakika
lık vaktim olduğu için gayet kısa arzedcccğiuı. 
(Beş dakika geçti sesleri). Bendeniz hocayım, kaç, 
kelimenin ne kadar zamanda söyleneceğini bili
rim. Onun için hiç üzülmeyin. 

Şimdi arkadaşlar, bizim memleketimizde bir 
memleket hastanesi vardır. Bunun teşekkül ün -
denberi orada doktorluk etmiş olan arkadaşlar iki 
senedir Sıhhat Bakanlığında vazife görmekledir
ler. Vaktimi geçirmemek için gayet kısa söylü
yorum. Bizim hastanemiz âdeta Garbi Anadolu'
nun bir minyatürüdür, o kadar güzeldir. Bu 
hastanenin teşekkülündenberi kendisine lâzım 
olan malzemeler bir türlü ikmal edilememiştir. 
Yalnız şurasını arzedeyim ki. bu hastanenin acık
lı halini belirtebilmek için şurasını arzedeyim ki, 
yaralı bir hasta geldiği zaman mendilinin çıka
rılıp yarasının bağlandığı vâki dır, hastanemiz 
bu kadar perişan bir vaziyettedir. Bir kere hu
susi muhasebe bu hastane için 62 000 lira tah
sis etmiştir. Bu hastane 95 yataklıdır. Bir hasta 
için bir senede bin lira lâzım olduğuna göre 62 
bin lira ile bu iş nasıl yürüyecektir?. 

Sonra bunun karşısında bir doğumevi vardır. 
Bu yüekler acısıdır. Doğumevi Sağlık Bakanlığı
nın emrindedir. Bu ev ayakta durmaktadır. 

Bütçede gördüm, beş tane hastane bu sene 
bütçeye alınmıştır. Bunlardan birisi mutlaka 
bizim olmalıdır, zira çok muhtacız, hinterlandını 
anlattım. 

İkincisi; bundan (i - 7 sene evvel yeni' bir 
hastane yapılması için memlekette harekete geçil
mişti, yerin çok pahalı olmasına rağmen, arsası
nın metre karesi 35 lira gibi cüz'i bir para ile 
alınmış, 200 bin liraya yakın bir para sarl'cdil
in iş olduğu halde daha bina çatı halindedir, inşa
atın bir kısmı duruyor. Geçen sene Sayın Bakan, 
bu senenin bütçesinde nazarı itibara alınarak 
onun diriltileceğim söylemişti. Aradan bir sene 
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geçtiği halde ayağı geçirilmiş olan bu iskelet yin-ü 
olduğu gibi duruyor. 

Lütfen bu iki noktaya ehemmiyet verilmesini 
istirham ediyorum. Beş dakikayı geçirmeden sözü
mü bitirdim. (Gülüşmeler). 

BAŞKAN — Aziz Koksal. 
Dr. AZİZ KOKSAL (içel) — Veremin mem

leketimizi kemiren müthiş bir âfet olduğunu bil
in iyen bir insan tasavvur edemem, bunun en 
elim azabını çeken, sanatoryom ve ve verem has
tanelerinde çalışan meslektaşlarımızda. Çünkü 
her gün, her saat bunun canlı misallerini gör
mektedirler. Yavrusunun kurtarılması için bu
raya müracaat eden anne ve babaların, boynu 
bükük, gözleri nemli tazallümü halleri karşısın
da en katı yürekli insanlar bile azap çekmeden 
kendilerini alamazlar. Yavrusu muayene edilir, 
vaziyeti izah edilir ve diğer yavrularına sirayet 
etmemesi için lâzım gelen vesayada bulunulur. 
Karşımızda bulunan, esasen ağlamaya ve dert 
yanmaya müheyya olan anne, ağlıyarak, çama
şır yıkamakla, kendinin ve bundan başka iki yav
rusunun hayatını yavan ekmekle, geçindirdiğini 
ve, bir odada yatıp kalktıklarını, bu vaziyet kar
şısında nasıl ve ne şekilde diğer çocuklarını tec
rit edebileceğini ve bunun kabil olaınıyacağını, 
hasta yavrusunun, Allah aşkına olsun, hastaneye 
alınmasını rica eder, bu vaziyet karşısında Dr. 
Bu zavallıya bir şey yapamaz, çünkü müracaat 
edenlerin, vekâlet emri üzerinde, sıraya konma
sı lâzımdır. Her hususta âcil tedbir almamız 
icabeden bu gibi hastalara sıra ancak 12 - 15 ay
da gelmektedir. Hastalık hafif ve kabili tedavi 
ise bu müddet zarfında tedaviden mahrumiyet 
ve gıdasızlık sebebiyle hastalık gayrikabili tedavi 
bir şekle girmekte ve bu gibi hastalar bilâhara ya
tırıldığı halde, yatak işgal etmekten başka bir 
fayda görmemektedirler. 

Şurasını da kaydetmekten geçmiyeceğim: He
men bir senedenberi Sıhhiye Vekâleti, günlük si
yaset takibeder gibi, Sıhhiye Müdürlerine ve
rem hastalarının isim ve miktarını efkârı umu-
miyeden gizlemek için, müracaat eden hastaları, 
âcil vakadandır diyerek, hemen yatırılmaları için 
tezkereler yazmakta, 12 - 15 aydanberi sıra bek
liydi hastaların intizarını nazarı dikkate almı-
yarak bunları yatırmakta, maalesef bu âcil diye 
gönderilen hastalar sıraya konarak, bunlara da 
ancak bir ayda sıra geldiğini söylersem ne kadar 
feci vaziyette olduğumuzu izah etmiş olurum. 
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Sanatoryumların adedinin yükselmesi, miktarı
nın artması ve idamesi büyük paraya ihtiyaç 
massedeceği bedihi bir keyfiyet olmaklaberaber, 
lükse kaçılması da affedilir kabahatlardan de
ğildir. Affınıza mağruren arzedeyim ki; Heybeli 
Ada'da geçen sene muazzam bir bina, sıhhi mü
essesemize ilâve edildi. Bu müessese muhteşem 
ve milyonlara baliğ olduğu halde, ancak 250 
yataktan ibarettir. Bu müessesedeki mefruşat 
da binanın azameti ile mütenasiptir. Başka şey
lerden bahsetmiyeceğim, burada hemşirelerin ye
mek odasına yaptırılan koltuklar benim evimde 
bulunmadığı gibi, öyle zannediyorum ki, Vekil 
Beyin devlethanelerinde de bulunacağına kaani 
değilim. Hazakat ve yapıcı kudretine kani oldu
ğum muhterem Üstadım Sanatoryom Baştabibi 
Sayın Bay Tevfik İsmail Beyi burada tenkit et
mekten çok müteessirim, fakat ne yapayım ki, 
hakikat bu merkezdedir. Buraya sarfedilen pa
ra ile mütevazi, temiz ve ayni gayeyi istihdaf 
edecek 1000 yataklı bir sanatoryom yapılmış ol
saydı, 750 zavallının derdine bir çare bulunmuş 
olurdu. 

Bir de sanatoryomlarm İstanbul ve civarın
da yapılması bir şart imiş gibi, bu müesseselerin 
orada temerküz etmesi doğru bir hareket değildir. 
Sıhhiye Vekâletinin, Anadolu'nun her tarafında 
etüd yaptırarak yeni yapılacak müesseseleri mem
leketin her tarafına serpmesi daha istifadeli ve 
mâkul olur kanaatmdayım. 

Memlekette kemik tüberkülozu esaslı olarak 
ele alınmamıştır. Filhakika Balta Limanında bir 
hastanemiz varsa da bu gayeyi istihdaf etmekten 
çok uzaktır. Müsait yerlerde birkaç hastane ya
pılması iktiza eder. 

Diğer hastane vaziyetlerine gelince: bilhassa 
hususi muhasebeler tarafından idare olunan 
hastaneler çok elim vaziyettedir. Bunların için
de çok mükemmel vaziyette bırakılan kazalar
daki küçük hastaneler, ihtiyaca en iyi cevap ve
ren de bu mütevazi hastanelerdir. Bunların tah
sisatları gayri kâfidir. Yatak adetleri muayyen 
olduğu halde yatak başına muhassas paranın da 
muayyen olmasına nazaran bunların bütçelerini 
tetkik etmek Vekâletin vazifesinden olduğu hal
de, bu cihet şimdiye kadar esaslı bir suretle tet
kik edilmemiştir. Bu hastanelerin, sene ortasın
da tahsisatlarının bitmesi üzerine, hasta kabul 
etmekten vareste kaldığını esefle görmekteyiz. 
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Sıhhiye kadromuzda genişlemesi çok elzem 

olan ihtiyaçlardan birisi de doğum müessesele
ridir. Buna ne kadar ehemmiyet verirsek o ka
dar kazanç temin ediriz. Bu müesseselerin 
adedini artırmak ve kazalara kadar teşmil et
mek lâzımdır. 

Şurada bir şeyi de arzetmekten kendimi ala
mıyorum. Dr. Bay Canbolat, İmparatorluk dev
rinde sıhhiye teşkilâtının sıfırın altında olduğu
nu söylemiştir. Bu, İmparatorluk devrinde yaşı-
yan meslekdaşlarımızm meslek namına birşey 
yapmadıkları ve bina kurmadıkları zehabını hâ
sıl eder ki büyük bir insafsızlık olur kanaatin
deyim. Her halde sıhhiye memurlarımızın o de
virde kâfi olmamakla beraber bir sıhhiye teşki
lâtımız vardı. Bunu kabul etmek, o devrin kıy
metli meslekdaşları hakkında bir kadirşinaslık 
olur. Son olarak leyli tıp talebe yurdlarma ait 
bir noktaya işaret etmek istiyorum. Her sene 
yaz tatilinde gazetelerde bu talebelerin feryat
larını görürüz. Yaz tatili münasebetiyle mecbu
ri sılaya tâbi tutularak bu gençlerin kapı dışarı 
ediyorlar. Tıp talebe yurduna giren talebelerle 
Bakanlık arasında bir taahhütname vardır. Bu 
taahhütnameye göre, Sağlık Bakanlığı 4 sene 
mecburi hizmet mukabilinde yurda giren talebe
leri, tadiller de dâhil olmak üzere, iaşe ve ibate 
etmiye mecburdurlar. Yurd müdürlüğü dolayı-
siyle Bakanlık, bu elde mevcut taahhütname ve 
nizamnameye aykırı olarak 5 - 6 senedebeıi 
usulsüz hareket etmektedir. Bu cihetin tekerrür 
etmemesini Sayın Bakandan rica ederim. 

BAŞKAN — Asım Gürsu 
Dr. ASIM GÜBSU (Muğla) — Sağlık Ba

kanlığınca vücuda getirilmiş bir Sağlık plânı 
vardır. Sağlık Bakanlığı bu plânı tatbik et
mekle Millî Sağlığı temin etmeyi ve bu sayede 
de az bir zamanda nüfusumuzu 30. 40 milyona 
çıkarmayı amaç ittihaz etmiştir. 

Halbuki, yurdumuzun şu veya bu köşesinde 
bazan vatandaş hayatını kemiren öyle feci man
zaralara tesadüf olunur ki, sağlık plânı tatbika-
tiyle değil, alelade Hükümet vazifesinin yerine 
getirilmesiyle giderilebilecek olan bu elemli vazi
yetleri plân tanzim, eden Sağlık Bakanlığının 
nasıl olupta görmediğine veya gördüğü ve bildi
ği halde devamına neden göz yumduğuna şaş
mamak kabil olmaz. 

Geçen toplantı yılında arkadaşlarım Nuri 
özsan ve Mithat Sakaroğlu ile seçim bölgemiz 
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olan Muğla ve mülhakatında gezerken Milas'ın 
Yaka, Yakabncak, Merstet, Kapıkarı köylerine de 
uğramıştık. Mecmuu nüfusu sekiz bine varan 
bu vatandaş kütlesini sağlık plânı ile güdülen 
amaç ve hattâ Sağlık Bakanlığının hikmeti vü-
cudiyle hiç de imtizaç edemiyeeek bir hastalık 
ıstırabı içinde bularak bu esefi i manzaralardan 
birisinin şahidi olduk. Devamlı bir surette nü
fus ziyamı mucip olan bu esefli durum sene-
lerdenberi şikâyet mevzuu olduğu halde maale
sef Bakanlığın hâdiseye tamamen bigâne kaldı
ğını öğrenmekle de ayrıca teessür duyduk. 

Vaziyeti izah için. bu vatandaşlar bizleri ev
velâ Yaka Gölü kenarına götürerek 6 000 dö
nümlük bir sahayı İcap] ıyan bir bataklığı ve 
mütaakiben evlerine götürerek meydanda uçan
lardan maada yüklük dolap gibi kuytu yerlere 
tahassun etmiş binlerce sivri sineği gösterdiler 
ve bu bataklık olan yerler 10 sene evveline ge-
linciye kadar baba ve ecellerinden kalma bir 
gıda ambarı ve sağlık sahası iken bugün ölüm 
saçan bir âfet yuvası haline geldiğini söyledi
ler. 

Ne sebepten bu hale geldiğini sorduk, Söke
li Hüseyin Bey namında mâruf bir zatın 8 mil 
uzunluk ve 4 mil genişliğinde bulunan Yaka 
Gölünün men af ün i şahsına hasrettikten sonra 
balıkların denize kaçacağı ve her sene temin 
ettiği kazançtan zarar göreceği endişesiyle 
göl ağzını hususi tesisatla kapattığını ve bu se
beple kışın derelerin getirdiği sular akacak 
mecra bulamadığından gölü kabarttığını ve et
rafa taşan sularla da bu 6 000 dönüm arazileri
nin bataklık haline geldiğini ve bu yüzden 
müstevli bir hal alan sıtmanın köylerinde yap
tığı tahribatı acıklı bir lisanla anlattılar. İca-
beden makamlara müracaat edip etmediklerini 
sorduk. Göl ağzındaki tesisatın kaldırılması 
hakkında 7 senedenberi Sağlık Bakanlığına de
falarla müracaatta bulundukları gibi mahillin 
sıtma mücadele doktorları taraf mdan da muhte
lif zamanlarda mükerrer raporlar gönderilmiş 
ve bu müracatlı raporlar üzerine mütaaddit 
tetkikler yapılmış ve hattâ eski bir Sağlık Ba
kanı da gelerek mahallen tetkikat yapmış ol
duğu halde hiçbir netice çıkmadığını ve hattâ 
alelade bir cevap dahi verilmediğini söyledi
ler. Bu hususta bir arzu ve istekleri olup ol
madığını sorduk. Hüseyin Bey çok hatırlı ve 
nüfuzlu ve aynı zamanda eski bir Başbakanın 
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akrabası olduğundan Hükümetçe iltizam olun
duğunu ve bu iltizam sebebiyle şimdiye kadar 
müracaatları semeresiz kaklığı gibi bundan son
ra da bir semere vermiyeceği kanaatinde olduk
larından bir istekleri olmadığını ve işi Alla ha 
havale ettiklerini söylediler. 

Avdetimizde yine arkadaşlarla birlikte Sa
yın Bakana müracatla vaziyeti izah ve bataklı
ğın kurutulması için Göl ağzındaki kanunsuz ta
sarrufa nihayet verilmesi ricasında bulunduk. 
Alâka göstererek Sıtma Mücadele Genel Müdür
lüğüne lâzımgelen emirleri verdiler. Genel Mü
dürlük bir tarafa atılmış ve paslanmış bu Göl 
dosyasını tetkik ettikten sonra evvelki durumun 
devam edip etmediğinin Sağlıkmüfettişi ile sıtma 
Mücadele Başkanlığından soracaklarını ve ala
cakları cevaba göre hareket edileceğini söyle
diler. Bekledik, cevap geldi. Yine bu vatandaş
la ı* arkadaşlar muvacehesinde göl işi için gele
cek memrularm balık yumurtasına iltifat etme
meleri lâzım geldiğini söylemiş olduklarından 
bilhassa Sayın Bakanın nazarı dikkatlerine koy
mak için arzediyorum ki gelen cevap Bakanlığı 
yanlış yola sevkedecek surette tertilpenmiş Hü
seyin Beyin bir müdafaanemesinden başka bir 
şey değildir. Bu yazıda köylülerin sıtmadan şikâ
yetçi olmadıkları, maksatlarının su altında ka
lan arazilerini kurtarmaktan ibaret olduğunu ve 
bunun da mahkemece halledilecek bir arazi ih
tilâfından başka bir şey olmadığını bildirilerek 
iş, Bakanlığın salâhiyeti hududu haricine çıka
rılmak istenmiştir. Kezalik Göl ağzındaki tesi
sat haddizatında sekiz on bin liralık bir tesi
sat iken kıymeti yükseltilerek seksen bin liraya 
çıkarılmış ve yıktırıldığı takdirde Hükümet 
aleyhine tazminat dâvası açılacağı bildirilmek 
suretiyle bir nevi tertip altında bırakılmak is
tenmiştir. Nihayet tesisatın kaldırılmasını ön
lemek için son bir çare olarak göl tabiî seviyeye 
indirilse dahi yine sivrisinek yapacağı hilafı ha
kikat olarak bildirilmiştir. 

Sayın arkadaşlar; Aylar geçtiği halde Ba
kanlığın bu iş hakkında henüz müsbet bir hare
ket gösterememesi bu iltizamkâr raporun gös
terdiği yoldan gidileceğini tahmin ettirmekte
dir. 

Halbuki bu vatandaş kütlesini sıtmaya bo
ğan bu bataklığı kurutmak Sağlık Bakanlığın 
en mühim ve esaslı vazifelerinden biri olduğu
na şüphe olmadığını zannediyorum. Kezalik 
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ufak biı- deniz halinde bulunan bu büyük göl ağ- | 
zmda halkın mal ve can ziyama sebep oalcak su- | 
rettc yapılan bu tasarrufun da hiçbir hakka da- ! 
yanmıyan kanunsuz vo gayrimeşru bir tasar
ruf olduğuna şüphe olmadığından buna da ni
hayet vermek yine hükümetin başta gelen va
zifelerinden biri olduğuna kaani bulunuyorum. 
İşte Sağlık plânı tatbikatiyle değil yalnız hükü
met vazifesinin yerine getirilmesiyle bertaraf 
edilebilecek olan bu esefli vaziyet maalesef bu 
vazifenin ihmali yüzünden senelerce devam et
tirilmiş ve bu vatandaşlara ıztırap çektirilmiştir. 
Aynı zamanda bu halkı hükümete güvensizlik 
ifade eden türlü türlü kanaatlere ve dedi kodu-
lara da sevketmiştir. Şimdi bataklığın kurutul
ması ve bu vatandaşların can masuniyetinin te
mini için Sayın Bakandan ricamız, Göl ağzında
ki bu kanunsuz ve gayrimeşru tasarrufa nihayet 
vermek vazifesinin yerine getirilmesidir. Ma
lî külfete ihtiyaç hıssettirmiyen bu vazifenin der- I 
hal ifa edileceğinden emin bulunuyorum. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDİM BAKANİ 
Dr. BEHÇET ÜZ (Denizli) — Muhterem arka
daşlar; faydalı mütalâa ve teklifinizi burada ve 
Bütçe Komisyonumuzda dinledim; Yüksek Mec-
simizin sayın üyelerinin, halk sağlığı konusu 
üzerindeki dikkat ve ilgilerinin minnettarıyım. 
Yer yer secim bölgelerini dolaşan ve gördükleri 
iyi ve noksan durumu, burada ve Bakanlığıma 
bildiren Milletvekilleri arkadaşlarıma teşekkür
ler ederim. Bu bize daha iyi ve daha çok çalış
mak şevk ve gayretini veriyor. Bu tekliflerin 
yapılabileceklerini yapmakla haz duyacağım. Ya
pılamayanların sebepleri de, şimdi vereceğim I 
mâruzâtta bulunacaktır. Çok vaktinizi almamak 
için kısa, hülâsa raüsbet rakamlar vererek konu
şacağım : 

Geçen senemi/ bilhassa bulaşıcı hastalıklar
dan bazılarının çok heyecan ve kaygıverici üzün
tüler iyle, fakat muvaffakiyetli geçmiştir. Tifo, 
Tifüs vo buna benzer diğer bulaşıcı hastalıklar 
zamanında alman çok sıkı tedbirler ve koruyucu 
hekimliğin kıymetli ve başarılı usulleriyle azal
maktadır. 1946 senesindeki tifüs sayısı (1. 288) 
iken bu miktar 1947 yılının geçen onbir ayında 
(5221 ye düşmüştür. 

Eğer milyonlarca yurttaş tifüs aşısiyle aşlan
mam iş ve köylere varıncıya kadar gerek bit ve 
gerek diğer haşarat mücadeleleri yapılmamış ol- | 
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saydı, bulaşık hastalıkların çoğalmak kabiliyeti
nin arttığını, bu sene içinde birçok yurttaşla
rımızın bundan muztarip olduğunu esefle göre
cektik. Ve diğer bulaşıcı hastalıklar da, her ay 
ilân ettiğimiz mukayeseli rakamlardan gördüğü
nüz gibi devamlı bir azalma halindedir. Yavru
larımızın ölümünü çoğaltan çocuk ishalleri için, 
bedava dağıtılan ilâç ve ayrıca bu hastalık üze
rinde yapılan sıkı takip sayesinde, 1946 da % 
3,5 olan ölüm nispeti 1947 de (/( 1 e düşmüştür. 

Bu yıl içinde yurdumuz, iki büyük ve kor
kunç hastalığın savletinden, zamanında alman 
iyi ve müessir tedbirlerle korunmuş, böylece bir 
taraftan genel nüfus kaybımıza ve diğer taraf
tan ekonomik durumumuzun çok sarsılmasına 
sebep olabilecek müessif olaylar önlenmiştir. 
Bunlardan biri, (iiiney sınırlarımıza yakin Ak
çakale köylerinde görülen veba vakaları süratle 
alman enerjik tedbirlerle memleketin diğer böl
gelerine yayılmadan, çok az bit' zamanda sön
dürülmüştür. Diğeri de Mısır'da maalesef birçok 
insan kaybına sebebiyet veren kolera salgını, mü
nasebetlerimizin çok geniş olmasına rağmen yur
da gelen binlerce kişinin dışkıları ikişer defa 
muayene edilmek, hudut ve sahil bölgelerindeki 
yurttaşlarımızı kamilen aşılamak ve her türlü sıkı 
tedbirler alınmak suretiyle memlekete sokulma
mıştır. Bu başarıda gerek merkezde ve gerek 
yurdun diğer bölgelerinde vazife ve hizmet alan 
bütün Bakanlık teşkilâtının gösterdiği feragatli 
ve fedakâr çalışmaları, yüksek huzurlarınızda 
öğüp takdirlerinize arzetmekle, iftihar duymak 
tayım. Veba ve kolera için yurt ihtiyaçlarına 
hazırladığımız aşılardan, komşu ve dost mem
leketlere de verdik. Hattâ oralara ekipler gön
dererek yardım etmek suretiyle, insanlık duygu 
ve vazifelerimizin güzel Örneklerini göstermiş ol
makla da müftehiriz. iki haftadanberi kolera
nın Suriye'de tahribat yapmaya başlaması, aynı 
yardım duygusunun tekrarlanmasına sebep ol
muştur. Aldığımız sağlam tedbirler sayesinde, 
ümit ediyoruz ki, bu vaziyeti de, herhangi bir 
yurtdaşımıza ve yurdumuza zarar vermeden ber
taraf etmenin yollarını ve çarelerini sağlıyacağız. 
Taşıt vasıtalarının çok süratlenmesi ve çeşitlen
mesi, sıkı temasların artması, dünyanın herhan
gi bir yerinden diğer bir yerine, hiç umulmadı!: 
bir anda çabuk epidemik hastalıklar getirmekte
dir. Deniz ve hava limanlarımız ve kara hudut
larımız salgın hastalıklara karşı, tıpkı sınırdan 
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içeri giren ve millî varlığımıza kasteden bir düş
man gibi, Sağlık Bakanlığınca büyük bir dikkat 
ve hassasiyetle korunmakta ve savaşılmaktadır. 

Bunlardan başka halkımızı rahatsız etmekte 
olan trahom, frengi, cüzam, verem ve diğer has
talıklarla da, geçen senelerin müspet çalışmala
rından da faydalanarak, daha sıkı ve müessir sa
vaşlara girişeceğiz ve köylere doğru daha çok 
ilerliyerek, bu hastalıkların saldırış ve tahriple
rine karşı, daha başarılı sonuçlar almıya çalışa
cağız. 

Sıtma savaşın d a bu seneki çalışmalarımızdan, 
çok iyi neticeler aldık. Halkımızın da müşterek 
gayret ve yardımları sayesinde (410 717) metre 
yeni kanal açılmış, (1 608 805) metre eski kanal 
temizlenmiş, (19 883) dekar bataklık kurutulmuş 
ve (311 219) metreküb çukur doldurulmuştur. 
Bu çalışmalarla izale edilen mahzurlara ve ay
rıca havadan ve yerden sürfe ve sinek öldürücü 
yeni ilâçlar atılmak ve köy evlerine tatbik edil
mek suretiyle, bu yıl devrî bir salgın beklenme
sine rağmen, yapılan savaş muvaffakiyetli ol
muş, halkımızın memnuniyetini mucip bir du
rum arzetmiştir. Genel sağlığın korunması husu
sunda, bizden emek ve çalışmalarını esirgemi-
yen köylü yurtdaşlarımıza, idare âmirlerine, alâ
kalı doktor ve memurlarımıza, huzurunuzda 
teşekkür etmeyi ve hizmetlerini değerlendirmeyi 
bir borç bilirim, işte bu verimli çalışmalar saye
sindedir ki; savaşa dâhil sıtmalıklı bölgelerdeki 
şehir, kasaba ve köylerin, dokuz buçuk milyonluk 
nüfusiyle daimî olarak meşgul olunmuştur. Bun
lardan, (1 513 259) sıtma vakası tedaviye alınmış, 
eski sıtmalılardan (415 808) kişi mükerrer teda
viye tâbi tutulmuş, ayrıca korunma ilâçları da 
verilmiştir. 

Bu suretle halkımızın sıtmadan korunması 
mümkün olmuş, is ve güçleriyle meşgul olmaları
na çalışılmıştır. Bu maksatla, sıtma savaşı için 
t'dısis edilen (3 489 446) lira ödeneğe mukabil, 
memlekete otuz milyon lira değerinde ekonomik 
bir kazanç sağlanmıştır. Bu iyi neticeyi almakta, 
motorlu taşıt vasıtalarından ve kuvvetli haşarat 
öldürücü (DDT) den istifade pek büyük ol
muştur. 

Muhterem arkadaşlarınım ve halkımızın çok 
defa şikâyetlerini dinlediğimiz hastanelerimizin 
ihtiyaçlarını, yakînen takip etmekteyiz. Son se
nelerde halkımızın kendi ve çocukları üzerinde 
sağlıklarına karşı gösterdikleri ilgi ve ihtimamın, 
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şükrana dağer bir tarzda arttığını görmekle se
viniyoruz. Fakat bu hal, il ve Devlet hastanele
rinin yükünü ve işlerini çok artırmaktadır. Ya
tak sayısının azlığı ve buna mukabil müracaat
ların çokluğu yüzünden, çok defa hastaların çift 
yattıklarını, büyük bir yürek üzüntüsü içinde 
görmekteyiz. Bu durum, çoğalan hasta kadroları
nı mevcut tahsisatla idare edememek müşkilâtını 
doğurmakta, hekimlerimizin bakım üzerindeki 
emek ve çalışmalarını zorlaştırmaktadır. Bir se
ne içinde, Devlet hastanelerine yatmak suretiyle 
müracaat edenlerin sayısı, geçen seneye nispetle 
% 20 artmıştır. Ayak tedavileri ise, hemen pek 
çok yerlerimizde bir insan çalışmasının vüsunu 
ve takatini aşan bir rakam arzetmektedir. Yalnız 
Ankara Numune Hastanesinde, bir sene içerisin
de (365 000) kadar hasta ayak tedavisi görmüş
tür. Kadrosu mahdut bir hastane idaresi için, bu
nun ne kadar müşkül olduğu anlaşılır. Yurt 
içinde, Devlete ait hastane ve dispanserlerde ayak 
tedavisi görenlerin toplamı (1 238 629) dur. 
Devlet, özel idare ve belediyeler, hususi ve ekal
liyet hastanelerine ve dispanserlerine başvuran 
! i ustaların toplamı (3 179 942) dir. Bu miktarın 
(3 053 185) i, ayak tedavisi görmüşlerdir. 

Sayın arkadaşlarım, memleket hastanelerinin 
biran evvel Devlet hastaneleri içine alınarak, 
ihtiyaçlarının daha çabuk giderilmesi hususun
daki temennileri yerindedir. Biz esasen her sene 
bunların sayılarını artırarak Genel Muvazeneye 
almak yolundayız. 1946 senesinde, Devlet hasta
nelerinin yatak sayısı (7 120) iken, 1947 senesi 
içinde yeni açılan hastanelerle birlikte, (7 7C3) e 
çıkartmış bulunuyoruz ve 1948 senesi içinde, yeni 
yapılanlarla, bu mevcuda daha (475) yatak ilâve 
edeceğiz. 

Koruyucu hekimlik dâvasını sağlıyacak tesis
lerimiz arasında önemli bir yer verdiğimiz tjyen 
Enstitüsünün, millî sağlık plânımızdaki esaslar 
dâhilinde gelişmesini, ciddî ve önemli bir tarzda 
ele almış bulunuyoruz. Aşı ve serum istihsalinin 
Milletlerarası en yeni usul ve kaidelere uygun 
olarak yürütülmesi için, gereken tedbirleri al
dık. Geçen bir yılda (970 000) lira tutarında 
(17,5 milyon) doz çeşitli aşı ve (250 000) lira 
değerinde (2 000) litre muhtelif serum istihsal 
edilmiş, bunların yarısından fazlası mücadele ve 
sağlık kurumları ihtiyacına parasız olarak: ve
rilmiştir. Yapılan ücretli ve ücretsiz (100 000) 
liralık tahlille, satışa arzedüen aşı ve serum be* 
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deli ve ayrıca stoklar da bu hesaba katılacak i 
olursa, enstitünün bir yılda sağladığı kazancın j 
bir buçuk milyon lirayı aştığı görülür. j 

Bir taraftan genç mütehassıslarımızı, dünya- \ 
nm tanınmış enstitülerine göndermek ve diğer j 
tarafta da şöhret kazanmış yabancı mütehassıs- J 
lan memlekete getirtmekle, müessesenin daha ı 
çok inkişafına çalışacağız verem savşında kıy
met verdiğimiz P». C. G. aşısının tatbiki için, Da- J 
nimarka'ya gönderdiğimiz mütehassıslar döndü- j 
îer. Bu aşıyı müessesemizde hazırlıyarak, ilko- ı 
kul çocuklarından başlamak üzere yurd için
de tatbikine geçeceğiz. Verem işinde Bakanlığı- j 
nm, büyük bir dikkat ve hassasiyetle durmak- I 
tadır. Türlü vesilelerle arzettiğim gibi, vereme 
karşı yapılan savaş her yerde büyük ve 
müsbet neticeler vermiştir. Bugün elimizde bu
lunan dinpanserler, sanatoryumlar, prevantor
yumlar ve verem tecrit hastaneleri, ihtiyacı 
karşılamaktan maalesef çok uzaktır. Özel ve şah
si teşebbüsleri veremle savaşta, faal ve hakiki 
rolleri ve hizmetleri vardır ve bu bakımdan ya
pılan mücadele, birçok emek ve gayretlerin bir 
araya gelmesinden hâsıl olan bir sentez olmalı
dır. Veremle savaş, hükümet kadar cemiyetin 
de rolünü istiyen ve yakın alâkasını bekliyen 
millî ve sosyal bir dâvadır. Her yurttaşın, bu 
dâvaya candan katılarak yardım etmesi, hayati 
bir zarurettir. Halkın ilgisi ve yardımı olmadık
la, hükümetin yalnız başına savaşmsı, maksada 
ve ihtiyaca kâfi gelmez. 

Bu itibarla biz, bir taraftan kendi teşkilât ve 
vasıtalarırnızı imkân nispetinde çoğaltmaya ça
lışırken; diğer tarftan da özel ve şahsi teşebbüs
lerin, vereme karşı açtığımız savaşta safları
mızda yer alınlarına ve bize yardım etnıelirine 
büyük önem veriyoruz. Bakanlığınız mahallî 
yardımlarla, bütün illerimizde veremle savaş 
dernekleri kurulması için tavsiye ve teşebbüs
lere geçmiş ve şimdiki halde, (46) ilimizde bu 
dernekler kurularak çalışmaya başlamışlardır. 
Bunlar, halka yol gösterecek, yardım edecek 
ve savaşı düzenliyerek ide re edecek iyi teşeb
büslerdir. Veremle savaşın nihai bir unsuru ve 
vasıtası olan ve bu bakımdan savaşla önemli bir 
yeri bulunan sanatoryum ve verem hastanele
rindeki yatak durumu, şimdiki halde yurdu
muzda bir dereceye kadar düzelme yoluna gir
miş bulunmaktadır. 1947 yılında Tîeybeliada 
Şanataryoımına (260)- yataklı bir pavyon ilâve | 
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ettik. 1948 yılında ise, İstanbul'da Haydarpaşa 
ve Cerrahpaşa hastanelerinde (300) yataklı ye
ni verem pavyonlariyle, Kastamonu'da (120) 
ve Trabzon'da (60) yataklı verem tecrit hasta
nesini hizmete açmak kararındayız. 

1947 senesi başında verem yatağı sayısı 
(1041) iken, bugün (1447) ye çıkmıştır. 1948 
penesi sonunda ise bu miktar, (1827) ye yükse
lecektir. Şu halde veremlilerin tedavisi için 
şimdiki halde ayırabildiğimiz yatak sayısı, 
(10.000) kişiye 0,76 dır. Önümüzdeki sene so
nunda teminine çalıştığımız rakama göre bu 
nispet, 0,96 olacaktır. Buna karşılık (10.000) 
nüfusa düşen verem yatak sayısı, Norveç'te 
18,5 İngiltere'de 5,5 Yunanistan'da 3,9 Bulga
ristan'da 1,6 dır. 

Halkımızın sağlık seviyesini yükseltmek, has
talıklardan korunmanın büyük fayda ve değer
lerini anlatmak amaciyle açılan sağlık sergileri 
yüzbinlerce yurttaşımız tarafından ziyaret edil
miş, köylere varıncıya kadar her yere gönderi
len afiş, broşür ve filimlerle halkımız aydınla
tılmış, 1948 senesi içinde yeni ve daha geniş ha
zırlıklara başlanmıştır 

İlim merkezlerinden senelerce uzak kalan 
doktorlarımız, îjyen okulunda üç ay devam-
edeu kurslarda en yeni usulleri öğreten bir prog
ramla, tekâmül kurslarına tâbi tutulmuş ve her 
ay çıkarılan Sağlık dergisiyle de, en son buluş 
ve oluşlar kendilerine bildirilmiştir. Halen on-
üç hükümet ve altı belediye tabipliklerinden 
maada, bütün ilçelerimize ve belediyelerimize 
doktor gönderilmiştir. Bu açıkların da, kısa bir 
zamanda kapatılmasına çalışılacaktırki; bu 
memleketimiz için bir mazhariyettir. 

flâç ve ecza ihtiyacımız gecen senelere nis
petle daha bol ve kolayca karşılanmaktadır. Ec
zanelerimiz de devamlı bir gelişme ve genişle
me yolunu tutmuşlardır. Eczanesi olmıyan yer
ler için, belediyelere ve hükümet doktorlukları
ma mümkün olan yardımlar yapılmaktadır. Bu 
işimiz, Bakanlıkta teşkil edilen bir mütehassıs 
komisyon marifetiyle, hertürlü tesirlerden uzak 
bir tarzda sevk ve idare edilmektedir. 

Doktorlarımızın ihtisas işleri bir tüzükle dü
zenlenmiştir, gıda maddeleri tüzüğü ise yeniden 
hazırlanmaktadır. Etıbba Odaları ve Hıfzısıhha 
kanunlarında, gerekli bazı değişikliklerin ya
pılması tetkiklerine ve çalışmalarına başlanılmış
tın;.. ••, • ' . - • . • ' • ••; •, 
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Sosyal hayatımızın büyük bir ıstırabını gi

derecek kimsesiz çocuklar Kanunu için, 1948 
bütçesine (750.000) lira ödenek konmuştur. Ka
nun Yüksek Meclisten çıkınca, önümüzdeki se
ne görülecek diğer ihtiyaçlar da nazara alına
rak, devletin en yakın ilki ve himayesiyle bu 
mühim sosyal derdimizle, daha esaslı bir şekil
de çalışmak imkânı hâsıl olacakıtır. 

Sağlık teşkilâtının çok büyük ve terkedilmez 
bir unsuru olup, hem hastanelerin İçişlerini en 
büyük yetki ile başaran ve hem de hastaların 
iç varlıklarını, beden ve ruh sağlığı bakımın
dan koruyan hemşireler için iki yeri okul yap
tırılmış ve açılmış, ebe ve sağlık okullarındaki 
öğrenci sayısı artırılmıştır. Ayrıca yeni okul 
binaları da yapılmakta bulunmuştu]', 

İ947 yılındaki İskân işlerimiz, günün hâdi
selerini zaruri icap ve müşkülleri içinde hudut
larımıza iltica eden (6007) mülteci ve göçmen 
olrak gelen (564) soydaşımız, Anayurda yer
leştirilmişler ve çeşitli yollarda memlekete sığı
nan ecnebi mültecilere de, Jâzıuıgeleu her türlü 
yardımlar yapılmıştır. Daha önceden gelen 
ve memleketin muhtelif yerlerine iskân edilen 
mülteci ve göçmenlere, çift hayvanı, pulluk ve 
tohumluk verilmek, sermaye sağlanmak, ev
leri için kereste, canı, çivi ve seir mateme 
yardımları yapılmak, köylerine su getirilmek gibi 
lüzumlu ve faydalı teşebbüslere geçilerek müs
tahsil haline getirilmeleri, rahat ve refaha ka
vuşturulmaları yollarına gidilmişi ir. ''on neşro
lunan 5098 sayılı Kanun gereğince, eski yer
lerine dönenlerle, yasal; bölge halkından ocu
ların civar illerde iskânları için. a-aheden ted
birler alınmış ve kendilerine, bütçenin \ erdiği 
imkân nispetinde yardımda bulunulmuştur. M< .a-
lekefte daha şümullü ve fayda!: kir iskân politi
kası takip edilmek üzere, on senelik bir plân 
hazırlanmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarınım bekledikleri ve bi
ran evvel tahakkukunu istedikleri, millî sağlık 
plânı ve sağlık sigortaları kanunu hakkında ne
ler düşündüğümüz'!, programlı ve plânlı çalış
makla memleketimizin sağlık . kalkınması bakı
nı nidan neler kazanacağınıızı ve şikâyet konu!;; 
landan bir çoğunun nasıl giderileceğini de arzla, 
sözlerime son .vermek isterim. 

Pek çok yurttaşlarımı/: gibi benini de imnnşi-
raa iröre, bugünkü- ••' nüVusunvuz 'azdır, nüfusu

muzu azaltan hastalıklar çoktur. Alınan tedbîr
ler yetersizdir. Bu yüzden ölüm kaybımız -faz
ladır. Halbuki biz çok doğuran bir milletiz. Ya
pılacak iyi ve muntazam bir teşkilâtla, doğanları 
korur ve yaşıyanların ortalama ömürlerini kolay
ca uzatabiliriz. Bu sayede memleket nüfusunu, az 
zamanda çoğaltır ve fertlerini kuvvetlendirebili
riz. Böylece istediğimiz ve beklediğimiz birçok 
işlerimizi, daha kolay ve daha çabuk temin eder, 
birçok mahrumiyetlerden kurtulur, Hazinemizi 
onların verimli Istilmalk vyte kolayca zenginleş
tirebiliriz. İşte bu emel ve ülkü ile hazırlanan 
millî sağlık plânı ve sağlık sigortasının, daha 
uygulıınmasına ilk başlandığı senelerden itiba
ren, yurdumuzun sağlık işleri çok ferahlanacak 
ve hayrete şayan neticeler ve meyvalar alınacak
tır. Bilhassa köylü yurttaşlarımız, bizden iste
dikleri doktoru, ebeyi, sağlık memurunu, ilâç* 
ve tek şâmil mâııasiyle sağlık nimetlerini ayak
lı rina, gelmiş bulacaklardır. Buna mukabil on
lar da milletine daha faydalı ve yararlı olabil
mek kudret ve imkânlarına kavuşacaklardır, Mil
letimizin ferdî kuvvet ve kabiliyeti,'millî savunun* 
ve istihsal kudreti artacaktır. Plânın gerçekleş
mesi için on senede (630 000 000) lira sarf edile
cektir, bu çok görülmemelidir. Çünkü bunun bir 
buçuk mislini, her sene vakitsiz kaybettiğimiz 
nüfus zayiatiyle, (gerek hastalanarak ve gerek 
ölerek) millî istihsalden ziyan ettiğimizi, teessür
le belirtmek isterim. Plânın uygulanması saye
sinde, il hastaneleri, bugün şikâyet edilen halle
rinden kurtarılacak, zamanın terakki ve icapları

na uygun tekâmüllere kavuşacak, Anadolu'nun çe
şitli bölgelerinde bütün ihtiyaçlara cevap vere
cek büyük ilim merkezleri kurulacak, binlerce 
yurttaşımız, İstanbul'a taşınmaktan kurtula
caktır. Biz bu plânın tatbikiyle, çok dağınık 
olan sağlık teşkilâtını daha verimli bir hâle koy
mak ve çok değerli, pahalı olan sağlığı herkesin 
faydalanacağı bir nimet haline getirmek istiyo
ruz. Köylerde kurulacak sağlık merkezleri or
ganizasyonu, köylü yurttaşlarımızın âcil ve ha
yati ihtiyaçlarına cevap verecek, onların hasta-
lanmaınalarını ve hastalananlarını da acele te
davi etmek yollarını ve çarelerini Bağlıyacaktır. 
Ayrıca doktor gibi, aydın ve idealist bir adamı 
köylere kadar sokarak, sanitasyon ve genel ijyen 
usullerini onlara öğretecek, böylelikle köylerimi
zin yaşayış seviye ve anlayışları da yükselecektir. 

Bütün bunla rcn en sevinçli ve bahtiyar neti-
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eesi, aziz; Türkiye'mizin kalkınması, yükselmesi, 
bayındırlaşması ve şenlenip zenginleşerek mesut 
ve müreffeh bir ülke manzara ve halini, çabuk 
alması olacaktır. En büyük arzu ve temennim, 
bugünün biran evvel tahakkukudur. 

Muhterem arkadaşlar; başta Sağlık Bakanınız 
olmak üzere, Bakanlığını teşkilâtında büyük, kü
çük vazife alan bütün arkadaşlarımın tek hedefi, 
bu mübarek Türk topraklarında yaşıyan yurttaş
larına lıer gün sayıları daima arten nüfus ilâve 
etmek ve doğanların sağlığının korunması üze
rinde de Büyük Millet Meclisinin gösterdiği has
sasiyet ve ilgiye lâyik bir şekilde gece gündüz 
çok çalışmaktır. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Bölümlere geçilmesini kabul 
edenler... Etnıiyenler... Bölümlere geçilmesi kabul 
edilmiştir. 
B. 
686 Bakan ödeneği 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
687 Aylıklar 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
688 Ücretler 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. ' 
689 Geçici hizmetliler ücreti 

BAŞKAN — Kabul edilmişti r. 
690 Temsil ödeneği 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
691 Geçici tazminat 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
692 4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge

reğince yapılacak zamlar ve yar
dımlar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

693 4644 ve 4805 sayılı kanunlar ge
reğince ödenecek emekli keseneği 
karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

694 Sağlık memurları ve sağlık koru
yucuları hayvan yemi karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

695 Merkez büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

696 İller büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

697 Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

698 Posta, telgraf ve telefon ücret ve 
giderleri 
BAŞKAN — liabul edilmiştir. 

Lira 

5 320 

16 673 500 

7 247 564 

133 400 

2 100 

141 435 

770 624 

1 146 232 

400 860 

62 000 

155 000 

50 000 

375 500 

B. 

699 

700 

701 

702 

703 

704 

705 

706 

707 

708 

709 

710 

711 

712 

713 

714 

715 

716 

717 

Lira 
Kira karşılığı 37 600 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Taşıt giderleri 4 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 413 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 14 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince ya
pılacak tedavi giderleri ve yol
lukları 12 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Bulaşıcı ve salgın hastalıklarla 
savaş 1 100 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Trahomla savaş 434 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Zührevi hastalıklarla savaş 327 517 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Sıtma ile savaş 3 239 446 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Hastaneler, sağlık ve sosyal yar
dım kurumları 9 683 070 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Okullar, kurumlar, yurtlar 1 699 312 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Özel kanunu gereğince harcana
cak kimsesiz ve metruk çocuklar 
genel giderleri 750 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Refik Saydam Merkez Hıfzıssıh-
ha Kurumu ve Okulu 891 798 
BAŞKAN -— Kabul edilmiştir. 
İskân işleri 1 200 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Onarma giderleri 150 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Millî Türk Tıp Kongresi genel gi
derleri 25 002 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Milletlerarası Pataloji kompare 
kongresi genel giderleri 10 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yayın işleri 45 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Sağlık müzeleri 32 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir, 
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B. 

718 

719 

720 

721 

722 

723 

724 

özel idare bütçelerini inceliyecek-
lerin ücretleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yüksek Sağlık Şûrası üyeleri hu
zur ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Kodeks Komisyonu genel gider
leri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Gıda maddeleri nizamnamesini 
hazırlıyacak komisyonun genel gi
derleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4489 sayılı Kanuna göre staj için 
yabancı memleketlere gönderile
ceklerin yolluklariyle, başka her 
çeşit giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yabancı uzman ve hizmetlilerle 
tercümanları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Hükümet tabipleri için alınacak 

Lira 

840 

16 500 

5 000 

5 000 

54 900 

82 896 

B. Lira 
2 000 tıp aletleri ve gereç karşılığı 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
725 Temsil giderleri 5 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
726 O ecen yıl borçları 17 361 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
727 Eski yıllar borçları 5 600 

. BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
728 özel kurumlara ve derneklerle ki

şilere yardım 15 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

729 Çok çocuklu analara yardım 250 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

730 Sağlık memurları ve sağlık koru
yucularının hayvan avansı 10 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

731 1437 sayılvKanuna göre verilecek 
avanslar 16 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Sabahleyin verdiğiniz karara 
uyarak bu akşam saat 20,30 da toplanılmak üze
re oturuma son veriyorum. 

Kapanma saati : 19,10 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 20,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Raif Karadeniz 

KÂTİPLER : Necmeddin Sahir Sılan (Tunceli), Atalay Akan (Urfa) 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 

G — Gümrük ve Tekel Bakanlığı Bütçesi: 

BAŞKAN — Gümrük ve Tekel Bakanlığı
nın Bütçesinin müzakeresine başlıyoruz. 

GÜMRÜK VB TEKEL BAKANI ŞEVKET 
AD ALAN (izmir) — Sayın arkadaşlarım, Ge
lir Bütçesine müeessir olduğu için Tekel Büt
çesinin de Bakanlık Bütçesi ile birlikte müza
kere edilmesini rica ediyorum. (Kabul kabul ses
leri). 

BAŞKAN — Tekel Genel Müdürlüğü kat
ma bütçesi ile-Bakanlık bütçesinin birlikte mü

zakere edilmesini oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bakanlık bütçesinin tümü hakkında söz is-
tiyen var mı? 

HASAN DÎNÇER (Afyon Karahisar) — 
Muhterem arkadaşlar, Gümrük ve Tekel Ba
kanlığı Bütçesini konuşurken her şeyden evvel 
böyle bir Bakanlığa lüzum olup olmadığını mü
talâa etmek yerinde olur. (Soldan O O O ses
leri, gülüşmeler). İsminden de anlaşıldığı gibi 
bu Bakanlık birbirleriyle asla münasebeti olmı-
yan iki ayrı mevzu ile uğraşmaktadır. Bu mev
zulardan Gümrük işlerini «Gümrük Muhafaza 
Genel Komutanlığı» Tekel işlerini de katma 
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bütçe ile idare edilmekte olan «Tekel dönel 
Müdürlüğü» tedvir etmektedir. 

Bu Genel Müdürlükleri mevzulariyk- alâka
lı mevcut Bakanlıklara bağlamak suretiyle Te
kel Bakanlığını kaldırmak ve böylece 5 mil
yon liraya yakın bir tasarruf temin etmek müm
kündür. 

Gümrük işleri: Bir memleketin gümrük 
politikası o memleketin malî, iktisadi, içtimai 
ve hattâ ahlâki meseleleriyle sıkı sıkıya alâka
lıdır. Denebilir ki; gümrük, bir memleketin 
varidat membaı olamktan daha ziyade o. mem
leketin iktisadi bünyesini tanzim eden mühim 
bir merkez vaziyetindedir. 

1929 senesinin görüş ve icaplarına göre ha
zırlanmış olan ve tatbik edilmekte bulunan 
gümrük mevzuatının halen bu gayeleri istihsal 
etmekten çok uzak olduğunu söylemek yerinde 
olur. 

Hükümet yeni bir Gümrük Kanununun lü
zumuna, iktisadi ve siyasi zaruretlerle kani 
bulunduğu halde bu kanun tasarısını seneler-
denberi hazırlayıp Meclise getirememiştir. 

Bunun tek sebebini gelip geçen Hükümet
lerin iktisadi ve malî politikasını kesin ola
rak tâyin edememiş olmasında aramak lâzım
dır. 

iktisat Bakanlığı memleket içinde korun
ması ve himaye edilmesi lâzımgelen sanayii 
ve bunların muhtaç oldukları malzemeyi tesbit 
edip bildirmezse, Ticaret Bakanlığı; diğer 
merleketlerle olan ticari politika ve münase
betlerimizi henüz kesin olarak tâyin ve tesbit 
edememiş bulunursa, Gümrük Bakanlığımız 
da elbette Tarife Kanununu hazırlayıp Meclise 
getiremez. 

Halen mer'i olan 1334 sayılı Gümrük Kanu
nu, Tarife Kanunundan daha önce çıkarılmış
tır. Bugüne kadar birçok tadillere uğramış ol
masına rağmen gümrük kontrolüne, vergi öde
me mükellefiyetlerine, vergi tahakkukuna kar
şı itiraz yollarına temas eden usuller eksik ol
duktan başka Millî iktisat cephesinden ehem
miyetli olan anterepo, transit muvakkat kabul 
ve muaflık mevzularma eksik ve tanzime muh
taç vaziyettedir. 

Bugünün ihtiyaçlarına cevap verecek bir 
kanuna âcil ihtiyaç vardır. 

Burada 1941 senesinde Refik Savdaıu Hü-
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; küme'ti tarafından hazırlanıp Meclise sevkedil-
j diği halde bir türlü çıkarılamıyan (Gümrük 
| Kanunu tasarısından) bahsetmeden geçemiye-
| ••eğim. Bu tasarı altı sene içinde iki defa Eko-
i nouıi Komisyonunda tetkik edildiği ve 1947 se

nesi içinde de Karma Komisyonun tetkikmdan 
geçtiği halde Meclise sevkedilip kanuniyet 
iktisap etmesi bir türlü temin olunamamıştır.. 

Bir hafta içinde kanun çıkarmanın sırrını 
bilen Hükümetin bu kanunu altı senedenberi ta
kip etmemiş olması gümrük mevzuu etrafında 
ne yapmak lazım geldiğini henüz tesbit edeme
miş olmasından başka bir sebeple izah oluna-

I m az. 
j Denebilir.ki, bugünkü günlük politikamız; 

yolunu bilmiyen bir arabacının tamire muhtaç 
bir arabaya Millet yükünü alarak nerede sona 

! ereceği malûm olmıyan bir yolculuğa çıkması
na benzer. 

Gümrük muhafaza teşkilâtının iyi işlemedi
ğini iddia etmek suç değildir. Zira, kaçakçılı
ğın alabildiğine yapıîagelmekte olması bunun 
açık delilidir. 

Muhafaza teşkilâtının bugün olduğu gibi as-
I kerterle sivillerin elinde karma karışık bir halde 

kalmasına ve bunun uzayıp gitmesine nihayet ve
rilmelidir. Gümrüklerde halkın ve alâkalıların 
çekmekte oldukları müşkülâtın bir azap derece
sine vardığını iddia etmek mübalâğa sayılma
malıdır. 

Arkadaşlar, diğer milletlerin gümrük kapı
larını ancak ve ancak zaruri ihtiyaç maddeleri 
için açmakta olduğu bir devirde Naylon çorapla-

İ ra, Kirişi al takımlara, kıymetli kürklere, ruj 
ve kolyelere hulâsa lüks sayılabilecek her şeye 

| kapılarımızı sıkı sıkıya kapatmamız lâzımdır. 
I Lüksün iktisadi ve içtimai bünyemizi tahrip 

etmesine mutlaka mâni olunmalıdır. 
Tekel: 

i Bugünkü tatbikatiyle Tekel; sadece Dev
lete resim temin ve tahsil eden bir müessese ha
linde işlemekte ve rakıdan tuza, kolonyadan çak-
maktaşma kadar her nevi maddlere el uzatmak 
suretiyle - vatandaşların iş sahasını inhisarı 
içine alarak işletmeciliğin en kötü numunesini 
vermektedir. Tekel fabrikalarından gangisi kâr 
ve hangisi zarar etmektedir. Bunu bütçeden an
lamaya ve murakabe etmeye imkân yoktur,. Müte-
davil sermaye ile işleyen bu fabrikalar iktisadi 

I Devlet Teşekkülleri gibi umumi murakabenin 
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kontrolüne de tâbi tutulmaktadır. 96 milyon 
liralık varidattan Tekel Genel Müüdürlüğü teş
kilâtı için sarfedilen 43 milyon 895 bin 567 lira
yı çıkarır isek Tekelin bütçemize ancak 52 mil
yon liralık bir varidat temin edebildiği neticesi
ne varırız. Tereddütsüz iddia etmek mümkün
dür ki; tütün, sigara, her nevi içki, tuz, barut, 
cay, kibrit, çakmak, çakmaktaşı ve saire gibi 
her nevi maddeleri inhisarı altına alan ve çeşitli 
fabrikalar kurup milyonlarca sermaye kullanan 
Tekelin temin ettiği kâr, ihata ettiği iş sahası ve 
kullandığı sermayenin büyüklüğü ile asla müte
nasip değildir. Bunun sebebi açıktır, ilmin ve 
tecrübenin şaşmaz bir hakikat olarak tesbit et
tiği bir şey varsa o da, Devlet eliyle yapılan işlet
meciliğin pahalıya mal oluşudur. 

Maliyet hesaplarına bir göz atarsak vasati 252 
kuruşa satmalman bir kilo tütüne 140 kuruş 
masraf bindiini görürüz. Bu kadar yüksek ma
liyet masraflarına şahısların idaresindeki fabri
kalarda tesadüf etmek mümkün değildir, inhi
sar mallarının halka intikali için her vilâyet ve 
kazada kabarık kadrolu daireler kurmaya neden 
lüzum görüldüğünü iktisadi bir gözle tetkik edi
lirse de anlamak güçtür. Her gün biraz daha 
genişletildiğine şahit olduğumuz bu daireler bu
lunmadan da inhisar maddelerini şahıslar eliyle 
müstehlikin ayağına götürmek mümkündür. 

Şekerin toptancı tacirler tarafından fabrika
dan alınıp perakendicilere oradan da müstehlike 
ulaştırılması nasıl mümkün oluyor ve aksama
dan yürüyorsa Tekel maddeleri de böylece şa
hıslar eliyle fabrikalardan müstehlike kadar gö-
türülebilir. 

Ve böylece Tekel Genel Müdürlüğünün 44 
milyona varan bütçesinden muazzam tasarruflar 
sağlanabilir, işleri memur zihniyeti ile tetkik 
etmek ve mütemadiyen teşkilât kurmak hastalı
ğından vaz geçmemiz zamanı çoktan gelip geçmiş
tir. 

Hayatı lâfla değil, her sahada masrafı kıs
makla ucuzlatabiliriz. 

Tütüncülüğümüz: 
Arkadaşlar; Tekel Bütçesini konuşurken mem

leketin tütün derdine temas etmemek mümkün 
değildir. 

Bu seneki tütün rekoltemiz 102 milyon kilo
dur. Dahilî istihlâkimiz ise yirmi milyon kiloyu 
geçmemektedir. Bu rakamlar gösteriyor ki, tü-
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tün mevzuuna, sadece bir Tekel mevzuu göziyle 
bakmakla devam edemeyiz. Hükümetin alâka
sızlığı bu millî servetin pazarlarını bize 
biteviye kaybettirdikten başka tütün mustah-
sıllarmı vukuu muhakkak bir felâketle de baş ba
şa bırakmaktadır. 

102 milyon kiloluk rekolteye 44 milyon kilo
luk istoku da ilâve edelim. Bu 146 milyon kilo 
tütünden ancak 20 milyon kilosunu dahilî istih
lâkle eritmek ve 20 milyon kilosunu da Ameri
kalılara satmak mümkündür. Bakiye 106 mil
yon kilo tütünün alıcısı yoktur. Mısır, Çekos
lovakya ve Almanya gibi memleketlere birer mik
tar satmaya muvaffak olduğumuzu kabul etsek 
dahi 90 milyon kilo tütün elimizde kalacak de
mektir. Bu kadar tütünü müstahsilin elinden 
almak için ortalama 250 milyon lira lâzımdır. 
Yerli Ürünler ve Tütün Limited gibi teşekküler 
sermayelerini ellerindeki istoklara bağladıkları 
cihetle alıcı rolünü oynıyamıyacaklardır. 

Müstahsilin, bir sene, dişini tırnağına taka
rak ve bütün ümitlerini bağlıyarak yetiştirdiği 
mahsulünü satamaması derin bir sarsıntı vücu
da getirecektir. 

Hükümetin tütün ihracını engelliyen karar
ları kolaylaştırıcı şekle sokması ve alacağı sair 
tedbirlerle bu sarsıntının Önüne geçmesi lâzım
dır. 

Sayın Bakan Bütçe Encümeninde de " B u 
mesele etrafında alıcılarla konuştuk, bazı çare
ler tavsiye ve teklif ettiler. Tetkik ediyoruz. 
Henüz alınmış bir kararımız yoktur,, dediler. 
Memleketin bu mühim derdi üzerinde Hüküme
tin işi esasından halleder âcil bir karara var
masını bekliyoruz. 

Şimdi, bu sıkıntının sebepleri üzerinde de 
bir nebze duralım: iddia edildiği gibi bu sıkın
tıya sebep rekolte fazlalığı değildir. Tütünle
rimizin nefasetini muhafaza edebilmek şartiyle 
rekoltenin daha da yükselmesi millî iktisadiya
tımız bakımından şüphesiz şayanı arzudur. An
cak gelişigüzel yerlerde, şunun bunun hatırı için, 
tütün ekimine müsade edilmek suretiyle nefase
tin bozulması pahasına istihsalin çoğaltılması ci
hetine gitmek hakikatte tütüncülüğümüzü kö
künden kurutmak olur. 

Bugün rekolte çokluğu bizi sevindireceği 
yerde düşündürüyor ve korkutuyorsa bunun 
yegâne sebebi eski pazarlarımızı gaybetmiş 
olmamızdır. Tütünlerimizi içmeye alışık olan 
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memleketlere harb yıllarında sevkiyat yapa
madık. Bizden boşalan bu piyasaları Virjiuya 
tütünü doldurdu. Ondan sonra da bu memle
ketlerle yaptığımız ticari temaslarda ve akdet
tiğimiz mukavelelerle tütüncülüğümüze lâyik 
olduğu ehemmiyet verilmediğinden bugün pa
zarlar kapanmıştır. 

Dünyanın en nefis tütününü yetiştirdiğimiz 
halde satamıyorsak bunun sebebini tütün poli
tikamızın iyi idare edilmemiş, olmasında ara
mak lâzımdır. Bize müşteri olabilecek mem
leketlerin ihtiyaçları muvacehesinde 102 mil
yon kiloluk rekoltemiz devede kulaktır. Tütün 
politikamız iyi idare edilirse istihsal 500 mil
yon kiloya çıksa da müşteri bulabiliriz. 

Bir de tütünü memleket dâhilinde işliyerek 
nefis sigaralar haline getirip harice satmak 
suretiyle ayrıca değerlendirmek lâzımdır. 

Tütünü işletmeden satılmasiyle sigara hali
ne getirildikten sonra satılması arasında fiyat 
bakımından 4 - 5 misli fark vardır. Bu itibar
la mümkün olduğu kadar geniş bir kısmını 
işliyerek sigara haline getirdikten sonra satar
sak memlekete bir yerine dört kazandırmış ola
cağız. Ayrıca iş sahası da genişlemiş olacak
tır. 

Mısır, kendisi tütün yetiştirmediği halde 
bizden ve başka memleketlerden aldığı tütünleri 
sigara haline getirip satarak para kazanmak
tadır. Senelerdenberi tecrübe e tik ve gördük 
k i : İnhisarlar sistemi ile bu millî serveti işle
mek ve değerlendirmek imkânı bulunamamış
tır. 

Şarapçılığımız : 
Bağcılık bakımından italya, Fransa ve İs

panya'dan sonra dünyada dördüncü olduğumuz 
halde şarapçılık bakımından maalesef çok ge
riyiz. Müsaadenizle bunun sebepleri üzerinde 
kısaca duralım. 

Evevlâ münhasıran çok üzüm yetiştiren bir 
memleketin çok şarap yaparak bu yüzden para 
kazanabileceği fikrinin sakat taraflarını ortaya 
koymamız lâzımdır. 

Bir defa her üzümden şarap yapılamaz. Ya
pılırsa bizimki gibi müşterisiz kalmaya ve inhi
sarlar İdaresinin yaptığı gibi bayilere veresiye 
dağıtılmaya mahkûm olur. 

Şarap, ancak şaraba elverişli üzümden ya
pılırsa makbul olur ve müşteri bulabilir. Bu 

itibarla Şarapçılığımızı ilerletmek için evvelâ 
şaraba elverişli üzüm cinslerini yetiştirmenin 
sırrını aramamız^ lâzımdır. 

Bundan başka şarabın maliyetini rakip mil
letlerin maliyetine düşürmek imkânlarını da 
bulmalıyız. Bunlar temin edilmeden şarap ya
pıp harice satmak düşüncesi boş bir hayalden 
ileri geçemez. Aksi halde bu uğurda harca
makta olduğumuz paralar heba olup gitmiye 
mahkûmdur. 

Bugün Fransa, şarabın litresini 15 kuruşa, 
İtalya 12 kuruşa malederken bizim ancak 25 -
30 kuruşa maledebildiğimiz şaraba- müşteri bu
lunabilir mi: Hele nefasetinde de rakiplerin
den geri olursak bunu satabileceğimizi iddia 
etmek en hafif tâbirle safdillik olur. 

Sayın Bakanın Bütçe Encümeninde bir ec
nebi mütehassısın fikirlerine atfen ifade ettik
leri gibi, biz ancak kalite şarap yapabilirsek 
müşteri bulabiliriz. Bunun sırrı da, üzüm nes
lini ıslah etmemizdedir. Gelişigüzel üzümden 
yapılan şaraplar bugün okluğu gibi yarın da 
satılamaz. Sayın Bakan Encümende verdikleri 
izahat arasında "Şarap inhisar altında değil
dir, şarapçılığımızın daha çok hususi teşebüs-
leriıı elinde inkişaf etmesine taraftarız Biz; 
hususi teşebbüslere rakip olarak değil, örnek 
olarak çalışıyoruz,, dediler. 
Fakat arkadaşlar, tatbikatın bu güzel sözlere 
asla uymadığını söylemek mecburiyetindeyiz. İn
hisar imalâtının her türlü, vergiden muaf tutul
masına. mukabil litre basma 20 kuruş inhisar res
mi ve ayrıca Kazanç Vergisi vererek gayrimüsait 
şartlar allında çalışan hususi âmillerin daha ne
fis ve daha ucuz şarap imal aeinıek suretiyle 
inhisrlarınııza örnek olduğunu görmemezlikten 
gelebilir miyiz? Diğer taraftan örnek olarak çalış

tığını iddia eden inhisarların 1928 ni de dört bucuk 
milyon litre olan imalâtını son senelerde 15 mil
yon litreye kadar çıkarmasını ve altı milyon lira 
sarfederek yeni fabrikalar kurmağa hazırlanma
sını ve yine milyonlar sarf ederek boş kalmağa 
mahkûm kavlar tesis etmesini anlamak güçtür. 
10-17 senesinde ancak o00 bin litre şarap imal ede
bilen Ankara Fabrikası için milyonlarca litre 
şarap alabilecek kav imal edilerek büyük masraf
lar yapılmasını ancak hesapsızlıkla izah edebiliri:*;. 

Uzak yerlerdeki fabrikalarda imal olunan şa
rapları da buraya toplamak için bu kav bu kadar 
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büyük tutturulmuşsa uzaklardaki kavlar ne 
olacaktır? 

Bu toplayış; işi masrafa boğmak ve maliyeti 
yükseltmekten başka neye yarar? hususi âmille
rin ayrı kavları olduğuna göre onların getirip 
bu kava şarap depo etmeleri de müstebat de
ğildir. 

Hulâsa: harcıâlem şarap yaparak başka mem
leketlerle rekabet etmemize, ucuza mal edemeyi
şimiz mâni olduğuna göre, ecnebi mütahassısııı 
da dediği gibi, ancak kalite şarap yaparak satma
mız mümkündür. Bu ise üzüm cinsinin ıslahı ile 
olur. 

Flokseranm, kökünü kuruttuğu nefis Papas-
karası ve Karalatma üzümlerimizi tekrar yetiş
tirmek çarelerini bulur ve bunlardan şarap ya
parsak beynelmilel piyasada ancak rağbet görür 
ve para kazanabiliriz. Gerisi hayaldir. 

Devlet, şarapçılığı bırakmalı, sadece üzüm cin
sinin ıslahına sâyedip halka bu sahada örnek ol
malıdır. (Sağdan bravo sesleri). 

BAŞKAN — Dr. Fuad Umay. 
Dv. FUAD UMAY (Kırklareli) — Muhterem 

arkadaşlar, intihap dairem için bir temennide 
bulunmakla iktifa edeceğim. 

Balkan Harbinden evvel 60 bin dönüm bağı 
ile halkın refahına hizmet eden şarapçılık maat
teessüf Balkan Harbinden evvel gelmiş olan fi
loksera hastalığı ve harbi er yüzünden tamamen 
zeval bulmuştur. 

Şarap için en mükemmel üzüm olan Papazka-
rası hemen Kırklareli'ne mahsustu, Kırklareli '-
nin bazı mıntakalarmda çok bereketli, hattâ be
her kütükte 30 - 35 okka mahsul veren bir mah
suldür. Senede Düyunu Umumiyeye 318 bin 
altın lira temin etmiş olması bunun kıymeti hak
kında bize bir fikir verebilir. Fransız'lar kendi 
şaraplarına renk vermek için bizim şaraplarımızı 
alıyorlardı. Tekel Bakanlığından rica ediyorum 
bu Kırklareli 'ndeki şarapçılığı biran evvel ihya 
etmek için ilk programına alsınlar ve Ziraat Ba
kanı arkadaşımızla beraber bir fidanlık tesis et
meye himmet buyursunlar. Kendilerinden bu hu
susun teminini rica ediyorum. 

Dr. SAİM ALİ DÎLEMRE (TCizc) — Efen
dim; ispirto çok pahalı, evlerde dezenfeksiyon için 
çok lâzım ve çokça kullanılıyor. Vakıa hekim'ra
poru ile bilmem falan şeyler için diye söyledin 
mi hemen almıyor. Ama çok pahalı. Şimdi bil
mem kaç gramdır ; 250 gram mıdır nedir, 180 
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kuruşadır. Tuvalet ispirtosu diye birşey var, 125 
kuruşa o da kalktı mı, kalkmadı mı pek bilmiyo
rum. Var ama çok az. Herhangi bir zaruret 
halinde süblime koymak, tehlikelidir. Onun 
yeri başka. Asidborik tesir yapmaz. Formül 
kullanılmaz, gözü kör eder ispirtodan başka bir
şey yaramaz. Tuvalet ispirtosu, hafiftir. Hakiki 
ispirto olmalıdır. Acaba bunu indirmenin imkânı 
yok mudur?. Mutlaka biz rakı yapacağız diye 
inat etmemeliyiz. Eroinci, morfinci ve bunlarla 
başa çıkılır mı? (Gülüşmeler). İspirtoyu biraz 
ucuzlatmanın kokryı var mıdır? 

Ondan sonra meselâ gazoz çıkarıyordu, değil 
mi? çeşitli likörler yapıyordu. Likör kullanmıyan, 
meyva suyu içiyor. Onun için meyva sularını < 
çok çıkarmak lâzımdır. Buna ihtiyaç fazladır. 
Bunu iyi ve fennî surette çıkarmak çok yerinde 
olur. Ama efendim, herkes evinde çıkarsın, 
nasıl olur efendim böyle bir organizasyon var
ken, kadınlar bunu evde nasıl çıkarır. Ondan 
sonra haydi bakalım bir ishal, bir ishal... (Gülüş
meler). 

Arkadaşlar; bunda gülünecek birşey yok. 
Domates suyunu evlerde çıkarmak başkadır, 

böyle ufak şişeler içerisinde yapmak başka. Bu
nu bu gibi teşekküller yapacak olursa daha iyi 
olur. İçerisine de biraz vitamin katarak yapması 
çok lâzımdır. Mükemmel gıdadır. 

Bu işin bir kısmı, sanayii ziraiyeye aittir. Ona 
göre tezgâhlar hazırlanır ve ieabeden meyvasuyu 
alınır. Meselâ; domates, vişne, çileksuyu bu me
yan da dır. Bu suretle bunlar şişe içerisine ko
nulur ve satışa arzedilir. 

Amerika'dan ve Avrupa'dan böyle isterlizas-
yon yapılarak şişeler içinde birçok meyvasuyu gö
rüyoruz. 

Sonra birşey daha var; yine kibritlerin baş
ları koptu. (Gülüşmeler) ne bileyim ben, çabuk 
kopuveriyor. Evvelâ benim elimi yaktı, sonra da 
çocuğun elini yaktı. Halbuki bir zamanlar gayet 
iyi idi. Çok düzelmişti. Yahut bazı partiler iyi 
çıkıyor, bazan da galiba dikkat edilmiyor. Ba
zen öyle bazen böyle çıkıyor. Kimisinin de başı 
hiç yok. Efendim, kutuya sürer sürmez, cist de
yip bitiyor. Sigarayı yakmak kabil değil. 

Bir de benim seçim çevremde îyidere var. Ben 
Mebus oldum olalı; 15 senedir, tuz isterler. İstiyo
ruz ki, orada bir depo olsun ve muayyen bir 
müddetle tuz konsun. Bunun için oraya bir me* 
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mur tâyinine de lüzum yoktur. Muhtar falan bi
risi yediemin olur ve oraya tuz verilir. Diyeceğim 
bu kadardır. (Alkışlar). Ona da lüzum yok... 

ALİ RlZA KIRSEVER (Çanakkale) — Te
kel Bakanlığının fabrikalarını ve diğer müessese
lerini çalıştıran dış memleketlere yapılan ihra
cattan Devlet kasasına yabancı para girmesine 
birinci derecede âmil olan Türk bağcılarıdır. 
Mühim bir servet kaynağı olan yurt bağcılığı ve 
şarapçılığımızın gelişmesi için bağcılarla Te
kel teşkilâtının el ele vererek çalışmalariyle müm
kün olacaktır. 

Tekel, bağcılardan şaraplık üzümünü vasati fi
yatla 15 kuruşa alır şarabın litresini 150 kuru
şa satar, 100 kilo üzümden 60 litre şarap çıkar
dığına göre, Sağcının sırtından temin edilen kâr 
miktarı meydandadır. Geride kalan cibresinden 
istihsal edilen rakı veya sirke masraf karşılığıdır. 
Tekel'in bu derece yüksek olan kazancına göre 
geçinmesi ona münhasır olan bağcı ailesinin hu
kukunu düşünmeli ve üzümlere bir miktar daha 
zam yapması çok yerinde olur. 

Şaraplık üzüm bağı yetiştirenlere yardım 
maksadiyle Tekel Bakanlığına iki buçuk milyon 
lira tahsisat verilmiştir. Bu yüzden bağcıların se
vindiklerine şüphe yoktur. Ancak Trakya ve 
Çanakkale muhitinde senerdenberi yerleşmiş olan 
filoksera hastalığından harap olan bağları yeni
lemek için bağcıların istedikleri Amerikan çubuk
ları Tarım ve Tekel Bakanlıklarınca temin edil
mediği için bağcılar müteessirdirler. 

Bağcıların istediklerini karşılıyacak milyon
larca Amerikan çubuğuna ihtiyaç vardır. Acaba 
bu işde ilgili olan Tarım ve Tekel Bakanlıkları 
işbirliği yaparak müspet bir neticeye vardılarmı? 

Rakı fiyatları ucuzladıktan sonra dâhilde şa
rap satışlarının azaldığına şüphe yoktur. Şu hal
de Tekel'in ve diğer şarap âmillerinin depola
rında bulunan 46, 47 senelerinin şarapları dış 
piyasalara sarfedilmediği takdirde 48 senesinin 
üzüm satış ve fiyatlarında fena bir tesir yapmak 
korkusu var mıdır? Varsa şaraplık üzümlerin 
âkibeti ne olacaktır? 

İstanbul'la Devletlerarası şarapçılık kongre
si toplandı, ne konuşuldu ve ne gibi kararlar alın
dı? Malûm değildir. Acaba bu kongrede bizim 
şarapların kalitesi ve fiyatları gözönüne alınarak 
hariç piyasalarda, gerek şimdi ve gerekse gele
cekte, satmak imkânları var mıdır? 

Çanakkale ve Tekirdağ'ında şaraplık üzüm-
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ler eylül nihayetinde kemale gelir, ondan sonra 
yağmurlar başlar, kırağılardan asmaların yaprak
ları dökülür, çıplak kalan üzüm salkımlarının 
çürümeye mahkûm olduğunu Tekel teşkilâtı bil
diği halde, bağcıların bu feryatlarına rağmen 
bu sene kasım ayına kadar bekletilerek üzümle
rin % 60 şı çürümüştür. 

Bir taraftan Devletlerarası Kongresi top
lanıyor, bir taraftan yeni bağlar yetiştirmek 
için milyonlarla tahsisat almıyor, öbür taraftan 
da elde mevcut mahsullerin çürümesine sebebiyet 
veriliyor. Bu hal Tekelin ticaret mahiyetinde 
olan işlerinin bozukluğuna ve bağcıları âdeta 
kasten ızrar etmekten başka bir mânayı ifade 
etmez. 

Arkadaşlar: Biraz da Tekelin tuz işine temas 
edeceğim: Edirne'nin Keşan İlçesinde sokak 
ortasında büyük bir tuz yığınına rasladım. Ma
hallî Tekel memurlarından yaptığım tahkikata 
göre bu tuzların miktarı üç milyon kiloyu müte
caviz olup, beş altı senedenberi bir kısmı memlâ-
hada olup hâlâ başında iki memur tarafından 
beklenilmekte bir kısmı Keşan'da ayda 100 lira 
mukabilinde kiralanmış bir depoda, mütebakisi 
de arzettiğim gibi, sokak ortasında durmaktadır. 
Bu tuzların istihsal masrafı belli değildir. An
cak Keşan'a kadar nakliye ücreti olarak kilosuna 
2 kuruş 35 santim verildiği kayden sabittir. Altı 
senedenberi verilen ve hâlâ daha verilmekte olan 
depo kirasiyle lüzumsuz yere bekliyen iki memu
run maaşları da hesap edilirse zararın yekûnu 
100 bin lirayı aşmaktadır. 

Sebebine gelince, bu tuzlar kumlu ve topraklı 
olduğu için satışına müsaade edilmemiş ol-

' maşıdır. 
Şu halde işe yaramıyan bu tuzlar için ni

çin bu kadar paralar harcanmıştır? Ve neden bu 
masraf kapısı hâlâ açık bırakılıyor? Ve ne zama
na kadar bu hal böyle devam edecektir? 

Arkadaşlar, bildiğiniz gibi sıkıntı içinde ya-
şıyan bu fakir millet Devlete olan vergi borcunu 
ödemek için her türlü mahrumiyete katlanırken, 
diğer tarafta Hazinenin 100 binlerce lirasını mil
letin gözü önünde heder olmasına sebep olanlar 
kim olursa olsun kanun muvacehesinde mesul
dür, lâzımgelen tahkikat ve takibatın yapılmasını 
Hükümetten beklerim. 

TAHSİN. TÜZÜN (Gümüşane) — Aziz arka
daşlar; Tekel Müdürlüğü 1948 senesi bütçesini 
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tetkik ettim. Bu bütçede 6,5 milyon lira ka- ; 
dar bir ilâve vardır. Bu ilâve mütaakıp zamana \ 
ait gelir artırıcı tesislere ve teşkillere sarfeedi- i 
leeeğine göre diyeceğim bir şey yoktur. Ancak \ 
bunun sarfiyatında biraz hassasiyetimizi ve dik
katimizi artırmamız lâzımdır ki, hiç şüphe yok 
ki, Tekel Genel Müdürlüğü Hazineye varidat te
mini için tesis edilmiş, o maksadı istihdaf etmiş 
bir teşkilâttır. Önün için bütün harekâtında, 
icraatında, tesislerinde tasarrufa riayet etmesi 
lâzımdır. Kadrolarını gözden geçirdim. Bu kad
rolar 1939 dan sonra çok fazla nispette genişle
miştir. Mesaisi artmış olmaklaberaber böyle bir 
genişlik belki iktiza eder. Fakat bunun yanında 
bir de (D) ve (E) cetveli diye eklenmiş bir kad
ro vardır ki, hemen hemen asıl kadro ile başabaş 
gidiyor, üçbini mütecavizdir. Bunlar, Barem 
ve saire gibi bir taknn takyidattan kurtarılmış 
memuriyetlerdir. Bunları mümkün olduğu ka
dar indirmek indirmeyi düşünmek ve boş yerlere 
memur almamak suretiyle bir tasarruf teminine 
imkân vardır. Çünkü asıl kadro esasen geniştir. 

Biraz da satış vaziyetine temas edeceğim: 
Geçen sene rakı yerine ispirto içmenin hâsıl et
tiği tahribatı önlemek esbabı mucibesiyle rakı fi
yatı ucuzlatılın ıstı, rakı ucuzlatıldı ve o nispet
te istihlâk arttı. Fakat bunun akisleri şarapta 
görüldü. Şarap 5 - ü milyon kilo noksan satıl -
mıya başladı. 
Halbu ki şarap sade Tekel mamuiâtı değildir. 
Diğer âmiller de vardır. Bunların inkişafına ça
lışacak yerde bu tedbirler onları zarara sokan 
bir tedbir olmuştur. Sonra artan rakı sarfiyatı eski 
yüksek fiyata nazaran bugünkü vasati fiyat de
ğişmemiştir ve içmiyenleri de yeniden alıştırdığı 
gibi zabıta vakalarını da çoğaltmıştır. Binaen
aleyh bu rakı fiyatlarının eskisi gibi yükselmesi 
suretiyle şarabın sarfiyatını artırmak ve bu hâ
diselerin önüne geçmek gibi iki türlü faydası hâ
sıl olacaktır. Bir de Tekel gerek tütün gerek 
diğer maddei iptidaiyeleri mubayaa ederken bir 
randıman hesabını nazara almalıdır. Ve muba
yaa randımaniyle imalât randımanı arasındaki 
zayiat nedir? Böyle bir hesap var mıdır? Yoksa 
böyle bir hesabın tesisi kati bir zarurettir. 

Maliyet denilen bir unsur bütün imalâtta 
vardır. Her yerde çeşit çeşit maliyet unsurları 
vardır. Bizde ise maliyet anasırı tesbit edilmiş 
değildir. Maalesef içerisine mefruşat da, dolap 
da, kanepe de, diğer eşya masrafları da girer. ( 
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Yoksa fiyatları herhangi bir kanunla yükselt
mekle elde edilen kâr, kâr değildir. Bu, bir ver
gi tazyiki olur. Kâr, maliyeti indirmekle kaza
nılacak paradır. Bu noktanın nazarı dikkate alın
ması çok lâzımdır. 

Tekelde bir de ikramiye ve fazla mesai mev 
zuu vardır. İkramiye 850 bin lira kadar tutan 
bir paradır. Bu para şüphe yokki lâyık olan me
murlara. tahsis edilmiştir. Fakat tevzi usullerini 
sakat görüyorum. Meselâ en yüksek maaş alan ik
ramiyenin en fazlasını alıyor, ikramiyenin veri
lişi sağlam bir esasa bağlanmalıdır, faraza, 300 
liraya kadar olanlara 2 - 3 maaş nispetinde ve
rilirse 300 den yukarı olanlara birer maaş veril
mek icabeder. Bunu böyle bir esasa bağlamak çok 
faydalı olur. Bu suretle küçük memurlar da hi
maye edilir. 

Fazla mesai üzerine gelince: Bunun üstünde 
takyidi hiçbir mülâhaza serdedecek değilim elve
rir M, çalışmış olan memurlar lâyıkiyle tesbit 
ve takdir edilsin. Çalışan memura para vermemek 
hiçbir kimsenin aklından geçmez. 

Ecnebi memleketlerde şubeler ve acentalar aç
mak için evvelce Tekel'e bazı salâhiyetler verdik. 
Dışarda ecnebi firmalarm itibar ve şöhretlerin
den istiane suretiyle oralarda acentalar tesis et
mek ve ortaklar yapacak idi. Şimdiye kadar ne-
yapmıştır. Hangi ecnebi memleketlerde hangi 
şubeler açılmıştır, ne gibi kâr temin etmiştir? 
Bunların belirtilmesi faydalı olur. 

Bir de yaprak tütün rekoltesi vardır. Aşağı 
yukarı geçen senedn müdevver ile bu-sene 150 
milyon kadar mevcut bulunmaktadır. Bunla
rın satışını temin edcek tedbirler şüphe yok ki 
ait olduğu makamlarca alınacaktır. 

Bir (}o Tütün Limited Şirketi vardır, Son 
zamanlarda Amerikalılara Samsun'dan ve İz
mir'den tütün satmıştır. Fiyat noktai naza
rından bazı tahavvüller hâsıl olmuş bu sebep
le Amerikalılar ençok Samsun'dan mubayaa 
yapmışlardır. Samsun'a yapılan rağbet üzeri
ne orasını durdurmuşlar, tzmirden alınmasını 
temine çalışmışlar. İzmir mubayaasından da 
bazı denkler bozuk çıkmış, bunun üzerine Ame
rikalılar alış verişi hükümsüz addetmişlerdir. 
Ticarette böyle şeyler olur ama, bu şirket bir
takım bankalar ve Tekel Genel Müdürlüğü 
sermayesiyle teşekkül etmiştir. 

Yalnız bir şirket ki, içinde Devletin de eli 
vardır, bu satışın bazılarından şirketin hüvi-
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yeti rencide edilmiş oldu. Bu meselenin tahkiki 
ile biranevvel intaç ve mesulleri kimse onları 
tecziye etmek ve şirketin satış hüviyetinin 
haysiyetini iade etmek lâzımdır. Çünkü mesele 
nihayet memleketin, Devletin bir ihraç madde
sidir. Devletin eli ile yapılan bir satışta muka
velelerin infisahını mucip olacak bozukluklar 
bulunursa, karanlıkta kalınırsa şüphe yok 
ki, hem ihraç maddesi ve hem de Şirketin hay
siyeti rencide edilmiş olur ki, bunun zararı 
memleketedir, alışverişi rencide eder. 

BAŞKAN — Cemil Alevli! 
CEMÎL ALEVLİ (Gaziaııteb) — Efendim, 

Gazianteb'de Hasankeyf tütünü namı ile mâruf 
bir nevi tütün yetişir ve bütün memleketimize 
oldukça geniş miktarda döviz getirir. Bu tütün 
şimdiye kadar Mısır'a ihraç edilirdi. Seneler-
denberi tüccar vasıtası ile ve serbestçe ihraç 
yapılırdı. Bir kooperatif teşekkül etti, birkaç 
sene evvel bir de ihracatçılar Birliği diye bir 
birlik teşkül etti. Tekel Bakanlığı bu işe el 
koyarak bunun ihracına Tütün Limited Şirketi 
vasıtası ile yapılmasına karar vermişti. Tütün 
Limited Şirketine devredildikten sonra bu tü
tünün ihracatı tamamen durdu. Yani seneler-
denberi kolaylıkla ihraç dilen bu tütün ihraç 
edilemedi. Nihayet tetkik edildi, tahkik edil
di, Mısır'a heyet gitti Anlaşıldı ki, Tütün Li
mited şu yola sapmıştır. Ellerinde başka tü
tünleri de varmış. Hasankeyf tütününün raki
bi azdır, yalnız Şam'da yetiştirilen fakat ka
lite itibariyle Anteb tütününden daha ehven 
olan bir tütündür ki, Mısırlılar bü tütünü al
mıyor. Limited Şirketi meselâ on balya benim 
tütünümden alırsan, şundan da bir balya veri
rim diyor. Bu yüzden Mısırlılar'da almıyor 
ve bu suretle Hasankeyf tütünleri elde kalı
yor. Bunun yerine Şam tütünleri satılıyor. Se-
nelerdenberi bu zürraııı yetiştirdiği ve binler
ce ailenin geçim vasıtası olan bu tütünler sa
tılmaz olmuştur. 

Saym Başbakanımızdan beni bu hususta 
tenvir buyurmalarını rica edeceğini. Bu Ha
sankeyf meselesi ne durumdadır? 

Aynı zamanda bu fırsattan istifade ederek 
şunu da arzedeceğim; Gazianteb bir başmü
dürlüktür. Birkaç vilâyetle birleştirilerek bir 
mmtaka haline getirilmiştir. Antep bölgesi 
mıntakasmda rakı fiyatı düşürülmeden evvel 
sarfedilen rakı, bu cidden şayanı dikkattir. Pi-
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yatın tezyidnden evvel 62 736 kilo, altı ay zar
fında, yani, Şubattan, Haziran 1946 ya kadar ra
kı sarfedilmiş ve 1947 de ayın derecede bu mik
tar 119 878 kiloya çıkmıştır. Buna mukabil şa
rap sarfiyatı fiyat tenzilinden evvel 106 117 ye 
çıkmış iken fiyat tenzilinden sonra 50 132 ye 
düşmüştür. 

Tabiî rakılarda olan tenzilâttan sonra sarfi
yat çoğalmış buna mukabil şarap fiyatı yarıya 
düşmüştür. 

Memleketin sıhhatiyle yakından ilgili olan 
bu mevzuu Sayın Gümrük ve Tekel Bakanının 
tekrar ele almalarını bilhassa rica ediyorum. 

AKİF ARKAN (Çankırı) — Sayın arkadaş-
larım Çankırı da tuz istihsal edilir. Bu tuz Kas
tamonu, Zonguldak ve Bolu ile Ankara'nın bir 
kısım kazalarının ihtiyacı temin edilir. Bu mem-
lehaya giden yol bakımsız, harap bir vaziyettedir. 
Ve 15 kilometrelik bir yoldur. Kışın ve ilkba^ 
harda köylü çok sıkıntı çekiyor. Buna inzima-
men köyünün üzerinden tuz taşıdığı köprüyü de 
geçen sene sel almıştı. Burası senede beş milyon 
kilo tuz istihsal eder. Bu yolsuzluk ve bilhassa 
köprünün yıkık olması bu sene bu memlehayı 
işlemez bir hale getirecektir. Bu yolun tamirin
den vaz geçtik hiç olmazsa köprünün tamirinin 
teminini Sayın Bakandan rica ederim. Mâruzâ
tım bundan ibarettir. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ŞEVKET 
A DALAN (İzmir) — Saym arkadaşlarım; Ba
kanlığımı ilgilendiren konular üzerinde söz alan, 
değerli mütalâa ve tenkitlerde bulunan arka
daşlarıma teşekkür ederim. 

Söz alan arkadaşlarımın ekseriyeti Tekel 
İdaresi üzerinde ve bilhassa Tekelin kabaran 
masraf lariyl e azzalan gelirleri üzerinde durdu
lar. Söze bu İdareden başlamak istiyorum. Tekel 
idaresinin varidatı azalmakta mıdır, ve haki
katen bazı arkadaşlarımın ifade buyurdukları 
gibi masrafları kabarık mıdır ? 

Vedat Dicleli arkadaşım bu idarenin 231 
milyonluk satışa mukabil Hazineye ancak 51 
milyonluk bir gelir sağladığını, Hakkı Gedik 
arkadaşımda bütçesinin Sağlık Bakanlığı büt
çesine yaklaştığını ve 48 milyon liraya vardığım 
ifade buyurdular. 

Derhal tebarüz ettireyim ki Tekel'in bütçesi 
48 milyon lira değil 43 milyon liradır. 

Vedat Dicleli arkadaşım bilhassa bu nıües-
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sesenin verimli çalışmadığını ifade buyurdular. 
Ancak rakamları alırken ve mütalâa yürütürken 
anlıyoruz ki Millî Savunma Vergisini hariç tut
muşlardır. Halbuki Millî Savunma Yergisi de 
Tekel varidatından başka bir şey değildir. Me
selâ Kibritten aldığımız Tekel hasılatı 384 bin 
liradır. Halbuki bundan elde edilen Millî Sa
vunma Vergisi 9,5 milyon liradır. Şimdi bu ge
liri mütalâa ederken Millî Savunma Vergisini 
bir tarafa bırakarak yalnız Tekel hasılatını al
mak doğru değildir. Çünki Millî Savunma Ver
gisi aynı idare tarafından aynı satışlar üzerin
den ayrılan ve satış bedelinin içinde bulunan 
bir vergidir. 

Tekelin satış yekûnu arkadaşımızın ifade 
ettiği gibi 231 milyon değil 322 milyon liradır. 
Ve safi hasılatı da yine arkadaşımızın ifade 
ettiği gibi 51 milyon değil 142 milyon küsur 
liradır. 

Tekel gelirlerinin eksilip arttığım mukayese 
edebilmek için bütçe masraflarını bir tarafa bı
rakarak maliyetin tenzilinden sonra geriye ka
lan satış kârlarım ele almak ve bunları muka
yese etmek lâzımdır. Ben bu mukayeseyi son 
üç sene için yapmak istiyorum. Yalnız hakiki 
bir mukayese yapabilmek için 1946 hasılatı me-
yaıımda bulunan kahve hasılatını tenzil ediyo
rum. Bu miktar 21 milyon liraya baliğ olmak-
tadıı. Bunu tenzil ettikten sonra geriye ka-
^ n satış kârları 1946 için 97 milyon, 1947 için 
9.1 trilyon ve 1948 senesi için ise 98 milyondur. 
A ueak 1947 ve 1948 senelerininki tahmindir, di-
ğeıleri tahakkuk eden satış kârıdır. Bugüne 
kadar aldığımız neticelere göre 1947 senesi sa
tış kârlarının 100 milyon lirayı bulacağı ve hat
tâ aşacağı anlaşılmaktadır; Millî Savunma Ver
gisi T/iı rakamlardan hariçtir. Demekki bizim 
i>nhş kârlarımızın seyrinde bir eksilme yoktur, 
bir artma vardır. Yalnız arkadaşım bu muka
yeseyi hem Millî Savunma Vergisinden sonra 
bütçe masraflarını, da tenzil ederek yapmışlar
dır. Hakikatte Tekelin safi hasılatı bu sene 51 
küsur milyon liradır fakat bütçe masrafları se
neden seneye göre değişebilir. Bilhassa bu mu
kayeseyi yaparken bütçe masraflarına girmiş 
olan sabit kıymetleri ayırmak lâzınıgelir. Bu 
senenin 43 milyon liralık, bütçe masrafları için
de 19 milyon lirası sabit kıymetlere yani tesis
lere yatırılacak olan paradır. Bilindiği gibi Te
kel idaresi Katma Bütçe ile idare edilen bir 
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bütçedir. Tesislerini bütçesine koyduğu masraf
larla karşılar. Nitekim bu sene bu tesisler için 
19 milyon lira koymuştur. 1946 senesine naza
ran 1947 de sabit kıymetlere yatırdığı ödenek 9 
küsur milyon lira fazladır. 1948 de bu miktar 
13 milyon 700 bin liraya çıkmaktadır. Bittabi 
bu masraflar kadar Tekelin hasılatı da azalmak
tadır. Bu pek tabiidir. Çünkü Tekel İdaresi
nin diğer iktisadi işletmeler gibi amortismanı 
yoktur, biriken amortismanlarla tesislerini ye-
niliyea bir iktisadi işletme değildir. Bunları Her 
sene bütçeye koyduğu ödeneklerle öder. Filha
kika Tekel hesaplarında amortisman hesapları 
görülür, fakat bunlar Tekelin bir iktisadi işletme 
olarak verimliliğini ölçmek için tutulan bir ka
yıttan ibarettir. Her sene ayırdığı amortisman
ları diğer Tekel hasılatı gibi hazineye yatırır. 

Safi hasılatımızın azalmasının ikinci sebebi 
de sabit kıymetler haricinde kalan bütçe mas
raflarının artmasından ileri gelmiştir. Fakat 
bu artmadan mühim bir kısmını; geçen sene Ba
rem Kanununun tadilâtı dolayısiyle memur ve 
ücretlilerin maaşlarına yapılan zamlardan ileri 
gelmiştir. 

Sabit kıymetleri bir tarafa bırakarak bu mas
rafları varidatla mukayese edersek, bu mas
rafların da zannedildiği gibi artmadığı görülür. 
1938 senesinde bu nispet % 10. 4 iken 1948 sene
sinde % 10,9 a, çıkmıştır, görülüyor ki bu artış, 
fazla bir artış değildir. Hasılata tesir eden mü
him unsur da maliyetlerdir. Memleketimizdeki, 
bütün eşya fiyatları gibi maliyetimiz de yüksel
miştir. 

Tekel İdaresinin belli başlı iptidai maddeleri 
tütün, kuru ve yaş üzüm ve arpadır. Bunların 
vasati, staın alma fiyatlarının hepsini sayarak 
sizleri yormıyacağım. Yalnız en mühim madde 
olan yaprak tütünü alıyorum. 

1938 senesinde tütünün vasati satın alma fi
yatı 41,58 kuruş iken. 1946 da 249,89 kuruşa çık
mıştır. Bu fiyatlara göre, 100 olan endeks tü
tünde 601 olmuştur. İptidai madde fiyatları
nın bu derece yükselmiş olması maliyetlerimizin 
de artmasını mucip olmuştur. Bu maliyetin ar
tışı satış fiatlerine aynı nispette aksetmemiştir. 
Arzettiğim tütün misalinde mamullerimizin kilo
da maliyeti 1939 da 71,87 iken 1948 de 323,84, 
satış fiyatı 1939 da 356,64 iken 1948 de 1097 
kuruş olmuştur. Demek ki maliyet 100 iken 450 
buna mukabil satış fiatı 100 iken bugün ancak 
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307 olmuştur, Görülüyorki maliyetlerde hâsıl 
olan artış daima satış fiyatlarındaki artışlardan 
daha yüksek olmuştur. 

Tütün, sigarada maliyetin % 82 sini teşkil 
etmektedir. 

Yalnız burada Hasan Dinçer arkadaşımızın 
ifade etiği gibi, hakikaten Tekel İdaresi bir ik
tisadi işletme olmasına rağmen teknik muraka
beye tâbi değildir. Bu teknik murakabe gere
ği gibi yapılamamıştır. Yalnız Tekel idaresi
nin iktisadi bir işletme olmakla beraber malî ka-
rekteri de barizdir. Bu idare Devlete varidat 
temin eden ve tahsil eden bir müessesedir. 
Bu itibarla, bu idarenin Büyük Millet Meclisi
nin murakabesine tâbi olması lâzımdır. Ve zaru
ridir. Ancak, biz iktisadi bir işletme olan Tekel 
idaresinin Meclis murakabesi yanında bünyesine 
uygun bir işletme murakabesine da tâbi olması 
lüzumuna kaani bulunuyoruz. Ve bu mevzuu tet
kik ettirmekteyiz. Görülüyor ki; Tekel İdaresi
nin, sizi sıkmadan mümkün olduğu kadar kısa
ca arzetmeye çalıştığım gibi, gelirlerinde bir ek
siklik yoktur. Safi hasılatının eksilmesi daha çok 
zaruri olan bütçe masraflarının artmasından, 
bilhassa sabit kıymetlere fazla para, yatırılma
sından ileri gelmiştir. (Soldan kâfi sesleri, sağ
dan devam sesleri). 

Şimdi müsaadenizle diğer arkadaşların mü
talâalarına geçiyorum. 

Şarap mevzuunda, bir arkadaşım maliyetin 
çok yüksek olduğundan ve bu maliyetin indiril
mesi lüzumundan bahsettiler. Buna mukabil di
ğer. bir arkadaşım da, üzümlerin müstahsıldan 
çok ucuza alındığından bahsettiler ve bunun ar
tırılmasını istediler. Bunlar birbirine zıt fikir-
leı*dir. Hiç, şüphe yoktur, şarabın kolaylıkla ih
raç edebilmesi için maliyetlerinin de indirilmesi 
lâzımdır. Ancak bu vaziyet bizim elimizde değil
dir. Çünkü bizde bilhassa üzüm maliyetleri ma
alesef yüksektir. Bu itibarla şarabın da mahiyeti 
yüksek olmaktadır. 

Biz şarap programında bilhassa ihtiyatlı ol
mak lüzumuna kaani olduk onun içindir ki, prog
ramımızı hazırlarken bunu iki safhada, tahakkuk 
etirmeye karar verdik. Birinci safhasında, esasen 
başlamış olan işlerimizi ikmal edeceğiz. Ve bu şe
kilde şarap istihsal takatimizi 11 milyon küsur 
litreye çıkarmış olacağız. Buna muvazi olarak da 
bilhassa kalite şaraplarının muhafazası için 3 - 5 
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litrelik tesisler vücuda getireceğiz. İlerde dâhilde
ki istihlâk imkânları artar ve ihraç imkânları da ta
hakkuk ederse, programımızın ikinci kısmını da 
tahakkuk ettirerek istihsal takatimizi da 27 mil
yon litreye çıkarmış olacağız, ancak Bütçe Ko
misyonunda da ifade ettiğim gibi biz şarapçılığın 
inkişafını daha ço khususi âmillerden, hususi te
şebbüslerden beklemekteyiz. Biz onlara ancak 
yardımcı ve müzahir olabiliriz. Onların rakibi 
değiliz. Çünkü şarap Tekel İdaresinin inhisarı 
altında değildir. Biz daha çok kalite şarabı üze
rinde durmakta ve bu şarapları ihraç etmek im
kânlarını aramaktayız. Ve bu teşebbüse girişmiş 
bulunuyoruz. Bu şarapların istihsaline müsait 
olan saha orta Anadolu'dur. Biz daha çok bu 
sahada çalışmak istiyoruz. Bu suretle bağcılığın 
da orta Anadolu'da inkişafını ve binnetice bu 
muit/akanın kalkınmasını sağlamış bulunacağız. 

Hakikaten bir arkadaşınım dediği gibi rakı 
fiyatı düştükten sonra şarap istihlâki bir miktar 
azalmıştır. Ancak biz bunu gelip geçici telâkki 
ediyoruz. Esasen bu sene bağlar sağuktan yan
dığı ve kâfi derecede üzüm istihsal edilemediği 
için fazla şarap imal edemedik. 

Bir arkadaşımız bağcılara açılacak krediden 
bahsettiler. Geçen sene, bu hususta bir kanun ka
bul Duyurulmuştu, bu kredi için bütçeye bu sene 
250 000 lira koyduk, önümüzdeki seneden itiba
ren bağcılara kredi açacağız ve bunu bilhassa, 
yaptığımız denemelerde şarapçılığa ve şaraba 
elverişli olan üzümlerin çoğaltılması için, kulla
nacağız. 

Yine Hasan Dinçer arkadaşımın Tekel ida
resinin kolonya ve gazoza kadar gittiğini ve bun
ları tekel maddeleri içine aldığını söylediler. Biz, 
1047 senesindenberi ne kolonya ve ne de gazoz 
imal etmemekteyiz, bir yanlışlık olacak. 

Tahsin Tüzün arkadaşımız ikramiyeden ve 
fazla mesaiden bahsettiler. Biz, çalışmayanlara 

fazla mesai ücreti verdiğimizi bilmiyoruz. Bu fazla 
mesai ücretim ancak çalışanlara vermekteyiz. Te
kel İdaresinde bu fazla mesai yalnız fabrika ve 
imalâthanelerde çalışanlara hasredilmesi icabeder-
ken bunun bürolara da teşmil edildiğini gördüm. 
Komisyonda da arzettiğim gibi, bu yılbaşından. 
İtibaren bunu bürolarda zaruri hallere inhisar 
ettireceğiz. 

ikramiyeye gelince: fevkalâde mesai göste
renlere verilen bir paradır, talimatnamesine göre 
verilmektedir. Diğer iktisadi teşekküllerde hem 
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704 

735 

736 

737 

738 

739 

Bakan ödeneği 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Aylıklar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Hizmetliler ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geçici hizmetliler ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Temsil ödeneği 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geçici tazminat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4644 ve 4805 sayılı kanunlar ge-

Lira 
5 320 

3 990 900 

152 710 

21 306 

2 100 

53 736 

243 700 
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adi hem fevkalâde ikramiye varken biz yalnız 
fevkalâde ikramiye vermekteyiz. Tahsin Tüzün-
arkadaşımızın noktai nazarına iştirak etmiyorum 
ikramiyeyi yalnız küçük memurlara hasredip di
ğerlerine teşmil etmemek doğru değildir. Bü
yük küçük bütün memurlara teşmil edilmesi lâ
zımdır. Yalnız bunun mikdarınm tahdidini isti
yorlar, bu noktada ben de kendileriyle beraberini. 

Şimdi müteferrik dilekleri bir tarafa bıraka
rak gümrüğe geçmek istiyorum. 

ALİ HIZA KIRSEVER (Çanakkale) — Tü
tün Limitet hakkında birşey söylemediniz. 

AHMET OĞUZ (Eskişehir) — Tütün hak
kında birşey söylenmedi. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ŞEVKET 
AD ALAN (İzmir) — Bakanlık, tütün-ziraat iyle 
ve stok durumiyle alâkadardır. Satışa taallûk 
eden kısımlar hakkında Ticaret Bakanı arkada
şımız mâruzâtta bulunur. Ben yalnız tütün re
koltesi hakkında ve mevcut istoklar hakkında ma
ruzatta bulunabilirim. Arzu ederseniz arzedeyinı. 
(Kafi, kâfi sesleri). 

CEMÎL ALEVLİ (Gazianteb) ----- Hasankeyf 
tütünü meselesi'? 

ALÎ RIZA KIRSEVER (Çanakkale) — 
Tütün Limitet hakkında birşey söylemediniz. 
(Kâfi, kâfi sesleri). 

BAŞKAN ~ Bakan tetkik ettireceğini ve ne
ticeyi alacağını söylediler. 

Bölümlere geçilmesini kabul edenler... Etmi-
yenler... Bölümlere geçilmesi kabul edilmiştir 
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reğince ödenecek emekli kesene
ği karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

740 Merkez büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

741 İller büro giderleri 
BAŞKAN— Kabul edilmiştir. 

742 Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

743 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

744 Kira karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

745 Taşıt giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

746 Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

747 Giyerekler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

748 4598 sayılı Kanun gereğince ya
pılacak tedavi giderleri ve yol
lukları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

749 Taşıma giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

750 Gümrük idareleri giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

751 Gümrük ambarlarında kaybolan 
eşya tazminatı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

752 Genel Muhasebe Kanununun 48 
nci maddesini ilgilendiren gider
ler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

753 Yapı ve onarma işleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

754 Tartı aletleri alım ve onarma 
giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

755 Yayın işleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

756 Temsil giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

757 Kurs giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

758 Geçen yıl borçları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 

213 

49 

132 

57 

144 

29 
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72 

379 

000 

000 

000 

296 

00Û 

500 

556 

480 

35.000 

10 000 

38 601 

300 

103 

31 

100 

000 

3 000 

13 

2 

24 

900 

500 

540 

5 000 
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Lira 
2 250 Eski yıllar borçlan 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı 
Aylıklar 5 881 451 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Hizmetliler ücreti 588 110 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geçici hizmetliler ücreti 1.5 000 
BAŞKAN —. Kabul edilmiştir. 
Temsil ödeneği . 1 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geçici tazminat 31 000 
BAŞKAN —- Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 564 690 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4178, 4805, 4806 ve 4807 sayılı 
kanunlar gereğince ödenecek 
emekli keseneği karşılığı 300 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
3779 sayılı Kanun gereğince 
erbaşlara verilecek para mü
kâfatı 700 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
1615 sayılı Kanun gereğince ve
rilecek yemeklik karşılığı 25 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
3944 sayılı Kanun gereğince ve
rilecek hayvan yem karşılığı 40 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4867 sayılı Kanun gereğince ve
rilecek er tayın bedeli 533 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Büro giderleri 50 500 
BAŞKAN —- Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 15 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Telefon ve başka haberleşme üc
ret ve giderleri 12 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Kira karşılığı 80 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 144 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
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yapılacak tedavi giderleri ve 
yollukları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

777 Subay, gedikli ve erlerin yapı
lacak tedavi giderleri ve yol
lukları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

778 Muayyenat 2 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

779 Süel gereçler 
• BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

780 Harb gereçleri ve teçhizat gider-
derleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

781 Ecza ve sağlık gereçleri gider
leri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

782 Veteriner ecza ve gereçleri gi
derleri . 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

783 Hayvan satın alımı ve tazmini 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

784 Taşıma giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

785 Kara taşıtları ve deniz muha
faza vasıtaları giderleri 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

786 Haber alma giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

787 Yapı ve onarma giderleri 
BAŞKAN •— Kabul edilmiştir. 

788 Vazife esnasında ölen subay, 
memur, er ve hizmetlilerin teç
hiz ve tekfin ve kabir yapma, 
giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

789 Mahkeme genel giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

790 Sigorta ve analık primi karşı
lığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

791 Kurs giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

792 Geçen yıl borçları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

793 Eski yıllar borçları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 

16 000 

10 

538 

864 

206 

000 

000 

600 

000 

35 000 

3 

8 

130 

565 

50 

100 

000 

000 

000 

128 

000 

000 

1 

20 

3 

45 

15 

5 

500 

000 

500 

500 

000 

800 

756 
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o. — Tekel Genel Müdürlüğü 1948 yth Bütçe 

Kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu 
(1/258) [1] 

BAŞKAN — Tekel Genel Müdürlüğü Bütçe
sine geçiyoruz. 

Tümü hakkında söz istiyen var mı? Maddele
re geçilmesini kabul edenler... Etmiyenler... Mad
delere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Tekel Genel Müdürlüğü 1948 yılı Bütçe Kanunu 

MADDE 1. Tekel Genel Müdürlüğü 1948 
yılı giderleri için ilişik (A) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (43 895 567) lira ödenek ve
rilmiştir. 

.1947 
B. 

O 

A - CETVELİ 

B. 

9 

10 

11 

12 

Ücretler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Tazminatlar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4178, 4598 ve 4988 sayılı ka
nunlar gereğince yapılacak zam
lar ve yardımlar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Kira karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Taşıt giderleri 
BAŞKAN -•-••. Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Tedavi, yol ve başka giderler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yapı, bina satmalına, demirbaş, 
makine ve tesisat işleriyle bun
ların onarılmaları, 5113 sayılı 

14 
Lira 

909 600 

270 000 

891 000 

646 000 

105 000 

480 000 

000 000 

260 000 

620 000 

165 000 

100 000 

[1] 42 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 

Kanun gereğince yaptırılacak 
veya sat inalı nacak tütün bakım 
ve işleme ve ev ambarlarının 
her çeşit giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

13 -1898 sayılı Kanun gereğince ye
niden yapılacak fabrika, imal 
ve doldurma evleriyle mevcutla
rının genişletilmesi giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

14 Deneme,, arıtma ve savaş gi
derleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

15 Kaçağı önleme ve kovalama gi
derleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

1() Koruma ve tahsil memurları
nın hayvan .yem bedelleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

17 1918 sayılı Kanun ve ekleri ge-
ğinee yapılacak ödemeler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

18 Mahkeme giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

19 Para taşıma giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

20 İkramiye 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

21 Genel Muhasebe Kanununun 4^ 
nci maddesini ilgilendiren gi
derler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

22 Kurs genel giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

23 5089 sayılı Kanun gereğince şa
raplık üzüm bağı yetiştirecekle
re yapılacak ikraz 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.. 

24 Staj ve öğretim giderleri 
BAŞKAN —- Kabul edilmiştir. 

25 Yabancı uzmanlar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

26 Yayın, propaganda ve sergi gi
derleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir, 

27 2921 sayılı Kanun gereğince 
Tekel Tekaüt Sandığı payı 
BAŞKAN -^ Kabul-edilmiştir: • 

Lir.ı 

9 499 112 

9 900 000 

300 000 

460 000 

126 000 

10 000 

50 000 

440 000 

850 000 

15 000 

10 000 

250 000 

140 000. 

235 000 

200 000 

701- 245 

757 -^ 



fi : 27 30.12.1947 O : 3 
B. 
28 

Lira 
4250 sayılı Kanım gereğince şa
raplılara verilecek prim ve ya
pılacak başka giderler 150 000 
BAŞKAN -~ Kabul edilmiştir. 

21) Kaza sigortası 5 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

30 Geçen yıl borçları 40 000 
BAŞKAN -^ Kabul edilmiştir. 

31 Eski yıllar borçları 55 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

32 1715 sayılı Kanunun 8 nei 
maddesi gereğince kâğıt para 
amortismanı 434 010 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

33 işçilere ve çocuk yuvalarına 225 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

34 İşçi kurul ve sendikalarına 60 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

35 Memur ve hizmetli çocukları 
öğrenci yurduna 110 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

36 Çeşitli hayır kurumlarına 3 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

37 Kongre giderleri 50 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

38 Uluslararası kurumlara katıl
ma payı 10 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

39 Yurt dışı acenta ve mümessil
liklerin her türlü giderleri 120 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

(Birinci madde tekrar okundu). 

BAŞKAN — Birinci maddeyi cetvelle bir
likte oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 'Etmi
yenler... Birinci madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. -— Tekel Genel Müdürlüğü 1948 
yılı gelirleri ilişik (B) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere (189 539 576) lira tahmin edil
miştir. 

B - CETVELİ 

B. Lira 
t Satış kârı (Tekel geliri 96 051 006 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
2 Çeşitli; gelirler. u v 1 336 000 

BAŞKAN — -Kabri} edilmiştir 

B. 
3 

Lira 
180 000 

550 000 

30 000 

6 

Para cezaları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Çeşitli hasılat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geri alma 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Tütün, içki, tuz, kibrit ve çak
maktaşı savunma vergileri 91 392 570 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — İkinci maddeyi cetvelle birlik
te oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... îkiııei madde kabul olunmuştur. 

MADDE 3. — Tekel Genel Müdürlüğünce 
tahsil edilecek resimlerden her birinin dayan
dığı hükümler ilişik (G) işaretli cetvelde göste
rilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tekel Genel Müdürlüğünün 
30 . VI . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 19 
ucu maddesine giren hizmetlileri kadroları ili
şik (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Numaralariyle adları bağlı (E) işaretli cet
velde yazılı bölümlerden 30 . VI . 1939 tarihli 
ve 3656 sayılı Kanunun 9 neu maddesi gereğin
ce yönetimi gerekli geçici hizmetler için aylık 
ücretli memur ve hizmetliler kullanılabilir. Bun
ların kadrolariyle bunlardan uzmanlık yeri olan
lar Bakanlar Kurulu karariyle belirtilir ve er
tesi yıl bütçesiyle Büyük Millet Meclisine veri
lir. Bu bölümlerden alınacak kadroların eldeki 
kadrolara ekleme olmaması gerektir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 5. —• Geçen yıl borçları bölümün
deki ödenek üstünde çıkacak borçlar, ilgili ol
dukları hizmetlere ilişkin bölümlerden bu bölü
me Maliye Bakanlığınca aktarllcak ödenekler
den ödenir. 1928 - 1946 yıllarına ilişkin olup da 
Genel Muhasebe Kanununun 93 ncü maddesine 
göre zamanaşımına uğramamış ve karşılıkları 
yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1948 yılı 
gider bölümleri artıklarından eski yıllar borç
ları bölümüne Maliye Bakanlığıç'na aktarılacak 
öneklerden ödenir * 

- 7 5 8 
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BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 

var mı? Maddeyi kabul edenler.... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Yurt içinde ve dışında okut
turulacak öğrenciler için bağlı (A) işaretli cet
velin 24 neü bölümünün 2 nci maddesindeki öde
nek ilgili dairelerin 1948 yılı Bütçe kanunlarına 
bağlı (B) işaretli cetvellere gelir ve aynı kanun
lara bağlı (A) işaretli cetvellerin ilgili bölüm
lerine Maliye Bakanlığınca ödenek kaydedilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Maddeyi kabul edenler ... Etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Olağanüstü hallerin devamı 
süresince Tekel Genel Müdürlüğünün fabrika, 
tuzla, işletme evleri gibi işyerlerinde toplu ola
rak çalıştırdığı işçilere ve hizmetlilere (bu iş 
yerlerinde çalışan memurlar dâhil) giderleri dö
ner sermayeden ödenmek üzere çalıştıkları gün
lerde günde bir defa yemek verilebilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Ambar, fabrika, atelye, işlet-
meevleri, doldurma ve imal evleriyle tuzlalarda 
ve İdarenin yollama, tütün transfer, satış ve 
başka işlerinde iş saatleri dışında çalışmaları ge
rekli görülecek veya geceleri çalıştırılacak 
memurlarla hizmetlilere bu suretle çalıştırıla
cakları süreler için verilecek ek ücretler döner 
sermayeden ödenir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Gider bölümlerinden yapıla
cak harcamalara ilişkin formül bağlı (R) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Maddeyi kabul edenler.... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Bu kanun 1 Ocak 1948 tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir, 

MADDE 11. — Bu kanunu Maliye ve Oi'.m-
rük ve Tekel Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü açık oyunuza sunuyorum. 

D — Tarım Bakanlığı Bütçesi: 

BAŞKAN — Tarım Bakanlığının masraf 
bütçesine geçiyoruz. Söz istiyen var mı? Söz isti
yen arkadaşları kaydettim, sırası gelince ken
dilerine söz vereceğim. 

Buyurun Hasan Pola'tkan. 
HASAN POLATKAN (Eskişehir) — Muhte

rem arkadaşlar; bu memlekette yıllarca ve yıllar
ca, bayram nutuklarında, memleketin efendisi 
olduğu ilân oluılan bir kütle vardır. O kütle Türk 
milletinin c/c 82 sini teşkil eden bir kütledir. O 
kütle Türk köylüsüdür, Türk çiftçisidir. Bu bü
yük kütlenin bir teşkilât olarak en yakından alâ
kadar olduğu bir Bakanlığın, Tanın Bakanlığının 
bütçesi huzurunuza gelmiş bulunuyor. 

Umumi yekûnu 1 243 000 000 lirayı aşan bir 
bütçede, Hükümetçe tarım işleri için bütçenin 
ancak % 8 i nispetinde bir para, yani 34 754 358 
lira ayrılmış bulunmaktadır. Nüfusunun % 82 si 
çiftçi olan bir memlekette Tarım Bakanlığına 
ayrılan ödenek, mensupları, bu memleketin za
bıta tarihine arka arkaya Senirkent, Gayırşeyhi. 
Aslanköy gibi vakalar hediye eden Jandarma Ge
nci Komutanlığına ayrılan paradan daha az bu
lunmaktadır. Tarım Bakanlığına ajurdan para
nın 1947 yılı bütçesine nazaran, genel toplam iti
bariyle 5 543 498 lira fazla olduğunu görerek se
vinmek belki mümkündür. Fakat bu sevinç kısa 
sürecektir. Zira artışın 2 216 259 lirası memur 
istihkaklarının artırılmasına, 1 172 103 lirası 
eski borçların ödenmesine, 151 516 lirası yönetim 
giderlerine, 48 000 lirası onarma işlerine, 15 000 
lirası dış kongre yolluklarına ayrılmış, diğer 
hizmetler için ancak 2 671 002 lira bir para veri-

| lebilmiştir. İşte artışın mahiyeti de bundan iba
rettir. 

Kendisinden büyük dâvaların halli beklenen 
Tarım Bakanlığına Hükümetçe istenilen 34 754 358 
liranın % 50 sinin maaş, ücret, temsil ödeneği, 
geçici tazminat gibi özlük haklara, % 2 sinin yö
netim giderlerine % 5 nin inşaat ve onarmalara, 

| % 4 nün borçlara ve zarar karşılıklarına, % 12 
sinin okullara ve ihtisas masraflarına ayrıldığını 
düşünür ve geri kalen miktardan, yollukları, taşıt., 
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yayın, milletlerarası kongre giderlerini de düşe
cek olursak esasa müsmir işler olan ziraat ve ve
teriner işleri için ne kadar az ve ne kadar ehem
miyetsiz bir paranın kaldığını kolayca I alimin 
edebil irsiniz. 

On yıl önce, yani 1037 yılı için Tarım Bakan
lığına münakalelerle birlikte ceman 11 138 048 
lira ödenek verilmiştir. 

O tarihten sonra memleketimizde eşya ve hiz
met değerlerinin Hükümet rakamlarına nazaran 
vasati olarak bire dört nispetinde arttığını ka
bul edecek olursak, 1!)37 yılındaki zihniyete göre 
Tarım Bakanlığına bugün .11 138 048 liranın 
dört misli tutarında yani; 44 552 336 liralık bir 
tahsisat ayrılması icabederkenv Hükümet 
34 754 358 lira ödenek istemiş bulunmaktadır. 

Bu vaziyet, bugünkü Hükümetin, Tarım Ba
kanlığının, önemi ve Bakanlığın başarması gere
ken işlerin büyüklüğü ve memleket ziraatının 
kalkınması hakkında on yıl öncesine nazaran da
ha geri bir düşünüşe sahip olduğunu göstermek
tedir. 

Bütçe rakamlarına bu şekilde kısaca bir göz 
gezdirdikten sonra birinci mesele olarak köy ve 
köylü kalkınması dâvası ile Tarım Bakanlığının 
bu dâva muvacehesindeki durumuna temas ede
ceğiz. 

Türkiyenin hayat dâvası, bugünü ve yarını 
medeni dünya muvacehesinde bugünün icapla
rına göre yaşıyabilmesi dâvası köy ve köylü 
kalkınması davasıdır. 

Bu memlekette çeyrek asırdanberi köy ve köy
lü kalkınması dâvasında pek çok söz söylendiği, 
pek çok yazı yazıldığı halde, bu dâvanın hal 
şekli hakkında hiç bir makam bir plân ortaya 
koyamamış, bu işe nereden başlanacağı tesbit. edi
lememiş, tanı mânasiyie bir bocalama içinde yu
varlanıp gidilmiştir. 

Köylünün himaye edilmesi gerektiği ve hima
ye olunduğu her vesile ile ilân oluna geldiği 
halde, Köy Kanunu, Orman Kanunu, Köy Okul
ları ve Enstitüleri Kanunu, Köy Ebeleri ve Köy 
Sağlık Memurları Kanunu, sellerin husule getir-
diğ küçük nehirlerin temizlenmesi Kanunu, Çe
kirge Kanunu, Sıtma Savaş Kanunu, Yol Ver
gisi Kanunu, Beden Terbiyesi Kanunu', Muzır 
Hayvanlarla•'•Mücadele' Kanunu gibi, sayısı on 
beşi bulan çeşitli kanunlar, Türk köylüsünü, ye-
!>ûnıv',ao;;laW''aş'an''lş •mü"kelk>fiye{;bw^tâbl tutmak

ta, bu suretle onu istihsalden alıkoymaktadır. 
Aşarı kaldırdıklarını, köylüyü ve zirâatı kül

fetlerin en büyüğünden, en ağırından kurtar
dıklarını, bu sayede köylünün malî bakımdan 
kuvvetlenerek ziraatinıizin ilerliyeeeğini yıllar yılı 
her bayram bir fırsat şeklinde ortaya koymak
tan cekinmiyen hükümetler, Toprak Mahsulleri 
vergisi gibi bir vergiyi çiftçinin sırtına yükletmek-
ten kaçınmamışlar ve bu kanunla üç yıl içinde 
köylüye 203 milyon liralık toprak mahsuleri ver
gisi tahakkuk ettirilmesini reva görmüşlerdir. 

Bütün bunlar, sözlerimizle hareketlerimizin 
birbirine uymadığını gösteren, maksatların sami
miyetinden. şüpheye düşürücü hallerdir. Köy ve 
köylü kalkınmasını, her bakanlık ve her teşkilât 
kendi gözüne ve kendi düşüncesine göre görmek
te devam ettikçe, Türk köylüsünün içinde çırpındı
ğı sayısız müşkül işler arasında bir sıra takip-
olunmadıkça ve hele bu dâvaların hallinde başta 
gelmesi gereken Tarım Bakanlığı aciz içinde bo
calamaktan kurtulamadıkça, bu sahada bir mesa
fe katetmeye imkân olmadığı aşikâr bir şeydir. 

Türkiye'nin hayat dâvası olan ziraat mesele
lerimizi halletmesi gereken Tarım Bakanlığı, bu
günün icaplarına uynnyan kuruluşu ve teşkilâtı, 
plânsız ve programsız çalışmaları ti e karanlıklar 
içinde el yordamı ile yürümeye uğraşan bir teşki
lât olmaktan ileri geçememiş, büyük dâvalar mu
vacehesinde tamamen pasif bir vaziyette kalinisi ir. 

O bakanlıkta tecrübelerin ve tetkiklerin orta
ya koyduğu esaslar, salahiyetli meslek adamlarının 
fikir ve kanaatleri hâkim olacak yerde bakanların 
günlük politika düşünceleri şahsi fikirleri ve heves
leri hâkim olmuş, ömrü ancak o bakanın iş başın
da kaldığı müddetçe devam edecek olan bir zih
niyet, bakanlığın havasına hâkim ola gelmiştir. 

Hayatı ınüzekekre ile talimat formülleri için
de görmeye alışan bir Bakan, koyu bir merke
ziyetçilik ve bürokrasi peşinde koşacak, diğer 
bir Bakan, Alman ziraat sistemine heves edecek, 
başka bir Bakan da, Amerikan ziraat sistemini 
memleketimize tatbik etmek istiyeeektir. 

iş başına yeni gelen Bakanın da elbettekî ye
ni hevesleri olacaktır. Kendilerine, Tarım Bakan
lığında, şahıslarla kaim olmıyan uzun vadeli ve 
kararlı plânlar olup olmadığını soracak olursa
nız suallerinizin mahiyetini anlamamazlıktan ge
lecek ve sizlere sanki daha dün kurulmuş bir teş
kilâttan bahsedercesine Bakanlık programı di
yerek şahsi düşünce vxj t'ikirîovitti anlatacak, T>ev-
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let Ziraat İşletmeleri Kurumu ile Zirai Kombi
nalara benziyen yeni bir teşkilâtı, bölge, bölge 
yurdun her tarafına kuracağından ve bu teşki
lâta tohum, damızlık hayvan, fidan yetiştirme 
vazifelerinin verileceğinden bahsedecektir. 

Sayın Bakan, sizlere bunları anlatırken, ken
dileri tarafından kurulan Devlet Ziraat İşletme
leri Kurumunun bu memlekette çok kötü bir im
tihan verdiğini ve muvaffakiyetsizliklere uğra
dığını unutmuş görünecektir. 

Bu memlekette bakanlar artık şahsi düşünce 
ve fikirler peşinde koşmaktan vazgeçmeli, Türk 
köylüsünün ve Türk ziraatinin kalkınması dâva-
sınıu Türk Milletinin var olma veya yok olma 
dâvası olduğunu anlamalıdırlar. 

Millî gelirimizin %50 sini, ziraat gelirlerinin 
teşkil ettiğini, dış ticarette ihracatımızın ana mad
delerinin zirai mahsullerden ibaret olduğunu dü
şünecek olursak, memleketimizde Millî Ekonomi 
temellerinin ziraate dayandığını kolayca anla
mış oluruz. 

Millî ekonomisinin temelleri ziraate dayanan 
nüfusunun %82 si çiftçi olan, yılda 7 milyon 
hektarlık bir toprağına hububat ekilen bir mem
leket halkının karnını güçlükle doyurabilmesi, 
her yıl-harice satabileceği birkaç yüz bin tonluk 
hububatı bile olmaması, yiyeceğinden kesmek su
retiyle biriktirdiği bir miktar hububatı sattığı 
zaman, bugün olduğu gibi, tek tip ekmeğe gidil
mesi, lokantalarında ekmeğin dilmlerle verilme
si gibi zaruretlerin baş göstermesi, feci bir şey
dir. 

Nüfusunun %7 si çiftçi olan ingiltere'de, 
köylü nüfus başına isabet eden ekil iş sahası 2.3 
dünüm ve köylü nüfus başına isabet eden hubu
bat miktarı 1780 kilo. nüfusunun %53 ü çiftçi 
olan Macaristan'da köylü nüfusu başına isabet 
eden ekiliş sahası 8 dönüm, köylü nüfus başına 
isabet eden hububat miktarı 1480 kilo, nüfusu
nun %35 i çiftçi olan Danimarka'da çiftçi nüfus 
başına isabet eden ekiliş sahası 20 dönüm ve çift
çi nüfus başına isabet eden hububat miktarı 2400 
kilo olduğu halde, nüfusunun %82 si çiftçi olan 
memleketimizde çiftçi nüfus başına ancak 9 dö
nüm ekiliş sahası ve ancak 550 kilo hububat isa
bet ettiğini gözönüne almamız gerekir. 

Bu rakamlar bize, istihsali artırmamız lâzım-
geldiğini, bunun için de evvelâ memleketimizde
ki ekiliş sahasının artırmanın lüzum ve zaruret
tim ortya koymaktadır. 
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Bu bahisle memleketimizin verimli, fakat ha

len meskûn olmıyan ve işletilmeyen sahalarında 
yeni köyler kıırnlak gerektiğini, bunun da iyi 
bir iskân siyasetiyle mümkün olabileceğini dü
şünmeliyiz. 

İstihsali artırmak için verimi artırıcı tedbir
ler alınmasına lüzum ve zaruret vardır. Bir 
Profesörün verdiği rakamlara göre, Danimar'-
ka'da buğday verimi hektar başına 30 kental ol
duğu halde bizdeki 7,5 kentalden'ibarettir. 

Bu konuda ziraat aletleri, gübre işleri, su
lama, münavebe usulleri gözönüne alınmalı, 
memleketimizin iklim, avariz, toprak gibi ta
biî şartları ilmî esaslar dairesinde tetkik olun
duktan sonra az verimli memleketin ekonomik 
hayatına ;ız tesirli olan nebatlar değiştirilmeli, 
yahut yeni nebat çeşitleri yurda sokulmalıdır. 

Geçen devrelerde memleketimizde kurula
cak sanayie ait plânlar hazırlanırken, olduğu 
gibi, bu defa Ekonomi Bakanlığınca tasarlanan 
5 yıllık sanayi plânında da, ziraatimizi kalkın
dıracak olan ziraat aletleri fabrikalarına veya 
birtek pulluk fabrikasına bile yer verilmemiş 
olmasını üzüntü ile karşıladık. 

Memleketimizde 3 milyona yakın çiftçi aile
si bulunduğuna ve İstatistik Genel Müdürlüğü
nün son neşrettiği rakamlara nazaran, 400 kü
sur bin çeşitli pulluk mevcut olduğuna göre 2,5 
milyon çitçi ailesi hâlâ ve -hâlâ kara sabanın 
esiri olmaktan kurtulamamış demektir. Bu-
bugünkü medeni dünya muvacehesinde kara 
sabanın bu ortaçağ bakayası aletin ziraatimi-
ze hâkim olmakta devam etmesi, utanç verici 
bir hâdisedir. 

Türk çiftçisine ziraatte kullanılan her türlü 
âlet makina, vasıta ve sun 'i gübre temin ve te-
tedarik etmek gibi büyük maksatlarla kuru
lan Türkiye Zirai Donatım Kurumunun, 2,5 
milyon pulluğa ihtiyaçtı olan Türk köylüsüne 
1946 yılı içinde, fabrikalarında yaptırarak ve 
dışardan tedarik ederek ancak 14 924 pulluk 
temin edebildiğini ve sata bildiğini düşünmek 
üzüntü verici birşeydir. 

Kurumun 1946 yılı içinde Adapazarı ve An
kara fabrikalarında yaptırdığı malzemenin, 
10 tane yem kırma makinası, 10 tane üzüm 
presi, 35 tane pancar doğrama makinası, 50 
tane su tulumbası, 100 tane arı kovanı, 5 ta
ne üzüm değirmeni, 25 tane Merdane, 508 tane 
araba, 500 tane tınaz makinası ve 200 tane tır-
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mıktan ibaret olduğunu görmek nasıl gülünç 
bir tarzda çalıştığını, Türk çiftçisini zirai alet 
ve vasıta ile teçhiz etme davasının ne tarzda 
anlaşıldığını gösteren acıklı bir keyfiyettir. 

Kurumun malî durumu da çok acıklıdır. 50 
milyonluk nominal sermayeye mukabil kuruma 
yapılan 23 milyon liralık tahsisten ancak 9 mil
yon küsur liranın nakden tahsiline imkân hâsıl 
olabilmiş, 1.3 milyon küsur liralık bir kısmına ait 
devir muamelesi halen neticelendirilmemiş, ku
rum sermayesinin 8 milyon küsur lirası da bina, 
arsa, demirbaş şeklinde sabit kıymetlere gömülü 
kalmış ve kurum 1946 yılı sonu itibariyle de Zi
raat Bankasına 13 milyon küsur lira borçlanmış 
bulunmaktadır. 

Çalışma tarzı ve malî dununu yukarda gös
terdiğimiz şekilde olan ve parasızlık içinde kıv
ranan bu kuruma, 1948 yılı için ancak 1,5 mil
yon liralık bir tahsisat ayrılmış olması, Hükü
metin hâdiseleri, dâvaları ne tarzda anladığını, 
ziraatimizin kalkınmasına hangi gözle baktığı
mızı gösteren acı hakikatlerdir. 

Ziraatte istihsali artıracak, maliyeti düşü
recek ve kaliteyi yüklestecek unsurlardan biri
si de kimyevi gübreler olduğu halde, Tarım 
Bakanlığı bu sahada kendisine düşen işi yapa
mamış, ziraatimize gübrenin girmesi için bir 
gayret sarfedememiştir. 

Bugün memleketimizde ziraatte kullanılan 
kimyevi gübrenin 10 bin tona bile varmadığını, 
komşumuz Mısır'ın, bir yıllık kimyevi gübre 
ithalâtının ise, 500 000 ton olduğunu yine Ba
kanlığın neşriyatından öğrenmek insana ıstı
rap verici birşeydir. 

Çiftçileri istihsale teşvik eden ve istihsali 
artıran sebeplerin başında fiyat meselesi gelir. 

1939 daııberi iş başına gelen Hükümetlerin 
en mühim zirai mahsullerimize, maliyeti nazarı 
itibara almadan ve hiçbir esasa istinat etmeden 
âzami satış fiyatları tesbit edişleri ve bu tesbit 
lerde Tarım Bakanlığının seyirci kalışı, istih
sali ve memleket ziraatini baltalamış bulun
maktadır. 

Hububat istihsalimiz 1938 de 8 353 032 ton
dan ibaret iken, dalgalı bir seyir takip ederek, 
1947 de 6 milyon tona düşmüştür. 

Pamuk istihsalimiz, 1938 de 66 300 tondan 
ibaret iken, keza dalgalı bir seyirle, 1946 da 
49 027 tona düşmüştür. 
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İstihsal bölgelerinin ihraç ve istihlâk mer

kezlerine olan uzaklık ve yakınlıklarının bile 
düşünülmeden tamamen indî takdirlere daya
nılarak yapılan fiyat tesbitlerinin, zirai mah
sullerimize vurduğu darbeye Kars bölgesin
deki iğdir, acı bir misal teşkil etmektedir. 

İğdır'ın .1938 yılındaki çiğitli istihsali 
4 714 ton olduğu halde, 1946 yılında bu miktar 
397 tona düşmüş, 1938 yılında safi istihsali 
1380 ton iken, 1946 yılında 138 tona düşmüştür. 

Türk Milletinin, yabancı memleketlerin buğ
dayına vo ununa muhtaç olmadan yaşamasını, 
sanayiimizin ve dış ticaretimizin istikbalini na
zarı itibare alması ve buna göre çalışması gere
ken Tarım Bakanlığının, hububat ve pamuk gi
bi en hayati maddelerin istihsalinde görülen 
azalışların meydana gelmesinde günahı çok bü
yüktür. 

Ziraatte verimi artırmanın yollarından biri
si de, zirai nebatlarda görülen hastalık ve haşe
relerle mücadeledir. 

Çeşitli hastalıklardan ve haşerelerden buğ
dayın bir yılda 230 milyon, pamuğun 29 milyon, 
üzümün 52 milyon, zeytinin, 26 milyon elmanın, 
32 milyon liralık zarar görmekte olduğunu Ba
kanlıkta çalışan ecnebi bir mütahassıs bu yıl 
Bakanlığa verdiği raporda bildirmiştir. 

Fakat, Tarım Bakanlığının, bu zararların ve-
hametini, başarılması gereken işin hacmini asla 
kavrayamadığını, yapılması gereken işleri dü
şünmeden sadece yaptıklariyle avunduğunu ve 
övündüğünü üzüntü ile görmekteyiz. 

Bakanlıktaki mütehassıslar, tarimsal savaş
lar için ayrılan paranın hiç mesabesinde oldu
ğunu, bu para ile vazife şuurlarının, vicdanları
nın ve kafalarında taşıdıkları ilmin emrettiğini 
yapmaya imkân olmadığını ileri sürerlerken, diğer 
taraftan Bakanlık 1947 yılı içinde yapılan müna
kalelerde tarımsal savaşlar ve tohum temizle
me evleri için ayrılan tahsisattan dahi başka 
maddelere para aktarmış bulunmaktadır. 

Yalnız buğday mahsulünün çeşitli zararlar
dan bir yılda 800 000 ton kayıp verdiğini, tohum
lukları ilaçlama ve temizleme suretiyle bu za
rarın mühim bir kısmım kazanacağımızı düşü
necek olursak seleketörlerin ve ilaçlamanın ehem
miyeti kendiliğinden meydana çıkar. 

Bugün Türkiye'nin 2 300 selektör ihtiyacı 
olduğu halde elde ancak 320 selektör bulunmak
tadır. 
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Bugün ancak % 15 i selektörden geçirilebi- 1 

len tohumluğun tamamını temizlemek ve ilaçla
mak imkânı bulunduğu takdirde, her yıl birkaç 
yüz bin ton hasılat fazlası elde etmenin müm
kün olacağını mütehassıslar bildirmektedir. 

Ankara'da 4 milyon liraya Opera binası, 12 
milyon liraya Saraçoğlu mahallesi, 50 milyon li
raya Meclis binasi yaptırmaya reva gören bu 
sakat zihniyet, Türk köylüsünün ve Türk çift
çisinin ekeceği tohumu temizliyecek ve onun is
tihsâlini artıracak, bu suretle memlekete her yıl 
bir kaç yüz bin ton hububat kazandıracak olan 
iki bin selektörü teminden âciz, bulunmaktadır. 
Bu memleketin ziraatine istikamet vermekle va
zifeli bir Bakanlık bir selektör işini bile halle-
dememiş bulunmaktadır. 

Türk çiftçisinin büyük meselelrindetı biri
si de; tohumluk derdidir. Çeşitli iklimleri ve 
çeşitli toprakları ihtiva eden yurdumuzun her 
yıl muhtelif bölgelerinde mahsuller, kuraklık, 
don, su taşkınları gibi çeşitli âfetlerden daima 
zarar göregelmiş ve köylerimizin ekseriyetini 
teşkil eden fakir çiftçiler daima tohumluk 
derdiyle karşı karşıya kalmışlardır. 

3242 sayılı Kanunla, muhtaç, çiftçiye, göç
menlere ve nakledilenlere tohumluk ve yemek
lik temini için kabul olunan 6 750 000 liralık 
bir kredi dolduğu için, çiftçiye bu kanun gereğin
ce tohumluk yardımı da yapılamamaktadır. 
6 750 000 liralık bir yekûn içinde tohumluğa 
ayrılabilecek kısmın muhtaç, çiftçilerin umumi 
ihtiyacı karşısında ne kadar az ve ehemmiyet
siz bir miktar olarak kalmaya mahkûm oldu
ğunu kolayca takdir edersiniz. 

Fakat, maalesef Tarım Bakanlığı bu ihtiya
cı bugüne kadar asla takdir edememiş, 3242 
sayılı Kanuna ek bir kanun getirileceği, yıllar 
yılı tekrarlandığı halde, kanun bugüne kadar 
Meclis Kürsüsüne getirilememiştir. 

TTer yıl ekin mevsimi başladıktan sonra to
humluk telâşına düşerek şuradan, buradan te
min olunabilir, geçici ve ekleme yardımlarla 
bir miktar tohumluk tahsis edilebilir, fakat za
ruretlerin ve ihtiyaçların hakikî portresini asla 
düşünemiyen, veya hiçe sayan bir Bakanlık, zi-
raatimizin kalkınmasını nasıl temin edebile
cektir? 

Burada, köylüye verilen tohumlukların, ı 
Toprak Mahsulleri Ofisinin karmakarışık bir 
hale gelen ambar mevcutlarından alınıp veril- i 
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diğini, bu tarzda yapılan yardımın gösterişe ve 
ilâna yaramasına rağmen, bir tohumluk yardı
mı sayılmıyacağmı tebarüz ettirmek gerektir. 

Deneme istasyonlarının ıslah ettikleri to-
humlulukları alarak istihsal yapan Zirai Kombi
naların, istihsalâtını Toprak Mahsulleri Ofi
sine teslim ettiğini ve Ofiste de bu hububatın 
40 ambar haline geldiğini, bu suretle ıslah ve 
deneme istasyonlarının bütün çalışmalarının 
heba olup gittiğim de tebarüz ettirmek isteriz. 
Bu vaziyet, bir Bakanlığın tertipsiz, nizamsız 
ve hataları tashih etmeyi dahi ihmal ederek yap
tığı çalışmayı gösteren acıklı bir haldir. 

Burada Zirai Kombinalara da kısaca temas 
etmek isteriz. 1936 yılında kurulan, nasıl ça
lışacağı, ne yapacağı bugüne kadar belli 
olmadığı için çeşitli bocalamalar gösteren Zirai 
Kombinaları, Tarım Bakanlığının bugün için
de bulunduğu plânsız ve programsız Atmosfe
re yakışan bir teşkilât olarak görmek müm
kündür. 

Fakat, Sermayesi 50 000 000 liraya yakla
şan bu teşekkülü; bu tarzda, başı boş ve, Ba
kanların arzularına göre şekil ve istikamet de
ğiştiren bir müessese olmaktan kurtarmak ge
rektir. 

Tarım Bakanlığı bir teşkilât kurarken, ye
ni bir müessesenin adını ilân etmek veya mü
essese isimlerini kabarık göstermek gibi heves
lere kapılmaktan artık vazgeçmelidir. 

Başarılması ve ilânı kolay günlük tedbir
ler bize hiçbirşey temin edemez. 

Veteriner teşkilâtımız parasızlık ve eleman 
noksanlığı içinde kıvranıp durmaktadır-. Mem
leketimizin 2 000 veteriner'e ihtiyacı olduğu 
halde, halen ancak 556 veteriner vazife gör
mekte, bunların da 63 tanesi vilâyetlerde mü
dür olarak masaya bağlı memurları teşkil et
mekte, 15 tanesi Amerika ve ingiltere'de, 41 ta
nesi de gümrük ve iskeleler gibi giriş ve çıkış 
yerlerinde gayrifaal bir vaziyette bulunmak
tadır. Hastalık mücadelelerinde, taramalar
da, fiyat işlerinde faal ve seyyar hizmetlerde 
ancak 295 veterinerin bulunduğunu gözöüııe 
alacak olursak salgın ve bulaşıcı hastalıklarla 
mücadelenin niçin başarılamadığım, âdi has
talıklar tedavisinin niçin ihmal edildiğini an
lamakta müşkülât çekmeyiz. 

Veteriner Genel Müdürlüğünü daima ikinci 
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plânda görmeye ahşan bir bakanlık, bu mem- | 
leket hayvancılığımızın ıslah, üretme, sağlık, 
yem, bakım gibi dâvalariyle karşı karşıya bu
lunduğunu unutmuş görülmekte, kara sabanın 
kara talihini, cılız öküzlere sürükletmekte bir 
beis görmemektedir. 

Diğer bir mesele olarak zirai kredi mevzu
unu ele alacağız; memleketimizde, zirai kre
dinin birtek ana müessesesi vardır, o da, adını 
her zaman saygı ile "anacağımız, hürriyet aşığı, 
Büyük Devlet Adamı Mithat Paşa tarafından 
kurulan Ziraat Bankasıdır. 

Ziraat Bankasının 3202 sayılı Kanunla ka
bul olunan nominal sermayesi yüz milyon lira 
ise de bunun halen tahsil olunabilen miktarı 
69 232 900 liradan ibaretir. 

Ziraat Bankası, hesaplarında görülen ve Ky-
lûl 1947 sonu itibariyle 69 232 900 lira tutan 
ödenmiş sermayesinin 37 860 939 lira tutan 
ihtiyatlarını ve, 6 098 568 lira tutan karşılıkla
rının tamamım, zirai krediye tahsis etmiş bu
lunmaktadır. Bunlardan başka zirai reeskont 
menabiinden de faydalanmaktadır. 

Fakat, Bankanın doğrudan doğruya veya 
kredi kooperatifleri vasıtasiyle müstahsile ya
pabileceği ikrazat için ayırdığı plasman Eylül 
1947 içinde ancak 177 milyon lira olduğu gibi 
mezkûr ay sonunda bankanın çeşitli zirai ala
caklarının yekûnu da, 188 330 047 liradan iba
ret bulunmaktadır. 

Bankaca doğrudan doğruya ve tarım kredi 
kooperatifleri kanaliyle yapılan ikrazatm heye
ti mecmuasını teşkil eden bu yekûndan, tarım 
satış kooperatiflerine verilen 32 milyon küsur 
lira ile Ziraî Donatım Kurumuna verilen 6 mil
yon küsur lirayı düşecek olursak hakiki Zirai 
alacakların ancak 149 943 574 lira olduğunu gö
receğiz. 3 milyona yakın çiftçi ailesinin yaşa
makta olduğu bir memlekette zirai kredi için 
ayrılan bu plasman ve yapılan bu ikrazat çok az 
bulunmaktadır. 

Türk çiftçisinin mutlak bir ekseriyeti, maal
esef çok fakir olduğu için, geniş bir krediye her 
zaman muhtaç olagelmiştir. Bu memlekette Zi
raat Bankasının rolü, mahdut bir miktarda pa
rayı, basit bir mukriz gibi, her yıl ikraz edip son
ra tahsil etmekten ibaret olmamak gerektir. İhti
yacına yetmiyeeeği için, istihsale değil, istihlâ
ke tahsis olunan bir para köylüyü borç yükü al-
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tına sokmaktan başka, hiçbir şeye yarayamaz. Zira
at Bankasının gerek doğrudan doğruya ve gerek 
kooperatifler kanaliyle yaptığı ikrazatm % 70 

ten fazlasını, bir yıl vadeli çevirme kredileri teş
kil etmektedir; memleket ziraatine hakikaten fay
dalı olabilmek için, donatma, verimlendirme; ara
zi edindirme, mevva yetiştirme gibi tesis ve imar 
kredilerine geniş ölçüde yer verilmesi gerektir. 

Burada, ziraatimizi, bir kısım zirai mahsulle
rimizin kıymetlendiril m esini çok yakından alâ
kadar eden zirai sanayie, zirai sanat ve teşebbüs
lere bankanın geniş bir kredi açması zaruridir. 
Zirai sanayi istihsalâtında görülen kalite bozuk
luğunda, istihsal azlığında, maliyet yüksekliğin
de ve bu şubenin ilerleyememesinde, kendilerine 
lâyıkiyle bir kredi açılmamış olmasının tesiri bü
yüktür. Ziraat Bankasının 3202 sayılı Kanunun 
kendisine verdiği vazifeleri yapabilmesi için her 
şeyden önce paraya ihtiyacı vardır. 

Türk çiftçisinin zirai kredi ihtiyacına cevap 
verebilmesi için, Ziraat Bankası sermayesinin 
artırılması gerektir. Bu ciheti görmesi ve banka 
kaynaklarını takviye etmesi gereken Hükümetin, 
bunu yapacak yerde, bankaya olan borçlarım 
ödememek ve bankayı zirai kredinin haricinde 
teferruatla ve çeşitli işlerle meşgul ederek, bu 
işler için kredi açtırmak suretiyle bankanın va
zifesini yapmasına engel olduğunu teessürle 
görmekteyiz, 3242 sayılı Kanun gereğince, muh
taç çiftçiye yapılan tohumluk ve yemeklik tevzi
atından dolayı Hükümetin bankaya 4 milyon 
lira borcu bulunduğu halde, Hükümet bu borcu
nu yıllardan ve yıllardanberi bankaya ödememek
tedir. 1948 yılı bütçesinde halkevi namı altın
da Halk Partisine iki milyon lira tahsisat ayıra
bilen bu Hükümet, Ziraat Bankasına olan dört 
milyonluk borcuna mukabil, ancak 1 146 711 li
ralık tahsisat koyabilmiştir. 3491 saydı Kanu
nun tatbikatından dolayı Hükümetin Ziraat Ban-
kasna 2 237 854 lira, 3788 sayılı Kanundan dola
yı yarım milyon lira borcu bulunduğu halde, 
bunlar da bankaya hâlâ ödenmemiştir. Bunla
rın haricinde birinci umumi harb sırasında yap
tırılan bazı şlerden dolayı Hazinenin Bankaya 
askıda kalan 3 milyon lira civarında bir borcu 
daha vardır. 

Borcunu ödem iyen bir Hükümetin, Ziraat 
Bankasını, zirai kredi için nasıl zorhyabileceği-
ni düşünmek lâzımdır. Ziraatimizin istikbali 
bakımından Türk çiftçisini doyurucu ve ihtiyaç-
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lanın giderici bir zirai krediye kavuşturmak ge- I 
rektir. 

Memleketin büyük realitesinin ziraate yap
makta olduğu artık anlaşılmalı ve Bakanlık, işin 
iştigal sahasını tâyin etmeli, dâvalar memleket 
realiteleri ve zaruretleri ölçüsünde ele alınmalı, 
dış kredi ümidinin rahaveti iyinde beklenmeme
lidir. 

Tarım Bakanları program denildiği zaman 
şahsi fikirlerini ortaya sürmekten vazgeçmeli, 
zirai kredi ve tohumluk dertlerinden bahsolım-
duğu zaman Ziraat Bankasının ve Toprak Malı- | 
silileri Ofisinin Ticaret Bakanlığına bağlı oldu
ğunu, sulama işleri mevzuubahis olduğu zaman 
bunun Byındırlık işi o duğıınu, fiyat ve maliyet 
meseleleri mevzuubahis olduğu zaman bunun yal
nız Tarım Bakanlığına ait olmadığını, sayım ver
gisinin âdil bir vergi olmadığı ileri sürüldüğü 
zaman Maliye Bakanlığının bunu böyle istediğini 
ileri sürüvermek suretiyle hâdiselerin dışına kaç
mak fırsatını aramamalıdfr. 

Tarım Bakanlığı önce; memleketin iklimine, 
toprağına, nebatî ve hayvani hayatının hususi
yetlerine ait ilmî tetkiklerin neticesine ve malî 
takatimizin imkânlarına dayanan bir ziraat prog
ramı ve plânı ortaya koymalı, sonra da diğer Ba
kanlıklar işlerini bu programın tahakkukuna hiz
met edecek şekilde ayarlamalı ve bu suretle ziraat 
siyasetimiz kül halinde ortaya çıkmalıdır. 

Her çeşit fedakârlığın ebedî kaynağı olan 
Türk köylüsü ve Türk çiftçisi yerle gök arasında, 
zâlim tabiat karşısında, aletsiz, vasıtasız kendi 
kaderine terkolunmaktan artık kurtarılmalı, Ta
rım Bakanlığının ihmaline kurban edilmemelidir. 

BAŞKAN — Tekel bütçesine oy vermiyenler 
var mı? 

isimlerini kaydetti renler söz alanlar 25 ol
muştur. Okuyoruz, müsaadenizle. Belki kaydedil
in iyeni er vardır. 

RİFAT DOLUNAY (Çankırı) — İçtüzük 
mucibince yazılı kâğıtlar 20 dikikadan fazla 
okunamaz. 

BAŞKAN — Umumi Heyet Parti namına I 
olan konuşmalar için aksine karar vermiştir. 

»Söz alanları okuyoruz: I 
Cavid Oral, Enver Kök - Parti adına - doktor 

Fuad Umay, Nihat Erdem, Abidin Ege, Ahmet 
Bozbay, Hilmi öztarhan, Hüseyin Ulusoy, Ahmed 
Veziroğlu, Şahin Lâçin, Fahrettin Altay, Meh
met öktem. 1 
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Oy toplama muamelesi bitmiştin1. 
Cavid Oral? 
HAMDİ YALMAN (Ordu) — Arkadaşların 

beşer dakika konuşmaları için Riyaset Madamı 
karar aldı. 

BAŞKxVN — Yalnız arkadaşlardan temenni 
edilmiştir. Beş dakika kararı yoktur. Var mı bu 
karar? (Yok yok sesleri). (Olamaz sesleri). 

CAVİD ORAL (Seyhan) — Muhterem arka
daşlarım; Devlet işlerinin her yılki idari muha
sebesinin ruhunu teşkil eden Devlet gelir ve gi
derlerinin münakaşa ve murakabesine geniş ve 
etraflı bil' surette imkân veren ve bu arada ikti
dardaki Hükümetin idari, iktisadi, politik ve 
kültürel iç ve dış bütün siyasetinin toptan millet 
huzurunda konuşulmasını bir zaruretle gelenek 
haline getirmiş olan bütçe müzakereleri, gerçek
ten paıiâmanter ve demokratik idarelerin en ba
riz bir vasfı olarak belirir. Bu itibarla şu anda 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde Tarım Bütçe
sini müzakere ve münakaşa ederken gözlerimi
zin önünde canlanan levha ve manzara şudur: 

767 119 kilo metre kare üzerine dağılmış 20 mil
yona yakın bir nüfus kütlesi, kilometre murabba-
ma tahminen 24 kişi isabet eden bir arazi geniş
liği. Bu nüfusun % 81 ni teşkil eden büyük çift
çi kitlesinin sosyal, ekonomik, tarımsal durumu. 
Ve sonra millet ekonomisinin tek ve en kuvvetli 
mesnedini, temelini ve kaynağını teşkil eden 
millî bir gelir dâvası. Şimdi bu açık manzara 
karşısında Tarım Bakanlığının 17 milyon küsu
runu maaşlara, ücretlere ve aylıklara, 12 küsur 
milyonunu, daire hizmetlerine ve bir kısmını 
müteferrik masraflara ayırdığı ödenekler, bir ta
raftan kısırlığı ve darlığının ve diğer taraftan 
bu rakamlarla bürokrat bir zihniyet ve karekterin 
yarattığı havanın sıkıcı ve baskı yapan tesiri al
tında üzüntü duymamağa, çok büyük ve çok ha
yati bir memleket dâvasının ne şekilde ve ne 
zaman çözülebileceğini düşünüp de teessür hisset
memeğe imkân tasavvur etmek nasıl mümkündür. 

Arkadaşlarım, Türkiye bir ziraat memleketi
mizdir? Evet diyoruz. Türkiye'nin millî ekonomi
sinin toprak mahsullerine ve bol istihsale dayan
dığına, evet diyoruz. Ve inanıyoruz. Türkiye-
nin bugününün ve yarınının bu muazzam köylü 
ve çiftçi kitlesinin kalkınmasına bağlı olduğuna, 
evet, zerre kadar şüphe etmiyoruz. Esasen bunlar 
öyle realitelerdir ki, ne reddine ve ne de inkârına 
imkân mutasavver değildir. Çünkü istatistik ra-
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kamlarının açıklığı ve memleket gerçeklerinin 
belagatı* bu hakikati herkese inandıracak bir ma
hiyet arzetmektedir. Şüphe yoktur ki, Atatürk, 
köylü et'endimizdir dediği zaman gerçekten bir 
hakikati ifade etmiştir ve Cumhuriyet Hükümet
leri de, bu büyük dâvanın tahakkuku için az 
çalışmış değildir. Ancak, bu millî dâvanın çö
zülmesinin de kolay olmadığı ve olmıyacağı da 
bir hakikattir. Yalnız şu hakikati ifade etmek 
isterim ki, asırlardanberi ihmal edilmiş olan bu 
büyük kitlenin kalkınmasına ve ziraatunızın da
ha rasyonel, daha gümrah ve verimli olabilmesi 
için yapılan zahmetler ve verilen emekler iste
diğimiz ve beklediğimiz müspet ve müreffeh ne
ticeyi vermekten hayli uzakta kalmışlardır. Ne 
yazıktır ki, 20 küsur sene içinde diğer iş bölüm
lerine nazaran enaz ilerleme, inkişaf kaydede
bildiğimiz saha da bu ziraat sahası olmuştur. 
Şüphe yok ki, bu vaziyete bir çok sebepler gös
termek mümkündür. Ancak bu sebepler içinde 
en başta gelenlerden birisi ziraat siyasetimizi bir 
türlü plânlalıştırmak imkânını bulamayarak is
tikrarlı,, güvenli, devamlı ve realist bir siyaset 
takip edemiyerek tarım politikamızı değişen ba
kanların ve hükümetlerin görüş ve kanaatlerine 
göre şah ıslandı rinamız ve diğeri de, ziraat mev
zuun un önem ve ciddiyetine uygun bir bütçe te
min ve tanzim edemeyişim izdir. Bu yüzden kay
bettiğimiz zaman kadar kaybettiğimiz emek ve 
masrafın bir bilançosunu yapmak hazin bir man
zara arzedcı\ zannederim. 

Arkadaşlarım; gerçekten biz, memleket ziraa
tın in. realitelerine uygun, toprak formasyonunu 
gözün ünde tutan tabiî ve ekonomik şartlarını der
piş eden bir ziraat siyasetini tesbit edemediğimiz 
içindir ki, bu büyük millî dâvanın değişik 
ellerin, değişir istikamet ve karakter almasına 
sebep olmuşuzdur. Öyle ki bazan koyu mutaas
sıp bir makine sistemine gidilmiş, bazan kurtu
luş ve yükselişin yalnız hayvan ziraatinde oldu
ğu kanaatine saplanılmış ve bu. suretle kâh bi
rinin, kâh diğerinin lehinde ve aleyhinde kanun
lar çıkarılmış, mevzuat ortaya konulmuştur. Fa
kat ortada uzun vadeli ve gerçek mütehassıs he
yetlerin tespit etmiş oldukları yapıcı, muayyen 
bir program olmadığı için gerek ziraatimizin 
sistemi ve gerekse ziçaat. siyasetimizde istikame
ti bir türlü belli olmamış, bir türlü ayarlanama-
mış ve çok oportünist bir siyaset bu ana dâva
nın inkişafını çok gerilere atmıştır. Halbuki 
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ziraat siyasetimizin bu tereddütlü devreyi ge-
çirmemiş olsa idi, memleket ziraatının bugün 
içinde bulunduğu bu pek hoş görünnıiyen man
zara vukua gelmez, müstahsil daha refahlı bir 
duruma girmiş olur, köylü ve çiftçinin ekono
mik seviyesi yükselmiş bulunur ve Türk Dev
letinin .1.948 Bütçesi de bugünkü açığı ile Yük
sek huzurunuza çıkmaktan korunurdu. Ve ke
limelerin kısa ifadesiyle Türkiye Nüfusu kesa
fetinin nispetine ve toprak şartlarının hususiye
tine göre modern mânada bir memleket olmak 
imkânlarını çoktan istihsal etmiş olacaktı. 

l ;akat bugün müstahsil kitlesinin % 60 ı hâ
lâ kara sabanla çalışan, hâlâ r>0 - 60 dönümlük 
toprak parçası üzerinde elindeki kara sabanla 
senenin 260 gününü heder eden, seylâptan zarar 
gören, kuraktan yokluğa ve kıtlığa mâruz ka
lan, yaşayış ve çalışmasiyle büyük çoğunluğu 
ihtida i bir ziraat sistemi içinde kıvrandıran bir 
müstahsil kitlesinin tenisi! ettiği bir ziraat şek
lini modern mânada almaya ve ifade etmiye im
kân var mıdır? Onun için arkadaşlarım, büyük 
ve ciddi ve bu memleketin mevzuunu açıklığı 
ile çıplaklığı ile ifade etmekteki maksadım; iş 
başındaki Hükümetin maziden ders ve ibret ala
rak ziraat ve istihsal dâvasını çok esaslı bir hü
kümet, meselesi, yaparak, uzun vadeli bir prog
rama bağlıyarak şahıslandırmaktan kurtarma
sını, ziraat siyasetimize iyi bir istikamet ver
mesini. ve bunları yapacak bir ziraat şûrasının 
da süratle kurulmasını temenni etmektir. Ancak 
bunu yazarken bizzat Tarım Bakanlığının da ye
niden ihtiyaçlara, göre organize edilmesi bir za
ruret, olduğu unutulmamalıdır. 

Muhterem arkadaşlarım; ben de yine o ka
naatteyim ki Türkiye'de hepimizin arzusu ve is
teği olan millî kalkınmayı gerçekleştirebilmek 
için köklü, radikal tetbirlere lüzum gösteren bir 
ziraat, reformuna ihtiyaç vardır. Çünkü işin bün
yesini alâkadar eden bu reform yapılmadıkça 
girişeceğimiz bütün zirai teşebbüslerin ve ala
cağımız bütün zirai tedbirlerin hepsi palyatif 
mahiyette kalacağını ve nitekim şimdiye kadar 
da. öyle olduğunu kabul etmek mecburiyetinde 
bulunuyoruz. 

Arkadaşlarım; Şüphe yoktur ki geniş ma
nada ve modern zihniyette bir reform, elimize 
her şeyden evvel uzun bir zaman mefhumuna 
ihtiyaç gösterir. Bu reformun tatbikmda köylünün 
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ruhi haleti, geleneklere bağlılığı ekonomik du
rumunun imkânları ve sosyal şartları mühim un
surlar olarak karşımızda belirir. Fakat yine 
Türk çiftçisinin yeniliklere yüksek, istidatları, 
iyi şeylere olan meyli bu sahada bize çok yardım 
edebilir? 

Onun için radikal bir ziraat reformuna gi
derken herşeyden evvel nazarı dikkate alınacak 
mevzulardan birisi toprak mülkiyetini bir niza
ma koymaktır. Nitekim bu maksatla bir Toprak 
Kanunu çıkarılmış ve aziz Türk köylüsünü top
raklandırmak için de Toprak İşleri Genel Müdür
lüğü adında bir müessese kurulmuştur. Fakat 
bu kanunun teferruata ait bazı noktaları mem
leket ziraatinde endişe ve güvensizliği mucip ol
muş ve raportörlerin gösterdikleri gibi bu mües
sese de yaptığı işle nispetsiz bir masrafa gir
miş kendisine 1945 tenberi tahsis edilen 
(4 963 579) liranın (2 557 488) lirasını maaş 
ücret ve saire vermiş olmakla esas gayesinde ne 
dereceye kadar bir muvaffakiyet yöstermiş oldu
ğunu da bu suretle tezahür etmiş bulunmak
tadır. 

Bu sebepten bir taraftan Hükümetin; parti 
programında da yer almış bulunan Toprak Ka
nununun memleket ziraatine daha faydalı ola
bilmesini sağlıyaeak bir şekilde, iş hayatımızda 
istikrarsızlık veren maddelerini düzeltmek için 
tadil teklifini süratle Büyük Millet Meclisine 
getirmesini temenni ederken, diğer taraftan da 
raportör arkadaşlarımızın da işare tettikleri gi
bi ayrı, ayrı bakanlıklara bağlı olan Tapu ve 
Kadastro, İskân İşleri ve Toprk İşleri Genel Mü
dürlüklerinin bir bakanlıkta veya ayrı bir* ba
kanlık halinde birleştirilmesinde her bakımdan 
büyük faydalar umduğumu da tebarüz ettirmek 
isterim. Çünkü aşağıda temas edeceğim mevzu
larda görülecektir ki bu memleket ziraatin modern 
mânada gerekli bir reform yapabilmesi ve zirai 
istihsalâtıiı doyurucu ve döviz getirici bir şe
kilde artırılabilmesi bu müesseselerin anlayışlı 
ve ahenkli bir surette çalışmalarım ye iş başar
malarını şart gösterir. 

Arkadaşlarım, şu hakikati bilhassa tebarüz 
ettirmek isterim ki, Türkiye'de toprak mülkiyeti 
küçük mülkiyet şeklinde taksim edilmiş ve ka
hir ekseriyeti teşkil eden de küçük küçük çiftçi 
bulunmuştur. Şunu arzedeceğim, istatistiğe dik
kat buyurunuz, 
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Görülüyor ki her yönden Türkiye ziraatinde 
hâkim, olan küçük müstahsil ve küçük işletmedir. 

Ancak buna rağmen geniş arazili Türkiye'
de bariz bir toprak darlığının mevcudiyeti de 
gayri kabili inkârdır. Çünkü memleketimizin 
imar edilmemiş boş, bataklık halinde şu ve bu 
şekilde bugün işlenmekte olan ziraat sahasına 
denk gelecek derecede toprak kazançları daima 
mümkün olan bir şeydir. Fakat bu büyük iş Dev
letin müdahalesine iht;yaç gösteren ve ancak 
Devlet eliyle halledilebilecek bir mevzuu olsa 
gerektir. 

Elimizdeki istatistiklere göre hali hazırda 
memleketimizde işlenmekte olan arazinin Türki
ye'nin yüz ölçüsüne nazaran nispeti % 15 - 16 
dır. Herhalde İm nispeti %30 a çıkarmak işten 
bile değildir. Ve bu iş ise memleket ekonomisi ve 
istihsal politikası bakımından müberm bir zaru
ret arzeder. 

Şimdi arkadaşlarım, işlenmekte olan bu ara
zinin darlığı karşısında Türkiye'nin yerin nü
fus dağılışının hususiyetini gözönünde tutma
mız lâzımdır.. Yüksek malûmunuzdur ki, Türki
ye'de kilometre murabbama 24 kişi düşmekte
dir. Fakat nüfusumuzun yayılışı öyle bir tarz 
almıştır ki, meselâ Karadeniz sahillerinde Trab
zon'da 94 e çıkarak kesif bir duruma girmişken 
Van ovasında da kilometre kareye 4 kişi düşmek
le dağınık bir vaziyet gösterir. 

Demek oluyar ki, memleketin bir semtinde 
toprak daralırken ve müstahsil topraksızlıktan 
bunalırken diğer bir semtinde toprak adam ara
maktadır. 

Şu halde biz, memleketimizin köylüyü ve 
çiftçiyi refaha kavuşturmak, istihsal âtı ucuz ma
liyetle artırmak, gerçek ihracatçı bir memleket 
olmak ve köylüyü inkişaf etmekte bulunan en
düstrimize kuvvetli bir müstehlik haline getir
mek ve Devlet bütçesini zangin açıksız ve denk 
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bir bütçe vaziyetine koyabilmek için ziraatnnizin 
bünye bakımından modern teknik ve ileri esas
lara ve icaplara göre organik özellikleri üzerin
de de eesurane ve fakat plânlı teşebbüslere gi
rişmek mecburiyetinde olduğumuzu kaydederken, 
istihsal artışının ve toprak bağının en asli un
surlarından olan toprak mülkiyetine hukuki bir 
düzen ve güven vermenin iktisadi ve içtimai za
ruretini bir daha tekrarlamaktan gecemiyece-
ğim. 

Arkadaşlarım şu cihet üzerinde durmak iste
rim ki, Türkiye'de köyün sosyal durumunu ve 
'çiftçinin ekonomik refahını sağlamak, iş gücünü 
ve hacmim artırmak yalnız toprak dağıtımı ile, 
yalnız mülkiyet rejiminde bir değişiklik yapma 
ile mümkün değildir. Bir memleketin zirai kal
kınması, istihsal dâvası bir kül halinde bütün 
icapları ve tedbirleriyle ele alınmadıkça #ve bu 
sahada enerjik ve dinamik hareketlere geçilmez-
se kuru toprak dağıtımından ne netice beklene
bilir? 

Arkadaşlarım, toprak dağıtmıı ve zirai dona
tım birlikte ve ahenkli yürütülemediği takdirde 
finansman meselesi, bilhassa uzun vadeli ve çok 
ucuz faizli kredi fonsiye mevzu halledilmedikçe 
nasıl iyimser olmak kabildir.? Öyle zannederim 
ki, kuru toprak dağıtmanın tevzii arazi komis
yonlarınca dağıtılan arazilerin âkibetleriyle tec
rübesini yapmış bulunuyoruz, 

Sonra Türk köylüsüne her çeşit teknik alât 
ve vasıtaları vermek onu teçhiz etmek vazifesiyle 
kurulmuş bir zirai donatım kurumunun bugünkü 
bütçesi belirsiz, perişan, hazin, borçlu ve sıkın
tılı vaziyeti bizzat bütçe raporunda da görül
dükten sonra dağıtılacak kuru topraktan ne fai-
de ümit olunabilir? 

Arkadaşlarım, 
Gerçekten zirai bir kalkınma yapmak is

tiyorsak, her şeyden önce Zirai Donatım Ku
rumunun bütçesini en azdan 1000 milyon li
raya çıkarmak lâzımdır. Yoksa ne bu müessese
ye bir lüzum kalır ve ne de kendimizi oyala
makta bir menfaat umulur. 

Aziz arkadaşlarım, 
Yukarda üç Genel Müdürlüğün birleştiril

mesi zaruretinden bahsetmiştim. Evet bunda bir 
zaruret olduğuna inanıyorum. Çünkü Türkiye'de 
Sosyal ve Ekonomik bakımdan ve istihsal dâva
sının süratle çözülmesi yönlerinden plânlı, esas-
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lı bir iç iskân siyasetine çok zaruret olduğu artık 
açık pir hakikat olmuştur. Zira bugünkü nüfus 
vaziyetimizin dağüışına göre büyük istihsal dâ
vasının kolaylıkla çözülmesine imkân mutasav
ver değildir. Ancak iç iskânın bizi psikolojik bir 
problem karşısında bırakacağı da unutulmama
lıdır. Çünkü yersiz, topraksız ve işsiz de olsa ta-
biaten muhafazakâr olan bir köylünün yerini 
değiştirmek kolay olmuyor. Nitekim kıraç dağ 
başlarında sefalete ve yokluğa tahammül eden 
köylülerimizin vaziyeti de buna canlı bir misal 
teşkil eder. Ancak Türk köylüsünün çok iyi bir 
tarafı var ki, kendisine ve memleketine faydalı 
oMuğunu gördüğü ve faydalı olacağına inandı
ğı şeyleri de kabul etmekte tereddüt gösterme
yişidir. Fakat buna karşılık Türkiye için bir 
zaruret teşkil eden iç iskân siyasetimizde bize 
faydalı olabilecek unsur ve elemanlarımız var
dır. Bugün köy enstitülerinde, Ziraat mektep
lerinde yetişen pek çok gençlerimiz mevcuttur. 
Bunlar hep memuriyet bulmak peşinde koşmak
tadırlar. Halbuki bunlar vasıtasiyle memleketi
mizin boş toprakları üzerinde örnek köyler mey
dana getirmek, bunlar arasında istihsal koope
ratifleri kurmak ve bunları değerlendirmek su
retiyle; de toprağı daralmış mıntıkalarımızın iş
siz kalan unsurlarını bu hareketlere teşvik et
mek imkânları bulunabilir. Tabiî bu kolay bir 
iş değildir, teşkilât meselesidir para işidir, faz
la emeğe lüzum gösterir. Fakat Türkiye'nin ik
tisadi refahının ve millî kalkınmasının esasla
rından birini teşkil ettiği de nazarı dikkate alı
nırsa istical edilmesi lâzımgelen bir dâva oldu
ğu anlaşılır. 

Arkadaşlarım, Türkiye henüz ana hatlariyle 
ve heyeti umumiyesiyle esetensiu bir ziraat sistemi 
içinde bulunmaktadır. Gerçi memleketimizin ba
zı semtlerinde ziraatimiz iltensiu bir şekil almış
sa da büyük sahalarımız esetensiu bir sistem için
de devanı etmektedir ve uzun müddet de ede
cektir. 

Şu halde bu vaziyet karşısında toprak dağı
tımının hangi miktarlar içinde tatbikat gördü
ğünü öğrenmek bizce «nterasan bir şey olsa ge
rektir. Çünkü müstahsılların, Orta Anadolu'da 
yapılan bir istatistiğe göre küçük çiftçinin ren-
tabl bir işletmeye varabilmesi için 300 dönüm
lük bir arazi parçasına lüzum görülmektedir. 
Zira 5 - 6 nüfuslu bir çiftçi ailesinin bugünkü 
istihsal şartlarına 25 dekar ailenin gidasım ye-
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tiştîrıııiye, 50 dekar hayvanlarının yemini karşı
lamaya, 25 dekar, gelecek yıla tohumluğunu ve 
saire teminine ve 50 dekar da bir senelik nakdî 
masraflarına ancak kâfi gelmekte ve 150 dekar 
da ziraat sistemi ve toprağı hafifliği bakımından 
gelecek seneye nadas olarak bırakılmasına lü
zum gösterilmektedir. 

Görünüyorki, belki biraz fazla tutulmuş olan 
bu miktar bile, küçük köylüyü müstehlik ol-
makdân kurtaramıyor. 

Şu halde Türkiye ziraatı bir çok bakımlar
dan bugün olduğu gibi yarın da küçük işletme
ye göre organize edilirken, Düı^a tornejukenri-
nı. dünya pazarlarını daha iyi takip edebilen, 
istihsalde daha iyi rekabet yapabilecek olan da
ha rasj^onel çalışması mümkün bulunan ve bil
hassa bizim gibi endüstürisi inkişaf etmemiş bir 
memlekette iş verme bakımından memleket eko
nomisine ve sosyal hayatına faydası kesin bir 
riyazi katiyetle ifade edilebilen ve hele küçük 
işletmeler içinde. Makine ziraati yapan yenilik 
ve ilerilikte örnek bir sistem olabilecek olan bir 
orta işletmeyi de memlekette ve her mıntıkasın
da yaşatmakta her bakımdan büyük faydalar 
vardır. (Kaliforaya, misali). 

Muhterem arkadaşlarını; Almanlar bir çok 
sahada mütehassıslarını dünyanın şu ve bu mem
leketlerine gönderirler, etüd yaptırırlar. Bun
lar birer broşür hâlinde neşredilirdi. 35 yılında 
neşredilen bir broşüre göre; Amerika'ya giden 
bir Alman mütehassıs Kaliforniya'da bir çift
likte yapmış olduğu etüdü şu şekilde neşredi
yor. 

İki bin dönümlük bir arazi, bunun sahibi iki 
kardeş. Bu iki kardeş, 2 bin dönümlük bu ara
ziyi makine ile nadas ediyor, makine ile biçiyor, 
makine ile ekiyor, makine ile meydana getiriyor. 
Mahsul olarak makine ile meydana getiriyor. 
Ve kendi makineleriyle taşıyor, pazarda satı
yorlar. Bütün bu işleri görürken yalnız bir tek 
amele kullanıyorlar. Görüyorsunuz ki bizim ya
rın rekabet edeceğimiz memleketler arasında bu 
şekilde süratle ve makineleşmiş olan memleket
ler vardır. Bu memleketlerle her sahada karşı 
karşıya geleceğiz. 

BAŞKAN — Arkadaşlar 20 dakika olmuş
tur. İzin verirseniz devam ettireceğim. (Devam 
devam sesleri). 

CAVÎD ORAL (Devamla) — Bu vaziyet 
karşısında' bu memlekette hayvan ve makine 
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ziraatını ahenkleştirmek zarureti muvacehesinde 
bulunduğumuzu katı olarak bilmek lâzımdır. 

Şimdi arkadaşlarını ; ziraat siyasetimizin bir 
hulâsasını yapacak olursam şu üç mevzuyla kar
şılaşmış bulunurum. 

1 - Müstahsil lığın kıymetlendirilmesi, 2 - İşi
nin kıymetlendirilmesi, 3 - Fiyatının kıymetlen
dirilmesi. 

Köylünün kıymetlendirilmesi dediğimiz za
man akla gelen şey şüphe yok ki köylünün ve 
köylü çocuğunun meslekî talim ve terbiye ve 
bilgi meseleleridir. Bu da ancak ilk, orta Ziraat 
ve Sanat mekteplerinin ve tedrislerinin mıntı
kalarımızın ihtiyaçlarına göre ayarlanarak bu 
mekteplerin vücuda getirilmesidir. Halbuki biz
de bu bilgili çiftçiyi yetiştirecek mektepler, yok
tur denecek kadar azdır. Ve maalesef bu hu
susta küçük Ziraat mekteplerivle bile mukayese 
edilecek bir durumda dğilizdir. Bütçede de bu 
hususta bize ümit veren hiçbir vait göze çarp
mamaktadır. Bundan başka köylünün tenvir ve 
irşat edilmesinde hayale kapılmadan bir yayın 
ve propagandaya ihtiyaç vardır. Bu kısım büt
çede esaslı olarak j^r almış değildir. 

Arkadaşlarım, Amerikan ziraatinin bugün
kü yükseliş ve inkişafında Smit Luver Tayın 
Kanununun oynadığı rol insana hayret verecek 
bir mahiyet arzeder. 

2 - Köylünün işini kıymetlendirmek demek, 
rantabl. rasyonel bir istihsal yapmasını sağla
mak demektir. Bu ise bizde mevcut değildir. 

3 - Piyasanın kıymeti en dirilmesi ne gelince ; 
bu da fiyat politikasıdır ki, şimdiye kadar tak
yit edilmiş olan fiyat politikasının müstahsil 
bakımından tatminkâr olduğu hiçbir suretle id
dia olunamaz. 

Muhterem arkadaşlarım, size bugünkü Türk 
müstahsilinin istihsal kapasitesini ve aynı yıl 
içinde memleket dâhilinde fiyat değişikliğini 
gösteren bazı rakamJar arzetmek isterim. Tür
kiye gerçekten her şeyiyle toprağa bağlanmış 
bil* ziraat memleketidir. Bakınız bu nispeti gös
termek için başka memleketle şu mukayeseyi 
yapalım. 

Umum nüfusa göre çiftçi ve köylü nispeti: 
Türkiye % 81,6, Bulgaristan % 80,9, Macaris
tan % 53,1, Almanya c/c 28,8, Amerika % 22, İn
giltere % 6,4, İtalya # 35>7, Belçika % 19,3, Yu
nanistan % 53,7 

— 769 — 
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•Bu rakamlar nüfus nispetini göstermektedir. 

Şimdi bir de bu memleketlerden bazılarında nü
fus başına istihsal edilen buğdayın kilogram 
üzerinden uzaklara gitmeden bir mukayese ya
palım. Bulgaristan'da 530, Bomanya'da 580, Yu
goslavya'da 556, Türkiye'de 570 kilogramdır. Ve 
nerede ise yarı nispettedir. 

Arkadaşlar, Türkiye'de dekar başına 60 - 70 
kilo buğday alındığı halde Balkan memleketlerin
de bunun iki mislidir. 

Şimdi bir de aynı yıl içinde meselâ 1945 te 
Türkiye dahilinde Buğday fiyatlarının değişik 
manzarasına bir göz atalım: Kastamonu'da 33, 
Van'da 15, Malatya'da 25, Ordu'da 30, Zongul
dak'ta 33 kuruştur. Bu mukayeseli rakamlar 
Türkiye ziraa tinin müstahsilin emeğini karşıla
yanımın ve bu gidişle ona yarınki dünya pazarla
rında rekabet imkânlarını sağlamıyaeak olan ha
zin bir manzaranın ifadesini teşkil etmez mi? Da
ha hazini var. 'Çiftçi nüfusu itibariyle bütün 
memleketlerin üstünde olan bu memleketin harb 
yılları içinde aç kalmak tehlikesine mâruz kalma
sı ve bugün yeniden karaborsaya sebebiyet ve
ren tek tip ekmek yemek mecburiyetini duyması
nı yeis verici bir manzara göstermez mi? 

fförülüyor ki, arkadaşlarım, ziraatını izin de
rinliğine, içine girdikçe bizleri teessüre sevkeden 
bir vaziytle karşılaşmaktayız. Bu acı hakikat da 
gösteriyor ki, süratle ve hızla millî kalkınmasını 
sağlamak mecburiyetinde olan bir Türkiye, ne bu
günkü ziraat sisteminde devam edebilir ve ne de 
bu.büyük dâvanın büyük ihtiyaçları ve zaruretleri 
böyle kısır, dar ve ancak günlük ihtiyaçları karşı
layacak ve memur maaşlarına tahsis edilmiş öde
neklerle başarılabilir. 

Bendeniz bu bahsin teferruatına girmek iste
medim. Ancak şu kanattayım ki, Türkiye bu
gün bir dönüm noktasında bulunmaktadır. 

••' Türkiye bugünden kendisini yarının rakip 
ziraat memleketleri ve ucuz istihsal yapan mem
leketlerin dünya pazarlarına dönecekleri ucuz 
mahsullerine hazırlığına girişilin işse, açıkça ifa
de etmeliyim ki, en küçük iktisadi krizler kar
şısında büyük sosyal ve ekonomik sarsıntılar ge
çirmek tehlikesine mâruz kalacaktır. • Bendeniz 
o kanaatteyim ki, artık kendimizi hayallerle 
meşgul etmeye ve ziraat bütçesinin sair masraf
ları çıktıktan sonra ziraat sahasına tahsis edilebi
len 3 - 4 milyoniyle bu memleket ziraatinin bir 
kalkınma temin edebileceğini kendimizi inandır-
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manialıyız. Bilâkis realite acı da olsa onu" oldu
ğu gibi görmek mecburiyetindeyiz. 

Arkadaşlarım, Türkiye'ye ziraati teknik, kül
türel, sosyal ve ekonomik durumlardan bütün 
ihtiyaçlarını karşılıyaöa'k bu memlekette ran-
tabl ve rasyonel bir ziraat sistemini sokabilecek 
bir bütçeye ihtiyaç, olduğunu kabul etmemiz lâ
zımdır. Bunun dışında herşey kuru bir edebi
yattan ibaret kalır. Biz bugün öyle bir ziraat 
bütçesine muhtacız ki, hiç değilse Millî Savunma 
bütçesinin yarı nispetinde olması icabeder. Çünkü 
Türkiye'de köylü, çiftçi ve istihasl dâvası Millî 
savunmamızın da en büyük bir mesnedini teş
kil eder. İktisaden yükselmemiş bir memleketin 
ordusunu da uzun devreler ayakta tutamıyaeağı 
sarih bir hakikat olarak belirir. 'Şii halde ziraat 
dâvasını, köy kalkınmasını, köy iktisadiyatını 
ve bol, ucuz ihracat yapabilecek bir istihsal mev
zuunu başarabilmek için bu meseleyi bir Millî 
savunma zihniyeti ve karekteri ile ele almamız 
ve bu dâvayı en kısa bir zamanda plânlaştırarak 
işe ciddî, devamlı ve esaslı bir mesai ile girişme
miz şarttır. Aksi takdirde Türkiye ziraat ve 
iktisadiyatının gelecek yıllarda karşılaşacağı güç
lükler çok büyük olacaktır. 

BAŞKAN — Enver Kök. 
AHMET VEZİROĞLU (Afyon Karahisar) 

— Müsaade ederseniz Enver Bey sırasını bana 
veriyor. Nizamnamemiz de buna müsaittir. 

BAŞKAN — İhı ver Bey söz istiyor musunuz? 
KNVEK KÖK (Siuob) — Ben. orman için 

söz almıştım. 
BAŞKAN — O halde sıraya devamediyo-

ruz. 
Doktor Fuad Umay. 
Dr. FUAD UMAY (Kırklareli) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Nihat Erdem. 
.NİHAT ERDEM (Kırşehir) — Aziz arka

daşlarım; memleket nüfusunun büyük çoğunlu
ğunu maişet meşgalesini; millî gelirin esas bün
yesini lıic şüphe yok ziraat teşkil etmektedir. 
Ksas itibariyle çiftçiyi bütün dâvalarımızın temeli 
ve yurdun efendisi telâkkimizde bu kanaatimi
zin delil ve ifadesidir. Hakikatte ise umumi is
tihsal ve millî gelir kıymetlerini istatistiklerde 
tetkik edecek olursak; ziratin çok mütehavvil bir 
seyit' takip ettiğini buna mukabil sanayiin munta
zam bir inkişaf dâhilinde yükseldiğini görürüz 
ki, bunda ziraate verdiğimiz ehemmiyetin makûs 
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İfadesidir. Şunu da ilâve edeyim ki, bazı sanayi 
tesislerinin ziraat sahasında bilvasıta da olsa 
çok hayırlı tesirleri olmuştur. Ezcümle şeker 
sanayiinin kurulması ve çelik fabrikalarının te
sisi çok faydalı ve verimli sonuçlar vermiş ve 
müspet olmuştur. Fakat pamuk sanayiinin bu 
bakımdan verimliliği telâkkisine imkân yoktur. 

Şeker sanayii, ziraatı yeni bir ürün ve aynı 
zamanda senede 30 - 35 milyon lira gibi bir ge
lir sağlamış müstehlik ihtiyacını karşıladığı gibi 
Devlete de mühim bir varidat kaynağı olmuş
tur. 

Prinç sanayii de : halkın nıalı olmuş, bun
dan 15 sene evvel ithal edilen ve o zamanın kıy
meti ile 3 - 4 milyon liralık bir ithal metaı olan 
prinç, bugün ihraç edilecek bir duruma gelmiş 
ve zürraa senesine göre 30 - 50 milyon lira ara
sında bir servet temin etmiştir. 

Fakat buna mukabil pamuk sanayiinin böyle 
bir faydalı neticesi ve hizmeti maalesef görüle
memiştir. Yani ne dekar verimi ve ne de istih
sal sahasının genişlemesi üzerinde müessir olma
mıştır. Diğer sınai tesislerinin ise yapıcı hiç
bir rolünü bu sahada kayda imkân yoktur. 

Bu acı hakikatlere rağmen; bir zamanlar bir-
hayli yatak ve makina, fabrika tesisleri millî 
kalkınma plânlarımızda yer almış, pek çok 
muhtaç olduğumuz ziraat âletleri fabrikası ise 
1923 denberi bir türlü tahakkuk edememiştir. 
Bu tarihi kayıttan maksadım 1923 te Ulukışla'
da böyle bir fabrikanın kurulmasının düşünül
müş olmasıdır. 

Sene .1928 oluyor, hâlâ ortada kesin bir ka
rar ve kurulması hakkında bir harekt yok. 
Maamafih, bugünkü durum ve sanayiimizde da
hi çiftçimizin bu mühim ihtiyacını kısmen kar
şılamak mümkündür ve kabildir. Meselâ, Kı
rıkkale Fabrikası Türkiyemizin küçük bir Is-
kodası mahiyetindedir. Ufak tefek ilâvelerle 
traktör ihtiyacımızı karşılıyabilir kanaatinde
yim. Adapazarı Fabrikasında ise, batöz, ve 
emsali ihtiyaçlarımızı giderebileceğimiz gibi bir
çok vilâyet ve kazalarımızdaki demircileri teşvik 
ve organize etmesini bilirsek, Muamele Vergisi 
yükünü kaldırır, malzeme ve kredi işini yapar
sak pulluk, araba ve emsali gibi küçük ziraat 
âletlerini Devletin malî fedakârlıklarına hacet 
kalmadan başarır ve yarının hususi ziraat âlet
leri sanayiinin temelini de atmış oluruz. 

Yaşama seviyemiz ve iştira kaabiliyetimizin 

düşüklüğüne ait aşağıda ar/edeceğim rakamlar 
ve bunlardan çiftçiye isabet edenin hesabı bu 
kitlenin durumunu izaha kâfi gelecektir. Bil
hassa kudreti iştiraiyenıiz geniş çiftçi muhitin
de bu durumunu muhafaza ettikçe sanayileşme 
dâvası millî kalkınma çerçevesinin hudutları içine 
asla giremiyeeek ve girmiyecektir; yılda nü
fus başına isabet eden gelir : 

1936 82,10 
1942 349,19 
1943 449,06 
1944 416,33 dür. 

Hayat yahalılığı 4 - 5 misli arttığına göre 
millî gelirin iştira kabiliyeti bakımından nüfus 
hasma isabet eden miktarı; nispî olan artışa 
rağmen 1936 ile aynı seviyede olduğu görülür. 

Zirat gelirinin millî gelirdeki hissesi ise % 
50 nispetinde olduğuna ve hitap ettiği halk kütle
si ise nüfusumuzun % 80, 85 i bulduğuna göre, 
zürraımızm acıklı durumu kendiliğinden meyda
na çıkar, fikrindeyim. 

Aynı zamanda millî gelirin seyri ve. tempo
su tetkik buyurulduğu takdirde 1942, 1943, 1944 
seneleri arasındaki durum şöyledir: Zirai geli
rin mütahavvil ve 1944 de en düşük, sanayide 
ise muntazam tereffülerle üç misli, ticarette de 
% 25 nispetinde bir yükseme vardır. Bu da 
gösteriyor ki, büyük kütle yardımsız ve mesnet 
sizdir. 
Arkadaşlarım, çiftçilerimizin bu kötü durumu, 

Avrupanın hazin ve elîm manzarası, bizi bu sa
hada fevkalâde çalışmaya teşvik edecek mahiyet
tedir. istihsalimizi artırmak suretiyle Avrupa'
ya yapacağımız ihracat ile hem insani bir vazi
fe görmüş ve hemde iktisadi kalkınmamızı tesri 
etmek imkânını bulmuş olacağız. 

Bu mühim fırsatın devamlı ve sürekli olmı-
yacağma göre elimizi çok çabuk tutmaklığımız 
medeni ve millî bir borcumuzdur. Bu kalkınma 
dâvasının külfetli ve basit olan kısımları vardır. 
Esaslı olarak bu konuyu ele aldığımız takdirde 
büyük malî külfetlere girmek ve uzun zaman 
sabru metanetle çalışmak mecbhriyetinde oldu
ğumuzu itiraf ederim. Fakat aziz arkadaşlarım, 
ne kadar geç başlarsak başlıyalım, ne bu külfet 
küçülecek ne de müddet kısalacaktır. Bir taraf
tan bu mevzuda plânlı ve sistemli çalışırken ufak 
ve basit teşebbüslerimizle de çok iş başaracağımı
za eminim. 

771 
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Size ufak bazı misaller arzetmek suretiyle 

maksadımı tenvire çalışacağım. Yukarda arzetti-
ğim mevcut tesislerden istifade bir misal olduğu 
gibi, çok basit ve enteresan olan bir diğerini de 
kısaca arzedeyim. 

Bu hususta daha mufassal malûmatı çiftçi 
olan sayın arkadaşımız Sivas Milletvekili îsmail 
Uğur size arzedebilir. Mesele şudur: Bu arka
daşın köyüne iki Alman misafir gelmiştir. Arka
daşımızın vâki misafirperverliğine mukabil onlar 
da kendisine hizmette bulunmak istemişler ve 
tarlalarından toprak getirmesini rica etmişler ve 
tohumunu da getirmesini söylemişler. Arkadaşı
mız bunları yapmış. Her tarlayı temsil eden bi
rer teneke toprağa çeşitli olan tohumlar ekilmiş 
ve neticenin beklelnmesi îsmail arkadaşımıza 
tavsiye edilmiştir. Ekilen tohumlardan hangisi, 
hangi tenekeden hoşlanıyorsa o tohumun, teneke
de temsil edilen tarlaya ekilmesi ve birde gübre
nin kar düşmeden biraz evvel tarlaya atılması 
tavsiyesi ile bu iki zat ayrılmışlardır. Bu tavsi
yelere sadık kalan arkadaş bu usulde çalışmış. 
Elde ettiği neticede herkes bire 3 - 5 alırken ken
disi bu usul sayesinde bire vasati 13-15 almış
tır. Arkadaşım bu hikâyeyi size teyit edebilir. 
Bu ufak tavsiyenin güzel neticesi bizleri irşada 
kâfidir, kanaatindeyim. 

Arkadaşlarım: Orta Anadolu'nun muhaceret 
halinde olduğunu hep bilmekteyiz. Bu mevzu 
Kırşehir için olduğu kadar bütün yayla halkı 
için de aynıdır. Bunu önlemek için âcil tedbir
ler almak mecburiyetindeyiz. Bu konuda da 
esaslı tedbirler almadursun ufak tefek öğretici 
ve irşat edici tedbirler almak mümkündür. Mese
lâ Kırşehir'in merkez ve kazalarının hepsi ve bir
çok köyleri meyvacılığa çok müsaittir. Bu husus
taki himmetler, basit ve malî külfetler de, onbin-
ler rakamı çerçevesini geçmiyecek kadar küçük
tür. 

Yalnız nefsi Kırşehir'inde 40 - 50 bin dönüm 
sulu arazi vardır. Fakat bugün fazla verimli de
ğildir. Halkımızı bu sahada çalışmaya teşvik eder
sek ve öğretirsek, yalnız Kırşehir merkezinin bu 
yönden geliri 10 - 15 milyon arasında olması pek 
mümkündür. Külfeti, bol fidan temini ve irşat
tır. 

Köylülerimiz hububat ekiminden başka bir 
ziraat bilmemektedirler. Ay çiçeği ve ispir gibi 
yağ nebatlarının teşmili birçok çeşitli faydalar 
sağlıyaeaktır. Burada memleketim olan Kırşehir'

ini ifade etmekliğim bir misal verebilmek içindir. 
Bu mevzu, bütün orta Anadolu için ufak tefek 
farklarla hemen hemen aynıdır. 

Aziz arkadaşlarım, hulâsa olarak arzedeyim 
ki, köylünün refahı, umumun refahı olduğu gibi 
aynı zamanda bir Devlet geliri davasıdır da. Biz 
çiftçimizin bütçemize yardımından müstağni ka
lamayız. Medeni ihtiyaçlar artmakta ve hayat 
güçleşmektedir. Binaenaleyh bilhassa Avrupa'nın 
bugünkü ihtiyaç durumundan da faydalanmak 
bir taraftan insani bir borç ve diğer taraftan da 
halkımızın menfaatini korumak tarafından bü
yük bir vazifedir. 

Bu sebeple de, esaslı olarak bu dâvayı ele al
mayı ve en ufak ve gelire faydası dokunur bir 
mevzuu bile ihmal etmeden çalışmayı bir vazife ve 
şeref borcu bilmeliyiz. 

Bunun üzerinde bütün mevzulara tercihan 
durulmasını bilhassa Hükümetten rica ediyo
rum. 

BAŞKAN — Dr. Saim Ali Dilemre. 
Dr. SAÎM ALÎ DİLEMRE (Rize) — Efen

dim benim Rize'de çok yağmur yağıyor. O ka
dar çok yağıyor ki toprağı çamaşır gibi yıkıyor. 
Bu yüzden kuvveti, kudreti kayboluyor. Sun'î 
gübreye ihtiyacı diğer yerlerden daha fazladır. 
Sonra burada çay ziraati de vardır. Bu ziraate 
sunî gübre çok lâzımdır. Bunun teinin edilme
sini bilhassa rica ediyorum. 

Sıhhiye Bütçesi konuşulurken Nekatör has
talığı dedilerya, orada köylü, insan kazoratını 
da gübre diye kullanır, işte bu, nekatör hasta
lığının devamına ve mündefi olmamasına vesile 
olur. Onun için iki bakımdan, hem toprağın 
verimleştirilmesi, hem de nekatör, nglostom de
nen hastalığa mâni olmak için suni gübre çok 
lâzımdır. 

Sonra Bursa'da, Kars'ta, ve sair yerlerde süt 
sanayii yapıyoruz, fakat Ankara'daki çiftlikte, 
Yalova'da bir iki çiftlikte istihsal edilen süt, 
peynir, yoğurt hiç bir yerde yok. Buralar en iyi 
yapılan yerler demektir, ferdi teşebbüslerden 
daha muvaffak bir şekilde çalışılıyor. Fakat ha
zır bu elimizde iken mühim bir şey var. Avrupa '-
dan gelen çocukların mamaları var, S. M. A., 

şimdi Glakso gelmiyor N. O. dem geliyor, o da pek 
yok. Aynı zamanda bunlar çok pahalı, 750 ku
ruş, S. M. A. 450 kuruş, beş günde de bitiveri-
yor. Bunları çiftlikte filân yapmak için tesi-
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safımızı yapsak, varsa ilerletsek. Bu çok mü- ı 
lıim bir şey. Amerikalılar sütü kaynattıktan 
sonra içine bir de ayrıca vitamin koyuyorlar, 
halbuki biz içindeki mikroplar ölsün diye üç dört 
defa kaynatıyoruz, vitamin de uçup gidiyor, hal
buki piyasada vitamin satılıyor, pekâlâ içeri
sine konulup yapılabilir. Bu endüstriyi, bu söy
lediğim şey ki, arkadaşım çok iyi anladı, buna 
başlasak fevkalâde iyi olur. Çünkü bu gibi ma-
mulât ecnebi memleketlerden çok pahalı geli
yor. 

Sonra afyonun içinden çıkan kaleviler çok 
pahalı. Bir papaverin 150 kuruş, kodein şöyle. 
Bunları vaktiyle çıkarmaya başlamıştık. Dedi
ler ki, bu uyuşturucu maddelerin beynelmilel 
bir idaresi olmak lâzımdır. Bunları çıkaramaz
sınız. Eğer çıkarırsanız sizden afyon almayız. 
Yanlış söylemiyeyim, galiba bize bu maddele
rin çıkarılmasını yasak ettiler. Vallahi arka
daşlar, bundan daha büyük bir... (Haksızlık ses
leri) Haksızlık değil, akılsızlık olmaz. Yahu, bu 
uyuşturucu maddeler, kodein ve morfin afyon
dan çıkar, Afyon benim memleketimden çıkar, 
istediğimi yaparım, hap yapar yutarım. Anla
mıyorum, bu nasıl mantık. Bunlar bize hariç
ten ateş pahasına geliyor, gramla damla damla 
hayat satar gibi bize satıyorlar. Bu afyonun 
7,8 kalemi vardır. İstanbul'da Boğazda, Vani-
köyünde başlamışlar yapmaya, vapurla geçerken 
kokusunu hissediyoruz. 

Sonra tereyağlar... nefis tereyağı çıkıyor ama 
mikroplu. İçinde malta humması, ineklerden 
geçen şu, bu mikraplar var. Tereyağı iyi sızdırı-
lırsa mikrobu kalmıyor. Bu hususta Bakanla 
konuştum, bu işi ciddiyetle ele alacağım diyor. 
Bu tereyağı santrifüjle çıkarılıyor, sütler stre-
lize olmadan toplanıyor, bir nevi Krema yapılı
yor. Halbuki yoğurttan yapabilirseniz, döğmek 
lâzımdır, o vakit pahalı olur, siz de pahalı sa
tarsınız, hastalık satmak doğru değildir, vakıa 
mikrop yoktur ama, ben bu işin mütehassısı de- l 
ğilim, fakat mal meydandadır. Ziraat mütehas
sıslarının kendileri mikropludur diye söylüyor. 
Başka lâyihalar yazmadım, müteessifim. (Gü
lüşmeler) . 

ABİDİN EGE (Denizli) — Muhterem arka
daşlarım; zamanın ne kadar geçtiğini, ne kadar 
yorulduğunuzu da müdrikim, ve bundan dolayı 
söz de almıyacaktım. Fakat genç bir arkadaşımın 
çok sert, çok haşin bir lisanla tenkit ettiği ziraat J 
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âlemini bir kaç sözle ceveplandırmak ve hakika
ti rakamlarla, çıplak ifadelerle, kesin olarak göz
lerinizin önüne koymak ve yüksek takdirinize 
bırakmak için söz almışımdır. 

Arkadaşlarım, tenkidi dinlerken sanki Cum
huriyet Hükümeti gül gülistanlık içersinde bir 
ziraat devir aldı, onu hurdehaş etti, perişan bir 
hale getirdi zannettim. 

Eğer o genç arkadaşım burada kurulan Cum
huriyet Hükümetinin ne halde kurulduğunu, zi
raatı ne halde bulduğunu ve bugünkü vazi
yetini adım, adım yaşıyarak bilmiş olsaydı emi
nim ki, bu kadar sert ve insafsız tenkitlere 
geçmezdi. 

Arkadaşlarım, ilk kuruluş tarihini almıyo
rum, Cumhuriyet Hükümetinin ilk çıkardığı 
resmî istatistik mecmuasını alıyorum, ki, 1925 
te çıkmıştır. Oradaki ziraat vaziyeti şu idi: Eki
len arazi sahası beş milyon hektar, bütün istihsalât; 
hububat, bakliyat, sınai nebatat dâhil dört 
milyon ton, hayvan mevcudu 25 milyon.. 1940 
yani geçen, sen eki vaziyeti alıyorum, yine resmî 
istatistiğimizden söylüyorum. Ekilen saha 8 
milyon hektar, alman mahsûl 8 milyon ton, 
hayvan mevcudu ise 53 milyon. 20 sene zarfın
da görüyoruz ki, arkadaşlarım ekilen saha 2 
misli olmuş, istihsal yine iki misli olmuş, hay
van mevcudu ise iki mislini geçmiştir. Bunlar, 
7 senelik harb içersinde olmuştur. 

Yedi sene zarfında çektiğimiz sıkıntılar, as
kerimizin iaşesi için sarfettiğimiz miktar da bu
na dâhildir. 

Arkadaşlarım bununla yetimser olmuyorum, 
fakat ziraat âleminin Cumhuriyet Hükümetin
de ihmal edilmediğini, ele alındığını ve müm
kün olduğu kadar gayesine yetişmek için bütün 
kuvvetiyle çalışıldığını anlatmak istiyorum, ilk 
anda bir arkadaş o rakamları nereden bulmuş 
bilmiyorum. Yine resmî istatistiklerle cevap ve
riyorum. Hektar başına verim 650 kilo idi, bu
gün 1050 kilodur. Demek ki, hem sahada, hem 
verimde, hem de muayyen sahadan alınan verim
de 2 misli gibi bir fazlalık vardır. 

HASAN POLATKAN (Eskişehir) — Yalnız 
ambarlarda bir şey yoktur. 

ABlDlN EGE (Devamla) — Arkadaşıma 
bu rakamları arzettikten sonra ziraat vaziyetimi
zin ne halde olduğunu ele alıyorum. Ziraat va
ziyetimizi ne halde ele aldık, onu da anlatmak 
istiyorum, 
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Sakarya Harbi, Kurtuluş Harbi devam eder

ken, arkadaşlarım kağnımızı çekecek öküz bula-
mıyorduk. Vebai Bakarî memleketi baştan ba
şa istilâ etmişti. Fedakâr Türk baytarı bütün 
varlığını bu hususta ortaya atarak Etlik 'te küçük 
bir odada çalışarak Vebai Bakarî seromunu keşfet
miş ve sokakları ölü ile dolduran o hastalığı or
tadan kaldırmış, orduyu ayakta tutabilmiştir. 
O serom ki, bugün Avrupalılar tarafından tak
dir edilmekte ve bizden istenilmektedir. 

Aynı halde; aynı feragatle çalışan, iki vete
riner arkadaşımız Ruam hastalığının seromunu 
bulmak için tabletim aleini, ortaya koymak için 
hayatlarını feda etmişlerdir. Hiç olmazsa şehit 
olan bu arkadaşların hâtırasına hürmeten bu 
kadar sert bir lisan kullanmamalıyız. (Bravo 
sesleri). 

Arkadaşlar; Cumhuriyet Hükümeti Anado
lu Ziraatini ele aldığı zaman her şey meçhuldü. 
Ne tohumu malûmdu, ne cinsleri tesbit edilmiş
ti, ne meyvaları malûmdu, hiçbir şey yoktu, 
teşkilât da yoktu. Elimizde bir avuç meslektaş
tan başka eleman da yoktu. Ankara'da ilk ilim 
temelleri atılan müessese iftiharla daima gördü
ğümüz Yüksek Ziraat enstitüleridir arkadaşlarım. 
Bu müessese evvelâ enstitüler halinde taharri 
maksadiyle kuruldu, arkasından fakültelerini 
kurduk. Dünyanın en tanınmış yabancı müte
hassıslarını buraya getirdik, feragatli Türk 
gençlerini yanlarına verdik. Memleketin zirai 
ihtiyaçlarını, ziraat ilmini, hayvanatını, hu
bubatını ve çeşitli ziraat mahsullerini mevki ve 
iklimini tesbit etmeye bu memleketin yürüyeceği 
yolu evvelâ bulmak için çalışmaya başladık. 

Bunu yapmadan arkadaşlarım yürümenin 
imkânı var mıydı? Bir t raftan bu teknik tahar
riler yapılırken, diğer taraftan da ıslah istas
yonları kuruldu. Meyve istasyonları kuruldu, 
fidanlıklar kuruldu, mücadele müesseseleri ku
ruldu, mücadele tşekilâtı kuruldu. Bölge böl
ge kısımlara ayrılan memleketin, her parçası
nın, her vilâyetin, ziraat ve hayvanat mahsul
leri ele alınarak ıslah yollarına gidildi. Birkaç 
misal ile arzedeyim. Eskişehir'in ıslah edilmiş 
buğdayını, arpasını, çavdarını bütün muhiti 
tutmuştur. Ve çiftçi hürmetle ve iştiyakla mü
esseseden gelip onları almaktadır. (Bravo ses
leri). Aynı zamanda bir Kocaeli, - Kocaeli Mil
letvekili arkadaşlarım bilirler - İstasyonunun 
bulduğu «Cumhuriyet Buğdayı» vardır ki, bu to-
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hum verimi ve hastalıklara mukavemetiyle nam 
almıştır. (Doğru doğru sesleri). 

Misalleri daha ileri götürmiyeceğim, çünkü 
saatlerce bu mevzu üzerinde misal versem, ya
pılanı saysam yine tamamen vazifemi yapmış 
olamam, onun için sizleri üzmiyeceğim, sıkını- , 
yacağım, üç, beş kelime ile müsaadenizle sözleri
mi bitireceğim. 

Arkadaşlarım; bir de ziraat mücadelesi teş
kilâtı hakkında bir kaç söz söyliyeceğim. 

Buraya geldiğimiz zaman, Irak'tan, Suriye'
den Lübnan'dan gelen çekirge âfeti o memleket
leri taradıktan sonra ta Karadeniz kenarlarına 
kadar geliyordu. Bu âfeti Anadolu çok iyi tanır, 
çok zararmı görmüştür. Bunun fuvayyesi, bu
nun merkezleri Irak çölleri, Suriye sahalarıdır. 
Hudutlarımızda aynı düşmana karşı kurduğu
muz mücadele teşkilâtı gibi bunlar için de bir 
teşkilât kurulmuştur. Urfa'da, Aymtab'ta tehli
keli âfete karşı gelmek için ambarlarımız kurul
muş, âletlerimiz mevcuttur, teşkilâtımız tamam
dır. Hareket ettikleri anda sürüleri hudutta kar
şılamak için, imha için vasıtalrımız vardır. 
Komşu dört beş Hükümet arasında âdeta bir an
tant mevcuttur. Onlar bize gelmişler, rica et
mişlerdir ve sizin teşkilâtınızı bize örnek olarak 
verin demişlerdir. Iran, Suriye, Lübnan Mısır 
ve Türkiye. Eğer arkadaşlar bu teşkilâtı yapma- • 
saydık bunlara karşı lâzımgelen tedbirleri alr-ıa-
stydık çekirge ile mahvolurduk. Nitekim Harbi 
Umumide Adnan Menderes arkadaşım çok iyi 
bilir Aydın baştan başa çekirge âfeti ile taran
mıştı. 

Yapılan işlerin hepsini saymıyacağım. Yal
nız bunlarla hiçbir zaman demek istemiyorum 
ki, ziraatimiz gayesine erişmiştir. Katiyen daha 
yapacağımız hamleler mevcuttur. Yetişeceğimiz 
hedef oldukça daha mesafelidir. Çünki memleke
timizin zirai şeraiti çok müsaittir. Onun için 
istihsalimizi artırmak geliştirmek, iyileştirmek, 
maliyeti düşürüp ucuza maletmek için şüphesiz 
bütün kuşetimizle çalışacağız ve buna karşı lâ-
znngelen tedbirleri alacağız ve o yolda yürüye
ceğiz. Sayın arkadaşlarım bu büyük Meclis Tür
kiye ziraatinden şimdiye kadar hiçbir şeyi esir
gememiştir. 

25 senelik hayatında Meclis encümenlerinde 
burada, ve bu meslek içerisinde çalıştığım müd
detçe memleketin ziratine karşı Büyük Meclisin 
gösterdiği hassasiyeti şükranla müşahede ettim. 
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ftASİH KAPLAN (Antalya) — Onu da hal- | 

ledeeeğiz, onu da.... 
Dr. AZİZ KOKSAL (içel) — Bütçe mey

danda.... 
ABlDİN EGE (Devamla) — Arkadaşlar, 

daha Türkiye Cumhuriyeti kurulurken ilk örne
ğini Atatürk Orman Çiftliğinde traktör üzerine 
çıkıp köylüye bizzat vermişti. 

Arkadaşlar; 
Yine meyveciliğimizin kalkınması için Millî 

Şefin direktifiyle Meclisten, Bütçeden hariç 
2,5 milyon istendiği zaman bilâtereddüt verdi. 
Meyveciliğimizin gelişmesine ve istihsalin artma
sına lâzım istasyonlar, enstitüler ve fidanlıklar 
kurulsun diyen yine bu Meclisti. Cumhuriyet Hü
kümeti bir şey yapmadı demek ve bunu böylece 
göstermeye çalışmak insafsızlık olmaz mı? 

Arkadaşlar; ricam şudur; evet bütçemiz az
dır, çünki 7 senedir her yılın 500 milyonunu or
dumuza ayırmıştık. Eğer öyle bir tehlike karşı
sında olmasaydık şüphesiz bu Ziraat Bütçesine de 
ancak bu kadar ayırmakta bulunmazdık. Evet, 
verilen miktar azdır. Fakat bütçeyi 5 - 10 misli 
de yapsak bu büyük dâvamızı 3 - 5 sene içinde 
halledeceğimize inanmak bir hayal olurdu. 

Arkadaşlar, daha dün bu kürsüde Millî Eği
tim Bakanı, arkadaşım bu milletin henüz % 80 
ni okuyup yazmak bilmiyor, eğer bunlara 15 se
nede okuyup yazma öğretebilirsem bu benim için 
ve hepimiz için büyük bahtiyarlıktır demişti. 

Bugün Türk çiftçisi 3 milyon ocağa yakın
dır. Bütün vasıtalarının tamamlanması, hayva
niyle, arazisiyle, tohumiyle, fidaniyle, mücadele
siyle ve toprak mülkiyetiyle, emniyetiyle tamam
lanması kolay mıdır? Arkadaşlar; bunlar üç beş 
sene içerisine sığar mı? Bütün bu meseleleri bir 
anda halletmenin imkânı var mı? arkadaşlar, he
defimiz muayyendir. Programımız vardır, ziraa
tın ana hatları tesbit edilmiştir. Şu vekilin, bu 
vekilin şahsiyle ziraatin ana hatları tebdil edil
memiştir. Çünkü köylünün çeşitli vasıtalariyle 
donanmasını on hatta tutan programı vardır. 
Bunlar daima gözönünde tutulmuştur. Bir vekil 
belki bilgi meselesini daha ileriye alır bir vekil 
belki toprak işlrini daha ehemmiyetli görür, fa
kat hepsi nihayet bir ana progam içerisinde yürü
müştür. Arkadaşlarım, bunu her zaman ispata 
hazırım (Alkışlar). 

KEMAL ÖZÇOBAN (Eskişehir) — Millete 
ilân edilmesi lâzım geliyor, bilmiyoruz. 
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ABÎDIN EGE (Devamla) — Şimdi dilekleri

mi ve ricalarımı 3 - 5 kelime ile bitirecek mü
saadenizi rica edeceğim. 

Sayın Başbakanımızdan ricam şudur arkadaş
lar; toprak dâvamız mühim bir dâvadır. Bu 
dâvanın süratle halli lâzımdır. Çünkü köylü

nün mülkiyet ve emniyet meselesidir. Fakat bu me
selenin kolayca; süratle ve adaletle halledilebilme
si için Tapu ve Kadastro ve iskân Genel Müdür
lüklerinin bu dâva içine alınmasını ve üçünün 
bir genel müdürlük veya herhangi bir teşekkül 
haline getirilerek bir elden idare dilmesini rica 
edeceğim. 

2. — İkincisi, biliyorsunuz büyük bir yardım 
karşısındayız. Amerika'nın iktisadi yardımından 
en büyük parçanın Türk köylüsünün vasıtala
rıyla teçhizine ayrılmasını rica edeceğim. 

3. — Üçüncüsü, ziraat işleri bir küldür, ba-
zan aksıyor, aksamasının sebepleri bunun hep
sinin bir elde olmamasından neşet etmektedir. 
En büyük aksaklık kredi işlerinde, köylünün 
kredi donatımında göze çarpmaktadır. Onun 
için Ziraat Bankasının kredi kabiliyetinin yük
seltilmesini ve bu bankanın yine Tarım Bakan
lığına bağlanmasını rica edeceğim. Çünkü istih
sal kadar kredinin ve satışın da kıymeti vardır. 

4. — Dördüncüsü, sulama işleri ziraatimizin 
büyük dâvalarmdandır. Bunu da ayni şimendi
ferlerimiz gibi inşaat kısmının Bayındırlık Ba
kanlığına. Fakat işletme kısmını Ziraat Bakan
lığının emrinde yürütülmesini rica ediyorum 
çünkü suyun, mahsule ne kadar, ne zaman ve 
kaç defa, ve nasıl verileceğini tesbit edecek ye
gâne yetkili makam orasıdır. 

5 — Beşincisi arkadaşlarım, büyük ziraat dâ
vamızın kalkınma işi hiç bir zaman yalnız Tarım 
Bakanlığı dâvası değildir, imkân yoktur ki, bir 
Bakanlık onu kaldırabilsin. Bu dâva bir Devlet 
davasıdır. Onun için Ticaret Vekâletinin fiyat 
meselesinde, Ulaştırma Bakanlığının nakliye işle
rinde Ekonomi Bakanlığının kömür meselesinde 
hep köylümüzü düşünmesi lâzımdır. Bunun için 
bütün diğer Bakanlıklarımız, iktisadi mevzular
da karar alırken daima ziraatimizi himaye edi
ci, teşvik edici düşünce ile kararlarına varmala
rını rica edeceğim. Çünkü umumi siyasetimizi zi
raat siyasetimize tevcih etmek lâzımgeldiği ima-
nındaynn. (Bravo sesleri). 

Arkadaşlarım tek bir şey daha arzedeceğim. 
Genç. arkadaşım ziraat âlemi ile veterinerler ara-
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smda veterinerlerin ikinci plânda bırakılması gi
bi böyle geçimsizlik ruhu veren sinsi bir siyaset 
ortaya attılar. 

HASAN POLATKAN (Eskişehir) — Öyle 
bir şey yoktur. 

ABİDİN EGE (Devamla) — Ziraat bir kül
tür veterineri de, ziraatçisi de, ormancısı da, 
bir kardeş ruhu ile bu memleketin sinesine da
ğılmış size istinat ederek sizden aldığı güvene 
dayanarak bütün mevcudiyeti ile çalışmaktadır. 

Arkadaşlarım; onları huzurunuzda hürmetle 
anar, müsaadenizi dilerim. (Sürekli alkışlar, sol
dan). 

AHMET BOZBAY (Kütahya) — Sayın ar
kadaşlarım; Tarım Bakanlığı Bütçesinin görüş
melerini Bütçe Komisyonunda da dikkat ve alâ
ka ile dinledim. Değerli hatiplerin tenkitlerinin 
bir kısmına iştirak etmekle beraber bazı tenkit
lerin insafsızca yapıldığı kanaatindeyim. Şimdi 
arzedeeeğim, bir idare aksaklığı var diye bu kür
süden evvelce de konuşmuştum. İdare deyince; 
yalnız İçişleri Bakanlığının mensupları anlaşıl
masın kastım bütün Devlet teşkilâtını ele ala
rak en küçüğünden en büyüğüne kadar feragat
le ve tam vazife aşkı ile pek çok çalışanları bildi
ğim ve kendilerinin daima hürmetkarı olduğum 
halde, bazı aksaklıklar yapan memurlarımızın 
da bulunduğunu ifade etmektir. Şimdi arzedeee
ğim gibi kaç saattenberi bu mevzu üzerinde ko
nuşma yapmaktayız. İstinadımız işte benim de 
içerisinden not aldığım istatistik yıllığıdır. 

Sayın arkadaşlar bu istatistik yıllığının di
ğer hususlarına, resmî kayıtlara istinat ettirerek 
alınanlara itirazım yoktur. Fakat Tarım Bakan
lığına ait hububat tahminlerinin doğruluğuna 
hiçbir zaman inanacak durumda değilim. Bu 
konuşmalarımı hiçbir hisse, hiçbir gayrete isti
nat etmiyerek yalnız vicdanının emriyle konuş
makta olduğumu şimdiden hepinize arzeyle-
rim. 

Şimdi 1944 ve 1945 senelerini ele alıyorum. 
1944 senesi ki en verimli bir senemizdir, normal 
senedir. 1945 de kısmi kuraklık olmuş 1946 bu
na uygun bir şey bu sene ise bunlara yakın, 1944 
de 3 148 000 ton buğday istihsalimiz olduğu. Bu 
kayıtlara göre tesbit edilmiştir. Ayni sene 
3 740 000 hektar da buğday ekildiği tesbit edil
miştir. Şimdi 3 000 000 ton buğday; 2 600 000 
çiftçimiz, çiftçi ailemiz olduğunu biliyoruz. 
JJelki daha fazladır. Bu ailelerin en az 4 - 5 nü-
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fnstan aşağı olmadığı da açıktır. Şu halde 
2 600 000 çiftçi ailesinin, senelik enaz birer ton 
buğday istihlâk ettiğini kabul edemez miyiz? 
Şu hesaba göre, iki buçuk milyon tonunu yalnız 
çiftçi ailesinin kendisi istihlâk etmektedir. En 
az bir milyon ton buğday da ekildiğine kaniim. 
Bu miktarı da bunun üzerine ekleyince, üç bu
çuk milyon ton tamamen istihlâk edilmiş oluyor. 
Geri kalan beş milyon şehirli aç mı kaldı, yoksa 
bu nüfusun ihtiyacı için Amerika'dan, Roman
ya'dan ithalât mı yaptık. Hayır. 1946 senesinde 
iki yüz küsur bin ton buğday, üç yüz küsur bin 
ton arpa, çavdar, yulaf ki ceman Beş yüz bin ton 
harice sattığımız hububatta bu hesabın içinde
dir. 

Şimdi Sayın arkadaşlarım bu vaziyet karşı
sında istatistik yıllığmdaki üç milyon ton istih
sale inanacak durumda mıyız? Yine istatistik 
yıllığındaki en bol zamandaki, 1 milyon 400 kü
sur bin ton arpa istihsali kaydına inanır mıyım? 
Hayır bugün elimizde yine istatistik esasına 
göre ki bu resmî kayıttır Hayvan Sayım kayıt
ları vardır, 53 milyon ufak ve büyük baş hayva
nımız hâlen mevcuttur. Bunun en az on milyo
nu istihsal işleri üzerinde çalışmaktadır. İstihsal 
işlerinde çalışan hayvanlar da at olsun, manda, 
olsun öküz olsun her halde az çok yem yemek
tedir. Şu halde bu hayvanların ihtiyacı için en 
az 150 şer kilo arpa tahsis edersek bir buçuk 
milyon ton arpa eder. Bu kadar arpa yemlik için 
ayrılmaktadır. 

Kasaplık ufak ve büyük hayvanlar yemle
rini hesaba katmak lâzımdır. Bundan başka or
du hayvanlarının ihtiyacı var onların da yem
lerini düşünmek zorundayız. Tarım Bakanlığı 
bizim istihsalimizi esaslı surette bu kürsüden bil-
direbilmek için evvelâ hakiki durumu tespit et
melidir. Evvelâ ekilisi sonra istihsal edileni 
tespit etmesi lâzımdır. Bu bizim için esastır. 
Bu da böyle olmadıkça Hasan Polatkan arkada
şımız buraya her zaman çıkarak bir buçuk mil
yon arpamız 3,5 milyon ton buğdayımız şu ka
dar çavdarımız var der ve nüfusumuza kifayet 
etmiyeeeği neticesine vararak Hükümeti tenkit 
eder. 

Sayın arkadaşlarım, başınızı ağrıttım fakat 
bendenize bir kaç dakika daha müsaade edin. 
Türk Köylüsü ile çok yakından alâkadarım. Bu
nu bilen arkadaşlarımız vardır. Sizler gibi ben 
de Türk köylüsünün başucumuzda gezmesini ve 
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daha müreffeh hayata ulaştırılmasını istiyenler-
denim. Fakat arzettiğim gibi, biz istihsali bu 
vaziyette gösterirsek, istihlâki de buna göre he
saplarsak, bu kürsüden sayın arkadaşlarımıza 
her zaman cevap vermek iktidarını kaybetmiş 
oluruz. Çünkü 2,5 milyon Türk çiftçisi ailesi 
en az birer ton buğday yerse 2,5 milyon ton buğ
day eder. İsterlerse isim de verebilirim. Bu
gün 15 -18 nüfuslu bir Türk çiftçileri içinde bir 
ton buğdaydan yalnız bulgur kaynatan çiftçileri 
söyliyebilirim. Arzu ederlerse şimdi isimlerini 
yazdırırım, 

KEMAL ÖZÇOBAN (Afyon Karahisar) — 
Bravo, bravo.. 

AHMET BOZBAY (Devamla) — Hakikat
tir, Sayın özçoban, zatıâliniz de bunu iyi bilir
siniz. 

Çiftçinin badas dediği bir şey vardır. Bazı 
yerde badas denir, bazı yerde küllük denir ki, 
bu harman altı demektir. Yalnız buradan bir 
ton, iki ton, üç ton hububat kaldıran Türk 
çiftçileri mevcuttur. Sonra 3 ton, 5 ton hubu
bat kaldıran ufak çiftçimizden başka büyük çift
çilerimizden, vagonlarla istihsal yapan çiftçi
lerimiz de halen gözönünde durmaktadır. Onun 
için rica ederim bu ziraat ve ekim vaziyetini 
esaslı teshit edelim. Bizim ekim durumumuzu 
istatistik Umum Müdürlüğü tesbit eder. Bun
ları da ziraat memurlarından alır. Esasını zi
raat muallimleri verir. Ben bu kayıtlara inan
mıyorum. Çünkü ziraat muallimleri oturur, ha
vaya bakar. Bu sene yağmurlu geçiyor der ve 
eski hesabın üzerine bir misli zam yapar, nem
de: kesirli yapar. Meselâ' 1945 senesinde, üç mil
yon yedi yüz kırk iki der ve iki sıfır, kor, yani 
birer, birer, gidip Ölçmüş gibi. (Gülüşmeler). 
Katiyen doğru değildir. Son arazi tahriri işin
de bulundum.. Esasını iyi bilirim. Bu hesabı 
tahrir kayıtlarından almışsak bu da sakattır. 
Ben de çiftçiyim, tarla sahibiyim, çiftçi, ben de 
dâhil beş hektarı bir hektar yazdırmak gayreti
ne düşmüşüzdür. Bu bir hakikattir. (Sağdan 
alkışlar, bravo sesleri). 

Hakikat budur. Şimdi bu durumla hususi 
muhasebelerden kayıt alıyoruz. Ziraat muallim
leri ise, arzetmiştim; yine arzedeyim, 10 se
nedir bilfiil çiftçilik ettim, bir gün bir ziraat 
mualliminin köye gelip çiftçiye ııe yaptınız, ne 
yapıyorsunuz, dediğini görmemişündir. 
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Şu halde bu teşkilâtı biz kökünden kuvvetlen

direlim, bugünkü durum hoş değildir. 
Sayın arkadaşlarınım da buyurdukları gibi 

bence bugünkü vaziyet hiç mesabesindedir. Bu 
bütçeyi kuvvetlendirmek lâzımdır. (Sağdan 
bravo sesleri). Fakat Türk çiftçisi bugünkü 
gösterildiği halde de değildir, dünkünden her
halde iyidir. Bugün evine, odasına vardığımız
da da altımıza halı yayan bir Türk çiftçisi var
dır, buna şimdi çoğu muktedirdir. Halbuki dün 
belki hasır üstünde oturmaktaydı. 

Şimdi coğrafi durumları itibariyle ekim sa
hası dar ve ziraate elverişli olmıyan mıntakaları 
çıkardıktan sonra diyebilirim ki, Türk çiftçisi 
refaha ermiştir. Hükümet belki de az yardım 
etmiştir. Fakat her halde Cumhuriyet Hükü
meti bu geçen 8 - 10 sene içersinde dış tehlike
lerden koruyup kendisine çalışma imkânı verdi
ği ve hububat fiyatlarını imkân d ahalinde mu
hafaza ettiği için bugün çiftçi varlığı her halde 
eski durumunun çok üstündedir. (Soldan bravo 
sesleri ve alkışlar, sağdan gürültüler). • 

Bunun için misaller söyliyebilirim, Sayın 
Menderes'de benden daha iyi bilir, bu bir haki
kattir. Ben de dünden iyiyim, köylü de dünden 
iyidir. 

Yalnız bu millet kürsüsünden efkârı umumi-
yeyi rencide edecek, köylümüzün, kıymetli çift
çimizin kalplerini belki kıracak sözleri sarf etme
sek daha iyi olur. Çünkü onların çoğu cahildir. 
(Sağdan köylü cahil değildir, sözünü geri al 
sesleri). Cahildir arkadaşlar.. (Sağdan gürül
tüler). Arkadaşlar daha dün Maarif Bütçesin
de bu hususu teyideden arkadaşlar siz değil 
miydiniz? (Soldan alkışlar). Maksadımı daha 
açıkça arzedeyim, âlim değildirler, kültürü nok
sandır. Bunu itiraf edelim, bütün çiftçiyi lâyık 
olduğu mevkiye ulaştırmak için Cumhuriyet Hü
kümeti azmetmiştir. Ve bunu yapacaktır. (Sol
dan alkışlar). Şimdi... (Kâfi kâfi sesleri). Şim
di müsaade buyurun. Konuşmıyacaktım, sözüm
den de vaz geçmiştim, fakat vaziyet konuşmayı 
icabettirdi, çünkü bu kürsüden söylenen söz 
iki evli dağın başındaki Türk çiftçisinin kulağı
na gitmektedir. Biz çiftçimizi başkalarının tel
kiniyle kendisini hasta zanneden müvesvis bir 
insan vaziyetine düşürürsek ozaman bu işin 
içinden çıkamayız. (Alkışlar). 

Birkaç dakika daha müsaade ediniz bunu 
burada koyalım. Bu arazi işi esaslı tesbit edil-
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sin, emin olun gelecek sene Tarım Bakanlığı bun
da muvaffak olursa Türk köylüsünün ekilisini 
de, istihsalini de büyük rakamlarla söyliyecek-
tir. Buna kalbim gibi, imanım gibi inanıyo
rum. 

Şimdi tenkitlerime geliyorum. (Bırak artık 
sesleri, sağdan devam sesleri). 

Kısa söyliyeceğim, ziraatimizi teşkilâtlandır
mak lâzımdır, diyorlar. Ben de bütün kalbimle 
buna iştirak ediyorum. Nasıl Maarif Bakanlığı
nın, nasıl Sıhhat Bakanlığının birer şûrası var
sa, bugün bütün yükümüzü çeken Türk çiftçi
sidir, Türk Köylüsüdür ve bunun idare işle
rine karışan da Tarım Bakanlığıdır. Şu halde 
Tarım Bakanlığının da iyi uzmanlardan ve pra
tik değerli, mahallî uzmanlardan faydalanmak 
suretiyle bir şûra kurulması arzularandandır. 

Şimdi kredi, dedik. Bu işe az para yetmez 
efendim, milyarlar versen yetmez, geçen gün de 
arzettim çiftçiye 10 milyar para verilse şöyle -
böyle ancak donatırız. Ben buna bir pratik usul 
arzedeceğim. Her ilce dâhilinde Tarım Bakan
lığı kombinalardan mı alacak0/ yahut dışardan 
mı temin edecek, onlara birkaç traktör bulun
dursun. Bunu zaten sayın Bakan vadetti ama 
ben acele etsin diye söylüyorum. Bizim himaye 
edeceğimiz asıl çiftçi ufak çifçidir. Büyük çift
çi başını kurtardı. Orta çiftçinin de şöyle böyle 
geçimi normal ufak çiftçinin elinde otuz dönüm 
tarlası var yirmi dönümü kırda, on dönümü ele 
tabanda bu tarlanın bir kısmını ayrık ve diken 
kaplamış kalan da çiftçinin idaresini temin ede
cek vaziyette değil. Günün birinde varlıklı 
komşusu bir çiftçi hepimizde olduğu gibi onların 
da birbirlerine karşı hırsları vardır) Canım §u 
Ahmed'in tarlasını da nasıl olsa da bir alsam der 
Ahmet fakir olduğu için 20 dönümle idare ola
maz. Başı sıkılır, süremediği, imar edemediği 
iyi tarlası on dönümü satar ve o günkü ihtiyacı
nı karşılar fakat ondan sonra büyük sıkıntıya 
düşer. 

Benim sormak isteğim budur; ben traktör ala
bilecek durumdayım diye birisi de aynı vaziyette 
olabilir. Fakat alamıyacaklar da vardır ve bun
lar daha çocuktur. Bu teşkilât bunları (akip 
etsin yalnız ufak bir kaç motor bu ihtiyaçları 
karşılayabilir. Onun yakıt ve sair masrafları 
için tahsisatını da milyonlarca da olsa bütçeye 
koyalım. Ozaman buna ben de reyimi sevinçle 
veririm, her ilçede birkaç harman makinesi de 
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bulunsun ve sıkılan çiftçinin harmanını yapsın. 

Bir de selektör işi vardır. Bu nokta hakika
ten çok mühimdir. Bunların seyyarları da var
dır. Seyyarlarından temin edilsin ve köylü alı-
şmcıya kadar dolaşsın kapılarının önünde buğ
dayını tohumunu çalkasın, temizlesin, Sonra kör 
denilen ve bazan de karanıık denilen hastalık var
dır en çok buğday mahsulü bundan zarar görür. 
(jiftçi elli araba sap getirir, içinden beş kile ekin 
çıkaramaz. Bu hastalığın önlenmesi için çare dü
şünmek ve Umumları herhalde ilâçlaınok lâzım
dır. 

Kredi meselesi; kredi; hakiki ';.:'c ; sahip
lerine verilmelidir, öküzü ölmüş, ihtiyacı var, 
işte buna verelim. Sayın Pola+kan arkadaşımla 
müfettiş iken Kütahya'da müşerref olmuştum. 

Ozaman çiftçiye dönüm başımı, üç lira, beş lira kre
di varıyorlar az diye k --Ki erine sorduğu
muz zaman, ne yapalım, emir böyledir diyor
lardı. Bu arzettiklerim. hakikattir, tekzibine im
kân yoktur. Kredi meselesinde; hakiki ihti
yaç sahipleri öne alınmalıdır. Yermeyiz diye
mem. Çiftçiler en çok sevdiğim en çok saydı
ğım insanlardır, onlar; ı sarf edilecek para ve yar
dım hususunda sizinle beraberim. Ufaktanberi 
ben çiftçilerin içinde büyüdüm. Kredi bolluğunda 
bazan zararları olur hattâ kıtlık olur köylü ban
kaya borcunu veremez. Ziraat Bankası gider 
öküzünü sattırır. Kütahya istilâya uğradı Hükü
met çift parası tohum parası verdi. îş aksi git
ti 20 - 25 kuruşa arpa sattılar tohumlarını da 
sattılar faizini Ödiyemediler. Bir senenin istik-
razi ile on sene uğraşmışlardır ve hâlâ bunun 
sersemliğini çeken Türk çiftçisi mevcuttur. 
Bunun için kredi işlerinde çok hassas olmalıdır. 

Kombinalara gelelim: Sayın eski Ziraat Ba
kanı Kurdoğlıı arkadaşımız bir numaralı işimiz 
adında bir kıymetli, kitap dağıttı. Tetkik ettim 
on ziraat bölgesi içinde Kütahya'yı bulamadım 
hattâ bir vilâyet daha eksik onu demiyeceğim. 
Halbuki Kütahya pacar ziraatinde birinci dere
cede çiftçidir. Kayıtla sabittir. 

Hububat ziraatinde birinciye hemen yakın 
Konya, Ankara müstesna olmak üzere ilimiz 1944 
senesinde Devlete 15 bin ton Toprak Mahsulleri 
Vergisi vermiştir, şimdi de biz unutulmamalıyım. 
Kanaatim budur. Bu ufak tefek yardımlar ya
pılmalıdır. Nüfusumuz da 400 bine yakın 380 bin 
küsurdur. Bu, bu kadar kâfi.... 

Veteriner işine de biraz dokunayım. Tarım 
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Bakanımız encümende misaller gösterirken 7 
kısrak, 1 boğa, 5 inek, 31 aygırımız varken şimdi 
1919 kısrak, 790 aygır, 5 bin boğamız var de
dikten sonra 50 bin buğaya daha ihtiyacımız var 
buyurdular. Bu 50 bin boğayı temin etmek için 
20 senelik zaman lâzımdır. Bakanlık çalışmasında 
devam etsin yalnız veterinerlerimizin hayvan ıs
lahı için birçok usuller yanında bir de «Eneme» 
dedikleri usuli tatbik etmelidir. Hattâ bir vete
riner on sene evvel köye bunun aletiyle geldi, 
ona köyün erkek sığırlarını enettik, şimdi o alet
ler dolapta beklemekte, kullanılmamaktadır. Ve
terinerler gelsinler köyün hayvanlarını enesin
ler ve şu hayvan boğalığa lâyıktır desinler. İcab 
ederse biz ayrıca bakanlık bütçesine tahsisat da 
koyalım bu suretle köylünün sağırları da ıslah 
edilmiş olur. 

Daha çok diyeceklerim var ama. mâruzâtı
mı şimdilik burada kesiyorum. Hepinizi hür
metle selâmlarım. (Alkışlar). 

HÎLMÎ ÖZTARHAN (Manisa) — Muhte
rem arkadaşlarım; bugün Tarım Bakanlığının 
Bütçesi konuşulurken bu fırsattan faydalanarak 
ben de görüş ve düşüncelerimi yüksek huzuru
nuzda belirtmek istiyorum. 

Ziraat her zaman en çok konuşulan bir ko
nudur. Çünkü bunun o kadar çok dâvaları var
dır ki, bizden sonra gelecek nesiller dahi daima 
ve en fazla yine bundan bahsedeceklerdir, fakat 
ümit ederim ki edebiyat yapmadan millî iktisa
diyatımızın temeli zirattir. Şüphesiz ki; bunu 
bilmiyen ve takdir etmiyeıı yoktur. 

Arkadaşlarım; ziraat işlerinde yaptıklarımız 
vardır, takat bunu ne îzam etmek ve ne de çok 
küçümsemek harlı aide doğru olmaz kanaatin
deyim. 

Yalnız şunu itiraf etmek ieabcder ki, ziraat 
konusunu bir kül olarak realitelere uygun şekil
de ele alamadık. Ben zirai kalkınma deyince; 
buna yöneltilmiş endüstrimizi, büyük su dâvamızı 
ve ayrıca kredi işlerimizi de beraber mütalâa 
etmekteyim. 

Bu itibarladır ki, Hükümet zirai kalkınma 
konusunda bütün çalışmalarını bu hedefe ulaş
mak üzere tanzim etmeli ve plânlaştırmalıdır. 

Ancak bütün bu büyük dâvalarımız arasın
da amelî sahada bizi oldukça çabuk neticelere 
götürebilecek olanlarını ilk önce ele almak ica
beder. Ötmlür ne olabilir? 
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Müsaade buyurursanız kıymetli zamanlarınızı 

israf etmeden bunlardan mühim saydıklarımı sı* 
rasiyle arzedeeeğim. 

Birinci olarak çiftçinin iptidai alet ve mal
zemeden kurtarılarak gerçeğe ve tekniğe uygun 
olanlariyle cihazlandırılması gelir. Hemen şunu 
ilâve edeyim ki, burada Devletin fedakârlığı 
esastır. 

Şüphesiz bizim yabancı memleketlerden ithal 
edebileceğimiz ve etmemiz zaruri olan alet ve 
makinalar vardır. Fakat Ziraat aletlerinin ba
şında gelen ve kara sabanın yerine geçmesini öz
lediğimiz ve bunu zaruret olarak kaimi etliği
miz pulluğun, bölgelerimize göre tiplerini tes
hil ederek geniş mikyasta memleketimizde imal 
edilmesi lâzımdır. Bunun için de pulluk fab
rikalarının kurulması şarttır. 

Senede ~50 - 300 bin pullukla bunların ye
dek parçalarını yapabilmek ilk hedef olmalıdır. 
Pulluktan başka daha bizim yapabileceğimiz 
çiftçinin diğer aletleri de vardır. 

İşte bütün bunların. Devletin teşebbüsü ile 
yapılmasını, halk lehine Devletçilik tezahürle
rinden biri olarak kabul etmek doğru olur. 
Aksi halde bunların imalini uzun zamanlara 
bırakmak istihsalimiz aleyhine olacaktır. 

Yukarıda arzettiğim aletlerden başka kim
yevi gübre ve ilâç gibi maddelerde vardır. 

Bilhassa kimyevi gübre üzerinde herkes gi
bi bendeniz de bir nebze durmak isterim. 

Filhakika memleketimizde, sülfat damon-
yum ve süper fosfat gibi Karabük'te imal edi
len gübreler mevcuttur. Fakat senelik istihsal 
geçenlerde Sayın Tarım Bakanının da açıkla
dığı gibi hemen hiç mesabesindedir. Bu çeşit 
kimyevi gübrelerin istihsalini daha çok artır
mak ve bunun için de ieabederse daha büyük 
fedakârlıklara katlanarak lüzumlu müesseseleri 
kurmamız zaruridir. 

Diğer taraftan memleketimizde sulama iş
leri az da olsa başlamış olduğuna göre, Tarım 
Bakanlığının bunu daha çok çiftçiye öğretmesi 
ve alıştırması için çalışacağından emin bulunuyo
rum. 

Sayın arkadaşlar, köylümüzün cihazlanma-
sı ve istihsalini artırması için kendisine iyi to
humluk, fidan ve damızlık"' hayvan temin etmek 
belli başlı işlerdendir. 

Bundan 20 küsur sene evvel bazıları Yük
sek Heyetiniz arasında bulunan çok değerli 4 
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raatçı hocalarımızın da hatırlıyacağf gibi, mem
leketimizde Devlet eliyle ıslah edilerek üretil
miş ve çiftçiye dağıtılmış, bir avuç tek tip buğ
day yoktu. 

Dâva birinci derecede bir zaman işi idi. 
Tohum ıslah istasyonlarının kurulması ve bu
ralarda çalışarak hububatımızı ıslah edecek de
ğerli mütehassıs elemanların yetiştirilmesi lâ
zımdı. 

Teşebbüsler yapıldı, ve 15 sene içinde bugün 
adedleri asla küçümsenemiyecek dereceyi bulan 
müesseseler kuruldu ve cidden değerli müte
hassıslarımız yetişti. Uzun tetkik ve arama
lardan sonra ıslah edilerek elde olunan hubu
bat tiplerini üretmek lâzımgeliyordu. Bu gün 
beş senede bir değiştirmemek şartiyle, memle
ketimiz çiftçisine yılda en az (200) bin ton 
ıslah edilmiş mükemmel vasıfta tohumluk hu
bubat dağıtmamız lâzımdır. 

Tarım Bakanlığı halen Devlet çiftliklerinde 
yüz bin tondan fazlasını istihsal etmektedir. 
Hükümet programında derpiş olunduğunu gör
düğümüz gibi ve geçenlerde Tarım Bakanı Sa
yın Tahsin Çonkan'da Devlet Ziraat İşletme
leri Kurumunun lâğvedilerek bazı çiftliklerinin 
topraksız köylüye dağıtılacağını ve kendileri
ne lüzumlu olanlarla bugün kombinaların ida
resinde bulunan Devlet çiftliklerini birleştirerek' 
bir müessese meydana getireceğini ve tohum
luk istihsalini artırarak çiftçinin yıllık ihtiya
cına cevap verecek halde idare edileceğini ifa
de buyurdular. 

Hakikaten devam ede gelen bu tempo ile 
biz nihayet üç beş yıl gibi çok kısa bir za
manda birinci derecede mühim olan tohumluk 
dâvasını halletmiş olacağız. 

Bakanlık ölçüsünde pamukçuluk işlerimiz-
deki başarıya işaret etmeden geçemiyeceğim. 

Muhterem arkadaşlar; bize bu tohum ala
nına faydalar sağlamış olan feragatli, değerli 
bilgin ve pratisyen ziraatçilerimizi yüksek hu
zurunuzda sevgi ve takdirle anmayı bir borç 
bilirim. 

Gerek müstakil fidanlıklarımızda ve gerekse 
biraz evvel arzettiğim devlet çiftliklerinin fidan
lıklarında istihsal edilecek, meyve fidanlarının 
köylüye temin edeceği menfaatler aşikâr olduğu 
cihetle buna ehemmiyet verilmesi lâzımdır. 

Hayvan ıslah müesseseleri olan haraların bu
günkü, ,gl.i,t dapnzlık kodroşu hakikaten henüz 

küçüktür. Fakat vasıfları bakımından neticeleri 
veteriner ve mütehassıslarımıza şeref verecek 
derecede mühim ve çok değerlidir. 

Tarım Bakanından, elit hayvan kadroların
dan elde edilecek damızlıkların devlet çiftlikle
rinde genişletilerek üretilmesini ve çiftçiye bun
lardan dağıtılmasını bilhassa temenni ederim. 

Burada hulâsa olarak arzedeyim ki, devlet 
çiftliklerinin rolleri ve hizmetleri hem muhitle
rine yapacakları maddi yardım bakımından ve 
hem de örnek olmaları bakımından kıymeti ve 
büyük olacaktır. 

Sayın arkadaşlarım; su ve gübreden sonra 
çiftçiye alet, fidan, tohum ve damızlık hayvan 
vermekle istihsalin artırılmasını ve maliyetin 
düşürülmesini kısmen temin etmiş oluruz. Bu 
gün çiftçimize «Masrafını daha çok azaltarak 
maliyetini düşür» diyemeyiz. Çünkü çiftçi bu
gün asgari masrafla çalışmaktadır. Bunun ya
nında maliyetin düşmesi için randımanın art
ması lâzımdır. 

İşte baştanberi arzettiğim hususlar.. Ancak 
randımanı artıran unsurları meydana getirecek 
takibi lüzumlu politikadır. Fakat asıl bunun 
yanı başında ve belki bundan mühim olan şey 
istihsali ve kaliteyi yükseltecek istikrarlı bir 
fiyat politikası vardır. İşte bunu da esas olarak 
ele almak zaruretindeyiz. 

Muhterem arkadaşlarım; malının değer ba
ha ile sürüldüğünü gören çiftçimiz bir taraftan 
daima iyi kaliteye gidecek ve diğer taraftan is
tihsalini artıracaktır. Hem teknik ve hem de 
ekonomik ve sosyal bakımlardan ziraat mahsul
lerimiz için biz sarih, istikrarlı ve başlangıçta hi
mayeli bir fiyat politikası tesis ve takip etmek 
zorundayız. Bu politika. Yüksek Heyetinizce de 
malûm olduğu üzere yalnız bir Bakanlık işi de
ğildir. Türk Milletinin ve Devletinin zengin 
olarak var olmasını temin edecek olan bu poli
tikayı bugünden Hükümetle topyekûn düşünme
li ve tesbit etmelidir. Bu hususta hükümetin 
şimdiden azimli ve kararlı olmasını temenni et
mek yerinde olur. 

Üçüncü olarak zirai ham mahsullerimizin kıy
metlenmesi işi vardır. Yurt içerisinde meyva-. 
lanınız, sebzelerimiz, yağ nebatlarımız ve lifî 
nebatlarımızın geniş ölçüde imal yoliyle kıymet
lenmesi ancak bu çeşit sanayim kurulmasiyle 
mümkündür. Endüstri politikamızda bu çihe,-
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tin yine mühim derecede dikkat nazarına alın
ması zaruridir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Zirai istihsalimizi ve imallerimizi canlı ola

rak yürütecek ve tutabilecek şartlardan birin
cisi hiç şüphesiz kredi işidir. Bunun hakkında 
da bir kaç söz söylememe müsaadenizi dilerim. 
Türk çiftçisinin kredi ihtiyacının yarı yarıya ol
sun doyurul d uğun u görmek henüz bizlere na
sip olmuş değildir. 

Yalnız burada şimdiye kadar Ziraat Banka
sının imkânları nispetinde yaptığı hizmetleri 
yermek de her halde insafsızlık olur. Fakat bu
günkü hali ve çalışması ile kalkınmayı destek-
liyecek durumda olmadığını da belirtmek lâzım
dır. Ziraat Bankasının, hizmetlerini tamamen 
çiftçilik sahasında teksif etmesi için bankanın 
varlığını yükseltmek lüzumuna kaniim. 

Ziraî kredi mevzuu dolayısiyle Tarım Bakan
lığının Ziraat Bankasiyle daha sıkı ve plânlı 
olarak ilgileneceğini ümit ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; sözlerimi bitirirken 
noksanlığını ve bundan dolayı feci neticelerini 
şiddetle hissetmekte olduğumuz zirai sigorta işin
den do bahsetmek isterini. 

Zirai Sigorta işinin ehemmiyetini, belirtmek 
üzere Ege bölgesine Orta. ve Cenup bölgelerimi
ze geçen yıl çöken soğuk vurma afetiyle hâsıl 
olan büyük zararlardan dolayı Yüksek heyetini
zin izhar ettiği teessürü hatırlatmama müsaade 
buyurmanızı rica ederim. Bütün tabiat âletle
rine karşı koymak üzen: Zirai Sigorta işiyle 
meşgul olmak buna ait kanım tasarısının bir an 
evvel Büyük Meclise sunulması artık kati ve 
kaçınılmaz bir zaruret haline gelmiş buiunmak-
tadıı* kanaat indeyim. 

Sayın Tat'ım Bakanının bu hususta verecek
leri malûmat bizim için pek değerli olacaktır. 

AHMED VEZİROĞLU (Afyon Karahisar) 
— Sayın arkadaşlar; konuşmak istediğim mevzu 
memleketimizi, çiftçilerimizi, Hazinemizi alâka
dar ettiği için belki biraz uzun devam edecektir. 
(yoo, olmaz sesleri). Sayın arkadaşlarım, zaten şim
di mevzua girdikten sonra bendeniz bunu kesiyo
rum desem bile öyle zannediyorum ki, Yüksek 
Heyetiniz devam devam diyeceğinize bendeniz 
eminim, (öyle ise başla sesleri). 

Asıl temas edeceğim mevzu,* işaret edeceğim 
noktalara girmezden önce bir giriş olarak zira-
atten bahsedeceğim, müsaadenizi rica edeceğim. 
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Dr. AZÎZ URAS (Mardin) — istitrat olarak. 
AHMED VEZİROĞLU (Devamla) — Evet 

istitraden. 
Sayın arkadaşlar; nüfusmuuzun mühim bir 

kısmı çiftçi olan memleketimizde ziraat işlerine 
hiç ehemmiyet verilmediğini Yüksek Huzurunuza 
gelen Ziraat Bakanlığı bütçesindeki rakamlardan 
anlamak mümkündür. 

Çeşitli toprak mahsulleri yetiştirmeye elverişli 
olan yurdumuzda gönül isterdi ki, 33 milyon kü
sur liralık Ziraat Bakanlığı bütçesi yerine 330 
milyonluk bir bütçe ile gelinmiş olsun. 

Plenüz iptidai bir şekilde çalışan çiftçilerimizi 
bu tahsisat ile kalkındırmak nasıl mümkün ola
caktır? 

Köylümüzün yüzünü güldürmek için onları 
kara sabandan kurtarıp makineleştirmekliğimiz 
lâzımdır. Henüz pulluk girmiyeıı pek çok köyleri
miz vardır. Kimyevi gübre nedir bilmiyen çiftçi
lerimiz çoktur. 

Geçenlerde zirai Donatım Kurumuna gitmiş
tim, gübre hakkında edindiğim malûmatı şöyle
ce arzedebilirim: 

Yurdumuzda, Şeker Şirketi ihtiyacı hariç ol
mak üzere, azotlu gübre ihtiyacı, Amunyom sülfat 
üzerinden .hesap edilirse, yılda istihlâk miktarı 
üç dört bin ton arasında olan bu kimyevi güb
reyi, çiftçilerimizin yavaş, yavaş kullanmağa 
başladıklarını öğrendim. 

Şahsi kanaatimce, çiftçiyi kalkındırmak için, 
evvelâ ziraat memurlarını yeter dereceye çıkar
dıktan sonra, masa başından da ayırıp (kısaca 
arzedeyim). Şeker Şirketi ziraat memurları gibi 
faal bir halde, çalışmaya sevketmek, her- köye 
pulluğu sokmak, ekin biçip, harman yapmak işle
rini makineleştirmek ve kimyevi gübreye olsun 
rağbeti artırmakla işe başalmak lâzımdır. 

Müsaade buyurulursa mevzuubahis etmek iste
diğim, bu kimyevi gübre konusuna şu suretle işa
ret edeceğim. 

Sayın arkadaşlar; 28 Kasım 1947 gününde 
Yüksek Kamutayın 12 nci Birleşiminde görüşü
len ve bir arkadaşın sözlü sorusuna verilmiş olan 
cevap dolayısiyle (Amonyum Sülfat) hakkındaki 
konudan bahsedeceğim. Ozaman Sayın Tarak-
çioğlu, Yüksek Başkanlığa vermiş olduğu sözlü 
önergede: (Amerika'dan bu yıl için Türkiye kon
tenjanı olarak 4 bin ton amonyum sülfat" suni 
gübresinin en elverişli'mevsimler'geçtiği halde 
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memleketimize henüz getirilmemiş olduğu anla
şılmıştır. Çiftçilerimizin bir kısmı için hayati 
değeri olun bu maddenin şimdiye kadar getiril
memesi sebebinin ve tedariki hususunda ne gibi 
tedbirler düşünüldüğünü alâkaları dolayısiyle 
Tarım ve Maliye Bakanları tarafından Kamutay 
huzurunuzda sözlü olarak cevaplandırılmasını) 
haklı olarak istemişti. 

Muhtaç okluğumuz dövizi temin eden, tütün 
gibi kıymetli maddenin istihsali ile alâkalı, bin
lerce çiftçilerimizi ehemmiyetle ilgilendiren ve 
bilhassa Karadeniz bölgesindeki vatandaşlarımızı 
şiddetle alâkalandıran ve onlar için âdeta başlı 
başına geçim mevzuu olan tütün istihsalinde kul
lanılan amonyum sülfat hakkındaki, bu önerge
den dolayı ben de memnun olmuş ve umduğum 
malûmatı alabileceğimi sanmıştım. Acaba Hükü
metimiz geçen sene bu gübreyi temin eden ko
misyon nezdinde teşebbüste bulunmuş mudur? 

Fakat esefle arzedeyim ki, beklediğim ve be
nimle beraber beki iyen köylülerimiz Sayın Tarım 
Bakanının, vazıh olınıyan beyanatından 
sonra, benim gibi bütün çiftçilerimizi de hayal 
inkisarına uğrattığı için, bu hususta amonyum 
sülfat konusunu inceledim. 

Arkadaşlar; köylü ve ziraat ile ilgili vatan
daşlarımızın amonyum sülfat gübre ihtiyacının 
ehemmiyetini müdrik olarak işi daha o günden 
ele aldım, derinliğine ve genişliğine ve salahi
yetli zevatla dahi, devamlı, ve istifadeli görüşme
ler yaparak bu mühim mevzuu tâmika çalıştım 
ve bu tetkiklerimi, Sayın Tarım Bakanının, şim
di arzedeceğim, vazıh olmıyan cümlelerle izahat 
namı altındaki konuşmasından ilham alarak yap
tım. . 

Tarakeıoğlu arkadaşın önergesine, Sayın Ta
rım Bakanının verdiği cevabın bazı mühim nok
talarım ayıı en a rzediyorum : 

Sayın Tarım Bakanı beyan buyurmuşlardı 
ki; «Memleketimizde kullanılan kimyevi gübre 
miktarı 4 - 5 bin tondur. Karabükte Ekonomi Ba
kanlığına ait Siimerbank Fabrikasında senelik 
istihsal birkaç bin tondan ibarettir. Bunu da Şe
ker fabrikaları pancar istihsalinde kullanmak
tadır. Dünyaya kimyevi gübre tevzi eden Ame
rika'da bir komisyondur. Bu vazifeyi üzerine 
almıştır. Ajağz. yukarı iki %üyon. tona yikı?* 
kimyevi gübre, tevziine memur., edilmiş olan bu 
Komisyonun bu sene bize; ayırdı^ dart bin ton 
armonyum» sülfattan, ibarettir, 
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O ecen sene bize verilmemiştir; fakat Dona

tım Kurumu memleketin muhtaç olduğu kimyevi 
gübreyi getirtmek için birçok tedbirlere başvur
muştur.». 

Zirai Donatım Kurumu acaba ne gibi araştır
malar yapmış? Bu üç firmanın müracaatını ne 
şekilde temin etmiştir? Gazetelere ilân vermek 
suretiyle mi? Yoksa Dış Ticaret Şirketi ve diğer 
iki firmadan teklif talebetmek suretiyle mi ol
muştur? 

«İngiltere'den Amonyum nitrat getirtmiş
tir. Bu amonyum nitrat patlayıcı bir maddedir. 
Kullanışı müşküldür. Ve memleket zürraı bunu 
kullanmaya alışmam ıştır. Memleketin ilerde bel
ki de 10 binlerce ton suni gübreye ihtiyacı ola
caktır. 

Geçenlerde Seyhan Milletvekili arkadaşımız 
benden de bir şey sormuşlardı. Sulama dâvası 
sun'i gübre ile beraber yürümezse memleket zira-
ati iflâsa doğru gider. Binaenaleyh bu gübre 
ziraatin mütemmimidir. 

(iecen sene bize bu gübreden ayrılmadığı için 
Donatını Kurumu bu sene bunun için araştırma
lar yapmış. İstanbul'da üç firma birbirini taki
ben, birisi İstanbul'da sif olarak 133 dolara, di
ğeri Franfort, Peşte (Frankfort Podapeşt olacak) 
90 franga, diğer bir firma da 118 dolar teklif 
yapmış.' Bu nazarı dikkate alınarak 118 dolara 
ihale edilmiştir. 

Zirai Donatım Kurumu bütün siparişlerinde 
teminat almayı teamül haline getirdiğine göre, 
Dış Ticaret Anonim Şirketinden bir teminat al
ınış ise taahhüdün vaktiyle ifa edilmemesinden 
bu teminat irat kaydedilmiş midir? 

Fakat şu şartla ihale edilmiştir. Amerika'
da bizim için ayrılmış kontenjan var ise, geti
rilmesi mümkün olursa, şartiyle vermiş ve niha
yet Bakanlığın Dışişleri Bakanlığına ve Dışişleri 
Bakanlığı da Amerika'daki elçimize yazarak, dört 
bin ton amonyum sülfat gübresinin 118 dolara 
verilmesini taahhüt eden firmaya işi ihale etmiş, 
fakat Amerika'da bulunan bu firmanın mümes
sili vaktinde gübreyi vermemiştir.» 

Sayın Bakanın yukardaki izahatında (Âdil 
Arapoğlu Firmasının. seksen dolardanfiyat- tek
lif etmesine karşılık-, neden.-8?dolârdaıı. siperiş-
veriliyor? Bir mektupla teyit edilmjş;, fakat; Bü
yük Elçilikten gelen mektupta,,«Burada kimyevi 
g'übre İmnda.n dah^ vttmzdur.» y&î&JMfo bir' bilgi.. 
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verilmiş ve muhabere cereyan etmiştir. Birisi 
Fob Amerika, diğeri istanbul'dur. Zamanında 
kontenjan müsaadesini alamadığı için ve evvelce 
Adil Arapoğlu Firması 133 dolar teklif ederken 
80 dolara verebilirim demiştir. 

Şu halde bu gübrenin oradan getirilememesi 
ve vaktin geçmesi ve diğer firmanın daha ucuz 
vermesi teklifi karşısında Donatım Kurumu ka
rar vermiş ve ilân etmiş, bu ilân üzerine tam 
22 firma müracaat etmiştir. 

Haziranın içerisinde veya temmuzun orta
sında Ticaret Bakanlığımız vasıtasiylc Amerika'
ya bu kimyevi gübreyi dünyaya dağıtan tek fir
maya dört bin ton amonyum sülfat verilmesini 
bildirmiş, şimdi yeniden münakaşaya konan 
amonyum sülfat 22 talip içerisinden enaz fiyat 
istiyen Erol Beker ismindeki firmaya 87 dolar
dan İstanbul'a teslimi vrilmiştir. 

Bu karar mevsiminde verilmiş olsaydı bugün
kü duruma düştüm ezdi. 

Bu teklif üzerine dolardan verilmesine imkân 
olmadığından bunun isterlin ile olması için gö
rüşülmüş; isterlin almak için esas itibariyle bü
tün dünyaya kimyevi gübreyi Amerika verdiği 
için başkalarından daha yüksek. 

Bir fiyat koparırız diye kolisuna 45 kuruş 
gibi bir teklif yapmışlar. Bu vaziyet, nihayet 
evvelce istanbul'a kilosu 25 kuruştan verilirken 
bu defa 45 kuruşa almak imkânı görülmemiştir. 

Bunun üzerine tekrar bir münakaşa açılma
sına lüzum görülmüştür. Aradan zaman geçmiş, 
aynı firma yani 87 dolara teklifi yapan firma ki, 
dolarla teklif yaptığı için alınamamıştır, ikin
ci defa isterimle yaptığı için olmadı, üçüncü 
defa da aynı teklifi yaptığı için donatım kuru
mu bunu veremezdi. Memleketimizin kimyevi 
gübre ihtiyacını takdir eden Hükümet her ne 
pahasına olursa olsun bunun dolarla alınması 
kararını vermiştir.' Nihayet bu ayın 18 inde bu 
karar verilmiştir. Aradan bir ay geçmiş oldu
ğuna göre bu bin ton gübre çiftçiye tevzi edil
miş midir? Ve gübre kullanma mevsimi midir? 

Amerika'da Büyükelçimize ve Ticaret Ata
şemize yazarak bu kimyevi gübre bulunabilir mi, 
ne kadar bulunur diye sormuştur. Bunlardan 
birisinden cevap gelmiştir. Diğerinden de bu 
gönlerde- geleteeğini tahmin ediyoruz. Bunu ya
kın zamanda memleketimize getirebileceğimizi 
ümit ediyoruz. Aynı zamanda Ekonomi Baka
mı. vo Müsteşarı-ite de gorüşıerek bu fieme bize 

emaneten bin ton amonyum sülfat verilmesini 
temin ettim. Hariçten getirdiğimiz zaman kendi
lerine iade edeceğiz. Bizim elimizde de elli ton 
vardır. Mecmuu bin elli ton eder. Bunu daha 
ziyade kara deniz mıntakasınm tütün ekimleri
ne tevzi edeceğiz. 

Fakat dâva bununla bitmiyor, memleketimi
zin âtisi itibariyle kimyevi gübre başlıbaşma bir 
kıymettir. Nahayet mesuliyeti üzerinde taşıyan 
Tarım Bakanlığı ziiıraa hizmet edebilmek ve bu 
husustaki istihsalâtımızı artırmak için kimyevî 
gübre dâvasını politikasının başına alacaktır. 
Su politikası ile beraber bunu da yürütecektir. 
diyerek Bakan sözünü bitirmiştir. 

Sayın arkadaşlar; kıymetli vaktinizi israf 
etmek suretiyle aynen tekrarladığım «kendi ifa
delerine göre» mesuliyeti üzerinde taşıyan Ta
rım Bakarınım bu izahatından bir mâna çıkara-
bildiniz mi ? Bendeniz izahatını zabıtlardan da 
birçok defalar ve dikkatle okudum, bir mâna 
çıkaramadım ve bu sebepledir ki, bu konuyu 
dklikledim. (Soldan bir ses: Amin, âmin). 

AHMED VEZİROÖLU (Devamla) — Eğer
im memleketle ilginiz varsa lütfen bunları din
lemeniz lâzımdır, dua etmiyorum ki, âmin di
yorsunuz. 

Neticeye varayım, mâruzâtımı dinlemek zah
metinde bulununuz, ozaman anlayacaksınız. 
(Soldan bir ses: Amin, gürültüler). 

Neticeye varmadan âmin demek alay etmek
tir; bir milletvekili ile alay edilemez. (Soldan 
devam devam sesleri, kızmak yok, dinliyoruz-
sesleri). 

Siz beni kızdırmak için tahrik ediyorsunuz, 
silsilei kelâmımı bozdurmak istiyorsunuz, bunu 
yapamazsınız. 

Sayın arkadaşlar köylü ve ziraatle ilgili va
tandaşlarımızın... 

NAŞlT FİRAT (Samsun) — Bunları şimdi 
tekrar etmekle beyhude yoruluyorsunuz, bunları 
biz de burada dinledik. 

AIIMED VEZÎROÖLU (Devamla) — Buna 
ait mütalâatım vardır ki, onları da okuduğum 
zaman her ikisini karşılıklı kıyasladığım zaman 
Yüksek Heyet hükmünü verecektir. Bunları 
bendeniz de dinledim, fakat bunları zabıtta 
okumadıkça farkına varamadım",, birçok defalar* 
okuduktan- sonra ancak farkına varabildin. (Sol
dan gülüşmeler). 

Şu halde im gübrettinoratlto g r̂ümieme-sİA 
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BAŞKAN — Müsaade buyurun, yirmi daki

ka geçmiştir. (Soldan kâfi, kâfidir sesleri). 
Müsaade ederseniz devam edip edemiyeceği 

hakkında karar alacağım. 
AIIMED VEZİROÖLU (Devamla) — Asıl 

mütalâamı arzetmedim, milletin, memleketin mü
him bir davasıdır bu. 

BAŞKAN —• Okumaya müsaade edenler lüt
fen işaret buyursunlar.... Etmiyenler... Müsaade 
edilmemiştir. 

Şifaen konuşabilirsiniz. 
AHMED VEZİROÖLU (Devamla) — Bu

nun günahı sizin boynun/uzadır. (Soldan sizin 
boynunuza sesleri). 

RASİH KAPLAN (Antalya) — Sarhoştur, 
muayene ettirin Reisbey. (Şiddetli gürültüler). 

BAŞKAN — Fahrettin Altay. 
FAHRETTİN ALTAY (Burdur) — Vaz

geçtim. 
BAŞKAN — Fayik Öztrak. (Yok sesleri). 
AHMED VEZİROĞLU (Afyon) — Söz is

tiyorum. 
BAŞKAN — İsminizi kaydettim. 
Ali Rıza Kırsever, buyurun. 
ALİ RIZA KIRSEVER (Çanakkale) — Va

kit çok azdır. Yüksek Meclisin de sabrı tüken
miştir... 

AHMET OĞUZ (Eskişehir) — Vaktiyle dü-
şünseierdi, emrivaki yapılıyor. 

ALİ RIZA KIRSEVER (Devamla) Mü
saade ederseniz bendeniz beş, on kelime ile mak
sadımı izah edeceğim. 

Efendim, memlekette 2,5 milyon karasaban 
vardır. Bu karasabanlar Türk Milleti için yüz 
karasıdır. Yalnız bunlara karşı bir 300 - 400 
bin kadar pulluk vardır. Her sene Tanın Ba
kanlığı hiç olmazsa 20 milyon lira feda etmiş ol
sa - ki bunların parasını şüphesiz yine çiftçiler
den alacaktır - bu karasaban belâsı iki sene için
de ortadan kalkmış olacaktır. Karasabanla köy
lü geçinemez ve geçinemediğinden dolayı şehir
lere akın yapar. Büyük şehirlerin etrafında 
gördüğümüz gecekondu evleri, şehirlere akın 
eden fakir köylülerin evleridir. Bu akınlara 
son vermek için Hükümetçe bir çare- bulmak lâ-
zımgelir.. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

• MEHMET ÖKTEM (Edirne) — Sayın ar
kadaşlar; asıl meslekim çiftçilik olduğu için bu 
işi.içinden bilen, bi.r.arkadaşımız sıf atiyle kısaca 
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fikir ve kanaatlerimin arz ve izahına yüksek mü
saadelerinizi rica ederim. 

Üç tarafı denizle çevrili topraklarımızın % 
88 i her türlü ziraat mahsulleri yetiştirmeye 
ve çeşitli hayvan bakmaya elverişli bir ülkeye 
sahibiz. Nüfusumuzun % 82 sinin köylü ve 
çiftçi teşkil etmekte fakat bilgisiz, program
sız bir çalışma yüzünden dünya çiftçisinin en 
kötü topraklarından aldığı randımanı biz müm
bit arazimizden alamamaktayız. 

Bugüne kadar gelip geçen Cumhuriyet Hü
kümetleri tarım işleriyle alâkalanın anııştır, 
dem iyeyim fakat, geçen Hükümetler çiftçinin 
ihtiyaçlarını programa bağlayıp bu programa 
da tatbik etmiş olsaydı, köylü ve çiftçimiz zen
gin, Hükümet de iktisaden ferah bir durumda 
bulunmuş olurdu. 

Arkadaşlar; geçmişin muhasebesini yapıp 
üzerinde fazla durarak zaman israf edecek vak
timiz yok, çiftçinin ihtiyaçları olan pulluk, 
orak makinası, çayır makinası, tohum ekme 
ve temizleme nıakinaları, traktör, harman ma-
kinaları ve sair ihtiyaçlarının tesbit ederek Zi
raat Bankası sermayesinin münhasıran bu işe 
tahsis etmek suretiyle ve mümkün olduğu ka
dar kısa seneler içinde temin etmelidir. Bir ta
raftan bu ihtiyaçlar 1emin edileclursun köylü
nün çalışmasının da kayit altına alınması ve 
bihassa tarlanın usulüne tevfikan hazırlanması 
temin edilmeli. Çiftlik gübresinin kusursuz bir 
sureli e muhafaza edilerek mevsiminde tarlaya 
atılması önemli bir meseledir. 

Bunun için hayvan adedine göre her çiftçi
ye birer gübre muhafaza yeri yaptırılmalıdır. 
Yine her çiftçinin kendine mahsus koruluk 
yetiştirilmesi kayit altına alınmalıdır. 

Arkadaşlar; köylünün dut bahçesi olarak 
yetiştirdiği, bir müddet bakımsız kalması yü
zünden içinde yetişen yabani ağaçlar sebebiyle 
Hükümetin el koyması, köylünün yine işlediği 
arazinin içinde veya kenarlarında yetiştirdiği 
ağaçların kesilmesine müsaade etmemesi sakat 
olarak tatbik edilen bir usuldür. Bu, ne zama
na kadar devam edecek? Geçen şubat ayında 
Ziraat Vekili ile görüştüğümde kış tatilinde bu 
izah ettiğim hususlara ait., bir nizamname ha-. 
hazırhyacaklarını söylemişlerdi, •aradan'.uzun 
zaman geçtiği halde bu mesele halledilmemiş
tir. 

Arkadaşlar; bu mühim meselenin.,köylümüx 
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üzerinde haklı olarak endişe yarattığını ve ye
se düşürdüğünü görüyoruz. Onu değil, ye
tiştirdiği ağaçları kesmekten menetmek, istedi
ği zaman kesmek üzere ağaç yetiştirmeye mec
bur etmek Hükümetin vazifesi olmalıdır. 

Hulâsa: En mühim dâvamız, çiftçinin kal
kınması için yalnız teşvik etmek, yol göstermek 
bence kâfi değildir. Bugünkü şartlara göre ça
lışmayı bazı kayıtlara tâbi tutmak, diğer taraf
tan ihtiyacı bulunan makina ve saireyi kısa se
neler içinde az vadeli veya vadesiz bir banka 
marifetiyle temin etmekle mümkün olacağı ka
naatindeyim. 

BAŞKAN — Arkadaşlar; Tarım Bütçesin
de 32 arkadaş söz almıştı. Bunlardan bir kısmı 
sözlerinden vazgeçti, bir kısmı da sözlerini söy
ledi. Geriye daha 10 arkadaş kalmıştır. (Kâfi, 
kâfi ssleri). 

Elimizde bir de kifayeti müzakere takriri 
vardır. Müsaade ederseniz takriri okutup oyu
nuza arzedeceğim. Kabul buyurmadığmız tak
dirde müzakereye devam edeceğiz. 

Yüksek Başkanlığa 
Konuşmanın yeterliğinin oya konulmasını 

arz ve. teklif ederiz. 
Van Trabzon 

ibrahim Arvas Muammer Yarımbıyık 
Ankara 

Arif Çubukçu 

BAŞKAN — Efendim, tabiî kifayeti müza
kere, Bakanın, sorulara cevap vermesine mâni 
olmıyacaktır. 

Kifayeti müzakere takririni kabul edenler 
lütfen işaret bujoırsun... Etmiyenler ... Kifayeti 
müzakere takriri çoğunlukla kabul edilmiştir. 

Söz Tarım Bakanmmdır. 
TARIM BAKANI TAHSÎN COŞKAN (Kas

tamonu) — Sayın arkadaşlarım; günlerdenberi 
bütçe konuşmalariyle Yüksek Heyetiniz meşgul
dür. Her arkadaş dilediği gibi konuştu. Bakan
lığım hakkında da birkaç saattenberi konuşu] 
maktadır. 36 arkadaş söz almış bunlardan bir kıs
mı tarım işleri hakkında konuştular, onlara ce
vap arzedeceğim, evvelâ şunu öğrenmek isterim. 
Polatkan arkadaşım şahısları namına mı konuş
tular yoksa partileri namına mı? 

HASAN POLATKAN (Eskişehir) — Parti 
adjna. • . 
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TARIM BAKANI TAHSÎN COŞKAN (De

vamla) — Say m arkadaşlar, Hasan Polatkan ar
kadaşım Yiğitoğlu ile beraber Tarım Bakanlığı
nın raportörü idiler. Bir defa beni gördüler son
ra uğramadılar. Burada uzun uzadıya Tarım 
Bakanlığının her işine temas ettiler. Sayın arka
daşımı dinledim. Hakikaten Ziraat Bakanlığı 
hakkında bir hayli malûmat elde etmişler. Yal
nız izahlarında ahenk göremedim. Beyanları için
de en çok. ifade ettikleri yapılan bütün işlerin 
gülünç utandırıcı ve bocalamak olduğudur, zan
netmem ki, bunu Demokrat Parti kendisi hazır
lamış olsun. Ve bu Büyük Millet Meclisinin 
sakfı altında ifade etmiş olsun. Bu ifadeler ken
dilerinin olsa gerektir, zira bu ifadeler bir par
tinin tenkidi diye kabul edilemez ve buna bu 
yolda cevap vermiyeceğim. (Bravo sesleri) Ver-
miyeeeğim çünkü buna Meclisin nezaketi, vazi
fem ve ahlâkım mânidir. Yüksek Mecliste tenki
din de bir ifade, tarzı olduğuna inanıyorum o yol
da cevap arzetmeye çalışacağım ve bunu başka 
türlü de yapamam. 

Arkadaşım hakikaten bir mütahassıa gibi bah
settiler. Zekâlarını samimî olarak takdir ederim. 
Bütçe Komisyonunda Tarım Bütçesi 48 saat gö
rüşüldü, Bakanlığıma ait bütçe konuşma arasın
da arkadaşım, onun özetinden almışlar diledik
leri gibi şekillere koymuşlar ve tenkit diye par
tileri adına okumuşlardır. 

Evvelâ Tarım Bakanlığı bütçesinden bahset
tiler. Arkadaşlar. Bütçe saklı bir şey değildir, 
elinizdedir. 33 milyon liralık bir bütçe ile mem
leket ziraatine yeter olduğunu ne Hükümet ka
bul etmiştir, ne de ben. Yaşadığımız dünya şart
ları memleketin çeşitli işleri arasında Tarım iş
lerine ayrılabilen miktar bu kadardır. Artırma 
imkânım bahşederlerse cidden müteşekkir olu
rum. Komisyonda Tarım Bakanlığı bütçesi konu
şulurken Polatkan da raportör idiler. Sayın kar
şı partinin kıymetli üyeleri de orada idiler. Ad
nan Mederes, Tahtakılıç, Potuoğlu ve diğerleri 
bütün tenkitlerinden sonra bir çare gösterdiler 
mi? Bütçenin fasıl ve maddelerine geçildiği za
man orada bir şey teklif etmediler. 

x\rkadaşlaf Ziraat Bütçesi evet yeter değil
dir. 100 ve 200 milyon verilse de verseniz yine 
azdır.. Ne yapalım ki imkânlara göre ayrılabi
len bu kadardır. Bir kaç teşebbüsten, şeyden 
de bahsettim. Lütfen niçin ondan bahsetmedi
ler. Marşal, plânından .bahsettim, .b.u .sene ..§& 
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milyondan bahsettim. Niçin bunları mevzuuba-
his etmediler. Tarım Bakanlığının başka kay
nakları da vardır. Ondan da bahsetmediler. 

CELÂL BAY AR (İstanbul) — Zatıâliniz ba
his buyurun dinliydim. 

TAHSİN COŞKAN (Devamla) — Karşılıklı 
saygı ve samimiyet lâzımdır. Arkadaşlarım, u-
zunboylu sert ve heyecanlı bir hücumla karşı
laştım, arkadaşım birçok izahatta bulundular. 
Şimdi de Veziroğlu neden bahsettiler anlıyama-
dım. Veziroğlu'nun sual takrirlerine Mecliste 
cevap vermiş bulunmaktayım. 

Arkadaşlarım, Ziraat politikamız yoktur di
yorlar. Sayın Celâl Bayar bu memlekette İkti
sat Vekili olarak Ziraatın başında bulundular. 
Niçin inkâr ediyorlar? Yapılan işlerde muvaf-
fakiyetsizlik veya yanlışlık varsa bunda saym 
arkadaşımın da hissesi vardır. Ben buna kaani 
değilim hepsinde de başarılar vardır. Bu şeref
te hisseleri vardır. 

CELÂL BAYAR (İstanbul) — Kuvayi Mil
liye zamanında Ziraat Vekili idim. 

TARIM BAKANI TAHSİN COKŞAN (De
vamla) — Bugün başarılmış işler vardır, inkâr 
edilemez; şerefi benden evvelki arkadaşlara ait
tir, fakat o Bakanlar halen yoktur, cevaplarını 
vermek bana aittir. Geçmiş zamana ait hesabı 
ben vereceğim. 

Denizli Milletvekili Abidin Ege arkadaşımı
zın esasen ziraat teşkilâtında uzunboylu çalış
mış Müdürü Umumilik ve müsteşarlık etmiş 
bunların teferruatını izah ettiler- bu itibarla on
ları tekrar etmiyeceğim. Yalnız Ziraat Vekâle
tinin bir programı yoktur dediler. Ziraat Vekâ
letinin programları şahıslarla kaimdir. Nihayet 
Tarım Bakanlığının şu ve bu işlerinden bah
settiler bu işleri kerametle mi biliyorlar yahut 
Bütçe Komisyonundaki konuşmalarımdan mı al
dılar bilmiyorum. 

Arkadaşlar Cumhuriyet devrinde ziraat sa
hasında da büyük tecrübelere sahip olduğumu
zu da söylemiştim. Tecrübeleri biraraya getire
rek onlardan faydalanacağız ve geniş miktar
da tatbik sahasına koyacağız. 

Arkadaşlarım, ziraat işlerinde evvelâ toprak 
gelir Onun reformu lâzımdır. İcabeden kanun 
çıkmıştır. Noksan kısımları tamamlamaya çalı
şıyoruz. Tadil ve ilâveler yapacağız. Sonra zi

raat aletleri ve başta pulluk gelir. Bugün 2 milyon 
daa. bima fazla,pulluğa ihtiyaç vaEdnybtmu te-
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m in etmek için çalışıyoruz. Sayın Başbakan Ha
san Saka Hükümet programında ziraat aletleri 
işini programlarına koymuşlardır. Muayyen se
nelerde 2 milyon 200 bin pulluğu çiftçiye temin 
iyin çalışacağız bunu bir veya iki senede realize 
etmek kolay değildir arkadaşlar. Çok para ister. 
Memleketin neresine, hangi pulluk lâzımdır, hep
si tesbit edilmiş malûm şeylerdir. Lâalettaym 
değildir. Bildiğimiz işlerdir. Pulluktan başlıya-
rak harman makinesine kadar gideceğimizi 
programımızda söylemiştik. Bütçe Komisyonun
da ayrıca arzetmiştim. Elimizde bir Donatım 
Kurumu vardır. Bu hususta ayrıca malûmat ar-
zedeceğinı. Bu kuruma ayrılmış sermaye niha
yet itibari olarak 50.000.000 dan ibarettir, he
nüz tamamlanmamıştır. Bu iş ne 50 milyon ne
de 100 milyonla olur. imkânlar bulmak için ça
lışmaktayız. Marşa! plânı ile 1948 senesinde ha
riçten 85 milyon liralık traktör ve ziraat alet 
ve makinelerini temine ayrıca çalışmaktayız. 
imkân olursa 4 senede 250 milyon liralık ma
kine ve alet getireceğiz. Bu hususta program 
hazırlanmış ve Bakanlar Kuruluna sunulmuştur. 

HASAN POLATKAN (Eskişehir) — Kati
mi? 

TARTM BAKANI TAHSİN COŞKAN (De
vamla) — Ümit ediyorum. 

HAKKI GEDİK (Kütahya) — Parayı alm da 
öyle söyleyin. 

TARİM BAKANI TAHSİN COŞKAN (De
vamla) — Parayı almazsak kendimiz başka kay
naklardan temine çalışacağız, harice de güvenmiyo
ruz. imkân bulunurken bu imkândan faydalan
mamak doğru .olmaz. Cihan siyaseti elbette böy
le devam etmez. Dünya vaziyeti düzelince elbet
te bütçelerimizden bazı tasarruflar edeceğiz. Zi-
raatin muhtaç olduğu paraları bulacağız. Hü
kümetin programı da böyledir. 

Tohum işlerimiz : 
Polatkan arkadaşımız tarım istasyonuna 

gitmiş bunları görmüş ve anlamış olabilir. 
Bunun esasını arzedeyim; Memleketimizin 

bugünkü ekiliş miktarına göre senede 800 bin ton 
tohuma ihtiyaç vardır. Binaenaleyh Tarım Ba 
kanlığı beş senede bir çiftçinin tohumlarını de
ğiştirmek için tedbir almaktadır. Bunun için iki 
voldarı gidiyoruz: Biz ıslah istasyonlarında 
TızmmUın tohumları elde etmek, üretmek ve bu
nu köylüye dağıtmaktır. Bumı bu işi de arkûâ»» 
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şnn Pulatkaı; karikatürize etmek istemiştir. Ta
rım Bakanlığı belki şunu bunu yapmıştır gibi 
tuhaf bir eda ile konuşmuşlardır. 

Arkadaşlar vaktinizi alacağım ama müsaade 
buyurun, bun'a»* cevapsız kalırsa tarih karşısın
da günah işlenmiş olur. (Soldan devam devam 
sesleri). 

Arkadaşlarım dedim ki, memlekette 1937 se
nesinde başlanmış bir zirai koubinalar vardır; 
1939 senesine kadar şu ve bu şekilde verilen işe 
devam etmiştir, 1941 senesinde içinde bulundu
ğumuz dünya harbi dolayısiyle memleket istih
salini çoğaltmak için memleketin muhtelif yer
lerinde konbine namı altında bir takım mües
seseler kurulmuştur. Bugün adedleri 13 tür. 
Bütün bunlardan istifade ederek memleketimi
zin iklim şartları, ekonomi şartları birbirine beıı-
ziyeu vilâyetleri de 30 - 35 müessese açarak. Bu
ralarda Bakanlığın elinde bulunan diğer müesse
seleri de katarak bütün bunları vilâyetlerin to
humluk, hayvan üretme, fidan yetiştirme, Zira-
ate ait olan çeşitli işleri bir müessese halinde 

• toplıyarak bütün halinde çiftçinin derdini teme
linden çözmeye çalışmak olacaktır. Çiftçiyi 
öğretmek ona tarım sahasında yardım etmek is
tiyoruz ve bunun için hazırlığımız vardı yakın
da bir kanun tasarısı da getireceğiz. 

Arkadaşlar, bunlar asla hayal değildir, haki
katten bahsediyorum. Binaenaleyh memleketin 
30 - 35 yerinde bu gibi müesseseleri yaptıktan 
sonra Tarım Bakanlığının bu işleri köylünün 
ayağına götürmek suretiyle tatbik edecektir. 

Bir çok arkadaşlarımın burada birer birer 
izah ettiği noktaları meseleleri tespit etmiş bulu
nuyoruz. Zannederim Kütahya Milletvekili ar
kadaşını bahsettiler, bilahara temas edeceğim, 
buyurdular ki, Kütahya'ya Tarım Bakanlığı 
traktör versin, yardım etsin. 

Arkadaşlar her mahallin isteklerini birden 
halletmek nasıl mümkündür? bunlar sıraya ko
narak halledilir onu yapacağım. Bu bölgeler iti
bariyle her halde pulluk, traktör, selektör ve 
diğer ziraat makineleri, bazı yerler için har
man makineleri temine çalışıyoruz, bu makine
leri temin edemiyecek yerlere biz yardım ede
ceğiz yukardaarzettiğim müesseseleri kurduğu
muz zaman maliyetiyle halka yardım edeceğiz 
bu yalnız Kütahya'da değil memleketin her kö
yünde yapmaya çalışacağız köylünün yanma gi
derek elinden tutup beraber çalışacağız. 

(Sağdan inşallah sesleri). 
SUPHİ BATUR (Sinop) — Kaç. hükümet de

ğişti. 
TAHSİN COŞKAN (Devamla) — Ne yapsak 

zaten mutlaka söyliyeceksiniz. 
Tohumluk; tohumluğu ilaçlandırmak sure

tiyle vermek zaruridir. Polatkan arkadaşım di-
yorki; muhtaç çiftçinin tohumluğa ihtiyacı var
dır, Tarım Bakanlığı bunu veremiyor. Tarım 
Bakanı bunu vermiyor. Evet arkadaşlar muh
taç çiftçinin tohumluğa ihtiyacı olur, 1923 sene
sinden geçen seneye kadar zaman zaman büt
çeye para konmuş, Ziraat Bankasına verilmiş, 
Ziraat. Bankası Tarım Bakanlığının gösterdiği 
lüzum üzerine bunu tevzi etmiş, meydana gelen 
zararları da Tarım Bakanlığı bütçesine koyarak 
Maliye ödemiştir. Fakat 1923 tenberi üzerinde 
dikkatle durarak bu meseleyi esaslı olarak naza
ra alan hükümet, bunu otomatik bir şekle koy
mak için tetkik ettim, her yılın Martından baş-
lıyarak memleketin muhtelif yerlerinde vukua 
gelecek zirai zararlar tesbit ederek vaktinde 
tedbir alma zorunda olacaktır. Binaenaleyh, 
Ağustos, geldiği zaman filân yerde doludan ha
sar görmüş, soğuktan müteessir olmuş, bunun 
parasını nereden verelim, diye, düşünmeğe ha
cet kalmaksızın karşılığı hazırlanmış olacaktır. 
Bu hazırlıklar nihayet emekle, meydana gel
miştir. İşlerin hepsi nazarı dikkate alınmış bir 
tasarı hazırlanmıştır. Bu tasarı Bakanlıklara 
sunulmuştur. Bütçe işlerinden kurtulunca, Ba
kan arkadaşlarımın mütalâalariyle birlikte. Ba
kanlar Kurulundan çıkararak Yüksek Meclise 
arzcdecektir. Binaenelyeh. tohumluk dâvası 
otomatik bir surette halledilecektir. Artık !)•••-
nun üzerinde bundan başka daha ne söyliyebili-
rim. 

Tohumluk meselesi böyle; tohumluğu ofisin 
ambarlarından kırkambarlarına veriliyor dendi. 
Arkadaşlar; ekseriyetle zirai kombinalarda ye
tiştirilen hububat Toprak Ofise verilmektedir 
bu yıl 85 bin ton elde edilmiştir. Bunun bir kıs

mı Ofise verilmiş, bir kısmı da müessesede kalmış
tır işte tohumluk olarak bunlar verilmektedir. 
Tapmak istediğim tohumluk dâvası; tohum is
tasyonları üretme çiftlikleri ve kombinalarda 
elde ettikten sonra ziraat bölgesi olan o vilâyet
lerde temizleyip ilâçlıyarak halka vereceğiz. 
Bütün dünyada da bundan başka bir usul yok 
tın. Varsa söylesinler, 
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Arkadaşım kimyevi gübreden de bahsettiler 

zannediyorum ki, bir soru münasebetiyle, Sey
han Milletvekili Bay Remzi'nin bir sorusu mü
nasebetiyle, Arzetmiştim. Su işi kimyevi gübre 
ile yanyana gelmezse bir netice vermez. Zabıt
lar meydandadır. Ve bunu arkadaşlarım hatır
larlar. Bu benim için. Yine demiştim ki. Bu bi
zim için esaslı bir mevzudur, üzerinde durmamız 
lâzımdır. Bütün dünya suni gübreyi kullanmak
tadırlar. Bizde, Karadeniz sahilleri gibi arazisi 
dar olan yerlerde tütün, patates ziraatinde 
kullanıyorlar. Hububat ziraatine henüz kullana
mıyoruz. 

Hektar başına alman mahsulden bahsettiler. 
Ben bunu Bütçe Komisyonunda söyledim listeler 
meydandadır. Hektarından beş ton mahsul 
alan memleketler vardır. Az olan şeyi çok mu 
gösterelim arkadaşlar. Bu tarzı hareket bizim 
şiarımız değildir. 

Kimyevi gübresiz ziraat olmaz. Bunu bil'assa 
defaatle söylemiştim. Mutlaka bizde suni 
gübre kullanacağız bunu ucuza temine çalışacağız. 

Bakanlar Kurulunda ne zaman su işlerimiz 
ve ne zaman sanayi programı konuşulsa bunu 
konuşuvoruz. Fakat kimyevi gübre fabrikalarını 
memlekette birdenbire açmanın imkânı da ola
mıyor. Yalnız Karabük Demir fabrikamızda 12 
ton süper fosfat ve 3 bin ton amonyom sülfat ya
pılmaktadır ki, lâşey mesabesindedir. 

Su politikasına girerken suni gübre işini be
hemehal ele alacağız. Seyhan Milletvekili arka
daşlarıma her temasımda su isi kimyevi gübıvsiz 
yürüyemez derim hakikatta böyledir. 

Tekrar hatırlatmak mı istediler? Teşekkür 
ederim. Bu benim inandığım bir dâvadır. 

Her bakanın kendisine göre bir politikası var. 
Hayır arkadaşlar kaı un olduktan sonra hiçbir 
bakan onun hilâfına hareket edemez. Ettiği 
takdirde sual sorarL-kat edersiniz. Nihayet bun
lar indî mütalâalardan ileri gitmiyor. 

Kurulmuş olan Donatım Kurumu bizitn iu-
günkü ihtiyacımızı karşılıyamıyacak kadar za
yıftır. Üç senelik tecrübeden istifade ettik; Bu
nun daha nasd iv' idare edilebileceğini tetkik 
-ittik, yakında bir yeni kanunla huzurunuza ge
leceğiz. 

Tarım Bakam diyor ki, filân is benim değildir. 
Su su meselesidir, benim değildir, Bayındırlık 
Bakanına aittir, Ziraat Bankası benim değildir, 
Ticaret Bakanına aittir. Tapu Kadastro benim 
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değildir, Adalet Bakanına aittir. Evet arkadaş
lar bu böyledir. Başka birşey söylemedim ki. 
Elbette böyle söyliyeceğim. Yalnız elimde Tapu, 
Toprak ve iskân hakkında Bakanlar Kurulundan 
bana verilmiş bir vazife var ve o vazifeyi de Ba
kanlar Kurulu bana Ocak aynım sonuna kadar 
vermiştir. Ocak ayı sonunda iyi bir şekilde her 
üçünü ele alarak, toprak çiftçi meselesi, demek
tir. Yakışacak olan yerine vereceğiz. Toprak 
Kanununu tatbik edebilmek için Tapu ve Kadas
tronun birlikte yürümesi lâzımdır, tskân Kanu
nu da beraber olur veya olmaz diye birşey söyle
medim. 

Gerek bizim taraf ve gerek karşı taraf zirai 
krediden bahsettiler. Arkadaşlar, hakikaten zi
rai krediye ait olan miktar hem az ve hemde faizi 
çoktur. Ziraat Bankamıza memleketin birçok iş
lerini vermişiz. Sermayesini Eskişehir Ziraat 
Bankası Müdürlüğünden gelen.... 

AHMED OĞUZ (Eskişehir) — Müfettişliğin
den. 

TARIM BAKANI TAHSİN COSKAN (De
vamla) — Ziraat Bankası müfettişliğinden gelen 
arkadaşımız daha ivi bilmektedir. Binaenaleyh 
mütemadiven bahsederler. Bütçe Komisyonunda 
Ziraat Bankasından oldukları için Tarım Bakan
lığı niçin az kredi veriyor derler de yardımı ken
dileri esirgerler hayret ederim. 

Arkadaşlar; Kombinalar hakkında bazan 
zımni, bazan acık olarak gerek bizim gerek 
karşı parti arkadaşlarımız bahsettiller. Kom-
binalaı-m nasıl bir zaruretle meydana gel
diğini arzettim. Arkadaşlar şunu da ilâve 
edevim ki, bu sene 800 000 dekar yerden 
100 000 ton tohumluk elde edileceği umul
maktadır bunlar tohumluk olarak verilecektir 
bilhassa Yüksek Murakabe Heyetinin, Bakanlığı
ma vermiş olduğu ve tetkik neticesinde elde edi
len raporda da ve sayın Tekel Bakanı arkada
şım da bir ay evvel Cenup illerde seyahat eder

lerken oradaki bir kombinamıza uğramışlar vaziyeti 
incelemişler memnunluklarını ifade buyurmuşlar
dır. Lehte Yüksek Murakabenin bir de 1947 yılı
na ait raporları vardır. Bugünkü haliyle bile Zi
rai Kombinalar memlekete hizmet etmektedir, 
ben bunu daha şâmil bir hale getireceğim. Niğ
de Milletvekili, Bay İbrahim arkadaşım da Niğ
de'de böyle bir müessese vardır. Etrafında bu
lunan halkla aralarında anlaşmazlık olduğunu 
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beyan.buyurdular böyle bir şey varsa halledece
ğime emin olsunlar. 

BİR SES — Say m Bakan Koçiş'te. 
TAKIM BAKANI (Devamla) — Evet Ko

çiş'te. Evvelâ halkla olan anlaşmazlığı halletmek 
esas olmalıdır. Evvelâ zayi olmaması lâzımdır, 
müesseselerimizin ilk işi köylüye el uzatması lâ
zımdır. Bazı ufak müesseselerimiz vardır: Bun
ları Toprak Kanununa göre az veya hiç toprağı 
olmıyan köylülere vereceğiz. 

İBRAHİM.JtEFİK SOYER (Niğde) - - T e 
şekkür ederim. 

TARIM BAKANI TAHSİN COŞKAN (De
vamla) — Nerede varsa Devlet hizmetinden ar
tan veya kendisine az gelen toprakları verece
ğiz. 

Arkadaşlar, saat çok geçmiştir, sual de çok
tur. Çünkü ziraat konusu o kadar geniştir ki, 7 
tane Umum Müdürlükten teşekkül eden bu mü
dürlüklerin her birisi hakkında bahsederken lâ-
akal üç saat konuşmak lâzımdır ve konuşabiliriz. 
Sayın Milletvekillerine izahat vermekten zevk 
duyarım. Esasen bu benim vazifemdir de sayın 
arkadaşlar. Bilhassa istihfafla ileri sürdükleri 
veteriner işlerine gelince; 

Arkadaşlar, veteriner arkadaşlarını memle
kette çok hizmet etmiştir. 37 nevi aşı ve serom 
yapmışlardır. Hattâ bir arkadaşımın dediği gi
bi komşu memleketlere dahi müstahzarat gönde
rilmişti]'. Kıymetli elemanlarımız vardır. Ve-
bayi bakarinin memlekete yaptığı tahribatı ben 
yaşta olanlar çok iyi bilirler, onlardan eser kal
mamıştır. Her çeşit hastalık üzerinde feragatin 
çalışmaktadırlar. 

Arkadaşlar, ecnebi memleketlerinden gelip 
de Enstitüde okuyanlar vardır. Bu müessesele
rin çıkarmış oldukları kitapların sayıları bizleri 
sevindirecek aded ve kıymettedir.. Lütfedip ba
na bir mektup yazsınlar, telefon etsinler, ken
dilerine takdim edeyim. Beynelmilel kıymette 
eserlerdir, arkadaşlar. (Soldan kâfi sesleri, sağ
dan devam sesleri). Arkadaşlar geçenlerde Büt
çe Encümeninde ve bugünde huzurunuzda Talı-
takılıç arkadaşım Cumhuriyet Hükümeti şu ka
dar hayvan yetiştirmişti]'. Şimdi 800 ze çıkar
mıştır, dediler. Ne orada, ne de halen buradadırlar. 
Kendilerini mazur addederim. Çünkü bu mü
him bir hususiyet arzeden bir meseledir. Baş
ka milletler elli, yüz ve daha fazla yıllar bunlar 
üzerinde çalışmışlardır. Bakanlığın salahiyetli 

mütehassısları çalışarak hepimizi sevindirecek 
sonuçlar elde etmişlerdir. Okadar güzel hay
vanları yetiştirmişlerdir ki, muhtelif milletler 
bizden damızlık istemiye başlamışlardır. Evet 
arkadaşlar, Macaristan, Polonya bizden damız
lık istemektedir. Bunlar alelade çiftliklerdeki 
hayvanlar değildirler. 

Beyanatımda dedim ki, aşağı yukarı memle
kette daha 4 bin aygıra ihtiyaç vardır. 350 000 
kısrakla, % 30 nu biz temin ederiz, üst tara
fını halk temin eder, aşağı yukarı memlekette 
mevcut olan 8 - 1 0 milyon inek vardır. Muhte
lif yerlerde açmış olduğumuz haralarımız, de
polarımız bu yolda çalışıyorlar. Ve bugüne ka
dar yürüdükleri yolda veteriner arkadaşlar mu
vaffak olmuşlardır.. Bu işlerde şahsan benim 
hiçbir şeref payım yoktur. Bu şeref benden ev
vel Bakanlığı işgal etmiş olan Bakanlara ve ar
kadaşlarına aittir. (Bravo sesleri, alkışlar). 

Arkadaşlarım; mevzu çok geniştir, sizi 
ıneyva ve başka bağ işleriyle de yormak istemem. 
Çünkü kâfi derecede yoruldunuz. Eğer bu hu
susta bazı sualler olursa ayrıca arzı cevap ede
rim. (Alkışlar). 

AHMED VEZİROĞLU (Afyon Karahisar) 
- - Sayın Bakandan bir sual. 

Efendim, Sayın Bakanın zamanı idaresine 
ait değil. Bendeniz onu takdir edenlerdenim, es
ki Bakanın zamanına ait, arzettiğim; 

İstanbul'da Dış Ticaret Şirketine 118,8 do
lardan ihale edilmiş Amonyum sülfat için . 5 . 
(i . 1947 tarih ve donatımın 13744 sayılı telg
raf iyle Vaşington'daki Büyükelçimize 3000 ton
luk amonyum sülfat lisansının Dış Ticaret Şir
ketinin temsil ettiği firmaya iltimas edilmesini 
rica etmiştir. Sefaretin cevabı olarak gelen tel
graftaki - bu telgrafın tarihi 4 . 7 . 1947 ve sayılı 
178 dir - bu cevapta deniliyor ki, Amerika'da
ki amonyum sülfat fiyatının 40 dolar civarında 
olması dolayısiyle yüzde yüzden fazla fiyatla ve
rilmiş olan, alınmış olan bu maddenin lisan
sının... 

TARIM BAKANI TAHSİN COŞKAN (Kas
tamonu) — Anladım efendim, not etmiştim. Yo
rulmayın cevap vereyim. 

AHMED VEZİROĞLU (Afyon Karahisar) 
— Dinleyin, daha bitmedi.... (Gürültüler). 

Dr. SAİM ALİ DİLEMRE (Rize) — A ca
nım Veziroğlu, sana Veziroğlu dedikse artık Pa
dişah oğlu olmadın ya. 
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TARIM BAKANI TAHSİN COŞKAN (De

vamla) -— Efendim arşedeyim. Niçin bu ka
dar yoruluyorsunuz, anladım not ettim, dâvayı 
bildiğim için arzedebilirim. 

AHMEI) VEZİROĞLU (Afyon Karahisar) 
— Bunu bilâhara bir soru ile getireceğim. Daha 
geniştir bu mevzu. 

TARİM BAKANI TAUSÎN COŞKAN (De 
vamla) — Sizi yormamak için söyledim, arzede-
yim. Daha evvel Büyük Mecliste bir soruya ,su-
ale cevap vermiştim. Evvelâ şunu sormuştunuz. 
Bu sene Amerika bize 4 bin ton kadar Amonyum 
sülfat ayırmıştır, geçen sene niçin vermemiştir? 

Nihayet bizim memleketimiz de İngiltere'den 
muayyen miktarda başka bir azotlu gübre getir
miştir. Fakat memleket amonyum sulfata alış
mıştır. Karadeniz sahili buna alışmıştır. Bina
enaleyh bu sene Dünya kontenjanı içinde bize 
bu kadarı verilmiş ve bu verilen kısım da, zan
nediyorum, Haziranda Ticaret Bakanlığına bil
dirilmiştir. 

Vcziroğlu dinlemiyorsunuz, hem sual soru
yorsunuz, hem de dinlemiyorsunuz. Cevabım 
açıkta kalıyor. Evet arkadaşım Yeziroğlu Zatı 
Âlinize söylüyorum. 

AI İME D VEZİROĞLU (Afyon Karahisaı) 
•—'Candan dinliyorum, candan.... 

TARIM BAKANI TAHSİN COŞKAN (Kas
tamonu) — Bize Ocak ayında değil Haziran ni
hayetinde gelmiştir. Geçen sene amonyum sül
fat alınmamış, bunu bilmiyorum, bu Ticaret 
Bakanlığına geliyor, o da Tarım Bakanlığına bil
diriyor, şu, şu, şu firmalar müracaat etmiş, di
yor... Anlaşıldı mı efendim, istida ile müracaat 
etmiş Donatım Kurumuna.... 

AHMEI) VEZİROĞLU (Afyon Karahisaı) 
— Bunlar benim soruma cevap değil 

(Sarhoştur, Reisbey söyletmeyin, salondan çı
kartın sesleri, gürültüler). 

AHMEI) VEZİROĞLU (Afyon Karahisar) 
— Amerika'daki fiyat 40 dolar. Nihayet masraf 
20 dolar... Soruma cevap değil. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, Bay Vezir-
oğlu size ihtar ediyorum. Söz almadan söyleme
yiniz. 

TARIM BAKANI TAHSİN COŞKAN (De
vamla) — Cevap veriyorum, biraz dinleyiniz, 
müsterih olunuz. 

Böyle bir meseleyi Donatım Kurumu ihale 

etmiş. Amerika'ya da yazmış. Lisansı onlar tara
fından verilecekmiş, teyit edilmemiş. Bu sırada 
Amerika'daki büyük Elçimiz bir telgraf ve bir 
mektupla Dışişlerine bildirmiş, demişler ki, 40 
dolara amonyum sülfat varken Tarım Bakanlığı 
87 veya 89 dolara nasıl alıyor? Bu hakikaten ga
riptir. Diğer safhalarını arzedeyim. Fakat neti
celerini bu teklifin, birisi, sif İstanbul'da teslim
dir, diğeri de fabrikada çuval ile teslimdir. Ara
daki fark budur. Bunu arzediyorum. Bir suale 
cevap verirken dolar temin edilmiştir, dedim. 
Bakanlar Kurulu bize şu salâhiyeti verdi. Altın 
veya dolar olsun ne ile olursa olsun bu gübreyi 
getiriniz diye karar verdiler. Ticaret ve Dışişleri 
Bakanlığına yazdım. Bize şu kadar ton kimyevi 
gübreyi kim verirse alınız dedik. 87 dolardan 
aşağı kimse vermek istemiyor, diye cevap geldi. 
Bir daha sordum bundan aşağı vermiyorlar den
di. Nihayet 87 dolardan aşağı verilmiyen amon
yum sülfat gübresi 20 - 25 gün evvel 83 dolara 
ihale edildi. Ocak ayında memleketimize gelmiş 
bulunacaktır. Evvelce Karabük Fabrikası ile 
Şeker Şirketi amonyum sülfat için bir anlaşma 
yapmış bu gübre için Ekonomi Bakanı arkada
şımla konuştum, bize bir miktar verebiliriz de
diler. Âcil ihtiyaç için elimizde bulunan bir 
miktar- kimyevi gübreyi ve Karabük'ten vere
cekleri miktarı ihtiyaç görülen yerlere gönder
meye başladık. Arkadaşım daha ne sormak is
tiyorlar? 40 - 87 dolardan mektupla cevap ve
rilmiştir dediğim halde. Nihayet anlaşılmıştır ki, 
biri Amerika'da fabrika içinde, diğeri de İstan
bul'da sif olarak teslim edilmektedir. (Anlaşıldı, 
kâfi kâfi sesleri). 

AlIMED VEZİROĞLU (Afyon Karahisar) 
— Bu arzettiğin, Ziraat Bakaninm imzasını ta
şıyan telgraf Amerika'ya çekilmiş midir? Oradan 
mahrem bir yazı ile fiyat kırk dolar olarak bildi
rilmiş midir? (Soldan izah edildi sesleri. Gürül
tüler.) 

BAŞKAN —- Bu kadar cevap verdiler, tat
min edilmemişseniz ayrıca soru mevzuu yapabi
lirsiniz. 

ATIMED VEZİROĞLU (Afyon Karahisar) 
--- Tatmin edilmedim. (Soldan sarhoştur sesleri) 
(Sağdan iftira etmeyiniz sesleri) (Gürültüler). 

BAŞKAN — Söz Hasan Polatkanmdır. 
HASAN POLATKAN (Eskişehir) — Efen

dim, bütçe müzakereleri başladığı gündenberi, 
doğrusu, bu kürsüde Sayın Bakanların sükunetle 
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konuştuklaruıı görmeye alışmıştık, Fakat Saym 
Tarım Bakanı birden fırlayıp çıktılar, doğrusu 
korktum. (Şiddetli gürültüler) Şimdi ilci nokta
ya temas edeceğim. 

Ur. SAİM ALİ DİLEMRE (Bize) — Centil
mence konuştu, herkeste iz'an vardır. 

HASAN POLATKAN (Devamla) — Birin
cisi kelimeleri teker teker almak suretiyle konuş
tular. Bir kelime ferden ferda alınırsa mânası 
değişebilir. Eğer Saym Bakan, utanç verici ve 
gülünç kelimelerini.... 

CENAP AKSU (Kocaeli) — Nasıl söz veri
yorsunuz Reis Bey? Konuşamaz. 

BAŞKAN — Nasıl söz verdiğimi ben biliyo
rum. Son söz Milletvekilinindir. Rica ederim, 
müdahale etmeyin. 

Kifayeti müzakere, sıra üe söz alanlarnı söz
lerinin nihayeti demektir. Vekilden sonra söyli-
yebilir. Devam ediniz. 

HASAN TOLATKAN (Eskişehir) — O ke
limeleri kullanıldıkları cümle içinde almış olsa
lardı buraya gelmek ihtiyacını duymıyacaktım. 
O kelimeler hangi cümle içindedir. İşte arzedi-
yorum. Şu cümlenin içindedir: «Bugünkü mede
ni dünya muvacehesinde kara sabanm, bu orta 
çağ bakayası aletin ziraatimize hakim olmakta 
devam etmesi utanç verici bir hâdisedir» 

Bu böyledir arkadaşlar. Kara sabanın zira
atimize hâkim olmakta devam etmesinden dolayı 
Sayın Bakan eza duymuyorsa, biz duyuyoruz. 
Bakan bir ziraatçi olduğu için, bugünkü medeni 
âlemde kullanılan ziraat aletleri çeşidinin kaça 
baliğ olduğunu ve bunun ancak kaç tanesinin 
memleketimizde kullanılmakta olduğunu iyi bil
mesi zevktir. 

İkinci kelimeye geliyorum. Gülünç kelimesi
ni aldılar, kelime olarak nerede kullandığımı söy
lüyorum. 

«Türkiye Zirai Donatını Kurumunun 1946 
yılı içinde Adapazarı ve Ankara fabrikalarında 
yaptırdığı malzemenin 10 tane yem kırma maki
nesi, 10 tane üzüm presi, 35 tane pancar doğ
rama makinesi, 50 tane su tulumbası, 100 tane 
arı kovanı, 5 tane üzüm değirmeni, 25 tane mer
dane, 508 tane araba, 500 tane tınaz makinesi, ve 
200 tane tırmıktan ibaret olduğunu görmek na
sıl (gülünç) bir tarzda çalıştığını, Türk çiftçisi
ni zirai alet ve vasıta ile teçhiz etme dâvasmm 
ne tarzda anlaşıldığını gösteren acıklı bir keyfi-
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y ettir» diyorum. Cay elerin ve maksatların kar
şısında bu tarz bir çalışma gülünç değildir de 
nedir/ Saym Bakan kızacakları yerde Donatmı 
Kurumunun çalışmalarını gülünç olmaktan kur
tarsınlar. 

Ondan sonra diyorlar ki, bu meseleler Bütçe 
Komsyonunda konuşulmuştur. 

Saym arkadaşlar: Burada bahsolunnuyan 
hiçbir mesele yoktur. Biz burada yeni keşifler 
yeni icatlar ve meçhuller peşinde değiliz. Burada 
bahsolunan meseleler, herkesin bildiği ve yıllar-
danberi mevzu ubahis ettiği meselelerdir, Fakat, 
yıllardanberi bilinen ve mevzuubahis edilen bu 
meseleleri Hükümet ve Tarım Bakanlığı bilme
mekte, anlamamakta, yahut bildiği ve anladığı 
halde yapmamakta, yapamamaktadır. Bu mese
leler elbette ki-Bütçe Komisyonunda bahis edilmiş
tir. Bu meseleler bugün olduğu gibi dün de, Ta
rım Bakanlığı kurulduğu sırada da vardı, bu 
meselelerin bir kısmı eski Ziraat Nezareti zama
nında da vardı. Bu meseleler bugün hallolun-
mazsa gelecek sene de bahsolunacak, öteki sene 
de bahsolunaeaktır. 

Yeni kurulacak şey benim fikrim dediler. 
Bizde tasahup etmedik. Onun fikri olsun. Yalnız 
bu fikirlerin neden ibaret olacağından bahsettik. 

Efendim, beni bir defa ziyaret etti, bir daha 
görmedi dediler. 

Sayın arkadaşlar, rica ederim bir fikri öğren
mek için bir insan on defa mı ziyaret edilir? Bu
nun hakkında bir mikyas yoktur zannederim. 

Ondan sonra veterinerden istihfafla bahso-
lundu dediler. Sayın arkadaşlarım, Veteriner teş
kil âtından istihfafla bahsolunmuş değildir. Saym 
Bakan buraya dikkat buyurmamışlar. Ben Ve
teriner teşkilâtımız, parasızlık ve eleman noksan
lığı içinde kıvranıp durmaktadır dedim. Yalan 
mı? Memleketimizin 2000 veterinere ihtiyacı ol
duğu halde ancak 556 veteriner vazife görürse, 
bunun da 63 tanesi vilâyetlerde müdür olarak 
masaya bağlı memurları teşkil eder, 15 tanesi 
Amerika ve İngiltere'de bulunur, 41 tanesi güm
rük ve iskeleler gibi giriş ve çıkış yerlerinde 
gayrifaal bir vaziyette olursa memleketimizde ve
teriner mevcudu tamamdır mı diyeceğiz. Bunun 
istihfaf neresinde? (Bunda istihfaf yok mu? 
sesleri). Eğer bu izahatı istihfaf mânasına alan 
arkadaşlarımız varsa bu kelimenin mânasını ga
liba bilmiyorlar. 

Sayın Bakan buyurdular ki; efendim, âraa-
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te bu para azdır dediler, takat Demokrat Parti
liler tahsisatın artırılması yolunu göstermediler. 

Bütçe Komisyonundaki sayın arkadaşlarımız 
iyi bilirler, bütçede tasarruf imkânlarını sağlı-
yabilmek için, Bayındırlık Bütçesi müzakere 
olunduğu sırada, sözcünün ve Sayın Bakanın iza
hatını kâfi görmiyerek Hükümetten bazı mesele
leri cevaplandırmasını, halen başlamış olan fa
kat bugün için fuzuli telâkki olunabilecek resmî 
inşaatın bir kısmının muvakkaten olsun durdu
rulmasını teklif etmiştik. Bunu, Bütçe Komisyo
nundaki sayın arkadaşlarım gayet iyi bilirler. 
Fakat sonra bu teklifimiz kabul olunmadı. 
Eğer bu resmî inşaat durdurulsaydı pek çok mil
yonlar tasarruf edilebilecekti, bu para da Tarım 
Bakanlığına verilebilirdi, teklifimiz kabul olun
madı. 1 

Arkadaşlar, dedik ki, yaptıklarımızla, övün-
miyelim, yapacağımız işlerin büyüklüğünü düşü
nelim ve ona göre hareket edelim. Bence haki
katen bir işi başarabilmek için en doğru yol bu
dur, sadece övünmek değildir. Oumhuriyetton-
beri 25 sulh yılı geçirdik fakat bugün hâlâ 
karşımızda bir ekmek 'derdi vardır. Baştanbaşa 
bir ziraat memleketi olan Türkiye'de 25 sulh 
yılından sonra dahi hâlâ bugün ziraat bahsinde 
meselelerin ve dâvaların başlangıcında bulu
nuyoruz. Hâlâ bugün memlekette bir ekmek 
derdi vardır. Nüfusunun % 82 si çiftçi olan bir 
ziraat memleketinin kendi ekmeğini temin ede
memesi feci bir şeydir. Tarım Bakanlığının fa
aliyetinin neticesi bu mu olmalıydı! 

ÎHSAN YALÇIN (Bolu) — Amerika ek
meği yemediniz mi? 

HASAN POLATKAN (Eskişehir) — Kur
duğumuz beş on fabrikayı alimante edecek ham 
madde kaynağından da mahrum bualunuyoruz. 
Bu mu Ziraat teşkilâtımızın çalışmalarının ne
ticesi? 

Sözümü şöyle bitireceğim; Sayın Bakan 
yapmış olduğumuz tenkide kızmakta haklıdır. 
Çünkü kendileri bir ziraatçıdırlar. Tarım Ba
kanlığının çeşitli memuriyet kademelirinde yıl
lar yılı vazife görmüşler, müsteşarlık yapmış
lardır. Bugün de o teşkilâtın başında Bakan o-
larak bulunuyorlar. Memleketimizde ziraatın 
bugünkü geri kalışında, acıklı bir duruma düş
mesinde ve bunun tabiî bir neticesi olara<k bir 
ekmek derdinin karşımızda bulunmasında, her 

. 1^7 6 : â 
yıl satabilecek birkaç yüz bin tonluk hububat 
stokumuzun bile bulunmamasında Sayın Baka
nın da büyük günahları vardır. Onun için, ha
kikatin ta kendisi olan tenkitlerimize kızmakta 
haklıdır. 

FAtK KURDOĞLU (Manisa) — Şahsıma ait 
kısım için bir iki cümle sÖyliyeceğim. 

Arkadaşlar, Hasan Polatkan'm bir cümlesi 
dolayısiyle ben de söz almıştım. Fakat kifayeti 
müzakere kararından sonra bana üç, defa emni
yet ettiğiniz bu vazife sırasında edindiğim ka
naati sizlere ve memlekete arzetmek şansım
dan mahrum kaldım. Şimdi huzurunuza çıkma
mın sebebi; Veziroğlu'nun (bundan evvelki 
Bakan zamanında) diye zikrettiği hâdisedir. 
Kendi etrafındaki arkadaşlarnıın yükselen ses
lerinden normal bir halde bulunmadığını anla
dığımız bu efendinin, aradan geçecek zaman zar
fında, bahsettiği Donatını Kurumunun Teşkilât 
Kanununu okuması ve o kurumun haiz olduğu 
hükmi şahsiyet ve Bakanlıkla olan münasebeti 
hakkında, iptidai olsun, bir fikir edinmesini 
kendisine tavsiye ediyorum. Meselenin tafsilâ
tını ben tamamen şu dakikada hatırlamıyorum. 
Fakat, vaktinde, ehemmiyetini burada ana hat-
lariyle arzettiğim ve hepinizin de bildiği suni 
gübreyi şiddetle ihtiyacı olan yerlere vaktinde 
yetiştirebilmek için her tarafa başvurduğumuz 
zaman hiçbir makamın böyle bir kontenjanın 
Yani bu kontenjanları vermekte olan 
(Emergeney Food Coun'cil) denilen bloka da
hil olmamamıza rağmen, bizede ayrıldığını bil
dirmiş değildir. Her tarafa başvurulmuş ve zan
nederim birçok araştırma ve uğraşmalardan son
ra, Kurum 3 firmanın mürcaatı karşısında kal
mış ve en müsait şartlar arzeden firmaya bu işi 
muayyen şartlar ve vasıfta olmak ve muayyen 
zamanda memleketimizde bulundurmak ve kati 
ihalesi yani mukavelesinin imzası bu şrtlarm 
tekâmülünü müsbit resmî vesika ibrazı anında 
yapılmak şartiyle veriliyor. Bu çeşit gübreler 
bütün dünyada az kontenjana ve lisansa tâbi 
mallar arasında bulunduğu için mahza tam vak
tinde müstahsil emrine amade tutabilmesi için 
lisansının alınmasında mümkün olan kolaylık 
gösterilmesi hariciye vasıtasiyle Sefarete de ya
zılıyor. Firma müddeti içinde ibrazına mecbur 
olduğu Amerika Hükümetinin resmî vesikaları
nı ibraz edemediğinden mukavelede tekemmül 
edemeden kalıyor. Bittabi bu, hususi bir kanun-
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la teşekkül etmiş, hükmî şahsiyeti haiz bir mü
essesenin kendi idare meclisi mesuliyeti altında 
bir tasarrufudur. Bu böyle bulunmakla beraber 
bu zatın uzun memuriyet ve politika hayatımda 
hiç mâruz kalmadığım fakat kendilerinin kavSteıı 
yapmayı itiyat eder göründükleri şüphe uyan
dırma hedefli muzlim iddialar karşısında şimdi 
bu kürsüden arzediyonım ki kendilerinde zerre 
kadar namus duygusu varsa iddialarını bu kür
süye getirsinler hesabını vermiye ve bütün neta-
yiçini kabule amade okluğumu ben burada ifa
de ediyorum. Ve aksi halde şiddetli alkışlar. 

BAŞKAN —• Başka söz istiyen yoktur, bö
lümlere geçiyoruz, bölümlere geçilmesini kabul 
edenler Etmiyenler.... bölümlere geçilmesi 
kabul edilmiştir. 

B. 

794 

795 

79(î 

797 

798 

799 

800 

801 

802 

80i: 

804 

Lira 
Bakan ödeneği 5 320 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Aylıklar 12 200 564 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Ücretler 3 306 120 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geçici hizmetliler ücreti 117 540 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir, 
Askerlik dersi öğretmenleri üc
reti 5 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Temsil ödeneği 2 100 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geçici tazminat 148 740 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge
reğince yapılacak zamlar ve yar
dımlar 513 880 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4644 ve 4805 sayılı kanunlar ge
reğince ödenecek emekli kesene
ği karşılığı 688 086 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4291 sayılı Kanun gereğince hay
van sağlık memurlarına verile
cek hayvan yem karşılığı 28 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Özel idare bütçelerini inceliyecek 
Tarım Bakanlığı temsilcisi ücre
ti 840 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

B. 

805 

80G 

807 

SOS 

809 

sıo 

811 

812 

813 

814 

815 

816 

817 

818 

819 

820 

821 

822 

«'>:: 

Merkez büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
İller büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve tlefon ücret ve 
giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Kira karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Taşıt giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince ya
pılacak tedavi giderleri ve yol
lukları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Tarımsal savaş işleri 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Tarla tarımı ıslah, deneme, üret
me, temizleme ve tecrübe işleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Bahçe tarımı işleri 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Tavukçuluk, ipekçilir ve arıcılık 
işleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Kauçuk bitkileri ıslah, tecrübe, 
deneme, üretme, ve imal işleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Pamuk işleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Tohum temizleme evleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Veteriner savaş, tahaffuz evle
ri, hastneler, bakteriyolaji evi ve 
serum kurumları ve lâboratuvar 
kurma ve yönetim işleri gider
leri 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Veteriner zootekni ıslah ve üret
me işleri giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Merinos işleri giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

38 

99 

25 

169 

112 
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552 250 

125 000 

98 930 
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259 375 

009 233 

714 000 

61 000 
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824 Okullar ve kurslar genel gider

leri 3 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

825 Toprak taleri Genel Müdürlüğü 
ve gezici mahkemeler genel gi
derleri 
BAŞKAN —- Kabul edilmiştir. 

82G Toprak Kanunu gereğince yapı
lacak kamulaştırma işleri gi
derleri . 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

827 Yayın işleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

828 Etüd işleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

829 Ankara Yüksek Ziraat Enstitü
sü giderleri 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

830 Temsil giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

831. Tarım öğretmenleri gerekli gi
derleri 
BAŞKAN ~ Kabul edilmiştir. 

832 3437 sayıh Tütün Tekeli Ka
nununun uygulama giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

833 3039 sayılı Çeltik Ekim Kanu
nunun uygulama giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

834 Yabancı uzman ve hizmetlilerle 
tercümanları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

835 îe kongreler ve teknik toplantı
lar genel giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

836 Tarım sergi ve meşherleri ve mü
sabakaları genel giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

837 Hayvan sergileri ve teşvik ik
ramiyeleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

838 Milletlerarası kurum ve der
neklere katılma payı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

839 4489 sayılı Kanuna göre staj 
için yabancı memleketlere gönde
rileceklerin yollukları ile baş
ka her çeşit giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

30.12 
Lira 

179 588 

677 000 

055 000 

63 652 

10 487 

215 026 

5 000 

100 000 

250 

250 

18 648 

10 000 
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Küçük su ve gezici arteziyen iş
leri 17 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

841. Koy teknik merkezi kamulaştır
ma karşılığı ve giderleri 17 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

842 4481 sayılı Kanun gereğince sa-
tmalmacak makina. aletler, ilâç 
ve gereç satmalma giderleri 15 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

843 1682 sayılı Kanun gereğince Zi
raat Bankasına ödenecek zarar 
karşılığı 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

844 O eçetı yıl borçları 50 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

845 Eski yıllar borçları 30 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

846 Haralara yardım 1 000 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

847 Sermayeler 436 121 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

848 Krediler 34 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

849 Tesisler 1 600 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Açık oya sunulan kanunun oy neticesini ar-
z ediyorum.: 

Tekel Genel Müdürlüğünün 1948 yılı Bütçe 
Kanununa (352) oy verilmiştir. Bunlardan 
(317) oy kanunu kabul etmiştir. (35) zat red
detmiştir. Kanun (317) oyla kabul olunmuştur. 
Muamele tamamdır. 

E — Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi : 

BAŞKAN — Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi
ne gelmiş bulunuyoruz. Vakit çok geçmiştir. 
(Devam, devam seslri). Müsaade buyurun efen
dini, (Devam, devam sesleri). (Gürültüler). Mü-
sade buyurun efendim, devam edip etmemek 
hususunda oyunuza müracaat edeceğim. Ulaş
tırma Bakanlığı. Bütçesinin müzakeresine de
vanı edilmesini arzu edenler el kaldırsınlar ... 
Etmiyenler el kaldırsınlar... Müzakereye de
vanı ediyoruz. 

Tümü hakkında söz istiyeu var nıı? 
CEMİL ALEVLİ (Gazianteb) — Efendim, 

bu ayın sonundan itibaren yani önümüzdeki 

— 794 



B : 27 30.12 
âyin iptidasından itibaren Cenup D yolla
rı şebekesi bize geçiyor, bu şebekenin merkezi 
Halep'te bulunduğuna göre, bütün işletme kı
sımları Halep'ten idare edildiğine göre. Dev
let Dcmiryoları bu şebekenin idaresinde ve iş
letmesinde müşkülâta mâruz kalacaktır. Çün
kü Halep yabancı bir memlekettir ve bütün 
depolar Halep'tedir. Bu bakımdan Ulaştırma 
Bakanından bu cihetin açıklanmasını rica edi
yorum. 

BAŞKAN — Ulaştırma Bakanı buyurun su
ale cevap verin. 

Söz istiyen yoktur. 
ULAŞTIRMA BAKANI ŞÜKRÜ KOÇAK 

(Erzurum) — Efendim arkadaşınım isteği şu
dur : 

Cenup Demiryollarını bugün tesellüm etmiş 
bulunuyoruz. Yüksek Heyetinizce malûm
dur ki ; Cenup Demiryollarının işletmesi 15 se
ne evvel bir Fransız Şirketine verilmişti. Müd
deti tamam oldu hattı tesellüm ettik, işletme
ye, bağlıyacağız. 

Arkadaşımın isteği şudur; bu Cenup Demir
yollarının bütün tesisatı smaiyesi yani tamir
haneleri Halep'te bulunuyor, hat üzerinde bir 
tamirhane yoktur. Bu suretle bu işletme nasıl 
yürüyecektir. Hakikatte işletme alacağımız ted
birlere kadar oldukça zorluk çekecektir. Baş
bakanımızın emriyle bu hattın Anteb'den cenu
ba raptı düşünüldü ve tasavvur halinde olan 
bu hattın yapılması etüd halindedir. Eğer Ba
yındırlık Bakanlığı İm sene kendi programına 
alacak olursa Halep'e doğru gidecek tren doğ
rudan doğruya cenup hattiyle olan iltisakını 
temin etmiş olur. Bunun için bir değil, iki şek
li hal vardır, ikinci şekli hal de Mardin'in, Di
yarbakır'a raptı ve Cenup Demiryolunu tama-
miyle söküp kaldırmaktır. 

Maahaza Anteb üzerinden cenuba raptı da
ha ziyade caziptir. 

CEMlL ALEVLİ (Gazianteb) — Teşekkür 
ederim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. 
Bölümlere geçilmesini reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmiyenler... Bölümlere geçil
mesi kabul edilmiştir. 

B. 
850 Bakan ödeneği 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 
5 320 

1947 
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852 
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863 

864 

865 

866 

867 

868 
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Aylıklar 1 535 460 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. * 
Ücretler 365 920 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geçici hizmetliler ücreti 1 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Askerlik dersi öğretmenleri üc
reti 1 200 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geceleri vazife gören liman me
murları ücreti 15 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Temsil ödeneği 2 100 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geçici tazminat 38 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge
reğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 69 501 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4644 ve 4805 sayılı kanunlar 
gereğince ödenecek emekli kese
neği karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Merkez büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
İller büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Kira karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Taşıt giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince ya
pılacak tedavi giderleri ve yol
lukları 5 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Liman kıyı hizmetleri 321 801 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
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870 

Lira 
Liman idarelerinin deniz taşıt
ları giderleri 35 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

871 Yüksek Denizcilik Okulu gi
derleri 337 800 

• BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
872 Devlet Başkanlığı deniz taşıt

larının her türlü yaptırma, sa
tmalına ve işletme giderle
riyle, sigorta ücretleri için 

Devlet Denizyolları ve Limanla
rı işletme Genel Müdürlüğüne 400 000 

BAŞKAN — Bu bölüm hakkında bir öner
ge vardır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Ulaştırma Bakanlığı Bütçesinin 872 nci bö

lümündeki 400 000 liranın 50 bin liraya indiril
mesini arz ve teklif ederim. 

Eskişehir 
Kemal Zeytinoğlu 

BAŞKAN — Bütçe Komisyonunun bir di
yeceği var mı? 

(Reye, reye sesleri). 
ULAŞTIRMA BAKANI ŞÜKRÜ KOÇAK 

(Erzurum) — Aarkadaşımm verdiği önerge 
zannederim ki, Savarona Yatma aittir. Bütçe 
Komisyonunda arkadaşlarıma izahatta bulun
muştum. Bu yat durduğu zaman bakıma muh
taçtır. İçindeki teşkilât daimîdir. Bu için
deki teşkilâtı kaldırmak demek, bu yatı tahrip 
etmek demektir. Yine Bütçe Komisyonunda 
arkadaşlarıma arzetmiştinı. Sayın Cumhur
başkanımız üç sene evvel Devlet Denizyolları 
Umum Müdürünü çağırarak bu yatı yolcu va-
poru veya tadil ederek başka bir maksat için 
kullanamaz mısınız buyurdular. Devlet Deniz
yolları Umum Müdürü bu yatı, heyeti fenniye-
sino tetkik ettirmiş, ne yolcu vapuru olarak 
kullanılmasına ve ne de başka bir hizmete tah
sisine imkân olmadığı neticesine varılmıştır. 
Bugün satılamayacak bir durumdadır. Çünkü 
çok kıymetli bir yattır. Bugünkü kıymeti 20 
milyon liraya tekabül etmektedir. Arkadaşlar 
müsade buyurursa, burada bir indirme yapın ı-
yaiım, Bütçe Komisyonunun kabul ettiği gibi 
kabul edelim. 

(Reye reye sesleri). 

KEMAL ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Bu 
gemi sakin vaziyette, herhangi bir talep vuku
unda tahribe uğramıyacak bir şekilde, satılma
dığı takdirde muhafaza masrafı kaç bin lira
dır? 

ULAŞTIRMA BAKANI ŞÜKRÜKOÇAK 
(Erzurum) — Bu şekilde senelik masrafını he
men burada arzedecek şekilde hesap etmiş vazi
yette değilim. Bugün Bütçeye koyduğumuz 
tahsisat, yatın senelik masraf karşılığıdır. (Kâfi, 
kâfi sesleri). 

(Eskişehir Milletvekili Kemal Zeytinoğlu'-
mm önergesi tekrar okundu). 

BAŞKAN — Önergeyi nazarı dikkate alan
lar ... Almıyanlar ... Nazarı dikkate alınmamış
tır. 

872 nci bölüm kabul edilmiştir. 

B. Lira 
873 Resim, fen aletleri ve malzeme

leri ve fotoğraf makiııa ve mal
zemesi satınalma ve onarma gi
derleri 2 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

874 Yayın işleri G 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

875 Temsil giderleri 1 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

87(5 Yabancı uzman ve hizmetliler
le tercümanları 60 1)00 
BAŞKAN — Kabul. ediJiniştir. 

877 Onarma işleri o 000 
BAŞKAN —- Kabul edilmiştir. 

878 Geçen yıl borçları 5 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

879 Eski yıllar borçlan 3 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

F — Tic&ret Hakanlığı Bütçesi : 

BAŞKAN — Ticaret Bakanlığı Bütçesi gö
rüşülmesini oyunuza arzediyorum. Kabul eden
ler ... Etm iyen ler ... Kabul edilmiştir. 

Tümü hakkında söz istiyen var mı? 
SAİT KOKSAL (İsparta) — Beş dakika 

teneffüse geçilmesini rica ediyorum. (Devanı 
sesleri). 

BAŞKAN — Heyeti Umumiye oturumun 
devamına karar verdi. 

Ticaret Bakanlığı Bütçesinin tümü hakkın
da söz istiyen yoktur. Bölümlere geçilmesini 
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kabul edenler ... Kabul Etmiyenler ... Bölümle
re geçilmesi kabul edilmiştir. 

(Söz istedim, söz istiyen var sesleri). 
Bölümlerde söyliyebilirsiniz. 

B. 
880 

881 

882 

S83 

884' 

885 

886 

887 

888 

889 

890 

891 

892 

893 

894 

895 

896 

897 

Lira 
Bakan ödeneği 5 320 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir 
Aylıklar 2 460 849 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir 
Hizmetliler ücreti 244 260 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir 
Geçici hizmetliler ücreti 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir 
Temsil ödeneği 2 100 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir 
Geçici tazminat 66 912 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge
reğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 63 786 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir 
4644 ve 4805 sayılı kanunlar 
gereğince ödenecek emekli kese
neği karşılığı 101 965 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir 
Merkez büro giderleri 23 600 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir 
İller büro giderleri 
BAŞKAN —• Kabul edilmiştir 
Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir 
Kira karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir 
Taşıt giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir 
Giyecekler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir 
4598 sayılı Kanun gereğince ya
pılacak tedavi giderleri ve 
yollukları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir 
Sergi ve kongreler giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir 

19 550 

9 000 

80 824 

40 120 

6 250 

126 700 

9 900 

10 000 

61 500 

B. Lira 

899 

900 

901 

902 

903 

904 

905 

906 

Tahlil ve ölçüler lâboratuvarı 
için makina, aletler, edevat ve 
ecza satmalına ve onarma gider
leri 10 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir 
Ticaret ve ataşelikler giderleri 236 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir 
Temsil giderleri 7 500 
BAŞKAN — Kabıü edilmiştir 
Yayın işleri 45 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir 
Milletlerarası kurum ve dernek
lere katımıa payı 4 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir 
Geçen yıl boçları 6 000 
BAŞKAN •— Kabul edilmiştir 
Eski yıllar borçları 9 001 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
2834 sayılı Kanuna göre ku
rulu kurumların yönetim gider
lerine yardım ] 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
İzmir Fuarına yardım. 25 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

(Devam, devam seslesi). 

O — Çalı§ma Bakanlığı Bütçesi : 

BAŞKAN — Çalışma Bakanlığı Bütçesine 
geçiyoruz. 

Çalışma Bakanlığı Bütçesi hakkında söz is
tiyen var mı? 

(Çalışma Bakam yok sesleri). 
BAŞKAN — Başbakan ve diğer Bakanlar 

buradalar, konuşabilirsiniz. Söz istiyenler lüt
fen isimlerini kaydettirsinler. 

Nuri özsan, Demokrat Parti adına, 
Ali Riza Arı, 
Tezer Taşkıran, 
Dr. Fakaçelli, 
Sabri Koçer, 
Senihi Yürüten, 
Hulusi Oral. 
Buyurun, Nuri özsan 
NURÎ ÖZSAN (Muğla) — Arkadaşlar, uzun 

yıllar himayesiz, bakımsız kalmış muztarip Türk 
işçisinin hakları, sağlığının korunması, ve iş 
hayatının düzenlenmesi, nihayet bundan on bir 
sene evvel Yüksek Meclisçe kabul buyurulan îş 

797 — 



B ; 27 30.12 .1947 
Kanunu ile ele alınmak İstenilmiştir. Vakıa îş 
Kanunundan evvel birkaç müteferrik hüküm ka
bul edilmiştir. Fakat bunlar iş ve işçi hayatı
na cevap vermekten çok uzak kalmıştır. Büyük 
ümitlerle yürürlüğe giren îş Kanununun tatbiki 
ödevini üzerine almış bulunan Ekonomi Bakan
lığına bağlı iş dairesi ve bölge iş amirlikleri 
tatbikat alanında sekiz sene dâvanın özüne gi
rememiş ve kendilerinden beklenilen faaliyeti 
gösterememiş ve nihayet 1945 yılında Çalışma 
Bakanlığı kurulmuş bulunmaktadır. Kuruluş 
Kanununun birinci maddesinde belirtildiği üze
re Çalışma Bakanlığının tahakuku mesuliyetini 
üzerine aldığı sosyal dâva; iş hayatını düzenle
mek, Türk işçisinin yaşama seviyesini yükselt
mek, onları refaha ulaştırmak, sağlıklarını ve 
istikballerini güven altına almaktır. 

Meseleyi bu şekilde ele alır ve hakikatleri 
olduğu gibi müşahede edersek, Çalışma Bakan
lığının mesuliyetini üzerine aldığı bu vazifeyi 
henüz gerçekleştirme yoluna gitmiştir, diyeme
yiz. 

Arkadaşlar, bugün kanaatkar Türk işçisi
nin bizden beklediği refaha ulaşmak değil, se
faletten kurtulmaktır. Şimdiye kadar bizde Hü
kümetler, işçi ücretlerini ele almamış ve bun
ların düzenlenmesi yolunda bir adım dahi atma
mış olmasından, himayesiz kalan işçi ücretleri, 
İkinci Dünya Savaşından evvel ancak kıt kanaat 

geçim temin edecek miktarda ve bazı yerlerde 
bundan da düşük vaziyette idi. İfarb başladık
tan sonra anormal fiyat artışları karşısında baş-
gösteren geçim güçlükleri malûmdur. İşçi üc
retleri hiçbir zaman fiyat yükselişleriyle ahenk
li gitmedi. Arkadaşlar, ikinci Cihan Harbinin 
başlangıcından ortalarına kadar oldukça kala
balık işçisi olan bir sınai müessesede bulundum. 
İşçilerin ve ailelerinin sefalet ve perişanlığını 
çok yakından gördüm. Ye onların çaresizliğinin 
azabını yaşadım. 

Hükümet birçok yerlerde yurt savunmasına 
yarıyacak maddelerin eskisinden fazla imalini 
onlardan istedi. Birçok mükellefiyetler vazetti. 
Türk işçisi, sınırı bekliyen bir nöbetçi gibi, 
vakur ve sakin işbaşından ayrılmadı, yıllarca 
ıstırabını içine gömmesini bildi, şikâyet etmedi, 
sızlanmadı, mahrumiyete göğüs gerdi. Harb 
sonrasına ümit bağlıyarak çalışmasına devam et
ti. Fakat, harbden sonra maalesef hayat ucuz-

O : 3 
lamadı. Birbiri arkasına Hükümetlerin aldığı 
yanlış ve kifayetsiz tedbirler yüzünden bilhas
sa bu muztarip kimseler için hayat çekilmez bir 
yük halini aldı. 

Sayın Başbakanın bu kürsüden aksini iddia 
ve temin etmiş olmasına rağmen, biz, Türk iş
çisinin büyük çoğunluğunun, eline ^e<:;en para
nın, insanın içini sızlatacak derecede az oldu
ğunu biliyoruz. Bunlardan vesikalara dayanan 
bir kaçının misalini Yüksek Meclise arzedeceğiz. 

Kay aş Kapsül Fabrikasında işçi, ismi Ab
dullah, fabrika numarası 1220, saattaki kazan
cı 28 kuruş, Eylül 1947 de 176 saat normal 
mesai yapmış. Fakat hayatını kazanabilmek 
için 108 de fazla mesai yapmak mecburiyetinde 
kalmıştır. 108 saat fazla mesai yapmasına rağ
men tevkif attan sonra ay sonunda ele geçen pa
ra (51) lira 21 kuruştur. 

1177 numaralı Ali Orhan: .Şubat 1947 de 
178 saat normal mesai yapmış ve ay sonunda 
eline 45 lira (59 kuruş geçmiştir. Aynı işçi. Ha
ziran ayında 49 lira 50 kuruş almıştır. Mustafa 
isminde bir işçi ay sonunda 56 lira almıştır. Da
ha kıdemli olan 865 numaralı işçi 59 lira almıştır. 
Bu şekilde devam ediyor. Sizi fazla, yormamak 
için en kıdemli bir işçinin en yüksek maaşını 
söyliyeceğim. Fabrikada 3 numara ile kayıtlı 
Ziya 23 senelik ııstabaşıdır. Fabrikaya 3 ncü 
olarak kayıt edilmiştir. Ağustos 1947 ayında 
166 normal ve 43 saat fazla mesai yapmak şar-
tiyle eline 151 lira geçmiştir. 

Arkadaşlar, bu arze'ttiğinı misallere katıla
bilecek daha birçok Örnekler var. Fakat hep
sini birer birer saymakta bir fayda görmüyo
rum. Şurasını da arzedeyim ki, misallerini ver
diğim işçilerin bir ay sonunda fazla mesailerle. 
ellerine ge^cn 40 - 50 liraya çocuk ve saire gibi 
her türlü zamlar da dâhildir. 

Arkadaşlar, şimdi insafınıza müracaat edi
yorum. Şu işçilerin ellerine geçen bu kadar pa
ralarla bir aile geçindirilebilir mi, ve bu işçi
lere siz müreffehsiniz, bu kadar kazanç size 
yetişir demeye diliniz varır mı? Sayın Ekono
mi Bakanının beyanları gibi, işçi ücretlerinin 
cömertçe verildiği iddia edilebilir mi? 

Belki Sayın Başbakanın söyledikleri gibi, 
«günde 16 lira alan işçilerimiz de var.» dene
cektir. Bu beyanat, merakımı mucip olduğun
dan araştırdım; hakikaten, Elmadağ fabrika-
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jinda günde 16 lira alan bir zat varmış. Fakat 
evvelce fabrika müdürlüğü yapmış emekli bir 
subaymış. Her nasılsa böyle bir lûtt'a nail olmuş. 
Fakat bu bir kişidir. Belki daha birkaç ki
şiye de böyle yüksek ücret verilmekte olabilir. 
Bu, bizim misallerimizin karakterini değiştirmez, 
bilâkis mutlak bir adaleltsizik bulunduğunu gös
terir. Bilhassa Devlete ait müesseselerde 
işçilerin ücretlerinin tesbiti ve terlileri 
hususu da bir esasa bağlanmış değildir. 
O müessesedeki salahiyetli şahsiyetlerin 
lütuf ve mürüvvet ölçülerine veya tavsiye kartı
nın derecesine bağlıdır. Bunun için bir kısım 
Devlet müessese müdürlerinin sahavet ve lütuf
kârlıkları yüzünden verilen kısmen tatminkâr üc
retler yanında verdiğimiz misaller gibi büyük 
bir ekseriyet de sefaletle baş başa bırakılan za
vallılardır. 

Arkadaşlar, unutmıyalını ki, işçi de bir in
sandır ve bir insan gibi yaşamak ister ve hakkı
dır. Bir yuvası ve ailesi olduğunu veya olacağını 
unutmamak gerektir. Çalışanların haklarının ve 
emeklerinin korunması, çin başka milletlerin ta
nıdığı grev müessesesini zararlı bularak tanıma
mış olmamıza, böyle bir müeyyidenin, emek sa
hiplerinin ellerinden alınmış olmasına göre, Hü
kümetin işçi ücretlerindeki nizamlayıeı rolünü 
yürütmesi zaruridir. Bu cepheden himayesiz bı
rakılan işçilerin ıstırabına karşıdan seyirci kala
mayız. 

Sayın Başbakan Hasan »Saka, bu kürsüden 
yaptıkları beyanatlarında; (bu meselenin ücret
lere zam suretiyle değil, fiyatlarda istikrar sağ
lamak ve geçim zorluğunu azaltmak suretiyle 
halledileceğine kabini bulunduklarını ve dâvayı bu 
cepheden ele alarak gerekli incelemelere koyul
muş olduklarını) ifade etin işlerdir. Bu mesut gü
nü, yalnız işçiler değil, bütün yurttaşlar, tatlı bir 
hülya olarak beklemektedirler. Fakat bunu ne 
kendilerinin evvelce katıldıkları Hüükünıetler ve 
ne de Başkanlığını yapmakta bulundukları kabine 
şimdiye kadar yapabilmiş ve ne de yapabilecek
leri hususunda en küçük bir ümit verebilmiştir. 
Bilâkis kendilerinin de imzası bulunduğu birçok 
yanlış tedbirlerle hayat pahalılığı korkunç suret
te şahlanmış bulunmaktadır. Hasan Saka Hükü
metinin fiyatlarda istikrar sağlamak ve geçim 
zorluğunu azaltmak yolunda bir başarı göstere-
miyeceğine iktidar Partisi ekseriyetinin de inan
mış olmasının en bariz misalini, daha dün Bütçe-
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nin gayri müsait durumunu ve tasarruf zarure
tini bir yana bırakarak kendi ödeneklerini ar
tırması teşkil etmektedir. Binaenaleyh işçilere 
geçim şartlarına uygun bir ücret yerine, tetki-
katnıa koyuldukları geçim zorluğunun gideril
mesini intizar tavsiyesinde bulunmak, sonu gel-
miyecek bir, hayal âleminde yaşamayı tavsiye et
mek olur. Artık işçilerin hayal ile geçinmelerine 
mecalleri kalmamıştır. 

İş Kanununun 32 nei maddesi aynen şöyle 
diyor: «İktisadi ve içtimai zaruretller dolayısiy-
le İktisat Vekâletince teklif edilecek işlerde ge
rek saat başına veya gündelik, yahut haftalık 
veya aylık hesabiyle ve gerek parça başına, ya
hut yapılan iş miktarına göre ödenecek isçi üc
retlerinin en aşağı hadleri bir nizamname ile tes-
bit edilir» ve yine iş ve işçi bulma teşkilâtının 
vazifelerinden bahseden aynı kanunun 64 ncü 
maddesi de; (işçi ücretlerinin teınevvüçlerini ta
kip ve geçim şartlaruıdaki pahalılığa göre, mu
kayese ederek içtimai sıkıntıların önüne geçe
cek umumi veyahut bir m intaka veya belediye 
çevresine ait t (Kibirleri tesbit ve bunların tatbi
ki çarelerine tevessül etmek ilâ.. İle mükellef
tir) diyor. 

İş Kanununun şu açık lrükümerine göre de, 
muhtelif iş bölgelerinde en aşağı yaşama şartları 
tetkik edilerek, buna, göre asgari işçi ücretlerinin 
tesbiti iktiza, ettiği halde, Çalışına Bakanığıınn 
şimdiye kadar bu lüzumu yerine getirememiş ol
masını, bir eksiklik ve başarısızlık sayarız. 

îş hayatının yakından takibi, İş Kanunu hü
kümlerinin tatbiki ile işlerin hak ve menfaatleri
nin, sağlık koruma ve iş emniyeti şartlarının 
düzenliği için çok sıkı bir murakabe ve teftişe ve 
kanuni hükümlerinin eksiksiz olarak tatbikma ih
tiyaç olduğu aşikardır. Muhtar ve birer hükmi 
şahsiyet olan işçi sigortalariyle, iş ve işçi bulma 
kurumu dışında bakanlığın üzerine aldığı bu mü 
İrim vazifeyi tamamen başarmış olduğu söylene
mez. Çünki: 

iş Kanununun şümulüne giren bakanlığm 
teftiş ve murakabesine tâbi 300 000 kadar işçi

den çoğu, Devlete ait veya Devletin sermaye iştiraki 
bulunan müesseselerde çalışmaktadır. Bu mües
seselerden bir kısmında ileri sürülen bütçe mü
lâhaza ve mazeretleriyle İş Kanunu hükümleri 
hakkiyle tatbik edilemez. Çünki, Hükümetin, Hü
kümete söz geçirememesi manzarası hâsıl olur. 

799 — 



B : 27 30.12 .1947 O : 3 
Muhtelif Devlet İktisadi Teşekküllerinde olduğu 
gibi, bazılarında bir bakan derecesinde ve hattâ 
bazan fazla geniş yetkiler verilen umum müdür
lerin otoritesi karşısında îş Kanunu hükümleri 
ricat eder. Bakanlığın tatbik ve murakabe meka
nizması hareketsiz kalır. Zonguldak'ta olduğu 
gibi, birçok yerde askerî sırların kaim duvarı, 
karşısına dikilir, kapısındaki nöbetçisinden içeri
ye nebir iş müfettişi girebilir ve ne de îş Ka
nununun hükümleri. Askerî Fabrikalarda olduğu 
gibi. Bazan da iki bakan arasında ihtilâf çıkar, 
birisi, tarım işçisidir, iş Kanunu tatbik edilemez 
bu kanunun tanıdığı haklardan işçileri istifade 
ettiremem, der. Diğer taraftan Maliye de, ben 
ziraat işçisi olarak tanımam, onun için ziraat işçi
lerine verilen hakların bunlara da verilmesine 
rıza gösteremem, der. 

Başbakan da bu içtihat meselesidir, icabederse 
Devlet Şûrasından karar alınabilir, diye beya
natta bulunur. Fakat bu ihtilâf senelerce uzar 
gider; her geçen gün işçinin zararına işler; Zirai 
Kombinalarda olduğu gibi. Bazı yerde de: îş 
Kanununun şümulünden hariç diye başını çevi
rip bakamaz, Devlet Denizyolları ve Havuzla
rında olduğu gibi. Az olmakla beraber bazan da 
iş verenlerle teessüs eden ahbaplık îş Kanununun 
hakkiyle tatbikına engel olur; hususi müessese
lerde olduğu gibi. Bütün bunlar bir noktada top
lanır. Çalışma Bakanlığının teftiş ve murakabe 
vazifesini yapmadığı ve bunun neticesi olarak da 
işçi hak ve menfaatlerinin ziyaa uğradığıdır. 

îşçi mümessilleri; 
îş ihtilâflarını uzlaştırma ve tahkim nizam

namesi gereğince işçiler aralarından işçi mümes
silleri seçerler. Bunlar işçilerin hukukunu koru
yan, her türlü ihtilâflarda işveren veya vekille-
riyle işçiler arasında aracılık yapan ve ihtilâf
ların giderilmesinde mühim rolleri olması icabe-
den, birer unsurdur. Fakat tatbikatta ekseriyetle 
aksinedir. Çok defa işveren arzu ettiği gibi ken
di adamlarını bu vazifeye getirmek ister. Seçme 
sistemi bozuktur. Seçimi idare edecek heyetler, 
bazı şartlar altında işveren tarafından teşkil edi
lir. Seçim puslalarma seçmenlerin imzalarını 
koyması gibi gizliliği ihlâl eden ve Büyük Mec
lisçe artık terkedilen sakatlıklar vardır. İşveren
ler ekseriyetle kendi adamlarının mümessili seçil
mesini temin edebilirler. Böyle olmayıp işçilerin 
istediği kimse seçilse bile bir kıymeti yoktur. 
Çünki, iş verenler lokavt mahiyetini almamak 

şartiyle, istedikleri işçiyi işinden çıkarabilir. 
Yalnız, daha evvelden işçiye haber vermek mec
buriyeti vardır. îhbar etse de etmese de işverene bu 
işçiyi çıkardığı takdirde hiçbir cezai müeyyide ta

nınmamıştır. Mümessiller de böyledir. îşveren hoşu
na gitmiyen işçi mümessilini işinden çıkarabilir. 
Bunlar için iş ihtilâflarını uzlaştırma ve tahkim 
nizamnamesine göre tanılan yegâne hak,, işvere
nin işçi mümessilini çıkardığını, Çalışma Bakan
lığı mümessiline bildirmesinden ibarettir. Bil
dirmezse ne olur? Hiçbir müeyyide yoktur. Bil-
dirse de netice değişmez, işçi işinden çıkmış 
olur, beyhude bir formaliteden ibarettir. Bu se
beple amele hukukunu müdafaa etmek istiyen 
işçi mümessilleri daima işlerinden uzaklaştırıl
mak tehlikesiyle karşı karşıyadır. Bu suretle 

mağdur olmuş birçok işçi mümessilleri vardır. Eğer 
Sayın Bakan tahkik etmek isterlerse, en son 
bize müracaat edenlerden bir işçi mümessilinin is
mini arzedeyirn; Bakırköy Osmaniye caddesi 2 nu
marada oturan Hüseyin Demir. Zeytinburnu Çi
mento fabrikasının 18 senelik işçisi olduğu hal
de, mümessil sıfatiyle işçilerin % 25 fazla mesai 
saati ücretlerim, işçilerin isteği üzerine, aramağa 
teşebbüs ettiği için işnden atılmıştır. Çalışma Ba
kanlığına aksetmş bu gibi vakalar pek çoktur. 
Bu enin işçi ve mümessilleri haklarına tecavüz 
edilebileceği ve onu arayamıyacağı kanaat ve 
korkusu ile huzursuzdur. Arzettiğim bu mahzur

lar yüzünden tamamen faidesiz bir hale gelmiş olan . 
işçi mümessillerinin vaziyetlerinin ıslahı cihetine 
gitmekte bakanlığın gecikmiş bulunduğu kana
atindeyiz. 

îşçi sigortaları: 
İs Kanununun 100 ncü maddesi; iş hayatında 

«İs kazaları ile meslekî hastalıklar», «Analık», 
«Ihtivarlık», «isten kalma», «Hastalık», «ve 
ölüm» hallerine karşı vanılacak sosyal yardımla
rın kurulacak Iscl Sigortası îdaresivle tanzim 
edilmesini âmir bulunmaktadır. Kanunun tavın 
ettiği, müddetten cok sonra bu maksatla tesis edil
miş bulunan Muhtar îsei SıVortaları Kurumu, 
halen bunlardan, is kazaları ile meslek hastalık
ları ve analık hallerinde faaliyete geçmiş bu
lunmaktadır. 

işçinin kazaya, meslek hastalıklarına uğra
ması halinde, hem kendisinin ve hem de ailesinin 
imdadına koşacak, açılan büyük derde kısmen ol
sun deva gösterecek çocuğunun doğmasında yar
dımda bulunacak olan bu kurum sosyal güven 
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alanında en mühim rolü başarmakla avzifelidir. 

Geçen sene gayesiyle telifi kabil olmıyaeak 
şekilde pek ağır işliyen bu müessesenin geçen se
neye nispetle bu yılı daha verimli ve daha sür
atle çalıştığını memnuniyetle müşahede etmek
teyiz. 

Ancak, İş Kanunu şümulüne giren bütün iş
çilerin, aynı şartlar altında, faydalanması lâ
zımdır. işçi ve işverenlere tahmil ettiği nimet 
ve külfetlerin aynı olması icabeder. Halbuki bu 
Kurum, tatbikatta böyle bir birlik vücuda geti
rememiştir. Çünkü Sigorta Kanunu doğrudan 
doğruya tatbik dildiği yerlerde işçilerden bu hiz
met için hiçbir prim alınmaz. Yalnız işveren
lerin ödiyeeekleri primlerle bütün işçiler otoma
tik olarak sigortalı sayılır. Ve bütün nimetin
den istifade ederler. Halbuki, Askerî Fabrikalar, 
Devlet Demiryolları gibi müesseselerde prim, iş
verenlerden değil, işçilerin mütevazı ve kifa
yetsiz kazançları üzerinden kesilir. Bu mües
sese işçileri ücretlerinden % 4 nispetinde ödiye
eekleri paralar karşılığı olarak bu nimete kavuşa
bilirler ve sekiz sene gçmden müesseseden ay
rıldıkları takdirde kesilen paralar da geri veril
mez. İşçilerden para kesilmesi kanunun ruh 
ve maksadına aykırıdır. 

Sigorta Kanununun doğrudan doğruya tat
biki sahasına giren yerlerdeki işçiler aynı zaman
da analık sigortası tazminatından da istifade et
tikleri halde, Askrî Fabrikalar ve buna benzer 
bir kısım yerlerde çalışan işçiler bu haktan isti
fade ettirilmemektedir. Halbuki; 47*72 sayılı adı 
geçen Sigorta Kanununun 83 neü maddesinde, 
hususi ahkâmı olan bu kanunun tatbiki saha
sı dışında kalan yerleri saydıktan sonra, son 
fıkrasında; «şu kadar ki, yukardaki fıkrada ya
zılı memur, hizmetli ve işçilere iş kazası, mes
lek hastalığı ve analık hallerinde yapılacak yar
dımlar, bu kanunla çizilmiş haklar ve ödemeler
den daha aşağı olamaz.» diyor. Kanunun bu 
hükmüne sarahaten aykırı olarak Askerî Fabri
kaların işçilerine, analık sigortası haklarından is
tifade ettirmemek yolundaki yanlış hareketini dü-
zetmek için Bakanlığın şimdiye kadar harekete 
geçmemiş olmasını büyük bir ihmal telâkki ede
riz. 

Zirai Kombinalar ile, Devlet Denizyolları ve 
havuzları işçilerinin sigorta haklarından tama
men mahrum tutulmcasını ve şimdiye kadar Ba-
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kaıüığm bir teşebbüse girişmemciş olmasını hata
lı buluruz. 

Sigorta tazminatına esas teşkil eden maluliyete 
baremini henüz çıkarmamışlardır. Hangi has
talık ve arızalarda ne miktar tazminat verilmesi 
icabettiğini tesbit eden; bu maluliyet bareminin 
çıkartılmamış olmasından sigortalılara yapılan 
ödemeler ancak bir miktar avans şeklindedir. Bu 
kadar mühim ve sigortanın temelini teşkil eden 
maluliyet bareminin geciktirilmiş olması isa
betsiz buluyoruz. 

Formalitenin biraz daha sadeleştirilerek ga
yesine uygun şekilde ödemelerin çabuklaştırılma
sı lüzumuna kaniiz. 

Tâyin edilen müddet içinde gebeliğini her 
nasılsa haber veremiyen sigortalılar bu haktan 
mahrum edilmemelidir. 

ömrünü fabrikalarda, iş başında çürüten 
Türk işçisinin geleceğini de güven altına almak 
zaruridir. Memleketin refahına emek vermiş iş
çilerimizin ihtiyarlık anlarında sefalet içinde 
sürünmemelerini temin etmek içtimai bir borçtur. 
Bunun için ihtiyarlık sigortasının da en kısa 
bir zamanda harekete geçirilmesi lüzumuna inan
mış bulunuyoruz. 

iş Kanuniyle tesisi düşünülen diğer sigorta 
kollarının da faaliyete geçirilmesi imkânlarını 
araştıracak müspet mesailer sarfedilmesinin ye
rinde olacağına kaniiz. 

iş ve İşçi Genel Müdürlüğü: 
insan emeği kaynaklarımızı iş sahalarma dü

zenli surette tevcih etmek, iş bulamamış yurt
taşlara elverişli çalışma fırsatı bularak geçim 
imkânlarını gerçekleştirmek ve ekonomik düzeni 
daha verimli bir hale koymak gibi sosyal bakım
dan kurucu ve mühim bir vazifeyi üzerine almış 
bulunan bu müstakil müdürlüğün kuruluş gaye
sine uygun şekilde faydalı olmadığı kanaatın-
dayız. 

Fakir bütçemizden cömertçe istenen yarnn 
milyon lira, işçi yararına olmaktan ziyade ku
rumun kendi bünyesinde eritilmektedir. 

iş Kanununun 64 ncü maddesi, muhtelif sı
nıf ve zümrelere mensup işverenlerle işçileri 
gösteren cetvelleri neşir ve ilân etmek vazife
sini tahmil etmektedir. İş ve işçi bulmak da 
böyle temin edilebilir. Bakanlık Neşriyat fas 
lından bütçesine mühim tahsisatlar kor. Fakat 
şimdiye kadar gazetelerde iş ve işçi arayanların 
listesini ve hattâ İş ve işçi Bulma Kurumunun 
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mevcudiyetini ve nerede olduğunu bildiren bir I 
ilân gördünüz mü? Hayır. Bu neşriyat parası 
ne olur? Bakanlık Çalışma Dergisi denilen ve 
ara sıra da parasız olarak bizlere de verilen ilmî 
lüks okunmaz bir mecmua çıkarır. Ancak yüz 
kadar satılabilen öbür tarafı parasız olarak belli 
kimselere dağıtılan bu mecmua millete senede 
20 bin liraya malolmaktadır. Yazıktır arkadaş
lar. Bu fakir milletin parasını faydasız yere bu 
kadar israfla sarfedenlere, «arkadaş, sen ne 
yapıyorsun, biraz insaf lazım.» demek yerinde 
olur. Bu 20 bin lira mecmuaya ve onda yazı 
yazanlara verilecek yerde iş ve işçi arayanla
rın listelerini ilân ücreti olarak gazetelere ver
se veyahut işçiye hitaben ucuz gazete neşrine 
sarfetmiş bulunsaydı daha hayırlı iş yapmış olur-

İş ve işçi bulundu diye gösterilen büyük ra
kamlar da hakikatin bir ifadesi olmaktan uzak bir 
Kalem muamelesinden ibarettir. Kalifiye işçi ye
tiştirmek vazifesini le evişleri ve mürettiplik 
kursları gibi fantazi, gösterişli ve kolay bir nok
taya inhisar ettirmiş bulunmaktadır. Bu kuru
mun kendisinden beklenen vazifede bir başarı 
gösterdiği söylenemez. <* 

işçi meskenleri: 
Bu konunun ıstırap verici manzarasını bir 

arkadaşımız bir soru takriri münasebetiyle bu 
kürsüden açıklamıştı. Aynı hazin tabloyu tek
rarlamayı faydasız buluyoruz. Sayın Başbakan 
da cevaplarında, şimdiye kadar bu yolda elde 
edilen sonuçların, huzur verici olmadığını ka
bul etmişlerdi. Bu meselenin geciktirilmiş ol
masından işçilerin mâruz kaldıkları sıkıntı ve ıs
tırapların küçük bir misalini daha işaret etmekle 
iktifa edeceğim. 

Ankara'ya civar askerî fabrikaların bir kıs
mı sabahları saat altıda diğer bir kısmı da saat 
yedide işbaşı yaparlar. Evsizlik yüzünden An
kara'da ikamet mecburiyetinde olan işçiler iş 
saatinde fabrikalarda bulunmak için sabahları 
kalkan, 5,35 treniyle hareket etmek zorunda
dırlar. 5,35 trenine yetişebilmek için sabahın 
dördünde yataklarından kalkmak mecburiyetin
de olduğunu elbette takdir buyurursunuz. Ak-
^am trenleri de saat altıdadır. Binaenaleyh bir 
jışçi bir yevmiye yapabilmek için sabahın dör
dünden akşamın altısına kadar on dört saat ayak 
üzerinde kalmaya mahkûmdur. Bilhassa kış 
günlerinde sabahın dördünde yataktan kalkmak I 
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ve iikşannn 18 inde yuvasına dönmenin ne demek 
olduğunu tahmin buyurursunuz. Bu ve buna 
benzer binbir ıstırabın dindirilmesi için işçi mes
keni dâvasının bir an evvel halledilmesinin zaru
ri olduğuna kaniiz. 

Sosyal adaletin teessüs mesuliyetini üzerine 
almış olan Çalışma Baknlığı, işçiler arasında 
eşit hak ve menfaatler sağlıyan bir tesanüt te
min edememiştir. 

Sigorta işindeki adaletsizliği yukarda işaret 
etmiştik. Bunun dışında bazı müesseseler fazla 
mesai ücretini yüzde elli zamla, bazıları yüzde 
25 zamla öderler. Bazıları da kanunun sarih 
hükmüne rağmen hiç zam vermez. Bir kısım 
müesseseler çocuk zammı olarak işçilerine on li
ra, bazıları beş lira ve Askerî Fabrikalar gibi 
bir kısım müesseseler de saatte iki kuruş vermek 
suretiyle vergi tevkifatından sonra üç liranın al
tında az bir miktar öder. Bazı iş yerlerinde ise 
bu namla hiçbir para verilmez. Bir kısım mü
esseselerde analık tazminatı verilir. Bazılarında 
verilmez. 

Yine bir kısım işyerlerinde, Başbakanın da 
ifade ettikleri gibi 17 güne kadar ücretli izin 
kabul edildiği halde, işçilerin büyük bir çoğun
luğu böyle bir nimete mazhar değildir. Onlar 
günlük hayatını kazanabilmek için bütün tatil 
günlerinde çalışmaya mahkûmdur. Hele izin 
alarak, istirahat etmek aklından bile geçmez. 
Onlar için dinlenme, ulaşılması imkânsız bir 
hayaldir. Bir kısım müesseseler işçilerine elbi
se, ayakkabı verir. Bir kısmı vermez. Yine 
bir kısım müesseseler işçilerine sıcak yemek ve-

j ' i r , bir kısmı vermez. Verenlerden bir kısmı 30 -
40 kuruşluk verir. Bira fabrikasında ve Askerî 
Fabrikalarda olduğu gibi, bir kısmı da yüz kü
sur kuruş üzerinden verir. Zirai Kombinalar ve 
Sümerbankta olduğu gibi... 

Bazı müeseselerde bu yemek işi aralarında 
işçi de bulunan bir heyet tarafından idare edi
lir. Bazılarında işçiler karıştırılmaz. Ücret ve 
terfi esasları, mesken ve sağlık bakımı şartları 
birbirine uymaz. 

işin en acı tarafı da işçi hak ve menfaatleri 
bakımından bu kadar adaletsiz, bu kadar karı
şık manzaralar arzeden müesseseler Devlete ait 
veya Devlet sermaye iştiraki olan müesseselerdir. 
Bu sebepten tenkitlerimizde ileri gitmekte ken
dimizi çok haklı görüyoruz. İş hayatını tanzim 
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için ayrıca bir Bakanlık teşkil eden Türkiye Dev
leti kendi elinde bulunan müesseselerde dahi ka
nun hükümlerini hâkim kılamamıştır. 

Çalışkan, temiz ahlâklı, vatansever Türk 
işçisini sıkıntıdan kurtarmak bir kadirşinaslık 
borcumuzdur. 

Çalışma Bakanlığının vazifesinde başarı gös
terenlerin huzuru içinde olduğunu iddia edemi-
yeceklerini zannederiz. 

ALÎ RIZA ARI (istanbul) — Sayın arka
daşlarım; huzurunuza işçi arkadaşlarımın du
rum ve dertlerini arzetmek için gelmiş bulunu
yorum. Gecenin bu geç saatinde yorgun oldu
ğunuzu bilmez değilim. Fakat ne çare mukadder 
iş. 

Bu önemli dâvayı izah etmeden geçemiyece-
ğim. Notlarımı telhise çalışacağım. Ben sözüme 
geçen hafta Cuma burada mevzuubahis olan 
gündelik konusiyle başlıyacağım. Benden evvel 
Nuri Özsan arkadaşım da bu konuda durdu ve 
yanlışlığı tashihe çalıştı. Geçen Cuma günü de 
Mecliste bulunamadım. Salı günü istanbul'dan 
bir mektup almıştım bana burada Beykoz'da iş
çilerin dişinden tırnağından artırarak bin müş
külâtla tepelere kurabildiği gece kondu evlerini 
bu yuvalarını yıkmak için emir verildiği bildiri
liyor. Ben de aranızdan ayrıldım; Perşembe gü
nü İstanbul'da idim. Cuma günü Beykoz'da ve 
Paşabahçe'de bu arkadaşlarla konuştum, dertle
rini anladım, istanbul'da vilâyet ile temas ettim. 
Pazartesi günü Ankara'da diğer İstanbul Mil
letvekilleri arkadaşlarım ile görüştüm. Müştere
ken Sayın Başbakan Muavinini gördük, derdi 
anlattık, içişleri Bakanını gördük. Lütfettiler 
emir verildi ve bu zavallıların yuvaları kurtarı-
labiliyordu. Bundan dolayı Cuma günkü Sayın 
Başbakanın konuşmalarında bulunamadım ve 
yanlışlığı tashih edemedim. Şimdi tashihine ça
lışmakla söze başlıyacağım. Başbakana yanlış an
latmışlar. Ben size Çalışma Komisyonundan 
sekiz arkadaşla yaptığımız tetkik sey ah atımızda 
Karabük'te gördüklerimize dayanan raporumuz
dan birkaç rakam okumama müsaadenizi rica ede
rim. Okuyayım: 

A — Gurupu 120 - 200 kuruş 
B — » 240 - 300 » 
C — » 320 - 380 '• » 
D — » 400 - 500 » 
Eğer bunlardan bir vasati alırsak 300 küsur 

kuruş çıkabilir. Fakat burada 400 - 500 kuruş 
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gündelik alan aded % 6 dır. 320 - 380 kuruş 
alan % 20 - 25 tir. 240 - 300 kuruş da % 30 ve
ya 35 tir. Kalanın aldığı gündelik 120 ile 200 
kuruş arasındadır. Bu mukayeseye dayanarak 
Cuna günü vâki beyanattaki yanlışlığın tashihini 
kararınıza bırakmayı rica ederim. Çalışma Ba
kanlığı konusuna temas etmeden geçemiyeceğim. 
Çalışma Bakanlığına iş hayatımıza ufak bir ba
kışla başlamak isterim, iş hayatımızı dört saf
hada görüyoruz. Birinci devre Cumhuriyetten ev
vel olan devredir. Bu devrede bir tek kanun çık
mıştır. Bu da tramvay işçilerine ait bu tek kanun 
çok eski bir kanundur. 

ikinci devre: Millî Mücadele içinde başlayıp 
1936 ya kadar devam eden devredir. Bu devrede 
(6) kanun ile iki talimatname, bir kararname çık
mıştır. 

Üçüncü devre: 1936 dan 1945 senesine kadar 
devam eden devredir. Bu dokuz sene içinde üç 
kanun ile 8 talimatname ve çeşitli dört tamim 
çıkmıştır. Asıl iş hayatımızı tanzim eden hare
ket 22 Haziran 1945 ten itibaren Çalışma Bakan
lığı teşekkülü ile başlıyor. 1936 dan 1945 sene
si ortasına kadar devam eden hayatımızın tanzi
mi Ekonomi Bakanlığına bağlı bir iş dairesine 
verilmişti. Bu idareyi üzerine alan idare yü
kün ağırlığını ve önemini takdir edemiyerek gi
deceği istikameti ve veçheyi tâyin edemiyerek 
maalesef muvaffakiyetsizlikler arasında bocalamış 
durmuştur. Bu devreye ait tenkit ve vebalin 
1945 ten sonra işe başlıyan Çalışma Bakanlığına 
ait olmaması icabeder. Bu vebalin bu devrede 
idare mesuliyetini üstüne alana ait olması tabiî
dir. Ben Çalışma Bakanlığını müdafaa edecek 
değilim. Fakat hakikati itiraf etmek lâzımdır. 
Benden evvelki arkadaşım ifadeleriyle iş sahası
nı işçi dâvasının vüsat ve şümulünü izah etti. 
Ben bunu tekrarlamak istemem. Fakat şu nokta-
yi tebarüz ettirmek isterim ki: işçi istihsalde 
esastır. Hayat ucuzluğunda istihsalin en belli 
başlı bir âmil olduğunu buradaki konuşmalarımı
zın neticesi olarak kabul ettik, istihsale dair mah
sulü mesai ve hareket olabilir. 

Hareket organik veya inorganik varlıklar
dan doğabilir. Makineleri yapan ve işleten in
sanlardır. Fikir eden işçilerdir. Yeni hayatımız
da makine inkişaf ve kabulü şarttır. Fakat bun
ları kullanacak ve koruycak işçilerdir. Hlbuki 
çalışma hayatı başlamdan Çalışma Bakanlığı ku
rulmadan sırtı yaralanan bir beygiri ahırdan 
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çıkaran bir bahçıvan yoktur. Fakat parmağı 
vurulan veya ayağı yaralanan ve iş yapamayan 
işçiyi işinden atan işverenler çoktur. İşte bu va- i 
ziyette işe başlıyan Çalışma Bakanlığını tenkit j 
ederken biraz insaflı olmamız lâzımdır. Filhaki
ka bu Bakanlığın teşkilâtı her noktada bekle-
nen derecede muvaffakiyet gösterememiştir. Fa- j 
kat bunda muhtelif âmiller bulmak mümkündür. | 
Müeyyideler mevzuatta eksiktir. Konu, yepye- ' 
nidir. Elemanların ihtisası yoktur. Ne elde edi
lebilmiş ise onlar ile idare teşkiline çalışmıştır, j 
Aralarında muvaffak olmamışlar okluğu gibi j 
muvaffak olan ve işini önemle ihata edebilenler 
ve muvaffak olan arkadaşlar da vardır. Teş
kilât muhtacı tadildir ve bunu da Bakanlıktan 
bekleriz. Ben bu mevzuda daha fazla sizleri yor
mamak için iş hayatımızın tanziminde faydalı 
olacağı muhakkak olan üç kanım tasarısının ı 
hazırlandığını son Çalışma Bakanlığında olan 
tetkiklerimde gördüm. Kanun tasarları şunlar
dır. 

1 — İş Kanunu eksik ve aksak maddelerinin 
tadil ve tashihine ait kanım tasarısı, , 

2 — Tarım işleri için İş Kanunu, 
3 —• Deniz işçileri için İş Kanunu, 
Beş tane nizamnamenin de hazırlanmakta ol

duğunu gördüm ki onlarda, 
1 -— İş kazasına uğrıyarak sakat kalanların 

alacakları ödenekleri tesbit eden (maluliyet ha- | 
remi), tüzüğü Başbakanlığa verilmiştir. 

2 — Ağır ve tehlikeli işler tüzüğü tasarısı 
Başbakanlığa verilmiştir. 

8 — İhtiyarlık sigortası tasarısı Başbakanlı
ğa verilmek üzeredir. 

4 — İş yerlerinin teftişine dair tüzük hazır- i 
dır. I 

5 — İş Kanununun 25 nci maddesine göre ' 
hazırlanması lâzımgelen ve sigortaya intikal et- j 
miyen kazalarla işten dolayı hastalananlar hak- ! 
kındaki tüzük tasarısı Bakanlıkla!' arası komis
yonunda tetkik edilmektedir. I 

Vakitlerinizi bu vakitsiz saatte israf etme- j 
meğe çalıştım. Fakat ne çare seçmenlerimin ve- ! 
kiliyim. Müvekkillerimin dertlerini olduğu gibi 
siz arkadaşlarımıza aksettirmek vadinde 
bulundum. Dertlerini ve isteklerini balı 
etmeye mecburum. Bütün memleket ve mil

let ıstıraplarında mengene ve tezgâhlarının başın
da kuzu gibi mutavaat ve feragatle çalışan iş- ! 
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çi arkadaşların nam ve hesabına sabrmı::ı r: -• 
ederim. 

İş hayatımızın tanziminde zaruri gördüğüm 
bazı noktaları da arzetmeyi zaruri görmekte
yim. 

1 — Hava işçileri için de mevzuat hazırlanma
sı, 

2 —-İş mahkemeleri hazırlığı, 
3 — Kalifiye işçi yetiştirmek için Millî Eği

tim. ve Çalışma Bakanlığı ve Sendikaları arasın 
da müşterek çalışma temini lâzımdır, 

4 — Sendikalar Kanunundan beklenen mak
sat ve faydaların evvelâ çalışma teşkilâtına ve 
işverenlere anlatılmasının temini lâzımdır 

5 — Sigortaların ihtiyaçlara daha uygun bir 
hale konulması lâzımdır. (Meselâ bir çocuk ya
pan bir kadına bir çocuk tahsisatı verildiği hal
de ikiz doğan çocuklardan ikincisi için hiçbir 
şey verememektedir. Parmağı kesilen bir işçi
nin parmağını sardırtmak için üç hastane do
laştığı çok defa vâkıdır). 

6 — İş yerleri doktorlarının Sağlık veya Ça
lışma Bakanlığı tarafından tâyini ile ücretleri
nin işverenlerden tahsil edilerek Bakanlıkça 
ödenmesi bugün görünmekte olan bazı uygun
suzlukları ortadan kaldırabilir. 

7 — Asgari ücretin ve zamların mümkünse 
piyasasına göre ayarlanması hakkında bir usul 
ittihazı lâzımdır. 

8 —• Ücretle hafta tadili ve senelik izin me
selesinin biran evvel halli lâzımdır. 

9 —- İşçilerin mesken ve işçi siteleri konusu 
ele alınmalıdır. Bu randımanda ve maliyette iyi 
neticeler verecektir. Bu dâva ve dilek takip ede
ceği güne intizaren hiçolmazsa işçi mahallele-
rindeki su ve çeşmelerin bolca temini ve yolla
rın tamiri lâzımdır. Bizde işçi, işten geldikten 
sonra saatlerce su tedariki için vakit geçirdiği 
görülmektedir. Bizde işçi yalnız 8 saat mesai ile 
kalmıyor oturduğu mahale, barındığı ev yaşa
ma, şartlarının çok altındadır. Yazın pireden 
kısın soğuktan tam istirahat edemez. Uykusuz 
kalır ve çok defa uykusuz işine gider gelir. 

10 — Vesaiti nakliye de işçilerin asları ta
rifelerden (işyerlerine gidiş geliş için) istifade 
ettirilmesi lâzımdır. 

İ l — Çocuk zamlarıııda memurlar ile işçiler 
arasındaki farkın kaldırılması lâzımdır. Bu ara
daki ahenksizliği de ortadan kaldırılmış olacak
tır. 

I 
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12 — Kooparatif kantinlerinden parasiyle te

darik edeceği mallardan istifadede memur ile 
işçiler arasında işlemin temini lâzımdır. 

13 — Bugün mevkii meriyette olan hıfzısıh
ha kanun ve nizamlariyle diğer mevzuatın tat
bikiyle eksik cihetlerinin icaplara göre tadil ve 
tashihi lâzımdır. 

14 — Çalışma Bakanlığı bölge müdürleri ye
rine merkeze bağlı müfettişler veya müfettişler
den mürekkep ekip teşkilâtiyle bunların sendi
kalardan istifade ederek işlerini görmeleri daha 
ekonomik ve faydalıdır ümidindeyim. 

15 — Sosyal teşkilâtın Sağlık Bakanlığın
dan alınarak Çalışma Bakanlığına bağlanması; 
bu olmadığı takdirde bu iki bakanlık arasında 
müşterek konularda mutlaka müşterek bir prog
ram tanzimi zarureti vardır kanaatindeyim. 

16 — İşçi ve îş bulma Kurumunu daha fayda
lı bir hale getirme imkânlarının temini lâzımdır. 

17 — İşçilerin,terfi, terfih ve tecrübe halle
rinde sendika veya işçi mümessillerinin de nok-
tai nazarlarını almak faydalı olur ümidinde
yim. 

18 — İşçi sendika mümessillerinin içten çıka
rılmaları icabederse çıkarmadan evvel çalışma 
teşkilâtına esbabı mucibesini bildirmesi zarure
ti vardır. Mümessiller ancak bu takdirde vazi
felerini serbest yapabilir. 

19 — Mümessil ve buna benzer seçimlerin 
imzasız ve kapalı oy yolu ile yapılması lâzımdır. 

20 — Çalışma mevzuatında görülmekte olan 
müeyyide eksikliğinin nazarı dikkate alınarak 
itmamı lâzımdır. 

21 — Sigortaların hastane konusunu ele 
almaları zamanı gelmiştir. 

'22 — îşçiye verilen yemek işinde işçinin 
mukavele suretiyle kontrol hakkını kabul etmek 
lâzımdır. Bazı dedikoduların ortadan kalkması
na yanyacaktır. 

23 - - Askerî, Tekel ve Devlet Demiryolları 
ile Denizyolları işçileri arasındaki farkların kal
dırılması ve çalışma mevzuatına diğer işçiler gi
bi tâbi tutulması lâzımdır. 

24 — tş karnesi usulünün ihdası lâzımdır. 
25 — Emeklilik esaslarının muasır memleket

lerde kabul edilen prensip ve kaidelere uygun 
o1 arak tanzimi lâzımdır. Bu konuda fazla ve et
raflı görüşmeyi diğer bir umumi oturuma bıra
karak teşekkürle sözlerime son vermek isterim. 
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Dr. NlKOLA FAKAÇELLİ (istanbul) 

Saym arkadaşlar istanbul Milletvekili sıfatiyle 
tatil esnasında birkaç arkadaşla birlikte İstan
bul fabrikalarının büyük bir kısmını ziyaret et
mek fırsatını buldum. 

Doktor olduğum için, işçilerin bilhassa gıda, 
temizlik ve sıhhi durumlariyle yakından alâka
dar oldum. 

Tekel ve umumiyetle Devlet İdaresi altında 
bulunan işletmelerde iş şartları, gıda, ijiyen ve 
temizlik vaziyetleri bizi memnun etti bu* hususta 
müşahede edilen bazı eksiklikler, idare edenlerin 
gayretiyle çabuk izale edilebileceği kanaatinde
yiz. Buna mukabil hususi fabrikaların en çoğun
da iş şeraiti ve temizlikle intizamsızlık göster
mekte idiler. 

İlk önce öğle yemeğinde işçilere verilen gıda, 
hem kemiyet ve hemde keyfi olarak vasatinin al
tındadır. Ve bazan da okadar fenadır ki, yenile
cek gibi değildir. 

Diğer taraftan iş şartları da kötüdür, işçiler 
fena havalandırılmış ve tozlu yerlerde çalışmak 
mecburiyetindedirler. Riayet edilmesi lâzımgelen 
temizlik şartları tamamen unutulmuş ve kanu
nun aradığı duş tesisatı ancak gösteriş ve teftiş
leri için kurulmuştur. Biraz dikkat edilirse bun
ların hemen hemen hiç kullanılmamış oldukları 
anlaşılır. Çünkü birçokların kapıları paslanmış 
ve anahtarlar bir kenara bırakılmış bulunuyor
du. 

Nihayet çok mühim olan sıhhi bakım yok gi
bidir. Birkaç fabrikada vazifesi olan bir Dr. Za
man eksikliği yüzünden lâzımgeldiği gibi işiyle 
meşgul olamaz ve ancak formalite icabı imzasını 
koymakla iktifa ediyor. 

Mamafih yetkili makamlar tarafından gös
terilecek daha büyük bir dikkat ve kaideleri il
ham eden patronlara karşı kanun tarafından 
vazedilmiş müeyyideler lâyikiyle tatbik edilirse 
vaziyetin ıslah edileceği kanaatindeyiz. 

Bütün vatandaşların durumlarına Cumhuri
yet Hükümetimizin ne kadar büyük bir ihtimam 
ve alâka gösterdiği hepimizce malûmdur. Bir 
Bakanın ne kadar vazifesine bağlı olursa olsun 
dikkatinden birkaç noktanın kaçabileceği gayet 
tabiîdir. 

Binaenaleyh bu vaziyetleri ziyaret esnasında 
müşahede ettiğimiz bu eksiklik ve intizamsızlık
ları Saym Bakana işaret etmeyi lüzumlu bulu
yorum. 

805 ~ 
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Islah edildiği takdirde yok memnun olarak 

ve bu yurttaşların bayat şartlarının düzenlen
miş olmasından hepimiz sevineceğiz. 

SABRÎ KOÇER (Zonguldak) — Sayın ar
kadaşlarım; Çalışına Bakanlığı Bütçesi görüşü
lürken, işçilerin arasından gelen bir arkadaşı
nız sıfatiyle işçi arkadaşlarını, adına geçen yıl 
bu kürsüden bazı temennilerde bulunmuştu m ve 
ozaıuanki Çalışma Bakanımız bu dileklerimi
zin bir çoğunun kısa bir zamanda intaç, edile
ceğini bit kürsüden ifade buyurmuşlardı. 

Esefle söyliyeyim ki; bu sözleri bir senedir, 
bütün işçi arkadaşlarımızla dört gözle bekledi
ğimiz halde bir netice vermedi. Yem borusu 
manâsında bir şey oldu. 

Muhterem arkadaşlar; büyük bir isabetle 
büyük bir ihtiyacın karşılanması için kurulan 
bu Bakanlık, maalesef işçi işlerini hal ve intaç 
etmekten geri kalıyor. Bir senedir çıktı, çıka
cak, diye beklediğin» xz İhtiyarlık Sigorta Ka
nunu tasarısı henüz ortada yoktur. 

Sosyal politikamızın en başında gelen bu çok 
mühim dâvamızın iç yüzü çok acıklıdır. Bugün 
yerin altında ve üstünde 30 ilâ 45 sene fasılasız 
çalışarak bütün bir gençliğini memleket lıizme-
Irııe vermiş bu fedakâr işçilerimizi, çalıştıkla
rı ilk günden itibaren nazarı dikkate alarak bu 
kamımın şümulü dâhiline alınması insanlık ba
kımından en ileri bir hareket olur. 

istikbalinden emin olmıyan bir işçinin no gi
bi randıman bekleriz ve beklemeye de hakkı
mız olur. Çalışan bir işçi kazması ve çekicini te
reddütsüz! salJamaluliî' ki; tam verimini vere
bilsin. 

Sayın arkadaşlar; fasılasız çalışan bir işçiden 
uzun zaman iş ve randıman beklememiz de ha
talı olur. Çalışan bir insanın mutlak surette is-
tirahate ihtiyacı okluğunu izaha lüzum yokur . 

Ücretli senelik izin ve ücretli hafta tatili ka
nunun çıkarılması ile mühim bir ihtiyaca cevap 
verilmiş olacaktır. Bunun yamsıra çocuk yar
dım parası da mühim dâvalarımız arasındadır. 
Çocuk yardımı mevzuu ortaya atıldığı zaman iş
çilerimiz de gözönündo tutulmalı İdi. Zira mem
leketin en çok çocuk yapan zümresi işçi ve köy
lümüzdür. Ve bu memleketin başlıca nüfus kay
nağıdır. Bı.ı, aynı zamanda nüfus politikamız 
bakımından bir teşvik olurdu. Bu mevzuu bi
ran evvel ele almakla fazla olarak memur, işçi 
arasındaki ikilik 'kalkacak ve memleketimizin-

. 1947 O : 3 
menfaati bakımından da çok hayırlı olacaktır. 

Sayın, arkadaşlar, mülkiyet seven işçilerimi
zin iskân dâvasında, Yüksek Meclisinizin her 
türlü fedakârlıktan çekin miyeceğine işçi I erimiz 
emindir. Bu hususta da işçilerimiz geniş yardım
larınızı beklemektedirler. 

Sayın arkadaşlar; bugünkü mevcut iş kanu
numuz, bugünkü şartlar karşısında, işçi ihtiyaç
larına tamamen cevap vermekten uzaktır. Bu 
kanunu süratle ele alarak iş mahkemelerinin 
kurulması ve bunun yanı başında işçiye-fayda
sı olmıyan işçi mümessilliklerinin halli gibi ve-
sair lüzumlu tadilâtın biran evvel yapılması el
zemdir. 

Yeraltı madenlerinde çalışan *işçİ arkadaş
larınızın, vergi muafiyetinden istifade ettikleri 
gibi, yeraltında çalışan teknisyen ve mühendis
lerin ve bunun yanında pek hafif olmıyan ağır 
sanayi işçilerimizi de bu muafiyetten istifade 
ettirilmeleri adaletli bir hareket olacaktır. 

Sayın arkadaşlar; sigortaların yapmakta ol
duğu yardımlar bugünkü pahalılık karşısında 
çok azdır. Bu yardım miktarının artırılması 
lâzımdır. Bununla beraber meslek hastalıkları
nın düzeltilmesi asgari geçim için asgari ücret 
tarifesinin hazırlanması; köylerimize doktor ve 
ebe tâyini aşikâr bir zaruret halini almıştır. Sa
yın arkadaşlar; Zonguldak'tan kömür havzamız
da lıundan takriben yıirmi beş sene evvel kurul
muş bir amele birliğimiz vardır. Bu müessese 
o zamanın şartlarına cevap vermekten çok uzak
tır. Ve- lüzumsuzdur. Bu lüzumsuzluğun en ba
riz delili işçiye yardım yapması icabeder-
ken bu yardım yerine iki üç milyon lira bi
riktirmiş olmasıdır. Bu müessese Sendikalar 
Kanunu çıkmadan evvel kurulmuştur. Şimdi ise 
kömür havzamıza Türkiye'nin en büyük işçi 
sendikası mevcut olup ve bugün için lüzumsuz
luğu aşikâr olan amele birliğini bu sendikaya 
devretmek veyahut da çok büyük bir ihtiyaç ha
lini almış olan bir işçi bankası şekline sokmak 
çok muvafıktır kanaatindeyim. Bu iki esas üze
rinde Bakanlığın bir karara varmasını bekli
yoruz. 

Sayın arkadaşlar; işçilerimizin en büyük şi
kâyetlerinden birisi de başta Zonguldak olmak 
üzere bazı çalışına müdürleridir. Meclisin yaz 
tatili devresinde Çalışma Koınisyonumuzdaki 
bazı arkadaşlarla yedi iş bölgesinde yaptığımız 
leîkikatta buna şahit olduk. 
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Bu müdürler yine başta Zonguldak olmak 

üzere değil işçinin hakkını aramaktan kendi 
haklarını bile aramaktan tamamen âcizdirler. 
İşçiler safında alması icabeden bu müdürler iş
çi safından başka her safta görmek mümkün
dür. 

Yine bu müdürler şuradan buradan işe ya
ramaz bir vasfa düşerek veyahut tekaüt olarak 
Çalışma Bakanlığına sığınıyor. Bunlar işe yara-
mıyacak kadar yıpranmış şahıslardır. Bunun kö
künden halledilmesini bu vaziyetin ehemmiyetle 
ele alınması m. ve işçilerimizin şikâyetlerine son 
verilmesini Sayın Bakanımızdan rica ediyorum. 

Sayın arkadaşlar; memleketimizin yegâne 
kalkınma temeli emek ve istihsal olduğuna göre 
bu istekleri yerine getirmekle randıman ve is
tihsal yükselecek ve bu istihsalin yükselmesiy
le pahalılık değil bilâkis ucuzluk başlıyacağı 
kanaatindeyim. Bu kanaatimin en bariz delili 
ise, kömür havzamızda çalışan işçilerimizin bu
günkü durumudur. 

Kömür havzamızda mecburi iş mükellefiyeti 
konulmadan evvel işçimiz ayda ancak on beş gün 
çalışırdı. Son vergi muafiyeti ve yerinde alı
nan çok iyi tedbirler sayesinde mecburi iş mü
kellefiyetinin kalkmasına rağmen işçi işine gö
nüllü olarak bağlanmış; istihsal düşmemiş ve 
bilâkis artmakla verimini artırmıştır. Ayda 
on beş gün çalışmaya alışmış olan işçilerimiz bu 
menfaatlerinin sağlanmasiyle fasılasız iki aydan-
beri muntazaman çalışmaktadırlar, işte bu ça
lışma neticesidir ki, geçen yıllara nazaran 600 
kiloyu geçmiyen umumi randıman 700 kiloya 
varmıştır. Bu yüz kilo fark ise istihsali ayda 
75 gün ve senede 750 bin ton kadar artıracak
tı?. 

Sayın arkadaşlarım; kim ne derse desin bu
gün için havzamızın tarihinde günlük istihsalin 
12 bin tonu aşmasiyle en yüksek rekor elde edil-
mişitı*. 

Son harb yılları içinde memleketimizin en 
ağır yükünü omuzlarında taşımış ve taşımakta 
olan bu fedakâr kömür havzası Ordusunu en kü
çüğünden en büyüğüne kadar Yüksek huzuru
nuzda saygı ile anmayı bir vicdan borcu bilirim, i 

SENİHl YÜRÜTEN (İstanbul) — 18 saat- | 
tenberi kendi kendinizi hapsettiniz. Şu Meclis J 
binası içinde hatip dinlemeye tahammülümüz j 
kalmadığını ben de biliyorum. i 

. 1947 O : 3 
İşçilerimiz hakkındaki mâruzâtıma da birkaç 

dakikalık izin ve müsamahalarınızı istiyorum. 
İş verene işçi, işçiye iş bulmak gibi maksat

larla üç seneye yakın zamandır tesis edilen Ça
lışma Bakanlığı evvelâ iş ve işçi bulma ku
rumları teşkilâtını kurmuş ve tecrübelere baş
lamış ise de kanuni müeyyideleri olmıyan bu ku
rumlar beklenilen faydayı temin edememişlerdir. 

İş Kanununun 69 ncu maddesi, salâhiyeti ge
reğince müeyyideli nizamnameler daha hazır-
lanamamıştır. 

Sanayimizin belkemiğini teşkil eden işçi sını
fının istikrarlı ve teminatlı çalışma sistemi için
de kendi kendini yetiştirmesine imkân hazırla
mak için bilhassa iş ve işçi bulma kurumlarının 
çalışmalarının desteklenmesi zaruridir. İşçiler 
piyasa komüsyoncularmın elinden kurtarılmalı 
ve iş yerlerinin kaprislerine karşı himaye edilme
lidir. Her işçinin işe kabulü ve işten çıkarılması 
kurumun kontrolü altında cereyan etmelidir. Ne 
iş veren keyfi istedikçe işçisine yol vermeli, ne 
de işçi ciddî bir sebep olmadıkça işini terketme-
lidir. 

İş Kanunu bu mevzuu sarahatle ele almış, fa
kat kurumun yapacağı nizamnameye bağlamış
tı]?. 

Halen kurumun vazife ve salâhiyeti müeyyi
delerden mahrum bırakılmadığı için İktisadi Dev
let Teşekkülleri bile kurumla işbirliğini angarye 
telâkki etmektedir. Binaenaleyh kanunun hedef 
tuttuğu gayelere ulaşmak iş ve işçi bulma kurum
larını takviye ederek meslek cemiyetleri ve sen
dikalarla birlikte çalışmalarını temin et
mek lâzımdır. Mevcut İş Kanunu ile bu
günkü ihtiyaç karşılanamamaktadır. İş Ka
nununda işçinin tarifi yapılmakta ise de 
4355 sayılı Ticaret ve Esnaf Odaları ka
nununda esnafın tarifi işçileri şaşırtmaktadır. 
Biz meslek erbabı işçi kendisinin ne olduğunu, 
ve nereye, hangi kanuna tâbi olduğunu anlaya
mamaktadır. Esnaf Odalarını kökünden kal
dırmak meslek cemiyetlerini ve sendikaları kuv
vetlendirmek lâzımdır. İş Kanununun birinci 
maddesi, işçiyi şöyle tarif eder. (Bir iş akdi do-
layısiyle başka bir şahsın iş yerinde bedenen ve
yahut bedenen ve fikren çalışan kimseye işçi 
denir. Esnaf Odaları Kanunu ise esnafı şöyle 
tarif eder: İster seyyar olsun, ister dükkânda 
veya bir sokağın bazı mahallerinde sabit bulunsun-
lar, ticareti nakdi sermayesinden ziyade bedenî 
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mesaisine istinadeden ve kazancı maişetini te-
L ine kâfi olacak derecede az olan sanat ve ti
caret erbabına esnaf denir İşte bu iki kanunun 
tarifi bir kimseyi isterse esnaf, isterse işçi yap
maktadır. 

Mevcut esnaf odaları 26 meslek erbabını içi
ne almış, kanun vardır demekte ve cebren kay
detmekte, kabul etıniyenleri de kanım icabı 200 
liraya kadar cezalandırmakta ve ücreti kaydi-
yeleriyle aidat ve cezalarını kanunen icra dairele
rine infaz ettirmek suretiyle tahsil etmektedir. 

îş Kanunu da aynı meslek erbabına işçi de
mektedir. Meselâ, matbaacılar, elektrikçiler, 
bahçıvanlar, deri işçileri, mahrukatçılar, şo
förler, dıvarcılar, badanacılar bazı şehirlerde 
işçi ve bazı şehirlerde esnaf gözükmektedir. İş
çilerin ihtiyaçlarını karşılamak için çıkarılan 
Sendikalar Kanununda esnaf olanlar sendikaya 
giremez kaydı vardır. Kanunlar arasındaki bu 
zıddiyet ve mübayenetin bir an evvel halli için 
Hükümetin bir kanun tasarısı ile Meclise gelme
si lâzımdır. 

Sendikalar Kanununda bir meslek erbabının 
birkaç sendika yapabilir kaydı bulunması da si
yasi roller oynanmasına yol açmaktadır. 

Nitekim bugün Türk işçisinin teşkilâtlanması 
için kurulan sendikaların içine bu politika gir
mektedir. İstanbul'da bazı kimselerin sendika
lara girip Çalışma Bakanlığı teşkilâtına mensup 
imiş gibi hareket ettikleri görülmekte ve aynı 
kimselerin Çalışma Bakanlığı ile hali temasta bu
lunduğu müşahede olunmaktadır. Bu hususta 
Başbakanlığın nazarı dikkatini çekerim. 

Bazı sanayi mıntakalarınm ve bazı fabrika
ların müdürleri; Türk işçisinin fikir hürmet i 
ne, particilik gayretiyle müdahale etmeye ça
lışmaktadırlar. Bu tarzda hareket eden dar gö
rüşlü kimseler işçiyi çalıştığı müesseseden soğut
mak için Türk sanayiine ve onun istikbaline 
feci âkibet hazırlamaktadırlar. Hükümetin dik
kat nazarını çekerim. 

Çalşma Bakanlığının kendi çocukları gibi hi-
, -iye etmeye mecbur olduğu işçilerin; sanat-
' arların hangisinin hukuklarını siyanete teşeb
büse giriştiğini bilmemekteyim. 1800 derece ateş 
karşısında kızgın demiri iki ayağı arasından ge
çirerek, iki eliyle bir maşayı tutarak, hadde
den geçirirken ayağını dağlıyan hangi işçilerde^ 
haberi vardır? 

Çimento ve cam ve şişe fabrikalarında çalı-
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şan işçilerin yuttukları buharın ve tozun ci
ğerlerinde yaptığı tahribata mâni olmak için 
Sağlık Bakanlığı ile hangi teması yapmış! ir? 
Vapurların kötü kazanları ateşi karşısında ve 
mümasili işlerde çalışan hangi işçi mümessille
riyle temas ederek dertlerine çare aramıştır. 12 
ilâ 14 saat emre müheyya tutulup 8 saat iş ve
rildiğinden dolayı 8 saatlik ücret verildiğini bi
len ve aralık nizamnamesi denilen bu nizamna
meyi tashihe imkân yok mudur? 

Bu hayat pahalılığı karşısında işçiler için as
gari yevmiye tesbiti lâzım değil midir? 

Benim bildiğim, Çalışma Bakanlığı, Çalış
ma Bakanlığı değil çalışmıyan Bakanlıktır. Eğer 
böyle devam ederse bütçede para vermeye lüzum 
yoktur. 

İkide birde yeni İş Kanunu ile Meclise gele
ceğini işitmekteyim. Bunun sözde değil, fiiliya
ta getirilmesini beklemekteyim. 

Şurada burada bazı yerlerde gizli maksatla, 
kara düşünceli kimselerin memlekette işçilerimi-
;;in içtimai sarsıntı yaratacağından şüphelendi
ğimizi söylemektedirler. Aralarında bulunmak
la şeref duyduğum Türk işçisinden böyle bir şey 
beklenemez. Bizim işçimiz hiçbir memleket işçi
sine benzemez. 

Onda vatanseverlik vardır, onda milliyetçi
lik ruhu vardır, onda feragati nefs vardır, o 
kanaatkardır; o halimdir, o haklarını meşru 
yollardan istemektedir. Yüksek Meclisten işçi
lerimize selâm ederim. 

SEDAT DİKMEN (İzmir) — Bizim namımı
za da. 

SENİIl l YÜRÜTEN (Devamla) — İşçileri
mize lâyık oldukları haklarının verilmesini bek
lerim. 

HULUSİ ORAL (Denizli) — Arkadaşlar, 
Yüksek Meclisin kendi namına ödev verdiği Ça
lısına Komisyonundaki arkadaşlar size lâyık ol
mak ve sizin bu alanda bütün arzularınızı yeri
ne getirmek ve çalışma hayatında işçi haklarını, 
işverenlerin karşılıklı hak ve vecibelerini, iş yeı 
lerini iş hukukunun ve sanayileşme yollarında 
Türk işçisi ve sanatçısı hakkında endüstri ve 
sağlık tedbirlerini karşılamak hususunda ne gibi 
tedbirler alındığını mahallinde görmek ve onları 
tesbit ederek gelip kanunlardaki noksanları ve 
tatbikıridaki hataları, mahallindeki Türk işçisinin 
dileklerini ve Yüksek Meclise terettüp eden va-
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zifeleri arzetmek için iki ay, Devlet İktisadi Te
şekküllerinin ve hususi teşekküllerin ellerinde bu
lunan yüze yakın iş yerlerini görmeye çıktık. 
Ve sekiz arkadaş tam iki ay dolaştık, işçiler 
dertlerini size arzını bize vecibe olarak verdiler, 
açık konuştular. Bunun için huzurunuza sizi 
fazla işgal etmek için değil, işçilerin size bü
yük ümitlerle candan bağlı olduklarını ifade et
mek için çalışıyorum. Bunlar işyerlerine gir
dikleri andan itibaren siyah gömleklerini çivi
lere asarak işyerlerine girdikleri için yalnız 
ve yalnız Türk enerjisinin müfit olması için 
Türk vakarına uygun olarak çalışıyorlar. 

Arkadaşlarım; bu hususta gurupumuz 150 
sayfaya varan bir rapor verdi. Bu raporla 
her gördüğü iş yerinin hususiyetlerine mev
ki ve mahallinin hayat şartlarına, aldık
ları ücretlerin miktarlarına ve primle
rinin derecelerine, yaşayış tarzlarına gö
re hazırladığı ve mevcut mevzuatın içinde talimat
nameler ve nizamnamelerle mahallerinde doğru
dan doğruya iş yerlerinin alması lâzımgelen ted
birleri, Bakanlığın takibi ile emir vermesi lâzım
gelen hususları, kanun mevzuu olanları da 
ayrıca tesbit etmek suretiyle, bir de mütealâa-
mızı ihtiva etmekte ve bugün bu saatte ikmal de 
ederek, hazırlıyarak alâkalı makama ve Bakan
lıklara tebliğ edilmek üzere, o mercie takdim et
mek üzere hazırlanmış bulunduğumuz için ben
den evvel söyliyen arkadaşlarımızın noksanlar, 
dilekler, tadiller, tashihler ve saire hususundaki 
beyanları üzerinde durmıyacağım. Yalnız işçile
rin vecibe olarak kendilerini tanıtmak iste
dikleri Yüksek Meclise, bu Türk insan ener
jisini işçilerin büyük hassasiyetle ve çok heye
canla size arzını rica ettikleri hususları tebarüz 
ettirmeye çalışacağım. 

Yalnız affmızı rica edeceğim, mevzuu Hasan 
Polatkan arkadaşım bir önerge ile Sayın Hükü
met Reisinden sormuşlardı. Bende Ekonomi, Ça
lışma bütçeleri dolayısiyle bu sahada ücret mik
tarları üzerindeki kısımlar ki; (İşçi demek üc-
rot demektir) bir de sıhhat durumları ki, Sağlık 
v> Sosyal Yardım Bakanlığını ilgilendirir bir de 
i^yorlorinde alınması lâzımgelen emniyet ted
birleri hakkındaki mütalâalarını hülâsa etmeme 
nüsnadenizi rica ederim. 

Arkadaşlar, İş Kanunu maalesef 10 kişiden 
vu^arıya ve mahiyeti icabı bu kanunun tatbi-
kma lüzum görülen yerler diyerek bir defa 
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Türk işçisini iki kısma bölmüştür. Ondan sonra 
tarım işçisini (ki, Adana'ya, Ege'ye, Teke'ye ve 
sair bölgelere akın eden, tabiatin yağmurundan, 
nimetinden mahrum kalmakla iş ariyan tütün iş
çisi, zeytin işçisi, pamuk işçisi gibi işçileri dışarda 
bırakmış olduğu gibi) hava, deniz işçilerini de 
dışarda bırakmıştır. Bundan başka belediye büt
çelerine tahsisat konarak çalıştırılanlar hakkında 
da tatbik edilmemektedir, özel İdare, mülhak 
bütçelcerinde de ayni ahkâm câridir. Demek ki, 
Türk işçisini toplu bir halde mütalâa eden ve on
ların emek ve vaziyetine göre hüküm koymuş 
olan bir İş Kanunu yoktur. 

İşte bu yüzdendir ki; Çalışma Bakanlığı da
ha birinci, ikinci, üçüncü madde ile baştan vurul
maktadır. Eğer bakanlık bazı hükümlerde hata 
ediyor kanunları iyi tatbik etmiyor, diye noksan
lar görüyorsak bu noksanı kanunun kendilerini 
tehdit etmesinde aramalıdır. 

Arkadaşlar; bu İş Kanunu ücret dâvası demek 
değil birşey oldrğu için. ücret ' meselesinde, (32 
nci madde olduğunu zannediyorum) asgari üc
ret tarifesi yapılması bahis konusudur. Fakat 
celbedilen mütahassıslar, memleketin bugünkü 
hayat şartlarına, bir çok bölgelere taksimi icabet
ti ğini görmesine ve anormal zamanın devamına 
binaen halen serbest iş akdine muhalif şekilde 
Hükümetin bu tarifeyi çıkarması doğru olmadı
ğı mütalâasında olduklarından asgari ücret tari
fesinin çıkmasının geciktiğini hususi konuşma
larında anladım. Belki bu bir ekonomi ve sosyo
loji meselesi ama, tatbikat alanında böyle de
ğildir. 

Ücret mevzuunda işçi şöyle olacak; işçi çift
çi gibi toprak sahibi değil, işçi çiftçi gibi alât ve 
edevat sahibi değil, işçi ev bark sahibi değil. 

İşçi; bütün benliğini milletin, âmme menfaat-
larmı da korumakta ve iktisadi bünyeyi takviye 
ve içtimai bünyede temel olmak suretiyle milletin 
endüstri hayatını omuzlarına alan ve istikbalde 
memleket istiklâlini bütün benliğine hasreden ve 
ancak hayatını, fabrikalarda iş yerlerinde gör
mekte olan ve bu yerlere ümit bağlıyan memleke
tin sanatkâr evlâtları demektir. O halde hiz; iş
çilerimizin ücret meselelerini düşünürken kendi 
evlâdlarımızı düşündüğümüz gibi; işçilerimizin ço-
luğuna çocuğuna, okumasını, meslekini, mes
kenini; daha doğrusu yarın gözlerini fâni olarak 
dünyaya yumduğu zamanda cemiyete bıraktığı 
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çoluk çoğunu garanti etmek için ücret hususun
da hassas davranmaya mecburuz, işçi bunu bek
lemekte haklıdır. O, bizim bünyemizde yer alan 
en kuvvetli bir varlık, bir unsurdur. Sayın Baş
bakanın vasati ücret olarak söylediği yevmiye 
240 kuruş rakamı belki İktisadi Devlet Teşekkül-
lerindeki bazı işçiler içindir. 3500 e varan ve bir 
sene evvel 3006 olan iş yerlerinde bu, Devlet İk
tisadi Teşekkülleri ancak üç yüz kadardır. Fa
kat arkadaşlar iş yerlerini ikiye ayırmamız ica-
betmektedir. Birisi, Türk Devletçiliğinin haki
katen iftihar edeceği, hususi işyerlerine nazaran 
iftihar edeceği işyerleridir. Birisi de hususi iş 
yerleridir. Çalışma Bakanlığının Devlet bütçe
sinden aldığı 500 - 600 bin lira ile bu iş yerlerini 
teşkilâtiyle teftiş ve idare edecektir. Bütçede gö
rülen ve geri kalan parası sigortalar tarafın
dan ödenecektir. Bu bütçe ile bu teşkilâtı omuz
larına yüklenen Bakanlık iş yapmaktadır. 

Hususi iş yerlerindeki işçiler de bu yüzden 
pek az ücret almaktadır. 

Arkadaşlar; elimizdeki doneler, daha doğrusu 
Devlet İktisadi Teşekküllerinden aldığımız ra
kamlar vardır. Sayın Nuri Üzsan'ın da dediği 
gibi Devlet İktisadi Teşekküllerinde dahi ücret
te tevhit yoktur, gündelik alan var, saat üze
rine ücret alan vardır, biri diğerine uymaz. Ba
kanlıktan rica ettim, henüz tevhit edemedik, et
me yolundayız, teşebbüsteyiz, dediler. Bu, elem 
verici bir haldir. Vaziyeti hulâsa edeceğim. Ar
kadaşlarım Karabük ve Havza'yı aldılar. Ka
rabük'te işçi ücreti (120 - 200), (230 - 400), 
(430 - 600) dür. Havza'da pahalılık zammı var
ken 100 kuruş temel olarak kabul edilmiştir. 
1946 senesinin sonlarında pahalılık zammı işçi 
ücretinden kalkınca temel 120 kuruş olmuştur. 
Ve bunun üzerinden işçi şöyle tarif edilmiştir. 
Bakınız bu, Devlet İktisadi Teşekküllerinin iyi 
cephesidir. 120, kıdemsiz işçiden başlar. İşçi; 
birinci sınıf işçi, ikinci sınıf işçi, üçüncü sınıf 
işçi olrak ayrılmıştır. Aynı zamanda yeraltı iş
çisi, yer üstü işçisi, tahmil işçisi, tahliye iş
çisi, bir de hazırlama işlerinde çalışanlardır. 
Tafsil etmek uzundur. Bendeniz de bunları 
izah etmiyeceğim. Yalnız Havza'da bir işçi (bu 
ücretli smıf) derecelerine göre 3 liradan 9 lira
ya kadar almaktadır. Fakat yalnız 6 liradan 
sonra alanlar Ali Rıza Arı arkadaşımızın söyle
diği gibi % 6 dır. Hepsini hesap ettim. İşçi
nin yevmiyesi; yeraltı, yer üstü, ağır sanayi, ha-
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l!if sanayi de dâhil ortalama saati 32 kuruştur. 
yn hale göre, biz 8 saatlik bir mesai aldık, gün
de 210 kuruştur, nihayet ayda 70 - 80 lira iş
çiye ücret ödiyeecğiz. Diyeceksiniz ki, prim var
dır. Arkadaşlar, prim İktisadi Devlet Teşek
küllerinde vardır. Fakat bu pirim itası keyfi
yeti ayrıca bir bareme tâbidir. Ama bu baremin 
içinden bugünkü en ileri muhasipler ve hattâ 
Sayıştayuı da ne dereceye kadar çıkabildiğini 
bilineni. Çünkü ben çok uğraştım, bu hesabın 
içinden çıkamadım.. 

Şurası şayanı şükrandır ki, primlerde akort 
işliyen işçilere teşvik primleri vardır. Yalnız 
bu işçiler şunu söylemişlerdir. Biz İktisadi Dev
let Teşekküllerinin bu ücretlerinden ve bu prim 
sisteminden pek de memnun değiliz. Bu prim
ler masa başında oturan Devlet memurlarına ve
riliyor da bazı işçiler sınıfına verilmiyor... Ha
kikaten arkadaşlar bunda biz de, Çalışma Baka
nı da, hepimiz de işçiler kadar müteessir oluyo
ruz. Çünkü istihsal bir küldür. İş yeri tefer-
ruatiylc beraber bir mâna ifade eder. Kanun 
dahi işyerini tei'erruatiyle ve müştemilat iyle be
raber alır. En son mamul bile o teşkilâtın ese
ridir. Onda herbirinin hakkı vardır. Verim 
hususunda mamul da o camianın, o işyeri top
luluğunun hakları vardır. Fakat derecesine gö
re bunların verilmesi bir hak ve hem de kanun
ların icabıdır. (Kâfi kâfi sesleri). Mademki 
Meclisi Âli kâfi diyor o halde sözlerimi kesiyo
rum. Fakat bütün milletin sanatını omuzlarına 
yükliyen işçinin bize söylediklerini ifademe vak
tiniz müsait değildir, derhal keseyim. (De
vam devam sesleri). Fakat rahatsız olan arka
daşımı da rahatsız etmek istemem. (Devam de
vam sesleri). Arkadaşlar; ben hiçbir emir al
madan arkadaşlarımla beraber sırf vicdanımızın 
sesiyle hareket ederek işyerlerini birer birer tet
kik eden ve Havza'da kömür damarlarının alt 
katma inip orada 4 saat ter dökerek her türlü 
tehlikeyi göze alarak Meclis ve memleket için 
dolaşan arkadaşlardan birisiyim. (Devam ses
leri). 

Arkadaşlar; işçi ücretleri bugünkü hayat 
şartlarına, işçi hayat standardına uymıyacak 
kadar azdır. Yalnız Başbakanımın dediği gibi 
maliyete intikal meselesi vardır, ama maliyete 
intikal edecekse, intikal etsin, biz müstehlik 
olarak bu külfeti omuzlarımıza almaya hazırız. 
Evinde sarı benizli, çırılçıplak çocuğunu doyu-
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racak kadar ekmek bulamıyaıı ve ekmek alacak 
kadar parayı bulamıyan bir işçiden biz ne ist i-
yebiliriz? 

işte bizim randıman istediğimi/ İktisadi 
Devlet Teşekküllerinden tam randıman akmı
yorsak, bizden güler yüz, tatlı söz ve ölmive
cek kadar ekmek istiyen işçimize müstahak ol
duğu parayı temin edemeıııekliğinıizde ara m ali
liz. Bu şerait altında onlardan ne beklemeye 
hakkımız olur? 

SENÎHÎ YÜRÜTÜN (istanbul) — Varol, 
varol. 

HULÛSt ORAL (Devamla) — Arkadaşlar, 
bu ücret işleri böyle. 

Sosyal yardım üzerinde fazla durmıyayım, 
kısa keseyim, çünkü ücret esastır. Ne bileyim, 
bir çiftçi olduğum kadar, bu sefer de yüksek 
teveccühünüzle işçiliği de anlamaya çalıştım, an
ladım. 

Arkadaşlar, işçi sabahleyin - bir arkadaşın 
dediği gibi - erken kalkan, üç dört kişilik aile
sini akşam getireceği ekmeğe intizarda bırakan 
ve muhakkak ki, ne sinema, ne tiyatro, ne kü
tüphane düşünen; yalnız ve yalnız ekmeğini 
kazanmak için çalışan bizim kardeşlerimizdir. 
işçileri; istiklâl ve istikbalin en mütekâmil sa
natkârlarına benliğini feda ederek ve benliğini 
o uğura vakfederek, kandi icadettiği makinenin 
esiri olacak kadar, topraksız, meskensiz diyecek 
kadar evleri olmıyan ve istikbalini sanatına bağ-
lıyan işçiler görmeliyiz. Onun için sıhhi durum
larına çok dikkat etmemiz lâzımdır. Sunu ar-
zedeyim ki, arkadaşlar ağır sanayi işleri ara
sında 1400 - 1600 derecei hararet karşısında, dö
kecek teri kalmamış olan insanlar var. Bunlar 
nihayet işyerlerinden ayrılıp da sırsıklam, yağlı 
elbisesini torbaya koyarak dış elbisesini giyerek 
evine giden ve fakat iç ve dış elbiseleri ayın 
torbada birbirinden farksız olan berbart vazi
yete düşen ve fakat başka türlü kurtuluş çaresi 
bulamıyan, bulunduğu işyerinde iş Kanununun 
13 ve 16 ncı maddesi mucibince iş akdinden do
layı müddet verilerek kalması, gitmesi işvere
nin veya onun vekilinin emrine kalan, bizimle 
temastan kaçman, çünkü aksi halde çıkarma 
tehlikesine mâruz bulunan ve bize müracaat et
tikleri zaman faydasını görmiyerek işte bizi çı
kardılar diye mektup yazan, hulasa mukadde
ratı Çalışma Bakanlığının çok az bütçesi dola-
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yısiyle teftişleri ve her türlü alınacak tedbir
leri lâyıkıyle yapamamak ve alamamak yüzün
den mağdur kalan işçinin sıhhi durumları da 
tatminkâr değildir. Hattâ fenadır. Onlar, on
lar makinelerde olmıyan emniyet tedbirleri, as
piratörleri olmadığı için elyaf yutmak suretiyle 
ciğerleri bozulup verem olan, romatizma için
de, zatürre, zatüleenp ve iş kazaları ile işyer
lerinden ayrılıp gitmek suretiyle memlekette ne 
bileyim ne olan arkadşlardan olduğunu unut
mamalıyız. Arkadaşlar; işçi Yüksek Meclisten 
çok şeyler bekliyor. Dert ehemmiyetlidir. Yal
nız insafsızlık yapmıyorum ve yapmıyacağım. 
Çalışma Bakanlığı için vazifesini yapmıyor, di-
yemiyeceğim. Çünkü nihayet elindeki bütçe, 
Ankara Merkezinde olan iş yerlerini teftiş, tet
kik ve mürababe edecek kadar bile değildir. 

Biz eğer iyi randıman, tam bir randıman, 
Türk enerjisi, Türk işrisinin benliğinde ve 
bünyesinde faydalı halde bir kardeş ve bir 
yurttaş olarak tutmak istiyorsak: ben Çalışma 
Bakanlığından ve Yüksek Meclisten şunu rica 
ediyorum. Süratle ve derhal bunlara el uzat
mak, bunları sıhhi durumda, bunları ücret ci
hetinden ve noksan kanunlarım ikmali hususla
rından çok acele edeceğiz. Bu suretle de bun
ları tatbik cihetinden esaslı ve âcil tedbir al
masını rica ve istirham edeceğim. 

Sabrınızı eminim ki, suiistimal ettim. İs
terdim ki, dertleri tamamiylc dökeyim. Fakat 
siz işçiyi benim kadar biliyorsunuz, işçi size, 
bize, Büyük Millet Meclisine doğrudan doğru
ya bağlıdır. Türk işçisi Türk kalmaya, Türk 
ölmeye yemin etmiştir. Bilhassa yukardan ge
len bir ideolojiye teslim olmayacaktır. Aç ve çıp
lak dahi kalsa, çırçıplak olacak ve yalnız, yalınız 
Türküm diye bağıracaktır. 

Dr. SADİ IRMAK (Konya) — Aziz arkadaş
larım, Milletimizin sosyal refahı .için dilekleri
mize elbette hudut ve payan yoktur. Onun için 
burada konuşan arkadaşlarımızın temas ettiği her 
meseleyi Milletimize karşı gösterilmiş bir sevgi 
ve saygı tezahürü telâkki ederim. Bunları tahak
kuk ettirmeye çalışmak her vatandaş için bir 
borçtur. Çalışma Bakam arkadaşımız elbette bu 
hususta ne düşündüklerini burada izah buyura
caklardır. Yalnız ben tek bir noktanın tazvihi 
ve zabıtlara yanlış geçmemesi için söz almış bu
lunuyorum. 

Arkadaşım Sabri Koçer, geçen bütçe muza-
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kerelerindeki tekliflerine karşı verdiği cevap
larda bugüne kadar hiç bir şeyin tahakkuk et
mediğim söylediler. Bu. tarihe karşı bir haksız
lık olur. Çukü bu eserler Sadi Irmak'm değil, 
B. M. Meclisinindir. 

Bunlardan nelerin ve nasıl yapıldığını iki 
cümle ile izah etmeye çalışacağım. Yapılanlar, 
yine tekrar ettiğim gibi, şahsımın değil Millet 
Meclisinindir, şahsımın hiçbir kıymeti yoktur. 

Arkadaşımın bahis buyurduğu, bütçe sene
sini takip eden dokuz ay zarfında bendeniz va
zifede kaldım. Bu müddet zarfında Sigortaların 
amelemize bahşettiği hakların genişlemesi hak
kında kanun yapılmıştır. İş bulma Kurumu mem
leketin birçok yerinde olduğu gibi Zonguldak'
ta da vücuda getirilmiştir, işçi sağlık müessese
leri yine memleketin birçok yerlerinde olduğu 
gibi Zonguldak'ta, da tesis edilmiştir. îşç.i sen
dikaları kurulmuş ve bu kanun güzel eserler 
vermeye başlamıştır. Bilhassa Meclise şükran 
borcumu da eda etmeye mecburum, iş mükellefi
yeti gibi.. Büyük bir zaruret icabiyle iş mükel
lefiyeti hukuk an ve fiilen tamamen kaldırılmış
tır. İhtiyarlık sigortası vait etmiştim, bu kanu
nun hazırlığı en son safhasına kadar gelmiştir. 
Mesul Arkadaşım işi tabiî kendi zaviyesinden 
bir revizyona tâbi tutmak mecburiyetini duy
muştur. Deniz İşçi Kanunun*m 1/4 den fazlası 
bitmiştir. Bütün bunlar dokuz ay gibi bir müd
det içinde yapılmıştır. 

Yapılmasını istediğimiz birşey daha vardı. 
Bu da asgari ücretlerin tesbiti mesel esiydi. Ben 
bunu yapacağım dive vait etmedim, tetkik ede
ceğim dedim. Tetkik ettim entrasan neticeler 
verdi. Evvelâ öyle geldi ki hu lüzumlu ve kolay 
bir iştir. Benim bulunmadığım bir toplantıda ar
kadaşların ve hariçten gelen nrofesör arkadaş
ların; mümkündür gibi bir kanaate varmışlar. 
Ben bu sırada seyahatten dönmüştüm. Arkadaş
lar bir daha toplansınlar, bu ememmiyetli mev
zuu hep beraber bir daha gözden geçirip ko
nuşalım dedim. Toplandık, bu ikinci toplantı
mızda İngiltere'den getirttiğimiz iki kıymetli 
mütehassısla memleketin iş ve ilim hayatında 
tanınmış zevat da bulundular. Görüştük ve uzun 
araştırmalardan sonra şu neticeye vardık ki, 
asgari ücretleri fesbit ederken işçinin lehinde 
düşünmeli veya hiç değilse aleyhinde hareket 
etmemeliyiz. Tabiî Çalışma Bakanı olarak 'be

nim de vazifem mümkün olduğu kadar İşçinin 
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| aleyhinde olan şeyleri yapmamak hiç değilse 

aleyhinde olmıyan şeyleri yapmaktı. Bu itibar
ladır ki bu tetkikim asgari ücretler tesbitinin za
manı gelmediği neticesini vermiştir. Eğer bun
dan sonra gelecek arkadaşlarım başka neticele
re vâsıl olurlarsa onları bu Mecliste bütün kal
bimle tebrik etmek ve desteklemek başlıca va-

I zifem olacaktır. 
Gelelim memurların seviyesi meselesine: Ar

kadaşlar, insan eserini emelinden büyük görür
se bu pek bariz bir belahet olur. Bunu benden 
bekliyecek herhangi bir arkadaş olduğunu zan
netmiyorum. Kendi memur kadrosunun idealle
rine uygun olduğunu hiçbir1 arkadaş iddia ede
cek durumda değildir. Bunu ben de ifade ede
mezdim. Yalnız orada çalışan arkadaşlarımın 
hakkını teslim ve ifade için söylemek mecburi
yetindeyim ki, Çlışma Bakanlığı bünyesi içinde 
yer almış olan bugünkü memur arkadaşların se
viyesi diğer daireler memurları seviyesinin asla 
dununda değildir . Elbette işlerinde daha faz
la temayüz edenleri veya biraz daha tekâmüle 
muhtaç olanları vardır. Ama vasati seviyenin 
diğer Bakanlıkların kadrolarmdaki memurların 
vasati seviyesinden dun olduğunu ifade etmeye 
imkân yoktur. Bu iki noktayı tavzih için huzu
runuzu rahatsız ettim. (Alkışlar) 

ÇALİŞMA BAKANI TAHSİN BEKİR 
BALTA (Rize) — Muhterem arkadaşlar; gece
nin bu geç saatinde ancak müzakeresine vakit 
bulunabilen Çalışma Bakanlığı Bütçesi dolayı-
siyle söz alan muhterem arkadaşlarım 
ehemmiyetli konulara temas buyurdular. 
Bunu Büyük Millet Meclisinin ötedenberi ça
lışma hayatına ve çalışanlara verdiği ehemmiye-

I tin yeni bir tecellisi olarak telâkki etmekteyim. 
Gerçekten muhterem arkadaşlarım, Bakanlığı
mı ve Hükümeti alâkadar eden ve bizi cidden 
meşgul eden esaslı ve ehemmiyetli konulara- te
mas etmişlerdir. Yalnız bu temas görüş zavi-

I yesine göre değişmiştir. Eğer biz, gelecekte 
I yapılacak ve yapılması lâzım gelen şeyleri naza

rı itibara alarak işi mütalâa ettiğimiz zaman 
hakikaten birçok noksanların mevcut olduğu
nu ve hâlâ yapılması lâzmıgelenin ilk kademe
lerinde bulunduğumuzu kabul etmek lâzım ge
lir. Fakat Büyük Millet Meclisinin ilk kurulu-
şundanberi işçi hayatına mütaallik yapılmış 
olanları gözden geçirdiğimiz zaman, bu yapı-

I lanlar bir muvaffakiyet, bir ilerleme teşkil 
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eder. Büyük Millet Meclisi işçi dâvasını ha
kikî mânası ile bu istiklâl mücadelesinde ele 
alınmıştır. O gündenberi yapılanlar ortadadır. 
Bu itibarla, muhterem arkadaşlarımızdan bir 
kısmının hiçbir şey yapılmamış yollu sözler söy
lemelerini yerinde bir mütalâa telâkki edemem. 
Şartların ve imkânların müsaadesi nispetinde 
çalışma sahasında da birçok şeyler yapılmış
tır, fakat kâfi değildir. 

Şüphesiz muhalefetin vazifesi takdir değil
dir. Elbette" ki iyi olanlar, bozuk olanlar üze
rinde sükût ederek noksanları tebarüz ettirecek
tir. Ancak tenkitte bir ölçü olmak lâzımdır. 
yapılması imkânı olduğu ve zamana ve şartlara 
uygun olduğu halde yapılmıyan şeyleri ortaya 
koymak gerektir. Bu itibarla Çalışma Bakan
lığının hiç iş görmediği şeklinde mütalâalar ve 
bilhassa bazı memuriyetleri kastederek arka
daşların ileri sürdüğü tenkitleri yerinde bir mü
talâa olarak kabul etmekte mazurum. 

Muhterem arkadaşlarımızın ehemmiyetle üze
rinde durdukları nokta ücret meselesidir. 

Bugünkü işçi ücretlerinin bugünkü hayat 
seviyesine uymadığı ileri sürülmektedir. Haki
katen bazı bir kısım işçilerimizin almakta olduk
ları ücretler, mücerret mütalâa edildiği zaman 
bu ücretlerin bugünkü hayat şartlarına uyma
dığını kabul etmek lâzımdır. Ancak ücret ba
kımından hükümetten istenen şeyin de vazıhan 
ne olduğunun bilinmesi icabeder. Bir kere, Dev
letin kendi işletmeleri vardır. Elbette devlet 
kendi müesseselerindeki işçilere uygun bir üc
ret, vermelidir. Muhalif Parti adma konuşan 
arkadaşımız Devlet müesseselerindeki ücretle
ri umumi ifadelerle az göstermektedirler. Umu
miyetle Devlet işletmelerinde takibedilen üc
ret; politikasiyle hususi işletmelerde takibedilen 
ücret politikasının mukayese ettiğimiz zaman 
Devlet müesseselerindeki işçilerin çok daha mü
sait durumda oldukları bu bakımdan devletçili
ğimizin bu sahada ehemmiyetli bir başarı kay
dettiği tezahür eder. Ben fazlaca rahatsız etmi-
yeceğim, Ekonomi Bakanının bugün bütçesi mü
nasebetiyle bu konuda verdiği rakamları bili
yorsunuz onları tekrar etmiyeceğim. Bununla 
beraber derhal ilâve edeyim ki Devlet müesse
selerinde takibedilen ücret politikasında da dü
zeltilecek cihetler yok değildir. Bu bakımdan 
muhterem arkadaşımın fikirlerini, yapılması lâ-
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wmgeien bir iş hakkında faydalı tenkitler ola
ra u alıyorum. 

Hususi teşebbüslere gelince hepimizin bu 
nuktada çok vazıh olmamız lâzımdır. Burada 
Devletin müdahale hududu nereye kadar gitme
si lâzımdır meselesi ile karşı karşıyayız. Bugün
kü mevzuat Hükümete; bir asgari ücret tesbit 
etmek salâhiyetini, bir de toplu bir iş halinde ha
kem kurullarına ücreti üzerinde karar ittihazı 
salâhiyetini vermiştir. Bunun dışında olarak üc
retlerin tesbiti için Hükümet olarak bir salâhi
yetimiz yoktur. Buna lüzum var midir, yok mu
dur, imkân var mıdır? 

Arkadaşlar gecenin bu saatinde bu kadar de
rin bir konu üzerinde geniş ve mukayeseli izah
lara girmeye imkân yoktur. Yalnız şunu söyle
mek icabeder. Bugün bizim takip ettiğimiz eko
nomik nizamda işçinin ve iş verenin kendi rıza
ları ile bu ücretleri tâyin etmeleri esastır, ica
beder. Bu itibarla ücret politikasında bir salâ
hiyet ancak ve ancak işçilerimizin son zamla
rı olarak kabul ettiğimiz sendikalar konusuna 
dayanarak teşkilâtlanmaları, toplu olarak işve
renlerle ücret ve mukavele şartlarını tertibet-
mek suretiyle kendi dâvalarını, kendi elleriyle 
halletmek ve halledemedikleri zaman, ancak 
Devletin yardımcı eliyle uzlaştırmak esasını ka
bul etmiş bulunuyoruz. Esasen muhtelif memleket
lerin bugün kabul etmiş olduğu usul de budur. 
Fakat Devletin de bu sahada yapacağı işler var
dır. Meselâ; Devlet de demin arzettiğim gibi 
kendi işletmelerinde ve kendi işçiye uygun bir 
ücret vermeyi istihdaf eden tedbirlerin alınma

sın!, yine bazı memleketlerde tatbik olunduğu üze
re kendi müteahhitlerinin kullanacakları işçiye 
uygun bir ücret verme şartını koymasını, işçi üc
retlerini düzenleyici tedbirler olarak mütalâa 
edebiliriz. Fakat sayın arkadaşlar memleketimiz
de çalışmaya muktedir olanların hepisi için iş 
sahası olmadığına göre Devletin bu türlü ted
birlerinin tam muvaffak olması kabil değildir. 
Böyle bir politikanın muvaffak olabilmesi için 
her şeyden evvel iş sahasını genişletmek lâzım
dır. Biz eğer memleketinde- çalışma kabiliyetin
de olanların büyük bir kısmına iş sağlayamaz
sak bu yolda yapılacak teşebbüsün akamete uğ
ramasını peşinen kabul etmek lâzımdır, zira iş
çi ile iş verenin arasındaki münasebet karşılık
lı anlaşmaya dayanır. Bu itibarla bu türlü yar

dımcı tedbirlerin muvaffakiyeti sahasının geniş-
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iemeşine ve işçilerimizin kendi aralarında teşki
lâtlanarak toplu mukavelelerle çalışacak muay
yen şartları ve icapları kabul ettirecek bir du
rum;; gelmelerine bağlıdır. 

NURİ ÖZSAN (Muğla) — Nasıl olur, müey
yidesi var mıdır? 

ÇALIŞMA BAKANI TAHölN BEKİK BAL
TA (Devamla) — Müeyyidesi şu şekildedir. Bir 
defa işçilerle iş verenler kendi aralarında kurum
lar meydana getirecekler. Bu kurumlar mukavele 
şartlarını kül halinde tesbit edecekler, birbirle
riyle temas edecekler. Aralarında ihtilâf çıktığı 
zaman ait olduğu merci hakem olacaktır. Bu
nun dışında filân müesseseye şu ücreti verecek
siniz diye empoze etmiye bir salâhiyetimiz yok
tur. Benim arzetmek istediğim budur. 

Asgari ücret meselesine sayın arkadaşım Sadi 
Irmak temas ettiler ve hakikaten tetkik ettirmiş
lerdir. Bilhassa asgari ücret konusunu kendi ha
yatında tecrübe eden İngiltere'den getirdiğimiz 
mütahassıslar da bu tetkika katılmamışlardır. 
tetkik etmeyi mütahassıslar şimdilik bunu bize 
tavsiye etmemişlerdir. Bunun için muhtelif se
bepler gösterilmiştir. Bir defa memleketteki iş 
yerlerini iktisadi incelemeye tâbi tutmak lâzım
dır. İkincisi, memlekette hakiki bir fiyat istikra
rı olması lâzımdır, işletmeler arasında münase
bet bulunmalıdır, iş verenlerin hakikaten asgari 
ücrete riayet edeceklerine dair kanaat getirmek 
lâzımdii*. 

Kontrol teşkilâtının işliyebilmesi lâzım; 5. 
Ve nihayet bu asgari ücretin tesbit edecek 

merciin her türlü siyasi tesirden azade kalarak 
çalışacak heyetler halinde olması lâzım, 6. 

Bütün bu şartlar memleketimizde halen mev
cut olmadığı, fiyatlarda umumi bir istikrar sağ
lanmadığı içn ve işletmeden işletmeye, mıntaka-
dan mmtakaya farklar bulunduğunu nazarı iti
bara alarak şimdilik bu işin kabili tahakkuk ol

madığı neticesine vardık. Mamafih kabul üzerin
de çalışmaktayız. Kabul buyrulur ki, asıl me
sele işçilere asgari ücret vermek dâvası değil uy
gun ücret verme davasıdır. 

Arkadaşlar, ücret meselesini ayni zamanda 
bir maliyet dâvası olduğu hepinize malûmdur. 
Hepiniz bilirsiniz ki, maliyet üzerine menfi tesir 
yapacak bir kararın gelişigüzel alınması müm
kün değildir. Bilhassa Devlet Müesseselerindeki 
işçilerimize verdiğimiz paranın gönlümüzün iste
diği miktarda olmadığı muhakkaktır. Hükümet 
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olarak düzeltici tedbirlere başvurmak ta vazife
dir. Fakat bu sahaya ancak tedricen gidilebilir. 

Bu vesile ile belirteyim ki, son Halk Partisi 
Kurultayında ücretli hafta tatilini kararlaştır
dık. Bunun tetkikini yapmaktayız. Yakında 
şartları ve şekli hakkında bir kanunla huzurunu
za geleceğiz. Bu suretle bugün çalışmakta olan 
vatandaşlara ücretleri bakımından ehemmiyet
li bir zam temin etmek mümkün olacaktır. 

Arkdaşlar, iş yerlerine mütaallik ve teftiş 
ve murakabe faaliyetinin kifayetsizliğinden bah
settiler, hakları vardır. Fakat bu bir nevi iş yer
lerinin murakabesi ve teftişi dâvası her şeyden 
evvel teşkilâtın genişliği davasıdır. 

Fakat bundan daha mühim olarak i§ yerleri
ni murakabe edecek elamanların iş yerleri hak
kında yeter derecede bilgili olmaları ve kabiliyet
leri davasıdır. 

Fakat arkadaşlar, iş yerlerinin Devletçe iyi 
bir murakabesi dahi bu iş yerlerinin düzenlenme
sine kâfi gelmez. Bizzat işverenlerin iş yerleriyle 
ve işçilerle lâyiki ile alâkadar olması başta gelir. 
Bu da anlayışlı işletmelerin işidir. Bu bakım
dan ehemmiyetli noksanlıklar bulunduğunu ka
bul etmeliyiz. Bakanlığım şimdiye kadar elde 
ettiği sonuçları göz önünde tutarak mesaisini 
önemli merkezlere teksif edip daha verimli neti
celer sağlamaya çalışacaktır. Bittabi arkadaş
ların öne sürdükleri tenkit ve mütalâaları önem
le nazarı itibara alacağız. 

Arkadaşlarımızın ileri sürdükleri çalışma teş
kilâtının iyi çalışmadığımızdan değil elamanla
rın az olmasındandır. İstanbul'da mevcut 2 000 
iş yerini teftiş decek 12 müfettişimiz vardır. Bu 
yerleri muntazaman murakabe edecek vasıtaları 
ve bilhassa İş Kanununun çeşitli bilgiyi icabetti-
ren konularını lâyikiyle başaracak elamana he
nüz malik değiliz. Bununlaberaber mevcut 
teşkilâtımızda en çok ehemmiyet verilmesi lâzım-
gelen mütalâalara teksif ederek bu işi başarma
ya çalışacağız. 

Muhterem arkadaşlarım; işçi mümcessilleri 
durumuna temas ettiler bunlar bizim de kabul 
ettiğimiz noksanlarımı/dır. Bilhassa iş ihtilâf
larının halli bakımından bugünkü normal adlî 
usulün kifayetsizliğini kabul etmekteyiz. Taraf
lar arasında tahaddüs eden münferit ihtilâfların 
idari müdahale suretiyle halledilmesi mümkün 
değildir. Bu hususta yapabildiğimiz sadece dos
tane tavassutlardır. 
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İşverenlerle, işçiler arasında ihtilâfları ı 

ve amelenin hukukunu teinin etmek için ileri 
memleketlerde tatbik edilen iş mahkemelerine 

benzer esas ve usuller üzerinde çalışıyoruz. 
Arkadaşlarımız İş Kanunlarının kifayetsizli

ğine temas ettiler. Muhterem arkadaşım Sadi İr
mak bu sahada Bakanlığın sari'ettiği mesaiyi be
littiler. Bu mesaiyi yakında bir neticeye vardı
rıp Hükümete sunacağımızı tahmin etmekteyiz. 

Arkadaşlarım, işçi sigortalarına temas ettiler, 
Hulusi O rai arkadaşmıız kurumun mesaisini ve 
gelişmesini takdirle ifade ettikten sonra bazı 
düzeltilecek noktalara da temas ettiler. Bilhassa 
maluliyet Baremi üzerinde durdular. Fakat şim
diye kadar maluliyet Bareminin çıkmaması Ba
kanlığın veya teşkilâtının az çalışmasından ileri 
gelmiştir. Maluliyet baremi işi çok muğlâk bir 
meseledir, benden evvelki arkadaşlarmı bunun 
üzerinde büyük gayretler sari'etınişlerdir, hazır
lanan Tüzük Şûrayi Devlete gönderilmek üzere 
Başbakanlığa sunulmuştur, bu suretle mesele de 
hal yoluna girmiş bulunmaktadır. 

İhtiyarlık sigortası hakkındaki kanun tasarısı 
hazırlanmıştır. Yakında Büyük Meclise sunaca
ğız. 

İş ve İşçi Bulma Kurumu daha yeni kurul
muş bir teşkilâttır, kâfi derecede başarı temin 
edemediğini kabul etmekteyiz ve bu itibarla 
önümüzdeki yıllarda daha iyi çalışmak için ted
birler alıyoruz. 

Arkadaşlarımız işçi meskenleri dâvasına te
mas ettiler. j 

Arkadaşlar, işçi meskenine gelince: umumi
yetle memlekette mesken dâvası ile ilgilidir. Şüp
hesizdir ki, Devletin her işletme için mesken yap- | 
tırması bahis mevzuudur. Devlet Ancak kendi 
işçileri için ev yapabilir. Fakat herşeyden evvel 
bu, işletmelerin malî imkânlara bağlı olduğunu 
da kabul etmek lâzımdır. Bu itibarla bu sahada j 
tedrici başarılar mümkündür. Şimdiye kadar 
bu sahada Devlet işletmelerini yapılanları ve im
kân elverdikçe daha da ileri adımlar atacağını 
Başbakan bundan evvelki bir soru münasebetiyle 
bu kürsüden söylemişlerdir. 

Gerek Devlet müesseselerinde ve gerek hususi 
müesseselerde işçilerin gıda ve sair ihtiyaçları 
hakkında ileri sürdükleri mütalâalar üzerinde 
durmaklığmız tabiîdir. 

Senihi Yürüten arkadaşımız kanunlarunız | 
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arasındaki bazı telıalüflere temas ettiler bu nokta 
bizi de işgal eden bir noktadır. Bilhassa esnaf 
ile işçi arasındaki hududun tâyini üzerinde ehem
miyetle durmak lâzmıdır. Bu noktalarda kısmen 
mevcut mevzuatın tadilini icabeden cepheleri de 
vardır. Bunu temine çalışacağız. 
- SENİHİ YÜRÜTEN (İstanbul) — Teşekkür 
ederim. 

ÇALŞMA BAKANI TAHSİN BEKİR BAL
TA (Devamla) — Sayın arkadaşlar; Zannediyo
rum ki; arkadaşlarımız tarafından ileri sürü
len konulara temas etmek suretiyle kâfi izahat 
arzettim. 

İşçi yurttaşlarımızın emin olmaları lâzımdır 
ki; Büyük Meclis ve onun Hükümeti işçi dâvasını 
en esaslı dâvalardan biri telâkki etmektedir. Ko
nu üzerinde bir baknndan elimizden geldiği ka
dar çalışıyoruz, fakat herşeyi de yapdığunızı id
dia etmemekteyiz. Bu konu başarılanla tarafları 
pek takdir celp etmiyen fakat başarılmıyanları 
ise ilgililerin haklı ıstıraplarını ve memnuniyet
sizliğini mucip olan bir sahaya taallûk etmekte
dir. Çalışma sahasında da şimdiye kadar alınmış 
olan neticeleri azımsamaya mahal yoktur. Ancak 
bu çetin dâvada daha çok mesai sarfetmek sabırlı 
ve devamlı çalışmak mecburiyetindeyiz. 

Fakat bu sahada başarı zaman, imkân ve 
şartlara bağlı bir keyfiyettir. Bunu elbette yük
sek heyetiniz takdir buyurur. (Alkışlar). 

NURİ ÖZSAN (Muğla) — Muhtelif müessese
lerin kendi hususi kanunlarına göre sosyal san
dıkları vardır. Acaba bunlar arasında bir tesanüt 
vücuda getirmek ve fayda görüyorlar mı, bu hu
susta esaslı bir teşebbüse geçmişler midir? 

ÇALIŞMA BAKANI TAHSİN BEKİR BAL
TA (Rize) —• Evet vardır. Bu, bakanlığımızın da 
yakından nazarı dikkatini celbetmiştir. Teşeb
büsümüz mevcuttur, icabederse bunun için de bir 
kanun tasarısı getireceğiz. 

N'FRİ ÖZSAN (Muğla) —• Buna dair bir 
düşünceniz varandır? 

ÇALIŞMA BAKANI TAHSİN BEKİR BAL
TA (Devamla) — Onu arkadaşlar mütalâa et-
etmektedir. Bizimde nazarı dikkatimizi celbeden 
noktalar vardır, icabederse bir kanun tadiliyle 
huzurunuza geleceğiz. 

BAŞKAN — Bölümlere geçilmesini kabnl eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bakan ödeneği 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Aylıklar 
BAŞKAN —• Kabul edilmiştir. 
1 lizmetiiler ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geçici hizmetliler ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Temsil ödeneği 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geçici tazminat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge
reğince yapılacak zamlar ve yar
dımlar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4644 ve 4805 sayılı kanunlar ge
reğince ödenecek emekli keseneği 
karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Merkez büro giderleri 
BAŞKAN —- Kabul edilmiştir. 
tiler büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret ve 
giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Kira karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Taşıt giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince ya
pılacak tedavi giderleri ve yol
lukları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
İç kongreler giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Milletlerarası kurumlara katılma 
payı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
3008 sayılı Kanunun 89 ncu mad
desinin uygulama giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
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912 001 

141 360 

1 

2 ±00 

21 852 

36 000 

50 885 

31 000 

36 500 

22 000 

25 000 

50 000 

7 000 

145 001 

8 000 

5 000 

152 000 

200 

Lira 
50 000 Y'aym işleri 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
928 Yabancı uzman ve hizmeti ileriy

le tercümanları ücret ve gider
leri 69 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

929 Temsil giderleri 3 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

930 Kurs giderleri 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

931 Geçen yıl borçları 620 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

932 1945 - 1946 yıllan borçları 730 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

933 4837 sayılı Kanunun 13 ncü mad
desinin (A) fıkrası gereğince İş 
ve İşçi Bulma Kurumuna 500 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Arkadaşlar masraf bütçesi bit
miştir. Yalnız elliyi mütecaviz imzalı bir önerge 
vardı ve bunu Bütçe Komisyonuna havale etmiş
tik, raporu gelmiş bulunuyor. Masrafa taallûk 
ettiği için bunu da okutacağım ve reyinize arz-
edeceğım. 

Ankara, 29 . X I I . 1947 
Yüksek Başkanlığa 

Maliye Bakanlığı 1948 yılı Bütçesinin görü
şülmesi sırasında Bolu Milletvekili ihsan Yalçın 
ve 51 arkadaşı tara tından verilmiş olan ve yük
sek tahsil merkezlerinde barınacak bir yer bul
makta güçlük çeken Yüksek öğretim öğrencile
rini barındırmak ve bunların okuma, çalışma ve 
toplanma yer ve vasıtalarını sağlamak ıuaksa-
diyle ve (Türkiye üniversite Sitelerini Yapma 
Kurumu) adiyle kurulmak üzere müracaatını 
yapmış olduğu bildirilen bir derneğe en az 
50 bin liralık bir yanlım ödeneğinin verilmesini 
teklif* eden önerge vâki olan talebimiz üzerine 
Kamutayca Komisyonumuza tevdi buyurulinak
la önerge sahiplerinden Bolu Milletvekili İhsan 
Yalçın ve Maliye Bakanlığı adına Bütçe ve Malî 
Kontrol Genel Müdürü hazır oldukları halde in
celeni]) görüşüldü. 

Yapılan görüşmelerde 
a) Önergenin de okunmasından anlaşılaca

ğı veçhile bu derneğin kurulması için henüz mü
racaat olunduğu, binaenaleyh, daha kuruluş dev
resinin başlangıcında bulunduğu; 
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b) 

«lığı; 
e) Henüz kamu yararına 

duruma girmediği; 
d) Derneğin ancak adından anlaşılan ga

yesini ne suretle sağlıyacağına dair Komisyo
numuzda bir kanaat belirmediği; 

e) Komisyonumuzca bağlanmış olan Bütçe 
de bir karşılık bulmanın da mümkün olmadığı; 

Sonucuna varıldığından teklifin kabulüne 
imkân görül cm iverek reddine karar verilmiştir. 

Kamutayın onayına arzedilmck üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Mardin 
R. Erten 

Sözcü 
Ankara 
M. Eriş 

Kırşehir 
Ş. Torgut 

Başkan vekil i 
Diyarbakır 
1. Tl. Tigrel 

Kâtip 
Ankara Kastamonu 

F. Övmen M. Akalın 
Niğde 

Rifat Gürsoy 
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relerin 1948 yılı giderleri için bağlı (A) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere 1 243 503 197 
lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler ... Etmiyenler ... Çoğunlukla ka
bul edilmiştir. 

BAŞKAN — Varidat Bütçesinin tümü hak
kında söz istiyen var mı? Bölümlere geçilmesini 
kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

/ / — Gelir Bütçesi : 

MADDE 2. — Devlet Bütçesine giren dai
relerin 1948 yılı giderlerine karşılık olan gelir
ler bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
1 115 600 000 lira tahmin edilmiştir. 

İHSAN YALÇİN (Bolu) — Muhterem ar
kadaşlar, uzun konuşmıyacağım, gayet kısa ko
nuşacağım. t 

Bütçe Komisyonu, takririmizi reddetmek 
için beş tane sebep zikretmektedir. Benim ka
naatimce. bu beş sebebin dört tanesi parayı ver
memek için hazırlanmış şeylerdir. Asıl hakikî 
sebep beşinci sebeptir. Çünkü öyle bir vaziyete 
gelmiştir ki, takririmiz Komisyona gittiği za
man Bütçe kapanmıştı. Bütün tahsisat her ta
rafa tevzi edilmişti. Bugün bu paranın karşılığını 
teklif etmek bizim için mümkün değildir. Yal
nız takririmizin kıymetini muhafaza etmek için, 
benimle beraber takrire imza eden hiçbir arka
daştan izin almadım, eğer burada bulunan ar
kadaşlar izin verirlerse takririmi geri alıyorum. 

Yalnız Bütçe Komisyonu arkadaşlarımız ha
zırladıklar bütçenin sağa sola kımıldamaması için 
çok gayret sarfetmektedirler. Biz de gelecek defa 
bundan daha kalabalık imzalı önerge ile gelip 
bu parayı elinizden zorla alacağız. (Gülüşme
ler). 

BAŞKAN — Raporu oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiş
tir. 

1948 Yılı Bütçe Kanunu 

MADDE 1, — Devlet Bütçesine giren dai-
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169 300 000 

31 000 000 

1 Kazanç Vergisi 
BAŞKAN — Kabul edildi. 

2 Hayvanlar Vergisi 
BAŞKAN — Bir önerge var okutuyorum. 

B. M. M. Başkanlığına 
Gelir Bütçesinin birinci kısmında yazılı ve 

birinci grup vergilerden Hayvanlar Vergi
sine dâhil bulunan "Diğer hayvanlar., namı 
altındaki altı milyonluk verginin alınmaması 
ve Bütçede bir lira olarak tesbiti teklifimizi, iç
tüzük'ün 127 nci maddesi hükmüne uyarak 
arzederiz. 

Denizli Milletvekili Burdur Milletvekili 
Reşad Aydmylı Ahmet Ali Çınar 

BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI RTZA ER
TEN (Mardin) — Arkadaşlar. 2897 sayılı Hay
vanlar Vergisi Kanununu tadil eden 3343 numa-. 
ralı Kanunun hükmünü değiştiren bir önerge
dir, bu. 

Yukarda arzettiğim kanun mucibince; ko
yunlardan, keçilerden, develerden, atlardan, 
mandalardan muayyen bir vergi alınır. Bu öner
ge, büyük baş hayvanlardan alınmakta olan ver
ginin kaldırılmasını tazammun etmektedir. Büt
çe Komisyonu, esaslı bir kanunun tadiline gi
den bu şeyi muvafık görmedikten başka zaten 
127 milyon gibi bir açığı istikrazla kapanacak 
olan bir bütçeden bu suretle 6-5 milyon gibi bir 
miktarı indiren bu önergenin reddini muvafık 
görmektedir binaenaleyh bu önergenin reddini 
istirham etmekteyiz. 
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BAŞKAN — Arkadaşlar, esasen verilen öner

ire 50 imzalı değildir. Gelirin eksiltilnıesini 
mucip olacak şekilde hazırlanan bir önergenin 
50 imzalı olması lâzımgelir. Bu itibarla mevkii 
muameleye koymıyaeağım. 

2 nci bölüm aynen kabul edilmiştir. 

B. Lira 
3 Veraset ve intikal vergisi 2 200 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4 Maden resimleri 1 500 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
5 Gümrük vergileri 100 220 000 

BAŞKAN - - Kabul edilmiştir. 
6 Muamele vergisi 234 000 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
7 Dahilî istihlâk vergileri 42 200 000 

BAŞKAN - - Kabul edilmiştir. 
8 Su ve kara av vergileri 1 800 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
9 Nakliyat vergisi 1.4 000 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
10 Sefinerler vergisi 150 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
11 Damga resmi 28 000 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
12 Tapu harçları ve kaydiyeler 8 500 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
13 Mahkeme ha re] an 4 700 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
14 Pasaport, kançılarya Are ika

met tezkeresi harçları 2 000 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

15 Noter harçları 1 750 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

16 Diğer harçlar 50 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

17 Hayvan sağlık zabıta resmi 100 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir-. 

18 Tütün, tuz, çay, ispirto ve is
pirtolu içkiler ve revolver, fi
şek ve patlayıcı maddeler, kib
rit ve çakmak 51 1(57 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

19 Oyun kâğıdı 100 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

20 Devlet ormanları gelirleri 250 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
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kiraları ve ecri-

22 

26 

27 

28 

2!) 

30 

31 

33 

34 

35 

36 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

46 

Gayrimenkul 
misilleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Menkul ve .Gayrimenkul mal
lar satış giderleri 10 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Darphane ve Damga Basımevi 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Resmî basımevleri geliri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Resmî okullar gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Sulama idareleri gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Radyo geliri 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Diğer kurumlar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Millî Piyango geliri 8 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Fenerler gelirleri mukabili alı
nan 

— Kabul edilmiştir. 
sigorta şirketlerin-

BAŞKAN 
Mükerrer 
den alman 
BAŞKAN 
»Sözleşmesi 

Lira 

950 000 

350 000 

150 000 

85 000 

75 000 

180 000 

800 000 

500 000 

000 000 

80 000 

500 000 
— Kabul edilmiştir. 
gereğince Musul 

petrollarmdan alınan 2 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Hazine muameleleri gelirleri 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Kıymetli kâğıtlar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Muayyen giderler karşılığı ge
lirler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Eski alacaklar 10 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Cezalar 7 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Çeşitli gelirler 11 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
İktisadi Buhran Vergisi 93 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Muvazene Vergisi 67 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
2456 ve 2672 sayılı kanunlar ge
reğince gümrüklerde kullanılan 

450 

850 

300 

200 

850 

600 

000 

500 

000 

000 

000 

000 

000 

000 

000 

000 

000 

000 
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bazı kâğıt]ara yapıştırılan sa
vunma pulu gelirleri 300 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

47 Tekel maddelerinden alman Sa
vunma Vergisi 9.1 393 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

48 Posta, -telgraf müraseleleriyle 
telefon abone bedellerinden alı
nan Savunma Vergisi 3 500 000 
BAŞKAN - - Kabul edilmiştir. 

49 Binalardan alman Savunma 
Vergisi 4 000 000 
BAŞKAN - - Kabul edilmiştir. 

50 Tayyare resmi 7 000 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

51 Hava Kuvvetlerine Yardım 
Vergisi 43 000 000 
BAŞKAN Kabul edilmiştir. 

52 4385 sayılı Kanun gereğince şe
kerden alınan ek istihlâk Ver
gisi 41 000 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

53 3/4636 sayılı Bakanlar Kurulu 
karariyle onanan 658 sayılı Ko
ordinasyon Kurulu kararı gere
ğince ithal mallarından alına
cak prim 15 000 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

BÜTÇE KOMıSYONU BAŞKANI KİZ A EK
TEN (Mardin) —• Müsaade ederseniz bir tashih 
var. 

Geçenlerdeki toplantıda Yüksek Kamutay 
tiftik derneğine ait bulunan 10 250 lirayı kaldır
dı ve öbür taraftan Yardım Cemiyetine verdi. 
2 500 lira fark edecekitr. Clelir kısmına ilâve edil
melidir. 
BAŞKAN —• Bu komisyon tarafından tashih 

edilmiş ve masraftan düşülmüştür, o suretle Yük
sek Kamutayın oyuna sunulacaktır. Gelirle ili
şiği yoktur. Gelir bütçede ne ise o olacaktır. 

(Madde 2 tekrar okundu). 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-
cynler... Kabul edilmiştir. Bundan sonraki mad
delerden birisi hakkında verilen 50 imzalı bir 
önerge Bütçe Komisyonunda bulunmaktadır. Bu 
önerge henüz tetkik edilip karar verilmemiştir. 
Binaenaleyh bu maddeyi ve gerek bundan son

raki maddeleri bugün akşam yapacağımız birle
şimde müzakere edeceğiz. Bundan başka arka
daşlar, masraf bütçesi ile gelir bütçesini tamam
lamış olacağız. Mütaakip maddeler bugün yapı
lacak olan başka oturumda halledilecektir. An
cak bundan başka iki tane önerge verilmiştir. 
Bunlardan birisi Tarım Bakanı, diğeri de Ulaş
tırma Bakanı tarafından verilmiştir. Bu önerge
leri okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Ulaştırma Bakanlığına bağlı Devlet Demir

yolları, Devlet Denizyolları, Devlet Havayolla
rı ve P. T. T. Genel Müdürlükleri bütçelerinin 
de konuşulmasına müsaade buyurulmasım arz ve 
teklif eylerim. 

Ulaştırma Bakanı 
Ş. Koçak 

Yüce Başkanlığa 
Orman Genel Müdürlüğü Bütçesinin de görü

şülmesine Yüce Meclisin izin vermesini rica ede
rim. i 

Tarım Bakam 
T. Coşkan 

(Devam devam sesleri). 
BAŞKAN — Arkadaşlar müsaade buyurun. 

Bugün öğleden sonra yapacağımız başka bir 
birleşimde Bütçe Komisyonunun geri kalan mad
delerini konuşuruz. Şimdi teklif edilen bu büt
çeleri çıkaralım, (Reye sesleri). 

Teklif edilen bu. Katma Bütçelerin gündeme 
alınmasını ve müzakere edilmesini oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

3. — Devlet Demiryolları ve Limanları İşlet
me Genel Müdürlüğü, 1948 yılı Bütçe Kanunu ta
sarısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/250) [1] 

BAŞKAN — Devlet Demiryolları ve Liman
ları 1948 yılı bütçesine geçiyoruz tümü hakkın
da mütalâa var mı? 

KEMAL ZEYTÎNOĞLU (Eskişehir) —Muh
terem arkadaşlar; Demokrat Parti Devlet De
miryolları ve Limanları işletme Genel Müdür
lüğü 1948 yılı Bütçesi hakkındaki görüşlerini 
aşağıdaki şekilde arzetmeyi bir vazife bilir. 

Bütçe tasarısının iyice tetkiki sonunda der-

[1] 15 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır, 
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hal denilebilir ki, bu Umum Müdürlük, fev
kalâde ahvalin mazereti ve vesilesi altında bir 
âmirler ve müfettişler Umum Müdürlüğü ha
line inkılâp etmiştir. Filhakika, kitabın 60 ncı 
sayfasından itibaren kadro cetvellerini gözden 
geçirecek ve iddialarımıza nazaran en gayrimü-
sait daireleri misal alacak olursak şu neticeye 
vâsıl oluruz: 

Malzeme dairesinde 46 memur, 35 âmir, 
Zatişleri dairesinde 49 memur, 37 âmir, hasılat 
dairesinde 250 memur 97 âmir. Bu üç dairede 
çalışan 514 hizmetlinin 345 inin memur ve 169 
uun âmir olduğu neticesine varırız. Bu da bize 
Devlet Demiryollarında iki memura bir âmirin 
isabet ettiğini gösterir. Esasen gerek Umum 
Müdürlük, gerekse merkez daire reisliklerinin 
üçer, dörder muavinlerinin bulunuşu ilk hamle
de nazarı dikkati çekmektedir. 

Müfettişlere gelince: Yol, cer ve hareket da
irelerinde müfettiş unvanını taşıyan ve hakiki 
müfettişlik vazifesini yapan müfettişler dışında 
25 müfettiş, 33 birinci sınıf müfettiş, 52 ikin
ci sınıf müfettiş, 23 yardımcı olmak üzere ceman 
128 müfettiş daha vardır. 

Yol Dairesinde -10 yol başmüfettişi, 18 bi
rinci sınıf yol müfettişi, Cer dairesinde 12 cer 
başmüfettişi, 8 birinci sınıf cer müfettişi, 35 
ikinci sınıf cer müfettişi, hareket dairesinde 
13 hareket başmüfettişi, 26 birinci sınıf hare
ket müfettişi, 54 ikinci sınıf hareket müfettişi 
mevcuttıuır. 

Bütün bu müfettişlerin yekûnu ise 284 ü bul
maktadır. Dolgun bir teftiş heyeti kadrosu ve 
yol, cer, hareket müfettişliklerinin mevcudiyeti 
karşısında diğer müfettişlerin ne iş yaptklarmı 
anlamak biraz güçtür. Şu halde ne heyeti tef-
tişiyenin fazlalığı veya merkez dairelerindeki 
başmüfettiş, birinci sınıf müfettiş, ikinci sınıf 
müfettiş ve müfettiş yardımcılarının lüzumsuz
luğunu kabul etmek zaruridir. Bundan da vel
vele ile ilân edilen Umum Müdürlük kadroların -
daki tensikatın yalnız küçük memurlarla işçile
re inhisar ettirildiği kolayca anlaşılabilir. 3 000 
müstahdemini tasfiye işinin nasıl gayriâdil bir 
şekilde icra edilmiş olduğunu görmekle takip edi
len politikanın insafsızlığını belirtmiş olduğumu
za kaniiz. 

Muhterem arkadaşlar; Devlet Demiryolları 
İşletmesinin bir bakıma âmme hizmeti gören ve 
fakat diğer bakımdan bir işletme karakteri taşı-
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yan bugünkü haliyle verimli ve rasyonel bir şe
kilde çalıştığını iddia ve ispat etmek mümkün 
değildir. Her ne kadar Umum Müdürlüğün Sa
yıştay da hesapları bir tetkika tâbi tutulmakta 
ise de bu ancak şeklî bir murakabe sayılabilir. 
Gerek Bakanlığın, gerekse Genel Müdürlüğün 
arzettiğimiz cihetten kendisine bir mesnet bul
ması gayrikabildir. işletmelerin verimli çalışıp 
çalışmadıkları, yani az külfet ve emekle daha 
iyi neticeler alınmasını sağlamak maksadiyle iş
letme yönünden esaslı bir murakabeye tâbi tu
tulması zaruridir. 

Sayın Ekonomi Bakanının Devlet İktisadi 
Teşekkülleri için Büyük Millet Meclisince ge
rekli murakabenin yapılabilmesini t emmen ha
zırlattığını ifade buyurdukları işletme muraka
besi sistemine bu müessesenin de ithali lüzumlu 
ve faydalı olur kanaatindeyiz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Devlet Demiryollarının bugünkü tarifeleri 

eski esaslara istinat etmektedir. Zamanla bir 
takım tadilât yapmak suretiyle ihtiyacın karşı
lanması düşünülmüş ise de, yeni esaslara rabet-
etmek zarureti aşikârdır. Bilhassa son yıllarda 
eşya fiyatları arasındaki münasebetlerin değiş
mesi, millî ekonominin ayarlanması arzusu kar
şısında mevcut tarife isisteminin hüviyetinden 
beklenilen neticeyi veremiyeceğine işaret etmek 
yerinde olur. 

Hesap işlerinin makineleştirilmesi de ayrıca 
üzerinde durulacak bir noktadır. 

Başka memleketlerdeki ton kilometreye isa
bet eden kömür miktarına nazaran bizdeki fazla
lığın sebepleri araştırılmalı ve bütün güzergâh
taki su tasfiyeleri işine ehemmiyet atfolunma
lıdır. 

Demiryollarında tek tipe bağlanmak lâzım
dır. Yani norm meselesinin çok mühim rolü 
vardır. Bu takdirde hatların değiştirilmesiyle 
aynı dingil sıkletinde lokomotifler kullanmak 
mümkün olacaktır. Halen çok iptidai bir şekil
de olduğuna şüphe olmıyan emniyet tesisatının 
ıslahı ile sürat ve tasarruf elde etmek imkân dâ
hiline girecektir. 

Rampalardaki meyil ve güzergâhtaki kurb-
lerin, nısıf kuturlarının değiştirilmesi de süra
tin sağlanmasında âmil olacaktır. 

Kömür fiyatlarının artırılacağına göre yirmi 
altı milyon liralık kömür tahsisatının kâfi gelmi-
yeceğini hatırlatmak isteriz. 

820 — 
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Yolcu tehacümü karşısında başka tip vagon

lar siparişi ve mevkiler arasındaki nispetin de
ğiştirilmesi suretiyle izdihamın kısmen önüne ge
çilebileceğine kaniiz. 

Muhterem arkadaşlar; memleketimizde ilk 
defa en fazla işçiyi bünyesinde toplıyan müesse
se Devlet Demiryolları Umum Müdürlüğüdür. 
Fakat ne yazıktır ki, bugüne kadar bunların 
ne mesken meselesini, ne de sağlık işlerini hal
ledebilmiş değildir. 59 bin ailenin 240 bin va
tandaşın mukadderatını elinde tutan bu işletme, 
yaptığı ve yaptırdığı lojmanları ihtiyaç ve hak 
sahipleri olan hareket personeli ve işçileri ye
rine pasif çalışan âmir ve memurlarına tahsis 
etmek suretiyle içtimai adalet prensipini zedele
miştir. 

Halbuki her şeyden önce faal memurlarını, 
yani her an iş yerleri civarında bulunması lâzım-
gel enlerin i, az maaşlıları ve işçilerini düşün
mesi icabederdi. Bu hususun hak ve adalet ölçü
lerine uygun olarak bir programa bağlanması 
ve tatbikata geçilmesi Demiryolları işletmesi için 
bir vazife olmalıdır. 

Aynı şekilde işçinin ve personelin sağlık iş
leri ihmale uğramış, yeter nispette hastane ve 
revirler tesis edilmiyerek büyük bir işçi ykûnu-
nuıı sağlık vaziyeti kendi kaderine terkedilmiştir'. 

İstasyonlarda katar personeline, 12 saat me
sai yaptıkları halde sekiz saat üzerinden para 
verilmekte olduğu ayrıca kayda ve tetkike değer 
görürüz. 

îşçi, makinist ve küçük memur ücretlerinin, bu
günkü hayat şarlan ve katlandıkları ağır hizmet
lerle mütenasip olarak terfihlerinin zaruri oldu
ğu kanaatindeyiz. 

Sayın arkadaşlar, memur ve müstahdemlere 
verilecek ikramiyenin Bütçe Komisyonu tarafın
dan 400 bin lira artırmak suretiyle 500 bin lira
ya çıkarıldığı görülmektedir. Bu münasebetle 
1947 senesindeki ikramiye tahsisatının ne şekil
de tevzi edilmiş olduğunu açıklamak isteriz. 
Umum Müdür başta olmak üzere bilûmum reis 
ve muavinlere birer maaş verilmiş mütebakisi 
dairelere taksim edilmiştir. Bu suretle diğer kü
çük memurlara beşer altışar lira ancak isabet 
edebilmiştir. Bu gibi ikramiyelerin Allah taksi
mi değil, kul taksimi yapılmasını temenni ederiz. 

Permi meselesinin de suiistimal edildiği görül
mektedir. Bunun da bir usul ve nizama bağlan
ması lâzımdır. 
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Devlet Demiryollarına ilk defa gidecek her

hangi bir memur ve müstahdemin Zat İşlerinden 
verilen Yardımlaşma Derneğine girmeyi kabul et
tiğini mutazammın taahhüt senedini imza etme
den muamelesinin yapılmadığı şikâyet olunmak
tadır ve yine bu derneğe ait tüzük hükümlerine 
göre işten çıkarılanlar, istifa suretiyle ayrılan
lara veya müstafi sayılanlara birikmiş paraları 
iade edilmemektedir. Bu hususlrm nazarı dikkate 
alınmasını, haksızlığa mâruz vatandaşların men
faatlerinin korunması bakımından bir vazife say
maktayız. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. 
Söz Ulaştırma Bakanmındır. 
ULAŞTIRMA BAKANI ŞÜKRÜ KOÇAK 

(Erzurum) — Efendim Zeytinoğlu arkadaşım, 
Devlet Demiryolları kadrosunun bir âmirler ve 
müfettişler kadrosu olduğunu söylediler. Ve çok 
müfettiş kullanıldığını ifade buyurdular. Yol Da
iresi, Cer Dairesi, Hareket Dairesinde hizmet gö
ren müfettişlerin adedinin çokluğundan bahset
tiler. 

Arkadaşlarım, bilirsiniz) ki, Devlet Demiryolla
rının ilk önce nazarı dikkate alınacak husus em
niyettir. Emniyetle seyahat etmek, emniyetle eş
yayı taşımak, bunları tamamiyle emniyet altına 
almak, işletmeyi sıkı surette murakabe etmek, 
günde 280 marşandiz ve 75 yolcu katarlarının bü
tün hareketlerini saati saatine kontrol etmek her 
halde bir kadroya ve bir teftiş personeli hac-
mma vabestedir. 

Binaenaleyh, bugün gördüğünüz müfettişler 
Cer Dairesinde olan müfettişler makinelerde, Yol-
Dairesinde olan müfettişler yol üzerinde, köprü
lerde, Hareket Dairesinde olan müfettişler katar
lar üzerindedirler. Binaenaleyh gerek yolda ge
rek katarda gerekse atelyelerde işlerin kontrol 
edilebilmesi için bu müfettiş kadrosuna ihtiyaç 
katî ve zaruridir. 

Tensikatın küçük memurlara inhisar ettirildi
ğini ifade buyurdular halbuki Devlet Demiryol
larında yapılan tensikatın % 8 i 6 ncı dereceden 
yukarıya, % 6 tısı da 6 ncı dereceden aşağı olan 
memurlara tatbik edilmiştir. Yüksek derece içe
risinde müdürü umumi muavini, daire reisleri ve 
buna mümasil yüksek memurlar vardır. 

Arkadaşım Devlet Demiryollarında muraka
benin mevcut olmadığını söylediler. Murakabe
nin iki cepheden ele alınması 1 azmidir. Biri ida* 
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ri murakabe, diğeri de işletme murakabesidir. 
Devlet Demiryollarının kendi bünyesi içerisin
de hem idari, hem işletme murakabesi vardır. 
Fakat Bakanlık cephesinden mütalâa edilecek, 
veyahut Devlet İktigadi Teşekkülleri şekli düşü
nülecek olursa bunlar ayrı ayrı münaküaşaya 
değer, hususlardır. Bugün İktisadi Devlet Te
şekküllerinin işletme murakabesi şeklinin lehine 
ve aleyhinde konuşanlar çoktur. Bugünkü siste
min ne vaziyet alması lâzımgeldiği düşünceleri 
vardır. 

Bizim sistemimize gelince: katma bütçe ile 
idare edilen ve hükmi şahsiyeti haiz olan bu mü
essesenin murakabesi ve verdiği bilanço Sayıştay-
dan geçirilerek Yüksek Heyetinizin de muraka-
besiyle tamamlanır. 

İşletme murakabesini daha başka şekillerde 
tesis etmek, Ekonomi Bakanlığında teşekkül eden 
bir komisyon tarafından tetkik edilmektedir. 
Bu hususta kendi şahsi kanaatimi sorarsanız Sa-
yıştayda bir yüksek murakabenin tesisi ile, işlet
menin de murakabesi daha uygun olur kanaa
tindeyim. 

Tarrifelere gelince, evvelce buyurdukları gi
bi tarifeler seksen sene evvel Baron Hirş tarafın
dan tesbit edilmiş tarifelerdir'. Amerika'dan ge
tirttiğimiz mütehassıs bu tarifeler üzerinde çalış
makta ve tarifelerimizi bugünkü dünya şartları 
ve tekniğine göre tanzimle meşgul olmaktadır. 
Bu iş bittikten sonradır ki, bir kanında bunu 
Yüksek Heyetinize getireceğiz. 

Arkadaşımızın buyurduğu hesap işlerinin 
makineleşmesi ele alınmıştır ve bunun için bütçe
ye 100 000 liralık bir tahsisat konmuştur. 

Kömür tasarrufu: Bu mevzuu Bütçe Komis
yonunda da izah ettiğim gibi ton kilometreye sek
sen beş gram isabet ederken aldığımız tertip ve 
tedbirlerle bugün 76 gıram indirmiş bulunuyo
ruz. Elimizdeki makineler çok eskidir, yıpran
mıştır, yaşlıdır. Yeni makineler geldikten sonra 
ümid. ediyorum ki, bu rakam daha aşağıya doğ
ru düşecektir. Kömürden tasarruf için ateşçilere, 
makinistlere lâzımgelen primler verilmektedir. 
Yine kömürden tasarruf için başka bazı tedbir 
alıyoruz,' kontrol ediyoruz. 

Su tasfiye cihazı üzerinde, Bütçe Komisyo
nunda izahatta bulunduğum zaman ancak 16 tas
fiye makinesinin kurulmuş olduğunu ve diğer
lerinin zamana muhtaç olduğunu, bunun için lâ-
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zımgelen tedbirleri almış olduğumuzu arz ve 
izah etmiştim. 

Hatların değiştirilmesine gelince; esasen An
kara - İstanbul hattı değişmiş, İstanbul - Ankara 
hattı değiştirilmiş Eskişehir - Afyon hattı ta
mamlanmış şimdi Ankara - Kayseri üzerinde ça
lışılmaktadır. Binaenaleyh esasen sekiz bin kilo
metreden ibaret olan Devlet Demiryolları üze
rindeki hatlar sikletleri bakımından esaslı dört 
cinstir. Ve onun üzerinde işliyen makineler de 
dingil sikleti bakımından altı cinstir. Gerek maki
nenin imi fiye edilmesi gerekse makinelerin her 
hatta çalışabilmesi için bu hatları değiştirmek 
ve köprüleri ona göre yenilemek icabetmektedir 
ki, bu husustaki tedbirlerimizi almış bulunuyoruz. 
Bütçe Komisyonunda da arz ve izah etmiştim. 

Kömür fiyatları arttırılacağına nazaran büt
çeye buna göre ödenek konmadığını ifade buyur
dular. Eğer böyle bir artışı kabul edecek olur
sak biz de lâzımgelen tedbirlerimizi alırız. Bu
nun için henüz böyle bir karar alınmadan biz de 
böyle bir ödenek koymadık. 

Mesken meselesine gelince ; Yüksek Heyeti
nizce malûmdur ki mesken istasyonlar eivarm-
da veyahut idare meskenleri civarında şimdiki 
halde yalnız faal mühendislere, faal memurla
ra muhassas olmak üzere mesken yaptırmış bu
lunuyoruz, fakat gün geçtikçe Demiryollarının 
malî vaziyeti daha iyi bir duruma girdikçe, hu 
atelyeloi' civarında işçilere esaslı mesken yap
mak programımız dahilindedir. Nitekim Adapa-
zarrnda kuracağımız Vagon fabrikası civarında 
bu işçiler için de lâzımgelen meskenlerin yapıl
ması tertibini almış ve ihale etmiş bulunuyoruz. 

Sağlık meselesine gelince arkadaşımın bu
yurduğu gibi 60 bine yakın olan işçisi, amelesi, 
memuru; işleticisi ve bunların ailelerini de ih
tiva etmek suretiyle 240 bine varan bu demir
yolu ailesinin sağlık durumunu günü gününe 
tetkik etmek, günü gününe tertip almak her 
halde bu işletme için en esaslı ele alınacak bir 
meseledir. İstasyonlardaki ailelere bakmak ve 
hastalananları hastanelere yatırmak bugün de
ğil bizim Devlet Demiryolları bütün dünya de
mir yolları için hususi hastaneler, hususi sana
toryumlar ve saire yaptırmış bulunuyor. Binae
naleyh daha henüz hali teşekkülde bulunan ve 
taazzuv halini almamış bulunan Devlet Demir
yolları işletmesinin müstahdemini ve aileleri 
için lâzımgelen sağlık yerleri yapılması işini de 
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ehemmiyetle ele almış ve bir plâna raptedilmiş 
bulunuyor. Bugün Ankara'da bir hastane Eski
şehir'de bir hastane bir doğum evi vardır ve 
Sivas'ta yapılacak olan hastahane ile kendi 
işletmesi üzerinde bulunan müsdahdeminın ba
kımı için bugün kâfi gelebileceğini ve ileride 
hatlar uzadıkça Erzurum'da, Diyarbakır'da 
ayrıca birer lıastane yapılması planlaştırılmış 
bulunduğunu arzedebilirim. (Kâfi, kâfi sesleri) 

İki sual kaldı, müsaade buyurun da cevap 
vereyim, filhakika yok yoruldunuz, (devam de
vam sesleri) 

ikramiyelerin taksimi vaziyetine gelince: 
Zannetmiyorum ki bu taksim olsun. Her halde 
çalışanlara bu ikramiyeler tevzi edilmiştir, bun
lara ait tevzi cetveli tarafımdan tasvip ve tas
dik edilerek yapıldığını arzedebilirim. Verdiği
miz veya vereceğimiz ikramiyelerin de aynı şe
kilde tevzi edileceğine kanaat getirmelerini ri
ca ederim. 

Yardım derneğine gelince: Bu dernek ihti
yari olarak kurulmuş âdeta şirket halinde bir 
sandıktır. Buna istiyenler girer, istemiyenler gir
mez. 

Geçenlerde bir sual dolayısiyle Başbakanım 
burada huzurunuzda mâruzâtta bulundu. 

Arzettiğim gibi istiyenler çıkar, istiyenler 
kalır, fakat çıkanlar dernek nizamnemesi mu
cibince verdikleri parayı geri alamazlar. Bu 
sandığın yegâne vazifesi, sandığa mensup olan
ların hastalıkları halinde, işe yaramıyarak vazife
sinden ayrıldığı zaman kendilerine yardımda 
bulunmaktır. Bu sandığı kendi aralarında kur
muşlar ve aylıklarından verdikleri yüzdelerle 
bunun fonunu teşkil etmiş bulunuyorlar. 

Arkadaşımın bütün suallerini cevaplandır
dığımı zannediyorum. Başkaca bir sualleri var
sa onları da cevaplandırmaya amadeyim. (Sü
rekli alkışlar) 

BAŞKAN — Maddelere geçilmesini kabul 
edenler Etmiyenler Maddelere geçilmesi, 
kabul edilmiştir. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Ge
nel Müdürlüğü 1948 yılı Bütçe Kanunu 

MADDE 1. — Devlet Demiryolları ve Li
manları İşletme Genel Müdürlüğünün 1948 yılı 
giderleri için bağlı (A) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere (180 000 000) lira ödenek veril
miştir. 
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A - CETVELİ 

B. 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

Ücret ve gündelikler 36 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Emekli, dul ve yetim aylık
ları 
BAŞKAN —' Kabul edilmiştir. 
Çeşitli yardımlar 14 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Tazminat, ödenek ve tâli ücret
ler 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
İkramiyeler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Çeşitli giderler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
İşletme, bakım ve yenileme gi
derleri 77 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yükleme ve boşaltma ücret ve 
giderleri 3 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yeni yapılar ve servet çoğal
maları 3 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yabancı demiryolları ile olan 
münasebetlerden doğan gider
ler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Her türlü vargiler, maddi ödev
ler ve zarar ve ziyan tazminatı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Trabzon - İran Otobüs ve Kam
yon İşletmesi giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Satınalman demiryol ve liman
ların senelik faiz ve itfa karşı
lıkları ve başka giderleri 9 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Kanunları gereğince girişilen 
yüklenmeler karşılıkları 26 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yabancı uzmanlar ile yabancı 

Lira 
116 064 

3 500 

698 315 

720 000 

550 000 

903 501 

206 620 

695 000 

388 150 

100 000 

225 000 

297 001 

208 000 

693 824 

550 000 

500 002 
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B. Lira 

og-

18 

19 

20 

703 979 

783 865 

70 000 

45 000 

1 78ü 178 

5 001 

93 

24 

5 000 

750 000 

memleketlere gönderilecek 
renci giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
öğretim giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Mahkeme giderleri, harçları ve 
serbest avukat ücretleri 
BAŞKAN - - Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
1715 sayılı Kanunun 8 nei mad
desi gereğince Cumhuriyet Mer
kez Bankasına verilecek kâğıt 
para amortismanı karşılığı 
BAŞKAN - Kabul edilmiştir. 
Demiryolları spor kurumlarına 
yardım 
BAŞKAN - - Kabul edilmiştir. 
Demiryollar dergisine yardım 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
İş yerlerinde çalışan işçi ve 
hizmetlilerin iş kazaları ile mes
lek hastalıkları ve analık sigor
taları karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

(Madde 1 tekrar okundu). 

BAŞKAN - - Maddeyi kabul edenler... Ktmi-
yenler... Birinci madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. - Devlet Demiryolları ve .Li
manları İşletme Genel Müdürlüğünün 1948 yı
lı giderlerine karşılık olan gelirler, bağlı (B) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere (180 000 000) 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

B - CETVELİ 

B. Lira 
1 Demiryolları İşletme gelirleri 170 350 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
2 Limanlar ve iskeleler gelirleri (! 450 000 

BAŞKAN - Kabul edilmiştir. 
3 Sağlık tevkifatı 1 350 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4 Türlü hasılat 1 G50 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
5 Trabzon - İran Otobüs ve Kam

yon İşletmesi gelirleri 200 000 
BAŞKAN -~ Kabul edilmiştir. 

(Madde 2 tekrar okundu). 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Devlet Demiryolları ve Li
manları İşletme Genel Müdürlüğünün daimi me
mur ve hizmetlileri bağlı (C) işaretli etvelde 
gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Maddeyi etvelle birlikte kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Devlet Demiryolları ve Li
manları İşletme Genel Müdürlüğü taralından 
işletilmekte olan Demiryolları ile başka motor
lu taşıtların, liman, iskele ve maden ocaklarının 
gelirlerinden her birinin dayandığı hükümler 
bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelle kabul edenler... 
Et m iy enler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Devlet Demiryolları ve Li
manları İşletme Genel Müdürlüğünün 2847 ve 
3173 sayılı kanunları dışında çalıştırılacağı ge
çici hizmetlilerin kadroları ilişik (E) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelle kabul edenler... 
Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE (>. — Para işlerinin yürütülmesi ve 
(2 500 000) liraya kadar kömür, (7 000 000) li
raya kadar gereç stoku yapılması için. Genel Mü
dürlük (10 000 000) liraya kadar kısa süreli 
istikrazlar yapmaya ve bankalarda hesaplar aç
tırmaya yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-
yeııler... Maddi1 kabul edilmiştir. 

MADDE 7. - Bağlı (A) işaretli cetvelin 18 
nci bölümünün 4 ncü maddesine konulan ödnek, 
taallûkuna göre ihtiyaç nispetinde 1948 yılı Büt
çe Kanuniyle Üniversitelerin 1948 yılı Bütçe ka
nunlarına bağlı (B) işaretli cetvellere gelir ve aynı 
zamanda adı geçen kanunlara bağlı (A) işaretli 
cetvellerin ilgili bölümlerine Maliye Bakanlığın
ca ödenek kaydedilir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etme
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE S. — Askerlik ödevini Demiryolu 
sınıfında yapmak üzere silâh altına alınıp talim 
devresini ikmal ettilrten sonra Genel Müdürlük 
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emrinde çalışmasına izin verilen erlere, boş kad
rolarda çalıştırılmaları halinde yüz elli kuruşu 
geçmemek üzere kadro karşılıklarından gündelik 
verilebilir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etnıi-
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — İşletme sözleşme süresi bitmiş 
olması sebebiyle Devlet Demiryolları ve 'Liman
ları İşletme Genel Müdürlüğü tarafından 1 . T . 
1948 den itibaren işletilecek olan cenup demir
yolu personelinden işletmeye lüzumlu olanlar 
(C) cetveli dışında olarak Devlet Demiryolları 
tarafından çalıştırılabilirler. Bunların Cîenel Mü
dürlüğün yürürlükteki mcvzuatiyle kabul edilen 
esas ve hadler dâhilinde sair her türlü hak ediş
leri ile işletmenin diğer giderleri özel bir bölüm
den ödenerek kesinlıesapta ayrıca gösterilir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Bu kanun 1 Ocak 1948 tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Ltnıi-
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Bu kanunu Maliye ve l'kış
lı rina Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etm i-
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü açık oya sunuyorum. 

/. — Devlet Denizyolları İşletme Genel Mü
dürlüğü 1918 yılı Bütçe Kanun tasarısı ve Bütçe 
Komisyonu raporu (1/251) [1] 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz istiyen var 
mı.' 

ŞAHİN LÂÇlN (Afyon Kara hisar) - - Sa
yın arkadaşlarını; 

Denizyolları ve Limanları Bütçesinin bu ida
reye tahmil edilen işlerin büyük ehemmiyeti ha
sebiyle üzerinde önemle durulması lâzımgelcn bir 
bütçe olduğu kanaatindeyiz. 

Karadeniz, İstanbul Boğazı, Marmara, (Ja-
nakkale Boğazı, Ege, Akdeniz ve. Adalar sa
hilleri itibariyle 7268 kilometreyi bulan deniz 
sahası üzerinde faaliyette bulunan Denizyolları 
İdaresi, 1941 yılında bu hatlara tahsis edilen 

[1] 17 sayılı basmayazı tuctanağın sonun-
ılach r. 
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1227 seferi 1945 senesi içinde 1089 a düşmüş ve 
1943 senesi içinde 1 600 000 yolcu taşıdığı hal
de 1946 senesinde ancak 1 491 600 yolcu taşı
mıştır. Yine 1943 senesinde eşya nakliyatı 
61.1 285 ton olduğu halde 1946 yılında 484 444 
tona düşmüş, hayvan sayısı ise 1943 tc 350 935 
olduğu halde 1946 da 332 052 ye düşürülmüştür. 
Bu hesaplara göre gerek insan; gerek eşya re 
gerek hayvan nakliyatında bir gerileme göze 
çarpmaktadır. Bütün iskelelerde eşya yığınla
rına ve vapur beklemekte olan hayvanlara her 
gün tesadüf edilmektedir. Ve bunların hepsi 
vasıta beklemektedir. Buna rağmen Denizyolları 
İdaresi, elinde tanzim edilmiş bir plân bulun
madığı için fena ve sıkışık bir duruma gir
miştir. 

Halbuki, her gün artmakta olan memleket 
ihtiyaçları, deniz vasıtaları ve dış memleket
lerle olan münasebetlerin idamesindcki faydalar 
bir arada gözden geçirilmek suretiyle denizcili
ğin bir plâna bağlanmasında zaruret vardır. İş
lerin aksamasının yegâne sebebini plansızlık
ta buluyoruz. 

Aynı zamanda Denizyolları İdaresine kanu
nu mahsusiyle verilmiş olan imtiyazlar, arma
törlerin, zararını mucip olmaktadır. Armatör
lere de eski tekneleriyle biraz olsun çalışmak im
kânı verilmelidir. Filhakika Denizyolları bu im
tiyaza göre bir limandan diğer bir limana her 
cins eşya nakletmek imkânına malik olduğu hal
de armatörler yalnız bir cins eşya nakledebil-
mektedirler. Bilhassa büyük hacımda olan hu
susi gemiler muayyen bir limanda tam hamuleyi 
teşkil edebilecek muayyen bir cins mal bulama
dıklarından Denizyollarının, kifayetsizliğine kar
şı faydalı bir rol alamamaktadırlar. Eğer bu 
hususi gemiler kanuni kayıttan kurtularak muh
telif cinsten mal yüklemek vaziyetinde olurlarsa 
mallar iskelelerde yığılmaktan ve çürümekten 
kurtarılmış olur. 

Diğer taraftan Denizyolları bu imtiyaz hak
kına dayanarak tarifeleri istediği şekilde tesbit 
etmekte ve rekabeti ortadan kaldırmaktadır. 
Bunun neticesi nakliye ücretlerinin yüksekliği ve 
dolayısiyle hayat pahalılığı şeklinde tecelli et
mektedir. 

Şurası da muhakkaktır ki, bu kanuni kayıt 
yüzünden armatörlere ticaret filosunu çoğaltmak 
imkânı verilmemiş ve maalesef ticaret filomuz 
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komşu devletlere nispeten zayıf bir durumda kal- T 

maya mahkûm olmuştur. 
Bu cümleden olarak Şirketi Hayriye hayatını 

idame edebilmek için bilet ücrtlerine ufak bir 
zam teklifinde bulunduğu zaman kabul edilmi-
yerek çalışmak imkânı selbedilmiş, bu Şirket 
Denizyolları İdaresi bünyesine intikal edince 
derhal bilet ücretlerine zam yapılmıştır. Bu 
manzara karşısında Denizyolları ve Limanları 
İdaresinin iyi bir şekilde çalıştığını, memleket 
ihtiyaçlarına cevap verdiğini kabul etmek çok 
güçtür. Halen Devlet Denizyolları ve Liman
ları İşletme Genel Müdürlüğü ismi altında top
lanan; Denizyolları ve Liman İşletmesi Akay 
İşletmesi, Fabrika ve Havuzlar idaresi, Rıh-
tmı Şirketi, Tahlisiye, Fenerler İdaresi, Şir
keti Hayriye, Haliç. Şirketi, Trabzon ve İz
mir Liman İşletmeleri, Istinye Dokları, Sos
yete Şilep ve ilâhiri... Evvelce ayrı birer mü
essese halinde çalışırken muhtelif tarihlerde ge
çirdikleri istihalelerden sonra bir tek Umum Mü
dürlük halinde tevhit edilmiş bulunmaktadır. 
Denizcilikle ilgili her i§ bu şekilde bir tek idare
ye bağlanmakla iştigal mevzularının tenevvü ve 
genişliği yüzünden lüzumlu sürat ve itina ile 
mesai yapmak imkânından mahrum bulunmak
tadırlar. 

Yurdun öbür köşesinde bulunan Yan Gölü 
İşletmesinin uzaktan sevk ve idare edilemiye-
ceğini o civarla münasebeti olanlar pek iyi bilir
ler. Bu kadar değişik hizmeti bir elden idare 
edebilmek için fevkalâde bir organizasyona ihti
yaç olacağı tabiîdir. Halbuki; idarenin çalışına 
sistemi ve kuruluş tarzının buna imkân vermi-
yeceği muhakkaktır. 

Deniz hatları İşletmesi; bu işletmede Kara
deniz, Akdeniz ve Marmara denizi ile yabancı 
memleketlere yapılan yolcu ve yük nakliyatı 
mevzuubahistir. İdarenin elinde bu hatlara iş-
liyeıı gemilere yalnız Amerika'dan satın al man 
İstanbul yolcu gemisiyle yine Amerika'dan harb 
içerisinde alman 6 şilep ve İsveç'ten alman öde
miş şilebi katılmıştır. Görüyoruz ki, Deniz Ti
caret Filomuza yeniden 7 şilep ile bir yolcu 
gemisi ilâve edilmiştir. Memleket hatlarında 
her istikamette yolcu nakliyatmdaki izdiham se-
nelerdenberi devam edegelmekte olduğu halde bu 
saha için bir tek gemi alınmış, bu da Marsilya 
seferlerine tahsis edilmek suretiyle vatandaşla
rın aynı sıkıntılar içinde seyyaha te mecbur kal-
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maları karşısında hiçbir tedbir alınmamıştır. 

Denizyolları gemileriyle yolculuk yapan her
kes; vatandaşların yük ve hayvanlarla bir ara
da her türlü mahrumiyet ve sıkıntılar içinde 
seyahat ettiklerine şahit olmaktadır. İdare ve 
Bakanlık bu derde maalesef bigâne kalmaktadır. 
Hal böyle iken son C. II. P. Kurultayında bu 
husustaki konuşmalar arasında memleket dâhili 
yolculuklar kolaylaştırılmadan Mısır, Marsil
ya ve Amerika'ya yolcu vapurları gönderilme
si tenkit edildiği zaman Ulaştırma Bakanının 
Türk Bayrağının ecnebi sularında dalgalandı
rılmadı suretiyle şeref kazanılacağından bahset
mesi bu işte gösterişin ihtiyaca tercih edilmekte 
bulunduğuna katı bir delildir. Ecnebi seferle
rinde döviz teinini düşünüldüğü ileri sürüle-
bilirse de bilet ücretlerinin, yalnız ecnebilerden 
döviz alındığına göre bu bakımdan da bir fayda, 
elde edilemediği aşikârdır. Binaenaleyh bir ta
raftan şilepten evvel ihtiyaca uygun yolcu ge
mileri tedarik olunması, diğer tara itan da mev
cut gemilerle evvelâ vatandaşların medeni in
sanlara lâyik şartlar içinde seyahatinin temini
nin ön plâna alınması ve ancak bu cihet tahak
kuk ettirildikten sonra ecnebi seferleri yapıl
ması bu mühim âmme hizmetini deruhde eden 
idare ve Bakanlığın vazifeleri icabıdır. Bu ve
sile ile şunu da tebarüz ettirmek isteriz ki, hari
cî seferler için tespit edilen bilet ücretleri ec
nebi vapurlarına nisbeten çok yüksek bir sevi
yededir. Bunun da göz önünden uzak tutulma
ması icabeder. 

Bu mâruzâtımdan şilep alınmaması mânası
nın çıkarılmaması lâzımdır. İdarenin elindeki 
şilepler iyi tanzim edilmek şartiyle dahilî nakli
yatı tamamen karşılayacak hacımdadır. Hattâ 
tatbikatta olduğu gibi dahilî ihtiyaçtan fazla 
kalan tonaj da vardır. Bunlar bugün ecnebi 
memleketlere yük bulmak suretiyle kullanıl
maktadır. Diğer denizci milletlerin harbten 
sonra deniz ticaret filolarını her gün bir kat 
daha tezyit ettikleri bu sırada bunların aman
sız rekabeti ile karşılaşılmaktadır. Kendi gemi
lerimiz ancak ihracat mallarımızı ecnebi liman
lara götürmek ve bin miişkilâtla Devlet ithalâ
tını memlekete nakletmek için uğraşmaktadır. 
Buna rağmen şilep mubayaatma'devam edilmek-
tedirki yukarda da arzettiğinıiz gibi bu suret
le armatörlerin yegâne iştigal sahası olan şilep
çilik sahasında Devlet kendilerine mukavemet 
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edemiyecekleri bir rekabet ihdas etmektedir. 
Gönül isterdiki Hükümet armatörlerin elindeki 
hususi ticaret filosunun takviyesi için armatör
lere bir zamanlar vadedildiği gibi malî yardım 
ve kolaylıklar temin etmek suretiyle yeni şilepler 
mubayaasını eşhas veya şirketlere yaptırmak şık
kını tercih elemeli ve bu suretle hem Denizyolla
rına asıl faaliyet sahasında daha serbest çalış
mak imkânını vermiş, hem de Deniz ticaretini 
temin etmiş olmalı idi. 

İskenderun hattına, ancak 15 günde bir se
fer yapılmaktadır. Bu hat, bu mıtakanın büyük 
merkezlere yetiştirilecek sebze ve meyva nakli
yatını matlup süratle temin etmemekte ve bun
ların çürütülmesi suretiyle hem memleket eko
nomisine zarar vermekte, hem de müstahsilin 
altından kalkamıyacak kötü bir duruma düş
mesine sebep olmaktadır. Bu seferlerin hiç ol
mazsa haftada bire çıkarılması ve aynı zaman
dan iskelelerden yüklenecek malları istiap ede
cek, yollu vapurlar tahsisi suretiyle önlenmesi 
lâzımgelir. Eşya ve hayvan nakliyatı için de 
deniz hatlarına bilhassa gemi tahsis etmenin ha
yatı ucuzlatmak bakımından değeri olduğunu 
belirtmek yerinde olur kanaatindeyiz. 

Şehir hatları: Senede elli milyona yakın 
yolcu taşıyan şehir hatları işletmesinin zarar 
verdiği ve bu yüzden geçen sonbaharda tarife
lere zam yapıldığı malûmdur. Yeniden bir ivapur 
alınmadığı, yeni bir iskele kurulmadığı veya 
büyük sarfiyatı mucip hiçbir yeni tesis yapılma
dığı halde bu kadar yolcu taşıyan işletmenin 
zarar etmesine mâna verilemez. 

Bu da gösteriyor ki, Denizyollarında hiçbir 
işletmecilik müessesesine yakışmıyacak tarzda 
bir hesapsızlık maliyeti, kâr ve zararı bilmemek 
aramamak böyle bir netice verir. Kâr veren iş
letmelerin kârları diğer bazı servislerin israf 
ve fena sevku idaresinin tevlit ettiği zararların 
kapatılmasını karşılamaktadır. 

Senede elli milyona yakın yolcu taşıyan hat
ların zarar etmesi veya zarar ediyor gösretil-
nıesi ne ile izah edilebilir? îşletme masrafların
da ve personel aylıklarında bir tasarruf temin 
edilebileceğine kaani bulunuyoruz. Acaba bilet 
tab' ı ve tevzii ile kontrolünden idarenin zara
rına işliyen kapılar mı bırakılmıştır, aynı iş
letme idaresinde bilet tab'ı ve kontrolü fonksiyo
nunun bulundurulması mı, yoksa ,işletme huşu-
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satiyle biletlerin tab'ı tevzii ve kontrolü gibi 
varidat kontrolü ıtlak edebileceğimiz işleri ay
rı ayrı iki idareye vermiş olmakta bir fayda 
mülâhaza edilmemiş midir1? 

Denizyolları İşletmesinin birçok idaresizlik
lerine, personeli ihmal etmesine, bazı hallerde 
vurdum duymazlığa gelmesine rağmen, şehir 
hatları işletmesi mensubininin servislerin vaktin
de ve intizamla yapılması için beşer tahammülü 
fevkinde sarf ettikleri gayreti takdirle anmamak 
imkânı yoktur. Bu personel arasında günde 
14 - 15 saate varan, mesaide bulunanlar vardır. 
Bunlar Devlet dairelerinde 6,5 saatlik mesai 
kabul edilmiş lomasına' rağmen bunun bir mis
linden fazlayı aşan mesai fazlaları için hiçbir 
munzam ücret almaksızın fedakâr ve feragat-
kâr bir eda ile sabahın saat beşinden 23 e kadar 
olan mesai devresi içinde vapurlarda ve iskele
lerde istirahatsız olarak 1 4 - 1 5 saat kadar ça
lışmaktadırlar ve bunlardan bazıları vazifeleri
nin çok ağır olmasına rağmen insanî ve tabiî 
bir hak olan hafta tadilinden bile mahrum bı
rakılmaktadır. Bunların mesai saatlerini işçiler 
için kanunların derpiş ettiği esasların Bakan
lıkça ve idarece nazara alınmadığı anlaşılmak
tadır. 

Şehir hatlarında biletler bugün iki nevi kon
trole tâbidir. Biri gezginci memurlar tarafın
dan vapurda zımbalanmak suretiyle yapılır, 
ikinci kontrol çıkış kapılarında dikilen memur
lar tarafından müşterilerin elindeki biletlerin 
toplanmasıdır. 

Başka hiç bir nakil vasıtasında biletler iki 
kontrole tâbi tutulmaz. Hattâ bazı nakil vasıta
larında kontrol arızidir. Halkı fevkalâde üzen 
ve çıkışların» betaa ti e yapılmasını ve bu yüzden 
vakit ziyanı mucip olan kapıda biletlerin 
toplanması keyfiyeti ötedenberi halkımızın hak
lı şikâyetlerini mucip olmaktadır. Bakanlık ken
disine akseden bu şikâyetleri muhik görerek 
idareye bu ikinci kontrolün kaldırılmasını em
rettiği halde Umum Müdürlük varidat kaybol
du bahanesiyle buna muhalefet ederek her iki 
kontrolü eski şekilleri dairesinde devam ettir
mektedir. 

Tamir: İdarenin gemi ve vasıta tamirlerini 
yapan fabrika ve havuzlarda emekli baş müdü
rün hususi işlerinden ayırabildiği kısa zaman
larda verdiği afaki emirler ve fabrika ve atel-
yeleri idare eden mühendislerin hemen hepsinin 
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muhtelif yüksek ve meslek okullarında ders 
vermeye gitmek suretiyle işlerini ustabaşılara bı
rakmaları yüzünden bütün işlerin ustalar ve 
işçiler kontrolsüz çalışmaları ve bir günlük işi 
on günde yapmaları, sarf edilecek muayyen mal
zeme. miktarının tesbit ve kontrol edilmemesi 
yüzünden israf edilmesi dolayısiyle tamir mas
raflarının normalin çok üstüne çkması, idare
nin kârlı şubelerinin gelirlerinin ve fabrika ve 
havuzların zararını karşılaması yüzünden za
rarlı duruma girdikleri bir hakikattir. 

Meselâ, tamir ve tadil edilen Bakır Şilebine 
bir milyon liraya yakın masraf yapılmıştır. Hal
buki bu para ile o zaman yepyeni bir şilep al
mak mümkündü. 

Yine fabrika ve havuzlarda dört senede in
şası ikmal edilebilen ve yüz beygir takatinde 
motoru olan 37 numaralı römorkörün 400 bin li
rayı mütecaviz bir masrafla meydana getirildi
ğini, buna mukabil bin beygir kuvvetinde mo
toru bulunan ve 500 ton eşya taşıyabilen ve son 
defa Mısır'da İngilizlerden satmalman 15 vası
tanın 71 bin îngiliz lirasına mubayaa edildiği 
ve beheri âzami 50 bin Türk lirasına mal olduğu 
nazarı itibara alınırsa fabrika ve havuzlardaki 
çalışma sisteminin bozukluğu ve idareye ne ka
dar azîm masraflara mal olduğu açıkça görülür. 

(54 numaralı Boğaziçi vapurunun tamirine 400 
bin lirayı mütecaviz masraf yapıldığı düşünülür
se fabrika ve havuzların bugünkü elemanları ve 
çalışması tarziyle idareyi nereye götürdüğü an
laşılır. Denizyollarında yapılacak tamir ve tadil 
işlerinin bklayeten keşfi yapılmamakta olduğu 
gibi işin hitamında da derhal bir hesap çıkar
mak imkânı yoktur. Ancak uzun zaman sonra 
umumi masrafların da ilâvesiyle a muazzam he
saplar çıkarıldığı öğrenilmiştir. 

Kadro: Denizyolları İşletme Müessesesi oldu
ğu için burada iki servisi vardır. Aktif ve pasif. 
Aktif servisi teknik kadro yani gemiler kışını, 
pasif servisi de bürolar teşkil eder. Tetkikatımı-
za göre aktif serviste bugünkü gemi adedine gö
re kullanılacak personelin fevkinde personel ol
duğu gibi ihtiyat namiyle de ayrıca % 15/20 nis
petinde bir kadro tutulmaktadır. 

Teknik kısımlarda çalışanlarla idarecilerin 
sayısı arasında aleyhte çok fark vardır. Bir tek-
nisiyene mukabil üç idareci bulunduğu anlaşıl
makta dır. 

Bürolara gelince: Denizyolları ve Devlet Li-
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manian ayrı ayrı iki işletme iken 1944 Şu
bat'mda birleştirilmiştir. Bu birleştirme sonun
da mühim miktarda memur tasarrufu mümkün 
iken dostlar alış verişte göçsün kabilinden 00 
kadar memuriyet ilga» edilmek suretiyle tevhit 
kadrosu yapılmıştır. İki idare birleşirken müte
nazır teşkilâttaki tekerrürler ilga edilmiş olsaydı 

tasarrufun 300 memurdan aşağı olmaması ieab-
ederdi, Takip edilen yol kimseyi kadro harici 
bırakmamak iki müdürden birine müdür, diğe
rine muavin demek, memurları olduğu gibi bı
rakmak ikişer muavin varken dördünü de aynı 
vazifede tutmak ve yalnız iki umum müdürden 
birisini kadro haricinde bırakmak suretiyle ida-
rei maslahat olunmuştur. 

1945 sonlarında da Şirketi Hayriye bu bün
yeye intikal etmiştir. Şirketi Hayriyenin müte
nazır teşkilâtı da olduğu gibi muhafaza edilmiş 
ve kimsenin açıkta kalmamasına âzami itina edil
mek suretiyle kadro bir kat daha sözde takviye 
edilmiştir. Bu iki istihalenin doğurduğu kaba
rıklık 1947 kadrosuna da sirayet ettirilmiştir. 
Gerçi Ulaştırma Bakanlığı 1946 kadrosu Yüksek 
Meclise teklif edilirken bu kabarıklıktan bir mik
tarını olsun indirmeye yeltenmişse de gördüğü 
şiddetli mukavemet karşısında gerekli indirme
nin %10 unu dahi yapamamıştır. 

Şu halde iki birleşme karşısında mütenazır 
kadrolarda gerekli tenkihatm yapılmamış olması 
dolayısiyle 1948 için Yüksek Heyetinize sunu
lan büro kadrosunnn da bu sebep altında şişkin
liğini muhafaza etmekte olduğuna hükmetmekte 
hata olamaz. Kaldı ki, 1948 için yeniden 141 bü
ro memurunun ilâvesi derpiş edilmiş bulunmak
tadır. Bu gösterilen sebeplere nazaran artmanın 
muhik olduğu kabul olunsa bile esasen mevcut 
şişkinliğin bu ihtiyaçlara karşılık tutularak yeni 
bir artışa gitmemekte isabet bulunduğuna ka-

İdare kadrosunda bir aded 875 lira, dört aded 
750 lira, altı aded 625 lira, dokuz aded 500 lira, 
dokuz aded 475 lira, 22 aded 400 lira, 7 aded 350 
lira, 12 aded 300 lira ve 20 tane de iki yüz lira
dan yukarı ücret alan emekliler olduğu gibi da
ha aşağı derecedekilerin miktarını zikretmeye lü
zum görmüyorum* 

65 yaşını ikmal eden bir zat kanuni mesağ 
olmadığı halde üç. senedenberi ayın vazifede is
tihdam edilegelmektedir.. Divanı Muhasebatla 
bu eihet tenkit edildiği halde icabının ifasında 
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tekâsûî gösterilmektedir. Bir kısım emekliler de 
emekli tahsisatlarına halel gelmemek üzere yük
sek yevmiye ile kullanılmaktadırlar. En mesuli- , 
yeti i ve salahiyetli işlerin başında emeldiler bu
lunmaktadır. Kanaatimizce memur statüsüne tâbi 
olmıyanlara Devlet teşkilâtında salahiyetli vazi- ; 
fe tevcihi esas hukuka aykırı bir hareket 
teşkil eder. Muhtelif derece ve hizmetlerde bu- | 
lunaıı emeklilerin sayısı 300 ü mütecaviz bulun- j 
maktadır. İdare Baş Hukuk müşaviri de emek
lidir. Başka birçok vazifeleri de vardır. 
Ezcümle sular idaresi Meclisi idare âzası bulun
maktadır. Aynı zamanda avukatlık da yapmak
tadır. Haftada ancak dört beş saat idareye uğra
makta ve milyonlarca lira sarfiyata karar veren 
Encümen içtimalarma iştirak etmediği halde 
sonradan kararları imza etmekte olduğu da öğ
renilmiştir. 

Denizyolları bütçesi katma bir bütçedir. Bir 
sene zarfında idarenin yapabileceği masraflar 
bütçenin masraf kısmında gösterilmiştir. Bütçe
ler için kabul olunan umumi kaide tahsisat ol
madıkça masraf yapmamaktır. Bununla beraber 
İdarenin kuruluşuna ait 3633 sayılı kanunun 
mahsus maddeesi ne gibi ahvalde Meclis kararma 
iktiran ettirmeksizin tahsisat fevkinde sarfiyat 
yapabileceğini göstermiştir. Bu hal ancak Mec
lisin kapalı olması halinde derpiş edilmiş ve 
Meclis açılır açılmaz Hükümetçe fazla sarfiyat 
için verilmiş olan kararın Meclise arzı şart ko
şulmuştur. 

Buna rağmen Denizyolları İdaresi kanunun 
bu maddesine temas ettirilmeksizin ve bu mad
dede derpiş edilen usul dışında olarak 1946 se
nesinde yekûnu 10 milyon liraya varan bir tah
sisat tecavüzünde bulunmuştur. Gerçi yılın son 
ayında bu tahsisat tecavüzlerini örtmüş olmak 
için ek ödenek vç münakale kanunu tasarısı ha-
zırlıyarak Maliye Bakanlığına göndermiş ise de 
yeni malî yılın hululünden evvel Meclise takdimi 
yetiştirileraediğinden tasdiksiz kalmıştır. 

1047 senesi içinde de (12.950.000) liralık tah
sisat tecavüzü yapılmış olup ancak sene sonuna 
tekaddüm eden hafta içinde Yüksek Heyetinize 
sevkedilmiştir. 

Millî hâkimiyetin en mühim esaslarından bi
ri ; Hükümetin önceden . Yüksek Meclisinizin 
kabul ve tasdikma iktiran etmemiş olan bir mas
rafı ihtiyar edememefiidir. Meclisçe bütçenin ka-
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bul ve tasdik salâhiyeti Millî hâkimiyetin esas 
umdelerindendir. 

Ecnebi memleketlere yapılan seyahatlerde yev
miyenin âzami hadleri maaş derecesine göre 60, 
75, 90 lira olarak Bakanlar 'Kurulunca teshil 
edildiği halde Denizyolları emeklilerinden biri 
120 lira yevmiye ile evvelâ Mısır'a, sonra da 
Amerika'ya gönderilmiştir. Maliye Bakanlığının 
ilgili dairesi Umum Müdürü, Muhasebe Müdü
rüne bu kanunsuzdur, yapılamaz diye emir ver
diği halde Maliye Müsteşarı Umum Müdürün 
verdiği emrin infaz edilmemesini şifahen Muha
sebe Müdürüne söylemiş ve bunun üzerine bu 
hat üzerinden avans verilmiştir. Maliye Müsteşa
rının veya Umum Müdürünün emirlerinden han
gisinin kanuna ve kararnameye uygun olduğu 
hakkında müspet malûmatımız yoktur. 

Ecnebi memleketlere seyahati halinde bu 
emekliye harcirah verilmsine imkân olmadığını 
söyliyenler olduğu gibi, verilmesi halinde ancak 
yevmiyesinin tekabül ettiği dereceye göre yukar
da arzedilen hadlar dâhilinde yevmiye alabile
ceğini kabul edenler de vardır. Bununla beraber 
Başvekilin dahi alamıyacağı 120 lira had üzerin
den yevmiye veerilmesi ne şekilde tefsir edile
bilir ? 

İdarenin Muhasebesi keşmekeş içindedir. 
1 . 341 . 745 lira kıymetinde olarak tesbit edilen 
İdare demirbaşlarının halen nerede ve hangi ser
vislerde bulunduğu malûm değildir. Muhasebe 
servisinin demirbaş eşya ve mefruşatın hesabını 
verecek durumda olmadığı tessbit edilmiştir. 

İdareye ait tahminen 8 milyon liralık gayri-
menkuller için de muntazam ve ihticaca salih bir 
kayıt bulunmadığı öğrenilmiştir. 

İstimlâk işleri : Pendikte kurulması tasavvur 
edilip lüzumlu arazinin 1940 senesinde istimlâki 
yapılmış olan tersane için yapılan istimlâk işle
rinin tamamen mevzuata uygunsuz yürütüldüğü 
ve mezkûr araziye hakiki değerlerinden 15 misli 
kadar fazla bedel ödendiği istihbar edilmiştir. 
Meselâ : 1940 senesinde istimlâke başlanmazdan 
evvel istimlâk sahasının 100 bin liraya istimlâk 
edilebileceği 11 . 5 .1940 tarihli raporla tesbit 
edildiği halde 1941 -1943 senelerinde bu sahanın 
küçük bir kısmı için 394.790 lira tediye edil
miştir. 

Misâl mi istiyorsunuz °. 1942 yılında metre 
karesi 8 kuruştan satılan büyük bir parçanın 150 
kuruştan istimlâk edilerek 66 000 liraya yakın 
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para ödendiği gibi ayrıca 1941 senesinde metre 
karesi iki buçuk kuruşa satılan bazı par
çaların da 80 - 100 kuruştan istimlâk edilerek 
112 000 lira ödenmiştir. Yine 1942 yılında 17 ku
ruşa satılan bir parça da 150 kuruştan istimlâk 
edilmiştir. Bu işler için Hazineden idareye 
750 000 liralık bir tahsisat verilmiş olduğu gibi 
idarenin 1943 yılı bütçesine de ayrıca 750 000 
liralık ikinci bir tahsisat verilmiştir 

İstimlâk için verilen ceman 1,5 milyon lira
lık tahsisattan ancak 855 000 lira kadarı istimlâk 
işlerine, mütebakisi de muhtelif mubayaata sar-
fedildiği anlaşılmaktadır. 

Bu arada tersane inaşaatma başlanılmamış 
olması hasebiyle istimlâk edilen arazi eski sahip
leri tarafından kullanılmaktadır. Bu arazinin 
42 127 metre ımırbbama baliğ olduğu ve metre 
karesi 180 kuruşa kadar istimlâk olunduğu nazarı 
itibare alınırsa bu uğurda verilen tahsisatın aza
meti meydana çıkar. Senelerdenberi hiçbir su
retle istifade edilemiyen yerlerden de eşhasın 
ivazsız istifade ettiği düşünülürse bu işlerde Ha
zineye verilen zarar tahmin edilebilir. 

Şurasını tebarüz ettirmek mecburiyetindeyiz 
ki, işler bir keşmekeş içinde olduğu gibi, Deniz
yollarına kanunu mahsusla verilen imtiyazlara 
ve gelişigüzel tarizim edilen yüksek tarifelerin 
mevcudiyetine rağmen Denizyolları zarar etmekte
dir. Halbuki en ufak imkânlar dâhilinde çalışan 
armatörler büyük kârlar temin etmekte ve za
rar eden armatörlere tesadüf edilmemektedir. 
Bunun sebebini Denizyolları İdaresinin rasyo
nel çalışmasında aramak lâzımgelir. 

Kadrolardan fedakârlık yapmamakta ısrar 
eden, hattâ memur kadrosunu artırmak teklifinde 
bulunan Denizyolları idaresinin fuzuli masraf
lara nihayet vererek normal bir iş hayatı devre
sine girmesi zamanının geldiğine kani bulunu
yoruz. 

İdarenin kâr veren en mühim işletmesi T/m-an 
îşletmesidir. Denizyolları emrine geçtikten con-
ra bu sahada ciddî bir inkişaf faaliyeti gösteril
memiştir. Bilâkis İstanbul Limanı inşaatına mâ
ni olunmak suretiyle hâsıl olan bugünkü sıkışık 
durum evvelce rıhtım, ambar ve antrepo imaatı 
için yapılan ve teknik icaplara uygunluğa mü
hendislerin raporlariyle tesbit edilen etüdler Ge
nel Müdürlüğün mütevali ve kategorik muhale
feti yüzünden bir türlü tatbikat sahasına intikal 
ödememiştir. 
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; Bugün ilgili herkesin malûmu olan liman hiz-
; metlerindeki aksaklıklar Genel Müdürlük tara-
ı fnidan ortada görülen ithal fazlalığının çok arızi 

olması ve kısa zamanda nihayet bulacağı gibi 
yanlış ve lıakikata aykırı mütalâasiyle izah edil
mek istenilmekte, ambarlama ve rıhtım sahaları
nın tevsii projeleri bu yüzden tahakkuk e1 iril-
memiştir. 

Halbuki ithalâtımız harbten evvelki hacmim 
muhafaza etsebile eldeki rıhtım ve ambarlanın sa
hası buna asla kâfi gelmemektedir. Kaldı ki, ih
tiyaçlarımızın gündengüne çoğalması ve bilhassa 
sanayi hareketinin inkişaf ithalâtımızı miktar 
itibariyle gittikçe yüksek bir hacına doğru götür
mektedir. Makine ve vesait ithalâtının çoğalması 
ambarlama hizmetinde açık saha ihtiyacını tezyit 
etmiştir. 

Bu idare harlı sonu ihtiyaçlarına göre faali
yetini tanzim edemediği için çok fena bir duruma 
düşmüştür. Fazla miktarda memur bulunmasına 
rağmen bu işlerden aulıyan elemanın mefkudi-
yeti liman işlerinin aksak gitmesine sebep ol
maktadır. 

Yükleme, boşaltma ve indirme işleri çok fazla 
liman amelesi kullanıldığı halde bilgisizlik ve 
kontrolsüzlük yüzünden iyi idare edilememek
tedir. 

22 . XII . 1947 tarihli gaztelerde Amerikan 
ayan üyelerinden Öven Brevester'in beyanatım 
hiç şüphesiz ki hepiniz okumuşsunuzdur. Avru
pa'da ve doğuda ekonomik durumu tetkik etmek 
için seyahate çıkan ve memleketimizde askerî 
malzemelerin boşaltılacağı liman tesislerini gezen 
ve inanılmıyacak durum karşısında son derece 
endişe duyduğunu bildiren Brevester - Amerikan 
resmî makamları bu kargaşalığa yenilerini ilâve 
etmekten kendilerini mazur göstermek için -
kökünden tedbirler alınmasının elzem olduğunu 
söylemiş ve yaptıkları tetkikin sonucunu «hüzün 
verici» bulduğunu ifade etmiştir. 

Yine Brevester Mavna ve duba kapasitesinin 
% 85 i kullanma dışındadır) demiş ve Amerika'
dan gelecek olan malzeme limandaki diğer faa
liyeti sekteye uğratarak bu suretle Türkiye'nin 
kalkınma programının müthiş bir surette gecik
mesine sebebiyet vereceğini bildirmiştir. 

Ayan üyesi Limanda bir hercümerç vukubu-
lacak zamanın yaklaştığını ve bunun muhakkak 
olduğunu belirterek ilgililerin çok sert muaheze-
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lere hedef tutulacaklarını da katiyetle ifade et
miştir. 

Denizyolları İdaresince bu beyanat; liman 
ve deniz vasıtalarında buhran, limanda kargaşa
lık ve tıkanıklık bulunmadığı ifadesiyle çürü
tülmek istenilmiştir. 

Liman işlerinin çok bozuk olduğunu şu ufa
cık misal ile tebarüz ettirmek mümkündür. 
îstivenson Gemisi beş bin ton gibi çok az bir 
hamule ile limana gelmiş, ancak yirmi beş gün
de boşaltılabilmiş ve bu yüzden Amerikalıların 
şikâyet ve sızlanmalarını mucip olmuştur. Bu 
suretle yardım yapmakta olan Amerikalılara fe
na bir örnek verilmiştir. 

Arkadaşlar, herhangi bir tekzip yapılırken 
hakikatleri ve olayları gözötıünde tutarak fena 
bir duruma düşmemek icabcdeceğini idarenin 
bilmesi lâzımgelir. 

Amelenin gündelik yerine ton esasına gö
re çalıştırılması, mavnalara muntazam istif ya
pılması, yükleme ve boşaltma işlerinde çalışan 
mavna ve kayıkların Haliç cihetinde değil, es
kiden olduğu gibi köprünün beri tarafında tutul
ması, tahmil ve tahliye işlerinin daha normal gö
rülmesini sağhyabileceği gibi bu hizmetlerin 
mihanikileştirilmesi ve bunların insan kuvve
tiyle yapılması sisteminden mümkün mertebe 
uzaklaşı İması gerek sürat ve gerekse maliyet 
ucuzluğu bakımından zaruridir. 

Liman İşletmesi 1944 başında Dmıizyolla-
riyle tevhit edilmiştir. İşletmenin iradı 
iş hacminin gerektirdiği tevsiat ve. in-
aatı yapmıya müsait Denizyolları İdaresi
nin vapur satmalına işi için büyük meb
lâğlara muhtaç bulunması, liman gelirinin 
de bu işe tahsisi kendi zaruri inkişaflarının 
geri bırakılması durumunu ihdas etmiştir. 

Her biri ayrı bir karakter taşıyan bu iki iş
letmenin tevhidi bu yönden de isabetli olma
mıştır. Bu suretle limanda bugün çekilmekte 
olan bu sıkıntıları bertaraf edici inşaat progra
mı tatbik edilmemiştir. İthalât mallarını geti
ren vapurların tahmil ve tahliyeleri, malların 
ambarlanın ası gündelik ve palyatif tedbirlerle 
idare edilmiş, buna mukabil liman varidatı sefer 
veya bir köhne vapurun idamei hayatı için lü-
zrnlu görülen büyük tamir masrafına veya yeni 
alınan filân şilebin taksitine sarf edilmiştir. 

Şüphesiz ki, liman işi işletmesinin varidatın
dan arta kalan para-ile-limanı inşa etmek im-

— 831 

. 1947 0 : 3 
kânı yoktur. Mevzuubahis olan bugünkü rıh
tım ve ambarlama sahalarını genişletmek ve bü
yük mikyastaki sıkıntıları bertaraf etmektir. 
Yoksa modern yeni bir liman inşası ancak Dev
letçe tahsis edilecek büyük bir sermaye ile ka
bili tahakkuktur. 

Liman varidatiyle sekiz on senelik ihtiyaca 
kifayet edecek tesisat yapmak mümkündür. 
Buna rağmen Genel Müdürlüğün mütehassısları 
dinlenmemesi ve mümküu mertebe fazla vapur 
tedarik ediyor görünmek hevesi bu sahada müs-
bet bir adım atılmasına mâni olmaktadır. 

Düşünüldüğü gibi bir buçuk sene evvel tev
ziata başlanılmış olsaydı, bugün Ameraka yar
dım eşyasını koymak için Beşiktaş stadı veya 
Bebek Bahçesini düşünmek gibi sıkıntılı proje
lere lüzum kalmazdı. Anıerika'dan gelen yardmı 
eşyası ve makinelerden mühim bir kısmı bir ve
yahut iki tonu ancak taşıyabilecek olan rıhtım 
üzerinde ve açıkta tutulmakta, her türlü tesira-
tı havaiyeden müteessir olacak bir durumda bu
lunmaktadır. Pek yakında rıhtımın bu kadar 
yüke tahammül edemiyerek çökmesi ihtimali bu
lunduğu söylenmektedir. Buna acilen bir ça
re bularak milyonlara malolmuş olan rıhtımın 
çöküntüden kurtarılması zarureti ile karşı-
karşıya bulunulmaktadır. 

Hulâsa olarak arzederiz ki, mülhak bütçe ile 
idare edilen bu iktisadi ve ticari Devlet müesse
sesini bugünkü şeklinden kurtarmak iktiza et
mektedir. Memleketimizin en mühim ihtiyaçla
rını tatmin ile mükellef olan bu idare, şahsi te
şebbüse daha vâsi bir imkân vermek, memleke
tin âcil olan ihtiyaçlarını tatmin için müstace
ldi tedbirler almak, işletmeye daha fazla bir 
ehhemiyet ve hız vermek, işletmede bulunan 
her fert mukabilinde bürolarda mütaaddit kim
seleri istihdam etmemek, israfları önlemek ve 
rasyonel bir şekilde çalışmak suretiyle bir mev
cudiyet göstermek mecburiyetinde olduğu kana
atindeyiz. 

BAŞKAN — Rey vermiyen varmı? Rey top
lama muamelesi bitmiştir. 

NİYAZİ ÇtTAKOĞLU (Çanakale) — Muh
terem arkadaşlarım; sizleri fazla tasdi etmiye-
ceğim. Dünya denizyolları bakımından Çanak
kale'nin cihanşümul bir ehemmiyeti olduğu için 
kısaca bir noktayı arzetmekte fayda mütalâa 
ediyorum, 
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Çanakkale haritası gözönüne getirilirse Ru- \ 

nıeli ve Anadolu yakasında bazı önemli kaza ! 
ve nahiye merkezlerinin sıralanmış okluğu gö
rülür. Ulaştırma Bakanlığından bu kazalarda
ki çocukların diğer kazalarda bulunan orta 
okullara yetiştirilmesini temin için Haydarpaşa 
ile istanbul arasında işliyen vapurlardan bir 
tanesini tahsis etmelerini bilhassa istirham edi
yorum. Bunu, 360 000 Çanakkaleli'nin istekle
rine tercüman olarak yüksek müsaadelerine is
tinaden istirham ediyorum. Mâruzâtım bu ka-
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dardır. 

BAŞKAN — Oyların neticesini arzediyo-
rum. 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme 
Genel Müdürlüğü 1948 senesi Bütçe Kanununa 
(337) zat oy vermiştir. Bunlardan (310) u ka
nunu kabul etmiş, (27) zat reddetmiştir. Mua
mele tamamdır. Kanun (310) oyla kabul edil
miştir. 

Teneffüs için 15 dakika fasıla veriyorum. 
Kapanma saat : 6 

>>©^t 

DÖRDÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati: 6,15 

BAŞKAN — Başkanvekili Feridun Fikri Düşünsel 

KÂTİPLER : Necmeddin Sahir Sılan (Tunceli), Atalay Akan (ürfa) 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. Söz Ulaştır
ma Bakanınmdır. 

ULAŞTIRMA BAKANI ŞÜKRÜ KOÇAK 
(Erzurum) •—- Efendim Devlet Denizyolları ve 
Limanları işletme Genel Müdürlüğü bütçesi mü
zakere edilirken arkadaşımın mütalâalarını te
mennilerini, tavsiyelerini ve nihayet tenkitlerini 
dinledim. Müsaade ederlerse şimdi sırasiyle ce
vap vereyim. 

Yolcu ve eşya nakliyatı istatistiğini arka
daşım buradan tahlil ederken 1941 gayritabiî 
hareketli bir iş senesini seçmiştir. Eğer nakli
yatı 1936 tarihinden itibaren ele alsalardı ve 
ona göre bu^ünküleriyle bir mukayese yapsalar
dı görürlerdi ki yolcu, nakliyatında % 100 bir ar-
tn vardır. O tarihlerin 700 binine mukabil bu 
miktar bir buçuk milyona çıkmış bulunmakta
dır, Eşya nakliyatı da yüzde elli artışlı bir tem
po ile ilerlemektedir. 

Bütün iskelelerde eşya hayvan ve yolcunun 
beklemekte olduğunu söylediler. Biliyorsunuz 
ki elimizdeki vasıtalar ihtiyarlamıştır. yıpran
mıştır, tonajı küçüktür. Elimizdeki filonun to
najı hakikaten azdır. Bugünkü nakliyat hae-
nnıa kifayet edecek durumda değildir. Tonaj 
hacminin yükseltilmesi için harbden evvel alı
nan tedbirlerle harbe girdikten sonraki imkân

sızlıklar sizce malûmdur. Binaenaleyh bugün 
alınmış olan tedbirlerle lâzımolan yolcu ve yük 
vapurlarını Amerika'dan getirmekteyiz. 

Bunların miktarına gelince; Amerika'dan 
gelmiş olan 6 şilep ve bir yolcu gemisinden baş
ka iki büyük şilep, iki tanker, altı yolcu gemisi 
gelecektir. Bunlar pek yakında memlekete gi
recektir. i talya'ya 8 yolcu gemisi sipariş edil
miştir. Ayrıca Hollanda'ya 6 şehir hattı gemi
si sipariş edilmiştir. Binaenaleyh hükümetiniz 
her fırsattan istifade ederek memleket tonajını 
çoğaltmak için elinden gelen gayreti sarfetmiş 
ve hiçbir fırsatı kaçırmamıştır. Bununla beraber 
alınan tedbirlerle bugün iskelelerde bekliyen 
mal ve insan yoktur. 

Görülüyor ki, elden gelen gayreti sarfetmiş 
ve hiçbir fırsatı kaçırmamıştır. Armatörlerin 
zararı ve tek cins eşya nakli meselesine gelince: 
Biliyorsunuz ki, 1932 de veya 1933 de çıkarılmış 
olan 2933 sayılı bir Kanunla armatörlerin vazi
yeti tesbit edilmişti. O kanunda deniz
cilik Tekele almıyor ve armatörlere de 
bir sene zarfında 500 000 liralık bir 
şirket kurmak şartiyle Tekele alman deniz
yolları yanında çalışmaya müsaade ediliyordu. 
Yine o kanunun 1 maddesine göre de 3 sene için
de .1,6 milyo& -liralık, bjr eerma^te j}e m ü t e ş e b ^ 
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ler tarafından bir şirket teşkil olun- I 
duğu takdirde yine ayrıca Tekelin ya
nında çalışmaya müsaade ediliyordu. 
Fakat ozamanın mevcut armatörleri teş
kil ettikleri şirketin, içindeki geçimsizlik dola-
yısiyle mesailerine devm edemediler ve ellerin
deki vasıtaları Denizyollarına devrettiler ve 
yine üç sene içinde müteşebbislere bırakılmış 
olan bir buçuk milyon liralık sermayeyi haiz bir 
şirket de teşekkül edemedi. Maalesef bu kanunun 
istihdaf ettiği iyi duygu da tahakkuk etmemiş ol
du. Bunu Tekele almakla beraber maksadımız ve 
bu kanunu tedvin edeiı Meclisin noktai nazarı 
şu idi; Türk denizciliği bir keşmekeş içinde idi, 
bunları düzeltmek, tertibe sokmak, liman işlerini, 
fener işlerini, kıyı emniyet işlerini ve saireyi 
Tekelde toplayıp Türk denizciliğini daha iyi bir 
duruma getirmek için bu kanunu çıkarmış bulu
nuyorduk. Bu kanunda yine tek cins eşya mese
lesine gelince; biliyorsunuz ki, posta vapurculu
ğunda kırkambar denilen eşyanın nakli her mil
lette posta vapurlarına bırakılır. Buna mâni ol
mak için de tek cins eşyayı şilepçiliğe bırakıyor • 
ve şilepçilikte çalışmayı da rekabete terketıniş bu
lunuyoruz. Yalnız İstanbul hariç olmak üzere 
iki. üç liman arasında bunların çalışmasına mü
saade ediyorduk. O günden bugüne kadar şilep-
çi olan armatörlerin vaziyeti tetkik edilecek olur
sa görülür ki, zarar değil kâr etmiş bulunuyor
lar ve bugünkü durumları da iyi bir vaziyette
dir. (Kâfi, kâfi sesleri). 

BAŞKAN — Efendim, hulâsa buyuruyorlar, 
hepinizi tatmin edecekler. 

ULAŞTIRMA BAKANI ŞÜKRÜ KOÇAK 
(Devamla) — Müsaade ediniz, 15 dakikanın içe
risinde bitiririm. 

Bir senedenberi bir Şilepçilik Birliği teşkil 
ettik. Bizim şileplerle armatörler bir birlik ha
linde çalışmaktadırlar. Bunların posta vapur- j 
suluğuna gitmesi için düşüncelerimiz vardır. Ya- ! 

kında Yüksek Huzurunuza bir tasarı getireceğiz, i 
Düşüncemiz bir tek tonajı dahi memlekete so

kanlara her türlü yardımı göstermektir. Biz Ame
rikan satışından istifade ettiğimiz zaman arma
törleri de teşvik ettik, armatörlere döviz ayır
dık, armatörlere kredi açmak için teşebbüsler | 
yaptık. Hattâ kendilerini topladım, teşvik et- ' 
tim, maalesef bir armatör dahi çıkmadı. Ame
rika satışları 18 sene taksit üzerinden olup bunun 
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% 25 i peşindir, demek ki, 18 senelik bir satışa 
dahi bu işlerle uğraşan vatandaşlarımız iştirak 
etmemişlerdir. Posta vapurculuğa gelince; bu 
mevzuda bir posta vapurunun 4 - 5 milyon lira
ya mal olacağını da arzetmeyi bir vazife bilirim. 

Filomuzun bazı civar memleketler filosundan 
geri kaldığı bir hakikattir. Esasen Osmanlı İm
paratorluğundan bu sahada bir şey tevarüs et-
miyen Cumhuriyet İdaresi ve kapotajm Türk 
Bayrağına intikali sırasında elde mevcut tonajın 
cüz'i bulunması ve yapılan teşebbüslerin maalesef 
akim kalması neticesinde bugünkü tonajımız kâfi 
değildir. Fakat aldığımız tedbir ve tertiplerle ve 
demin arzettiğim siparişlerle ve yeni, hazır satm-
ahnan vapurlarla deniz filomuzun tonajının ya
kından 250 bine varacağını arzedebilirim. 

Bu gemilerde hayvanlarla vatandaşların aynı 
zamanda taşındıklarını hemen hemen bir haki
kat olarak arzedebilirim. ^Çünkü elde mevcut 
29 vapurun Akdeniz ve Karadeniz bölgesinde 
gerek yolculara ve gerekse eşya nakline kâfi 
gelmediğini siz de takdir buyurursunuz. Fakat 
1948 senesinde filoya iltihak edecek olan yeni va
purlarla bu sıkıntı giderilmiş olacaktır. 

Dahilî sıkıntı varken harice sefer yapmanın 
sebebine geline; esasen, açılmış olan bu sefer
ler, Türk vatandaşlarını bu gemilerle götür
mekte ve o gemilerle de memlekete gelecek ec
nebi ve Türk vatandaşlarını getirmektedir. Bu 
da bir zarurettir. Aynı zamanda büyük bir.ka
zançtır. Gerek döviz kazancı ve gerek hat ka
zancıdır. (Kâfi kâfi sesleri). Bu hatlardaki 
navlunlarımız yurt içi navlunlardan üstün ol
makla beraber ecnebi firmalara her zaman reba-
bet edebilmekteyiz. 

İskenderun'a yapılan seferlerin haftada bir 
defaya çıkarılmasını arzu ettiler. Yeni vapur
lar geldiği zaman bunu ele alacağız. Şehir hat
larının zararına gelince; arkadaşım diyorlar ki, 
bu kadar yolcu taşıdığı halde neden zarar edi
yor? Fazla yolcu fazla gelir temin ediyor, bu
yurdular! 

Fakat arkadaşlar; gerek memurlara yapılan 
zamlar, gerek bugünkü malzemenin yüksek fi
yatı ve gerekse kanunlarla mürettebata ve sa-
ireye verilen ve bunlara yaptırılan elbise esa
sen düşük olan ücretlere yapılan cüzi zam ile 
telâfi edilecek bir durumda değildir. 

Navlunlarımızın hayat pahalılığına müessir 
olması şöyle dursun hayat yükselişine yaklaştırı-
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lamadığı malûm bir hakikattir. Bu hakikat ida
renin navlun mevzuu üzerinde duran sayın ra
portörün raporiyle de belirtilmiş bulunmaktadır. 

Biletlerin çift kontrole tâbi olması ve diğer 
tâli hususlar üzerinde bulunduğumuz bir konu
dur; eğer imkân bulabilirsek daha basit tedbir
ler alırız. 

Bakır şilebi, bir milyon lira sarfedilerek hem 
Amerika'ya sefer yapabilecek halde tamir, hem 
de yolcu vapuru haline ifrağ edilmiştir. Bu mas
rafın yüksekliği yapılan işin, malzeme fiyatı 
yüksekliğinin ve işçiliğin icabıdır. 

Çıkarma gemilerine gelince: Bu gemileri 
Mısır'da İngilizlerden aldık. Bunlarla bir şile
bin tamiri ve yolcu gemisine tahvili mukayese 
edilemez. Bilançodan, bahsettiler. Aldıkları 
malûmat.. O bu gemilerin beheri ingilizlere 
60 000 İngiliz lirasına malolmuşken bize alın
ması 40 - 50 bin Türk lirasına maloldu. 

Bu iş müsait bir fırsattan iyi bir istifadedir, 
bir muvaffakiyettir. 

ŞAHİN LÂÇİN (Afyon Karahisar) — Yan
lış hesap yoktur, vesikalarla tevsik ederim. Ve
sikalar yanımdadır. 

ULAŞTIRMA BAKANI ŞÜKRÜ KOÇAK 
(Devamla) — Şirketi Hayriye bize geçtiği za

man kanunen bunların memurlarını muhafaza et
mek icabediyordu. Ozamanki şirket memurları 
Denizyollarına devredilmiştir. 

Emeklilere gelince; emekliler, biliı-siniz ki, 
Bahriyeden çıkmış olan emeklilerdir. 

Denizyollarında istihdam edilen emekliler 
ekseriyetle bahriyeden çıkmış olan ve bu işte 
mütahassıs emeklilerdir. Gerek bunların gerek 
mahdut bazı sivil emeklilerin gerek yaş haddi 
gerek diğer bakımlardan kullanılmaları eldeki 
kanuna ve i? icaplarına, uygundur. 

1946 yılında tahsisatı alınmadığı halde 10 
milyon liranın sarfedildiğini işaret buyurdular. 

Böyle bir vaziyet mevcut değildir. Ücretli 
bir mütahassısm yevmiye ile Mısır'a ve Ameri
ka'ya gönderildiğini söylediler. Evet bu arka-
da7 yüksek mühendistir. Kendisini yüksek mü
hendis ve mütehassıs olarak yevmiye ile kulla
nıyoruz ve hariçte bulunduğu müddetçe kendi
sine ancak bahis edilen mikdarda yevmiye veri
yoruz vo bu muamele bizce mevzuuata uygundur. 
Muhasebenin derbeder olduğundan bahsetti
ler. Her halde arkadaşıma yanlış malûmat ver-
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m iş olsalar gerektir. Demirbaşlardan balısetti-
ler. Demirbaşlar malûm ve mükayettir. Ar
zu edenlere yerleri ve hesaplan gösterilebilir. 

ŞAHİN LÂÇÎN (Afyon Karahisar) — Efen
dim elimde bir rapor var. 

ULAŞTIRMA BAKANI ŞÜKRÜ KOÇAK 
(Erzurum) — Arkadaşıma herhalde yanlış ma
lûmat vermişlerdir. Pendik'teki istimlâk işine 
gelince bundan beş altı sene evvel mevzuat dai
resinde vâki olmuştur. 

Bu istimlâk, tersanenin oraya nakli için ya
pılmış bir istimlâktir. Fakat gerek para bakı
mından gerekse teknik bakımından elverişli bu
lunmadığından tersane yine Haliçte bırakılmış
tır. Kısaca demek doğru olur ki, bu istimlâkler 
karşılığı verilen paralar usulü dairesinde ve 
hazan mahkeme karariyle verilmiş bulunmakta
dır. 1940 ile 1943 arasında müthiş fiyat fark
ları bulunduğu da unutulmamak iktiza eder. 
Bütün bu istimlâk işlerinin resmî muamelâta ve 
adlî kararlara dayandığı bir hakikattir. İstim
lâk edilen arazinin eski sahipleri tarafından kul
lanıldığı doğru değil, hepsi idarenin elindedir. 

Ambar hareke tindeki aksaklıktan bahsediyor
lardı. Biliyorsunuz ki mütarekenin akabinde 
bir çok mal ithal ve depo edilmiş fakat tüc
carlar mallarını ambardan çekmediklerinden 
bu sebeple ambarlar sıkışık vaziyete geldi. 
Hattâ eşyayı rıhtım üzerine istif etmek mecbu
riyetinde kaldık. Binaenaleyh bazı aksaklıklar 
vücuda gelmişse bu yukarda söylediğim durum
dan mütevellittir. 

Amerika Ayan Azasının beyanatına gelince: 
Bu beyanat her halde istanbul'daki bazı acen-
talarm daha iyi bir duruma girebilmek için faz
la gayretlerinden ileri gelmiştir zannediyorum. 
Çünkü Amerika 'dan gelecek olan yardım malze
mesi için lâzımgelen yerler hazırlanmıştır ve 
yakında gelecek vapurun nasıl boşaltıldığını 
arkadaşım görecek ve bunun doğru olmadığını 
anlıyacaktır. İskenderun'a gelen vapurun bir 
gece içinde boşaltılıp geri çevrildiği de herkes
çe bilinen bir hakikattir. Binaenaleyh liman 
işleri izah ettikleri şekilde bozuk bir vaziyette 
değildir. 

Bir de fabrika işlerine temas edildi. Fabrika
lar mühendislerinden iki üç kişinin yüksek bir 
iki okulda haftada bir iki saat ders vermelerin
den dolayı bütün fabrikalardaki hizmetlerin 
müteessir olduğunu kabul etmek doğru olamaz. 
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Bu fabrikalar, yaş hadlerini bitirmiş olan filo
yu ayakta tutmakla müspet eser ve hâsılalarını 
vermişlerdir ve vermektedirler. Bozuk bir vazi
yette değildir. Esasen limanlarımızı mekanikleş-
tirmek için •lâzımgelen tedbirlerimizi aldık ve 
siparişlerimizi yapıyoruz. (Kâfi, kâfi sesleri) 
yalnız Çıtaköğlu arkadaşımıza bir cevap arzede-
yim:>•> 

Çanakkale kazalarındaki çocukların mekte
be gidip gelmeleri için 1948 senesinde gelecek 
olan vaporlar servise girdikten sonra buna bir 
imkân arıyaeağız. 

Kadro mevzuu, üzerinde hassasiyetle duru
lan ana m evzularımızdan birisidir. Yeni gemile
re ayrılan, yeni kadro, mütehassıs ingiliz'lerin 
tavsiyelerinden de dun bir hadde tutulmuştur. 

Yeni hizmetlerin ve milletlerarası münasebet 
ve nakliyatın işletmelere inikasını kabul etmek 
zaruridir. 

Yüzkırk bir büro memuru ilâve edilmemiştir. 
Bunların yarısı geçen yıllardan beri yevmiye ile 
çalışmakta iken bu kere kodroya dâhil edilmiş
lerdir. 

Diğerlerinin on daire ve yedi büyük işletmi-
ye tevzi edilmiş oldukları düşünülürse bu artı
şın izam edilmemesi icabettiği derhal anlaşıl
maktadır. (Bravo seslei'i, alkışlar) 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Mad
delere geçilmesini kabul edenler.... Etmiyenler.... 
maddelere geçilmiştir. 

Maddelere geçmeden evvel bazı arkadaşlar, 
bu bütçe çıktıktan sonra kalan üç katma büt
çenin yani TTava, Orman, Posta katma bütçele

rinin görüşülmesini bugün öğleden sonra yapaca
ğımız oturuma bırakılmasını istiyorlar; (Olmaz 
sesleri, devam sesleri) 

Müsaade buyurun, bu teklifi arzetmekle; ka
bul ifade etmiş olmuyoruz. 

Efendim, Meclisi âli kararlarına daima hâ
kimdir. Onun için bir kere daha yüksek oyunu
za müracaat edeceğim ve ona göre hareket ede
ceğim. 

Elimizdeki ek bütçeyi çıkardıktan sonra bu 
üç katma bütçenin öğleden sonraki bir toplantı
da görüşülmesini uygun bulanlar lütfen ellerini 
kaldırsınlar... Kabul etmiyenler... Kabul edilme
miştir, görüşmelere devam edilecektir. (Alkış
lar). 
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Yalnız müsaadenizle çoğunluğu kaybetmeme

mizi çoğunlukla müzakerelerime devam edebil
memiz için dağılmamanızı rica ederim. 

Devlet Denizyolları ve Limanlan İşletme Genel 
Müdürlüğü 1948 yılı Bütçe Kanunu 

MADDE 1. — Devlet Denizyolları ve Liman
ları İşletme Genel Müdürlüğü 1948 yılı gider
leri için bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (108 399 521) lira ödenek verilmiştir. 

B. Lira 
1 Ücretler 2 306 702 

BAŞKAN — Bu hususta bir önerge vardır, 
okunacaktır. 

Yüksek Başkanlığa 
Denizyolları İdaresinin 1 nci bölümünün 3 

ncü (Geçici memur ve hizmetliler ücreti) inden 
(10 000) liranın tenzilini teklif ederim. 

Afyon Karahisar Milletvekili 
Şahin Lâçin 

BAŞKAN — Masrafın indirilmesine aittir. 
Önergeyi kabul edenler... Etmiyenler... Reddo-
lunmuştur. 

Bölüm olduğu gibi kabul edilmiştir. 

B. Lira 
2 Eemekli, Dul, Yetim ve öksüz ay

lıkları 280 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

3 Geçici tazminat 528 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

4 3633 sayılı Kanunun 31 nci mad
desi gereğince verilecek tazminat, 
ücret, ödenek, ikramiye ve'saire 1 000 000 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
4 ncü 3633 sayılı Kanunun 31 nci maddesi 

gereğince verilecek tazminat, ücret, ödenek, ikra
miye ve saire tahsisatından (250 000) liranın ten
zilini teklif ediyorum. 

Afyan Karahisar Milletvekili 
Şahin Lâçin 

BAŞKAN — Önergeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... Reddolunmuştur. 

Bölüm aynen kabul edilmiştir. 
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B. 

4178 ve 4599 sayılı kanunlar ge
reğince yapılacak zamlar ve yar
dımlar 
BAŞKAN — Bölüm aynen kabul 
edilmiştir. 
Büro giderleri 

Lira 

'»07 500 

270 000 

Yüksek Başkanlığa 
6 neı bölümün ikinci döşeme ve demirbaş 

maddesinden (20 000) liranın tenzilini teklif 
ediyorum. 

Afyon Karahisar Milletvekili 
Ş. Lâçin 

Yüksek Başkanlığa 
G neı büro giderleri bölümünün 5 nci öte

beri giderleri maddesinden (16 000) liranın ten
zilini teklif ediyorum. 

Afyon Karahisar Milletvekili 
Ş. Lâçin 

BAŞKAN — Birinci önergeyi kabul eden
ler... Etmiyenler... Reddolunmuştur. 

İkinci önergeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Bed dol unnı ustur. 

Bölüm aynen kabul edilmiştir. 

B. Lira 
7 Basımevi ve basılı kâğıt giderleri 270 000 

Yüksek Başkanlığa, 
7 nci Basunevi ve basılı kâğıt giderleri bö

lümünün 1 nci Basımevi giderleri maddesinden 
(50 000) liranın tenzilini teklif ediyorum. 

Afyon Karahisar Milletvekili 
Ş. Lâçin 

BAŞKAN — Önergeyi kabul edenler. 
yenler... Reddolunmuştur. 

Bölüm aynen kabul edilmiştir. 

B. 

Etini-

Lira 

10 

Posta telgraf ve telefon ücret ve gi
derleri 200 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Kira karşılığı 80 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 625 000 

Yüksek Başkanlığa 
10 ncu yolluklar bölümünün 4. Yabancı mem

leketler yolluğu maddesinden (300 000) liranın 

tenzilini teklif ediyorum. 
Afyon Karahisar Milletvekili 

Şahin Lâçin 

BAŞKAN — Önergeyi dikkate alanlar.,. Al-
mıyanlar... Önerge Keddolunmuştuf. Bölüm oldu
ğu gibi kabul edil iniştir. 

B. 

11 

12 

13 

14 

15 

LU 

Giyecekler 
BAŞKAN - - Kabul edilmiştir. 
Yiyecek giderleri i} 

B AŞK AN - - Kabul edilmiştir. 
Tedavi, yol ve saire giderleri 
BAŞKAN ~~ Kabul edilmiştir. 
Deniz ve kara taşıtları ve fabrika 

Lira 

750 000 

2 700 000 

30 000 

re atelve giderleri 31 265 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Fenerler, radyofarları ve kıyı em
niyeti başka tesislerinin her tür
lü giderleri 160 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yükleme ve boşaltma giderleri 3 500 000 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebepler dolayısiyle 16 nci 

yükleme ve boşaltma giderleri bölümünden 
(1 500 000) liranın tenzilini teklif ediyorum. 

Afyon Karahisar Milletvekili 
Şahin Lâçin 

BAŞKAN — Önergeyi dikkate alanlar... Al-
mıyanlar... önerge reddolunmuştur. Bölüm oldu
ğu gibi kabul edilmiştir. 

B. Lira 
17 Bina, fabrika, atelye, tersane, 

dok, kızak, rıhtım, iskele, fener 
ve başka tesislerin yapma, onar
ma ve kamulaştırma giderleri 3 000 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir: 

1.8 3980 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desi gereğince kullanılan kredi
nin itfa ve faiz karşılığı ile Sos
yete Şilepten devralman borç. 
karşılığı 1 000 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

19 Genel Muhasebe Kanununun 48 
nci maddesini ilgilendiren gider
ler 33 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir, 
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B. Lira 
20 Mahkeme giderleri 35 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
21 Faiz, acyolar ve akça farkları 80 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
22 Sanat Okulu ve kurs giderleri 90 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
23 5074 sayılı Kanun gereğince giri

şilecek yüklenmeler karşılığı 35 000 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

24 Staj ve tahsil giderleri 147 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

25 Yabancı uzmanlar ve tercümanları 450 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

26 Vazife sırasında ölen memur ve 
hizmetlilerin teçhiz ve tekfin gi
derleriyle bunlardan kazaya uğ-
rıyanların yiyecek, giyecek ve te
davileri için yapılacak yardım 
giderleri 10 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

27 Telif, tercüme, yayım ve abone 
ücret ve giderleri 15 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

28 Hastane ve revir giderleri 170 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

20 Sigorta ücret ve giderleri 1 000 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

30 3008 ve 4772 sayılı kanunlar 
gereğince ödemeler 450 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

31 3137 sayılı Kanun gereğince 
Devlet Denizyolları ve Liman
ları İşletme Genel Müdürlüğü 
Emekli Sandığına yapılacak öde
meler 950 789 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

32 3530 sayılı Beden Terbiyesi Ka
nunu gereğince yapılacak işler 5 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

33 Devlet Başkanlığı deniz taşıt
larının her türlü yaptırma, sa
tmalına ve işletme giderleriyle 
sigorta ücretleri 100 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

34 Temsil giderleri 10 000 

BAŞKAN — Bu bölüm hakkında önerge var
dır, okutuyorum: 

. 1947 O : 4 
Yüksek Başkanlığa 

34 ııcü Temsil giderleri bölümünden (5 000) 
liranın tenzilini teklif ediyorum. 

Afyon Karahisar Milletvekili 
Şahin Lâçin 

BAŞKAN — Önergeyi dikkate alanlar... Al-
mıyanlar... önerge reddolunmuştur. Bölüm ol
duğu gibi kabul edilmiştir. 

B. 
35 

36 

Lira 
6.000 üüşünülmiyen giderler 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Amsterdam'da Uluslararası kur
tarma ve kaza olduğunda ilk 
Yardım Kurulu Bürosuna or
taklık payı 200 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

37 Geçen yıl borçları 40 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

38 1942 - 1946 yılları borçları 30 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

o9 Satınalman rıhtımların sözleş
meleri gereğince yıllık taksit 
ve obligasyon faizleriyle itfa 
karşılık ve giderleri 60 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

40 3023 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesi gereğince Hazineye 
ödenecek ardiye ücretleri his
sesi 200 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

41 3633 ve 5074 sayılı kanunlar 
gereğince çıkarılmış ve çıkarı
lacak olan bonoların faiz, acyo, 
itfa ve sair giderleri 2 500 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

42 1715 sayılı Kanunun 8 nci mad
desi gereğince kâğıt para amor
tismanı 1 069 302 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

43 işçi kaza yardım sandıklarına 
yardım 3 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

(Birinci madde tekrar okundu). 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi kabul edenler.... Etmiyenler.... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Denizyolları ve Liman-
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lan tşletme Genel Müdürlüğü 1948 yılı gelir
leri bağlı (B). işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(80 400 000) lira tahinin olunmuştur. 

B. 
1 

B - CETVELİ 

Lira 
150 000 Seterler gelirleri 55 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
2 Kılavuzluk ve ronıorkörcülük 

gelirleri 240 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

3 Gemi kurtarma geliri 365 000 
BAŞKAN' — Kabul edilmiştir. 

4 "fükleme, boşaltma ve aktarma 
gelirleri 8 405 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

5 Ambar, antrepo ve rıhtımlar 
gelirleri 11 891 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

0 Gankurtarma geliri 150 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

7 Fenerler geliri 650 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

8 İskeleler geliri 100 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

9 Fabrika, havuz ve atelyeler ge
lirleri 900 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

10 Geşitli gelirler 1 149 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

11 Devlet Başkanı deniz taşıtları 
için genel bütçeden 400 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

.12 Geçen yıldan birikmiş gelir ar
tıkları 1 000 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

(2 nci madde tekrar okundu). 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 

mı! 
Kabul edenler... 

mistir. 
Etmivenler... Kabul edil-

MADDE 3. —= Açık olan (28 000 000) lira 
7 . VI . 1939 tarihli ve 3633 sayılı Kanunun 32 
nci maddesine dayanılarak yapılacak borçlanma
larla kapatılır. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

.MADDE 4. — Devlet Denizyolları ve Liman
ları İşletme Genel Müdürlüğünün 1948 yılı kad
roları ile bunlardan uzmanlık yeri olanlar bağlı 
(O) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? Maddeyi 
cetvelle birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Devlet Denizyolları ve Li
manları İşletme Genel Müdürlüğünün 30 . VI . 
1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 19 ncu nıad-
devSİne giren hizmetlileri kadroları bağlı (D) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Numaraları ile adları bağlı (E) işaretli cet
velde yazılı bölümlerden 30 . VI . 1939 tarihli 
ve 3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce yönetimi gerekli geçici hizmetler için aylık 
ücretli memur ve hizmetliler kullanılabilir. Bun
ların kadroları ile bunlardan uzmanlık yeri 
olanlar Bakanlar Kurulu karariyle belirtilir 
ve ertesi yıl bütçesiyle Büyük Millet Meclisine 
verilir. 

BAKSAN — Söz istiyen var mı.' Maddeyi 
cetvelle birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler.... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. —• Devlet Denizyolları ve Liman
ları İşletme Genel Müdürlüğü taşıtlarında pa
rasız veya inik ücretle yolculuk yapacaklar 
bağlı (F) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN -— Söz istiyen var mı? Maddeyi 
cetvelle birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Devlet Denizyolları ve Liman
ları İşletme Genel Müdürlüğü gelir çeşitlerin
den herbirinin dayandığı hükümler bağlı (K) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? Maddeyi 
cetvelle birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Ktmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Üç milyon liraya kadar çc 
şitli maddeler ve işletme gereçleri stoku yap
maya ve bunun için eldeki parası yetmediği tak
dirde Ulaştırma Bakanlığının onayı ile iki mil
yon liraya kadar kısa vadeli istikrazlar yapmaya 
veya bankalarda hesaplar açtırmaya Genel Mü
dürlük yetkilidir. 

BAŞKAN •-- Söz istiyen var mı? Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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MADDE 9. — İdareye ilşkin fabrika, atel-

ye ve. iş yerlerinde yükleme ve boşaltma işle
rinde toplu olarak çalışan işçilere ve hizmet
lilere (Bu iş yerlerinde çalışan memurlar dâ
hil) çalştıkları günlerde ve günde bir defa ol
mak üzere parasız yemek verilir. 

- BAŞKAN — Söz istiyen var mı.' Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Devlet Denizyolları ve Li
manları İşletme Genel Müdürlüğü Ulaştırma Ba 
kanlığının izni ile 3 yılı geçmemek üzere gele
cek yıllara geçici kiraya verme ve kiralama Köz
leşmeleri yapabilir. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Bu kanuna bağlı (A) işa
retli cetvelin 24 ncü bölümünün 2 nci maddesin o 
konulan ödenek, taallûkuna göre ve ihtiyaç ı 
nispetinde 1948 yılı Bütçe Kanunİ3rle Üniversi- ! 
telerin 1948 yılı Bütçe kanunlarına bağlı (B) j 
işaretli cetvellere gelir ve aynı zamanda adı j 
geçen kanunlara bağlı (A) işaretli cetvellerin 
ilgili bölümlerine Maliye Bakanlığınca ödenek I 
kaydolunur. j 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? Maddeyi ; 
cetvelleriyle birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul j 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. i 

MADDE 12. — Geçen yıl borçları bölümün- j 
deki ödenek üstünde çıkacak borçlar ilgili olduk- ] 
Jarı hizmetlere ilişkin bölümlerden İra bölüme i 
Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödeneklerden 
ödenir. 

1942 - 1946 yıllarına ilşkşin olup da 1050 
sayılı Kanunun 93 ncü maddesine göre za
manaşımına uğramamış ve karşılıkları yılları büt
çelerinde bulunan borçlar, 1948 yılı bütçelerinin 
gider bölümleri artıklarından eski yıllar borçları 
bölümüne Maliye Bakanlığınca aktarılacak öde
neklerden ödenir. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE L3. — Gider tertiplerinden yapıl'! 
eak ödemelere ilişkin formül bağlı (R) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN —̂  Söz istiyen var mı? Maddeyi 
cetvelle birlikte oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler..: Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

.194? 0 : 4 
MADDE 14. — Bu kanun 1 Ocak 1948 ta

rihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi

yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — Bu kanunu Maliye ve Ulaş
tırma Bakanları yürütür. 

BAŞKAN -— Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edimıiştir. 

Tasarının tümünü açık oyunuza sunuyorum. 

â. —• Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 
1918 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Komis
yonu raporu (1/252) [1] 

BAŞKAN —••Tümü hakkında söz istiyen var 
•mı? 

ŞAHtN LÂÇ.LN (Afyon Karahisar) — Sayın 
arkadaşlar, 1934 senesinde kurularak yolcu ve 
eşya nakliyatına başlamış olan Devlet Havayol
ları teşkilâtı; diğer milletlere kıyasen çok ya
vaş bir seyir tâkibederek gelişmeye başlamıştır. 

Bu teşkilâtın bütçe tablosu şudur: 1948 gi
derleri 19 777 000 lira, gelirleri de: 

11 965 000 lirası hazinece yapılan yardım ol
mak üzere 3 000 000 lira bilet ve bagaj ücreti, 
200 000 lira elde mevcut taşıÜ ardan kullanıl mı-
yacak olanların satışıdmdan ve yabancı uçak
lardan alınacak meydan ücretlerinden hâsıl ola
cak para, 4 612 000 lirası da 1947 senesinden 
1948 yılma devredilen meblâğdır. 

Bü hale göre bütçe geçen seneye nazaran 
6 372 000 lira bir fazlalık arzet inektedir. 

Hava yollarına ait on ikisi beton ve yedisi 
de toprak olmak üzere hâlen 19 meydan vardır. 

1946 senesinde gelecek yıllara geçici yüklen
melere girişmeye yetki veren 4860 ve 5076 sayı
lı kanunlar gereğince 43 300 000 lira harcan
mak suretiyle Ankara ve İstanbul'da modern 
birer Hava Limanı Eskişehir, Afyon, Konya, İz
mir ve Adana'da her türlü şartları haiz gece ve 
gündüz uçuşa müsait meydanlar, Elâzığ ve Er
zurum'da da renç. vinçler ve radyofarlarla teç
hiz ve telsizlerle takviye edilmiş meydanlar te
sis edilecektir. 

Ancak bu tesisat için bugüne kadar makine 
ve tesis malzemesi mubayaasından başka bir iş 
'yapılmış değildir." İki sene içinde bitirilmesi 
lâzımgelen muazzam bir iş için şimdiye kadar 

[ 1] 41 sayüı basmayazı tutanağın sorumdadır, 

- i «39 — 



S : m 30.İÖ.1947 O : 4 
uir plân yapılarak işe başlanmış olması lâzımge-
lirdi. 

Bu meydanlar asfalt mı, beton mu, olacak
tır? Arkadaşlar; eğer bu betun olacaksa bu ih
tiyacı karşılayacak çimentoyu, memleket fab
rikalarının kapasitesi malûm olduğuna göre bu 
fabrikalardan temine imkân olmadığını tahmin 
etmekteyiz. Çünkü lâzımolan çimento takriben 
yüz bin ton gibi yüksek bir miktardır. Memle
ketimizde bu miktarı bu maksat için ayırırsak 
esasen mevcut olan çimento buhranının artaca
ğı tabiîdir. 

İnce düşünmeye ne hacet; dört aydanberi 36 
bin lira sarfiyle Ankara'da kurulmakta olan bir 
adet çelik hangar için lüzumlu 125 ton çimen
tonun 25 tonu ınütaahhidi tarafından karabor
sadan temin edilmek suretiyle kurulabilmiş ve 
zemin için lâzımolan 100 tonu henüz tamamen 
fabrikadan alınamamış olduğu bir hakikattir. 
100 ton gibi çok az bir- miktarı dört ayda temin 
edemiyen bir idarenin 100 bin tonu iki sene için
de temiu edebileceğine inanmak safdillik olur. 

Devlet Havayolları 1941 senesinde Vaşing-
ton'da Şikago Anlaşmasına iştirak etmek sure
tiyle Milletlerarası Hava alanında bazı vazife
ler almış olmakla beraber bunlardan bir kısmı
nın ifa edilemediği meydandadır. 

Meselâ: Meteoroloji istasyonu vazifesini ya
pamamakta, Anlaşmaya iştirak eden milletleri 
memnun edememekte ve şikâyetleri mucip olmak
tadır. Esasen Meteoroloji istasyonu Amerikan 
sistemine göre meydanda kurulduğu halde kad
rosu bile bulunmamakta, bu işler başka servis
lerde çalışan derme çatma memurlar taraf nidan 
idare edilmektedir. 

Meteoroloji Umum Müdürlüğü de geçen gün 
kürsüden de açıklandığı veçhile kifayetsiz ealış-
mamalariylc bu işleri başaramadığuıa göre 
Anlaşma hükümlerine riayet edemiyen Dev
let Havayollarının bu sakat işi nasıl halle
deceğini Yüksek Mecisinizin öğrenmesi her 
halde faydalı olacağını tahmin ediyoruz. 
Anlaşmaya göre telsizle ecnebi tayyarele
rin himayesi de Havayollarının vazifeleri 
cümlesinden olduğu halde temin edilemiyerek 
birçok şikâyetleri mucip olmaktadır. 

Avrupa'dan ve Amerika'dan gelecek ecnebi 
tayyarelerin kış mevsimlerinde Ankara'ya uğra-
mıyarak İstanbul'a kadar gelecekleri, oradan 

transit olarak geçecekleri veya dönüp gidecekleri 
söylenmektedir. Ankara'da modern meydan ya
pıldığı takdirde seferler hakikaten böyle devam 
ederse hiçbir fayda sağlanamıyacağı gibi fuzuli 
olarak milyonlar sarfedilmiş olacaktır. 

Bu takdirde ecnebi tayyarelerin Ankara'ya 
getirilmeleri için ne tedbir alınmakta olduğunun 
açıklanması icabeder. 

Arkadaşlar, gerekçede «Dünya üzerinde bü
tün hava şirketleri, Genel acenteliklerini birbir
lerine vererek bu gibi komüsyonlardan birbirle
rini istifade ettirmeye çalışırlar. İdarece buna 
önem verilmiş ve verilmeye çalışılmıştır.» Denil-
mektedij?. 

Havayollarının bilet satış işleri ve bagaj mu
amelâtı meydenlarda kadro memurları bulundu
ğu halde, idarece bir şirketine yaptırılırken, bü
tün hava şirketlerinin acenteliğini Havayolları 
İdaresinin yapabileceğine inanmak çok güçtür. 

Eğer idare hakikaten bu işleri yapabilirse, 
ecnebi şirketlerden alacağı %10 lara kendisinin 
acentesi oları şirkete vereceği %5 tutarı olan 160 
bin lirayı da ilâve etmek suretiyle varidatını 
artırarak hazineye olan yükünü bu nispette ha
fifletmiş olur. İngiltere'den satmalınan hangar, 
portatif öv ve atelyelerin kurulmaları için de he
nüz inşaat programı tesbit edilmediği, yalnız 
portatif evlerin Sivas, İskenderun, Bursa, Sam
sun, İzmir, Gazianteb ve Diyarbakır'a porta
tif hangrlarm da Samsun, Sivas, Konya, Antal
ya Afyon, İzmir, Erzurum ve İstanbul'a gönde
rildiği halde tahsisat da verilmiş olmasına rağ
men iki seneden beri neden kurulmıyarak bek
letildiğini anlamak müşküldür. Zira bunlar 
Amerikalıların yapacakları meydanlara ku-
rulmıyacaktır. Tayyarelerin açıkta bırkılması 
muvafık olmasa gerektir. 

Bütçe raporunda bilirtildiğine göre mevcut 
33 adet Duglas uçağının 12 si faal vaziyette, 3 
ü yedek malzame olarak alınmış bulunmaktadır. 
Diğer 18 tayyareden 4 nü talim tayyaresi ola
rak olduğu gibi kullanıldığı 4 - 5 tanesinin Hava 
Kurumu Fabrikasında mefruşatı yapılmakta ol
duğu bilinmekte ise de kalan 8 - 9 tayyarenin 
bakımsızlıktan çok fena durumda oldukları ifa
de edilmektedir. Bunlara onbinlerce dolar öden
diğine göre iyi bir şekilde muhafaza edilmeleri 

ve servise konulacak hâle getirilmeleri işletmecilik 
bakımından üzerinde önemle durulması gereken 
bir olay olarak meydana çıkmaktadır. 
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Elde yedek parçaları olmadığı için mühmel 

bir halde bulunan mükemmel evsaftaki 5 adet 
Yünkers Alman tayyaresinin yedek parçaları ol
mamasından dolayı yerde kalmalarını mâkul 
gösterecek sebep var mıdır bilmiyoruz. Bu cins 
tayyarelerin yedek parçalarının Fransa'dan ve
ya işgal mmtakasmdan temin edilmesi daima 
mümkün olduğuna göre hu imkânın' aranıp 
aranmadığını da öğrenmek faydalı olacaktır. 

Sayın arkadaşlar, şimdi mühim bir noktaya 
gelmiş bulunuyoruz. 70 - 75 bin lira bir bedelle 
İngiliz'lerden sürati çok az olan bir adet Aer-
ovan uçağı alınmıştır. Bu tayyarelerin tekerlek
leri çok küçük olduğundan toprak meydanlar
da köstebek yuvalarına bile girebilecek ve güç
lükle ini]) kalkabilecek bir durumda olduğu 
mütehassıslarmca söylenmektedir. Bu tayyare 
kontraplâktan yapılmıştır. Tesiratı havaiyeden 
müteessir olup derhal deforme olur. Telsiz âlet
leri yoktur. Tek motörle uçanıaz. Fena havalar
da uçuş âletleri olmadığı gibi şartnamedeki ev
safına da uygun olmadığından fen heyeti alm-
manasma itiraz etmiş ise de bu Heyeti teşkil eden
ler Havayollarında vazife gördükleri için itirazla
rına rağman bilmecburiye rapora imza ettik
leri ve birisinin de bu yüzden istifa ettiği, 
hattâ Sayıştaya da bu zatın müracaat ettiği bir 
vakıadır. 

Bukadar fena şaraiti haiz olan bir uçağın 
yüksek bir bedel mukabilinde satmalın masını tec
viz edecek sebebi, Yüksek Heyetinizin öğrenmek 
isteyeceğine kaani bulunuyoruz. 

Birkaç ay evvel Almanya'daki Amerikan 
ordusundan 45 bin dolara 11 aded Duglas moto
ru alınmıştır. Bu motörlerin birkaç somunundan 
başka hiçbir şeyinden istifade mümkün olmadı
ğından Havayolları atelyesinde metruk bir halde 
bulunmaktadır. Bunlar pastan ele alınacak vazi
yette değildir: 

Yine yüksek bir bedelle motorlu demir kesme 
testeresi alınmıştır. Eskişehir Tayyare Fabrika
sında da mevcut olduğu, ve mezkûr testereden 
bu fabrikanın bile istifade edemediği gözönüne 
alınırsa idare bu aletten nasıl faydalanacaktır. 

Buna benzer bazı malzeme de vardır. Bunlar
dan şimdiye kadar monte edilerek isaifade edile
memiştir. Bunların bir süs olarak alınmadığı 
tabiîdir. Bununla beraber lüzumlu olmıyan ve bu
güne kadar kullanılmıyan ve kullanılmıyacak olan 
malzemenin satın alınmaması icabeder. 

.1947 0 : 4 
Meydanla şehir arasında işliyen otobüsler için 

bir program mevcut değildir. Memurları almak 
için otobüsler evleri dolaştığı gibi, bir tayyare
den çıkan yolcu, bir, iki kişi bile olsa şehre geti
rildiği, 15 dakika sonra gelen tayyareden çıkan 
yolcular için de ayrıca bir otobüs tahsis edilmek
te, Havayolları şubelerinin ihtiyacı için muraka
beye tâbi tutulmıyan otobüsler gelişi güzel kulla
nılmaktadır. Artık mirasyedice hareketten vazge
çilerek bunların bir nizam altına alınması lâzım-
gelmektedir. Ayrıca Havayollarında beyaz üze
rine kırmızı 140 kamyon plâkası Buic marka 
spor hususi bir otomobil bulunmaktadır. Bu oto
mobilin tahsis yeri neresidir, kanun bunun 
kullanılmasını tecviz ediyor mu? Açıklanması 
icabeder. 

Şehirde seneliği 36 .000 liraya kiralanmış bir 
bina vardır. îdare İşletme olduğuna göre kadro
sunun mühim kısmım işletme personeli teşkil 
eder. Bunların haricindeki 35/40 büro memurunu 
hava meydanına götürüp getirmek için bir oto
büs kâfi iken tutulan bu bina fuzuli değil midir? 
Senelerdenberi hava meydanında ve mükemmel 
bir binada idare edilirken yeniden yüksek bir ki
ra ile bina tutmak suretiyle daha fazla masrafa 
girmek tasarruf ve işletmecilik zihniyetiyle ka
bili telif değildir. 

Eğer behemehal bir bina lazımsa çok müsait 
olan ve her odasında ancak bir masa bulunan 
Ulaştırma Bakanlığı binasından istifade edilebi
leceğine kaani bulunuyoruz. 

Bu sene ilk defa Milletlerarası rekabet saha
sına atıldığını gerekçesinde bîr gurur ve başarı 
olarak gösteren idarenin, yalnız Atina'ya uçak 
seferleri tanzim etmiş olduğu malumdur. Bu 
seferler için Atina'da ücret olarak dolar alın
maktadır. Bu dolarlar buraya nasıl geliyor, he
sap islerinde müşkülâta mâruz kalındığı doğru 
mudur? Atina acentası kimdir? Aynı zamanda 
Penizvolları acentası olduğu bilinen bu acenta-
mn bilet ücretlerini bufmne kadar idareye gön
dermediği, hattâ bir bankava bile yatırmıyarak 
yedinde tuttuğu sövlenilm ektedir. 

Havayolları gibi yeni kurulmuş Milletlerara
sı Anlaşmam katılmış, mıodern bir müessese ol
ması lâzmnerelen bîr idarenin, bu kadar hesap
sız. kıtamız, mukavelesiz çalışacağına inanmak 
îstemivoruz. Fakat maalesef bu bir hakikattir. 

Birbueuk senedenberi devam etmekte olan 
renç talimleri için de bir program mevcut olma-

— 841 — 



B : 27 30VİS 
dığı gibi, şimdiye kadar ancak 11 pilot yetişti
ren ve bugün de 4 aded talebesi bulunan bu 
kursta, yetiştirilen bir pilotun yetişme maliyeti 
asgarî 60 - 70 bin lira olarak tahmin edilmekte
dir. Yetişme maliyeti için bir hesap mevcut bu
lunmadığı da öğrenilmiştir. 

Bu talimleri yapmak için basit birer renç 
tesisatı bulunan izmir ve İstanbul'a yapılan se
ferlerden ne fayda hâsıl olmaktadır? Bu seferler 
gidip gelme dâhil hergün sekiz saat kadar de
vam etmektedir. Bu talimler için uçanlara kilo
metre başına ne verilmektedir? 

Böyle hergün îzmir'e veya İstanbul'a gidip 
gelmektense talim devam ettiği müddetçe oralarda 
kalarak talimlere devam etmek tasarruf bakımın
dan daha faydalı olur mütalâasmdayız. 

Havayollarında yetiştirilip kendisinden tanı. 
istifade edilebilecek bir hale getirilen eleman
lar Devletin başka müessesesine geçerlerken ida
reden muvafakat almadıkları görülmektedir. 
Bunların önüne geçilmesi için tedbir almak lâ-
zımgelir. 

Bu idarede çalışan pilot, telsizci ve makinist
lerin Baremin 19 ncu müteferrik masraflar fas
lından ücret aldıkları ve ücret miktarlarının çok 
düşük olduğu cetvelde görülmektedir. Bunla
rın çalışmalarını teşvik ve müesseseye bağlan
malarını temin maksadiyle ücretlerinin artırıl
masını düşünmek lâzım olduğuna kaaniiz. 

istanbul Meydanı milletlerarası bir meydan 
olacağına göre orada çalışacak elemanların her 
türlü liyakat ve ehliyeti haiz olması lâzımgelir. 

Ankara'daki kantinde yolsuzluk yapıldığı, İs
tanbul kantininde yolcuların yemek bulamadık
ları, bu kantinin çok pis ve bakımsız olduğu gö
rülmektedir. Buraların çok ucuz bir fiyatla, 
hattâ kirasız olarak namuslu, sağlam karakter
li; bu iş üzerinde ihtisası bulunan bir mütaalvr 
hide verilmesi ve sıkı bir kontrol a tâbi tutulma
sı modern bir müesseseden beklenen bir haldir. 

ULAŞTİRMA BAKANI ŞÜKRÜ KOÇAK 
(Erzurum) •— Lâçin arkadaşım huzurunuzda 
yaptığı açıklamadan evvel benimle görüşmüş 
olsaydı, herhalde bu beyanatı yapmaktan vazge
çerdi. Bu iş 1939 daııberr yavaş, yavaş geliş
mektedir. 

1.946 ve 1947 yıllarında Havayollarını ıza 
rağbet birdenbire artmış ve yolcu sayısı 1945 yı
lma nazaran 1946 da % 100, 1947 de % 300 ol-
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muştur. Havayolları işletmesi öyle teknik bir 
iştir ki; daima tedrici teknik ve bilotaj tekâmü
lüne tâbi olarak adım atmak zorundadır; Bu 
esas prensipe riayet edilmezse o zaman, bir iki 
at alıp idmansız olarak birdenbire hipodrom
da yarışa iştirak ettirmek gibi garip bir durum 
hâsıl olur. Bilhassa mal ve can emniyetini sağ
lamak bakımından bu işde çok esaslı ve ihtiyat
lı hareket etmek lâzımdır. 

Yapılacak olan meydanların inşaat progra
mının mevcut olmadığından bahis buyurdular. 

Sayın arkadaşlar; milletlerarası şartlara- uy
gun bir meydan yapılabilmesi için o meydanın 
civarındaki maniaların, meydan toprağının 
muhtelif noktalardaki terkip ve mukavemetinin, 
muhtelif senelerde esasen rüzgâr istikametleri
nin, meydan milânkotesinin ve rakımlarının 
etüd edilerek tâyin ve tesbiti lâzımdır. Bundan 
başka yapılacak iniş yolu istikametlerine göre 
Renç ayaklarının yerleri ve radyo irsal istas
yonlarının parazitsiz çalışabilmesi için mahalkv 
rinin seçilmesine zaruret vardır. Meydan in
şaatının lâaletteyin bir bina inşaatına benzemi-
yeceğini takdir buyurursunuz. Bu detaylar bu
gün çıkarılmış, kâğıt üzerinde plânlaştırılmış ve 
yerleri tesbit edilmiştir. Bir taraftan da mev
zuata uygun surette ihaleleri yapılmak üzere 
gereken hazırlıklar ikmal edilmiş bulunmakta
dır. 

Meydanların inşasında, meydan yapılacak 
olan bölgenin yaz ve kış mevsimlerinde.; sühu
net farkları ile taş ve kum ocaklarının yakınlık 
ve uzaklığı da gözönünde tutulmaktadır. Mey
danların beton veya asfalt olup olamıyacağı,-ma
liyet- fiyatı üzerine büyük tesiri olan bu etüdlc-
rin neticesine bağlıdır. Etüdlerimiz bize, fiyat 
ve tamir bakımından, beton inşaatın tercih edil
mesini zaruri kılmıştır. 

Meydan inşaatında kulanılacak çimentonun * 
yüksek vasıfta olması lâzımolduğu gibi ihtiya
cın da senede 40 bin ton hesabiyle iki senede 80 
bin ton olduğu hesaplanmıştır. Çimento fabri
kalarımızın memleket ihtiyacını karşılıyacak du
rumda olmadıklarını bilmekteyiz. Fakat Ulus
lararası Anlaşmaya Büyük Millet Meclisi bir 
kanunla katılmış oldlğundan memlekete-döviz te
min edecek olan bu meydanların yapılması da ; 

bir zarurettir. Bu zarureti gözönünde, tutarak 
icabında hariçten de çimento tedarikine çalışa
cağız. 
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Lâçin arkadaşını Milletlerarası Şikogo An

laşmasına göre üzerimize aldığımız vazifelerden 
bilhassa meteoroloji işlerinin iyi yürümediğini 
bildirmektedir. 

Sayın arkadaşlar; Türkiye Cumhuriyeti top
rakları içerisinde meteoroloji hizmetleri, kanu
nu mahsusiyle Devlet Meteoroloji Genel Müdür
lüğüne verilmiş bir vazifedir. Buna rağmen 
Amerikan ordusu mütehassısları Türkiye'ye gel
dikleri zaman bu teşkilâtın kifayetsizliğini gö
rerek kendi kadrolariyle Havayollarında bir Me
teoroloji teşkilâtı kurmuşlar ve yurtlarına av
detlerinde bu teşkilâtı olduğu gibi idareye bırak
mışlardır. 

Kanun gereğince kendi vazifeleri arasında 
bulunan bu hizmetlerin ifası Meteoroloji Genel 
Müdürlüğünden talep edilmiş ise de, Genel Mü
dürlük bu işin önemi ve hususiyeti, vesaitin ki
fayetsizliği bakımından bu hizmeti yerine geti-
remiyeceğini bildirmiş, İdare de kendi bünye
sindeki kuvvetli radyo vasıtalarının yardım iyi e 
bu hizmeti görmeye mecbur kalmış ve bugün 
Londra'dan Karaşi'ye kadar meteoroloji servi
sini temin etmeye muvaffak olmuştur. Bu mü
him hizmetin sağlanması maksadiyle Teşkilât 
Kanununda gereken değişiklik yapılmıştır. Ha
zırlanan tasarı yakında Yüksek Meclise sunula
caktır. 

Yabancı uçakların Ankara'ya gelemedikle
rinin sebebi meteoroloji servisinin noksanlığın
dan ileri gelmiş değildir. Bu sebep varit olsay
dı, uçaklarımızın İstanbul ile Ankara arasında 
servis yapmaması icabederdi. Bunun hakiki 
sebebi, Ankara'da mevcut meydanlarımızın mu
kavemet bakımından zayıf ve Milletlerarası tek
nik şartlara uygun vasıfta olmamasıdır. Bun
dan başka, kışın yurt dışından Ankara'ya kadar 
yolcu bulamadıklarından, Ankara'ya kadar se
ferlerini uzatmak kendileri için masraflı olmak
ta ve bu yüzden diplomasi yoliyle bazı şirketler 
kış mevsiminde Ankara'ya kadar seferlerinin 
tatilini ve bazılarının da ancak ayda bir defa 
Ankara'ya gelmelerini istemişler ve bu mücbir 
sebepler karşısında Hükümetimiz de geçici ola
rak bu isteklerini kabul etmiş bulunmaktadır. 

Milletlerarası şartlara uygun surette ve tek
nik tesisleri de içinde bulunduran Esenboğa Mey
danı yapıldıktan sonra yabancı uçakların her 
zaman Ankara'ya gelmeleri imkân dâhiline gir
miş olacaktır. 

Acente işi : Türkiye'nin hava meydanları 
bulunan şehirlerinde acentelik tesis etmek sure
tiyle bu işin idare tarafından yapılması daha 
evvel tecrübe edilmiştir. Fakat gerek bilet satı
şında ve gerekse mecburi iniş yapan uçakların 
ve yolcuların hizmetlerinin ifası hususunda bü
yük müşkülâta mâruz kalınmış ve bu yüzden ida
re büyük zararlar gördüğünden bu hizmet; mev
zuu eçrçevesi içinde Antalya Şirketine verilmiş
tir. 

Bugüne kadar şirket bu hizmeti görmekte
dir. 

1948 Mayısında iş yeniden ihaleye çıkarıla
caktır. Gerek yabancı şirketlerin acenteliği ve 
gerekse iç acentelikler hususunda Lâçin arkada
şım bu hizmetin idarece yapılmasını tavsiye et
mektedir. Bu tavsiyelerinde haklıdırlar. Ancak 
bunun bir kanun mevzuu olduğunu bilirler. Biz 
de bu mevzuu ele aldık. Hazırlamış olduğumuz 
Teşkilât Kanun tasarısında gereken teşkilâ
tın kurulmasını sağladık. 

Portetif evler ve Hangarlar: 
İngiliz kredisinden temin edilen portatif han

gar ve evlerin durumunu kısaca izah edeyim. 
Yüksek Heyetinizce de malûmdurki harbden çık
mış, inşaat ve nakliyat servislerini lâyikiyle or
ganize edememiş memleketlerden gelen malze
meler parça parça teslim edilmekte ve bir çok 
noksanları bulunmaktadır. Adıgeçen hangar 
ve portatif ev malzemesi de bu zaruretin tesiri 
altında memleketimize parça parça gelmiş ve 
ancak noksanları iki ay • evvel tamamlanmıştır. 
Şimdiye kadar kurulamamalarmın sebebi budur. 
Noksan malzeıme ile işe başlamak mütaahhidi 
zarara sokacağı gibi idareyi de müşkil duruma 
düşüreceğinden şüphe yoktur. Noksanlar he
nüz ikmal edildiğine göre gereken ihale yapıla
rak bu hangar ve portatif evler biran önce kur
durul ac aktır. 

Uçak durumuna gelince: 
Sayın arkadaşlar: Elimizdeki 33 Duglas uça

ğından, Amerika 'dan satınalman üçü istisna edi
lirse, otuzu İngiliz ve Amerikan Ordusu tarafın
dan paraşütçü taşımak ve planör çekmek mak
sadiyle yapılmış Dakato tayyereleridir. Bu uçak
lardan 12 adedi yurtta malzeme yokluğu için
de büyük emek sarfiyle yolcu tayyaresi haline 
getirilmiş, diğer altısı bu maksadın temini için 
Hava Kurumu fabrikasına tadilât ve donatımı 
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yapılmak üzere verilmiştir. Motor ve diğer mal- | 
zenıenin yurt dışından temininin ne kadar güç 
olduğunu Yüksek takdirinize arz eylerim. Bütçe
de malzeme satın alınması ve onarılması için lü
tuf buyurduğunuz miktarla bu uçakların az za
manda yolcu tayyaresi haline getirilerek servi
se konulacağına inanmanızı rica ederim. 

Yünkers tayyareleri ise bugünün ekonomik ; 
nakliye uçağı olmadığı için bunların faaliyete ı 
getirilmesini ikinci plâna almış bulunuyoruz. Bu ı 
uçakların bugün için yedek malzemesini bulmak ! 
güç olmakla beraber temini hususunda da gere
ken teşebbüsü yapmaktan geri kalmıyoruz. 

Aerovan uçağına gelince: 
Sayın arkadaşlaı : Aerovan uçağının evvelâ < 

vasfını arzedeyim. Bu uçak 150 beygirlik iki \ 
motörle teçhiz edilmiş ve 9 yolcu taşıyan bir I 
uçaktır. Yüke tahsis edildiği zaman bir ton bü- I 
yük hacimde eşya taşır. Yolcu uçağı halinde | 
(kilometre yolcu) 5 kuruşa malolmaktadır. i 

Bugün duya yüzünde eşine tesadüf edilmi- i 
yen bu uçağı tecrübe maksadiyle alınış bulunu- I 
yoruz. inşaatının, tamiratının ve motorunun i 
yurt içinde yapılması ve küçük şehirler arasın-
da ideal bir taksi uçağı olarak kullanılacaktır, i 
Eğer tecrübelerimiz müspet olarak netice verir- i 
se bu uçağın lisansını satmalarak gövde ve J 
motorunu Hava Kurumunun fabrikalarında j 
Saptıracağız. Bu suretle malzemesi, işçiliği ve j 
motörü tamamiyle yerli olacaktır. Tekerlekleri j 
ve gövde alçaklığı bakımından senelerdenberi I 
kullandığımız Domini uçaklarından daha elve- I 
rişlidir. Bu uçak radyosuz olarak alınmıştır. Bu
gün idarenin elindeki yedek radyolarla teçhiz 
edilerek fuzulen bir radyo masrafından tasar
ruf edilmiştir. 

Kontraplâktan yapılmış olması, uçağın kıy- | 
metsizliğine delâlet etmez. Ordumuzda kullanı
lan Moskito uçakları da aynı sistem inşaattır. 
Şartnamedeki vasfına uygun bulunmadığı yo- i 
lundaki iddia da varit değildir. Yetkili heyetçe 
verilen rapor, usulüne uygun ve hiçbir tesir 
mahsulü değildir. İstifa eden arkadaş bu sebep
ten istifa etmiş değildir. 

Bu uçak moderndir. İngiltere - İran uçuşu
nu yapıp dönmüştür. Memleketimize de Lond
ra 'dan uçarak gelmiştir. Yurt içinde kullanıla
cak uçakların bir motörlerinin arızası halinde 
tek motörle uçması zaruri değildir. Bu kayıt 
dış seferlere mahsustur.. | 
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Almanya'dan alman motor meselesine ge

lince : Bu motörleri biz kredi ile ve Amerikan 
Hükümetinin tesbit ettirdiği fiyatlar üzerinden 
kullanılmış ve revizyona muhtaç olarak satm-
aldık. 

Sayın arkadaşlar, 33 tanesi yurt içine gir
miş ve tek bir yedek malzemesi olmıyan bir ha
vayolu işletmesinin nasıl bir ihtiyaç karşısında 
kaldığını takdir buyurursunuz. 

Bu motörleri muhtelif milletler almak iste
dikleri halde Amerikan Hükümeti Paris Klçi-
nıizin yardımiyle bir cemile olmak üzere terci-
han bize satmıştır. Üzerindeki manyato, karbü-
ratör gibi yalnız iki parçanın kıymeti bugün 
2400 dolardır. Halbuki beher motor bize 3800 
dolara ınallolmuştur. Istokaj hatasından dolayı 
kısmen tahammuz etmiş parçaların basit bir pa
ra sarfiyle değiştirilmesi halinde Havayollarımız 
11 nıotöre sahip olacaktır, yeni bir motorun 
15600 dolar olduğu gözönünde tutulursa bu alış 
verişte kârlı mı, zararlı mı, çıktığımız kolaylık
la anlaşılır. 

Demir kesme testeresi bundan üç sene evvel 
İngiltere'ye sipariş edilmiş ve fakat; tipinin 
tâyini hususunda günün teknik elemanları daha 
geniş kabiliyetli olmasını tercih etmişlerdir. Bu
gün llavayollarımızm bu makineden istifadesi 
hakikaten ö!eül em ivecek derecede büyüktür. 
Şayanı şükrandır ki, 15 bin liraya satmalımın 
bu desterenin bugün iki veya üç misli fiyatla te
darikine imkân yoktur. 

Denizyolarımızm sac kesmesi, De mi iyotları
mızın ray kesmesi ve Karabük fabrikamızın bo
ru kesme işlerinde kullanılabilecek olan ve te
dariki müşkil bulunan bu testerenin satmalm-
masında Devlet, zarar etmemiştir, bilâkis mem
leketimiz faydalı bir âlet kazanmıştır. 

Buna benzer diğer makinalar kurulmuş ve 
bugün müessesenin istifadesi için çalıştırılmak
tad ı r 

Otobüs işleri: Meydanla şehir arasında işli-
yen otobüsler, hem personeli taşımakta ve hem 
de uçak yolcularını nakletmektedir. Personel 
taşınması semtlere göre tertip edilmiş bir prog
ramla yapılmaktadır. Evlere kadar gittiği yo
lundaki iddia varit değildir. 

Yolcu nakliyatına gelince: Taksim'den Ye-
şiköy'e, 75 dakikada ve Ankara meydanından 
şehire 25 dakikada gidilmektedir, Ankara ile 
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İstanbul arasındaki uçuş müddeti bir saat yir
mi dakika olduğuna göre bir yolcunun havadan 
ziyada yerde zaman kaybetmesi sürat unsuru
nun icaplarından olmasa gerektir, binaenaleyh 
bu yer yolculuğuna ilâveten meydanda bir yol
cuyu 15 - 20 dakika bekletmenin yolcular üze
rindeki fena tesirini ve İra yüzden yapılan şikâ
yetleri Lâçin arkadaşım görmüş ve duymuş ol- ı 
saydı bu yolda bir tenkitte bulunmazdı. Bu 
konu üzerinde idarenin takdir edilmesi daha ye
rinde olurdu. 

Spor otomobile gelince: Arkadaşlar bu ara
ba 1938 modelidir. Harb içinde Vesaiti Nakliye 
Kanununun tarifatma uygun vesait tedariki 
mümkün bulunmadığından Hükümetin kabul et
tiği bir prensip karaıiyle Genel Müdürlük ihti
yacı için satmalıımuş bir servis otomobilidir. 
Hükümetçe bu gibi kanuna aykırı olarak ser- j 
viste kullanılan arabaların satılması karar altı
na alınmıştır, bu otomobil de karar gereğince 
satılacaktır. Ancak şehirden 10̂  ilâ 20 kilometre 
uzaklıkta bulunan meydanlarını gece, gündüz 
murakabesi altında bulunduran Genel Müdürün 
servin arabası almmeıya kadar muvakkaten is
tifade etmesinde zaruret olduğunu takdirinize 
arzederim. 

Bu araba icabında yolcular için ani yardım
larda vazife görmektedir. 

Şehirde kiralanan binaya gelince: Lâçin ar
kadaşım meteoroloji ve seyrüsefer servisleri
nin kifayetsizliğinden bahis buyurdular. Bu 
servislerin teşkili açıkta yapılmaz, gelen yabancı 
pilotlara teknik malûmat verecek bir salon ve 
meteoroloji servisine ait yeni tedarik edilen âlet
ler için yer lâzımdır. Senede 1 000 ilâ 2 000 yol
cu taşıyan bir işletmenin yolcu adedi 74 bine 
çıkıp Uluslararası Anlaşmanın tahmil ettiği gö
revleri de lâyikiyle yapabilmesi tabiatiyle bu 
hizmetlerin ifasını kolaylaştıracak sahaya ihti
yacı vardır. 70 memurun bugün için gidip 
gelme 20 kilometre taşınma masrafına Esenbo-
ğa'ya naklinde 60 kilometreye çıkacağı düşünü
lürse şehirde bir bina temininin Hazine menfaati 
bakımından lehte olduğu kqlaylıkla anlaşılır. 

17 saati bakımından da. kazancının düşünül
mesi icebeder. 

Evet arkadaşlar: Atina seferinin açılması 
ve bugüne kadar inkıtasız bütün seferlerin ya
pılması bir başarıdır. Şunu da arzedeyim ki, 
Atina voleni arımızın ekserisi tngiliz ve Ameri- I 
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kalılardır. Bu seferlerin bir başarı olarak tav
sifi bizim takdirimizden ziyade yabancı yolcula
rın yazılı teşekkürlerinden doğmaktadır. 

Başlangıçta ücretler dolar olarak alınmakta 
idi, fakat: Dolar tedarikinin zorluğu dolyısiyle 
bilâhara drahmi olarak alınması uygun görüldü. 
Toplanan paralar bugün drahmi ve dolar olarak 
Atina acentemizde mahfuzdur. Yurda nakli 
için Maliye Bakanlığı nezdinde lâzımgelen teşeb
büs yapılmıştır. Acente; Devlet Denizyolları 
Acentesi Halûk Hanaylı'dır. Hizmetine karşı 
% 5 komüsyon alır. 

Havayolları İdaresi tavsif edildiği gibi he
sapsız, kitapsız değildir. Kanunun kendisine 
yüklediği vazifeleri yapmaktadır. 

Pilotların yetiştirilmesi hakkında maruzatta 
bulunacağım: 

11 pilotun Uluslararası şartlara göre yetişti
rildiği ve dördünün de kursu bitirmek üzere ol
duğu doğrudur. Fakat: Sayın Lâçin arkada
şım şunu iyi bilmelidir ki, Uluslararası Anlaş
manın E lahikası gereğince 75 saat değil, pilo
tun katagorisine göre üç, dört yüz saat uçuş 
yaptırılması icabeder. Bugün plotaj, gaz kes
me, gaz verme ve bir de levye ve direksiyon 
kullanmaktan ibaret değildir. İngiltere'de bu 
meslekin üniversitesi vardır. Biz de Ordudan ve 
Hava Kurumundan aldığımız tecrübeli pilotları 
bu. lahikanın istediği şekil ve vasıfta ve Ame

rikalı mütehassısın programına göre yetiştirmek
teyiz. Bu işi başaramıyan bir, iki pilotun yan
lış malûmat vermesi; Havayollarının program
sız olarak çalıştığını ifade etmez. 

Biz seyrüsefer talim ve terbiyesi yapmak is
tiyoruz. Bir noktada kalarak şehir üzerinde uç
mak değil. 

Havayollarında yetişen personelin idarenin 
muvafakati olmadan Devletin başka müessesesi
ne gittiği yolunda vâki iddia doğru değildir. Ar-
zusiyle ayrılmak istiyeni zorla vazifede bırakmak 
kanun muvacehesinde mümkün değildir. Pilot
ların ve diğer personelin uçuş kilometre ikrami
yesi ile birlikte aldığı .ücretler emsaline, .kıyasla 
kat kat fazladır. Bunların müesseseye, bağlan
malarını teşvik hususunda her tedbire •başvurul
muştur. Baremin 19 ncu maddesine girtnelerin
deki zaruret; tahsil durumlarının icabıdır. Bu 
da kanuni bir durumdur. 

Demiryolları Tekaüt Bandığına., fc$t*lmftîai*ı 

845 



B : 27 30.12 .1947 O : 4 
suretiyle tekaütlük haklan temin edilmiş ve Ma
liye Bakanlığınca yeni hazırlanmış olan Tekaüt 
Kanunu projesinde de memur haklarından isti
fadeleri için gereken tedbir alınmıştır. 

İstanbul - Yeşilköy meydanında Jıizmeı go 
ren personel takviye edilmiştir. Ankara kanti
nindeki yolsuzluk hakkında gereken takibat ya
pılmıştır. Yeşilköy meydanında gümrüğü de 
içine alan yeni bir bina kurulmuş ve 1948 yılın
da. yolcuların emrine amade tutulmuştur. 

SALİÎN LÂUİN (Afyon Karahisar) — He
yeti fenniyenin kimlerden müteşekkil olduğunu 
açıklamak lût funda bulunur musunuz;'/ 

ULAŞTİRMA BAKAN! ŞÜKRÜ KOaVI 
(Devandaj - - Yüksek Mühendis Atsan, Mühen
dis Ragıp ve diğer* üç mühendis, ki, hepsi beş 
kişiden mürekkeptir. 

ŞAHÎN LÂTİN (Afyon Karahisar ı Ben 
arzedeynn: Heyeti Fenniye şunlardan müteşek
kildir. Genel Müdür Osman Nuri Baykal, Fen 
Heyeti Reisi Nejat. Atsan, Za'tişleri Müdürü, Le
vazım Müdürü, Hasılat Müdürü, Başhekim.... 

ULAŞTIRMA BAKANI ŞÜKRÜ KOÇAK 
(Devamla) ••••- Bunlar İdare Encümeni üyeleri
dir. 

Heyeti Fenniye arzettiklerimden müteşek
kildir. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Başka söz isi iyen yoktur. Mad
delere geçilmesini kabul edenler... Etmiynler... 
Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum: 

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1948 yılı 
Bütçe Kanunu 

MADDE I. -Devlet Havayolları Genel Mü
dürlüğü 1948 yılı giderleri için bağlı (A) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere < \'J 77b' 870; 
lira ödenek verilmiştir. 

Lira 

A - CETVELİ 

Kabul edilmiştir. 
'"} " Aylıklar 

BAŞKAN 
2 Ücretler 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
3 Geçici hizmetliler ücreti 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4 Geçici tazminat 

'•'•• •'•BAŞKAN"— Kabul edilmiştir. 

218 900 

1 566 180 

114 900 

14 196 

10 

11 

1683 sayılı Kanunun 58 nei mad
desi gereğince verilecek emekli 
ikramiyesiyle 3424 sayılı Kanu
nun 5 nei maddesi gereğince ve
rilecek tazminat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4178, 1598 sayılı kanunlar gere
ğince yapılacak zamlar ve yardım
lar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Kilometre uçuş parası 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve deflerler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon giderle
ri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Kira karşılığı 

20 000 

17 900 

185 000 

116 500 

20 000 

29 000 

45 000 
BAŞKAN - - Bu bölüm için bir önerge var. 

Yüksek Başkanlığa 
Sebebini kürsüden açıkladığım veçhile 11 nei 

bölümünde kira karşılığı olarak gösterilen 
(45 000) liradan büro olarak tutulan ve henüz 
işgal ediJnriyen binanın kira karşılığı (36 000) 
liranın tenzil edilmesini teklif ediyorum. 

Afyon Karahisar Milletvekili 
Ş. Lâçin 

BAŞKAN — önergeyi kabul edenler... Etırii-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm aynen kabul edilmiştir. 

B. 
12 Yolluklar 

Lira 
67 500 

BAŞKAN - Bir önerge var: 

Yüksek Başkanlığa 
12 nei bölümün 3 ncü maddesindeki l 500 li

ralık tahsisatın (kadroda müfettiş bulunmama
sı hasebiyle) tenzilini teklif ediyorum. 

Afyon Karahisar Milletvekili 
Ş. Lâçin 

BAŞKAN — Önergeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... Reddedilmiştir. 

Bölüm nvuen kabul edilmiştir 
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15 

16 
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Giyecekler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince ya
pılacak tedavi giderleri ve yol
lukları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Hava ve yer taşıtları giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Taşıma giderleri 

BAŞKAN — Bir önerce var: 

30.12 
Lira 

140 000 

6 000 

Î00 000 

20 000 

Yüksek Başkan lığa 
Şifahen açıkladığım veçhile 16 ıın bölümde

ki taşıma giderleri tahsisatından 5 000 liranın 
tenzil edilmesini teklif ediyorum. 

Afyon Karahisar Milletvekili 
Ş. Lâçin 

BAŞKAN — önergeyi kabul edenler. 
yenler... Reddolunmuştur. 

Bölüm aynen kabul edilmiştir. 

B. 
17 Meydanlar ve istasyon binaları 

hangar ve atelye kamulaştırma ve 
onarma giderleri 
BAŞKAN - - Kabul edilmiştir. 

18 Ecza ve sıhhi gereçler giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

19 Geri verilecek paralar ve bilet sa
tış komüsyon ücreti 

BAŞKAN — Bir önerge var: 

Etmi-

Lira 

550 000 

25 000 

160 000 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen atfettiğim sebepler ve kanun tasa

rısı ve gerekçesinde de izah edildiği veçhile 19 
ncu bölümdeki geri verilecek paralar ve bilet 
satışı komüsyon ve ücreti maddesindeki 160 000 
liralık tahsisatın tamamen çıkarılmasını teklif 
ediyorum. 

Afyon Karahisar Milletvekili 
Ş. Lâçin 

BAŞKAN — önergeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... Reddolunmuştur. 

Bölüm aynen kabul edilmiştir. 

B. Lira 
20 4860 ve 5076 sayılı kanunlar ge

reğince girişilecek yüklemeler 
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Lira 

4489 sayılı Kanun gereğince staj 
için yabancı memleketlere gönde
rilecek memur]arın yolluk ve baş
ka giderleri " 40 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

22 Yabancı uzmanlar, tercümanlar. 
memurlar ücreti 110 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

23 Sigorta ücreti 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

24 İkramiye 40 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

25 Emekli keseneği 96 745 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

26 Baskı, yayın, propaganda ve ter
cüme giderleri 40 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

27 Mahkeme giderleri 7 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

28 Temsil giderleri 5 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

29 Geçen yıl borçları 39 700 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

30 Eski yıllar borçları 5 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

31 1715 sayılı Kanunun 8 nci mad
desi gereğince kâğıt para amor
tismanı karşılığı 77 348 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

(Madde 1 tekrar okundu). 

BAŞKAN —• Madde hakkında sö zistyen yok
tur. Bağlı cetvelle birlikte maddeyi kabul eden
ler... Etmiyenler... Cetvelle beraber madde ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Havayolları Genel Mü
dürlüğünün 1948 yılı giderlerine karşılık olan 
gelirler bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (19 777 000) lira tahmin edilmiştir. 

B. 

karşılığı . 
BAŞKAN 

10 700 000 
Kabul edilmiştir 

B - CETVELİ 

İşletme geliri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Çeşitli gelirler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Hazineden yardım 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 
3 000 000 

200 000 

10 965 000 
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B. Lira ! 

4 Geçen yıldan devreden paralar 5 612 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

(İkinci madde tekrar okundu). 

BAŞKAN — Maddeyi cetvellerle birlikte oyu- ı 
imza sunuyorum.. Kabul edenler... Etmiyenier... 
Madde cetvelleri ile birlikte kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Devlet Havayolları Genel 
Müdürlüğünün 3656 sayılı Kanunun 19 ncıı 
maddesine giren hizmetlileri bağlı (D) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. Bölüm numaraları ile 
adları bağlı (E) işartli cetvelde yazılı tertip
lerden 3656 sayılı Kanunun 9 ncıı maddesi ge
reğince yönetimi gerekli geçici hizmetler için 
aylık ücretli memur ve hizmetliler kullanılabi
lir. Bunların kadroları ile bunlardan uzmanlık 
yeri olanlar Bakanlar Kurulu karariyle belir
tilir, ve ertesi yıl bütçesiyle Büyük Millet Mec
lisine verilir. Bu bölümlerden alnacak kadro
ların eldeki kadrolara ekleme olmaması çö
rektir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelleri ile birlikte 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ier... Madde cetvelleri ile birlikte kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — Devlet Havayolları Genel Mü
dürlüğü 'tarafından işletilmekte olan uçaklar
dan özel kanun ve; tarifelere göre ücret alınır. 

BAŞKAN —- Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenier... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Devlet Havayolları Genel 
Müdürlüğünün pilot, makinist ihtiyacı noksan
ları gerektikçe Genel Kurmay Başkanlığının 
uygun bulması üzerine Millî Savunma Bakanlı
ğınca temin olunur. Bu suretle geçici olarak 
Havayolları İdaresinde çalıştırılacakların ay
lık ve uçuş zamları Millî Savunma Bütçesinden 
ve tahakkuk edecek yolluk kilometre uçuş para
ları ile ikramiyeleri Devlet Havayolları Genel 
Müdürlüğü bütçesinden ödenir. 

.•BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenier.... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Geçen yıl borçları bölümün
deki ödenek üstünde çıkacak borçlar ilgili ol
dukları hizmetlere ilişkin bölümlerden bu 
bölüme Maliye Bakanlığınca aktarılacak öde- j 
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neklerden ödenir. Eski yıllara ilişkin olup 1050 
sayılı Kanunun 93 ncü maddesine göre zaman
aşımına uğramamış ve karşılıkları yılları büt
çelerinde bulunan borçlar 1948 yılı Bütçesinin 
gider bölümleri artıklarından eski yıllar borç
ları bölümüne Maliye Bakanlığınca aktarıla
cak ödeneklerden ödenir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenier... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Gider bölümlerinden yapıla
cak harcamalara ilişkin formül bağlı (11) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi bağlı (R) işaretli cetvelle be
raber kabul edenler... Etmiyenier... Madde cet
velle beraber kabul edilmiştir. 

MADDİ] 8. —• Bu kanun 1 Ocak 1948 tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenier... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Bu kanunu Maliye ve Ulaş
tırma Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenier... 
Madde kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü açık oyunuza sunuyorum. 

6'. — Posta, Telgraf ve- Telefon Genel Mü
dürlüğü 1948 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Büt
çe Komisyonu raporu (1/257) [1] 

BAŞKAN — 1948 yılı Posta, Telgraf ve Te
lefon Genel Müdürlüğü Bütçesine geçiyoruz. 

Tasarının tümü hakkında söz istiyen var mı? 
HAZÎM BOZCA (Afyon Karahisar) — Sa

yın arkadaşlar, vaktin gecikmiş olmasına rağmen 
ısrarla bugün görüşülmesine karar ittihaz bu
yurduğunuz P. T. T. Bütçesi münsebetiyle, men
sup bulunduğum partinin görüşlerini kısaca 
arzetmek üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Vatandaşların yekdiğeriyle olan muhaberatı
nı emniyet ve süarat dairesinde ve Hükümetin 
mürakabei müstemirresi altında icra edebilmesi 
zaruretinden doğan bir inhisar zihniyetiyle ha

fi] 16 sayılı basnıayazı tutanağın sonunda-
dtr. 
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rekel edegelmekte olan P. T. T. İdaresinin bir 
kısım mevzuatı hizmet yönünden bugünkü ihti
yaçlara cevap veremiyeçek kadar eskim işti]'. 

Dış memleketlerle olan sıkı irtibat] bakımın
dan hizmetin aksamamasını önplânda tutması 
gereken bu müessesenin beynelmilel kongreler 
mukarreratmdan mülhem olarak tekâmüle ayak 
uydurması, bu yönden hizmetini tanzim eden ka
nunlarda gerektikçe değişiklik yapması zaruret 
halinde tecelli eder, 

Bütçe raporlarında ve verilen izahlarda hazır
lanmakta olduğu bildirilen yeni P. T. T. Kanunu 
tasarısı hazırlıklarının biran önce tamamlanma
sını, bu arada yüce Kamutaya tevdi edilip Ulaş
tırma Komisyonunca incelenmesi tamam oldu
ğu anlaşılan yeni Posta Kanunu tasarısının, yü
rürlükte bulunan kanunun bir kısım boşlukla
rını dolduracağını umduğumuz cihetle birgün 
evvel çıkarılmasını temenniye şayan görmekteyiz. 

4454 sayılı P. T. T. İşletme Genel Müdürlü
ğü Teşkilât, Vazife ve Memurları Kanununun 
56 ncı maddesi bu kanunun tatbikatına müte
dair olarak .-

1) Müfettiş ve fen müfettişlerinin seçilme 
şartları istihdam yerleri, vazife ve salâhiyetleri, 
ne suretle ifa ve istimal edecekleri ve teftiş ve 
murakabeye tâbi olanların bu husustaki mecburi
yet ve mükellefiyetleri... 

2) İşletme şartlarına göre ve idarî lüzum ve 
zaruretlere binaen hafta tatili alamayanlarla, 
muayyen çalışma saatleri haricinde aktif servis
lerde çalıştırılacaklardan kimlere ve ne gibi hal
lerde munzam mesai ücreti verileceği... 

Hakkında iki tüzük yapılmasını âmir iken 
bu tüzükler anlaşılamıyan sebeplerle elyevm 
tanzim edilip yürürlüğe sokulamamıştır. Kanu
nun yürürlüğe girmesinden bu ana kadar dört. 
seneyi mütecaviz zaman geçmiş olmasına rağ
men bahis mevzuu tüzüklerin meriyete geçirile-
memesini hem hizmetin ifası ve hem de kanun 
hükümlerinin yerine getirilmemesi bakımından 
şayanı dikkat görmekteyiz. 

Sayın arkadaşlar; 
Hizmetlerinden faydalanmak için P. T. T. 

İdarelerine başvuran vatandaşlar alâkalı memur
larla yaptığı temasta anlaşılması cidden güç mü
teferrik tarifelerle krşılaşmaktadır. Bilhassa ha
ricî posta ve telgraf tarifeleri birbirinden çok 
farklı ve sık sık değiştirilmektedir. Bu vaziyet 
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eshabı mesalih kadar idare memurlarını da üzen 
bir durum ihdas etmektedir. 

Gerek hancı ve gerekse dahilî muhaberata 
ait P. T. T. tarifelerinin her kes taraf nidan ko
layca anlaşılacak bir tarzda basitleştirilmesi ve 
halkın kolayca görebileceği yerlere asılması ve 
talep halinde cüzi bedel mukabilinde satılması 
muvafık olur kanatindeyiz. 

Sırası gelmişken işaret edelim ki, ücret ta
rifeleri bugünkü, iktisadi durumda vatandaşlara 
ağır geldiği şüphe götürmez bir hakikattir. İda
renin bu iş üzerinde hassasiyetle durarak ücret
lerin hafifletilmesine gayret sarfetmesini temen
niye şayan bulmaktayız. 

P. T. T. İdaresinin ne miktarını bütçesin
den ve ne de miktarını iş programının tatbikatı 
cümlesinden olarak 4892 sayılı Kanunla temin 
ettiği 60 milyon liralık krediden sarfeylemek su
retiyle vücuda getirdiğini katiyetle öğrenemedi-
gimiz bir kısım tesisler başardığını memnuniyet
le kaydetmek isteriz. 

Ancak, hariçten getirilecek malzeme bedeller 
rinde geçen yıl Türk parası kıymetinde yapılan 
değişiklik dolayısiyle hâsıl olan yükselmeyi kar
şılamak üzere yetkinin 100 milyon liraya çıka
rılmasını istemekle bu kerre Hükümet tarafından 
yapılan kanun tasarısını işhat ederek 40 milyon 
lira raddesin deki Hazine zararının para ayarlan-
masmdaki yanlış düşünce kadar gününde ya
pılmayan mubayaattan da neşet eylediğini açık
lamak yerinde olur sanırız. 

Sırası gelmiş iken işaret edeyim ki, harb son
rası telekomünikasyon hizmetlerinden en esaslı
sını şüphe yok ki şehirler ve Milletlerarası tele
fon hizmetleridir. 

İş programının gerektirdiği inşaat dolayı
siyle buna mahdut ölçüde yer verilmiş ve ancak 
bir kısım şehirlerarası telefon hatları inşa edile
bilmiştir. Memleketimizin muasır memleketler 
seviyesine ulaşabilmesi de nahiye; hattâ en küçük 
köyleri dahi içerisine alan memleket ölçüsünde 
bir telefon şebekesi kurulmasının mühim rolü 
olduğunu tebarüz ettirmek yerinde olur zannm-
dayız. Ezcümle, hali hazır hava kuvvetlerinin 
iktisap ettiği sürat karşısında memleket emniyet 
ve selâmetinin de ancak bununla kabil olacağı
nı sanırız. Bu itibarla programın buna ait kısım
larının önplânda tatbikim yerinde görmekteyiz. 

Muhterem Arkadaşlar, 25 . VTTI . 1043 gü
nünde meriyet mevkiine giren 4454 sayılı Kanu-

849 
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hun 37 ve mütaakip maddeleri gereğince Umum 
Müdürlüğün her sene sonunda hazırlryacağı he-
sabıkatiye o malî yıla ait kâr ve zarar bilan
çosunu da eklemesi icabederken yıUardanberi 
Bütçe Kanunlarına konulan bir madde ile bu 
hükmün tecil edildiği görülmektedir. 

td a renin bir gün evvel hazırlıklarını ikmal 
ederek bağlı olduğu kanun hükümlerini tatbik 
et m esini beklemekteyiz. 

Arkadaşlar; 4454 sayılı Kanını ve tatbikatı 
göstermektedir ki, P. T. T. idaresi tam ve kâ
mil mânasiyle bir işletme teşekkülüdür. Nite
kim bunun pek tabiî bir neticesi o i arak hesa-
batını usul ve kavaidine irca eylemekte kâr ve 
zarar bilançosunu tanzime mecbur edilmekte
dir 

Bu kabil işletmeler hususiyetleri icabı işde 
sürat ve cevvaliyet istediğinden Muhasebei 
Umumiye ve artırma ve eksiltme kanunları
nın ağır hükümleriyle bağlı olmaması gerekir. 
Şayet bugün hizmet aksamıyorsa salahiyetli 
makam ve mercilerin bazı hallerde kanun dışı 
hareket eylemeleri ve murakabe unsurlarının 
da bunu nazarı müsamaha ile karşılamış ol
malarında görmekteyiz. 

O halde bu idarenin İktisadi Devlet Teşek
külleri misillû muameleye tâbi tutulmalarının 
bu meyanda memurlarına karışık ve lüzumsuz 
fazla mesai ücreti yerine prim vermesinin ye
rinde olacağı mütalâasındayız. Bu arada tatmin 
edici maaş vermek suretiyle yetiştirilecek kali
fiye memurların idarede aşikâr bir şekilde göze 
çarpan memur fazlalığını da önliyeeeği kanaa
tindeyiz 

Arkadaşlar; sırası gelmişken arzedeyim ki 
adlî tebligatın posta idarelerine tevdii ile orta
ya çıkan atlı tevzi memurlarının hali . cidden 
acınacak vaziyettedir. Mülki taksimat itibariy
le her şahsa 32 köy isabet etmektedir. Kuruluş 
(Tarh bölgemizde başka, Orta Anadolu'da başka 
şarkta başkadır. Şarkta öyle köyler biliriz ki 
mahalleleri arasındaki mesafe gün İle ülçülür. 
Bu kadar geniş sahada hizmet görmek ıstıra
rında kalan memur köyünün muhtarlariyle 
anlaşmış vaziyettedir. Tebligat çok kere pazar 
yerlerinde sahibinden başka şahıslara yapılır. 
Şüphesiz ki bundan da maslahat müteessir olur. 

Arkadaşlar bu atlı tevzi memurları hayvan 
yem bedeli olarak ayda fazla on beş lira almak
tadırlar. Bugünkü iktisadi duranı karşısında 
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memur bu paraya aldığı maaşın nısfımda ekie-
se bir hayvan besliyemiyecek durumdadır. Bu 
sebeple hemen kısmı küllisi hayvanlarını sat
mış vaziyettedir. Vatandaş haklarının ziyaa uğ
ramaması, hizmetin gereği gibi görülmesi için 
bu noktalar üzerinde ehemmiyetle duraklanmak 
gerekil' kanaatindeyiz. 

Sözlerimize son verirken uzun yıllar P. T. T. 
hizmetleri bakımından acı mahrumiyetler çeken 
Şark bögelerimiz üzerinde büyük bir hassasiyet
le durulmasını, bu arada memleketin büyük bir 
ekseriyetinin sakin olduğu köy camiasının kuru-
luşundanberi büründüğü inzivadan kurtarılma
sını yapılacak işlerin başında görmekte hususi
yeti icabı hizmetin ifasında mektumiyet ve 
mahremiyete âzami itina gösterilmesini bekle
mekteyiz. 

BAŞKAN — Söz Ulaştırma Bakanındır. 
RIZA ISITAN (Samsun) — Bir sual de ben

deniz sormak işiyorum, Sayın Bakan cevapla
rında bunu da lütfetsinler. 

Samsun şehirlerarası telefon geçen Cumhu
riyet Bayramında açılacaktı. Ilernedense geri 
kaldı. Bunu da izah buyururlarsa minettar olu
rum. 

ULAŞTIRMA BAKANI ŞÜKRÜ KOÇAK 
(Erzurum) — Arkadaşımın temennilerini yerine-
getirmeycı çalışacağım. 

Posta, bilhassa telgraf ve telefon mevzuatı es
kidi]". Yenilemek için kanunları sevketmiş bu
lunuyoruz. Kendileri de nutuklarında işaret et
t i ler 

Memurlarımızı sık sık değiştirmiyoruz. 
HAZIM BOZCA (Afyon Karahisar) — Me

mur değişmiyor. Öyle bir şey söylemedim. 
ŞÜKRÜ KOÇAK (Devamla)'— Memurların 

değişmesi ancak cezai hükümlerle kabildir. 
Memnuniyet izhar ettikleri şeylerden tabia-

tiyle haz duydum. Teşekkür ederim. 
Halen mevcut 60 milyon liralık taahhüt sa

lâhiyetinin yüz milyona iblâğı, para ayarlama
sından başka daha geniş imkânlar bulmak ve sa
bit sermayeyi artırmak maksadiyledir. 

Şehirlerarası telefona gelince; büyük bir ham
le yapılmıştır. Bugün Erzurum'la mekanik ko
nuşabilirsiniz. Trabzon'la mekanik konuşabi
lirsiniz, Elâzığ'la mekanik konuşabilirsiniz. 

Diyarbakır'la. Antalya ile mekanik konula
bilirsiniz. izmir, istanbul ve Ankara'yı saymıyo-
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rum. Buralarda mevcut tesisat, yeni yapılmış si
parişlerle ve nispî takviye edilmiş olacaktır. 
Yukarda arzettiğim mühim iktisadi merkezle
rimiz, kendi aralarında ve Ankara ve İstanbul 
ile rahat ve kolay görüşebileceklerdir. 

Tarifeye gelince; Beynelmilel anlaşmaya gö
redir, bir zam yapılmadığı gibi bundan indirme 
da mümkün değildir. 

Altın frank esasına göredir. Altın frank nis
peti para ayarlanınca yükseldiği için o suretle 
zam kendiliğinden hâsıl olmuştur. 

Muhasebe işlerinde; bunu da usulü muzaaf a-
ya tahvil etmek üzereyiz. Gerek işletme muha
sebesi ve gerek idare için İsviçre'den iki müte
hassıs getirdik. Tetkikatmı bitirmiş bulunu
yorlar. 1949 sonundan itibaren bu işe başla
mış bulunacağız. Esasen son çıkan kanun da bu
nu âmir bulunmaktadır. 

Prim usulüne gitmek, kendilerinin de buyur
dukları gibi tetkik edilecek bir mevzudur. 

Adlî tebligat işinde çalışan memurlarımız 
vardır. Biz bunu daha geniş mikyasta tuttuk. 
Diğer her türlü tebligatı ve posta işlerini yaptı
rabilmek için alınmış tedbirlerimi/, vardır. Ha
vale vo koli postal muamelelerini muayyen 
hadler dâhilinde köylere de ulaştırmak kararın
dayız. 

Ketumiyete gelince; Muhabere masuniyeti 
P. T. T. memurunun en esaslı vazifesidir. Eğer 
kendileri bir şey biliyorlarsa söylesinler, mem
nun kalırız. Bu müessesede alınacak başlıca ted
bir ketumiyettir. Eğer ketumiyet bakımından 
bir eksikleri varsa lâzımgelen tedbirleri almak
ta tereddüt etmiyeceğimizden emin olabilirler. 

Samsun şehirlerarası telefon hattının inşa
atı son günlerde tamam olmuştur. Arızalı bir 
iki mıntakanın vaziyetleri ayarlandıktan sonra 
işlet mey o açılmış olacaklardır. 

Bu hattın ikmalinden sonra, gelecek sene Ri
ze, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun, Sinop sa
hil hattının inşasına başlanacaktır. (Soldan al
kışlar). 

BAŞKAN — Devlet Havayolları 1948 yılı 
bütçesine oy vermiyen var mı» 

Oy toplama işi bitmiştir. 
Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmi-

yeııler... Maddelere geçilmiştir. 
Birinci maddeyi okutuyorum. 
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Posta, Telgraf ve Telefon Hetme Genel Müdür

lüğü 1948 yılı Bütçe Kanunu 

MADDE 1. — Posta, Telgraf ve Telefon İş
letme Genel Müdürlüğü 1948 yılı giderleri için 
bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(65 544 527) lira ödenek verilmiştir. 

A - CETVELİ 

B. 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

27 Aylıklar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Ücretler 5 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4805 sayılı Kanun gereğince ve
rilecek emekli kesneği karşılığı 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geçici tazminat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
1688 sayılı Kanunun 58 nci 
maddesi gereğince verilecek 
emekli ikramiyesi 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge
reğince verilecek zamlar ve yar
dımlar 2 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4454 sayılı Kanunun 51 nci 
maddesi gereğince verilecek 
ücretler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Merkez büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
İller büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Haberleşme ücret ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Kira karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak tedavi giderleri ve 
yollukları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 
250 100 

044 710 

302 300 

223 000 

40 000 

505 000 

500 000 

70 000 

985 000 

600 000 

5 000 

270 000 

585 000 

500 000 

100 000 

— 851 — 
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B. Lira 
İG Posta hizmetleri 2 109 100 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
17 Tesisler ve bina yapımiyle ta

şıt satmalına giderleri 19 200 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

18 Genel Muhasebe Kanununun 
48 nci maddesini ilgilendiren gi
derler 899 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

19 Mahkeme giderleri 11 000 
BAŞKAN - . Kabul edilmiştir. 

20 ] \ T. T. Fabrikası her türlü 
giderleri 150 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

21 P. T. T. Yatılı Meslek Okulu her 
türlü giderleri 250 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

2ü! Sanatoryum her türlü giderle
ri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

23 Kim; giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

24 Öğrenci ödeneği 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

25 Sağlık ecza, gereç ve tedavi 
giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

26 Uzman ücret ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir-. 

27 Basımevi ve hesap makinaları 
giderleri 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

28 Atlı dağıtıcılar hayvan yem 
karşılığı 275 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

29 Faiz ve acyo 350 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

30 Sigorta giderleri 75 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

31 3530 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak beden terbiyesi hiz
metleri 1 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

32 Çeşitli kesenekler 55 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

33 Bern Bürosuna verilecek ka
tılma payı ve başka giderleri 35 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
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200 

34 

334 

20 

226 

000 

110 

652 

000 

848 

Lira 

20 000 

50 000 

60 000 

1 000 

34 Bastırılacak kitap ve dergi 
karşılıkları ve yazma, tercüme 
ücretleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

35 Geçen yıllar borçları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

36 Eski yıllar borçları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

37 Hükme bağlı borçlar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

38 3054 sayılı Kanun gereğince 
kaldırılmış istanbul Telefon 
Şirketine ödenecek taksit be
deli 460 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

39 3375 sayılı Kanun gereğince 
kaldırılmış İzmir Telefon Şir
ketine ödenecek taksit bedeli 98 750 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

40 1715 sayılı Kanunun 8 nci mad
desi gereğince kâğıt para 
amortismanı 648 956 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

(Birinci madde tekrar okundu) 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelle beraber ka
bul edenler.... Etnıiyenler.... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Posta, Telgraf ve Tlefon İş
letme Genel Müdürlüğü 1948 yılı giderlerine 
karşılık olan gelirler bağlı (B) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (49 044 527) lira olarak tah
min edilmiştir. 

B. 

B - OETVELt 

Posta ve telekomünikasyon 
gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Resmî dairelerden alınacak 
Posta ve Telgraf ücretleri 
BAŞKAN —• Kabul edilmiştir. 
Resmî dairelerin eski yıllara 
ait posta, telgraf ve telefon 
ücretlerinden tahakkuk eden 
alacaklar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Çeşitli gelirler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 

37 000 000 

8 000 000 

1 000 000 

424 527 

— 852 -
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B. Lira 

180 000 5 Radyo keseneği 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

fi Geçen yıldan devrolunan para 
fazlası 2 440 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

(İkinci madde tekrar okundu) 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelle beraber ka
bul edenler.... Etmiyenler.... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Açık olan (16 500 000) lira 
5 . VII . 1943 tarihli ve 4454 sayılı Kanunun 
40 ncı maddesi gereğince çıkarılacak bonolar hâ-
sıliyle. kapatılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Maddeyi kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Posta, Telgraf ve Telefon İş
letme Genel Müdürlüğü tarafından 1948 yılı 
içinde tahsil edilecek gelir çeşitlerinden her biri
nin dayandığı hükümler bağlı (O) işkaretli cet
velde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Maddeyi kabul edenler ... Etmiyeııler ... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Posta, Telgraf ve Telefon İş
letme Genel Müdürlüğünün 80 . VI . 1939 tarih 
ve 3G56 sayılı Kanunun 19 ncıı maddesine giren 
hizmetliler ile bu kanunun konusu dışında kalan 
memurlarının kadroları bağlı (D) işaretli cetvel
de gösterilmiştir. 

Numaraları ile adları bağlı (E) işaretli cet
velde yazılı bölümlerden 30 . VI . 1939 tarih ve 
3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince 
yönetimi gerekli geçici hizmetler için aylık üc
retli memur ve hizmetliler kullanılabilir. Bun
ların kadrolariyle bunlardan uzmanlık yeri olan
lar Bakanlar Kurulu karariyle belirtilir ve er
tesi yıl bütçesiyle Büyük Millet Meclisine veri
lir. Bu bölümlerden alınacak kadroların eldeki 
kadrolara ekleme olmaması gerektir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Maddeyi kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — (îider bölümlerinden yapıla
cak ödemelere ilişkin fonnül, bağlı (R) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 

var mı? Maddeyi kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Posta, Telgraf ve Telefon İş
letme Genel Müdürlüğü kuruluşuna dair olan 
5 . VII . 1943 tarih ve 4454 sayılı Kanuna bağlı 
cetvellerde yazılı kadrolardan bağlı (L) işaretli 
cetvelde gösterilenler 1948 yılında kullanıla
maz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Maddeyi kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Havale işlerinin yürütülmesi 
için Millî bankalardan (2 000 000) liraya ka
dar kısa süreli avans almaya ve hesaplar açtır
maya Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel 
Müdürlüğü yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Maddeyi kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Bağlı (A) işaretli cetvelin 
24 ncü bölümünün 1, 2 ve 3 ncü maddelerine 
konulan ödenek, taallûkuna göre 1948 yılı Büt-
Çe Kanunu ile Üniversitelerin 1948 yılı Bütçe 
kanunlarına bağlı (B) işaretli cetvellere gelir 
ve aynı zamanda adı geçen kanunlara bağlı (A) 
işaretli cetvellerin Millî Eğitim Bakanlığı ile. 
Üniversiteler bütçelerinin ilgili tertiplerine öde
nek kaydedilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Maddeyi kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Geçen yıl borçları bölümün
deki'ödenek üstünde çıkacak borçlar ilgili ol
dukları hizmetlere ilişkin bölümlerden bu bö
lüme Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenek
lerden ödenir. 

1928 - 1946 yıllarına ilişkin olup 1050 sayılı 
Kanunun 93 ncü maddesine göre zamanaşımına 
uğramamış ve karşılıkları yılları bütçelerinde 
bulunan borçlar 1948 yılı gider bölümleri artık
larından eski yıllar borçları bölümüne Maliye 
Bakanlığınca aktarılacak ödeneklerden ödenir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Maddeyi kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Bu Kanun 1 Ocak 1948 ta
rihinde yürürlüğe girer. 
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BAŞKAN — Madeyi kabul edenler ... Et-

miyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADÜE 12 — Bu kanunu Maliye ve Ulaş
tırma Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et-
miyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü açık oya arzdiyorum. 
Bundan evvel açık oya sunulan tasarıya oy 

vermiyen var mı? 
Oy toplama muamelesi bitmiştir. 

7. — Orman Genel Müdürlüğü 1948 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu ra
poru (1/256) [1] 

BAŞKAN — 1948 yılı Orman Genel Müdür
lüğü Bütçesine başlıyoruz. 

Tümü üzerinde söz istiyen var mı? Söz isti-
yen arkadaşlar lütfen adlarını yazdırsınlar ... 
Söz alan arkadaşların isimlerini okuyorum: 

Enver Kök (Demokrat Parti adına), 
Emin Soysal, 
Kemal Özçoban, 
Hasan Dinçer, 
Şahin Lâçin, 
İhsan Yalçın. 
ŞAHİN LÂÇİN (Afyon Karahisar) — Ben 

sözümden vazgeçtim. 
BAŞKAN — Buyurun, Enver Kök! 
ENVEK KÖK (Sinob) — Sabahın bu erken 

saatlerinde gözlerinizden akan uykularınızı kaçı
racak orman mevzuunu Demokrat Parti adına 
konuşuyorum. 

Arkadaşlar, Ormancılığımıza bir istikamet 
vermek, ormanlarımızı koruyarak memleket ih
tiyacını karşılamak, istihsalinin fazlasiyle de 
memlekete gelir sağlamak vaitleriyle 1937 sene
si.ide yürürlüğe giren 3116 sayılı Kanunun ve ek
lemim neticeleri hüzün verici olmuştur. 

Bu sene huzurunuza getirilen bütçesini tet
kik ederken bunu teşhis etmemek mümkün de
ğildir. 

Senede 100 milyon lirayı geçen işletmeler 
hos: plarınm bu tasarıda gözükmemesi, efali-
niıı Meclis murakabesinden, millet murakabe
sinden geçmemesi demektir. 

İştigal sahasının hudutlarını aşarak geçmiş-

1] 18 sayılı Basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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teki misalleriyle bu murakabeye şiddetle ihtiyaç 
vardır. 

Bir misal arzedeceğiz, en küçük bir işletme 
olan Bilecik'te senede 2 bin metre mikâp tom
ruk, 7 bin ton odun istihsal edilmektedir. Bir 
sene zarfında memur ve müstahdemlerine maaş 
ve ücret olarak ödediği 153 300 liradan 96 840 
lirasının bütçesinde yer almadığını belirtirsek 
bu murakabenin zaruretini kabul etmek zaruret 
olur. Bugün birçok işletmelerde geçmiş sene
lerin programsız ve murakabesiz çalışmalarının 
mahsulü olan ve yerlerinde bozulmuş ve bo
zulmaya yüz tutan kıymetleri milyonları aşan or
man mahsullerinin evsaflarını kaybetmeleri ha
sebiyle bir senelik satışiyle maliyet fiyatları ara
sındaki zararın milyonu aştığını dikkat nazar
larınıza arzederiz. 

Hesapsız orman inşaatı geçen sene durdurul
muştu. Yarım kalanların inşasına devam edil-
miyenler ve edilmiyecekler varsa yapılan hare
ket yanlıştır. Müsebbiplerini arayıp bulmak lâ
zımdır. Yok eğer bu inşaat yerinde ise devam 
edip edilmiyeceğinin açıklanmasını Sayın Ba
kandan rica ediyoruz. 

Arkadaşlar; 
Ormancılığımızın son on senelik faaliyetine 

bir göz atalım. 3116 sayılı Kanunun esbabı mu
cibe lâyihasında: 

1 — Orman varlığını genişletmek ve koru
mak suretiyle sıhhi ve içtimai ve zirai faydala
rın inkişafını halk lehine devam ettirmek. 

2 — Devlet malı ormanların şahsi kazanç 
hissi ile hareket eden mütaahhitlerin müdahale 
ve yardımlarına lüzum görmeden bizzat Devlet
çe işletilmesi ve taslak halindeki istihsalâtm iç 
piyasa alıcılarına en yakın bir yerden satılma
sını temin etmek. 

3 — Sınai faaliyetin ilerlemesine yarıyacak 
şekilde istihsalâtı artırmak ve milletin odun, 
kereste ihtiyaçlarını devamlı olarak kendi or
manlarımızdan karşılamak. 

4 — Milletin ve memleketin ihtiyaçlarını te-
. min ettikten sonra istihsalâtm fazlasını iktisadi 

bünyemizi takviye için ihraç etmek gibi hakika
ten cazip esaslara dayandığı müşahede edilir. 

Bu dört esaslı prensipe dayanan kanun mev
kii meriyete konulunca bilhassa köylü üzerinde 
tesirini müşahede etmek suretiyle akabinde ka
nunun tadili cihetine gidildiğini görüyoruz. 

Kanunun yarattığı ilk reaksiyon diye vasıf-
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landıracağıınız ilk tadil 3444 sayılı Kanunla 
köylüye biraz geniş istifade imkânları verilirken 
ormancılığa da bu arada esas kuruluşundaki 
prensiplere zıt ve ekonomik bir sima verilmek is
tenildiği müşahede edilir. Buna diğer bir sebep 
de taslak halindeki istihsal âtının satılamayışı 
olarak gösterilmektedir. 

Esas kanunun ruhundan kuvvet alarak yeni 
orman rejimine intibak arzusu ile bu istihsal 
mmtakalarmda yeniden kurulan hususi fabrika
ların yanında Devletin de fabrikalar kurmak su
retiyle bu hususi teşebbüslere set çekilmek iste
nildiği müşahede edilir. 

Bununla, beraber hareketlerde 1942 senesine 
kadar bir teenni zikretmek haksızlık olur. Bu 
tarihlerden sonra bir hızlanma hareketi müşahede 
edilmekle beraber ormancılığın mevzuu iştigalini 
biraz daha aşarak fabrikasyon, odun kömürü ve 
bunlardan başka da marangozhaneler, möble iş
leri, karüser imalâthaneleri, denizcilik ve pro
paganda namı altında Devlet misafirhaııeeiliği 
gibi işlere de giriştiğini görmelde üzülmemek 
kabil değildir. Bu devreye yayılma devri ismini 
versek haksızlık etmemiş oluruz. Bu bir zafiyet
tir, aksinin iddia edilemiyeceğinden emin bulu
nuyoruz. 

1946 senesine kadar bu gibi hareketleriyle 
umumi efkârın haklı baskısı altma ve kötülük
leri işba haline giren bu faaliyetlerin ana ka
nundaki esaslara avdet işaretini almış ve bir to
parlama yapmak istediğini belirtmek yerinde 
olur. Bundan sonraki devreye ruhu kanuna avdet 
devrinin belirtileri tesmiye olunabilir. Diğer 
kanunlarla sıkı rabıtası hasebiyle bu kanunun 
tek başına da beklenilen faydayı sağlamıyacağı-
na dair fikirleri birbirini takip eden Hükümet 
beyannamelerinde de teşhis etmek mümkündür. 

Hakikaten tek başına Orman Kanunu, maksa
dı temin edemezdi ve edemez. İskân, Mahrukat 
ve Toprak kanunlariyl sıkı rabıtası görülmek
tedir. 

Arkadaşlar ; biz ormanları âmme malı olarak 
devletlestirirken ormandan geçinen vatandaşları 
da âmmenin ta kendisi olarak kabul ediyoruz. 

Ormonlar içinde senelerce bırakılmış olan va
tandaşlar ormon için zararlı oluyorlarsa bunu 
şimdiye kadar takip edilen iskân siyasetinde ve 
başıboş bırakmada aramalıyız. Yeter ziraat ara
zisi olmadığı halde ormanlar içinde talihlerine 
terk edilmiş vatandaşları senelerce kendi başla-
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rina, bırakıp şiddetli bir tek kanunla nafakalarını 
keserek neticede dua etra iveceklerini peşinen ka
bul etmek lâzımdır. 

Diğer taraf dan ormonları tahripten kurtar
mak amaciyle .sahil ve demiryolları civarında 
maden kömürü yakmak mecburiyeti tahmil edil
diği halde buralara maden kömürü sevketmeyip 
harice kömür satma neticesinde ihtiyacın orman
dan temin edileceğini de bilmek lâzımdır. 

Bu cihetleri nazarlarınıza arz eyledikten sonra 
Orman İşletmelerinin iştigal sahalarını genişlet
miş olmalarına rağmen bütçemize vait ettiği 
bu senelik bir milyon iki yüz bin, mütaakip se
nelerde Hazineye vait ettiği milyonlar da hayal 
olmuştur. 

Hızlı faaliyete geçişlerinden itibaren yüksek 
tiya 1larla mal sattıktan sonra elde ettikleri kâr
ları nerelere sarfettiğini gözden geçirelim. 

'Karabük'te binalara 
Düzce'de 
Kızılcahamam'da 
Kızılcahamam'da bir istihsalden bahsedilemez, 

fantazidir muhakkak olan ve inandığımız birşey 
varsa köylü ile rabıtası yakm olan bu gibi te
şekküllerin vatandaşların malî ve içtimaî takat
lerini hergünkü müşterek iş hayatlarını göz-
önünde tutarak büyük şehirlerdeki teşekkülle
re arız olan lüks hastalığına kendilerini kaptır
mamalarını istemek yerinde olur. 

Bugüne kadar bilhassa matbuatta şurada bu
rada cereyan etmiş hâdiselerin ve kötülüklerin 
usulsüzlüklerin Sayın Bakan tarafından ret ve 
cerhedilmemiş olmasını nazarlarınıza arzederiz. 

İşleri bu hale sokan insanların mesuliyetleri 
aranmazsa bu memlekette mesuliyetin kalma
dığını hükmetmek yerinde olacaktır .Sayın Ba
kandan bu cihetin de açıklanmasını rica ediyo
ruz. 

Mülhakatta olduğu gibi merkez teşkilâtın
da da 200, 300, 600 lira gibi yüksek ücretle 
tavzif edilen emeklilerin aldığı paraların diğer
lerinde olduğu gibi 20 kuruşa kömür yakan fa
kir milletin yaktığı kömürün maliyetinde un
sur teşkil ettiğini unutmamak lâzımdır. 10 se
nelik bocalamadan sonra tuttuğu sistemin yan
lışlığı neticesinde işletmeler akim bir hale gel
miştir. 

Bakınız bir misâl vereceğim; Orman istih
salinin en basiti mahrukat odunu ve onu tak> 
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ben kömür havzamızın istihsal unsurundan bi
rini teşkil eden, maden direği gelir. Bir metre 
mikap maden direği ile 20 ton maden kömürü 
istihsalimiz senede takriben 3 milyon ton oldu
ğuna göre demekki maden direği ihtiyacı 
150 000 metre mikâptır. Biz bu miktarı önü
müzdeki seneler için kömür istihsalimizin arta
cağını farzederek 200 000 metre mikâp olarak 
kabul edelim. Halen Devlet Orman İşletmeleri 
bu basit işi görebilecek teşkilâtı kuramamıştır. 

Esefle görüyoruz ki, bu en ibtidai mahsulü 
tedarik edebilmek için bugün harice bir kaç 
milyon dolar ödemek mecburiyetinde kalıyo
ruz. Halbuki bu ihtiyacın temini bütün memle
ket ormanlarının değil, bunlardan ufak bir kıs
mının meselâ Karadeniz sahillerinde 2 - 3 yüz 
bin hektarlık bir omran sahasının teşkil âti an-
dırılmasiyle temin edilebilirdi. Vasat derecede 
büyüyen bir ormanın bir senelik verimi hektar 
başına 3 metre mikâptan aşağı değildir. 300 000 
hektarlık bir saha 10 senedir muntazam bir ke
sime tâbi tutulmuş ve muntazam yollarla teçhiz 
edilmiş olsaydı memleketin bu en mühim ve za
ruri ihtyacı kolaylıkla, karşılanabilirdi. Halbu
ki işin hakiki veçhesi şudur; her işte olduğu 
gibi bu işte de pilânsız ve hesapsız hareket edil
miştir. Bir iki misâl verelim. Direk istihsali içn 
tahsis edilen ve plânları yapılan karasu orman
larından senede 30 000 metre mikâba yakın di
rek alınacağı ve her sene ormanın bünyesine 
dokunmadan bu miktarı istihsal edeceğini plâ
na bağlıyan işletme usulü orta kesimlerle bu ta
kati bugün 7 bin metre mikâba düşürmüştür. 
Ayni neticeyi Cide ve Sinob Orman İşletmelerin
de müşahede ediyoruz. Devlet Orman İşletmele
rinde bu hesapsızlığı görmek üzücüdür. Aşağı 
yukarı bütün Devlet Orman işletmelerinde havai 
hesaplara istinat eden bu vaziyeti müşahede edi
yoruz. 
' Tamamen plânsız ve hesapsız çalışma 

şeklinin diğer bir misali de milyonlar 
sarfiyle vücuda getirilen nakil tesisatı
dır. Karabük'te 1 500 000 liraya yakın bir 
fiyata mal olan dekovilin senede 2 bin 
metre mikâp tomruk taşıdığını bu kadar az bir 
istihsal için 1 500 000 liranın sarfının ne kadar 
yersiz olduğunu belirtmek zaruridir. 

Maden direği gibi en basit ve hayatî bir ihti
yacı karşılamaktan âciz kalan bu teşkilât bir 
çok yerlerde yaptığı istihsallerde bu vasıfta ol-
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mı yan ağaçları da teşkilâtsızlığı yüzünden yer 
yer kesmiş, Ereğli kömürleri işletmesiyle zuhur 
eden ihtilâfların uzaması neticesinde bu istihsal
ler yer yeı- çürümüş, bozulmuş birçok yerlerde 
halka mahrukat olarak satılmıştır. 

Kuruluşunun ilk anlarında memleket bünye
sine en uygun işletme olarak gerek binalariyle 
ve gerekse vasijtalariyle ele alınacak ve orman ser
veti yüksek olan Balıkesir'in Dursunbey işlet
mesi de ormanlarının, mühim bir kısmının yan-
masiyle verim kabiliyetini kaybetmiştir. Birbi
rini takip eden iki sene zarfında yanan bu or
manın kabili istifade yanık ağaçlarının süratle 
kesilip ormandan çıkarılması neticesinde vukua 
gelen zararın iki milyondan aşağı olmadığı bir 
hakikattir. 10 senelik devresi esas çalışmayan 
imkânlarını hazırlamış olmak lâzımgelirken bir
çok mmtakalarda kesim hemen durdurulmuş gi
bidir. Hesapsız katiyatın cenup mıntakasmda te
kasüf ettiğini belirtmek lâzımdır. Ekserisi cenup 
m intaka sın dan olmak üzere bir kaç kişinin para 
kazanmasından başka birşey iafde etmiyen ke
reste ihracatı da üzerinde durulacak bir konudur. 

1944 1945 1946 1947 
20 000 M.3 44 000 M.3 99 000 M.3 43 000 M.3 

20 000 10 000 travers 
olarak ihraç edilmiştir. Birkaç gün evvelki ga
zetelere gözüm ilişti. Bayındırlık Bakanlığı Ame
rika'dan travers almak için ilân veriyor. Bayın
dırlık Bakanlığı bu traversleri ne için almamış
tır. Bu da üzerinde durulacak ayrı bir mevzudur. 
Bu, bakanlıklar arasındaki rabıtasızlığın ifadesi 
demektir. 

Bütün bu hâdiseleri teşrih ettikten sonra 
Devlet Orman İşletmelerinin kuruluşlarından bu
güne kadar .yaptığı kati ya t devamlılık prensipine 

uygun olarak yapılmak lâzımgelirken buprensipe 
riayet edilmediğinden dolayı bugün dışardan 
kereste ithaline gitmemize sebebiyet vermiş bu
lunuyor. Bu sebeple hiç olmazsa son beş sese zar
fında işletmelerin her sene ne miktar kerestelik 
ve mahrukat için kesim yaptığını ve her seneki 
kesimden elde ettiği kârları nerelere sarf ettiğini 
öğrenmek istiyoruz. 

1948 senesi Orman Genel Müdürlüğü Bütçe
sini tetkik ederken Hükümetin bize 10 senelik 
devresinin blânçosunu vermesini ve bu devre es
nasında artık tamamen hazırlanmış olması ica-
beder. 
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Devlet ormanlarının, ne şekilde işletmeye de

vam edileceğini gösteren bir projesini de görmek 
isterdik ve bütçe tasarısında böyle bir noktaya 
temas edilmeni iş, geçen sene olduğu gibi Meclis 
murakabesinden azade kalan işletmeler hakkında 
aynı çatı altındaki iki muhasebenin tevhidi te
mennisi ile kalınmıştır. 17 nci fasıl teknik hiz
metlere ayrılmıştır. Bunun yekûnu 2 465 000 
liradır. Umumi Bütçe yekûnu olan 14 152 568 
liradan bunu tenzil edecek olur isek 11 687 568 
liranın şu veya bu şekilde idari işlere maaş ve 
ücretlere sarfedildiğini görürü/. 

Sinidi bir de gelirleri tetkik edelim. 14 küsur 
milyon gelirin başlıcasını iki kısım teşkil edi
yor. 8 milyonu Devlet ormanlarından alınacak ta
rife bedeli, 5 küsur milyonu da Orman İşletme
lerinden alınacak Genel Müdürlük hissesidir. 

•Simdi biraz da 17 nci faslın toplanmış tek
nik işleri üzerinde duralım, 1937 senesinde çıkan 
3116 sayılı Kanunda 50 bin lira sarfedilerek nu
mune reviri tesisi derpiş edilmişti. 

Anlaşıldığına göre on senelik orman işletme
si Devlet ormanlarını istismar ettikten başka bir 
tek numune reviri olsun kuramamıştır ki bu 
sene de yine bu numune reviri için 200 000 lira 
iahsisat konmuştur. Bundan evvel numune reviri 
olarak kurulan tesisler ne olacaktır. Arama istas
yonu açmada çok geç kalınmıştır. Arama istas
yonları vazifeleri itibariyle çok önemlidir. Bu
gün Fransa'da hayvan otlatma işi dahi İm istas
yonlarda araştırılıp halli çresine gidilmektedir. 
Her konuşulduğunda münakaşa konusu olan ke
çilerin dişlerinin törpülenmesi suretiyle zarar
ların giderilmesi İni istasyonların mesaileri ıııe-
yanındadır. Başka memleketler bizim gibi 16 mil
yona yaklaşan İni hayvan mevcudiyetini heder et
memişlerdir. Bu hayvanların bakiyesinin de.he
der olmaması için harice ihracı da mümkündür 
Bu istasyonlar birçok mmtakaların ağaçlanma
sında büyük faydalar sağlanmıştır. Bunda da 
geç kalınmıştır. 

Devlet Orman teşkilâtının her yerde tabiî ve 
iktisadi şartlarla görevlendirilmesi lâzııngelen is
letme tarzını tesbit ederek her reviri kendi hu
susiyetlerine Q;Ö\^ tanzim etmesi ve işletmesi lâ-
zımgelir. 

Sözde numune reviri olarak kurulan Kızıl
cahamam teşhir edilen bir nevi gösteri olmuştur. 
Yeniden bir numune reviri kurulmasına karar ve
rilmesinin bu iddiamızı teyit eder mahiyette ol

duğunu delil addederiz. Ağaçlandırma ve fi
danlıklar bu memleketin çok hayati olan bu işi 
de maalesef programsız bir fantezi şeklindedir. 
-'5116 sayılı Kanunun esbabı mucibesinde ağaçlan
ma işinin memleketin iktisadi ve malî takati 
gözönündc tutularak izah edilmiş olduğu halde 
bu iş de bir fantezi ve zevahiri kurtarmak ma
hiyetinde tatbik edilmiştir. Kğer orman içi ağaç
landırmalara girişilmiş olsaydı bu cihete dokun
maz ve memnun olurduk. 

Ormanlarda yangından, kesimlerden husu
le gelen açıklıklar dururken orman yetiştirilmesi 
pek güç olan Çankırı, Ankara, Elâzığ, Lüle
burgaz gibi şehir civarlarında kurulan fidanlık
larda yüz binlerce liranın sarfedilmesi israftan 
başka bir şey değildir. Memleketin bugünkü 
serveti ve orman durumu kurak yerleri teşcir 
için ne harcedilccck para, ne de zamana mâlik
tir. Teşcir işinin gayesi kanunun esbabı muci
besinde bildirildiği gibi ormanlık yerlerde ve bi
rinci derecede tahrip edilen ormanlara hasre
dilmesi ve buralarda yaşıyan insanlara çalışma 
ve hayatını kazanma bakımından da faydalı bir 
hale getirilmelidir. Bu hareketin orman mmta-
kası içinde yaşıyan köylüye faydalar sağlaması 
mümkündür. 

Bütçenin varidat faslında ağaç tarife bedeli ola
rak gösterilen 8 milyonun elde edilmesine imkân 
görmemekteyiz. Sebebine günce mütaaddit beyan
larından ve bugünkü işletme tutumundan or
manlarımızın kesilmesinin azaltılacağı ve hariç
ten kereste ithali düşünüldüğü bir senede 8 mil
yon tarife bedelini almak için yine Devlet eliy
le eskisi kadar ağaç kesileceği mânasını çıkarı
yoruz. Aynı suretle işletmelerden alınacak istih
salin üzrinc ilâve edilen ve muayyen bir nis
pet taşıyan Genel Müdürlük hissesinin de bu 
noktadan bu miktara varmasına imkân yoktur. 

Bütün bu noktaları belirttikten sonra mah
sulâtını kuruluşlarındaki sakatlıklar dolayısiyle 
pahalıya maleden ekonomik ve geniş Devletçi 
zihniyetiyle zaruri maddeleri satışa pahalı arze-
den ve hayat pahalılığında bir hissesi olan or
man işletmelerinin adedinin tenkisi ile masraf
larının azıltılması ve kendi hudutlarına çekil
mesini; 

.Orman sanayiinin tamamen hususi müteşeb
bislere bırakılmasını; 

Memlekette yapılan istihsalâtm evvelâ köylü
ye ve artanının da şehirlere hasrı, eğer bun-

857 



B : 27 30.12 
dan da artarsa ozamaıı da harice sevketmenin 
mâkul olacağına inanıyoruz. Geçimlerini orman
lara bağlamış olan birçok köylülerin de pazar 
satışları için işletmelerden işleklerinin mehnın-
emken ve tercihen ham olarak vrilmesi suretiy
le çekmekte oldukları sıkıntıdan kurtarılmasını 
istemek yerinde olur. Halk istihlâkine arzedilen 
her nevi orman mahsullerinin müzayede sure
tiyle satışlarında yüksek bedllerle müstahlike 
inikas etmesi hayat pahalılığında rol oynamak
tadır. Mesken buhranının izalesi için inşaat iş
lerinde maliyette tesiri vardır. Çimento ve de
mirin bol ve ucuz olmasını istediğimiz gibi yer
li kereste fiyatlarının da ucuzlatılmasını ve 
mümkün bulunduğunu işaret etmek yerinde ulur 
kanaatindeyiz. Orman Kanunu eklerinde vatan
daşı ıstıraba sevkeden haksızlıkların ref ine git
mek zamanı geçmektedir. Hususi ormanların 
istimlâkinde yapılan haksızlık tamir edilmeli, âm
me malı olarak kabul edilen ve insanlar, hay
vanlar tarafından tahrip edildiği senelerce iddia 
edilen ormanlarımızın bundan sonra da Devlet 
eliyle de tahribine meydan verilmemelidir. Güm
rük kapılarını açtığımız zaman işletmelerin bu
günkü masraflarının da şimdiden düzenlenmesi 
lâzımgeldiğine işaret etmek yerinde olur. 

Arkadaşlar, Demokrat Parti adına yaptığını 
tenkitlere burada son veriyorum. 

10 senelik bir intikal devresinden sonra mes
lektaşlarımın memlekete hakikaten yeşil Tür
kiye idealinin yerinde olarak tahakkukuna ça
lışacaklarını, tenkit ve temennilerimi bir mes
lektaş temennisi ve tenkidi olarak samimiyetle 
kabul edeceklerine inanıyorum ve onları selâm
lıyorum. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Posta, telgraf Genel Müdürlü
ğü Bütçesine oy vernıiyen var mı? 

BAŞKAN — ihsan Yalçın. 
İHSAN YALCIN (Bolu) — Ben sözümden 

vaz geçtim. 
BAŞKAN — O halde başka söz alan olmadı

ğı için sözü Tarım Bakanına veriyorum: Oy top
lama muamelesi bitmiştir. 

TARIM BAKANI TAHSİN ÇOŞKAN (Kas
tamonu) — Sayın arkadaşlar, Demokrat Parti 
namına orman politikanınız! tenkit eden arka
daşım hakikaten salahiyetli bir arkadaştır. Bi
zim ormancılık mektebinde yetişmiş kendi mek
teplerimizde yetişmiş, Orman idaresinin muhte-
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lif hizmetlerinde bulunmuş ve en büyük bir mü
essesemiz bulunan Zingal şirketinde ya müdür 
veya müdür muavinliği etmiş olan arkadaşımız 
memleketimizin ormancılığını salâhiyetle bilir
ler. , 

Arkadaşlarım Orman politikamızı, bilhassa 
Hasan Saka Kabinesinin Mecliste okuduğu prog-
ramiyle izah etmiştir. 

Birleşemediğimiz bir nokta vardır ki; mem
lekette orman çok azalmıştır, memleket çöle doğ
ru gitmektedir. Binaenaleyh gümrük kapıları
mızı açmak suretiyle hariçten memleketimize ba
zı maddelerin girmesine müsaade edeceğiz, ni
hayet kendi ormanlarımızdan memleketimizin 
ihtiyacını bekliyoruz, bunu da çıkarmağa imkân 
yoktur. Şu halde bu memleketin ormanları lâa-
kal 50 sene muntazam bir işletmeye tâbi tutarak 
iyi bir program tatbik edilmelidir ki bu yapıla-
bilsin. 

Arkadaşlarım 1937 senesinde çıkan 3116 sa
yılı Orman Kanunu - bilhassa orada çalışmış bir 
arkadaşımızın - geçen gün Bütçe Komisyonu 
konuşmalarında da bahsetmiştim, hakikaten o 
kanun, memleketin orman siyasetinin ana hat
larını gösteren bir kanundur. Hiç bir arkadaş 
hattâ arkadaşım dahi bunun aleyhinde bulunma
mıştır. Yalnız ondan sonra çıkmış olan bir iki 
kanun vardır ki bu bahsetiğim 3116 sayılı ana 
Kanuna aykırıdır, onun maksadından uzaklaş
mıştır. 

Arkadaşlarım evvelâ şunu arzedeyim ki ge
çen 10 sene zarfında vaziyet tetkik edilmiştir. 
Ve bunun sakat noktaları da görülmüştür. Bu 
itibarla Bakanlık bu ek kanunlar üzerinde bir 
tadil yapılmak üzere bir komisyon faaliyete ge
çirmiştir. Ocak veya Şubat ayı içinde, tadil edi
lecek olan bu kanun, Yüksek Heyetinize gelmiş 
olacaktır. Binaenaleyh, kanun geldikten sonra, 
dolayısiyle muhterem arkadaşlar bu kanun üze
rinde diledikleri gibi tasarruf ederler, diledik
leri gibi ilâve ve tay yaparlar. Biz de elimize 
verilen bu kanunu tatbik ederiz. Buna emin ol
sunlar, işo başlanmıştır. Halen memleketimizde 
121 tane Orman işletmesi vardır. 37 de başla
mıştır. Nihayet 121 e kadar çıkmıştır. Şimdi 
bunların hepsi üzerinde tetkikatımızı ikmal et
miş değiliz. Fakat bu tetkikatımız neticesi uzak 
olmayacaktır. Bu iki ayda bitecektir. Hakikaten 
121 Orman işletmesine lüzum var mıdır, yoknra-
dur? Olmayacağım zannediyorum. Ama kaç ta-
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ne bırakacağız? Bunu tedkikatımız bize göstere- f 
çektir. Ve bu da yakın aylarda olacaktır. 

Arkadaşlarım, Orman Genel Müdürlüğü Büt
çesi nihayet umumi Masrafları, kadro masraf
larını gösteren bir bütçedir. 13 - 14 milyondur 
ki demin söyliyen arkadaşım bu sene değil, Or
man işletmelerinin seneye 1,5 milyon lira verme
si lâzım, bundan sonra mütemadiyen artacaktır. 
Haklıdır arkadaşım. Yalnız bir noktayı nazarı 
dikkatlerine arzetmek isterim ki; bugünkü büt
çe yani Orman Genel Müdürlüğü Bütçesi, hazi
neden verilmiş, umumî muvazeneden verilmiş bir 
para değildir. Orman îşletmelerinden elde edil
miştir. Daha evvel doğrudan doğruya maliye
den yeriliyordu. Bunu böyle demekle hazineye 
bundan sonra para vermesin meselesi mevzubahs 
değildir. 1.3,5 - 14 milyon olan Genel Müdürlük 
Bütçesi yanında 81 milyon liralık işletmeler büt
çesi vardır, muhtelif fasılları vardır. Yalnız be
raberim, arkadaşımla. Arkadaşlarım bu bütçe ve 
bu işletme, cetvelleri ve hesapları B. M. Meclise 
gelmemektedir. 

Binaenaleyh,.bu. işletmeler hakkında dahi ha
zırlamakta bulunduğumuz tasarı Yüksek Mecli
se gelecektir, ve işletme bütçesi mülhak bir 
bütçe olacaktır. 

Şahsi kanaatim ve Bakan olarak düşüncem, | 
B. M. Meclisine ister, doğrudan doğruya ister- j 
se mülhak bir bütçe halinde gelsin, fakat her j 
halde buradan geçmesi lâzımdır-. 400 küsur ar- j 
kadaş tarafından istenilen tasarruf ve tenkit- I 
lerle ikaz edilecek, ve bu suretle çıkan bir bütçe de 
tatbikat bakımından yerinde olacaktır. Binaen
aleyh, bunu ben yalnız Orman Genel Müdürlü
ğü Bütçesi için düşünmüyorum. Demin Tarım 
Bakanlıği bütçesi konuşulurken, maalesef, zaman ı 
biraz dar olduğundan arzedemedim. Tarım Ba- ı 
kanlığında da iktisadi teşekküllere alınacak ba
zı müesseseler vardır. Onları da arzet.tiğhn ka
nunla Büyük Millet Meclisine getireceğim, ve 
mülhak bütçe ile idare edeceğim. Bunu bir su
ale cevap vermiş olmak için değil, elimizde bu
lunan kanunları arzetmek için ifade etmekte
yim. 

Arkadaşlarım, Orman Kanununda yapaca
ğımız tadilleri yakın ayda ve nihayet Şubatta 
getireceğimi arzetmiştinı. Bunun üzerinde mem
leketin her yerinde, matbuatta neşriyat ve bize 
müracaat etmeler, vardır. Arkadaşlarım bi- I 
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zim Orman Kanunumuz 1937 de çıkmıştır. 

Fakat 1285 de, belki arkadaşım tarihini da
ha iyi bilir, çıkan bir nizamname ile ormanla
rımız idare ediliyordu. Bu nizamname vatan
daşlara ormanlardan dilediği gibi kesme salâ
hiyetini vermişti. Buna Cibali mubaha derlerdi. 
1885 ten nihayet bu kanunun çıkmış olduğu ta
rihe kadar memleketin her tarafında ormanlar 
alabildiğine tahrip edilmiştir. 

Muhtelif vilâyetlerden gelen arkadaşlarım 
bilirler ki, bazı yerlerde ormanlar varmış, or
man lar kesilmiş, nihayet yağan yağmurlar sel 
olmuş, kasabalar, köyler mahvolmuştur. Binaen
aleyh, yine o yola gidemeyiz. 3116 sayılı Kanun 
da çıktıktan sonra bu tatbik ve anlayışta birisi 
lüzumundan fazla sağa, diğeri de lüzumundan 
fazla sola gitmiş ve bir ıstırap meydana getir
miştir. Bu tecrübelerle getireceğimiz kanun o 
noksanları da asgari hadde indireektir. 

Arkadaşlar dediler ki, Orman İdaresinden 
bir çok milyonlar sarfedilerek lüks binalar ya
pılmış, israflar, birçok şeyler' olmuş. 

Arkadaşlarım; şunu arzedeyim ki, Vekâlet 
teşkilâtına mensup müfettişler muhtelif orman 
bölgelerinde mütemadiyen teftiş halindedir. 
Kendilerinden aldığımız teftiş ve tahkik ra
porları üzerine mesullerini savcılığa teslim etmiş 
bulunuyoruz. Bu teftiş ve tahkika da devanı 
ediyoruz, elbette devam da edeceğiz; Devlet ma
lım kötüye kullanan, israf edenler varsa elbet
te haklarında gerekli muameleye tevessül edece
ğiz. 

ENVEK KÖK (Sinob) — Çok sıkı teftiş et
tirmenizi rica ediyorum. 

TARIM BAKANİ TAHSİN ÇOŞKAN (De
vamla) — Elbette bütün mmtakaları teftiş ve 
sıkı teftiş ettireceğiz. Yalnız bazan istediğimiz 
evsafta, müfettiş bulamamaktayız. 

Arkadaşım birşeydeıı daha bahis buyurdu
lar; geçenlerde bir İstanbul gazetesinde suiis
timal olmuştur, buraya adam gönderilmelidir. 
diye neşriyat olmuştur. Ben de Anadolu Ajan-
siyle ilân ettim, dedim ki, dediğiniz yerde tef
tiş ve tahkik yapılmaktadır. Binaenaleyh ikide 
bir Anadolu Ajansı yahut matbuat ile, henüz 
bir netice alınmadan tebliğ yapmayı muvafık 
görmüyorum. Ancak tedbirli bulunmaktayım. 

Bu yolda ilân verilmiştir. Esas itibariyle tef
tiş yapılmaktadır. Sonuna kadar devam edile-

— 869 — 



Ü : 27 30.12 
çektir. Buna emin olunuz, bütün efkârı umu
miye de emin olmalıdır. 

Efendim, ormanların işletilmesi münhası
ran Devletindir. Tomruk; direk şu ve bu ke
silmesi gibi yollara giderek ormanları müzaye
de ile satıp ormanların ieine müteahhitleri so
karak tahrip ettirmiyeceğiz. 

ENVER KÖK (Sinob) — Onu kimse iste
mez. 

TARIM BAKANİ TAHSİN COŞKAN (De
vamla) — Memlekette Orman İdaresinin elinde 
13 tane fabrika vardı. Bunlardan 4 ii kapan
mıştır, 9 u eldedir ve bunların da kapasitesi ni
hayet yüz bin metre mikâbıdır ki, bunu da resmî 
dairelere veriyoruz. Çünkü bunlar memleket 
içersinde kereste buhranına karşı nihayet bir 
müvazenet unsurudur. Şahıslara ait olan fabri
ka ve imalâthanelerin adedi de 600 ü geçmekte
dir. Bunun karşısında Orman idaresinin elinde 
işliyen yalnız dokuz fabrika vardır. Tabiatiyle 
bunların mamulâtını muhtelif müesseselerinin ih
tiyacını ve bu meyanda Bakanlığımın muhtelif 
şubelerine ihtiyaçlarına tahsis ediyoruz, ancak 
bunlardan artan piyasaya arzedebiliyoruz. 

Orman maddelerinin müzayede ile satılması 
meselesi: 

Arkadaşlar, bunu da tebarüz ettirmek isterim. 
Nihayet ormandan çıkan 50 metre mikâbı bir 
kereste olduğunu kabul edelim. 150 tane talibi 
vardır. Bunu kime vereceğiz? Kura mı çekeceğiz? 
İmkân yoktur, elbet ve elbet Devlet malıdır. 
bunun bir usule bağlanması lâzımdır. Yoksa im
kânı yok. ifade edilen, istenilen bir tatbik me
selesidir. Nihayet Orman İdaresi herhangi bir 
kimseye, sana verdim, sana vermedim gibi bir 
şey yapamaz, yaparsa ozaman salâhiyetini sui
istimal etmiş olur ve mesul olur. 

Maliyet fiyatına satma meselesi: Her yerin 
ayrı ayrı maliyeti vardır ve satış da buna gö
redir. Devlet müesseselerine ve köylülere kanu
nun tarif ettiği veçhile verilmektedir. 

Arkadaşımız zannediyorum ki, daha fazla bir 
şey istemediler. Şimdilik mâruzâtım bu kadar
dır. Sorulacak suallere icabederse arzı cevap ede
ceğim. (Kâfi kâfi sesleri). 

İHSAN YALÇIN (Bolu) -— Bir sual. Hususi 
'eşhas tarafından işletilmekte olan 600 fabrika
dan bahsedildi. Bunlar eşhasa ait fabrika midi!-, 
Su hizan mıdır? Bunlar Orman İdaresinden ne 
kadar keresle almışlardır? 
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TARIM BAKANI TAHSİN COŞKAN (Kas

tamonu) — Fafrika halinde olanlar da vardır, 
su hizan ve imalâthane olanlar da vardır. Adedi 
bu arzettiğim kadardır. 

Arzu ederseniz zatıâlinize hususi olarak da 
bütün teferruatı hakkında malûmat veririm. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Or
man Genel Müdürlüğünün 1948 yılı bütçesinin 
maddelerine geçilmesini kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Orman Genel Müdürlüğü 1948 yılı Bütçe Kanunu 

MADDE 1. — Orman Genel Müdürlüğü 1948 
yılı giderleri için bağlı (A) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere (14 152 568) lira ödenek verilmiş
tir. 

A - CETVELÎ 

B. Lira 
1 Aylıklar 7 171 250 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
2 Ücretler 581 135 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
3 4805 sayılı Kanun gereğince öde

necek emekli keseneği 365 654 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

4 Geçici tazminat 47 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

5 1683 sayılı Kanunun 58 nci mad
desi gereğince verilecek emekli 
ikramiyesi i5 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

6 4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge
reğince verilecek zamlar ve yar
dımlar 495 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

7 1437 sayılı Kanun gereğince ve
rilecek avans 7 100 
BAŞKAN - - Kabul edilmiştir. 

8 Merkez büro giderleri 28. 400 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

9 İller büro giderleri 13 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

10 Basılı kâğıt ve defterler 25 000 
BAŞKAM — Kabul edilmiştir. 

1 1 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 286 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

— 860 -



fe : 27 30. l£. 1947 Ö : 4 

15 

465 

5 

280 

!)00 

000 

000 

000 

001 

000 

B. Lira 
12 Kira karşılığı 52 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
13 Taşıt giderleri 180 500 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
14 Yolluklar 175 001 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
15 Giyecekler 8 500 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
16 4598 sayılı Kanun gereğince ya

pılacak tedavi gider ve yol
lukları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

17 Teknik hizmetler giderleri 2 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

18 Harita ve kadastro işleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

19 Okullar ve kurslar genel gider
leri 

' BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
20 Yapı ve onarma işleri 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
21 Genel Muhasebe Kanununun 48 

nci maddesini ilgilendiren gi
derler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

22 Mahkeme giderleri 
BAŞKAN —- Kabul edilmiştir. 

23 Devlet Orman işletmeleri döner 
sermayesi 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

24 Hazineye verilecek para 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

25 Pasif korunma 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

26 Yazı, yayın ve propaganda iş
leri 30 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

27 Yabancı uzmanlar ve tercüman
ları 80 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

28 4489 sayılı Kanun gereğince ya
bancı memleketlere gönderilecek
lerin yolluk ve ödenekleri 30 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

29 Veznedarlık işleri giderleri 21 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

30 Kurumlara katılma payı 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
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üüşünülmiyen giderler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Hükme bağlı borçlar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
1715 sayılı Kanunun 8 nci mad
desi gereğince kâğıt para amor
tismanı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
1946 yılı Bütçe Kanununun 7 nci 
maddesi gereğince Ziraat Bakan
lığından ödünç alman paranın 
faiz ve diğer giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 

15 000 

15 600 

10 000 

140 124 

274 800 

(Madde 1. tekrar okunduj. 

BAŞKAN — Söz istiycn yoktur. Maddeyi 
bağlı (A) işaretli cetvelle birlikte oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler.".. Etmiyenler... 
edilmiştir. 

Kabul 

MADDE 2. — Orman Genel Müdürlüğü 1948 
yılı giderlerine karşılık olan gelirler, bağlı (E) 
işaretli cetvelde göstrildiği üzere (14 152 568) 
lira tahmin edilmiştir. 

B. 

B - CETVELÎ 

Devlet Orman İşletmelerinden 
alınacak tarife karşılığı 8 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Devlet Orman İşletmeleri genel 
giderlerinden Genel Müdürlük 
payı 5 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Devlet ormanlarından eldeki 
sözleşmeler ile yapılacak tahsi
lat 
BAŞKAN —- Kabul edilmiştir. 
Çeşitli gelir 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar satışından yapılacak 
tahsilat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Orta Orman Okulları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 

247 673 

571 988 

30 740 

123 482 

133 685 

10 000 
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7 İşletmeler adına Ticaret Oku
lunda okuyan 28 öğrencinin 
Orta Orman Okulundaki iaşe, 
ibate, ve diğer gider karşılığı 
olup işletmelerden alınacak pa
ra 35 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

(Hadde 2. tekrar okundu). 

BAŞKAN — SÖK istiyen yoktur. Maddeyi 
bağl (B) işaretli cetvelle birlikte oya sunuyorum. 
Kabul edenler .... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE o. — Orman Genel Müdürlüğünce 
1948 ylı içinde elde edilecek gelir çeşitlerinden 
herbirinin dayandığı hükümler bağlı (C) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Maddeyi cetvelle birlikte oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4. — Orman Genel Müdürlüğünün 
30 . VI . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 
19 ncu maddesine giren hizmetlileri, bağlı (D) 
işaret 1 i cetvelde güsto-rilmiştir. 

Numaralariyle adları bağlı (E) işaretli cet
velde vazıh bölümlerden 30 . VI . 1939 tarihli 
ve 3656 sayılı Kanunun i) ncu maddesi gereğin
ce yönetimi gerekli geçici hizmetler için aylık 
ücretli memur ve hizmetliler kullanılabilir. Bun
ların kadrolariylc bunlardan uzmanlık yeri 
olanlar Bakanlar Kurulu karariyle belirtilir ve 
ertesi yıl bütçesiyle Büyük Millet Meclisine ve
rilir. 

Bu bölümlerden alınacak kadroların eldeki 
kadrolara ekleme olmaması gerektir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Maddeyi cetvellerle birlikte oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 5. — Orman Genel Müdürlüğü ku
ruluşu hakkndaki 4 . VI . 1947 tarihli ve 3204 
sayılı Kanunla eklerine bağlı cetvellerde yazılı 
kadrolardan bağlı (L) işaretli cetvelde göste
rilenler 1948 yılı içinde kullanılamaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Maddeyi cetvelle birlikte oyunuza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 
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MADDE 6. — H. 11 . .1937 tarihli ve 3İİ6 

sayılı Orman Kanununun kamulaştırmaya iliş
kin hükümlerini yerine getirmek ve Devlet 
Orman İşletmelerin in kuruluş ve işletilmesi 
için 1948 yılı içinde kapatılmak üzere bir mil
yon liraya kadar avans almaya ve ertesi yıl büt
çelerine konacak ödeneklerle kapatılmak şar-
tiyle en çok beş yıl süreli iki milyon liraya ka
dar istikraz bağıtları yapmaya ve bankalarda 
hesaplar açtırmaya Tarım Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN -:— Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Orman Genel Müdürlüğü or
ta ve bölge okulları öğrencilerinden alınacak üc
retler bağlı (M) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Maddeyi cetvelle birlikte oyunuza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 8. — Geçen yıl borçları bölümünde
ki ödenek üstünde çıkacak borçlar, ilgili olduk
ları hizmetlere ilişkin bölümlerden bu bölümle
re Milliye Bakanlığınca aktarılacak ödeneklerden 
ödenir. 

J9o7 - : 946 yıllarına ilişkin olup Genel Mu
hasebe Kanununun 93 ncü maddesine göre zaman
aşımına uğramamış ve karşılıkları yılları bütçele
rinde bulunan borçlar, 1948 yılı gider bölümleri 
artıklarından eski yıllar borçları bölümlerine Ma
liye Bakanlığınca aktarılacak ödeneklerden öde
nir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Kabul edenler... Etmiyenler'... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 9. — 2 . VI . 1929 tarihli ve 1508 
sayılı Kanun gereğince amenajman ve ağaçlan
dırma işlerinde çalışacaklara verilecek gündelik 
tazminat, başmühendisler için (350), başmühen
dis yardımcıları için (300), mühendis ve mühen
dis yardımcıları için (250) kuruştur. 

BAŞKAN - - Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler.. Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 10. — 8 . II . 1937 tarihli ve 3116 
sayılı Orman Kanununun belirttiği hüküm ve 
şartlar gereğince ormanların sınırlama işine 1948 
yılında da devam olunur. 
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BAŞKAN — Söz istiyen yok. Maddeyi ka

bul edenle]-... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDİM 11. — Gider bölümlerinden yapıla
cak harcamalara ilişkin formül, bağlı (R) işaret
li cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — R cetveli ile birlikte maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... R cetveli ile bir
likte madde kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Bu kanun 1 Ocak 1948 tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... .Htmi- ' 
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Bu kanunu Maliye ve Tarım 
Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi-
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü acık oya arzediyorlm. 
1948 yılı Orman Genel Müdürlüğü Bütçe

sine oy vermiyen var mı? 
Oy toplama muamelesi bitmiştir. 
Oy toplamanın sonuçlarını arzediyortım. 
Posta, Telgraf ve Telefon Genel Müdürlüğü 

1948 yılı Bütçe Kanununa (323) zat oy vermiş-
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tir. Muamele tamamdır. (306) kabul, (16) ret 
ve (1) de çekinser oy verilmiştir. Kanun (306) 
oyla-kabul edilmiştir. 

Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme 
Genel Müdürlüğü 1948 yılı Bütçe Kanununa 
(333) zat oy vermiştir. (305) kabul, (28) ret 
oy verilmiştir. Kanun (305) oyla kabul edil
miştir. 

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1948 
yılı Bütçe Kanununa (328) zat oy vermiştir. 
(306) kabul, (21) ret, (1) de çekinser oy veril
miştir. Kanun (306) oyla kabul edilmiştir. 

Orman Genel Müdürlüğü 1948 yılı Bütçe 
Kanununa (324) zat oy vermiştir. (310) kabul, 
(14) ret oy verilmiştir. Kanun (31.0) oyla ka
bul edilmiştir. 

On beş dakika sonra 24 saati tamamlıyaeak 
olan devamlı çalışmalarından dolayı arkadaşları
ma teşekkürlerimi arzetmeyi bir vazife bilirim. 
Tanrının yurda daima böyle hizmetler etmemi
ze muvaffak eylemesini dilerim. 

Saat 17 de toplanmayı uygun buluyorum. 
Saat 17 de toplanmak üzere birleşime son 

veriyorum. 

Kapanma saati : 8,45 

DÜZELTİŞLER 

Bu tutanak dergisine bağlı basmavazılai'da aşağıdaki düzeltişler yapılacaktır, 

42 sayılı basmayazıda : 
Sahile Sütun Satır Yanlış Dağru 

Î3 .1 Geçici hizmetlilerin ücretleri, Geçici hizmetlilerin ve gerekse idare memur 
gerek bunların ve gerekse ida- lan ile .... 
re memurları ile... 

33 11 Hizmetlilerin ücretleri, gerek Hizmetlilerin ve idare memurları ile ... 
bunların, gerek idare memurla
rı ile... 

15 sayılı basmayazıda : 
53 1 8-9 öğrenci ücreti 

17 sayılı basmayazıda : 
D 

40 2 6 Kaptan 

Öğretici ücreti 

Sayı Aylık D 

1 250 9 Kaptan 

Sayı Aylık 

1 250 
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D - CETVELİ 

41 sayılı bashıayazıda : 
20 1 14 Telsiz başmemuru 2 350 Telsiz makinisti 2 350 
20 2 2 Telsiz akümülâtörü 1 270 Telsiz akümülâtörcüsii i 270 
20 2 4 Telsiz 6 250 Telsizci 6 250 

16 sayılı basmayazıda : 
31 ııci sahifenin son satırı çıkarılacak ve yerine aşağıdaki satırlar konacaktır : 

Tarife —• — 4454 sayılı Kanunun 27 ve 28 nci maddelerine göre tanzim edilmiş olan 
Posta, Telgraf ve Telefon tarifesi 

Nizamname 18 .111.1944 3/432 P. T. T. Memurları inzibat cezaları hakkında 

IJ6 ncı sahifenin son satırı çıkarılacak, yerine aşağıdaki satırlar konacaktır : 
B. — 13 — Madde — 4 

Y abancı memleketler yolluğu 
Kongre, kenferans, staj veya bastırılacak pul ve yaptırılacak kalıplar için yabancı ıneıneleket-

lere gönderilecek memurların yollukları ve başka giderleri bu tertipten ödenir. 
B — 14 giyecekler 

Maaşları 40 liradan (40 dâhil) ve ücretleri (150) liradan aşağı (150 dâhil) P. T. T. Memur ve 

38 nci sahifenin 22, 23 ve 24 ncü bölümleri çıkarılacak, yerine aşağıda yazılı bölümler kona
caktır ; 

B. —-22 — Sanatoryum her türlü giderleri 
Sanatoryum ilk kuruluşuna ilişkin bütün giderleri memur ve hizmetliler dâhil olduğu halde hasta

ların yiyecek ve içecekleri, döşeme ve demirbaş eşya karşılıkları, sıhhi tesisler ve lâboratuvarnı gider
leri ilâç ve sıhhi gereç karşılıkları, yakacak, elektrik, havagazı ve su giderleri ve hizmetlilerle has
taların giyim eşyası giderleri, kırtasiye defter, basılmış kâğıt karşılıkları, mutfak eşyası gereçleri 
karşılıkları, tahlil ücretleri, 250 liraya kadar olan küçük onarmalar, tabip, memur ve hizmetli
lerin ücretleri, sanatoryuma ilişkin taşıtların her türlü giderleri, temizlik giderleri ve temizlik ge
reçleri karşılıkları, bahçe giderleri ve bahçe için alınacak gereç karşılıkları, kitap ve dergi gider
leri, sanatoryumda ölenlerin cenaze giderleri, sanatoryum, hizmetleriyle ilgili taşıma ve ilân ücret
leri bu tertipten ödenir. 

- ........,..•-,',',.', '&• — 2* — K.urs giderleri 
Kursa getirilecek memurların geliş gidiş yollukiariyle kursta bulundukları sürede kendilerine 

verilecek gündelik, ders gereçleriyle öğrencilerin kitap, defter, kalem, lâstik ve kursu birinci, ikinci 
ve üçüncülükle bitirenlere verilecek mükâfat ve imtihan giderleri, kursun öteberi, kira, döşeme, 
demirbaş, aydınlatma, ısıtma, kırtasiye, basılı kâğıt veya bastırılacak kitap, not çoğaltma giderleri 
ve bunlara ilişkin taşıma ve ilân ücretleri bu tertibe dâhildir. 

B. — 24 ~~ Madde - 4 
Ticaret Okullarında okutturulacak öğrenci giderleri 

Ticaret Okullarında idare hesabına okutturulacak öğrencilerin yiyecek, giyecek ve yakacak 
giderleri karşılığı olmak üzere kendilerine verilecek en çok 60 lira nispetindeki harçlıklar bu ter
tipten ödenir. 

18 sayılı basmayazıda : 
Yanlış Dağru 

30 B. 26 da iktisadi ve meslekî memurlar ve B. 26 da iktisadi ve meslekî mecmualar ve 
kitap kitap... 
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Tekel Genel Müdürlüğü 1948 yılı Bütçe Kanununa verilen oyların sonucu: 

AÖRI 
Müştak Aktan 
Halid Bayrak 

AMASYA 
Zeki Tarhan 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Mebrure Aksoley 
Falih Rıfkı Atay 
Hilmi Atlıoğlu 
İbrahim Raruf Ayaşlı 
Avni Refik Bekman 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergim 
Muammer Eriş 
ihsan Ezğü 
Cevdet Gölet 
Mümtaz Ökmen 
Fakihe övmen 

ANTALYA 
Numan Aksoy 
Niyazi Aksu 
Dr. Galip Kahraman 
Rasih Kaplan 
Mustafa Korkut 
Nurullah Esat Sümer 

AYDIN 
Neşet Akkor 
Gl. Refet Alpman 
Mitat Aydm 
Emin Bilgen 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Muzaffer Akpınar 

(Kanun kabul edilmiştir) 
Üye sayısı 

Oy verenler 
Kabul edenler 

Oya katıl mıyanlar 
Reddedenler 

Çekinserler 
Açık Milletvekillikleri 

465 
352 

• 317 
108 

35 
0 
5 

[Kabul edenler] 
Esat Altan 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu-
Orgl. lzzeddin Çalışlar 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çeliköz 
Süreyya örgeevren 
Gl. Kâzım Özalp 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğlu 
İsmail H. Uzuncar§ılı 

BÎLECtK 
Reşit Bozüyük 
Dr. Muhlis Sımer 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 
Arif özdemir 

BOLU 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 
Cemil özçağlar 
Celâl Sait Siren 
Dr. Zihni Ülgeri 
thsan Yalçın 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Sadık Tahsin Arsal 
Zehra Budunç 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Ahmet Münir Erhan 
Mustafa V, Gerçekor 

Cemil öz 
Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât Simer 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Niyazi Çıtakoğlu 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Gl. Zeki Soydemir 
Ahmet ihsan Zeynel-
oğlu 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Ali Rıza Er em 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 
Atıf Tüzün 
Asım Us 

ÇORUM 

Edip Aipsar 
Naim Atalay 
Dr. Mustafa Cantekin 
Münir Çağıl 
Hasene İlgaz 
Suheyp Karafakıoğlu 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Dr. Hamdi Berkman 
Cemil Çalgüner 
Abidin Ege 
Hulusi Oral 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Osman Ocak 
Thsan Ham id Tigrel 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 

ELAZIĞ 
Mustafa Arpacı 
Fahri Karakaya 
Hasan Kişioğlu 
Dr. ibrahim Tali Ön
gören 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Behçet Kemal Çağlar 
Abdülhak Fırat 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl 
Salim Altuğ 
Mesut Çankaya 
Raif Dinç 
Nafiz Dumlu 
Cevat Dursunoğlu 
Kem alettin Kamu 
01. Vehbi Kocagüney 
Şükrü Koçak 

GAZİANTEB 
Cemil Alevli 
Gl. Aşir Atlı 
('emil Said Bari as 
Dr. Muzaffer Canbolat 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdorrahman Melek 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 
Eşref Dizdar 
Kâzım Okay 
ismail Sabuncu 
Ahmed Ulus 
Fikret Yüzatlı 
Dr. Galip K. Zaimoğlu 
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GÜMÜŞANE 

Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüeı-
Tahsin Tüzün 
Ahmet Kemal Varınca 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Gl. Eyüp Durukan 
Suphi Bedir Uluç 
Rasim Yurdman 

İSPARTA 
Rifat Güllü 
Kemal Turan 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Ali Rıza Arı 
Mekki Hikmet Gelen-
beğ 
Gî-1. Kâzım Karabekir 
Recep Peker 
Orgl. Cemil Cahit Toy-
demir 

tZMİR 
Şevket Adalan 
Benal Nevzat Anman 
Dr. Hüseyin Hulki Cura 
Esat Çınar 
Sedat Dikmen 
Sami Gülcüoğlıı 
Atıf înan 
Rahmi Köken 
Sait Odyak 
Haydar Rüştü öktem 
Şükrü Saraçoğlu 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Akif Eyidoğan 
Azia Samih llter 
Şerafettin Karacan 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Abdurrahman Sürmen 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Gl. Abdullah Alptoğan 
Tahsin Çoşkan 
Hamdi Çelen 
Dr. Fahri Ecevit 
Fethi: Mağara 

Baki Tümtürk 
KAYSERİ 

Gl. Salih Avgm 
Sait Azmi Feyzîoğlu 
Reşid özsoy 
Faik Seler 
Ömer Taşçıoğlu 
Hayrullah Ürkün 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Korel. Kemal Doğan 
Nafi Atnf Kansu 
Şevket ödül 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEÖİR 
ismail Hakkı Baltacıoğlu! 
Nihat Erdem 
Şevket Torgut 

KOCAİîLİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Dr. F. Şerefettin Bürge 
AH Dikmen 
Sedad Pek 
ibrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Mitat Şakir Altah 
Muhsin Adil Binal 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Sedad Çumrâli 
Dr. Muhsin Faik Dün
dar 
Rasim Erel 
Şevki Ergun 
Fatin Gökmen 
Hulki Karagülle 
Dr. Aziz Perkün 
Tevf ik Fikret Sılay 
Ali Rıza Türel 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Orgl. Asım Gündüz 
Memduh Ispariahgil 

MALATYA 
Atıf Esenbel 
Mehmet Sadık Eti 

Mustafa Naim Kara-
köylü 
Osman Taner 
Abdülkadir Taşangil 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Yunus M. Alakant 
Korgl. Ali Rıza Artun-
kal 
Kâmil Coşkunoğlu 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
ismail Ertem 
Faik Kurdoğlu 
Dr. Memduh Necdet 
Otaman 
Yaşar özey 
Hilmi öztarhan 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Rıza Çuhadar 
Dr. Kâmil idil 
Emin Soysal 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDÎN 
irfan Ferid Alpaya 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kal av 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Abidin Çakır 

MUŞ 
Bari DedeoğJu 

NİĞDE 
Ferit Ecer 
Rifat Gürsoy 
Halid Mengi 
Vehbi Sandal 
ibrahim Refik Soyer 
Şükrü Süer 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Amiral Hulusi Gökda-
lay 
Yusuf Ziya Ortaç 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 

Dr. Saim Ali Dilemre 
Fuad Sirnıen 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Cemil Bilsel 
Hüsnü Çakır 
Naşit Fırat 
Rıza Isıtan 
Yakup Kalgay 
Ömer Karataş 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprül$, t 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Dr. Makbule Dıblan 
Kasım Gül ek 
Cavid Oral 
Dr. Kemal Satır 
Sinan Tekelioğlu 
Hilmi Uran 
Ali Münif Yçgena 

SÖRD 
Etem izzet Benice 
Ali Rıza Eşen 
Lûtfi Yavuz 

SÎNOB 
Lûtfî Aksoy 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Nazif Ergin 
Şemsettin Günaltay 
Hikmet Işık 
Muttalip öker 
Reşat Şemsettin Sirer 
Gl. Fikri Tirkseş 
ismail Mehmed Uğur 
Şakir Uma 
Abidin Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Fayık öztrak 
Ekrem Pekel 

TOKAD 
Recai Güreli 
Halid Nazmi Keşmir 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Galip Pekel 
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Nazıra Poroy 
TRABZON 

Faik Ahmed Barutçu 
Sırrı Day 
Daniş Eyiboğlu 
Temel Göksel 
Ali Rıza Işıl 
Zekiye Molaoğlu 
Hamdi Orhon 

AFYON KARAHİSAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Mehmet Aşkar 
Hazim Bozca 
Hasan Dinçer 
Şahin Lâçin 
Kemal özçoban 
Ahmed veziroğlu 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Behçet Gökçen 

AFYON KARAHÎSAR 
Dr. Cemal Tınıca 

AĞRI 
Ahmet Alpaslan 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Esad Uras (î.) 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata (î.) 
ismet inönü (Cumhur
başkanı) 
Gl. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Tayfur Sökmen (I.) 

AYDIN 
Emin Arkayın 
Dr. Mazhar Germen 
(t) 

BÎLECÎK 
Memduh Şevket Esendal 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 

B : 27 30.İÎ 
Hasan Saka 
Ali Sarıalioğlu 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 
Muammer Yarımbıyık 

TUNCELİ 
Necıneddin Sahir Sılan 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 

ihsan Karasioğlu 
Ali Rıza Kırsever 

EDİRNE 
Fethi Erimçağ 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet öktem 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Ahmet Oğuz 
Emin Sazak 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 

BURDUR 
Ahmet Ali Çınar 

BURSA 
Abdürrahman Konuk 

ÇANAKKALE 
Nurettin Ünen 

ÇANKIRI 
M. Abdülhalik Renda 
(Bakan) 

ÇORUM 
ismet Eker 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Naili Küçüka 
Kemal Cemal öncel 
Dr. Behçet Uz (Bakan) 

DİYARBAKIR 
Vedat Dicleli 
Cavit Ekin (Bakan) 

Feyzi Kalfagil 

. 1947 O : 4 
Vasfi Gerger 
Razı Soyer 
Esat Tekeli 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
-Muî-affer Koçak 
IIüş,IX Ok lar 

YOZGAD 
Celâl Arat 
Ziya Arkant 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Halil Atalay 
Refik Koraltan 
Dr. Aziz Koksal 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Faruk Nafiz Camlıbel 
Ahmet Kemal Silivrili 
Senihi Yürüten 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 

EDİRNE I 
Mahmut N. Gündüzalp 
(Bakan) 

ELÂZIĞ 
F u a d A ğ r a h (1.) 

ERZİNCAN I 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Münir Hüsrev Göle (Ba-1 
kan) 

ESKİŞEHİR 
İsmail Hakkı Çevik 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Ömer Asım Aksoy 

GÜMÜŞANE 
Edip Tör (I.) 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (î.) 

HATAY 
Hasan Mursaloğlu | 

Kâmil Erbek 
Ahmet Sungur 

ZONGULDAK 
Şinasl Devisin 
Emin Erişirgil 
Alunet Gürel 
Sabri Koçer 
Naim Kromef 
Orhan SÜeyfi Orhon 
Nuri Tarhım 

Reşit Turgut 
KÜTAHYA 

Hakkı Gedik 
Dr. Ahmet ihsan Gür-
soy 
Ömer özdek 

MUĞLA 
Asım Gürsu 
Nuri Özsan 

SÎNOB 
Suphi Batur 
Enver Kök 

Abdülgani Türkmen 
(D 

İÇEL 
Saim Ergenekon 
Salih Inankur 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Kazım Aydar 
Sait Koksal 

İSTANBUL 
Dr. Adnan Adıvar 
Enis Akaygen 
Cihad Baban 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
Fuad llulûsi Demireili 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Osman Nuri Könî 
Fuad Köprülü 
Dr. Mim Kemal öke 
<t) 

/ ReddedenlerJ 

[Oya katîlmıyanlar] 
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B : 27 30.12.194? O : 4 
Dr. Akil Muhtar özden 

Hamdullah Suphi Tan-
rıover 
Hüseyin Cahit Yalçın 

tZM.tR 
Münir Birsel (Bakan) 
Lâtife Bekir Ceyrek-
başı (I.) 
Ekrem Oran 
D Î . Kâmran örs 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Teze? Taşkıran 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Ziya Orbay 

KAYSERİ 
Kâmil Gündeş 

KIRŞEHİR 
Sahir Kurut!uo£lu 

KOCAELİ 
İsmail Rüştü Aksal 

Nihat Erim 
Amiral Şükür Okan 

KONYA | 
Dr. Sadi Irmak S 
Naim Hazini Onat 

KÜTAHYA 
Adnan Menderes 
İhsan Şerif Özgen 
Ahmet Tahiakılıç 

MALATYA 
Abdurrahman Ulvi Bey-
dağı 
Dr. Hikmet Fırat 
Dr. Cafer özelçi 
Mahmtıd Nedim Zabcı 

MANİSA 
Şevket Rasit Tlatipoğlu 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Hasan Resi d Tarıkut 

MARDİN 
Gî. Seyfî Düzgoren 
Gl. Kiîizım Sevüktekin 
(to 

Abdiirrezak Satana 
MUĞLA 

Necati Erdem 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

MUŞ 
Ilalid Onaran 

ORDU 
Mehmet Furtun 

RİZE 
Hasan Cavit Belûl (t.) 
Dr. Fahri Kurtuluş 

SAMSUN 
Mehmed AH Yörüker 

SEYHAN 
Kasım Ener 
Ahmet Remzi Yüregir 

SÎIRD 
Sabri Çeliktug 

SINOB 
Cevdet Kerim tneedayı 
(Başkan V.) 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

SİVAS 
Kâmil Kitapçı (î.) 
Necmettin Sadak (Ba-

| kan) 
TEKİRDAĞ 

; Cemil Uybadın 
TOKAD 

! Feyzi Eken 
ı Refik Ahmet Sevengil 
I TRABZON 

Raif Karadeniz 
(Başkan V.) 

TUNCELİ 
Mahmut Tan 

VAN 
İbrahim Arvas 

YOZGAD 
Dr. Kemal C. Berksoy 
Sırrı îçoz 
İhsan Olgun 

ZONGULDAK 
İsmail Ergcner 
Ali Rıza încealemdaroğlu 
(t) 

[Açık Milletvekillikleri] 
Erzincan 
Giresun 
Kastamonu 
Malatya 
Ordu 

1 
1 
X 
1 
1 

5 
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B : 27 80.12.1947 O : 4 
Devlet Demiryollan ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü 1948 yılı Bütçe Kanununa yerilen oy* 

AĞEI 
Müştak Aktan 
HaliU Bayrak 

AMASYA 
Zeki Tarhan 
Ali Kemal Viğitoğlu 

ANKAEA 
Xaki Cevad Akkerman 
Mobruru Aksoley 
Hilmi Athoğhı 
İbrahim llaruf Ayaşlı 
Avni Refik Bekman 
Hasit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergun 
ihsan Ezğü 
Cevdet Gölet 
Mümtaz ökmen 
Fakihe öynıen 

ANTALYA 
Kuman Aksoy 
Niyazi Aksu 
Dr. Galip Kahraman 
Mustafa Korkut 
Nurullah Esat Sümer 

AYDIN 
Neşet Akkor 
(îl. Refet Alpman 
Mitat Aydın 
Emin Bilgen 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Muzaffer Akpınar 
^.sat Altan 
Fuat BM 

ların sonucu 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Oya katılmıyanlar 

Reddedenler 
Çekinserler 

Açık Milletvekillikleri 

(Kanun kabul edilmiştir) 
465 
337 
310 
123 
27 

0 
5 

[Kabul 
Osman Niyazi Burcu 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çeliköz 
Süreyya ürgeevren 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğlu 

ismail Hakkı Uzunçarşılı 
BİLECİK 

Reşit Bozüyük 
Dr. Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Muhtar Ertau 
Arif özdemir 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
Lûtfi Gören 
Cemil özçağlar 
Dr. Zihni Ülpren 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Sadık Tahsin Arsal 
Zehra Budunç 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Abdürrahman Konuk 
Cemil öz 
Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât Simer 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Niya$ Çıtakoğlu 

edenler] 
ÇANKIRI 

Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Mustafa Abdülhalik 
Renda 
Gl. Zeki Soydemir 
Ahmet ihsan Zeynel-
oğlıı 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 
Atıf Tüzün 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atalay 
Dr. Mustafa Cantekin 
Münir Çağıl 
tsmet Eker 
Hnsene İlgaz 
Suheyp Karafakıoğlu 
Necdet Yüeer 

DENİZLİ 
Dr. Hamdi Berkman 
Abidin Ege 
Hulusi Oral 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahra«d Ayk»Ç 
Cavit Ekin 
Osman Ocak 
îhsan Hâmid Tigrel 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
Mahmut N. Gündüzalp 

ELAZIĞ 
Mustafa Arpacı 
Hasan Kişioğlu 
Dr. İbrahim Tali ön
gören 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Abdülhak Fırat 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl 
Salim Altuğ 
Mesut Çankaya 
Raif Dinç 
Nafiz Dumlu 
Cevat Dursunoğln 
Münir Hüsrev Göle 
Kemalettin Kamu 
Gl. Vehbi Kocagüney 
Şükrü Koçak 

GAZİANTEB 
Cemil Alevli 
Gl. Aşir Atlı 
Dr. Muzaffer Canbolat 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdürrahman Melek 

GİRESUN 
Eşref Dizdar 
İsmail Sabuncu 
Ahmed Ulus 
Fikret Yüzath 
Dr. Galip Kenan$e\m-
oğlu 

GÜMÜŞANB 
Hasan Fehmi Jftaç 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sö^ejn^ç-i' 
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Tahsin Tüzün 
Ahmet Kemal Varınca 

HATAY 
Abdullah Çilli 
(II. Eyüp Durukan 
Suphi Bedir Uluç 
Haşini Yurdman 

ÎSPARTA 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
AJi Kıza Arı 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Mekki Hikmet Gelen-
beğ 
Gl. Kâzım Karabekir 
Orgl. Cemil Cahit Toy-
demir 

İZMlR 
Şevket Adalan 
Benal Nevzat Anman 
Münir Birsel 
Dr. Hüseyin Hulki Cura 
Esat Çmar 
Sedat Dikmen 
Sami Güleüoğlu 
Atıf İnan 
Rahmi Köken 
Sait Odyak 
Ekrem Oran 
Haydar Rüştü öktem 
Dr. Kâmran ö r s 
Şükrü Saraçoğlu 
Hasan Ali Yücel 

KARS 
Mehmet Bahadır 

: Alif Eyidoğan 
Şerafettin Karacan 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Abdurrahman Sürmen 
Hüsamettin Tugarç 

KASTAMONU 
Gl. Abdullah Alptoğan 
Talisin Çoşkan 
Hamdı Çelen 
Fethi Mağara 
Bnln -Tüm^ürk-

B ; 27 30.12 
KAYSERİ 

Gl. Salih Avgın 
Sait Azmi Feyzioğlu 
Resi d özsoy 
Faik Seler 
Ömer Taşçıoğlu 
Hayra] 1 ah Urkün 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Korgl. Kemal Doğan 
Nafi Atuf Kansu 

KIRŞEHİR 
ismail Hakkı Baltacıoğln 
Nihat Erdem 
Sahiı* Kurutluoğlu 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Dr. F. Şeref ettin Bürge 
Ali Dikmen 
Sedad Pek 
İbrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Dr. Hulusi Alateış 
Mitat Şakir Altan 
Muhsin Adil Binal 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Sedad Çumraîı 
Dr. Muhsin Faik Dün
dar 
Rasim Erel 
Şevki Ergun 
Fatin Gökmen 
Dr. Sadi Irmak 
Hulki Karagülle 
Dr. Aziz Perkün 
Tevfik Fikret Sılay 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Memduh Ispartalıgil-

MALATYA 
Atıf Esen bel 
Mehmet Sadık Eti 
Mustafa Naim Kara-
köylü 
Osman Taner 

. 1947 O : 4 
Abdülkadir Taşangil 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Korgl. Ali Rıza Artun-
kal 
Kâmil Coşkunoğlu 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
tsmail Ertem 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Faik Kurdoğlu 
Dr. Memduh Necdet 
Otaman 
Yasar özey 
Hilmi öztarhan 

MARAŞ 
Dr Kemali Bayizit 
Rıza Çuhadar 
Dr. Kâmil îdil 
Emin Soysal 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
İrfan Ferid Alpaya 
Gî. Seyfi Düzgöveıı 
Rıza Erten 
Abdülkadir KaJav 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Abidin Çakır 

MUŞ 
Bari Dedeoğlu 

NİĞDE 
Ferit Ecer 
Rifat Gürsoy 
Hal id Mengi 
Vehbi Sandal 
İbrahim Refik Soyer 
Şükrü Süer 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Amiral Hulusi Gökda-
lay 
Yusuf Ziya Ortaç 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
Dr. Saim Ali Dilmnre 

Ali Zırh 
SAMSUN 

Hüseyin Berk 
Cemil Bilsel 
Hüsnü Çakır 
Naşit Fırat 
Rıza Isıtan 
Yakup Kalgay 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Dr. Makbule Dıblan 
Kasım Gülek 
Sinan Tekelioğlu 
Hilmi Uran 

SltRD 
Etem İzzet Benice 
Sabri Çeliktuğ 
Ali Rıza Esen 
Lûtfi Yavuz 

SINOB 
Lûtfi Aksoy 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Nazif Ergin 
Şemsettin Günaltay 
Hikmet Işık 
Muttalip öker 
Necmettin Sadak 
Reşat Şemsettin Sirer 
Gl. Fikri Tirkseş 
İsmail Mehmed Uğur 
Şakir Uma 
Abidin Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Fayık öztrak 
Ekrem Pekel 
Cemil Uybadm 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Recai Güreli 
Halid Nazmi Keşmir 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Galip Pekel 
Nazım P ° r o y . , 
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B : 27 30.12.1947 O : 4 
TRABZON 

Faik Ahmed Barutçu 
Sırrı Day 
Daniş Eyiboğlu 
Temel Göksel 
Ali Rıza Işıl 
Raif Karadeniz 
Zekiye Moîaoğlu 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Ali Sarıalioğlu 

Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 
Muammer Yarımbıyık 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 
Mahmut Tan 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Vasfi Gerger 

Razi Soyer 
Esat Tekeli 
Suııt Kemal Yetkin 

VAN 
ibrahim Arvas 
Muzaffer Koçak 
Rüştü oktar 

YOZGAD 
Celâl Arat 
Ziya Arkant 

"Kâmil Erbek 
Ahmet Sungur 

ZONGULDAK 
Şinasi Devrin 
Emin Erişirgil 
Ahmet Gürel 
^abri Koçer 
N'aim Krom er 
Orhan Seyfi Orhon 
N'ııri Tarhan 

[Reddedenler] 
AFYON KARAHİSAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Mehmet Aşkar 
Hazim Bozca 
Ahmed Veziroğlu 

ÇANAKKALE 
Behçet Gökçen 
îhsan Karasioğlu 

EDİRNE 
Fethi Erim çağ 

Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet öktem 

ESKİŞEHİR 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 
ümin Sazak 
Kemal Zeytinoğlu 

İÇEL 
Halil Atalay 

Dr. Aziz Koksal 

İSTANBUL 
Enis Akaygen 
Faruk Nafiz l,am".ıbci 
Osman Nuri Koni 
Ahmet Kemal Silivrili 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Reşit Turgut 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Ömer özdek 
Ahmet Tahtakılıç 

MUĞLA 
Nuri Özsan 

SİNOB 
Suphi Bat ur 
Enver Kök 

[Oya kattlmıyanlar] 
AFYON KARAHİSAR 
Hasan Dinçer 
Şahin Lâçin 
Kemal Özçoban 
Dr. Cemal Tunca 

AĞRI 
Ahmet Alpaslan (1.) 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Esad Uras 

ANKARA 
Falih Rıfkı A tay 
Hıfzı Oğuz Bekata 
(t) 
Muammer Eriş 
İsmet İnönü (Cumhur
başkanı) 
Gl. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sökmen (1.) 

AYDIN 
Dr. Mazhar Germen 
(t) 

BALIKESİR 
Orgl. İzzeddin Çalışlar 
Gl. Kâzım Özalp 

BİLECİK 
Memduh Şevket Esendal 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 

BOLU 
Hasan Cemil Çambel 
Celâl Sait Siren 
İhsan Yalçın 

BURDUR 
Ahmet Ali Çınar 

BURSA 
Atıf Ak güç 
Ahmet Münir Erhan 
Mustafa Fehmi Gerceker 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingüi 
Ali Rıza Kırsever 

Nurettin Ünen 
ÇORUH 

Asım Us 
DENİZLİ 

Reşad Aydınlı 
Cemil Çalgüner 
Naili Küçüka 
Kemal Cemal öncel 

DİYARBAKIR 
Vedat Dicleli 
Feyzi Kalfagii 

ELAZIĞ 
Fuad Ağralı (I.) 
Fahri Karakaya 

ERZİNCAN 
Behçet Kemal Çağlar 
Sabit Sağıroğlu 

ESKİŞEHİR 
İsmail Hakkı Çevik 
Abidin Potuoğlu 

GAZİANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Cemil Said Barias 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 
Kâzım Okay 

GÜMÜŞANE 
Edip Tor (I.) 

HAKKARİ 
Selim Seven (1.) 

HATAY 
Hasan Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
(t) 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Saim Ergeuekon 
Salih İnankur 
Refik Koraltan 
Dr. Celâl Ramaznnoğlu 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Kemal Turan 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Dr. Adnan Adıvar 
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i.'ihad Bahan 
Uelâl hayat 
01. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
Fuad Hulusi Demirelli 
Fuad Köprülü 
Dr. Mim Kemal öke 
(t.) 
Dr. Akil Muhtar özden 
(î.) 
Recep Peker 
II. Suphi Tanrıöver 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

ÎZMIR 
LA tifo Bekir Çevrekbaşı 
(t.) 

KARS 
Aziz Samih I İter 
Tczer Taşkıran 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Dr. Fahri Ecevit 
Ziya Orbay 

B : 2? 30.12 
KAYSERİ 

Kâmil Gündeş 
KIRKLARELİ 

Şevket ödül 
Dr. Fuad Umay 

KOCAELİ 
İsmail Rüştü Aksal 
Nihat Erim 
Amiral Şükür Okan 

KONYA 
Naim Hazım Onat 
Ali Rıza Türel 

KÜTAHYA 
Orgl. Asım Gündüz 
Dr. Ahmet 1. Gürsoy 
Adnan Menderes 
îhsan Şerif özgen 

MALATYA 
AbdumJımaıı Ulvi Bey-
dagı 
Dr. Hikmet Fırat 
Dr. Cafer özelçi (î.) 
.Mîihmııd Nedim Zabcı 

MANİSA 
Feyzullah Uslu 

. 1947 O : 4 
MARAŞ 

11 asan Reşid Tankut 
MARDİN 

01. Kiazım Sevüktekin 

Abdürrezak Satana 
(I.) 

MUĞLA 
Necati Erdem 
Asım Gürsu 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

MUŞ 
nal id Onaran (t.) 

NİĞDE 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Mehnret Furtun 

RİZE 
Hasan Cavid Belûl (t ) 
Dr Fahri Kurtuluş 
Fuad Sirmen 

SAMSUN 
Ömer Karataş 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Kasım Ener 
Cavid Oral 
Dr. Kemal Satır 
Ali Münif Yegena 
Ahmet Remzi Yüregir 

SÎNOB 
Cevdet Kerim înceda-
yı (Başkan Ve. 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

SİVAS 
Kâmil Kitapçı (I») 

TOKAD 
Refik Ahmet Sevengil 

YOZGAD 
Dr. Kemal C. Berksoy 
Sırrı îçöz 
îhsan Olgun 

ZONGULDAK 
ismail Ergener (I.) 
Ali Rıza Incealemdaroğlu 
(t.) 

[Açık Milletvekillikleri] 
Erzincan 
Giresun 
Kastamonu 
Malatya 
Ordu 

1 
1 
1 
1 
1 
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B : 27 80.12.1947 0 : 4 
Posta, Telgraf ve Telefon Genel Müdürlüğü 1948 yılı Bütçe Kanununa verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmişi iı-) 
Üye sayısı : 465 

Oy verenler : 323 
Kabul edenler : 306 

Oya katılmıyanlar : 137 
Reddedenler : l ö 

Çekins^rler : 1 
Açık Milletvekillikleri : 5 

AĞRI 
Müştak Aktan 
Hal id Bayrak 

AMASYA 
Zeki Tarhan 
Ali Kemal Yiğitoğiu 

ANKARA 
Kakı Cevad Akkerman 
Mebrure Aksoley 
Hilmi Atlıoğlu 
İbrahim Raruf Ayaşlı 
Avni Refik Bekman 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergun 
thsan Ezğü 
Cevdet Gölet 
Mümtaz ötmen 
Fakihe öymen 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
Dr. Galip Kahraman 
Mustafa Korkut 

AYDIN 
Neşet Akkor 
Gl. Refet Alpman 
Mitat Aydın 
Emin Bilgen 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Muzaffer Akpınar 
Esat Al tan 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Haeim Çarıklı 
Eminittin Çeliköa 

[Kabul 
Süreyya örgeevren 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğlu 

İsmail Hakkı Uzunçarşılı 
BİLECİK 

Reşit Bozüyük 
Dr. Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 
Arif özdemir 

BOLU 
Hasan Şükrü Alal 
Lûtfi Gören 
Cemil özçağlar 
Dr. Zihni Ülgen 
ihsan Yalçın 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Sadık Tahsin Arsal 
Zehra Budunç 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Abdürrahman Konuk 
Cemil öz 
Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât Simer 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Niyazi Çıtnko£lu 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
M. Abdülhalik Renda 

edenler] 
Gl. Zeki Soydemir 
Ahmet İhsan Zeynel-
oğlu 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Dr. Cemal Kazuncıoğlu 
Atıf Tüzün 

ÇORUM 
Edip AJpsar 
\raim Atalay 
Dr. Mustafa Cantekin 
Münir Çağıl 
tsmet Eker 
I iaşene İlgaz 
Suheyp Karafakıoğlu 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
i)r. Hamdi Berkman 
('emil Çalgüner 
Ahiri in Ege 
Naili Küçüka 
Hulusi Oral 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Cavit Ekin 
Feyzi Kalfagü 
Osman Ocak 
thsan Hâmid Tigrel 
Şeref Uhıfc 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
Mahmut N. Gündüzalp 

ELÂZIĞ 
Mustafa Arpacı 
Hasan Kişioğlu 

Dr. İbrahim Tali öngö
ren 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Abdülhak Fırat 

ERZURUM 
Eyüp Sabri AkgÖl 
Salim Altuğ 
Mesut Çankaya 
Raif Dinç 
Nafiz Dumlu 
Münir Hüsrev Göle 
Kemalettin Kamu 
Gl. Vehbi Koeagüney 
Şükrü Koçak 

GAZİANTEB 
Cemil Alevli 
Gl. Aşir Atlı 
Cemil Said Bari as 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdürrahman Melek 

GİRESUN 
Eşref Dizdar 
Kâzım Olcay 
İsmail Sabuncu 
Ahmed Ulus 
Fikret Yüzatlı 
Dr. Galip Kenan Zainı-
oğlu 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 
Tahsin Tüzün 
Ahmet Kemal Varınca 

HATAY 
Abdullah Çilli 
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Gl. Eyüp Durakan 
Suphi Bedir Uluç 

İSPARTA 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Ali Rıza Arı 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Mekki Hikmet Gelen-
beğ 
Gl. Kâzım Karabekir 
Orgl. Cemil Cahit Toy-
demir 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Benal Nevzat Anman 
Münir Birsel 
Dr. Hüseyin Hulki Cura 
lOsat Çınar 
Sedat Dikmen 
Sami Güloüoğlu 
Atıf tnan 
Rahmi Köken 
Sait Odyak 
Ekrem Oran 
Haydar Rüştü Öktem 
Dr. Kâmran örs 
Şükrü Saraçoğlu 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Ahif Eyidoğan 
Şerafettin Karacan 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Abdurrahman Sürmen 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Gl. Abdullah Alptoğan 
Tahsin Coşkan 
Hamdi Çelen 
Fethi Mağara 
Baki Tiimtfirk 

KAYSERİ 
Gl. Salih Avgın 
Sait Azmi Feyzioğlu 
Reşid özsoy 
Faik Seler 
Ömer Taşçıoğlu 

B : 27 30.12 
Hayrullah- Crkün 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Korgl. Kemal Doğan 
Nafi At uf Kansu 
Şevket ödül 

KIRŞEHİR 
İsmail Hakkı Baltaeıoğh. 
Nihat Erdem 
Sahir Kurutluoğlu 
Şevket Torgnt 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
Cenap Aksu 
Dr. F. Şeref ettin Bürge 
Ali Dikmen 

KONYA 
Milat Şakir Altan 
Muhsin Adil Binal 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Sedad Çumralı 
Dr. Muhsin Faik Dün
dar 
Kas im Ereî 
Şevki Ergim 
Fatin Gökmen 
Dr. Sadi Irmak 
Hulki Karagülle 
Dr. Aziz Perkim 
Tevfik Fikret Sılay 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Meınduh îspartalıgil 

MALATYA 
Mehmet Sadık Eti 
Mustafa Naim Kara-
köylü 
Osman Taner 
Abdülkadir Taşangil 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Yunus Muammer Ala-
kant 
Korgl. Ali Rıza Artun-
kal 
Kâmil Coşkunoğlu 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
ismail Ertem 

.1947 O : 4 
Şevket Raşit llatipoğlu 
Dr. Meınduh Necdet 
Otaman 
Hilmi Özlarhan 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Rıza Çuhadar 
Dr. Kâmil İdil 
Emin Soysal 
Hasan Reşid Tankut 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
İrfan Feıid Al paya 
Gl. Seyfi Düzgören 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
A İndin Çakır 

MUŞ 
Bari Dedcoğlu 

NİĞDE 
Ferit Ecer 
Rifat Gürsoy 
Iîalid Mengi 
Vehbi Sandal 
ibrahim Refik Soyer 
Şükrü Süer 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Amiral Hulusi Gökda-
lay 
Dr. Zeki Mesut Bezer 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 

RÎZE 
Tahsin Bekir Balta 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Cemil Bilsel 
Hüsnü Çakır 
Naşit Fırat 
Rıza Isıtan 
Yaknp Kalgay 
Dr. Sadi Konuk 
Muin, Köprülü 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Di-. Makbule Dıblan 
Kasım Gülek 
Dr. Kemal Satır 
Sinan Tekelioğlu 
Hilmi Uran 

SIIRD 
Eteni izzet Benice 
Ali Rıza Esen 
Lûtfi Aksoy 

SİNOB 
Lûtfi Yavuz 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Nazif Ergin 
Şemsettin Günaltay 
Hikmet Işık 
Muttalip öker 
Necmettin Sadak 
Reşat Şemsettin Sirer 
Gi. Fikri TirKes, 
İsmail Mehmed Uğur 
Şakir Uma 
Abidin Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Fayık Öztrak 
Ekrem Pekel 
Cemil Uybadın 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Recai Güreli 
Ualid Nazmi Keşmir 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Galip Pekel 
Nazım Poroy 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Sırrı Day 
Daniş Eyiboğlu 
Temel Göksel 
Ali Rıza Işıl 
Raif Karadeniz 
Zekiye Molaoğlu 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Ali Sarıalioglu 
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Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 
Muammer Yarımbıyık 

TUNCELÎ 
Necmeddin Sahir Sılan 
Mahmut Tan 

URFA 
Osman Ağan 

B : 27 
Atalay Akan 
Vasfı Gerger 
Razi Soyev 
Esat Tekeli 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
İbrahim Arvas 

30.12.1947 O : 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Celâl Arat 
Ziya Arkant 
Kâmil Erbek 
Alımet Sungur 

ZONGULDAK 
Şinasi Devrin 
Emin Erişirgil 
Ahmet Gürel 
Sabri Koçer 
Naim Kromer 
Nuri Tarhan 

/ Reddedenleri 

AFYON KARAHISAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Mehmet Aşkar 
Hazim Bozca 
Şahin Lâçin 
Ahmed Veziroğlıı 

EDİRNE 
Fethi Erim çağ 
Di*. Bahattin Öğütmen 
Mehmet Öktem 

ESKİŞEHİR 
Ahmet Oğuz 

Hasan Polatkan 
Kemal Zeytinoğlu 

İÇEL 
Dr. Aziz Koksal 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Ömer özdek 

MUĞLA 
Nuri Özsan 

[Çekiuserler] 
İSTANBUL 

Osman Nuri Koni 

/Oya katılmıyanlar] 

AFYON KARAHISAR 
Hasan Dinçer 
Kemal özçoban 
Dr. Cemal Tunca 

AĞRI 
Ahmet Alpaslan (1) 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Esad Uras 

ANKARA 
Falih Rıfkı Atay 
Hıfzı Oğaız Bekata (İ.) 
Muammer Eriş 
İsmet İnönü (Oumhur-
başkan) 
Gl. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Numan Aksoy 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sökmen (1) 
Nurullah Esat Sümer 

AYDIN 
Emin Arkaym (1.) 
Dr. Mazhar Germen 

BALIKESİR 
Orgl. İzzeddin Çalışlar 
Gl. Kâzım Özalp 

BİLECİK 
Memduh Şevket Esendal 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 

BOLU 
Hasan Cemil Çambel 
Celâl Sait Siren 

BURDUR 
Ahmet Ali Çınar 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Ahmed Münir Erhan 
Mustafa Fehmi Ger-
çeker 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Behçet Gökçen 
İhsan Karasioğlu 
Ali Rıza Kırsever 
Nurettin Ünen 

ÇORUH 
Asım Us 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Kemal Cemal Öncel 

DİYARBAKIR 
Vedat Dicleli 

ELÂZIĞ 
Fuad Ağralı 
Fahri Karakaya 

ERZİNCAN 
Behçet Kemal Çağlar 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Cevat Dursunoğlu 

ESKİŞEHİR 
ismail Hakkı Çevik 
Abidin Potuoğru 
Emin Sazak 

GAZİANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Dr. Muzaffer Canbolat 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 

GÜMÜŞANE 
Edip Tör (1.) 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (t.) 

HATAY 
Hasan Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
(1.) ' 
Rasim Yurdman 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Halil Atalay 
Saim Ergenekon 
Salih İnankur 
Refik Koraltan 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Kemal Turan 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Dr. Adnan Adıvar 
Enis Akaygen 
Cihad Baban 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
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Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad 1 uılûsi Demireili 
Fuad Köprülü 
Dr. Mim Kemal öke 
d) 
Dr. Akil Muhtar özden 
(t.) 
Eecep Peker 
Ahmet Kemal Silivrili 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Lâtife Bekir Çeyrekbaşı 
(t) 

KARS 
Aziz Samih îlter 
Tezeı* Taşkıran 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Dr. Fahri Ectvit 
Ziya Orbay 

KAYSERİ 
Kâmil Gündeş 
Reşit Turgut 

B : 27 30.12 
KIRKLARELİ 

Dr. Fuad Umay 
KOCAELİ 

İsmail Rüştü Aksal 
Fuad Balkan 
Nihat Erim 
Amiral Şükür Okan 
Sedad Pek 
İbrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Naim Hazım Onat 
Ali Rıza Türel 

KÜTAHYA 
Orgl. Asım Gündüz 
Dr. Ahmet îhsan Gür-
soy 
Adnan Menderes 
İhsan Şerif özgen 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
Abdurrahman Ulvi Bey-
dağı 
Atıf Esenbel 
Dr. Hikmet Fırat 
Dr. Cafer özelçi (î.) 

.1947 O : 4 
Mahmud Nedim Zabeı 

MANİSA 
Faik Kurdoğln 
Yaşar özey 

MARDİN 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
(t) 
Abdürrezak Satana 
(t.) 

MUĞLA 
Necati Erdem 
Asım Gürsu 
Dr. Mitat Sakaroğln 

MUŞ 
Halid Onaran (î) 

ORDU 
Mehmet Furtun 
Yusuf Ziya Ortaç 

RİZE 
Hasan Cavid Belûl 
(I.) 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Dr. Fahri Kurtuluş 
Fuad Sirmen 

SAMSUN 
Ömer Karataş 

SEYHAN 
Kasım Ener 
Cavid Oral 
Ali Münif Yegena 
Ahmet Remzi Yüregir 

SltRD 
Sabri Çeliktuğ 

SİNOB 
Suphi Batur 
Cevdet Kerim Inceda-
yı (Başkan V.) 
Enver Kök 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

SİVAS 
Kâmil Kitapçı (1.) 

TOKAD 
Refik Ahmet Sevengil 

. YOZGAD 
Dr. K. Cenap Berksoy 
Sırn îçöz 
îhsfin Olgun 

ZONGULDAK 
İsmail Ergener (1) 
Ali Rıza Încealemdaroğlu 
(t) 
Orhan Seyfi Orhorı 

[Açık Milletvekillikleri] 
Erzincan 
Giresun 
Kastamonu 
Malatya 
Ordu 

1 
1 
1 
1 
1 



B : 27 30.12.1947 O : 4 
Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü 1948 yılı Bütçe Kanununa verilen oy-

AĞRI 
Müştak Aktan 
Halid Bayrak 

AMASYA 
Zeki Tarhan 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Mebrure Aksoley 
Hilmi Atlıoğlu 
İbrahim Raruf Ayaşlı 
Avni Refik Bekman 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergim 
îhsan Ezğü 
Cevdet Gölet 
Mümtaz ökmen 
Fakihe öymen 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
Dr. Galip Kahraman 
Mustafa Korkut 
Nurullalı Esat Sümer 

AYDIN 
Neşet Akkor 
Gl. Refet Alpman 
Mitat Aydın 
Emin Bilgen 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğiu 
Muzaffer Akpınar 
Esat Altan 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 

ların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir) 

Üye sayısı 465 
Oy verenler : 333 

Kabul edenler : 305 
Oya katılmıyanlar : 127 

Reddedenler : 29 
Çekinserler : 0 

Açık Milletvekillikleri : 5 

[Kabul edenler] 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çeliköz 
Süreyya Örgeevren 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğlu 

İsmail Hakkı Uzunçarşıiı 
BİLECİK 

Reşit Bozüyük 
Dr. Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 
Arif özdemir 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
Lûtfi Gören 
Cemil özçağlar 
Dr. Zihni Ulgen 
İhsan Yalçın 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Sadık Tahsin Arsal 
Zehra Budunç 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Abdürrahman Konuk 
Cemil öz 
Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât Simer 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Niyazi Çıtakoğlu 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Gl. Zeki Soydemir 
Ahmet İhsan Zeynel-
oğlu 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 
Atıf Tüzün 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atalay 
Dr. Mustafa Cantekin 
Münir Çağıl 
İsmet Eker 
Hasene İlgaz 
Suheyp Karafakıoğlu 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Dr. Hamdi Berkman 
Abidin Ege 
Hulusi Oral 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Cavit Ekin 
Feyzi Kalfagil 
Osman Ocak 
İhsan Hâmid Tigrel 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
Mahmut N. Gündüzalp 

ELAZIĞ 
Mustafa Arpac*. 
Hasan Kişioğlu 
Dr. İbrahim Tali öngö
ren 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Abdülhak Fırat 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl 
Salim Altuğ 
Mesut Çankaya 
Raif Dinç 
Nafiz Dumlu 
Cevat Dursunoğlu 
Münir Hüsrev Göle 
Kemalettin Kamu 
Gl. Vehbî Kocagüney 

GAZÎANTEB 
Cemil Alevli 
Gl. Aşir Atlı 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdürrahman Melek 

GÎRESUN 
Eşref Dizdar 
Kâzım Okay 
İsmail Sabuncu 
Ahmed Ulus 
Fikret Yüzatlı 
Dr. Galip Kenan Zaim-
oğlu 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 
Tahsin Tüzün 
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Ahmet Kemal Varınca 
HATAY 

Abdullah Çilli 
Gl. Eyüp Durukan 
Suphi Bedir Uluç 
Rasim Yurdman 

İSPARTA 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Ali Rıza Arı 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Mekki Hikmet Gelen-
beğ 
Gl. Kâzım Karabekir 
Orgl. Cemil Cahit Toy-
demir 

İZMÎR 
Şevket Adalar 
Benal Nevzat Anman 
Münir Birsel 
Dr. Hüseyin Hulki Cura 
Esat Çınar 
Sedat Dikmen 
Sami Gülcüoğlu 
Atıf inan 
Rahmi Köken 
Sait Odyak 
Ekrem Oran 
Haydar Rüştü üktem 
Dr. Kâmran örs 
Şükrü Soracoğlu 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Akif Eyidoğan 
Şerafettin Karacan 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Abdurrahman- Sürmen 
Hüsamettin Tugaç, 

KASTAMONU 
Gl. Abdullah Alptoğan 
Tahsin Coşkan 
Hamdı Çelen 
Fethi Mağara 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Gl- Salih Avgın 

B : 27 30 .12 
Sait Azmi Feyzioğlu 
Reşid özsoy 
Faik Seler 
Hayrullah Ürkün 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Korgl. Kemal Doğan 
Nafi Atuf Kansu 
Şevket Ödül 

KIRŞEHİR 
İsmail Hakkı Baltacıoğlu 
Nihat Erdem 
Sahir Kurutluoğlu 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
Ali Dikmen 
Sedad Pek 

KONYA 
Mitat Şakir Altan 
Muhsin Adil Binal 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Sedad Çumralı 
Dr. Muhsin Faik Dün
dar 
Rasim Erel 
Şevki Ergun 
Fatin Gökmen 
Dr. Sadi Irmak 
Hulki Karagülle 
Dr. Aziz Perkün 
Tevf ik Fikret Sılay 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Memduh Ispartalıgil 

MALATYA 
Mehmet Sadık Eti 
Mustafa Naim Kara-
köylü 
Osman Taner 
Abdülkadir Taşangil 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Yunus Muammer Ala
kan i 

. 1947 O : 4 
Korgl. Ali Rıza Artun-
kal 
Kâmil Coşkunoğlu 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
İsmail Ertem 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Dr. Memduh Necdet 
Otaman 
Yaşar özey 
Hilmi öztarhan 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Riza Çuhadar 
Dr. Kâmil idil 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
irfan Ferid Alpaya 
Gl. Seyfi Düzgören 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Ahi din Çakır 

MUŞ 
Bari Dedeoğlu 

NİĞDE 
Ferit Ecer 
Rifat Gürsoy 
Halid Mengi 
Vehbi Sandal 
İbrahim Refik Soyor 
Şükrü Süer 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Amiral Hulusi Gökda-
lay 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hamdı Şarlan 
Ham di Yalman 

RtZE 
Tahsin Bekir Balta 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Cemil Bilsel 
Hüsnü Çakır 
Naşit Fırat 
Rıza Isıtan 

Yakup Kalgay 
Ömer Karataş 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 
Mohmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Dr. Makbule Dıblan 
Kasım Gülek 
Sinan Tekeli 
Hilmi Uran 

StîRD 
Etem izzet Benice 
Ali Rıza Esen 
Lûtfi Yavuz 

SlNOB 
Lûtfi Aksoy 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Nazif Ergin 
Şemsettin Günaltay 
Hikmet Işık 
Mııttalip öker 
Necmettin Sadak 
Reşat Şemsettin Sirer 
Gl. Fikri Tirkeş 
ismail Mehmed Uğur 
Şakir Uma 
Ahi din Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Fayık öztrak 
Ekrem Pekel 
Cemil Uybadm 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Recai Güreli 
Halid Nazıni Keşmir 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Galip Pekel 
Nazım Poroy 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Sırrı Day 
Daniş Eyiboğlu 
Temel Göksel 
Ali Rıza Işıl 
Raif Karadeniz 
Zekiye Molaoğlıı 
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Ham di Orhotı 
Hasan Saka 
Ali Sarıalioğlu 
Mustafa Eeşit Tarakçı-
oğlu 
Muammer Yarımbıyık 

TUNCELÎ 
Neemçddin Sahir Sılan 
Mahmut Tan 

B : 27 30 
UEFA 

Osman Ağan 
Atalar Akan 
Vasfi Gerger 
Razi Soyer 
Esat Tekeli 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
İbrahim Arvas 

12.1947 O : 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Celâl Arat 
Ziya Arkant 
Kâmil Erbek 
Ahmet Sungur 

ZONGULDAK 
Şinasi Devrin 
Emin Erişirgil 
Ahmet Gürel 
Sahri Kocer 
Naim Kromer 
Orhan "Seyfi Orhon 
Nuri Tarh an 

/ Reddedenler] 

AFYON KARAHİSAR 
Gl. Sadık Al doğan 
Mehmet Aşkar 
Hazim Bozca 
Şahin Lâçin 
Ahmed Veziroğlu 

ÇANAKKALE 
Behçet Gökçen 
İhsan Karasioğlu 

EDİRNE 
Fethi Erimçağ 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet öktem 

ESKİŞEHİR 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytin oğlu 

İÇEL 
Halil Atalay 

Dr. Aziz Koksal 

İSTANBUL 
Enis Akaygen 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Osman Nuri Koni 
Ahmet Kemal Silivri!i 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Reşit Turgut 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Ömer özdek 
Ahmet Tahtakılıç 

MUĞLA 
Nuri Özsan 

SİNOB 
Suphi Batur 
Enver Kök 

/ Oya, katlimi yanlar] 

AFYON KARAHİSAR 
Hasan Dinçer 
Kemal Özçoban 
Dr. Cemal Tunca 

AĞRI 
Ahmet Alpaslan (I.) 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Esad Üras 

ANKARA 
Falih Rıfkı Atay 
Hıfzı Oğuz Bekata (t.) 
Muammer Eriş 
İsmet İnönü (Onmhur-
başkanı) 
Gl. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Numan Aksoy 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sökmen (1.) 

AYDIN 
Emin Arkym (1.) 
Dr. Mazhar Germen 
(t) 

BALIKESİR 
Orgl. îzzeddin Çalışlar 
01. Kâzım Özalp 

BİLECİK 
Mumdun Şevket Esendal 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 

BOLU 
Hasan Cemil Çambel 
CeWl Sait Siren 

BURDUR 
Ahmet Ali Çınar 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Ah nicel Münir Erhnıı 
Mustafa Fehmi Gei'<;ckeı-

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Ali Rıza Kırsever 
Nurettin Ünen 

ÇORUH 
Asım Us 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 

Cemil Çalgüner 
Naili Küçüka 
Kemal Cemal Öncel 

DİYARBAKIR 
Vedat Dicleli 

ELÂZIĞ 
Fuad Ağralı (1.) 
Fahri Karakaya 

ERZİNCAN 
Behçet Kemal Çağlar 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Şükrü Koçak (Bakan) 

ESKİŞEHİR 
İsmail Hakkı Çevik 
Emin Sazak 

GAZİANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Cemil Said Barlas 
Dr. Muzaffer Canbolat 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 

GÜMÜŞANE 
Edip Tör (î.) 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (I.) 

HATAY 
Hasan Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
(t.) 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Saim Ergenekon 
Salih İnankur 
Refik Koraltan 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Kemal Turan 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Dr. Adnan Adıvar 
Cihad Baban 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
Fuad Hulusi Demirelli 
Fuad Köprülü 

— 879 — 



Dr. Mim Kemal öke 
(I.) 

Dr. Akü Muhtar özden 
(t) 
Recep Peker 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Lâtife Bekir Çeyrekbası 
(î.) 

KARS 
Aziz Samih îlter 
Tezer Taşkıran 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Dr. Fahri Eeevit 
Ziya Orbay 

KAYSERİ 
Kâmil Gündeş 
Ömer Taşçıoğlu 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuad Umay 

B : 27 30.12 
KOCAELİ 

İsmail Rüştü Aksal 
Nihat Erim 
Amiral Şükür Okan 
İbrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Naim Hazim Onat 
Ali Rıza Türel 

KÜTAHYA 
Orgl. Asım Gündüz 
Dr. Ahmet ihsan Gür-
soy 
Adnan Menderes 
İhsan Şerif özgen 

MALATYA 
A. Ulvi Beydağı 
Atıf. Esenbel 
Dr. Hikmet Fırat 
Dr. Cafer özelçi 
(t) 

Mahmud Nedim Zabcı 
MANİSA 

Faik Kurdoğlu 

. 1947 Ö : 4 
MARAŞ 

Emin Soysal 
Hasan Reşid Tankut 

MARDİN 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
(t) 
Abdürrezak Satana 
(t.) 

MUĞLA 
Necati Erdem 
Asım Gürsu 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

MUŞ 
Halid Onaran (1.) 

ORDU 
Mehmet Furtun 
Yusuf Ziya Orta<* 

RİZE 
Hasan Cavid Belûl (1.) 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Dr. Fahri Kurtuluş 
Fuad Sirmen 

SEYHAN 
Kemi Çelik 

Kasım Ener 
Cavid Oral 
Dr. Kemal Satır 
Ali Münif Yegena 
Ahmet Remzi Yüregir 

SURD 
Sabri Çeliktuğ 

SÎNOB 
Cevdet Kerim Incedayı 
(Başkan Ve.) 

Yusuf Kemal Tengirşenk 
SİVAS 

KAmil Kitapçı (J.) 

TOKAD 
Refik Ahmet Sevengil 

YOZGAD 
Dr. Kemal C. Berksoy 
Sırrı îçöz 
İhsan Olgun 

ZONGULDAK 
İsmail Ergener (t.) 
Ali Rıza încealenıdai'oğlu 
(D 

[Açık Milletvekillikleri] 
Erzincan 
Giresun 
Kastamonu 
Malatya 
Ordu 

1 
1 
1 
1 
1 

ü 



B : 27 30.12.1947 O : 4 
Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1948 yılı Bütçe Kanununa verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir). 

AĞRİ 
MuştaJS -Aiîtaıı 
Halid Bayrak 

AMASYA 
Zeki Tarhan 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Mebrure Aksoley 
Hilmi Atlıoğlu 
İbrahim Raruf Ayaşlı 
Avni Refik Bekman 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergim 
îhsan Ezğu 
Cevdet Gölet 
Fakihe öymen 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
Dr. Galip Kahraman 
Mustafa Korkut 
Nurullah Esat Sümer 

AYDIN 
Neşet Akkor 
Gl. Refet Alpman 
Mitat Aydın 
Emin Bilgen 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Muzaffer Akpınar 
Esat Altan 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çeliköz 

Üye sayısı : 465 
Oy verenler : 328 

Kabul edenler : 306 
Oya katılmıyanlar : 132 

Reddedenler . 21 
Çekinserler : 1 

Açık Milletvekillikleri : 5 

[Kabul edenler] 
Süreyya örgeevrerı 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğlu 

İsmail Hakkı Uzunearşıh 
BİLECİK 

Reşit Bozüyük 
Dr. Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 
Arif Özdemir 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
Lûtfi Gö^en 
Cemil özçağlar 
Dr. Zihni Ülgen 
İhsan Yalçın 

BURDUR 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Sadık Tahsin Arsal 
Zehra Budunç 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Abdürrahman Konuk 
Cemil öz 
Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât Simer 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Niyazi Çıtakoğlu 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Mustafa Abdülhalik 
Renda 

Gl. Zeki Soydemir 
Ahmet İhsan Zeynel-
oğlu 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 
Atıf Tüzün 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atalay 
Dr. Mustafa Cantekin 
Münir Çağıl 
tsmet Eker 
Hasene Hgaz 
Suheyp Karafakıoğlu 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Dr. Hamdi Berkman 
Abidin Ege 
Hulusi Oral 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Cavit Ekin 
Feyzi Kalfagil 
Osman Ocak 
İhsan Hamid Tiğrcl 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
Mahmut N. Gündüzalp 

ELAZIĞ 
Mustafa Arpacı 
Hasan Kişioğlu 
Dr. İbrahim Tali öngö
ren 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Abdülhak Fırat 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl 
Salim Altuğ 
Mesut Çankaya 
Raif Dinç 
Nafiz Dumlu 
Cevat Dursunoğlu 
Münir Hüsrev Göle 
Kemalettin Kamu 
Gl. Vehbi Koca gün ey 
Şükrü Koçak 

GAZİANTEB 
Cemil Alevli 
Gl. Aşir Atlı 
Cemil Said Barlas 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 

GİRESUN 
Eşref Dizdar 
Kâzım Okay 
İsmail Sabuncu 
Ahmed Ulus 
Fikret Yüzatlı 
Dr. Galip Kenan Zaim-
oğlu 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 
Tahsin Tüzün 
Ahmet Kemal Varınca 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Gl Eyüp Durukan 
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Suphi Bedir Uluç 
Rasim Yurdman 

İSPARTA 
H İ M Güllü 
•Sait Koksal 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Ali Rıza Arı 
Dr. Nikoln Fakaçelli 
Mekkı Hikmet Oelen-
beğ 
Gl. K;'ı/ıi)i Knrabekir 
OrgL Cemil Cahit Toy-
demir 

ÎZMÎR 
Şevket Adaları 
Benal Nevzat, Anman. 
Münir Biısel 
Dr. Hüseyin TTnlki Cura 
Esat Çınar 
Sedat Dikmen 
Sami Gülcüoğlu 
Atıf fnan 
Rahmi Köken 
Sait Odyak 
Ekrem Oran ,' 
Haydar Rüştü Öktem 
Dr. Kânı can < )rs 
Şükrü Soracoğlu 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Akif Eyidoğan 
Şeraf ettin Karaeaıı 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Abdurrahman Sürmen 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Ol. Abdullah Alptoğan 
Tahsin Coşkan 
Haindi Çelen 
Fethi Mağara 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Sait Azmi Feyzîoğlıı 
Reşid özsoy 
Faik Seler 
Ömer Taşçıoğlu 
ITavrullah Ürkün 

B : 27 30 .12 
KIRKLARELİ 

Zühtü Akın 
Korgl. Kemal Doğan 
Na.fi Atuf Karı su 
Şevket ödül 

KIRŞEHİR 
ÎHiıail Hakkı Baltacıoğlıı 
Nihat Erdem 
Sahir Kurutlnoglu 
Şevket, Torgut 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Dr. F. Şerefettin Bürgc 
Ali Dikmen 
Sedad Pek 

KONYA 
Milat Şakır A İtan 
Muhsin Adil Binal 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Sedad Çumra! ı 
Dv. Muhsin Faik Dün
dar 
Rasim Er el 
Şevki Ergun 
I'^ıtin Gökmen 

Dr. Sadi İrmak 
Mülki Karagülle 
Dr. Aziz Perkün 
Tevfik Fikret Sil ay 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Mernduh tspartalıgi I 

MALATYA 
Mehmet Sadık Eti 
Mustafa Naim Kara-
köylü 
Osman Taner 
Abdülkadir Taşangil 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Yunus Muammer Ala
kan t 
Korgl. AH Rıza Artun-
kal 
Kâmil Coşkunoğlu 
Rıdvan Nafiz Edgüer 

. 1947 O : 4 
İsmail Erten 
Şevket Rasit Hatipoğlu 
Dr. Memdııb Necdet 
Okunan 
Yaşar Ozey 
Hilmi Öztarhan 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
h'ıza Çuhadar 
Dr. Kamil İdil 
Abdullah Ynyeıoğlu 

MARDİN 
İrfan Ferid Alpaya 
Gl. Seyfi Düzgören 
Abdülkadir Kahıv 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Abidİn Çakır 

MUŞ 
Bari Dedeoğiu. 

NİĞDE 
Ferit Eeer 
Rifat, Gürsoy 
Ha I id Mengi 
Vehbi Sandal 
İbrahim Refik Soyer 
Şükrü Süer 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
\)\\ Vehbi Demir 
Amiral Hulusi Gokda-
lay 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hamdı Şarlan 
Haindi Yalman 

RİZE 
Tahsin Bekir Balla 
AH Zırh 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Cemil Bilse I 
Hüsnü Çakıı 
Naşit Fırat 
Rıza Isıtan 
Yakup Kalgay 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Dr. Makbule Di biati 
Kasım (üülek 
Dr. Kemal Satır 
Sinan Tekelioglıı 
Milini Uran 

SllRD 
Eteni İzzet Benice 
Sabri Çeliktuğ 
Ali Rıza Esen 
1 ait fi Yavuz 

SÎNOB 
I ait fi Aksoy 

SİVAS 
Milat Şükrü Bleda 
Nazif Ergin 
Şemsettin Günaltay 
Hikmet İşık 
Muttalip Öker 
Necmettin Sadak 
lie.şat Şemsettin Sirer 
Gl. Fikri Tirkeş 
İsmail Mehmed Uğur 
Şakır Uma 
Abı din Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlıı 
Fayık öztrak 
Ekrem Pekel 
Cemil Uybadm 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Recai Güreli 
Ilalid Nazmi Keşmir 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtifoğl i1 
Galib Pekel 
Nazım Poroy 

TRABZON 
Faik Ahmed Baruttu 
Sırrı Day 
Danis Eyiboğlıı 
Temel Göksel 
Ali Rıza Işıl 
Raif Karadeniz 
Zekiye Molaoğlıı 
Haindi Orhon 
Hasan Saka 
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B : 27 30.12 
AH Sarıaüoğlu 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 
Muammer Yarımbıyık 

TUNCELİ 
Neemeddin Sahir Sılan 
Mahmut Tan 

AFYON KARAHÎSAR 
öl. Sadık Aldoğan 
Mehmet Aşkar 
H,azim Bozca 
Şahin Lâçin 
Ahmed Veziroğlu ( 

ÇANAKKALE 
Behçet Gökçen 

AFYON KARAHÎSAR 
Hasan Dinçer 
Kemal özçoban 
Dr. Cemal Tunca 

AĞRI 
Ahmet Alpaslan (t.) 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Esad Uras 

ANKARA 
Falih Rıfkı Atay 
Hıfzı Oğuz Bekata 
(I.) 
Muammer Eriş 
İsmet inönü (Cumhur
başkanı) 
Gl. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Numan Aksoy 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sökmen 

AYDIN 
Emin Arkaym 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Vasfi Gerger 
Razi Soyer 
Esat Tekeli 
Suut Kemal Yetkin 

İhsan Karasioğlu 

EDİRNE 
Fethi E Hm çağ 
Di*. Bahattin öğütmen 
Mehmet öktem 

ESKİŞEHİR 
Ahmet Oğuz 

Dr. Mazhar Germen 
BALIKESİR 

Orgl. îzzeddin Çalışlar 
Gl. Kâzım Özalp 

BİLECİK 
Memduh Şevket Esendal 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 

BOLU 
Hasan Cemil Çambel 
Celâl Sait Siren 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Ahmet Ali Çınar 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Ahmed Münir Erhan 
Mustafa Fehmi Geı-ccker 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Ali Rıza Kırsever 
Nurettin Ünen 

. 1947 O : 4 
VAN 

İbrahim Arvas 
Muzaffer Koçak 

YOZGAD 
Celâl Arat 
Ziya Arkant 
Kâmil Erbek 
Ahmet Sungur 

Hasan Polatkan 
Kemal Zeytiııoğlu 

İÇEL 
Dr. Aziz Koksal 

İSTANBUL 
Senihi Yürüten 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 

ÇORUH 
Asım Us 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Cemil Çalgüner 
Naili Küçüka 
Kemal Cemal öncel 

DİYARBAKIR 
Vedat Dicleli 

J2LAZIG 
Fuad Ağralı (İ.) 
Fahri Karakaya 

ERZİNCAN 
Behçet Kemal Çağlar 
Sabit Sağıroğlu 

ESKİŞEHİR 
İsmail Hakkı Çevik 
Abidin Potuoğlu 
Emin Sazak 

GAZlANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Dr. Muzaffer Canbolat 

ZONGULDAK 
Şinasi Devrin 
Emin Erişirgil 
Ahmet Gürel-
Sabri Koçer 
Naim Kromer 
Orhan Seyfi Orhon 
Nuri Tarhan 

Reşit Turgut 
KÜTAHYA 

Hakkı Gedik 
Ömer özdek 

MUĞLA 
Nıu't Özsan 

SİNOB 
Enver Kök 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 

GÜMÜŞANE 
Edip Tör (t.) 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (1.) 

HATAY 
Hasan Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
(i.) 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Halil Atalay 
Saim Ergenekoh 
Salih tnankur 
Refik Koraltan 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Kemal Turan 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Dr. Adnan Adıvar 

[Reddedenler] 

[Çekinserler] 
İSTANBUL 

Osman Nuri Koni 

[Oya hatılmıyanlar] 
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HATAY 
Abdullah Çilli 
öl . Eyüp Durukan 
Suphi Bedir üluç 
liasim Yurdrnan 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Rif at GüUü 
Sait Koksal 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Ali Rıza Arı 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Gl. Kâzım Karabekir 
Mekki Hikmet Gelen-
beğ 
Orgl. Cemil Cahit Toy-
demir 

ÎZMÎR 
Şevket Adalan 
Benal Nevzat Anman 
Münir Birsel 
Dr. Hüseyin Hıılki Cura 
Esat Çınar 
Sedat Dikmen 
Sami Gülcüoğlu 
Atıf inan 
Rahmi Köken 
Sait Odyak 
Ekrem Oran 
Haydar Rüştü öktem 
Dr. Kâmran örs 
Şükrü Saraçoğlu 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Akif Eyidoğan 
Şerafettin Karacan 
Dr. Esad Oktay 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Gl. Abdullah Alptoğan 
Tahsin Coşkan 
Itamdi Çelen 
Fethi Mağara 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Gl. Salih Avgın 
Sait Azmi Feyzioğlu 
Reşid özsoy 

B : 27 
Faik Seler 
Ömer Taşçıoğlu 
Hayrallah Ürkün 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Korgl. Kemal Doğan 
Nafi Atuf Kansu 
Şevket ödül 

KIRŞEHİR 
ismail Hakkı Baltacıoğlu 
Nihat Erdem 
Salıir Kurutluoğlu 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Almıet Faik Abasıyanık 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Dr. F. Şeret'ettin Bürge 
Ali Dikmen 
Sedad Pek 

KONYA 
Mitat Şakir Altan 
Mu tisin Adil BinaJ 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Sedad Çumralı 
Dr. Muhsin Faik Dün
dar 
Rasim Erel 
Şevki Ergim 
Fatin Gökmen 
Dr. Sadi İrmak 
Hıılki Karagülle 
Dr. Aziz Perkün 
Tevfik Fikret Sil ay 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Memduh tspartalığıl 

MALATYA 
Mehmet Sadık Eti 
Mustafa Nainı Kara-
köylü 
Osman Taner 
Abdülkadir Taşangil 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Yunus Muammer Ala-
kant 
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Korgl. Ali Rıza Artun-
kal 
Kâmil Coşkunoğlu 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
İsmail Ertem 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Dr. Memduh Necdet 
Otaman 
Yaşar özey 
Hilmi öztarhan 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Rıza Çuhadar 
Dr. Kâmil idil 
Hasan Reşid Tankut 
Abdullah Yayeıoğlu 

MARDİN 
İrfan Ferid Alpaya 
Gl. Seyfi Düzgören 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Abidin Çakır 

MUŞ 
Bari Dedeoğlu 

NİĞDE 
Ferit Eeer 
Rifat Gürspy 
TTalid Mengi 
Vehbi Sandal 
İbrahim Refik Soyer 
Şükrü Süer 
Hüseyin Ulrçsoy 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Amiral Hulusi Gökda-
lay 
Yusuf Ziya Ortaç 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Ham dj Yalman 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Cemil Bilsel 
Hüsnü Çakır 

Nasit Fırat 
Rıza Isıtan 
Yakup Kalgay 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Dr. Makbule Dıbl&n 
Kasım Gülek 
Dr. Kemal Satır 
Sinan Tekelioğlu 
Hilmi Uran 

SÖRD 
Etem izzet Benice 
Ali Rıza Esen 
Lûtfi Yavuz 

SİNOB 
Lûtfi Aksoy 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Nazif Ergisi 
Şemsettin Günaltay 
Hikmet Işık 
Mufetalip öker 
Necmettin Sadak 
Reşat Şemsettin Sirer 
Gl. Fikri Tirkeş 
İsmail Mchnıed Uğur 
Şakir Uma 
Abidin Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Fayık öztrak 
Ekrem Pekel 
Cemil Uybadıri 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Recai Güreli 
Halid Nazmi Keşmir 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Galip Pekel 
Nazım Poroy 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Sırrı Day 
Daniş Eyiboglu 
Temel Göksel 
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Âli Rıza Işıl 
Raif Karadeniz 
Zekiye Molaoğlu 
Ilaındi Orhon 
Hasan Saka 
Ali Sarıalioğlu 
Mustafa Reşit Tarakçı-
oğlu 
Muammer Yarımbıyık 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 

ÜRFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Vasfi Gerger 
Razi Soyer 
Esat Tekeli 

Sun t Kemal Yetkin 

VAN 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Celâl Arat 
Ziya Arkant 
Kâmil Erbek 

Ahmet Sungur 
ZONGULDAK 

Şinasi Devrin 
Emin Erişirgil 
Ahmet Gürel 
Sabrı Koçer 
Naim Kromer 
Orhan Seyfi Orhon 
Nuri Tarhan 

[Reddedenleri 

AFYON KARAHİSAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Mehmet Aşkar 
Hazini Bozea 
Şahin Lâçin 

ÇANAKKALE 
İhsan Karasioğlu 

EDİRNE 
Fethi Erimçağ 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet Öktem 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 
Kemal Zeytinoğlu 

İÇEL 
Dr. Aziz Koksal 

İSTANBUL 
Faruk Nafiz Çamlıb<r' 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 

MARAŞ 
Emin Soysal 

[Oya katılmvy anlar] 
AFYON KARAHİSAR 
Hasan Dinçer 
Kemal özçoban 
Dr. Cemal Tunca 
Ahıned veziroğiu 

AĞRI 
Ahmet Alpaslan (1.) 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Esad Uras 

ANKARA 
Falih Rıfkı Atay 
Hıfzı Oğuz Bekata 
(t) 
Muammer Eriş 
İsmet İnönü (Cumhur
başkanı) 
Gl. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sökmen 
Nurullah Esat Sümer 

AYDIN 
Emin Arkaym (1.) 
Dr. Mazhar Germen 
(t) 

BALIKESİR 
Orgl. İzzeddin Çalışlar 
Süreyya örgeevren 

Gl. Kâzım Özalp 
BİLECİK 

Memduh Şevket Esendal 
BİNGÖL 

Tahsin Banguoğlu 
BOLU 

Hasan Cemil Çambel 
BURDUR 

Orgl. Fahrettin Altay 
Ahmet Ali Çınar 

BURSA 
Atıf Akgüç 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Behçet Gökçen 
Ali Rıza Kırsever 
Nurettin Ünen 

ÇORUH 
Asım Us 

ÇORUM 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Kemal Cemal öncel 

DİYARBAKIR 
Vedat Dicleli 

ELAZIĞ 
Fuad Ağrah (1.) 
Fahri Karakaya 

ERZİNCAN 
Behçet Kemal Çağlar 
Sabit Sağıroğlu 

ESKİŞEHİR 
İsmail Hakkı Çevik 
Ahmet Oğuz 
Abidin Potuoğlu 
Emin Sazak 

GAZİANTEB 
Ömer Asını Aksoy 
Dr. Muzaffer Canbolat 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 

GÜMÜŞANE 
Edip Tör ( t ) 

TTATTTCÂTtt 
Selim Seven (1.) 

HATAY 
Hasan Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
(t) 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Halil Atalay 
Saim Ergenekon 
Salih înankur 
Refik Koraltan 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Kemal Turan 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Dr. Adnan Adıvar 
Enis Akaygen 
Cihad Baban 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
Fuad Hulusi DemireU i 
Osman Nuri Koni 
Fuad Köprülü 
Dr. Mim Kemal öke 
a> 
Dr. Akil Muhtar Özden 
<t 
Recep Peker 
Ahmet Kemal Silivrili 
Hamdullah Suphi Tan-
rıöver 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Lâtife Bekir Çeyrekbaşı 

KARS 
Aziz Samih llter 
Zihni Orhon 
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Âbdurralıınan Sürmen 
Tezer Taşkıran 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Dr. Fahri Ecevit 
Ziya Orbay 

KAYSERİ 
Kâmü Gündeg 
Reşit Turgut 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuad Umay 

KOCAELİ 
İsmail Rüştü Aksal 
Nihat Erim 
Amiral gfükür Okan 
İbrahim Süreyya Yiğit 

K0N1TA 
Dr. Hulusi Alataş 
Naim Hazim Onat 
Ali Rıza Türel 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 

B-: 27 30.12 
Orgl. Asım Gündüz 
Dr. Ahmet İhsan Gür-
soy 
Adnan Menderes 
Ömer özdek 
İhsan Şerif özgen 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
A. Ulvi Beydağı 
Atıf Esenbel 
Dr. Hikmet Fırat 
Dr. Cafer Özeldi (İ.) 

Mahmud Nedim Zabeı 
MANİSA 

Faik Kurdoğhı 
MAlPtN 

öl. Kiazım Sevüktekin 
(î.) 
Abdürrezak Satana (İ.) 

MUĞLA 
Necati Erdem 
Asım Gürsu 
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Nuri özsan 
Dr. Mitat Sa-kar.og.hi 

MUŞ 
Halid Onaran (I.) 

ORDU 
Mehmet Furtun 

RİZE 
Hasan Cavid Belûl (1.) 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Dr. Fahri Kurtuluş 
Fuad Sirmen 

SAMSUN 
Ömer Karatas 

SEYHAN 
Kasım Ener 
Cavid Oral 
Ali Münif Yegena 
Ahmet Remzi Yüregir 

SHRD 
Sabri Çeliktuğ 

SİNOB 
Suphi Batur 

Cevdet Kerim İncedayi 
(Başkan V.) 
Enver Kök 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

SIVAS 
Kâmil Kitapçı. (1.) 

TOKAD 
Refik Ahmet Sevengil 

TUNCELİ 
Mahmut Tan 

VAN 
İbrahim Arvas 

YOZÖAD 
Dr. Kemal C. Bt^rksoy 
SltTl İÇÖZ 
İhsan Olgun 

ZONGULDAK 
İsmail Ergener (1.) 
Ali Rıza İneealemdaroğhı 
(D 
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Ordu 

1 

I 
1 
1 

1 

*>*Ki 

T. B. M. M. Basımevi 

http://Sa-kar.og.hi


S. Sayısı: 15 

1948 Yılı 
l 

Devlet Demiryolları ve Liman 
lan İşletme G. M. Bütçesi 



Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Mü
dürlüğü 1948 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Ko

misyonu raporu (1/250) 

T.C. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 30 . IX . 1947 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71 - 927, 6/2697 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Katma bütçe ile idare, edilen Devlet Demiryolları ve Limanları îşletme Genel Müdürlüğünün 
Bakanlar Kurulunca 30 . IX . 1947 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan 1948 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısının gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulduğunu saygı ile arzederim. 

Başbakan 
Hasan Saka 

Bütçe Kanunu tasarısının gerekçesi 

Devlet Demiryolları ve Limanları îşletme Genel Müdürlüğünün 1948 yılı Bütçe Kanunu tasa
rısının gerekçesi, aşağıda arz ve izah olunmuştur. 

Birinci madde — Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Genel Müdürlüğünün 1948 yılında 
göreceği işler karşılığı olan ödeneklerin miktarını tesbit etmektedir. Görülecek işlerle, bunların 
gerektirdiği ödenekler (A) işaretli cetvelin bölüm ve maddelerinde gösterilmiş ve teklif edilen 
ödeneklerin lüzumu sebepleri de gider bütçesi tasarısı gerekçesi ile ayrıca açıklanmıştır. 

ikinci madde — 1948 yılı için tahmin edilen gelirin genel toplamını göstermektedir. "Genel ida
renin gelir kaynakları ve her kaynaktan elde edilecekği düşünülen miktarlar kanun tasarısına 
ilişik (B) işaretli cetvelde ve çeşitli tertipler içinde gösterilmiş olup tahminlerin dayandığı esaslar 
da gelir bütçesi tasarısının gerekçesinde ayrıca açıklanmıştır. 

Üçüncü madde — Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Genel idaresinin teşkilât ve vazi
felerine dair olan 1042 sayılı Kanunun tâdili hakkındaki 1483 sayılı Kanunun ikinci maddesinde 
Genel idare teşkilâtı her sene ihtiyaca göre bütçelere raptolunacak kadrolarla tesbit olunur, de
nilmekte olduğundan bu hükme dayanılarak hazırlanan kadrolar, bağlı (C) işaretli cetvelde gös
terilmiş ve ayrıca kadro cetvellerinin sonuna, diğer bir kısım işlerin uygulanması için Genel Mü
dürlüğe yetki veren fıkralar yazılmıştır. 

Dördüncü madde — Genel Müdürlükçe işletilmekte olan Demiryolları ile başka motorlu ta
şılların. liman, iskele ve maden ocaklarının gelirlerinden her birinin dayandığı hükümleri göste
ren (D) işaretli cetvelin bütçeye bağlandığını göstermektedir. 

Beşinci madde — 3173 sayılı Kanuna ek 4620 sayılı Kanunun 7 nci madesi gereğince 2847 ve 
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3173 sayılı kanunların hükümleri dışında çalıştırılacak hizmetlilerin sayı ve görev çeşitleri, bağlı 
(E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Altıncı madde — Genel Müdürlüğün, para işlerini çevirmesini, kömür ve gereç stokları yapa
bilmesini sağlamak için bu madde ile istenilen yetki geçen yıllarda okluğu gibi kömür için 2 500 000 
lira ve gereç için 7 000 000 lira olmak üzere (10)milyon liraya kadardır. Bu miktar para için 
kısa süreli cari hesaplar açtırmak ve istikraz yapmak yetkisi de ayrıca istenilmektedir. 

Yedinci madde — Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü hesabına Tek
nik Üniversite ile teknik eleman yetiştiren diğer okullarda tahsilde bulunan öğrencilerin okul 
masrafları olarak tahakkuk edecek miktarın Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinin ilgili tertiplerine 
ödenek olarak geçirilmesini sağlamak üzere teklif olunmuştur. 

Sekizinci madde — Askerlik hizmetini yapmak ü,zere celbolunup Demiryolu sınıfına ayrılan er
lerin, talim devrelerinin sonunda,ihtiyaea binaen Demiryolu hizmetlerinde çalıştırılmaları halinde 
bunlara iş veriminin sağlanması bakımından gündelik verilmesini temin maksadiyle madde teklif 
olunmuştur. 

Dokuzuncu ve onuncu maddeler — Kanunun yürürlüğe gireceği tarihle kanun hükümlerini 
uygulayacak bakanları göstermektedir. 

Genel mütalâa 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 1948 yılı işletme bütçe pro
jesi (180) milyon liralık bir gelir ve aynı miktarda bir gider keydetmektedir. 1947 yılı büt
çesinin açık olarak takdim edilmesine mukabil bu yıl gelirlerde görülen nispî artışlar ve gider
lerde de yapılan tasarruflar sayesinde idarenin yeni yılda denk bir bütçe ile işletme faaliyetine 
devam imkânı sağlanmış bulunmaktadır. 

Bu rakam evvelki yıl bütçe rakamlariyle mukayese edildikte önümüzdeki yıl yapılacağı kes
tirilen giderler miktarında (20 250 000) ve gelirlerde ise (24 250 000) lira miktarında bir artış 
görülmektedir. 

Giderlerde görülen artışı, bu idarenin önceleri 140 milyonla tedariki mümkün olan çeşitli mal
zeme ve yeni tesisler ihtiyacını karşılamak üzere 4515 ve 4903 sayılı kanunlarla verilmiş olan se
nelik tediye ve itfa salâhiyetinin artan ihtiyaç dolayısiyle 5073 sayılı Kanunla (12) milyondan 
(30) milyona ve ihtiyaç tutarlarının da 140 milyondan (385) milyona çıkarılmasından ve bu yıl 
trafik hacminde görülen genişleme ve inkişaf işletmenin normal giderlerini de artırmakta ol
ması sebebiyle bazı nevi gderlerin daha fazla tahmin edilmiş olmasından ileri gelmektedir. 

Gelirler bütçesi gerekçesinde tafsilen izah olunduğu üzere, 1947 yılının dört aylık gelirine 
nazaran yapılan bir mukayesede işletmenin esaslı gelir kaynaklarını teşkil eden yük ve yolcu 
nakliyatında oldukça memnuniyet bahş artışlar kaydedilmiş olduğu görülmüş ve artışlar, yeni 
yıl için yapılan gelirler tahmininde esas olarak ele alınmıştır. 

Devlet Demiryolları İdaresi en sıkıntılı devrelerde çok müşkül ve ağır şartlarla mücadele 
ederek memleketin nakliyat ihtiyacını karşılıya bilmek için her türlü fedakârlığı yapmış ve dai
ma iktisadi çalışma prensipine riayet etmiştir. Fakat buna mukabil idarenin elinde bulunan 
malzeme, vasıtaları ve personeli çok yıpranmış olduğundan bu günde; gelecek yıllara sirayet 
eden ve her yıl mühim miktarda işletme bütçesine yük tahmil eyliyen seri bir kalkınma plânı 
ile hem yıpranan malzeme ve tesisatı yenilemeye ve hem de tedricen artan nakliyat ihtiyacını 
karşılamaya kâfi yeni vasıtalar tedariki zorluklariyle karşılaşmış bulunmaktadır, 
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feinaenaleyh Devlet Demiryolları sade ve iktisadi metodlarla ve rasyonel bir çalışma sistemi 
ile sevk ve idare edilmesi sayesinde malî bünyesinin sağlamlığını muhafazaya gayret etmekte ve 
mümkün olduğu kadar hazineye bâr olmamayı hedef tutmuş bulunmaktadır. 

1948 yılı masraf bütçesi; işletmenin teknik icap ve şartlarına göre yapılması zaruri masraf
ların asgari hdadi gözönüne alınarak hesap ve tesbit edilmiş rakamları ihtiva eylemektedir. 

Önümüzdeki yıl içinde, devletçe mutasevver bulunan memleket iktsadi kalkınma plânının tat-
bikma geçilmesi netcesinde iktisadi sahada husule gelecek tahavvüller dolayısiyle artması muhte
mel millî isthsâl kudretinin nakliyat sahasına yapacağı tesirlerin veya bu kalkınmaya mukta-
zi hazırlık faaliyetinin ne olacağı şimdiden kestirilememekte olduğundan, geçen yıl umumi nak
liyatta müşahede olunan normal bir artışın tamamiyle karşılanamaması keyfiyeti nazara alınarak 
(25) milyon tren kilometre yapılacağı tahmin olunmuştur. 

1947 yılı masraf bütçesi tahminleri (22) milyon tren kilometreye istinat ettirilmiş ve fevkalâ
de ihtiyaçlar karşılığı dâhil olmak üzere bütçe rakamları (177 750 000) lira olarak kaydedilmişti. 
Bu miktar masraf tutarına göre bir tren kilometreye 8 078 lira masraf düşmektedir. 

Bütçenin umumi yekûnuna nispet edilerek bulunan işbu masraf maliyeti hesaba esas alınırsa; 
önümüzdeki yıl (25) milyon tren kilometreyi bulacağı tahmin olunan münakale hizmetleri 
(201 950 000) lira masrafı istilzam eylemektedirki teklif olunan bütçe masrafları tutarı bu mik
tardan (21 950 000) lira noksan bulunmaktadır. Buda; nakliyat hacminin genişlemesi nispetinde 
işletme masraflarının azalmasında bilhassa bütçenin ihzarında azami tasarruf fikirlerinin hâkim 
olmasının bir neticesi olarak telâkki olunabilir. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme masraf bütçesini: ! „ 

1. — Servet tezyidine ve kalkınmaya tahsis. olunan fevkalâde işletme masrafları, 

2. — Normal işletme masrafları, 

Diye iki gurupa ayırmak suretiyle tahlil ve mütalâa ederek yapılan işlerin kısa bir bilançosunu 
yapmak faydalı olacaktır. 

A) Bütçenin 11 nci faslına mevzu tahsisat mezuniyetlerine ve 4515, 4903, 5073 sayılı kanunlarla 
alman salâhiyetlere istinat ederek : 

1. Evvelki yıllarda başlanılmış olupta 1948 yılında devam edecek olan her türlü inşaat işlevi : 
Çankırı, Karabük, Eskişehir ikmal inşaatı 
Eskişehir Yol ve Cer atelyeleri elektrik tesisatı 
Cer ve yol atelyeleri ve methar şofaj tesisatı 
Transit garajı ikmal inşaatı 
Adapazarı Vagon Atelyesi inşaatı ; ^ 
Yol malzemesi . :, •.; 
Kontrol ve proje masrafları ; 

2. Muharrik ve müteharrik edevat mubayaaları : 
Amerika'da imal ettirilmekte olan 82 lokomotifin taksitleri ve masrafları 
Orta Avrupadan alman (50) lokomotifin taksitleri ve masrafları 
Orta Şarktan alman (24) lokomotifin taksitleri ve masrafları 
Amerikaya son defa sipariş olunan (42) lokomotifin taksitleri ve mas
rafları 
Çekoslovakya'dan alman (50) lokomotif in taksitleri ve masrafları 
İngiltere'den alman (37) lokomotifin gümrük resmi j. 

1 805 000 
285 000 
200 000 
350 000 
880 000 
95 565 
100 000 

8 203 620 
201 454 
131 505 

3 539 870 
4 225 635 

22 200 

3 715 565 

? 
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Kanada'dah alınacak (450) yük vagonunun gümrük resmi 121 500 
(50) yolcu vagonu taksiti 431 727 
Unra'dan alınan (204) yük vagonu gümrük resmi 31 800 
Orta Avrupadan alman (271) furgon masrafları 165 165 
(100) çift cevher vagonunun gümrük resmi 58 500 
Çeklerden alınan (50) yolcu vagonu bedeli ve masrafları 2 322 650 
Tezgâhlar ve yedekleriyle santralların masrafları 1 768 809 21 284 435 

Masraf tutarı 25 000 000 

3. Servet tezyitleri, tecdit işleri ' : " * ' ' • ' • "* 
Mebani ve tesisler 2 000 000 
Demirbaş tezyidi ' : 1225 000 
100 kilometrelik hattın tecdidi ' 1 000 000 
4 Elektrik santralı işleri 200 000 
Liman ve iskelelerde yapılacak işler • '" " 50 ÖOO 4 475 000 

29 475 000 

3525 sayılı Kanun mucibince 10 milyon isterlinlik krediden İdarece kul
lanılan kısmın itfa ve faiz karşılığı 1 500 000 1 500 000 

30 975 000 

Satmalman demiryolu ve limanları senelik faiz ve itfa karşılıkları 9 550 000 9 550 000 
1715 sayılı Kanunun 8 nci maddesi gereğince Cumhuriyet Merkez Ban
kasına verilecek amortismanlar karşılığı 1 782 178 1 782 178 

Genel toplam "* 42 307 178 

Şu suretle Demiryolları İdaresi İşletme haricindeki ödemeler için (42 307 178) lira fevkalâ
de masraf yapmak zorunda bulunmakta ve bunların tutarı bütçe tutarının % 23,52 sini bulmak
ladır. Bu nispet bir demiryolu işletmesi için ağırbir malî külfeti göstermektedir. 

Bilhassa hem satmalman yabancı demiryollarının satınalma bedellerinin ödenmesi ve hem de 
devamlı bir surette artan nakil ihtiyaçlarını karşılamak maksadiyle mühim bir kalkınma mas
raflarının iktihamı çok güç bir malî mesele addedilmesi yerinde olur. 

B - Muharrik ve müteharrik edevat parkında vukuu muhtemel tahavvüller 

Derpiş edilmekte olan mubayaalara ve ömürlerini doldurmuş addedilecekleri için yapılan he* 
saplara göre, muharrik ve müteharrik edevat parkı muhtemel olarak aşağıdaki şekilde bir değişik
liğe uğrıyacaktır: 
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1948 

Vasıtaların cinsi 

Buharlı lokomotifler 
Mazotlu işliyen lokomotifler 
Manevra nuıkinalan 
Yolcu vagonları 
Otomotris ve otoraylar 
Furgonlar 
Yük vagonları 

1947 sonunda 
mevcut sayısı 

623 
24 
87 

852 
28 

291 
12 167 

Artış sayısı 

91 

50 

323 
1 831 

Eksiliş sayısı 

18 
18 

sonunda muhte
mel mecvut sayısı 

714 
24 
87 

902 
28 

612 
13 980 

Lokomotiflerden tabiî ömürlerini bitiripte • hizmetten çıkarılması zaruri bulunanların adedinin 
tâyini meselesi önümüzdeki yıl trafik kefaletine bağlı bulunmaktadır. 

TT - Normal işletme giderleri 

A) Personel giderleri 

Lira Tutarı 

36 255 388 

30 598 236 

Genel Genel masrafa 
toplam Nispeti % de 

20,14 

16,99 

1. İşletme personel ücret ve gündelikleri 
2. işletme bünyesine dâhil fer'i teşekkülle

rin memurları 
3. Personele ait çeşitli tâli ücretler ve yar

dımlar : 
a) Mesken tazminatı 558 000 
b) Munzam ücretler, harcırahlar, yakacak 

zammı 2 555 000 
e) Çocuk zammı 7 000 000 
d) Doğum yardımı 600 000 
e) Ölüm yardımı 80 000 
f) Emekli kesen ekleriyle maluliyet karşılığı 3 250 000 
g) İkramiyeler • 150 000 
h) Giyim eşyası 1 718 315 
i) Sağlık yardımı 1 900 000 

j) İş kazaları ve meslek hastalıkları sigorta 
primleri 750 000 

k) İdaremizden çıkarılanlara ve kazaya uğrı-
yani ava verilen tazminat 20 000 18 581 313 10,32 

Toplam, ve genel masraf nispeti 85 434 939 47,45 
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B) Müstehlek masraflar 

1. Matbu evrak ve kırtasiye 254 867 
2. Tenvir ve teshin 682 441 
3. Gar ve istasyonlarla limanların ve depo

ların müstehlek malzemesi 2 727 070 
4. Lokomotifler ve diğer vasıtaların mahru

katı 20 285 639 
5. Lokomotifler ve diğer vasıtaların yağ ve . , • • • • • - < • • 

sair masrafları 2 045 750 
6. Merkez dairelerinin müstehlek malzeme 

masrafları 196 200 26 191 967 14,55 

C) Bakım masrafları 

1. Demiryol tesisatının bakımı 9 019 435 
2. Muharrik ve müteharrik edevat ve de- < . , „ * . . 

mirbaşlarm bakımı 9 907 360 
3. Limanlar ve liman vasıtalarının bekası 4 300 000 
4. Tarım işleri 211 888 23 437 683 12,99 

d) Yönetim giderleri 1 519 653 
e) öğretim giderleri 1 016 580 
f) Demiryolları Birlikleri ve takas büroları 

yönetim ve temsil giderleri 47 000 
g) Eski yıllar borçlan 45 000 2 628 233 52 257 883 29.03 

137 692 822 

Bütçe gider kısmı gerekçesi 

B. : 1 - M. : l — Daimî memur ve hizmetliler 
1947 ödeneği 
1948 için teklif 
Artış 

32 976 078 
35 919 224 
2 943 146 

Sebepleri: Bu tertibe konulan ödenek; Bütçe Kanununa bağlı (C) işaretli cetvelde memuriyet 
unvanları ile derece ve adedleri yazılı olan daimî memur ve hizmetlilere 1948 yılı zarfında ''denmesi 
gereken ücret, kademe zammı karşılığını teşkil etmektedir. 

Geçen yıla nazaran ödenek miktarında görülen artış, katar personeli kadrosuna yapılan ilâvelerden 
ileri gelmektedir. 1947 yılında kabul buyurul?ıı 16 101 aded kadrodan bütçenin ihzarı ânında büro 
hizmetlerine ait olan münhaller çıkarıldıktan sonra yapılan arıtırına neticesinde bu yıl için. 627 faz-
lasiyle 16 728 aded olarak teklif olunmuştur Bu lüzum ve zaruret, önümüzdeki yıl edevet parkımıza 
girecek yeni lokomotiflerle daha çok tren tahrik edileceğinden ve geçen senelere nazaran üç milyon 
daha fazla tren kilometre yapılacağından katarlarda çalıştırılacak personele tabiî ola:-ak iiiîsıl olacak 
ihtiyaçtan doğmaktadır. Artırılan kadro adedine göre hesap ve tesbit edilmesi icabetleri üeıet tu
tarları teklif olunan ödenek miktarlar!t,dan daha fazla bulunmakta ise de yeniden hi/raete alına
cak personelin 1948 yılı içinde muhtelif tarihlerde görevlerine başlattırılacağı düşünülerek ödenek 
daha noksan hesap ve teklif olunmuştur. Adedleri artırılan katar personelinin 1947 kadroları ile 
1948 teklifleri ve artış miktarları aşağıda arzedilmiştir: 
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Görevin çeşidi 

Makinistler (mezun 
Depo şefleri 
Ateşçiler 
Gardvagonlar 
Revizör yardımcısı 
Lâvajcı 

ateşçi dâhil) 

Tren muayene memurları 
Şeftrenler 
Hareket memurları 
Kondüktörler 
Gardfrenler 
Makasçılar 
Hamallar 

- ; - , 

1947 
Aded 

1134 
28 

1272 
467 
119 
62 
50 

466 
615 
906 
993 

1547 
151 

7810 

1948 
Aded 

1146 
48 

1330 
500 
135 
80 
50 

484 
768 
980 

1160 
1580 
200 

8461 

Artış 
Aded 

12 
20 
58 
33 
16 
18 
— 
18 

153 
74 

167 
9 0 

49 

651 

• B. : 1 - M. : 2 — Geçici tazminat 
1947 ödeneği -. 558 000 
1948 için teklif : 558 000 

Sel)epleri: 2847 sayılı Kanunun 5 nci maddesi hükümlerine göre Ankara'da ikamet etmekte olan 
memur ve hizmetlilerin kadro ve derecelerine ve 1947 yılının altı aylık liilî sarfiyatına göre hesap 
edilmiştir, < 

B. : 1 - M. : 3 — Geçici memur ve hizmetliler 
^ 1947 ödeneği : 45 000 "̂~" 

1948 için teklif : 45 000 

Sebepleri : Tasarruf mülâhazaları ile İşletme kadrosu daima normal ihtiyaca göre tesbit edil
mekte olduğundan, trafiğin arttığı mevsimlerde teknik servis işlerinin mevcut memur ve hizmetlilerle 
yürütülmesi mümkün olamamaktadır. Bu itibarla ve zaruri hallerde geçici memur ve hizmetlilerin 
hizmete alınmasına lüzum hâsıl olmakta bulunduğundan bunların ücret ve gündelikleri bu tertipte 
geçen yılın aynı olarak teklif edilmektedir. 

B. : 1 - M. : 4 2847 ve 3173 sayılı kanunlara bağlı olmıyan hizmetliler 
1947 ödeneği : 74 520 

: ~ • 1948 için teklif : 91 740 
* Artış : 17 220 

Sebepleri : Bütçe Kanununa bağlı (E) işaretli cetvelde vazife, unvan ve ücretleri gösterilen mü
teferrik hizmetlilerin hak edişleri bu tertipten verilmektedir. 

Geçen yıla nazaran ödenekte görülecek artış; Genel Müdürlük için görülen lüzum üzerine bir 
steno ve bir yabancı dil daktilosu ile bir daktilo ve her yıl daimî kadroda yer alan hastane aşçı
larından beşinin kadrosunun indirilerek buraya ilâve edilmiş ve daktilo ücretlerinde cüzi artışlar 
yapılmış olmasından ileri gelmektedir. 

B. : 1 - M. : 5 — Temsil ödeneği 
/ 1947 ödeneği : — 

1948 için teklif : 2 100 

Sebepleri : 5027 sayılı Kanun hükümleri gereğince Bakanlar Kurulu karariyle tesbit olunan 
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miktar dâhilinde Genel Müdüre her ay verilmesi icabeden 175 lira temsil ödeneği karşılığı olarak 
1 nci bölüme eklenen ayrı bir maddede 2 100 lira teklif olunmaktadır. 

1947 yılı için de, kanununa göre kanunun meriyeti tarihine nazaran on aylık karşılığı olarak 
1 750 lira ödenek aktarılmıştır. 

B. : 2 — W inek] i, dul ve yetim aylıkları 
1947 ödeneği 2 500 
1948 için teklif : 3 500 
Artış : 1 000 

Sebepleri : İdare bütçesinden ödenmekte olan c mekli, dul ve yetim aylıklarına 4992 sayılı Ka
nunla yapılan fevkalâde zamlar dolayısiyle alman ödenek yetişmemiş olduğundan 5091 sayılı Ka
nunla 1 000 liralık bir münakale yapılmasına lüzum hâsıl olmuştur. Bu sebeple 1948 yılı için de 1 000 
lira fazla ödenek teklif olunmuştur. 

B. : 3 - M. : 1 — 5000 sayılı Kanun gereğince ödenecek çocuk zamları 
1947 ödeneği : 6 972 000 
1948 için teklif : 7 000 000 
Artış 28 000 

Sebepleri : İdarenin daimî memur ve hizmetlilerine 5000 sayılı Kanun gereğince verilmekte olan* 
çocuk zamları bu tertipten ödenmekte olup ücretlerini gider tertiplerinden almakta olan memur ve 
hizmetliler de dâhil olduğu halde adedi (35 251) i bulan kadro mevcuduna nazaran ortalama olarak 
çocuk nispeti 1,67 den hesaplanmış ve verilmesi icabeden bu nevi munzam ücret miktarı 7 ,062 380 
lira tesbit olunmuş ise de yapılması muhtemel tasarruflar ve 1947 yılının altı aylık fiilî sarfiyatı 
gözönüne alınarak 7 000 000 lira teklif olunmuştur. 

B. : 3 - M. :2 — 4178 sayılı Kanun gereğince ödenecek yakacak zammı 
1947 ödeneği : 163 850 
1948 için teklif : 150 000 
Eksiliş : 13 850 

Sebepleri : 1500 ve daha yukarı rakımlı mahallerde sürekli görevlerde bulunan memur ve hizmet
lilere verilmekte olan yakacak zammı karşılığı 1947 yılının altı aylık fiilî sarfiyatına nazaran hesap 
ve teklif olunmuştur. 

B .: 3 - M. : 3 — Doğum yardımı 
1947 ödeneği : 400 000 ~ 
1948 için teklif : 600 000 
Artış : 200 000 

Sebepleri : 4620 sayılı Kanun gereğince yapılmakta olan doğum yardımları, fiilî sarfiyatın gös
terdiği neticeler gözönüne alınarak 200 000 lira artırılmış olarak teklif edilmiştir. 

B. : 3 - M. : 4 —f ölüm yardımı 
1947 ödeneği : 50 000 • 
1948 için teklif : 80 000 
Artış : 30 000 

Sebepleri : 1947 yılının altı ay zarfında, fiilî tediyelerin verdiği neticeye göre bu tertip için 
geçen yıl kabul buyurulan ödeneğin yetişmiyeeeği anlaşılmış olduğundan 30 000 lira fazlasiyle teklif 
olunmaktadır. 
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B. : 8 - M. : 5 — Sağlık yardımı 

1947 ödeneği : 1 417 000 
1948 için teklif : 1 900 000 
Artış 488 000 

Sebepleri : Sanat Çırak Okulunun lağvı dolayısiyle okul binası hastane haline ifrağ edilmiş ve 
1948 yılında Eskişehir Hastanesinin yatak adedinin artırılması bu suretle imkân dâhiline alınmış 
bulunmaktadır. Gerek artacak yatak adedine göre hastane masraflarını ve gerekse şimdi piyasaya 
mebzuleıı arzedilen ve daha evvelki senelerde tedarik edilemiyeıı ilâçların bedellerini karşılamak 
üzere bu tertibe geçen seneye nazaran 483 000 lira fazla bir ödenek istenmektedir. 

Buna mukabil memur ve hizmetlilerden alınmakta olan sıhhiye aidatının 100 lira ve daha aşağı ücret 
alanlardan ikişer lira, 100 liradan yukarı olan memur ve hizmetlilerden de üçer lira alınmak su
retiyle yılda 1 208 712 lira bir gelir elde edilleceği hesabedilerek gelir bütçemizin çeşitli gelir kıs
mında derpiş edilmiş bulunmaktadır. 

B. : 8 - JV1. ()'— 2454 sayılı Kanun gereğince verilecek emekli keseneği ile maluliyet karşılığı 
1947 ödeneği : 2 200 000 
1948 için teklif : 8 250 000 
Artış : 1 050 000 

Sebepleri : İdarenin daimî ve müseccel memur ve hizmetliler ücret ve gündeliklerinden % 5 
nisptinde kesilmekte olan tekaüt aidatının muadili ile % 1/2 nispetinde maluliyet karşılığı ola
rak tekaüt sandığına ödenmesi ieabeden para miktarı liilî tediyelerin gösterdiği neticeye göre 
geçen yık bu tertibe kabul buyrulaıı ödeneğin kifayet etmiyeceği anlaşılmış ve kadrolarda vâki 
artışlar da gözönüne alınarak önümüzdeki yıl için 1 050 000 lira fazlasiyle ödenek teklif olun
muştur. 

B. : 3 - M. : 7 — Memur ve hizmetlilere verilecek giyecek eşyası karşılığı 
1947 ödeneği : 1 778 056 
1948 için teklif : 1 718 315 
Eksiliş 54 741 

Sebepleri: İdarenin bu yıl kabul ve tanzim eylediği yeni elbise talimatnamesi hükümleri gere
ğince resmî elbise giymeğe mecbur tutulmuş olan memur ve hizmetlilerine verilecek elbise, kas
ket, ayakkabı, palto bedelleri bu tertibe konulan ödenekten karşılanmaktadır. Geçen yıla nazaran 
görülen eksiliş, işçilerin iş yerlerinde giyecekleri tulumları demirbaş eşya olarak ayrılmış olması 
itibariyle bunların karşılığının bu tertipten çıkarılmış olmasından ileri gelmektedir. Giyecek eş
yası idarenin Dikimevi atelyesinde imal olunmaktadır. Teklif olunan ödenek kadrolara göre bilhe-
sap tesbit olunmuştur. 

Ne kadar personele ne cins giyim eşyası verileceği ve bunların tutarları aşağıda arzedilnıiştir. 

Oinci 

Serj elbise 
lâcivert şayak elbise 
Gri şayak elbise 
Köylü tipi elbise 
Kastor palto 

Adedi 

4819 
4587 
2805 
1770 
7771 Üçte biri 

Beher' 
f'iat 

05 
42 
45 
59 
51 

inin 
1 

Lira 
» 
» 
» 

Tutarı 
Lira 

547 235 
192 654 
126 225 
104 430 
132 107 

Açıklama 

Üç senede bir palto ve-
rildiği için üçte biri 
alındı. 

( S. Sayısı : 15 ) 



Şayak palto 

İskarpin 
Postal 

— • 

8040 Yarısı 

8256 
9620 

11 — 

48 

23 
23 

» 

» 
» 

192 960 

189 888 
221 260 

İki senede bir palto ve
rildiği için yarısı alındı 

Kara personeli giyim eşyası toplam 

Deniz s.erj elbiseleri kasketiyle 
beraber 
Deniz şayak elbiseleri kasketiyle 
beraber 
Deniz kastor paltoları 

Deniz şayak paltoları 

44 82 Lira 

68 44 » 
44 Üçte biri -Tl » 

İskarpin 
Postal 

B. : 4 - M. : 1 

68 Yarısı 

44 
68 

4S 

2;'. 

706 759 

3 608 

2.992 
748 Üç. senede bir palto ve

rildiği için üçte biri alın
dı. 

1 632 İki senede bir palto ve
rildiği için yarısı alındı. 

1 012 
1 564 

Geır-l t o].) lan 1 718 315 

— 2847 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince verilecek tazminat, ödenek ve tâ
li ücretler 

1947 ödeneği 
1948 için teklif 
Artış 

1 562 000 
1 700 000 

138 000 

Sebepleri: İdare personeline türlü namlarla verilmekte olan munzam ücretlerde ahiren tah
sisatlar nizamnamesinde yapılan değişiklik neticesinde artma olacağı ve ayrıca bu sene geçen 
seneye nazaran fazla olarak yapılacağı ümidedilen 3 000 000 tren kilometre sebebiyle kilometre 
tazminatı ve diğer tediyelerde de fazlalık vukubulacağı gözönüne alınarak bu tertip için 138 000 
lira fazla ödenek teklif olunmuştur. 

B. : 4 - M. : 2 — İdare hizmetinden çıkarılanlara ve kazaya uğrayanlara, veya ailelerine tüzük 
gereğince verilecek tazminat 
1947 ödeneği : 20 000 

• 1948 için teklif : 20 000 

Sebepleri: Bu tertip için 1947 yılının aynı ödenek teklif edilmektedir. Filhakika 1947 yılı 
sarfiyatı, yapılan memur tasfiyeleri sebebiyle daha ziyade olmuş ve bunu karşılamak üzere aynı 
bölümün 1 nci maddesinden bu maddeye aktarma yapılmış ise de 1948 yılı için 20 000 lira kifa
yet edecektir. 

B. : 5 - M. : 1 — Memur ve hizmetlilere verilecek ikramiye 
1947 Ödeneği : 100 000 
1948 için teklif : 100 000 

Sebepleri : İkramiye talimatnamesi gereğince memu • ve hizmetlilere verilecek ikramiye karşılı
ğı olarak geçen sene verilmiş olan ödenek aynen teklif ok; ımuştur. 
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I). : 5 - M. : 2 —• Kömür tasarruf ikramiyesi 

1047 ödeneği : 20 000 
1948 için teklif : 50 000 
Artış : 30 000 

Sebepleri : Kömür istihlâkinde bir tasarruf .sağlanmasını teşvik maksadiyle İdarece tatbik edil
mekte olan kömür tasarruf ikramiyesi talimatnamesi hükümlerine göre lokomotif personeline ve
rilen ikramiyeler bu tertipten karşılanmaktadır. 1947 yılında bu tarzda bir tedbirden çok iyi ne
ticeler alınmış ve tasarruf da temin edilmiş olduğundan önümüzdeki yıl 733 000 tonluk kömür 
sarfiyatında personelin daha iktisadi hareket edecekleri umulmaktadır. Yapılan tasarruf nispetin
de ikramiye tediyeleri de artacağından geçen yıldan 30 000 lira fazla bir ödenek istenmektedir. 

B. : 6 - M. : 1 — Öteberi giderleri 
1947 ödeneği : 150 000 
1948 için teklif : 150 000 

Sebepleri : Bütçenin çeşitli öteberi giderlerini karşılamak üzere bu tertibe geçen yılın aynı ola
rak ödenek istenmektedir. 

1). : 6 - M. : 2 — Düşünülmiyen giderler 
1947 ödeneği : 5 000 
1948 için teklif : 5 000 

Sebepleri : Bütçenin hazırlandığı sırada düşünül miy en ve bütçe yılı içinde belirmesi muhtemel 
bulunan giderleri ve Muhasebei Umumiye Kanununun 39 ncu maddesi gereğince mahkeme ilâmına 
bağlı borçların ilgili tertibinde ödenek bulunmaması veya bu tertiplere aktarma yapılması müm
kün olaınıyan hallerde ödenmesi zaruri borçları karşılamak üzere geçen yılın aynı olarak teklif 
olunmaktadır. 

B. : 6 - M. : 3 —• Temsil giderleri 
1947 ödeneği : 1 500 
1948 için teklif : 1 500 

Sebepleri : Bu tertip için teklif olunan ödenek geçen yılın aynıdır. 

B. : 6 - M. : 4 — Binalar kira karşılığı 
1947 ödeneği : 25 000 
1948 için teklif : 25 000 

Sebepleri : Büro ve hizmetevi olarak kiralanmasına lüzum görülen binaların kira karşılığını teş
kil eyliyen bu tertibe dâhil ödenek geçen yılın aynı olarak teklif edilmektedir. 

B. : 6 - M. : 5 — Pasif korunma giderleri 
1947 ödeneği : 1 
1948 için teklif : l 

Sebepleri : Bu tertip için halen ödenek teklif edilmem üş bulunmakta olup, yalnız tertibin mu
hafazası için bir lira konulmuştur. 

B. : 6 - M. : fi ----- Faiz, acyo ve akçe farkları 
1947 ödeneği : 395 000 
1948 için teklif : 320 000 
Uksilüş • 75 000 

Sebepleri : Bütçe Kanunu ile alman salâhiyete dayanılarak bankalardan yapılacak istikrazlarla 
açtırılan câri hesapların ve iskonto ettirilecek bonoların faiz., acyo vesair banka giderlerini karşılamak 
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üzere bu tertibe istenilen ödenek, fiilî masraf gözönüne alınarak 75 000 lira eksik teklif olunmaktadır. 

H. : 0 - M. : 7 — Sigorta ücret ve sermayesi 
1947 ödeneği : 240 000 
1948 için teklif : 240 000 

Sebepleri : idarenin elinde bulunan kıymetler yangın sigortalarının muhtelif esaslarına göre 
kısmen İdarece ve kısmen şirketlerce sigorta edilmekte olduğundan bunun için verilecek primler 
karşılığı olan ödenek geçen yılın aynı olarak istenmektedir. 

B. : 6 - M. : (S -— Uluslararası Demiryolları Kurum ve Kongrelerine katılma giderleri 
1947 ödeneği : 60 000 
1948 için teklif : 50 000 
Eksiliş : 10 000 

Sebepleri : Uluslararası münasebetlerin tesisi için yapılacak Demiryolları Kongrelerine katılma 
giderleri olarak bu tertibe istenilen ödenek geçen yıla nazaran 10 000 lira noksaniyle teklif olun
maktadır. 

B. : 6 - M. : 9 — ilân ücretleri 
1947 ödeneği : 12 000 
1948 için teklif : 12 000 

Sebepleri .-Artırma ve eksiltme mevzularının dışında kalan ilânların giderlerini karşılamak üzere 
bu .tertibe- geçen yılın aynı ödenek istenmektedir. 

I). : 7 - M. : 1 — Posta ve telgraf ücretelri 
1947 ödeneği : 11 621 
1948 için teklif : 16 620 
Artış : 44 999 

Sebepleri : Posta, Telgraf ve Telefon İdaresi tarafından İdare hesabına yapılan posta muame
lelerinden % 50 nispetinde alınmakta olan ücretijr, 5008, 5009 sayılı kanunlar mucibince tam ola
rak tahsil edilmeye başlanmış ve bu sebeple kifayet etmiyeceği anlaşılmış bulunan 1947 yılı için 
5091 sayılı Kanunla 45 000 lira ödenek münakalesine mezuniyet alınmış olduğundan 1948 yılı için 
44 999 lira fazlasiyle ödenek istenmektedir. 

B. : 7 - M. : 2 — Telefon ve başka haberleşme ücret ve giderleri 
1947 ödeneği : 110 000 
1948 için teklif : 150 000 
Artış : 40 000 

Sebepleri : 1947 yılı altı aylık fiilî tediye neticelerine göre geçen yıl bu tertip için alman öde
neğin yetişmiyeceği anlaşılmış olduğundan 40 000 lira fazlasiyle ödenek teklif olunmaktadır. 

B. : 8 -M. : 1 — Sürekli görev yolluğu 
1947 ödeneği : 58 000 
1948 için teklif : 35 000 
Eksiliş : 23 000 

Sebepleri : 1947 yılının altı aylık sarfiyatına nazaran, geçen yıl bu tertip için kabul buyrulmuş 
olan ödenek miktarında tasarruf yapılacağı anlaşılmış bulunduğundan 23 000 lira eksik ödenek 
istenmektedir. 

( S. Sayısı : 15 ) 
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• • :,. -ş 5 y Î * :f t. , B. : 8 - M. : 2 — Geçici görev yolluğu 

1947 ödeneği : 285 000 
1948 için teklif : 250 000 
Eksiliş 35 000 

Sebepleri : Geçici görevlerle muhtelif yerlere gönderilen memur ve hizmetlilere verilmekte olan 
yolluk karşılığı olarak geçen yıl bu tertibe alınmış oJan ödenekten fiilî sarfiyata nazaran tasarruf 
yapılacağı anlaşılmış olduğundan bu yıl için 35 000 lira eksik ödenek teklif olunmaktadır. 

B. : 8 - M. : 3 — Devir ve teftiş yolluğu 
1947 ödeneği : 340 000 
1948 için teklif : 320 ÖO0 
Eksiliş : 20 000 

Sebepleri : İşletme işlerinin devamlı bir surette teftiş ve murakabesini temin için teftiş ve mura
kabe elemanlarına verilmekte olan devir ve teftiş yolluğu bu tertipten karşılanmaktadır. Fiilî sar
fiyata göre geçen yıl alman ödenekte tasarruf yapılacağı anlaşılmış olduğundan 1948 yılı için 20 000 
lira eksik ödenek teklif olunmaktadır. 

B. : 8 - M. : 4 — Yabancı memleketler yolluğu 
1947 ödeneği : 100 000 
1948 için teklif : 100 000 

Sebepleri : Bu maddeye geçen yıl için kabul buyrulan ödeneğin aynı teklif olunmaktadır. 

B. : 9 - M. : 1 — Binaların, muharrik ve müteharrik edevatın aydınlatma, ısıtma, yakacak, yağ ve 
başka müstehlek maddeler giderleri 

1947 ödeneği : 24 062 815 
1948 için teklif : 26 000 000 
Artış : 1 937 185 

Sebepleri : Bu tertip için istenilen ödenek muhtelif servislerce kullanılan binalarda, muharrik 
ve müteharrik edavatta istihlâk edilecek malzeme bedelleri ile bu işlerle ilgili hizmetlerde çalıştırı
lanların elemeği karşılığı olup aşağıda müfredatı gösterilen çeşitli giderlerden terekküp-etmektedir : 

Yol servisi tarafından yapılacak mahrukat masrafı ile su paraları, mo
torlu drezin, drezin ve vagonetlerde kullanılacak muhtelif yağlar, cüruf 
temizlenmesi, tenvir, teshin ve muhtelif bakım giderleri 

1948 yılında 9 500 000 000 ham ton. kilometre yapılacağına ve her ham 
ton kilometre için 75 grem kömür sarf edileceğine göre hesap edilerek lo
komotiflerde ve depolarda sarf çdilecek kömür miktarı sırf Ereğli olmak 
üzere 733 000 ton olarak tesbit edilmiştir. Bu kömürlerin tamamen Ereğ
li olarak temini mümkün olamıyacağvndan muhtelif cins ve evsafta kömür
lerden mürekkep olmak üzere: 

Ton Fiyat 
Ereğli kömürü 590.000 X 26,08 = 15.543.680 
Çeltik > 50.000 X 11 = 550.000 
Linyit » 160.000X 18,38 = 2..940.800 
Mazot 7.000X122,K5= 859.950 

19 894 430 
Yalnız kömür bedeli 19 894 430 liradan ibaaret bulunmaktadır. 

Lira 
809 550 809 550 

( S. Sayısı : 15 ) 
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Ereğli köiriürünün fob fiyatı 23.18 lira ise de bu kömürlerin 310 000 

tonu denizden nakledileceğinden nakil ücreti ve % 10 nakliye resmi ve 
diğer masraflarla birlikte ton maliyeti 26.08 lirayı bulmaktadır. 

Rezidi yağı 2043 X400 =- 817.200 
Sürşof » 352 X900 = 316.800 

Aiimantasyonlarm çeşitli giderleri 
Depoların çeşitli giderleri 
4 elktrik santralı için yapılacak işler karşılığı 

Gar ve istasyonların müstehlek malzeme ihtiyacı 
Limanların müstehlek malzeme ve elemeği karşılığı 
Malzeme servisinin müstehlek malzeme karşılığı 

320 000 
411 000 

500 

438 750 
2 596 070 
200 000 

25 072 800 

731 500 
731 500 

25 804 300 
Merkez ve işletmeler dairelerinin müstehlek malzeme karşılığı 195 700 

26 000. 000 

Geçen yıl kabul buyurulmuş olan ödeneğe nazaran hâsıl olan (1 937 185) liralık fark'•••< bazı•• nevi 
müstehlek maddelerin yetişmemekte olmasından ve fazla tren kilometreye nazaran* tahakkuk edecek 
ham ton kilometre ve kömür sarfiyatını karşılamak zaruretinden ileri germektedir. 

B. : 9 - M : 2 — Demirbaş eşyanın bakımı ve yenilenmesi 
1947 ödeneği . 151 650 
1948 için teklif : 300 000 
Artış : 148 350 

Sebepleri: Demirbaş eşyanın iyi bir halde bulundurulması için yapılması zaruri bakım ve ta
mir işleriyle hizmetten çıkarılacak olanların tebdil masrafı karşılığı olarak teklif olunmaktadır. 

Geçen yıla nazaran görülen artış eskimiş demirbaşların yenilenmesi lüzum ve zaruretinden 
ileri gelmektedir. 

Esasen 1947 yılında ihtiyacı temin etmiyen bu tertibe mevzu ödenek bölüm arasında müna
kale yapılması suretiyle ihtiyaçlar karşılanabilmiştir. 

B. : 9 - M. : 3 -— üst yapının bakımı ve yenilenmesi 
1947 ödeneği : 18 472 329 
1948 için teklif 
Artış 

20 000 000 
1 527 671 

Sebepleri : Vasati yevmiyeleri geçen sene' bütçesinde 225- kuruş hesap edilmiş ise' de • k*â£h gel
memiştir. Ameleye- vasati yevmiye 260 kuruş olarak ödenmekte olduğundan bu senenin bütçesi bu 
miktar üzerinden hesap edilmiştir. 

Tren süratlerinin artması dolayısiyle hattaki noksan balastın sürati artırılan^ mmtakaslfcrda ço
ğaltılması için 1948 senesinde 90 000 m 3 balastfazlasiyle 390 000 m 3 balast yapılkeaği düşü
nülmüştür. Geçen sene tahmin edilen balastın vasati m 3 fiyatı 333 kuruş hesap edilmişse de: tahak
kuk etmemiş ve noksan balast yapılmak suretiyle hizmetten fedakârlık yapılmıştır. Bu sene ha
kiki fiyat olan m 3 ü 400 kuruş üzerinden hesabedilmiştir. 

( S. Sayısı : 15 ) 
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Meslek Okulundan bu sene mezun olan 45 öğrenci için sınıf 11 sürveyyan kadrosu ve emniyeti 

seyrüsefer için lüzumlu olan noksan yol bekçisi için de 53 yol bekçisi kadrosu ilâve edilmiştir. 

Bu kadrolar, kademe zamları, ve yukarda ar&edilen amele yevmiyelerinin 225 kuruş yerine 
260 kuruş olması, balast miktarının 90 000 m 3 fazla olması ve m 3 fiyatının 333 kuruş yerine 40C 
kuruş hesap edilmesi, tahkimat işlerine ehemmiyet verilmesi ve 1947 senesinde yapıhmyan tamir 
işlerinin 1948 de telâfi edilmesi sebepleriyle yukardaki artış husule gelmiştir.' 

1948 senesinde 140 000 travers mubayaa ve enjekte edilecek ve bunun için .2 .100 000 lira sar-
fedilecektir. 

1948 senesinde 100 kın. poz yapılacağı nazarı dikkate alınmıştır. 

Yol sürveyyanı, çavuş, çavuş yardımcısı ve yol bekçisi ücretleri 
Baraj ve tanzim işleri : 
a - Müseccel amele ve drezinör 
b - Muvakkat amele 
îaşe (yukarda çalışacak işçiler için) 
Yol ferş malzemesinin tamir ve tecdidi 
Travers 
Balast ihzarı 
Balast ferş ve nakli 
Yol alât ve edevatının tamiri 
Yarma, debuje temizliği 
Kar siperlerinin tamiri ve kar mücadelesi 
Fevkelâde hâdiseler 
İnşaata verilecek bakım ücretleri 
Poz ve balastı 
Tahkimat 

Elemeği 

3 633 481 

3 710 120 
3 993 538 

250 000 
50 000 

1 560 000 
585 000 
175 000 

1 318 000 
135 000 
200 000 
57 440 

1 000 000 
400 000 

Malzeme 

42 421 
450 000 

2 050 000 

125 000 
200 000 
65 000 

17 067 579 2 932 421 

Genel toplam 20 000 000 

B. : 9 - M. : 4 — Binaların ve başka tesislerin bakımı ve yenilenmesi 
1947 ödeneği 
1948 için teklif 
Artış 

4 690 056 
4 862 150 

172 094 

Sebepleri : Geçen sene bazı mübrem işlere ödenek kâfi gelmediğinden yapılamamıştır. 1948 se
nesine devreden bu işler için 172 094 liralık bir artış teklif edilmiştir. 

Elemeği Malzeme 

Telgraf sürveyyan ve çavuş, amele ücretleri 
Telgraf müstehlek malzemesi 
Telgraf direği tebdili 
Köprüler, geçitler, vagon kantarları, döner köprüler ve sairenin ta

mir ve tecdit masrafı 

347 208 

1 100 000 

140 000 
180 000 

450 000 
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Sel, kaza ve fevkalâde vakayi dolayısiyle tahkim vesait çeşitli mas
raflar 

Sabit .tesisatın tamiri 
Emniyet tesisatının bakım ve yenilenmesi 
İaşe 

Genel toplam 

»Elemeği Malzeme 

300 000 
1 400 000 
230 000 

3 377 208 

400 000 
230 000 
'84 942 

İ 48*1942 

4.862.150 

B. : 9 - M. : 5 — Muharrik ve müteharrik edevatın, bakım ve yenilenmesi 
1947 ödeneği : 23 534 970 
1948 için teklif : 24 000 000 
Artış : 465 030 

Sebepleri : 1946 ve 1947 yıllarında olduğu gibi 1948 yılında da tren kilometreşiyle lokomotif 
kilometresi arasındaki nispetin 0, 50 olacağı tahmin edilmiştir, 

1948 yılında 25 milyon tren kilometre yapılacağına göre 25 000 000 X l,50-*?:-3^S00'.<60ft.loko-
kilometresine tekabül etmektedir. Büyük ve orta tamir, göerecek lokomotifler iğin ortalama 62 000 
kilometre kabul edildiğine göre 37 500 000 / 62 000 = 600 aded lokomotif, 1000 aded yolcu ve 
servis vagonu ile 6 500 aded yük vagonunun tamirleri yapılmış olacaktır. Malzeme fiyatlarının 
yükselmesi ve 5000 sayılı kanun gereğince işçi ücretlerine yapılan zam dolayısiyle 1947 yılının ilk 
5 aylık sarfiyatına nazaran lokomotiflerin ağır, büyük ve orta tamirinin masrafı ortalama olarak 
10 700 lira elemeği, 7 100 lira malzeme olmak üzere 17 500 lira yolcu vagonlarının 1200 lira 
elemeği, 600 lira malzeme ki, 1 800 lira, yük vagonları 200 lira elemeği, 228 lira malzeme olmak 
üzere 428 lirayı bulmakta olduğundan bu madde için: 

Elemeği Malzeme iaşe Toplam 

600 aded lokomotifin tamiri 
1000 yolcu vagonu büyük tamiri 
6500 aded yük vagonu büyük tamiri 
Mudanya - Bursa hattı lokomotif ve vagon tamiri 
M otöıiti vagonların tamiri 
Lokomotif ve vagonlarda bulunan elektrik tesisatı 
tamiri 
Atelye ve depolarda lokomotiflerin cari tamiratı 
Atelye ve depolarda yolcu vagonlarının cari ta
miratı 
Atelye ve depolarda yük vagonlarının cari ta
miratı 
Depoların müteferrik masrafları 
İşçilerin iaşe masrafı 

Genel toplam 
lira ödeneğe ihtiyaç vardır. 

6 240 000 
1 200 000 
1. 300 000 

52 000 
150 000 

70 000 
3 087 000 
618 000 

750 000 
1 325 000 

14 792 000 

4 260 000 
600 000 

1 482 000 
15 000 
100 000 

20 000 
913 000 
462 000 

200 000 
261 000 

8 313 000 

895 000 

895 000 

10 500 000 
1 800 000 
2'782 000 

67 000 
250̂ 000 

90 000 
4 000 000 
1 080 000 

950 000 
1 586 000 
895 000 

24 000 000 

(S. Sayan: 15) 
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B. : 9 - M. : 6 — Bütün deniz tesislerinin bakımı ve yemlenmesi 

1947 ödeneği 
1948 için teklif 
Eksiliş 

795 730 
750 000 
45 750 

Sebepleri: a) Elemeğinde; 1947 senesi fiilî sarfiyatında görülen eksilmeye göre 113 700 lira 
eksiliş; 

b) Gereçte; 1947 de mağaza stokundan sarf edilmiş olması sebebiyle 1948 için 68 500 lira ar
tış; 

c) İaşede; 1947 senesinde fiilî sarfiyata nazaran kifayet etmediğinden 3 000 lira artış; 
Kabul edilmiştir. 

B. : 9 - M. : 7 — Liman ve rıhtım ve tesislerinin bakımı ve yenilenmesi 
1947 ödeneği 
1948 için teklif 
Artış 

430 000 
450 000 
20 000 

Sebepleri: a) Elemeğinde; geçen seneki sarfiyata göre 35 000 lira eksiliş, 
b) Gereçte; Haydarpaşa silo bantlarının 450 metresinin tecdidi ve Samsun'un ve tütün 

iskelelerinin temdidi malzemesi için 55 000 lira artış, 
Kabul edilmiştir. 

B. : 9 - M. : 8 — Fidanlıklar ve Tarım işleri ücret ve giderleri 
1947 ödeneği : 300 000 
1948 için teklif : 400 000 
Artış : 100 000 

Sebepleri : Amele vasati yevmiyeleri geçen sene 225 kuruş kabul edilerek 300 000 lira hesabedil-
miştir. Hakiki amele vasati yevmiyeleri 260 kuruş olduğundan amele adedini tenkis zarureti hâsıl 
olmuş ve bazı işler 1948 senesine tehir olunmuştur. Amele vasati yevmiye farkı da nazarı dikkate 
alınarak 1948 bütçesine bu bölüm maddeden 100 000 lira artış teklif edilmiştir. 

Elemeği Malzeme 

Fidanlıklar, tarım işleri ücret ve giderleri : 
Sürveyyan, çavuş, bahçıvan, çavuş yardımcısı, uzman amele ve amele 
ücretleri 188 112 
Bakım, için muvakkat amele 193 066 
Fidanlık ve tarım işleri için lüzumlu müstehlek malzeme 18 822 

Toplam 381 178 ' 18 822 

Genel toplam 400 000 

B. : 9 - M. : 9 — Bilet Basımevi ücret, gündelik ve giderleri 
1947 ödeneği : 29 427 
1948 için teklif : 26 000 
Eksiliş : 3 427 

Sebepleri : Bilet Basımevinde çalışan işçüerin elemekleri vesaire karşılığını teşkil eyliyen gider
ler aşağıda müfredatı gösterildiği üzere 26 000 liradan ibaret olacağı anlaşılmış olduğundan bu ter-
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tibe geçen yıla nazaran 3 427 lira eksik ödenek istenmektedir. 
Teklif olunan kadrosuna nazaran 11 aded işçinin ücreti 22 380 
işçilerin iaşe masrafı 1 287 
Müteferrik malzeme 2 333 

Toplam 26 000 

B. : 9 - M. : 10 — Basılı kâğıt, kırtasiye ve dergi karşılığı 
1947 ödeneği 750 000 
1948 için teklif : 600 000 
Eksiliş : 150 000 

Sebepleri : idarenin izmir'de bulunan Basımevi kadrosu ücret ve gündelikleri ile iaşe giderleri 
bu tertipten ödenmektedir. P. T. T. idaresine aitkâğıtlarda idare Basımevinde basılmakta ve bunun 
için sarfolunan işçi elemekleri geri alınmakta olduğundan bu masrafa tekabül eden miktar ödenek
ten indirilmiştir. Bu itibarla istenilen ödenek 150 000 lira eksik bulunmaktadır. 

B. : 10 — Yükleme ve boşaltma ücret ve giderleri 
1947 ödeneği : 3 100 000 
1948 için teklif : 3 100 000 

Sebepleri : İdarece, istasyon ve ambarlarda, limanlarda yaptırılmakta olan yükleme ve boşaltma 
ücret ve giderleri bu tertipten karşılanmakta olup bu tertip için de 1947 yılının aynı olarak 3 100 000 
lira teklif edilmiştir. 

B. : 11 - M. : 1 — Çeşitli demirbaşlar çoğaltılması 
1947 ödeneği : 933 150 
1948 için teklif : 1 225 000 
Artış : 291 850 

Sebepleri : Önümüzdeki yıl içinde tedarik ve mubayaası zaruri bulunan baraj makinesi ile diğer 
bazı nevi demirbaş maddelerin bedelini karşılamak üzere bu yıl 291 850 lira fazla bir ödenek teklif 
olunmaktadır. 

B. : 11 - M. : 2 — Türlü yeni yapılar, tesisler karsılıklariyle arazi ve mülk satmalma ve kamulaştırma 
bedelleri (Fidanlıklar dâhil) 

1947 ödeneği : 3 400 000 
1948 için teklif : 2 000 000 
Eksiliş : 1 400 000 

Sebepleri : Bütçe vaziyeti müsait olmadığından önümüzdeki sene yeni bir işe başlanmaması esas 
kabul edilmiş olup ancak 1947 yılında başlanmış işlerin ikmali için 2 000 000 lira teklif edilmiştir. 
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1948 senesine devredilecek işler : 

Karaköy su tasfiye tesisatı 
izmir istasyon tevsiatı 
Maltepe iskelesi 
Sapanca su hazinesinin terfii 
Tuzla istasyonunun tevsii 
Eskipazar su tasfiye tesisatı 
Alibey su tasfiye tesisatı 
Sivas su tasfiye tesisatı 
Tercan su tasfiye tesisatı 
Yolçatı su tasfiye tesisatı 
Ulukışla su tasfiye tesisatı 
Uşak su tasfiye tesisatı 
Afyon su tasfiye tesisatı 
Alaşehir, Halkapınar su tasfiye tesisatı 
Çerkezköyü hareket memuru loj 
Eskişehir su tasfiye tesisatı 
Sivas Döküm, Donatım Fabrikası 
Cebeci lojmanları ikmal inşaatı 
Yeşilköy - Çekmece ikinci yol 
Ankara Hastanesi 
Mamak - Üreğil istasyonları ikmali 
Çatalağzı San-tral istasyonu binası 
Adapazarı Vagon Atelyesi istimlâki 
Adapazar hizmet binaları istimlâki 
Geyve istimlâk işi 
Adana » » 
Irmak » » 

Toplam 

Lira 

30 000 
100 000 
20 000 
20 000 

5 000 
25 000' 
12 000 
50 000 
30 000 
25 000 
12 000 
30 000 
50 000 
30 000 
10 000 
50 000 

750 000 
90 000 
80 000 

100 000 
100 000 
100 000 
200 000 
50 000 
10 000 

1 000 
20 000 

2 000 000 

B. : 12 - K. ; 1 —- Transit vagonlarının tatil, tazmin ve onarma ücreti ve kiralanacak vagon ve lo
komotiflerle deniz taşıtlarının kira ve onarma karşılık ve giderleri 

1947 ödeneği : 1 015 000 
1948 için teklif : 250 000 
EksiMg : 765 000 

Sebepleri: Komşu demiryolları idarelerinden transit suretiyle Devlet hatlaruıa geçen vagonların tatil, 
tazmin ve onarma ücretleri ile kiralanmış olan lokomotif ve diğer vasıtaların kiralarına karşılık ola
rak bu tertibe teklif edilmekte olan ödeneğin yeteceği anlaşılmış olduğundan geçen yıl kabul Duyurul
muş olan ödenekten 765 000 lira eksiltilmiştir. 

B. ^ 12 - M. : 2 — Semplon ekspresi açığının Türkiye payı 
1947 ödeneği : 1 
1948 için teklif : 1 

Sebepleri : 1948 yılında bu tertipten bir ödeme yapılacağı tahmin edilmemektedir. Bu sebeple 
1947 de olduğu gibi 1948 yılı için de ödenek teklif edilmemiş ve yalnız tertibin muhafazası için bir 
lira konulmuştur. 

(S. Sayası: 151 
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B. : 12 - M. : 3 — Komşu demiryollarına verilen ^ödövansla* 

1947 ödeneği : 12 000' 
1948 için teklif : 12 000' 

Sebepleri: Pityon - Svilengrad hattı, Cenup demiryolları ve diğer mücavir hatlarla aramız
daki komşuluk münasebetleri dolayısiyle hükümleri • halert yürürffifete buhinan anlaşmaları gere
ğince verilmekte olan paraların karşılığı olarak istenilmekte olup teklif 194T yıhnttr aynıdır. 

B. : 12 - M. : 4 — Demiryolları birlikleri ve takas büroları yönetim ve temsil giderleri. 
1947 ödeneği : 35 000 
1948 için teklif : 35 000 

Sebepleri: Milletlerarası Demiryolu münasebetlerinden1 doğan borç ve alacakların takas ve 
mahsubunu yapan muhtelif takas ofislerince çıkarılacak borçları karşılamak üzere bu*tertibe ge
çen yılın aynı olarak ödenek teklif edilmektedir 

B. : 13 - M. : 1 — Gelir getiren mülklerin resim ve vergileri 
1947 ödeneği : 10 000 

1948 için teklif : 10 000 

Sebepleri: İrat getiren idare emlâkinin resim ve vergilerini karşılamak üzere bu tertibe geçen" 
yılın aynı ödenek istenmektedir. 

B. : 13 - M. : 2 — Kazalar neticesinde husule gelen her türlü zarar ve ziyan karşılıkları ile ölen
lerin vârislerine, malûl kalanlara, gerek taşıma sırasında ve ' gerekse emanet odalarına verildik

ten sonra hasar ve zıyaa uğrıyan eşya sahiplerine verilecek tazminat 
1947 ödeneği : 165 00CH' 

1948 için teklif : 180 000 i 
Artış : 15 00O 

Sebepleri: Kazalar neticesinde ölenlerin vârislerine ve malûl kalaa:lai'aj verilmekte, olan beş. 
yüz lira nispetindeki tazminatın artırılması düşünülmüş ve bunu teminen nizamnamede değişik
lik derpiş edilmiş bulunduğundan gerek bunları karşılamak ve gerekse diğer zıya ve hasar be
dellerini vaktinde ödiyebilmek üzere yeter derecede ödenek teklif olunmuştur. 

B. : 13 - M. : 3 — Geri verilecek .paralar ve kesenek 
1947 ödeneği : 18 000 

194a için teklif : 18 000 

Sebepleri: Evvelki yıllarda işletme geliri olarak i ra t kaydedilmiş olupta geri verihnesi icab-
eden paralar bu tertipten karşılanmakta olup geçen yılın aynı olarak ödenek teklif olunmakta-
drr.-

B. : 14 - M. : 1 — Ücret ve gündelikler 
1947 ödeneği : 196 605 

1948 için teklif : 193 824 
Eksiliş : 2 781 k 

Sebepleri : Bu tertibe konulan ödenek kadrolaşma nazaran bilhesap tutarlarıdır. 

Kadroların tutarı aynen teklif ve adedte de bir kişilik tasarruf temin* edilmiş'bulunduğuna' 
göre bu noksanlık husule gelmiştir. 
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B. : 14 - M. : 2 — Başka genel giderleri 

1947 ödeneği 
1948 için teklif 
Artış 

474 598 
500 000 
25 402 

Sebepleri : Transit servisi için ihalesi yapılmış olan garaj ve atelye binası inşaatı 1948 yılın
da bitmiş olacağından 74 aded kamyon ve otobüsün tamirleri yapılacaktır. Ayrıca yeni yapılmış 
olan bu atelyenin takımları da yeniden satın alınarak tamamlanacağından bu servis ihtiyacı için: 

Lira 

Elemeği 
Müteferrik masraflar (kilometre tazminatı, harcırah ve saire gibi) 
İşçilerin iaşe masrafı 
Yakıt melzemesi (benzin, motorin v. s.) 

Demirbaş çoğaltlması ve tebdili 
Onarma malzemesi 

135 000 
15 000 
5 265 
91 000 
66 000 

187 735 

Genel toplam 500 000 
Liraya ihtiyaç vardır. 

B. : 15 - M. : — Satmalman deıniryol ve limanların senelik faiz ve itfa karşılıkları ve başka 
giderleri 

1947 ödeneği : 9 700 000 
1948 için teklif : 9 550 000 
Eksiliş : 150 000 

Sebepleri : Hususi kanunları gereğince satmalmmış olan demiryollar ve limanları satınalma 
mukaveleleri gereğince önümüzdeki yıl ödenmesi icabeden taksitler tutarı aşağıda gösterilmiştir. 
Ecnebi paraları rayicinde görülen tahavvül sebebiyle bu yıl için istenilen ödenek geçen yıla na
zaran 150 000 lira eksik bulunmaktadır. 

Ecnebi parası Kur 
Türk lirası 

muadili 

Anadolu 
Mersin - Adana 
Haydarpaşa 
Şark Demiryolları 

Aydın hattı Sterlin 
İzmir - kasaba hattı erken ödeme taksiti 

re Fr. 
» 
» 
» 

8 677 301.04 
65 592.40 
647 115.65 

1 669 000.00 

66.37 
» 
> 
» 

5 759 992.43 
43 540.24 
429 555.37 

1 107 882.20 

11 059 009.09 

146 940.00 1 138.56 
25 Mayıs 1946 
da erken ödeme 
dolayısiyle 

Anadolu enıarjman giderleri 
Aydm » » 
Sark » > 

Başka giderler ve muhtemel kur farkları 

7 340 970.24 

1 667 307.26 

503 709.53 
10 000.00 
5 000.00 
2 850.00 

9 529 837.03 
20 162.97 

9 550 000.00 
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B. : 16 - M. : 1 — 3247 ve 3019 sayılı Kanunlar gereğince satınalınacak muharrik ve müteharrik 

edevat karşılığı ile gümrük resmi ve başka giderler 
1947 ödeneği : 1 
1948 için teklif : 1 '' ' 

Sebepleri : Alman firmaları ile aktedilen mukavelenamelerle sipariş edilmiş olan muharrik ve 
müteharrik edevatın teslimine bugünkü durum dolayısiyle imkân görülememekte olduğundan bu 
tertip için bir lira konulmuştur. ' v < 

B. : 16 - M. : 2 — 3980 sayılı Kanun gereğince satınalınacak muharrik ve müteharrik edevat karşılığı 
ile başka giderleri 

1947 ödeneği : 1 
1948 için teklif : 1 

Sebepleri: 3980 sayılı Kanun gereğince girişilen vagon ve lokomotif mukavelenamesi mucibince 
yapılan teslimatla iktifa edilmesi takarrür etmiş bulunmaktadır. Ancak mukavelenamenin tama
men tasfiye edilmemesi dolayısiyle bu tertibin 1948 yılında da muhafazası zaruri görülmüş ve bu 
maksatla bir lira konulmuştur. ~ » '' < ; - , , 

B. : 16 - M. : 3 — 3525 sayılı Kanunla tasdik olunan on milyon sterlinlik krediden idarece kullanı
lan kısmın itfa ve faiz karşılığı 
1947 ödeneği • 456 000 
1948 için teklif .- 1 500 000 
Artış : 1 044 000 

Sebepler: 3525 sayılı Kanunla tasdik olunan anlaşma gereğince İngiltere'den temin olunan 10 
milyon Sterlinlik krediden kullanılması idareye devredilen kısmın itfa ve faiz karşılığı bu tertip
ten ödenmektedir. Normal itfa cetveline göre 1948 yılında Hazineye ödenecek miktarı karşıla
mak üzere bu miktar teklif olunmuştur. 

B. : 16 - M. : 4 — 4515 ve 4903 ve 5073 sayılı kanunlar gereğince girişilecek yüklenmeler karşılığı, 
bonoların itfa ve faiz karşılığı ile gümrük resmi, muamele vergisi ve başka giderleri 

1947 ödeneği : 12 000 000 
1948 için teklif . 25 000 000 
Artış : 13 000 000 

Sebepleri: 4515 ve 4903 sayılı kanunlarda değişiklik yapan 5073 sayılı Kanun gereğince ve 
Bakanla1:- Kurulunca onanan programa göre gelecek yıllara geçici olarak aktedilen mukavelename
lerden bu yıl içinde ödenecek miktarları karşılamak üzere bu tertibe 13 000 000 lira fazla tek
lif olunmuştur. 1947 yılı için kabul buyurulan 12 000 000 liralık ödeneğe 5073 sayılı Kanunun 
geçici maddesiyle 18 000 000 lira daha ilâve ediltniştirki bu suretle 1947 yılma nazaran 5 000 000 
lira noksan teklif olunmaktadır, ödenecek miktarlar ve ödeme mahiyetleri aşağıda arz edilmiştir: 

Çankırı, Karabük, Eskişehir ikmal inşaatı 
Eskişehir yol ve cer atelyeleri elektrik tesisatı 
Cer ve yol atelyeleri ve methar şofaj tesisatı Ş?1P1§:! ;' ' 
Transit garajı ikmal inşaatı 
Adapazarı vagon atelyesi inşaatı 
Basra'da Amerikalılardan alman yol malzemesi fon milyon dolarlık krediden) 
Kontrol ve proje masrafları 
Yol malzemesi 
82 lokomotifin taksitleri ve diğer masrafları (Amerikadan) 

1 805 000 
285 000 
200 000 
350 000 
880 000 

58 952 
100 000 
36 613 

8 203 620 
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üiira 

3 
4 

2 
1 

25 

201 454 
131 505 
539 870 
225 635 
22 200 
121 500 
431 727 
91 800 
165 165 
58 500 
322 650 
768 809 

000 000 

\te — 

Orta Avrupa'dan alman 50 lokomotifin taksitleri vê  .masrafları 
Orta Şarktan alman 24 lokomotifin taksitleri ve masrafları 
Amerika'dan en son alman 42 lokomotifin taksitleri ve masrafları 
Çekoslavakya 'dan alman 50 lokomotifin taksitleri ve masrafları 
İngiltere kredisinden alman 37 lokomotifin gümrük resmi 
450 yük vagonunun (Kanada) gümrük resmi 
Çek:-;vagonları ve teferruatı 
Unra'dan alman 204 yük vagonu gümrük r«smi 
Orta Avrupa'dan alman 271 furgon masrafları 
İngiliz kredisinden 100 çift cevher vagonu . gümrük resmi 
Çekoslovakya 'dan alman 50 yolcu vagonu bedel ve masrafları 
Tezgahlar ve yedeklerle santrallarm masrafları 

' "' Toplam 

B. : 17 - M. : 1—• : Yabancı uzmanlar ücretleri 
1947 ödeneği : 33 200 
1948 için teklif • 151 532 
Artış . 111. 528 

Sebepleri: 
Geçen yıl idarenin muhtelif branşlarında çalıştırılmakta olan uzmanların adedine bu kere 

•Amerika'dan celbedilerek hizmetleri mukavelelere bağlanan iki uzman daha ilâve edilmiş olduğun
dan bunların yıllık ücret tutarları mukavelelerine göre aşağıda gösterilmiştir. Geçen yıla naza
ran artış iki Amerikalı uzmanın idarede çalışmaya başlamış olmalarından ileri gelmektedir. 

Aylığı Yıllığı 

Yol servisinde çalışan bir uzmanın ücreti 1350X12 
Sivas Cer Atelyesinde çalışan kauçuk uzmanının ücreti 900 X1 !•! 
Malzeme dairesinde çalışan uzmanın ücreti 567X12 
Amerikalı uzman Kirk'in mukavelesine göre üç,!ayda bir 5 000 dolar 

lıesabiyle 4X-5..000=20,000 dolar muadili 56 600 
Amerikalı uzman White'in mukavelesine göre ayda 1 800 dolar hesa

biyle 12X1800 = 21.600 dolar muadili 61 128 

1 350 
900 
567 

16 200 
10 800 
6 804 

Toplam 151 532 

F. : 17 r M. : 2 — Tahsil ve staj için yabancı memleketlere gönderilecek öğrencilerin ücretleri, tahsil, 
tedavi ve başka giderleri 

1947 ödeneği . 709 500 
1948 için teklif : 552 447 
Eksiliş . 157 053 

Sebepleri: tdare hesabına yabancı memleketlerde bulunan öğrencilerin tahsil, tedavi ve diğer gi
derleri karşılığı olarak bu tertibe istenilmekte olan ödenek mevcut talebe adedine göre hesap edilerek 
tesbit olunmuştur. 
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Bulunduğu memleketler 

Amerika'da 
İsviçre'de 

Talebe adedi 

54 
42 

96 

B. : 18 - M. : 1 — üemiryol Meslek Okulu ücret ve genel giderleri (öğrencilerin harçlıkları dâ
hil, demirbaş ve döşeme hariç) 
1947 ödeneği ; 411 618 
1948 için teklif 
Eksiliş 

305 000 
106 618 

Sebepleri: önümüzdeki ders yılı içinde Meslek Okulunda 212 Öğrenci okutulacaktır. Bunların 
,;,e masrafları ile, giyim eşyası, harçlığı, kırtasiye ve kitap ücretleri, okulun diğer masraflariyle 

talim heyetinin ücretleri, işçilerin ücret ve iaşe masrafları, bu tertibe kabul olunacak ödenekle 
karşılanmaktadır. 

öğrenci mevcuduna göre hesaplanmış olan okul masrafları için bu yıl istenilen ödenek geçen yıla 
nazaran 106 618 lira eksiktir. Giderlerin müfredatı aşağıda gösterilmiştir: 

îaşe masrafı 
Talebenin giyim eşyası 
öğrenci harçlığı 

» » 
Kırtasiye ve kitap 
Temizlik giderleri 
öteberi giderleri 
Talim heyeti ücretleri 
îşçi ücretleri 
îaşe masrafları 

bedeli 
212 
212 
112 
100 
212 

X 
X 
X 
X 
X 

110" X 
165 

5 X 
4 X 

11 

300 

10 
10 

= 
= 

-1 = s 

69 960 
34 980 

9 600 

2 332 
9 000 
5 000 

156 648 
6 984 

10 500 

Toplam 305 004 

B. : 18 - M. : 2 — Sanat Okulları ücret ve genel giderleri 
1947 ödeneği : 715 772 

1948 için teklif 
Eksiliş : 715 772 

Sebepleri: Okul 1947 yılında lâğvedilmiş olduğundan 1948 bütçesi ile bir teklif yapılmasına 
lüzum kalmamıştır. 

B. : 18 - M. : 3 — Pansiyonlar ve ilk okullar ücret ve genel giderleri (Okul bulunmıyan yerlerde
ki memur ve hizmetlilerin ve bunlardan vazife başında kazaya uğrıyarak ölenlerin iaşesi ile 
ödevli oldukları çocuklarının tahsillerini temin için açılan pansiyonlar ve ilk okulların bütün 

giderleri) 
1947 ödeneği 

1948 için teklif 
Eksiliş 

470 992 
422 365 

48 627 

Sebepleri: Buca ve kayseri orta pansiyonları ile Eskişehir, Konya ve Diyarbakır ilk okulları 
talebe adedine ve hizmetli mevcutlarına göre bilhesap teklif olunmuştur. 
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Buca'da 
Kayseri'de 
Diyarbakır'da 
Eskişehir'de 
Konya'da 

- 2 8 
Talebe mevcudu 

125 
100 
90 

140 
100 

555 

B. : 18 M. : 4 — Teknik Üniversite ile teknik elemanlar yetiştiren başka okullarda okutulan 
idare öğrencilerinin giderleri. 
1947 ödeneği : 74 835 
1948 için teklif : 46 500 
Eksiliş : 28 335 

Sebepleri : 1948 yılında Teknik Üniversite ile teknik okulda ve sanat okulunda idare hesabı
na okutulan Öğrenci adedine göre bilhesap Ödenek teklif olunmuştur. Noksanlık, bu sene Teknik 
Üniversiteden 16 ve Teknik Okuldan 5 talebenin ikmali tahsil edeceğinden ileri gelmiştir. 

1 la'len mevcut talebelerimiz 

Teknik Üniversitede 16 
Teknik Okulda 8 
Sanat Enstitüsünde 15 

39 

B. : 19 — Mahkeme giderleri, harçları ve serbest avukat ücretleri 
1947 ödeneği : 70 000 
1948 için teklif • 70 000 

Sebepleri: Bu tertipte teklif olunan ödenek geçen yılın aynıdır. 

B. : 20 — Eski yıllar borçları 
1947 ödeneği : 50 000 
1948 için teklif • 45 000 
Eksiliş 5 000 

Sebepleri: Malî yılın üç sene evveline ait olmak üzere eski yıllardan kalan borçları ödemek 
üzere geçen yıldan beş bin lira noksaniyle ödenek istenmektedir. 

B. : 21 — 1715 sayılı Kanunun 8 nei maddesi gereğince Cumhuriyet Merkez Bankasına veri
lecek kâğıt para amortismanı karşılığı 

1947 ödeneği : 1 581 683 
1948 için teklif . 1 782 178 
Artış . 220 495 

Sebepleri: 1948 yılı gider bütçesinin tutarı bu bölüm hariç olmak üzere 178 217 800 lira ola
rak tesbit edilmiş olup 1715 sayılı Kanunun 8 nci maddesi gereğince Cumhuriyet Merkez Ban
kasına verilecek kâğıt para amortismanı karşılığı olarak % 1 niapetinde verilmesi lâzımgelen pa
ra karşılığı olarak ödenek teklif olunmuştur. 
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B. : 22 — Demiryolları Spor kurumlarına yardım 

1947 ödeneği : 1 
1948 için teklif : 5 001 
Artış . 5 000 

Sebepleri : İdare Demiryolları Spor kurumlarına yardım zarureti ile bu tertibe beş bin lira ko
nulmuştur. 

B. : 23 — Demiryollar dergisine yardım. 
1947 ödeneği -. 5 000 
1948 için teklif : 5 000 

Sebepleri: İler yıl Demiryollar dergisine yapılan yardımın aynı olmak üzere 1948 yılı için de 
5 000 lira teklif olunmuştur. 

B. : 24 — İş yerlerinde çalışan işçi ve hizmetlilerin iş kazalariyle meslek hastalıkları ve analık 
sigortaları karşılığı 

1947 ödeneği : 750 000 
1948 için teklif : 750 000 

Sebepleri: 1947 yılının ilk altı aylık sarfiyatına nazaran geçen senenin Ödeneği kâfi geleceği 
görülmüş ve bu sebeple aynı miktar teklif edilmiştir. 

Bütçe gelir kısmı gerekçesi 

Teşkilât kanunu hükümlerine göre katma bütçe ile idare edilen bir müessese olması itibariyle 
Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü, gelecek işletme devresinin giderleri
ni tesbit etmeden önre, bu devrenin gelirini kestirmek ve gelirle gider arasındaki münasebet ve 
tevazünü ne suretle ve ne ölçüde sağlıyabileceğini araştırmak zorundadır. Gerçekten, işletmeyi Dev
let bütçesine yük olmadan temin edebilmenin ilk şartı, gelir ve gider arasında bir muvazenenin 
tesis edilmiş olmasıdır. 

İşletmeden mütevellit gelirler bütçenin (B) cetvelinde birinci ve ikinci bölümlerde toplan
maktadır. Birinci bölüm demiryollar işletme gelirlerini, ikinci bölüm de liman ve iskeleler gelir
lerini ihtiva eder. Üçüncü ve dördüncü bölümlerde gösterilen gelirler, esas itibariyle, işletme 
ile ilgili değildir. Keza otobüs ve kamyon işletmesi gelirleri ayrı bir bölümde yer almaktadır. 

Gelirin kestirilmesinde takip edilen esaslar şunlardır: 

1. — Bütçenin hazırlandığı zamana kadar içinde bulunulan senenin gelir miktarını tesbit et
mek, 

2. — Muhtelif senelerin trafik seyrine ve içinde bulunulan senenin hususiyetlerine göre, işlet
me devresi sonuna kadar elde edilebilecek geliri hesaplamak, 

3. — Gelecek sene gelirinin fazla veya noksan olmasını intaç edecek sebep ve âmilleri araş
tırmak. 

Gelirin kestirilmesinde üçüncü nokta bilhassa mühimdir, iler şeyden önce trafik hacminin ve 
işletme nakil kapasitesinin isabetle tâyini, yeni nakil meyzuları bulunup bulunmadığının araştı
rılması ve takip edilecek tarife politikasının muhtemel tesirlerinin hesaba katılması icabeder. 

Geliri kestirirken dar ve geniş hareket, hemen daima zararlı bir netice doğurur. Yersiz bir 
iyimserlik, işletme hesabında, kaçınılması güç olan açıklar meydana getireceği gibi kötümser bir 
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tahmin de bir kısım zaruri işletme masraf larınmyapılmasma veya bakım ve tecdit hizmetlerinin 
aksamasına sebep olabilir. Kısaca, işletme muvaffakiyeti isabetli ve samimi bir bütçe tahmini ile 
sıkı surette ilgilidir. 1948 gelrini tahmin ettiğimiz şu şurada, elimizde dört aylık gelir kesin rakam-
leriyle henüz denetlenmesi bitirilmemiş iki aylık gelir rakamı bulunmaktadır. î lk dört ayın gelir 
toplamı 48 780 386 lira, iki aylık gelir toplamı 24 304 340 lira ve buna göre ilk altı aylık gelir 
73 084 726 liradır. 

Senenin ikinci altı aylık geliri birinci altı aylık gelirden daima fazladır. Genel olarak yolcu 
trafiki eylül sonuna, seyrihafif trafiki ekim veya kasım sonuna, seyriseri trafiki de temmuz 
sonuna kadar devamlı bir artış kaydetmektedir. Diğer kaynaklardan elde edilen gelirlerde de ikinci 
altı aylık devre rakamları az çok bir fazlalık gösteriyor. 

1943 yılı birinci altı aylık geliri 47 122 066 lira, ikinci altı aylık geliri 62 370 367 lira olup 
ikinci devre gelirindeki artış nispeti 1,3236 dır. 

1944 de birinci altı aylık devre geliri 65 382 545 lira, ikinci altı aylık devre geliri 68 966 149 lira 
ve buna göre ikinci devre gelirindeki artış nispetli, 0548 dir. 

1945 de birinci altı aylık devre geliri 60 564 698 lira, ikinci altı aylık devre geliri 64 847 092 lira ve 
buna göre ikinci altı aylık devre gelirinin artış nispeti 1, 0706 dır. 

1946 da birinci altı aylık devre geliri 54 211 191 lira, ikinci altı aylık devre geliri 70 600 464 lira 
olup ikinci altı aylık devrenin artış nispeti 1, 3023 tür. 

Yukardaki nispetler takvim senesi itibariyle alınan işletme neticelerine göre bulunmuştur. 1943 ve 
1946 seneleri ikinci altı aylık devre gelirlerinin artış nispetlerindeki fazlalıkta tarife tadil ve 
yükseltirlerinin ikinci altı aylık devreler zarfında yapılmış bulunmasının tesirleri de vardır. 

1943 - 1946 senelerinde birinci ve ikinci altışar aylık gelirler arasındaki ortalama artış nispeti 
1, 1878 dir. 

1947 senesinin yukarda kaydedildiği üzere ilk altı aylık gelir rakamı olan 73 084 726 bu ortala
ma nispetle çarpılırsa ikinci altı aylık gelir rakamı 86 810 036 bulunur ki, bu suretle sene sonuna 
kadar sağlanacak gelirin 159 milyonu aşacağı anlaşılır, ancak, tarife tadil ve tezyitlerinin gelir üze
rindeki mühim tesirleri gözönünde tutulursa, birinci ve ikinci altı aylık gelirler arasındaki nispetle 
varılacak neticenin hatasız olmıyacağı tezahür eder, Bu bakımdan, ikinci altı aylık devre gelirini 
bir kere de yapılan taşıma hacmine göre araştırmak yerinde olur. Demiryol işletmesinde bu hu
susta istinat edilecek en uygun esaslar, yolcu ve yük taşımalarına göre, yolcu kilometre ve ton 
kilometre rakamlarıdır. 

1943 takvim yılma göre birinci altı aylık devrede yapılan yolcu kilometresi 1 153 876 091 ve ikinci 
altı aylık devredeki yolcu kilometresi de 1 383 782 682 olup ikinci devrenin artış nispeti 1, 197 dir. 
Aynı senenin ikinci altı ayında yapılan ton kilometre 933 354 529, ikinci altı aylık devredeki ton 
kilometre 1 086 963 131 ve buna göre ikinci devredeki artış nispeti 1, 163 tür. 

1944 de birinci altı aylık yolcu kilometre rakamı 925 848 098, ikinci altı aylık yolcu kilometre 
rakamı 1 057 738 299 ve buna göre artış nispeti 1, 144 tür. Yine bu senenin birinci altı aylık ton 
kilometresi 994 378 635, ikinci altı aylık ton kilometresi 1 168 291 938 olup artış nispeti 1, 174 tür. 

1945 de birinci altı aylık yolcu kilometre rakamı 1 189 006 654 ve ikinci altı aylık devre rakamı 
1 191 851 604 tür ki, hemen hemen hiç bir artış yoktur. Aynı senenin birinci ve ikinci altı aylık 
ton kilometre rakamlarında da keza çok büyük bir yakınlık mevcuttur. 

1946 senesinin birinci altı aylık yolcu kilometresi 932 275 540, ikinci altı aylık yolcu kilometresi 
1 463 234 743 ve buna göre artış nispeti 1,569 dur. Yine bu senenin birinci altı aylık ton kilo-
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metresi 999 316 122, ikinci altı aylık ton kilometresi de 1 081 211 197 dir. İkinci devredeki artış 
nispeti 1, 082 tutmaktadır. 

Yukardaki nispetlere göre 1943 - 1946 seneleri birinci ve ikinci altışar aylık yolcu trafikleri 
arasındaki ortalama artış nispeti 1, 228 ve eşya trafikleri arasındaki ortalama artış nispeti 

1, 104 tür. 

Yolcu ve eşya trafiğindeki artış nispetleri farklı olduğu cihetle, senenin ilk altı ayında elde edi
len yolcu geliri rakamını 1, 228 ile, eşya geliri rakamını 1, 104 ile, geri kalan gelirlere ait rakam
ları da bu iki nispet arasındaki ortalama rakamla çarpmak suretiyle geliri hesaplanmak mümkün
dür. Şöyle ki : 

A) 1947 ilk altı aylık yolcu geliri 21 094 535 lira olduğuna göre bu rakamın 1 nci ve 2 nci altı 
aylık yolcu trafiği arasındaki ortalama artış nispeti olan 1,228 le çarpımı ikinci altı aylık yolcu 
gelirini verecektir. Bu da 25 804 089 liradır. 

B) 1947 ilk altı aylık eşya geliri, bagaj ve mesajeri de dâhil olmak üzere 47 607 736 liradır. 
Bu rakamın ortalama artış nispeti olan 1,104 le çarpımı ikinci altı aylık geliri verecektir, bu da 
52 558 940 lira eder. 

C) Diğer gelirlerin ilk altı aylık toplamı 4 382 454 liradır. Bu rakam da 1,228 ve 1,104 nis
petlerinin ortası olan 1,166 ile çarpılırsa diğer gelirlerin ikinci altı aylığı bulunmuş olacaktır, bu 
da 5 109 941 lira tutar. 

Ayrı ayrı üç nispetle bulunan 1947 ikinci altı aylık gelirleri toplamı : 

25 804 089 
52 558 940 
5 109 941 + 

83 572 970 liradır. Bu suretle 1947 yılının birinci ve ikinci altı aylık gelirleri toplamı : 
73 084 725 
83 572 970 + 

156 657 695 lira olacaktır. 

1948 gelirinin ne olabileceğine gelince : 

Şebekenin genişlemesi, yeni nakil mevzularının bulunması ve nakil kapasitesinin artışı gelirin 
artmasına müessir bulunmaktadır. Demiryolu inşaatı normal bir hızla devam ettiği için yeniden iş
letmeye açılacak kısımların iş hacmi ve gelir üzerinde mühim bir tesiri olmıyacaktır. Buna muka
bil, 1948 de nakil kapasitesinde büyük bir artış husule geleceğine şüphe yoktur. 

Harb yılları içinde yıpranan taşıma araçlariyle demiryol tesislerinin tezyit ve ıslahı için özel. 
kanunlarına göre yapılan siparişlerle muharrik ve müteharrik edevat parkurdaki darlık giderilmeye 
başlanmıştır. Bir taraftan yeni satın alman vagon ve lokomotifler cer kabiliyetini çoğaltmakta, 
diğer taraftan da atelye ve depolarımızın tamir imkânları artırılmaktadır. Muhtelif tarihlerde 
servise girecek lokomotif ve vagonlarla önümüzdeki sene cer kabiliyetimizin 25 milyon tren kilometreyi 
kesin olarak karşılamaya kâfi geleceği hesaplanmış bulunuyor. 

Muhtelif senelerin tren kilometre ve gelir rakamları arasında değişmez bir nispet bulunma
makla beraber yapılan her tren kilometre bir miktar yolcu kilometresine veya ton kilometreye te
kabül edeceğinden iş hacminde husule gelen artış, ek bir gelir sağlanmış olacaktır. Bu hususta 
toplu bir fikir verebilmek üzere 1943 - 1946 seneleri tren kilometre rakamlariyle beher tren kilo
metreye isabet eden gelir miktarlarını kaydediyoruz: • 
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Beher tren km. 
ye isabet eden 

Malî yıl Tren kilometre gelir 

1943 21 075 671 6,0153 
1944 21 088 945 6,105.1. 
1945 (7 aylık) 11 940 875 (1,2386 
1946 20 768 1.21 6,0024 

Tarifelerde yapılacak değişiklikler tren kilometreye isabet eden gelir miktarının'da değişmesini 
mucip olur. Meselâ: 

1946 yılında bütün işletme devresine göre bulunan miktar' 6,0024 olduğu halde, yalnız tarife 
değişikliklerinin yapıldığı son iki ay nazarı itibare alınırsa bu miktarın 7,3857 ye yükseldiği gö
rülür. Bununla beraber tren kilometre ve gelir arasındaki bu nispet yalnız tarife değişikliklerine 
de bağlı değildir; taşınan eşyanın vagonda işgal ettiği hacim ve eşyanın tâbi bulunduğu tarife 
vahidi de nispet üzerinde beraberce müessirdir. Daha kısa ve doğru bir deyimle, ütilizasyon gelir 
nispetinin azalmasını veya çoğalmasını intaç eder. Nitekim, 1947 başından itibaren tarifelerde 
esaslı hiçbir değişiklik yapılmadığı halde senenin ilk altı aylık neticelerine göre, tren kilometre 
ve gelir arasındaki nispet 6,7926 ya düşmüştür. Buna mukabil sene sonuna kadar elde edileceği 
hesaplanan 155 milyon lira ile sene sonuna kadar yapılacak 22 milyon tren kilometre 7,045 mik
tarını vermekte yani 1947 senesi neticelerine göre beher* tren km. ye, kesirlerden sarfınazar, or
talama 7 lira düşmektedir, önümüzdeki sene için hesap edilen 25 milyon tren km. nin aynı nispette 
bir gelir sağlıyacağı kabul edilirse 1948 gelirinin enaz 175 milyonu bulacağı neticesine varılır. 
Bununla beraber 1947 ye nazaran fazla olarak yapılacağı kabul edilen 3 milyon tren km. nin bir 
kısmının yolcu trenlerine ait olacağını hesaba katmak ve trafik fazlasının daha ziyade hangi tari
felere tâbi eşya ile sağlanacağını araştırmak lâzımdır. 

1943 malî yılında yapılan - 21 075 671 - tren kilometreden 13 665 899 u eşya ve 7 409 772 si 
yolcu tren kilometresidir. Buna nazaran eşya tren kilometresinin umumi tren kilometreye nis
peti binde 648, yolcu tren kilometresinin umumi tren kilometreye nispeti ise binde 352 dir. 

1944 malî yılında 21 088 945 olan tren kilometreden 13 377 784 ü eşya, 7 711 161 i yolcu tren 
kilometresidir. Eşya tren kilometresi nispeti binde 634, yolcu tren kilometresi nispeti de binde 
366 dır. 

1945 de (Haziran - Aralık) 7 aylık işletme devresinde 11 940 875 tren kilometre yapılmış 
olup bunun 7 312 145 i eşyaya 4 628 730 u da yolcuya ait bulunmaktadır; bu rakamlar eşya tren 
kilometresi nispetinin binde 612 ve yolcu tren kilometresinin nispetinin de binde 388 olduğunu 
gösteriyor. 

1946 da yapılan tren kilometre 20 768 121 dir. Ve bunun 13 186 793 ü eşyaya, 7 581 328 i yol
cuya aittir. Bu rakamlar eşyada binde 634 ve yolcuda binde 366 nispetlerini vermektedir. 

1943 - 1946 işletme devrelerinde yapılmış olan tren kilometrelerle yolcu ve eşya tren kilometre
leri arasındaki nispetlere nazaran eşyada ortalama nispet binde 632, yolcuda binde 368 dir. 

Yukardaki nispetler gözönünde tutulursa, 1948 yılında yapılacak 3 milyon fazla tren kilomet
renin 1 900 000 inin eşya ve 1 100 000 inin de yolcu tren kilometresi olacağı, kestirilebilir. Şu 
kadar ki muharrik ve müteharrik edevat parkımıza katılacak olan yeni lokomotiflerle, ihtiyaç 
duyulan yerlerde daha bir miktar yolcu treninin işletilmesi varit olmkala beraber gelecek olan va
gonların hemen tamamen yük vagonlarından ibaret bulunması marşandiz trenleri nispetinin çok 
daha büyük olacağına şüphe bırakmamaktadır. Bu itibarla 3 milyon tren kilometrelik munzam 
trafikin enaz iki buçuk milyonunu eşyaya göre besabetmek yerinde görülmüştür. 
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Yukarda bilmünasebe kaydettiğimiz gibi tren kilometre ve gelir arasındaki nispetler oldukça 

değişiktir. Binaenaleyh tren kilometre rakamı yerine demiryol gelirinin hesabında daha doğru 
bir ölçü olan ton Km. rakamını almak, bunun için de iki buçuk milyon tren kilometrenin ne miktar 
ton 'Km. sağlıyacağmı araştırmak lâzımdır. Bu maksatla muhtelif senelerin eşya tren Km. ve 
ton Km. rakamları arasındaki nispetlerden faydalanmamız mümkündür. Elimizdeki istatistik do
nelerine göre nispetleri kaydediyoruz: 

Beher yük tren Km. sine tekabül 
Malî yıl eden ton Km. miktarı 

155,6 
160,2 

(7 aylık) 157,3 
157,7 

1943 - 1946 yılları neticelerine göre beher yük tren kilometresine tekabül eden ortalama ton ki
lometre miktarı (157,7) dir Şu kadar ki, yeni lokomotiflerin mühim bir kısmı büyük ve cer ka
biliyetleri fazla olduğundan, bu makinalaıia yapılacak trenlerde ton kilometre nispetinin daha faz
la olması tabiîdir. Bu itibarla 1943 - 1946 senelerinde elde edilen en yüksek nispet, yani (160,2) 
nispetinin önümüzdeki yıl için hiç değilse (170) olarak kabulü icabeder. 1948 yılında fazla olarak 
yapılacak iki buçuk milyon eşya tren kilometresi bu nispete nazaran (425) milyon ton kilometreye 
tekabül eder. Bu ton kilometrenin hangi cins ve hangi tarifelere tâbi eşya ile yapılabileceğine ge
lince ; 

Muhtelif senelere ait demiryol istatistikleri incelendiği zaman, demiryol taşıma mevzuunu teşkil 
eden maddelerin ton kilometre itibariyle hemen daima aynı sırayı takibetmekte oldukları görülür. 
Bu itibarla büyük nakil mevzuu olan yahut gelire ehemmiyetli surette tesir eden maddeleri son işlet
me neticelerine, göre incelemek ve bunların 1947 yılındaki durumlariyle gelecek seneki muhtemel 
durumlarını gözönünde bulundurmak maksada kâi'i gelecektir. 

A) 1946 yılmda ceman 506 823 635 ton kilometrelik bir taşıma konusu teşkil eden tahıl, de
miryolu taşımaları ve temin ettiği gelir bakımından başta gelmektedir. Bunun 287 058 567 ton 
kilometresi buğday taşımalarına, 117 591 683 ü arpı> taşımalarına aittir. 1947 yılının ilk altı aylık 
neticelerine göre buğday taşımalariyle yapılmış ton kilometre 222 125 889 dur. Senenin ilk altı 
ayında arpa taşımalarında bir azalma görülmektedir. 1948 yılında tahıl taşımaları için bir artış bek
lemeye mahal yoktur. Gerçekten, Tarım Bakanlığınca mahsul durumu hakkında verilen bilgiden 
öğrenildiğine görel947 buğday istihsalâtı geçen seneye nispetle % 16, arpa istihsalâtı da % 13 nok
san bulunuyor. Bundan başka, çavdarın istisnasiyle, yulaf, mahlut ve mısır istihsalâtmda da % 15 -
20 bir düşüklük vardır. Demiryolu taşımaları yurt istihsal âtının ancak bir kısmını karşılamakla bera
ber mahsul durumunun, hemen % 90 ı Toprak Mahsulleri Ofisi eliyle yapılan tahıl nakliyatında bir 
azalmayı intaç edeceği kestirilebilir. Ofis nakliy a tındaki bu azalma özel kişilerin yaptıracakları taşı
malarla kapanacaktır. Mamafih önümüzdeki yıl mahsulünün daha verimsiz olması halinde bu maddeler 
ihracının tamamen durdurulacağı ve binnetice limanlara müteveccih nakliyatın azalacağı kabul 
edilse bile düşük ücretlerle yapılagelen bu nakliyatın daha fazla gelir sağlıyacak maddelerin taşın
masına imkân vereceği şüphesizdir. 

B) Kok hariç, diğer maden kömürü taşımaları 278 166 390 ton kilometre ile ikinci sırada gel
mektedir. 1947 yılının ilk altı ayında kömür taşımaları için yapılan ton kilometre 170 milyonu geç
mektedir. Linyit iştihsalâtmm 1948 yılında artacağı ve bunun munzam bir trafik ihtiyacı yaratacağı 
tabiî ise de bütün istihsal imkânlarının geniş ölçüde artırılması sağlanmadıkça kömür taşımalarında 
ehemmiyetli bir trafik fazlası beklememek yerinde olur. 

C) Mühim bir nakil mevzuu olan maden cevherleri için durum bir hayli farklıdır. Demiryolları 

( S. Sayısı : 15 ) 

1943 
1944 
1945 
1946 



— 32 — 
kapasitesinin kifayetsizliği maden cevheri taşıma ihtiyacına tam cevap veremediğinden, önümüzdeki 
yılda cevher nakliyatının geniş ölçüde artacağına şüphe yoktur. 1946 yılında cevher taşımaları için 
131 241 239 ton kilometre yapılmıştır. 1947 yılının ilk altı ayında taşman demir cevherleri ise 74 
milyon ton kilometreye varmış bulunuyor. 1948 yılı maden cei ' j^ı taşımalarının 200 vjiyon ton 
kilometreyi bulması kuvvetle muhtemeldir. 

D) Krom taşımalarını ayrıca nazarı itibara almak muvafık olur. 

Yetkili müesseseler neşriyatından aldığımız bilgiye göre, harb yılları içinde büyük bir rağ
bete mazhar olan kromlarımızın satış imkânları 1945 ve 1946 yıllarında azalmıştır. 1944 de de-
miryollariyle 77 877 ton krom taşınmış ve bunun için 49 milyon küsur ton kilometre yapılmıştı. 
1945 de taşman krom tonajı 27 087 ye düşmüş ve bu taşıma için 16 927 508 ton kilometre yapıl
mıştı. 1946 yılında tonaj 42 622 ye yükselmiş ise de taşımalar daha kısa mesafelerden yapıldığın
dan ton kilometre rakamı 19 603 826 dır. İçinde bulunduğumuz senenin ilk altı aylık neticeleri 
oldukça müsait görünmektedir. İlk altı ayda taşınan krom tonajı 65 897, yapılan ton kilometre 
ise 28 452 230 dur. Yetkili makamlardan aldığımız bilgiye göre 1948 krom nakliyatı 110 000 ton 
civarında olacaktır, ki 1947 rakamlarına nazaran büyük bir fark ifade etmez. 

E) Pancar nakliyatı 60 milyon küsur ton kilometre ile 1946 istatistiklerinde dördüncü sıra
da gelmektedir. Şeker fabrikalarının istihsal kapasitelerinde bir artış beklenmediği ve mahsul du
rumu hakkında iyimser davranmak için bir sebep olmadığı nazarı itibara alınırsa 1948 pancar nak
liyatını da 1947 nakliyatından farksız olarak kabul etmek icabeder. 

P) Taş, kum, çimento, tuğla ve kiremit gibi inşaatta kullanılan malzeme ile kereste, yaş seb
ze ve meyva nakliyatının 1948 yılında ehemmiyetli suretle artacağına muhakkak nazariyle 
bakılabilir. Vagon parkındaki darlık doiayısiyle bu maddeler nakliyatının mühim bir kısmı demir
yolu taşımaları dışında kalmaktadır. Hattâ taşıma güçlükleri istihsalin kısmen tahdidine yol açmış 
bulunuyor. Bu itibarla 1948 senesinde taşıma kabiliyetiyle mütenasiben bu maddeler nakliya
tının da artacağına şüphe yoktur. 

G) Amerikan yardımı doiayısiyle yapılacak, demiryolu taşımaları 1948 yılında yeni bir mevzu 
teşkil edecektir. Bu taşımaların büyük bir kısmı askerî tarifeden faydalansa bile ortalama nakil 
mesafesinin 400 kilometreden aşağı olmıyacağı kolaylıkla kestirilebilir. 

H) Yukardaki maddeler dışında kalan mamul ve gayrimamul eşyanın taşınmasmdaki artışlar, 
ithalât ve ihracat politikasının tatbikmdaki muvaffakiyete bağlı bulunmaktadır. Bu itibarla dünya 
siyasi durumu had bir safhaya girmedikçe, diğer bütün ihraç ve ithal mallarının demiryolu taşıma-
larmad da normal bir inkişafa intizar etmek lâzımdır. 

Yukardanberi yaptığımız tahliller, 1948 yılı munzam trafikinin bir kısmının düşük ücretlerle 
yapılagelen eşya taşımalarına ait olacağını ve fakat ehemmiyetli kısmı yüksek tarifelere tâbi mad
deler taşımalarının teşkil edeceğini göstermektedir. Demiryolları taşımalarının tamamı nazarı 
itibara alınmak suretiyle yapılan hesaplara göre beher ton kilometreye isabet eden ortalama gelir 
1947 yılının ilk altı ayında (3,94) kuruştur. Bununla beraber 1948 yılında daha geniş ölçüde 
taşınacağını tahmin ettiğimiz maddelerin ton Km ücretleri umumiyetle 5 kuruşun üstündedir. Bi
naenaleyh yukarda kaydettiğimiz gibi 1948 yılı munzam eşya trafiki rakamı oları 425 milyon 
(4,50) la çarpılırsa umumi munzam gelirin hakikate yakın miktarım elde etmemi/ mümkün ola
caktır. Bu çarpım 19 125 000 rakamını vermektedir. 

1948 yılı 25 milyon tren kilometresinin 1947 yılına nazaran fazlasını teşkil eden 3 milyon tren kilo
metreden 500 binini yolcu tren kilometresi olarak kabul etmiştik. Bu tren kilometrenin ne miktar 
yolcu kilometresine tekabül edeceğini de 1943 - 1946 yıllarına ait ortalama nispetlerle hesaplıyabi-
liriz. 
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Bir yolcu tren Km. ye düşen 

Malî yıl yolcu kilometre miktarı 

1943 360 
1944 320,2 
1945 (7 aylık) 333,7 
1946 , 351,8 dir. 

Yukardaki nispetlere nazaran beher yolcu tren Km. ye isabet eden yolcu kilometre miktarı orta
lama olarak (341) dir. Beher yolcu kilometresine isabet eden gelir için yolcu tarifeleri üzerinde 
değişiklik yapılan son işletme devresinin yani 1946 yılının nispetlerini almak lâzımdır. Bu nispetler 
her üç sınıf ortalama yolcu ücretinin 1,55 kuruştan ibaret olduğunu gösterir. 

(500 000) yolcu tren kilometresi : 

500 000 X 341 = 170 500 000 yolcu kilometresini' tekabül etmekte bu da 1,55 ile çarpılınca sağ
lanacak gelir 2 642 275 lira olarak bulunmaktadır. 

1948 yılının 3 milyon tren kilometrelik fazla iş hacmiyle eşyada 19 milyonu aşan yolcuda da 
3 milyona yaklaşan bir .gelir artışı sağlanabileceği görülmektedir. 1947 yılında elde edilecek gelir 
rakamına bu miktarlar ilâve edilirse 1948 gelirinin 177 milyona varacağı anlaşılır. Bundan başka li
man faaliyetinde belirecek inkişafın gelir üzerine daha müspet bir tesir icra etmesi ihtimali de va
rittir. Maahaza mahdut mikyasta olsa dahi bir otobüs ve kamyon rekabetinin mevcut bulunuşu 
da gözönünde tutulmuş ve gelir tahmininde 177 milyonun üstünde bir rakam alınmamıştır. Yap
tığımız hesaplarla varılan umumi neticeye göre 1948 yılı bütçe projesi (B) cetveli, asıl işletme ile il
gili olmıyan gelirlerin de ilâvesi suretiyle 180 milyonluk yekûn üzerinden hazırlanmıştır. 
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Rapor 
. XI . 1947 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Genel Müdürlüğü 1 î)48 yılı bütçe raporu: 

Tetkiki uhdeme verilen Devlet Demiryolları İşletme Genel, Müdürlüğü 1948 yılı bütçe tasarısı 
mümkün olan detaya girmek suretiyle aşağıda gösterilen bölümlere ayrılarak incelenmiştir: 

I - Kanun tasarısı 
II - 1948 yılı gelir kısmı J-JF — 
III - 1948 yılı gider kısmı '"" ' ' , < • < * , -'-'i •} *v 

IV - Bütçenin genel tahlili 
V - işletmenin gelecek durumu ile ilgili görüşler 

I - Kanun tasarısı: 

Demiryolları bütçe kanunlarına her sene mütehavvil ödenekle karşılanması gereken masraflar 
için konulan maddenin, bu masrafların her işletme devresinde tekerrür etmesi ve buna karşılık Bütçe 
kanunlarının birer yıllık sürelerde hüküm ifade eylemesi bakımlarından geçen sene Bütçe Kanu
nundan çıkarılması uygun bulunmuş ve bu maksat 5054 sayılı Kanunun kabul ve neşri ile sağlan
mıştır. 

Masrafları gösterir (A) işaretli cetvelin 18 ci bölümünün 3 ncü maddesini teşkil eden (Teknik 
Üniversite ile teknik elemanlar yetiştiren başka okullarda okutulan idare öğrencilerinin giderleri) öde
neğinin Üniversiteler Kanuniyle üniversitelerin Millî Eğitim bütçesinin dışında kalması dolayısiyle 
Maliye Bakanlığı kanalından üniversite bütçesine intikalini sağlıyacak veçhile Bütçe Kanununun 
7 nci maddesi geçen seneden farklı olarak arz ve teklif edilmişıtir. 

II - 1948 bütçesi gelir kısmı : 

B) Cetveli incelenince 1947 bütçesine nazaran muhtelif bölümlerde aşağıdaki fazlalık ve nok
sanlıklar görülmektedir. 

B. Unvanı 
1947 geliri 

Lira 

145 200 000 
4 800 000 

815 000 
1 685 000 

1948 tahmini 
Lira 

170 350 000 
6 450 000 
1 350 000 
1 650 000 

Fazlası 
Lira 

25 150 000 
1 650 000 

535 000 
65 000 

Eksiği 
Lira 

100 000 

1 Deuıiryollar işletme gelirleri 
2 Limanlar ve iskeleler gelirleri 
3 Sağlık tevkifatı 
4 Türlü hasılat 
5 Trabzon - Iran otobüs ve kamyon iş

letmesi gelirleri 250 000 200 000 60 000 
6 3/4636 sayılı Bakanlar Kurulu kara-

riyle onanan 658 sayılı Koordinasyon 
Kurulu kararı gereğince ithal malla

rından alınacak prim 3 000 000 3 000 000 

Genel toplam 155 750 000 180 000 000 27 400 000 3 150 000 
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A) Birinci bölüm şu şekilde tesbit edilmiştir: 

M. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Unvanı 

Yolcu 
Bagaj 
Mesajeri 
Seyriseri 
Seyrihafif 
Muhtelif hasılat 

Bölüm toplamı 

1947 geliri '. 
Lira 

42 000 000 
800 000 

1 000 000 
9 000 000 

90 000 000 
2 400 000 

145 200 000 

1948 tahmini 
Lira 

49 500 000 
950 000 

1 000 000 
9 8O0 000 

106 000 000 
3 100 000 

170 350 000 

Fazlası 
Lira 

7 500 000 
150 000 

800 000 
16 000 000 

700 000 

25 150 000 

Eksiği 
Lira 

•—:v — = = 

Birinci bölümün birinci maddesinde gösterilen yolcu geliri geçen sene bütçesine nazaran 
7 500 000 lira fazla bulunmaktadır. 1947 senesinin ilk altı ayında sağlanan yolcu geliri 21 409 176 
lira ve muhtelif ekzersizlerin birinci ve ikinci altışar aylık yolcu gelirleri arasındaki ortalama 
artış nispeti 1,228 olduğuna göre 1947 yılı ikinci altı aylık geliri 26 290 252 lira olup sene sonu 
itibariyle de yolcu gelirinin 47 700 428 liraya varacağı anlaşılır. 1948 yılında yapılacağı hesap
lanan 3 milyon fazla tren kilometreden takriben 500 bin tren kilometrenin yolcu trenlerine ait 
olacağı kabul edilirse bu miktarın muhtelif senelerde ve her tren kilometreye düşen ortalama 
yolcu kilometresi olan 341 le çarpımı 170 000 000 yolcu kilometresine tekabül eder ki, bu da orta
lama yolcu tren kilometre geliri olan 1,55 ile çarpıldığı zaman 2 642 275 lira bulunur. Bu rakamın 
1947 yolcu gelirine ilâvesi suretiyle 1948 yolcu gelirim 50 342 703 lira olarak kestirmek mümkün 
ise de yolcu trafikinin geniş ölçüde psikolojik âmillere mâruz kalması ihtimalleri de gözönünde 
tutulmuş ve %1,5 macora siy onla ve kesirlerden sarfınazar edilmek suretiyle yolcu gelir rakamı 
J948 bütçesinde 49 500 000 lira olarak tahmin ve teklif edilmiştir. 

Birinci bölümün 2 nci maddesi olan bagaj geliri 1947 bütçesine nazaran 150 bin lira fazlasiyle 
950 000 lira olarak tahmin ve teklif edilmiştir. 

1947 yılının ilk altı ayında elde edilen bagaj geliri 447 405 lira ve birinci ve ikinci altışar 
aylık gelirler arasındaki ortalama artış nispeti de 1,104 olduğuna göre senenin ikinci altı ayında 
sağlanacak bagaj geliri 493 635 lira tutmakta ve bu suretle sene sonunda bagaj hasılatının 941 
bin liraya varacağı anlaşılmaktadır. Yolcu trafikine kısmen tâbi olan bagaj geliri 1948 yolcu geli
rindeki artış gözönünde tutularak 950 000 lira üzerinden kestirilmiştir. 

Üçüncü maddedeki mesajeri geliri için geçen yıl bütçe tahminindeki rakam aynen konulmuştur. 
Her ne kadar 1947 fiilî neticelerine göre bu rakar.ıda 70 - 80 bin lira kadar bir fazlalık mevcutsa da 
artacak cer kabiliyetinin ve vagon parkmdaki genişlemenin parça eşyanın ve bu meyanda mesajeri 
kolilerinin taşınmalarında daha fazla sürat ve kolaylık teminine müsait olacağı ve bu imkânın me
sajeri nakliyatına rağbeti binnispe artıracağı mülâhazalarına binaen tahmin yerinde görülmüştür. 

Birinci bölümün dördüncü mdadesinc konuları seyriseri geliri geçen sene bütçesindeki muham
men rakamdan 800 bin lira fazladır. Yaş meyva, sebze ve canlı hayvan taşımaları gelirini ihtiva 
eden seyriseri gelirinin, 1947 senesindeki seyri bütçedeki muhammen rakama nazaran bir miktar 
düşüklük gösteriyor. Gerçekten demiryolları vagon parkmdaki darlıktan en fazla müteessir olan 
faşımalar seyriseri sebze ve meyva taşımalarıdır. Zamanında ve süratle karşılanamıyan vagon ta
lepleri bu maddeler taşımalarının tahdidine veya demiryolu dışında başkaca taşıma yol ve araç
larına kaçmasına sebebiyet vermektedir. Bu itibarla 1948 senesinde artacağı muhakkak görülen cer 
kapasitesinin ve vagon mevcudunun bu taşımalara geniş ölçüde imkân vereceğine şüphe bırakma
maktadır. 

( S. Sayısı : 15 ) 
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Netekim İdarenin takdim ettiği tasarının gelir kısmı gerekçesinde yapılan konjontür tahlili de 

bu görüşe müstenit bulunuyor. Mamafih kanaatimizce 1948 senesi seyriseri gelir rakamının fiilen 
elde edilmesi ancak taleplere zamanında ve yeter derecede vagon verilmesi ve seyriseri taşımaların 
süratle sağlanması şartlarının tahakkuku nispetinde mümkün olur. 

Birinci bölümde yer alan en mühim gelir kaynağı seyrihafif taşımalarıdır. Bu taşımalar dolay ı-
siyle 1948 yılında sağlanacağı umulan gelir 106 milyon lira olup geçen sene bütçe rakamına naza
ran 16 milyon lira fazla bulunmaktadır. 1947 yılının ilk altı ayında bu kaynaktan elde edilen ge
lir 42 618 882 lira ve birinci ve ikinci altışar aylık gelir rakamları arasındaki ortalama artış nis
peti 1,104 olduğuna göre ikinci altı ayda elde edilecek gelir 47 051 245 lira tutmakta ve bu suret
le 1947 senesi sonunda bütçe muhammen rakmınm elde edileceği anlaşılmaktdaır. 

1948 senesinde yapılacak olan 3 milyon fazla tren kilometreden enaz 2,5 milyonunun eşya tren
lerine ait olacağı ve muhtelif senelerdeki nispetlerin ortalamasına göre bu miktar tren kilometre
nin 425 milyon ton kilometreye tekabül edeceği hesaplanmıştır. Bu fazla trafik gelir kısmı gerek
çesinde yapılan konjonktür tahlilinde belirtilen eşya taşımalariyle sağlanacağı cihetle ve bu kab'I 
maddeler için 4,5 kuruş ton kilometre ücreti hesaplara esas ittihaz edilmek suretiyle 19 milyonu aşan 
bir gelir fazlası kestirmek mümkündür. Ancak bu miktara seyriseri taşıması da dâhil bulunacağın
dan 1947 .fiilî gelir rakamlarına nazaran. 1948 seyrüsefer gelir artışı tenzil suretiyle seyrihafif eşya 
taşımaları gelir fazlasının 16 800 000 lira kadar olacağı kestirilebilir. Kesirlerden sarfnızar edil
mek suretiyle 1947 bütçe rakamından 16 milyon lira fazlasiyle tahmin olunan seyrihafif gelirinde 
bir fazlalık müşahade edilmemiştir. 

Birinci bölümün son maddesini teşkil eden muhtelif hasılat daha ziyade arızî mahiyette doğan ge
lirleri ihtiva etmektedir. Bu itibarla bu madde gelirinin tahmininde altışar aylık gelir rakamları 
nispetlerinin ele alınması hatalı neticeler verecektir. Nitekim 1947 yılı birinci altı ayı sonunda 
.2 080 885 lira elde edilmiştir ki, birinci ve ikinci altışar aylık gelirler arasındaki nispete nazaran 
sene sonunda bütçe tahmininin 2 milyon kadar üstünde bir gelir sağlanması beklenebilir. Ancak yu
karda da arzedildiği gibi bu maddeye dâhil gelirlerin esas itibariyle arızî mahiyette olmaları dolayısiyle 
tahakkuku şüpheli bir gelir rakamı almaktan haklı olarak kaçınılmış ve fakat trafik artışı da göz-
önünde bulundurularak madde geliri geçen sene bütçe rakamından 700 bin lira fazlasile 3 100 000 
lira olarak teklif olunmuştur. 

B) II nci bölüm: 

M. lîııvanı 

1 Haydarpaşa Liman ve rıhtım gelirleri 
2 Derince Limanı gelirleri 
3 İskenderun Limanı gelirleri 
4 Mersin Limanı gelirleri 
5 Samsun Limanı gelirleri 
6 İskeleler gelirleri 

Bölüm toplamı 

1947 gelin 
Lira 

2 500 000 
100 000 
500 000 
400 000 
800 000 
500 000 

4 800 000 

1948 tahmini 
Lira 

3 000 000 
300 000 

1 300 000 
450 000 
900 000 
500 000 

6 450 000 

Fazlası 
Lira 

500 000 
200 000 
800 000 
50 000 
100 000 

1 650 000 

'Eksiği 
Lİra 

İkinci bölümde muhtelif liman ve iskelelerin gelirleri yeralmaktadır. 1947 yılında bu bölüme dâhil 
maddelerin toplamı 4 800 000 lira idi. 1947 yılının birinci altı ayında sağlanan gelir 3 259 747 liraya 
varmıştır ki, birinci ve ikinci altışar aylık gelir rakamları arasındaki ortalama artış nispeti 1,166 
ile bu rakamın çarpımı olan 3 800 864 birinci altı aylık gelire eklenirse ikinci bölüm gelirinin 1947 
yılı sonunda 7 060 611 liraya varacağı tahmin edilebilir. Fiilen sağlanan gelir geçen seneki bütçe 
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tahmininden ehemmiyetli suretle fazladır. Bu fazlalığın geçen sene bütçesinin hazır! an u.ğı zaman
dan sonra geniş ölçüde artan ithalât ve ihracat faaliyetinin bir neticesi olduğu anlaşılıyor. 1947 yılı 
için idarece tahmin edilen gelir geçen sene bütçesine konulan gelir rakamından sadece 1 G50 000 
lira fazla .bulunmaktadır. İthalât ve ihracat faaliyetinin 1948 yılında aynı tempoyu muhafaza 
etmesi halinde bütçe muhammen rakamının üstünde bir gelir sağlanacağı tahmin edilebilirse de 180 
milyon lira üzerinden kestirilen bir bütçe içinde bu miktar fazlalığın bir marj olarak -mütalâa edil
mesi bakımından bu bölüm tahmininin tezyidi cihetine gidilmemesi muvafık olacaktır. 

C - Sağlık tevkif atı . • ' . " ; " . ' ".'..';!:' 

1947 geliri 1948 tahmini Fazlası Eksiği 
B. Unvanı Lira Lira Lira Lira 

3 Sağlık tevkif atı 815 000 .1 350 000 535 000 
'I 

Halen 100 liraya kadar ücret alanlardan % 2 ve yüz liradan fazla ücret alanlardan maktuan 
2 lira olmak üzere kesilen sağlık aidatı bu kerre alman bir karara göre ve 1 Ocak 1948 den iti
baren aylık ücret tutarları 100 liraya kadar olanlardan maktuan iki liraya ve daha fazla ücret 
alanlardan mktuan üç liraya çıkarılacağından 1948 kadroları üzerinden yapılan hesaplara göre 1947 
Inilçe tahmininden 535 bin lira fazlasiyle 1 350 000 lira teklif edilmiştir. 

1) - Türlü hasılat 

•:'::.,.- 1947 geliri .1948 tahmini Fazlası Eksiği 
M. Unvanı Lira Lira Lira Lira 

1 Kullanılmaz duruma giren vagon, loko
motif ve hurda demirler satışı 50 000 100 000 50 000 

2 Pansiyonlar gelirleri 40 000 40 000 
3 Sanat okulu gelirleri 90 000 90 000 
4 idareye ilişkin binalardan alınacak kiralar 35 000 50 000 15 000 
5 Faiz ve akçe farkları 20 000 10 000 10 000 
fi Çeşitli hasılat 1 450 00U 1 450 000 

Bölüm toplamı 1 685 000 1 650 000 65 000 100 000 

Madde : 1 — Satışı imkân dâhilinde olan hurda demirlerin miktarı gözönünde tutularak bu 
madde geliri 1947 bütçesindeki rakama nazaran 50 bin lira fazalsiyle 100 bin lira olarak teklif 
edilmiştir. 

Madde : 2 —• 1947 yılı bütçe rakamı aynen muhafaza edilmiştir. 

Madde : 3 — Sanatkâr ihtiyacının diğer müesseseler mezunlariyle karşılanması takarrür etmiş 
bulunduğundan bu sene sanat okulu kapatılmış ve bu unvanla geçen sene bütçesinde 90 000 lira 
olarak tahmin edilen gelir 1948 bütçe (B) cetvelinde yer almamıştır. 

Madde : 4 — 1947 yılı bütçesinde 35 000 lira olarak tahmin edilen gelirin, Millî Korunma Ka
nununun kiralara mütaallik hükümlerinde yapılan değişiklikler dolayısivle, 15 000 lira fazlasiyle 
sağlanacağı tahmin edilmiştir. 

Madde : 5 —-Bu madde geliri 1947 gelirinin fiilî rakamları nazarı itibara alınarak 10 000 lira 
noksaniyle teklif edilmiş bulunmaktadır. 

Madde : 6 — Bu maddede toplanan gelirler asıl işletme faaliyeti dışında ârizî mahiyette elde edi
len gelirlerdir. Tahmin, 1947 fiilî neticelerine nazaran ihtiyatlı bir görüşle geçen sene bütçe raka-
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mı ha ıtygtın olarak yapılmıştır. 
E) Bölüm 5 : 
Otobüs ve kamyon işletmelerinin muhtelif senelei'deki gelir rakamlariyle 1947 neticeleri gözönün-

de bulundurulmuş ve bu sebeple gelirin geçen seneden 50 000 lira noksan olarak kestirilmesi ci
hetine gidilmiştir. 

III - 1948 yılı gider kısmı : 
Bütçs (A) Cetveli incelenince 1947 bütçesine nazaran muhtelif bölümlerde aşağıdaki fazlalık 

ve noksanlıklar görülmektedir. 
1947 ödeneği 1948 teklifi Fazlası Eksiği 

B. Unvanı Lira Lira Lira Lira 

1 Ücret ve gündelikler 
2 Emekli, dul ve yetim aylıkları 
3 Çeşitli yardımlar 
4 Tazminat, ödenek ve tâli ücretler 
5 İkramiyeler 
6 Çeşitli giderler 
7 Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri 
8 Yolluklar 
i) İşletme, bakım ve yenileme giderleri 

10 Yükleme ve boşaltma ücret ve giderleri 
11 Yeni yapılar ve servet çoğalmaları 
12 Yabancı demiryolları ile olan münasebet

lerden doğan giderler 
13 iler türlü vergiler, maddî ödevler ve za

rar ve ziyan tazminatı 
14 Trabzon - Iran otobüs ve kamyon işlet

mesi giderleri 
15 Satmalıman demiryol ve limanların sene

lik faiz ve itfa karşılıkları ve başka gi
derleri 

16 Kanunları gereğince girişilen yüklenme
ler karşılıkları 

17 Yabancı uzmanlar ile yabancı memleket
lere gönderilecek öğrenci giderleri 

18 Öğretim giderleri 
19 Malıkeme giderleri, harçları ve serbest 

avukat ücretleri 
20 Eski yıllar borçları 
21 1715 sayüı Kanunun 8 nci maddesi ge

reğince Cumhuriyet Merkez Bankasına 
verilecek kâğıt para amortismanı karşılığı 

22 Demiryolları Spor kurumlarına yardım 
23 Demiryollar dergisine yardım 
24 iş yerlerinde çalışan işçi ve hizmetlilerin 

iş kazaları ile meslek hastalıkları ve ana
lık sigortaları karşılığı 

33 653 598 
2 500 

12 975 906 
1 582 000 
120 000 
888 501 
121 621 
783 000 

73 216 977 

36 616 064 
3 500 

14 698 315 
1 720 000 
150 000 
803 501 
206 620 
705 000 

77 388 150 

2 962 466 
1 000 

1 791 000 
138 000 
30 000 

84 99!) 

4 370 330 

68 591 

85 000 

78 000 
19!) 157 

4 333 150 3 225 000 291 850 1 400 000 

1 062 001. 297 001 

15 000 

7 462 

193 000 208 000 

689 143 693 824 

9 700 000 9 550 000 

12 456 002 26 500 002 14 044 000 

742 700 
1 673 217 

70 000 
50 000 

• 

1 581 683 
1 

5 000 

703 979 
773 865 

70 000 
45 000 

1 782 178 
5 001 
5 000 

118 332 

200 495 
5 000 

765 000 

2 781 

150 000 

157 053 
899 352 

5 000 

750 000 750 000 

Genel toplam 159 750 000 180 000 000 24 059 934 3 809 934 
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Birinci bölümü teşkil eden ücretlerde geçen seneye nazaran 2 902 466 lira bîr fazlalık görülmek

tedir. 

Bu fazlalık, 1948 yılında yapılacağı hesaplanan üç milyon tren kilometrelik fazla trafik dolayı-
siyle katar personeline yapılan 627 adedlik kadro ilâvesinden ileri gelmektedir. 

Bu rakam üç milyon tren kilometrelik fazla t raf ikin icabettirdiği adedin takriben yarısıdır. 
Ancak mütabakisi katar personeli münhallerinden istifade edilmesi ve bu personelden gayri mün-
hallerin kadrodan çıkarılması suretiyle temin olunmuştur. 

ödenekteki artış miktarı kadrolara nazaran ödeneğin tam senelik ve kadronun tekabül ettiği 
derecenin tam aylığının nazara alınması suretiyle hesap edilmesinden doğmaktadır. 

Halbuki edevat parkmdaki tehavvülün vukuu zamanları gözönüne alındığı takdirde kadroların 
senenin on ild aymı tamamlayacak şekilde doldurulmasına ve personelin durumları itibariyle de 
kadrolara muhassas derece ücretlerini tamamen almalarına imkân olamıyacağmdan bu bölümden 
enaz beş yüz bin liralık bir indirme yapılması kabildir. 

Hizmetliler kadrolarında gecen sene Genel Müdürlük emrinde ve tek kalem olarak gösterilen per
sonel, ilgili servislere taksim ve tevzi edilmek suretiyle gösterilmiştir. Böylece kadro da vuzuh 
bakımından tekemmül ettirilmiş bulunuyor. Kadrolardaki indiriş ve artırışlar bu tevziin bir ne
ticesinden ibaret olup 627 si katar personeli olmak üzere yalnız 629 kişilik bir artış vardır. 

İkinci bölümü teşkil eden emekli, dul ve yetim aylıklarında görülen bin lira fazlalık 4992 nu
maralı Kanunla yapılan zamlardan mütevellittir. İdare bütçesinde böyle bir bölümün bulunması 
ve emekli, dul ve yetim aylığı tediyelerinde mutat olan şeklin dışında istisnai bir durumun muhafa
zası geçen yıl bütçesi münasebetiyle de işaret edildiği veçhile tabiî görülmemektedir. Bu tertibe ko
nulan ödenek ve dolayısiyle bunun neticesi olan ödemenin emekli sandığınca yapılması için elde bulun
duğu bilinen Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı hakkındaki kanun tasarısına bir hüküm derci uy
gun olacağı cihetle bu husus temenniye şayan görülmüştür. 

B. : 3 — Çeşitli yardımlar 

M. ödeneğin çeşidi 

1 4620 sayılı Kanun gereğince ödenecek çocuk zamları 
2 4178 sayılı Kanun gereğince ödenecek yakacak zammı 
3 Doğum yardımı 
4 ölüm yardımı 
5 Sağlık yardımı 
6 2454 sayılı Kanun gereğince verilecek emeldi keseneği ile maluli

yet karşılığı * 1 050 000 
7 Memur ve hizmetlilere verilecek giyecek eşyası karşılığı 54 741 

Fazlalık 
miktarı 

Lira 

28 000 

200 000 
30 000 

483 000 

Noksanlık 
miktarı 

Lira 

13 85C 

Bölüm toplamı 1 791 000 68 591 

M. : 1 — 4620 sayılı Kanun gereğince ödenecek çocuk zamları ödeneğini teşkil etmektedir. Bu 
madde için fazla istenilen 28 bin lira, artan kadrolara geleceklere verilecek zamlar ve 1947 yılı 
sarfiyatı gözönüne alınarak teklif edilmektedir. 

M. : 2 — Yakacak zammı 
3947 fiilî sarfiyatına, nazaran bu maddeden 13 850 lira bir tasarruf mümkün görülmüştür, 
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— 40 — 
M. : 3 — Doğum yardımı 

Ctvrck 1947 fiilî sarflya.1t gerekse kadro artışları gözönüne alınarak 200 000 lira zam yapılması 
I üzumlu görülmüştür. 

M. : 4 —- ölüm. yardımı 
1947 fiilî sarfiyatı gözönüne alınmış ve bu suretle tekli!' edilen 30 000 lira fazlalık uygun bu

lunmuştur. 

M. : 5 — Sağlık yardımı 
1947 sarfiyatına, ilâç fiyatlarının yükselmesine ve Eskişehir Hastanesi tevsi atı sebeplerine isti

nat eden 483 000 lira fazlalık mevcuttur. 

M.'. : 6 — Verilecek emekli keseneği ile maluliyet karşılığı 
1947 yılı bütçesiyle kabul buyuru!an ödeneğin kâfi gelmediği görülerek bu tertip için 600 000 

liralık bir aktarmaya ihtiyaç hâsıl olmuş ve İdarece gerekli kanun teklifi sunulmuştur. Bundan başka 
kadro artışları da nazara alınarak 1947 yılma göre l 050 000 liralık fazla bir ödenek teklif edil
in tidedir. 

M, : 7 — Memur ve hizmetlilere yerilecek giyecek eşyası karşılığı 
Memur ve hizmetlilere verilecek giyim eşyası hakkındaki yönetmelikte yapılan değişiklik ve 

1947 yılında bu tertibe konulan ödenekle temin ve personele demirbaş olarak tevzi edilen tulum 
bedellerinin demirbaş lertibine alınmasından dolayı. 54 741 lira bir indirme vardır. 

B. . : 4 - M. : 1 — Personele verilecek tazminat, ödenek ve tâli ücretler 
Bu maddeye konulan ödenek geçen seneye nazaran 138 000 lira fazladır. Fazlalık, üç milyon 

tren kilometrelik trafik artışından mütevellit olmak üzere personele verilecek kilometre tazmina
tını karşılamak içindir. 

B. : 5 - M. : 1 -— Memur ve hizmetlilere verilecek ikramiye 
Tdare bu madde için 1947 yılı bütçesiyle kabul huyumlan ödeneğin aynı olmak üzere yüz bin li

ra teklif etmiştir. Şu kadar ki ,aym yıl bütçesinin Yüksek Komisyonumuzda tetkik ve müzakeresi sıra
sında da belirtildiği gibi 1947 bütçesinin dört milyonunun istikrazla ve üç milyonunun da yardımla 
kapatılması keyfiyeti, idareyi bu madde için ancak yüz bin liralık bir ödenek teklifi zaruretinde bı
rakmıştır. Daha evvelki senelerde kabul buyurulmuş olan beşer-yüz bin liralık ödeneğin dahi 
35 290 aded personel istihdam eden ve bunlar için yılda altmış altı milyon liralık ücret tediye ey-
liyen bir müessese için yüzde nispetine bile varmıyan bu miktar, ikramiyenin ifade ettiği mâna ile 
kabili telifi görülememektedir. 

Binaenaleyh, mefhumuna lâyık ve İdareye hakkiyle nafi hizmet, edenlerin bu çalışmalarını ce
vaplandıracak hiç olmazsa evvelki seneler ödeneği kadar asgari bir miktarlık ikramiye ödeneğine 
zaruret; hissetmekteyim. Eğer yüksek tensiplerine iktiran ederse birinci bölüm münasebetiyle 
(-İde edilmesi mümkün olduğu belirtilen beş yüz bin liralık tasarruftan 400 000 lirasının bu mad
deye alınmak suretiyle ödeneğin 500 000 lira olarak kabulünü arz ve ricaya şayan gördüm. 

M. : 2 •— Kömür . ikramiyesi 
1947 yılında 20 000 lira olarak teklif edilen kömür tasarruf ikramiyesinin 30 000 lira İlâve

siyle 50 000 lira olarak kabulü, bu ikramiyeden alınan iyi neticeler dolayısiyle uygun görülmek
tedir. 

B. : 6 — Bu bölümü, teşkil eden çeşitli görevlerin altıncı ve sekizinci maddelerinde ceman 
85 000 liralık bir tasarruf vardır. Konulan ödeneklerin ihtiyacı karşılıyaeağına kanaat getiril
miştir. 

Yalnız 1947 yılında İdarenin eelbettiği Amerikalı uzmanın verdiği raporda idarenin lüzumlu 
bazı devairinde makineli hesap sisteminin tatbikimi" lüzum gösterilmiş ve idare dahi bunda fayda mü-
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lâhaza eylemiş bulunması sebebiyle bütçenin takdiminden sonra hâsıl olan bu vaziyet karşısında bit
tabi! teklife bu maksat için ödenek ithal edilememiştir. 

Tasvip buyrulursa birinci bölümden tasarrufu mümkün görüleceği yukarda arzedilen beş yüz 
bin liradan yüz bin lirasının bölümün sonunda onuncu madde olarak açılacak (Holerit makinesi 
kirası, öğretici ücreti ve makinelerin sair giderleri) tertibine arzedilen yüz bin liranın konulması mu
vafık mütalâa edilmektedir. 

B. : 7—• Posta, telgraf ve tejefon ücretleri ve giderleri 
Bu bölümün her iki maddesinde 1947 yılma nazaran 84 999 lira bir fazlalık görülmektedir. 1947 

yılında 5091 numaralı Kanunla 45 000 lira ve Yüksek Mecliste bulunan aktarma kanunu tasarısı ile de 
20 000 lira zam ve teklif edilmiş bulunması itibariyle teklif olunan ödeneğin hakikî ihtiyaç karşılığı 
olduğu anlaşılmıştır. 

B. : 8 — Yolluklar 
Bu bölüm ödenekleri 78 000 lira noksaniyle teklif edilmiştir ki, bu teklif fiilî sarfiyata nazaran 

vâki olduğu cihetle muvafıktır. Yalnız yabancı memleketler yolluğu için istenilen ödenekten on bin 
liranın indirilmesinde mahzur olamıyacağmdan bu miktarın indirilmesi uygun olacaktır. 

B. : 9 — İşletme bakım ve yenileme giderleri 
M. : 1. — Geçen yıla nazaran 1 937 185 lira fazlalık vardır. Bu fazlalık 3 000 000 tren kilo

metrelik trafik artışından mütevellittir. Şu kadarki, bu maddeye konulan ödenek bugünkü kömür 
fiyatlarına göre hesap edilmiştir. Şayet kömür fiyatlarında herhangi bir artış vâki olursa bunun 
idareye tesiri büyük olacaktır. Bu tesirlerin izalesi ancak artış nispetinde munzam bir gelir sağlan-
masiyle mümkün olabilecektir. 

M. : 2 — Demirbaş eşyanın bakım ve yenilenmesi 
Bu maddede görülen 148 350 lira fazlalık mevcut demirbaş eşyanın noksan kalan tamirlerini 

karşılamak içindir. 
; M. : 3 — Üst yapının bakımı ve yenilenmesi 

Bu madde ödeneği geçen seneye nazaran 1 527 671 lira fazlalık göstermektedir. Bu artış yo
lun emniyeti bakımından istihdamına lüzum görülen amele yevmiyelerinin geçen yıla nazaran 
35 kuruş fazla hesaplanmasından ileri gelmektedir.1947 yılında amele yevmiyesinde düşüklük 
olacağı düşüncesiyle yevmiyeler 225* kuruş üzerinden hesaplanmış iken bu yıl bu miktarla amele 
bulunamamış ve asgari olarak 260 kuruş üzerinden hesap edilmiştir ki yukarıda işaret edildiği 
veçhile yol emniyeti bakımından bu zam zaruridir. 

M. : 4. — Binaların ve başka tesislerin bakım ve yenilenmesi 
Bu madde ödeneği de 1947 yılma nazaran 172 094 lira bir fazlalık göstermektedir, idare bina-

lramın sağlam ve muntazam bir halde muhafazası bir emri tabiî olup bunun temini bakımından 
amele yevmiyelerindeki artış da nazarı dikkate alınarak teklif edilen zam muvafık görülmüştür. 

M. : 5. — Muharrik ve müteharrik edevatın bakım ve yenilenmesi 
1948 yılı için derpiş edilen 25 000 000 tren kilometrelik trafikin temini bakımından geçen yıla 

nazaran 465 030 lira fazlasiyle teklif edilen 24 000 000 liralık ödenek yerindedir. 

M. : 6. Deniz taşıtlarının bakımı ve yenilenmesi 
Bu madde de 45 730 lira bir tasarruf vardır. Konulan 750 000 liralık ödenek ihtiyacı karşılıyaeak-

tır. . 

7 nci ve 8 nci maddelerde görülen ceman 120 000 liralık artış geçen yıla nazaran amele yevmi
yelerindeki yükselmenin bir neticesidir. 

M. : 9 — 1947 fiilî sarfiyatına nazaran 3 427 liralık tasarruf sağlanacaktır. 
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M. : 10 — Bu tertipte 150 000 liralık bir indirme görülmektedir. Bu da kanununa göre Posta 

ve Telgraf Genel Müdürlüğüne yapılan ve demiryolunu ilgilendirmiyen masraflar karşılığının mez
kûr Genel Müdürlükten temini lüzumundan ileri gelmektedir. 

P>. : 11 - M. : 1 — Çeşitli demirbaşlar çoğaltılması 
Bu maddeye konulan 291 850 lira fazla ödenek satmalmacak buraj makinesiyle tezgâhlar içindir. 

Artırılmak suretiyle 1 225 000 liraya baliğ olan bu madde ödeneği ile idare mefruşata mütaallik 
hiçbir gider yapmamak kararındadır. 

M. : 2 — Türlü yeni yapılar, tesisler karşılığı 
Bu maddede 1 400 000 lira tasarruf vardır. 1948 yılı için teklif edilen 2 000 000 liralık ödenek 

yalnız 1947 yılında başlanmış olan yeni yapıların inşaatının ikmali içindir. Yeni inşaat bahis mev
zuu değildir. 

B. : 12 - M. : 1 — Transit vagonlarının tatil, tazmin ücreti ve kiralık lokomotif ve vagonların kira 
karşılığı 

Bu madde ödeneği 1947 yılı için kabul buyrulan miktardan 765 000 lira noksaniyle 250 000 li
radır. Kiralanmış vagon ve lokomotiflerde yapılacak tamir kalmadığı cihetle maddedeki tasarruf 
yerinde görülmüştür. 

B. : 13 —• iler türlü vergiler, maddi ödevler ve zarar ve ziyan tazminatı 
Madde 2 — Bu maddede geçen yıla nazaran 15 000 lira bir fazlalık vardır. Bu da kazaya uğ-

rıyacakîara verilecek tazminatın artırılması düşüncesinden doğmaktadır. 

B. : 14 — Trabzon - İran otobüs ve kamyon işletmesi giderleri 
Bu bölümün birinci maddesindeki 2 781 liralık indirme kadrodaki münhalin çıkarılmasından 

ve ikinci maddedeki 7 462 lira fazlalık da işletme müstehlek giderleri fiyat artışından ileri gelmek
tedir. 

B. : 15 — Satmalman demiryol ve limanların senelik faiz ve itfa karşılığı 
Bu bölüm için teklif edilen 9 550 000 liralık ödenek 1947 yılma nazaran 150 000 lira noksandır. 

Noksanlık kur farkından ileri gelmektedir. Kanunları gereğince satmalman hatların döviz olarak muba
yaa bedelleri 517 826 508 İsviçre frangı ve 5 857 600 İngiliz lirasıdır ki, bunların bugünkü kurlara göre 
Türk lirası mukabili 345 988 943,58 liradır. 15 . XI . 1947 tarihine kadar ödenen miktar 79 324 267,76 
Türk lirasıdır. Yine bugünkü kurlara göre borç bakiyesi de 266 664 715,82 Türk lirasıdır. Vâdeler 
muhtelif olup en son taksit 2002 senesine isabet etmektedir. 

B. : 16 - M. : 1 — 3525 sayılı Kanunla tasdik olunan 10 milyon sterlinlik krediden idarece kul
lanılan kısmın itfa ve faiz karşılığı 

Bu maddeye konulan ödenek 1947 yılı için kabul buyrulan 456 000 liraya nazaran 1 044 000 lira 
faz!asiyle 1 500 000 liradır. Bu da 1946 yılında İngiliz kredisinden idarece kullanılan kısmın itfa ve 
faizini karşılamak içindir ki, bu miktarın Maliye Bakanlığı ile mutabık kalınarak konulduğu tesbit 
edilmiştir. 

M. : 4 — 5073 sayılı Kanun gereğince girişilecek yüklenmeler karşılığı 
5073 sayılı Kanunla idare için her sene ödenmesi kabul edilen miktar 30 000 000 lira olduğu 

halde idare 1948 yılı için 25 000 000 lira teklif etmektedir ki, bu miktar gerek 1947 yılında ve 
gerekse daha evvelki yıllarda girişilen yüklenmelerden 1948 yılında ödenecek taksitlerin tamamen 
karşılığıdır. 

5073 sayılı Kanunla verilen 385 000 000 liralık yüklenme yetkisinden 15 . XI . 1947 tarihine ka
dar 152 747 140 liralık yüklenmelere girişilmiş ve bu taahhütlerden 45 752 655 lirası ödenmiş bu
lunmaktadır. Bu hesaba göre idare daha 232 252 860 liralık yüklenmcelere girişmek yetkisine malik
tir ki, bu da programında derpiş edilmiş bulunmaktadır. 
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B. : 17 - M. : 1 — Yabancı uzmanlar ücretleri 

Bu madde için teklif olunan ödenek geçen yıla nazaran 118 332 lira fazladır. Fazlalık, Ameri
ka 'dan celbedilen birisi işletme ve diğeri muhasebe ve tarife uzmanlarının ücretlerini karşılamak 
içindir. Bu tertibe 1947 yılında yukarda arzedilen uzmanlar ücretleri için 55 000 liralık bir aktar
ma yapılmıştır. 

B. : 17 - M. : 2 — Yabancı memleketlere tahsil için gönderilecek öğrenciler giderleri 
Bu madde için teklif olunan ödenek 557 447 liradır ki bu miktar 1947 yılı ödeneğinden 

157 053 lira noksandır, idarece 1948 yılında ecnebi memleketlere öğrenci gönderilmiyecek ve 1947 
yılında bir kısım öğrenci tahsilini ikmal ederek memlekete döneceklerdir. Teklif edilen ödenek 
1948 yılında tahsilleri devam edecek öğrenciler adedine nazaran mutabıktır. 

B. : 18 — Öğretmen giderleri 
Bu bölümün muhtelif maddelerinden ceman 899 352 liralık bir indirme yapılmıştır. 

İndirme sebepleri şunlardır: 
a) Üç sınıf olan meslek okulundan birinci sınıf kaldırılmış olup bu mektebin lâğvi esas kabul 

edilerek tedricen tasfiyesi cihetine gidilecektir. Önümüzdeki yıl ikinci sınıfı kaldırılacak ve böy
lece lise muadili meslekî tahsil veren üç yıllık mekteb mezunları yerine bundan sonra lise me
zunları alınarak bunlara birer sene müddetle meslekî bilgiler öğretilecektir. 

b) Sanat Çırak okulu kaldırılmıştır. Çırak yetiştirilmesi işine atelyelerde devam edilecektir. 
c) Pansiyonlar ve ilk okullar giderlerindeki indirmeler tasarruf düşüncelerinden ileri gel

miştir. 
ç) Teknik üniversite ile teknik okula bu yıl yeni öğrenci gönderilmiyecektir. Bu sene tah

sillerini ikmal edecekler çıkarıldıktan sonra konulan ödenek kalacak talebe adedine uygundur. 
Millî Eğitim Bakanlığına karşı mecburi hizmete tâbi öğrenciler İdare hizmetlerine de alınmakta 
bulunduğu cihetle İdarenin bu hususta aldığı karar yerinde görülmüştür. 

B. : 20 —• Eski yıllar borçları 
Bu bölüm ödeneği 1947 yılma nazaran beş bin lira noksaniyle 45 000 liradır. Teklif edilen 

ödenek tahakkuk etmiş ve edecek eski yıllar borçlarını karşılamıya kâfi görülmüştür. 

B. : 21 — Merkez Bankasına verilecek kâğıt para amortisman karşılığı 
Bu bölümdeki 200 495 liralık artış İdare bütçesindeki 20 000 000 liralık artışın tabiî neticesi 

olarak husule gelmiştir. 

B. : 22 —• Demiryolları Spor kurumlarına yardım 
1947 yılı bütçesinin açık vermesi dolayısiyle Demirspor kurumlarına yardım yapılmasına imkân 

hâsıl olamamış ve tertibin muhafazası için bir liralık bir ödenek konmuştur. Demirspor kurum
larına cüzi de olsa yardım yapılması uygun olacağından vâki teklif muvafık görülmüştür. 

IV - Bütçenin genel tahlili : 
Gelir ve gider kısımlarında bölüm ve madde itibariyle incelendiği veçhile Devlet Demiryolla

rının 1948 yılı bütçesi gelir bakımından 1947 yılma nazaran 3 milyon fazlasiyle 25 milyon tren ki
lometrelik trafik hacmi esas tutularak tahmin edilmiştir. 

idarece hazırlanan tasarının gelir kısmı gerekçesinin incelenmesinden de anlaşılacağı veçhile 
gelir tahmini muhtelif işletme devrelerinin neticelerine ve mevcut istatistiklerden alman ortalama 
nispetlere göre ilmî bir sistem ve zihniyetle yapılmış ve gelir gerekçesinde bundan evvelki senele
rin bütçelerine nazaran daha ileri bir adım atılarak konjonktür tahliline de yer verilmiştir, ida
renin tahmin ettiği gelir rakamları muhtelif kaynaklardan elde olunan gelir miktarlariyle de ve-
rifiye edilmiş ve netice itibariyle 25 milyon tren kilometrelik bir trafikle 180 milyon gelirin elde 
edilebileceği kanaatma varılmıştır. 
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Bütçe masraflarının tesbitinde de idare büyük bir tasarruf zihniyetiyle hareket etmiş, müm

kün olan her hizmet sahasında ödenekler üzerinden ehemmiyetli kesintiler yapmıştır. Bütçede 
geniş tecdit ve tesis masrafları yer aldığı halde idarenin mütevazin bir bütçe ihzar edebilmiş ol
ması tasarruf fikrinin hâkim kılınmasının bir neticesi olarak memnuniyetle kayda değer. 

V. - İşletmenin gelecek durumuyla ilgili görüşler: 
Devlet Demiryollarının teşkilât ve vazifelerini gösteren kanunlardaki hükümler bu günkü 

ihtiyaçlarını karşılamaya kâfi gelmemekte, bilhassa bir Devlet müessesesi olarak işletmenin han
gi prensiplere göre temin edileceği meriyette olan hükümler muvacehesinde kesin olarak tâyin edi
lememektedir. 

Devletin hususi bir mülkü olan demiryollarını işletici bir müessese olması bakımından demir-
yol idaresinin işletmede takip edeceği ana prensipleri bir millî mesele olarak ve katî surette hallet
mek zamanı gelmiştir. Bu hususta başlıca şu ihtimaller akla gelebilir: 

1. — Demiryolları sadece Devlet namına geniş bir âmme hizmetinin temin edicisidir; faaliye
tinde herhangi bir kâr ve zarar mülâhazası hâkim olmaz; kanunla kabul edilen bütçe ile veri
len ödenekler dâhilinde masraflar yapar; diğer Devlet müesseselerinin nef'ine görülen hallerde 
veya Hükümetin muhtelif sahalarda takip ettiği politikayı kolaylaştırdığı nispette ne umumi ve 
ne de kısmi maliyetle ilgili olmaksızın tesbit edilen tarife rejimiyle taşıma ve taşıma ile ilgili hiz
metleri görür; işletme açıkları Devlet bütçesinden yapılacak süpvansiyonlarla kapatılır; tesisa
t ın eskiyenleri ve yıprananları işletme geliriyle karşılanmazsa istikraz yapılır. Bu istikrazları 
icabında yine Devlet öder. Bu takdirde ne bir amortisman hesabına ne de bir ihtiyat sermaye 
teşkiline ihtiyaç vardır. Müessese sadece bütçe hesabı tutar ve diğer Devlet dairelerinde olduğu 
gibi bu hesabı Sayıştay tarafından kontrol edilir. 

2. — ikinci bir görüş müessesenin âmme hizmeti görmekle beraber iktisadi bir karekteri haiz ol
duğu ve bütün faaliyetinde bu karakterin hâkim olması icabedeceği fikrine dayanır. Bu takdirde 
Demiryolları Devletin hususi bir mülkünü idare eden ve fakat malî ve iktisadi bakımdan bağımsız 
olan bir müessesedir. Bu müessese muhasebesi isletme muhasebesi tutar; bu muhasebe kuruluş 
blânçosu ile işe başlar; Devletin hususi mülkünü teşkil eden millî servetin muhafaza ve idamesi 
esastır; bu maksatla en kısa zamanda samimî, sahih ve sarih bir blânço çıkarmak muhasebenin 
hedefidir. Gerek tesisat kıymetlerini muhafazaya gerekse normal işletme inkişaflarım karşılamaya 
yeter bir amortisman veya tecdit sermayesi tesis edilir; tecditler bu hesabın zimmeti ile yapılmak 
suretiyle hakikî işletme neticeleri yekdiğeriyle mukayese edilebilir şekilde tesbit olunur; bir ihtiyat 
sermaye teşkili hedefine doğru gidilir. 

Her hal ve kârda müessesenin Devlete bâr olmaksızın işletmeyi başarması lâzımdır; bu takdir
de müessese faaliyetinin kontrolü diğer iktisadi Devlet teşekkülleri kontrol rejimine tâbi olur. Kıs
mi ve umumi maliyet fikri tarifelerin tesbitinde behemehal gözönünde bulundurulur. Diğer Devlat 
daire ve müesseseleri namına veya politika mülâhazalarına göre müesseseye malî külfetler tahmili 
cihetine gidilmez. 

3. —• Üçüncü bir hal çaresi de bir adım daha ileri gidilmesi ve Devletin Demiryolu işletmesi 
emrine verdiği büyük millî servetin meşru bir kazanç getirmesinin istenmesidir. Bu takdirde de
miryolları, sermayedar olan Devlete normal telâkki edilecek bir kâr verir; bu kâr Devlet bütçesi
nin gelir kısmına bilfarz (Demiryolları geliri) namiyle dâhil olur ve bu suretle yeni demiryolları 
inşaatını istikrazlarla veya vergilerle karşılamak külfeti azalmış veya ortadan kalkmış olur. 

Yirmi yıllık bir devre içinde Türk çocukları demiryollarının inşasını ve teknik işletmesini mu
vaffakiyetle başararak millî demiryol dâvasını zafere ulaştırdılar. Artık iktisadi işletme safhasma 
tam olarak girmek zamanı gelmiştir kanaatindeyim. 

Halbuki işletme teşkilâtını tâyin eden bugünkü hükümler arasından yukarıda ana hatlariyle 
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belirtilen işİetme sistemlerinden hangisinin kabul edildiğini kesin olarak anlamaya imkân yoktur. 

Gerçi 1483 sayılı Knaunun 12 nci maddesi demiryol hesabı katisinin: 

a) Tesisatı ptidaiye hesabı, 
b) İşletme hesbaı, 
c) Kâr ve zarar hesabı ile blâııço; 
ç) Sermaye hesabı, 
d) İdari malzeme nakliyat hesabını ihtiva edeceğini ifade etmekle demiryolları işletmesinin ik

tisadi bir müessese muhasebesine yani işletme muhasebesine tâbi olacağını göstermiştir. Buna mu
kabil 1042 sayılı Kanunun 51 nci maddesindeki «işletme hasılatı işletme masarifini kapatmadığı 
müddetçe açık kalan miktar Devlet bütçesinden kapatılır» hükmü mahfuz tutulmuştur. İşletme 
masarifi bütçeye mütenazır tutulan hesap olduğuna göre bu hesap blânço gibi hakikî kâr ve zararı 
gösteremiyeceği cihetle yalnız işletme hesabı açığının kapatılması maksadı temine kâfi gelmez; kal
dı ki bu hüküm müessesenin malî bağımsızlığını da ihlâl edici mahiyettedir. Bundan başka yukar
da kaydedildiği veçhile 1483 sayılı Kanunun 12 nci maddesine göre blânço tanzim edecek müessese 
muhasebesi 1927 de 1042 sayılı Kanunla kabul edilen esaslara aykırı olarak 1931 tarihli ve 1784 
sayılı Kanunla tamamen Devlet muhasebesine benzetilmiş ve bu kanunun 2 nci maddesiyle «Umumi 
idarenin bütçeye mütaallik taahhüdat ve sarfiyatı muhasebe reisi tarafından muhasebe müdürü ve 
muhasibi mesul sıfatiyle 1050 numaralı Muhasebei Umumiye Kanunu ahkâmı dairesinde tetkik ve 
murakaba olunur.» hükmü konulmuştur. 

Yine 1042 sayılı Kanunun halen meriyette bulunan 6 nci maddesine göre demiryollarının me
mur ve hizmetlileri hakkında tatbik edilecek rejim hususi müessese hüküm ve kaideleridir. Hal
buki sonradan kabul edilen barem ve tekaüt kanunları demiryolları memurlarının durumunu tama
men değiştirmiştir. Buna rağmen 6 nci maddenin meriyette kalmasının tek neticesi demiryol per
sonelinin idari kararlara karşı müracaat mercilerinin bulunmayışından ibarettir ki, bu durum me
mur ve hizmetlilerin garantisiz çalışmaları mânasını ifade eder. 

Teşkilât kanunları üzerinde yapılacak en sathi bir inceleme bile bu gibi noksanları görmeye kâfi 
gelecektir. Üzerinde çalışıldığı anlaşılan yeni teşkilât kanunu tasarısında bütün bu noksanların ta
mamlanmasını ve bu tasarıya ileri durumda olan demiryollarının teşkilât kanunlariyle mukayese
den sonra katî şeklinin verilmesini temenniye şayan görmekteyim. 

Teşkilât kanunundan bahsederken İdarenin teşkilâtmuı tesbiti lüzumuna da işaret etmek isterim. 
Filhakika yukarda bilmünasebe zikredilen 1042 sayılı Kanunun 4 ncü maddesiyle «İdarei umumiye 
muhtelif inşaat ve işletme idarelerine taksim ve teşkilâtı her sene ihtiyaca göre kadrolarla tesbit olu
nur» hükmü konulmuştu. 1042 sayılı Kanunu tadil eden 1483 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde de 
«Umumi İdare teşkilâtı her sene ihtiyaca göre bütçelere raptolunacak kadrolarla tesbit olunur» denil
mekle bu esas muhafaza edilmiştir. 

Bütçe kanunlarının birer senelik olmaları itibariyle işletme kadroları her sene yeniden tanzim 
edilmiş, servis ve işletmelerin sayısı ve teşkilâtı değiştirilmiştir. Genişliyen şebekeye ve artan iş 
hacmine göre kadroların da değiştirilmesi tabiî ise de ana teşkilâtın Teşkilât Kanunu içinde nazarı 
itibara almak uj^gun olacaktır. İdarece üzerinde çalışılan yeni teşkilât kanunu tasarısı bu noksanı 
da giderecektir. 

Bundan başka, geçen sene raporumda da zikrettiğim veçhile eski işletime nizamnamesi, yerine 
İdarece hazırlanmış bulunan yeni işletme kanununun biran evvel meriyete geçirilmesine zaruret 
vardır. Yapılan incelemede bu kanunun Büyük Meclise sunulmak üzere olduğu öğrenilmiştir. 

Tarife rejimine gelince : - ' 
1042 sayılı Kanunun 18 nci maddesi tarifelerle umumi tatbik şartlanılın bir kanunu mahsusa 

tâyin edileceğini ifade ediyor. Bu kanun şimdiye kadar maalesef hazırlanamamıştır. 

( S. Sayısı : 15 ) 
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Gerek demiryol trafikinin ve gelirinin tezyidi için, gereken diğer ekonomik ve sosyal gayelerle 

birçok tenzilli tarifeler yürürlüğe konulmuş, ancak esas tarifelerle umumi eşya tasnif cetvelinin 
muhafazası neticesi geniş ıslahat yapılamamıştır. 

Bu kere Amerika'dan getirilen uzmanın tarife sisteminin tanzimi ile tavzif edildiğini öğrenmiş bu
lunuyorum. 

Uzmanın tavsiyeleri de gözönünde tutularak memleket iktisadiyatının ve demiryol işletmesinin 
inkişafına uygun bir tarife kanununun süratle ihzarı icabeder. Bu cihet hiç şüphe yoktur ki, iş
letme ve teşkilât kanunlarının kabul ve neşrinden sonra tahakkuk edebilir. 

Münhasıran bu lüzum bile mâruz kanunların süratle ele alınmaları için esaslı bir sebep teşkil 
eder. 

Geçen sene bütçesi münasebetiyle takdim ettiğim raporda Demiryol müessesesinin bir işletme mu
hasebesine kati surette ihtiyacı olduğunu arzetmiş ve bu muhasebenin bugünkü elemanlarla işliyebi-
leceğine kaani olduğumu belirtmiştim. İdare, muhasebe ,istatistik ve tarife sistemi üzerinde gerekli 
yenilikleri yapmak maksadiyle ve büyük malî fedakârlıklarla Amerika'dan uzman getirtmiş ve bu uz
manlar tetkiklere başlamış bulunmaktadır. Uzmanın verdiği bir raporda makineli hesap sisteminin 
tatbiki tavsiye olunmuş ve İdare bu tavsiyeye uygun olarak bütçeyi tetkik ettiğim sırada gider 
kısmında arzedildiği üzere Holerit makineleri için 100 bin liralık bir ödenek istemiştir. Amerikalı 
uzmanın çalışmalarının iyi neticeler vermesi için demiryol personelinden işletme muhasebesi üze
rinde çalışmış ve yetişmiş olanların Amerikalı uzmanla devamlı olarak birlikte1 çalışmalarının icahe-
deceği ve Holerit sisteminin muvaffakiyetinin de gar ve istasyonların hesaplarını daha süratle ihzara ve 
merkeze göndermeye müsait, bilet tabı ve hesap makineleri gibi makinelerle süratle teçhiz edilmesine 
bağlı olduğu düşüncesindeyim. 

Gerek Sayın Ulaştırma Bakanının gerekse Demiryollar Genel Müdürünün bu hususlarda be
nimle hemfikir olduklarını burada büyük bir memnunlukla kaydetmek isterim. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 1948 Bütçe tasarısı münasebe
tiyle mâruzâtıma son verirken bu İdarenin Devlet memurlarına nazaran düşük kalan 1, 2 ve 3 
ncü derece aylıklarının bugüne kadar düzeltilmemiş olduğuna işaret etmek istiyorum. 

Filhakika İdarenin 1947 Bütçesinin yüksek komisyonumuzda görüşülmesi sırasında bu zaru
ret komisyon heyeti umumiyesince kabul edilerek komisyonumuz sözcüsü tarafından genel he
yete de arzolunmuştu. 

Bundan maada Maliye Bakanımız da gerek bu İdarenin ve gerekse mümasili teşekküller me
murlarının, Devlet memurları aylıkları karşısında gayritabiî bir hal alan durumlarının düzeltil
mesi için yakında yüksek Meclise bir kanun tasarısı arzedileceğini vait ve beyan eylemişti. 

Bugün bunlara rağmen aradan geçen bir sene zarfında mevzuu yalnız tasavvur halinde kalmış 
ve teşebbüs safhasına geçmemiştir. Bu devre zarfında emekliye ayrılan bu dereceler memurları 
mağdur olmuşlar ve bundan sonrakiler de aynı mağduriyetlere mâruz bırakılmışlardır. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel İdaresinin barem Kanunu hususiyet arzetmek-
te ve bu kanunun ihtiva, eylediği hükümler karşısında İdare memurlarının mağduriyetlerinin de
vamının yüksek heyetinizce de tecviz edilemiyeceğine emin olarak Ulaştırma Bakanlığı tarafın
dan durumun islahına matuf olmak üzere hazırlanacak bir kanun tasarısının süratle Meclise ge
tirilmesinin temin buyurulmasını arz ve teklif ederim. 

İzmir Milletvekili 
Sedat Dikmen 

( S. Sayısı : 15 ) 



Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 1/250 
Karar No. 33 

Yüksek 

Başbakanlığın 30 . IX . 1947 tarihli ve 6/2697 
sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan Dev
let Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Mü
dürlüğünün 1948 yılı bütçe kanunu tasarısı Ko
misyonumuza havale buyurulmakla Ulaştırma 
Bakanı Şükrü Koçak ve adı geçen İşletme Genel 
Müdürü ve Maliye Bakanlığı adına Bütçe ve 
Malî Kontrol Genel Müdürü hazır oldukları 
halde incelenip görüşüldü. 

İkinci Cihan Harbinin memleketimizin ulaştır
ma manzumesindeki en mühim tesiri Devlet De
miryollarında olmuştur. Uzun harb yıllarında 
bütün yurdun ulaştırma yükünü üzerine almış 
bulunan bu İdare, harb içinde büyük ihtiyaçlar
la karşı karşıya kalmış ve bu ihtiyaçlardan pek 
azını o devrenin çok zaif imkânları ile temine 
çalışmış ise de malzeme stokları bu müddet için
de tükenmiş, muharrik ve müteharrik edevatın 
yenilenmesi katı bir zaruret halini almış bulun
duğundan Cihan Harbinin sona ermesini mütaa-
kıp Devlet Demiryolları İdaresi bu vadide bü
yük bir faaliyete geçmiş bulunmaktadır. Alman 
izahlara göre İdare 5073 sayılı Kanunla kendisi
ne verilmiş bulunan 385 milyon liralık yüklen
me yetkisine dayanarak, Bakanlar Kurulunca 
kabul edilmiş bulunan programa tevfikan türlü 
yüklenmelere girişmiş ve bunların 15 Kasım 1947 
tarihine kadar yekûnu 152 küsur milyona var
mıştır. Programın tahakkuku için daha 232 
küsur milyon liralık bir yüklenme yetkisi bulun
makta olduğu anlaşılmıştır. Bu mubayaalarda, 
muharrik ve müteharrik her çeşit vasıtalar bu
lunduğu gibi malzeme stoku da yapılmakta ve 
şebekenin emniyet tesislerini tamamlamak için 
tertip alınmış bulunmaktadır. 

Bütün Devlet işletmelerinde olduğu gibi bu 
İdarenin de bir işletme muhasebesi sistemine 
gitmesi konusu üzerinde durulmuş ve alınan 
izahlara göre yabancı uzmanlara yaptırılmakta 
olan incelemelerin hayli ilerlediği ve bu sistemin 
yakında kurulması ve hattâ makineleşmesi müm
kün olacağı ve belki de 1949 yılı bütçesinin bu 

(S. Sa 

28 . XII. 1947 

Başkanlığa 

usulün neticelerine göre tanzim edileceği açık
lanmıştır. 

1892 denberi konmuş olan bir esasa göre 
devam edegelen tarifenin getirtilen mütehassısa 
incelettirilmekte olduğu ve bunun sonucunda 
tarifelerde esaslı bir ıslâhat yapmanın mümkün 
olacağı bildirilmiştir. 

Yukarda arzedilen program ve bunu tahak
kuk ettirmek için alman malî yetki İşletmenin 
en âcil ihtiyaçlarını karşılamak üzere tanzim 
edilmiş bulunup ayrıca, istihsalin çoğalacağı ve 
hatların uzayacağı, sosyal hareketlerin çoğalaca
ğı gözönünde tutularak on yıllık bir program 
daha tanzim edilmiş olup bunun tahakkuku için 
de imkânlar müsait olursa 700 milyon lira har
canması düşünülmektedir. 

Erzurum transit hattının da 50 kamyonla 
takviye edileceği ve bu hattın da daha verimli 
bir hale getirileceği izah edilmiştir. 

Sağlık işlerine de önem verildiği Eskişehir 
ve Ankara hastanelerine ilâveler yapılacağı gibi 
Sivas'ta yeni bir hastane tesisi suretiyle hat per
sonelinin sağlık durumlariyle de yakından ilgi 
gösterildiği müşahede edilmiştir. 

Genel Müdürlük memurları, Devlet Baremin
den ayrı olarak hususi bir bareme tâbi bulun
maktadır. Devlet memurları aylıkları üzerinde 
yapılan muhtelif gelişmeler bu İdareye de ak
settirilmiş ise de bu gelişmelerden İdarenin bi
rinci ve ikinci derecedeki memurlarının Devlet
teki muadilleri gibi faydalanamadıkları ve bu 
suretle bir müsavatsızlık hâsıl olduğu açıklan
mış, Komisyonumuz bu konunun Genel Bütçe 
dışında idare edilen müesseselerin bu dereceler
deki memurları hakkında da varit olduğunu göz
önünde tutarak bu hususta gereken incelemele
rin yapılıp biran evvel bu ahenksizliğin önüne 
geçilmesini temenniye değer görmüştür. 

Genel Müdürlüğün 1948 yılı gider bütçesi 
geçen yıldan 20 250 000 lira bir fazlalık arzet-
mektedir. Bu fazlalığın kısımlara ve bölümlere 
ayrılma miktarlariyle sebepleri, hususi rapor-
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törün raporunda etraflıca açıklanmış bulundu
ğundan burada tekrarından çekini!mistir. 

Komisyonumuz gider bütçesinin görüşülmesi 
sırasında bölümler üzerinde yapılması teklif 
edilen bir, iki değişikliği uygun görmüş ve top
lamı 180 000 000 olan gider bütçesini ayniyle 
kabul etmiştir. 

Gelir bütçesi de geçen yıla nazaran 24 250 000 
lira bir fazlalıkla 180 000 000 lira talimin edil
miş bulunmaktadır. Bunların bölümler ve mad
deler itibariyle tahlili, raportörün raporunda 
görülmektedir. Yalnız bütçenin Komisyonda 
görüşülmesi sırasında elde edilen on bir aylık 
hasılatın 160 milyon lirayı bulduğu bildiril
miş olduğundan teklifin uygun olduğu görü
lerek gelir bütçesi de ayniyle kabul edilmiş bu
lunmaktadır. 

Bütçe kanunu tasarısının 1 - 8 ııci maddeleri 
ayniyle kabul edilmiştir. İşletme sözleşmesi 
1 . 1 . 1948 de sona erecek olan ve 1948 yılından 
itibaren idare tarafından işletilmesi iktiza eden 
Cenup Demiryollarının, intikal devresine ait ol
mak ve Genel Müdürlüğün yürürlükteki mevzua-
tiyle kabul edilen esas ve hatlar içinde kalmak 
üzere personelinin bütçeye bağlı kadro cetveli 
dışında idaresi ve tasarıya bunu temine yeter 

bir maddenin eklenmesi zarureti izah edilmiş 
olup Komisyonumuz, teklifi yerinde görerek bu 
maksatla dokuzuncu maddeyi tasarıya eklemiş 
bulunmaktadır. On ve on birinci maddeler on 
bir ve on ikinci maddeler olarak ayniyle kabul 
edilmiştir. 

Bu suretle Devlet Demiryolları ve Limanları 
işletme Genel Müdürlüğünün 1948 yılı bütçe 
kanunu tasarısı Kamutayın onayına arzedilmek 
üzere Yüksek Başkanlığa sunulmuştur. 

Başkan 
Mardin 

R. Erten 
Kâtip 

Ankara 
F. Öymen 

Ankara 
C. Gölet 

Diyarbakır 
Ş. Uluğ 

Kastamonu 
M. Akalın 

Başkanvekili 
Diyarbakır 
1. / / . Tigrel 

Amasya 
A. L. Yiğitoğlu 

Aydın 
Gl. R. Alpman 

istanbul 
Dr. A. Adtvar 

Kırşehir 
8. Torgut 

N. 

Dr 

Sözcü 
Ankara 
M. Eriş 

Ankara 
C. Akkerman 

Bursa 
F. Bük 

izmir 
8. Dikmen 

Kocaeli 
. F. 8. Bürge 

Niğde • Samsun 
R. Gürsoy M. A. Yörüker 

Tokad Yozgad 
R. A. Sevengil 8. Içöz 
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Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü 1948 yılı Bütçe Kanu

nu tasarısı 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

MADDE 1. — Devlet Demiryolları ve Li
manları işletme Genel Müdürlüğünün 1948 
yılı giderleri için bağlı (A) işaretli cetvelde 

gösterildiği üzere 180 000 000 lira ödenek veril
miştir. 

MADDE 2. — Devlet Demiryolları ve Li
manları işletme Genel Müdürlüğünün 1948 
yılı giderlerine karşılık olan gelirler, bağlı (B) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 180 000 000 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Devlet Demiryolları ve Li
manları İşletme Genel Müdürlüğünün daimi 
memur ve hizmetli!e-ri bağlı (C) işaretli cetvel
de gösterilmiştir. 

MADDE 4. — Devlet Demiryolları ve Li
manları işletme Genel Müdürlüğü tarafından 
işletilmekte olan Demiryolları ile başka motor
lu taşıtların, liman, iskele ve maden ocakla
rının gelirlerinden her birinin dayandığı hü
kümler bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. 

MADDE 5. — Devlet Demiryolları ve Li
manları işletme Genel Müdürlüğünün 2847 ve 
3173 sayılı kanunları dışında çalıştıracağı ge
çici hizmetlilerin kadroları ilişik (E) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 6. —- Para işlerinin yürütülmesi 
ve (2 500 000) liraya kadar kömür, (7 000 000) 
liraya kadar gereç stoku yapılması için Genel 
Müdürlük (10 000 000) liraya kadar kısa sü
reli istikrazlar yapmaya ve bankalarda hesap
lar açtırmaya yetkilidir. 

MADDE 7. — Bağlı (A) işaretli cetvelin 18 
nci bölümün 3 ncü maddesine konulan ödenek ta
allûkuna göre ihtiyaç nispetinde 1948 yılı büt
çe Kanuniyle Üniversitelerin 1948 yılı bütçe ka
nunlarına bağlı (B) işaretli cetvelde gelir ve ay
nı zamanda adı geçen kanunlara bağlı (A) işa
retli cetvellerin ilgili bölümlerine Maliye Ba
kanlığınca ödenek kaydedilir. 

MADDE 8. —• Askerlik ödevini Demiryolu 
sınıfında yapmak üzere silâh altına alınıp talim 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTÎRÎŞÎ 

MADDE 1. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Ayniyle kabul edilmişti?. 

MADDE 7. — Ayniyle kabul edilmiştir, 

MADDE 8. — Ayniyle kabul edilmiştir. 
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devresini ikmaİ ettikten sonra Genel Müdürlük 
emrinde çalışmasına izin verilen erlere, boş kad
rolarda çalıştırılmaları halinde yüz elli kuruşu 
geçmemek üzere kadro karşılıklarından gündelik 
verilebilir. 

MADDE 9. — Bu kanun 1 Ocak 1948 tarihin
de yürürlüğe girer. 

MADDE 10. — Bu kanunu Maliye ve Ulaş
tırma Bakanları yürütür. 

Başbakan 
H. Saka 

Devlet Bakanı 
M. A. Renda 

Millî Savunma Bakanı 
Münir Birsel 

Dışişleri Bakanı 
ıV. Sadak 

Millî Eğitim Bakanı 
Reşat §. Sirer 

Ekonomi Bakanı 
C. Ekin 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Ş. Adalan 

Ulaştırma Bakanı 
#. Koçak 

Devlet Bakanı 
Başb. Yardımcısı 

Barutçu 
Adalet Bakanı 

Ş. Devrin 
İçişleri Bakanı 

M. H. Göle 
Maliye Bakanı 
H. iv*. Keşmir 

Bayındırlık Bakanı 
Gülek 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. B. Uz 

Tarım Bakanı 
T. Coşkan 

Ticaret Bakanı 
. M. N. Gündüzalp 

Çalışma Bakanı 
T. B. Balta 

MADDE 9. — İşletme sözleşme süresi bitmiş 
olması sebebiyle Devlet Demiryoliaıı ve 
Limanları İşletme Genel Müdürlüğü tarafın
dan 1 . I . 1948 den itibaren işletilecek olan ce-
nub demiryolu personelinden işletmeye lüzum
lu olanlar (C) cetveli dışında olarak Devlet De
miryolları tarafından çalıştırılabilirler. Bunla
rın Genel Müdürlüğün yürürlükteki mevzua-
tiyle kabul edilen esas ve hadler dâhilinde sair 
her türlü hak edişleri ile işletmenin diğer gi
derleri özel bir bölümden ödenerek kesinhesap-
ta ayrıca gösterilir. 

MADDE 10. — Hükümetin 9 ncu maddesi 
ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Hükümetin 10 ncu maddesi 
ayniyle kabul edilmiştir. 
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A - CETVELİ 

Ödeneğin çeşidi 

1947 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1948 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Birinci kısım - Özlük giderler 

I - Aylıklar ve ücretler 

1 
2 
3 
4 

5 

Ücret ve gündelikler 
Daimî memur ve hizmetliler 
Geçici tazminat 
Geçici memur ve hizmetliler 
2847 ve 3173 sayılı kanunlara 
bağlı olmıyan hizmetliler 
Temsil ödeneği 

Bölüm toplamı 

32 976 078 
558 000 
45 000 

74 520 
0 

33 653 598 

35 919 224 
558 000 
45 000 

91 740 
2 100 

36 616 064 

35 419 224 
558 000 
45 000 

91 740 
2 100 

36 116 064 

Emekli, dul ve yetim aylıkları 

I I - Başka h ıklar 
Çeşitli yardımlar 

1 4620 sayılı Kanım gereğince 
ödenecek çocuk zamları 

2 4178 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek yakacak zammı 

3 Doğum yardımı 
4 ölüm yardımı 
5 Sağlık yardımı 

(ilâçlar, sağlık imdat kutuları 
giderleri, memur ve hizmetli
lerle ailelerine sıhhi yardım, ce
naze, sıhhi gereç, taşıt, sıhhi 
tedbirler giderleri, dışarda te
davi edilecekler için uzman 
doktorlara ve idarenin doktor 
ve diş tabibi bulunmıyan yer
lerdeki doktor ve diş tabip
lerine verilecek tedavi ücret
leriyle idare hastanelerinin 
bütün giderleri, başka kurum
larda tedavi ve lâboratuvar 
muayene ve tahlil ücretleri) 

6 2454 sayılı Kanun gereğince ve
rilecek emekli keseneği ile ma
luliyet karşılığı 

2 500 3 500 3 500 

6 972 000 

163 850 
400 000 

50 000 
1 417 000 

7 000 000 

150 000 
600 000 
80 000 

1 900 000 

7 000 000 

150 000 
600 000 
80 000 

1 900 000 

2 200 000 3 250 000 3 250 000 
( S, Sayısı : 15 ) 
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1947 1948 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
& ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

7 Memur ve hizmetlilere verile
cek giyecek eşyası karşılığı 1 773 056 1 718 315 1 718 315 

Bölüm toplamı 12 975 906 14 698 315 14 698 315 

Tazminat, ödenek ve tâli ücret
ler 

1 2847 sayılı Kanunun 9 ncu 
maddesi gereğince verilecek 
tazminat, ödenek ve tâli ücret
ler 1 562 000 1 700 000 1 700 000 

2 tdare hizmetinden çıkarılanla
ra ve kazaya uğrayanlara veya 
ailelerine tüzük gereğince veri
lecek tazminat 20 000 20 000 20 000 

İkramiyeler 
Memur ve hi 
cek ikramiye 

Bölüm toplamı 

netlilere verile-

P ikramiyesi 

Bölüm toplamı 

1 582 000 

100 000 
20 000 

120 000 

1 720 000 

100 000 
50 000 

150 000 

1 720 000 

500 000 
50 000 

550 000 

Birinci kısım toplamı 48 334 004 53 187 879 53 087 -879 

îkinci kısım - Yönetim gider
leri 

I - Hizmete ilişkin olanlar 
Çeşitli giderler 

1 Öteberi giderleri (Misafiri ka
bul giderleri ile idareye bağlı 
olmıy anlardan Demiryolları 
için yararlıkları görülenlere 
verilecek mükâfat dâhil) 

2 Düşünülemiyen giderler 
3 Temsil giderleri 
4 Binalar kira karşılığı 
5 Pasif korunma giderleri 

150 000 
5 000 
1 500 
25 000 

1 

150 000 
5 000 
1 500 
25 000 

1 

150 000 
5 000 
1 500 
25 000 

1 
( S. Sayısı : 15 ) 



- S3 

M. Ödeneğin çeşidi 

1947 
yılı 

ödeneği 
Lira 

395 000 
240 000 

60 000 
12 000 

1948 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

320 000 
240 000 

50 000 
12 000 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

320 000 
240 000 

50 000 
12 000 

6 Faiz, acyo ve akçe farkları 
ve itfa karşılığı 

7 Sigorta ücret ve sermayesi 
8 Uluslararası Dmiryöİları Ku

rum ve Kongrelerine katılma 
giderleri 

9 İlân ücretleri 
10 Hölerit makinalan kirası, öğ

renci ücreti ve makinalarm 
kâğıt ve sair giderleri 0 0 100 000 

1 
2 

1 
2 
3 
4 

Jöİüm toplamı 

Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
Posta ve telgraf ücretleri 
Telefon ve başka haberleşme 
ücret ve giderleri 

Bölüm toplamı 

Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 
Devir ve teftiş yolluğu 
Yabaiıcı memleketler yolluğu 

Bölüm toplamı 

ikinci kısım toplamı 

888 501 

11 621 

110 000 

121 621 

58 000 
* 285 000 

340 000 
100 000 

783 000 

1 793 122 

803 501 

56 620 

150 000 

206 620 

35 000 
250 000 
320 000 
100 000 

705 000 

1 715 121 

903 501 

56 620 

150 000 

206 620 

35 000 
250 000 
320 000 

90 000 

695 000 

1 805 121 

Üçüncü kısım - İdam hizmet
leri 

T - Sürekli olanlar 

İşletme, bakım ve yenileme gi
derleri 
Binaların , muharrik ve müte
harrik edevatın aydınlatma, 
ısıtma, yakacak, yağ ve baş-

( S. Sayısı : 15 ) 
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M. Ödeneğin çeşidi 

ka müstehlek maddeler gider
leri 

2 Demirbaş eşyanın bakımı ve 
yenilenmesi 

3 Üst yapının bakımı ve yeni
lenmesi 

4 Binaların ve başka tesislerin 
bakımı ve yenilennısei (Elek
trikli ve elektriksiz işaretler 
dahil) 

5 Muharrik ve müteharrik ede
vatın bakımı ve yenilenmesi 

6 Bütün deniz taşıtlarının bakı
mı ve yenilenmesi 

7 Liman ve rıhtım ve tesislerinin 
bakımı ve yenilenmesi 
(Liman, rıhtım, iskele, duba, 
istekatlar, silolar, mihaniki te
sisler, yağ ve başka müstehlek 
gereçler) 

8 Fidanlıklar ve tarım işleri üc
ret ve giderleri 

9 Bilet basımevi ücret, gündelik 
ve giderleri 

10 Basılı kâğıt, kırtasiye ve "der
gi karşılığı 

Bölüm toplamı 

Yükleme ve boşaltma ücret ve 
giderleri 
Yeni yapılar ve servet çoğal
maları 

1 Çeşitli demirbaşlar çoğaltıl
ması 

2 Türlü yeni yapılar, tesisler 
karşılıkları ile arazi ve mülk 
satmalma ve kamulaştırma be
delleri (fidanlıklar dâhil) 

Bölüm toplamı 

1947 1948 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

24 062 815 26 000 000 26 000 000 

151 650 300 000 300 000 

18 472 329 20 000 000 20 000 000 

4 690 056 4 862 150 4 862 150 

23 534 970 24 000 000 24 000 000 

795 730 750 000 750 000 

430 000 450 000 450 000 

300 000 400 000 400 000 

29 427 26 000 26 000 

750 000 600 000 600 000 

73 216 977 77 388 150 77 388 150 

3 100 000 3 100 000 3 100 000 

933 150 1 225 000 1 225 000 

3 400 000 2 000 000 2 000 000 

4 333 150 3 225 000 3 225 000 

( S. Sayısı : 15 ) 



M. ödeneğin çeşidi 

Yabancı demiryolları ile olan 
münasebetlerden doğan gider
ler 

1 Transit vagonlarının tatil, taz
min ücreti ve kiralanacak va
gon ve lokomotiflerle deniz ta
şıtlarının kira karşılık ve gi
derleri 

2 Semplon Ekspresi açığının 
Türkiye payı 

3 Komşu dmiryoUarma verilen 
rödövanslar 

4 Demiryolları Birlikleri ve Ta
kas Büroları yönetim ve tem
sil giderleri 

Bölüm toplamı 

Her türlü vergiler, maddi ödev
ler ve zarar ve ziyan tazminatı 

1 Gelir getir t,n mülklerin redim 
ve vergileri 

2 Kazalar neticesinde husule ge
len her türlü zarar ve ziyan 
karşılıkları ile ölenlrein vâris
lerine, malûl kalanlara, gerek 
taşıma sırasında ve gerekse 
emanet odalarma verildikten 
sonra hasar ve ziyaa uğrayan 
eşya sahiplerine verilecek taz
minat 

3 Geri verilecek paralar ve ke 
senek 

Bölüm toplamı 

Trabzon - îran Otobüs ve Kam
yon işletmesi giderleri 

1 Ücret ve gündelikler 
2 Başka genel giderler 

Bölüm toplamı 

1947 İ948 yıİı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

1 015 000 250 000 250 000 

1 1 1 

12 000 12 000 12 000 

35 000 35 000 35 000 

1 062 001 297 001 297 001 

10 000 10 000 10 000 

165 000 180 000 180 000 

18 U00 18 000 18 000 

193 000 208 000 208 000 

196 605 193 824 193 824 
492 538 500 000 500 000 

689 143 693 824 693 824 

( S. Sayısı : 15 ) 
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M. Ödeneğin çeşidi 

I I - Geçici olanlar 
Satmalınan demiryol ve liman
ların senelik faiz ve itfa karşı
lıkları ve başka giderleri 
Kanunları gereğince girişilen 
yüklenmeler karşılıkları • 

1 3247 ve 3319 sayılı kanunlar 
gereğince satmalmacak mu
harrik ve müteharrik edevat 
karşılığı ile gümrük resmi ve 
başka giderleri 

2 3980 sayılı Kanun gereğince 
satmalmacak muharrik ve mü
teharrik edevat karşılığı ile 
başka giderleri 

3 3525 sayılı Kanunla tasdik 
olunan 10 milyon sterlinlik kre 
diden idarece kullanılan kıs
mın itfa ve faiz karşılığı 

4 4515 ve 4903 ve 5073 sayılı ka
nunlar gereğince girişilecek 
yüklenmeler kraşılığı, bonola
rın itfa ve faiz karşılığı ile 
gümrük resmi, muamele ver
gisi ve başka giderleri 

Bölüm toplamı 

I I I - Çeşitli otolar 
Yabancı uzmanlar ile yabancı 
memleketlere gönderilecek öğ
renci giderleri 

1 Yabancı uzmanlar ücretleri 
2 Tahsil ve staj için yabancı 

memleketlere gönderilecek öğ
rencilerin ücretleri, tahsil, te
davi ve başka giderleri 

Bölüm toplamı 

1947 1948 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edüen 
Lira Lira Lira 

9 700 000 9 550 000 9 550 000 

1 1 1 

1 1 1 

456 000 1 500 000 1 500 000 

12 000 000 25 000 000 W 000 000 

12 456 002 26 500 002 26 500 002 

33 200 151 532 151 532 

709 500 552 447 552 447 

742 700 703 979 703 979 

( S. Sayısı : 15 ) 



- 5 7 

ödeneğin çeşidi 

1947 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1948 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edileıı 
Lira Lira 

Öğretim giderleri 
Demiıyol Meslek Okulu ücret 
ve genel giderleri 411 618 305 000 305 000 
(öğrenci harçlıkları dâhil, de
mirbaş ve döşeme hariç) 
Meslek okulları öğrencileri 
kampı her türlü giderleri 0 0 10 000 
Sa'nat okulları ücret ve genel 
giderleri 715 772 0 0 
Pansiyonlar ve ilkokullar üc- . 
ret ve genel giderleri 470 992 422 365 422 365 
(Okul bulunmıyan yerlerdeki 
memur ve hizmetlilerin ve bun
lardan vazife başında kazaya 
uğrıyarak ölenlerin iaşesiyle 
ödevli oldukları çocuklarının 
tahsillerini temin için açılan 
pansiyonlar ve ilkokulların bü
tün giderleri.) 
Teknik Üniversite ile teknik 
elemanlar yetiştiren başka 
okullarda okutulan idare öğ
rencilerinin giderleri 74 835 46 500 46 500 

Bölüm toplamı 1 673 217 . 773 865 783 865 

Mahkeme giderleri, harçlar ve 
serbest avukat ücretleri 70 000 70 000 70 000 

Üçüncü kısım toplamı 107 236 190 122 509 821 122 519 821 

Dördüncü kısım - Borçlar 

Eski yıllar borçları 50 000 45 000 45 000 
1715 sayılı Kanunun 8 nci mad
desi gereğince Cumhuriyet 
Merkez Bankasına verilecek 
kâğıt para amortismanı karşı
lığı 1 581 683 1 782 178 1 782 178 

Dördüncü kısım toplamı 1 631 683 1- 827 178 1 827 178 

( S. Sayısı : 15 ) 
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Ödeneğin çeşidi 

1947 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1948 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Beşinci kısım - Yardımlar 

Demiryolları spor kurumlarına 
yardım 1 
Demiryollar dergisine yardım 5 000 
İş yerlerinde çalışan işçi ve 
hizmetlilerin iş kazaları ile 
meslek hastalıkları ve analık 
sigortaları karşılığı 750 000 

Beşinci kısım toplamı 755 001 

KISIMLAR TOPLAMI £? ; 

5 001 
5 000 

750 000 

760 001 

Birinci kısım toplamı 
İkinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
Beşinci kısım toplamı 

5 001 
5 000 

750 000 

760 001 

48 334 004 53 187 879 53 087 879 
1 793 122 1 715 121 1 805 121 

107 236 190 122 509 821 122 519 821 
1 631 683 1 827 178 1 827 178 
755 001 760 001 760 001 

GENEL TOPLAM 159 750 000 180 000 000 180 000 000 

B CETVELİ 

Gelirin çeşidi 

Demiryolları İşletme gelirleri 
Yolcu 
Bagaj 
Mesajeri 
Seyriseri 

1947 
yılı 

tahminleri 
Lira 

42 000 000 
800 000 

1 000 000 
9 000 000 

1948 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

talimin edilen tahmin ed$İ£n 
Lira Lira 

49 500 000 
950 000 

1 W 000 
9 800 000 

49 500 000 
950 000 

1 000 000 
9 800 000 

( S. Sayısı: 15.) 
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M 

5 
6 

Gelirin çeşidi 

Seyrihafif 
Muhtelif hasılat 

1947 
yılı 

ta&mfnleri 
Lira 

90 000 000 
2 400 000 

1948 yılı için 
Hükümetçe Komisyone* 

tahmm edilen tahmin edilen 
Lira Lira 

106 000 000 
3 100 000 

106 000 000 
3 100 000 

Bölüm toplamı 145 200 000 170 350 000 170 350 000 

1 

2 
3 
4 
5 
6 

Limanlar ve iskeleler gelirleri 
Haydarpaşa liman ve rıhtım 
gelirleri 
Derince limanı gelirleri 
İskenderun limanı gelirleri 
Mersin limanı gelirleri 
Samsun limanı gelirleri 
İskeleler gelirleri 

• 
Bölüm toplamı 

Sağlık tevkif atı 

2 500 000 
100 000 
500 000 
400 000 
800 000 
500 000 

4 800 000 

815 000 

3 000 000 
300 000 

1 300 000 
450 000 
900 000 
500 000 

6 450 000 

1 350 000 

3 000 000 
300 000 

1 300 000 
450 000 
900 000 
500 000 

6 450 000 

1 350 000 
Türlü hasılat 
Kullanılmaz duruma giren va
gon, lokomotif ve hurda de-
mirler satışı 
Pansiyonlar gelirleri 
Sanat okulu gelirleri 
İdareye ilişkin binalardan alı
nacak kiralar 
Faiz ve akçe farkları 
Çeşitli hasılat 

Bölüm toplamı 

Trabzon - îran Otobüs ve Kam
yon İşletmesi gelirleri 
3/4636 sayılı Bakanlar Kurulu 
karariyle onanan 658 sayılı Ko
ordinasyon Kurulu kararı ge
reğince ithal mallarından alı
nacak prim 

50 000 
40 000 
90 000 

35 000 
20 000 

1 450 000 

1 685 000 

250 000 

3 000 000 

100 000 
40 000 

0 

50 000 
10 000 

1 450 000 

1 650 000 

200 000 

0 

ıöo öoo 
40 Ö00 

0 

50 000 
10 000 

1 450 000 

1 650 000 

. - * » 

200 000 

0 

GENEL TOPLAM 155 750 000 180 000 000 180 000 000 

( S. Sayısı: 15 ) 
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C -CETVELİ 

Görevin çeşidi Derece Sayı 

KISIM I 

._„ .,,.,,....-,.,„ Genel Müdürlük 

Genel müdür 
Genel müdür yardımcısı 
S. 1. işletme müdürü 
Müfettiş (idare encümeni raportörü] 
Genel kâtip 
Kâğıt ve dosya âmiri 
Kalem âmiri 
Kalem şefi 
Sayman 
S. 1. Memur 
S: 2. Memur ""'"''" 

* Toplam 

Teftiş Heyeti 

Teftiş heyeti başkanı 
Teftiş heyeti başkan yardımcısı 
Müfettiş 
Başmüfettiş 
Şube müdürü 
S. 1. Müfettiş 
Şube müdür yardımcısı 

-S. 2. Müfettiş 
Kalem âmiri 
Müfettiş yardımcısı 
Sayman 
Masa şefi 
S. 2. Memur 

Toplam 

1 
2 
3 
4 
5 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

2 
4 
5 
6/1 
.6/1 
6/2 
7 
8 
9 

10 
11 
11 
13 

Yayım ve Müdevvenat Müdürlüğü 

Müfettiş (Müdür) 
S. 1. Müfettiş 
S. 2. Müfettiş 
Kâğıt ve dosya âmiri 
Kalem âmiri 
Masa şefi 
Sayman 
S, 2. Memur 

4 
6/2 

9 
11 
11 
13 

1 
3 
2 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
2 
3 

20 

1 
1 
1 
6 
1 
6 
1 

22 
1 
7 
2 
3 
1 

53 

Görevin çeşidi Derece Sayı 

Memur adayı 14 

Toplam 

Beden Terbiyesi Müdürlüğü 

Müfettiş (Müdür) 
S. 2. Müfettiş (Antrenör) 
Masa şefi 
S. 1. Memur (Eğitmen) 

Toplam 

İstatistik Şubesi 

Şube müdürü 
Kalem âmiri 
Masa şefi 
Sayman, 
S. 1. Memur 
S. 2. » 
Memur adayı 
Şakirt 

Toplam 

Yol Dairesi 

Başkan 
Fen heyeti müdürü 
Başkan yardımcısı 
Müfettiş 

» 
Başmühendis 
Demir köprüler fen heyeti müdürü 
Yol başmüfettişi (biri kurs müdürü) 
Şube müdürü 
S. 1. Yol müfettişi 
S. 1. Diplomalı mühendis 
Tarım müfettişi 
S. 1. Yol atelyesi bölge mühendisi 
Fidanlık âmiri 
Emniyet tesisatı müfettişi 
Şube müdür yardımcısı 
Mühendis şube şefi 
S. 2. Yol atelyesi bölge mühendisi 
Diplomalı mimar 

11 
12 

6/1 
9 

11 
11 
12 
13 
14 
15 

3 
4 
4 
4 
5 
5 
5 
6/1 
6/1 
6/2 
6/2 
6/2 
6/2 
7 
7 
7 
7 
7 

12 

1 
1 
2 
3 
1 
9 
1 

10 
8 

18 
19 

1 
4 
5 

10 
7 

14 
5 
1. 

( S . Sayısı : 15.) 



Görevin çeşidi 

S. 2. Diplomalı mühendis 
S. 1. Şube şefi 
S. 1. Telgraf müfettişi 
Kâğıt ve dosya âmiri 
S. 1. Merkez fen memuru 
S. 1. Atelye şube âmiri 
Kamulaştırma şefi 
S. 2. Şube şefi' 
Kalem âmiri 
Denetçi 
S. 2. Atelye şube âmiri 
Başressam 
inceleyici 
Kalem şefi 
S. 2. Merkez fen memuru 
S,; 1. Ustabaşı, 
S. 2. Telgraf müfettişi 
S. 1. Ressam 
Masa şefi 
Sayman 
S. 1. Kısım şefi 
S. 1. Fidanlık fen memuru 
S. 2. Ustabaşı ; 
S. 2. Fidanlık fen memuru 
S. 2. Kısım şefi 
S. 2. Ressam 
S. 1. Memur 
S. 2. » 
Ş. 1. Telefon tesisat memuru 
S. 2. » > » 
Memur adayı 
Şakirt 
Telefoncu 
S. 1. Bekçi 
S. 2. » 
Geçit bekçisi 
S. 2. Hademe 

Toplam 

Cer Dairesi 

Başkan 
Fen heyeti müdürü 
Başkan yardımcısı 
Müfettiş 
Baş mühendis 

Derece 

8 
8 
8 
8 
8 
8 
9 
9 
9 
9 
9 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
11 
11 
11 
11 
i r 
ıı 
12 
12 
12 
12 
13 
13 
14 
14 
15 
15 
16/1 
16/2 
16/2 
16/2 

3 
4 
4 
4 
5 

- 6 1 -
Sayı 

55 
20 

5 
2 
8 
2 
2 

25 
4 
1 
9 
1 

• 2 

7 
94 
15 
4 

10 
9 
9 

63 
6 
2 
8 

156 
10 
18 
49 
3 
2 

48 
11 
6 1 

6 
64 

320 
7 

1238 

1 
1 
2 
3 

4 1 

1 Görevin çeşidi 

Baş mühendis 
Cer baş müfettişi 
Şube müdürü 
S. 1. Müfettiş 
S. 1. Diplomalı mühendis 
S. 1. Cer müfettişi 
Şube müdür yardımcısı * 
S. 2. Mühendis, cer müfettişi 
S. 2. Cer müfettişi 
Mühendis depo şefi 
S. 2. Diplomalı mühendis 
S. 1. Merkez fen memuru 
Kömür teslim alma şefi 
Kalem âmiri ' 
Denetçi 
S. 1. Depo şefi 
S. 2. Atelye şube âmiri 
Kalem şefi 
S. 2. Merkez fen memuru 
Baş makinist 

A. Derece Sayı 

6/1 
6/1 
6/1 
6/2 
6/2 
6/2 
7 
7 
8 
8 
8 
8 
8 

' 9 
9 
9 
9 

10 
1 0 

10 
Baş makinist (Merkezde makine kon
trolörü) 
S. 1. Ustabaşı 
S. 2. Depo şefi 
S. 1. Ressam 
Masa şefi 
Sayman 
S. 1. Makinist 
S. 2. Ustabaşı 
S. 1. Memur 
Başrevizör 
S. 1. Sabit makinist 
S. 1. Nezaret makinisti 
S. 2. Makinist 
S. 2. Ressam 
S. 2. Memur 
S. 1. Revizör 
Mezun Ateşçi 
S. 1. Şoför 
S. 2. Nezaret makinisti 
Puvantör 
S. 2. Şoför 
Memur Adayı 
S. 2. Revizör 

" Loko ateşçisi 
Revizöı* yardımcısı 
Pompacı 
Mağazacı 

10 
10 
10 
11 
11 
11 
11 
11 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

: 13 
13 
13 

. 13 
13 

% 14 
14 
14 
14 

: 15 I 
15 
15 
15 

2 
12 
3 
2 
5 
8 

• 4 
9 

15 
6 

15 
12 
2 

'-'•' 7 

3 
27 
2 

13 
6 

32 

3 
14 
48 

9 
22 

5 
196 
,2 
48 
23 

5 
32 

395 
10 
54 
61 

520 
5 

11 
9 
2 

76 
148 

1150 
135 
151 

45 

(S. Sayısı : 15 ) 



0Örevin çeşidi; 

-m 
Derece Sayı ; 

Şakirt 
Gardvagon 
Sabit mşıfcina ateşçisi 
Lavajej-
S. 1. Be&çi 
S. 2. B&teçi 

m 21 
143/1 500 
16/1 180 
16/1 80 
16/1 73 
16/2 44 

Toplam 

Ticaret ve Hasılat Dairesi 

Başkan 
Başkan yardımcısı 
Başmüfettiş 
Şube müdürü 
S, 1. Müfettiş 
S. 2. Atelye müdürü 
^ube müdür yardımcısı 
S. 2. Müiettiş 
Kâğıt ve dosya âmiri • 
Denetçi 
Kalem âmiri 
Müfettiş yardımcısı 
Kalem ş§fj 
inceleyici 
Masa şefi 
Ş. 1. Memur 
S,.2. Memur 
Memur adayı 

3 
4 
6/1 
6/1 
6/2 
6/2 
7 

8 
9 
9 

10 
10 
10 
11 
12 
13 
14 

Toplam 

Maliye ve Saymanlık t§leri Dairesi 

Başkan 
Başkan yardımcısı 

» ,» 
Müfettiş 
Merkez saymanlık müdürü 
Şube müdürü 
Başmüfettiş 
S. 1. Meiui sayman 
S. 2. Mesul sayman 
S. 1. Müiettiş 
Şube müdür yardımcısı 
S. 2. Müiettiş 
Kâğıt ve dosya âmiri 
Denetçi 
K'ajem «sâfci 

3 
4 
5 
5 
5. 
6/1 
6/1 
6/1 
6/2 
6/2-
7 
8 
8 
9 
9 

4273 

1 
2 
1 
5 

15 
1 
7 

17 
3 

25 
9 
7 
2 

38 
33 
51 
44 
86 

347 

1 
2 
1 
1 
1 
4 
1 
7 
5 
3 
9 
9 
2 
2 

37 

Görevin çeşidi 

Müfettiş yardımcısı 
Kalem şefi 
İnceleyici 
Masa şefi 
Sayman 
S. 1. Memur 
S. 2. Memur 
Memur adyı 
Şakirt 
Vezne âmiri 
Başveznedar 
S. 1. Veznedar 
S. 2. » 
S. 1. Bekçi 
S. 2. > 

Toplam 

Hareket Dairesi 

Başkan 
» Yardımcısı 
» '' Yardımcısı 

Müfettiş (Kurs müdürü) 
Hareket başmüfettişi 
Başmüfettiş (Kursda) 

» (Tevzi kaleminde) 
Şube müdürü 
S. 1. Hareket müfettişi 
Şube müdür yardımcısı 
S. 2. Hareket müfettişi 
S. 2. Müfettiş 
S. 1. Gar şefi 
S. 2. » » 
Kalem âmiri 
S. 1. istasyon şefi 
Kalem şefi 
Başressam 
S. 1. Ambar şefi 
Müfettiş yardımcısı 
S. 2. İstasyon şefi 
Masa şefi 
S. 1. Tren muayene memuru 
S. 2. Ambar şefi 
Sayman 
S. 1. Ressam 
S. 3. İstasyon şefi 
S. 1. Memur 

Derece 

10 
W 
16 
11 
11 
12 
13 
14 
15 
8 
9 
10 
12 
16/1 
16/2* 

Sayı 

4 
6 
42 
9 
47 
5*7 
72 
38 
5 
1 
10 
20 
20 
11 
8 

3 
4 
5 
5 
6/1 
6 / î 
6/1 
6/1 
6/2 
T 
8 

8 
9 
9 

10 
10 
10 
10 
10 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
12 

n 

435 

1 
2 
2 
1 

13 
4 
1 
4 

26 
2 

54 
3 

26 
73 

6 
223 

6 
1 

21 
4 

223 
6 

24 
46 

1 
1 

560 
8 

( S . Sayısı: 15) 



63 
öarevin çeşidi 

S. 2. Tren, jmuayene memuru 
S. 1. Ambar saymanı 
a 1. Şef tren 
Hareket mamuru 
Başyardımcı 
S. 2. Ambar saymanı 
S. 2. Şeftfcen 
Yardımcı 
Başmanevracı 
Memur adayı 
Bagaj kondökticü 
'Kondöktör 
Manevracı 
Şakirt 
S. 1. Lambacı 
S. 2. Lambacı 
Amele çavuşu 
S'. 1. Bekçi 
Gardfren 
S. 1. Makasçı 
Hamalbaşı 
S. 2. Bekçi 
S. 2. Makasçı 
Hamal 
Amele 

Toplanı 

Limanlar kısmı 

Laman ve rıhtım başmüfettişi 
Liman ve rantım müfettişi 
S. 2. Müfettiş 
Kâğıt ve dosya âmiri: 
S. 1. Kaptan 
Kalem âmiri 
Ambar müdürü 
Kalem şefi 
S, 1. Ambar şefi 
Deniz başpuvantörü 
S; 2. Vapur makinisti 
Vesait şefi 
Masa şefi 
Sayman 
S. 2. Ambar şefi 
Sı 1. Memur 
Başpuvantor 
Beniz puvuntörü 

Derece Sayı 

12 26 
12 
12 
13 
13 
13 
13 
14 
14 
14 
14 
15 
15 
15 
15 
16/1 
16/1 
16/1 
16/1 
16/1 
16/1 
16/2 
16/2 
16/2 
16/2 

6/1 
7 
8 
8 
8 
9 
9 

10 
10 
10 
10 
10 
11 
11 
11 
12 
12 
12 

98 
165 
768 
111 

83 
319 
435 

84 
365 
350 
630 
26L 
200 
20 
10 
2 

90 
1160 
700 

12 
153 
880 
200 

10 

Ö474 

5 
2. 
4 
1 
1 
8 
3 
6 
2 
1 
1 
2 
2 
2 

11 
5 
3 

23 

©örevin çeşidi 

S. 1. Römorkör kaptanı 
S. 1. » makinisti 
S, 1. Arnsfeor saymanı 
S. 2. Memur 
S. 2 Ambar saymanı 
Başyardımcı 
S. 2. Eomorkör makinisti 
S. 2. » kaptanı 
S. 1. Şoför 
Yardımcı 
Puvantör 
S. 2. Telefon tesisat memuru 
S. 1. Yol çavuşu 
S. 3. Römorkör kaptanı 
S. 2. Şoför 
S. 3. Römorkör makinisti 
Memur adayı 
L.ostromo 
Mavna kaptanı 
Telefoncu 
Şakirt 
Römorkör ateşçisi 
Tayfa 
S. 1. Bekçi 
S. 1. Hademe 
S. 2. » 

Toplam 

berece §ayi 

12 
12 
12 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
15 
15 
15 
15 
16/1 
16/1 
16/1 
16/1 
16/2 

Sağlık İşleri Müdürlüğü Merkez Kadrosu 

Müdür 
» yardımcısı 

Uzman doktor 
Başmüfettiş (Doktor) 

* 
S. 1. Müfettiş 
S. 2. Doktor 
Kalem âmiri 
S. 1. Eczacı 
Kalem şefi 
Sayman 
S. 1. Memur 
S. 2. » (Sağlık memuru) 
S, 2. » 
Eczacı kalfası 

' Memur adayı 
Hastabakıeı 

4 
5 
6^1 
GJ& 
e/ı 
6/2 
7 
9 
9 

10 
11 

m 
13 
13 
13 
14 
15 

8 
12 
& 
& 

11 
5 
2 
7 
1 

53 
7 
1 
1 
6 
4 
5 

10 
4 
8 
2 

14 
6 

50 
53 

5 
4 

372 

\ 

1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
I 
2 
3 
1 
2 

(S. Sayam:.W) 
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Görevin çeşidi Derece Sayı 

S. 1. Hademe 
S. 2. Bekçi 
Hamal 

İşletmeler Kadrosu 

Uzman doktor 
Başmüfettiş (Doktor) 
Şube müdürü 
S. 1. Doktor 
S. 2. ı» 
S. 3. » 
S. 3. » (Diş tabibi) 
S. 1. Eczacı 
Masa şefi 
S. .1. Memur 
S, 1. » . (Sağlık memuru) 
S, 2. » » » 
s, 2. » :. 
Eczacı kalfası 
Hemşire (Ebe) 
Memur adayı 
Etüv makinisti (Kaloriferci) 
Hastabakıcı 
Şakirt 
S. 1. Bekçi 

Hastaneler Kadrosu 

Uzman doktor 
S. 2. Doktor 
S. 2. Müfettiş (Yönetim müdürü) 
S. 3. Doktor (Asistan) 
S. 1. Eczacı 
Kalem âmiri 
S. 2. Eczacı 
Kalem şefi 
Masa şefi 
Sayman 
S. 1. Memur 
Başhemşire 
S. 2. Memur 
Eczacı kalfası 
Hemşire 
Laboratuvar kalfası (İkisi pansör) 
S. 1. Şoför 
Memur adayı 
Etüv makinisti (Kaloriferci) 

16/1 
16/2 
16/2 

6/1 
6/1 
6/1 
6/2 
7 

9 
11 
12 
12 
13 
13 
13 
13 
14 
14 
15 
15 
16/1 

6/1 
7 

9 
9 
10 
10 
11 
11 
12 
12 
13 
13 
13 
13 
13 
14 
14 

2 
15 
1 
36 
40 
2 
14 
24 
1 
3 
4 
14 
1 
31 
7 
6 
11 
33 
1 
1 

23 
1 
2 
7 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
6 
2 
4 
4 
14 
4 
1 
4 
2 

Görevin çeşidi Derece Sayı 

Hastabakıcı 
Aşçıbaşı 
Telefoncu 
Şakirt 
S. 1. Bekçi 
S. 1. Hademe 
S. 2. » 

Toplam 

Zat İşleri Müdürlüğü 

Müdür 
Müfettiş 
Şube müdürü 

» ,» yardımcısı 
S. 2. Müfettiş 
Kâğıt ve dosya âmiri 
Kalem âmiri 

,» şefi 
Masa » 
Sayman 
S. 1. Memur 
S. 2. » 

Seferberlik Bürosu 

Müfettiş 
Kalem âmiri 

> şefi 
S. 1. Memur 
S. 2. » 
Memur adayı 

İş Bürosu 

Müfettiş 
Kâğıt ve dosya âmiri 
Kalem âmiri 

» şefi 
S. 2. Memur 
Memur adayı 

Toplam 

Malzeme Dairesi 

15 
15 
15 
15 
16/1 
16/1 
16/2 

4 
4 
6/1 
7 

9 
10 
11 
11 
12 
13 

4 
9 

10 
12 
13 
14 

9 
10 
13 
14 

Başkan 
» yardımcısı 

3 
" 4 

5 

30 
2 
1 
4 
1 
5 

37 

438 

1 
2 
2 
4 
1 
1 
6 
6 
7 
5 

16 
19 

1 
1 
1 
1 
3 
1 

86 

( S'. Sayısı : 15 ) 



Görevin çeşidi 

Başmüfettiş 
Şube müdürü 
S. 1. Müfettiş 
Şube müdür yardımcısı 
Sipariş şefi 
S. 2. Müfettiş 
Kâğıt-re dosya amiri 
Kalem âmiri 
Sipariş memuru 
Müfettiş yardımcısı 
İnceleyici 
Sayman 
S. 1. Memur 
S. 2. » 
Memur adayı 
Şakirt 

Toplam 

Hukuk işleri Müdürlüğü 

Müdür 
Müşavir Avukat 
Müdür yardımcısı 
S. 1. Avukat, 
S. 2. » 
Hukuk işleri âmiri 
Kalem âmiri 
Kalem şefi 
Masa » 

"S. 1. Memur 
S. 2. » 
Memur adayı 

Toplam 

Daire Müdürlüğü 

Daire Müdürü 
Masa şefi 
S. 1. Şoför 
Memur adayı 
Şakirt 
S, 1. Hademe 
S. 1. Bekçi 
S. 2. Hademe 
Hamal 

Toplam 

Derece 

6/1 
6/1 
6/2 
7 
7 
S 
S 
!) 
! ) • 

10 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

4 
4 
5 
5 
6/2 
6/2 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

9 
11 
13 
14 
15 
16/1 
16/1 
16/2 
16/2 

- 6 5 -
Sayı 

2 
<> 

2 
3 
'> 

1 
3 

12 
1 
y 

17 
12 
6 
1 
1 

81. 

1 

1 
8 

• 7 

2 
2 
1 
3 
3 
7 
3 

—=— , 
40 

1 
1 
2 
4 
1 

49 
17 
75 
19 

169 

( S . Sayj 

Görevin çeşidi Derece 

işletme Müdüi'lükleri 

S. 1. İşletme müdürü 3 
S. 2. » » 
Müfettiş 
İşletme âmili 
Başmüfettiş 
S. 1. Müfettiş 
Liman ve rıhtım müfettişi 
Kağıt ve dosya âmiri 
Kalem âmili 

» şefi 
İnceleyici 
Masa şefi 
Sayman 
S. 1. Memur 
S. 2. :» 
.Memur adayı 
Şakirt 
S. 1. Hademe 
S. 1. Bekçi 
S. 2. Hademe 
S. 2. Bekçi 

4 
5 
6/1 
6/1 
6/2 

7 
8 
i) 

ıo 
10 

'11 
11 . 
12 
13 
14 
15 

" 16/1 
16/1 
16/2 

' 16/2 

Toplam 

Haydarpaşa Satınalma Komisyonu 

Müfettiş 
Şube müdürü 
Sipariş şefi 
Kâğıt ve dosya âmiri 
Sipariş memuru 
İnceleyici 
Sayman 
S. 1. Memur 
S. 2. » 
Şakirt 

4 
6/1 

7 
8 
9 

. 1 0 
11 
12 
13 
15 

Toplam 

• ' - ' 

KISIM II 

Gider tertiplerinden ücret alanlar 

Malzeme Laboratuvar Müdürlüğü 

Müfettiş (Müdür) 

ısı; 15) 

4 

Sayı 

g 
- 5 

2 
2 
1 
1 
1 
7 

21 
30 

1 
25 
30 
59 
55 
60 
8 

160 
9 

163 
9 

655 

1 
1 
3 
1 
1 
1 
3 
6 
2 
1 

20 

-

1 
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Görevin çeşidi Berece Havı 

Başmüfettiş (Baş kimyager 
S. 1. Müfettiş (Kimyager) 
S. 1. Kimyager 
Sayman 
•S. 2. Memur 
Lâboratuvar kalfası 
S. 1. Bekçi 

6/1 
6/2 
9 

11 
13 
13 

•16/1 

Toplam 

Malzeme Tcslimalma ve Yollama Şubesi 

Şube müdürü 
Teslimalma şefi 
S. 2. Müfettiş 
Kalem âmiri 
Sipariş memuru 
İnceleyici 
Sayman 
S. 1. Memur 
S. 2. » 
Şakirt 
Amele çavuşu 
Uzman amele 
S. 1. Bekçi 
S. 1. Hademe 

Toplam 

Mağazalar 

8. 1. Mağaza şefi 
S. 2. * > 
Kalem âmiri 
Sipariş memuru 
Kalem şefi 
İnceleyici 
S. 1. Şef reyyou 
Sayman 
S. 1. Memur 
S. 2. » 
S. 1. Şoför 
Memur adayı 
S. 2. Şoför 
Mağazacı 
Uzman amele 
Amele çavuşu 
S. 1. Hademe 
S. 1. Bekçi 

Görevin çeşidi 

11 

6/1 
7 
8 
9 
1) 
10 
11 
12 
13 
15 
16/1 
16/1 
16/1 
16/1 

1 
2 
1 
1 
6 
2 
13 
8 
5 
1 
1 
7 
4 
0 
-d 

54 

6/2 
9 
9 
9 
10 
10 
10 
11 
12 
13 
13 
14 
14 
15 
16/1 
16/1 
16/1 
16/1 

8 
2 
8 
4 
l 
21 
30 
38 
37 
48 
5 
11 
3 
36 
83 
10 
12 
41 

S. 2. Hademe 
Amele 

Derece 

16/2 
16/2 

Toplam 

Yol Atelyeleri 

Müfettiş 
S. 1. Atehe müdürü 
S. 1. » » yardımcısı 
S. 1. Yol müfettişi 
Fabrika kısım âmiri 
S. 1. Diplomalı mühendis 
Mühendis şube şefi 
S. 2. Diplomalı mühendis 
Kâğıt ve dosya âmiri 
W. 1. Atelye şube âmiri 
S. 1. Merkez fen memuru 
S. 2. Atelye şube âmiri 
Kaleni şefi 
S. 2. Merkez fen memuru 
S. 1. Ustabaşı 
S. 1. Şef reyyou 
Masa şefi 
Sayman 
S, 1. Kısım şefi 
S. 2. Ustabaşı 
S. 1. Makinist 
S. 1. Ressam 
S. 2. » 
S. 2. Kısım şefi 
S. 1. Memur 
Başrevizör 
Başpuvantör 
S. 1. Sabit makinist 
S. 2. Memur 
S. 1. Şoför 
Puvaııtör 
Memur adayı 
S. 2. Şoför 
Şakirt 
Telefoncu 
Sabit makine ateşçisi 
S. 1. Bekçi 
S. 1. Hademe 
Bahçıvan 
S. 2. Bekçi 

4 
5 
6/1 
6/2 
6/2 
6/2 
7 
8 
8 
8 
8 
9-

10 
10 
10 
10 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
13 
13 
14 
14 
14 
15 
15 

( S . Sayım: 15) 
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Görevin çeşidi Derece Savı 

8. 2. Hademe 16/2 

Toplam 

Cer Atölyeleri 

Müfettiş 
Başmühendis 
S. 1. Atelye müdür yardımcımı 
Cer başmüfettişi 
S. 1. Diplomalı mühendis 
fabrika kısım âmiri 
S, 1. Cer müfettişi 
8. 2. Atelye müdürü 
Atelye işletme mühendisi 
8. 1. Elektrik işleri şefi 
Teslimaima şefi 
8. .1. Atelye şube âmiri 
8. 1. Merkez fen memuru 
8. 2. Diplomalı mühendis 
8. 2. Cer müfettişi 
Kâğıt ve dosya âmiri 
8. 2. Elektrik işleri şefi 
8. 2. Atelye şube âmiri 
Kimyager 
Kalem âmiri 

» şefi 
8. 2. Merkez fen memuru 
8. 1. Ustabaşı 
8. 1. Ressam 
Masa şefi 
Sayman 
8. 1. Makinist 
8. 2. Ustabaşı 
8. 1. Memur 
Başpuvantör 
Başrevizör 
8. 2. Ressam 
8. 1. Sabit makinist; 
S. 2. Memur 
Mezun ateşçi 
8. 1. Revizör 
Puvantör 
Memur adayı 
Etüv makinisti 
8. 2. Revizör 
Loko ateşçisi 
Manevracı 

6/1 
H/l 
6/2 
6/2. 
6/2 
6/2 
7 
7 
7 
S 
8 
S 
,S 
8 
8 
i) 
9 
9 

10 
to 
10 
11 
11 
11 
11 
11 
12 
12 
12 
12 
12 
13 
13 
13 
14 
14 
14 
14 
15 
15 

14". 

Görevin çeşidi 

ir. 
11 
20 

10 
7 

19 
42 

5 
7 
9 
3 
4 

25 
2 
2 

19 
1 

39 
2 

14 
25 
42 

1 
2 
2 
1 

Aşçıbaşı 
Mağazaeı 
Telefoncu 
Şakirt 
Sabit makine ateşçisi 
8.. 1. Bekçi 
8. 1. Hademe 
8. 2. Hademe 
S. 2. Bekçi 

Toplam 

Çeltek Madeni 

Müfettiş (İşletme âmiri) 
8. 1. Diplomalı mühendis 
Kalem âmiri 
8. 2. Merkez fen memuru 
8. 1. Sürveyyan 
8. 1. Memur 
Başpuvantör 
8. 1. Nezaret makinisti 
S. 2. Memur 
Puvantör 
8. 1. Yolçavuşu 
Mağazaeı 
.Şakirt 
8. 1. Bekçi 
8. 1. Hademe 

Toplam 

Basımevi 

Sayı 

15 
15 
15 
15 
16/1 
16/1 
16/1 
16/2 
16/2 

H/2 
9 

10 
12 
12 
12 
12 
13 
14 
14 
15 
15 
16/1 
16/1 

8. 1. Atelye müdürü 
Fabrika-kısım âmiri 
8. 1. Atelye şube âmiri 
Sipariş memuru 
Kalem âmiri 
İnceleyici 
8. 1. Şefreyyon 
S. 1. Ustabaşı 
Başressam 
Sayman 
Başpuvantör 
8. 2. Memur 
8. 1. Şoför 
Puvantör 
Memur adayı 

5 
6/2 
8 
9 
9 

10 
10 
10 
10 
11 
12 
13 
13 
14 
14 

(& Say*»: 15) 



68 
Görevin çeşidi Sayı Ücret 

S. 1. Hademe 
S. 1. Bekçi 
S. 2. » 
S; 2. Hademe 

Toplara 

Demiryol Meslek Okulu 
Müfettiş (Müdür) 
S. 1. Müfettş (Müdür yardımcısı) 
Si 2. Müfettiş (öğretmen) 
Kalem âmiri (öğretmen) 

» şefi » 
Masa » » 
Sayman 
S. 1. Memur (Ambar memuru) 
S. .1. :» 
Hemşire 
S. 2. Memur (Ambar memuru) 
S. 2. Memur 
S. 1. Hademe 
S. 1. Bekçi 
S. 2. Hademe 

Toplam 

öğrenci Pan siy onları 
S. 2. Müfettiş (Müdür) 
Kalem âmiri (Müdür) 

» şefi (Öğretmen) 
Masa » :» 

S. 1. Memur (öğretmen) 
S. 2. Memur (Ambar memuru) 
Hemşire 
Memur adayı 
S. 1. Bekçi 
•S. 1. Hademe 
S. 2. Hademe 

Toplam 

Yatılı İlkokullar 
S. 2. Müfettiş (Müdür) 
Kalem âmiri (Müdür) 

» şefi (öğretmen) 
Masa » » 
S. 1. Memur » 

. JJaşhemşire (öğrenci annesi) 

16/1 
16/1 
16/2 
16/2 

1 
2 
1 
1 

9 
10 
11 
12 
13 
13 
14 
16/1 
16/1 
16/2 

9 
10 
11 
12 
12 

27 

5 
6/2 

8 
9 

10 
11 , 
11 
12 
12 
13 
13 
13 
16/1 
16/1 
16/2 

1 
2 

5 
'7 
5 
5 
1 
1 

ı-
1 
1 
1 
7 
2 

22 

62 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 

16 

30 

Görevin çeşidi Sayı Üöret 

S. 2. Memur (Ambar memuru) 
S. 2. » (Yedek öğretmen) 
Hemşire 
S; 1. Bekçi 
S. 1, Hademe 
S. 2. Hademe 

13 
13 
13 
16/1 
16/1 
16/2 

1 
1 
1 
1 

11 
15 

Toplam 

Toplam 

Dikimevi 

S. 1. Atelye müdürü 
Şube müdür yardımcısı 
Kalem âmiri 
Sipariş memuru 
S. 1. Şef reyyoıı 
Bayman 
S. 1. Memur 
Başpuvantör 
S. 2. Memur 
Puvantör 
Mağazacı, 
Uzman amele 
S. 1. Bekçi 
S. 1. Hademe 

Toplam 

51 

Liman Atelyeleri 

S. 1. Atelye şube âmiri 
S. 2. » » » 
Kalem şefi 
S. 1. Ustabaşı 
Masa şefi 
Sayman 
Montör 
Puvantör 
Memur adayı 
S. 1. Hademe 
S. 1. Bekçi 

8 
9 

10 
10 
11 
11 
12 
14 
14 
16/1 
16/1 

2 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 

19 

5 
7 
9 
9 

10 
11 
12 
12 
13 
14 
15 
16/1 
16/1 
16/1 

1 
1 
1 
1 
1 
4 
6 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 

25 

Trabzon r tran transit yolu otobüs, kamyon ye 
otomobil işletmesi 

İşletme Müdürlüğü 
Masa şefi 

( E Sajtan: 15) 

11 



Görevin çeşidi Sayı Ü-erct 

S. 1. Memur 
S.-l. Bekçi 
S. 1. Hademe 

Cer kurnı 

S. 2. Cer müfettişi 
S. 1. Nezaret makinsti 
S. 2. Memur 
S. 1. Şoför 
S. 2. Şoför 
Mağazacı 
S. 2. Hademe 
S. 2. Bekçi 
Hamal 

Saymanlık kısmı 

Masa şefi 
S. 1. Memur 
S. 2. Veznedar 
S. 2. Memur 
»S. 2. Hademe 

Hareket KAsrnı 

S. 1. İstasyon şefi 
S. 1. Tren muayene memuru 
8. 3. İstasyon şefi 
Hareket memuru 
S. 1. Bekçi 
S. 2. » 
Hamal 

Hekimlik Kısmı 

S. 1. Doktor 
S. 2. Hademe 

12 
16/1 
16/1 

8 
12 
13 
13 
14 
15 
16/2 
16/2 
16/2 

11 
32 
12 
13 
16/2 

6/2 
16/2 

Hukuk Kısmı 
S. 2. Avukat 6/2 

Toplam 

Gider Tertibinden Ücret Alanlar 
S. 1. Şef reyyon 10 
Sayman 11 
S. 1. Bekçi 16/1 

Toplam 

1 
1 
1 

12 
48 

t 
1 
3 
o 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

10 
11 
12 
13 
16/1 
16/2 
16/2 

2 
1 
1 
1 
2 
1 
3 

1 

93 

KISIM III 

Gider tertibine dâhil olup Genel Müdürlükçe 
ihtiyaca göre çalıştırılacak hizmetliler kadrosu 

1 - Sayılı cetvel 

Yol ve Yol 

Şef montör 
S. 1. Sürveyyau 
S. 2. » 
S. 1. Yol çavuşu 
S. 2. ,*. » 
Telgraf çavuşu 
Yol çavuş yardımcısı 
-» bekçisi 
Drezinör 
Uzman amele 
Amele 

Afetyeleri 

11 
12 
13 
14 
15 
15 
16/1 
16/1 
16/1 
16/1 
16/2 

43 
104 
67 

500 
520 

69 
102 

1030 
228 

2025 
516 

Toplam 

Cer ve Cer Atelyeleri 
Şef montör 
Montör 
Amelo çavuşu 
Uzman amele 
Amele 

Topalm 

Tarım Müdürlüğü 
S. 1. Sürveyyan 
S. 2. . » 
S. 1. Yol çavuşu 
S. 2. » * 
Bahçıvan 
Uzman amele 
Yol çavuş yardımcısı 
Amele 

12 
13 
14 
15 
16/1 
16/1 
16/1 
16/2 

Toplam 

Basımevi 
Şef montör 
Amele 

5204 

11 
12 
16/1 
16/1 
16/2 

130 
19 
34 

. 335 
1850 

2368 

1 
1 
9 

24 
19 
40 

1 
35 

130 

11 
16/2 

Toplam 

2 
11 

13 

( S. Salısı : 15 ) 



76 
Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Limanlar ve TÂman Atelyeleri 

Şef montör 
Amele çavuşu 
Uzman amele 

11 
16/1 
16/1 

Toplam. 
f y\i*• • -

Trabzon - İran Transit 

Uzman amele 
Amele 

Toplam 

Toplam 

Cer ve Cer Atelyeleri 

Usta 

S. 1. l§çi 
S. 2. :» 
İşçi yardımcısı 
Dördüncü sene çırağı 
Üçüncü » » 
ikinci » » 
Birinci •» » 

Toplam 

Çeltek Madeni 

S. 1. Usta 
S. 2. » 
S. 1. işçi 
S. 2. » 

Toplam 

38 
4 
5 

47 

3 
6 

9 
S. 1. Usta 
S. 1. işçi 

Yol 
,S. 1. Usta 
S. 2. Usta, 
S. 1, İşçi 
S. 2. » 
İşçi yardımcısı 

2- Sayılı 
ve Yol 

cetvel 
Atelyeleri 

1 
2 
3 
4 
5 

112 
214 
388 
300 

75 

1089 

700 
950 

1700 
2400 
1500 
100 
100 
100 
100 

7650 

Görevin çeşidi Sayı 

lÂmanlar ve Liman Atelyeleri 

S. .1. Usta 
S, 2. » 
S. 1. işçi 
S. 2. » 
İşçi yardımcısı 

S.-2. 

8. 1. İşçi 
S. 2. » 

S. 2. Usta 
S. 1. îşçi 

S. 1. Usta 
S. 2. > 
S. 1. işçi 
S. 2. » 
İşçi yardımcısı 

S. 1. Usta 
S. 2. »• 
•S. 1. işçi 
S. 2. * 

16 

(S . Sayısı : 15) 

Toplanı 

Hastaneler 

Toplam 

Okullar 

Toplam 

MağamUr 

Toplam 

Dikimevi 

Toplam 

Bilet Basımevi 

Toplam 



îl — 
Görevin çeşidi 

S. 1. Usta-
S. 2. » 
S. 1. işçi 
S . 2 . ••» 

İşçi yardımcısı 
Dördüncü sene 
Üçüncü » 
İkinci » 

• 

-ffastmevt 

» 

çırağı 

» 

Sayı 

1 
2 
•3 

4 
5 
6 
7 
8 

Ücret 

11 
20 
20 
22 
28 
9 

14 
11 

Görevin çeşidi 

Birinci » » 

Toplam 

Trabzon - tran Transit 
S. 1. Usta 
S. 2. » 
S. 1. İşçi 

. S. 2. * 
tşçi yardımcısı 

Toplanı 

Derece Sayı 

9 26 

1G1 

1 4 
2 10 
3 20 
4 6 
5 5 

45 

1. — Ücretleri gider bölümlerinden ödenecek memur ve hizmetlilerden; şefmontör ve nıontörler, 
sabit makinistler, sürveyyanlar, yol çavuş ve yardımcıları, telgraf ve amele çavuşları, sabit makine 
ateşçileri, drezinörler, yol bekçileri, amele ve hamallarda 3173 sayılı Kanuna ilişik (2) sayılı cet
velde yazılı bulunan hizmetliler kadrolarını gerekli hallerde gider tertibine dâhil kadrolar toplamııun 
% 10 una kadar artırmağa Genel Müdürlük yetkilidir. 

2. — Birinci ve ikinci kısımlara giren kadrolarda çalışan memur ve hizmetlileri gerektikçe, kadro-
lariyle birlikte kendi tamları arasında başka servislere nakledip çalıştırmağa Genel Müdürlük yet
kilidir, 

3. — Leninakan ve Meydanıekbez'de Türk toprağı dışındaki demiryolu kısımlarında vazife gören 
yol, cer ve hareket memur ve hizmetlilerinin ücretlerine ek olarak öteberi tertibinden verilecek öde
neklerin miktarı Genel Müdürlükçe tâyin olunur. 

Ek görev taamiflatı 

Ek görevin çeşidi Sayı Ücret 

Hastaneler Baştabip Ücretleri 

Ankara Hastanesi Baştabibi 
Eskişehir Hastanesi Baştabibi 

1 150 
1 150 

( S. »Sayısı : 15 ) 



-n-
D - CETVELİ 

Q$Hrlerfa dayandığı kanun, karar ve Tüzükler 

Çeşidi Târihi No. özeti 

17. 4 .1338 
4. 2 .1340 

24. 5 .1340 

8.2.1341 

5 . 4 .1341 

27. 6 .1926 

222 
406 

506 

551 

601 

904 

K A n r a ı 1 7 . 4 .1338 222 Cezaların beş misline iblâğ edilmesine dair. 
Telgraf ve Telefon Kanununun Telefon ve telgraf 
müvezzilerinin vazife esnasında Demiryollarından 
parasız istifade edeceklerine dair 15 nci maddesi. 
Bağdat hattının Konyadan başlıyan kısımmın işle
tilmesi hakkındaki 5 nci maddesi. 
Askerî malûllerin terfihi hakkındaki kanunun 8 
nci maddesi. 
Şeker fabrikalarına bahşolunan imtiyazat ve mu a 
fiyat hakkındaki .kanunun 7 nci maddesi. 
Islâhı Hayvanat Kanununun 30 ncu maddesi (Ser
gilere ve yarışlara getirilen ve götürülen ve damız
lık için celbolunan hayvanat ıslâh ve teksiri hay 

t vanat komisyonlarının ita eyliyecekleri vesika
larla Hükümete ait berrî, ve bahrî bilcümle vesai
ti nakliye tarafından nısıf ücretle naklolunur). 

• 31 . 5 .1927 1042 Devlet Demiryolları ve Limanlan Umumî idaresi
nin teşkili hakkındaki kanunun, tarifelere dair 18, 
19, 20, 21, 22 nci maddeleriyle idari nakliyata dair 
23 ncü ve muvakkat dördüncü maddeleri 

» 18. 6 .1927 1147 Şimendiferlerde işletme nizamnamesi mucibince 
nakli memnu olan mevaddı infilâkiyenin nakline 
müsaade edilmiştir. 

» 80. 1 .1029 1483 Alelumum tarifeler hakkında idare encümeninin 
karar ittihaz edeceğine dair olan 6 ncı maddesi. 

» 2 . 6 . 1 9 2 9 1524 Samsun - Sahil hattmın işletilmesine dair olan 
kanunun 3 ncü maddesi. 

» 24. 4 .1930 1593 Hıfzrssıhha Kanununun 2 nci fasıl 57 ve 75 nei 
maddeleri. (Kuduz musaplarının fakirlerinin te
davi yerlerine parasız nakli hakkmda). 

» 31 .5 .1930 1067 Cibayet olunan varidatm kuruştan az kesirlerinin 
kuruşa iblağ edileceğine dair 2 nci maddesi. 

» 31. 5 .1930 1073 Beynelmilel yolcu ve eşya nakliyatı mukavelelerine 
(C. î. V. ve C. I. M.) e iltihakımıza dair. 

^> 80. 3 .1931 1791 Cenevre'de 27 Temmuz 1929 da imzalanan muka
velenin tasdikına dairdir. (Mukavelenin 38 nci 
maddesi gereğince esirlere gönderilecek eşya parası* 
taşınır.) 

» 30. 5 .1931 1815 Mudanya - Bursa Demiryolunun satın alınması. 
* 38.12.1935 2876 Sıcak ve soğuk maden sularının istismarı kanunu

nun birinci maddesi. (Maden sularına ve şişelerine 
tenzilât.) 

» 81. 5 .1934 2488 İzmir - Kasaba ve Temdidi hatlarının işletilmesi. 

( t), Üayısj : 15 ) 



4, 

14. 

22. 

12. 
8. 

S. 

, 6 

6 

12 

6 
6 

6 

.1934 

.1934 

.1934 

.1935 

.1936 

.1936 

2495 

2510 

2641 

2784 
3004 

3008 

— 73 — 
Çeşidi Tarihi No. özeti 

Kanun 4 . 6 . 1 9 3 4 2495 Yunan Parlamento azasının parasız seyahatlanna 
dair. 
tskân Kanununun 5.1.1935 tarihli nizamnamesi
nin 42 nci maddesi. (Meccanen veya asgari tarife 
ile nakiller.) 
Demiryollarla beynelmilel eşya ve yolcu nakliyatına 
dair mukavelenin tasdiki hakkında. 

» 12.6 .1935 2784 Aydın Demiryollarının işletilmesi. 
» 8 .6 .1936 3004 Belediye ve hususi idarelerden idaremize devredi

len iskelelerin müstenidatı olan kanundur. (Mad
de 5). 
«Resmî iş ve işçi bulma teşkilâtınuı tavassutu ile 
İŞ bulmuş olan işçilerin çalışacakları yere gitmele
rinde bu teşkilât tarafından verilen vesikalar üze-
ılne Devlet vesaiti nakliye ücretlerinden % 50 
tenzilât yapılır» şeklinde olan 71 nci maddesi. 

1 .2 .1937 8108 Posta Kanununun 53 ııcü maddesini tadil eden bu 
kanun, posta nakliyatının âdi trenlerde parasız ve 
sürat katarlarında ücretle yapılacağına dair hük
mü ihtiva etmektedir. 
Orman Kanununun 94 ncü maddesi. (Yangm sön
dürmek üzere sevkedileceklerin 1/3 ücretle nakle-
dileceklerine dair.) 

t 28. 4 .1937 3159 Şark Demiryollarının işletilmesine dair. 
» 5 .5 .1937 3163 Trabzon - Iran transit yolunda otobüs ve kamyon 

işletilmesi hakkında. 
Türkiye Cumhuriyetiyle İran Devleti Şehinşahisi 
arasında imza edilmiş olan transit anlaşmasının 
tasdiki hakkında. 
işletme nizamnamesinin birinci bapta 29, 37, 42 ve 
2 nci bapta 20 nci maddelerindeki tazminat miktar
larının 10 misline çıkarılması. (Bu hadler 222 nu
maralı kanunla daha evvel 5 misline çıkarılmıştır.) 

15.12 .1937 8282 Büyük Millet Meclisi âzalarının parasız seyahatle
rine dair. 

17 .12 .1937 3284 Bazı maden hurdalarının dışarı çıkarılmasının ya
sak edilmesi ve satmalınması kanununun 6 nci 
maddesi. (D. Demiryolları idaresince» Askerî fab
rikalar idaresinin naklettireceği hurdaların her to
nundan kilometre başına bir kuruşu geçmemek üze
re ücret alınır.) 

10 . 6 .1938 3437 Tütün ve Tütün inhisarı Kanununun 115 nci mad
desi. (Hazine, Belediye ve Hususi idarelere ait is
kelelerde müruriye ücreti alınmayacağına ve tüc
car tarafından bu iskelelerden geçirilecek tütün
lerden de ton basma 50 kuruş müruriye alın aça
cağına dair). 

8. 

28. 
5. 

7. 

14. 

2 

4 
5 

6 

6 

.1937 

.1937 

.1937 

.1937 

.1937 

3116 

3159 
3163 

3217 

3259 

(S. Sayın t 15) 



Çeşidi Tarihi No. 

Kanun 22 . 6 .1938 3473 

» 24. 6 .1938 3487 

» 28. 6 . 1938 3522 

» 29. 6 .1938 3530 

» 9.1. 1939 3554 

» 7.6 1939 3633 

» 9. 10.1939 3729 

» 21 . 4 .1941 4004 

» 4.7.1941 4090 

* 22. 9 . 1941 4128 
» 14. 8 .1942 4301 
» " 14. 8 .1942 4303 
» 25 . 12. 1942 1341 

» 14 . 1 .1943 4373 

» 81 . 5 '. 1944 4572 

Nizamname 18 . 5 .1872 
. » 30 . 5 .1283 

» 20 .12 .1934 
Karaı 4. 6 .1941 2/15910 

74 — 
özeti 

Mahrukat kanununun 5 nci maddesi. (Vekiller He
yeti karariyle % 50 ye kadar tenzilât yapılacağına 
dair.) 
Nafıa Bakanlığı inşaat dairesi tarafından nakletti
rilecek demiryol inşaat malzemesinin ücretlerine 
ve buna müteferri muamelâta dair olan birinci 
maddesi. 
Karabük demir ve çelik fabrikaları kanununun 
birinci maddesi. 
Beden terbiyesi kanununun 23 ncü maddesi. 
(Sporculara % 50 tenzilât yapılacağına dair.) 
Kırşehir ve Yozgat vilayetleriyle Keskin kazasm-
daki yer sarsıntısı dolayısiyle yapılacak inşaat ve 
tamirat için Kızılay tarafından sevkedilecek in
şaat malzemesinden nakil ücıetî alınmayacağına 
dair,, 
Samsun limanının idaremize devrinde istinat edi
len kîMiun. 
Ecnebi Devletlerden temin edilen malzemenin rıh
tım ücretleriyle ardiye resminden muafiyeti hak
kında kanun. 
Askerî nakliyattan alınacak ücretlere dair kanu
nun birinci maddesi. (Esas tarife ücretinin 1/3 çü 
alınacağına dair.) 
Nakil ücret ve masraflariyle vergi tahsilatında 25 
kuruştan az eksiklerin takıp edilmeyeceğine dair. 
Ilıca - Palamutluk hattının işletilmesi hakkında 
İskenderun limanının işletilmesi hakkında. 
Mersin limanının İşletilmesi hakkında. 
f)?ğer konmuş nakliyatta beyan edilen kıymetin on 
binde birinin prim olarak alınacağına dair. 
Taşkın sulara ve su baskmlanna karşı korunma 
kanununun 13 üncü maddesi. (Sevkedileeeklerin 
1/3 ücretle nakledileceklerine dair). 
Bu kanunla otel, büfe büvet ve gazino işletmesine, 
şehir ve kasabalarla istasyonlar arasında otobüs ve 
kamyon işletmeğe, emanet odaları açmağa, Demir 
yolu liman ve iskelelerde, tarife tatbikatına esas 
olan eşya tasnifini değiştirmeğe, kullanılmayan 
bilet bedellerinin iadesine ve demiryolun inzibat 
ve muhafazası ile ilgili olanlara idare binalarından 
yer vermeğe salâhiyet verilmektedir. 
İşletme Nizamnamesi. 
Demiryollar Zabıta Nizamnamesi. 
Trabzon - tran transit yolu işletme nizamnamesi. 
Hava Kurumunun havacılık dairesi mensuplarının, 
4004 sayılı kanundaki ücretlerle taşınmaları 
hakkında. 

( S. Sayısı: 15 ) 



75 
Çeşidi Tarihi Su. özeti 

Karar 22 . 6 .1943 2/20162 Esas tarife emsalinin hamallık işlerinde 20 ve na
kil ücretleriyle diğer masraflarda 10 a çıkarıldı
ğına dair. 

233 Samsun Limanındaki hususi idare ve belediyeye ait 
iskelelerin Devlet Demiryollarına devri hakkındaki 
K/497 sayılı kararın yürürlüğe konulması. (232 
sayılı karar ile ilgilidir.) 

358 Samsun Limanının Devlet Demiryollarına devri 
* hakkındaki K/503 sayılı kararın yürürlüğe konul

ması hakkında. 
8 . 6 . 1 9 4 4 3/1003 1483 sayılı kanunun 8 nci maddesine göre Devlet 

Demiryolları şebekesi üzerinde ücretsiz seyahat 
edecekler ve seyahat esasları, 

G. I .1944 

29. i .1944 

E CETVELİ 

2847 ve 3173 sayılı kanunlara bağlı olmıyarı 
geçici hizmetliler 

Görevin çeşidi 

Genel Müdürlük 

Steno 
Yabancı dil daktilosu 
Mekanoğraf 
Daktilo 
Dağıtıcı 

Yol Dairesi 

Aşçıbaşı 
Aşçı 

Sayı Ücret 

1 500 
1 450 
1 300 
4 200 
1 120 

1 170 
2 110 

Maliye ve Saymanlık Dairesi 

Daktilo şefi 1 250 
Daktilo 4 200 
Dağıtıcı 1 120 

Görevin çeşidi 

Aşçı 

Aşçıbaşı 
Aşçı 

Daktilo 
Başterzi 
Makastar terzi 
Laborant 

Dalgıç. 

Sağlık (Hastaneler) 

Okullar ve Pansiyonlar 

Sayı Ücret 

4 110 

Malzeme 

idmanlar 

(i 
1 

1 
1 
3 
1 

170 
110 

200 
490 
250 
175 

200 

Toplanı 39 

» • - « 
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S. Sayısı: 16 

1948 yılı 

Posta, Telgraf ve Telefon 
G. M. Bütçesi 



Posta, Telgraf ve Telefon Genel Müdürlüğü 1948 yılı 
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu 

T.ü. 
Başbakanlık 30 _ [x . 1947 

Muaemlât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı, : 71 - 927, 6/2697 
Büyük Millet Mecisi Yüksek Başkanlığına 

Katma bütçe ile idare edilen Posta, Telgraf ve Telefon isletme Genel Müdürlüğünün Bakanlar 
Kurulunca 30 . IX . 1947 tarihinde Büyük Millet Meclisine sunulması kararlaştırılan .1048 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısının gerekçesi ve ilişikleriyim birlikte sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
/ / . Saka 

P. T. T. İşletme Genel Müdürlüğü 1948 yılı Bütçe Kanunu gerekçesi 

Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel Müdürlüğünün 1948 yılı Bütçe Kanunu süresi içinde ha
zırlanarak Büyük Millet Meclisinin Yüksek tasvibine arzedilmiştir. Kanuna bağlı cetvellere gör-1: 

1. — Adı geçen Genel Müdürlüğün 1948 yılı için teklif edilen gider bütçesi tutarı 65 544 527 
liradır. Bu miktar 1947 yılma nazaran 4 427 402 lira bir fazlalık arzetmekte isede bilhassa girişi
len tesis ve inşaya mütaallik işlerin aksamaması ve bütçenin daha fazla bir açık vermemesini temin 
için bazı kadroların (L) cetveline alının as L ve bir kısım hizmetli kadrolarının da (D) cetvelinde!' 
çıkarılması suretiyle memur ve hizmetli aylıklarından 607 274 

Bir kısım yönetim hizmetlilerinden 292 500 
Bazı işletme hizmetlerinden de 3 829 900 

4 729 674 
tasarruf temin edilmiş ve buna karşılık: 

312 100 lirası kanuni icap ve zaruretler dolayısiyle mesken tazminatı, çocuk zammı, doğum ve 
ölüm yardımı tertiplerine. 

174 000 lirası Tiler ısıtma, haberleşme, kira karşılığı ve idare hesap sisteminde yapılmasına baş
lanan değişiklik sonunda vücuduna ihtiyaç hissedilecek yeni formüllerin bastırılması 
için basılı kâğıt ve defterler tertiplerine. 

8 000 000 lirası tesisat ve inşaata,. 
608 640 lirası posta taşıma giderleri, faiz, Meslek Okulu gibi hizmetlilere 

62 336 lirası da borçlarla Merkez Bankası kağıt para amortismanına ait olmak üzere. 

9 157 076 zam edilemek suretiyle iki yıl arasındaki fark 4 427 402 liraya indirilmiştir. 
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2. — 1948 yılı içinde tahsili tahmin edilen gelir tutarı 49 044 527 lirayı bulmaktadır ki, diğer gi

der ve gelir bütçeleri arasında 16 500 000 lira bir eksiklik husule gelmektedir. 

Geçen sene kanunları gereğince memur aylıklariyle çocuk zammı, ölüm ve doğum yardımlarına 
yapılan zamların idare bütçesine tahmin ettiği mühim fark ücret tarifesinde yapılan değişikliklerle 
karşılanmış ise de belli başlı âmme hizmetlerini teşkil eden posta, telgraf ve telefon işlerinin zama
nın icaplarına uygun bir şekilde yürüyebilmesi için ciddî ıslan ve tevsi işlerine başlanarak müm
kün olduğu kadar kısa bir zamanda bitirilmesi lüzumlu görülmüş ve bu maksatla istihsal edilen 4892 
sayılı Kanunla gelecek yıllara geçici olmak üzere 60 000 000 liralık yükleme salâhiyeti alınmıştır. 

Bu salâhiyete dayanılarak girişilen yüklenmeler dol ay isiyle 1948 yılı bütçesi 16 500 000 lira 
bir açık arzetmiş ve bu açığın kapatılması için kanunun 3 ncü maddesiyle bono çıkarma yetkisi 
alınmıştır. 

Ancak girişilen tevsi, tecdit ve inşa hamlesi idarenin gelir kaynaklarında mühim inkişiflar sağ-
lıyacak rantabl giderler cümlesinden bulunduğu cihetle bugünkü açığın önümüzdeki yılların gelir 
fazlalariyle kapatılacağı kuvvetle ümit edilmekte bulunmuştur. 

Kanun tasarısında yapılan değişiklik: - -

Yabancı memleketlerde okutturulmakta olan öğrenciler giderleri olarak (A) cetvelinde 24 ncü 
bölümün 1 nci maddesine konulan ödeneğin Millî Eğitim Bakanlığı gider bütçesine naklinde kolaylığı 
temin için kanunun 9 ncu maddesine bahsi geçen 24 ncü bölümün 1 nci maddesi ilâve edJmıştir. 

Gider bütçesi gerekçesi 

B. : 1 - M. : 1 —• Memurlar aylığı 
Bu tertip için geçen sene bütçesiyle 26 202 100 lira ödenek alınmıştı. İnhilâl eden ve yıl ba

sma kadar inhilâl edecek olan murakıp, servis âmiri, şef muavini ve memur kadrolarından 155 
adedinin (L) cetveline alınması ve bu tertipten aylık almakta olan bakıcı ve dağıtıcılardan 28 
adedinin de (i)) cetvelinden çıkarılması suretiyle 335 500 liranın tasarrufu temin edilmiş ise de 
telgraf ve telefon şebekelerinin tevsii ve yeni kuranportörler tesisi dolayısiyle ihtiyacı karşılama
ya kâfi gelmiyen fen müfettişleri kadrosunun takviyesi için de evvelce (L) cetveline alınmış bulu
nan ve aylıkları mecmuu 119 400 lirayı bulan 43 aded fen müfettişi, müfettiş muavini ve ma
kinist kadrosunda eylemliye alınması icabetmiş ve bu suretle aylık tertiplerinden 216 100 liranın 
tasarrufu imkânı sağlanmıştır. 

B. : 1 - M. : 2 — Açık aylığı 
Geçen yılın aynıdır. 

B. : 1 - İM'. : 3 — Emekli dul ve yetim aylıkları 
Gecen yılın aynıdır. 

B. : 1 - M. : 4 —• 5027 sayılı Kanun gereğince verilecek temsil ödeneği karşılığı 
5027 sayılı Kanun gereğince ödenmesi lâzımgelen temsil ödeneği karşılığıdır. 

B. : 2 - M. : 1 — Memurlar ücreti 
Mevcut kadroya göre bu tertipten 1947 yılı için alman ödeneğin 1 500 lira fazla olduğu görüldü

ğünden bu miktar eksiğiyle teklif edilmiştir. 

B. : 1 - M. : 2 — Hizmetliler ücreti 
Bu tertipten 1947 yılı bütçesiyle 4 367 234 lira ödenek alınmıştı. 1948 yılı için 156 aded gra-

fiker, daktilo, usta, motosikletli, muhabereci, stajiyer, şoför ve hademe kadrosu çıkarılarak bun
lara mukabil 30 aded baştelefoncu, takipçi ve tahsildarın ilâvesi ve 99 aded fabrika ustabaşısı, 
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baştelefoncu, ustabaşı, makinist ve şoiör ücretlerine azar miktar ilâvesi lüzumlu görülmüş ve ne
ticede bu tertipten 128 714 liranın tasarrufu sağlanmıştır. 

B. : 2 - M. : 3 — Geçici hizmetliler ücreti 
Geçen yılın aynıdır. 

B. : 3 — 4805 sayılı Kanun gereğince verilecek emekli keseneği 
Bu tertip için 1947 yılı bütçesiyle 1 313 260 lira ödenek alınmıştı. (L) cetveline alman kad

rolara ait miktar gözönüne alınarak 1948 yılı için 1 302 300 lira teklif edilmiştir. 

B. : 4 — Geçici tazminat 
Geçen yılın aynıdır. 

B. : 5 — 1683 sayılı Kanunun 58 nci maddesi gereğince verilecek emekli ikramiyesi 
Geçen seneden 40 000 lira eksiğiyle teklif edilmiştir. 

B. : 6 - M. : 1 — Çocuk zammı 
Bu tertip için 1947 yılı bütçesiyle 2 000 000 lira ödenek alınmıştı. Bütçenin tanziminden son

ra yürürlüğe giren 4992 sayılı Kanunla emeklilere ait çocuk zamları nispetinin yükseltilmesi ve do
ğum hâdiselerinin artması dolayısiyle bu ödeneğin yıl sonuna kadar tahakkuk edecek ihtiyacı kar-
şılamıyacağı anlaşıldığından memurlar aylığı tertibinden 225 000 lira indirilerek bu tertibe aktarıl
mıştır. 

Bu sebepler gözönüne alınarak 1948 yılı için 2 200 000 lira teklif edilmiştir. 

B. : 6 - M. : 2 — Yakacak zammı 
Yakacak zammına tâbi mahallerdeki memur adedine göre geçen yıldan 10 000 lira eksiğiylo 

75 000 lira teklif edilmiştir. 

B. : 6 - M. : 3 — Doğum yardımı 
Bu tertip için 1947 yılı bütçesiyle alman 100 000 lira Ödeneğin 4988 sayılı Kanunla memur ay

lıklarına yapılan zam nispetinde çoğalması dolayısiyle yıl sonuna kadar biteceği anlaşıldığından me
mur aylığından aktarma suretiyle daha 200 000 lira ödenek alınmıştı. 1948 yılı için de 200 000 li
ranın kâfi geleceği tahmin edilmiştir. 

B. : 6 - M. : 4 — Ölüm yardımı 
1947 yılı bütçesiyle bu tertip için 20 000 lira ödenek alınmıştı. Yukarıdaki maddede arzedilen 

sebepler dolayısiyle bu tertibe de 50 000 lira ilâve edilmiş ise de 1948 yılı için 30 000 liranın kâfi 
geleceği anlaşılmıştır. 

B. : 7 — 4454 sayılı Kanunun 51 nei maddesi gereğince verilecek ücretler 
Geçen yıldan 200 000 lira eksiğiyle 500 000 lira teklif edilmiştir. 

B. : 8 - M. : Merkez kırtasiyesi 
Geçen yılın aynıdır. 

B. : 8 - M. : 2 — Merkez döşeme ve demirbaşı 
Geçen yılın aynıdır. 

B. : 8 - M'.. : 3 — Merkez aydınlatması 
Geçen yılın aynıdır. 

B. : 8 - M. : 4 — Merkez ısıtması 
Geçen yılın aynıdır. 

B. : 8 - M. : 5 — Merkez öteberi giderleri 
Geçen yılın aynıdır. 
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B. : 9 - M. : 1 — iller kırtasiyesi 
Geçen yılm aynıdır. 

1». : 9 - M. : 2 — iller Döşeme ve demirbaşı 
(Iecen yıldan 25 000 lira eksiğiyle teklif edilmiştir. 

B. : î) - M. : 3 — iller aydınlatması 
(Iecen yılın ayındır. 

11. : 9 - M. : 4 — İller ısıtması 
Bu tertip için 1947 yılında 250 000 lira ödenek alınmıştı. Yeni açılan P. T. T. ve repetör merkez

leri gözönüne alınarak 1948 yılı için 10 000 lira fazlasiyle 260 000 lira teklif edilmiştir. 

1). : 9 - M. : 5 —• İller öteberi gideren 
(İecen yıl alman ödenekten 50 000 lira eksiğiyle 250 000 lira teklif edilmiştir. 

B. : 10 — Basılı kâğıt ve defterler 
Bu tertipten geçen yıl alman 500 000 lira ödenek ihtiyacı karşılamağa kâfi gelmediğinden bu 

tertibe 25 000 lira aktarma yapılmıştır. Kâğıt ve muakvva fiyatlariyle baskı ücretlerindeki yük
selme ve 1949 yılında tatbikimi geçilecek olan yeni hesap sistemine ait defter ve formüllerin 1948 
için de bastırılması zarureti gözönüne alınarak 1948 yılı için 100 000 lira fazlasiyle BOO 000 lira teklif 
edilmiştir. 

B. : 11 . - - Haberleşme ücret ve giderleri 
Bu tertip için 1947 yılı bütçesiyle alman 1000 lira ödenek yabancı idarelerle mevcut münase

betlerin artışı dolayısiyle çoğalan giderleri karşılamaya kâfi gelmediğinden senesi içinde 2 000 li
ri» ek ödenek alınmıştı. 1948 yılında bu ihtiyacın dalın, artacağı gözönüne alınarak 5 000 lira teklif 
edilmiştir. 

B. : 12 — Kira karşılığı 
Bu tertipten 1947 yılında alman 210 000 lira ödenek, kira ile işgal edilen binaların 5020 sayılı 

Kanunla değiştirilen Millî Korunma Kanununun 30 nen maddesi hükümlerine göre % 50 nispetin
de artırılan kira bedellerini ödemeye yetmiyeceği anlaşıldığından diğer tertiplerden aktarma sure
tiyle bu tertibe 75 000 lira eklenmişti. Bu cihet gözönüne alınarak 1948 yılı için 270 000 lira tek
li fedilmiştir. 

B. : 13 - M. : 1 — Sürekli görev yolluğu 
Bu tertip için 1947 yılında 142 500 lira ödenek alınmıştı. 1948 yılı için 100 000 liranın kâfi gele

ceği anlaşılmıştır. 

B. : 13 - M. : 2 -« Geçici görev yolluğu 
Geçen yıldan 25 000 lira eksiğiyle teklif edilmiştir. 

T """" B. : 13 - M. : 3 — Müfettişler yolluğu 
Geçen yılın aynıdır. 

B. : 13 - M. : 4 — Yabancı memleketler yolluğu 
Geçen yılın aynıdır. 

B. : 14 — Giyeckler 
Bu tertip için 1947 yılında 650 000 lira ödenek alınmış isede yönetmeliği gereğince 1948 yılı 

içinde yaptırılacak giyecekler için 500 000 liranın kâfi geleceği anlaşılmıştır. 

B. : 15 — 4598 sayılı Kanun garegince yapılacak tedavi giderleri 
Geçen yılın aynıdır. 
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B. : 16 - M. : 1 —• Posta taşıma giderleri 

Bu tertipten geçen yıl 1 000 000 lira ödenek alınmıştı. Bazı hatlarda tren seferlerinin artışı 
posta seferlerinin de artırıluı asını ieabettirmiş ve yeni açılan mekezlerde posta servisi tesisi için 
yeni sürücülükler ihdası ve pek çok rağbet kazanan uçak postalarını temin için uçak nakliyatının 
çoğaltılması zaruretinde kalınmış olduğundan yıl sonuna kadar idare etmiyeceği tahmin edilen 
l)iı tertibe ek ödenek alınmak suretiyle 210 000 lira ilâve edilmiş ve aynı ihtiyacın 1948 yılında 
da duyulacağı gözönünc alınarak 1948 yılı için de 1 210 000 lira teklif edilmiştir. 

B. : 16 - M. : 2 — Taşıtlar işletme ve onarma giderleri 
Geçen yılın aynıdır. 

B. : 16 - M. : 3 —• Bendiye, hıırç, çanta ve çuval satmalına ve onarma giderleri ilân ücretleri 
Geçen yılın aynıdır. 

B. : Kî - M. : 4 •— Gezici memur ve hamal primleri 
Geçen yılın aynıdır. 

B. : 16 - M. : 5 — Havale taahhütlü ve kıymetli mektup ve paket tazminatı 
Kayıpların azlığı gözönüne alınarak geçen yıldan 20 000 lira eksik teklif edilmiştir. 

B. : 16 - M. : 6 — Boşta pulu ve kartlariyle tarih damgaları giderleri 
1947 senesinde alınan tahsisata dayanılarak Londra 'daki Tomas Dolaro Matbaasına 500 000 000 

pul sipariş edilmekle beraber bu pulların gelişine kadar zaruri ihtiyacı karşılamak üzerede dam
ga Matbaasına 90 000 000 pul sipariş edilmişti. Bunlardan ayrı olarak 1947 İzmir Enternasyonal 
fuarı hatırası olarak dört değerden ibaret 2 000 000, Başkumandanlık meydan muharebesi hâtı
rası olarak altı değerde ceman 10 000 000, İstanbul'da açılacak Milletlerarası tİzüm ve Şarap Kon
gresi hâtırası olarak üç değerde 600 000 pul bastırılmış ve yine İstanbul'da toplanacak olan De
miryolları Konferansları hâtırası olarak da üç değerde 450 000 pul sipariş edilmiştir. 

1948 bütçesiyle istenilen tahsisattan Londra'ya sipariş edildiği yukarda bildirilen 500 000 000 
pulun bakiye bedeliyle 5008 sayılı Kanun gereğince bastırılacak resmî muamelâta muhassas pul
ların ve bastırılması muhtemel hâtıra serilerinin tabı vesaire masrafları ödenecektir. 

B. : 16 - M. : 7 --- Cevaplı kuponlar karşılığında veya vusulü ihbarlı telgraflar için yapıştırılan 
veya battala kalan pullar karşılığı 

Geçen yılın aynıdır. 

!>. :J(İ-İV1. : 8 -- -Deneme mektup ve koli giderleri 
Geçen yılın aynıdır. 

B. : 17 — Tesisat ve bina inşaatiyle taşıt satmalına giderleri 
Üç maddeyi ihtiva eden bu bölüm P. T. T. İşletmesinin fenni tesisat ve teçhizatına ve bina 

inşaatı ve nakil vasıtaları ihtiyaçlariyle işletme masraflarına taallûk etmektedir. 

Memleketin dahilî ve haricî telgraf ve telefon muhaberesinin sürat ve intizamla temini için 
hazırlanmış olan program mucibince 15 000 kilometrelik bir telgraf ve telefon şebekesinin 
sekiz senelik bir müddet zarfında tesisi ve bu şebekenin kuranportör cihazlariyle takviyesini 
istihdaf etmekte ve 1946 senesi ortasında işbu programın tatbikine başlanmış bulunmaktadır. 
Evvelemirde: 

(Ankara - Polatlı - Sivrihisar - Afyon - Uşak - Alaşehir ve İzmir). 

(Ankara - Çankırı) Telefon hatları inşaatı ve mütaakıben 1947 bidayetinde (Sivas - Erzin
can - Erzurum). 

(Eskişehir - Kütahya - Balıkesir - Edremit) telefon hatları ikmal edilerek işletmeye açılmış
tır. Bu hatların tulü 1698 kilometredir. 
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(1947 İlkbaharında (Sivas - Malatya - Elâzığ - Diyarbakır). 
(Çankırı - Kastamonu) hatlarının inşasına başlanmış ve Ağustos zarfında her iki kısmın in

şaatı tamamlanmıştır. 

(Sivas - Trabzon) 
(Sivas - Tokad - Amasya - Samsun) 
(Adana - Maraş - Gazianteb) 
(Afyon - İsparta - Burdur - Antalya) 
(Çankırı - Tosya) 
(Edremit - Ayvalık) 

Hatlarının inşaatına yaz devresinde başlanmış bulunmaktadır. Bunlardan bir kısmının bu 
sene nihayetinde ve bakiyesinin de 1948 yaz devresine kadar tamamlanacağı ümit edilmektedir. 

Bu devrelerin tulü 1819 kilometredir. 
1948 senesi zarfında. 
(Rize - Trabzon - Giresun - Ordu - Samsun) 
(Kastamonu - Sinob) 
(Ankara - Yozgad - Akdağmadeni - Sivas) 
(Akhisar - Balıkesir - Bursa) 
(İzmir - Aydın - Nazilli - Denizli) 
(Trabzon - Erzurum) 

Olmak üzere 2351 kilometrelik yeni telefon devrelerinin inşasına başlanacaktır. 

Ceman 7 000 kilometre olan bu şebekenin telgraf ve telefon kuran portörleriyfe muhabere kabi
liyetinin artırılması için muhtelif kanallı kuranportör cihazları mukaveleye bağlanmış ve imalâta 
başlanmıştır. 

İngiltere'den gelen mütehassıs mühendis ekiphri muhtelif kollardan hatların muayene ve mesa
halarına halen başlamış bulunmaktadır. 

Cüzergâhta bulunan 35 ilce merkezinde şehirler arası telefon konuşmasına açılacak ve mühim mer
kezler elektrik cereyaniylc işleyen alıcı ve verici otomatik telgraf makineleriyle takviye edilmiş 
olacaktır. 

Otomatik telefon santralleri mevzuuna gelince: 

Ankara telefonlarının siparişleri tamamlanmış'ir. !Jalen 7 000 devreden ibaret olan abone siası 
]7 000 ne çıkarılmıştır. Merkez Bahçelievler santralleri sene zarfında faaliyete geçirilecektir. Ba
kanlıklar merkezine ait malzemede memlekete gelmek üzeredir. 

İzmir telefonlarının 3 000 den 7 000 ne iblâğına ait malzeme de tedricen gelmektedir. 

İstanbul telefonlrı halen 15 000 ni otomatik 1 750 si manuel olmak üzere 16 750 aboneliktir. 

Fransa ile ticarî münasebetlerin tesisi imkânı hasıl olduktan sonra alâkalı fabrika ile elektiro 
enerji tesisatının tecdit ve takviyesi, santrallerin işletme sürat ve takatinin bir misli yükseltilmesi, 
Istnbul, Beyoğlu santrallerinin âzami haddi olan 10 000 ne ve Şişli'nin 8 000 ne iblâğına ait mu
kaveleler imzalanmıştır. 

Bu suretle imalâtın ikmalinden sonra İstanbul'da 12 700 veni abonenin bağlanması mümkün 
olacaktır. 

Hâlen 2 300 aboneliğe ait malzeme memlekete gelmiş ve montaja başlanmıştır . Bundan başka 
(Erenköy, Kartal, Büyükada, Heybeliada, Yeşilköy, Bakırköy, Bebek, Trabya, Büyükdere, Paşa-
bahçe,, Kandilli) manuel santrallerinin otomatike tahvili ve genişletilmesi için projeler hazırlan-
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makta ve alâkalı firmalar ile müzakereler cereyan etmektedir. 

Bu teşebbüslerin intacı halinde yukarıda işaret olunan telefon siasma daha i) 200 abone ilâve 
edilmiş olacaktır. 

Bu tevsiat neticesinde gerek memleket dâhili ve gerekse memleket harici şehirler arası telefon 
münasebetlerinin suret ve emniyetle idaresini teminnen Ankara - İstanbul santralleri için 60 
şar pozisyonlu iki büyük şehirler arası masası sipariş edilmiştir. 

Bu tertip sayesinde her iki şehirde aynı zamanda 153 abonenin memleket dâhil ve harici ile şehir
ler arası, mükâleme yapması imkân dâhiline girmiş olacaktır. 

Bugünkü vaziyet bunu ancak üçte birine müsaittir. Bundan başka harb esnasında Peşte'de 
Macar firmalarına sipariş edilip bir kısım melzemesi evvelce memlekete gelmiş bulunan (Zongul
dak - Keyseri - Mersin - Balıkesir - Konya) santrallarıııa ait vaziyet yeni şartlara göre tetkik 
edilmektedir. 

Macaristan ile münasebetler müspet bir inkişaf kaydettiği takdirde bunların da ikmali memul 
bulunmaktadır. 

Telsiz vaziyetine gelince: 

Mevcut telsiz postalarının kifayetsizliğini gidermek üzere Ankara - İstanbul için en büyük fa
katta birer telsiz telgraf ve telefon istasyonu sipariş edilmiştir. Bunlarla Avrupa ve Amerika'nın 
herhangi bir noktasiyle devamlı surette telsiz telgraf ve telefon muhaberesi temin edilecektir. 

Halen İstanbul telsiz istasyonumuzda kısa dalgalı bir mürsile ile çalışıldığı halde tesisatın ik
malinden sonra Ankara'da iki telgraf bir telefon ve İstanbul'da dört telgraf ve bir telefon mürsi-
1 esiyle faaliyete geçilerek haricî muhabere imkânımız yedi misli arttırılmış olacaktır. Ahize terti
batımız da aynı nispette ve daha geniş bir takatta çoğalmış olacaktır. 

İki istasyonun bina inşaatı plân ve projeleri hazırlanmış ve mahalleri tesbit edilerek arazinin 
mesahasına tevessül olunmuştur. 

Nakil vasıtaları: 

Trenlerde gayrimüsait şartlar dâhilinde ve furgon köşelerinde yapılmakta olan posta ve koli 
nakliyatımızı intizama sokmak triaş işlerini sefer esnasında temin etmek üzere ötedenberi lü
zum görülen posta vagonlarının siparişine bu sene imkân bulunmuş dört dingilli ve en süratli ka
tarlarda sefere salih 30 aded bojili posta vagonu Çek fabriaklarma sipariş edilmiştir. 

Yukarda arzedilen şebeke ve tesisatın emniyetle faaliyete geçirilmesi için betonarme yeni bina
lara ihtiyaç olduğundan memleketin mutelif noktalarına şâmil inşaat programının aynı zamanda 
tahakkukuna lüzum görülmüştür. Bu cümleden Ankara'nın merkez telefon ve Bahçelievler san
tralı ile (Balıeksir-Konya - İzmir - Akhisar) ve Ceyhan binalarının inşaatı tamamlanmış ve iş
letmeye verilmiştir. Bundan başka Ankara'da Samanpazan P. T. T. merkezi, Kayaş'ta demiryolu 
güzergâhında merkez malzeme deposu, İstanbul'da Sanatoryum ve Prevantoryum binlariyle P. T. 
T. Meslek Okulu ikinci kısım inşaatı (Antakya - Erzincan - Kırıkkale merkez - Kastamonu - Çer
keş - Çankırı - Eskişehir) P. T. T. ve Başmüdürlük binalarının inşaatı son safhalarına yaklaşmış 
bulunmaktadır. 

Sivas Başmüdürlük ve P. T. T. binasının hemen inşaatına geçilmiş (Alucra - Şarkışla - Beypa
zarı - Gröynük) binalariyle İzmir ve İstanbul telefon santrallerinin tevsiat ve inşaatı ihaleleri ya
pılmıştır. 

(Malatya - Elâzığ - ödemiş - Fatsa - İskilip) P. T. T. binalarının inşaatı ihaleye çıkarılmıştır. 

( S. Sayısı : 16 ) 



~ 9— 
Bunlara iyâveten : 

Diyarbakır Başmüdürlük ve P. T. T. binaları, Adapazarı P. T. T. binası (Samsun - Erzurum 
- Trabzon) yeni telefon santralları binalariyle İstanbul ve Ankara'da yeniden inşa edilecek bi
rer mürsile ve ahize istasyonlarından mürekkep dört grup inşaatı projeleri hazırlanmakta olup 
bu sene zarfında ihaleleri yapılmış olacaktır. 

Ayrıca 1947 yılı içinde Erzurum P. T. T. Başmüdürlüğüne bağlı olmak üzere Tekman, İzmir 
Başmüdürlüğüne bağlı olmak üzere Borlu, Trabzon Başmüdürlüğüne bağlı Hemsin, Îskefiye ve 
Balıkesir Başmüdürlüğüne bağlı Gürsu ve Harmancık'ta birer P. T. T. merkebi açılmış ye faaliyete 
başlamıştır. 

İzmir Başmüdürlüğüne bağlı*»Armutlu,' Afyon Başmüdürlüğüne bağlı Demresönen, Eskişehir'e 
bağlı Altıntaş, Sivas'a bağlı Sivas Çimento fabrikası, Çiftlik, Belikesir'e bağlı Bursa lokal, Diyar-
akır 'a bağlı Hazro, Seyhan'a bağlı Toprakkale, Eski Gar, Çankırı'ya bağlı Karabük fabrikasın
da birer merkez açılmasına tevessül edilmiştir. * 

B. : 18 - M. : 1 — Beyiye keseneği 
Geçen yılın aynıdır. 

B. : 18 - M. : 2 — Geri verilecek paralar 
Geçen yılın aynıdır. 

B. : 18 - M. : 3 — Mahkeme harçları 
Geçen yılın aynıdır. 

B. : 19 —Mahkeme giderleri 
Geçen yılın aynıdır. 

B. : 20 — P. T. T. Fabrikası her türlü giderleri 
Geçen yılın aynıdır. 

B. : 21 — P. T. T. Yatılı Meslek Okulu her türlü giderleri 
Bu tertip için 1947 yılı bütçesiyle alman 166 3P» lira ödeneğin mühim bir kısmı fiyat yükseliş

leri dolayısiyle senenin ilk altı ayında sarfedilmiş ve 1947 - 1948 ders yılı bidayetinde yeniden alı
nacak öğrencilerin yiyecek ve giyecek ihtiyacında da aynı farkın husule geleceği gözönüne alınarak 
86 000 lira ek ödenek alınmasına tevessül edilmişti. Bu sebeplerle 1948 yılı için 250 000 lira teklif 
edilmiştir. 

B. : 22 — Sanatoryum her türlü giderleri " """ 
Geçen yılın aynıdır. 

B. .- 23 — Kurs giderleri 
Geçen yılın aynıdır. 

B. : 24 - M. : 1 —• Telgraf ve telefon ve telsiz mühendisi yetiştirilmek üzere yabancı memle
ketlere gönderilecek öğrenci giderleri 

Bu tertipten 1947 yılı bütçesiyle 240 000 lira ödenek alınmıştı. Mevcut öğrenciler için 200 152 
liralık ödeneğin kâfi geleceği Millî Eğitim Bakanlığından bildirildiği cihetle bu tertibe aynı miktar 
ödenek konulmuştur. 

B. : 24 - M. : 2 —• Teknik Üniversitede okutturulacak öğrenci giderleri 
Mevcut öğretim adedine göre geçen seneden 4 000 lira eksiğiyle 36 000 lira konulmuştur. 

B. : 24 - M. : 3 — Sanat ve Teknik Enstitü ve okullarında okutturulacak öğrenci 
giderleri 

Geçen yılın aynıdır. '>• • "" . 
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B. : 24 - M. : 4 — Ticaret Okullarında okutturulacak öğrenci giderleri 

Mevcut öğrenci adedine göre geçen seneden 17 500 lira eksiğiyle 30 000 lira teklif edilmiştir. 

B. : 25 — Sağlık ecza ve gereç tedavi giderleri 
Geçen yıldan 15 000 lira eksik teklif edilmiştir. 

B. : 26 - M. : 1 — Uzman ücretleri 
Mevcut ve getirtilecek uzmanlar gözöüne alınarak geçe nyıldan 2552 eksiğiyle 176 848 lira teklif 

edilmiştir. 

B. : 26 - M. : 2— Yolluk ve başka her türlü giderleri 
Geçen yılın aynıdır. 

B. : 27 — Basımevi ve hesap makinaları giderleri 
Geçen yılın aynıdır. 

B. : 28 —• Atlı dağıtıcılar hayvan yem karşılığı 
Geçen yılın aynıdır. 

Faiz ve acyo 
Bu tertip için 1947 yılı bütçesiyle 50 000 lira öedenek alınmıştı. 1947 yılı bütçe kanununun 

3 ncü maddesi gereğince çıkarılan kısa vadeli bonoların tahakkuk edecek faizlerini ödeyebil
mek için bu tertibin 300 000 liraya çıkarılması lâzım gelmiştir. 

B. : 30. — Sigorta giderleri 
Geçen yılın aynıdır. 

B. : 31. — 3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanunu gereğince yapılacak hizmetler 
Geçen yıldan 6 000 lira eksik teklif edilmiştir. 

B. : 32/1 — Tahsildarlar keseneği 
Bu tertip için 1947 yılı bütçesiyle 20 000 lira ödenek alınmıştı. Tevsiine girişilen istanbul - Şiş

li - Kadıköy ve Ankara telefon santralerinin temin edeceği hasılat dolayısiyle artacak tahsi
lat nispeti gözönüne alınarak 1948 yılı için 5 000 lira fazlasiyle 25 000 lira teklif edilmiştir. 

B. : 32/2 —• Genel telefon merkezleri keseneği 
Geçen yılın aynıdır. 

B. : 33. — Bern Bürosuna verilecek katılma payı ve başka giderleri 
Bu tertip için geçen yıl 25 000 lira ödenek alınmıştı. 1948 yılında Bern Bürosuna verilecek 

katılma payı ile adı geçen bürodan getirtilecek kitap, dergi vesaire bedelinin 35 000 lirayı bula
cağı tahmin edilmiştir. "'•'s'" ' "' : • •• 

B. : 34 — Bastırılacak kitap ve dergi karşılığı yazma ve tercüme ücretleri 
Geçen seneden 5 000 lira eksiğiyle 20 000 lira teklif edilmiştir. 

B. : 35 — Geçen yıl borçları 
Geçen yılın aynıdır. 

B. : 36 - M. : 1 — 1943 -1946 yılları borçları 
Geçen yılın aynıdır. 

B. : 36 - M. : 2 — 1928 -1945 yılları borçları 
Geçen yılın aynıdır. >,,, 

B. : 37 — Hükme bağlı borçlar 
Geçen yılın aynıdır. 
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B. : 38 — 3054 sayılı Kanun gereğince kaldırılmış İstanbul telefon şirketine ödenecek taksit bedeli 

Geçen yılın aynıdır. 

B. : 39 — 3375 sayılı Kanun gereğince kaldırılmış İzmir Telefon Şirketine ödenecek taksit karşılığı 
Bu tertip için 1947 yılı bütçesiyle 80 250 lira ödenek alınmıştı. Bu şirkete ödenecek taksitler

den serisine ait senetlerin vâde tarihindeki satış rayici üzerinden millî bankalardan birisine öden
mesinin meşrut bulunması dolayısiyle farkı 18 500 lira aktarma suretiyle bu tertibe eklenmiştir. 1948 
yılı için de aynı miktar yani 98 750 lira olarak teklif edilmiştir. 

B. : 40 — 1715 sayılı Kanunun 8 nci maddesi gereğince kâğıt para amortismanı 
1715 sayılı Kanun gereğince Cumhuriyet Merkez Bankasına ödenecek amortisman karşılığıdır. 

''<• ., Varidat mucip sebepleri '*" *~ «*«"«* » ' «" '•" * "^ 

B. : 1 - M. : 1 — Posta 
1947 yılında tahmin edilen posta gelirleri 12 680 000 liradan ibaretti. Temmuz 1947 sonuna 

kadar elde edilen gelir 7 306 726 lirayı bulmuştur. 

Tahsilatın bu seyri, yıl sonuna kadar elde edilecek gelirin 12 525 816 lirayı bulaeağmı göster
mekte ve uçak postalarına karşı artan rağbetin fazlalığı ve tren seferlerinin artışı gözönüne alı
narak 1948 yılında bu membadan 13 500 000 liranın elde edileceği umulmaktadır. 

B. : 1 - M. : 2 — Telgraf ve telsiz 
1947 yılı için tahmin edilen telgraf ve telsiz geliri 12 800 000 lira idi. Temmuz 1947 yılı so

nuna kadar 7 079 674 lira elde edilmesi tahsilatın 1947 yılı sonuna kadar 12 136 584 lirayı bulaca
ğını göstermektedir. 

Bu vaziyetle, tesisine başlanan telsiz istasyonlarının temin edeceği gelir fazlası gözönüne alına
rak 1948 yılı için 13 000 000 lira elde edileceği tahmin olunmaktadır. 

B. : 1 - M. : 3 — Telefon 
1947 yılı telefon hasılatı muhammenatı 10 660 000 lira idi. Senenin ilk yedi ayı içinde temin 

edilen hasılat ise 5 105 524 lirayı bulmuştur. Hasılatın bu seyri yıl sonuna kadar yapılacak tahsi
latın ancak 8 755 918 lirayı bulacağını göstermekte ise de Ankara'da otomatik telefon santralı tev-
siatınm nihayet önümüzdeki Cumhuriyet Bayramında biterek mevcudun bir misli daha abone kay
dına imkân vermesi, İstanbul, Beyoğlu, Şişli santralleri tevsi ve tadil işlerinin hummalı bir şekilde 
devam ederek İstanbul'daki telefon tesisatının da mevcudun bir mislinden fazlaya çıkarılması işi
nin 1948 yılı içerisinde tamamlanacağı ve buna ilâve olarak müteaddit şehirlerde otomatik tele
fon tesislerinin bitmiş ve faaliyete geçmiş olması gözönüne alınarak bu membadan 1948 yılında 
10 500 000 lira bir gelir elde edileceği tahmin olunmuştur. 

B. : 2 - M. : 1, 2 — Resmî dairelerden alınacak posta ve telgraf ücretleri 
1947 yılı gelir bütçesinde resmî dairelerden alınacak posta ve telgraf ücretleri genel ve katma 

bütçeler itibariyle ikiye bölünmüş ve mecmuu 9 600 000 lira tahmin edilmişti. 

Bütçenin Yüksek Meclisçe kabulünden sonra yürürlüğe giren 5008 ve 5009 sayılı kanunlar ge
reğince resmî dairelerin de tam ve peşin ücrete tâbi tutulması dolayısiyle Mart 1947 ayı sonuna kadar 
maktuiyet usulü tatbik edilmiş ve 1 Nisan 1947 tarihinden itibaren de yukarda arzedilen kanun
ların tatbikma başlanarak resmî posta ve telgraf müraselâtı peşin ve tam ücrete tâbi tutulmuştur. 

Bu suretle genel bütçeli idarelerden temmuz 1947 sonuna kadar gerek maktu, gerek peşin olarak 
2 963 622 ve katma bütçeli idarelerden de 462 408 lira tahsil edilmiştir. Ocak - Mart 1947 aylarına 
ait olmak üzere tahakkuk edipte ödeneklerinin kâfi gelmiyeceği endişesiyle bazı dairelerce ödenmiyen 
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İ 200 000 liranın da ilâvesi halinde bu bölümden 7 ay zarfında tahsil edilen ve tahsili lâzunge-
len miktar 4 626 030 lirayı bulmuştur. 

Tahsilatın bu seyri gözönüne alınarak gerek genel, gerek katma ve özel bütçeli resmî daireler
den 1948 yılında 5 200 000 lirası posta ve 3 600 000 lirası telgrafa ait olmak üzere 8 000 000 lira ha
sılat elde edileceği umulmuştur. 

B. : 3 — Resmî dairelerin eski yıllara ait posta telgraf ve telefon ücretlerinden tahakkuk eden 
alacaklar 

Yeni ihdas edilen bu bölümde gösterilen 1 000 000 lira 1939 - 1947 yılları içinde resmî dairelerde 
tahakkuk edipde ödenek yokluğu veya başka herhangi bir sebeple şimdiye kadar tahsil edilememiş 
olan posta, telgraf ve telefon ücretlerinden terekküp etmekte ve 1948 yılı içinde tahsili lâzım ve zaruri 
bulunmaktadır. 

B. : 4. — Çeşitli gelirler 
1947 yılında 180 000 lira tahmin edilen ve yukarda yazılı bölümler dışındaki çeşitli kaynak

lardan tahassül eden bu gelirin 1947 yılı 7 aylık hasılatı 243 385 lirayı bulmakta ve bu sebeple 
1948 yılında bu tertipden 424 527 lira elde edileceği tahmin olunmaktadır. 

B. : 5. — Radyo keseneği 
Radyo ücretlerinden İdarece alınacak kesenekleri teşkil eden bu bölümden 1947 yılında 

170 000 lira tahsil edileceği tahmin edilmişti. 

Radyo gelirinin daimi bir artış arzetmesi gözönüne alınarak 1948 yılında 180 000 lira tahsil 
edileceği umulmuştur. 

B. : 6. — Geçen yıllardan devreden para fazlası 
Çimento ve diğer bazı inşa malzemesinin bulunamaması ve bir kısım malzemenin zamanında 

memlekete ithaline imkân hâsıl olamaması gibi sebeplerle bazı tertiplerden yapılacak tasarruf 
neticesinde 1948 yılma 2 440 000 lira nakit mevcudu devredeceği tahmin edilmiştir. 
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Rapor 
5 . XI . 1947 

Bütçe Komisyonu namına incelenmesi bana verilen Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel Mü
dürlüğü 1948 yılı Bütçe tasarısını inceledim. 

Vardığım sonuçları aşağıda arzediyorum. 

1. —• Mevzuat bakımından : 

Geçen yıl raporunda belirtilmiş olduğu üzere Hükümetçe hazırlanarak Yüksek Meclise sunul
muş ve Ulaştırma Komisyonunca incelenerek kabul edilmiş olan Posta Kanunu tasarısı intibaın.yeni
lenmesi. dolayısiyle Hükümete iade edilmişti. Bu tasarının Hükümetçe yeniden Yüksek Meclise su
nulmuş ve Ulaştırma Komisyonundan geçerek halen İçişleri Komisyonunda incelenmekte olduğu öğre
nilmiştir. 

Yürürlükte bulunan Posta Kanunu eksikliklerini tamamlıyacak ve memleketin muhtaç olduğu 
yeni bir takım posta muamelelerinin tesisini sağlıyacak olan bu kanun tasarısının biran evel kanu-
niyet halini almasını temenniye şayan buluyorum. 

Telgraf ve Telefon İşletmesinin daha verimli bir hale getirlmesini temin için hazırlandığı anlaşı
lan Telgraf ve Telefon Kanun tasarısı üzerindeki incelemelerin de yakında bitirilerek Yüksek Mecli
se sunulacağını ümit ediyorum. ı 

4454 sayılı Kanun gereğince P. T. T. memurlarına verilecek fazla çalışma ücretleri hakkındaki tü
züğün İdarece hazırlanarak Maliye Bakanlığına sunulduğu ve adı geçen Bakanlıkça henüz tetkik edil
mekte bulunduğu ve yine aynı kanuna göre yapılması lâzımgelen P. T. T. Müfettişlerine ait tüzüğün
de hazıranmakta olduğu anlaşılmıştır. 

Aktif servisde çalışan memurların fazla mesai ücretleri için P. T. T. İdaresince hazırlanan ve Ma
liye Bakanlığına sunulan Tüzük tasarısı bu sene de çıkarılamamış ise de 4454 sayılı Teşkilât Kanunu
nun 51 nci maddesi bu gibi memurlam fazla mesai ücretlerini temin eder mahiyette bulunmuş ve 1943 • 
yılı Bütçe Kanununun 7 nci maddesi hükmünü de bu tüzüğün yürürlüğe gireceği tarihe kadar mah
fuz tutmuş olduğundan tatbikatta şimdiye kadar bir aksaklık meydana gelmemiştir. 

Ancak biran evel neticelendirilmesini de temenniye değer buluyorum. 

2. — İş programı bakımından : 

Posta, Telgraf ve Telefon hizmetlerinin ihtiyaca göre yürütülmesini temin için 4892 sayılı Kanun
la alman 60 milyon liralık yüklenme yetkisi, hariçten getirtilecek malzeme bedellerinden geçen 
yıl Türk parası kıymetinde yapılan değişiklik dolayısiyle hâsıl olan yükselmeyi karşılaımıya kâfi-
gelmiyeceği gözönüne alınarak bu yetkinin 10ü mi İyon liraya çıkarılması için gerekli kanun tasarı
sının yüksek Meclise sunulduğu anlaşılmıştır. 

Bu tasarıya göre 1948 ve mütaakip yıllarda te diye edilecek taksitlerin iş programına göre ayar
lanması zaruri görülmüştür. 
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Edindiğim malûmata göre, 4892 sayılı Kanun la yapılması derpiş edilen işlerden : 

(Ankara - Polatlı - Sivrihisar - Afyon - Uşak -Alaşehir ve izmir), 
(Ankara - Çankırı), «, 
(Sivas - Erzincan - Erzurum), 
(Eskişehir - Kütahya - Balıkesir - Edremit), 
(Sivas - Malatya - Elâzığ - Diyarbakır) 
(Çankırı - Kastamonu) 
(Afyon - İsparta - Burdur - Antalya) 
(Adana - Maraş - Gazianteb), 
(Çankırı - Tosya) 
(Edremit - Ayvalık) 

Hatlarının inşası 1947 yılı içinde tamamlanmıştrıştır. 

1948 yılı zarfında yapılacak işlerde ilişik (1) No. lı cetvelde gösterilmiştir. 

3. — Bütçe kanunu tasarısı bakımından : 

1948 malî yılı Bütçe Kanunu maddeleri 1947 yılı Bütçe Kanununun aynıdır. Yalnız 9 ncu mad
dede değişiklik yapılmıştır. Sebebi de, 24 ncü bölümün 1 nci yabancı memleketlere gönderilecek öğ
renci giderleri tertibine konulan ödeneğin Millî Eğitim Bakanlığı bütçesine intikalini teminden 
ibaretir. 

1948 yılı bütçesi gider toplamı 65 544 527 liradır. Bu miktar 1947 yılı bütçesine göre 4 427 402 
lira fazladır Bu fazlalığın ilgili olduğu tertipler aşağıda gösterilmiştir: 

Eksik Fazla 

607 274 312 100 Memur ve hizmetli aylık ve diğer giderlerinde 
292 500 174 000 . idare giderlerinde 

3 829 900 8 608 640 Tesisat ve inşaat giderlerinde 
62 336 Borçlar ve diğer kâğıt para amortismannda 

4 729 674 9 157 076 Toplam 
9 157 076 Fazlalık 
4 729 674 Eksiklik 

v __ 
4 427 402 Hakiki fazlalık 

1948 bütçesinin tahmin olunan geliri 49 044 527 lira oluduğuna göre giderle gelir arasında 
16 500 000 lira bir fark meydana gelmektedir. 

Bütçe Kanunu tasarısının 3 ncü maddesine göre bütçe açığını teşkil eden bu fark 5 . VII . 1943 
tarihli ve 4454 sayılı Kanunun 40 ncı maddesi gereğince çıkarılacak bonolar hasılı ile kapatıla
caktır. 

Bütçe denkleşmesinde açık gibi görünen 16 500 000 lira cihaz, bina ve tesisata tahavvül et-
mek suretiyle idarenin sermayesini bu miktar çoğaltacağı cihetle hakikatte bir açık addedilemez. 
Kaldı ki bu işler için bütçeye konulan ödenek 19 200 000 liradan ibaret olduğu gibi Hükümetçe 
satmalman İstanbul ve izmir telefon tesisatının yıllık taksitleri için 558 750 lira, işletmenin kül
türlü elemanlarla takviyesi maksadiyle yabancı memleketlerde ve memleket içindeki muhtelif 
kültür müesseselerinde okutturulmakta olan öğrenciler için 334 652 ve aynı maksatla idarece te
sisi cihetine gidilmiş olan yatılı Meslek okulu için 250 000 lira, gündüz ve gece feragatla çalışan 
P. T. T. memurlarına sıhhi yardımda bulunmak için istanbul'da tesis edilen Sanatoryum giderle-

( S. Sayısı : 16 ) 
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ri için 200 000 lira ve çeşitli branşlarda bilgi ve tecrübelerinden istifade edilmek üzere getirilen 
uzmanlar için 226 848 lira ki ceman 20 770 050 liranın normal hizmetler dışında ve sırf idarenin 
teknik ve kültürel sahalarda inkişafını temin gayesiyle bütçeye yüklendiği görülmüştür. Bu mik
tardan bono ile kapanacak 16 500 000 lirası hariç tutulduğu takdirde idarece âdi gelirinin 4 270 250 
lira gibi mühim bir kısmını yukadra arzedilen maksatlar uğrunda harcamakta olduğu görülür. 

Takdirle karşılanması lâzımgelen bu durumun rakamla ifadesinde aşağıdaki neticeye varılır. 

65 544 527 Gider bütçesi toplamı 
19 200 000 Yeni tesis giderleri 

v_ 
46 344 527 

1 570 250 İstanbul ve îzmir telefon taksitleriyle öğretim, sanatoryum ve uzman giderleri 

44 774 277 Âdi gider toplamı 

49 044 527 Gelir toplamı 
44 774 277 Âdi gider toplamı 
^ 

4 270 250 

Ayrıca şunu da tebarüz ettirmek yerinde olur ki, yukarıda âdi gider toplamı arasında, 1715 sayılı 
Kanunun 8 nci maddesi gereğnce kâğıt para amortismanı karşılığı olan 648 956 lirada dâhil bulun
muş ve bunun kanunî bir icap olarak mütalâası mümkün görülmüş ise de P. T. T. İdaresince 1715 sa
yılı Kanunun 8 nci maddesindeki (tahsisat) kelimesinden masraf yekûnu kasdedildiğine hükmedilerek 
Cumhuriyet Merkez Bankası hissesi bütçe gider toplamı olan 65 544 527 lira esas ittihaz edilerek 648 965 
lira ayrılmıştır. 

pwr 
Ancak şahsi anlayışıma göre gelir yekûnunun gözönünde tutulması ve Cumhuriyet Merkez Bankası 

hissesinin ona göre konması icabeder. 

Aksi takdirde yani şimdiki tatbikata göre ihraç edilen bonolara iki defa % 1 hisse vermek suretiyle 
kanunun istihdaf eylediği gayenin haricine çıkarılmış olur. 

Bundan ötürü, bu cihetin komisyonca tezekkür edilerek bir karara bağlanması ve karar şahsi ka
naatime uyarsa büteçde o nispette indirme yapılması icabeder. 

4. — Gelir Bütçesi bakımından: 
1948 yılında elde edleceği tahmin edilen gelir toplamı 49 044 527 liradır. Bunun 37 000 000 lira

sı normal P. T. T. ücretlerinden 8 000 000 lirası resmî dairelerin Posta ve Telegraf ücretlerinden. 
1 000 000 lirası resmî dairelerin eski yıllara ait Posta, Telgraf ve Telefon ücretleri bakayasından 

424 527 lirası çeşitli gelirlerden, 180 000 lirası radyo keseneğinden ve 2 440 000 lirası da 1947 yılın
dan devredecek nakit fazlasından terekküp etmektedir. 

Birinci bölümü teşkil eden normal ücretlere aitgelirin tahmininde 1947 yılı Temmuz sonuna ka
dar elde edilen hakiki gelir miktarı esas tutulmaklaberaber yeni Telgraf ve Telefon tesisatının önümüz
deki yıl içinde temin edeceği inkişaf payı da gözönüne alınmak suretiyle hakikate çok yakın bir tah
min yapılmıştır 

Resmî Dairelerden alınacak ücretlere taallûk eden ikinci bölüme ait tahminlerde yine Temmuz 
1947 sonuna kadar filen elde edilen gelirin mikyas olarak ele alındığı ve buna göre geçen yıldan 
1 600 000 lira eksiğiyle 8 000 000 lira tesbit edildiği görülmüştür. 

Bu eksikliğin dairelerce ve bilhassa telgraf muhaberatında âzami tasarrufa riayet edilmesin
den ileri geldiği neticesine varılmıştır. 

Geçen ve eski yıllar içinde resmî posta, telgraf ve telefon ücreti olarak tahakkuk eden 

( S. Sayısı : 16 ) 
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1 000 000 lira gelir bütçesinde yeniden açılan üçüncü bölümde yeralmıştır. 

ilgili dairelerce gider bütçelerine aynen konulmamasmdan husule geldiği anlaşılan bu baka
yanın 1948 yılı içinde alınacak ödeneklerle tahsil edilebileceği düşünüldüğü içindir ki, özel bir 
bölümde gösterilmiştir. 

Filhakika kendi gelirleriyle normal ve olağanüstü giderlerini karşılamak zorunda bulunan bir 
idarenin 1 000 000 lira gibi mühim bir alacak devretmiş olması keyfiyeti üzerinde durulacak 
bir konu olduğundan bu miktarın ilgili dairelerce 1948 yılı içinde ödenmesinin sağlanmasını ge
rektirecek tedbirlerin alınmasında mutlak bir zaruret görmekteyim Çeşitli gelirler radyo ke
seneğinden elde edileceği tahmin olunan gelir de 604 527 lira tesbit edilmiş bulunmaktadır. Bu da 
1947 yılı ilk yedi aylık tahsilâtına ve genel bütçedeki radyo hasılatı yüzdesine uygundur. 

Geçen yıldan devreden nakit mevcudu namiyle 1947 yılı bütçesine konulmuş olan 6 600 000 
liraya karşı 1948 yılı gelir bütçesinin aynı bölümüne 2 440 000 lira konulmuştur. 

Raporun tanzim tarihine kadar muhtelif tertiplerden dağıtılan tediye emirlerine ve 1947 
yılı Ağustos sonuna kadar yapılan bütçe haT-camalarına göre bu miktarın nakden devredile
bileceği öğrenilmiştir. 

5. — Gider bütçesi bakımından: 
Bütçenin'gider gerekçesinde her bölüm ve madde için yeter derecede açıklamalar yapılmış 

olduğundan•• burada tekrarını yersiz buluyorum. 

Yaptığım incelemede memurlar aylığı ile memur ve hizmetliler ücreti tertiplerine konulan 
ödeneğin, kadroların icabettirdiği miktara tamamiyle mutabık bulunduğu neticesine vardım. 

Özet olarak, bütçe giderlerinden 346 314 lirası memur ve hizmetli aylıklarından yapılan ta
sarruf teşkil etmek üzere 4 729 674 lira eksik olduğu ve buna karşılık 8 000 000 lirası tesisat 
ve inşaat bölümüne geriye kalan 1 157 076 lirası da çocuk zammı, ölüm, doğum yardımı, ısıtma, 
basılı kâğıt, posta taşıması, faiz ve acyo gibi çeşitli bölümlere taallûk etmek üzere 9 115 076 
lira eklendiği'görülmüştür ki, neticede 1948 bütçesi ; 1947 yılma göre 4 427 402 lira bir fazlalık 
arzetmiş ve bu da idarenin giriştiği inkişaf hamlesinin bir zarureti bulunmuştur. 

> Bu itibarla 1948 yılı bütçesini her bakımdan yüksek tasviplerine lâyık bulduğumu saygıla
rımla arzederim, 

Diyarbakır Milletvekili 
Şeref Uluğ 

( S.- Sayısı : 16 ) 
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1948 yılı bütçesinin 17 nci bölümüne mevzu ödeneğin hangi taahhütler karşılığı olduğunu gösterir 

listedir 

Lira Taahhüdün mahiyeti 

700 000 
420 000 
600 000 
130 000 
150 000 
100 000 
100 000 

2 000 000 
715 000 

2 300 000 
400 000 

1 669 000 
714 000 
858 000 

1 062 000 
506 000 
50 000 
200 000 
100 000 
200 000 
150 000 
150 000 
150 000 
150 000 
150 000 
200 000 
150 000 
76 000 
350 000 
200 000 
250 000 
150 000 
150 000 
50 000 
200 000 

1 700 000 
1 500 000 

300 000 
200 000 

19 200 000 

11 otomatik santral tesisi 
Ankara ve izmir telefon tevsiatı 
Ankara, îzmir ve Şişli tevsiatı 
ödemiş telefon santralı 
P. T. T. Sanatoryum ve Prevantoryum inşaatı* 
Çankırı P. T. T. binası 
P. T. T. Meslek okulu inşaatı 
Telgraf ve telefon kuranportörleri 
İstanbul, Beyoğlu santralleri takviyesi 
Ankara, İstanbul telsiz istasyonları 
İstanbul, Beyoğlu santrali arı enerji tesisatı 
30 aded posta vagonu 
Ankara, İstanbul, İzmir telefon kabloları 
İstanbul telefon santralı nihai tevsiatı 
Beyoğlu telefon santralı nihai tevsiatı 
İstanbul şehirlerarası telefon masaları 
Beyoğlu telefon santralı ilâvesi 
Sivas P. T. T. Başmüdürlük binası 
Erzurum otomatik telefon binası 
Diyarbakır Başmüdürlük binası 
Malatya P, T. T. binası 
Kırşehir P. T. T. binası 
Samsun otomatik telefon santral binası 
Adapazarı otomatik telefon santral binası * 
Trabzon otomatik telefon santral binası 
Elâzığ P. T. T. binası 
Yozgad P. T. T. binası 
Akdağmadeni repetör binası 
Ankara telsiz verici binası 
Ankara telsiz alıcı binası 
istanbul telsiz verici binası 
İstanbul telsiz alıcı binası 
ödemiş santralı binası 
İzmir telefon santralı 
Samanpazarı P. T. T. binası 
İstanbul banliyölerindeki manuel santrallerin otomatiğe tahvili 
Direk bedelleri hat tamiratı ye işletme masrafları, taşıt satmalma ve diğer gider
ler karşılığı 
Yapı işlerinin küçük inşaat tamiratı 
Arsa istimlâk bedelleri 
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Bütçe Kon 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 1/257 
Karar No. 32 

Yüksek 

Başbakanlığın .30 . IX . 1947 tarihli ve 6/2797 
sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan 
Posta, Telgraf ve Telefon Genel Müdürlüğünün 
1948 yılı bütçe kanunu tasarısı Komisyonumuza 
havale buyurulmakla Ulaştırma- Bakanı Şükrü 
Koçak ve adı gecen İdare Genel Müdürü hazır 
oldukları halde incelenip görüşüldü. 

Posta, Telgraf ve Telefon Genel Müdürlüğü
nün 1948 yılı bütçesi geçen yıla göre 4 427 402 
lira bir fazlalık arzetmektedir, 

Birinci maaş ve özlük haklar ve ikinci yöne
tim giderleri kısımlarında artış yoktur. Bilâkis 
birer miktar indirme mevcuttur. 

Daire hizmetlerini ihtiva eden üçüncü kısım
da ise 4 778 740 liralık bir artış mevcuttur. Ar
tışın başlıca sebebi; bu idarenin de diğer işletme 
kurumlarımız gibi bir yenilenme ve yeni kurma 
safhasına girmiş olmasından dolayı, kanunla 
kendisine verilmiş olan yüklenmelere girişmeye 
yetkisinin kullanılması neticesi olarak, bu yük
lenmelerin yıllık ödemelerinin bütçede yeralmış 
bulunmasıdır. Alınan izahlara göre İdare on 
beş bin kilometrelik yeni bir tesis pilânı hazır
lamış ve bunun beş yılda uygulanması için ge
reken tedbirleri almış bulunmaktadır. Bu arada 
şehirlerin bir kısmının otomatik telefonla teçhi
zi, şehirlerarası telefon konuşmalarının mem
leket ölçüsünde genişlemesinin temini, istanbul 
Ankara gibi büyük şehirlerimiz arasındaki ko
nuşma adedinin çoğaltılması ve bazı yerlerde 
yeni Posta, Telgraf ve Telefon binaları kurulması 
gibi birçok gelişme hareketleri pilâna girmiş bu
lunduğu açıklanmıştır. Gider bütçesinin borç
lar kısmında bulunan kâğıt para amortismanı
na ait kısımda bir nokta Komisyonun dikkat 
nazarını çekmiş bulunmaktadır. 1715 sayılı 
Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun bu ko
nuya ait maddesine göre bütçelerin gider kısım
ları toplamının yüzde birleri bu amortisman he
sabına Merkez Bankasına verileceğini âmir bu
lunmaktadır. "Giderleri, kısmen veya tamamen 
Hazineden yapılan yardım gelirine dayanan büt
çelerde, gider toplamlarından yardım miktarı 

( S. Sa; 

mu raporu 

27 . XII. 1947 

Başkanlığa 

düşülerek bu amortisman payı ayrılmaktadır. 
Bunun da sebebi yardım ödeneğinin genel büt
çede dahi bu tediyeye tâbi tutulmuş olmasıdır. 
Yani iki defa amortisman payı ödenmemesi 
maksadiyle bu ameliye yapılmaktadır.- Halbuki 
gerek bu İdarede ve gerekse diğer katma büt
çeli idarelerde kanuni yetkilerine dayanılarak 
ihraç edilen bonolar hasılının gider kaydı sure
tiyle bütçelerde yer aldığı ve bunların amor
tisman '% 1 lerine tâbi tutulduğu gibi aynı bo
noların taksitlerini ödemek için bütçeye ayrıca 
konulan ödeneklerin de tekrar amortisman öde
melerine tâbi tutulduğu görülmüştür. Yukarda 
izah edildiği veçhile Hazineden yapılan yardım
lar için çekinilen iki defa ödemelerin arzedilen 

: bono konusunda iki ödeme şeklinde vâki olduğu 
müşahede edilmektedir. 1715 sayılı Kanunun, 
bu hükmü koyan maddesinin konuşunda böyle 
iki ödemenin düşünülmüş olması varit değil ise 
de kanun ibaresinin ıtlak: karşısında bu hük
mün yeniden incelenerek yukarda arzedilen 
mahzurun önlenmesini Komisyonumuz temen
niye değer görmüştür. 

Komisyonumuz gider bütçesini bu inceleme
lerden sonra teklif gibi ayniyle kabul etmiş bu
lunmaktadır. 

Gelir bütçesi geçen yıla nazaran 4 626 238 
lira bir noksanlık arzetmektedir. Bu eksiliş te
lefon gelirinde 160 000 lira kadardır. Gerçe 
1947 yılı gelir seyrine göre bu miktarın daha 
az olacağı görülürse de bu yıl içinde birçok yeni 
tesislerin hizmete girmiş ve girmek, üzere bulun
ması bu gelirin teklif edilen miktar da tahminini 
mümkün kılmış ve alman izahlara göre Komis
yonumuzca da uygun görülmüştür. 

1 600 000 liradan ibaret olan diğer bir nok
sanlık da resmî dairelerin posta ve telgraf mu
habereleri gelirindedir. Resmî dairelerin peşin 
para ve tam ücretle muhaberelerini yapmaları 
daireleri bu konuda tasarrufa görürmüş bulun
maktadır. Bu hususta yapılan tasarrufları genel 
bütçenin görüşülmesinde de Komisyonumuz mü
şahede etmiştir. Bu gelirdeki noksanlığın sebe-
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bini de tamamiyle bu tasarruf zihniyeti teşkil 
etmektedir. Geçen yıldan devredilen paralarda 
4 160 000 liralık bir azalış olmuştur. Bu da 1947 
yılında gider bölümlerinden bilhassa inşa malze
mesinin vaktinde tedarik edilmemesi gibi se
beplerle 1948 yılma ancak 2 440 000 liralık bir 
nakit devredilebileceği tahmin edilmiş bulun
maktadır. 

Resmî dairelerin eski yıllar hesaplarından 
tahakkuk eden 1 000 000 lira da bu yıl gelir büt
çesinde yeralmış bulunmaktadır. 

Bu yıl gelir ve gider arasında 16 500 000 lira 
bir açık bulunmaktadır. Bunun da başlıca se
bebi; yukarda arzedildiği veçhile İdarenin, bir 
yapma, yenileme ve tesis devresinde bulunması, 
kanuni yetkilere dayanılarak girişilen yüklenme
lerin istilzam ettiği ödeneklerin Hazineden hiç 
bir yardım almadan işletme hâsılından temin 
etmek mecburiyetinde kalmasıdır. Yapılan iş
ler, uygulanan program tamamlanınca, İdare ge
lirlerinin bir inkişaf devrine gireceği ve bu 
yüklenmelerin yıllık ödemelerini kolaylıkla kar-
şılıyacağı anlaşılmış bulunmaktadır. 

Komisyonumuz gelir bütçesini de tahmin 

gibi 49 044 527 lira olarak ayniyle kabul etmiş
tir. 

Bütçe kanunu tasarısı bütçelerde bulunması 
gereken ve İdarenin bir yıl işlemesini temin eden 
hükümleri kapsamakta olması itibariyle ayniyle 
kabul edilerek Posta, Telgraf ve Telefon Genel 
Müdürlüğünün 1948 yılı bütçe tasarısı cetvelle-
riyle birlikte Kamutayın onayına arzedilmek 
üzere Yüksek Başkanlığa sunulmuştur. 

Başkan 
Mardin 

H. Erten 
Kâtip 

Ankara 
F. öymen 

Ankara 
N. G. Akkerman 

Diyarbakır 
8. Uluğ 
Kocaeli 

Dr. F. Ş. Bürge 

Başkanvekili 
Diyarbakır 

/. E. Tigrel 

Amasya 
A. Ey mir 

Ankara 
C. Gölet 
izmir 

S. Dikmen 
Konya 

S. Çumralı 
Urfa 

E. Tekeli 

Sözcü 
Ankara 
M. Eriş 

Amasya 
A. K. Yiğit oğlu 

Aydın 
Gl. R. Alpman 

Kırşehir 
Ş. Torgut 

Samsun 
M. A. Yörüker 
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Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel Müdürlüğü 1948 yılı Bütçe Kanunu ta

sarısı 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

MADDE 1. — Posta, Telgraf ve Telefon İş
letme Genel Müdürlüğü 1948 yılı giderleri için 
bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
65 544 527 lira ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Posta, Telgraf ve Telefon İş
letme Genel Müdürlüğü 1948 yılı giderlerine kar
şılık olan gelirler bağlı (B) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere 49 044 527 lira olarak tahmin 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Açık olan 16 500 000 lira 
5 . VII . 1943 tarihli ve 4454 sayılı Kanunun 
40 ncı maddesi gereğince çıkarılacak bonolar ha-
sıliyle kapatılır. 

MADDE 4. — Posta, Telgraf ve Telefon İş
letme Genel Müdürlüğü tarafından 1948 yılı için
de tahsil edilecek gelir çeşitlerinden her birinin 
dayandığı hükümler bağlı (C) işaretli cetvelce 
gösterilmiştir. 

MADDE 5. — Posta, Telgraf ve Telefon İş
letme Genel Müdürlüğünün 30 . VI . 1939 tarirı 
ve 3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine giren 
hizmetliler ile bu kanunun korn.su dışında ka'arı 
memurlarının kadroları bağlı (D) işaretli cebel
de gösterilmiştir. 

Numaraları ile adları bağlı (E) işaretli cet
velde yazılı bölümlerden 30 . VI . 1939 tarih ve 
3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince 
yönetimi gerekli geçici hizmetler için aylık üc
retli memur ve hizmetliler kullanılabilir. Bun
ların kadrolariyle bunlardan uzmanlık yeri olan
lar Bakanlar Kurulu karariyle belirtilir ve er
tesi yıl bütçesiyle Büyük Millet Meclisine verilir. 
Bu bölümlerden alınacak kadroların eldeki kad
rolara ekleme olmaması gerektir. 

MADDE 6. — Gider bölümlerinden yapılacak 
ödemelere ilişkin formül, bağlı (R) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

MADDE 7. — Posta, Telgraf ve Telefon İş
letme Gneel Müdürlüğü kuruluşuna dair olan 
5 . VII . 1943 tarih ve 4454 sayılı Kanuna bağlı 
cetvellerde yazılı kadrolardan bağlı (L) işaretli 
cetvelde gösterilenler 1948 yılında kullanılamaz. 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

MADDE 1. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 13 ) 
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MADDE 8. — Havale işlerinin yürütülmesi 

için Millî bankalardan 2 000 000 liraya kadar kı
sa süreli avans almaya ve hesaplar açtırmaya 
Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel Müdür
lüğü yetkilidir. 

MADDE 9. — Bağlı (A) işaretli cetvelin 24 
ncü bölümünün 1, 2 ve 3 ncü maddelerine konu
lan ödenek taallûkuna göre 1948 yılı Bütçe Ka

nunu ile Üniversitelerin 1948 yılı Bütçe kanunla
rına bağlı (B) işaretli cetvellere gelir ve aynı za
manda adı geçen kanunlara bağlı (A) işaretli cet
vellerin Millî Eğitim Bakanlığı ile Ünversiteler 
bütçelerinin ilgili tertiplerine ödenek kaydedilir. 

MADDE 10. — Geçen yıl borçları bölümünde
ki ödenek üstünde çıkacak borçlar ilgili oldukla
rı hizmetlere ilişikin bölümlerden bu bölüme Mali
ye Bakanlığınca aktarılacak ödeneklerden ödenir. 

1928 - 1946 yıllarına ilişkin olup 1050 sayılı 
Kanunun 93 ncü maddesine göre zamanaşımına 
uğramamış ve karşılıkları yılları bütçelerinde bu
lunan borçlar 1948 yılı gider bölümleri artıkla
rından eski yıllar borçları bölümüne Maliye 
Bakanlığınca aktarılacak ödeneklerden ödenir. 

MADDE 11. — Bu kanun 1 Ocak 1948 tari
hinde yürürlüğe girer. 

MADDT 12. — Bu kanunu Maliye ve Ulaştır
ma Bakanları yürütür. 

Başbakan 
H. Saka 

Devlet Bakanı 
M. A. Renda 

Millî Savunma Bakanı 
M. Birsel 

Dışişleri Bakanı 
İV. Sadak 

Millî Eğitim Bakanı 
Reşat Ş. Sirer 

Ekonomi Bakanı 
C. Ekin 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Ş. Adaları 

Ulaştırma Bakanı 
§. Koçak 

Devlet Bakanı 
Başb. Yardımcısı 

Barutçu 

Adalet Bakanı 
§. Devrin 

içişleri Bakanı 
M. H. Göle • 

Maliye Bakanı 
H. N. Keşmir 

Bayındırlık Bakanı 
Gülek 

Sa. ve So. Y. Bakam 
Dr. B. Uz 

Tarım Bakanı 
T. Coşkan 

Ticaret Bakanı 
M. N. Gündüzalp 

Çalışma Bakanı 
T. B. Balta 

MADDE 8. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 16 ) 
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A - CETVELİ 

1947 1948 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Ödeneğ in çeş idi Lira Lira Lira 

Birinci kısım - Aylık, ücret, 
ödenek, emekli ikramiyesi ve 

benseri özlük haklar 
I - Aylık veücretler 

Aylıklar 
Memurlar aylığı 26 262 100 26 046 000 26 046 000 
Açık aylığı 3 000 3 000 3 000 
Emekli, dul ve yetim aylıkları 1 199 000 1 199 000 1 199 000 
5027 sayılı Kanun gereğince Ĵ -"'". " v . . -
verilecek temsil edeneği kar
şılığı 0 2 100 2 100 

Bölüm toplamı 27 464 100 27 250 100 27 250 100 

Ücretler 
Memurlar ücreti 493 200 491 700 491 700 
Hizmetliler ücreti 4 367 234 4 238 520 4 238 520 
Geçici hizmetliler ücreti 314 490 314 490 314 490 

Bölüm toplamı 5 174 924 5 044 710 5 044 710 

4805 sayılı Kanun gereğince 
verilecek emekli keseneği kar
şılığı 1 313 260 1 302 300 1 302 300 

I I - Başka haklar 
Geçici tazminat 223 000 223 000 223 000 
1683 sayılı Kanunun 58 nci . * , 
maddesi gereğince verilecek 
emekli ikramiyesi 80 000 40 000 40 000 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince verilecek zamlar ve 
yardımlar 
Çocuk zammı 
Yakacak zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 

Bölül n toplamı 

2 000 000 
85 000 

100 000 
20 000 

2 205 000 

2 200 000 
75 000 

200 000 
30 000 

2 505 000 

2 200 000 
75 000 

200 000 
30 000 

2 505 00Ö 

( S. Sayısı : 16 ) 
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M. Ödeneğin çeşidi 

4454 sayılı Kanunun 51 nci 
maddesi gereğince verilecek 
ücretler 

Birinci kısım toplamı 

İkinci kısım, - Yönetim, gider
leri 

I - Hizmete ilişkin olanlar 
Merkez büro giderleri 

1 Kırtasiye 
2 Döşeme ve demirbaş 
3 Aydınlatma 
4 Isıtma 
5 Öteberi giderleri 

Bölüm toplamı 

iller büro giderleri 
1 Kırtasiye 
2 Döşeme ve demirbaş 
3 Aydınlatma 
4 Isıtma 
5 Öteberi giderleri 

Bölüm toplamı 

Basılı kâğıt ve defterler 
Haberleşme ücret ve giderleri 
Kira karşılığı 

II - Özlük olanlar 
Yolluklar * 

1 Sürekli görev yolluğu 
2 Geçici görev yoluğu 
3 Müfettişler yolluğu 
4 Yabancı memleketler yolluğu 

Bölüm toplamı 

1947 1948 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

700 000 500 000 500 000 

37 160 284 36 865 110 36 865 110 

15 000 
25 000 
5 000 
10 000 
15 000 

70 000 

15 000 
25 000 
5 000 
10 000 
15 000 

70 000 

15 000 
25 000 
5 000 
10 000 
15 000 

70 000 

150 
225 
125 
250 
300 

000 
000 
000 
000 
000 

050 000 

500 000 
1 000 

210 000 

150 000 
200 000 
125 000 
260 000 
250 000 

985 000 

600 000 
5 000 

270 000 

150 000 
200 000 
125 000 
260 000 
250 000 

985 000 

600 000 
5 000 

270 000 

142 500 100 000 100 000 
250 000 225 000 225 000 
200 000 200 000 200 000 
60 000 60 000 60 000 

652 500 585 000 585 000 

( S. Sayısı : 16 ) 
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M. Ödeneğin çeşidi 

Giyecekler 
4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak tedavi giderleri ve 
yollukları 

1947 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1948 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

650 000 

100 000 

500 000 

100 000 

500 000 

100 000 

îkinci kısım toplamı 3 233 500 3 115 000 3 115 000 

Üçüncü kısım - Daire hizmet
leri 

I - Esaslı olanlar 
Posta hizmetleri 

1 Taşıma giderleri 
2 Taşıtlar işletme ve onarma gi

derleri 
3 Bendiye, hurç, çanta ve çuval 

satınalma ve onarma giderleri, 
ilân ücretleri 

4 Gezici memur ve hamal prim
leri 

5 Havale, taahhütlü ve kıymetli 
mektup ve paket tazminatı 

6 Posta pulu ve kartlariyle ta
rih damgaları giderleri 

7 Cevaplı kuponlar karşılığında 
veya vusulü İhbarlı telgraflar 
için yapıştırılan veya battala 
kalan pullar karşılığı 

8 Deneme mektup ve koli gider
leri 

000 000 

194 100 

200 000 

90 000 

50 000 

590 000 

13 500 

1 500 

1 210 000 

194 100 

200 000 

90 000 

30 000 

370 000 

13 500 

1 500 

1 210 000 

194 100 

200 000 

90 000 

30 000 

370 000 

13 500 

1 500 

Bölüm toplamı 2 139 100 2 109 100 2 109 100 

Tesisler ve bina yapımiyle ta 
şıt satınalma giderleri 
1941 - 1946 bütçe kanunlarının 
5, 6 ve 7 nci maddelerinin ver
diği yetkiler gereğince girişi
len yüklenmeler karşılığı 5 200 000 2 200 000 2 200 000 

( S. Sayısı : 16 
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Ödeneğin çeşidi 

2 4892 sayılı Kanun gereğince 
girişilen ve girişilecek olan 
yüklenmeler karşılığı 

3 Telli, telsiz telgraf ve telefon 
işletmesiyle onarması ve bina 
yapımı ve onarmalar iyi e taşır 
satmalına ve diğer giderler 
karşılığı 

Bölüm toplamı 

18 Genel Muhasebe Kanununun 
48 nci maddesini ilgilendiren 
giderler 

1 Bey'iye keseneği 
2 Geri verilecek paralar 
3 Mahkeme harçları 

Bölüm toplamı 

19 Mahkeme giderleri 
20 P. T. T. Fabrikası her türlü 

giderleri 
21 P. T. T. Yatılı Meslek Okulu 

her türlü giderleri 
22 Sanatoryum her türlü gider

leri 

I I - Geçici olanlar 
23 Kurs giderleri 

I I I - Çeşitli olanlar 
24 öğrenci ödeneği 

1 Telgraf, telefon ve telsiz mü
hendisi yetiştirilmek üzere ya
bancı memleketlere gönderile
cek öğrenci giderleri 

2 Teknik Üniversitede okuttu
rulacak öğrenci giderleri 

1947 1948 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

7 000 000 15 000 000 15 000 000 

2 500 000 2 000 000 2 000 000 

14 700 000 19 200 000 19 200 000 

35 000 35 000 35 000 
854 000 854 000 854 00Ö 
10 000 10 000 10 000 

899 000 899 000 899 000 

11 000 11 000 11 000 

150 000 150 000 150 000 

166 360 250 000 250 000 

200 000 200 000 200 000 

34 110 34 110 34 110 

240 000 200 152 200 152 

40 000 36 000 36 000 
( S. Sayısı ; 1G ) 
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1947 1948 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Ödeneğ in çeş idi L " 'a Lira Lira 

Sanat ve Teknik Enstitülerin
de ve Okullarında okutturula
cak öğrenci giderleri . 08 500 (58 500 08 500 
Ticaret okullarmda okutturu
lacak öğrenci giderleri 47 500 30 000 30 000 

Bölüm toplamı 396 000 334 652 334 652 

Sağlık ecza, gereç ve tedavi 
giderleri * 35 000 20 000 20 000 
Uzman ücret ve giderleri 
Ücret 170 400 170 848 470 848 
Yolluk ve başka hor oosit gi
derler ' J " ' 50 000 50 000 • 50 000 

Bölüm toplamı 229 400 226 848 226 848 

275 000 
50 000 
75 000 

275 000 
350 000 
75 000 

275 000 
350 000 
75 000 

Basımevi ve hesap makinaları 
giderleri 
Atlı dağıtıcılar hayvan yem 
karşılığı 
Faiz ve acyo 
Sigorta giderleri 
3530 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak beden terbiyesi hiz
metleri 7 000 1 000 1 000 
Çeşitli kesenekler 
Tahsildarlar keseneği 20 000 25 000 25 000 
Genel telefon merkezler i: ke
seneği 30 ooo 30 ooo 30 ooo 

Bölüm toplamı 50 000 55 000 55 000 

Bern Bürosuna verilecek ka
tılma payı ve başka giderleri 25 000 35 000 35 000 
Bastırılacak kitap ve dergi 
karşılıkları ve yazma, tercü
me ücretleri 25 000 20 000 20 000 

üçüncü kısım tolamı 33 400 971 24 245 711 24 245 711 

( S. Sayısı : J6 ) 
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Ödeneğin çeşidi 

1947 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1948 yılı için 
Hükümetçe Komisyonea 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Hükme bağlı borçlar 
3054 sayılı Kanun gereğince 
kaldırılmış İstanbul Telefon 
Şirketine ödenecek taksit be
deli 
3375 sayılı Kanun gereğince 
kaldırılmış İzmir Telefon Şir
ketine ödenecek taksit bedeli 
1715 sayılı kanunun 8 nci mad
desi gereğince kâğıt para 
amortismanı 

1 000 

460 000 

80 250 

605 120 

1 000 

460 000 

98 750 

648 956 

Dördüncü kışını - Hovojar 
Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 
1948 - 1946 villan bordan 
1928 - 1942' » » 

Bölüm toplamı 

50 000 

50 000 
10 000 

60 000 

50 000 

50 000 
10 000 

60 000 

50 000 

50 000 
10 000 

, 60 000 

1 000 

460 000 

98 750 

648 956 

Dördüncü kısım toplamı 1 256 370 1 318 706 1 318 706 

KIŞI M LA I? TOPLAMI 

'Birinci kısım toplamı 
(kinci, kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 

3>7 160 284 
3 233 500 
19 466 971 
1 256 370 

36 m^> 110 
3 115 000 

24 245 711 
1 318 706 

36 865 110 
3 115 000 

24 245 711 
1 318 706 

GENEL TOPLAM 61 117 125 65 544 527 65 544 527 

( S. Sayısı : İ6 ) 
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B - CETVELİ 

Gelirin çeşidi 

Posta ve telekomünikasyon 
gelirleri 
Posta 
Telgraf v telsiz 
Telefon 

Bölüm toplamı 

Resmî dairelerden alınacak 
posta ve telgraf ücretleri 
Posta 
Telgraf 

Bölüm toplamı 

1947 
yılı 

ödeneği 
Lira 

12 680 000 
12 800 000 
10 660 000 

36 140 000 

9 600 000 
0 

9 600 000 

1948 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen 
Lira 

13 500 000 
13 000 000 
10 500 000 

37 000 000 

5 200 000 
2 800 000 

8 000 000 

kabul edilen 
Lira 

13 500 000 
13 000 000 
10 500 000 

37 000 000 

5 200 000 
2 800 000 

8 000 000 

Resmî dairelerin eski yıllara 
ait posta, telgraf ve telefon 
ücretlerinden tahakkuk eden 
-alacaklar 
Çeşitli gelirler 
Radyo keseneği 
Geçen yıldan devrolunan* para 
fazlası 
3/4636 sayılı Bakanlar Kuru
lu karariyle onanan 658 sayılı 
Koordinasyon Kurulu kararı 
gereğince ithal mallarından 
alınacak prim 980 765 0 

0 
180 000 
170 000 

6 600 000 

1 000 000 
424 527 
180 000 

2 440 000 

1 000 000 
424 527 
180 000 

2 440 000 

GENEL TOPLAM 53 670 765 49 044 527 49 044 527 

( S. Sayısı : İG ) 
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O - CETVELİ 

Vergilerin ve resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Nev'i Tarihi No. 

Kanunu muvakkat 23 şubat 1328 

Kanun 26 T. Suni 1339 
11 . 6 .1933 
18. 5 .1935 
1.12.1942 

17 . 2 .1947 
4 jubat 1340 

80. 5 . 
1.12. 
7 . 1 . 
1 . 5 . 

21.12. 
13. 4 . 

1 . 5 . 
11. 6 . 
13.12. 
18. 5 . 
10. 6 . 
12. 6 . 
25. 4 . 

24 . 6 . 
17. 2 . 

1926 
1928 
1929 
1930 
1931 
1933 
1933 
1933 
1934 
1935 
1936 
1936 
1938 
193» 
1947 

9. 6 .1937 
15 . 5 .1928 

17 . 5 .1928 
18 . 6 .1932 

Ö Z E T 

— Teatii muhaberata hadim hususi elektrik hututu 
hakkında 

376 Posta kanunu 
2298] 
2721}- Tadilât ve ekleri 
4133| 
5008J 
406 

876 
1366 
1379 
1601 
1900 
2142 
2164 \ 
2304| 
2609| 
2722| 
30261 
3054 j 
3375 j 
3488| 
5009J 
3222 
1253 

1265 
2009 

22. 

16. 

7. 

7 

14 

12 

1 

5 

5 

8 

.1934 

.1938 

.1941 

.1941 

.1942 

2640 

3560 

4023 

4042 

4300 

Telgraf ve telefon kanunu 
(Bu kanunun 33 ncü maddesi 
nunla kaldırılmıştır) 

835 numaralı ka-

Tadilât ve ekleri 

Telsiz kanunu 
P. T. T. idaresince eşhasa ait akümülâtörlerin dol
durulması hakkında 
Anadolu ajansı telgraf ücretleri hakkında 
(Eastern) Telgraf kumpanyasiyle münakit Muka
velenamenin feshiyle (Commanication İmperial 
and International) Limitet şirketiyle bir mukave
le akdi hakkında 
Beynelmilel telekomünikasyon mukavelesiyle telli 
ve telsiz telgraf ve telefon nizamnamesinin tasdikı-
i] a dair 
Adli evrakın P. T. T. İdaresi vasıtasiyle tebliği 
hakkında. 
Buenos Aires Posta Kongrası kararlarını havi se-
'netlerin tesdikı. 
Milletlerarası telekomünikasyon mukavelename
sine bağlı protokollarm (Kahire 1938) revizyon
larının tasdiki hakkında. 
3222 sayılı Telsiz Kanununun 19 ncu maddecinin 
1 nci fıkrasının tadili hakkında kanun, 

( S. Sayısı : 16 ) 



Vergilerin ve resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Nev'i Tarihi No. Ö Z E T 

Kanun 13 . 7 .1943 4454 Posta, Tlegraf ve Telefon teşkilât ve memurları II. 
» 16. 7 .1943 4475 Oecici dördüncü maddesi. 

Karar 27.12.1923 185 Romanya ile Türkiye arasında Köstence kablo
sunun işletilmesine dair yapılan itihıfnamenin 
tasdik-ı hakkında 

» 1 . 1 .1928 6012 Amerika ile Türkiye arasında tauli edihcek tel-
siz telgrafların ücretleri hakkında 

* 1.10.1934 2/13(54 Hartei posta uıüraselâtunlar'i alınacak ücretler 
hakkında 

» 24. 4 .1935 2/2393 Türkiye ile Amerika Birleşik Hükümeti alasında 
posta paketleri teatisine dair uzlaşma hakkııda 

* 20 .12 .1935 2/3732 Anadolu ajansının îran Pars ajansına yazacağı 
adi matbuat telgrafları hakkında 

» 30. 4 .1937 2/(5483 Bükreş pusta ve telekomünikasyon uzlaşması hak
kında 

» 20 . 7 . l!-);i? 2 71.ıS Umumî telsiz telefon neşriyat mı almağa mahsus 
tesisattan her malî sene ieiu alınacak ücretler 
hakkında 

» 1 . 9 . 1937 2/7319 Marmaris - Kodes kablosunun işletme mukavelesi 
hakkında 

> 19. 1 .1938 2/8072 lladyo satışlarından alınmakta olan ücret, miktar
larının, İzmir Enternasyonal fuarında teşhir edil
mek maksadiyle getirilecek radyo makineleri için 
iki bucuk liraya indirilmesi hakkında 

» 1 9 . 1 . 1938 2/8077 İzmir telefon şirketi tesisatının satın alınması 
hakkında 

» 1 4 . 7 . 193S 2/9150 Radyo telgraf ücret tarifesinin tasdiki hakkında 
» 15.11.1938 2/9884 İstanbul telefon abonelerinin riayete mecbur ol

dukları hükümler hakkında 
» 9 . 2 . 1939 2/10342 Avrupa rejiminde sekilecek telgraflardan alına

cak ücretlere dair 
» 27 . 4 . 1939 2/108(56 Türkiye - Bulgaristan P. T. T. Mukavelesinin 15 

ne i maddesinin tadili hakkında 
> 13.10.1939 2/12145 Bükreş'te toplanan Balkan birliği posta ve leleko 

münikasyon komitesinin içtimamda kabul edilen 
esaslar dairesinde tesbit edilen ücretler hakkımla 

> 8 . 1 .1940 2/12585 Yabancı memleketlerle yapılacak posta muamelâtın
dan alınacak ücretler hakkında # 

» 3 . 4 .1940 2/13231 Yerlerini değiştiren radyo abonelerindin alınacak 
veya kendilerine İade olunacak ücret farkları 
hakkında 

( S. bayisi : 10 ) 
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Vergilerin ve resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Nev'i Tarihi No. 

Karar 

Ö Z E T 

10 . 8 . 1940 2/14141 Türkiye ile Fransız mandası altında bulunan yakın 
Şark Hükümetleri arasındaki telefon devrelerinin 
işi e t ilmesine ait uzlaşma hakkında 

17 . n . 1940 2/14856 istanbul - Selanik telgraf irtibatmdaki bozukluk do
lay isiyle İstanbul - Atina arasında telsiz irtibatın
dan alınacak ücretler hakkında 
Telsiz ücret tarifesinde yapılan değişiklik hakkında 
istanbul telefon talimatnamesinde yapılan değişik
lik hakkında 
Radyo ücretleri hakkında son nüfus sayım mm esas 
tutulacağına dair 
İstanbul telefon abonelerinin riayete mecbur olduk-
lan hükümlere ait talimatnamenin 17, 18 ve 19 neu 
maddeleri hükümlerinin Ankara'da da tatbiki hak
kında 
Telsiz ücretleri tarifesinde yapılan tadilâta dair 
Ticaret gemilerindeki şcrareli telsiz cihazlarının 
lambalı telsiz cihazlariyle değiştirilmesinin 1 . 1 . 
1944 tarihinden itibaren 3 sene sonraya bırakılması 
hakkında. 
Beynelmilel telgraf mukavelename ve buna mer
but telgraf, telefon ve telsiz nizamnameleri 
Post;*, Telgraf ve Telefon İdaresi vasi t asi.yule 
lehlisi' edilecek adlî kayıtlardan alınacak ücretlere 

24.12.1940 2/14920 
10. 7 .1941 2/10160 

7 . 8 . 1 9 4 1 2/1G380 

17. 1 .1942 2/17184 

30. 9 . 1942 2/1S815 
18 . 2 . 1944 3/433 

.947 3/52:>8 

Nizamname 18. 3 .1944 3/432 
ait tarifenin tasdiki hakkında. 
P. T. T. Memurları inzibat cezaları hakkında. 

( S. Sayısı : 16 ) 
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34 
ÖÖrevin çeşidi 

Bahçıvan 
Bekçi 
Başhademe 
Hademe 

Telsiz İstasyonları 
Ustabaşı 
Başmakinist 
Makinist 

Sayı Üeret 

3 
30 
11 

100 
147 
235 

2648 

125 
105 
125 
95 
80 
65 

Görevin çeşidi Sa n t_ -üret 

Daktilograf 

Şoför 
Anten bakıcısı 
Yağcı 

2 
3 
2 
5 
2 
4 

14 
6 

310 
280 
250 
230 
220 
200 
170 
160 

Takipçi 
Ambalajcı 
Daktilograf 

» 
> 
> 

Taşra Saymanlıkları 

1 
1 
4 
6 
2 

170 
150 
190 
120 
100 

52 

2 
3 
1 
3 

14 
5 

115 
105 
140 
130 
115 
100 

28 

Aylıhh Memurlar 

Sayı Maaş Tutarı 

Hat başbakıeısı ve başdağıtıcısı 50 
» » » 100 

Hatbakıcı ve dağıtıcı 87 
» » 400 
» » 4220 

30 225 
25 200 
25 200 
20 175 
15 150 

4857 

E CETVE&Î 

Kadroları gider bölümlerinden, yapılacak hizmet
lerin bölüm ve madde numaraları 

[Bütçe Kanunu ma&de: 5] 

B. M. 

2 3 Geçici hizmetliler ücreti 
26 1 Ücretler 

( S. Sayısı : 16 ) 



D. 

12 
13 

Görevin çeşidi 

- 36 -
L - CETVELÎ 

Sayı Aylık I D. 

Teftiş Heyeti Başkanltğt 

13 Memur 1 

Fen Dairesi Başkanltğt 

6 Fen müfettişi 
7 > » 

İC Fen müfettiş muavini 

Potta Dairesi Başkanltğt 

12 Memur 

Telgraf De telefon Dairesi Başkanltğt 

8 Şube .Müdür muavini 
10 Şef 
11 Memur 
13 > 

Saymanlik Müdürlüğü 

8 Şef 
10 » 
11 Memur 

41 

Emlâk ve Levazım Müdürlüğü 

11 Memur 
12 » 
13 » 

13 

Evrak ve Yayın Müdürlüğü 

13 Memur 2 

20 

70 
60 
35 

25 

50 
35 
30 
20 

4 
5 
6 

12 
14 

50 
35 
30 
25 
20 

2 
9 
2 

30 
25 
20 

20 

Görevin çeşidi Sayı Aylık 

P. T. T. Fabrika Müdürlüğü 

8 Sayman 
9 Şef. 

11 Memur 
13 > 
12 Ayniyat memuru 

1 
1 
1 
l 
2 

50 
40 
30 
20 
25 

P. T. T. Basımevi Müdürlüğü 

6 Müdür 
8 Sayman 

10 Şef 
13 Memur 
9 Ayniyat saymanı 

10 Şef 
10 Ambar memuru 
11 Mutemet 
11 Ayniyat memuru 
12 » » 

2 
2 

12 

70 
50 
35 
20 
40 
35 
35 
30 
30 
25 

İşletme Kuruluşu Bölge Başmüdürlükleri 

10 
10 
12 
13 
8 
9 

11 
12 
13 
10 
12 
13 

6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

Murakip 
Kalem müdür muavini 
Kalem memuru 

» » 
Şef 
> 

Memur 
» 
> 

Şef 
Ayniyat melnuru 

» » 
Fen başmemuru 

* » 
Fen memuru 

» » 
» > 
» » 
> » 

1 
1 
1 
1 
2 
4 

40 
16 
27 

1 
8 

Î6 
2 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

35 
35 
25 
20 
50 
40 
30 
25 
20 
35 
25 
20 
70 
60 
50 
40 
35 
30 
25 

( S. Sayısı : 16 ) 
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D. 

9 
10 
10 
11 
12 
13 
14 

Görevin çeşidi 

Servis âmiri 
» » 

Şef 
Memur 

> • . ' • 

» 
» 

Sayı 

11 
38 

4 
22 

6 
34 

162 

Aylık 

40 
35 
35 
30 
25 
20 
15 

D. 

11 
12 
12 

Görevin çeşidi Sayı Aylık 

îzmir Telefon Müdürlüğü 

Memur 1 30 
» ' 1 25 

Ayniyat memuru 1 25 

3 
436 

Ankara Telefon Müdürlüğü 

11 Montör 
13 Memur 
13 Tahsildar 

İstanbul Telefon Başmüdürlüğü 

11 Memur 
12 > 

3 
1 
2 

6 

tgu 

1 
1 

30 
20 
20 

30 
25 

Merken teşkilât* 

13 Seferberlik memura 
4 Pul mütahassısı 
6 Pul ressamı 

işletme Kuruluşu 

Bölge Başmüdürlükleri 

11 Desinatör 

ücret 
75 

400 
260 

100 

R - CETVELİ 
( - • - • -

B. : 8 - M. : 5 — Öteberi giderleri 
Açma töreni, cenaze törenine katılma, ziyafet ve hayır derneklerine yardım gibi giderler bu tertibe 

dâhildir. 

B. : 9 - M. : 2 — Döşeme ve demirbaş 
Terazi, Kasa, Saat ve servis, ihtiyacı için alınacak karyola, yatak, battaniye ve bunlara ilişkin ge

reçler ile her türlü giderleri ve ilân ücretleri bu tertibe dâhildir. 

B. : 9 - M. : 5 — Öteberi giderleri 
250 liraya kadar olan küçük onarma ile bina, arsa vergileri tanzifat ve tenvirat resimleri bu ter

tibe dahildir. 

B. : 13 - M. : 2 — Geçici görev yolluğu 
Mühendis, makinist ve başka fen memurlariyle bölgeleri dışında çalıştırılacak Hat Başbakıcılarla 

bakıcıların ve telefon ekçilcriyle montörlerin gerekli gider ve gündelikleri bu tertibe dâhildir. 

B. : 14 — Giyecekler 
Maaşları 40 liradan (40 dâhil) ve ücretleri (150) liradan aşağı (150 dâhil) P, T, T, memur ve 

( 8. Sayısı : 16 ) 
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hizmetlilerine yönetmeliği gereğince verilecek giyim eşyası karşılıkları bu tertipten ödenir. 

B. : 16 - M. : 1 — Taşıma giderleri 
Yataklı vagonlar ve yabancı vapur kumpanyaları ile yapılacak posta taşıma ücretleri ve anla, 

maları gereğince posta mütaahhitlerine verilecek taşıt iç ve dış lâstikleri karşılığı ve ilân ücretleri bu 
tertibe dâhildir. 

B. : 16 - M. : 2 — Taşıtlar işletme ve onarma giderleri 

Taşıtlar işe yetmediği takdirde dışarıdan tutulacak taşıtların kira karşılıklariyle belediyeye iliş
kin vergi ve resimler vo ilân ücretleri bu tertibe dâhildir. 

B. : 16 - M. : 3 — Bendiye, hurç, çanta ve çuval satmalma ve onarma giderleri ilân ücretleri 

Posta işletmesine gerekli hurç, çanta, çuval, sicim, bez, kurşun,» mühür mumu vesaire gibi eşya 
ve gereç karşılıklariyle taşıma ve ilân ücretleri bu tertibe dâhildir. 

B. : 16 - M. : 4 — Gezici memur ve hamal primleri 

• Gezici memur ve hamallara bu bölümden verilecek prim nispeti Ulaştırma Bakanlığınca tâyin 
olunur. 

B. : 16 - M. : 6 — Posta pulu ve kartlariyle tarih damgalan giderleri 
Pul resimleri müsabaka ikramiyeleri ve Jür i heyetine verilecek ikramiye, gereç, baskı, gümrük 

ve taşıma giderleriyle albümler, teşhir tabloları, pul katolokları ve ilân ücretleri ve Bern bürosun
dan getirtilecek kupon ve pullar karşılığı bu tertibe dâhildir. 

B. : 17 - M. : 1 — 1941 - 1946 Bütçe kanunlarının 5, 6 ve 7 nci maddelerinin verdiği yetgiler 
gereğince girişilen yükletmeler karşılığı 

İngiliz kredisinden idarece kulanılan kısmın normal taksitlerle Hazinece erken ödemeye tâbi 
tutulan taksitler karşılığı bu tertibe dâhildir. 

B. : 17 - M. : 3 — Telli, telsiz telgraf ve telefon işletmesyile onarımı ve bina yapımı ve 
onarmalariyle taşıt satmalma ve diğer giderler karşılığı 

Telli, telsiz telgraf ve telefon yapma, kurma ve onarmasında çalıştırılacak işçi gündeliği ve her 
türlü alât, edevat ve gereç karşılıklariyle nakliye ve başka giderleri telefon kabineleri, haberleşme 
salonlarına ilişkin yazı makineleri ve kurma ve işletme giderleri pil etejerleri ve benzeri tesisler, 
gereç ve eşya karşılıkları, hatların kurma, ve ıslahı sırasında bozulacak kaldırımların onarma gi
derleri sai ücretleri, band, telefon rehberleri, küçük binalar inşaatı, tapu harç ve giderleri, 
keşif ve onarma için mahalline gönderilecek mühendis, fen, tapu ve diğer resmi memurlarm 
yollukları ve vukuf ehli gündelikleri ve başka giderleri, gerektikçe idarece tedarik edilecek 
yapı gereçlerinin satmalma ve taşıma ücret ve karşılıkları, hariçte yaptırılacak proje ve plân 
karşılıkları ve bunların çoğaltma giderleri, müsabaka yoliyle yaptırılacak proje ve plânların müsa
baka ikramiyeleri ile jüri heyetlerine verilecek ikramiyeler taşıt satmalma karşılığı, ilân ücretleri, 
eldeki resmî teşkilâtın katılmasiyle Bağlıca köyünden Etimesgut, bucağına getirilecek suyun tesisat 
giderleri olarak idare payına düşen ve Ankara İli emrine ödenecek olan paralar bu tertipten verilir. 

B. : 18 - M. : 2 — Geri verilecek paralar 

Yabancı P. T. T. idare ve kumpanyalariyle yapılan her türlü münasebetlerden doğan ve anlaş
malara dayanan Eski ve yeni yıllar borçları da bu tertibe dâhildir. 

( S. Sayısı : 16 ) 
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B. : 19 — Mahkeme giderleri 

İdareye mütaallik dâvalarda mahkeme karariyle heyeti mümeyyize ve saire ile mübaşirlere veri
lecek ücretler; ikame edilecek dâvalara mütaallik muhakime verilen istidalar, tebliğnameler ve ga
zetelere verilen ilânata ilsakı zaruri olan damga pulları, posta ücreti, noter harçları ve mahkeme 
karariyle icra ettirilen ilânat bedelleri gibi giderler bir veya mütaaddit iş için akdolunacak sözleşme 
gereğince avukatlara verilecek ücretler, müfettiş, murakıp ve muhakkıklarca istiktap ve saire için tâ
yinine lüzum görülecek ehlihibre ücreti gibi giderler bu tertipten ödenir. 

B. : 20 — P. T. T. Fabrikası her türlü giderleri 

Fabrika ve Etimesgut'taki pil imalâthanesinin demirbaş eşya ve işletme giderleriyle işçi gündelik
leri iş kanununa göre işçilere verilecek tazminat, fabrika yönetmeliği gereğince işçlere verilecek ikra
miyeler, ilân ücretleri, gereğinde fabrika ve imalâthanenin başka yerlere taşınma ve kurma giderleri. 

B. t 21 — P. T. T. yatılı Meslek Okulu her türlü giderleri 

Okulun'kurma eksiklerine ilişkin giderleriyle memur ve hizmetlileri dâhil olduğu halde öğren
cilerin yiyecek, içecekleri ve bunların gerektirdiği taşıma giderleri öğrencilerin Genel Müdürlükçe 
tâyin edilecek miktarda verilecek harçlıkları, giyecekleri, öğrencilerin defter, kalem, lâstik ders ge
reçleri, spor ve beden terbiyesi hareket ve müsabakaları, hamam, traş, revir, ilâç, tedavi, cenaze, ça
maşır için sabun, çivit soda, malûl kalacak öğrencilerin memleketlerine gönderilmesi, hava tebdili 
alan öğrencilerin memleketlerine gidip gelme yol giderleri, tatbikata götürülecek öğrencilerin yol
luk giderleri, istanbul'da yapılacak sözlü imtihana girmek kakkını kazananlardan sözlü imtihanda 
muvaffak olamıyanlarm yazılı imtihanların yapıldığı yere kadar dönüş yol giderleri, öğrencilerin 
kitap ve ders notları için kâğıt, çoğaltma gereçleri, dershane, yatakhane, rautbak eşya ve gereçleri, ki
tap telif, tercüme, baskı ve mükâfat giderleri, yay i m ve konferans ücretleri, idarenin kırtasiye, defter 
demirbaş eşya karşılığı ve döşeme, basılı kâğıt, yakacak, elektrik, havagazı, küçük onarma, tesisler, 
hizmetlilerin giyeceği, bütün temizlik ve koruma, imtihan ve başka yönetim giderleri ve ilân karşı
lıkları bu tertipden ödenir. 

• 9 İ € - , [ r • • : - • • - • - - • : . , ' . . . 

B. : 22 — Sanatoryum her türlü giderleri 

Sanatoryumun ilk kuruluşuna ilişkin bütün giderleri memur ve hizmetliler dâhil olduğu halde has
taların yiyecek ve içecekleri, döşeme ve demirbaş eşya karşılıkları, sıhhi tesisler ve laboratuarı gider
leri ilâç ve sıhhi gereç karşılıkları, yakacak, elektrik, havagazı ve su giderleri ve hizmetlilerle has
taların giyim eşyası giderleri, kırtasiye, defter, basılmış kâğıt karşılıkları, Mutbak eşyası ve ge
reçleri, karpit, memur ve hizmetlilerin ücretleri, sanatoryuma ilişkin taşıtların her türlü giderleri, 
temizlik giderleri ve temizlik gereçleri karşılıkları, bahçe giderleri ve bahçe için almcak gereç kar
şılıkları, .sanatoryum hizmetleriyle ilgili taşıma ve ilân ücretleri bu tertipten ödenir. 

B. : 23 — Kurs giderleri 

Kursa getirilecek memurların geliş gidiş yolluklariyle kursda bulundukları sürede kendilerine 
verilecek gündelik,' ders gereçleriyle öğrencilerin kitap, defter, kalem, lâstik ve kursu birinci, ikinci 
ve üçüncülükle bitirenlere verilecek mükâfat ve imtihan giderleri, kursun öteberi kira, döşeme de
mirbaş, aydınlatma, ısıtma, kırtasiye basılı kâğıt veya bastırılacak kitap, not çoğaltma giderleri ve 
bunlara ilişkin taşıma ve ilân ücretleri bu tertibe dâhildir. 

B. : 24 - M. : 4 — Ticaret okullarında okutturulacak öğrenci giderleri 

Ticaret okullarında idare hesabına okutturulacak öğrencilerin yiyecek, giyecek ve yakaeak gi
derleri karşılığı olmak üzere kendilerine verilecek çn çok 60 lira nispetindeki harçlıklar bu tertipten 
ödenir, 

( S. Sayısı : U> ) 
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B. : 25 — Sağlık Ecza, gereç ve tedavi giderleri 

P. T. T. Memurlarının vazife başında olacak hastalanma ve yaralanmalarında kullanılmak üze
re alınacak bütün ilâç ve tıbbi gereç karşılıklariyle vazife sırasında kazaya uğrıyan hizmetli ve iş
çilerin tedavi ve yol giderleri, bunlardan ölen ve sakatlananların kendilerine veya ailelerine ödenecek 
tazminat, cenaze, sıhhi muavenet gereçleri, sigorta primleri ilâç ve taşıma giderleri bu tertipten 
verilir. (Kazadan doğacak tazminatın miktarı Genel Müdürlükçe tâyin olunur). 

B. : 26 - M. : 1 — Ücret 
Yabancı memleketlerden uzman getirtilmesi mümkün olmadığı takdirde kullanılacak yerli muhase

be uzmanına Bakanlar Kurulunca belirtilecek miktarda verilecek ikramiye bu tertibe dâhildir. 

B. : 27 — Basımevi ve hesap makinalan giderleri 
Satmalına, kurma, işletme ve yönetim giderleriyle memur ve hizmetlilerin ücret ve gündelik

leri bu tertibe dâhildir. 

B. : 29 — Faiz ve aciyo 

Banka ile olan nakdi işlemlerin faiz, komüsyon ve başka giderleri bu tertipten ödenir. 

B. : 32 - M. : 1 — Tahsildarlar ödeneği 
Tahsilat nispetinde verilecek keseneğin nispet ve miktarı Ulaştırma Bakanlığınca belirtilir. 

B.: 32 - M.: 2 — Genel telefon merkezleri keneneği 
Genel telefon merkezleri abonelerine verilmesi lâzımgelen keseneğin nispet ve miktarı Ulaştır

ma Bakanlığınca belirtilir. 

B. : 33 — Bern Bürosuna verilecek katılma payı ve başka giderleri 
Gerek Bern Bürosuna ve gerek Milletlerarası birlik ve komitelere verilecek senelik katılma 

payı ve bunlardan getirilecek risale, dergi ve Basılı evrak karşılıkları bu tertipten ödenir. 

B. : 34 — Bastırılacak kitap ve dergi karşılıkları ve yazma ve tercüme ücretleri 
Bastırılacak kitap ve dergilerin baskı, cilt, kâğıt ve başka giderleri, yazma ve tercüme ücretleri 

bu tertipten verilir. 

> © < 
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S. Sayısı: 17 

1948 yılı 

Devlet Denizyolları ve Liman
ları İstetme G. M, Bütçesi 



Devlet Denizyolları işletme Genel Müdürlüğü 1948 yılı 
Bütçe Kanun tasarısı ve Bütçe Komisyonu 

raporu (1/251) 

T. e. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 30 . IX . 1947 
T etkili Müdürlüğü 

Üayı : 71 - 927, 6/2697 
Büyük. Millet, Meclisi. Yüksek Başkanlığına 

Katma bütçe il o idare edilen Devlet Denizyolları, ve Limanları işletme Genel Müdürlüğünün 
1 »akanlar Kurulunca 30 . IX . 1947 tarihinde Büyük Millet Meclisine sunulması kararlaştırılan 
1948 yılı Bütçe Kanunu tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
Hasan Saka 

Devlet Denizyolları ve Limanları işletme Genel Müdürlüğü 1948 yılı gider bütçesi gerekçesi 

Devlet Deııizyolllraı ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü 1948» yılı bütçe tasarısının gider 
teklifleri geçen yıllarda olduğu gibi bütün işler gozönünde tutularak 43 bölüm üzerine tertip olun
muştur. Bu bütçe tasrısıınn yapılmasında evvelki yıllar içinde alınmış ve sarfedilmiş olan ödenek
lerle 1948 senesi içinde yapılması tasarlanan işler nazara alınmış ve 1947 bütçesine göre 1948 yılı 
bütçesindeki fazla ve eksikleliklerin sebepleri aşağıda gösterilmiştir. 

B. : 1 - M. : 1, 2 — 5074 saydı Kanun gereğince filomuza yeniden katılan ve katılacak olan yolcu, 
yük ve akaryakıt gemileriyle liman taşıt vasıtaları dolayısiyle kadrolarımıza ilâvesi lüzumlu görü
len personel adedine göre bu bölümün birinci ve ikinci maddelerinde dört milyon küsur lira bir 
artış husule gelmiştir. 

B. : 1 - M. : 3 — (Geçici memur ve hizmetli) istihdamı bütçe kanuniyle verilen yetkiye müste
nit olup işlek mevsim iş programı tatbiki dolayısiyle yolcu adedi pek ziyade artan istanbul şehir 
hatları ve izmir körfez vapurları iskele ve seferlerinde mevcuda ilâveten istihdamlarına lüzum gö
rülen muvakkat memurların ve eskisine nispetle hayli artmış ve günden güne artmakta bulunmuş 
olan liman yükleme ve boşaltma işlerinde nakliyat ve muvaredatm pek fazlalaştığı zamanlarda mu
ayyen müddetlerle işe alınmalarına lüzum hâsıl olan geçici memurların ve resmî ve hususi işlerde 
uzun müddet hizmet ederek tecrübeleri ve ihtisasları dolayısiyle çeşitli işlerde kendilerinden haki
katen istifade edilen adedleri mahdut kimselerin ücretleri bu maddeden verilmektedir. 1947 sene
sindeki tecrübeye ve 1948 yılında işlerin daha ziyade artacağı düşüncesine mebni bu maddeye 
107 000 lira fazlasına olarak 130 000 lira ödenek konulmuştur. 

B. : 1 - M. : 4 — 5027 sayılı Kanun ahkâmım yerine getirmek için iki aylık fark olan 350 lira
nın ilâvesiyle geçen sene birinci maddeden münakaleten yapılan 1 750 liraya ilâveten 1948 yılı 
için bu maddeye 2 100 lira ödenek konulmuştur. 
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î>. : 2 — (Emekli, dul, yetim ve öksüz aylıkları) 1947 senesinin aynıdır. 

B. : o — (Geçici tazminat) Ankara bürosundaki memurlara verilen mesken tazminatı olup 1947 
yılının aynıdır. 

B. : 4 — (3633 sayılı Kanun gereğince verilecek tazminat, ücret, ödenek", ikramiye vesaire) 
Teşkilât Kanununun 31 ııci maddesi gereğince yapılan içtüzüğe göre nöbet paralan, gişe ve kasa 
tazminatları, memurlar hizmet evleri kiraları ve bunların fazla mesai karşılıkları hep bu bölümden 
verilmektedir. 1947 senesinde yolcu ve yük gemileri kadrosuna, yeni satmalımın gemiler dolayı
siyle büyük nispette ilâveler yapılmış bulunması ve istanbul liman faaliyetinin çok yükselmiş 
olması ve bu: limanın Mısır 'dan yeni mubayaa edilen vesait ve taşıtlarla takviye edilmiş bulunması 
hususları da gözönüne alınarak bu bölüme 1947 yılından 500 000 lira fazlasına olarak 1 000 000 
lira ödenek konulmuştur. Yabancı sulara sefer yapan gemiler zâbitau ve mürettebatına, 3633 sayılı 
Kanun gereğince hasılattan tenzil suretiyle verilmekte olan âzami birer maaş nispetindeki ikra
miyeler bu yıl bütçe dâhiline alınmıştır. , , . , 

B. : 5 —• (4178 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zam ve yardımlar) 

M. ; 1. — (Çocuk zammı) 1947 yılının aynıdır. 

M. : 2. — (Yakacak zammı) 1947 yılının aynılır. 

M. : 3. —• (Doğum yardımı) Bu yardım doğum vukuuna tâbidir. Vasıtaların aded ve müretteba
tının artması dolayısiyle bu maddeye 1947 senesinden 10 000 lira fazlasiyle 35 000 lira ödenek 
konulmuştur. 

M. : 4. — (Ölüm yardımı) aynı sebeple bu maddeye 1947 yılından 5 000 lira fazlasiyle 20 000 
lira ödenek konulmuştur. 

B. : 6. — (Büro giderleri) 

M. : 1,2 — (Kırtasiye), (Döşeme ve demirbaş) Bu maddeler 1947 senesine nispetle ikişer bjn 
lira f a,zla konulmuştur. 

M. : 3, 4. — (Aydınlatma), (Isıtma) 1947 yılının aynıdır. 

M. : 5. — (Öteberi giderleri) Çeşitli giderlerden başka kutlama, ilân ve su giderleri de bu ter
tipten verilmekte olup 1940 ve 1947 yıllarındaki tecrübeye göre Ki 000 lira fazlasına 00 000 lira 
olarak teklif edilmiştir. 

B. : 7. —• (Basımevi ve basılı kâğıt giderleri) 

M. : 1, 2. —- (Basımevi giderleri), (basılı kâğıt ve defterler) idare Basımevinin ücret vesair gi
derleri bu bölümden verilmektedir. İş hacminin peyderpey tevessü dolayısiyle Basımevinin meş
galesi pek ziyade artmış olduğu gibi bilhassa elde bilet stoku bulundurmak ve hariçte yaptırılma
sına zaruret hâsıl olan müstacel işlerimizi kısmen kendi vasıta ve imkânlarımızla başarabilmek için 
Basımevini daha müsait şekilde teçhiz edebilmek zaruretine binaen her iki maddeye 1947 senesine 
nispetle 130 000 lira fazla ödenek konulmuştur. Basımevi giderleri tertibine konulan fazla ödene
ğin mühim kısmı alınacak makine ve aletlerin karşılığı olarak yalnız 1948 yılı için ihtiyaç hâsıl 
olan miktardır. 

B. : 8. — (Posta, Telgraf ve Telefon ücret ve giderleri) 

M. : 1. — (Posta ve telgraf ücretleri) Posta ve telgraf ücretlerinin 1 . IV . 1947 tarihinden iti
baren tarifelerinde yazılı olduğu üzere tamamen ve peşinen ödenmesi mecburiyeti dolayısiyle bu 
maddeye 1947 senesine nispetle 20 567 lira fazlasına olarak 50 000 lira ödenek konulmuştur. 

M. : 2. — (Telefon ve başka haberleşme gderleri) Bilûmum telefon mükâleme ücretleriyle 
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memleket dışına çekilen telgraflar, radyo ve diğer muhabere masrafları bu tertipten verilmekte 
olup Doğu ve Batı Akdeniz ve Amerika seferlerinin gerektirdiği-zaruretler dolayısiyle bu madde
nin sarfiyatı günden güne artmakta olduğundan bu maddeye 1947 yılından 15 859 lira fazlasına 
150 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

B. : 9. — (Kira karşılığı) 1947 yılının aynıdır. 

B. : 10. — (Yolluklar) 

M. : 1, 2, 3. — (Sürekli görev yolluğu), (Geçici görev yolluğu), (Müfettişler yolluğu) 1947 
yılının aynıdır. 

M. : 4. — (Yabancı memleketler yolluğu) 1946 senesi içinde Amerikadan satınalman posta ge
mileriyle İsveç'e yaptırılan yük gemisinin ve Holânda'da hali inşada bulunan 6 aded şehir hattı 
gemilerinin memlekete getirilmesi için yollanacak zâbitan ve mürettebat yollukları ile İtalya 
ve Kolanda'ya sipariş edilen ve 5074 sayılı Kanuna göre bundan sonra sipariş edilecek olan de
niz ve liman vasıtalarının mubayaası ve imalâttanezaret vazifesiyle gönderilecek ekiplerin yol 
masrafları ve yevmiyeleriyle yabancı memleketlerdeki acentalar muamelâtının teftiş ve murakabe
si için gönderileceklerin masarifi zaruriye ve yolluklarına karşılık olmak üzere bu maddeye 1947 
senesinden 400 000 lira fazlasına olarak 500 000 lira ödenek konulmuştur. 

B. : 11 — (Giyecekler) 3633 sayılıTeşkilât Kanununun 31 nci maddesi gereğince tanzim olunan 
iç tüzüklere göre ilbasları lâzımgelen memurlarla gemi adamlarının elbise ve diğer giyim eşyası bu 
bölümden verilir. Kadrodaki yolcu ve yük gemilerinin adedi 1948 senesinde mühim miktarda art
mış olacağından bu maddeye 1947 yılma nispetle 162 000 lira fazlasına 750 000 lira teklif edilmiş-
tif. 

B. : 12 — (Yiyecek giderleri) Adı geçen tüzükler gereğince gemi admlarmın yedirilmeleri gi
derleri bu tertipten ödenmekte olup alınmış ve alınacak olan gemiler münasebetiyle artan mü
rettebatın yiyeceklerine de karşılık olabilmek üzere bu maddeye 1947 yılma nispetle 630 lira 
fazlasına 2 700 000 lira Ödenek konulmuştur. 

B. : 13 (Tedavi, yol ve saire giderleri) memur ve hizmetlilerin tedavi, ilâç, yol, cenaze, teçhiz ve 
tekfin vesaire giderleri bu tertipten verilmekte olup memurin adedinin tezayüdüne mebni bu mad
deye 1947 senesine nispetle 3 000 lira fazlasına 30 000 lira ödenek konulmuştur. 

B. : 14 — (Deniz ve kara taşıt!an ve fabrika ve atelye giderleri) 

M. : 1 — (İşletme) Bu maddeyi teşkil eden işletme mevzuu bütçeye bağlı (R) işaretli cetvelde de 
gösterildiği üzere gayet geniş olduğundan yeni satın alınıp hizmete girmiş ve girecek olan gemile
rin de işletme ihtiyaçlarını karşılıyabilmek üzere bu maddeye 1947 yılından 5 000 000 lira fazlasına 
17 970 000 lira ödenek konulmuştur. 

M. : 2 — (Fabrika, havuz, dok ve atelyelerin yapma, onarma ve satınalma giderleriyle başka 
her çeşit ücret ve giderleri) Bu madde mevzuu ehemmiyet itibariyle bundan evvelki maddelerden 
aşağı kalmayıp ezcümle günden güne artmakta olan işçilik gündeliklerini, işçilerin yemek gider
lerini, makine, tezgâh, alât ve edevat, demirbaşların satınalma, onarma, yenileme, tesis, bakım 
giderlerini, ve bunların istihlâk ettiği her türlü maddeler ve gereç karşılıklarını ve başka giderle
rini ihtiva eylemekte ve 1947 bütçesine mevzu miktar katiyen kâfi gelmemekte olduğundan bu mad
deye 1947 yılma nispetle 2 000 000 lira fazlasına 13 295 000 lira ödenek konulmuştur. 

B. : 15 — (Fenerler, radyoforlar ve kıyı emniyeti başka tesislerinin hertürlü giderleri). Bu bö
lüme 1947 senesine nispetle 20 000 lira noksanına 160 000 lira ödenek konulmuştur. 

B. : 16 — (Yükleme ve boşaltma giderleri). Ticaret eşyasL yükleme - boşaltma, ambar, aktarma, 
taşıma ve hamallık ücretlerine ait olan bu bölüm evvelki yıllar bütçe kanunlarında mütebavvil m,ad-
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deler meyanında iken bunun Teşkilât Kanununda yer alması icabettiği mülâhazasiyle 1947 yılı 
Bütçe Kanunundan çıkarılmış olmasına binaen, 1947 tahakkukları nazarı itibara alınarak 1947 yı
lma nispetle 2 300 000 lira fazlasına olarak 3 500 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

B. : 17 — (Bina, fabrika, atelye, tersane, dok, kızak, rıhtım, iskele, fener ve başka tesislerin yap
ma, onarma ve kamulaştırma giderleri) 1947 yılının aynıdır. 

B. : 18 — (3980 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi gereğince; kullanılan kredinin itfa ve faiz karşılığı 
ve başka giderleri) 1947 senesinin aynıdır. Yalnız Sosyete Şilebin alacaklar karşılığı olarak bu ter-
tiho 400 000 lira eklenerek 1 000 000 liraya çıkarılmıştır. 

B. : 19 •— (Genel Muhasebe Kanununun 48 nci maddesini ilgilendiren giderler). 

M. : 1 — (Geri verilecek paralar) 1947 senesine gelinceye kadar bu bölümün bu maddesiyle bun
dan sonraki 2 ve 3 ncü maddeleri bütçe kanunlarına konulan birer madde ile mütehavvil tahsisat
tan addolunarak bütçedeki miktar fevkinde sarfiyat yapılmasına ve bu fazla sarfiyatın kesin hesap
larda ayrıca gösterilmesine mesağ verilmekte idi. Daimî mahiyeti haiz olması itibariyle Teşkilât 
Kanununa ilâve olunmak üzere 1947 Bütçe Kanunundan bu madde çıkarılmış ve Teşkilât Kanunu
muza ait tadilât da henüz kanuniyet kesbetmemiştir. Bu itibarla bu maddeye 1947 yılma nispetle 
10 000 lira fazlasına olarak 15 000 liralık ödenekkonulmuştur. 

M. : 2 — (Mahkeme harçları). Birinci maddede arz ve izah olunan mütalâaya mebni 1948 yılı 
için 10 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

M. : 3 — (İrat getiren mülklerin vergi ve resimleri). Keza bu madde içini aynı mülâhazaya binaen 
1948 senesi için 8 000 lira teklif edilmiştir. 

B. : 20 — (Mahkeme giderleri). 1947 yılının aynıdır. 

B. : 21 — (Faiz, soy olar ve akçe farkları). 1947 yılının aynıdır. 

B. : 22 —- (Sanat okulu ve kurs giderleri). Ücret kısmını teşkil eden 30 000 lira birinci bölümün 
üçüncü geçici memur ve hizmetliler kısmına aktarılmıştır. 

M. : 2 — (Başka giderler). Denizyolları Orta Sanat Okulu talimatnamesine göre 1948 yılında 1 
ve 2 ve 3 ncü sınıflarda mevcutları 150 yi bulacak olan öğrencilere verilmesi gereken giyim, ye
mek, harçlık, kırtasiye ve diğer ders malzemesi vasati olarak hesaplanmış ve müfredatı aşağıya 
çıkarılmıştır. 

!.-' ~'* * ' Lira 

50 mevcutlu 1 nci sınıf için 27 000 
50 » 2 nci » » 27 000 
46 » 3 ncü » » 28 000 
Öğrenci tedavisi, ilâç, hastane ve hava tebdili 1 000 
Konferans, tercüme, telif, ayırtmanlık, mükâfat ve kütüpane için 2 500 
Atelye, lâboratuvar, tedris malzemesi için 4 000 
Tenvir ve teshin 800 
M ü t e f e r r i k 1 0 0 0 

. - : - . — * • • - • - • ; • - , . . 91 300 

liraya mukabil 194S yılı için bu maddeye 1947 senesinden 35 000 lira fazlasına olarak 90 000 lira 
teklif edilmiştir. 

P». : 23. — (5074 sayılı Kanun gereğince girişilecek yüklenmeler karşılığı) 5074 sayılı Kanıı-
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inin geçici 1 nci maddesiyle yüklenme haddi 35 milyon liraya iblâğ edilmiş olmakla aynı miktar 
teklif edilmiştir. 

B. : 24. — (Staj ve tahsil giderleri) 

M. : 1. — (Yabancı memleketlerdeki öğrencilerin tahsil ve staj giderleri) lngilterede tahsilde 
bulunan talebeden büyük bir kısmı yurda avdet etmiş ve elyevm mevcut olan beş öğrencinin 1948 
senesindeki masrafları da aşağıda gösterilmiştir. 

Beherinin Beherinin 5 öğrencinin 
aylığı seneliği senelik aylığı 
T. L. 1\ L> T. L. 
350 X 12 X 5 X 4 200 21 000 

Dönüş masrafı için beheri 150 ingiliz lirasından 8 547,60 
Müteferrik masraf için 50 » » 2 849,20 

32 396,80 

Bu- hesaba binaen bu maddeye 1947 senesine nispetle 100 00Ö lira noksanına olarak 35 000 lira 
ödenek konulmuştur. 

M. : 2. — (Teknik Üniversite ve Tıp fakültesinde okutturulacak öğrenci giderleri) 1947 sene
sinin aynıdır. , 

M. : 3. — (Yüksek Denizcilik okulunda okutturulacak öğrenci giderleri) 1947 yılının aynıdır. 

B. : 25. — (Yabancı uzmanlar ve tercümanları) 

M. : 1. — (Ücret) Halen idarede iki yabancı uzman vardır. 

Kaptan Kees Aylığı 2 000 T. L. 
Alf red Dalisma » 225 T. L. Seneliği 

2 225 T. L. X. 12 -26,700 

Gerek bu ücretleri karşılamak ve gerek 1948 yılında hizmete alınmaları muhtemel bulunan 
yerli ve yabancı uzmanlar muhassesatma tekabül etmek üzere bu maddeye 1947 yılma nispetle 
250 000 lira fazlasına olarak 400 000 lira ödenek konulmuştur. 

M. : 2. — (Yolluk ve başka giderleri) 1947 senesinin eynıdır. 

B. : 26. —• (Vazife sırasında ölen memur ve hizmetlilerin teçhiz ve tekfin giderleriyle bunlar
dan kazaya uğrayanların yiyecek, giyecek, ve tedavileri için yapılacak yardım giderleri) olarak geçen 
yılın aynı miktarı teklif edilmiştir. 

B. : 27. —• (Telif, tercüme, yazı, yayım ve abone ücret ve giderleri) 1947 senesinin aynıdır. 

B. : 28. — (Hastane ve revir giderleri) İdareye ilişkin hastane ve revirlerin ilâç, alât ve ede
vat, demirbaş, yemek ve başka her türlü giderleriyle serbest doktor ücretleri bu tertipten verilir. 
Görülen ihtiyaca mebni 1948 senesi için 1947 senesinden 30 000 lira fazlasına 170 000 lira teklif 
edilmiştir. 

B. : 29. —- (Sigorta ücret ve giderleri) İdareye ait bütün bina, ambar, antrepo ve mihaniki 
tesislerin sigortalariyle yabancı sulara sefer yapacak gemilerin harb ve âdi kaza sigortaları bu bö
lümden verileceğinden filonun artması ve dış seferlerinin ehemmiyetle tezayüdü nazara alınarak 
1947 senesine nispetle 920 000 lira fazlasiyle 1 000 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

B. : 30. — (3008 ve 4772 sayılı kanunlar gereğince ödemeler) 3008 sayılı İş Kanunu gereğince 
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işçilerin tedavileri ve kaza vukuunda yapılacak yardımlar buradan verileceği gibi 4772 sayılı Ka
nun mucibince işçi sigortaları ve emsali tediyat buradan yapılacaktır. 1947 yılma nispetle 131 500 
lira fazlasına 450 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

B. : 31. — (3137 sayılı Kanun gereğince Devlet Denizyolları ve Limanları işletme Genel Mü
dürlüğü Emekli sandığına yapılacak ödemeler.) 

M. : 1. — (Kesenek) Tekaüt aidatı veren memurlardan kesilmekte olan miktar kadar tdare 
bütçesinden verilmekte olan misli munzamlar bu tertipten verilir. Yeni teklif edilen kadro dola-
yısiyle yapılması zaruri ilâve yüzünden madde yekûnu 920 789 liraya baliğ olmuştur. 

M. : 2. — (Gider karşılığı) 3137 sayılı Kanun gereğince teşekkül eden tekaüt sandığı masraf
ları karşılığı olarak konulmuştur. Görülen lüzuma binaen 1948 yılı için 1947 yılından 6 000 lira faz
lasına 30 000 lira teklif edilmiştir. 

B. : 32. — (3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanunu gereğince yapılacak işler) 1947 yılının ay
nıdır. 

B. : 33. — Devlet Başkanlığı deniz taşıtlarının ber türlü yaptırma, satmalma ve sletme gider
leriyle sigorta iicreleri tertibine konulan 100 000 lira genel bütçeden alınacak olan 400 000 liradan 
masraflara tekabül eden kısmı olup aynen konulmuştur. 

B. : 34. —• (Temsil giderleri) 1947 yılının aynıdır. 

B. : 35 — (Düşünülmiyen giderler) 1947 yılının aynıdır. 

B. : 36. — (Amsterdam'da Uluslararası kurtarma ve kaza olduğunda ilk yardım kurulu bü
rosuna ortaklık payı) 1948 senesi için 100 lira fazlası ile 200 lira olarak teklif edilmiştir. 

B. : 37. — (Geçen yıl borçları) Bu bölüm 1947 yılının aynıdır. 

B. : 38. — (1942 - 1946 yılları borçları) elde mevcut eski yıllara ait bazı evrakın mahsup mu
amelelerinin yapılabilmesi için geçen yıl borçları tertibi gibi bu bölüme de gecen yılın aynı ola' 
rak 30 000 lira ödenek konulmuştur. 

B. : 39. — (Satmalman rıhtımların sözleşmeleri gereğince yıllık taksit ve obligasyon faizle-
riyle itfa karşılık giderleri) 1947 yılının aynıdır. < . , ' 

B. : 40. —• (3023 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi gereğince hazineye ödenecek ardiye ücretleri 
hissesi) 1947 yılının aynıdır. 

B. : 41. — (4844 ve 5074 sayılı kanunlar gereğince çıkarılmış, cıarılacak olan bonoların faiz., 
acyo, itfa vesair giderleri) 4844 sayılı Kanun gereğince 12 000 000 liradan ibaret senelik yükleme 
haddi 5074 sayılı Kanunla 35 000 000 liraya çıkarılmış ve bu miktara kadar bono çıkarma yet
kisi verilmiş olmasına mabni bu fasla 1947 yılına nispetle 1 500 000 lira fazlasına 2 500 000 lira 
teklif edilmiştir. 

B. : 42. — (1715 sayılı Kanunun 8 nci maddesi gereğince kâğıt para amortismanı) özel kanunu 
gereğince teklif edilmiştir. 

B. : 43. — (tşçi kaza yardım sandıklarına yardım) 1947 senesinin aynıdır. 

Devlet Denizyolları ve Limanları îşletme Genel Müdürlüğünün 1948 yılı gelir bütçesi gerekçesi 

1948 yılı gelir tahminlerinde hakikatten ayrılmamak ve mübalâğaya kaçmamak gözönünde tu
tulmuştur. Gelir bütçesinin birinci kısmının birinci (seferler gelirleri) bölümünün birinci maddesi
ni teşkil eden (munzam posta seferleri) bu yıl içinde deniz filomuza Amerika'dan satmalman ye-
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di yolcu gemisinin yolcu vapurlarımız meyanına katılmasından dolayı bir kat daha inkişaf edeceği
ne ve şehir hatları için 1948 yılında hizmete girecek altı gemiden dolayı bu hatlar hasılatında tabi
at iyle tezayüt hâsıl olacağına ve keza yük nakliyatı için filoya on şilep ile iki gaz gemisinin girme
sinden dolayı şilepçilik hasılatında da esaslı bir fazlalık görüleceğine binaen tahminatta, yukarda 
da arzolunduğu üzere mübalâğaya gidilmiş olmamak üzere bu bölüm 1947 senesi talıminatma göre 
yalnız 18 050 000 liralık bir fazlalıkla 55 150 000 lira olarak tahmin edilmiştir. 

istanbul ve îzmir limanlarında iş hacminin geçen seneye nazaran bir fazlalık göstermediği anla
şıldığından aynen tahmin edilmiştir. 

Dördüncü bölüm, istanbul ve Trabzon ve îzmir limanlarında ticaret faaliyetinin inkişaf gös
termekte olmasına binaen 1947 senesine göre 1 405 000 lira fazla olarak tahmin edilmiştir. 

Beşinci bölüm, limanlarımıza gelen gemilerin getirdikleri ithalât eşyasının günden güne yük
selmesine ve hassaten rıhtım resminde vukuu derpiş edilen tezayüde binaen geçen seneye nispetle 
5 971 000 lira fazlasiyle tahmin edilmiştir. 

Altıncı bölümde, geçen seneye nispetle 100 000 ve yedinci bölümde 450 000 liralık tahmin faz
lalığı vardır. Bu da boğazlardan geçen yabancı gemilerinin ziyadeleşmesinden ileri gelmektedir. 

Sekizinci bölüm, geçen seneki miktarda olarak 100 000 lira tahmin edilmiştir. 

Dokuzuncu bölüm, fabrika ve atelyelere müracaat eden deniz taşıtları adedlerinde vâki olan zi-
yadeliğe göre geçen seneden 400 000 lira fazlasına tahmin edilmiştir. 

Onuncu bölümde, iaşe kârlariyle çeşitli gelirlerde vâki artışlara binaen 1947 senesine göre 54 000 
lira tahmin fazlalığı vardır. 

Devlet Başkanı deniz vasıtalarına ait on birinci bölüme genel bütçeden verilmek kaydiyle 1948 
senesinde konulmuş olan 400 000 lira aynen konulmuştur. 

Bu suretle 80 400 000 liraya baliğ olan gelirler miktarına 3633 sayılı Kanun gereğince ihracına 
müsaade edilen bono salâhiyetine müsteniden 28 000 000 liralık bono çıkarmak suretiyle gelir büt
çesi yekûnu da 108 400 000 liraya baliğ olmaktadır. 

( S. Sayısı : 17 ) 



Rapor 
28 . XI , 19İ7 

Denizyolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 1948 yılı Bütçe tahlili ile bununla ilgili 
mevzular hakkındaki tetkikler aşağıda arzolunmuştur. 

Umumi (>:. ül A haza lar : 

Denizyolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü bir bakıma amme hizmetleri mahiyetinde işler 
görürken bir bakımdan da iktisadi ticarî bir karekter taşımakta ve ayrıca teknik teçhizat ve tesisle
riyle de inşa, tamir, bakım gibi fabrikasyon işlerle meşgul olmaktadır. 

Mülhak bütçe ile idare edilen bu müessese Bütçe Kanunu ve şekillerine uyma zorunda ve diğer 
tarafdan da blânço tanzimine mecbur tutulmaktadır. Böyle bir işletmenin bütçe tetkikleri yapılır
ken, bunun şümulüne giren ve her biri ayrı bir tetkik konusu olan işler etrafında doyurucu netice
ler elde etmenin ve bunları hükümlere bağlamanın müşkilâtı da aşikârdır. Halbuki bu işleri her Cep
heden etraflı ve derin bir tetkike tâbi tutarak sonuçlarını öne serecek bir teşekküle de sahip bulun
mamaktayız. Binaenaleyh bu işletmeler hakkında yapıalacak tetkikler istenilen ödenek ve tahmin 
edilen gelirlerin bir yıl evvelkiyle mukayesesi ve bunların sebep tahaddüslerini ilgililere söyletmek 
suretiyle bir neticeye varmaktan ibaret kalmaktadır. Mevcut olan Sayıştay Murakabesi ise bu gi
bi işletmelerden istenen şeyleri verecek durumda değildir, işte bu itibarladırki her şeyden evvel bu 
ve buna benzer işletmelerin tarzı idare ve murakabesindeki ana prensiplerin daha uygun esaslara ir
caı zaruridir. Aksi halde bugünkü durumlariyle ne komisyonumuz ve ne de Büyük Millet Meclisi 
arzulanan murakabeye ulaşamıyacaktır. Kaldıki işletmenin daha salim ve verimli çalışabilmesi için 
de mevcut sistemin değiştirilmesi elzemdir. 

. Memleketin deniz vasıtaları ve bunların inkişaflarının uzun bir görüş ile sağlanması bahsinde Dev
let ve hususi teşebbüsler hakkında tasarlanan ve halen alman tedbirler üzerinde komisyonun tenvir 
edilmesinde büyük faydalar mülâhaza ederim. 

Bütçenin tahlili: 

a) Gider bütçesi: 

Devlet Denizyolları ve Limanları îşletme Genel Müdürlüğünün 1948 yılı bütçe tasarısındaki 
giderleri bir yıl evveline nazaran 42 134 081 lira bir artışla 108 399 521 liraya yükselmiştir. 

işletme vasıtalarnm takviyesi maksadiyle evvelki yıllarda girişilen taahhütler neticesi 1947 
yılı sonlarında ve bilhassa 1948 yılı içinde filoya katılacak yeni gemilerin icabettirdiği perso
nel ve işletme masraflariyle girişilen yüklenmeler için ayrılan karşılıklar, bu artışın belli 
başlı sebeplerindendir. Bunlardan bilhassa kayda değer olanları üzerinde sırasiyle durulmuştur. 

1 nci bölümde görülen 4 503 098 liralık artışı doğuran sebeplerin başında bulunan personel 
kadrolarının iş yerleri ve vasıflarına göre dağılışlarını ve geçen yıla nazaran durumlarını belirt
mek faydalı görülmüştür. 
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1947 yılı 1947 Kylfılıuıda 1948 yılı için iste-
kadrosu fiilen çalışanlar nen kadro fazlalık 

1. 
2. 
• > 
•i. 

4. 
5. 
6. 

— Büro memurları 
— Faal servis personel 
— Teknik personel 
— Gemi adamları 
— Sağlık mensupları 
— Diğer personel 

(Hademe, kapıcı bek
çiler ve saire 

876 
1 (541 

149 
5 415 

50 

226 

847 
1 575 

126 
5 14)5 

44 

211 

1 017 
1 798 

176 
6 596 

59 

141 
157 
27 

1 181 
9 

260 34 

Yekûn 8 357 7 946 9 906 1 549 

1. — Büro memurlarında görülen 141 kişilik art ış: 

a) îstinye, Haliç Fabrikalariyle, inşaat atelyesinde işçi namı altında çalıştırılan Puvantörler-
den 64 kişinin bu kere memur kadrosuna alınmasından; 

b) Genişleyeceği düşünülen dış seferlerin doğuracağı, ecnebilerle temas, onların Acentelik 
ve sair muamelâtını takip gibi hususları karşılamak için ihdas olunan 22 kişilik bir kadrodan; 

c) Genel Müdürlük teşkilâtına yapılan 26 kişilik ilâveden; 

d) İstanbul Liman İşletmesinde tesis olunan 7 ambar için 14 personel gerektiğinden; 

e) Genişliyen ve daha da artacak olan iş hacminin icabı olarak Deniz Hatları İşletmesinin 
gelir deneti servisiyle muhasebesine 15 kişi ilâvesinden, ileri gelmiştir. 

2. — Faal servisler için derpiş olunan 157 kişilik kadro fazlalığının 4 ü merkez teşkilâtına, 
134 ü artan tahmil ve tahliyelere, tevsi edilen ambarlara ,şehir hatlarına ilâve olunacak 6 Holânda 
gemisinin kadro ve ihtiyaçları olarak bütün işletmelere, 19 u da İzmir, Trabzon ve Van işletmeleri gi
bi taşra teşkilâtına ayrılan kadrolardan mütevellittir. 

3. — Teknik personel kadrosuna eklenen 27 kişi lik kadro ise Îstinye, Haliç Fabrika ve Havuzlarına 
verilecek personellerdir. Bu meyanda işletmenam ve hesabına tahsillerini bitirenlerden 1948 yı
lında istihdam olunacaklarda mevcuttur. 

4. — 1948 yılında Amerika'dan gelecek 10 gemi 
İsveç'ten gelecek 1 » 
Holânda'dan gelecek 6 şehir hattı gemisi 
Dört sene müddetle kiralanan kurtarma gemisi 1 
Mısır'dan gelen 16 çıkarma gemisi 
Van İşletmesi emrine tahsis olunan 1 yolcu ve yük gemisi 

için bu kadroya 1181 kişilik bir ilâve derpiş edilmiştir. 

5. — İşletme Hastanesinin iş hacminin artmış bulunması ve artacak personel sayısı karşısında 
işlerin başarılajbilmesi düşüncesiyle bu fasla 9 sağlık memuru eklenmiştir. 

6. — İş merkezlerinin taaddüdü hasebiyle bek çi, kapıcı, hademe ve saire kadrolarına 34 kişilik 
bir ilâve yapılmıştır. 

Bunlar haricinde geçen yıl bütçesinde 39 ncu bölümde gösterilen Devlet Başkanlığı taşıtları kad-
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rosunun ücretleriyle keza 22 nci bölümde gösterilen sanat okulu ücretlilerinin bu kere birinci bö
lümde yer alması da artışın diğer sebeplerini teşkil etmektedir. 

Lüzum gösterilen bu kadro artışlarının, eski kadrolarda yapılabilecek tasarruf yollariyle kıs
men olsun karşılanmasının mümkün olup olmıyacağı hususunda ilgililerin malûmatına başvurul
muş ve fakat bunun mümkün olmadığı cevabı alınmıştır. 

Dış memleketlere yapılan seferlerden elde edilen hasılattan gemi adamlarına, verilen ikramiye
ler, eski yıllarda hasılatan düşülerek ödenmekte iken bu yıl hasılatan düşülmesi uygun görülmiye-
rek bütçe sarfiyatı meyanmda gösterilmesi esas alınmış ve keza 1948 yılı dış seferlerinin de ar
tacağı düşünülerek 4 ncü bölümdeki ödenek 500 000 lira fazla konulmuştur. 

7 nci bölümün ikinci madesine eklenen 120 000 liralık fazla ödenek, mevcut ve yıpranmış oldu
ğu söylenen matbaa makinalarmm bu kere yenilenmesine karşılık olarak ilâve edilmiştir. 

10 ncu bölümün 4 ncü maddesinde yabancı memleketler yolluğu namı altında görülen 400 000 
liralık artış, dış memleketlerden getirilecek gemilerin yapılmasına nezaret ücreti ve bu gemileri 
yurda getirecek personel yolluklarından mütevellitir. 

11, 12, ve 13 ncü bölümlerde görülen 697 000 liralık ilâve ödenek talebi, 1948 yılında kadroya 
katılacak personeller için lüzumlu giyecek, yiyecek ve tedavi masraflarından ileri gelmiştir. 

14 ncü bölümün birinci maddesindeki işletme giderleri bir yıl evveline nazaran 5 milyon lira bir 
artışla 17 970 000 liraya yükselmiştir. 1947 yılı bütçesinde 12 970 000 lira olan bu ödeneğe yıl 
içinde tekrar 1 000 000 liralık munzam tahsisat talep edilmiştir. Bu hale göre 1948 yılı işletme fa
aliyetleri için istenen hakiki fazla ödenek 4 milyon liradır ki, bu da 1948 yılı içinde servise 
alınacak gemilerin işletme masrafları karşılığıdır. Yeni gelecek gemilerin hepsi mazot veya moto

rin ile işletilecektir. Hâlen işletme, dış hatlar için sarfetiği mazotların kilosunu 60 - 70 kuruşa 
temin ederken iç hatlarda sarf edilen mazotların bedelini takriben % 210 fazlasiyle 260 kuruş üze
rinden ödemektedir. 

Aradaki farkın alınan vergilerden ileri geldiği anlaşılmaktadır. Mazot ve motorinin mem
leketimizde en büyük müstehliki Devlet veya ona bağlı teşekküller olduğu gözönünde tutulursa 
Devletin bir taraftan vergi olarak aldığı bu farkın diğer taraftan işletme masraflarını karşıla
mak için ödediği de bir hakikattir. Bu itibarla Denizyolları İdaresinin daha verimli çalışabilme
si için sözü edilen maddeler üzerindeki bu vergilerin kaldırılması yoluna gidilmesi aynı zaman
da bütün memleket hesabına hayırlı olur. 

14 ncü bölümün ikinci maddesinde yer alan yapma, onarma ve satınalma giderleri bir yıl 
evveline nazaran 2 000 000 lira fazlasiyle 13 295 000 liraya baliğ olmuştur. Yalnız, 1947 yılında 
istenen ödeneğe yıl içinde tekrar 2 200 000 liralık munzam bir ödenek talebinde bulunduğunu 
belirtmek lâzımdır. 

Denizyolları ve Limanları İşletme vasıtalarına sarf edilecek bu paranın masraf nevilerine 
göre dağılışı şöyledir. 

(5 495 000 lirası malzeme karşılığı 
6 030 000 lirası işçi gündelikleri 

511 000 lirası yemek paraları 
295 000 lirası müteferrik olmak üzere 

Ceman 13 295 000 liradır 
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Aynı masrafların masraf yerlerine yani fabrika ve işletmelere göre tarzı tevzii ise : 

Fabrika Havuzlar 
Istirıye Dok Fabrikası 
Deniz hatları atelyesi 
Şehirler hatları atelyesi 
İzmir şubesi emrindeki atelye 
Trabzon şubesi emrindeki atelye 
Van şubesi emrindeki atelye 
Liman işletmesi emrindeki atelye 

7 
4 
-

13 

400 000 
443 000 
135 000 
110 000 
572 000 
315 000 
300 000 

20 000 

295 000 

Büyük miktarlara yükselen ve tamir ve bakını masraflarının sebeplerini, elde mevcut mütehar
rik deniz vasıtalarının ekserisinin yıpranmış ve yaşlı bulunmaları ve son yıllardaki malzeme ve 
işçi ücretlerinin artmış olmasında aramak lâzımdır, Bu vesile ile halen işletilmekte bulu
nan posta vapurlarının yaş hadlerine göre durumlarını belirtmek faydalı olur. 

Posta vapurlarından 7 si 
5 i 
5 i 
7 si 
5 i 

Eski ve yıpranmış gemiler için katlanılan tamir külfetleri ve bazen tadiller ekseriyetle büyük 
meblâğlara baliğ olmakta ve bu meyanda bazı gemiler için sarfolunan paralar 800 000 - 1 200 000 
liraya kadar yükselmektedir. Bu vaziyet karşısında eskimiş ve yıpranmış gemilerin böylece mü
temadiyen tamir edilmesinin mi yoksa yeni gemiler alındıkça bu gibi külfetlerden sıyrılmak için 
kadro harici edilmesinin mi daha uygun olacağı keyfiyeti şüphesiz ki ilgililerin üzerinde dik
katle duracakları konulardandır. 

16 ncı bölümdeki yükleme ve boşaltma giderleri bir yıl evveline nazaran 2 300 000 lira faz-
lasiyle 3 500 000 liraya yükseltilmiştir. 1947 yılının 1 200 000 liralık tahsisatına aynı yıl içinde 
2 700 000 liralık munzam bir ödenek istendiğini açıklamak lâzımdır. 

18 nci bölümdeki tahsisatın mahiyeti, 

a) Kredi itfa ve faiz karşılığından, 

b) Sosyete Şilepten satmalman gemilerin itfa bedelleri karşılığından terekküp etmektedir. 
Birincisi ingiliz kredisinden Denizyollarına ayrılan meblâğın ödeme karşılığı olup geçen yıl te
diye olunmadığından bu defa tekrar konmuştur. İkincisi Denizbank zamanında Sosyete Şilepten 
mubayaa edilen üç geminin bedellerinin ödenmesi gerektiğinden 400 000 liralık bir ödenek isten
mektedir. 

23 ncü bölümde, 5074 sayılı Kanuna dayanılarak girişilecek taahhütler karşılığı olarak bir ödenek 
konulmuştur. 1947 yılı bütçesindeki 23 000 000 lira i'azlasiyle 35 000 000 liralık bir ödenek konulmuş
tur. 1947 yılı bütçesindeki 12 000 000 liralık tahsisata, bil âhara yıl içinde çıkarılan kanunla 23 000 000 
lira daha ilâve edilmiştir. 

Devlet Denizyoları ve Limanları İşletmesine 1946 yılında çıkarılan 4844 sayılı Kanunla 76 milyon 
liralık taahhüde girme hakkı sağlanmış ve fakat, 

a) Para ayarlanmasından, 

b) Eskisine nazaran biraz daha fazla gemi mubayaa arzusundan ötürü bu taahhüt miktarı 5074 

8 yaşında 
37 - 39 » 
40 - 48 » 
50 - 58 » 
60 - 69 yaşındadır. 
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sayılı Kanunla 150 000 000 liraya çıkarılmıştır. Müessese bu selâhiyete dayanarak halen 122 307 000 
liralık bir sipariş ve taahhüt altına girmiştir. Bu siparişlerden bir gemi ve 7 şilep halen hizmettedir
ler ve diğerlerinin büyük bir kısmı da 1948 yılında memlekete gelmiş olacaklardır. 

Verilen bu izahlardan anlaşılacağı üzere Hazine Denizyollarına kefalet yoliyle muhtaç bulunduğu 
taşıtların teminini kolaylaştırmakta ve fakat yine bunların bedellerini idareye ödettirmektedir. Keza 
Denizyolları ve Limanları kendi işletme bünyesi içinde lüzumlu gördüğü iskele ve tesisleri de kendi ge
lirinden yapmak zorundadır. Buna mukabil Devlet. Demiryolları ve Havayolları tesislerinin hepsi büt
çeden ödenen paralarla karşılandığına göre Denizyollarının inkişafını ve verimli çalışabilmesini sağ
lamak maksadiyle hiç olmazsa sabit sermayeler mahiyetinde olan giderlerinin bütçeden karşılanması 
düşünülebilir. Aksi halde bu masrafların kendi işletme faaliyetleri neticesinden diğer bir tâbirle ma
liyetleri üstü elde edeceği kazançlarından itfası istenirse biraz evvel izhar olunan gelişme imkânları
nın sağlanacağı söylenemez. Esasen ekseri ahvalde maliyeti altında âmme hizmetleri görmekle mü
kellef bu teşkilin girdiği malî yükler altından kalkıp kalkamıyacağı hakikaten düşünülmeğe değer. 

24 ncü bölümün üçüncü maddesinde Yüksek Denizcilik Okuluna, öğrenci giderleri namı al
tında gösterilen 100 000 liranın bir yardım gayesine matuf olduğu anlaşılmaktadır. Ulaştırma Ba
kanlığı bütçesinin tahlilinde belirtildiği üzere esasen 700 000 liralık malî bir külfet tahmil 
eden bu okula diğer kanallardan, da yardımda bulunmanın isabet derecesi teemmüle değer. 
Hakikaten kendi bütçesi gayrikâfi ise bunun mucip sebepleriyle Bakanlık bütçesinde
ki faslında yer alması yerinde olur. Bu itibarla adı geçen yardımın bu bütçeden kaldırıl
ması yerinde olur. 

25 nci bölümün birinci maddesinde yabancı uzmanlar ve tercümanlar için gösterilen ödenek 
bir yıl evveline nazaran 250 000 lira fazlasiyle 400 000 liradır. 1946 yılı ve 1947 nin Ağustos ayı
na kadar vâki sarfiyatlar gözönünde tutulursa bu ödeneğin takriben 300 000 lira bir fazla-
lik gösterdiği anlaşılır. Getirilecek yabancı uzmanların adetleri ve yapacakları işler hakkında 
Yüksek Komisyonun tenvirinde fayda vardır. 

29 ncu bölümün sigorta ödeneğinde görülen 920 000 liralık artış, 

a) Şimdiye kadar ecnebi seferler yapan gemilerin hasılatından düşülen sigorta ücretleri
nin bu kerre bütçe gideri olarak hesaplanmasından, 

b) Ayrıca 1948 yılında derpiş olunan dış seferlerin fazlalığı ve bunların sigortaya tâbi tu
tulmasından ileri geldiği söylenmektedir. 

40 ncı bölümde gösterilen 200 000 liralık ödenek, 3023 sayılı Kanunla gümrük idaresinden De
nizyolları idaresine devredilen depo, antrepo ve ambarların gelirlerinde her yıl 200 000 liranın 
hazineye verilmesi esasının kabul edilmesinden ileri gelmektedir. Bu tediye hernekadar kanuni 
bir mecburiyete dayanmakta ise de, Denizyollarına devredilen bu depo ve antrepoların işletme 
ve bakım masrafları bizzat Denizyolları idaresince yapılmakta ve gümrüklerin yaptığı tahsilat
tan da bir hisse alınmaktadır. Ne gibi mucip sebeplere dayandığı anlaşılamıyan bu ödeme şekli
nin idamesinin yerinde olup olmadığı tetkike değer konulardandır. 

41 nci bölüme çıkarılan ve çıkarılacak olan bonoların faiz ve acyolariyle itfa giderleri bir yıl 
evveline nazaran 1 500 000 lira fazlasiyle 2 500 000 liraya yükselmiştir. 

b) Gelir bütçesi 

1948 yılı gelir bütçesi bir yıl evveline nazaran 21 400 000 lira fazlasiyle 80 400 00 lira tah
min edilmektedir. 

Gelir faslının yalnız birinci bölümünde bir yıl evveline nazaran 17 095 000 liralık bir artışın 
derpiş edildiği görülür. 

( S. Sayısı : 17 ) 



— 14 _ 
Bölümün birinci maddesindeki muntazam posta seferleri geliri bir yıl evveline nazaran 

4 420 000 lira fazlasıyle 23 920 000 lira olarak gösterilmiştir. 1947 yılının ilk altı aylık gelirleri ve 
1947 yılının ikinci yarısında servise katılan gemilerle 1948 yılında servise alınacak altı geminin 
de mevcudiyeti gözönünde tutularak bu gelir tahakkuk ettirilmiştir. 

ikinci maddedeki istanbul şehir hatları geliri de bir yıl evveline nazaran 1 900 000 lira fazla
sıyle 8 500 000 lira tahmin edilmiştir. 1947 yılının l]kim ayından itibaren tarifelere yapı
lan takriben % 25 bir zam ile (takriben bir milyon iki yüz bin lira civarındadır), yeni gemilerin 
sefere katılmalarından ve iş hacmi ile nüfus artışının temposu ve 1947 yılının hakiki tahsisatı göz
önünde tutularak 1948 yılı için 1 900 000 lira varidat fazlası esas alınmış ve tahakkuku mümkün 
görülmüştür. 

Üçüncü maddedeki İzmit körfez hatlarının 1944, 1945 ve 1946 yıllarındaki varidat tahakkuk
ları sıra ile 439 000, 420 000, 421 000 ve 1947 yılının ilk altı ay zarfındaki 210 000 liradan ibaret 
bulunmasına binaen, bu hattın varidatının yarım milyon lirayı aşamıyacağı düşünülmüştür. 

Dördüncü maddede gösterilen şilepçilik geliri geçen yıla nazaran 11 250 000 lira fazlasiyle 
21 000 000 lira olarak tahmin edilmiştir. Amerika'dan alınan onar bin tonluk Viktori tipi iki ge
mi ile, biri 16 ve diğeri beş bin tonluk iki Tanker gemisinin Milletlerarası çalışmalarında mevut 
nakliyat verildiği takdirde (Memleketin bilhassa resmî ve yarı resmî dairelerin ithal ve ihraç eş
yaları itibariyle), bütün yıl çalışabilecekleri ve ayrıca İsveç'den mubayaa edilen Trabzon şilebinin 
de 1948 yılı ilk aylarında filoya katılacağı düşünülmüş ve mevcutlarla beraber temin edecekleri 
gelirin, her türlü ihtiyat paylarına rağmen sözü edilen miktara ulaşacağına kanaat getirilmiştir. 

İkinci bölümdeki kılavuzluk ve romorkörlük gelirlerinin bir yıl evveline nazaran 120 000 
lira fazlasiyle 240 000 liraya ve 3 ncü bölümdeki gemi kurtarma, gelirlerinin de 115 000 lira faz
lasiyle 365 000 liraya çıkarılması, gelişmesi tabiî görülen liman ve gemi. faaliyetlerinin birer neti
cesi olarak mütalâa edilmiştir. 

Dördüncü bölümün 1, 2, 3, ve 4 ncü maddelerindeki gelirler bir yıl evveline nazaran 1 405 000 
lira fazlasiyle 8 405 000 liraya çıkarılmıştır. 1944 yılındanberi tahakkuk eden gelirlere bakılır ve 
1947 yılının ilk yarısındaki tahakkuklar da gözönünde tutulursa sözü edilen gelirin temin oluna
bileceği anlaşılır. 1948 yılında Amerika'dan getirilecek askerî malzemelerin bir kısmının da işlet
me tarafından boşaltılacağı düşünülürse bu gelirin tahakkuku mümkün görülür. 

Beşinci bölümde bir yıl evveline nazaran 5 971 000 lira fazlasiyle 11 891 000 lira olarak gös
terilen ambar, antrepo ve rıhtımlar geliri yukarıda, arzolunarı aynı sebep ve mesnetlere dayanı
larak derpiş olunmuştur. 

Dördüncü ve beşinci bölümlerde gösterilen gelir fazlaları, bir yıl evvelinin hakiki tahakkuk
larına göre miktarı kâfi ihtiyat payı bırakılarak hesaplanmıştır. 

6 ve 7 nci bölümlerdeki can kurtarma ve fenerler gelirinde görülen 550 000 liralık artış, ec
nebi paraları esası üzerinden alınmakta olan bu rüsumların, para değerinin değiştirilmesinden 
dolayı tahakkuk eden farktan ileri gelmiştir. 

Yalnız bu fasılda yer alan fenerler gelirinden 4076 sayılı Kanun hükümlerine uyularak 175 000 
lira gayri safi hâsılat Denizyollarına bırakılmakta diğer kısmı ise hazine ile bölüşülmektedir. 
Hazinenin bedeli mukabili ecnebi şirketlerden mubayaa ettiği fenerler idaresi, bilâhara Deniz
yolları idaresine devredilmiş ve bedeli de işletme tarafından hazineye ödenmiştir. Buna rağmen 
adı geçen kanun hükümlerine uyularak bu ödeme tarzının bugüne kadar devam ettirildiği de bir 
vakaadır. Diğer taraftan Denizyolları ve Limanları İsletme idaresine gayrisâfi hasılattan bırakı
lan 175 000 lira ve diğer hisse karşılığında teşkilin bu sahadaki faaliyetini idame ettirebilme
si için yılda enaz yarım milyon lira masraf yaptığı da bir hakikattir. Hal böyle olunca işletmenin 
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bu kanun muvacehesindeki durumunu ciddi bir tetkik mevzuu yapmak yerinde olur. Hazinenin be
delini tahsil ettiği ve Denizyoları idaresine devretmiş olduğu fenerler gelirinden hâlâ bir hak talep 
etmesinde mantıki bir sebep yoktur. Bu itibarla ilgililerce gerekli tedbirlerin alınması zaruri
dir. 

Gelir kısmında yer alan bu varidattan bir kı.smı Maliyeye iade edildiğine göre ayrıca Maliye
ye verilen miktar kadarının masraf faslında gösterilmesi de hesabi bir zarudettir. 

9 ve 10 ucu' bölümlerde görülen 554 000 liralık artış iş hacminin artmasının tabiî bir neticesi 
olarak derpiş olunmuştur. 

12 nci bölümde gecetı yıl birikmiş gelir artıkları namı altında gösterilen 1 000 000 liranın ma
hiyetinin açıklanmasında isabet vardır. 

Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 1948 yılı gider ve gelirlerini 
vaktin müsaadesi nispetinde, böylece tahlil ettikten sonra denebilir ki, teşekkül gelirlerinin tesbi-
tinde ihtiyatlı bulunmayı tercih etmiş buna mukabil giderlerinin tesbitinde mümkün işletme faa
liyetlerinden âzamisini almayı unutmamıştır. Bir Bütçe Kanunu çevresi içindeki mevzuatla ticari 
ve iktisadi karakter taşıyan işletme faaliyetlerini idame ettirmek zorunda olan her müessesenin 
sapacağı bu yolu tatbik edilen bir sistemin mahzurları olarak kaydetmekte isabet vardır. 

Denizyolları ve Limanları İşletmesinin 1948 yılı giderleri 108 399 521 lira, geliri ise 20 400 000 
lira olarak tahmin edilmiştir. Aradaki 28 000 000 liralık açık 3633 sayılı Kanun hükümlerine daya
nılarak yapılacak borçlanmalarla kapatılacaktır. 

Denizyolları işletme faaliyeti ve neticeleri: 

Müessesenin son yıllardaki faaliyeti hakkında umumi bir fikir vermek için yolcu ve eşya nak
liyatı ile bunlardan elde edilen gelirleri kısaca belirtmek yerinde olur. Deniz hatlarımızdaki 
son on yıllık nakliyat durumu şöyledir: 

Yıllar 

1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
(8 aylık) 

Yolcu sayısı 

704 531 
800 984 
— 

1 044 936 
1 110 222 
1 443 065 
1 482 431 
1 599 664 
1 242 519 
1 489 574 
1 491 600 
977 073 

Tablo dikkatle tetkik edilirse hayvan sayısı ve eşya tonajında kayde değer bir artış görülemez. 
Harbin ilk yıllarında eşya miktarında görülen yükselişin ise tabiî bir istihsal fazlalığının netilesi 
olmadığı da aşikârdır. Yalnız yolcu sayısında müşahede edilen artış dikkate değer. Ancak bundan 
sonra da aynı tempoda bir gelişmeyi kabul etmek mümkün değildir. Harb iktisadiyatı ve ruhi
yatının büyük çapta rol oynadığı bu devreden sonraki devrelerde daha fazla yolcu ve eşya taşıya
bilmenin ancak memleketin umumi iktisadi hayatında vâki gelişmelerle mümkün olabileceğine işa
ret etmek lâzımdır. 
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Hayvan sayısı Eşya tonu 

336 338 
350 621 

290 003 
336 784 
335 400 
294 305 
350 935 
301 146 
324 387 
332 052 
208 613 

309 514 
369 632 

457 289 
477 678 
494 230 
506 002 
611 285 
435 000 
441 345 
484 444 
298 233 
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İstanbul şehir hatlariyle İzmir ve İzmit körfez hatlarında taşman yolcu miktarlarının evvelki 

yıllarla mukayesesi aşağıda arzolunmuştur: 

B. 

Yıllar 

1940 
1941 
1942 
1943 
1944 

îçi 

1945 (7 ay) 
1946 
1947 (8 ay) 

Haliç ve Marmara 
birlikte 
İstanbul şehir' 

hatları 

26 620 082 
29 855 785 
35 390 686 
37 330 296 
38 493 910 
27 458 943 
44 100 248 
31 331 242 

Marmara hattı tek 
başına 

13 095 810 
13 835 888 
15 630 913 
16 589 368 
17 423 716 
12 464 614 
19 499 705 
14 133 033 

İzmit hattı 

561 970 
591 010 
675 561 
399 713 
635 275 
544 460 

izmir hattı 

3 260 857 
3 285 394 
3 507 308 
3 950 714 
4 025 936 
2 762 608 
4 720 995 
3 548 509 

Başta İstanbul şehir hatları olmak üzere diğerlerinde de taşman yolcu sayılarında büyük bir inki
şaf vardır. Bu ihtiyaçları karşılayabilmek için müessese Hollanda'ya 6 şehir hattı gemisi sipariş et
miştir. Bunların 1948 de geleceği ümit edilmektedir. 

Devlet Denizyolları gemileriyle kabotaj hatlarımızda ve ecnebi sularda elde edilen gelirlerin nevile-
riyle ve iç dış seferlere gör son üç yıldaki inkişafı aşağıda arzolunmuştur. 

Yolcu geliri 1944 1945 1946 

İç hatlar 
Dış » 

Yük geliri 
İç hatlar 
Dış » 

Hayvan geliri 
İç hatlar 

Muhtelif gelir 
İç hatlar 
Dış » 

Genel Yekûn 
İç hatlar 
Dış » 

Yekûn 

Yekûn 

4 014 779 
— 

4 014 779 
=:—~-—= 

8 171 643 
— 

8 171 643 
— — — - — • 

376 256 

69 964 
'— 

69 964 

12 632 642 
— 

12 632 642 

5 109 028 
440 158 

5 549 186 
= = _: 

. 
8 398 665 
2 539 324 

10 937 989 
= = = = = 

406 280 

151 668 
13 573 

155 241 

14 065 641 
2 993 055 

17 058 696 

5 071 413 
1 736 128 

6 807 541 
= = = = = 

7 573 255 
4 600 774 

12 174 029 
= = = = = 

f] 
586 640 

164 895 
49 209 

214 014 

13 396 203 
6 386 614 

19 782 224 

[*] Bunun 106 bin lirası dış katlardandır. 
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Tablo dikkatle tetkik edilecek olursa gelir cephesinden vâki artışların gittikçe dış hatlarda daha 

fazla göze çarptığı görülür. Buna halihazır dünya münakalâtmdaki ve bilhassa Akdenizdeki gayrita-
biî durumlar müessir olduğu gibi Denizyollarının da gerek mevcut vasıtalarını ve gerekse mubayaa 
edip gelmesini beklediği gemilerin iş icaplarına uyarak bu sahaya tevcih etmesinden ileri gelmiştir. 

Bugünkü memleket ihtiyaçları, deniz vasıtaları ve dış memleketlerle olan münasebetlerin ida-
ıuesindeki faydalar hep bir arada mütalâa edilmek suretiyle Türk denizciliğinin uzun vadeli bir 
plâna bağlanmasında ve ona göre görülmesinde isabet vardır. Şahısların, komisyonların düşün
celerine veya hâdiselerin seyrine göre alınacak tedbirlerle, memleketin pek müsait olan coğrafi 
durumuna lâyık ilerde mümkün inkişafların temin edilememesinden korkulabilir. 

Denizyolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü merkez hariç halen on ayrı işletme ha
linde mütalâa olunabilir. Bunların 1946 yılı faaliyetlerindeki masraflariyle gelirleri aşağıda ar-
zolunmıivştur : 

Masraf Hasılat Zarar Kâr 

Merkez 1 061 151,23 1 061 151,23 
Deniz hatları 15 454 246,99 20 191 438,04 4 737 191,05 
Şehir » 8 980 460,87 5 948 604,81 3 031 856,06 
Gemi kurtarma 577 693,90 69 385,76 508 308,29 
Fabrika, havuzlar 3 314 214,39 3 231 572,74 82 641,65 
îstinye ve Doklar 869 487,81 1 071 936,14 . 202 448,33 
İzmir şubesi 2 672 852,26 2 343 673,05 329 179,21 
Trabzon » 379 374,95 194 633,75 184 741,20 
Van » 660 255,82 296 141,66 364 114,16 
Liman 8 801452,41 11446 712,17 2 645 259,76 
Kıyı emniyeti 1 019 351,15 265 336,60 754 014,60 

Yekûn 42 729 390,55 46 120 586,45 5 254 855,17 8 646 051,07 
Kâr bakiyesi 3 391 195,90 

Görüldüğü üzere müessese işletmelerinin yedisinden 5 254 855 lira zarar etmekte, diğerlerin
den ise 8 646 051 lira kâr yapmaktadır. Zarar eden işletmeler üzerinde dikkatli bir çalışma ve 
bilhassa teknik bir murakabe ve maliyet göziyle işlerin ayarlanma neticesinde büyük tasarruf
lar yapılabileceği ümit edilir. Bunun ise girişte arzolunduğu üzere bu işle tavzif olunacakların 
derin ve etraflı etüdleriyle mümkündür. 

İstanbul şehir hatlarında görülen üç milyon küsur liranın 1946 Ekim ayında bilet ücretleri
ne yapılan zamlarla kısmen karşılanmış olduğu anlaşılmaktadır. 

Bu bahse son verirken Denizyolları elinde halen 200 000 tonaj tutarında 777 parça motorlu 
ve motorsuz taşıt bulunduğunu, bunların siparişleri yapılan ve büyük bir kısmı 1948 yılında gele
cek olan yolcu ve eşya gemileriyle beraber 320 000 tona ulaşacağını kaydetmek isterim. 

Keza Türkiye'de bugünkü armatörler filosunun da 80 000 tonaj civarında bulunduğuna da 
işaret etmek faydalı olur. 

Denizyolları tarifeleri: 
Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün teşkilinden bugüne kadar 

bünyesine katılan teşebbüslerin miktarı on dördü yerli ve altısı yabancı sermayeye ait olmak üzere 
yirmidir. Bir araya getirilen bu işletmelerin eski hüvyetleriyle 14 nün inhisar, dördünün serbest 
teşebbüs halinde ve ikisinin de âmme hizmeti gören müesseselerden olduğu anlaşılmaktadır. Muh
telif görüş ve gayelerle kurulan ve sonradan bir- araya getirilen bu işletmelerin mevcut tarife 
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e,sas ve sistemlerinin de aynen tatbik sahasına intikal ettirildiğini kaydetmek lâzımdır. 

Yalnız bu bakımdan aranan vasıfları ihtiva ettiği süylenemiyecek olan tarifelerin, ikinci ci
han harbinin seyrne muvazi devrelerde takip olunan tek taraflı bir tarife politikasiyie de ma
hiyetini kaybettiğini belirtmek yerinde olur. 

Malzeme, isletme ve personel masraflarında görülen vasati % 400 - 500 nispetindeki artışlar 
ve yeni alman gemi bedellerinin yüksekliği karşısında, bilhassa yolcu tarifelerine makûl zam
lar yapılamamıştır. Kaldıki bu devre içinde eşya fiyatlarındaki büyük değişikliklerden ötürü 
tatbik edilen tarifeirle eşya münasebetleri ve tarifelerden beklenen neticeler kaybolmuştur. Ay
rıca bazı mülâhazalarla sanayi mamullerinin korunması, Millî Savunma ihtiyaçlarının asgari ta
rifeye tâbi tutulması, posta hizmetlerinin ücretsiz taşınması, hububatın eski tarife dününde bı
rakılması vesaire gibi hususlar, Denizyolları tarifesini işletmenin kendi faaliyetleri aleyhine çe
virmiştir. 

Arzolunan bu bilgilerden sonra mevcut tarifelerin, gerek bir tarifeden aranan vasıfları ihtiva 
etmemesi gerekse mesnetleri bakımından tatmin edici olmadığını söylemek lâzımdır. Bugünkü ha
liyle tarifeler, malların cins ve mahiyetine ve nakledikleri nnntakalarm uzaklığı veya yakınlığı
na göre, bilhassa yolcu tarifelerinde, mantıki esaslara dayanmaktadır. 

İstanbul ve Hopa hattındaki yolcu ücretlerinin 1939 da 100 olduğuna göre 1941 de 110, 1942 
de 121 ve 1943 de 145 olduğunu kaydeder ve bunun memleketin umumi iktisadi hayatındaki 
seyriyle mukayesesini yaparsak vaziyet kendiliğinden tebarüz eder. Bu itibarla Denizyolları ta
rifelerinin bilhassa yolcu tarifelerinin yeni baştan ele alınmak ve tarife tekniği ve memleketin 
umumi iktisadi ve ticari icapları gözÖnünde tutulmak suretiyle! yeni baştan tanzimine kati za
ruret vardır. Bu zaruret evvelce alınmış bulunan bazı iktisadi ve malî tedbirlerin doğurduğu tabiî 
ve mecburi bir neticedir. Ancak bu suretledir ki işletme, yarınki faaliyetlerini ve onun neticelerini 
koruma imkânına sahip olabilecektir. 

Eskişehir Milletvekili 
Ahmet Ogvz 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 1/251 
Karar No. 30 

Yüksek 
Başbakanlığın 30.1X.1947 tarihli ve 6/2697 

sayılı tezkeresiyle Yüksek Meelise sunulan Dev
let Denizyolları ve Limanları İşletme Genel 
Müdürlüğünün 1948 yılı Bütçe Kanunu tasa
rısı Komisyonumuza havale buyurulmakla Ulaş
tırma Bakanı Şükrü Koçak ve adı gecen İşlet
me Genel Müdürü hazır oldukları halde incele
nip görüşüldü. 

Genel Müdürlük bütçesinin incelenmesi için 
ayrılmış bulunan raportörün raporu okunmuş 
ve Bakan tarafından verilen izahlar dinlendik
ten sonra türlü konular üzerinde tartışmalar 
yapılarak Bakanlığın ve Genel Müdürlüğün 

24 . XII • 1947 

Başkanlığa 
mütalâaları alınmıştır. Bütün bu görüşmelerin 
sonucuna göre Genel Müdürlük bir yenilenme 
ve gelişine devresine girmiş ve yenilenme yo
lunda- bir hayli ilerleyiş yapmış ve bunun neti
cesi olarak hâsıl olan gelişme duyulur bir hale 
gelmiş bulunmaktadır. Bu cümleden olmak 
üzere idarenin Amerika'dan geçen yıl satınal-
dığı 6 şilep ile bir yolcu gemisi 1947 yılında 
hizmete girmiş ve halen Amerika'da tamirleri 
yapılmakta olan 6 yolcu gemisiyle iki Viktor-
ya tipi şilep ve iki Tanker gönderilen müret
tebat tarafından mahallinde teslim alınmış, 
onların da 1948 yılı içinde hizmete girecekleri 
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bildirilmiştir. Bu suretle idarenin çok uzun se
neler hizmetinde kullandığı ve yaşları tabiî 
ömürlerini yok aşmış bulunan gemilerinden bir 
kısmını kadro dışında bırakmak suretiyle tica
ret filomuzun mühim bir kısmının gençleşmesi 
temin edilmiş bulunmaktadır. Verilen tamam
layıcı izahlara göre filonun tanı yenilenmesi için 
40 küsur gemiye ihtiyaç; bulunduğu ve Inıuların 
da ileriki programlarla temini düşünüldüşü 
anlaşılmıştır. 

Yine yaplıau incelemelerden anlaşıldığına 
göre bu yoldaki gayretlerin malî külfeti idare
nin omuzlarına yüklenmektedir. Genel Müdür
lük evvelâ bir işletme müessesesi olması itiba
riyle hasılatından mühim bir kısmını işletmenin 
istilzam, ettiği giderlere karşılık tutmaktadır. 
Ayrıca bu Genel Müdürlük bünyesinde toplan
mış bulunan liman ve rıhtım, fabrika ve havuz
lar, dok, antrepo işleri, kıyı emniyeti, şehir 
hatları gemi kurtarma, gibi hemen cümlesi kâr
lı olmıyan bir takım işletmelerin de giderleri 
yine Genel Müdürlük bütçelerimle yer almakla
dır. Gerçi dünya deniz ticaretinin harp sonu du
rumu itibariyle memleket dışı seferlerin kârlı 
bir şekilde işlemekte olması, iç hatlarımızda on 
yıl içinde yolcu artışının % 100 ve yük artışı
nın % 50 yi bulması idare gelirlerinde mühim 
artışlar kaydetmekte ve bu halin daha bir müd
det devamı tabiî görülmekte ve bu suretle elde 
edilen gelir fazlaları yukarda sözü edilen yeni
lemelerin gerektirdiği Ödeneklere karşılık tu
tulmakta ise de dünya şartlarının değişmesi, 
memleket iktisadi şartlarının normalleşmesi ne
ticesinde idareden de böyle bir külfeti bekle
menin yerinde olmıyacağı neticesine varılabilir. 
Genel Müdürlük, bütün bu malî hareketleri, 
evvelce bir kanunla almış bulunduğu 150 mil
yonluk yüklenmelere girişme yetkisine daya
narak meydana getirmektedir, ileriki beş yıl
lık tamamlayıcı program için de ayrıca 200 mil
yonluk bir malî külfete gireceği bildirilmiştir. 
Şu takdirde ileriki uzun yılların bütçeleri, bu 
külfetin hisselerini taşımak zorundadır. Yukar
da da arzedildiği veçhile işletme normal şart
lara göre çalışmak mecburiyetinde kalınca bu
gün, bütçesinden bu ödemelere ayırabildiği se
kiz, on milyonu ayıramıyacak durumda kalaca
ğı ufak bir mülâhaza ile anlaşılabilir. 

Binaenaleyh idarenin yalnız işletme ve onun 
istilzam ettiği işlerle uğraşır bir hale getirilmesi 

( S . Sa 

ve esas sermaeyesine eklenecek kıymetlerin, 
Devlet Demiryolları inşaatında olduğu gibi Ha
fine tarafından deruhde edilmesini komisyonu
muz tetkik ve temenniye değer ve bu konuda 
Bakanlık ve Genel Müdürlüğü mutabık gör
müştür. 

Komisyonumuz, tarife mevzuunda da dur
muş ve tarifelerin, halkın ve idarenin ihtiyaç
larına ve iktisadi şartların gereklerine uygun 
bir şekilde yeniden gözden geçirilmesi gerekti
ği sonucuna varmıştır. 

Yeni alman gemilerin ekserisini motorla iş-
liyenler teşkil etmektedir. Bunlar kömürle işli-
yenlere nazaran daha çok idareli olmakla bera
ber bu işte kullanılan akaryakıtlar bedelleri
nin işletme maliyetine ve binnetice tarifeye te
siri gayet, tabiî bulunduğundan gerek Deniz
yolları İdaresinde ve gerekse diğer deniz ve ka
ra nakil vasıtalarında kullanılacak akaryakıt
ların gümrük vergilerinin tekrar gözden geçi
rilmesi ve mümkünse bunların azaltılması cihe
tine girilmesinin incelenmesi temenniye değer 
görülmüştür. 

Gemilerin en ağır işlerinden olan ateşçilik 
ve kömürcülük işlerinde çalışanların diğer işçi
lere nispetle daha fazla enerji sarfettikleri ta
biî bulunduğundan bunların bir derece daha 
terfihlerini temin için kendilerine prim usulü
nün tatbikim komisyonumuz uygun ve tavsiye
ye şayan görmüştür. 

İdarenin 1948 yılı bütçesi geçen yıla nazaran 
42 134 000 lira fazlasiyle 108 399 521 lira ola
rak teklif edilmektedir. 

Bu artışın: 
5 018 098 lirası, aylık ücret ve benzeri özlük 

haklar kısmında olup yeniden hizmete giren ve 
girecek olan gemilerin iş hacmini çoğaltması se
bebiyle kadrolarda istilzam ettiği genişlemenin 
neticesi olarak izah edilmiştir. 

Kadrolardaki artış şöyledir: Genel Müdü1 -
lük servislerinde 58, deniz hatları işletmelerin
de 373, şehir hatları işletmelerinde 47, istanbul 
liman işletmesinde 196, gemi kurtarma işletme
sinde 21, fabrika ve havuzlarla istinye dokla
rı uda 52, İzmir işletmesinde 26 ve ücretliler kad
rosunda da bu artışın toplamı 807 olarak gö
rülmektedir. Bakan tarafından verilen izah
lara göre istenilen bu kadro artışlarının derhal 
tatbik edilmeyip yeni vapurların hizmete gir
mesi suretiyle iş hacımlarında hâsıl olan artış
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lar neticesine göre yavaş yavaş uygulanacağı 
ve ihtiyaç- olmadıkça hiçbir kadronun çoğaltıl-
mıyacağı temin edilmiş bulunmaktadır. Komis
yonumuz bilhassa idari kadrolarda genişleme 
değil bilâkis bunun, daha idareli bir şekilde 
tensikııu temenni eluıketedir. 

Bütçe artışının, ikinci yönetim giderlerine 
isabet eden miktarı (I 383 426) liradır. I ili
nim da yine yeni alman vapurlar müretteba
tının Amerika'ya gitmeleri neticesinde yolluk
lar tertibinde, giyecek, yiyecek, tedavi gider
leriyle basımevi giderlerine yapılan ilâveler
den ileri gelmiştir. 

Üçüncü daire hizmetleri kısmındaki artış 
(83 815 388) liradır. Bu kısım asıl işlelıııe hiz
metlerini kapsamaktadır. Bunun (7 000 000) 
lirası deniz taşıtları ve fabrika ve havu/iar im
letme ve her çeşit giderlerine, (2 300 000) li
rası yükleme ve boşaltma giderlerine. 
(23 000 000) lirası 5047 sayılı Kanun gereğin
ce girişilecek yüklenmeler karşılığına ve müte
bakisi de yine bu kısmın türlü bölümlerinin ge
rektirdiği ödeneklere eklenmiş bulunmaktadır. 

Dördüncü borçlar kısmına (1 817 108) li
ra eklenmiş bulunmaktadır ki, bu da evvelce 
kanunlarına, göre çıkarılan bonoların ve türlü 
borçların taksitleri ve kâğıt para amorlismanı 
karşılıkları olarak konulmuştur. 

Komisyonumuz, bu incelemelerden sonra (li
der Bütçesini teklif gibi (108 399 521) lira ola
rak kabul etmiştir. 

Genel Müdürlüğün geliri geçen yıla. nazaran 
(21 400 000) lira fazlasiylc (80 400 000) lira ola
rak tahmin ve teklif edilmiş bulunmaktadır. Bu 
artışın (16 860 000) lirası seferler gelirinde, 
(235 000) lirası kılavuzluk ve gemi kurtarma ge
lirinde, (1 405 000) lirası yükleme boşaltına ve 
aktarma gelirlerinde, (5 071 000) lirası ambar, 
antrepo ve rıhtım gelirlerinde, (55 000) lirası 
fenerler ve iskeleler gelirlerinde, (400 000) lira
sı fabrika, havuzlar gelirlerinde, (154 000) lirası 
da çeşitli gelirlerde görülmektedir. Bu artış
lar, genel olarak gemi kadrosunun gençleşmesi se
bebiyle iş hacminin çoğalmasından ve dünya ile 
iktisadi ve ticari münasebeterin artışı sebebiyle 
liman hizmetlerinde hâsıl olan hareket fazlalığın
dan ve yabancı gemilerin limanlarımıza fazla uğ
ramalarından ileri gelmektedir. 1948 yılı gelirle
ri hesaplanırken geçen yılın gelirleri ve yeni hiz

mete alınacak gemilerin gelirde meydana getire
ceği inkişaf gözönünde bulundurularak tahmin
ler yapılmış olup Komisyonumuzca da bu tahmin 
yerinde görülmüş, ve Gelir Bütçesi de ayniyle ka
bul edilmiştir. 

(k-lır Bütçesi gider rakandarından (28 000 000) 
lira bir noksanlık arzetmekte olup bu da yeni sa
lın alman vapurların taksitleri karşılığı olarak 
bu yıl ödenmesi gemken miktardan ileri gelmek
tedir. Bu yıl ödenecek miktarın 35 milyona baliğ 
olduğu, bunun ancak 7 milyonunun bütçe ile kar
şılanabildiği ve mütebakisinin ise Teşkilât kanun
larındaki yetkiye dayanılarak çıkarılacak bono
lar hâsıliyle kapatılacağı açıklanmış ve Komis
yonumuzca uygun görülmüştür. 

Komisyonumuz, idarenin bir işletme muha
sebesine süratle geçmesi için gereken tertiplerin 
alınmasını ve her yıl bütçelerine bu esasa göre 
hazırlanacak en son bilançosunun da eklenme
sini, maliyetlerin, hesabı ve işletmenin ranta-
bililesini görmek noktasından lüzumlu ve fayda
lı gördüğünden bu hususun temini yoluna gidil
mesini tavsiyeye değer görmüştür. 

Bütçe tasarısı bütçenin işlemesi için gere
ken hükümleri kapsamakta olup ayniyle kabul 
edilmiştir. 

Devlet Deuvyoıiarı ve Limanları. İşletme Ge
nel Müdürlüğü 1948 yılı bütçesi cetvelleriyle bir
likte Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkan V. 
Mard in I) iv arbakı ı • 

R. Erten /. U. Tiğrel 
Kâtip 

Ankara Amasya 
A. Ey mir 

Ankara 
C. Gölet 
Bursa 

F. Bük 
Diyarbakır 

Ş. Uluğ 
Kastamonu 
M. Akalın 

Konya 
S. Çumralı 

Yozgad 
8. tçöz 

F. Öymcv 

Ankara 
Ar. G. AMernıav 

Balıkesir 
TC. Altom 

Diyarbakır 
V. Dicleli 

İzmir 
S. Dikmen 

Kocaeli 
Dr. F. #. Bürge 

Sözcü 
Ankara 
M. Eriş 

Amasya 
-4. K. Yiğitoglu 

Aydın 
Gl. R. Alpman 

Bursa 
Dr. M. T. Simer 

İstanbul 
Dr. A. Adwar 

Kırşehir 
§. Torgut 
Samsun 

M. A. Yörüker 

{ S, Sayısı: 17 ) 



— M — 
Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü 1948 yılı Bütçe Ka

nunu tasarısı 

HKÜMETİN TEKLİFİ 

MADDE 1. — Devlet Denizyolları ve Liman
ları İşletme Genel Müdürlüğü 1048 yılı gider
leri için bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 108 399 521 lira ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Denizyolları ve Liman
ları İşletme Genel Müdürlüğü 1948 yıllı gelir
leri bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
80 400 000 lira tahmin olunmuştur. 

MADDE 3. — Ayık olan 28 000 000 lira 
7 . VI . 1939 tarihli ve 3633 sayılı Kanunun 32 
nei maddesine dayamarak yapılacak borçlanma
larla kapatılır. 

.MADDE 4. — Devlet Denizyolları ve Liman
ları İşletme Genel Miidüflüğünün 1948 yılı kad
roları ile bunlardan uzmanlık yeri oanlar bağlı 

(('•) isa ı/etli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 5. ----- Devlet Denizyolları ve Li
manlan İşletme Genel Müdürlüğünün 30 . Yİ . 
1939 tarihli ve 3G56 sayılı Kanunun 19 ncu mad
desine giren hizmetlileri kadroları bağlı (D) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Numaraları ile adları bağlı (E) işaretli cet
velde yazılı bölümlerden 30 . VI . 1939 tarihli 
ve 3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce yönetimi gerekli geçici hizmetler için aylık 
ücretli memur ve hizmetliler kullanılabilir. Bun
ların kadroları ile bunlardan uzmanlık yeri 
olanlar Bakanlar Kurulu karariyle belirtilir. 
Ve ertesi yıl bütçesiyle Büyük Millet Meclisine 
verilir. 

MADDE 6. —• Devlet Denizyolları ve Liman
ları İşletme Genel Müdürlüğü taşıtlarında pa
rasız veya inik ücretle yolculuk yapacaklar 
bağlı (F) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 7. —• Devlet Denizyolları ve Liman
ları İşletme Genel Müdürlüğü gelir çeşitlerin- j 
den her birinin dayandığı hükümler bağlı (K) j 
işaretli cetvelde gösterimiştir. 

MADDE 8. — Üç milyon liraya kadar çe
şitli maddeler ve işletme gereçleri stoku yap
mağa ve bunun için eldeki parası yetmediği tak-

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞIŞTlRlŞİ 

MADDE 1. - - Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 2. Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 3. -- • Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 5. —• Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Ayniyle kabul edilmiştir. 
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(lirde Ulaştırma Bakanlığının onayı ile iki mil- i 
yon liraya kadar kısa vadeli ikrazlar yapmağa 
veya bankalarda hesaplar açtırmağa Genel Mü- | 
dürlük yetkilidir. | 

MADDE 9. — idareye ilişkin fabrika, atöl
ye ve iş yerlerinde yükleme ve boşaltma işle- I 
rinde toplu olarak çalışan işçilere ve hizmet
lilere (Bu iş yerlerinde çalışan memurlar dâ
hil) çalıştıkları günlerde ve günde bir defa ol- ı 
m ak üzere parasız yemek verilir. 

MADDE 10. — Devlet Denizyolları ve Liman
ları İşletme Genel Müdürlüğü Ulaştırma Ba
kanlığının izni ile 3 yılı geçmemek üzere gele
cek yıllara geçici kiraya verme ve kiralama 
sözleşmeleri yapabilir. 

MADDE 11. — Bu kanuna bağlı (A) işa
retli cetvelin 24 ncü bölümünün 2 nei 
maddesine konulan ödenek taallûkuna göre 
ve ihtiyaç nispetinde 1948 yılı Bütçe 
Kanuniyle Üniversitelerin 1948 yılı Bütçe 
Kanunlarına bağlı (B) işaretli cetvellere 
gelir ve aynı zamanda adı geçen kanun
lara bağlı (A) işaretli cetvellerin ilgili bölüm
lerine Maliye Bakanlığınca ödenek kaydolunur. 

MADDE 12. — Geçen yıl borçları bölümün
deki ödenek üstünde çıkacak borçlar ilgili olduk
ları hizmetlere ilişkin bölümlerden bu bölüme Ma
liye Bakanlığınca aktarılacak ödeneklerden öde- I 
nif. 

1942 - 1946 yıllarına ilişkin olup da 1050 t 
sayılı Kanunun 93 ncü maddesine göre za- j 
manası m ma uğramamış ve karşılıkları yılları büt- | 
çelerinde bulunan borçlar, 1948 yılı bütçelerinin | 
gider bölümleri artıklarından eski yıllar borçları 
bölümüne Maliye Bakanlığınca aktarılacak öde
neklerden ödenir. 

MADDE 13. — Gider tertiplerinden yapıla
cak ödemelere ilişkin formül bağlı (R) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 14. — Bu kanun 1 Ocak 1948 ta
rihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 15. — Bu kanunu Maliye ve Ulaş
tırma Bakanları yürütür. 

Başbakan Devlet Bakanı 
II. Saka Başb. Yardımcısı 

Barutçu ' 

( S. Sayısı 

B. K. 

MADDE 9. Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 10. - - Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 15. - Ayniyle kabul edilmiştir 
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Devlet Bakanı 
M. A. Renda 

Millî Savumna Bakanı 
Münir Birsel 

Dışişleri Bakanı 
N. Sadak 

Millî Eğitim Bakanı 
Re§at Ş. Sirer 

Ekonomi Bakanı 
C. Ekin 

Gümrük ve Tekel Bakanı 

Ulaştırma Bakanı 
S. Koçak 

Çalışma 
T. B. 

Adalet Bakanı 
Ş. Devrin 

İçişleri Bakam 
M. H. Göle 

Maliye Bakanı 
JF. N. Keşmir 

Bayındırlık Bakanı 
Gülek 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. B. Uz 

Tarım Bakanı 
T. Co§kan 

Ticaret Bakanı 
31. N. Giindüzalp 

Bakanı 
Balta 
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A - CETVELİ 

1947 1948 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Ödeneğin çeşidi kira Lira Lira 

Birinci hısım - Aylık, ücret, 
ödenek ve benzen özlük 

haklar 

T - Aylık ve ücret 
Ücretler 
Memurlar ücreti 
Hizmetliler ücreti 
Geçici memur ve hizmetliler 
ücreti 
Temsil ödeneği 

Bölüm toplamı 

7 324 300 
8 456 304 

23 000 
0 

15 803 604 

9 760 000 
10 414 602 

130 000 
2 100 

20 306 702 

9 760 000 
10 414 602 

130 000 
2 100 

20 306 702 

Emekli, dul, yetim ve öksüz 
aylıkları 280 000 280 000 280 000 

I I - Başka haklar 
Geçici tazminat 528 528 528 
3633 sayılı Kanunun 31 nci 
maddesi gereğince verilecek 
tazminat, ücret, ödenek, ikra
miye ve saire 
4178 ve 4599 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 
Çocuk zammı 
Yakacak zammı 
Doğum yardınıı 
Ölüm yardımı 

Bölüm toplamı 

Birinci kısım toplamı 

500 000 

450 000 
2 500 

25 000 
15 000 

492 500 

17 076 632 

1 000 000 

450 000 
2 500 

35 000 
20 000 

507 500 

22 094 730 

1 

— 

22 

000 000 
> 

450 000 
2 500 

35 000 
20 000 

507 500 

094 730 
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Ödeneğin çeşidi 

1947 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1948 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

İkinci hısım, - Yönetim gider
leri 

T - Hizmete ilişkin olanlar 
Büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
Aydınlatma 
Isıtma 
Öteberi giderleri 

Bölüm toplamı 

Basımevi ve basılı kâğıt gider
leri 
Basımevi giderleri ' 
Basılı kâğıt ve defterler 

Bölüm toplamı 

Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
Posta ve telgraf ücretleri 
Telefon ve başka haberleşme 
giderleri 

Bölüm toplamı 

Kira karşılığı 
Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 
Müfettişler yolluğu 
Yabancı memleketler yolluğu 

Bölüm toplamı 

Giyecekler 
Yiyecek gidreleri 

58 000 
58 000 
55 000 
35 000 
44 000 

250 000 

60 000 
60 000 
55 000 
35 000 
60 000 

270 000 

60 000 
60 000 
55 000 
35 000 
60 000 

270 000 

531 Deniz K E 

50 000 170 000 170 000 
90 000 100 000 100 00 

140 000 

29 433 

134 141 

163 574 

80 000 

12 000 
73 000 
40 000 

100 000 

225 000 

588 000 
2 070 000 

270 000 

50 000 

150 000 

200 000 

80 000 

12 000 
73 000 
40 000 

500 000 

625 000 

750 000 
2 700 000 

270 000 

50 000 

150 000 

200 000 

80 000 

12 000 
73 000 
40 000 

500 000 

625 000 

750 000 
2 700 000 

( S. Sayısı : 17 ) 



26 

lenegm ç 
Tedavi, yol ve saire giderleri 

1947 
yılı 

ödeneği 
Lira 

25 000 

1948 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

30 000 30 000 

ikinci kısım toplamı 3 541 574 4 925 000 4 925 000 

Üçüncü İnsim - Daire hizmet
leri 

I - Sürekli olanlar 
Deniz ve kara taşıtları ve fab
rika ve atelye giderleri 
İşletme 
Fabrika, havuz, dok ve atel
ye! erin yapma, onarına ve sa-
tınalma giderleriyle başka her 
eeşit ücret ve giderleri 

12 970 000 17 970 000 17 970 000 

11 295 000 13 295 000 13 295 000 

Bölüm toplamı 24 265 000 31 265 000 31 265 000 

Fenerler, radyofarlar ve kıyı 
emniyeti başka tesislerinin her 
türlü giderler?. 
Yükleme ve boşaltma giderleri 
Bina, fabrika, atelye, tersane, 
dok, kızak, rıhtım, iskele, fe
ner ve başka tesislerin yapma, 
onarma ve kamulaştırma gider
leri 
3980 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi gereğince kullanılan 
kredinin itfa ve faiz karşılığı 
ile Sosyete Şilepten devralman 
borç kargılığı 
Genel Muhasebe Kanununun 
48 nci maddesini ilgilendiren 
giderler 
Geri verilecek paralar 
Mahkeme harçları 
İrat getiren mülklerin vergi ve 
resimleri 

Bölüm toplamı 

180 000 160 000 160 000 
1 200 000 3 500 000 3 500 000 

3 000 000 3 000 000 3 000 000 

600 000 1 000 000 1 000 000 

5 000 
3 000 

3 000 

1 000 

15 000 
10 000 

8 000 

33 000 

15 000 
10 000 

8 000 

33 000 
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Ödeneğin çeşidi 

Mahkeme giderleri 
Faiz, acyolar ve akça farkları 

II - Geçici olanlar 
Sanat Okulu ve kurs giderleri 
Ücretler 
Başka giderler 

Bölüm toplamı 

1947 
yılı 

ödeneği 
Lira 

35 000 
80 000 

0 
30 000 
55 000 

85 000 

1948 yıl 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

35 000 
80 000 

0 
0 

90 000 

90 000 

ı ıçm 
Komisyonca 

kabul edilen 
Lira 

35 000 
80 000 

90 000 
0 
0 

0 

III - Çeşitli olanlar 
5074 sayılı Kanun gereğince gi
rişilecek yüklenmeler karşılığı 12 000 000 35 000 000 35 000 000 
Staj ve tahsil giderleri 
Yabancı memleketlerdeki öğ
rencilerin tahsil ve staj gider
leri 135 000 35 000 35 000 
Teknik Üniversite ve Tıp Fa
kültesinde okutturulacak öğ-
renci giderleri 
Yüksek Denizcilik Okulunda 
okutturulacak öğrenci giderleri 

Bölüm toplamı 

Yabancı uzmanlar ve tercü
manları 
Ücret 
Yolluk ve başka giderleri 

Bölüm toplamı 

12 000 

100 000 

247 000 

150 000 
50 000 

200 000 

12 000 

100 000 

147 000 

400 000 
50 000 

450 000 

12 000 

100 000 

147 000 

400 000 
50 000 

450 000 

Vazife sırasında ölen memur 
ve hizmetlilerin teçhiz ve tek
fin giderleriyle bunlardan ka
zaya uğrıyanlarm yiyecek, gi
yecek ve tedavileri için yapı
lacak yardım giderleri 10 000 10 000 10 000 
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B. M. 

27 

29 
30 

o l 

34 
35 
38 

Ödeneğin çeşidi 

Telif, tercüme, yayım ve abo
ne ücret ve giderleri 
Hastane ve revir giderleri 
Sigorta ücret ve giderleri 

)8 ve 4772 sayılı kanunlar 
gereğince ödemeler 
3137 sayılı Kanun gereğince 
Devlet Denizyolları ve Liman
lan şletme Genel Müdürlüğü 
Emekli Sandığına yapılacak 
ödemeler 
Kesenek 
Gider karşılığı 

Bölüm toplamı 

3530 sayılı Beden Terbiyesi 
Kanunu gereğince yapılacak 
işler 
Devlet Başkanlığı deniz taşıt
larının her türlü yaptırma, sa
tmalına ve işletme giderleriyle 
sigorta ücretleri 
Ücretler 
Her türlü giderler 

Bölüm toplamı 

Temsil giderleri 
Düşünülemiyen giderler 
Âmsterdam'da Uluslararası 
kurtarma ve kaza olduğunda 
ilk Yardım Kurulu Bürosuna 
ortaklık payı 

1947 
yılı 

ödeneği 
Lira 

15 000 
140 000 
80 000 

318 500 

750 000 
24 000 

774 000 

5 000 

100 

1948 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

15 000 
170 000 

1 000 000 

450 000 

15 000 
L70 000 

450 000 

920 789 
30 000 

950 78Î 

5 000 

200 

920 789 
30 000 

950 789 

5 000 

0 
289 000 
111 000 

400 000 

10 000 
6 000 

0 
0 

100 000 

100 000 

10 000 
6 000 

100 000 
0 
0 

0 

10 000 
6 000 

Üçüncü kısım toplaım 43 661 600 77 476 989 

200 

77 476 989 

( S. Sayısı : 17 ) 
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B. 

37 
38 
39 

M. Ödeneğin çeşidi 

Dördüncü hısım - Borçlar 

Geçen yıl borçları 
1942 - 1946 yılları borçları 
Satınalınan rıhtımların sözleş-

1947 
yılı 

ödeneği 
Lira 

40 000 
30 000 

1948 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

40 000 
30 000 

için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

40 000 
30 000 

meleri gereğince yıllık taksit 
ve obligasyon faizleriyle itfa 
karşılık ve giderleri 

40 3023 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesi gereğince Hazineye 
ödenecek ardiye ücretleri his
sesi 

41 3633 ve 5074 sayılı kanunlar 
gereğince çıkarılmış ve çıkarı
lacak olan bonoların faiz, acyo, 
itfa ve sair giderleri 

42 1715 sayılı Kanunun 8 nci mad
desi gereğince kâğıt para amor
tismanı 

60 000 

200 000 

60 000 

200 000 

60 000 

200 000 

1 000 000 2 500 000 2 500 000 

652 134 1 069 302 1 069 302 

Dördüncü kısım toplamı 1 982 134 3 899 302 3 899 302 

Beşinci hısım - Yardımlar 

43 İşçi kaza yardım sandıklarına 
yardım 3 500 3 500 3 500 

KISIMLAR TOPLAMI 
Birinci kısım toplamı 17 076 632 
İkinci kısım toplamı 3 541 574 
Üçüncü kısım toplamı 43 661 600 
Dördüncü kısım toplamı 1 982 134 
Beşinci kısım toplamı 3 500 

22 094 730 
4 925 000 

77 476 989 
3 899 302 

3 500 

22 094 730 
4 925 000 

77 476 989 
3 899 302 

3 500 

GENEL TOPLAM 66 265 440 108 399 521 108 399 521 
( S. Sayısı : 17 ) 



\I 

1 
2 

3 
4 
5 
6 
7 

B CETVELİ 

Gelirin çeşidi 

Birinci kısım 

Seferler gelirleri 
Muntazam posta seferleri 
İstanbul şehir hatları (Boğaz
içi, Yalova, Haliç D.) 
İzmir körfez hatları 
Şilepçilik 
Zuhurat seferleri 
Askerî taşımalar 
Van gölü taşımaları 

1947 
yılı 

tahminleri 
1947 

19 500 000 

6 600 000 
500 000 

9 750 000 
1 800 000 

50 000 
90 000 

1948 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

tahmin edilen tahmin edilen 
1948 yılı için 

23 920 000 

8 500 000 
500 000 

21 000 000 
610 000 
530 000 
90 000 

23 920 000 

8 500 000 
500 000 

21 000 000 
610 000 
530 000 
90 000 

Bölüm toplamı 38 290 000 55 150 000 55 

Kılavuzluk ve römorkörcülük 
gelirleri 
Gemi kurtarma geliri 

120 000 
250 000 

240 000 
385 000 

240 000 
365 000 

Birinci kısmı toplamı 38 660 000 55 755 000 55 755 000 

îkinci kısım 

Yükleme, boşaltma ve aktarma 
gelirleri 

1 Ticaret eşyası yükleme ve bo
şaltma ve'aktarma 4 250 000 6 200 000 6 200 000 

2 Kömür yükleme ve boşaltma ve 
aktarma 1 000 000 1 100 000 1 100 000 

3 Tatlı su verme işleri 250 000 405 000 405 000 
4 ihtivan hizmetler 1 500 000 700 000 700 000 

Bölüm toplamı 7 000 000 8 405 000 8 405 000 

( S. Sayısı : 17 ) 
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B. 

5 

6 
7 
8 

M 

1 
2 
3 
4 

Gelirin çeşidi 

Ambar, antrepo ve rıhtımlar 
gelirleri 
Ambar ve antrepo ardiyesi 
Hamallıklar 
Rıhtım resmi 
Palamar, şamandıra ücreti 

Bölüm toplamı 

Cankurtarma geliri 
Fenerler geliri 
İskeleler geliri 

îkinci kısım toplamı 

1947 
yılı 

tahminleri 
Lira 

3 500 000 
700 000 

1 700 000 
20 000 

5 920 000 

50 000 
200 000 
100 000 

13 270 000 

1948 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

tahmin edilen tahmin edilen 
Lira Lira 

4 280 000 
1 235 000 
6 350 000 

26 000 

11 891 000 

150 000 
650 000 
100 000 

21 196 000 

4 280 000 
1 235 000 
6 350 000 

26 000 

11 891 000 

150 000 
650 000 
100 000 

21 196 000 

Üçüncü kısım 
9 Fabrika, havuz ve atelyeler ge- sf"T 

lirleri 500 000 
10 Çeşitli gelirler 

1 Bina kiraları 100 000 
2 îaşe kârları 120 000 
3 Faiz ve akçe farkları 250 000 
4 Çeşitli gelirler 700 000 

Bölüm toplamı 1 170 000 

Üçüncü kısmı toplamı 1 670 000 

900 000 

100 000 
174 000 
75 000 
800 000 

1 149 000 

2 049 000 

900 000 

100 000 
174 000 
75 000 
800 000 

1 149 000 

2 049 000 

Dördüncü kısım 
11 Devlet Başkanı deniz taşıtları 

için genel bütçeden 400 000 400 000 400 000 

Beşinci kısım 
12 Geçen yıldan birikmiş gelir ar

tıkları 5 000 000 

GENEL TOPLAM 59 000 000 
( S. Sayısı : 17 ) 
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GENEL MÜDÜRLÜK MERKEZ KURULUSU 

D. Görevin çeşidi Sayı Aylık D. 

Genel Müdürlük 

1 Genel Müdür (Uzmanlık yeri
dir) 
2 Genel Müdür yardımcısı (Uz

manlık yeridir) 

Hukuk Müşavirliği 

2 Birinci hukuk müşaviri 
3 İkinci :» » 
4 Avukat 
5 » 
6 » 
7 » 
8 Kalem âmiri 

10 Memur 
11 » 

Genel Kâtiplik 

3 Genel kâtip 

Yazı İşleri Servisi : 
11 Memur 

Kayıt İşleri Servisi 
6 Kalem âmiri 
9 Memur 

10 » 

Yaym İşleri Servisi : 
6 Kalem âmiri 

Yönetim amirliği : 
8 Yönetim âmiri 

Ankara Bürosu : 
5 Şef 

1 875 

3 750 

Müşavirlik 

2 Müşavir (Biri uzmanlık yeridir) 2 750 

11 

750 
625 
550 
475 
400 
350 
300 
225 
200 

1 625 

1 200 

1 400 
1 250 

2 225 

1 400 

1 300 

1 475 

Görevin çeşidi Sayı Aylık 

12 Memur 

10 

Teftiş Kurulu 

3 Müdür 
4 Başmüfettiş 
5 1 nci sınıf müfettiş 
6 2 » » :» 
7 3 ncü » » 
9 Müfettiş yardımcısı 
8 Servis şefi 

13 

Genel Muhasebe Müdürlüğü 
2 Müdür 
4 Müdür yardımcısı 
3 İşletme muhasebe uzmanı (Uz

manlık yeridir) 

Malî Muhasebe ve İşletme Mu
hasebesi Servisleri : 

6 Şef 
7 » 
8 » 
7 Kalem âmiri 
8 Başmemnr 
9 Memur 

10 Memur 
11 i» 

Sorumlu Saymanlık Servisi : 
4 Sorumlu sayman 
8 Kalem âmiri 
9 Memur 

10 » 
12 » 
7 Başveznedar 
8 Veznedar 

35 

Zat ve Sicil tşleri Müdürlüğü 
4 Müdür 1 
5 » yardımcısı 1 

175 

1 
2 
2 
2 
2 
3 
1 

625 
550 
475 
400 
350 
250 
300 

750 
550 

625 

400 
350 
300 
350 
300 
250 
225 
200 

550 
300 
250 
225 
175 
350 
300 

550 
475 

( S. Sayısı : 17 ) 
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Sayı Aylık D. 

Kadro ve Tâyin îşleri Servisi 

7 Kalem âmiri 
10 Memur 
12 » 

Sicil îşleri Servisi: 

7 Kalem âmiri 
8 Baş memur 
9 Memur 

10 » 
11 » 
12 » 

350 
225 
175 

1 
1 
2 
3 
1 
2 

350 
300 
250 
225 
200 
175 

7 
9 

10 

Tahakkuk işleri Servisi: 

Kalem âmiri 
Memur 

Kâğıt Kayıt îşleri Servisi 

12 Memur 

23 

Tarife ve etil d Müdürlüğü 

3 Müdür 1 

350 
250 
225 

175 

"'TY iv 

625 

Görevin çeşidi Sayı Aylık 

10 Memur 
11 » 

Gereç Müdürlüğü 

3 Müdür 
4 Müdür yardımcısı 
5 Denetçi 

Yazı îşleri Servisi: 

6 Şef 
7 Kalem âmiri 
9 Memur 

10 » 

Ismarlama Servisi : 

4 Gereç uzmanı 
7 Başmemur 
9 Ismarlama memuru 
8 Savman 

19 

Alım ve satım ve yollama Servisi : 

8 Başmemur 1 

225 
200 

625 
550 
475 

1 
1 
2 
1 

400 
350 
250 
225 

550 
350 
250 
300 

^9 9: 

300 

4 

5 

10 

4 

4 

7 
8 
9 

10 

6 
9 

Tarife Servisi: 

Tarife uzmanı (uzmanlık yeri
dir.) 
Tarife uzmanı (uzmanlık yeri
dir.) 
Memur 
Etüd Servisi 
Mali etüdler uzmanı (uzman
lık yeridir.) 
Ekonomi etüdler uzmanı (uz
manlık yeridir.) 
Kalem âmiri 
Baş memur 
Memur 

» 

İstatistik Servisi: 

Şef 
Memur 

1 

1 
1 

1 

1 
1 
2 
1 
1 

1 
2 

550 

475 
225 

550 

550 
350 
300 
250 
225 

400 
250 

7 
12 

9 
10 

8 
12 

3 
4 

7 

Binalar ve Demirbaş Kıymetler 
Servisi : 

Kalem âmiri e 
Memur 

Merkez mağazası : 

Teslim alma memuru 
Sayman 

Matbaa : 

Başmemur 
Sayman 

Alım Satım Komisyonu 

Başkan 
Üye 
Kalem âmiri 

1 
1 

1 
3 

1 
1 

26 

1 
2 
1 

350 
175 

250 
225 

300 
175 

625 
550 
350 

( S. Sayısı : 17 ) 
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D. Görevin çeşidi Sayı Aylık 

12 Memur 
8 Satmalma ve piyasa memuru 
9 » » » 

Teslim Alma Kurulu 

Başkan 
6 Üye 
7 » 
9 Memur 

13 » 
8 Gümrükleme memuru 
9 Gümrükleme memuru 

13 » » yardımcısı 
4 Laboratııvar şefi (Kimyager) 
7 Kimyager 

~¥apı Müdürlüğü 

3 Müdür (Yüksek mühendis veya 
mimar) (Uzmanlık yeridir) 

4 Yüksek mühendis veya mimar 
(Uzmanlık yeridir) 

5 Yüksek mühendis veya mimar 
(Uzmanlık yeridir) 

6 Yüksek mühendis veya mimar 
(Uzmanlık yeridir) 

8 Yapı işleri memuru 
8 Kalem âmiri 

11 Memur 
10 Mutemet 

Yapı Atelyesi : 
9 Sayman 

10 Mutemet 
10 Memur 
11 » 
12 » 

1 
1 
3 

175 
300 
250 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

11 

475 
400 
350 
250 
150 
300 
250 
150 
550 
350 

D, Görevin çegidi Sayı Aylık 

1 625 

2 550 

3 475 

1 400 
1 300 
1 300 
3 200 
1 225 

1 250 
1 225 
2 225 
1 200 
1 175 

19 

Seferberlik Müdürlüğü 

5 Müdür 
7 Şef 
9 Memur 

12 Memur 

Sağlık Müdürlüğü 

4 Müair (Tabip) 
7 Tabip 

11 Sağlık memuru 
10 Memur 
13 » 

Hastane 

4 Baştabip 
5 Uzman tabip (Dahiliye şefi) 
5 » :» (Hariciye şefi) 

(Lâboratuvar şefi) 
(Röntgen) 
(Poliklinik şefi) 

» » (Göz) 
Diş tabibi 

8 Asistan tabip (Hariciye) 
8 » » (Dahiliye) 
9 Başhemşire (Diplomalı) 

10 
11 
(i 
7 
7 

10 
10 
0 

Hemşire » 
» » 

Başeczacı 
Eczacı 
Yönetim âmiri • 
Memur 
Mutemet 
Satmalma memuru 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

24 

Genel toplam 216 

475 
850 
250 
175 

1 550 
2 350 
1 200 
1 225 
1 150 

850 
475 
475 
475 
400 
400 
400 
350 
300 
300 
250 
225 
200 
400 
350 
350 
225 
225 
250 

( S. Sayısı : 17 ) 
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İŞLETMELER 

Sayı Aylık I D. 

Denw Hatları îşletme Müdürlüğü 

İşletme müdürü (Uzmanlık ye
ridir) 1 
İşletme müdürü yardımcısı 
(Uzmanlık yeridir) 

Denet Servisi : 
6 işletme denetçisi 
7 
8 

6 
8 

10 
12 

7 
8 

11 
12 

4 
8 
9 

10 
11 
12 

4 

5 

6 

7. 
9 

10 
12 

10 

» » 

Yazı İşleri Servisi : 
Şef 
Kalem âmiri 
Memur 

> 

Zatişleri Servisi : 
Şef 
Başmemur 
Memur 

> 

Gelir Deneti Servisi : 
Şef 
Başmemur 
Memur 

» 
> 

Yabancı Seferler Servis» 
Şef 

Hareket kısmı : 
Kalem âmiri 

İnceleme Kısmı : 
Kalem âmir 

Hesapişleri Kısmı : 
Kalem âmiri 
Memur 

^ 

Tercüme, Muhabere ve 
Kısmı : 
Memur 

1 
1 
3 
4 

1 
3 
6 
4 

11 
9 

750 

2 625 

1 
1 
2 

1 
1 
1 
4 

400 
350 
300 

400 
300 
225 
175 

350 
300 
200 
175 

550 
300 
250 
225 
200 
175 

550 

475 

400 

350 
250 
225 
175 

225 

Görevin çeşidi 

Yollama Servisi : 
5 Şef (Uzmanlık yeridir) 
7 Kalem âmiri 
9 Memur 

11 » 

8 
9 
10 
11 
12 

5 
7 
8 
10 
12 

9 
12 

9 
10 
11 
12 
13 
9 

6 
8 

6 
8 
9 
10 
10 
12 
13 
7 
9 
9 

Yük ve İskeleler Servisi 
Şef 
Memur 

Gereç Servisi : 
Şef 
Kalem âmiri 
Baş memur 
Memur 
Memur 

Ortaköy Kömür Deposu 
M emur 

» 
Yiyecek İşleri Servisi : 
Şef 
Baş memur 
Memur 

Sayman 

Muhasebe Servisi : 
Sorumlu sayman 

» » yardımcısı 
Muhasebe uzmanı (Uzmanlık 
yeridr) 
Şef 
Sayman 

» 
» 

Memur 
» 
» 

Baş veznedar 
Veznedar 
Mutemet 

Sayı Aylık 

1 475 
1 350 
3 250 
1 200 

1 300 
2 250 
1 225 
1 200 
2 175 

1 475 
1 350 
2 300 
2 225 
5 175 

250 
175 

550 
300 
250 
225 
200 
175 
150 
250 

400 
300 

625 
400 
300 
250 
225 
225 
175 
150 
350 
250 
250 

( S. Sayısı : 17 ) 
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4 
5 
4 
5 
5 
5 
8 
6 
8 

10 
11 
10 
7 
8 

4 
5 
8 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

5 
8 
9 

11 
12 

9 
12 

12 
13 

9 
10 

2 
3 

Görevin çeşidi 

Enspektörlük Servisi : 
Güverte baş enspektörü 

» enspektörü 
Makine baş enspektörü 

» enspektörü 
Telsiz ve elektrik enspektörü 
Kamara baş enspektörü 

» enspektörü 
Kalem âmiri 
Baş memur 
Memur 

» 
Mutemet 
Devriçark âmiri 
Devriçark âmiri yardımcısı 

İstanbul Acentalıği: 

Acenta 
Şef 
Baş memur 
Sayman 
Veznedar 
Memur 

» 
•» 
» 

İzmir Acentalığı: 
Acenta 
Baş memur 
Memur 

» 
» 

Çamaşır Atelyesi : 
Şef 
Memur 

Tophane Atelyesi : 
Memur 

» 

Telsiz İstasyonu: 

Telsiz telgraf ııımuru 
» » » 

Gemi adamları : 
Kaptan 

» 

Sayı 

1 
3 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
5 
8 
2 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

10 
5 

18 
3 

1 
1 
1 
2 
4 

1 
1 

1 
1 

2 
2 

1 
11 

( 
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Aylık 

550 
475 
550 
475 
475 
475 
300 
400 
300 
225 
200 
225 
350 
300 

550 
400 
300 
350 
300 
250 
225 
200 
175 

475 
300 
250 
200 
175 

250 
175 

175 
150 

250 
225 

750 
625 

S. Say 

i D-
4 
5 
6 
8 
9 

10 
11 
6 
7 
8 
7 
9 

10 
3 
4 
5 
6 
6 
7 
8 
7 
9 

10 
11 
5 
6 
7 

10 
8 
9 

10 
12 
13 

9 
10 
11 

2 

3 

4 

Görevin çeşidi 

Kaptan 
^ 
> 
> 
> 
> 
» 

Birinci zabit 
» » 
» > 

Güverte zabiti 
» » 
» » 

Baş makinist 
» » 

Başmakinist 
» 

İkinci makinist 
» » 
» » 

Makine zabiti 
» » 
» » 
» » 

Gemi tabibi 
» » 
» » 

Gemi sağlık memuru 
Gemi kâtibi 
Gemi kâtibi 

» » 
» » yardımcısı 
» » » 

Telsiz telgraf memuru 
» » » 
» » » 

Sayı 

16 
16 
12 
1 
1 
1 
1 
5 

27 
24 
10 
42 
35 
12 
16 
16 
14 
5 

29 
24 

7 
35 
46 
10 

6 
8 
7 

22 
14 
13 
12 
60 

104 
32 
32 

3 

946 

Şehir Hatları İşletme Müdürlüğü 

İşletme müdürü (Uzmanlık ye
ridir) 

» » yardımcısı (Uz
manlık yeridir) 

» » yardımcısı (Uz
manlık yeridir) 

ısı : 17 ) 

1 

1 

1 

Aylık 

550 
475 
400 
300 
250 
225 
200 
400 
350 
300 
350 
250 
225 
625 
550 
475 
400 
400 
350 
300 
350 
250 
225 
200 
475 
400 
350 
225 
300 
250 
225 
175 
150 
250 
225 
200 

750 

625 

550 



1). 

7 
8 
9 

10 

8 
9 

6 
8 

10 
11 

7 
8 

10 
11 
12 
13 

6 
: 7 
8 
9 

11 

7 
9 

10 
11 
10 

6 
7 
8 
9 

10 
13 
9 

10 

5 
6 

Görevin çeşidi 

Denet servisi: 
İşletme denetçisi 

» » 
» y> 

» » 

Yazı işleri servisi. 
Başmemur 
Memur 

Zatişleri servisi 
Şef 
Başmemur 
Memur 

» 

Gelir Deneti Servisi : 
Şef 
Başmemur 
Memur 

» 
» 
» 

Yollama Servisi : 
Şef 
Kalem âmiri 
Başmemur 
Memur 

» 

Gereç Servisi : 
Şef 
Memur 

!» 
» 

Satınalma memuru 

Muhasebe Servisi : 

Sorumlu sayman 
Şef 
Sayman 
Memur 

» 
» 

Veznedar 
Mutemet 

Enspektörlük Servisi : 
Enspektör 

» 

Sayı 

1 
• ) 

2 
1 

1 
İ 

1 
2 
1 
2 

1 
1 
7 
7 
6 

22 

1 
1 
1 
o o 
1 

1 
2 
1 
2 
1 

1 
1 
3 
2 
3 
1 
2 
1 

1 
2 

— ö 
Aylık 

350 
300 
250 
225 

300 
225 

400 
300 
225 
200 

350 
300 
225 
200 
175 
150 

400 
350 
300 
250 
200 

350 
250 
225 
200 
225 

400 
350 
300 
250 
225 
150 
250 
225 

475 
400 

ı — 
D. 

9 
13 

5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

7 
8 
9 

12 
13 
12 
13 
9 

10 
11 
12 
12 
13 
12 
12 
10 
11 
12 
13 
11 
12 
13 
13 
11 
12 

Görevin çeşidi 

Memur 
» 

Gemi Adamları : 

Kaptan 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Başmakinist 
» 
» 

Başmakinist 
ikinci makinist 

» » 
Makine zabiti 

» » 

İskele ve Vapur Memurları 
Servisi : 
Şef 
Başmemur 
Memur 

» 
» 

Mutemet 
» 

İskele başmemuru 
» » 
» ,» 
» » 
» memuru 
» » 

Abonman vesika memuru 
!» gişe memuru 

Gişe memuru 
» :» 
» » 
» > 

Yük :» 
» » 
» » 

Mevki hesap memuru 
;» memuru 
> » 

Sayı 

1 
1 

4 
16 
18 
13 
13 
20 
12 
1 
4 

13 
' 24 

20 
28 
29 
11 

1 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
4 
4 
9 
6 

13 
2 
2 
2 

32 
37 
32 
2 

14 
12 
2 
5 

15 

Aylık 

250 
150 

475 
400 
350 
300 
250 
225 
200 
175 
475 
400 
350 
300 
250 
225 
200 
175 

350 
300 
250 
175 
150 
175 
150 
250 
225 
200 
175 
175 
150 
175 
175 
225 
200 
175 
150 
200 
175 
150 
150 
200 
175 

( S. Sayan : 17 ) 
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13 
11 
12 
13 
12 
13 

3 

6 

6 
7 
8 

i) 
11 

7 
9 

10 
11 

6 
7 
8 
9 

10 
11 

6 
7 
8 
9 

10 
11 

6 
10 

9 

Görevin çeşidi 

Mevki memuru 
Kapı » 

;» » 
» » 

Torba » 
:» » 

Sayı 

58 
38 
23 

110 
1 
2 

727 

İstanbul Liman İşletme Müdürlüğü 

İşletme müdürü (Uzmanlık 
yeridir) 
işletme müdürü yardımcısı 

Denet Servisi : 
İşletme denetçisi 

» » 
» » 

Yazı İşleri Servisi : 
Kalem âmiri 
Memur 

Zatisi eri Servisi : 
Şef 
Memur 

» 
•» 

Gelir Deneti Servisi : 
Şef 
Kalem âmiri 
Memur 

> 
> 
» 

Gelir Toplama Servisi : 
Şef 
Kalem âmiri 
Başmemur 
Memur 

» 
'» 

Gereç, Servisi : 
Şef 
Memur 
Satmalma memuru 

1 
1 

1 
2 
2 

1 
1 

1 
2 
3 
1 

1 
3 
4 
1 
1 
4 

1 
1 
2 
8 
9 
5 

1 
1 
1 

— 38 ~ 
Aylık 

150 
200 
175 
150 
175 
150 

625 
400 

400 
350 
300 

250 
200 

350 
250 
225 
200 

400 
350 
300 
250 
225 
200 

400 
350 
300 
250 
225 
200 

400 
225 
250 

D. 

7 
10 
11 
10-

5 
7 
8 
9 

10 
7 
9 

5 
8 

10 
11 
7 
8 
9 

.7 
8 
9 
9 

10 
11 
12 

5 
7 
7 
9 
8 
9 

10 

i ıo 
! n 

6 
7 
9 

10 
11 

Görevin çeşidi 

Yiyecek İşleri Serviii : 
Şef 
Memur 

!» 
Satmalma memuru 

Muhasebe Servisi : 
Sorumlu sayman 
Başsayman 
Sayman 
Memur 

» 
Başveznedar 
Veznedar 

Yükleme - Boşaltma Sertigi : 

Şef 
Kalem âmiri 
Memur 

» 
Deniz baş puvantörtt 

» » » 
» > > 

Kara » > 
» » > 
> » » 

Puvantör 
> 
» 
» 

Ambarlama Servili : 
Şef 

» yardımcısı 
Enspektör 
Memur 
Ambarlama baş memuru 

» » » 
» » » 
» memuru 
» » 

Manifesto Servisi : 
Şef 
Kalem âmiri 
Memur 

» 
» 

Sayı 

1 
2 
1 
1 

1 
1 
o 

3 
1 
1 
2 

1 
1 
2 
7 
5 
6 
9 
1 
1 
2 
6 

10 
62 

2 

1 
1 
1 
1 
3 

14 
3 
8 

91 

1 
1 
2 
5 
7 

Aylık 

350 
225 
200 
225 

475 
350 
300 
250 
225 
350 
250 

47i 
300 
225 
200 
350 
300 
250 
350 
300 
250 
250 
225 
200 
175 

475 
350 
350 
250 
300 
250 
225 
225 
200 

400 
350 
250 
225 
200 

( S. Sayiii : 17 ) 
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Sayı Aylık I D. Görevin çeşidi 

9 
10 
11 

9 
11 

7 
8 
9 

10 
11 

7 
7 
8 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
10 

5 
8 
8 

1© 

Su ve Kömür Servisi 
Şef 
Memur 

6 
9 

10 » 
11 » 
12 » 
10 Puvantör 

Salonlar 
6 Şef 
9 Memur 

11 > 

ve Rıhtımlar Servisi 

Taşıtlar Servisi : 
Baş enspektör (Şef) 
Şef yardımcısı 
Enspektör 

> 
Kalem âmiri 
Baş memur 
Memur 

Devriçark memuru 

Güverte formeni 
Makine » 
Kaptan 

•» 
» 

Birinci zabit 
Baş makinist 
îkinei > 
Makine zabiti 

Telsiz telgraf memuru 
Kılavuzluk ve Römorköreülük 
Servisi : 
Şef 
Kalem âmiri 
Memur 

1 
1 
1 
1 
1 
5 
3 
5 
4 
1 
1 
2 
2 
4 

15 
9 

16 
24 
37 
1 
1 
1 

15 
16 
1.0 
23 
21 
18 
1 

400 
250 
225 
200 
175 
225 

1 400 
1 250 
2 200 

550 
400 
475 
400 
350 
300 
250 
225 
200 
250 
200 
300 
300 
400 
350 
300 
250 
225 
200 
350 
350 
300 
400 
350 
300 
250 
225 
200 
225 

1 475 
1 300 
1 250 
2 225 

5 Baş kılavuz kaptan 
5 Kılavuz kaptan 
6 » » 
7 » » 
8 » » 
9 > » 

11 Kaptan 
11 Makine zabiti 

630 

Kıyı Emniyeti İşletme Müdürlüğü 

İşletme müdürü (Uzmanlık ye
ridir) 1 

Sayı 

3 
3 
12 
9 
9 
1 
2 
1 

Aylık 

475 
475 
400 
350 
300 
250 
200 
200 

Muhasebe servisi : 
G Sorumlu sayman 

10 Sayman 
8 Veznedar 

Zatişleri servisi : 
7 Şef 
9 Memur 

10 » 
11 » 
12 > 

Gereç servisi : 
9 Memur 

Gelir toplama servisi 
6 Şef 
8 Memur 
9 » 

11 » 

Fenerler servisi : 
5 Şef 

11. Memur 

Cankurtarma servisi 
6 Şef 

11 Memur 
6 Bölge âmiri 
8 Tabip 

10 Sağlık memuru 
11 » > 

EnspektÖrlük servisi 
fî Enspektör 

625 

400 
225 
300 

350 
250 
225 
200 
175 

250 

1 
1 
2 
2 

1 
1 

1 
3 
2 
2 
1 
1 

400 
300 
250 
200 

475 
200 

400 
200 
400 
300 
225 
200 

475 

( S. Sayısı : 17 ) 
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4 Radyofar uzmanı 

6 
8 
9 
8 

9 
10 
4 
5 
7 
8 
7 
5 
6 
8 
8 
9 

10 
9 

10 

1 550 

30 

Gemi Kurtarma İşletme Müdürlüğü 

işletme müdürü (uzmanlık yeri
dir). 
Sorumlu sayman 
Sayman 

Veznedar (mutemetlik de yapa
caktır). 
Memur 
istasyon memuru 
Kaptan 
Kaptan 
Birinci zabit 

» » 
Güverte zabiti 
Başmakinist 

» 
ikinci makinist 
Makine zabiti 

» » 
» » 

Telsiz telgraf memuru 
» » » 

550 
i-fv 
300 
250 

300 
250 
225 
550 
475 
350 
300 
350 
475 
400 
300 
300 
250 
225 
250 
225 

Görevin çeşidi Sayı Aylık 

47 

Haliç Fabrika ve Havuzlan İşletme Müdürlüğ 

2 işletme müdürü (yüksek mü
hendis) (uzmanlık yeridir) 1 

4 işletme müdür yardımcısı 1 
4 Yüksek mühendis (uzmanlık 

yeridir) 2 
Kalem âmiri 1 

750 
550 

8 
550 
300 

Gemi yapı işletme başmühendisliği: 
Başmühendis (uzmanlık yeridir) 1 625 
Atelye işleri yüksek mühendisi 1 475 
Atelye mühendisi 1 400 
Deniz montaj yüksek mühendisi 1 400 
Deniz montaj mühendisi 1 400 
Ağaç işleri yüksek mühendisi 1 400 
Ağaç işleri mühendisi 1 400 
Havuz kaptanı 1 350 

6 
9 

o o 

fi 
6 
(i 
5 

Kaptan 
Makine zabiti 

Makine işletme başmühendisliği: 
Makine işletme başmühendisi 
(Uzmanlık yeridir) 
Montaj yüksek mühendisi 
Montaj mühendisi 
Atelye yüksek mühendisi 
Teknik kimyager (yüksek mü
hendis) 

1 
1 

1 
2 
1 
'.) 

1 

250 
250 

625 
400 
400 
400 

475 
8 Boşaltma ve kompresör ma 

kinişti 

6 
7 
8 
9 
9 

10 
11 

800 

Konstrüksyon Bürosu Baş Mühendisliği: 
3 Baş mühendis (uzmanlık yeri

dir.) * 1 625 
6 Gemi yapı yüksek mühendisi 2 400 

Elektrik işletme Baş Mühendisliği: 

3 Baş mühendis (uzmanlık yeri
dir.) 

6 Atelye yüksek mühendisi 
6 Montaj yüksek mühendisi 

Teknik Büro: 
6 Keşif ve akort mühendisi (bi

ri gemi yapı yüksek mühendi
si, veya mühendisi diğeri ma
kine yüksek mühendis veya 
mühendisi) 2 400 

1 
2 
2 

625 
400 
400 

Muamelât, Tahakkuk ve Yazı 
işleri Servisi: 
Şef 
Kalem âmiri 

» » 
Baş memur 
Memur 

Muhasebe Servisi: 

5 Sorumlu sayman 
6 Kalem âmiri 
8 Sayman 
9 » 

11 Memur 
8 Veznedar 

400 
350 
300 
250 
250 
225 
200 

1 
1 
3 
3 
7 
1 

475 
400 
300 
250 
200 
300 

( S. Sayısı : 17 ) 
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Gereç Servisi : 
(i Şef 
7 » yardımcısı 
9 Teslimalma m eni u ru 
9 Sayman 

11 Memur 
12 » 

Yiyecek İşleri Servisi : 
7 Şef 
9 Memur 

11 » 

Sağlık Servisi 
Tabip 
Diş tabibi 
Eczacı 

11 Sağlık memuru 

Orta Sanat Okulu : 
8 Müdür 

10 Öğretmen 

Camialtı Atelyesi Başmühendis
liği : 

3 Başmühendis (Uzmanlık yeri
dir) 

5 Gemi yapı işletme şefi (Yüksek 
mühendis) 

(i Demir aksamı işleri mühendisi 
(Gemi yapı mühendisi) 

6 Ağaç aksamı işleri mühendisi 
(Gemi yapı mühendisi) 

(i Makine ve elektrik işletme şefi 
(Yüksek mühendis) 

fi Fabrika ve atelye yüksek mü
hendisi 

8 Gemi yapı formeni 
8 Makine formeni 

10 Kaptan 
8 Başmemnr 
9 Memur 

10 Mutemet 
9 Tahakkuk başpuvantÖrü 
7 Tabip 

12 Sağlık memuru 

1 400 
1 350 
2 250 
1 250 
3 200 
2 175 

llasköy Atelyesi Başmühendisliği: 
3 Başmühendis (uzmanlık 

yeridir) 1 

350 
250 
200 

350 
300 
300 
200 

300 
225 

1 625 

1 475 

1 400 

400 

400 

400 
300 
300 
225 
300 
250 
225 
250 
350 
175 

625 

G 

(i 
G 
9 
9 
8 
S 
9 

10 

12 

Gemi yapı işletme şefi (Yük 
sek mühendis) 
Makine deniz formeni 
Elektirik formeni 
Kaptan 
Makine zabiti 
Gereç âmiri 
Baş memur 
Memur 
Mutemet 
Tahakkuk baş puvantörü 
Tabip 
Sa§bk memuru 

Sayı Aylık 

1 400 
1 400 
1 400 
1 250 
1 250 
1 300 
1 300 
1 250 
1 225 
1 250 
1 300 
1 175 

108 

İstinye Fabrika re Dokları İşletme 
M-i'ulürlüyü 

İşletme müdürü (Yüksek mü
hendis) (Uzmanlık yeridir) 1 G25 
Yüksek mühendis (Uzmanlık 

yeridir). 1 550 

Gemi Yapı İşletme Başmühen
disliği 
Başmühendis (Uzamnlık yeri
dir) • 1 625 
Gemi yapı atelyesi yüksek mü-
heidisi 1 400 
Ağaeişleri yüksek mühendisi 1 400 
Havuzlama ve montaj yüksek 
mühendisi 1 400 
Makine ve Elektrik İşletme 
Başmühendisliği : 
Başmühendis (Uzmanlık yeri-
ridir) 
Atelye yüksek mühendisi 
Montaj yüksek mühendisi 
Elektrik yüksek mühendisi 

Konstrüksyon Bürosu Başmü
hendisliği : 
Başmühendis (Uzmanlık yeri
dir) 
Yüksek mühendis 
Mühendis 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

625 
400 
400 
400 

625 
400 
400 

Havuzlama ve Kızaklama İşleri 
Dok kaptanı 300 

( S. Sayısı : 17 ) 



D. Görevin çeşidi 

8 » pilotu ve römorkör kaptan 
10 » makinisti 
11 » vardiya makinisti 
10 Makine zabiti 

İşletmeler bürosu : 
8 Kalem âmiri 

Muamelât, Tahakkuk ve yazı 
İşleri Servisi : 

6 Şef 
7 Kaleni âmiri 
8 » :» 

10 Memur 

Muhasebe Servisi 
6 Sorumlu sayman 
8 Sayman 

10 Memur 
8 Veznedar 

Gereç servisi : 
7 Şef 
9 Sayman 

11 » yardımcısı 
12 » » 

Sağlık Servisi : 
7 Tabip 

11 Sağlık memuru 

3 Şilepçilik işletme müdürü (Uz
manlık yeridir) 

Genel toplam 

izmir işletme Müdürlüği 

2 İşletme müdürü (Uzmanlık 
yeridir) 

Yazı ve Zatişleri Servisi : 
7 Kalem âmiri 
9 Memur 

10 » 
11 > 

Muhasebe Servisi r 
4 Sorumlu sayman 

Sayı . 

ı 1 
1 
2 
1 

1 

1 
1 
1 
2 

1 
1 
2 
1 

1 
1 
1 
1 

1 
1 

36 

1 

2525 
== = 

f. 

1 

1 
1 
1 
1 

1 

- 4 2 — 
Aylık 

300 
225 
200 1 
225 İ 

j 

300 I 

l 

400 
350 
300 
225 

400 
300 
225 
300 

350 
250 
200 
175 

350 
200 

625 

750 

350 
250 
225 
200 

550 

D. Görevin çeşidi 

7 Baş sayman 
9 Memur 

10 » 
8 Veznedar 

Gereç servisi : 
7 Kalem âmiri 

12 Memur 

Gelir Deneti Servisi : 
7 Kalem âmiri 
9 Memur 

10 » 
11 » 

Sayı . 

1 
2 
3 
o 

1 
1 

1 
1 
1 
1 

Körfez Vapurları işletme Servisi: 
5 Şef 
7 Güverte enspektörü 
7 Makine » 

Gemi Adamları Kısmı : 
8 Kaptan 
9 :» 
7 Makine zabiti 
8 » » 
9 » » 

10 » » 
11 Gemi kâtibi 

Yollama kısmı : 
9 Baş memur 

10 Memur 
10 Gişe memuru 
11 » » 
12 » » 
12 Mevki memuru 
13 > > 
12 Yük memuru 

Liman İşletme Servisi : 
5 Şef 
6 Enspektör 

Tahakkuk ve muamelât kısmı: 
7 Kalem âmiri 
9 Memur 

10 » 

Yükleme, boşaltma kısmı: 
7 Kalem âmiri 

1 11 Memur 

1 
1 
1 

3 
5 
1 
2 
7 
1 
1 

3 
1 
1 
3 

11 
2 

11 
2 

1 
1 

1 
4 
1 

1 
1 

Aylık 

350 
250 
225 
300 

350 
175 

350 
250 
225 
200 

475 
350 
350 

300 
250 
350 
300 
250 
225 
200 

250 
225 
225 
200 
175 
175 
150 
175 

475 
400 

350 
250 
225 

350 
200 

( S. Sayısı: 17 ) 
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9 
8 
9 

10 
11 

(i 
9 
9 

10 
11 
11 

8 
9 

.11 
12 
9 

10 
9 

10 

Görevin eeşidi 

Çamaltı tuzla memuru 
Başpuvantör 

2> 

Puvantüi-
» 

Ambarlama kısmı: 
Kalem âmiri 
Ambarlama başmemuru 

» memuru 
» » 
•» » 

Salon memura 

Taşıtlar ve işçiler kısmı : 
Kalem âmiri 
Başmemur 
Memur 

» 
Kaptan 

» 
Makine zabiti 
Makine » 

Sayı 

1 
2 
4 
5 
5 

1 
2 
2 
1 
5 
2 

1 
1 
>> 
1 
8 
2 
9 
4 

— 43 — 
Aylık 

250 
300 
250 
225 
200 

400 
250 
250 
225 
200 
200 

300 
250 
200 
175 
250 
225 
250 
225 

J). 

6 
10 
11 
12 

10 

7 
8 
9 

11 
12 
10 
11 
12 
13 

i 
i 
1 

Görevin çeşidi 

Muhasebe servisi: 
Sorumlu sayman 
Memur 
Veznedar 
Mutemet 

Gereç servisi: 
Memur 

İşletme servisi: 
Şef 
Kalem amiri 
Memur 

» 
» 

Başpuvantör 
Pııvantör 

» 
» 

Sayı 

1 
1 
1 
1 

1 

1 
1 
4 
2 
5 
4 
2 
2 
o O 

32 

Aylık 

400 
225 
200 
175 

225 

350 
300 
250 
200 
175 
225 
200 
175 
150 

Kılavuzluk kısmi: 
7 Kılavuz kaptan 

Atelye: 
9 Sayman 

11 » 
9 Memur 

10 » 
9 Tabip 

Sağlık servisi: 
9 Tabip 

Trabzon İşletme Müdürlüğü 

4 İşletme müdürü (Uzmanlık ye
ridir) 1 

9 Tabip 1 

Yazı işleri servisi: 
10 Memur 1 

Van İşlatmc Müdürlüğü 

9 

1 
1 
2 
1 
1 

1 

154 

350 

250 
200 
250 
225 
250 

250 

• 1 

6 
9 

10 
11 

7 

İşletme müdürü (uzmanlık ye
ridir) 

Muhasebe servisi: 
Sorumlu sayman 
Sayman 
Memur 
Veznedar 

Gereç servisi: 
Şef 

Yiyecek işleri servisi: 

1 

1 
1 
1 
1 

1 

625 

400 
250 
225 
200 

350 

550 
250 

225 

s 

5 

6 
12 

8 

Kalem âmiri 

Sağlık servisi: 
Tabip 

İşletme servisi: 
Baş enspektör 
Memur 
Kaptan 

1 300 

1 475 

1 400 
1 175 
6 300 

( S. Sayısı : 17 ) 



D. Görevin çeşidi 

10 Kaptan 
8 Makine zabiti 
9 » » 

10 » » 
10 Gemi kâtibi 
11 Gemi kâtibi 
12 » » 

- 4 4 -
Sayı Aylık I D. 

225 
300 
250 
225 
225 
200 
175 

Görevin çeşidi 

11 Telsiz telgraf memuru 

Sayı Aylık 

36 

Genel toplam 222 

;C) cetveli genel toplamı 2963 

200 

Savarana Yatı : 
3 Kaptan 
6 1 nei zabit 
7 Güverte zabiti 
9 » » 
5 Tabip 
3 Başmakinist 
6 2 nei makinist 
7 Makine zabiti 
9 » » 
3 Elektrik mühendisi 
9 Telsiz telgraf memuru 

Ertuğrul Yatı : 
4 Kaptan 
7 1 nei zabit 

#fi 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

2 

:ı 
2 

1 
1 

'ÂNIN. 

625 
400 
350 
250 
475 
625 
400 
350 
250 
625 
250 

550 
350 

1 AİT DENİZ TAŞITLARI 

8 
5 
7 
8 

10 

7 
7 
9 

7 
7 
9 

Güverte zabiti 
Başmakinist 
2 nei makinist 
Makine zabiti 
Telsiz telgraf memuru 

Acar Motörü : 
Kaptan 
Makine zabiti 

» » 

Sakarya Motörü : 
Kaptan 
Makine zabiti 

» • » 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

300 
475 
350 
300 
225 

350 
350 
250 

350 
350 
250 

27 

( S. Sayısı : 17" } 
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D - CETVELİ 
GENEL MÜDÜRLÜK MERKEZ KURULUSU 

Görevin çeşidi 

Müşavirlik 

Ressam ve grai'iker 
Piş memuru 
Daktilo 

11 ukuk Müşavirliği 

Takip memuru 
;» » 

] )aktilo 

Sayj Ücret 

1 
1 
1 

200 
200 
130 

175 
150 
175 
130 

Görevin çeşidi 

Bahçıvan 
» 

Elektrik ve telefon işleri baş tek
nisyeni 
Elektrikçi 
Telefon santralcisi 

Teftiş Kurulu 

Daktilo 

csuyı Ücret 

1 
1 

1 
1 
2 
3 

135 

130 
100 

250 
200 
150 
130 

2 175 

2 

Genel Kâtiplik 

Fazı İşleri Servisi : 
Daktilo (Yabancı dil bilen) 
Toreümeci 
Piş memuru 

» » 
Daktilo 

Kayıt İşleri Servisi : 
Yollama memuru 
Dağıtma » 

Yayın İşleri Servisi : 
Piş memura 
Daktilo 

Yönetim Amirliği : 
Yönetim memuru 
Başodacı 

:» yardımcısı 
Odacı 

> 
Ankara Bürosu odacısı 
Bekçi 
Kapıcı 
Asansörcü 
Kaloriferci 
Temizleydi 

1 
1 
1 

39 
36 

1 

400 j 
300 ' 
800 ; 
225 | 
150 : 

ı 
150 ; 
150 ; 

i 

I 
200 | 
150 t 

200 
150 
130 
120 
100 
120 

10 120 
8 120 

120 
120 

10 100 

Genel Muhasebe Müdürlüğü 

jVI-ıli Muhasebe ve İşletme Muha
sebesi Servisleri: 
Fiş memuru 
Dakt-'Jo 

Dağıtma memuru 

Sorumla Saymanlık Servisi: 
Fiş memuru 
Tahsildar 

Daktilo 

1 
1 
1 
2 

1 
1 
1 
1 

200 
175 
125 
100 

250 
175 
150 
150 

9 

Zat ve Sicil İşleri Müdürlüyü 

Kadro ve Tayin İşleri Servisi: 
Tahkik memuru 
Fiş memuru 

Sicil İşleri Servisi: 
Dosyacı 

Tahakkuk İşleri Servisi : 

Tahkik memuru 
Fiş memuru 

1 300 
1 200 

1. 130 

1 300 
1 175 

( S. Sayısı : 17 ) 
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Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Kâğıt Kayıt İşleri Servisi 
Daktilo 

Tarife ve etüd Müdürlüğü 

İstatistik Servisi : 
iiessam ve grafiker 
Hollerit servisi : 
Başmekanograf 
Mekanograf 

> 
» 
» 

Daktilo 

Alım Satım ve Yollama Servisi 
Fiş memuru 

Merkez Mağazası : 
Ambar başmemuru 
Fiş memuru 
Reyyon memuru 
Şoför 
Hademe 
Bekçi 

» 

Matbaa : 
Başmatbaacı 

Alım Satım Komisyonu 
Daktilo 

1 
1 
4 
2 
7 
3 

20 

22 

175 
150 

200 

270 
200 
175 
150 
130 
130 

Gereç Müdürlüğü 

Yazı İşlevi Servisi 
Fiş memuru 
Daktilo 

İsmarlama Servisi : 
Tereümeci 

1 
1 
1 . 

3 

175 
150 
130 

350 

175 

300 
200 
200 
175 
100 
100 
90 

300 

150 

Görevin çeşidi 

Teslimalma Kurulu 

Takip memuru 
Daktilo 
Uzman işçi 
Lâboratuvar kalfası 

» temizleyicisi 

Yapı Müdürlüğü 

Daktilo 
» 

Gereççi 
Fennî tesisatçı 

» •» 

» •» 

Ressam ve grafiker 
» •» 

Sürveyyan 
Jaloncu 

Yapı Atelyesi : 
Atelye teknisyeni 
Ustabaşı 
Fotoğrafçı ve plân teksireisi 
Projetör 
Fiş memuru 
Ambar memuru 
Kapıcı 
Bekçi 

Sayı Ücret 

Seferberlik Müdürlüğü 

Daktilo 

Sağlık Müdürlüğü 

Daktilo 

Hastane 
Fiş memuru 
Ambar memuru 

1 
1 
3 
1 
1 

150 
150 
250 
200 
100 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 

29 

150 
130 
175 
300 
250 
225 
250 
225 
150 
130 

300 
225 
175 
175 
225 
150 
130 
130 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

130 

130 

200 
175 

( S. Sayısı : 17 ) 



Görevin çeşidi 
— 47 — 

Savı Ücret 

Dağıtma memuru 
Daktilo 

» 
Karantinacı 
Laborant 
Eczacı kalfası 

» » 
» » 

Pansımancı 
» 

Hastabakıcı 
> 

Etüvcü ve kaloriferci 
Çamaşır depocusu 
Terzi 
Berber 
Hamamcı 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Aşçı 
» 
,» yamağı 

130 
175 
150 
150 

200 I Odacı 
175 I » 

Hademe 
» 
» 

Bekçi 
Kapıcı 

150 
150 
130 
130 
115 
130 
130 
130 
150 
115 

Genel toplam 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
R 
4 
2 
1 
1 

45 

287 

200 
150 
115 
100 
115 
100 
100 
90 
75 
130 
100 

ISLETMELER 

Deniz Hatları İşletme Müdürlüğü 

Denet servisi: 
Daktilo 1 150 

Yazı işleri servisi: 
Tercümeci daktilo (Yabancı dil 
bilen) 1 300 
Daktilo 1 150 
Dağıtma memuru 1 150 

Zatişleri servisi: 
Daktilo 1 150 

Gelir deneti servisi: 
Daktilo , 2 100 

Yabancı seferler sen-isi hareket 
kısmi: 

Fiş memuru 2 

Kambiyo, takip ve muamelât kısmı: 
Baştakipçi 1 
Fiş memuru 1 

İnceleme kısmı: 
Baş inceleyici 1 
İnceleyici 1 

» 2 
» 2 

200 

210 
175 

210 
185 
175 
150 

! Tercüme, muhabere ve evrak kısmi: 
j Baş tercümeci 
i Fiş memuru 
j Tercümeci daktilo (Yabancı dil 

bilen) 
Tercümeci daktilo (Yabancı dil 
bilen) 

Yollama servisi: 
Daktilo 

Yük ve iskeleler Servisi : 
Daktilo 
Gereç servisi : 
Daktilo 
Bekçi 

Ortaköy Kömür Deposu : 
Bekçi 

Yiyecekişleri Servisi : 
Başkantinei 
Daktilo 

Muhasebe Servisi : 
Fiş memuru 
Daktilo 

1 
1 

1 

1 

1 
1 

350 
160 

300 

250 

lüo' 
150 

2 150 

1 
2 

2 
1 

1 
1 

1 
1 
1 

150 
120 

120 
100 

250 
150 

175 
175 
150 

( S. Sayısı : 17 ) 
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Görevin çeşidi 

Enspektörlük Servisi : 
Daktilo 

istanbul Acentalığı : 
Tercümeei 
Daktilo 
Dağıtma memuru 

İzmir Acentalığı : 

Tercümeei daktilo (Yabancı dil-
bilen) 
Daktilo 
Odacı 
Bekçi 

Çamaşır Atelyesi : 
Şoför 
Çamaşır kurutucusu 
Ambarcı 

Tophane Atelyesi : 
Atelyo teknisyeni 
Ustabaşı 
Ambarcı 

Telsiz İstasyonu : 
Dağıtma memuru 

Gemi adamları : 
Motor kaptanı 
(virverto lostromosu 

» » 
» » 

Dümenci 
» 
» 
» 

Usta gemici 
» 
» 

Gemici 
» 
» 
» 

Gemici 
Marangoz 

» 
» 

Mavnacı 
» 

Sayı 

4 

2 
2 
1 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 

2 
15 
25 
17 
50 
40 
* _ > • ' 

44 
50 

, î>'-
DS 
fr. 

20 
125 
70 

116 
10 
10 
15 
2 
2 

tîcı-ct ! 

150 

275 
150 
150 

210 
150 
100 
100 

175 
130 
130 

270 
200 
150 

133 

210 
200 
175 
150 
138 
123 
108 
303 
138 
113 
10S 
123 
103 
103 

98 
90 

158 
138 
123 
138 
120 

Görevin çeşidi 

Makine lostromosu 

» » 
» » 

Yağcı 
» 
» 

Ateşçi 
» 
» 

Kömürcü 
» 

Silici 
Elektrikçi 

» 
» 
» 

Kazancı 
Pompacı 
Kamara memuru 

» » 
» » 

Baş kamarot 
» » 

Kamarot 
» 
» 

Kumanyacı 
Baş aşçı 

» » 
Aşçı 

! ?. 

ı » 
Aşçı yamağı 

>, » • 
i Ekmekçi 
i 

Üchir Hatları İşletme 

Ya/.ı İşleri Servisi : 
Daktilo 

Zat İşleri Servisi : 
Daktilo 

Gelir Deneti Servisi : 
Fiş memuru 
Damgacı 

Sayı 

15 
25 
27 
80 
40 

128 
52 
80 

195 
35 

135 
82 

6 
14 
15 
18 

9 
3 

18 
10 

6 
18 
23 
69 

311 
321 

65 
1 

22 
65 
71 
15 
41 
23 
50 

2980 

Müdürlüyü 

\ 

1 

1 
1 

Ücret 

200 
175 
150 
138 
113 
108 
123 
108 
103 
103 
98 
98 

300 
250 
225 
200 
183 
183 
210 
183 
158 
138 
123 

95 
85 
80 

158 
210 
158 
133 
105 
95 
80 
55 
95 

150 

150 

130 
90 

( S. Sayısı : 17 ) 
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Görevin çeşidi 

Yollama Servisi : 
Daktilo 

Gereç Servisi : 
Fiş memuru 

» » 
Daktilo 
Depo baş memuru 
Depo memuru 
Dağıtma memuru 
Ambar memuru 
Saatçi * 
Baş bekçi 
Bekçi 

» 

Muhasebe Servisi : 
Fiş memuru 

» » 
Daktilo 
Tahsildar 

Enspektörlük Servisi : 
Tahkik memuru 
Daktilo 

Köprü Atelyesi : 
Atelye teknisyeni 
Elektrikçi 
Fiş memuru 
Gemi adamları : 
Güverte lostromosu 

» » 
•» » 

Gemici 
Mavnacı 
Makine lostromosu 

» » 
Motorcu 
Yağcı 

» 
» 
» 
» 

Ateşçi 
» 
» 

Kömürcü 
Armador 

Sayı 

1 

1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
2 

2 
1 
1 
3 

1 
1 

1 
1 
1 

21 
27 
26 

252 
1 

22 
16 
1 
1 

13 
44 
20 
4 

153 
2 

17 
113 

1 

Ücret 

150 

150 
130 
130 
250 
130 
150 
150 
200 
115 
100 

90 

150 
130 
130 
150 

300 
' 150 

300 
220 
150 

158 
138 
123 
108 
110 
158 
138 
238 
158 
138 
123 
113 
108 
118 
108 
103 
108 
150 

Görevin çeşidi 

İşaretçi 
Dalgıç 
Çımacı 

» 
» 

Kamarot âmiri 
Kamarot ve torba hamalı 
Kamarot 

» 
» 

istanbul Liman İşletme 

Yazı işleri servisi: 
Daktilo 

Zat işleri Servisi : 
Daktilo 

Gelir Toplama Servisi: 
Daktilo 

Gereç Çervişi: 
Mağaza memuru 

» » 
» » 

Depo memuru 
Bekçi 
Hamal 

Yiyecek İşleri Servisi: 
Yönetim memuru 
Mağaza memuru 
Ambarcı 
Baş aşçı 
Aşçı 
Aşçı yamağı 
Garson 

Muhasebe Servisi: 
Daktilo 
Dağıtma memuru 
Tahsildar 

Yükleme - Boşaltma Servisi: 
îşçi yönetim memuru 
Takip memuru 
Yollama memuru 
Depo memuru 

Sayı 

4 
1 

55 
11 
19 

1 
1 

61 
54 
64 

1040 

Müdürlüğü 

2 

1 

1 

1 
2 
1 
1 
4 
2 

1 
1 
1 
1 
2 
3 
5 

1 
2 
4 

1 
3 
1 
1 

ücret 

100 
136 
95 
85 
80 

200 
155 
95 
85 
80 

130 

130 

130 

175 
150 
130 
115 
115 
100 

200 
150 
150 
175 
125 
110 
110 

150 
150 
175 

150 
130 
115 
115 

( S. Sayısı : 17 ) 



50 
Görevin çeşidi 

Daktilo 
Markatör 
Kaloriferci 
Tamirci 
Bekçi 
Kapıcı 
Hademe 

Ambarlama Servisi: 
Takip memuru 
Rıhtım memuru 
Ambar memuru 
Daktilo 
Tartı âletleri tesisatçısı 
Baş vinççi 
Vinççi 
Vinççi 

Elektrikçi 
İtfaiye âmiri 
İtfaiye âmiri yardımcısı 
itfaiyeci 

» eri 
Asansörcü 

» 
Tamirci 
Kaynakçı 
Şoför 
Başbekçi 
Başbekçi yardımcısı 
Bekçi 

Manifesto servisi: 
Tercümeci daktilo (Yabancı dil 
bilen) 
Su - kömür servisi: 
Yollama memuru 
Su memuru 

Salonlar ve rıhtımlar servisi: 
işçi yönetim memuru 

» » » 
Kapıcı 
Bahçıvan 
Bekçi 
Hademe 

Sayı 

1 
4 
1 
1 
2 
2 
6 

2 
1 

1 
1 
1 
2 

26 
5 
1 

10 
4 
1 
1 
i 
7 

19 
•2 

10 
3 
1 
4 
1 
1 

15 
69 

i 

1. 
4 

1 
1 
2 
1 

10 
6 

( 

Ücret 

130 
115 
115 
100 
115 
115 
115 

175 
150 
150 
130 
200 
208 
158 
143 
138 
133 
118 
240 
183 
158 
158 
120 
120 
115 
200 
200 
158 
150 
135 
120 
115 

250 

150 
130 

150 
130 
100 
100 
115 
100 

S. Say 

Görevin çeşidi 

Hademe 
Kaloriferci 

Taşıtlar servisi: 
Fiş memuru 
Takip memuru 

» » 
» » 

Yollama memuru 
Depo başmemuru 
Depo memuru 
Muşamba başmemuru 
Muşamba memuru 

» dikicisi 
Ambar memuru 
Daktilo 
Demirbaş muhafızı 
işçi kontrolörü 
Tarak teknisyeni 
Armador 

» 
Dalgıç 

» 
Dalgıç mürettebatı 
Vinççi 
Elektrikçi 
Baş bekçi 
Baş bekçi yardımcısı 
Bekçi 
Odacı 
Bakım baş lostromosu 

» » » 
Güverte lostromosu 

Dümenci 
Gemici 
Marangoz 
Sandalcı 
Mavnacı 

» 
Makine lostromosu 

Yağcı 
» 

Ateşçi 
Kömürcü 
Kumanyacı 
Aşçı 

ı ' s ı :17) 

Sayı Ücret 

5 
2 

1 
1 
2 
2 

18 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
4 
2 
3 
2 
4 

10 
3 
1 
7 

70 
3 
1 

11 
10 
22 
20 

121 
4 

14 
300 
320 

6 
2 
1 

85 
61 
10 

1 
1 

90 
115 

200 
230 
150 
130 
150 
160 
130 
200 
150 
150 
150 
130 
130 
130 
250 
183 
120 
280 
183 
113 
158 
210 
175 
150 
130 
100 
183 
158 
183 
158 

. 138 
138 
158 
138 
150 
140 
183 
138 
158 
138 
123 
118 
158 
105 



Görevin çeşidi 
-^ 51 — 

Sayı Ücret 

Kamarot 

Klavuzluk ve Römorkörcülük Servisi: 
Yollama memuru 
Gözcü 
Palamarcı 
Fundacı 
Sandalcı 
Gemici 
Hademe 

1448 

Kıyı Emniyeti İşletme Müdkrlüğü 

Muhasebe servisi : 
Fiş memuru 
Daktilo 

Zatişleri Servisi : 
Daktilo 
Gereç Servisi : 
Ambarcı 

Fenerler Servisi ; 
Fenerler yönetim memuru 

» » » 

» » 
» » 
» » 
!» » 
» » 

?ener gardiyanı 

» 
» 
» 
» 
» 

2 
1 

1 

1 

1 
1 
2 
2 
1 
6 
1 
3 
3 
1 
4 
3 
3 
1 
5 
10 
9 
13 
9 
16 
18 
27 
19 
8 
4 

95 

1 
3 
2 
3 
6 
11 
2 

150 
138 
150 
150 
138 
138 
110 

150 
130 

150 

158 

210 
170 
165 
160 
150 
145 
140 
130 
125 
115 
110 
165 
155 
140 
135 
130 
125 
120 
110 
105 
100 
90 
85 
80 
75 

Görevin çeşidi Sayı Lcret 

Can Kurtarma Servisi : 
Can sandalları yönetim memuru 2 

» » » » yardımcısı 2 
» sandalı reisi 
» » » birinci yardımcısı 
» » » ikinci •» 
» sandalcısı 

Roketçiler reisi 
» » yardımcısı 

Roketçi 
Sis topçusu 

» » 
Şoför 
Telefon teknisyeni 
Telefoncu 
Elektrik motorcusu 
Yağıcı 

» 
Marangoz 
Nalband 
Sis düdükleri baş montörü 
îstasyoncu 

Lostromo 
Motor kaptanı 
Motorcu 

» 
Gemici 
Odacı 

Enspektörlük Servisi : 
Atelye teknisyeni 
Radyofarcı 
Radyofar yardımcısı 

» ustası 
» yağcısı 

Fenerler makine teknisyeni 

Nakkaş 

7 
7 
4 

81 
11 
10 
80 

1 
4 
2 
2 
1 
2 
2 
4 
2 
2 
1 
1 
3 
1 
3 
3 
2 
2 
1 
6 
4 

1 
1 
1 
1 
1 
4 
3 
2 
2 

444 

Gemi Kurtarma İşletme Müdürlüğü 

Tercümeci daktilo (Yabancı dil bi
len) 1 

210 
185 
160 
150 
140 
135 
150 
140 
130 
145 
130 
170 
150 
130 
160 
130 
125 
130 
120 
250 
200 
175 
165 
130 
150 
175 
170 
155 
120 
100 

250 
200 
175 
140 
115 
175 
150 
125 
130 

210 
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Görevin çeşidi 

Gereççi 
Güverte lostromosu 
Usta gemici ve dümenci 
Gemici 
Marangoz 

» 
» 

Makina başlostromosu 
Makina lostromosu 
Yağcı 
Ateşçi 
Demirci ve kaynakçı 
Başdalgıç 
Dalgıç 

» 
» 
» 

Kumanyacı 
Aşçı 

» 
Kamarot 

» 

A , "i-

Sayı 1 

1 
6 

26 
6 
3 
2 
1 
1 
4 
7 

24 
1 
1 
1 
1 
4 
2 
6 
5 
1 
5 
1 

110 

Haliç Fabrika ve Havuzlan İşletme 
Müdürlüğü 

Fiş memuru 
Daktilo 

Gemi Yapı İşletme Başmühendisliği 
Deniz montaj teknisyeni 
Ağaç işleri teknisyeni 
Atelye teknisyeni 
Havuz işletme teknisiyeni 
Mağazaeı 
Şoför 
Gemici 
Yağcı 

Makine işletme baş mühendisliği: 
Makine atelyesi teknisiyeni 
Makine montaj teknisiyeni 

Konstrüksiyon bürosu baş mühen
disliği : 
Ressam ve grafiker 

» » 

3 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

1 
1 

2 
2 

hicret ı 

175 
250 
175 
150 
300 
225 
200 | 
300 
250 
200 
175 
200 
350 
350 
300 
225 
200 
175 
133 
125 
125 
100 

175 
150 

300 
300 
300 
300 
200 
238 
123 
123 

300 
300 

300 
250 

Görevin çeşidi 

Elektrik işletme başmühendisliği: 
Atelye teknisiyeni 

Teknik büro: 
Keşif ve akort teknisiyeni 
Meliyet ve zaman hesap teknisiyeni 
İstatistik teknisiyeni 
Fiş memuru 
Daktilo 

Muamelât, tahakkuk ve yazı işleri 
servisi: 
Tahkik memuru 
Fiş memuru 

» » 
Yönetim memuru 
Ambar memuru 

» » 
Daktilo 
Dağıtma memuru 
itfaiyeci 
Hademe 
Başbekçi 
Bekçi 
Kapıcı 

Muhasebe Servisi : 
Tahsildar 
Daktilo 
Gereç Servisi: 
Ambar memuru 

» » 
Fiş memuru 
Daktilo 
Hademe 

Yiyecek İşleri Servisi: 
Daktilo 
Mağazaeı 
Baş aşçı 
Aşçı 
Aşçı yamağı 
Hademe 

» 

Sağlık Servisi: 
Pansımancı 
Hademe 

Sayı Ücret 

1 300 

2 
2 
1 
1 
1 

350 
350 
350 
175 
150 

1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
fi 
1 
3 
3 

1 
1 

2 
2 
5 
1 
2 

1 
1 
1 
2 
3 
6 
4 

1 
1 

300 
175 
150 
210 
200 
175 
150 
150 
158 
120 
175 
120 
150 

175 
150 

150 
130 
130 
130 
100 

150 
150 
175 
133 
100 
100 
90 

130 
100 
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Sayı Ücret i 

Camialtı Atelyesi: 
Makine teknisyeni 
Ağaç işleri teknisyeni 
Motor kaptanı 
Ambar baş memuru 
Ambar memuru 
Fiş memuru 
Daktilo 
Baş bekçi 
Bekçi 
Odacı 

Hasköy atelyesi: 
Ağaç işleri teknisyeni 
Gemi yapı işleri teknisyeni 
Ambar memuru 
Fiş memuru 
Daktilo 
Baş bekçi 
Bekçi 

300 
300 
225 
210 
200 
175 
150 
175 
120 
100 

300 
300 
200 
175 
150 
175 
120 

104 

îstinye fabrika ve dokları işletme müdürlüğü 

Gemi Yapı işletme Baş Mühen
disliği : 
Gemi yapı montaj teknisyeni 
Ağaç işleri teknisiyeni 
Atelye teknisiyeni 

Makine ve elektrik işletme başmü
hendisliği : 
Makine atelye teknisiyeni 

» montaj » 
Elektrik atelye teknisiyeni 

Konstrüksiyon bürosu başmühen
disliği : 
Baş ressam ve grafiker 
Eessam ve grafiker 
Arşivci 

Havuzlama ve kızaklama işleri: 
Dok boşaltma teknisiyeni 
Gemici 
Dalgıç 
Ateşçi 

İşletmeler Bürosu : 
Fiş memuru 

300 
300 
300 

400 
300 
300 

350 
250 
130 

1 
3 
1 
1 

350 
123 
175 
123 

175 

Görevin çeşidi 

Daktilo 

Muamelât, tahakkuk ve yazı işleri 
servisi: 
Fiş memuru 
» » 

Yönetim memuru 
Daktilo 
Şoför 
Telefoncu 
İtfaiyeci 
Bekçi 
Kapıcı 
Hademe 

Muhasebe servisi: 
Fiş memuru ' - • • 
Tahsildar 
Daktilo 

Gereç servisi: 
Mağaza memuru 
Reyyon » 

Genel toplam 

Sayı 

1 

5 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
4 
2 
3 

4 
1 
1 

1 
4 

53 

6179 

Ücrel 

150 

175 
150 
175 
150 
200 
150 
150 
120 
125 
100 

175 
150 
150 

175 
175 

İzmir İşletme Müdürlüğü 

Yazı ve Zat İşleri Servisi : 

Fiş memuru 
Daktilo 

Muhasebe Servisi : 
Tahsildar 
Daktilo 
Gereç Servisi : 
Mağazacı 

Ambarcı 
Mubayaacı 
Kantarcı 
Istifçi 
Başodacı 
Kapıcı 
Bekçi 
Odocı 

1 
1 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
8 

150 
130 

150 
130 

175 
150 
175 
175 
100 
100 
105 
100 
100 
90 
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Sayı Ücret 

Gelir Deneti Servisi : 
Piş memuru 

Matbaacı 

Körfez Vapurları İşletme Servisi 
Güverte lostromosu 
Makina lostromosu 
Yağcı 
Ateşçi 

Kömürcü 
Gemici 

> 
> 

Kamarot 

Yollama Kısmı : 
Çımacı 
İskele bekçisi 

Liman işletme Servisi Ambarlama 
kısmı : 
İtfaiyeci 

Taşıtlar ve İşçiler Kısmı : 
Motor kaptanı 

» » 
Motor kaptanı 

» » 
Liman taşıtları lostromosu 

» » » 
Dalgıç 

» 
Ateşçi 

» 
Yağıcı 
Dümenci 
Gemici 

Baş bekçi 
Bekçi 

Atelye :' 
Atelye teknisyeni 
Makine » 
Gemi yapı » 
Motorcu 

1 175 
2 150 
1 150 

8 
5 
6 
4 
5 
5 
1 

10 
18 
13 

5 
6 

1 
2 

3 
1 
1 
1 
4 
4 
1 
1 
4 
3 
4 
4 

24 
4 
1 
2 

24 

138 
138 
123 
123 
113 
108 
123 
118 
108 
95 

95 
90 

183 
118 

183 
158 
143 
138 
278 
208 
208 
158 
123 
113 
123 
138 
123 
118 
108 
130 
110 

1 325 
1 300 
1 300 
1 300 | 

Görevin çeşidi Sayı ücret 

Marangoz ustabaşısı 
Gemi yapı » 
Tornacı » 
Tesviyeci » 
Dökmeci » 
Fiş memuru 
Daktilo 
Pansımancı 
Odacı 
Bekçi 
Lostromo 

Sağlık Servisi 
Pansımancı 

'• 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

1 

217 

278 
278 
278 
278 
278 
175 
130 
130 
90 

110 
138 

130 

Trabzon İşletme Müdürlüğü 

Yazıişleri Servisi : 
Daktilo 

Muhasebe Servisi : 
Fiş memuru 
Daktilo 

Gereç Servisi : 
Fiş ve ambar memuru 
İtfaiyeci 
Bekçi 

» 
Odacı 

İşletme Servisi : 
Postacı 

» yardımcısı 
Şoför 
Motor kaptanı 
Vinççi 
Atelye ustabaşısı 

» marangozu 
» kalafatçısı 

Salon hamal basısı 
Mavnacı 

Gemici 

115 

1 
1 

1 
1 
4 
1 
2 

1 
1 
1 
8 
1 
1 
1 
1 
2 

12 
9 

26 
2 

21 

130 
115 

130 
138 
100 

90 
75 

115 
100 
135 
143 
135 
143 
118 
108 
100 
123 
118 
113 
118 
108 

99 
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Görevin çeşidi 

Van İşletme Müdürlüğü 

Yazıişleri Servisi : 
Fiş memuru 
Daktilo 

Muhasebe Servisi : 
Fiş memuru 
Tahsildar 

Gereç Servisi : 
Gereççi 
Hamal 
Odacı 

» 
Temizleyici 
Bekçi 

» 
Körzot bekçisi 
Bahçıvan 

» 
Şoför 

> 
» 
» 
» 
» yardımcısı 

Otel yönetim memuru 
Büfeci 
Garson 

» 
» 

Çamaşırcı 
Çamaşırcı 

Yiyecek İşleri Servisi : 
Ambarcı 
Aşçı 
Aşçı yamağı 

> 9 

Bulaşıkçı 
Garsun 

Sağlık Servisi : 
Hastabakıcı 

İşletme Servisi : 
Daktilo 
Ambarcı 
Anterepocu 

Sayı 

1 
1 

1 
1 

1 
2 
1 
2 
2 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
2 

1 

1 
1 
2 

Ücret 

175 
115 

150 
130 

150 
90 
90 
80 
90 

115 
90 
90 

115 
90 

200 
175 
150 
130 
115 
90 

150 
100 
115 
100 
90 

100 
90 

175 
130 
100 

90 
90 
90 

115 

100 
115 
150 1 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Güverte lostromosu 
» » 

Dümenci 
» 

Gemici 
Yağcı 

Kamarot 
Fener ve iskele bekçisi 

» » » 
» > » 

Yolcu salonu bekçisi 

Atelye : 
Atelye teknisyeni 
Ressam ve grafiker 
Takım mağazacısı 
Dalgıç 
Elektrik santralcisi 

5 
3 
8 
8 

37 
5 
4 
8 

10 
4 
5 
5 
2 

1 
1 
1 
1 
1 

138 
123 
108 
98 
98 

138 
123 
108 
95 

115 
100 
90 
90 

400 
230 
150 
158 
200 

161 

Genel toplam 477 

(D) Cetveli genel toplamı 6943 

Devlet Başkanına ait taşıtlar 

Savarona yatı: 
Güverte lostromosu 
Marangoz 
Dümenci 
Gemici 
Motorcu 
Buz makinisti 
Tornacı ustası 
Borucu ustası 
Makine lostromosu 
Kazan lostromosu 
Yağcı 
Ateşçi 
Silici 
Başelektrikçi 
Elektrikçi 

» 
Metrdotel 

1 
1 
4 

16 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
6 

10 
3 
1 
1 
1 
1 

200 
183 
138 
123 
175 
240 
175 
175 
200 
200 
138 
123 
100 
300 
250 
200 
280 
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Kamara memuru 
Başkamarot 
Kumanyacı 
Kamarot 

Bapşçı 
Aşçı 
Ekmekçi 
Çamaşırcı 
Ütücü 

Ertuğrul yatı: 
Güverte lostromosu 
Motorcu 
Dümenci 
Gemici 
Elektrikçi 
Makine lostromosu 
Yağcı 
Ateşçi 

Sayı 

1 
1 
1 
2 
6 
4 
1 
1 
1 
2 
1 

1 
1 
2 
5 
.1 
1 
3 
3 

Ücret 

210 
150 
150 
125 
118 
105 
183 
125 
118 
105 
105 

175 
150 
138 
123 
225 
175 
138 
123 ' 

Görevin çeşidi 

Kömürcü 
Kamara memuru 
Kumanyacı 
Kamarot 

» 
» 

Aşçı 
Aşçı yamağı 

Acar motörü: 

Usta gemici 
Gemici 
Yağcı 
Kamarot 
Sakarya motörü: 
Gemici 
Kamarot 

Sayı Ücret 

3 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

1 
2 
1 
1 

3 
1 

103 
183 
158 
125 
118 
105 
158 
85 

138 
123 
138 
150 

123 
150 

111 

B. M. 

E - CETVELİ 

ödeneğin çeşidi 

1 Ücretler 
3 Geçici memur ve hizmetliler ücreti 

25 Yabancı uzmanlar ve tercümanları 
1 Ücret 
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F - CETVELİ 

A — GÖREVİ GEREĞİNCE PARASIZ YOL 

Bütün hatlarda 

1. — Milletvekilleri bütün hatlarda birinci 
mevkilerde (lüks dâhil) kimlik cüzdanlarını gös
termek suretiyle parasız yolculuk yaparlar. 

2. — Devlet Denizyolları ve Limanlan İşlet
me Genel Müdürü ile yardımcıları, Genel Mü
dürlük Teftiş Heyeti ile İşletmeler Müfettişlerine, 
Genel Müdür tarafından sayısı onu geçmemek 
üzere seçilecek İşletme Müdür ve âmirlerine ve 
Ulaştırma Bakanlığı Teftiş Heyeti Başkanı ile 
müfettişlerine ve ulaştırma işleri ile ilgili Ba
kanlık memurlarından Ulaştırma Bakanı tara
fından sayısı on beşi geçmemek üzere seçilecek 
olanlara bütün hatlarda geçer özlük birer hizmet 
pasosu verilir. 

Deniz hatlarında 
(Van Gölü İşletmesi dahil) 

3. — Geçici bir görev ve memuriyetin yapıl
ması için başka bir yere gönderilen veya geti
rilen, belirli görevlerde olup ta bulundukları 
yerlerden başka yerlere gönderilen, askerlik hiz
metlerini yapmak için görevlerinden ayrılan, 
yeniden memuriyete tayin veya emekliye ayrılan 
kadro, kuruluş veya idarî sebeplerle açığa çı
karılan, görevinden çıkarılan ve altı aydan faz
la hizmet gördükten sonra istifa eden İdare me
mur ve hizmetlileri ile bunların aile bildirimlerin
de yazılı aileleri efradına gidecekleri veya gele
cekleri yere kadar permi verilmekle beraber bera
berlerinde götürecekleri ev eşyaları için de parasız 
taşıma izni verilir. 

Bunlardan aylık ücretleri 225 liradan yukarı 
olanlar ile aileleri birinci mevkide, aylık ücret
leri 225 lira ve daha az olanlarla aileleri ikinci 
mevkide ve aylık ücretleri ne olursa olsun gemi 
adamlariyle, odacı ve benzeri hizmetliler ve aile
leri güvertede yolculuk yaparlar. 

Görevle bir yere gönderilen gündelikli işçi ve 
hizmetlilere güvertede seyahat etmek üzere gi
diş - dönüş parasız permi verilir. 

4. — Devlet Denizyolları ve Limanlan İşlet
me Genel Müdürlüğü kadrosu içindeki aylıklı 
memur ve hizmetlilerle aile bildirimlerinde yazılı 
aileleri efradına ve beraberlerinde yolculuk etmek 
zorunda olan hizmetçilerine senede bir defa ol-

CULUK YAPMAK HAKKINI TAŞIYANLAR 

mak üzere hattına bakılmaksızın diledikleri iki 
iskele arasında geçer gidiş - dönüş permi verilir. 

Bunlar almakta oldukları aylık ücretlerin mik
tarına göre üçüncü maddede yazılı mevkilerde 
yolculuk ederler. 

5. — Yüksek Denizcilik Okulu öğrencile
riyle, İdare Fabrikaları Sanat Okulu öğrenci
lerine senede bir defaya mahsus olmak üzere hat
tına bakılmaksızın diledikleri iki iskele arasında 
gidiş - dönüş permi verilir. 

Bunlar üçüncü mevkilerde ve üçüncü mevki 
bulunmayan vapurlarda ikinci mevkilerde yolcu
luk ederler. 

6. — ölüm, doğum, evlenme, boşanma gibi 
hallerde bakımı idare memur ve hizmetlilerine 
ilişkin olan aile efradı ile ölen memur ve hiz
metlilerin aile bildirimlerinde yazılı aileleri ef
radına gidecekleri yere kadar aylık ücretlerinin 
gerektirdiği mevkilerde geçer permi verilmekle 
beraber bunların ev eşyalan için dahi parasız 
taşıma izni verilir ve ölenlerin cenazeleri para
sız taşınır. 

7. — Sağlık durumları dolayısiyle başka yer
lere gitmeleri gereken memur ve hizmetliler ile 
aile bildirimlerinde yazlı aileleri efradına aylık 
ücretlerinin gerektirdiği mevkilerde yolculuk 
yapmak üzere gidiş - dönüş permi verilmekle be
raber bunlarm 1000 kiloya kadar ev eşyalan için 
dahi parasız taşıma izni verilir. 

Bu suretle yolculuk edecek olanlardan 15 ya
şından küçük olan çocuklara aile efradından 

biri katılabileceği gibi aile efradından birinin ayni 
sebeple seyahati halinde 15 yaşından küçük olan 
çocuklardan biri de beraberinde parasız yolculuk 
edebilir. 

8. — Genel Müdürlük kuruluşunda bulunan 
kesenekli acentalar ile aile bildirimlerinde yazılı 
aileleri efradı dahi memur ve hizmetlilere verilen 
haklardan faydalanırlar. 

9. — Yukarıdaki maddelerde yazılı aile efra
dından maksat memur ve hizmetlilerin bakımı ile 
ödevli oldukları kimselerdir. 

10. — İçişleri ve Millî Emniyet için görev ge
reğince gemilerde yolculuk yapmaları gereken 
müfettiş ve memurlara bağlı oldukları makam
dan getirecekleri belge üzerine parasız permi ve
rilir. 
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11. — Görev gereğince ayrıca yol gideri al-
mıyarak kendi memuriyet bölgelerinde yolculuk 
edecek olan genel müfettişler, kıyı iller valileri, 
ilçeler kaymakamları, bucak müdürleri, il ve 
ilçeler jandarma komutanları. Cumhuriyet sav
cıları ve yardımcıları, emniyet müdür ve âmirle
ri, bölge liman başkanları ve bağımsız liman ine-
murlarr vapurlarda parasız yolculuk yaparlar. 

12. — Yabancı limanlardan gelen vapurların 
denetini yapmak üzere İstanbul'dan Çanakka
le'ye gidecek olan Gümrük muhafaza başmemur-
ları ile polis komiserleri ikinci mevkide ve güm
rük muhafaza memurları ile polis memurları gü
vertede parasız yolculuk yaparlar. 

13. —• Posta çanta ve paketleri ile birlikte 
yolculuk eden Posta memurları kimlik cüzdan
larını göstermek şartiyle posta kamaralarında 
parasız yolculuk yaparlar. 

14. — Kuduz tedavisi için yolculuk yapanlar 
resmî belge getirmek şartiyle güvertede parasız 
yolculuk yaparlar. 

15. — Yabancı memleketlerden memleketimize 
gelen muhacir ve mülteciler ile Hükümetçe mem
leket içinde bir yerden başka bir yere götürü
lenler mahallin mülkiye âmirlerinden belge 
getirmek şartiyle güvertede parasız yolculuk ya
parlar. 

16. — İlk öğretim okullarını teftiş edecek 
gezici Başöğretmen, müfettiş ve Eğitim memur
ları Millî Eğitim Bakanlığınca belirtilecek tef
tiş bölgelerinde genel tarifede yazılı ücretlerden 
% 80 nispetinde düşüklükle yolculuk yaparlar. 

17. — Hastalık ve maluliyet gibi sebepler ile 
Çalışamıyacak durumda olduğu ve hiç bir yerden 
geliri bulunmadığı belediyelerce tasdik edilmiş 
olan yoksullardan vapurlarda güvertede parasız 
veya % 50 düşüklükle yolculuk edecekler aşağıda 
yazılıdır: 

a) Hopa, Rize, Trabzon, Samsun, tnebolu, 
Zonguldak, İzmir, Antalya, Mersin ve İskenderun 
iskelelerinden her seferde hem gidiş hem dönüşte 
dördü parasız dördü % 50 düşüklü; 

b) Yukarda yazılı iskeleler ile İstanbul 
dışında başka bütün iskelelerde her seferde hem 
gidişte ve hem dönüşte ikisi parasız ikisi %50 dü
düklü; 

c) İstanbul'dan Kabotaj hatlarına kalkacak 
vapurlara her seferde üçü parasız üçü % 50 dü
şüklü. 

58 — 
! 18. — Devlet Denizyolları ve Limanlan İş

letme Genel Müdürlüğü görülecek gereğe göre 
bütün hatlarda tâyin edeceği mevkilerde yılda 
dört yüz kişiye kadar permi vermeğe yetkilidir. 

Şehir Hatlarında 

19. — istanbul şehir hatları vapurlarında adı 
yazılı parasız paso ile seyahat edeceklerin me
muriyet adları ile yolculuk bölge ve mevkileri aşa
ğıda yazılıdır: 

a) Vali ve belediye başkanı ile yardımcıları: 
Bütün şehir hatları şebekesinde birinci mevkide 
(lüks dâhil), 

b) Şehir hatları vapurlarının uğradığı kıyı 
ilçelerinin kaymakamları ile bucak müdürleri 
memuriyet bölgelerine giren iskeleler ile köprü 
arasında birinci mevkide, 

c) Cumhuriyet savcısı ile yardımcılan: Bü
tün şehir hatları şebekesinde birinci mevkide, 

ç) Emniyet müdürü ile şube müdürleri ve 
emniyet müfettişleri: Bütün şehir hatları şebe
kesinde birinci mevkide, 

d) Bölge liman başkanı ile liman fen heye
ti başkan ve üyeleri: Bütün şehir hatları şebeke
sinde birinci mevkide, 

e) İstanbul genel meclis üyeleri: Bütün şe
hir hatları şebekesinde birinci mevkide, 

f) Millî emniyet müfettişleri: Bütün şehir 
hatlan şebekesinde birinci mevkide. 

20. — Görevli olarak yolculuk yapacak olan 
sivil polis memurları kimlik cüzdanlarını ida
reye damgalatmak şartiyle ikinci mevkide para
sız yolculuk yaparlar. 

21. — Resmî elbiseli inzibat subayları ile 
emniyet âmirleri, polis komiserleri ve komiser 
yardımcıları birinci mevkide, polis memurları 
ile inzibat memurları ve jandarma eratı ve liman 
denet memurları ikinci mevkide parasız yol
culuk yaparlar, 

22. — Görevli olarak yolculuk yapacak pos
ta, telgraf ve telefon idaresi dağıtıcıları ile tel
graf ve telefon yapı ve onarmaları ile ödevli 
ekipler: İkinci mevkide parasız yolculuk yapar
lar. 

23. — Resmî törene katılmak veya ziyarette 
bulunmak üzere misafir olarak limanımıza ge
lecek olan yabancı kara, hava ve deniz subay
ları ve erleri parasız yolculuk yaparlar. 

24. — Devlet Denizyolları ve Limanlan îş-
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letmesi kadrolarına giren memur ve hizmetliler 
kimlik cüzdanlarını göstermek suretiyle vapur
larda parasız yolculuk yaparlar. Bunlardan me
murlar birinci mevkide ve gemi adamlariyle hiz
metliler ikinci mevkide yolculuk yaparlar. 

25. — Devlet Denizyolları ve Limanları İş
letme Genel Müdürlüğü kuruluşuna giren işçi
ler: ikametgâhları ile vazife gördükleri yer 
arasında ikinci mevkide parasız yolculuk yapar
lar. 

26. — İsimleri aşağıda yazılı resmî makamlara 
ait binek otomobilleri araba vapuru ile Üskü
dar - Kabataş ve Kabataş - Üsküdar arasında pa
rasız taşınır. 

1. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığ1 

2. Başbakanlık ve Bakanlıklar 
3. Genelkurmay Başkanlığı 
4. Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay Başkan

lıkları ve Başsavcı 
5. Ordu Müfettişlikleri 
6. İstanbul Valiliği 
7. » Emniyet Müdürlüğü 
8. » Sıkıyönetim Komutanlığı 
9. Donanma Komutanlığı 

10. İstanbul » 
11. » Merkez Komutanlığı. 
12. » Deniz » 

İzmir Körfez Hattında 

27. — İzmir körfez vapurlarında isme yazılı 
parasız paso ile birinci mevkide yolculuk yapa
bileceklerin memuriyet adları ile yolculuk bölge 

ve mevkileri aşağıda yazılıdır: 
a) Vali ve belediye başkam ile yardımcıları, 
b) Emniyet müdürü, bölge liman başkanı 

ile Cumhuriyet savcı ve yardımcıları. 
c) Belediye meclisi üyeleri, 

İzmit Körfez Hattında 

28. — izmit Valisi ile Belediye Başkanı ve 
Emniyet Müdürü izmit körfez vapurlarında bi
rinci mevkide parasız yolculuk yaparlar. 

Umumî hükümler 

29. —- Karşılık esasma göre parasız yolculuk 
yapmak hakkını taşıyanlar aşağıda yazılıdır: 

a) Devlet Denizyolları ve Limanlan işletme 
Genel Müdürlüğü ile Devlet Demiryollan ve Li
manları işletme Genel Müdürlüğü arasında kar
şılıklı olarak isme yazılı onar paso. 

b) idare ile diğer deniz ve Taşıma ku
rumlan arasında karşılıklı olarak isme yazılı en 
çok ellişer paso. 

c) Devlet Denizyolları ve Limanları işletme 
Genel Müdürlüğü ile yabancı vapur kumpanya
ları arasında her iki tarafın memurları ile aile
leri için karşılıklı miktarda parasız veya düşük 
permi. 

30. — Devlet Denizyolları ve Limanlan işlet
me Genel Müdürlüğü tarafından görülecek gere
ğe göre şehir hatları vapurlarında tâyin edilecek 
mevkilerde en çok parasız kırk paso verilebilir. 
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K - CETVELİ 

(Gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler) 

Numarası özet 

Kanun 

» 
» 

> 
» 
» 
» 

» 

» 

» 

•b 

» 
» 

4. 

3. 
23. 

13. 
16. 
17. 
5. 

21. 

7. 

30. 

10. 
14. 
24. 

3 

5 
12 

6 
6 
6 
8 

1 

6 

6 

7 
1 
1 

.1341 

.1933 

.1934 

.1936 

. 1936 

.1936 

.1936 

.1938 

.1939 

.1941 

.1941 

.1944 

.1945 

576 

2239 
2665 

3004 
3023 
3025 
3056 

3318 

3633 

4077 

4083 
4517 
4697 

Hükümetle Fenerler İdaresi arasında münakit iti-
lâfnamenin tasdiki 
Denizyolları İşletme Kanunu 
istanbul Rıhtım; Dok ve Antrepo Şirketinin satın 
alınması 
İskelelerin sureti idaresi 
îstanbııl ve İzmir Limanlarının sureti idaresi 
Vangolü İşletmesi 
Montrö'de imzalanan yeni mukavelenin tasdikına 
dair 
Türk Gemi Kurtarma Şirketinin tasfiyesi ve devri 
hakkında 
Devlet Denizyolları ve Devlet Limanları İşletme 
Genel Müdürlüklerinin teşkilât ve vazifelerine dair 
Fenerler hasılatından Hazineye ödenecek miktar 
hakkında 
Haliç vapurlarının işletme inhisarına dair 
Liman ve Deniz İşletmelerinin birleştirilmesi 
Şirketi Hayriyenin satuı alınmasına dair sözleşme
nin onanması hakkında 

R - CETVELİ 

B . : 6 - M. : 3 — Aydınlatma 
Asansörlerin motor giderleri de bu tertipten verilir. 

M. : 5 — öteberi giderleri 
Çeşitli giderlerden başka kutlama, ilân ve su giderleri bu tertipten verilir. 

B. : 8 - M. : 2 — Telefon ve başka haberleşme ücret ve giderleri 
Telefon, memleket dışına çekilen telgraflarla radyo ve diğer haberleşme giderleri bu maddeden 

ödenir. 

B, : 9 — Kira karşılığı 
Hollerit makinaları kira karşılıkları ve giderleri de bu tertipten verilir. 

B. : 11 — Giyecekler 
3633 sayılı kanunun 31 nci maddesine göre yapılan tüzük gereğince verilecek elbise ve diğer 

giyim eşyası bu tertipten verilir. 
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B. 12 — Yiyecek giderleri 

Yukarıda adı geçen tüzüğe göre gemi adamlarının yedirilmeleri ve giderleri bu tertipten ödenir. 

B. : 13 — Tedavi, yol ve saire giderleri 
Adı geçen tüzüğe göre memur ve hizmetlilerin tedavi, ilâç, yol, eczane, teçhiz ve tekfin ve başka 

giderleri bu tertipten verilir. 

B. : 14 - M. : 1 — işletme 
Deniz ve kara araçlarının işletilmesine ilişkin müstehlek ve müstehlek olmıyan her türlü mad

deler ve gereçlerinin paraları ile sefer, taşıma, resim, ücret ve sair her türlü işletme giderleri, kira 
karşılıkları, yük, hasar, zayiat ve müsademe tazminleri, avarya giderleri, aktarma ve yardım, is
kele giderleri su karşılıkları ve başka her türlüişletme giderleri bu tertipten ödenir. 

M. : 2 — Fabrika, Havuz, Dok ve Atelyelerin yapma, onarma ve satınalma giderleri ile başka her 
çeşit ücret ve giderleri 

Deniz ve kara araçları ve kısımlarının satınalma, yapma ve onarmasına gereken h e r Ç^şit müs
tehlek ve müstehlek olmayan maddeler karşılıkları , etüd, proje, keşif, muayene, bunlara benzer 
giderleri ile usta ve işçi gündelikleri, işçilerin yemek giderleri, makine, tezgâh, alât ve edevat, 
demirbaşların satmalha, onarma yenileme, tesis, bakım giderleri ve bunların istihlâk ettiği her 
türlü maddeler ve gereçler karşılıkları, ücret ve başka giderleri bu tertipten verilir. 

B. : 15 — Fenerler, radyoforlar ve kıyı emniyeti başka tesislerinin her türlü giderleri 

Fenerler, radyoforlar ve sis düdükleri, cankurtarma istasyonları ve işletme emrindeki deniz ve 
kara vasıtaları gibi kıyı emniyetine ilişkin bütün hizmetlerin yapılması için gereken müstehlek ve 
müstehlek olmıyan her türlü maddeler ve gereçler ve demirbaş satınalma giderleri ve bu tesisle
rin bakım giderleriyle cankurtarma hizmetlileri arasındaki sanatkârlardan cankurtarma binaları 
ve araçlarının onarım ve inşasında ve icabında yaptırılacak sair işlerde çalıştırılacak olanlara üc
retlerine zamimeten en çok iki buçuk lira yevmiyeleri de bu tertipten verilir. 

B. : 16 — Yükleme ve boşaltma giderleri 
Ticari eşya yükleme, boşaltma, ambar, aktarma, taşıma ve hamallık ücretleriyle işçi yedirme* 

leri ve vücutça işe yaramıyacağı sağlık muayenesiyle anlaşılan işçilere verilecek tazminat ve hiz
mete ilişkin başka her türlü giderler bu tertipten verilir. 

B. : 17 
Bina, fabrika, atelye, tersane, dok, kızak, rıhtım, iskele, fener ve başka tesislerin yapma, 

onarma ve kamulaştırma giderleri idareye ilişkin belirli tesislerin, yapma, yaptırma ve onar
ma giderleriyle kamulaştırma karşılıkları, arsa satınalma, etüd, proje, keşif ücretleriyle bu 
işlere ait işçi gündelikleri ve başka giderleri bu tertipten verilir. 

B. : 20 — Mahkeme giderleri 
Mahkeme, noter, hakem, disbeççi, sözleşmeli serbest avukat ve müşavir, huzur hakkı, ücret 

ve giderleri bu tertipten verilir. 

B. : 22 — Sanat okulu ve kurs gideri 

Kurs öğrencilerinin yiyecek, giyecek ve içecekleriyle bunların gerektirdiği taşıma giderleri» 
kurs öğrencilerinin harçlıkları, kursa getirilecek memurların yolluk ve gündelikleri, öğrenci-
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lerin defter kalem, silgi, ders gereçleri, spor ve Beden terbiyesi hareket ve müsabakaları, ha
mam, traş, ilâç, tedavi, cenaze, çamaşır için sabun, çivit, soda, malûl öğrencilerin memleketle
rine gönderme, havatebdili giderleri ve öğrencilerin memleketlerine gidip gelme yol giderleri, 
kitap ve ders notları için kâğıt, çoğaltma gereçleri, dersane, yatakhane, mutfak eşya ve gereç
leri, kitap telif ve tabı ve yayın ve konferans ücretleri, temizlik, koruma ve başka her türlü 
giderler bu tertipten verilir. 

B. : 24 — Staj ve tahsil giderleri 
M. : 1 — Yabancı memleketlerdeki öğrencilerin ve stajyerlerin tahsil ve staj giderleri • 
Yabancı memleketlerdeki öğrencilerle stajyerlerin her türlü tahsü, yol ve yönetim giderle

riyle öğrenci, teftiş ve nezaret gider ve yollukları bu tertipten verilir. 

M. : 2 — Teknik Üniversite ve Tıp Fakültesinde okutturulacak öğrenci giderleri 

Tıp Fakültesinde okutturulacak öğrencilerin yurd giderleri dâhil. 
B. : 26 — Vazife sırasında ölen memur ve hizmetlilerin teçhiz ve tekfin giderleriyle bunlardan ka

zaya uğrayanların yiyecek giyecek ve tedavileri için yapılacak yardım giderleri 
Can kurtaran bölgelerinde kazazedelerin yiyecek ve giyecek ve tedavileri için yapılacak her 

çeşit giderler bu tertipten verilir. 

B. : 28 — Hastane ve revir giderleri 

idareye ilişkin hastane ve revirlerin ilâç, âlet ve edevat, demirbaş, yemek ve başka hertürlü 
giderleriyle serbest doktor ücretleri bu tertipten verilir, ödevli bulunduğu zamanlarda hastahane 
mensupları da yemeklerini bu tertipten yerler. 
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1948 Yılı 

Orman G. M. Bütçesi 



I 

Orman Genel Müdürlüğü 1948 yılı Bütçe Kanunu tasa
rısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/25(İ) 

T. G. 
Başbakanlık 

Muamdât Genci Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 
Sayı : 71 - 027 

G/2697 

30 . IX . 1947 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Katma bütçe ile idare edilen Orman Genel Müdürlüğünün Bakanlar kurulunca 30 . VII . 1947 
tarihinde Büyük Millet Meclisine sunulması kararlaştırılan 1948 sayılı Bütçe Kanunu tasarısının 
gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
Hasan Saka 

M. Ödeneğin çeşidi 

Memurlar aylığı 
Mevcut teşkilât kadrolarına göre merkez ve iller aylıkları tutarı 
1947 yılında kadrosu/ terfi edenlerin terfi, farkları 
1948 yılmda kadrosuz terfi edeceklerin 1erfi farkları 
Staj ver- mühendislerin ücretleri karşılığı 

1947 yılı 194.8 yık 
Bütçesi Teklifi 

6 527 400 6 788 150 
7 433 400 

261 000 
1.10 750 
247 800 

(l;) 

Büt 
"" 1 1 

ı ' : . ı ' . . 

cetveli 

-eye konulan 
\V t;l( ve e - \ 
.. '..... -ne:. .!.•'. 

;>,U e 

Toplam 

.'•••••/• ya nazar;-1! fa;da konı-hu- 2 l7 H()0 ]\. 
'" <' dev:'..-1-- -.:.('- OKU1;.. i):.t:''^.\:i': /Jo ı;ı..-

.• Iv48 yılında oku Y />.:..•::.•'.. '-•'» r'dv-.n-
ı. • i.j ık ve altı ay'.k sl:ıjyeriik ueıvde*' 
•ektedir. 

:..,;-T K ;/-.: ; ^ 000 60 000 
1947 yıh bütçesine konulmuş olan 60 000 liralık ödenek 1948 
yılında da. aynı hizmet için kafi geleceği anlaşılmış olduğundan 
geçen yılın ayın olarak 60 000 liralık ödenek konulmuştur. 

3 Emekli, dul, yetim aylık ve ödenekleri : 321 000 311 000 
Halen 482 emekli ve yetim vardır. 1947 yılında emekliye ayrı
lanlar ile 1948 yılında emekliye ayrılacak dul, yetim kalacak-

8 052 950 
1 264 800 

6 788 150 

60 000 

321 000 
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1947 yılı İ948 yılı 
B. M. Ödeneğin çeşidi Bütçesi Teklifi 

lar gözönünde tutularak geçen yıldan 10 000 lira faz!asiyle 
. 321 000 liralık ödenek konulmuştur. 

4 Temsil ödeneği : 2 100 , 2 100 2 100 
Genel Müdürlük makamının temsil ödeneği olan 175 liranın 
12 aylık tutarı hesap edilerek 2 100 liralık ödenek konulmuştur 

2 1 Memurlar ücreti : 204 540 204 540 204 540 
Aylıklarım yeni tutarlara göre almakla olan barem içi memur
ların ücret tutarları 
Fidanlıklarda çalışanlar 
Orta orman okullarında çalışanlar 
Avukatlar 

Toplam 

- (L) Cetveli 
Bütçeye konan ödenek 

2 Hizmetliler ücreti : 370 740 . 370 740 

Merkez 70 320 
İller ' -:., :_>J 
Fidanlıklar . .-̂ o ZöJ 
Orta orman okıllar- '.•'•'--, 

B u m a d d e â z a m i t a s a r ı - ı ı f a r i a y e t e d i n u ' k «a; tiyle.••;:•-'K ••• •-•- .oı-.. 
Ödeneğin aynı kullanılmıştır. 

3 Geçici hizmetliler : 5 000 * 82 (520 5 000 
Bu maddeye 1947 yılında konulan 82 (52(i liralık ödenekten 
77 620 lirası taallûk ettiği gider mad.leşine nakledilmiştir. 

4 Askerlik ders öğretmenleri ücreti : 855 855 855 
Bolu ve Bursa okulları için geçen yıla göre'hesap edilerek 855 
lira konulmuştur. 

Emeklilik keseneği : 365 654 354 915 365 654 
Aylıklar 355 427 
Ücretliler 10 227 

206 
10 

100 
800 

37 440 
179 

434 
229 

204 
370 

700 

040 
500 

540 
740 

Toplam 365 654 
4805 sayılı Kanun gereğince % 5 eni ekli keseneği olup kad
roya göre hesap edilmiştir. 

Geçici tazminat : 47 000 47 000 47 000 
Ankara'da ikamet eden memurların bir yıllık geçici tazminat* 
lan karşılığı olup geçen seneki miktarın aynıdır. 
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Ödeneğin çeşidi 
1947 yılı 
Bütçesi 

20 000 
1683 sayılı Kanunun 58 nci maddesi greğince verilecek emekli
lik ikramiyesi : 15 000 
1948 yılında emekliye ayrılacakların miktarına göre hesap edil
miştir. 

4178 ve 4598 ve 4988 sayüı kanunlar gereğince verilecek zam
lar ve yardımlar: 
Çocuk zammı : 400 000 
Yapılan ödemelere göre hesaplanarak ve 1948 yılındaki ihti
yaçlar da gözönünde tutlarak konulmuştur. 

Yakacak zammı : 15 000 
1947 yılının aynı olarak tahmin edilmiştir. 

Doğum yardımı : 60 000 
Bu maddeye 1947 yılında konulmuş olaan ödenek kâfi gelmemiş 
ayrıca 24 bin liralık ödenek eklenmesi lâzımgelmiştir. 1948 yı
lında ancak 60 000 lira ile ihtiyacın karşılanabileceği tahmin 
edildiğinden bu miktar ödenek konulmuştur. 

Ölüm yardımı : 20 000 
1948 yılı ihtiyacının bu miktarla karşılanabileceği tahmin edilmiştir. 

1437 sayılı Kanun gereğince verilecek avans : 7 100 (i 400 
1948 yılında Orman Fakültesini bitirecek 71 öğrenci için 100 lira 
hesabiyle geçen yıla nazaran 700 lira i'azl asiyle 7 100 lira ko
nulmuştur. 

412 000 

15 000 

35 000 

25 000 

Merkez büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
Aydınlatma 
İsıtma 
Öteberi giderleri 

10 000 
7 000 
2 900 
3 500 
5 000 

1948 yılı 
Teklifi 

15 000 

400 000 

15 000 

60 000 

28 400 
tasarrufa riayet etmek şartiyle 1948 yılı ihtiyaçlarıdır. Bu 
miktar ödenekle karşılanabileceği tahmin edildiğinden 1947 yı-
lıfıın aynı olarak konulmuştur. 

İller büro giderleri 
Kırtasiye : 2 500 
Döşeme ve demirbaş : 2 000 
Aydınlatma : 2 000 
Isıtma : 4 000 
öteberi giderleri : 2 500 

28 400 

13 000 
Tasarrufa riayet edilmek suretiyle 1947 yılının aynı olarak ko
nulmuştur. 
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13 000 

20 000 

7 100 

10 000 
7 000 
2 900 
3 500 
5 000 

10 000 
7 000 
2 900 
3 500 
5 000 

28 400 

2 500 
2 000 
2 000 
4 000 
2 500 

2 500 
2 000 
2 000 
4 000 
2 500 

13 000 



1947 yılı 1948 yılı 
Ödeneğin çeşidi Bütçesi Teklifi 

Başlı kâğıt ve defterler : 25 000 25 000 25 000 
Geçen yılın aynı olarak konulmuştur. 

Posta ve telgraf ve telefon ücret ve gi derleri: 
Posta ve telgraf ücretleri : 270 000 272 358 270 000 

Telefon ve başka haberleşme ücret ve giderleri : 16 000 16 000 16 000 
Telgraf muhaberatında eksiltmeler yapıldığından geçen yıla na
zaran bu bölümde 2 358 liralık bir tasarruf yapılabileceği 
tahmin edilmiş ve bu miktar noksan konulmuştur. 

Kira karşılığı : 52 000 37 500 52 000 
5020 sayılı Kanun gereğince kira bedellerine % £>0 zam yapıl
mış olduğu 1947 yılma nazaran 14 500 lira fazlasiyle 52 000 
lira konulmuştur. ' • 

Taşıt giderleri: 
Motorlu taşıt giderleri : 55 000 50 000 55 000 
Yeni alınacak motorlu vasıtaların bir yıllık giderleri de hesap 
edilmek suretiyle geçen yıla nazaran 5 000 lira fazlasiyle 
55 000 lira konulmuştur. 

Motorsuz taşıt giderleri : 18 000 28 000 18 000 
1947 yılındaki sarfiyat gözönünde tutularak 1948 yılında bu 
hizmetin 10 000 lira noksaniyle görülebileceği tahmin edildi
ğinden 18 000 lira konulmuştur. 

Motorlu taşıt satmalma karşılığı : 100 000 25 000 100 000 
Fidanlıklar ihtiyacı için satmalmacak bir ekskavatör ve bir 
traktör ile diğer motorlu vasıtalar için geçen yıla nazaran : 

75 000 lira fazlasiyle 100 000 lira konulmuştur. 

Motorsuz taşıt satmalma karşılığı : 7 500 7 500 7 500 
.Satmalmacak hayvan ve araba bedeli olup geçen yılın aynı 
olarak konulmuştur. 

Yolluklar: 'V . , 
Sürekli görev yolluğu : 20 000 20 000 20 000 
3947 yılı bütçesine konulan ödenek ihtiyacı karşılamadığından 
bu maddeye 10 000 lira aktarma yapılmış ise de 1948 yılında 
tasarrufa riayet edilmek suretiyle 20 bin liralık ödenekle ihtiya
cın giderilebileceği anlaşılmıştır. 

Geçici görev yolluğu : 25 000 
Geçen yılın aynıdır. • "" , . 

Müfettişler yolluğu : 130 000 
Teftiş ve murakabeye âzami ehemmiyet verilmek için mevcut 
müfettiş kadrosunun ikmali düşünülmektedir. Esasen 1947 
bütçesine konulmuş olan ödenek yetişmediğinden bu maddeye 

25 000 
* 

90 000 

25 000 

130 000 
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İ947 yılı İ948 yıİı 
Ödeneğin çeşidi Bütçesi Teklifi 

40 000 liralık aktarma yapılmıştır. Bu itibarla bu maddeye 
130 000 liralık ödenek konulmuştur. 

Yabancı memleketlere gönderilecekler yolluğu : 1 40 000 1 
Bugünkü şartlar ve imkanlar dâhilinde yabancı memleketlere 
memur gönderilmesine imkân, el veriş ve bu itibarla 1947 yılı 
bütçesine konulan ödenek harcanamamıştır. Bu itibarla 1948 
yılı bütçesine ödenek konulmuştur. 

Giyecekler : 8 500 8 500 8 500 
Mevöut kadroya göre geçen yılın aynı olarak konulmuştur. 

4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak tedavi gider ve yolluk
ları : 15 000 15 000 15 000 
Geçen yılın aynı olarak konulmuştur. , t , 

Teknik hizmetler giderleri • . -
Sınırlama : 245 000 200 000 245 000 
3116 sayılı Kanunun sınırlamaya mütaallik hükümlerinin bir 
an evvel yerine getirilebilmesi için mevcut komisyonlar çoğal
mış ise de tasarrufa riayet edilmek suretiyle mezkûr hizmetin 
245 000 lira ile başarılabileceği tahmin edilmiştir ki, bu para
nın 77 620 lirası 1947 yılı bütçesinin geçici hizmetliler bölümü
ne konulan ödenekten bu maddeye nakledilen miktardır. 

Amenajman : 250 000 200 000 250 000 
1948 yılında çalışacak olan 15 Amenajman heyetiyle yurt or
manlarının amenajman plânlarının yapılmasına devam edilecek
tir. Bu plânların mümkün olduğu kadar çabuk yapılarak katî 
amenajman plânlarının biran evvel ikmali mesai plânlarımızın 
en başındadır. 15 heyetin bu işleri ikmal için muntazam bir su
rette çalışmalarını temin maksadiyle noksan bulunan büro ve 
orman malzemeleri satmalnıması, diğer masrafları karşılamak 
üzere 1947 yılı bütçesine 50 000 lira fazlasiylo 250 000 lira konul
muştur 

Ağaçlandırma ve fidanlıklar : 800 000 800 000 , 800 000 
Ağaçlandırma programının yurtta biran evvel gerçekleşmesi için 
mevcut 16 fidanlığın çalışma vaziyetleri nazarı dikkate alına
rak bunların her türlü giderlerini karşılıycak ödenek miktar
ları âzami tasarruf prensiplerine riayet edilmek suretiyle ve 
bütçenin müsaadesi nispetinde olarak 800 000 liralık ödenek 
konulmuştur. 

Hastalıklar ve böcekler : 40 000 25 000 40 000 
Ormanlara arız olan haşerat ve hastalıklarla tııücadele için 1947 
yılı bütçesine konulan ödeneğin kâfi gelmiyeceği anlaşılmış oldu
ğundan 1948 yılı bütçesine 15 bin lira fazlasiyle 40 000 liralık 
ödenek konulmuştur. 

( S. Sayısı : 18 ) 
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M. Ödeneğin çeşidi Bütçesi Teklifi 

5 Yangınlarla savaş : 80 000 40 000 80 000 
Orman yangmlariyle yapılan savaşlar önemli bir mahiyet arzet-
tiğinden daha fennî ve esaslı bu savaş yapabilmek için gereken 
aletlerin satmalmması ve tesislerinin yapılması gayesiyle 1947 
yılma nazaran 40 000 liralık fazla ödenek konulmuştur. 

G Kamulaştırma : 800 000 770 000 800 000 
4785 sayılı Kanun gereğince devletleştirilmiş olan ormanların 
1948 yılında ödenecek taksitlerin karşılığı olarak konulmuştur. 

7 Teknik araştırma istasyonları, deneme ve orman evleri : 50 000 50 000 50 000 
Teknik araştırma istasyonları, denemeler ve orman evleri, araş
tırma istasyon tesisleriyle orman mmtakalarındaki deneme ve 
alanları ihtiyaciyle teknik araştırma istasyonlarına bağlı olarak 
kurulacak tohum deneme ve ıslah istasyonu kuruluş masrafı ola
rak bütçenin geliri nispetinde 50 000 liralık ödenek konulmuştur. 

8 Orman işletmesi kuruluş ve tesis giderleri : 200 000 300 000 200 000 
Örnek Orman İşletmeleri için yaptırılan plânlar tamamlanmış ve 
1947 yılı bütçesine konulan ödenekten bu hizmet için 200 000 
lira sarfedilmistir. 1948 yılında gelir vaziyeti gözönünde tutularak 
bu hizmet için ancak 200 000 liralık ödenek ayrılabilmiştir. 

18 Harita ve kadastro işleri : 5 000 5 000 5 000 
Harita satmalmması için geçen yıl olduğu gibi bu yıl için de 
5 000 liralık ödenek konulmuştur. 

19 Okullar ve kurslar genel giderleri : 
1 Orta Orman okulları : 280 000 245 000 280 000 

Orta Orman okulları giderleri geçen yıl m aynı olup bu maddede 
geçen yıla nazaran fazla görülen 35 000 liralık ödenek işletmeler-
ce Ticaret Okulunda okutulan ve bu ders yılından itibaren Bursa 
Orman Orta Okulunda ibate ettirilecek olan 28 öğrencinin iaşe, 
elbise ve diğer genel giderleri karşılığı olup işletmelercc katma 
bütçeye ödenecektir. 

2 Kurslar : 1 1 1 
Bu maddeye ödenek konulmamıştır. 

20 Yapı ve onarma işleri : 900 000 675 000 
Bu bölüme konulan 900 000 liradan : 
1947 yılma geçici taahhüt 330 000 
Yapılmakta olan Genel Müdürlük bina sının kalorifer, sıhhi te
sisat ve diğer noksanlarının ikmali karşılığı " 446- 000 
Fidanlık binalarının inşaatı 90 000 
Mevcutların onarılması 34 000 

Toplam 900 000 
lira olarak konulmuştur. 

( S. Sayısı : 18 ) 
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40 000 

15 000 

15 000 

40 000 

15 000 

15 000 

100 000 

200 000 

1 

25 000 

100 000 

250 000 

1 

30 000 

21 Genel Muhasebe Kanununun 48 nci maddesini ilgilendiren gi
derler 

1 Geri verilecek paralar : 40 000 
Geçen yılm aynı olarak konulmuştur. 

2 Mahkeme harçları : 15 000 
Geçen yılm aynı olarak konulmuştur. 

22 Mahkeme giderleri : 15 000 
1947 yılındaki masraflar gözönünde tutularak geçen yılm aynı 
olarak konulmuştur. "> ' 

23 Devlet Orman işletmeleri döner sermayesi : 100 000 
Geçen yılın aynıdır. 

24 Hazineye verilecek para : 250 000 
Bu yıl 250 000 lira konulmuştur. 

25 Pasif Korunma : 1 
Geçen yılm aynıdır. 

26 Yazı, yayım ve propaganda işleri : 30 000 
Mesleğin çok muhtaç olduğu neşriyat ve propaganda faaliyeti
ni önümüzdeki yıl daha çoğaltmak üzere yayın, gezi, filim gibi 
vasıtalarla geniş ölçüde propaganda y pılması kararlaştırılmış 
olup geçen yıla nazaran 5 000 lira fazlasiyle 30 000 liralık 
ödenek konulmuştur. 

27 1/2 Yabancı uzmanlar ve tercüraanlar ücret, yolluk ve başka gi
derleri : 80 000 100 000 80 000 
Geçen yıla nazaran 20 000 lira noksaniyle üç uzman ücreti 
olarak 62 000 lira ve bunların geliş, gidiş ve memleket dahi
lindeki yollukları için de 18 000 liraki ceman 80 000 lira- ', 
lık ödenek konulmuştur. 

28 4489 sayılı Kanun gereğince yabancı nemleketlere gönderile
ceklerin yolluk ve ödenekleri : 30 000 40 000 30 000 
Staj için gönderilmesi düşünülen on mühendis için geçen yıla 
nazaran 10 000 lira noksaniyle 30 000 liralık ödenek konul
muştur. ' •* > ' , * -

2i) 1-2 Veznedarlık işleri giderleri : 21 500 
Geço nyıhn aynıdır. . ' , 

30 Kurumlara katılma payı : 1 
Geçen yılm aynıdır. ' 

31 Düşünülmiyen giderler : 1 
Geçen yılın aynıdır. 

32 Geçen yıl borçları : 15 000 
Tesbit edilmiş olan borçlara göre bu miktar ödenek konulmuştur, 

( S. Sayısı : 18 ) 
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1947 yılı 1948 yılı 
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Eski yıllar borçları : 
1943 - 1946 yılları borçları : 13 100 13 100 13 100 
Tesbit edilmi solan borçlara göre geçenyılın aynı olarak konul
muştur. 

1937 - 1942 yılları borcu : 2 500 2 500 2 500 
Geçen yılın aynı olarak konulmuştur. 

Hükme bağlı borçlar : 10 000 10 000 10 000 
Geçen yıl sarfiyatı gözönünde tutularak bu miktar ödenek ko
nulmuştur. 

1715 sayılı Kanunun 8 nci maddesi gereğince kâğıt para amor
tismanı : 140 124 133 098 140 124 
Giderlere göre hesap edilerek konulmuştur. 

1946 yılı Bütçe Kanununun 7 nci maddesi gereğince Ziraat 
Bankasından ödünç alman paranın faiz ve giderleri : 274 880 388 900 274 800 
ödünç olarak alınmış olan 1 000 000 liranın 1948 yılında öde
necek ikinci taksiti ve % 8,5 faiz ve Muamele Vergisi karşılığı 
olarak konulmuştur . 

Bütçe gelirinin tahminine gelince : * : " * 

Devlet Orman İşletmelerinden alınacak tarife bedeli : 8 247 673 8 191 950 3 377 900 
194 8yılı içinde mevcut stoklarından tahminen yapılacak satış 
miktarmdan elde edilecek tarife bedeli. 3 377 900 
1948 yılında yangın sahalarından istihsali ve satılması muhte
mel emvali tarife bedeli. 1 000 000 
Eski yıllardan bakiye tarife bedeli. 3 869 773 

; . , ;; ?.;£J$ Toplam 8 247 673 

Devlet Orman İşletmeleri umumi giderlerinden Genel Müdür
lük hissesi : 5 571 988 5 119 000 4 944 500 
1948 maaş ve ücretlerinden eski yıllardan devreden aylık ba
kiyeleri 627 488 

Toplam 5 571 988 

Devlet ormanlarından eldeki sözleşmelerle yapılacak tah
silat : 30 740 28 560 30 740 
Geçen sene bütçesine tahmini olarak 28 560 lira konulmuş idi, 
Haziran 1947 sonuna kadar yapılan tahsilat gözönünde tutula
rak bu bölüme 2 180 lira fazlasiyle 30 740 lira konulmuştur. 

Çeşitli gelirler : 123 482 40 000 123 482 
1947 yılında 40 000 lira olarak tahmin edilen bu bölüm gelirle
rinden Haziran 1947 sonuna kadar 82 603 lira tahsilat yapılmış 
olduğundan 1948 yılı bütçesine 83 482 lira fazlasiyle gelir tah
min edilmiştir. 

( S. Sayısı : 18 ) 
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Eski yıllar satışlarından. yapılacak tahsilat : 133 685 50 000 133 685 
1947 yılı bütçesinde bu bölümün tahmini rakamı 50 000 lira 
idi. Haziran 1947 sonuna kadar 103 600 lira tahsilat yapılmış 
olduğundan 1948 yılı bütçesine 83 685 lira fzalasiyle gelir tah
min edilmiştir. 

Orta orman okulları : 10 000 13 380 10 000 
Mevcut tahsisata göre geçen yıla nazaran 3 380 lira noksaniyle 
tahmin edilmiştir. 

İşletmeler hesabına ticaret okulunda okuyan öğrencilerin mas
rafları karşılığı : 35 000 0 35 000 
işletmeler hesabına Bursa Ticaret Lisesinde okuyan ve bu se
neden itibaren orta orman okulunda iaşe ibateleri düşünülen 
28 öğrencinin bir yllık masrafları karşılığı olarak bilhesap ko
nulmuştur. 

( S. Sayısı : 18 ) 



Rapor 
M . XI . 1947 

Orman Genel Müdürlüğü 1948 yılı bütçe tasarısı tarafımızdan icelendi. Geçen yıla nazaran gi
der bölümlerine 991 655 lira fazla konulmuş ve 281 977 lira düşülmüş olup geçen yıl 13 442 890 
lira olan bütçe bu yıl 14 152 568 lira olmuştur. Geçen yıldan 709 678 lira bir fazlalık göstermek
tedir. Bunun kısımlar arasında dağılışı şöyledir. 

lira 

Birinci kısım özlük haklara 209 669 
İkinci kısım yönetim giderlerine 92 143 
Üçüncü kısım daire hizmetlerine 365 000 
Dördüncü kısım borçlara 42 866 

Toplam 709 678 
Gider bütçesi, (B) işaretli gelir bütçesiyle tevazün halindedir. 

B. : 1 - M. : 1 — Kadrolar karşılığı hesaplanarak konulduktan sonra bu maddeye 1947 yılında 
kadrosuz terfi edenlerin terfi farkları olarak 261 000, 1948 yılında terfi edeceklerin terfi farkları 
içinde 110 750 lira konmuştur. Mühendis yardımcılarının stajiyer ücretleri karşılığı olarak 
247 800 liranın konulmasıda maaş tasarrufundan halen 116 mühendis yardımcısına ücret veril
mekte olup bu tasarruftan 1947 Eylül devresinde çıkacak 48 ve 1948 Haziran devresinde çıka
cak 140 mühendis yardımcısına artık kalmıyacağı düşüncesinden doğmuştur. 1 264 800 lira
lık kadroda (L) cetveline alınmış bulunmaktadır. Diğer maddelere konulan açık aylığı, emekli, 
dul, yetim, aylık ve ödenekleri. Temsil ödeneği miktarları ihtiyaca göre konulmuştur. 

B. : 2 - M. : 1 — Memurlar ücreti olan bu bölüme geçen yılın aynı olarak fiilî kadro karşılığı 
204 540 lira konulmuştur. Bu tertipten 229 500 liralık kadro (L) cetvelinde bulunmaktadır. 

İkinci maddedeki hizmetliler ücreti (D) cetveli geçen senekinin aynıdır kadrolarda indirme 
bindirme yapılmamıştır. 

Geçici hizmetliler ödeneğini teşkil eden üçüncü maddede 77 620 lira noksanlık görülmekte 
isede bu fark geçen sene sınırlama ödeneğinden alman bu paranın kendi bölümüne nakledilme
sinden ileri gelmiştir. Çünkü orman kanununda bu işte çalışanların âzami alabilecekleri ay
lık miktarlarının tâyin ve tesbit edilmiş bulunması ayrıca Vekiller Heyetinden kadro alınmasını lü
zumsuz kılmıştır. 

B. : 3 — Emekli keseneği bölümündeki bu 10 739 lira fazlalık kadrosuz terfilerin % 5 lerindeıı 
ileri gelmektedir. 

B. : 5 — Emekli ikramiyesi emeklrye ayrılacakların miktarına göre hesap edilerek 5 000 lira nok-
saniyle konmuştur. 

B. : 6 - M. : 1 — Çocuk zammına 12 000 lira noksan konmuştur. Bu maddeden geçen sene 7 000 
lira aktarma suretiyle düşülmüş olduğundan kâfi geleceği anlaşılmıştır. 

Yakacak zammında değişiklik yoktur. 
Doğum yardımına geçen yıl 24 000 lira zammedilmiş, ölüm yardımından da 5 0.00 lira düşül

müş olduğundan bu sene bu mitarlar gözönünde tutularak ödenek konulmuştur. 

B. : 7 — Orman Fakültesinden çıkacak 71 öğrenciye (100) lira hesabiyle konmuştur. 

( S. •Sayısı : 18 ) 
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8, 9, 10 ncu bölümlerdeki merkez ve iller büro giderleriyle basılı kâğıt ve defterler geçen sene-

kinin aynı olup 1947 gider bakiyelerine göre konulan ödenekler uygun görülmüştür. 

B. : 11 — Telgraf muhaberelerindeki azalıştan bu bölümden 2 358 liranın tasarruf edilebileceği 
neticesine varılmıştır. 

B. : 12 — Kiralara yapılan % 50 zam ve geçen sene bu bölüme 18 000 lira aktarılmış bulunması 
dolayısiyle 14 500 lira fazla ödenek konulmuştur. 

B. : 13 - M. : 1 — 1948 senesinde alınması tasarlanan bir ekskavatör, bir traktör ve diğer 
motorlu taşıt giderleri de düşünülerek 5 000 lira fazla konulmuştur. 

İkinci maddeden yeteceği anlaşıldığından 10 000 lira düşülmüştür. 
Üçüncü maddeye konulan 75 000 lira fazla ödenek satmalınacağı arzedilen motorlu taşıt gider

leri içindir. 
Dördüncü bölüme geçen senekinin aynı ödenek konulmuş olup bununla fidanlıklar için hayvan-

lariyle beraber iki çift atlı araba satın alınmıştır. 

B. : 14 - M. 1 — Sürekli görev yolluğuna geçen sene 10 000 liralık aktarma yapılmış olmasına 
rağmen tasarrufa riayetle 20 000 lira ile idare edilebileceği mülâhaza edilerek geçen seneki 
30 000 liraya karşılık 20 000 konmuştur. 

Geçici görev yolluğu aynen konmuştur. 
Müfettişler yolluğu, yapılan 40 000 liralık aktarma ile geçen sene 120 000 liraya yükselmişti. 

Müfettişler kadrolarmdaki münhallerin doldurulması arzu edildiğinden 130 000 lira konul
muştur. 

Dördüncü maddeye konulan ödenek 1947 de serdedilmediğinden bu yıl yalnız 1 lira ko
nulmuştur. 

15 ve 16 ncı giyecekler ve tedavi gider ve yolluklarına geçen senekilerin aynı ödenek konul
muş olup tahsisat bakiyelerine ve verilen izahata göre uygun görülmüştür. 

B. : 17 - M. 1 — Geçen sene sınırlama için konulan 200 000 lira ödenekten 40 000 lirası diğer 
bir bölüme aktarılmıştır. İkinci bölümün üçüncü maddesinde arzolunduğu üzere buraya 77 620 
lira iade olunmuş ve buna bir miktar daha ilâvesiyle bu sene 245 000 lira konulmuştur. Sınırla
ma işlerinin mevcut komisyon sayısının 20 den 25 şe çıkarılması suretiyle hızlandırılması düşü
nüldüğünden bu ilâvenin yapılmasına zaruret hâsıl olmuştur. 

Şimdiye kadar sınırlanan orman çevre ve takribi mesahaları aşağıda gösterilmiştir: 

Yılı 

1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 

Sınırlanan uzunluk 

1 
3 
7 
3 
6 
4 
6 
9 
9 
8 

61 

Km. 

145 
349 
190 
359 
768 
165 
982 
991 
969 
164 
452 

514 

Sınırlanan saha 
takribi ilk. 

6 
62 
146 
338 
173 
283 
229 
321 

• 392 
360 
285 

2 600 

670 
046 
745 
496 
355 
492 
186 
586 
553 
700 
521 

350 
( S. Sayısı : 18 ) 
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M. : 2 — Amenajnıan 1947 senesinde 50 Teknik elemandan müteşekkil 14 Amenajman heyeti faali

yette bulunmuş olup 200 000 hektar ormanın esas Amenajman plânı 150 000 hektar kadar ormanın
da revizyonu yapılmıştır. 

Birinci devre Amenajman plânları yapılmadık orman kalmamıştır. Geçen yıla nazaran fazla konu
lan 50 000 lira ile Amenajman heyetlerinin büro ve orman malzemeleri temin edilecek ve daha fazla iş 
sağlanacaktır. 

M. : 3 — Ağaçlandırma ve fidanlıklar - bu bölümden geçen sene 3 500 lira aktarılmıştır. Bu sene 
konulan 800 000 lira ile 16 Fidanlığın istihsal ve idame masraf lariyle ağaçlandırma bölgelerindeki 
işler karşılanacaktır. 

Şimdiye kadar ağaçlandırma konusunda yapılan işler şunlardır. 

1. — 1947 yılında 389 köy ve belediye ağaçlandırmasına 306 000 resmi kurul ve istekli şahıslara 
2 048 605 fidan verilmiştir. 

2. — Genel Müdürlükçe yapılmakta olan ağaçlandırmalar için Ankara civarı, Florya, Amik batak
lığı, Sivas - Çamlıbel, Eskişehir - Tüllüce, Tarsus - Karabuçak, Kaş ve Kalkan bataklıklarına 5 743 595 

•fidan dikilmek suretiyle 3096 hektarlık saha ağaçlandırılmıştır. 
3. — 66 Devlet Orman İşletmesinde orman içindeki açıklık ve yangın görmüş sahalara 34 200 kilo 

çeşitli orman ağacı tohumu ekilmek suretiyle 6 409 hektarlık saha tohumlan mıştır. 
4. —• 1944 - 1945 yıllarında cevizliklerin ihya ve imarı için ceviz yetişebilecek yerlere 190 300 

adet ceviz fidanı dikilmiş ve bakımlarına devam edilmiştir. 

M. : 4 — Hastalıklar ve böceklerle mücadelenin şiddetlendirifmesi için 15 000 lira fazla ödenek ko
nulmuştur. 

M. : 5 — Orman yangmlariyle savaş için gereken tesislerin yapılması ve aletlerin tedariki için ge
çen yılki ödenek 40 000 lira artırılmıştır. 

M. : 6 — 4785 sayılı Kanun gereğince devletleştirilmiş olan ormanların 1948 senesinde ödenecek 
taksitleri için 800 000 lira ödenek konulmuştur. Geçen yıl bu maddeden 168 000 lira aktarma ya
pılmıştı. 

M. : 7 — Tecrübe istasyonları için satmalınacak âletlere ve bu istasyonların tesislerine sarfcdil-
mek üzere 50 000 lira konulmuştur. Geçen yıl buradan 10 000 liralık aktarma yapılmıştır. 

M. : 8 — örnek orman işletmelerine geçen yıl konulan 300 000 liradan 108 766 lira aktarma 
yapılmış olup bu sene 200 000 liranın yeteceği anlaşılmakla bu miktar ödenek konulmuştur. 

B. : 18 — Harita satmalmmak üzere geçen yılın aynı olarak 5 000 lira konulmuştur. 

B. : 19 — Bölümdeki 35 000 lira fazlalık işlernıelerce Ticaret Okulunda okutulan ve bu sene 
Bursa Orman Okulunda ibate ve iaşe edilecek olan 28 öğrencinin masraflarına karşılık olup 
İşletmeler bu parayı Genel Müdürlüğe ödiyeceklerdir. 

B. : 20 — Yapı ve onarma işlerine geçen sene konulan 675 000 lira yetmediğinden 238 000 lira 
aktarma yapılmıştır. Umum Müdürlük binası için bu seneye geçici olmak üzere girişilen taah
hüt ve inşaat ilâvesi için 562 000 liraya, kalorifer ve sıhhi tesisleri için 214 000 liraya fidanlık bina
larının inşası ve mevcutların tamiri için 124 000 liraya ihtiyaç olduğu anlaşılmakla bu bölüme 
900 000 lira konulmuştur. 

21, 22, 23 geri verilecek paralar ve mahkeme harçları, mahkeme giderleri Devlet Orman İş
letmeleri döner sermayelerine geçen senekiler miktarında ödenek konulmuştur. 

21 nci bölümün 1 nci maddesine geçen yıl 20 000 lira eklenmiştir. 
B. : 24 — Hazineye verilecek para 50 000 lira fazlasiyle 250 000 liraya çıkarılmıştır. 
26 nci bölümdeki yazı, yayın ve propaganda işleri giderleri malzeme ve iş fiyatlarındaki artış 

dolayısiyle 5 000 lira çoğaltılmış, 27 nci bölümdeki yabancı uzmanlar ve tercümanları, 28 nci bö-

( S. Sayısı : 18 ) 
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lümdeki staj için gönderileceklerin yolluk ve ödenekleri 10 000 lira azaltılmış, 29 ncu bölümdeki 
veznedarlık ücretleri geçen seneki gibi 21 500 lira olarak aynen konulmuştur. 

32, 33, 34 ncü bölümlerdeki borçlar karşılıkları geçen senekinin aynı ise de 1947 de 33 ncü bö
lümün 1 nci maddesine 10 000, ikinci maddesine 3 500 lira aktarına yapılmıştır. 

35 nci bölüme kâğıt para amortismanı olarak bilhesap 140 124 lira konulmuştur. 

36 nci bölüme konulan 274 800 lira geçen sene ortalarında Ziraat Bankasından ödünce alı
nan paranın 1948 yılında ödenecek taksiti ile % 8,5 faiz ve Muameel vergisi karşılığıdır. 

Yukarda da arzedildiği gibi Orman Genel Müdürlüğünün katma bütçesi mütevazin olarak 
14 152 568 liradan ibarettir. Diğer taraftan Genel Müdürlük tarafından idare olunan Devlet 
Orman İşletmelerinin istihsal ve idare giderleri bu miktarın birkaç misline baliğ olmaktadır. Ge
nel Müdürlük merkez ve illerde iki muhasebe teşkilâtına malik olup biri malî sisteme göre kat
ma bütçe hesaplarını diğeri ticari usullere göre işletmeler hesaplarını görmektedir. 

Genel Müdürlüğün gelir bütçesinin 13 819 661 lirasını işletmelerden alman yeni ve eski yıllar 
tarife bedelleriyle, işletmelerde çalışan mühendis ve memurların yeni ve eski yıllara ait olup istir
dat olunan maaş ve ücretleri karşılığı teşkil etmektedir. İki muhasebenin birleştirilmesi hem 
tasarrufu sağlıyacak ve lıemde işlerin rasyonelleşmesine yardım edecektir. Diğer taraftan gerek 
katma bütçe gerek işletmeler bütçesi hizmetleri arasında âmme hizmetleri bulunduğundan teda
hül vâki olmaktadır. 

Zikredilmesi icabeden bir cihet de bilûmum katma bütçelerde olduğu gibi Devlet ve devlet 
hesabına yapılan hizmetlerin Orman Genel Müdürlüğü bütçesinde de hesaplanarak gösterilme
sinin ve karşılıklarının ilgili bütçelere ödenek olarak konulmasının bütçelerdeki vuzuhu sağla
ma bakımından yerinde bir tedbir olacaktır. 

Saygılarımızla yüksek tetkiklerine arzeyleriz. 

Yozgad Milletvekili Bursa Milletvekili 
Ahmet Sungur Fahri Bük 

( S. Sayısı : 18 ) 
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Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 1/256 28 . XII. 1947 
Karar No. 34 

Yüksek Başkanlığa 

Başbakanlığın 30 . IX . 1947 tarihli ve 6/2699 
sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan Or
man Genel Müdürlüğünün 1948 yılı bütçe kanu
nu tasarısı Komisyonumuza havale buyurulmak-
la Tarım Bakanı Tahsin Coşkan ve Orman Ge
nel Müdürü ile Maliye Bakanlığı adına Bütçe ve 
Malî Kontrol Genel Müdürü hazır oldukları hal
de incelenip görüşüldü. 

Bu Genel Müdürlüğün 1948 yılı bütçesini 
inceliyen raportörün raporu dinlenmiş ve Or
man İdaresini ilgilendiren türlü konular üze
rinde yapılan istizahlara Bakan tarafından ve
rilen cevaplar alındıktan sonra bütçenin gider 
ve gelir bölümleri incelenmiştir. 

Genel Müdürlüğün 1948 yılı bütçesi geçen 
yıldan 709 678 lira bir fazlalık arzetmektedir. 
Bu tdare, gelirini daima ormanların ıslahına, 
amenejman ve sınırlama işlerine ve orman yolla
rının yapılarak işletmelerin gelişmesine harca
makta ve gider bütçelerinde de bu çalışmalara 
muvazi ödeneklerin bölümlerinde yeraldığı gö
rülmektedir. Sınırlama işlerinden bugüne ka
dar ancak 2 milyon 600 küsur bin dönümlük 
bir sahanın tahdit edilebildiği, bu konuda daha 
yapılması gereken birçok işler bulunduğu göz-
önüne alınırsa bu işe hız verilerek biran evvel 
bitirilmesinin gerektiği Komisyonumuzda belir
tilmiştir. 

14 152 568 liradan ibaret bulunan gider büt
çesi bu izahlardan sonra ayniyle kabul edilmiş
tir. 

( S. Sayısı : 18 ) 

Gelir bütçesi de 14 152 568 liradan ibaret 
olup gelir bölümlerinde de geçen yılın elde 
edilen hasılat gidişine göre Komisyonumuzca da 
uygun görülen bazı fazla tahminler bulunmak
tadır. Komisyonumuz, bu İdarede de bir işlet
me muhasebesinin tesisiyle maliyetlerin hakkiy-
le hesap edilmesini gerekli bulmuş ve her yıl 
bütçelerine en son bilançoların bağlanmasını 
inceleme noktasından faydalı görmüştür. 

Gelir bütçesini de teklif gibi ayniyle kabul 
eden Komisyon kanun tasarısını bütçe esaslarına 
uygun gördüğünden teklif gibi kabul etmiştir. 
Orman Genel Müdürlüğünün 1948 yılı bütçe ta
sarısı Kamutayın onayına arzedilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkanvekili Sözcü 
Mardin Diyarbakır Ankara 

R. Erten 1. H. Tigrel M. Eriş 

Kâtip 
Ankara 

F. Öymen 

Aydın 
Gl. R. Alpman 

İstanbul 
Dr. A. Adıvar 

Amasya 
A. K. Yiğitoğlu 

Bursa 
F. Bük 

İzmir 
8. Dikmen 

Kocaeli 
Dr. F. Ş. Bürge 

Tokad 
R. A. Sevengil 

Ankara 
C. Gölet 

Diyarbakır 
Ş. TJluğ 

Kastamonu 
M. Akalın 

Niğde 
R. Gürsoy 

Yozgad 
S. îçöz 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ I 

MADDE 1. — Orman Genel Müdürlüğü 1948 
yılı giderleri için bağlı (A) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 14 152 568 lira ödenek ve
rilmiştir. 

MADDE 2. — Orman Genel Müdürlüğü 1948 | 
yılı giderlerine karşılık olan gelirler, bağlı (B) | 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 14 152 568 
lira tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Oı man Genel Müdürlüğünce 
1948 yılı içinde elde edilecek gelir çeşitlerinden 
herbirinin dayandığı hükümler bağlı (C) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 4. — Orman Genel Müdürlüğünün 
30 . VI . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun I 
19 ucu maddesine giren hizmetlileri, bağlı (D) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Numaralariyle adları bağlı (E) işaretli cet
velde yzılı bölümlerden 3ü . VI . 1939 tarihli 
ve .36.56 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce yönetimi gerekli geçici hizmetler için aylık | 
ücretli memur ve hizmetliler kullanılabilir. Bun
ların kadrolariyle bunlardan uzmanlık yeri 
olanlar Bakanlar Kurulu karariyle belirtilir. 
Ve ertesi' yıl' bütçesiyle Büyük Millet Meclisine j 
verilir. I 

Bu bölümlerden alınacak kadroların eldeki 
kadrolara ekleme olmaması gerektir. 

MADDE 5. — Orman Genel Müdürlüğü ku
ruluşu hakkındaki 4 . V I . 1947 tarihli ve 3204 
sayılı Kanunla eklerine bağlı cetvellerde yazılı 
kadrolardan bağlı (L) işaretli cetvelde göste- ı 
rilenler 1948 yılı içinde kullanılamaz. . 

MADDE 6. — 8 . II . 1937 tarihli ve 3116 
sayılı Orman Kanununun kamulaştırmaya iliş
kin hükümlerini yerine getirmek ve Devlet 
Orman işletmelerinin kuruluş ve işletilmecsi 
için 1948 yılı içinde kapatılmak üzere bir mil- t 
yon liraya kadar avans almaya ve ertesi yıl büt
çelerine konacak ödeneklerle kapatılmak şar-
tiyle en çok beş yıl süreli iki milyon liraya ka
dar istikraz bağıtları yapmaya ve bankalarda 
hesaplar açtırmaya Tarım Bakanı yetkilidir. j 

\ yılı Bütçe Knunu tasarısı 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞIŞTÎRİŞİ 

MADDE 1. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Ayniyle kabul edilmişair. 

MADDE 3. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

( S . Sayısı : 18) 
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MADDE 7. — Orman Genel Müdürlüğü or
ta ve bölge okulları öğrencilerinden alınacak üc
retler baflı (M) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 8. — Geçen yıl borçları bölümünde
ki ödenek üstünde çıkacak borçlar, ilgili olduk
ları hizmetlere ilişkin bölümlerden bu bölümle
re Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödeneklerden 
ödenir. 

1937 - 1946 yıllarına ilişkin olup Genel Mu
hasebe Kanununun 93 ncü maddesine göre zaman
aşımına uğramamış ve karşılıkları yılları bütçele
rinde bulunan borçlar, 1948 yılı gider bölümleri 
artıklarından eski yıllar borçları bölümlerine Ma
liye Bakanlığınca aktarılacak ödeneklerden öde
nir. 

MADDE 9. — 8 . VI . 1929 tarhİi ve 1508 sa
yılı Kanun gereğince amenajman ve ağaçlan
dırma işlerinde çalışacaklara verilecek gündelik 
tazminat başmühendisler için (350), başmühen
dis yardımcıları için (300), mühendis ve mühen
dis yardımcıları için (250) kuruştur. 

MADDE 10. — 8 . II . 1937 tarihli ve 3116 
sayılı Orman Kanunuunn belirttiği hüküm ve 
şartlar gereğince ormanların sınırlama işine 1948 
yılında da devam olunur. 

MADDE 11. — Gider bölümlerinden yapıla
cak harcamalara ilişkin formül, bağlı (R) işaret
li cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 12. —• Bu kanun 1 Ocak 1948 tari
hinde yürürlüğe girer. 

MADDE 13. — Bu kanunu Maliye ve Tarım 
Bakanları yürütür. 

Başbakan 
H. Saka 

Devlet Bakanı 
M. A. Renda 

Millî Savunma Bakanı 
Münir Birsel 

Dışişleri Bakanı 
N. Sadak 

Millî Eğitim Bakanı 
R. S. Sirer 

Devlet Bakanı 
Başb. Yardımcısı 

Barutçu 
Adalet Bakanı 

Ş. Devrin 

İçişleri Bakanı 
M. H. Göle 

Maliye Bakanı 
H. N. Keşmir 

Bayındırlık Bakam 
Gülek 

B. K. 

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. 

MADDE 12. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 18 ) 
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Ekonomi Bakam Sa. ve So. Y. Bakam 
C. Ekin Dr. B. Uz 

Gümrük ve Tekel Bakam Tarım Bakam 
Ş. Adalan T. Coşkan 

Ulaştırma Bakam Ticaret Bakam 
Ş. Koçak M. N. Gündüzalp 

Çalışma Bakam 
T. B. Balta 

i S. Sayısı : 18 ) 
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A - CETVELİ 

1947 1948 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
M. ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

Birinci kısım - Aylık, ücret, 
ödenek, emekli ikramiyesi ve 

benzeri özlük haklar 

I - Aylıklar ve ücretler 
Aylıklar 

1 Memurlar aylığı 6 527 400 6 788 150 6 788 150 
2 Açık aylığı 60 000 60 000 60 000 
3 Emekli, dul, yetim aylık ve 

ödenekleri ' 311 000 321 000 321 000 
4 Temsil ödeneği 0 2 100 2 100 

Bölüm toplamı 6 898 400 7 171 250 7 171 250 

Tj cretler 
1 Memurlar ücreti 204 540 204 540 204 540 
2 Hizmetlüer ücreti 370 740 370 740 370 740 
3 Gçici hizmetliler ücreti 82 620 5 000 5 000 
4 Askerlik ders öğretmenleri üc

reti 855 855 855 

Bölüm toplamı 658 755 581 135 581 135 

4805 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek emekli keseneği 354 915 365 654 365 654 

4 
5 

6 

I I - Başka haklar 
Geçici tazminat 
1683 sayılı Kanunun 58 nci 
maddesi gereğince verilecek 
emekli ikramiyesi 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince verilecek zamlar ve 
yardımlar 

1 Çocuk zammı 
2 Yakacak zammı 

47 000 

20 000 

412 000 
15 000 

47 000 

15 000 

400 000 
15 000 

47 000 

15 000 

400 000 
15 000 

( S. Sayısı : 18 ) 



Ödeneğin çeşidi 

3 Doğum yardımı 
4 ölüm yardımı 

Bölüm toplamı 

1437 sayılı Kanun gereğince 
verilecek avans 

Birinci kısım toplamı 

İkinci kısım - Yönetim gider
leri 

1 - Hizmete ilişkin olanlar 
Merkez büro giderleri 

1 Kırtasiye 
2 Döşeme ve demirbaş 
3 Aydmlatma 
4 Isıtma 
5 öteberi giderleri 

Bölüm toplamı 

îller büro giderleri 
1 Kırtasiye 
2 Döşeme ve demirbaş 
3 Aydınlatma 
4 Isıtma 
5 öteberi giderleri 

Bölüm toplamı 

Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 

1 Posta ve telgraf ücretleri 
2 Telefon ve başka haberleşme 

ücret ve giderleri 

Bölüm toplamı 

1947 1948 yıh için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

35 000 60 000 60 000 
25 000 20 000 20 000 

487 000 495 000 495 000 

6 400 7 100 7 100 

8 472 470 8 682 139 8 682 139 

10 000 
7 000 
2 900 
3 500 
5 000 

28 400 

10 000 
7 000 
2 900 
3 500 
5 000 

28 400 

10 000 
7 000 
2 900 
3 500 
5 000 

28 400 

2 500 2 500 2 500 
2 000 2 000 2 000 
2 000 2 000 2 000 
4 000 4 000 4 000 
2 500 2 500 2 500 

13 000 13 000 13 000 

25 000 25 000 25 000 

272 358 270 000 270 000 

16 000 16 000 16 000 

288 358 286 000 286 000 
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1947 1948 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Ödeneğ in çeş id i Lira Lira Lira 

1 
2 
3 

4 

Kira karşılığı 

Taşıt giderleri 
Motorlu taşıt giderleri 
Motorsuz taşıt giderleri 
Motorlu taşıt satmalma kar
şılığı 
Motorsuz taşıt satmalına kar
şılığı 

Bölüm toplamı 

37 500 

50 000 
28 000 

25 000 

7 500 

110 500 

52 000 

55 000 
18 000 

100 000 

7 500 

180 500 

52 000 

55 000 
18 000 

100 000 

7 500 

180 500 

I I - özlük olanlar 
\Tollııkİ3 r 

1 Sürekli görev yolluğu 20 000 20 000 20 000 
2 Geçici -görev yolluğu 25 000 25 000 25 000 
3 Müfettişler yolluğu 80 000 130 000 130 000 
4 Yabancı memleketlere gönde

rilecekler yolluğu 40 000 1 1 

Bölüm toplamı 165 000 175 001 175 001 

Giyecekler 8 500 8 500 8 500 
4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak tedavi gider ve yol
lukları 15 000 15 000 15 000 

ikinci kısım toplamı 691 258 783 401 783 401 

Üçüncü hısım - Daire hizmet
leri 

I - Sürekli olanlar 
Teknik hizmetler giderleri 

1 
2 
3 
4 

Sınırlama 
Amenajman 
Ağaçlandırma ve fidanlıklar 
Hastalıklarla ve böceklerle sa
vaş 

200 000 
200 000 
800 000 

25 000 

245 000 
250 000 
800 000 

40 000 

245 000 
250 000 
800 000 

40 000 
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Ödeneğin çeşidi 

Yangınlarla savaş 
Kamulaştırma 
Teknik araştırma istasyonları, 
denemeler ve orman evleri 
örnek orman işletmeleıi kuru
luş ve tesis giderleri 

Bölüm toplamı 

Harita ve kadastro işleri 

Okullar ve kurslar genel gider
leri 
Orta orman okulları 
Kurslar 

Bölüm toplamı 

Yapı ve onarma işleri 
Genel Muhasebe Kanununun 
48 nci maddesini ilgilendiren 
giderler 
Geri verilecek paralar 
Mahkeme harçları 

1947 
yılı 

ödeneği 
Lira 

40 000 
770 000 

50 000 

300 000 

2 385 000 

5 000 

245 000 
1 

245 001 

675 000 

40 000 
15 000 

1948 yi 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

80 000 
800 000 

50 000 

200 000 

2 465 000 

5 000 

280 000 
1 

280 001 

900 000 

40 000 
15 000 

ılı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

80 000 
800 000 

50 000 

200 000 

2 465 000 

5 000 

280 000 
1 

280 001 

900 000 

40 000 
15 000 

Bölüm toplamı 55 000 55 000 55 000 

Mahkeme giderleri 15 000 15 000 15 000 

I I - Geçici olanlar 
Devlet Orman İşletmeleri dö-
ner sermayesi 
Hazineye verilecek para 

Pasif korunma 

Yazı, yayın ve propaganda iş
leri 

100 000 
200 000 

1 

25 000 

100 000 
250 000 

1 

30 000 

100 000 
250 000 

1 

30 000 

( S. Sayısı : 18 ) 
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B. 

27 

M. 

1 
2 

Ödeneğin çeşidi 

Yabancı uzmanlar ve tercü
manları 
Ücret 
Yolluklar ve başka giderleri 

1947 
yılı 

ödeneği 
Lira 

72 000 
28 000 

1948 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

62 000 62 000 
18 000 18 000 

Bölüm toplamı 100 000 80 000 80 000 

28 4489 sayılı Kanun gereğince 
yabancı memleketlere gönderi
leceklerin yolluk ve ödenekleri 40 000 30 000 30 000 

29 Veznedarlık işleri giderleri 
1 Para taşıma giderleri 13 450 13 450 13 450 
2 Banka veznedarlık ücreti 8 050 8 050 8 050 

30 

31 

Bölüm toplamı 

Kurumlara katılma payı 

Düşünülemiyen giderler 

21 500 

1 

1 

21 500 

1 

1 

21 500 

1 

1 

Üçüncü kısmı toplana 3 866 504 4 231 504 4 231 504 

32 

33 
1 
2 

Dördüncü kısırn - Borçlar 

Geçen yıl borçları 

Eski yıllar borçları 
1943 - 1946 yılları borçlan 
1937 - 1942' » » 

Bölüm toplamı 

15 000 

13 100 
2 500 

15 600 

15 000 

13 100 
2 500 

15 600 

15 000 

13 100 
2 500 

15 600 

34 Hükme bağlı borçlar 10 000 10 000 10 000 
35 1715 sayılı Kanunun 8 nci 

maddesi gereğince kâğıt para 
amortismanı 133 098 140 124 140 124 
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M- Ödeneğin çeşidi 

1947 
yıh 

Ödeneği 
Lira 

1948 yüı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

1946 yılı Bütçe Kanununun 7 
nci maddesi gereğince Ziraat 
Bankasından ödünç alman pa
ranın faiz ve diğer giderleri 238 960 274 800 274 800 

Dördüncü kısım toplamı 412 658 455 524 455 524 

KISIMLAR TOPLAMI 
Birinci kısmı toplamı 
İkinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 

GENEL TOPLAM 

S 172 270 
691 258 

3 866 504 
412 658 

13 442 890 

8 682 139 
783 401 

4 231 504 
455 524 

14 152 568 

8 682 139 
783 401 

4 231 504 

455 524 

14 152 568 
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B CETVELİ 

R. M Gelirin çeşidi 

1 Devlet Orman işletmelerinden 
alınacak tarife karşılığı 

2 Devlet Orman İşletmeleri genel 
giderlerinden Genel Müdürlük 
payı 

3 Devlet ormanlarından eldeki 
sözleşmeler ile yapılacak tah
silat 

4 Çeşitli gelir 
5 Eski yıllar satışından yapıla

cak tahsilat 
6 Orta Orman Okulları 
7 İşletmeler adına Ticaret Oku

lunda okuyan 28 öğrencinin 
Orta Orman Okulundaki iaşe, 
ibate, ve diğer gider karşılığı 
olup işletmelerden alınacak pa
ra 

GENEL TOPLAM 

O - CETVELİ 

Gelirin dayandığı kanun ve nizamnameler: 
Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 8 . 2 . 1937 3116 Orman Kanunu 
» 13 . 6 . i938 3444 Orman Kanununa ek Kanun 

( S. Sayısı: 18 ) 

1947 1948 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

tamımıleri lalımın edilen tahmin edilen 
Lira Lira Lira 

8 191 950 8 247 673 8 247 673 

5 119 000 5 571 988 5 571 988 

28 560 30 740 30 740 
40 000 123 482 123 482 

50 000 133 685 133 685 
13 380 10 000 10 000 

0 35 000 35 000 

13 442 890 14 152 568 14 152 568 



Görevin çeşidi 

Daktilo 
» 
» 
» 
» 

Şoför 
» 

Motosikletçi 
Takipçi 
Kaloriferci 
Başodacı 
Odacı 

» 

2> 

» 
Gece bekçisi 

Daktilo 
Odacı 

5> 

Makinist 
» 

Usta fidancı 

MERKKZ 

\L1.ER 

Fidanlıkla r 

D 

Sayı 

2 

5 
o 

1 
1 
1 
1 
.1 
1 
1 
:î 

5 
7 

21 
2 

3 
30 
20 

1 
1 
1 
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- CETVELİ 

Ücret 

175 
150 
135 
130 
115 
200 
175 
135 
125 
125 
115 
110 
100 

90 
75 
70 

100 

125 
70 
60 

400 
350 
300 

G 

Makinist 

Başfidancı 
» 

Şoför 
Fiş memuru 
Başfidancı 
Fidancı 

» 
Fiş memuru 

örevin çeşidi 

Ambar memuru 
Puvantör 

' Daktilo 
Arabacı 
Bekçi 

» 
Odacı 

Askerlik d 
aylık) 
Doktor 

Aşçı 
Bahçıvan 
Gece bekçisi 
Odacı 

» 
» 

Okullar yatı 

Orta Orman Okulları 

et's öğretmenleri (1( 

ı öğrencileri 

1 - CETVELİ 

B. M. Giderin 

2 3 Geçici hizmetliler 

27 1 Yabancı uzmanlar ve tercümanlar ücreti 

( S. Sayısı : 18 ) 
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L CETVELİ 

Memuriyetin adı Sayı Aylık 

Merkez 

9 Şube müdür muavini 

tiler 

10 40 

D. 

7 
7 

6 

7 

8 

10 
11 
13 
13 
14 

Orman başmühendisi 
S. 1. Orman başmühendis yar 
d imcisi 
S. 1. Kıdemli Or. mühendis 
yardımcısı 
S. 2. kıdemli' or. mühendis 
yardımcısı 
S. 2. Orman başmühendis yar
dımcısı 
S. 2. Orman mühendisi 
S. 3. Orman mühendisi 
Orman kondüktörü 
S. 2. Orman başkâtibi 
S. 3. Orman kâtibi 

2 

1 

1 

1 

2 
90 
45 

32 
8 

50 

60 

60 

70 

(n> 

50 
35 
30 
20 
20 
15 

7 
10 
11 
12 
12 
9 

10 
14 
14 
7 

13 
9 

10 
11 
12 

Görevin çeşidi 

14 S. 3. Orman mesaha memuru 

Ücretliler 

Sayı Aylık 

350 15 

Orman koınsm'i 
» Fen memuru 
» » y> 

» Mühendisi 
» » yardımcısı 
» Fen memuru 

Sorumlu sayman 
» » 

Orman kâtibi 
» mesaha memuru 
» Fidanlık müdürü 

Muhasip veya mutemet 
Avukat 

» 
» 
s> 

1 
1 
o 

10 
10 
1 
3 
8 
1 

30 
1 
1 
2 
6 

12 
12 

170 
170 
100 
85 
75 
75 

120 
100 
50 
50 

170 
60 

140 
100 

85 
75 

M CETVELİ 

Okulun adı 

Bursa Orta Orman Okulu 
Bolu Orta Orman Okulu 

Yıllık 

375 
345 

( S. Say w ı ; 18 ) 
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R CETVELİ 

B. : 13 - M. : 1 — Motorlu taşıt giderleri 

M. : 2 — Motorsuz taşıt giderleri 
Motorin taşıtların işletme, onarma ve garaj giderleriyle motorsuz taşıtların d o nal un onanım 

ve hayvan yem vesair bütün giderleri. 

B. : 13 - M. : 3 — Motorlu taşıt satınalma karşılığı 

1!)4S yılında safına İma eak motorlu tas i t vasıtaları 

Aded Cinsi Kullanılacağı yer 

1 Traktör Bedirge Hatay Bölge Orman Fidanlığı 
1 Ekskavatör » » » » » 
l Kamyonet Eskişehir Bölge Orman Fidanlığı 
.1. » Manisa. » » » 
1 » Elâzığ » » » 
"I » fSivas » » » 

B. : 14 - M. : 4 — Yabancı memleketlere gönderilecekler yolluğu. 

Kongre ve konferanslara katılmak ve incelemeler yapmak için gönderileceklerin yol paraları 
ve gündelikleri bu bölümden ödenir. 

B. : İ5 — Giyecekler 
Merkezdeki hizmetlilerin elbise, ayakkabı, paltoları ve memurların İş gömlekleri ve şoförlerin 

muşamba, çizme ve buna benzer ihtiyaçları. 

B. : 17 — Teknik hizmetler giderleri 

l>n hizmetlerin herbiriyle ilgili (öteberi giderleri döşeme ve demirbaş, aydınlatma ve ısıtma 
kırtasiye basılı kâğıt ve defterler) gibi yönetim giderleriyle anıenajman ve ağaçlandırma işlerin
de yatışacak mühendislere verilecek gündelik tazminat, ve yol paraları ve yine bu hizmetlerin her-
birinden geçici görevle kullanılacak memur ve hizmetlilerin yollukları, ve 3116 sayılı Kanunun 
12 nei maddesi gereğince ödenecek {»aralar, işçi gündelikleri, kesme, taşıma, temizleme, toplama, 
ve işletme giderleri alât edevat, çadır boya gereci telefon makinası ve gereci Are bilûmum teçhizat 
giderleri lâboratuvar için her türlü alât ve edevat satmalmak tesis ve makaleme karşılığı, elek-
trik tesis ve yakma, su parası motorin tulumbaların satuıalnıa karsılıklariyle genel işletme ve 
onarma giderleri ve bu. işler için yapılacak kulübe araştırma istasyon binaları, kulübe, ahır, yol 
ve köprü kuruluş ve onarma giderleri, silâh cephane satınalma ilâç parası, doktor, veteriner vi
zite ücretleri orman arazi ve ev satmalına ve kamulaştırma ve tazminat karşılıkları, vergi resim 
pul vesair tekalif ilân ve tebligat iicrefleri ve bu işlerde çalışan işçilerin tedavi, ilâç ve yol gider
leriyle bunlara verilecek tazminat bu bölümün ilgili kendi maddelerinden verilir. 

( & Bayisi : 18) 
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B. : 17 - M. : 8 — Örnek orman işletmeleri kuruluş ve tesis giderleri 

17 ııei bölüme ait formül bu madde içinde aynen yürütülmekle beraber örnek bir işletmenin 
kuruluş tesis ve işletmesine muktazi her nevi giderler bu maddeden verilir. 

B. : 18 — Harita ve kadastro işleri. 
17 ııei bölümdeki formül bu bölüm içinde yürütülür. 

B. : 19 — Okullar ve kurslar genel giderleri. 
Kampa ait bütün giderler ve öğrencilerin tedavi giderleri bu bölümden verilir. 

B. : 20 — Yapı ve onarma işleri. 
Arsa ve binaların satınalnıa, kamulaştırma yapı ve kumlusu ile mevcutlarının onarma, ve büyü 

(ilmesi ve yapısı ile esaslı onarma genel giderlerive arsa ve binaların tapuca, kütüğe geçirlidiği la 
rihten itibaren tahakkuk etmiş ve edecek vergisi ve yapıya ait proje plân giderleri ve bunlar için 
açılacak yarışma değer ve giderleri de bu bölümden verilir., 

B. : 26 — Yazı, yayın ve propaganda giderleri 
İktisadi ve meslekî memurlar ve kitap gazete, harita, satma,]ma, telif ve tercüme üereileri basın 

ve yaynı yenileme karşılığı giderleri, film. makine satmalına, hazırlama. ve kira karşılıkları haber 
alma ve propaganda giderleri bu bölümden verdir. 

B. : 27 — Yabancı uzmanlar ve tercümanları. 
Bözleşıne gereğince verilmesi lâzım gel en ücretler ile geliş ve gidiş yol. paraları ve bunların 

memleket içlerinde herhangi bir görevle gidiş ve gelişlerine ait yol parası ve gündelikleri bu bö 
İtimden verilir. 

B. : 28 — 4489 sayılı Kanun gereğnce yabancı memıeKetiere gönderileceklerin yolluk ve öde 
nekleri. 

Bu kanun gereğince yabancı memleketlere gönderileceklere verilecek yolluklaria diğer giderle
ri bu bölümden verilir. 

B. : 30 — Kurumlara katılma payı 
Bözleşme gereğince verilecektir. • 

B. : 32/33 Geçen ve eski yıllar borçları 
Teşkilâtı kaldırılmış olan orman koruma, genel komutanlığının geçen ve eski yıllar borçlunda 

bu bölümlerden verilir. 

• • H » » i n — 

( S. Sayısı : 18 ) 
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1948 yılı 
Devlet Havayolları G. M. 

Bütçesi 
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Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1948 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/252 

T. a. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 30 .IX . 1947 

Sayı: 71/927 
6/2697 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Katma bütçe ile idare edilen Devlet Havayolları Genel Müdürlüğünün Bakanlar Kurulunca 30 .IX 
. 1947 tarihinde Büyük Millet Meclisine sunulması kararlaştırılan 1948 yılı Bütçe Kanunu tasarısı
nın gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
H. Saka 

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1948 malî yılı Gelir ve Gider bütçesine ait gerekçe tasarısı 

Millî sınırlar içindeki hava hatlarını komşu memleketlere nazaran büyük bir üstünlük ve mille
timize yakışan bir gurur ve başarı ile işleten Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü bu sene ilk de
fa olarak Milletlerarası rekabet sahasına atılmış bulunmaktadır. 

Milletlerarası tarifelerin tesbit edilmiş olması ve rekabetin yürürlükte olan anlaşmalar gereğin
ce menedilmiş bulunması açılmış ve açılacak olan hatlarda bu İdareye büyük ümitler vermekte
dir. 

1944 tarihli Şikago Anlaşması gereğince halen memleketimize birçok yabancı Devlet uçakları 
gelmekle beraber bunlardan bir kısmı da başka istikametlere gitmek üzere memleketimizden geç
mektedirler. 

Coğrafi durumumuzun çok müsait olması ve elde bulunan tesisatın kifayetli ve personelinin ye
teri kadar çalışması işliyen bu havayolları sayış ımn artmasında büyük bir âmil olmuştur. 

Memleketimize gelen ve gelecek olan hava hatlarının sayısının artması bir taraftan bir yaban
cı döviz kaynağı olurken diğer taraftan Genel Müdürlüğün görevlerine de Şigako Anlaşması gere
ğince yapılan ve yapılması lâzım gelen ödevleri yüklemiş bulunmaktadır. 

Bu uçakların teknik kontrolları, meydanlardan ikmalleri, lüzumlu basit tamirlerinin icabında 
yapılmalarını sağlaması ve saire gibi hizmetleri bu meyanda saymak kabildir. 

Memleket havalarının çok kısa bir zamanda milletlerarası büyük bir önem kazanması, iç hava 
hatlarının dev adımlariyle elde ettiği gelişme, ha va emniyetinin mümkün olduğu kadar yüksek bir 
seviyede sağlanmasını icabettirmiş ve böylece bir takım meydanların modern bir halde inşa edil
meleriyle bunların her türlü teknik vasıtalarla teçhizi cihetine gidilmiştir. 4860 ve 5076 sayılı ka
nunlarla verilen yetkiye dayanılarak Amerikan firmalariyle aktedilen anlaşmalar gereğince An
kara 'da Bsenboğa ve İstanbul'da Yeşilköy meydanları bugün milletler arasında yürürlükte olan 
standartlara göre birinci sınıf birer milletlerarası hava meydanı olarak inşa edilecek ve Eskişehir, 

( S. Sayısı : 41 )' 
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Afyon, Konya, izmir, Adana meydanları ise her türlü hava şartları altında gece ve gündüz 
uçuşa müsait bir hale getirilmekle beraber Elâzığ, Erzurum gibi meydanlarımızda bir kısım fennî 
aletlerle teçhiz edileceklerdir. 

Bu modern tesisatın kurulmasından sonra bugün iş gören tesisat tâli birtakım meydanlara kal
dırılacak ve böylelikle Genel Müdürlüğün işlediği tekmil meydanlar asrın en modern ve süratli ci-
hazlariyle teçhiz edilmiş bulunacaklardır. 

Gerek millî ve gerekse milletlerarası hava hatlarının her türlü hava şartları altında gece ve 
gündüz işlemleri hava nakliyatının büyük ölçüde gelişmesini sağlıyacaktır. Bunun önemi ise her 
türlü müşahededen varestedir. 

Millî ve milletlerarası hava nakliyatının artması İdareyi çeşitli meselelerle karşı karşıya bı
rakmıştır. Bunların en önemlilerinden birisi ve şüphesiz en modern, rahat ve süratli bir vasıta ile 
herhangi bir meydana gelen bir yolcunun şehire ve şehirden meydana nakladilmesi keyfiyetidir. 

idare bunun üzerinde de lâyık olan önemle durmakta ve evvelce yapılan tren seferlerinin 
yerine daha süratli ve rahat servis olan otobüs servisini ikame etmiş bulunmaktadır. 

Milletlerarası önemi olan meselelerden birisi de hergün sayısı biraz daha artan yabancı hava 
şirketlerinin memleketimizdeki çeşitli işlerinin görülmesidir. 

Dünya üzerinde bütün hava şirketleri genel aeentalıklarını birbirlerine verecek bu gibi kondis
yonlardan birbirlerini istifade ettirmeye çalışırlar. Bu hususta idarenin dikkat nazarını çekmiş ve 
buna lâyık olan önem verilmiş ve verilmeye çalışılmıştır. 

Genel Müdürlük 1947 yılı zarfından şimdiye kadar tarihinde görülmemiş bir hava seyrüsefer 
programı tatbik etmiş ve bunu muvaffakiyetle başarmıştır. Bu muvaffakiyet yalnız seyrüseferin 
sıkılığı ile kendini göstermemiş aynı zamanda elde edilen gelirde o nispette yüksek olmuştur. 

Bununla beraber sık ve muntazam hava seferlerinin yapılması için her şeyden evvel malzeme, 
yedek parça, takım ve nihayet yetişmiş personel ile bunlar için geniş masraflara ihtiyaç bulundu
ğunu da hatırdan çıkarmamak lâzımdır. 

Şunu önemle de nazarı dikkate almak lâzımdırki dünya üzerinde hiçbir hava hattı komünikas
yon, navigasyon, meteoroloji, meydan tesisatı, tamir işleri gibi hususları kendisi yapmaz. Bugün 
işliyen hava hatlarının hemen hepsi yalnız uçuşlar yapmakta ve yukarıda bahsi geçen tesislere 
ait bulundukları hükümetler veya belediyeler tarafından işletilmekte ve böylece hava hatları 
bunlardan dolayı herhangi bir suretle borçlandırılmamaktdır. 

Buna mukabil Havayolları işletme Genel Müdürlüğü tekmil bu yer tesisatını hava hatlariyle 
birlikte ahenkli bir şekilde işletmektedir. Devlet tarafından işletilmesi zaruri olan ve böylelikle 
bir (Gider) durumu arzeden bu işlerdir ki havayollarının kazanç elde etmesine imkân bırakma
maktadır. 

Bu sebepten Genel Müdürlüğe sürekli şekiJde Hazineden yardım yapılması bir zaruret olmuş 
olur. 

Genel Müdürlük 1946 yılında bir milyon küsur lira gelir toplamış ve 1947 yılındaki altı aylık 
gelir istatistiğine göre yıl sonuna kadar iki milyon liradan fazla gelir elde edileceği anlaşıldı
ğından 1948 yılı servis programlarına nazaran bu gelirin 2, 3 milyon liraya kadar yükseleceği 
şimdiden sabit olmuş gibidir. 

Genel Müdürlük ilk kuruluşundanberi kendiline verilen ödevi başarmaya çalışmış ve bugün 
milletlerarasında kendisine en emniyetli hava hatlarından birisi denilmek ve anılmak şerefini 
kazanmıştır. 
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Komşu memleketlere karşı sivil havacılık alanında elde ettiğimiz büyük farklar ve üstünlü

ğümüz bu memleketlerin benzeri servislerinin t e tk ikmda kolaylıkla göze çarpar . 
Bu i t ibarla Devlet Havayol lar ı Genel Müdür lüğünün 1948 akçalı yılı 18 776 870 l ira üzer inden 

hazırlanmış ve Yüce Kamutaya sunu lduğundan y u k a r d a belirtilen hizmetlerin vakt inde yapılma
sını temin için istenilen ödeneğin şimdiye kada r her hususta yardımını esirgemiyen Millî Kamu
tayca kabul edileceği kuvvetle ümit edi lmektedir . 

1948 ydı IVütçe Kanunu tasarısının birinci maddesinde yazılı 18 776 870 liraya, ai t bölümlerin 
müfredatı aşağıda aç ık lanmış t ı r : 

1947 1948 
B. Lira Lira 

<> 

4 

5 

6 

7 

115 200 

14 196 

20 000 

17 900 

155 000 

217 100 218 900 5027 sayılı Kanun gereğince veri len temsil öde
neği olarak 1 800 lira fazlasiyle 1948 yılı için 
218 900 lira teklif o lunmuştur . 

468 740 1 566 180 Uyakların emniyetle seyrini temin için kuru lacak 
rene teşki lâ t ında çalıştırı lacak bir kısım personel 
(D) cetveline eklenmiş ve mevcut personelin üc
retleri de teadül nispetlerine uygunluğu temin 
için birer miktar zam yapı la rak 97 440 lira faz
lasiyle teklif edilmiştir. 

114 900 Geçen yıla ait ödenekten 1500 lira düşülerek 
114 900 lira teklif olunmuştur . 

14 196 Geçen yıla ait ödeneğin kâfi geleceği anlaşıldı
ğ ından aynen teklif o lunmuştur . 

20 000 Geçen yıla ait ödeneğin kâfi geleceği anlaşıldı
ğından aynen teklif o lunmuştur . 

17 900 Gecen y:!a ait ödeneğin kâfi geleceği anlaşıldı
ğından aynen teklif olunmuştur . 

185 000 1948 yılı uçak servis programına nazaran mem
leket iç ve dışında 5 000 000 kilometre kada r 
uçuş yapılacağı hesap edildiğinden uçak müfre
dat ına veri lmekte olan uçuş kilometre parası 
için geçen yıla nazaran 30 000 lira fazlasiyle teklif 
edilmiştir. 

100 000 116 500 TTergiin teşkilâtın genişlemesinden dolayı mev
cut meydanlar ın iht iyaçları ka r ş ı l anamamakta ve 
d;bayisiyle kır tas iye malzeme f iyat lar ı geçen yıla 
nazaran fazla fiyatla s a t ına lmmakta olmasından 
dolayı kır tas iye maddesine 3 000 l ira ve Yeşil
köy 'de yapt ı r ı l an yeni meydan binasiyle Genel 
Müdür lük için Ankara şehrinde k i ra lanan bina
nın aydın la tma gideri için 4 000 lira ve evvelce 
t;'» Bankasiyle yapı lan anlaşma gereğince gerek 
meydanla rda toplanan bilet, bagaj satış parala
rının merkeze getirilmesi ve gerekse merkezden 
meydanlar için yapı lan tediyat karş ı l ığ ında pa ra 
nakil ücret i veri lmemekte iken mezkûr banka
daki hesap 4431 sayılı Kanun gereğince G. Merkep 
Bankasına aktarılmış ise de bu bankanın taşra teş
kilâtı ancak birkaç yerde bulunmasından dolayı 
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1947 li)48 
Lira Lira 

diğer bankalar eliyle yapılan para nakil ücreti ve
rilmek zorunda kalınmasına ve yabancı memle
ketlerden satmalman malzeme bedellerinin tediye 
'"ım-etine ait nakil masrafı da bu tertipten ödenme
line binaen geçen yıla nazaran 9 500 lira fazlasiyle 
teklif edilmiştir. 

16 500 20 000 i i er yıl bastırılacak kağıtların ve satmalına be
dellerinde ve tab'iyye ücretlerinde görülen yük
seliş dolay isiyle 8 500 lira fazla ödenek istenil
miştir. 

23 539 29 000 Posta ve telgraf ücretlerinin tam tarifeye tabi 
olmasından ve yabancı memleketlerle fazla muha
bere yapılmasından dolayı bu bölüme 5 461 lira 
fazla ödenek eklenilmiştir. 

30 000 45 000 3 i illi Korunma Kanunu gereğince konuklardan 
gayri mahallerin kira bedellerine % 50 zam yapıl
dığından meydan binası olarak isticar edilenlerle 
den el Müdürlük merkezi için kiralanan binanın ki
ra bedeli karşılığını temin için geçen yıla nazaran 
15 000 lir fazlasiyle teklif olunmuştur. 

67 500 67 500 ("3ecen yıla ait ödeneğin kâfi geleceği anlaşıldığın
dan aynen teklif olunmuştur. 

100 000 140 000 (il) cetvelinde yazılı giyim eşyasına müstehak 
olanlara mevcut ödenekle birer takım elbise ve 
kasket yaptırılmış ise de 1948 yılı içinde bunlara 
birer kaput yaptırılması gerektiğinden bu ihtiyacı 
karşılamak üzere gecen yıla nazaran 40 000 lira 
fazlasiyle ödenek istenilmiştir. 

6 000 6 000 <!eçen yılın aynı olup 1948 yılında da kifayeti an
laşıldığından aynen teklif olunmuştur. 

4 380 000 5 300 000 1948 yılı programına nazaran işletme servisi faz-
kıiaşaeağmdan akaryakıt karşılığı olarak 120 000 
lira, ve Amerikan kredilerinden satmalman mal
zemenin taksit bedelleri olup Hazineye ödenecek 
borca karşı 600 000 lira ve serviste bulunan Doug-
las tipi uçaklara lüzumlu malzemenin temini için 
de 200 000 lira fazlasiyle ödenek istenilmiştir. 

20 000 20 000 fi ecen yıla ait ödeneğin kafi geleceği anlaşıldığın
dan aynen teklif edilmiştir. 

1 0o0 000 550 000 Amerikalılarla yapılan sözleşmeler gereğince muh
telif meydanların inşaat programları neticelendik
ten sonra İngiltere'den satmalman hangar, porta
tif evler ve atelye gibi kısımların inşaatı ancak 
o zaman tamamlanabileceği cihetle bu bölümden 
bu yıl için 500 000 lira indirilmiştir. 

-5 t)00 25 000 (iecen yıla ait ödeneğin kâfi geleceği anlaşıldığın
dan aynen teklif edilmiştir. 
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1948 yılı 

Lira 

100 000 360 000 1948 yılı içinde gelir miktarının 1947 yılma naza
ran daha fazla elde edileceği tahmin edildiğinden 
verilecek bilet satış komisyon ücretini karşılamak 
maksadiyle 60 000 lira fazla teklif olunmuştur. 

4 884 800 9 700 000 Yeni yapılacak hava limanları inşaat ve tesisat
ları için Amerikan firmalariyle aktedilen söz
leşmeler ve 5076 sayılı Kanun gereğince yapıla
cak tediyeler karşılığı olarak geçen yıla nazaran 
4 815 200 lira fazla ödenek istenilmiştir. 

70 000 40 000 1948 yılında 40 000 liralık ödenek kâfi geldiğin
den 1947 yılma nazaran 30 000 lira düşülmüştür. 

230 000 110 000 1948 yılı içinde getirilecek yabancı uzmanlar 
için 110 000 liranın kifayeti anlaşıldığından ge
çen yıla nazaran 120 000 lira düşülmüştür. 

1 1 Sigorta parası olarak mevcut (1) lira 1948 yılı 
için de aynen teklif olunmuştur. 

40 000 40 000 Geçen yıla ait ödeneğin kifayeti anlaşıldığından 
aynen teklif edilmiştir. 

89 375 96 745 Renç teşkilâtında çalıştırılacak personelin (D) 
cetvelinde eklenmesinden ve mevcut hizmetlilerin 
ücretlerine yapılan ufak zam farklarından dola
yı emekli keseneği tertibine 7 372 lira eklen
miştir. 

15 000 40 000 1948 yılında uçak seferlerinin çoğalacağından do
layı bilet baskı miktarının fazlalaşacağmdan ve 
yaptırılacak propaganda ve tercüme giderlerinin 
karşılığını temin için 25 000 lira fazlasiyle ödenek 
istenilmiştir. 

3 000 7 000 Mevcut ödeneğin kâfi gelmiyeceği ve 1948 yılı 
içinde mahkeme işlerinin çoğalacağına binaen bu 
bölüme 4 000 lira fazla ödenek eklenmiştir. 

5 000 5 000 Geçen yıla ait ödeneğin kâfi geleceği anlaşıldığın
dan aynen teklif edilmiştir. 

20 000 39 700 Geçen yıl ödeneğinin kifayet etmemesinden ve 
birçok aktarma yapılması zorunda kalındığından 
dolayı 30 ncu bölümden 20 000 lira düşülmek 
suretiyle bu bölüme 20 000 lira eklenmiştir. 

25 000 5 000 1948 yılı için 5 000 liranın kifayeti anlaşıldığın
dan 20 000 lira noksaniyle teklif olundu. 

93 438 77 348 Cumhuriyet Merkez Bankasına verilecek para 
amortisman karşılığı olup geçen yıla nazaran 
16 090 lira eksiği ile ödenek teklif edilmiştir. 

13 402 287 18 776 870 GENEL TOPLAM 
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de lk bütçesi 

1948 yılı 
Lira 

3 000 000 1947 y 1947 yılı için tahmin edilen bilet ve bagaj ücret
lerinden vâki olan tahsilatın (2 500 000) liraya 
yaklaşmış olmasına ve 1948 yılı memleket iç ve dış 
.sefer programına nazaran bu gelirin daha fazla 
olacağı hesap edilmesine binaen (1 340 000) lira 
fazla gelir tahmin edilmiştir. 

100 000 200 000 Elde mevcut taşıtların birçoğunun kullanılmaya 
elverişli olmadığı gibi tamire de mütehammil bulun
mamalarına binaen bunların satılarak yerlerine 
yenilerinin alınması düşünülmesinden ve memle
ketimize giren yabancı uçaklardan alman meydan 
ücretinin fazlalaşacağı tahmin edildiğinden dola
yı geçen yıla nazaran (100 000) lira fazlasiyle 
gelir konulmuştur. 

3 965 000 10 965 000 Hazineden yapılan yardım miktarı geçen yıla na
zaran (7 000 000) lira fazla olup devredilen pa
ra ile birlikte gider bütçesindeki 20 nci bölümde 
yazılı hizmetlere ait (9 700 000) liranın karşılığı 
temin edilecektir. Geriye kalan (3 965 000) lira 
da Genel Müdürlüğün gider bütçesinin karşılığı 
içindir. 

7 680 000 4 612 000 1947 yılından 1948 yılma'devredilecek para mik
tarı (4 612 000) lira olup geçen yıla nazaran 
(3 068 000) lira noksaniyle devir yapılmıştır. 

13 405 000 18 777 000 Genel toplam 

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğünün 1948 yılı gelir ve gider bütçeleri yukardaki bildirişe 
göre denkleştirilmiş ve bunlara ait kanun tasarısı hazırlanarak sunulmuştur. 

( Ö. Sayışa: 41) 



Rapor 

5 . X I I . 1947 

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğünün 1948 yılı bütçe tasarısını tahlile girişmeden evvel Ha
vayolları işletmesinin bugünkü durumunu bir tablo halinde kısaca belirtmek yerinde olur. 

1. — Devlet Havayolları işlerine umumi bir bakış : 
Türkiye 1944 tarihli Şikago Anlaşmasına katılarak bazı vecibeler altına girişmiştir. Bu me-

yanda Londra'dan Hindistan'a yapılan bütün hava seferleri hakkında her bakımdan bilgi verme ve 
toplama zorundadır. Memleketin coğrafi durumu Türkiye havacılığına müsait imkânlar bahşetmek
tedir. Halen sayısı 14 dü bulan ecnebi şirketlerinin uçakları memleketimize uğramakta ve bazı
ları da transit olarak geçmektedir. i>u ise teknik kontrolleri, meydanlarda ikmalleri ve bazı ah
valde küçük tamir ve bakım işlerinin yapılması gibi hizmetleri de işletmeye tahmil edilmektedir. 

Yürürlükte olan anlaşmalar gereğince rekabet önlenmiş memleketlerarası tarifeler de tesbit 
edilmiştir. Türkiye'de ilk defa olarak 1947 yılınla memleketlerarası hava seferlerine de katılmış
tır. Bunlara ilâveten memleket içindeki hava seferlerinin gördüğü rağbet ve inkişaf da hava istas
yonlarının ve vasıtalarının biranevvel modern bir şekilde teçhizini zaruri kılmaktadır. 

Asrın en ileri teknik ve fen icaplarını bünyelinde toplıyan Havayolları işletmeciliğinin bil
hassa ilk kuruluş devresinde tahmil ettiği malî külfetler ise çok ağırdır. Devlet Havayollarının 
mevcut imkânlarla sözü edilen bu işleri başarma zorunda bulunması kendisini birçok müşkillerle 
karşı karşıya bırakmakladır. Tesis ve inşa, işletme, şehirlerle irtibatı tesis, küçüklü büyüklü ta
mir ve bakını işlerinin hepsinin de bu İdareye ait oluşu malî külfetlerin ağırlığını artırmakta ve bu 
itibarla da daha uzun yıllar Hazinenin yardımını gerektirmektedir. 

2. —Halihazır işletme vasıtaları ve yeni yapılacak meydan ve tesisler: 
12 si beton ve 7 si de toprak olmak üzere Devlet Havayollarının elinde halen 19 tayyare meydanı 

vardır. Yukarda arzolunan sebeplerden ötürü bu meydanların teçhiz ve tevsiine lüzum görülerek wes-
tinghouse ve white firmalariyle anlaşmalar yapılmıştır. Bu işlerin mecmuu tutarı 43 300 000 lira tah
min edilmektedir. Her iki şirket 1949 yılının sonunda işlerini bitirecekler ve 1952 yılı sonunda da pa
raları ödenmiş olacaktır. 

Bu anlaşmalar gereğince istanbul'da Yeşilköy, Ankara'da Esenboğa meydanları, bugün Milletle
rarası yürürlükte olan standartlara göre birinci sınıf Milletlerarası hava meydanı olarak inşa edilecek 
ve Eskişehir, Afyon, Konya, İzmir, Adana meydanları ise her türlü hava şartları altında gece ve gün
düz uçuşa müsait bir hale getirileceklerdir. Elezığ ve Erzurum gibi meydanlar da fennî aletlerle teç
hiz edilecektir. 

İşletmenin halen elinde bulunan uçakların model sayıları şunlardır: 
a) Douglas 33 adet Bunlardan 12 si faaldir. 3 ü esasen yedek malzeme olarak kullanılmak üzere 

getirilmiştir. 

b) Yunkers 52 5 adet Yedek parçaları olmadığından yerde kalmışlardır. 
c) Dehavilland 6 adet Bez olduklarından kısa bir ömürleri kalmıştır. Bezlerinin ve motörlerinin 

değişmesi lâzımdır. 

d) Eksipres 3 adet Fabrikası yedek parça vermediğinden tamir edilemiyor. 
e) Aerovan 1 adet 1947 yılı içinde yeni olarak alınmıştır. 

( S. Sayısı Î 41) 
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Tablonun tetkikından görüleceği üzere faal durumda yalnız 12 tayyare mevcuttur. Douglas mo

deli uçaklar için değil harb devresinde paraşütçü taşımak kastiyle yapılmışlardır. Bu vaziyette sa-
tmalman bu tayyarelerden şimdiye kadar ancak 12 si yolcu uçağı haline ifrağ edilmiş diğer 15 
inin de 1948 yılı içinde tamamlanacağı söylenmektedir. 

Bu uçakların daha kaç yıl memleketin iç ve dış ihtiyaçlarını karşılıyabileceklerini ve gelecek yıl
lar ihtiyaçlarını ilgililerden öğrenmek faydalı olur. 

3. — Bütçenin tahlili : 
a) Gider bütçesi : 

1948 yılma ait bütçe teklifi bir yıl evveline nazaran 5 374 583 lira bir artışla 18 776 870 liraya 
yükselmiştir. 

Vâki artışların masraf nevilerine göre dağıtılışı şöyledir : 

Temsil ödeneği 
Hizmetliler ücreti 
"Kilometre uçuş parası 
Kırtasiye 
Aydınlatma 
öteberi giderleri 
Basılı kâğıt ve defterler 
Posta ve telgraf ücretleri 
Telefon ve başka haberleşme ücreti 
Kira karşılığı 
Giyecekler 
İşletme 
Satmalına 
Geri verilecek bilet ve bilet komüsyonu 

• Girişilecek yüklemler 
Tekaüt sandığına katılma 
Baskı, yayım ve propaganda 
Mahkeme giderleri 
Geçen yıl borçları 

Lira 

1 800 
97 440 
-30 000 
3 000 
4 000 
9 500 
3 500 
2 961 
2 500 

15 000 
40 000 

120 000 
800 000 

60 000 
4 815 200 

7 372 
25 000 
4 000 

19 700 

Toplam 6 060 971 

İşletmenin teşekkül ve taazzuv devresi içinde bulunması ve Teşkilâtının genişlemesi yüzünden bütçe 
giderlerinde henüz bir istikrar mevcut değildir. Bir yıl evveline nazaran istenen fazla ödeneklerden 
başlıcalarmın sebepleri aşağıda arzedilmiştir. • 

Hizmetliler ücretinde görülen 97 440 liralık artış, uçakların emniyetle hareketini temin için yeni
den kurulacak renç teşkilâtmda çalıştırılması düşünülen personellerin D cetveline eklenmesinden ve 
bazı eleman ücretlerinin de teadülünü sağlamak arzusundan ileri gelmiştir. 

1948 yılı uçak servis programına nazaran memleket içinde ve dışında yapılacağı tasarlanan 5 milyon 
kilometre için mürettebata verilecek olan uçuş kilometre parası olarak 7 nci bölüme 30 000 lira ilâve 
edilmiştir. 

1948 yılı işletme faaliyetinin artacağı gözönünde tutularak akaryakıt karşılığı 120 000 

( S. Sayısı: 41) 
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Amerikan kredilerinden satınalman malzemenintaksit bedelleri olup hazineye ödenecek olan fazla 

600 000 

Douglas tipi uçaklara lüzumlu malzemenin temini için de 200 000 lira ki, ceman 920 000 lira faz
la ödenek konmuştur. 

Yukarıda bahis mevzuu olan hava. meydanları inşaatı, tesisat ve teçhizatı için Amerikan firmala-
riyle akdedilen sözleşmeler ve 5076 sayılı Kanun gereğince yapılacak tediyeler karşılığı olark da ge
çen yıla nazaran 20 nci bölüme 4 815 200 lira fazla ödenek istenilmiştir. 

işletmenin diğer bölümlerinde görülen müteferrik artırmalar ekseriyetle teşkilâtın genişlemesin
den ve personelin artırılmasından mütevellit olduğu ileri sürülmektedir. 

Bir yıl evveline nazaran bütçede görülen indirmeler de şunlardır : 

Lira 

300 
500 000 
30 000 
100 000 
20 000 
20 000 
16 090 

686 390 

Amerikalılarla yapılan sözleşmeler gereğince muhtelif meydanların inşaat programları netice
lendikten sonradır ki, ancak İngiltere'den satınalman hangar, portatif evler ve atelye gibi kısım
ların inşaatı yapılabileceğinden 17 nci bölümde 500 000 liralık bir indirme; yapılmıştır. 

Genel Müdürlüğün 1946 yılı sarfiyatı ile, 1947 yılının on aylık hakikî sarfiyatı ve bu arada iş 
sahası ve hacminin gelişmesi gözönünde tutulması halinde dahi, 

Geçici tazminat 
Emekli ikramiyesi 
Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
öteberi giderleri 
Telefon ve haberleşme ücretleri 
Geçici görev yolluğu 
Baskı, yayım, ve propaganda giderleri 
Mahkeme giderleri 
Temsil giderleri 
üzerinde bazı tasarrufların mümkün olduğu söylenebilir. 

b) Gelir bütçesi : 
Devlet Havayolları Genel Müdürlüğünün 1948 yılı gelir bütçe tasarısı bir yıl evveline nazaran 

5 372 000 lira fazlasiyle 18 777 000 liraya yükselmiştir. 

1947 yılının on aylık bilet ve sair gelirleriyle 1948 yılı için hazırlanan iç ve dış sefer program
ları gözönünde tutularak gelirin bir evvelki yıla nazaran t 340 000 fazlasiyle 3 000 000 liraya 
baliğ olacağı düşünülmüştür. 

Geçici tazminat 
İstasyon, hangar meydanı bina kurma 
Staj ve tahsil giderleri 
Yabancı uzmanlar ücreti 

» » yolluğu 
Eski yıllar borçları 
Kâğıt para amortismanı karşılığı 

Toplam 
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İ948 yılında memleketimize gelecek yabancı uçaklardan alınacak meydan ücretlerinin artacağı 
tahmin edilerek 2 nci bölümdeki gelirin de 100 000 lira t'azlasiyle 200 000 liraya ulaşacağı hesaplan
mıştır. 

Hazineden yapılan yardım miktarı geçen yıla nazaran 7 000 000 lira fazlasiyle 10 965 000 lira 
olup bunun da 9 700 000 lirası 4860 ve 5076 sayılı kanunlar gereğince girişilecek yüklenmeler kar
şılığıdır. 

1947 yılından 1948 yılma devredilecek para miktarı 4 612 000 lira olup bir yıl evveline nazaran 
3 068 000 lira noksaniyle devredilmiştir. 

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü bütçe kanun tasarısının 5 nci maddesindeki hükümler ge
çen yılın bütçe konuşmalarında da ele alınmış ve bu işin Teşkilât Kanununa ilâvesi gerektiği neti
cesine varılarak Komisyon mazbatasında temenniye şayan görülmüştü. Yapılan tetkiklerde temenni
nin henüz yerine getirilmediği anlaşılmaktadır. v; 

Henüz teşekkül ve taazzuv halinde bulunan ve bir bakıma da ticari ve iktisadi zihniyetle çalış
ması gereken Devlet Havayolları işletmesinin bugünden esasları atılırken bilhassa; 

a) işletme muhasebesi ve maliyet esaslarının düşünülmesi ve bunun için gereken tedbirlere 
başvurulması, 

b) Her yapılamıyan ve başarılamıyan işler için hemen birer kadro ihdas zihniyeti değil, ev
velâ bu işlerin az emek ve külfetle yürütülebilmesi imkânlarının tetkiki ve ancak bundan sonra
dır ki, gelişmelerle mütenasip tedbir alınması temenniye değer görülür. 

c) işletmenin gelişmesi, ihtiyaçlarının giderilmesi ve lüzumlu tedbirlerin zamanında alınabil
mesi için de sürekli bir murakabe sistemine tâbi tutulmasını şimdiden düşünmek yerinde olur. 

d) Daha uzun yıllar umumi bütçeye büyük külfet tahmil edecek bu işletmenin daha ziyade 
ticari bir zihniyet ve maksatla giderlerini kapayabilnıesi için elinden geleni yapması ve mümkün 
hallerde diğer firmalarla bu kasit etrafında iştirak ve anlaşmalar sağlaması da üzerinde durula
cak konulardandır. 

Eskişehir Milletvekili 
Ahmet Oğuz 
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Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 1/252 25 . XII. 1947 
Karar No. 31 

Yüksek Başkanlığa 

Başbakanlığın 30 . IX . 1947 tarihli ve 6/2697 
sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan Hava
yolları İşletme Genel Müdürlüğünün 1948 yılı 
bütçesi hakkındaki kanun tasarısı Komisyonumu
za havale buyurulmakla Ulaştırma Bakanı Şükrü 
Koeak, adı geçen İşletme Genel Müdürü hazır 
oldukları halde incelenip görüşüldü. 

Genel Müdürlüğün bütçesini inceliyen ra
portörün raporu okunmuş, Bakanın bu konudaki 
açıklamaları dinlenip işletmeyi ilgilendiren so
ruların cevapları alınmış ve maddeler incelen
miştir.. 

Bu incelemelerden alman sun uçlara göre: Ge
nel Müdürlük, Uluslararası Hava Anlaşmasının 
gerektirdiği esaslara göre memleketimizde yapıl
ması gereken tesislerini meydana getirmek üzere 
bir inşa faaliyetine geçmiş bulunmaktadır. Geçen 
yıl kabul edilen bir kanunla 43 milyon liralık 
gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişme yet
kisi alınmış ve bu yetkiye dayanılarak Ankara, 
İstanbul ve Adana'da üç hava limanının bütün 
fennî tesisleriyle birlikte inşası ve bu şehirler
arasında mütevassıt meydanlar ve diğer, uçuş em
niyetine taallûk eden bilûmum tertibatı vüeude 
getirmek üzere gereken yüklenmeler yapılmış ve 
işe başlanmış bulunduğu ve bu inşaatın 1949 yılın
da bitirileceği alman-izahlardan anlaşılmıştır. Ge
nel Müdürlük, ayrıca, memleketin en muhtaç bu
lunduğu yerlerde kendi bütçesi içinden ayırabi
leceği paralarla yeni meydanlar vüeude getirmek 
kararında olduğu da açıklanmıştır. 

Bundan başka, şehirlerarasında taksi tay
yareciliğinin ihdası için de işe başlanmış ve bu
na ait tayyarelerin memleketimizde yapılması 
hususunda teşebbüse girişilmiş bulunduğu da 
bildirilmştir. 

Komisyonumuz, bütçenin incelenmesi sıra
sında, muhasebe sisteminin malî muhasebeye 
göre tanzim edilmiş olup bir işletmenin maliyet 
ve rantabilesini anlamağa elverişli olmadığım 
anlamış bulunduğundan biran evvel bu işlet
mede dahi bir işletme muhasebesinin meydana 

getirilmesini ve bu esaslar dairesinde hazırlana
cak bilançoların bütçe tasarılarına eklenerek 
esaslı incelemelerin yapılabilmesinin teminini te
menniye değer görmüştür. Bu meyanda bütçede 
işletme ve tesise ait ödeneklerin de ayr* bir ra
kamda görünmesini tavsiyeye şayan bulmuştur. 

Genel Müdürlüğün 1948 yılı bütçesi geçen 
yıla nazaran (5 374 583) lira fazlasiyle 
(18 776 870) lira olarak teklif edilmiş bulun
maktadır. Bu fazlalık kısımlar,itibariyle şu su
retle dağıtılmıştır: ;. 

Birinci maaş, ücret ve özlük 
haklar kısmına 128 940 lira 

İkinci yönetim giderleri kıs
mına ISO 461 lira 

Üçüncü daire hizmetleri kıs
mına 5 781 572 lira 

.Dördüncü borçlar kısmına 19 700 lira 
eklenmiş bulunmaktadır. 

Birinci kısma eklenen miktarın en mühim
ini, uçuş emniyeti için tesis edilen renç. teşki
lâtının gereken personelinin ücretli kadroya 
eklenmesi sebebiyle ücretler bölümüne (97 440) 
lira. ve uçuş faaliyeti artmakta olduğundan 
1948 yılının programına göre beş milyon kilo
metre uçuş için uçuş kilometre tazminatı bö
lümüne (30 000) liranın ilâvesi teşkil etmek
tedir. 

İkinci kısımdaki fazlalık; giyim giderlerin
de, posta, telgraf ücretlerinde ve kanuni sebep
lerle kira karşılıklarmdadır. 

Üçüncü kısım ki, asıl işitmenin fennî hizmet
lerini kapsamaktadır. Bu kısımda (920 000) li
ra hava ve yer taşıtları giderlerine, (4 815 200) 
lirası 4810 ve 5076 sayılı Kanunlar gereğince 
girişilecek yüklenmeler karşılığına ve geri ka
lanı da diğer bazı hizmetlere eklenmiş bulun
maktadır. 

Gelir kısmında sebebi açıklanacağı veçhile 
yüklenmeler karşılığı bölümüne Komisyonu
muzca daha (1 000 000) liranın eklenmesi uy
gun görülmüştür. 

( S. Sayın : 41) 
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Komisyonumuz bütçenin bütün rakamlarını 

inceliyerek yerinde görmüş ve gider bütçesini 
(1.000 000) lira fazlasiyle (19 776 870) lira 
olarak kabul etmiştir. 

Gelir bütçesi : 
Gelir bütçesinde geçen yılın gelir gidişi göz-

önünde tutularak bilhassa İşletme gelirinde 
(1 340 000) liralık ve çeşitli gelirlerde (100 000) 
liralık bir fazlalık hâsıl olacağı tahinin edilmiş
tir. Bu, gerek hatların uzaması ve gerekse hava 
yolculuğuna olan rağbetin artması neticesidir'. 
Bu yıl Hazineden yapılan yardım da (7 000 000) 
lira çoğaltılmıştır. Bu suretle Genel Müdürlük 
gelir bütçesi gider kısmını karşılıyacak surette 
(18 777 000) lira olarak tahmin ve teklif edil
miştir. 

Bütçenin Komisyonda görüşülmesi sırasında 
Hükümetçe yapılan teklife göre 1947 yılında 
Yüksek Meclisçe kabul edilen bir ek Ödenek ka
nuniyle idareye verilmiş bulunan 2,5 milyon li
radan 1947 yılında sarfedilmiyen bir milyon li
ranın gelir bütçesinin dördüncü geçen yıllardan 
devreden paralar bölümüne ilâvesini Komisyo
numuz kabul etmiştir. 

Bu suretle gelir bütçesi de gidere uygun ol
mak üzere (19 777 000) lira olarak kabul edil
miştir. 

Bütçe Kanunu tasarısının birinci ve ikinci 
maddeleri gider ve gelir toplamlarına göre düzel
tilmiş ve diğerleri ayniyle kabul edilmiştir. 

Havayolları Genel Müdürlüğü 1948 yılı Büt

çe tasarısı cetvelleriyle birlikte Kamutayın onayı
na arzedilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunu
lur. 

Başkan 
Mardin 
R. Erten 

Kâtip 
Ankara 

F. oyman 

Amasya 
A. K. Yiğit e. 

Başkanvekili 
Diyarbakır 
t. II. 

)âlu 

Tigrel 

A. 

Sözcü 
Ankara 
M. Eriş 

Amasya 
A. Ey mir 

Ankara 
(•. Akkerman 

Ankara Aydın Balıkesir 
(!. Gölet Gl. R. Alpman E. Attan. 

Bursa Bursa Diyrbakır 
F. Bük Dr. .¥. Talât Himcr Ş. Ulvğ 

Eskişehir Eskişehir 
Muhalifim. Muhalifim. 

A. Oğuz ir. Patikan 

İstanbul 
Dr. A. Adtvar 

izmir Kastamonu 
,S'. Dikmen M. Akarın 

Kırşehir Kocaeli Konya 
S. Torgut Dr. P. 8. Bürge, *Sf. ÇumraJı 

Kütahya Samsun 
Muhalifim. \t. A. Yörüker 

A. Tahtakıhç 

Tokad 
R. A. 8evengü 

Urfa 
E. Tekeli 

Yozgad 
8. îçöz 

(S. Sayısı: 41) 
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Devlet Havayolları G-enel Müdürlüğü 1948 yılı Bütçe Kanunu tasarısı 

f IÜKÜMETİN TEKLİFİ 

MADDE 1. --- Devlet Havayolları Genel 
Müdürlüğü 1948 yılı giderleri için bağlı (A) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 18 776 870 
lira, ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. - Devlet Havayolları Genel 
Müdürlüğünün 1048 yılı giderlerine karşılık 
olan gelirler bağlı (D) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere 18 777 000 lira tahmin edilmiştir. 

MADDE :>. — Devlet Havayolları Genel 
Müdürlüğünün o65b' sayılı Kamınım 19 nen 
maddesine giren hizmetlileri bağlı (D) İşaretli 
cetvelde gösterilmiştir. Bölüm numaraları ile 
adları bağlı (E) işaretli cetvelde yazılı tertip
lerden l")55(.i sayılı Kanunun 0 nen maddesi ge
reğince yönetimi gerekli geçici hizmetliler için 
aylık ücretli memur ve hizmetliler kullanılabi
lir Dunların kadroları ile bunlardan uzmanlık 
yeri olanlar Bakanlar Kurulu karariyle belir
tilir. Ve ertesi yıl bütçesiyle Büyük Millet Mec
lisine verilir. Bu bölümlerden alınacak kadro
ların eldeki kadro hıra ekleme olmaması ge
rekti)'. 

MADDE 4. —- Devlet Havayolları Genel Mü
dürlüğü tarafından işlet ilmekte olan uçaklar
dan özel kanun ve tarifelere göre ücret atnruı*. 

MADDE 5. — Devlet Havayolları Genel 
Müdürlüğünün pilot, makinist ihtiyacı noksan
ları gerektikçe Genel Kurmay Başkanlığının 
uygun bulması üzerine Millî Savunma Bakanlı
ğınca, temin olunur. Bu suretle geçici olarak 
Havayolları İdaresinde çalıştırılacakların ay
lık ve uçuş zamları Millî Savunma bütçesinden-
den ve tahakkuk edecek yolluk kilometre 
uçuş paraları ile ikramiyeleri Devlet Havayol
ları Genel Müdürlüğü bütçesinden ödenir. 

MADDE (i. — Geçen yıl borçları bölümün
deki ödenek üstünde çıkacak borçlar ilgili ol
dukları hizmetlere ilişkin bölümlerden bu 
bölüme Maliye Bakanlığınca aktarılacak öde
neklerden ödenir. Eski yıllara ilişkin olup 1050 
sayılı Kanunun 93 ncü maddesine göre zaman
aşımına uğramamış ve karşılıkları yılları büt
çelerinde bulunan borçlar 1948 yılı bütçesinin 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

MADDE 1. — Devlet Havayolları Genel Mü
dürlüğü 1948 yılı giderleri için bağlı (A) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere 19 776 870 lira 
ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Havayolları Genel 
Müdürlüğünün 1948 yılı giderlerine karşılık 
olan gelirler bağlı (B) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere 19 777 01)0 lira tahmin edilmiştir. 

MADDİ Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 4. Avnivle kabul edilmiştir 

MADDE fi. - Ayniyle kabul edilmiştir. 

MA DDE (>. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı: 41) 
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i 

gider bölümleri artıklarından eski yıllar bor;; i 
lar: bölümüne Maliye Bakanlığınca aktarıhı- ; 
cak ödeneklerden ödenir. | 

MADDE 7. -— <xider bölüınleritıden yapıla- ı MADDK 7. Ayniyle kabul edilmiştir. 
ı 

cak harcamalara ilişkin formül bağlı (M) isa- i 
retli cetvelde gösterilmiştir. i 

MADDE 8. -- P>ıı kanun 1 Ocak 1948 tari- | MADDE 8. - - AyniyJe kabul edilmiştir. 
hinde yürürlüğe girer. ' 

I 
MADDE 9. — Bu kanunu Maliye ve Uas- i MADDE 9. —• Ayniyle kabul edilmiştir. 

tırma Bakanları yürütür. 
Başbakan Devlet Bakanı ! 
H. Saka Başb. Yardımcısı ' 

Barutçu \ 
Devlet Bakanı Adalet Bakanı | 
M. A. Renda Ş. Devrin 

Millî Savunma Bakanı içişleri Bakanı i 
Münir Birsel M. II. Göle \ 

Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı 
N. Sadak H. N. Keşmir 

Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakanı 
Reşat Ş. Sirer Gûlek ; 

Ekonomi Bakanı Sa. ve So. Y. Bakam 
C. Ekin Dr. B. Uz 

Gümrük ve Tekel Bakanı Tarım Bakanı 
Ş. Adalan T. Coşkan 

Ulaştırma Bakanı Ticaret Bakanı j 
Ş. Koçak N. Gündüzalp \ 

Çalışma Bakanı 
T. B. Balta ! 

( S . Sayısı: 41); 
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A CETVELİ 

1947 1948 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

Birinci kısım - Aylık, ücret, 
ödenek, emekli ikramiyesi ve 

benzeri özlük haklar 

I - Aylıklar ve ücretler 
Aylıklar 
Memurlar aylığı 
Açık aylığı 
Emekli dul ve yetim aylığı 
Temsil ödeneği 

Bölüm toplamı 

Ücretler 
Memurlar ücreti 
Hizmetliler ücreti 

Bölüm toplamı 

212 100 
1 000 
4 000 

0 

217 100 

36 600 
1 432 140 

1 468 740 

212 100 
1 000 
4 000 
1 800 

218 900 

36 600 
1 529 580 

1 566 180 

212 100 
1 000 
4 000 
1 800 

218 900 

36 600 
1 529 580 

1 566 180 

Geçici hizmetliler ücreti 115 200 114 900 114 900 

I I - Başka haklar 
Geçici tazminat 14 196 14 196 14 196 
1683 sayılı Kanunun 58 nci 
maddesi gereğince verilecek 
emekli ikramiyesiyle 3424 sa
yılı Kanunun 5 nci maddesi ge
reğince verilecek tazminat 20 000 20 000 20 000 
4178, 4598 sayılı kanunlar 
reğince yapılacak 
yardımlar 
Çocuk zammı 
Yakacak zammı 
Doğum yardımı 
Ölüm yardımı 

Böl 

zamlar 

iüm topl; 

ge-
ve 

amı 

13 400 
500 

2 000 
2 000 

17 900 

13 400 
500 

2 000 
2 000 

17 900 

13 400 
500 

2 000 
2 000 

17 900 

(S. Sayısı: 41), 
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ödeneğin çeşidi 

1947 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1948 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Kilometre uçuş parası 155 000 185 000 185 000 

Birinci kısım toplamı 2 008 136 2 137 076 2 137 076 

ikinci kısım - Yönetim gider
leri 

I - Hizmete ilişkin olanlar 
Büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
Aydınlatma 
Isıtma 
öteberi giderleri 

Bölüm toplamı 

5 000 
30 000 
20 000 
25 000 
20 000 

100 000 

8 000 
30 000 
24 000 
25 000 
29 500 

116 500 

8 000 
30 000 
24 000 
25 000 
29 500 

116 500 

Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon gider
leri 

16 500 

Bölüm toplamı 67 500 

20 000 20 000 

Posta ve telgraf ücreti 
Telefon ve başka haberleşme 
giderleri 

Bölüm toplamı 

Kira karşılığı 

I I - özlük olanlar 
Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 
Müfettişler yolluğu 
Yabancı memleketler yolluğu 
ve başka giderler 

1 039 

22 500 

23 539 

30 000 

12 000 
24 000 
1 500 

30 000 

4 000 

25 000 

29 000 

45 000 

12 000 
24 000 

1 500 

30 000 

4 000 

25 000 

29 000 

45 000 

12 000 
24 000 

1 500 

30 000 

67 500 67 500 

Giyecekler 100 000 140 000 140 000 
( S. Sayısı: 41) 
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Ödeneğin çeşidi 

1947 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1948 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak tedavi giderleri ve 
yollukları 6 000 6 000 6 000 

ikinci kısım toplamı 343 539 424 000 424 000 

üçüncü kımm - Daire hizmet
leri 

1 - Esaslı olanlar 
Hava ve yer taşıtları giderleri 
İşletme 1 980 000 2 100 000 2 100 000 
Satmalma 1 600 000 2 400 000 2 400 000 
Onarma 800 000 800 000 800 000 

Bölüm toplamı 

Taşıma giderleri 
Meydanlar ve istasyon binaları 
hangar ve atelye kamulaştırma 
ve onarma giderleri 
Ecza ve sıhhi gereçler giderleri 
G-eri verilecek paralar ve bilet 
satış komisyon ücreti 
4860 ve 5076 sayılı kanunlar 
gereğince girişilecek yükleme
ler karşılığı 

I I - Çeşitli olanlar 
4489 sayılı Kanun gereğince 
staj için yabancı memleketlere 
gönderilecek memurların yol
luk ve başka giderleri 
Yabancı uzmanlar, tercüman
lar, memurlar ücreti 
Ücretler 
Yolluk ve başka giderler 

Bölüm toplamı 

4 380 000 

20 000 

1 050 000 
25 000 

100 000 

4 884 800 

70 000 

165 000 
65 000 

230 000 

5 300 000 

20 000 

550 000 
25 000 

160 000 

9 700 000 

40 000 

65 000 
45 000 

110 000 

5 300 000 

20 000 

550 000 
25 000 

160 000 

10 700 000 

40 000 

65 000 
45 000 

110 000 

(S. Sayısı : 41) 
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B. M. Ödeneğin çeşidi 

1947 1948 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen. 
Lira Lira Lira 

23 
24 
25 

26 

27 
28 

29 
30 
31 

Sigorta ücreti 
İkramiye 
Emekli keseneği 

1 Memurlar tekaüdiyesi 
2 Hizmetlilerin D. D. Y. Tekaüt 

Sandığına katılma giderleri 

Bölüm toplamı 

Baskı, yayın, propoganda ve 
tercüme giderleri 
Mahkeme giderleri 
Temsil giderleri 

Üçüncü kısım toplamı 

Dördüncü hısım - Borçlar 

Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 
1715 sayılı Kanunun 8 nci mad
desi gereğince kâğıt para amor
tismanı karşılığı 

Dördüncü kısım toplamı 

1 
40 000 

10 605 

78 768 

89 373 

15 000 
3 000 
5 000 

10 912 174 

20 000 
25 000 

93 438 

138 438 

1 
40 000 

10 605 

86 140 

96 745 

40 000 
7 000 
5 000 

16 093 746 

39 700 
5 000 

77 348 

122 048 

1 
40 000 

10 605 

86 140 

96 745 

40 000 
7 000 
5 000 

17 093 746 

39 700 
5 000 

77 348 

122 048 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 
îkinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 

2 008 136 
343 539 

10 912 174 
138 438 

2 137 076 
424 000 

16 093 746 
122 048 

2 137 076 
424 000 

17 093 746 
122 048 

GENEL TOPLAM 13 402 287 18 776 870 19 776 870 

( S. Sayısı: 41) 
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B CETVELÎ 

Gelirin çeşidi 

İşletme geliri 
Meydanlar bilet geliri 
Meydanlar bagaj geliri 

Bölüm toplamı 

Çeşitli gelirler 
Hazineden yardım 
Geçen yıldan devreden paralar 

GENEL TOPLAM 

1947 
yılı 

tahminleri 
Lira 

1 460 000 
200 000 

1 660 000 

100 000 
3 965 000 
7 680 000 

13 405 000 

1948 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

tahmin edilen tahmin edilen 
Lira 

2 500 000 
500 000 

3 000 000 

200 000 
10 965 000 
4 612 000 

18 777 000 

Lira 

2 500 000 
500 000 

3 000 000 

200 000 
10 965 000 
5 612 000 

19 777 000 

Görevin çeşidi 

D CETVELÎ 

Sayı Ücret 

Pilotlar 

Başpilot, kontrol ve yetiştirme pilotları 6 
Birinei sınıf pilot 20 

» » » 7 
İkinci » » 10 
Üçüncü » » 5 

Telsizciler 

Telsiz merkez başmemuru 
Telsiz istasyon başmemuru 

» » » 
» » memuru 
» » » 
» başmemuru 
» istasyon makinisti 
» uçak elektrik makinisti 
» elektrikçi 

48 

1 
15 
5 

12 
15 
2 
3 
2 

550 
475 
400 
350 
300 

350 
270 
240 
225 
200 
350 
270 
250 
225 

Görevin çeşidi 

Makinistler 

Birinei sınıf başmakinist 
» » » 

Başmakinist 
!» yardımcısı 

Sayı Ücret 

Telsiz akümülâtörü 
» » yardımcısı 
» 
» 
» renç makinisti 

liasat telsiz memuru 
Meydan rasat memuru 
Radyo aletleri teknisyeni 

» ustabaşısı 
» aletleri tamircisi 
» » » 

;> tamircileri 

1 
2 
6 

15 
10 
10 
20 

1 
1 
1 
1 
3 

270 
200 
250 
225 
225 
225 
200 
370 
370 
325 
300 
300 

128 

1 475 
2 400 
3 400 
2 325 

( S. Sayısı : 41) 
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Görevin çeşidi 

İstasyon şef makinisti 
» » » 

Birinci smıf servis revizyon maki
nisti 
Birinci sınıf makinist 

» » » 
İkinci » » 

» » » 
Üçüncü » » 

» » » 
Makinist yamağı 

Meydanlar 

Bölge meydanlar başmüdürü 
Meydan müdürü 

» » m 
» memuru [1] 

» kâtibi 

Çeşitli memuriyetler 

Başkontrolör 
Kontrolör 
Daire müdürü 
Depo memuru 
Garaj âmiri 
Kâğıt takip memuru 
Kâğıt dağıtıcısı 
Hostes 
Daktilo 

Sayı Ücret 

10 300 
5 250 

20 
10 
10 
10 
15 
10 
10 
60 

168 

63 

250 
250 
225 
225 
200 
200 
175 
120 

3 
4 
9 
7 
13 
7 
20 

350 
300 
250 
225 
200 
175 
150 

475 
350 
250 
200 
300 
200 
175 
250 
150 
125 

Görevin çeşidi 

Memur adayı 

Çeşitli sanatkârlar 

Kaynakçı 
Bordo âletleri başmakinisti 
Bordo âletcisi 
Marangoz 

» 
Tornacı 
Tesviyeci 
Frezeci 
Boyacı 
Tayyare döşemecisi 
Kanat terzisi 
Gövde terzisi 
Saraç 
Kaloriferci 
Başbahçıvan 
Bahçıvan 
İtfaiyeci 
Şoför 

» 
Aşçı 

Çeşitli hizmetliler 

Odacıbaşı 
Odacı 
Bekçi 
Renç bekçisi 
Sürekli işçi 
Meydan tamir çavuşu 
Yolcu salonu memuru 

Sayı Ücret 

10 100 

38 

2 
1 
2 
5 

10 
30 

1 

64 

250 
400 
250 
250 
225 
250 
250 
250 
250 
250 
270 
250 
200 
150 
175 
125 
175 
200 
175 
150 

1 
30 
35 
10 
40 
8 
1 

100 
80 
100 
125 
80 
100 
200 

125 

[1] Genel Müdürlük bunlardan dördünü memleketimizle yabancı memleketler arasındaki anlaş
ma hava seferleri dolayısiyle o memleketlerde çalıştırdığı takdirde ücretlerini üç misline kadar artır
maya yetkilidir, 

( S. Sayısı: 4 1 ) 
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E CETVELİ 

B. M. ödeneğini' çeşidi 

3 Geçici hizmetliler ücreti 
22 1 Ücretler 

C CETVELİ 

Müstenit olduğu kanunun 
Tarih No. 

3 . VT . 1938 3424 Devlet Havayollrı Genel 
Müdürlüğü Teşkilât Ka
nunu 

R ••- C E T V E L İ 

B. : 7 — Kilometre uçuş parası 
Uçaklarla sefer, tecrübe ve talim uçuşu yapan geçici ve sürekli birinci ve kontrol ve yetiştirme 

pilotlarına katettikleri kilometre başına iki kuruş, ikinci pilot, mühendis, kontrolör, teknisiyen, tel
sizci, makinist, hekim, hemşire, hastabakıcı hosteslere katettikleri kilometre başına 1,25 kuruş ve
rilir, 

• . ; f 

B. : 13 — Giyecekler 

(D) cetvelinde yazılı hizmetlilerden pilot, telsizci, makinist, sanatkâr, meydanlar ve çeşitli 
hizmetliler bölümünde görevleri yazılı olanlarla çeşitli memuriyetler bölümünde yazılı kâğıt dağıtı
cı ve meydanlarda bulunan sıhhat memurlarına bu bölümdeki ödeneğin müsaadesi nispetinde ve 
İdarece tâyin edilecek esaslar dâhilinde iş tulumları ile birer takım elbise, palto ve ayakkabı yaptı
rılır. 

B. : 14 — 4598 saplı Kanun gereğince ya pılacak tedavi giderleri ve yollukları 

Ücretli memurlarla hizmetlilerin tedavi ve yol giderleriyle cenaze giderleri de bu tertipten veri
lecektir. 

B. : 15 - M. : 1 — İşletme 
Benzin, yağ satmalma bedelleri ile nakliye ücretleri ve hava seyrüseferleri için lüzumlu olan 

uçuş hava ve yer telsizleri ve diyagramlariyle motor, tayyare telsiz kotları ve frekans tabloları 
ve renç tabloları ve teknik tesisatın bakım ve idamelerine ait tablolar, Şikago Anlaşmasına göre 
uçak ve uçucu personelde bulunması gereken belgeler ve dış memleketlere gidecek uçakların mani
festo tab 'iyesi ve manifestoya yapıştırılacak pul bedelleri ile yolculara seyahat esnasında verile
cek yiyecek ve içecek bedelleri ve bu işlerle ilişikli ve işletmenin emniyeti, tevsii ve yeniden ya
pılacak tesisler için lüzumlu malzemeye ait bilcümle ardiye, navlun, sigorta giderleri, memur ve 
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müstahdemlerin meydan şehir arası gidiş ve gelişlerine ait taşıt giderleri ve bunlara ilişikli her çeşit 
giderler bu bölümden ödenir. 

B. : 15 - M. : 2 — Satınalma 
Hava ve yer taşıtlariyle sağlık, yangın söndürme taşıtları ve telsiz cihazları ve bunlara gereken 

motor ve gereçlerle atelye gereçlerinin satmalı aması ve bu hususata ait başka bütün satınalma 
giderleri bu tertipten verilir. 

B. : 15 - M. : 3 — Onarma 
Hava ve yer taşıtlariyle sağlık yangın söndürme taşıtları ve telsiz cihazları ve bunlara gereken 

motörlerin onarma giderleri bu işlerle ilişikli başka bütün giderler. 

B. : 18 — Ecza ve sıhhi gereçler giderleri 
Asit işleriyle çalışan akümülatörcü ve yamağı ile boyacı safi olarak verilmekte olan süt bedeli de 

bu tertipten ödenir. 

B. : 19 — Geri verilecek paralar ve bilet satış komisyonları 
Fena hava şartları, teknik veya idari sebeplerle vâki olacak sekteler veya mecburi inişlerde yolcu 

ve personelin, bagaj, gazete vesairenin tarife hükmüne göre yetiştirilmeleri gereken yerlere kadar taşın
ması giderleri, bilet satış ve bagaj komisyonları ve bunlarla ilişikli her çeşit giderler bu tertipten 
Ödenir. 

B. : 20 — 4860 ve 5076 sayılı Kanunlar gereğince girişilecek yüklemeler karşılığı 

Yapı ve kurma işlerine ait keşif, plân projelerin tercüme ve teksir giderleri bu bölümden ödenir. 

B. : 26 — Esaslı yayın ve propaganda ve tercüme giderleri 
Halkın tayyare yolculuğunu istekle karşılıyab ilmesine ve gerek iç. ve dış memleketlerde yapılacak 

propaganda ve yolculara mahsus bilet ve bagaj baskı giderleri ve tercüme ücretleri bu tertipten öde
nir. 
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1948 yılı 

Tekel G. M. Bütçesi 



Tekel Genel Müdürlüğü 1948 yılı Bütçe Kanunu tasarı
sı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/258) 

T. C. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü ->0 . IX . 19 11 
Tetkik Müdürlüğü 

tiayı : 71 - 927, 6/2697 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Katma bütye İle idare edilen Tekel Genel Mü ti Urluğunun Bakanlar Kurulunca o() . IX . 1947 ta
rihinde Büyük Millet Meclisine sunulması kararlaştırılan 1948 yılı Bütt-e Kamum tasarısının ge
rekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulrluğunvı saygılarımla ur/ederin t. 

Başbakan 
H. Saka 

Gider bütçesi gerekçesi 

Birinci kısmı 

Aylık, ücret, ödenek, emekli ikramiyesi ve benzeri özlük haklar 

1 - Ücretler 
B. M. 

Ücretler: 
1 Memur ücreti : 

Kadrosu müsait olmıyan ve teriie müstahak memurlara 4598 sayılı Kanun gereğince veri
len ve verilecek üst derecelerin, artmasından ve gecen sene yalnız Bağdat deposu mevcut 
iken bu sene buna ilâveten Danimarka, İsviçre, ingiltere ve Hindistan'da da açılacak 
şube ve acentalıklar memurlarına 4.890 sayılı Kanunun 8 nei maddesi gereğince verilme
si icabedeu ayda âzami 800 liralık tahsisatın 4991 sayılı kanun gereğince (o OOOj liraya 
çıkarılmış, bulunması da nazara alınarak bu maddeye gecen yıl. ödeneğinden M'U 187 li
ra. fazlasiyle (11 497 000) lira konulmuştur. 

2 Hizmetliler ücreti : 
Ücretleri gecen sene (E) cetvelinden, ödenen çoeiık yuvaları mürebbiye ve hemşirele
rin devamlı olması dolayısiyle (.!>) cetveline alınmaları, şimdiye kadar koruma ve tahsil 
memurlarının 30 liradan verilmekte olan hayvan yem bedellerinin bu defa Meclise .sev-
kendilerine kanunla 15 lira olarak teshil edilmiş olması ve esasen ücretleri pek az olan 
hizmetlilerin hayvan yem bedeli tahsisatından yapılan 124 000 liralık tasarrufla üc
retleri artırılarak terfihleri cihetine gidilmiş olması gÖzötıünde tutulmak suretiyle bu 
maddeye geçen yıl ödeneğinden .1.51 04 o lira fazlasiyle 2 825 500 lira konu İm ustur, 
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Geçici hizmetliler ücreti : 
Tütün rekoltesinin artmasına mebni bu tütünlerin ambarlanmasmda çalışan muvakkat 
hizmetlilerin de artırılması zaruretine şimdiye kadar ücretlerini masraf tertibinden al
makta, bulunan .1.7 Mart 1944 tarih ve 041 sayılı Kararname hükümlerine tevfikan işçi
lere okuma, yazma öğretme ve sosyal bilgilerini artırma kursları - öğretmenlerinin (E) 
cctvelerine ithallerine binaen hu maddeye geçen yıl ödeneğinden 84 820 lira fazlasiyle 
585 000 lira konulmuştur. 

Temsil ödeneği : 
(ienel Müdürlüğün temsil ödeneğini karşüıyan bu maddeye geçen yılın on ayı için konulan 
(1 750) liranın yıllığına isabet (»den miktar olan (2 100) lira konulmuştur. 

Tazminatlar 
Ankara'da vazife gören memurların konut ödeneklerini karşılıyan bu maddeye ge
çen yıldan (8 000) lira noksaniyle (20 000) lira konulmuştur. 

Kasa tazminatı 
Vezne memur]ariyle kıymet muhafızlarına mahsus kanununa tevfikan verilen kese 
tazminatını karşılıyan bu maddeye, altı .aylık giderler gözönüne alınarak geçen yıl
dan (50 000) lira fazlasiyle (250 000) lira konulmuştur. 

4178, 4598 ve 4988 sayılı kanunlar gereğince verilecek zamlar ve yapılacak yardımlar: 
Çocuk zamları: 
Özel kanununa göre memurlara verilecek çocuk zamlarını karşılıyan bu maddeye ge
çen yıl ödeneğinin aynı olarak 741 000 lira konulmuştur. 

Yakacak zamları 
4178 sayılı Kanunun 9 nen maddesi gereğince verilecek yakacak zamlarını karşılı
yan bu maddeye geçen yıl ödeneğinden 5 000 lira noksaniyle (20 000) lira konul
muştur. 

Doğum yardımı : 
4598 sayılı Kanun gereğince çocuğu dünyaya gelenlere verilecek birer maaş tutarını 
karşılıyan bu maddeye geçen yılın aynı olarak (70 000) lira konulmuştur. 

Ölüm yardımı: 
4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak ölüm yardımlarını karşılıyan bu maddeye geçen 
yılın aynı olarak (00 000) lira konulmuştur. 

İkinci kısım 

Yönetim giderleri 

.1. .Ilizeınete ilişkin olanlar 

Büro giderler! : 
Kırtasiye: 
Kırtasiye fiyatlarında, gümrük tarit'celerine yapılan zamlar dolayısiyle husule gelen ar
tışa binaen, bu maddeye geçen yıl ödeneğinden 15 000 lira fazlasiyle 120 000 lira ko
nulmuştur. 

Döşeme ve demirbaş: 
İdarehane ve satış depolarının demirbaş ve döşeme ihtiyaçlarını karşılamak üzere bu 
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maddeye geçen yılın aynı olarak 120 000 lira konulmuştur. 

3 Aydınlatma: 
İdarehane ve satış depolarnın aydınlatılması için bu maddeye geçen yılın aynı olarak 
50 000 lira konulmuştur. 

4 Isıtma: 
İdarehane ve satış depolarının her türlü ısıtma giderlerini karşılıyan bu maddeye ge
çen yılın aynı olarak 140 000 lira konulmuştur. 

5 öteberi giderleri: 
İdarehane ve satış depolarının her türlü idare masraflarını karşılıyan bu maddeye ge
çen yılın aynı olarak 163 000- lira konulmuştur. 

6 Spor giderleri: 
3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanunu hükümlerine göre yapılacak ödeme ve sair gider
leri karşılamak üzere bu maddeye geçen yıl ödeneğinin aynı olarak 43 000 lira ko
nulmuştur. 

7 Temsil giderleri: ' 
Kullanma yetkisi Genel Müdürlüğe bırakılmış olan bu maddeye geçen yılın aynı olarak 
5 000 lira konulmuştur. 

5 Basılı kâğıt ve defterler: 
Bu bölüme geçen yılın aynı olarak .105 000 lira konulmuştur. 

6 Posta, telgraf, telefon ücret ve giderleri: 
1 Posta ve telgraf ücretleri: 

1947 yılı bütçesine konulan 307 899 lira ödenek Bakanlar Kurulunun 4 . IX . 1946 
gün ve 3/4628 sayılı kararı gereğince % 50 tenzilâtlı tarife üzerinden hesap edilmiştir. 
17 . I I . 1947 gün ve 5008, 5009 sayılı kanunlar bu tenzilâtı kaldırmış olduğundan ge
çen seneki ödeneğin iki misli olan (515 798 lira yerine muhabere işlerinde yapılan 
tasarruflar neticesinde 400 000 liranın kâfi geleceği anlaşılmış ve bu maddeye geçen 
yıldan 92 101 lira fazlasiyle 400 000 lira konulmuştur. 

2 Telefon ve başka haberleşme ücret ve giderleri: 
İdarehane ve satış depolarının telefon ve başka haberleşme ücret ve giderlerini karşılı
yan bu maddeye geçen yılın aynı olarak 80 000 lira konulmuştur. 

7 Kira karşılığı: 
İdarece tutulan ve tutulacak olan bilûmum ebniyenin kira bedellerini karşılıyan bu bö
lüme 5020 sayılı Kanun gereğince yapılan % 50 zamlarla hesap organizasyonunda kul
lanılacak makinelerin kiraları da ithal olunmak suretiyle bu bölüme geçen yıl öde
neğinden 174 800 lira fazlasiyle .1 000 000 lira konulmuştur. 

8 Taşıt giderleri: 
1 Satmalma karşılığı: 

Taşıtların satınalınınasını karşılıyan bu maddeye geçen yıldan 38 080 lira noksaniyle 
250 000 lira konulmuştur. 

2 Onarma: 
Taşıtların esaslı onarma giderlerini karşılıyan bu maddeye geçen yılın aynı olarak 
10 000 lira konulmuştur. 
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II - Özcülük olanlar 

Yolluklar: 
1 Sürekli görev yolluğu : 

Bu maddeye geçen yılın aynı olarak 150 000 lira konulmuştur. 

2 Süreksiz görev yolluğu: 
Bu maddeye geçen yılın aynı olarak 265 000 lira konulmuştur. 

3 Müfettişler yolluğu: 
idare müfettişlerine kararnamesine uygun olarak verilen yol giderlerini karşılıyan bu 
maddeye geçen yılın aynı olarak 130 000 lira konulmuştur. 

4 Yabancı memleketler yolluğu: 
Yabancı memleketlerde yeniden tesis olunacak şube ve acentelikler münasebetiyle mu
vakkat görevle gönderilecek müfettiş ve memurların yol giderlerini karşılıyan bu mad
deye 75 000 lira konulmuştur. 

Giyecekler: 
idarehane ve satış depolarının (H) cetvelinde gösterilen memur ve hizmetlilerine ve
rilecek giyim eşyası bedellerini karşılıyan bu bölüme, Devlet müesseselerinden temin 
olunan eşya bedellerindeki artış gözönüne alınarak, geçen yıldan 65 000 lira fazlasiyle 
.165 lira konulmuştur. 

Tedavi, yol ve başka giderler: 
Son zamanlarda hastaların çoğalması ve resmî hastanelerde yatak bulunmaması yüzün
den hususi hastanelere yatırılması mecburiyetinde kalman memurların bakım, yol ve 
başka giderlerini karşılıyan hu bölüme geçim yıldan 30 000 lira fazlasiyle 100 000 lira 
konulmuştur. 

Üçüncü kısmı 

Daire hizmetleri 

I - Sürekli olanlar 

Yapı, bina satınalma, demirbaş, makina ve tesisat işleriyle bunların onarılması, 5113 sayılı 
Kanun gereğince yaptırılacak veya satmalınaeak tütün bakım işleme ev ve ambarlarının 
her çeşit giderleri : 

1 Yapı, onarma ve bina satmalına işleri : 4 , ? ; ," i : '" ; ' ' 
1948 yılında lüzumlu görülecek idare, tuzla, imal ve doldurma evleri, depo ve ikametgâh 
binaları yaptırılması bunların yerleriyle arsa, bahçe ve binaların istimlâki veya satm-
alınması, mevcut binaların genişletilmesi ve onarılması gideriyle bu yıl inşası takarrür 
ettirilen hastane binası da gözönüne alınarak bu maddeye, lüzumu halinde Genel Muha
sebe Kanununun 50 nci maddesi mucibince % 50 nispetinde gelecek yıllara sari mukave
leler akdedilmek üzere, geçen yıl ödeneğinden 310 281 lira fazlasiyle 4 619 112 lira ko
nulmuştur. 

2 Demirbaş ve makina satınalma, kurma ve onarma gider leri : 
idarenin bilûmum işletme yerlerindeki makina ve tesislerin yenilenmesi ve onarılması, 
Çamaltı Tuzlasında yükleme, kaya tuzlarında kompresörlü çekiç tesisatı ve Yavşan 
Tuzlasına su isalesi için muktazi giderleri karşılamak üzere bu maddeye geçen yıldan 
244 800 lira fazlasiyle 780 000 lira konulmuştur. 
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5110 sayılı Kanun gereğince yaptırılacak veya satmalıııaeak tütün bakım ve işleme ev ve 
ambarlar giderleri : 
Hükümetçe onanacak programa göre, yıllık ödeme miktarı 5 milyon lirayı geçmemek 
üzere, tütün bakım, işleme ev ve ambarlar! yaptırmak veya satmalnıak için muktazi 
bilûmum giderleri karşılamak üzere bu maddeye 4 100 000 lira konulmuştur. 

4898 sayılı Kanun gereğince yeniden yapılacak fabrika., ima.! ve doldurma evleriyle 
mevcutlarının genişletilmesi giderleri: 
Bu bölüme geçen yılın aynı olarak 9 900 000 lira konulmuştur. 

Deneme, artırma, savaş giderleri : 
Deneme ve artırma giderleri : 
Enstitüler merkez ve taşra teşkilâtının araştırma, inceleme, deneme, artırma ve üretme. 
işleri için yapılan lıer türlü giderleri karşılayan bu maddeye geçen yıl ödeneğinden 
20 000 lira noksaniyle 230 000 lira konulmuştur. 

Savaş giderleri : 
Tütün ekim bölgelerindeki hastalıkları önlemek ü/ere 'Farım Bakanlığı teskilğtiyle yapı
lacak savaş karşılığı olarak bu maddeye, gecen yıl ödeneğinin kâfi gelmemesine binaen, 
70 000 lira konulmuştur. 

Kaçağı önleme ve kovalama giderleri : 
Ekim ve yazma giderleri : 
Tahrir, tartı ve itiraz tetkik heyetlerinin 1939 yılından evvelki normal zamanki rayiçlere 
göre tesbit edilmiş ve âzami hadleri tüzükle tâyin edilmiş bulunan yevmiyelerin ek 
tüzükle aı*tinimiş olmasından dolayı bu maddeye geçen yıl ödeneğinden 100 000 lira 
fazlasiyle 270 000 lira konulmuştur. 

Rma.net ambarları: 
İşçi yevmiyelerindeki artış ve 5020 sayılı Kanun gereğince kira bedellerine yapılan 
% 50 zam gözönüne alınarak bu maddeye geçen yıldan 14 000 lira fazlasiyle 130 000 
lira konulmuştur. 

Koruma ve taşıma giderleri: 
Umum giderlerdeki artış dolayısiyle bu maddeye gecem yıldan 10 000 lira fazlasiyle 
30 000 lira konulmuştur. 

Kaçakla uğraşma giderleri: 
Gizli muhbir teşkilâtının genişletilmesi ve daha verimli olarak çalışmalarını teminen 
bu maddeye hayat pahalılığmdaki artış d ol ay isiyle, geçen yıl ödeneğinden 20 000 lira 
fazlasiyle 30 000 lira konulmuştur, 

Koruma ve tahsil memurlarının hayvan yem bedelleri: 
Bu bölüme geçen yıldan 124 000 lira noksaniyle 1.26 000 lira konulmuştur. 

Mahkeme giderleri: 
Bu bölüme geçen yıldan 19 120 lira noksaniyle 25 000 lira konulmuştur. 

Para taşıma giderleri: 
Ziraat Bankası ve posta havalesi olarak gönderilen paralar için verilecek ücretler ve 
bu hususta yapılacak sair giderleri karşılıyan bu bölüme, altı aylık giderler nazara 
alınmak suretiyle, geçen yıldan 7 000 lira fazlasiyle 440 000 lira konulmuştur. 
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İkramiye: 
Bu bölüme geçen yılın aynı olarak S50 000 lira konulmuştur. 

Genel Muhasebe Kanununun 48 nei maddesini ilgilendiren giderler: 
1 Geri verilecek paralar: 

"Bu maddeye geçen yi im aynı olarak 10 000 lira. konulmuştur. 

2 Hükme bağlı borçlar : 
Bu maddeye gecen yılın aynı olarak (5 000) lira konulmuştur. 

0 Mahkeme harçları: 
tdarenin leh ve aleyhine açılan dâvaların mahkeme ve icra harçlarını karşılamak Ü'-ÎC-
re bu maddeye (25 000) lira konulmuştur. 

4 1918 sayılı Kanun gereğince yapılacak ödemeler: 
Bu maddeye geçen yılın aynı olarak (10 000) lira konulmuştur. 

5 Vergi ve resimler: 
İdarece kiraya verilecek binaların bina ve diğer vergi ve resimlerini karşılıyan bu 
maddeye (5 000) lira konulmuştur. 

I I — Geçici olanlar 

Kurs genel giderleri: 
Kursların genel giderlerini karşılı yan bu bölüme, açılacak tuz kursu giderleri 
de ilâve edilmek suretiyle, geçen yıldan (8 500) lira fazlasiyle (10 000) lira konul
muştur. 

5089 sayılı Kanun gereğince şaraplık üzüm bağı yetiştireceklere yapılacak ikraz: 
5089 sayılı Kanun gereğince Tekel Genel Müdürlüğünce belirtilecek cinslerde şarap
lık üzüm bağı yetiştirecekleri! yıllık ödeme miktarı (250 000) lirayı geçmemek üze
re ikraz yapmak için bu bölüme (250 000) lira konulmuştur. 

ÎTİ — Çeşitli olanlar 

Staj ve öğretim giderleri: 
1 4489 sayılı Kanun gereğince yurt dışına gönderileceklerin staj giderleri : 

Bu maddeye geçen yılın aynı olarak ('40 000) lira konulmuştur. 

2 Öğrenci ödeneği: 
İdareye lüzumlu fen elemanları yetişi irmek üzere yerli ve yabancı memleketler Üni
versiteleriyle Yüksek okul ve Lise muadili Ziraat okullarında okutturulacak öğrenci
lerin her türlü giderlerini karşılamak' için, öğrenci adedinin artırılması ve yabancı 
memleketlere gönderileceklerin para farkları gözönüne alınarak, bu maddeye geçen 
yıldan (75 000) lira fazbusiylc (100 000) lira konulmuştur. 

Yabancı uzmanlar: 
1 Ücretler: 

Bu maddeye geçen yılın aynı olarak (155 000) lira konulmuştur. 

2 Yolluk ve başka giderler: 
Yabancı uzmanların yol ve başka zaruri giderlerini karşılıyan bu maddeye , yeni 
tesisler için getirilecek uzmanlar da göz Önüne alınarak, geçen yıldan (50 000) lira fazla
siyle (80 000) lira konulmuştur. 
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Yayın, propaganda ve sergi giderleri: 
Bu bölüme geçen yılın aynı olarak (200 00ü) lira konulmuştur. 

2921 sayılı Kanun gereğince, Tekel Tekaüt Sandığı payı: 
2921 sayılı Tekel Tekaüt Sandığı Kanunu ile kadroya dâhil daimi memur ve hizmetlilerin 
ücretlerinden kesilen % 5 lerin tutarı kadar bütçeye konulması icabeden ödeneği karşıla
mak üzere bu bölüme geçen yıldan (12 394) lira fazlasiyle (701 245) lira konulmuştur. 

4250 sayılı Kanım gereğince şarapçılara verilecek prim ve yapılacak Başka ödemeler: 
Bu bölüme, yurt dışına yapılan şarap ihracatı için verilecek primler de gözönüne alına
rak geçen yıldan (138 680) lira fazlasiyle (150 000) lira konulmuştur. 

Kaza Sigortası: 
Barut depo memur ve hizmetlilerinin kazaya karsı yapılan sigortalarını karşılıyan bu bölü
me, evvelce tesbit edilmiş bulunan tazminat miktarları gayrikâl'i görülerek artırılmış ol
duğundan işbu tazminata karşılık olan prim miktarının da artışı gözönüne alınarak, geçen 
yıldan( 3 750) Ura fazlasiyle (5 000) lira konulmuştur. 

Dördüncü Kısım 

Borçlar 

Geçen yıl borçları: 
Bu bölüme geçen yılın aynı olarak (40 000) lira konulmuştur. 

Eski yıllar borçları: 
1943 - 1946 yılları borçları: 
Bu bölüme geçen yılın aynı olarak (50 000) lira konulmuştur. 

1928 - 1942 yılları borçları: 
Bu bolüme geçen yılın aynı olarak (5 000) lira konulmuştur. 

1715 sayılı Kanunun 8 nci maddesi gereğince kâğıt para amortismanı: 
1715 sayılı Kanunun 8 nci maddesi gereğince Merkez Bankasına verilecek itfa karşılığı ola
rak bu bölüme gider bütçesi yekûnu olan (4li 460 957) liranın % 1 i nispetinde bütçeye 
(434 610) lira konulmuştur. 

Beşinci kısım 

Yardımlar 

İşçilere ve çocuk yuvalarına: 
Bu bölüme geçen yıldan 2 946 lira noksniyle 225 000 lira konulmuştur. 

tşçi kurul ve sendikalarına: 
Her nevi işçi kurul ve sendikalarına yapılacak çeşitli yardımları karşılamak üzere bu bö
lüme geçen yılın aynı olarak 60 000 lira konulmuştur. 

Memur ve hizmetli çocukları öğrenci pansiyonuna: 
Bu bölüme geçen yıldan 110 000 lira noksaniyle 110 000 lira konulmuştur. 

Çeşitli hayır kurumlarına: 
Bu bölüme geçen yılın aynı olarak 3 000 lira konulmuştur. 

( S. Sayısı : 42 ) 
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36 Kongreler giderleri : 
1 îç kongreler : 

Memleket dâhilinde tekel mevzuu ile ilgili her türlü kongreler tertip etmek ve bu kon
grelere iştirak için yapılacak her nevi giderleri karşılayan bu maddeye geçen yıldan 
50 000 lira noksaniyle 10 000 lira konulmuştur. 

2 Dış kongreler : 
Dış memleketlerde Tekel mevzuu ile ilgili bulunan bilûmum kongrelere iştirak etmek 
için yapılacak her türlü giderleri karşılıyan bu maddeye 40 000 lira konulmuştur. 

37 Uluslararası Kurumlara katılma payı: 
Milletlerarası Şarap Ofisi ve ihtimar sanatları enstitüsü ve bunlara benzer Tekel mev
zuu ile ilgili müesseselere iştirak için verilecek âzalık aidatiyle bu işlere ait her nevi 
giderleri karşılıyan bu bölüme 10 000 lira konulmuştur. 

38 Yurt dışı acenta ve mümessilliklerinin her türlü giderleri: 
Yurt dışında açılmış veya açılacak olan acenta ve mümessilliklerinin her türlü giderle
rini karşılıyan bu bölüme 120 000 lira konulmuştur. 

Gelir bütçesi gerekçesi 

Tekel Genel Müdürlüğünün 1948 yılı bütçesinin gelir kısmı 189 539 576 lira olarak tahmin edil
miştir. 

Bu tahmin, içinde bulunduğumuz yılın (8) aylık satışları ve bu satışların, geçen yıllara nazaran 
takip eylediği seyir, maliyet ve masrafların vasati bedelleri gözönünde bulundurularak tesbit edil
miştir. 

1947 yılı (8) aylık satışlarının 1946 senesinin (8) aylık satışlariyle mukayesesi aşağıda göste
rilmiştir : 

Nevi 

Tütün 
Bira 
İçkiler 
Tuz 
Barut 
Çay 
Kibrit 
Çakmaktaşı 

Kilo 
Litre 
» 

Ton 

Kilo 
Sandık 
Aded 

1946 
Kilo - Litre 

11 354 548 
11 262 996 

— 
113 428 
— 
429 422 
36 970 

290 940 

yılı 
Bedel 

81 091 402 
5 535 760 

28 713 736 
4 600 055 
1 813 635 
7 467 270 
3 697 039 

29 094 

11 
12 

1947 
Litre 

656 117 
183 870 
— 
141 291 
— 
687 230 
41 246 
313 530 

yılı 
Bedel 

83 508 790 
6 026 981 

32 149 390 
5 886 366 
4 214 874 
9 105 902 
4 124 597 

31 353 

I - Tütün satışları 
Ooak 1946 - Ağustos 1946 ayları zarfında 11 354 548 kilo olan satış miktarı 1947 yılının aynı ay

larında 11 656 117 kiloya yükselmiştir. 

1947 yılı (8) aylık satış miktarı gözönünde tutularak yapılan tahmine göre yıl sonunda satış 
miktarının 11 656 117/8 X 12 = 17 484 180 kiloyu bulacağı neticesine varılmakta ise de 1947 yılı 
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(8) aylık satış miktarı olan 11 656 117 kiloya, 1946 yılı son dört ayı zarfında satılan 6 081 985 kilo ile 
1947 yılında geçen yıla nazaran tesbit edilen artış da ilâve edilerek 1948 yılı satışı 17 925 000 kilo 
olarak tahmin edilmiştir. Vasati 720 kuruş fiyatla tutarı 129 060 000 liradır. 

II - Bira satışı 
Alınmış bulunan tedbirlerle 20 milyon litrelik istihsal ve satış imkânları sağlanmış olduğundan 

1948 yılı için geçen yılın aynı olarak 20 milyon litre satış, bunun temin edeceği hasılat da 
9 900 000 lira hesap] anmıştır. ,': . , 

III - D. İçkiler satışı 

1946 yılında 23 713 736 lira olan (8) aylık satış 1947 yılında, 32 149 390 liraya yükselmiştir. 
1947 yılı (8) aylık satışı gözönünde tutularak yapılan tahmine göre, yıl sonunda satış tutarının 

32 149 290/8 X 12 = 48 224 088 lirayı bulacağı anlaşılmakta olduğundan 1948 satışları 48 989 650 
lira olarak hesaplanmıştır. 

IV - Tuz satışları 

1947 yılının (8) aylık tuz satışı 141 793 tondur. Bu satış vaziyetine göre 1947 yılı sonunda satış 
miktarının 141 293/8 X 12 = 212 000 tonu bulacağı neticesine varılmakta ise de son aylardaki satış
lar gözönünde tutularak 1948 yılı satışları 225 000 ton tahmin edilmiştir. Tutarı 9 675 000 liradır. 

V - Barut satışları 
Barut tedarikindeki müspet imkânlar neticesinde satışların serbest bırakıldığı nazarı itibara 

alınarak 1948 yılı için 8 597 640 lira hesaplanmıştır. 

VI - Çay satışları 

Çay tedariki imkânları gözönünde bulundurularak 1948 satışı 1 250 000 kilo olarak tahmin edil
miştir. Bu satıştan elde edilecek hasılat 18 750 000 liradır. 

VII - Kibrit satışları 

1946 ve 1947 satış seyrine göre 1948 yılı kibrit satışları 63 bin sandık tahmin edilmiştir. Bundan 
elde edilecek hasılat 6 300 000 liradır. 

VIII - Çakmak ve çakmaktaşı satışları 

1946 ve 1947 satış seyrine göre 1948 yılı çakmaktaşı satışları aynen 430 000 aded tahmin edil
miştir. Bundan elde edilecek hasılat 43 000 liradır. 

Maliyet ve giderleri 
I - Tütün 

Bir kilo tütün maliyetindeki muhtelif unsurların nispetleri şöyledir: 

Kuruş % 

Yaprak tütün 
Malzeme 
işçilik 
G. Giderler payı 

Satış giderleri 

391,91 100 

252,20 
42,89 
12,46 
16,29 

323,84 
68,07 

64,36 
10,95 

3,18 
4,14 

82,63 
17,37 
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A) Yaprak tütün mubayaa vasati fiyatları ve işletme ve bakım giderleri nazarı itibara alı

narak yapılmış olan tahmin neticesinde işlenmiş yaprak tütün maliyetinin 252,20 kuruş olacağı 
hesaplanmıştır. 

B) Malzeme: 1947 yılında (51) kuruş tahmin edilmiş olan bir kiloya isabet eden malzeme be
deli, 1946 bilançosunda 41,85 kuruş olduğu gözönünde bulundurularak 1948 yılı için 42,89 kuruş 
olarak hesaplanmıştır. 

C) işçilik ve genel giderler payı: 1947 yılında kilo başına 12 kuruş hesaplanan işçilik ve 
16 kuruş hesabedilen genel giderler payı 1948 yılı için 12,46 ve 16,29 kuruş olarak hesabe-
dilmiştir. 

D) Satış giderleri: Satış giderlerinin 32,58 kuruşu bey'iye, 35,49 kuruşu da nakliye, sigorta 
ve sair giderleri teşkil eylemektedir. 

I I - Bira 

1947 yılı için 22,85 kuruş olarak tahmin edilmiş olan bir litre bira maliyeti 1948 yılı için 22,86 
kuruş olarak hesabedilmiştir. 

III - Diğer içkiler 

Üzüm fiyatlarındaki artış gözönünde tutularak yapılan tahminler neticesinde 1948 diğer içki
ler maliyetinin satış hasılatına nispeti % 41,90 olarak hesabedilmiştir. 

1947 yılında % 15,64 olarak hesabedilmiş olan satış giderlerinin satış hasılatına nispeti de 1948 
yılı için, % 16,07 olarak tahmin edilmiştir. 

IV - Tuz 

Tuz maliyeti 1946 yılı bilançosu gözönünde tutularak 1948 yılı için 0,794 kuruş ve satış gi
derleri de 1,40 kuruş tahmin edilmiştir. 

V - Barut 

Maliyet bedeli satışın (% 61,91) ni teşkil etmektedir. Nakliye giderleri de (% 12,50) dir. 

VI - Çay 

Bir kilonun maliyeti 824,04 kuruş ve bir kiloya isabet eden satış giderleri de 123 kuruş olarak 
hesabedilmiştir. 

VII - Kibrit 

Beher sandık maliyeti (79,36) lira ve beher sandık başına isabet eden satış giderleri de 
(14,60) lira hesabedilmiştir. 

VIII - Çakmak ve çakmaktaşı 

Beher çakmaktaşı maliyeti 0,61 kuruş ve bir adede isabet eden satış giderleri de 0,69 kuruş 
hesabedilmiştir. 
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Tütün : 
Satış 
Maliyet, bey'iye, Nakliye 

îçki : 
Satış 
Maliyet, bey'iye, Nakliye 

Tuz : 
Satış 
Maliyet, bey'iye, Nakliye 

Barut : 
Satış 
Maliyet, bey'iye, Nakliye 

Çay : 
Satış 
Maliyet, bey'iye, Nakliye 

Kibrit : 
Satış 
Maliyet, bey'iye, Nakliye 

Çakmak ve çakmaktaşı : 
Satış 
Maliyet, bey'iye, Nakliye 

Satışların tahlili 

Vasati fiyat . 
ölçü Satış kuruş Satış bedeli Kâr 

Kilo 

Lira 

Ton 

Lira 

Kilo 

Sandık 

Aded 

17 925 000 

1 250 000 

63 000 

430 000 

Satış kârları : 
Haricî satış kârları 
Maliyete giren bütçe giderleri 

Faiz, amortisman, sabit kıymetler sigortası ve sair 
masraflar 

Bütçe cetvelinde gösterilen satış kârları (Tekel gelirleri) 
Bütçe geliri 
Millî Savunma vergisi 
Bütçe gelirleri toplamı 
Bütçe giderleri 
Tayyare ve Hususi idareler hissesi 

Hazine hissesi 

8 597 640 
6 397 290 

720— 129 060 00Ö 
391,91 70 249 500 58 810 500 

58 889 650 
36 045 140 22 844 510 

,225 000 4 300,— 9 675 000 
2 194— 4 936 500 4 738 500 

2 200 350 

1 500— 18 750 000 
947,04 11 838 000 6 912 000 

10 000 — 
9 396,— 

1 0 -
1,30 

1 250 000 
2 477 216 

: 

6 300 000 
5 919 480 

43 000 
5 590 

3 727 216 

3 600 000 

2 096 000 
91 392 570 

43 895 567 
3 084 009 

380 520 

37 410 

95 923 790 

+ 127 216 

96 051 006 

93 488 570 
189 539 576 

—46 979 576 

142 560 000 
(S. Sayan : 42} 
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1948 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı Gerekçesi 

Madde 1 : 1948 yılı gider bütçesiyle teklif olunan (43 895 567) lira ödeneğin gerekçesi ekli 
(1) sayılı cetvelde bölüm ve madde itibariyle anlatılmıştır. 

Madde 2 : 1948 yılı için tahmin olunan (189 539 576) lira gelire ait izahat ilişik (2) sayılı 
cetvelde gösterilmiş, idarenin gelir ve giderleri hakkında ayrıca tafsilât verilmiştir. 

Madde 3 : Tekel Genel Müdürlüğünce tahsil edilecek resimlerden her birinin dayandığı hü
kümlere ait cetvel bu maddeye eklenmiştir. 

Madde 4 : Tekel Genel Müdürlüğünün 30 . VI . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 19 ncu 
maddesine dâhil hizmetlileri kadroları bu maddeye eklenmiş ve mezkûr kanunun 9 ncu mad
desi gereğince geçici hizmetlerde kullanılacak memur ve hizmetlilerin ödenekleri alâkalı ter
tiplere konulmuştur. 

Madde 5 : 1947 yılı bütçesinin düyun hakkındaki hükümleri 1948 yılında tatbiki gereken yıl
lara ait hükümleri ihtiva etmek suretiyle yazılmıştır. 

Madde 6 : Tekel Genel Müdürlüğü hesabına yurd içinde ve dışında Üniversite, Yüksek Zira
at Enstitüsü ve Yüksek mekteplerin muhtelif şubelerinde tahsil ettirilecek öğrencilerin giyim, 
yiyim, yatım ve sair giderleri olarak tahakkuk edecek miktarların ilgili dairelerin bütçe kanunla
rına bağlı (B) işaretli cetvellerine gelir ve aynı kanunlara bağlı (A) işaretli cetvellerin ilgili bö
lümlerine Maliye Bakanlığınca ödenek kaydedilir. 

Madde 7 : 1947 yılı bütçesinin 7 nci maddesinde yazılı olup hükümlerinin 1948 yılında da 
tatbiki gereken adı geçen madde ona göre yazılmıştır. 

Madde 8 : 1947 yılı bütçesinin 8 nci maddesinde yazılı olan iş saatleri dışında veya gece
leri çalıştırılacak memurlarla hizmetlilere verilecek ek ücretler hükümlerinin 1948 yılında da tat
bikini temin için bu madde ona göre yazılmıştır. 

Madde 9 : Gider bölümlerinden yapılacak sarfiyata ait formülü gösterir (R) işaretli cetvel de 
bu maddeye eklenmiştir. 
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Rapor 
XII. 1947 

Tekel Genel Müdürlüğünün 1948 yılı bütçe tasarısını, yüksek encümenin verdiği direktif göz-
önünde tutulmak suretiyle, tetkik ettim. 

Tasarının gider kısmında - toptan bir bakışla - geçen yıl bütçesine göre 404 146 lira tasarrufa 
karşı 6 677 063 lira bir fazlalık vardır. Bu fazla miktarın en mühim rakamları : 

Bölüm 

12 
22 
1 
1 
27 
1 
1 
1 
1 

Maddt 

2 

1 
1 

2 
2 
3 
3 

de 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Lira 

4 100 000 
250 000 
130 000 
204 000 
138 000 
125 000 
25 000 
62 000 
24 000 

olarak topu 5 058 000 liradır. Bu rakamlar içersinde, on ikinci bölümün üçüncü maddesinde gö
rülen 4 100 000 lira ile yirmi ikinci bölümdeki 250 000 lira 1947 bütçesinde esasen mevcut olmamak
la beraber bu sene bütçesine konması lüzumlu ve zaruri olduğu 5113 ve 4250 sayılı kanunlar ica
bına ve yurt ihtiyacına dayanmakta olmasiyle meydandadır. 

Yukarıda gösterilen miktarlardan başka hizmetlerin genişletilmesi yüzünden artan ve yekûnu 
bir milyon lirayı geçen, aşağıdaki tabloda gösterdiğim rakamlar arasında dahi yurt dışı acentele
rin masrafları olarak 120 000 ve savaş giderleri olarak da 70 000 ki, ceman 190 000 lira daha 
bir gider yine 1947 yılı bütçesinde bulunmıyan masraflardandır. 

Hizmetlerin genişlemesi yüzünden artan giderler : 

Bölüm Madde Lira 

11 
12 
12 
13 
15 
18 
21 
23 
24 
38 

1 
2 
2 
1 

2 
2 

30 000 
310 281 
244 800 
70 000 
100 000 
7 000 
8 500 
75 000 
50 000 
120 000 

1 014 581 yekûn 

Bu iki yekûn tutarı altı milyon liradan fazla olup geri kalan fazla gider miktarları da 
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bütçenin diğer bölüm ve maddelerinde serpişik bir haldedir ki, Encümende bölüm ve madde
lerin mütalâası sırasında görülecektir. 

Şu kısa izahtan hemen anlaşılıyor ki, yeni yıl gider bütçesi tasarısının ihtiva ettiği fazlalı
ğın en büyük kısmı on ikinci bölümün üçüncü maddesine, 5113 sayılı Kanun gereğince yaptırı
lacak veya satmalmacak olan bütün bakım ve işleme ev ve ambarları eksiğini gidermek için konu
lan bir kalem, dört milyon yüz bin liradır. Bu miktar yirmi beş milyonluk tahsisattan bu sene
ye mevzu olması lâzımgelen beşte bir miktardan tam dokuz yüz bin lira eksiktir. Halbuki mem
leket tütüncülüğünün bu husustaki ihtiyacı çok büyük ve âcil olduğuna nazaran şayet bütçeye 
konulmuş bulunan 4 100 000 lira yılı içinde tam, maksada uygun bir surette ma
halline sarfedilebileceği takdirde bunun hakikî miktarına çıkarılmasında gerek Tekel 
ve gerek halk menafiini koruyucu bir müspet tesiri olacağı kanaati şahsan bana hâkimdir. Çün
kü; Tekel elinde bulunması gereken muntazam ve kâfi miktarda tütün bakım ve işleme ev ve 
ambarları bulunamaması bazı menfaatlerin ve hizmetlerin kolaylık ve çabuklukla teminine kâfi 
gelmemekte olduğu bir hakikattir. Encümenin bu hususta göstereceği arzuya uyarak şifahen de 
mâruzâtta bulunacağım. 

Yukarda gözönünde tutulduğunu arzettiğim direktiflere ait gerekli bilgileri bütçenin Encü
mence tetkiki sırasında şifahen arzetmeyi, daha açık ve geniş bir anlam sağlayıcı kanaatiyle mü
zakere esnasındaki konuşmalara bırakıyorum. 

Gelir bütçesi tasarısı 

Eldeki tasarının (B) cetvelinde gösterilen umumi gelir, 1947 yılma nazaran şifron bir hesap 
ifadesiyle dokuz milyon yüz seksen bin liradan biraz fazladır. 

Tütün, bira ve diğer içkiler, tuz, barut, çay, kibrit, çakmak ve çakmaktaşı gibi muhtelif 
mevad ve eşya satışlarından doğacak olan bu gelirin tahmin ve takdirindeki isabet, tabiatiyle 
yüzde yüz olmamakla beraber gerek gelir bütçesi gerekçesinin ve gerekse maliyet ve giderleri 
izahının tetkikmdan da anlaşılacağı üzere tahminler için kabul edilen esaslar ve hesapların ve 
geçen 1946 ve 1947 yıllarındaki vakıaların emniyet ve itimat telkin edici mahiyetlerine göre gelir 
miktarları, hakikate tam uygun telâkki edilmeğe lâyık görülebilir. 

Bilhassa, geçen yıldanberi mutasavver olup, üzerinde durulan ve bu yıl daha fiilî bir sahaya 
gidildiği anlaşılan eski fabrikaları takviye ve yenileme suretiyle takatlerini artırmak ve yeni 
malt ve bira fabrikaları kurmak, yeni modern sigara fabrikası yapmak gibi işlerin velev bir 
kısmı maddeten basarlıabilirse bu gelirlerin artmasında büyük bir âmil olacağı muhakkaktır. 

Sigara ve tütün satışı ile bira ve şarap satışlarında görülen artışın bilhassa harice gönderile
cek şarapların önümüzdeki yıl içinde tabiî seyrini takip etmesi için ise hiçbir sebep mütalâa edile
mez inanmdayım. Raporumu yüksek encümene büyük saygılarımla sunarım. 

Balıkesir Milletvekili 
8. örgeevren 
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Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 29 . XII . 1947 

Esas No. 1/258 
Karar No. 35 

Yüksek Başkanlığa 

Başbakanlığın 30 . IX . 1947 tarihli ve 6/2697 
sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan Tekel 
Genel Müdürlüğü 1948 yılı Bütçe Kanunu tasa
rısı Komisyonumuza havale buyurulmakla Güm
rük ve Tekel Bakanı Şevket Adalan ve Tekel Ge
nel Müdürü Hüsnü Kortel hazır olduları halde 
incelenip düşünüldü. 

Bu idarenin 1948 yılı gider bütçesi geçen 
yıla nazaran (6 272 617) lira bir fazlalık ar-
zetmekte ve bu suretle (43 895 567) lira olarak 
teklif edilmektedir. 

Tekel İdaresi bütçe giderlerinin bu derece 
yükselmesi, asli vazifesi Hazineye gelir sağlıyan 
bir teşekkül olması itibariyle üzerinde durulma
ya değer bir keyfiyettir. Bu artış Tekel geliri
ni azalttığı gibi diğer bazı âmiller de gelirin 
azalmasına sebep olmuştur. Komisyonumuz bu 
konuda incelemeler yaparken gider artışının 
başlıca şu sebeplerden ileri geldiğini görmüştür. 

a) Hiayat pahalılığının gereklerine uyula
rak memur aylık ve ücretlerine muhtelif tarih
lerde yapılan zamlar ki, 1946 ile 1944 arasında
ki aylık farkı 7 milyon lirayı bulmuştur. 

b) Yeni tesisler, yenilemeler ve tevsiler 
için her yıl yapılması gereken ödemelere; 

Genel Müdürlük tütün imalâtçılığında eski 
Reji İdaresinin vârisi olmak itibariyle bu İda
reden devraldığı fabrikaları, mevcut makina-
larıııı ve tesislerini zaman zaman yaptığı değiş
tirmelere rağmen hemen eski halinde devam et-
tiregelmiş bulunmatadır. 

Uzun harb yıllarında büsbütün yıpranmış bu
lunan bu fabrikalrı yenilemek ve bilhassa tek
niğin son ilerlemelerinden faydalanmak bir 
zaruret haline geldiğinden mevcutların yeni
lenmesine ve ayrıca yeni bir fabrika kurulma
sına karar verilerek harekete geçilmiş ve bu 
sayede dünya tütüncülüğünde karar verilerek 
harekete geçilmiş ve bu sayede dünya tütüncü
lüğünde tatbik edilen en mütekâmil usullerin 
memleketimize de girmesinin temin edilmek is
tenildiği izah edilmiştir. 

Bundan başka bira sanayiinin de yine mem
leketin ihtiyaçlarına cevap verecek ve hattâ 
ihraç imkânlarını sağlıyacak mütekâmil bir 
şekle doğru götürülmek istenildiği anlaşılmış
tır. 

Bütün bu yeni tesisler, tevsiler ve yenile
meler 50 milyon liralık kanuni bir yetkiye 
"dayanılarak yapılmakta ve her yıl bütçesine 
bu yüklenmelerin karşılığı konulmaktadır. Bu 
suretle bütçelerde yeralan rakamlar gider top
lamını kabartmakta ve binnetice geliri azalt
maktadır. Ancak bu tesisler tamamlandıktan 
sonra satış kârlarının artacağı ve yüklenme
lerin karşılıkları bütçeden çıktıkça giderin 
de azalacağı tabiî olduğundan bu gelir azalışını 
geçici olarak kaydetmek lâzım olduğu neti
cesine varılmıştır. 

Tekel gelirini azaltan diğer bazı âmiller de 
vardır. Ezcümle ilk madde fiyatlarının artışı, 
yevmiyelerin yükselmesi maliyetlere tesir et
miş buna mukabil satış kârlarının buna müte-
vazi olarak artırılması mümkün olamamıştır. 
İş hacminin çoğalması ancak Tekel maddele
rinden alınmakta olan Millî Savunma Vergisi
nin artmasını mucip olmuştur. Kahvenin Te
kelden çıkması da 20 milyonluk bir gelir nok
sanlığına sebep olmuştur. 

Tekel İdaresinin şarapçılık konusunda da 
mühim ilerlemeler kaydettiği müşahede edil
mektedir. Verilen izahlara göre İdarenin mem
leketimizde bilhassa kalite şarapçılığın inki
şafına önderlik etmekte olduğu ve bu yolda mem
leket dışında teşvikler de gördüğü anlaşılmıştır. 

Bu açıklamadan sonra Tekel gider büt
çesi teklif gibi ayniyle kabul edilmiş bulun
maktadır. 

Gelir bütçesinin bütün bölümlerinde 
9 183 294 liralık bir artış vardır. Bunun altı 
küsur milyonu Millî Savunma Vergisinden 1 
milyon 900 küsur bin lirası da satış kârlarında 
800 küsur bin lirası çeşitli gelirlerde görülmek
tedir. Millî Savunma Vergisinin artması iş 
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hacminin (.-okluğunu göstermekte olup mem
leketin aljş kabiliydi i »'özönünde tutularak fi
yatlarda bir yükseltme yapılamadığından sal iş 
kârları iş hacmi nispetinde gelişememekte oldu
ğu anlaşılmaktadır. 

Komisyonumuz 18!) ;">•'>() f)7(i liradan ibaret 
olan g-elir bütçesini de ayniyle kabul e tini şiir,. 

Bütçe Kanunu tasarısı da ayniyle kabul edil
miş olup Tekel (ienel Müdürlüğü 1048 yılı büt
çesi cctvelleriyle birlikte Kamutayın onayına 
arzedilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkanvekili Sözcü 
Mardin Diyarbakır Ankara 

A'. Erten İ. H. Tigrel I/. Kriş 

Kâtip 
Ankara Amasya Amasya 
F. Öymen A. Eymir İ. K. Yiğit oğlu 
Ankara Aydın ' Balıkesir 
('. Gölet Gl. R. Alpmun E. Attan 

Balı kes i r B ursa J) iy a rbak 11 • 
S. örf/csvren Dr. M. T. Himer V. Dicleli 

İstanbul İzmir Kastamonu 
Dr. A. Adı var S. Dikme» M. Akalın 

Kırşehir Kocaeli Konya 
Ş\ Turgut Dr. F. Ş. Bürye S. (Jumralı 

Niğde Samsun Ur ta 
E. Gürsoy M. A. Yörük er E. Tekeli 

Yojîgad 
S. tvöz 
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Tekel Genel Müdürlüğü 1948 

HÜKÜMETİN TEK LİFİ 

MADDE 1. — Tekel Genel. Müdürlüğü 1948 
yılı giderleri için ilişik (A) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (43 895 567) lira ödenek ve
rilmiştir. 

MADDE 2. — Tekel Genel Müdürlüğü 1948 
yılı gelirleri ilişik (B) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere (189 539 576) lira talimin edil
miştir. 

MADDE 3. — Tekel Genel Müdürlüğünce tah
sil edilecek resimlerden her birinin dayandığı 
hükümler ilişik (C) işaretli cetvelde gösteril
miştir. 

MADDE 4. - Tekel Genel Müdürlüğünün 
30 . VI . 1939 tarihli v 3656 sayılı Kanunun 19 
ncu maddesine giren hizmetlileri kadroları ili
şik (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
Numaralariyle adları bağlı (E) işaretli cetvel
de yapılı bölümlerden 30.VI.1939 tarihli ve 3656 
sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince yöneti
mi gerekli geçici hizmetliler için aylık ücretli 
memur ve hizmetliler kullanılabilir. Bunların 
kadrolariyle bunlardan uzmanlık yeri olanlar 
Bakanlar Kurulu karariyle belirtilir. Ve ertesi 
yıl bütçesiyle Büyük Millet Meclisine verilir. 
Bu bölümlerden alınacak kadroların eldeki kad
rolara ekleme olmaması gerektir. 

MADDE 5. — Geçen yıl borçları bölümün
deki ödenek üstünde çıkacak borçlar, ilgili ol
dukları hizmetlere ilişkin bölümlerden bu bölü
me Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekler
den ödenir. 1928 - 1946 yılarına ilişkin olupta 
Genel Muhasebe Kanununun 93 ncü maddesine 
göre zamanaşımına uğramamış ve karşılıkları 
yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1948 yılı gi
der bölümleri artıklarından eski yıllar borçları 
bölümüne Maliye Bakanlığınca aktarılacak öde
neklerden ödenir. 

MADDE 6. — Yurt içinde ve dışında okut
turulacak öğrenciler için bağlı (A) işaretli 
cetvelin 24/2 maddesindeki ödenek ilgili daire
lerin 1948 yılı Bütçe kanunlarına bağlı (B) işaret
li cetvellere gelir ve aynı kanunlara bağlı (A) 
işaretli cetvellerin ilgili bölümlerine Maliye Ba
kanlığınca ödenek kaydedilir. 

( S . Sayısı 

yılı Bütçe Kanunu tasarısı 
BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

MADDE 1. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Ayniyle kabul, edilmiştir. 

MADDE 3. —•• Ayniyle kabul edilmiştir, 

MADDE 4. —- Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 6. —- Ayniyle kabul edilmiştir. 
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MADDE 7. — Olağanüstü hallerin devamı 
süresince Tekel Genel Müdürlüğünün Fabrika, 
tuzla, işletme evleri gibi işyerlerinde toplu ola
rak çalıştırdığı işçilere ve hizmetlilere (bu iş 
yerlerinde çalışan memurlar dâhil) giderleri dö
ner sermayeden ödenmek üzere çalıştıkları gün
lerde günde bir defa yemek verilebilir. 

MADDE 8. — Ambar, fabrika, atelye, işlet-
rııeevleri, doldurma ve imal evleriyle tuzlalarda 
ve İdarenin yollama, tütün transfer, satış ve 
başka işlerinde iş saatleri dışında çalışmaları ge
rekli görülecek veya geceleri çalıştırılacak 
memurlarla hizmetlilere bu suretle çalıştırıla
cakları süreler için verilecek ek ücretler döner 
sermayeden ödenir. 

MADDE 9. — Gider bölümlerinden yapıla
cak harcamalara ilişkin formül bağlı (R) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 1.0. — Bu kamın 1 Ocak 1948 tari
hinde yürürlüğe girer. 

MADDE 11. — Bu kanunu Maliye ve Güm
rük ve Tekel Bakanları yürütür. 

B. K. 

MADDE 7. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

Başbakan 
H. Saka 

Devlet Bakanı 
M. A. Renda 

Millî Savunma Bakanı 
Münir Birsel 

Dışişleri Bakanı 
N. Sadak 

Millî Eğitim Bakanı 
Re§at §. Sirer 

Ekonomi Bakanı 
C. Ekin 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Ş. Adalan 

Ulaştırma Bakam 
Ş. Koçak 

Çalışma Bakanı 
T. B. Balta 

Devlet Bakanı 
Başb. Yardımcısı 

Barutçu 
Adalet Bakanı 

§. Devrin 
İçişleri Bakanı 

M. E. Göle 

Maliye Bakanı 
/ / . N. Keşmir 

Bayındırlık Bakan ı 
Gülek 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. B. üz 
Taran Bakam 

T. Coşkan 

Ticaret Bakam 
M. N. Gündüzalp 

MADDE 8. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 10. - - Ayniyle kabul edilmiştir. 

IMDDE 11. - Ayniyle kabul edilmiştir. 
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A - CETVELİ 

M. Ödeneğin çeşidi 

1947 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1948 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Birinci hısım - Aylık, ücret, 
ödenek, emekli ikramiyesi ve 

benzeri özlük haklar 

I - Ücretler 
Ücretler 

1 Memurlar ücreti 
2 Hizmetliler ücreti 
3 Geçici hizmetliler ücreti 
4 Temsil ödeneği 

11 162 813 
2 674 457 
500 İSO 
1 750 

11 497 000 
2 825 500 
585 000 
2 100 

4178, 4598 ve 4988 sayılı ka
nunlar gereğince yapılacak 
zamlar ve yardımlar 

1 Çocuk zammı 741 000 
2 Yakacak zammı 25 000 
3 Doğum yardımı 70 000 
4 ölüm yardımı 6() 000 

Bölüm toplamı 896 000 

11 497 000 
2 825 500 
585 000 
2 100 

Bölüm toplamı 

H - Başka haklar 
Tazminatlar 

1 Geçici tazminat 
2 Kasa tazminatı 

Bölüm toplamı 

14 339 200 

28 000 
200 000 

228 000 

14 909 600 

20 000 
250 000 

270 000 

14 909 600 

20 000 
250 000 

270 000 

741 000 
20 000 
70 000 
00 000 

891 000 

741 000 
20 000 
70 000 
60 000 

891 000 

Birinci kısım toplamı 15 463 200 16 070 600 16 070 600 
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Ödeneğin çeşidi 

ikinci kısım - V övelim </i d er
leri 

1 - Hizmete ilişkin olanlar 
4 Büro giderleri 

1 Kırtasiye 
2 Döşeme ve demirbaş 
3 Aydınlatma 
4 İsıtma 
5 Öteberi giderleri 
0 Spor giderleri 
7 Temsil giderleri 
8 . Vergi ve resimler 

Bolüm toplamı 

5 Basılı kâğıt ve defterler 
6 Posta, telgraf ve telefon ücret 

ve giderleri 
1 Posta ve telgraf ücretleri 
2 Telefon ve başka haberleşme 

ücret ve giderleri 

Bölüm toplamı 

7 Kira karşılığı 
8 Taşıt giderleri 

1 Satma.]ma. karşılığı 
2 Onarma 

Bölüm toplamı 

11 - Özlük o I an hır 
9 Yolluklar 

1 Sürekli görev yolluğu 
2 Süreksiz görev yolluğu 
3 Müfettişler yolluğu 
4 Yabancı memleketler yolluğu 

Bölüm toplamı 

1947 1948 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

105 000 
120 4)00 
50 000 
110 000 
103 000 
42, 000 
5 000 

0 

626 000 

120 000 
120 000 
50 000 
140 000 
103 000 
-43 000 
5 000 
5 000 

646 000 

120 000 
120 000 
50 000 
140 000 
103 000 
4: i 000 
5 000 
5 000 

646 000 

105 000 105 000 105 000 

307 8<)<) 400 000 400 000 

80 000 80 000 80 000 

387 899 480 000 480 000 

582 200 1 000 000 1 000 000 

288 080 250 000 250 000 
10 000 .10 000 10 000 

298 080 260 000 260 000 

150 000 150 000 150 000 
265 000 205 000 -205 000 
130 000 130 000 130 000 
75 000 75 000 75 000 

620 000 620 000 620 000 
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Ödeneğin çeşidi 

Giyecekler 
Tedavi, yol ve başka giderler 

ikinci kısım toplamı 

1947 
yılı 

ödeneği 
Liva 

100 000 
70 000 

2 789 17i) 

1948 yılı 
Hiikümeieo 

istenen 
Lira 

185 000 
100 000 

:>, :Î7(-İ ooo 

ıçm 
Komisyonca, 
kabu] edilen 

Lira 

165 000 
100 000 

3 370 000 

lî<;ü')icii kısmı - Daire- lıİsıuel-
teri 

I Sürekli olanlar 
Yapı, bina satmalına, demir
baş, makine ve tesisat işleriyle 
bunların onarılmaları, 5113 sa
yılı Kanun gereğince yaptırı
lacak veya satmahnacak tütün 
bakım ve işleme ev ve ambar
larının her çeşit giderleri 
Yapı, bina. satmalına ve on ar
ma'.işleri- -I- 308 831 4 019 112 4 619 112 
Demirbaş, makine satmalına, 
kurma ve onarma, giderleri ~>:r> 200 * 780 000 780 000 
f>113 saydı Kanun gereğince 
yaptırılacak veya satmahna
cak tülün hakim ve işleme4 ev 
ve ambarlan mderleri' 0 4 100 000 4 100 000 

Bölüm toplamı 4 844 031 9 499 112 9 499 112 

4898 sayılı Kanun gereğince 
yeniden yapılacak fabrika? 
imal ve doldurma evleriyle 
mevcutlarının genişletilmesi 
giderleri 9 900 000 9 900 000 9 900 000 

Deneme, arıtma ve savaş gi
derleri 
Deneme ve arıtma giderleri 
Savaş giderleri. 

Bölüm toplamı 

250 000 
0 

250 000 

230 000 
70 000 

300 000 

230 000 
70 000 

300 000 
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1947 1948 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
B. M. Ödeneğin Çeşidi Lira Lira Lira 

15 Kaçağı önleme ve kovalama 
giderleri 

1 Ekim ve yazma giderleri 170 000 270 000 270 000 
2 Emanet ambarları 91. 000 130 000 180 000 
3 Koruma ve taşıma giderleri 20 000 l-İO 000 'AO 000 
4 Kaçakla uğraşma giderleri 10 000 AO 000 80 000 

Bölüm toplamı 291 000 460 000 460 000 

16 Koruma ve tahsil memurları
nın hayvan yem bedelleri 250 000 126 000 126 000 

17 1918 sayılı Kanun ve ekleri 
gereğince yapılacak ödemeler 

18̂  Mahkeme giderleri 
19 Para taşıma giderleri 
20 İkramiye 
21 G-enel Muhasebe Kanununun 

48 nci maddesini ilgilendiren 
giderler 

1 Geri verilecek paralar 10 000 10 000 10 000 
2 Hükme bağlı borçlar 5 000 5 000 f> 000 

10 000 
44 120 
433 000 
850 000 

10 000 
50 000 
440 000 
850 000 

10 000 
50 000 
440 000 
850 000 

Bölüm toplamı 15 000 15 000 15 000 

II - Geçici olanlar 
22 Kurs genel giderleri 1 500 10 000 10 000 
23 5089 sayılı Kanun gereğince 

şaraplık üzüm bağı yetiştire
ceklere yapılacak ikraz 0 250 000 250 000 

III - Çeşitli olanlar 

24 Staj ve öğretim giderleri 
1 4489 sayılı Kanun gereğince; 

yurt dışına gönderileceklerin 
staj giderleri 40 000 40 000 40 000 
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Ödeneğin çeşidi 

Öğrenci ödeneği. 

Bölüm toplamı 

Yabancı uzmanlar 
"Ücreti er 
Yolluk ve başka giderler 

Bölüm toplamı 

Yayın, propaganda ve sregi gi 
derleri 

2921 sayılı Kanun gereğince 
Tekel Tekaüt Sandığı payı 
4250 sayılı Kanun gereğince 
şarapçılara verilecek prim ve 
yapılacak başka giderler 

Kaza sigortası 

"Üçüncü kısmı toplunu 

Dördüncü İrisim - Borçlar 

Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 
1943 - 1946 yıllan borçları 
1928 - 1942 » . » 

Bölüm toplamı 

1715 sayılı Kanunun 8 nci 
maddesi gereğince kâğıt para 
amortismanı 

Dördüncü kısmı toplamı 

1947 1948 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

25 000 100 000 100 000 

65 000 140 000 140 000 

155 000 155 000 155 000 
30 000 80 000 80 000 

185 000 235 000 235 000 

200 000 200 000 200 000 

688 851 701 245 701 245 

11 320 150 000 150 000 
1 250 5 000 5 000 

18 040 072 23 341 357 23 341 357 

40 000 40 000 40 000 
1 

50 000 50 000 50 000 
5 000 5 000 5 000 

55 000 55 000 55 000 

369 253 434 610 434 610 

464 253 529 010 529 610 
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Ödeneğin çeşidi 

1947 
yılı 

ödeneği 
Fiira 

1948 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

yılı için 
Komisyonca 

kabul edilen 
Lira 

Beşinci kısım - Yardımlar 

İşçilere ve çocuk yuvalarına 
İsçi kurul ve sendikalarına 

mur ve hizmetli çocukları 
öğrenci yurduna 
Çeşitli hayır kurumlarına 
İşçilere mahsus verem hastane 
ve dispanserlerine 

Bölüm toplamı 30 000 

Kongre giderleri 

227 946 
60 000 

220 000 
3 000 

27 000 

225 000 
60 000 

110 000 
3 000 

0 

225 000 
60 000 

110 000 
3 000 

0 

iç kongreler 
Dış kongreler 

Bölüm toplamı 

Uluslararası kurumlara katıl
ma payı 
Yurt dışı acenta ve mümessil
liklerin her türlü giderleri 

Beşinci kısım toplamı 

60 000 
0 

0 

0 

0 

597 946 

10 000 
40 000 

50 000 

10 000 

120 000 

578 000 

10 000 
40 000 

50 000 

10 000 

120 000 

578 000 

KISIMLA E TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 15 463 200 16 070 600 16 070 600 
İkinci kısım toplamı 2 789 179 3 376 000 3 376 000 
Üçüncü kısım toplamı 18 040 072 23 341 357 23 341 357 
Dördüncü kısım toplamı 464 253 529 610 529 610 
Beşinci kısım toplamı 537 946 578 000 578 000 

GENEL TOPLAM 37 294 650 43 895 567 43 895 567 
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B. M 

1 
2 
3 
4 
5 

6 

B 

Gelirin çeşidi 

Satış kârı (Tekel geliri) 
Çeşitli gelirler 
Para cezaları 
Çeşitli hasılat 
Geri alma 
Nâzım gelirler : 
Tütün, içki, tuz, kibrit ve 
maktası savunma vergileri 

CETVELİ 

çak-
i 

1947 
yılı 

tahminleri 
1947 

94 069 175 
510 000 
110 000 
350 000 

30 000 

85 287 107 

1948 yi] 
Hükümetçe 

tahmin edilen 

1948 yıl 

96 051 006 1 336 000 
180 000 
550 000 

30 000 

91 392 570 

Lı için 
Komisyonea 

tahmin edilen 
ı için 

96 051 006 
1 336 000 

180 000 
550 000 

30 000 

91 392 570 

Toplam 180 356 282 189 539 576 189 539 576 
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C CETVELİ 

Vergilerin ve resimlerin ve başka gelirlerin 
davanakları 

Tarihi Nev'i No. Ö Z E T 

17 . 6 .1938 Kanun 
28.5 .1934 » 

17 . 5.1940 » 

29.5 .1941 ^ 

27 . 5 .1942 » 

25.5.1943 

14 . 6 .1943 

26 . 3 .1945 

4.1.1940 Kararname 

10 . 6.1944 

3.9.1941 

11.12.1936 Kanun 
29 . 5 .1941 * 

25.5.1943 

Tütün 
3437 Tütün ve Tütün İnhisarı kanunu 
2460 Tütün ve müskirattan alınacak müdafaa vergisi 

hakkında 
3828 Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resim

lere zam icrasına ve bazı maddelerin mükellefiyet 
mevzuuna alınmasına dair kanunun 12 nci mad
desi 

4040 Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resim
lere zam icrasına dair olan 3828 numaralı kanuna 
ek kanunun 27 nci maddesi. 

4226 Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resim
lere zam icrasına dair olan 3828 ve 4040 numaralı 
kanunların bazı hükümlerinin değiştirilmesine ve 
bazı vergi ve resimlere yeniden zam icrasına dair 
kanunun 7 nci maddesi. 

4415 Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resim
lere zam icrasına dair olan 3828, 4226 sayılı ka
nunlarla tapu harçları hakkındaki 1451 sayılı ka
nunun bazı hükümlerinin değiştirilmesine dair. 

4437 Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resim
lere zam icrasına dair olan 3828, 4040 ve 4226 
sayılı kanunlara ek kanun. 

4708 Tütün ve müskirattan alınacak müdafaa vergisi 
hakkındaki kanunu değiştiren kanun. 

2/12537 Tütün ve Tütün İnhisarı Kanunu tatbik suretini 
gösteren nizamname. 

3/ 962 Nizamnamenin 37 nci maddesinin değiştirildiğine 
dair. 

2/16540 4040 sayılı kanunun 27 nci maddesi mucibince 
asker sigaraları H. talimatname. 

Tuz 
3078 Tuz kanunu 
4040 Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resim

lere zam icrasma dair olan 3828 numaralı kanuna 
ek kanunun 27 nci maddesi. 

4415 Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resim
lere zam icrasına dair olan 3828, 4226 sayılı ka
nunlarla tapu harçları hakkındaki 1451 sayılı ka
nunun bazı hükümlerinin değiştirilmesine dair. 
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Vergilerin ve resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Tarihi Nev 'i No. ö Z E T 

14 . (i . 1943 Kanun 4437 Fevkalâde vaziyet dolay isiyle bazı vergi ve resim
lere zam icrasına dair olan 3828, 4040 ve 4226 sa
yılı kanunlara ek kanun. 

•'") , 

28. 

J7 

29. 

27 

. « . 
,5. 

.5. 

.5. 

.5 

,1942 
,1943 

. 1940 

1941 

.1942 

» 
» 

» 

•» 

» 

İspirto ve U] 

4250 
2460 

3828 

4040 

4226 

1.8. 1942 Kararname 

15 . 8 . 1942 

2-18435 

2-18617 

16 . 1 . 1943 

25 . 5 .1943 Kanun 

14 . 6 . 1943 t 

4.9.1944 

26 . 3. 1945 » 

2-19329 

4415 

4437 

4658 

4708 

'îrtolu içkiler 

İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu 
Tütün ve müskirattan alınacak müdafaa verdisi 
hakkında 
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resim
lere zam icrasma ve bazı jıaddelerin mükellefiyet 
mevzunna alınmasına dair kanunun 12 nci maddesi 
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resim
lere zam icrasına dair olayı 3828 numaralı kanuna 
ek kanunun 27 nei maddesi 
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi re resim
lere zam icrasına dair olan 3828 ve 4040 numaralı 
kanunların bazı hükümlerinin değiştirilmesine ve 
bazı vergi ve resimlere yeniden zam icrasına dair 
kanunun 7 nci maddesi 
İnhisarlar İdaresinin 12 . V I I . 1942 tarihinden iti
baren inhisar dışında olarak buz, gazoz, soda, malt 
hulâsası, asid karbonik ve kolonya yapıp satmasma 
izin verildiği hakkmda kararname 
4250 sayılı kanunun 10 ve 20 nci maddelerine göre 
dış memleketlerden getirilen ispirtolu ıtriyat ile ta
babette ve sanayide kullanılan ispirtolu maddeler
den ve yurda sokulan ispirto ve ispirtolu içkilerden 
alınacak inhisar resmi miktarının tâyini ve yurt 
içinde satılan inhisar altındaki ispirto ve ispirtolu 
içkilerden almacak inhisar resminin asgari ve âza
mi hadlerinin tesbiti hakkmda kararname 
Bir kısım sıhhi müesseselerle eczahanelere verile
cek ispirtoların fiatı hakkmda kararname 
Fevkalâde vasiyet dolayısiyle bası vergi ve resim
lere zam icrasma dair olan 3828, 4226 sayılı kanun
larla tapu harçları hakkındaki 1451 sayılı kanunun 
bazı hükümlerinin değiştirilmesine dair 
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resim
lere zam icrasına dair olan 3828, 4040 ve 4226 sa
yılı kanunlara ek kanun 
İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı hakkındaki 
4250 sayılı kanunun 21 nci maddesinin değiştiril
diğine dair. 
Tütün ve müskirattan alınacak müdafaa vergisi 
hakkındaki kanunu değiştiren kanun. 
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Vergilerin ve resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanaklan 
Tarihi Nev'î No. Ö Z E T 

Barut ve patlaytc* maddeler, silâh ve teferruat* 
14 . 1 . 1943 Kanun 4374 Barut ve patlayıcı maddeler, silâh TS teferruatı in

hisarı hakkında kanon 
M . 6 .1943 Kararname 2/20244 Barut maddelerine ait yeni satış fiatlan 

25 . 5 . 1942 
26 . 8 . 1942 

Kanı» 
Kararname 

29 . 4 . 1943 » 
11 . 6 . 1946 Kanun 

Kahve ve çmy 
4223 

2-18662 

2-19827 
4950 

Kahve ve Çay inhisarı Kanunu 
4223 sayılı kanunla inhisar altına alman kahve ve 
çaylardan alınacak asgari ve âzami inhisar resmi 
hakkında kararname 
Kahve ve çaydan alınacak inhisar resmi hakkmda 
Kahvenin Tekel konusundan çıkarılması hakkında 
kanun. 

29.12.1945 Kanun 

27 . 5 .1946 

Kibrit ve çakmaktaşı 
4816 Kibrit ve çakmağın Tekel imtiyazına ilişkin sürenin 

uzatılması hakkındaki 4556 sayılı kanuna ek kanun 
4897 Kibrit ve çakmağın Tekel İdaresine geçimi ve İşlet

me İdaresinin Tekel Genel Müdürlüğüne devri hak
kında kanun 

Görevin 

Şef kontrol 
» » 

Kontrol, ayırma, 
ambar memuru 

» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

Lisan bilen Steno 
Kavist 

» 
» 

çeşidi 

dağıtma, 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

daktilo 

depo 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Sayı 

8 
10 

5 
5 
6 
7 
8 

10 
21 
22 
38 

1 
1 
o 

h 

Ücret 

500 
400 

375 

260 
225 
200 
170 
150 
125 
115 
600 
500 
400 
300 

D - CETVELİ 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Teknisyen sanatkâr ressam, şoför 

Laborant 
» 
» 
» 
» 
» 

Santral memuru ve telefoncu 
» » » 

7 
5 
16 
15 
14 
12 
5 
5 
o o 

4 
6 
11 
11 
15-
2 
9 

400 
300 
260 
225 
200 
170 
150 
125 
260 
225 
200 
170 
150 
125 
170 
150 
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Görevin çeşidi Savı Ücret 

Santral 
» 

Steno v 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

memuru ve 
» 

e daktilo 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Pansnıancı, hemşire 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

telefoncu 
» 

, mürebbiye 
» 
» 
» 
» 
» 

2 
4 
1 
»,) 
2 
5 
5 

17 
20 
50 

1 
7 
4 

13 
6 
7 

125 
115 
260 
225 
200 
170 
150 
125 
115 
100 
260 
170 
150 
125 
115 
100 

Görevin çeşidi Savı 

Koruma ve tahsil 
» » 
» » 
» » 
» » 
* » 

memuru 
» 
» 
» 
» 
» 

Odacı, bekçi, kapıcı, itfaiyeci, 
tai'cı, bahçıvan, ç 

» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

ımaşırcı 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

kaıı-

5 
10 
25 

100 
280 
240 

5 
14 
30 

100 
190 
825 

2251 

P». M. 

E CETVELİ 

1 3 Geçici hizmetliler ücreti 
25 1 Yabancı uzmanlar ücreti 
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R CETVELÎ 

B. : 1 - M. : 1 — Memurlar ücreti 
Yurt dışında açılan ve açılacak fabrika, şube ve acenteliklerde istihdam olunacak memurların 

ücret farkları da bu maddeden ödenir. 

B. : 4 - M. : 1 — Kırtasiye 

M. : 2 — Döşeme ve demirbaş 

M. : 3 — Aydınlatma giderleri 

M. : 4 — Isıtma giderleri 
Fabrika, atelye, bakım ve işleme, imal ve doldurma evleriyle tuzlalar dışında kalan idarehane, 

satış depoları ve büroların kırtasiye, döşeme ve demirbaş, aydınlatma ve ısıtma giderleri yukar-
daki maddelerden ödenir. 

M. : 5 — Öteberi giderleri 
Müfredatı aşağıda yazılı giderler bu maddeden Ödenir. 
1. — Bütçeden alınacak döşeme ve demirbaşların kıymetlerini artırmıyan tamirat ve bakım 

masrafları, 
2. — Genel Müdürlük merkezindeki memurların muayeneleri ve âcil tıbbi müdahaleler için 

bulundurulması icabeden ilâçlar ile sıhhi malzeme bedelleri, 
3. — Bütçeden alınacak demirbaş, döşeme ve kırtasiye, basılı evrak ambarları işçilik ücret ve 

masrafları, 
4. — Mülhakata gönderilen kırtasiye, basılı evrak ile sair bütçe malzemesinin ambalaj mas

rafları, 
5. — Şenlik giderleri, 
(i. — idarehane ve satış depoları taşıma giderleri, 
7. — Keklâm nevinden olmıyan ilânlar, : * 
8. — Hariçte yaptırılması zaruri olan tercüme ve etüdler ile satmahnması idarece faydalı gö

rülen eserlerin ücret ve bedelleri, 
9. —- İdarenin bulunduğu binalardaki temizlik giderleri ve kira ile tutulan han hizmetlileri

ne verilecek odabaşı ücretleri, 
10. — Koruma ve tahsil memurlariyle odacı, postacı gibi diğer hizmetlilerin şehir içindeki 

kanuni yol masrafları, 
11. — Cüzi miktardaki malzeme bedelleri, ufak tefek tamir masrafları, odun kırma ücreti, ısıt

ma maddelerinin nakliye ücretleri, su bedeli, soba kurma ücreti, miadı olmıyan ampul, soba bo
rusu gibi masraflar ile bütçenin diğer bölümlerinde karşılığı olmıyan sair giderler. 

M. : 6 — Spor giderleri 
3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanununa tevfikan muhtelif işletmelerimizde vücuda getirilmiş 

veya getirilecek olan saha ve tesislerin inşa, tadilveya bakım ve muhafazaları masrafları, her nevi 
spor malzemesi bedeli, spor öğretmenlerinin sürekli veya süreksiz yolluklariyle, spor gösterisi ve 
temasları için bir yerden başka bir yere gideceklerin yol masrafları, gittikleri yerlerdeki yemek 
ve yatma masraflariyle yapılacak sair giderler bu maddeden ödenir. 

M. : 7 — Temsil giderleri 
Tekel İdaresini ilgilendiren mevzulara münhasır olmak kaydiyle bu ödeneğin sarf yeri Ge

nel Müdürlüğün takdirine bırakılmıştır. 
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B. : 4 - M. : 8 — Vergi ve resimler 

İdarece kiraya verilecek binaların, bina ve diğer vergi ve resimleri bu maddeden ödenir. 

B. : 5 — Basılı kâğıt ve defterler 
B. : 6 - M. : 1 — Posta telgraf ücretleri 

M. : 2 — Telefon ve başka haberleşme ücret ve giderleri 
Fabrika, atelye bakım ve işletme, imal ve doldurma evleriyle, tuzlalar dışında kalan idarehane 

satış depoları ve büroların basılı kâğıt ve defterleri, posta ve telgraf ve telefon ve başka haber
leşme ücret ve giderleri, yukardaki bölüm ve maddelerden ödenir. 

B. : 7 — Kira karşılığı 
İdarece kira ile tutulan ve tutulacak olan bilûmum ebniyeııin kira bedelleri ve hesap organi

zasyonunda kullanılacak makinelerin kiraları ve bu işle ilgili diğer masraflar bu bölümden 
ödenir. 

B. : 9 - M. : 1 — Sürekli görev yolluğu 
M. : 2 — Süreksiz görev yolluğu 

Fabrika, atelye, bakım ve işletme, imâl ve doldurma evleriyle tuzlalar dışında kalan memur 
ve hizmetlilerin sürekli ve süreksiz görev yollukları yukardaki maddelerden ödenir. 

B. : 10 — Giyecekler 
idare ve satış depolarındaki odacı, bekçi, şoför, yollama memuru, tahsildar, satmalma me

muru, şehir ve kasabalardan uzak mesafelerde bulunan barut depo memur ve hizmetlileriyle 
gümrük, koruma tahsil, ambar memuru ve mutemetleri gibi işi icabı hariçte vazife gören memur 
ve hizmetlilere verilmesi zaruri olan şapka, elbise, kaput, muşamba, fotin, çizme gibi giyecek 
eşya bedelleri bu bölümden ödenir. 

B. : 12 - M. : 1 — Yapı, onarma ve bina satınalma işleri 
1948 yılında lüzumlu görülecek idare, fabrika, tuzla, imâl ve doldurma evleri, depo ve ikamet

gâh binaları yaptırılması bunların yerleriyle arsa, bahçe ve binaların istimlâki veya satmalmma-
sı, mevcut binaların genişletilmesi ve onarılması giderleri ve bu işlerde kul]anılacak mimar, mü
hendis, fen ve idare memurlariyle sürveyanlarmve geçici hizmetlilerin bir mahalden diğre bir 
mahalle gönderilmelerinde Harcırah kararnamesine göre tahakkuk edecek yol paraları, kullanılacak 
işçilerin gündelikleri, bunlara ait proje ve plân tanzim ücretleri, proje ve kontrol malzemesi bedelle
ri bu maddeden ödenir. 

M. : 2 — Demirbaş ve makine satınalma, kurma ve onarma giderleri 
İdarenin bilûmum işletme yerleri için satmalınacak makine bedelleri ve yeniden yapılacak 

tesis masrafları ve eskilerin genişletilmesi ve onarılması giderleri ve tuzlalarda yapılacak her nevi 
tesis ve tevsilerle bu işlrde kullanılacak mimar, mühendis ve fen ve idare memurlariyle geçici 
hizmetlilerin bir mahalden diğer bir mahalle gönderilmelerinde Harcırah kararnamesine göre tahak
kuk edecek yol giderleri, kullanılacak işçilerin gündelikleri ve bu tesislere ait plân ve projelerin 
tanzim ücretleri ve proje kontrol malzemesi bedelleri bu maddeden ödenir. 

M. : 3 — 5113 sayılı Kanun gereğince yaptırılacak veya satınaîmacak tütün bakım ve işleme ev 
ve ambarları giderleri 

Hükümetçe onanacak programa göre tütün bakım ve işleme ev ve ambarları yaptırılması, satm-
alınması veya istimlâk edilmesi ve bunların inşa edilecekleri yerlerin istimlâk edilmesi veya sa-
tmajmması giderleriyle bu işlerde kullanılacak mimar, mühendis, fen ve idare memurlariyle ge-
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cici hizmetlilerin ücretleri, gerek bunların ve gerekse idare memurlariyle hizmetlilerin bir ma
halden diğer bir mahalle gönderilmelerinde tahakkuk edecek yol-giderleri vo kullanılacak işçi
lerin gündelikleri ve bunlara ait plân ve projelerin tanzimi ücreti, proje ve kontrol malzemesi 
bedelleri ve bu hususta yapılacak sair giderler bu maddeden ödenir. 

B. : 13 — 4898 sayılı Kanun gereğince yeniden yapılacak fabrika, imal ve doldurma evleriyle mev
cutlarının genişletilmesi giderleri 

Hükümetçe onanacak programa göre fabrika, imal ve doldurma evleri yaptı-
rilması, bunların inşa edilecekleri yerlerin istimlâk edilmesi veya satınalmması 
ve mevcutların genişletilmesi ve bunlara gerekli makine, alât ve araçlar ile teçhiz 
vasıtası satınalmması ve bu işler için kullanılacak mühendis, mimar ve fen memurlariyle geçici 
hizmetlilerin ücretleri, gerek bunların gerek idare memurlariyle hizmetlilerin bir mahalden di
ğer bir mahalle gön deri İm elerinde harcırah kararnamesine göre tahakkuk edecek yol paraları ve kul
lanılacak işçilerin gündelikleri ve bu işlere ait proje, phln ve kontrol ücret ve malzemesi bedelleri ve 
bu hususta yapılacak sair giderler bu lertiptenödenir. 

« 
B. : 14 .• M. : 1 — Deneme ve arıtma giderleri 

Enstitüler için merkez ve taşra teşekküllerinin deneme, arıtma ve inceleme işleri için satm-
alnıacak, istimlâk edilecek veya kira ile tutulacak olan bağ, bahçe, arsa, tarla ve bunlar için 
lüzumlu olan alât ve cihaz, demirbaş, kitap, malzeme, kırtasiye bedelleriyle taşıt masrafları ve 
kiraları ve bu maksatlar için icabeden tesisatı kurma giderleri ve bu işler için bir mahalden di
ğer bir mahalle gönderilecek memur ve hizmetlilerin yollukları, ekim bölgelerindeki tatbik işleri 
için kurulan ve kurulacak olan örnek ve dağıtma fidelikleri, örnek kurutma hangarları giderleri 
ve bu işlerde çalıştırılacak işçilerin gündelikleriyle tütün ekicileri arasında yapılacak müsabaka
larda kazananlara mükâfat olarak verilecek para veya tütün ekimiyle ilgili malzeme bedelleriyle 
sair giderler bu maddeden ödenir, 

M. : 2 — Savaş giderleri 
Ttitün ekim bölgelerindeki hastalıkları önlemek için kurulacak mücadele ve toplu fidelikler, 

tütün tarla ve kurutma yerlerinde alınacak tedbirler için yapılacak tesis, kira, işçi ve malzeme 
bedelleri gibi masraflar ile Tarım Bakanlığı teşkil âtiyle birlikte yapılacak savaş giderleri ve ça
lıştırılacak oları memur, hizmetli ve işçilerin kanuni yollukları ve sair giderler bu maddeden ödenir. 

B. : 15 - M, : 1 — Ekim ve yazma giderleri 
3437 sayılı Kanun ile tahmil edilen tütün tahmin ve yasma, tartma ve itirazları tetkik işlerinde 

uğraşanlarla tahdit komisyonları ve idare heyetlerinin gündelikleri ve bunlarla beraber gönderilen 
memurların kanuni yollukları, kanuna, aykırı olarak ekilen tütünlerin sökülmesi, yasak ekimlerin 
menedilmesi uğrunda yapılacak giderler bu maddeden ödenir-. 

M. : 2 — Emanet anbarlan 
Ekici tütünlerinin kanunun tarif ettiği şekilde muhafaza ve bakımını sağlamak için kullanılan iş

çi, istifei ve aktarmacıların gündelikleriyle diğer anbarlama ve bakım işleri, emanet anbarlan kira
ları bu maddeden ödenir. 

M. : 3 — Koruma ve taşıma giderleri 
Kaçak eşyanın nakil, muhafaza ve imha masraflariyle zabıta ile müştereken yapılacak toplu hare-

keÜerdeki yol giderleri ve taşıt kiraları, Tekel altında bulunan oyun kâğıdı kaçakçılığından doğan 
giderler ile kaçak gümrük eşyasının taşıma giderleri bu maddeden ödenir. 
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M. : 4 — Kaçakla uğraşma giderleri 

Kaçakla gizli olarak yapılan uğraşma işleri için ihtiyar olunacak giderler ile muhbirlerin mükâfat-
landırılması ve bunların zarurî masrafları ve bu hususda yapılacak sair giderler bu maddeye dâhildir. 

B. : 16 — Koruma ve tahsil memurlarının hayvan yem bedelleri 
Kaçak takibinde istihdam olunan atlı koruma ve tahsil memurlarının hayvanları için verilecek yem 

bedelleri bu bölümden ödenir. 

B. : 17 — 1918 sayılı Kanun ve ekleri gereğince yapılacak ödemeler 
1918 sayılı Kanun ve ekleri hükümlerine göre hak edenlere verilecek peşin ikramiyeler ile kaçak 

takibinde ölen veya sakatlananlara 2550 sayılı Kanun gereğince verilecek tazminatlar ve Tekel altında 
bulunan oyun kâğıdı kaçakçılığından doğan ödemeler bu maddeye dâhildir. 

B. .18 — Mahkeme giderleri 
Bilûmum dâvaları idare lehine intaç edenlere 2159 sayılı Kanunun 8 nci maddesi gereğince öde

necek vekâlet ücretleri ve muvakkat avukat ve muhakemat memurlarının yollukları, Tekel altında bu
lunan oyun kâğıdı kaçakçılığından doğan suçlara ait dâvaların mahkeme giderleri ve yapılacak sair gi
derler bu bölümden ödenir. 

B :20 — İkramiye 
Memur ve hizmetlilerin vazifelerine karşı olan bağlılık ve gayretlerinden dolayı Ödenecek ikrami

yeler ve kaçakçılık suçlarından dolayı hükmolunan para cezaları tahsilatından bu paraları tahsil eden 
idare memurlariyle koruma ve tahsil memurlarına tahsil ettikleri paraların % 5 nispetinde yerilecek 
paralar bu bölüme dâhildir. 

B. : 21 - M. : 2 — Hükme bağlı borçlar 
İdare aleyhine mahkemelerce hükmedilmiş olupda başka bölümlerde karşılığı bulunmıyan borçlar 

bu maddeden ödenir. 

B. : 2 2 — Kurs genel giderleri 
Tuz kursuna getirilecek memurların gidip gelme yol ücretleri, ikamet yevmiyeleri, tuzlalar

da yapacakları tetkik gezilerine ait yolluklarla tütün ve müskirat kursu talebelerinin yol gi
derleri, kitap, kırtasiye ve iş gömleği bedelleriyle kurslara ait sair giderler bu bölümden 
ödenir. 

B. : 23 — 5089 sayılı Kanun gereğince şaraplık üzüm bağı yetiştireceklere yapılacak ikraz 
' """' B. : 24 - M. : 2 — Öğrenci ödeneği 

Yerli Üniversitelerle Yüksek Ziraat Enstitülerinde, yüksek mekteplerin muhtelif şubelerinde 
ve lise muadili ziraat okullarında idare hesabına okutturulacak öğrencilerin yiyecek, giye
cek, yatacak, giderleri karşılığı olarak kendilerine verilecek en çok -(100) lira nispetindeki 
harçlıklariyle yatılı mekteplerde okutturulacaklarm mektep ücretleri, kendilerine haftada 
verilecek (5) lira harçlık ve yurt dışına gönderilecek öğrencilere de Devletçe tatbik edilen 
formül dairesinde verilecek giderler bu maddeden ödenir. 

B. : 25 - M. : 2 — Yolluk ve başka giderler 
Dış memleketlerden getirilecek uzmanların mukaveleleri gereğince ödenecek yolluk ve her 

çeşit giderleriyle kısa müddetler için Ihtimar Sanatları Enstitüsü ve benzeri diğer teşekkül-
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lerden getirilecek uzmanlara verilecek ücret ve yolluklarla mukaveleleri gereğince yapılacak sair 
giderler bu maddeden ödenir. 

B. : 26 — Yayın ve propaganda ve sergi giderleri 
Müfredatı aşağıda yazılı masraflar bu tertipten ödenil-. 
1. — İzmir Fuarı için yapılacak her türlü giderler; 
2. — Memleket içinde ve dışında açılacak sergi, fuar ve panayırlara iştirak masrafları; 
3. — Daimî ve geçici meşherler tesisi ile bu hususla yapılacak sair giderler; 
4. — Reklâm mahiyetinde olarak gazete ve mecmualara verilecek ilân ücretleriyle afiş, bru-

şür, pano ve takvim tabı masrafları; 
5. — Reklâm ve numune olarak dağıtılan mamulât bedelleri; 
6. — Büyük şehirlerdeki idare depolarında ve büyük caddelerdeki bayi dükkânlarında yaptırı

lacak numune vitrinleri masrafları; 
7. — Sair şekillerde yapılacak propaganda, yayın ve neşriyat giderleri; 
Bu ödeneğin harcama sureti ve yaptırılacak belirtici kâğıtların hazırlanması döner sermaye 

giderleri hakkındaki usullere tâbidir. 

B. : 28 — 4250 sayılı Kanun gereğince şarapçılara verilecek prim ve yapılacak başka ödemeler 

4250 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi mucibince iyi şarap yapımını teşvik için âmiller ara
sında yapılacak müsabaka neticesinde muvaffak olanlara tesbit edilen esaslar dairesinde veri
lecek mükâfatlar ile yurt dışına ihraç olunacak şaraplar için verilecek primler ve mezkûr ka
nunun tatbikma ait diğer masraflar iyi şarap yapmasını öğretmek üzere bu uğurda vukubula-
cak diğer masraflar bu bölümden ödenir. 

B. : 33 — İşçilere ve çoouk yuvalarına yardım 

Fabrika, atelye, imâl ve doldurma ve yaprak tütün bakım ve işleme evleriyle tuzlalarda, na
kil vasıtalariyle tahmil ve tahliye işlerinde çalışan hizmetlilerle işçilere çeşitli kanunlarla yapı
lan yardımlar üstünde ve dışında talimatnamesi gereğince yapılacak her türlü muvanetlerle ço
cuk yuvalarının her türlü giderleri bu bölümden ödenir. 

B. : 34 — tşçi kurul ve sendikalarına yardım 

Her türlü işçi kurul ve sendikalarına yapılacak çeşitli yardımlar bu bölümden karşılanır. 

B. : 35 — Memur ve himetli çqfcukları öğrenci yurduna yardım 

Tekel mensubu memur ve hizmetlilerin çocuklarını okutmak üzere 'açılmış bulunan yurtlara 
sarfedümek üzere Tekel mensupları yardım cemiyetine ödenir. 

B. : 36 — Çeşitli hayır kurumlarına yardım 
Menafii umumiyeye hadim cemiyetlerle benzeri yardım teşekküllerine öğrenci ve meslek kurul-

briyle ilmî, bedenî fikrî teşebbüslere doğrudan doğruya veya tertip edilen müsamerelere ait bi
letler almak suretiyle yapılacak yardımlar bu bölümden ödenir. 

B. : 37 - M. : 1 — î ç kongreler 

Memleket dahilinde tekel mevzuu ile ilgili kongreler tertip etmek veya tertip edilmiş kongre
lere iştirak için muktazi her türlü giderler bu maddeden ödenir. 
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B. : 37 - M. 2 — Dış kongreler 

Dış memleketlerde tekel mevzuu ile ilgili olarak tertip edilerek kongrelere iştirak için gerek
li her nevi giderler bu maddeden ödenir. 

B. : 38 — Uluslararası kurullara katılma payı 
Milletlerarası şarap ofisi ve ihtimar sanatları enstitüsü ve bunlara benzer tekel mevzuu ile ilgi

li diğer müesseselere verilecek âzalık aidatı ile bu işlere ait her türlü giderler bu bölümden öde
nir. 

B. : 39 — Yurd dışı acente ve mümessilliklerin her türlü giderleri 
Yurt dışında açılmış veya açılacak aeenla ve mümessilliklerin her türlü giderleri bu bölümden 

karşılanır. Bu ödeneğin harcama sureti yaptırılacak belirtici kâğıtların hazırlanması döner ser
maye giderleri hakkındaki usullere tâbidir. 
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(E) Cetveline giren tertiplerden 1947 yılında uygulanan geçici hizmetliler kadrosu 

f^'Jti sayılı Kamın aereğinco yeni tesislerin kuruluşunda ralıştınlacaklarrn 1 . I . 1947 den 

B. Al. 

Sİ . XII . 1947 ye kadarki kadrosu 

Ödeneğin çeşidi 

I .'5 Geçici hizmetliler ücreti 

Kadronun adi 

Yüksek mühendis (Uzmanlık yeri) 
Yüksek mimar (Uzmanlık yeri) 
Fennî tesisatçı 

» 
» 
» 
>> 
» 
» 
» 
>> 
» 

» 
» 
* 
» 
» 
» 
» 
» 
* 

Sürveyyan 
» 
» 
» 
* 
» 
» 
» 
» 
» 

Takipc. 
• » 

i 

Say ı 

.) 

:• '{ 

o 

'> 
'> 
H 
') 
-) 
r'l 

1 
.1 
s 
!) 
:t 
') 
o 

:Î 
• > 
O 

I 
7 
2 
rr 
i 

i- ' 

') 

Ücret 

750 
(12;") 

000 
000 
550 
500 
500 
450 
400 
•100 
100 
1150 
Ü00 
;JOO 
250 
250 
225 
200 
200 
175 
150 
150 
200 
175 
J50 

Hüre (ay) 

10 
10 
12 
10 
12 
12 
10 
9 

12 
11 
10 
12 
12 
10 
12 
10 
12 
12 
10 
12 
12 
10 
10 
10 
10 

Tu ta r ı Li ra 

7 500 
18 750 
14 400 
12 000 
13 200 
18 000 
10 000 
S 100 

14 400 
4 400 
4 000 

:vs e>oo 
:\t 400 

(.) ooo 
6 000 
5 000 
S 100 
7 200 
1 000 
2 100 

12 600 
A 000 

14 000 
3 500 
'A 000 

Düşüncele! 

Baremie/i 
> 

Bare^aıdışı 
/> 
y> 

yy 

>y 

.»> 
» 
>y 

» 
» 
?y 

>> 
» 
•» 
* 
y> 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
yy 

248 850 

Tartıcı koruyucu 

» 
» 
y> 

» 
» 

» 
» 
» 
>> 
» 

15 
20 
10 
İÜ 
10 
50 
05 
4)0 

75 
60 
60 
50 
50 
70 
Iİ0 
50 

4 
4 
4 
6 
fi 
4 
4 
4 

4 500 
4 800 
2 000 
'A 600 
3 000 

14 000 
15 600 
80 000 

» 
» 
» 
2> 

£ 

» 
» 
» 

127 500 
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Kadronun adı 

- 38 — 
Sayı Ücret Süre (ay) Tutarı Lira Düşünceler 

Nakliyeci 
» 

Reden terbiyesi öğretmeni 
» » » 

(jocuk yuvası nıürebbisi ve hemşiresi 
» » » » 

Kurs öğretmeni 
» » 

Tercüman 
» 
» 

3 
7 

1. 
26 

8 
8 

11 
10 
3 

1 
1 
l 
o 

150 
125 

225 
150 
125 
100 
150 
150 
150 

550 
475 
400 
150 

738 

1 ı,l 

[2J 
[3] 

(leııel 

(i 
6 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

12 
12 
12 
12 

toplanı 

2 700 
5 250 

7 950 

2 700 
29 640 
12 000 

0 600 
12 540 
4 800 

720 

72 000 
~-r 

6 600 
5 700 
4 800 
3 600 

20 700 

477 000 

Baremdışı 
» 

Baremiçi 
» 

Baremdışı 
» 

Baremiçi 
» 
» 

Baremdışı 
» 
» 
» 

(E) Cetveli Yabancı Uzmanlar kadrosu 
Tekel Genel Müdürlüğü emrinde çalıştırılacak yabancı uzmanların 1 Ocak 1947 den 31 Aralık 

1947 ye kadarki kadronu 
B. JVl, Ödeneğin çeşidi 

1 25 Ücret 
Kadronun adı 

Şarap uzmanı 
Tuz uzmanı 

Sayı Ücret Süre (ay) Tutarı Lira 

1 895 
1 650 

12 
12 

10 740 
7 800 

18 540 

Düşünceler 

fi] 3888 sayılı Kanuna göre haflada dört ders vereceklerdir. 
\2\ 3888 sayılı Kanununa göre haftada iki ders vereceklerdir. 
\3'\ 3888 sayılı Kanuna göre haftada bir ders vereceklerdir. 
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