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1. - GEÇEN TUTANAK ÖZ1TI 

Birinci Oturdum 
Bayındırlık Bakanlığı 1949 yılı Bütçesinin 

bölümleri görüşüldükten sonra, 
Saat 14 te toplanılmak üzere Birleşime ara 

verildi. 
Başkanvekili Kâtip 

Bingöl Milletvekili İsparta Milletvekili 
F. F. Düşünsel S. Koksal 

Kâtip 
Çorum Milletvekili 

N. At alay 

İkinci Oturum 
Bayındırlık Bakanlığı 1949 yılı Bütçesi ka

bul olundu. 
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı Bj**$esinin 

tümü üzerinde görüşüldükten sonra, """" 
Saat 20 de toplanılmak üzere Birleşime ara 

verildi. 
Başkanvekili Kâtip 

Sinob Milletvekili Kocaeli Milletvekili 
C. K. încedayt C. Aksu 

Kâtip 
Çorum Milletvekili 

N. AtaUa 

Üçüncü Oturum 

Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı 1949 yılı Büt
çesi kabul olundu. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile, 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 

Bütçesinin tümü üzerinde bir müddet görüşül
dükten sonra, 

27 . II . 1949 Pazar günü saat 9 da toplanıl
mak üzere Birleşime son verildi. 

Başkanvekili 
Trabzon Milletvekili 

R. Karadeniz 

Kâtip 
İsparta Milletvekili 

8. Koksal 

Kâtip 
Urfa Milletvekili 

A. Akan 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 

Tezkereler 
1. — Afyon Karahisar Milletvekili Gl. Sadık 

Aldoğan 'm Milletvekilliği dokunulmaalğmın 
kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
(3/334) (Anayasa ve Adalet Komisyonlarından 
kurulan Karma Komisyona); 

2. — Siird Mlilletvekili Etem İzzet Benice '-
jıiıı Milletvekilliği dokunulmazlığının* kaldırıl-
sı hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/335) 
(Anayasa ve Adalet Komisyonlarından kurulan 
Karma Komisyon). 
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BAŞKAN — Başkanvekili 
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Cevdet Kerim Incedaii 

fi), Naim Atalay (Ç^rtbn) 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1949 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ile 1949 
yılı Bütçe Kanunu tasarısında yapılması karar
laştırılan değişiklikler hakkında Başbakanlık 
tezkeresi ve Bütçe Komisyonu raporu (1/381, 
3/318) 

A -~- Bağlık ve So&yal Yardım Bakanlığı Büt
çesi 

2, — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Mü-, 
dürlüğü 1949 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ile Hu
dut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1949 
yılı Bütçe Kanunu tasarısına bağlı (A) ve (B) 
işaretli cetvellerde yapılması kararlaştırılan 
değişiklikler hakkında Başbakanlık tezkeresi ve 
Bütçe Komisyonu raporu (1/387, 3/323) 

BAŞKAN — Sağlık Bakanlığı bütçesinin gö
rüşülmesine devam ediyoruz. 

Buyurun Tahtakılıç. 
AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Muh-

terem arkadaşlar, bütçeyi vaktinde yetiştirmek 
gibi bir zaruretin karşısında bütçe müzakereleri
nin nasıl bir seyir aldığını hepimiz biliyoruz. 
Sağlık Bakanlığı bütçesi üzerinde guruplar adl

ına yapılan tenkidlerden sonra, bâzı arkadaşlar 
da ayrıca, temenniler izhar ettiler. Sağlık Bakanı 
da cevaplar verdi. Hiç mukaddeme yapmak âde
tim olmadığı halde ifadelerimin gayrişahsi te
lâkki edilmesi lâzımgeldiğini evvelden tasrih et
mek isterim. Çünkü ben Halk Partili arkadaşlar 
içinde, şimdiki Sağlık Bakanı arkadaşımızın, 
Uşak'ta belediye seçimleri mevzuunda karşı kar
şıya çalışırken dostça elini sıkmış olduğumu, ken-, 
dişine karşı sevgim ve hürmetim olan bir arka
daşım olduğunu tasrih etmek isterim. 

İkincisi de alın teri döken doktorlarmıızııı 
hiç birinin hizmetini inkâr etmek mevzuubahis 
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değildir. Fakat Sağlık jBakanı, sağlık hizmetlerin
de, hizmetin karakterine^ ve memleket ölçüsün-
deki ehemmiyetine rahmin maalesef tam politik 
bir konuşma yaptı. Pettlerimize bütün ölçüsü 
ile el konması imkânlarını, âdeta havayı değiş
tirecek şekilde önlediler.; 

Benim kanaatim şudur ki; bu haleti ruhiyede 
devam ederlerse ve bütüm arkadaşların temennisi. 
ve benim de kendisi hakkında iyi temennilerim 
olmasına rağmen, sağl|k hizmetleri üzerinde, şim
diye kadar devam ed$tı şekilden bir adım ileri 
gidemez. 

Arkadaşlar, her saıaîa , Cumhuriyetten evvel 
ve sonra, münakaşanızı Jjnzi dalâlete götürdüğü 
meydandadır, bundan, vazgeçmeliyiz. Hele sağ
lık hizmetlerinde bun^nlyeri yoktur. Çünkü ta
babetimizin tarihi 114 y^ı bulmuştur ve bu hu
susta ecdadımızı hürmetle anmak lâzımdır. De
vam eden muharebeleri iıfttidadmca büyük bir or
dunun sağlık hizmetleri S yapılmıştır. Vakıfları
mız milletimizin sağlık hizmetine verdiği ehem
miyeti göstermiye kâfdii*. ' 

Cumhuriyetten evveldi zihniyetle Cumhuri
yet devri zihniyeti ar asılıda elbette bir fark ol
ması lâzımgelir. Bu farjkm bu görüşle müspet 
neticeler vermesi gayetj; tabiîdir. Mehmetçiğin 
pabuçsuz olarak kazajncjjığı tam istiklâlimizden 
sonra âmme hizmetleri ^telâkkisinin eskisinden 
farklı olması tabiîdir. : { 

Bu noktaları böyleze (tesbit ettikten sonra ko
nuya geliyorum; Sağlıjk Bakanı, program vardır» 
dediler. 

Arkadaşlar, sağlık programı yoktur. Biz sağ
lık mevzuunda keşifle:', patlar yapmak mevkiin
de değiliz. Sağlık hizmetinin nasıl tanzim edile
ceğine dair ilim kitapları), etüdler mevcut olduğu. 
gibi, bizden başka milletlerden biri, meselâ Fin-
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îândiya'yı ele alırsak orada, sağlık hizmetlerinin 
nasıl tanzim edildiğini, vatandaşların sağlıları
nın nasıl korunacağını görürüz. O halde bizim 
tenkidlerinıizin ölçüsünü şu şekilde almak lâzım
dır. Bütün vatandaşlara yetişecek şekilde sağ
lık hizmetlerini tanzim edememek en büyük 
İstıraptır. Bunun yanında hakikaten arkadaş
lar, üzerinde durulacak nokta, bir Sağlık Ba
kanı, eğer İstanbul'daki maliye binaları yapı
lırken kabine içinde kendi mühim bir işine ait 
parayı ayırtamazsa, bir Sağlık Bakanlığı mesu
liyetini tam mânasiyle anlıyamıyor veya vazi
fesini ifa edemiyor demektir. Meclis için 12 mil
yon liralık sıhhi tesisat siparişi yapılırken, iki 
milyon liradan, bir milyon liradan dolayı «bir 
sağlık hizmeti kalıyorsa o memlekette sağlık 
hizmetlerinin gereği gibi sağlanmasına imkân 
yoktur. 

Sağlık hizmetlerindeki âmilleri kaydederken 
manzaraya bakıyoruz: pilânm, programın ol
mayışı, onun yanında sağlık işlerinin diğer hiz
metler arasındaki yerini bulamaması bir anla
yış hatasıdır. Bunu beraberce tesbit edersek 
bundan fayda hâsıl olur. Sağlık Bakanlığı, 
Sağlık Bakanlığı Adasını kurmadan evvel 
hastaneleri ve sağlık merkezlerini kur
mak zihniyetine erişmiş olsaydı, bugün Tür
kiye'nin sağlık durumu başka türlü olacaktı. 

Mitat Sakaroğlu arkadaşımız komisyonda, 
Bakanlığa ait ikametgâhların, hastane yapılma
sını istiyeeek kadar bir feragat bekliyoruz, diye 
bu mevzua temas etti. Bunu söylemekle, orada 
oturan arkadaşlardan böyle bir meskende otur
mak imkânını esirgemek değil, memleketimi
zin hastane ihtiyacının ne derecede olduğunu 
belirtmek istiyoruz. Başka bir misal vereyim: 

Bugün yeni Büyük Millet Meclisi binasın
da ikmal edilmiş bir muhafız bölüğü binası var
dır. Bu bina bugün dahi hastane yapılmıya el
verişlidir. Demek ki, memlekette sağlık hizmet
lerinin 25 senelik muhasebesi yapılırken, asıl 
dikkat edilecek nokta, sağlık hizmetlerine, Dev
let faaliyetleri arasında verilen yerin kifa
yetsizliğini açıklamak ve bunun lâyıki veçhile 
ele alınmadığını tesbit etmek içindir. 

Orgl. ASIM GÜNDÜZ (Kütahya) — Reis 
Bey, Her arkadaşa beş dakika söz veriyorsunuz, 
sözü böyle uzatmak olur mu! 

ZİYA ARKANT (Yozgad) — Böyle ol
maz, (Gürültüler). 
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NAZIM POROY (Tokad) — Parti namına 

da olsa beş dakika. Yapmayın böyle şey... 
FAHRİ KARAKAYA (Elâzığ) — Reis Bey, 

biz de parti namına istediğimiz kadar konuşa
lım öyle ise. Söz istiyorum, Halk Partisi namı
na. (Gürültüler). 

BAŞKAN — Yarım dakikası vardır, rica 
ederim, müsaade buyurun. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Reis 
Bey, gürültü ile geçen yarım dakika hakkımın 
mahfuz tuutlmasını rica ederim. 

BAŞKAN — Devam buyurun. 
AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Ar

kadaşlar; bu zihniyetle konuşmaya imkân yok
tur. (Gürültüler, kâfi kâfi sesleri) 

NAZIM POROY (Tokad) - - Müddetiniz 
bitti. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — Efen
dim ; biz sizi Adliye Sarayı mevzuunda bir bu
çuk saat dinledik. Çıkın siz de söyleyin, yeni 
bir şey getirin, dinliydim. 

Arkadaşlar; partilerin sağlık programı ola
maz, Medeniyet o mertebeye varmıştır ki mil
letlerin sağlık dâvası vardır. Bunun için parti
lerin muvaffakiyeti şudur, budur diye düşün-
miyelim; Türk Milletinin sağlık programı üze
rinde duralım. Bunu parti zihniyeti üstünde tu
talım. 

Meselâ, Sakaroğlu arkadaşım bir noktaya 
elkoydular; Sıhhat Şûrası, tam mânasiyle, ilmî 
hüviyeti içinde bulunsun, çalışsın. 

Geçmişteki Sağlık Şûralarının tatbik edil-
miyen kararlarını gözden geçirirseniz Sağlık 
Şûrasının no şekil aldığını görürsünüz. Bunun 
için... 

BAŞKAN — Efendim; beş dakikanız tamam 
olmuştur. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Devamla) — In-
şaallah müddetin bitmediği, bir güne de rastla
rız. 

BAŞKAN — Abidin Potuoğlu. 
ABİDİN POTUOĞLU (Eskişehir) — Muh

terem arkadaşlar; dün bendeniz iki mevzua 
temas etmiştim. Sıtma savaşı hakkındaki mü-
.kellefiyet hakkındaki sözlerime sayın Bakan 
cevap vermediler belki de unutmuş olacaklar
dır. 

İkincisi, sağlık plânı hakkında maruzatta 
bulunmuştum. Buna kısaca temas ettiler. Ben-

— 816 — 
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denizin anladığıma, dediler k i ; her Bakanlıkta 
olduğu gibi, bizim de plânlarımız, programla
rımız var. Şemsettin Günaltay Hükümeti bun
lar içiıi yeni bir devlet programı hazırlıyor ve 
Devlet plânı yapacağız. Bilmiyorum; böyle 
muhtelif partili bir memlekete Devlet programı 
olur mu, olmaz mı? Bu da şayanı münakaşadır. 
(Soldan gülüşmeler) Fakat şimdi acaba bizde 
yapılan programlar, plânlar partinin malı mı
dır? Bunu İktidar Partisi mi yapar, ona mı mal 
olur? Yoksa her Hükümet geldikçe bir plân mi 
yapacak? iyi anlaşılmıyan bu cihetin lütfen 
Hükümet tarafından izah edilmesini rica ede
rim. 

FAHRÎ KARAKAYA (Elâzığ) — Sayın ar
kadaşlar ; bu millet dâvaları şu millet kürsüsün
den mevzuubahis olduğu vakit muhakkak ki 
bir gün evvel, beş gün evel bir bakanlığın büt
çesinde söylenmiş olan, parti namına, müstakil 
demokratlar grupu namına söylenmiş olan söz
ler tekrarlanmaktadır, binaenaleyh bir gün ev
vel söylenmiş sözlerin bir gün sonra boşa çıka
rılmamasını rica ederim. 

Şimdi dikkat ediyorum 12 bakanlık ve o ka
dar da katma bütçeler müzakere edildi, evvelâ 
umumi müzakereler yapıldı, 

Arkadaşlar, bilhassa Tahtakılıç ve arkadaş
ları, dikkat ediyorum, her Bakanlığın her mües
sesenin bütçesi müzakere edildiği vakit yalnız 
o müesseeye ait değil, her şeyden evvel iktidar 
Hükümetinin İktidar Partisinin bu meseleyi; 
yalnız bu meseleyi ehemmiyetle ele alması lâ-
zımgeldiği, fikrini ele alıyorlar. 

AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) — Me
deniyet böyledir. 

FAHRİ KARAKAYA (Devamla) — Kesme 
kesme sözümü biz seni çok dinliyoruz. Kendile
ri de şimdi itiraf ediyorlar ki bu millet yalın 
ayaklı Mehmetçiklerin sayesinde Türk İstiklâ
lini meydana getirdikten sonra birçok şeyler 
ele alınmıştır, güzel. Bu millet imparatorluktan 
her tarafı harap, perişan bir ülkeyi, vatandaş
lar kütlesini el almış, her sahada elinden gel
diği kadar gücünün yettiği kadar ve bu mille
tin takatine dayanarak hamlede bulunmuştur. 
Bunu inkâr insafsızlık olur arkadaşlar. 

Şu halde kendilerine sorarım, yolsuz sağlık 
olur mu? Maliyesiz ne olur? Millî savunmasız 
sağlık olur mu? Millî savunmasız istiklâl kalır 
mı? Can kalır mı? Hangi devlet işini ele alsak 
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birbirine bağlıdır. O olmazsa öteki olmaz, öteki 
olmazsa o olmaz. Şu halde tenkitler yapılırken 
gayet insaflı, gayet durendiş olmak lâzımgelir. 
Bunlar diyor ki, hiçbir şey yapılmamıştır. Siz 
gelseniz ne yapacak 3intz ? Bir taraftan köylü 
vatandaşlarımız fajdh^ sürünüyor diyoruz; 
memlekette milletin büyük ekseriyeti para ve
remedikten sonra, n^ sağlık işi, ne yol işi, ne 
deniz işi olur. İnsaf I edelim. Yalnız söylemekle 
olmaz. i 

Divanı Riyaset, ıkmhakkak ki, kendilerine 
vâsi zaman vermekte muhalif parti arkadaşla
rımıza karşı mülâyinjı hareket etmektedir. Ken
dilerine fazla zamanj veriliyor, fakat bunu sui
istimal etmemek lâzımgelir. Yalnız tek güve
nimiz şudur : Türk ıhilletinin sağduyusu vardır 
bütün bu söylenenlerin hesabını yapacak, hük
münü verecektir. (Soldan bravo sesleri) 

EMİN SOYSAL \ (Maraş) — Son cümlen 
doğru. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
Di-. KEMALİ BAYI2İT (Maraş) — Sayın ar
kadaşlarım, M/üstakij. Demokrat Ahmet Tahta
kılıç arkadaşıma baıla tekrar söz söylemek fır
satını verdiği, için teşekkür ederim. (Beş daki
ka sesleri). Çok kısa jsöyliyeceğim, uzun sürmez. 

Çüııki dün akşam konuşan arkadaşların bâ
zı mühim sorularını I vaktin darlığı dolayısiyle 
cevapsız bırakmak rjaeeburiyetincîe kalmıştım. 
Bu sorulara kısaca tjBmas edeceğim. Ve şimdiki 
mütalâalarına da biıf iki cümle ile temas edip 
mâruzâtımı bitireceğf m. 

Ahmet İhsan Gürjsoy arkadaşım alkolizm ve 
fuhuş meselelerine temas ettiler. Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanlığının bu ileri dâvada daha 
önemli bir rol oynamasını söylediler. Takdir 
buyururlar ki; mevzjıı sadece Sağlık Bakanlığı 
mevzuu değildir. Biri sosyal mevzudur. Biz an
cak alkolizm ve fuhuştan mütevellit zührevi 
hastalıkların tedavisini yapmaktayız. Fakat bu 
iki sosyal konu ile ehemmiyetli surette mücade
le edilmek için ilgili Bakan arkadaşlarımla da 
temasa gelerek daha ,ciddî tedbirler almaya 
gayret edeceğiz. 

Arkadaşlarımın nlüşterek olarak temas et
tikleri nüfus vaziyetimiz ve çocuk dâvamız hak
kında arzedeyim ki; | bugün köylerde yaz ishal
leri dolayısiyle çocujî: Slümleri vardır. Çocuk 
ölümlerinin büyük sjebebini bu ishal teşkil et-
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mektedh\ Birkaç senedir, yeni sülfamit ilâçları I 
ile sıtma mücadele mmtakasına dahil ve gayri-
dahil yerlerde bu ishal ile mücadele edilmekte
dir. Elde edilen neticeler de bugün memnunluk 
verecek derecededir. Diğer taraftan çocuk ve
fiyatını azaltmak için doğum ve çocuk'bakım 
evleri yapılmaktadır. Görüyorsunuz ki her se
ne yeni doğum evleri açmak suretiyle Hüküme
tiniz bu dâvaya lâzımgelen önemi vermektedir. 
Çocuk dâvasının köyde ve şehirde halledilme
sini bizim için ideal olan sağlık merkezlerinin 
memlekette biran evvel kurulması ve teessüs et
mesiyle mümkün görüyoruz. Sağlık merkezleri- I 
nin bu yönden vazifesi; çocuğu ana karnında 
bulunduğundan itibaren ölüneüye kadar bir ko
ruyucu sisteme tâbi tutması şeklinde tarif edi
leceğine göre, çocuk dâvası da, böylece ortadan 
kalkmış olacaktır. 

Mitat Sakaroğln arkadaşım; hastaneler han
gi esasa göre umumi muvazeneye almıyorlar, 
buyurdular? Diğer sorularına dün kısmen cevap 
verdim. 

Bu sene biliyorsunuz ki ; hiçbir hastaneyi 
umumi muvazeneye almadık. Umumi muvazene
ye alınacak hastanelerin özel idereler kanunun
da sarih hükümleri vardır. 

Bu tasarı kanuniyet kesbedip yürürlüğe 
girerse özel idarenin ellerinde bulunan has
taneler bu esas dairesinde Muvazenei Umu-
miyeye alınacaktır. Muvazenei Umumiyede 
çalışan hastaneler hakikaten verimli olmak
tadırlar. Çünkü tesis teçhiz bakımından daha 
geniş imkânlara kavuşmaktadırlar. Bu yolu 
tercih etmekteyiz ve zaten Bütçe Komisyonunda 
ve Yüksek Mecliste tezahür eden temayül 
nazarı itibara alınarak bütün sağlık tesislerinin 
bir elden idare edilmesi Bakanlığımızca da 
mütalâa edilmektedir. Çalışmalarımız devam 
ediyor; bu arzuyu tahakkuk ettirirsem kendimi 
bahtiyar sayarım. 

Avrupaya, bütçemizin imkânları nispetinde 
mütehassıs göndermek kararındayız. 

MÎTAT SAKAROĞLU (Muğla) — Bizde 
yapılmıyan... 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
Dr. KEMALİ BAYÎZÎT (Maraş) — Evet bu 
şubeden. 

İlâç konusunda söyliyeceğim şudur: Yerli 
müstahzaratı himaye ediyoruz, inkişaflarına 
gayret ediyoruz. Lâboratuvarlarımızm mevzu- | 
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ata daha uygun şekilde çalışmalarını temin için 
lâboratuvarlar talimatnamesi bugünlerde yü
rürlüğe girecektir. Bu talimatname yürürlüğe 
girdikten, sonra yerli müstahzarat âmillerimizin 
daha fennî ve daha esaslı çalışacaklarına inanı

yoruz. Lâboratuvarlarımızm Avrupa müstah-
zaratiyle rekabet edecek şekilde ilâçlar imal 
etmesinden hususi bir zevk duymaktayız. Hin
distan'da penisilin, stroptomisin ve sıtma ilâç
ları fabrikası tesis edildiğini söylediler ve bizde 
de bu iş himaye edilsin, dediler. 

Arkadaşlar, bizde Türk vatandaşı olarak 
müstahzaratçıl arımız böyle bir teşebbüste bu
lunurlarsa, hattâ daha ileri giderek arzedeyim, 
mevzuatımız müsaittir, ecnebi bir firma dahi, 
hayati ehemmiyeti haiz olan penisilin gibi 
stroptomisin gibi ve buna benzer diğer ilâçları 
Türkiye'de imal için bir teşebbüs vâki olursa 
Bakanlığınız elinden gelen bütün kolaylıkları 
gösterecektir. Penisilin ve stroptomisin gibi 
ilâçların yurda gümrüksüz girmesi için müş

tereken hazırladığımız tasarı Başbakanlığa sunul
muştur. Çok yakında Meclisi Âliye verilecek
tir Böylece dışardan gelen ve hayati ehemmi
yette olan ilâçların bir miktar daha ucuzluğu 
temin edilecektir. 

Esat Oktay arkadaşımız doktorların sıra bek
lemekte olduğundan bahsetti, bunların ayarlan
masını söylediler. Evet bu sene ufak bir bek
leme oldu. Bu bâzı Hükümet tabibi kadroları
mızın, (L) cetvelinde olmasından ve bunun da 
zamanında istihsal edememiş bulunmamızdan 
ileri gelmiştir. Kadroları şimdi (L) cetvelinden 
çıkardık ve tâyinlerini yaptık. Bilhassa şuna 
işaret etmek isterim hudut bölgelerimizin ihti
yaçları için bir yerine iki doktor tâyin etmek, 
hattâ bucaklarda vazife görmek üzere Hükümet 
tabibi tâyin etmek yoluna bakanlığınız girmiştir. 
Bu bakımdan emrazı sâriye ile ve diğer bütün 
mevzularımızla daha ciddî surette meşgul olaca
ğız. 

Ali Riza Arı arkadaşımız çalışma yerlerinde 
vazife alacak iş hakimlerinden ve sosyol şartlar
dan bahsettiler. Arkadaşlar, dün gece arzedeme-
dim, çalışma hekimliği bir ihtisas konusudur. 
Şimdiye kadar ihtisas şubelerimiz arasında değil
di. Yeni hazırlanmış ve bugünlerde meriyete gi
recek olan, ve Danıştay'dan ve Bakanlar Kuru
lundan geçmiş bulunan tüzükte iş hekimliği de 
spor hekimliği de ihtisas şubesi olarak kabul edil-

— 818 — 



B : 54 27 \ 2 
mistir. Üniversitede bu kısımlara ait mütenazır 
derslerin verilmesine teşebbüs edeceğiz ve şimdi-I 
den bu* hususta ihtisas yapmak üzere dışarıya] 
doktor göndermeye gayreti göstereceğiz. Bu su-j 
retle iş yerlerindeki sosyal şartlarla da daha cid-| 
dî surette meşgul olacağımızı arzederim. j 

Röntgen mütahassısları mevzuunda bir nok-l 
tayı daha açıklıyayım. O da şudur : Mütahassıs-j 
larımız yetişinceye kadar, işlerimizi bu husus için 
yetişmiş laborantlara gördürmek kararındayız, 
dünyanın her tarafında olduğu gibi, biz de he-j 
kimin nezaretinde laborantlara bu işi gördür-j 
inek mümkündür. Bunu düşünerek, laborant ye
tiştirme yoluna gitmiştik. Bu günler de 4 - 5 la
borant iş başına geçecek diğerleri de peyderpey 
işe atılacaklardır. 

Abidin Potuoğlu arkadaşım, küçük sây ve sıt
ma kanununun bugünkü aksaklıklarından bahset
tiler. 

Arkadaşlar; bendeniz sıtma mücadelesinde ça
lışmış bir arkadaşınızım. O anlayışla söylemeli
yim ki bu iş gayet iyi görülmektedir. 

Küçük sây ile izalesi mümkün olan yerlerin j 
ıslahında sıtma mücadelesi ile hayli vatandaş 
iş birliği yapmakta ve iyi neticeler alman işler 
meydana gelmektedir. 

Bu arada, belki arkadaşınım ifade ettiği gibi, 
vilâyetler ve sıtma komisyonlarınca alınan karar 
mucibince bâzı büyük işlerin de küçük sây mükel-1 
Isfiyeti yolu ile izalesi cihetine gidilmiştir. 

Bendeniz iş basma geldikten sonra böyle bir 
vaziyetin Eskişehir'de olduğuna muttali oldum | 
bu neviden ilk iş derhal durdurma yolunda) 
vilâyete emir verdim ve bittabi köylü vatandaşlar 
bu işten kurtuldular. Küçük sây işini daha sı
kıntısız bir hale sokmak için Sıtma savaş kanu
nunda gerekli değişiklikleri yapmak kararında
yız. 

Ahmet Tahtakılıç arkadaşımıza arzı cevap* 
ederken hakkımda gösterdiği ve taltif edici güzel 
sözlerine bilhassa teşekkür etmeyi bir vazife sa
yarım. 

Yalnız şunu arzedeyim ki, ben de huzurunuz
da şu kürsüye.ne zaman çıktımsa, daima, politi- | 
kadan tecerrüt ederek, memleket meselelerini açık | 
ve samimî bir şekilde ifade etmeyi şiar edinmiş 
ve ona göre konuşmuşumdur. 

Ben burada geçmiş devirlerle bugünkü dev
ri mukayese ederken asla politika yapma zih-
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niyetine kendimi kaptırmadım. Ve hizmetleri
mizin dünya ölçüleninle göre tam ve kâmil bir 
şekilde görüldüğü iddiasında da bulunmadım. 

Hakikaten düny4 ölçülerine nazaran doktor, 
personel ve tesis bajkııp.larmdan gerideyiz. Bu
nu itiraf etmek lâzımdır. Fakat bunu dünya 
ölçüsünde bir kıyme|t galine getirmek için eli
mizden gelen her gayret sarf edilmiştir ve edi
lecektir. İktidarda hjangi parti olursa olsun mil
let sağlığının ve insjan materyalinin millî gelir
de, millî ekonomi âk alna ve temel taşı olduğu
nu bilmesi ve ona £öre çalışması lâzımdır. Biz 
bu anlayışla çalışıyoruz. Ve daha da çok çalış
mak kararındayız. 

Program ve plân [bahsine geliuce: 
Sağlık mevzuuneja program ve plân, niha

yet medeni dediğimjz dünya milletlerinin bu
gün ulaşmış olduklajrı noktaya tesis bakımın
dan, personel ve misraf bakımından ulaşma
mız ve işlerimizi buna göre ayarlamamız demek
tir. Aradaki fark vç nispetler malûmdur. Ve 
buna göre program Ve plân da yapılmıştır. An
cak bunun tahakkuku devletin umumi kalkın
ma plânı içinde mütalâa edilecektir. 

İHSAN HÂMÎT JTÎGREL (Diyarbakır) — 
Bir sual efendim arkadaşımız bizi biraz da is
kân işleri hakkında | tenvir buyurmazlar mı? 

Meclise, toprak tjevzii hakkında bir kanun 
sevkedilmiştir. Bu, bugünkü Hükümetin nok-
tai nazarına muvafıl^ mıdır? Bunun toprak ka
nunu ile tezat halinde olduğu söyleniyor. Bu 
hususta bizi tenvir j biuyururlarsa minnettar 
olurum. [ 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
KEMALİ BAYlZlT (Devamla) — Efendim, ar
kadaşımızın bahsettiği Meclisteki iskân kanunu 
eskiden sevkedilmiş bir kanundur. 

5098 sayılı Kanrni meriyete girdikten sonra 
birçok ihtilâflar olmjıştur. Yani vaktiyle istim
lâk edilen arazilerin [istimlâki mevzuu üzerinde 
ihtilâflar çıkmış ve İş İDanıştaya kadar gelmiş
tir. iskân idaresi bu| dâvalarla karşı karşıya
dır, bunları tasfiye 4tniek ve vaktiyle istimlâk 
edilen araziyi bedetleûdirmek için bu kanun 
getirilmiştir. Meclis elbstte ki bu tasarıya en 
âdil şeklini vererek kjaırjanlaştıracaktır. 

Yalnız hepinizin jnaiûmu olduğu üzere is
kân mevzuu, topraktja ?e diğer mevzularla ya
kın ilgisi oLo bir işftiri. Bu bakımdan Toprak 
işleri Umum Müdür)ü|ü ile iskân Umum Mü-
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dürlüğünün birleştirilmesi üzerinde Hükümet
çe çalışılma yapılmaktadır. Bu tasarı tekemmül 
eder ve Yüksek Meclise sunulursa, iskânın bu
güne kadar halledilememiş pürüzlü meseleleri-
de halledilmiş olacaktır. 

İHSAN HÂMÎD TlGREL (Diyarbakır) — 
Bu tasarının halen durumu nedir? 

SAĞLIK BAKANI. Dr. KEMALİ BAYlZtT 
(Devamla) —• Meclisin malı olmuştur. 

İHSAN HÂMlD TÎGREL (Diyarbakır) — 
Hükümet kabul ediyor mu? 

Dr. KEMALİ BAYlZtT (Devamla) — He
nüz tetkik etmedim. 

İHSAN HÂMlD TÎGREL (Diyarbakır) — 
Niçin tetkik etmediniz, alâkadar olmadınız f 

Dr. KEMALİ BAYÎZÎT (Devamla) — He
nüz komisyona çağrılmadım. 

Dr. ESAD OKTAY (Kars) — Efendim se
çim bölgeme ait bir mesele hakkında bir temen
nide bulunacağım. Bizim hastane idarei husu
siye tarafından idare edilmektedir. 60 yataklı
dır, buna da iyi bakamıyor, bunun Muvazenei 
Umumiyeye alınmasını ve 100 yatağa çıkarılma
sını rica ediyorum. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANİ 
KEMALİ BAYÎZÎT (Devamla) — Efendim bu 
ciheti, arzettim. Doğu kalkınmasından yapaca
ğız. 

HÜSAMETTİN TÖGAÇ (Kars) — Veremin 
Feritman usulü ile tedavisi hakkında Başkanlıkça 
etüd ve proje yapılmış mıdır? Yapılmışsa ne 
netice alınmıştır? 

ikincisi I I D, T. nin haşerat üzerinde eski
si kadar müessir olmadığını, bu sene dolaştı
ğım bâzı illerde işittim. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
Dr. KEMALİ BAYlZÎT (Devamla) —• Efendim, 
veremin gerek tedavi, gerek aşı bakımından 
her nevi. ilmî tetkikleri yapılmıştır. Bakanlığı
mız bununla mücehhezdir. Dün arzettim, zati-
âliniz yoktunuz galiba, toplanmış ve mesaisini 
bitirmiş olan verem istişare komisyonu bütün 
bu mevzularda kesin kararlara varmıştır, isti
şare Komisyonunun hazırladığı programa göre, 
memleketimizde gerek tedavi, gerek arama ta
rama, gerek tecrit bakımından mücadeleye baş
ladığımız anda ne yapılacaksa, bunlar rapora 
dercedilmiştir. 

Yakında arkadaşlarıma arzedeceğim. I 
D. D. T. nin müessiriyetine gelince; bu, D. ! 
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D. T. nin hileli ve kötü olduğundan değil, ha
zırlanış tarzında noksanlar olduğundandır. 
Biz de şikâyetler aldık. Getirttik, tahlil ettir
dik. D. D. T. lerin bir mahlutiyetini görmedik. 

HALÎD ONARAN (Muş) — Buyurdunuz ki, 
hizmeti mecbureye tâbi mütahassıslar yetiştire
ceği?, ve lâzımgelen yerlerde vazife gördürece
ğiz. 

Mütahassıs bir doktor mecburi hizmete tâbi 
olur mu olmaz mı? Bu, meseledir. Muş'ta bir 
operatör yoktur. Rica ettim, dediler ki, oraya 
arzusu ile gidecek operatör bulamıyoruz. Orada 
hastalara operasiyon yapılmamaktadır. Hasta
lar bu yüzden telef olmaktadırlar. Ne vakit biz 
oradaki hastaların, ihtiyacını temin edeceğiz? 
Operatör oraya gitmiyorsa oranın operatör ih
tiyacını ne suretle temin edeceğiz, vatandaşları 
ne suretle memnun edeceğiz? Bunu rica ediyo
rum. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
KEMALİ BAYÎZÎT (Maraş) — Efendim, her 
halde ben ifade edemedim, yahut da zati âliniz 
yanlış anladınız Halid Bey. Ben mecburi hiz
mete tâbi mütehasıs yetiştireceğiz demedim. 
Mecburi hizmete tâbi pratisiyen hekimlerimizi 
bâzı mütehassısı az şubelerimize mecburi hizmet
lerini asistanlıkta geçirmek üzere alacağız, 
mütehassıs olduktan sonra, elbette ki ; Bakan
lıktan vazife isteyince kadrosu eksik olan 
yerlere göndereceğiz. 

Operatör meselesine gelince; Bakanlığımız 
kadrolarda hiçbir münhal bulundurmamak 
azmindedir. Açık yerlere tâyinleri derhal ya
pıyoruz, fakat aradan bir müddet geçiyor, ba
kıyoruz ki, tâyin edilen doktor yerine gitme
miş, vaziyet budur. Maamafi hastane bulunan 
her yerde askerî birlikler de bulunduğuna 
göre oraya doktor gitmemiş olsa dahi opera
törü olmıyan hastanelerde, askerî birliklerin 
operatörlerine vekâlet vermek suretiyle fayda
lanmaktayız. Doktoru mahrumiyet bölgesinde, 
mütehassıs olsun, olmasın çalıştırmak mesele
sine gelince; bu mühim dâvanın, bugünkü Ba
rem ölçüleri içerisinde ve diğer sosyal şartlar 
muvacehesinde kolay kolay halledilemiyeceğine 
sizde benim kadar inanırsınız. (Kâfi sesleri) 

EMÎN SOYSAL (Maraş) — Ankaranm fa
kir mahallelerinde grip salgınından günde 
20 - 30 ölüm vakası olmakta olduğunu işitiyo
ruz. Bunun için Sağlık Bakanlığı ne gibi ted-
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bir almıştır! Bu ölüm diğer mahallerde niçin 
olmuyor da daha ziyade buralarda oluyor? Bu 
mesele hepimizi alâkadar eder. Elbistan'dan 
bahsetmiyorum. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
Dr. KEMALİ BAYÎZÎT (Maraş) — Arkadaşlar, 
memlekette grip salgını vardır. Grip Avrupa'da 
bir kaç aydan beri hüküm sürmektedir. Biz 
de soğuk algınlığı vakalariyle de karışarak 
geniş bir tablo göstermiştir. Virüsü bakımın
dan hafif seyreden bir grip olmaması lâzım
dır. Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsünde 
yaptığımız çalışmalar neticesinde (A) tipi bir 
virüs bulunmuştur. Bu tip, virüs oldukça ehem
miyetli bir grip hastalığı meydana getiren vi
rüstür, ve memleketimizde vardır, dışardan gel
miştir. Fakat tedavi imkânımız eskiye nazaran bol-
laştığı ve arttığı için hamdolsun büyük ihtilâtlara 
yol açmadan ve fiyat vermeden seyrini takip 
edip gitmektedir. Seyrini takip etmekte veya 
hafifletmektedir demek hatalı olur. Çünkü grip 
kısa zamanda yeniden alevlenebilir ve tehlike
ler arzeder. Hastalığın ilk seyri hafif olmakla 
beraber ikincisi daha ağır ve tehlikeli olabilir. 
Sağlık ve Sosyal Bakanlığınız ve Sıhhat teşki
lâtımız bu hastalıkla mücadele tedbirlerini al
mıştır. bu vesile ile Türk Milletinin sağ duyu
suna müracaat ediyor ve diyorum ki yalnız Hü
kümetin aldığı tedbirler kâfi değildir, vatan
daşın da kendisini koruması için çok dikkatli 
olması lâzımdır; ihtiyari topluluklardan daha 
bir müddet sakınmak ve en hafif bir nezle ha
linde bile doktor tavsiyesine riayet etmek ge
rektir. 

ölüm meselesine gelince; bu doğru değildir. 
Geçen sene ve daha evvelki senelerdeki ölümü 
mukayese ettik buna göre Ankara'da geçen se
neler günde 15 - 20 arasında vefat olurmuş. Bu 
sene gripin en şiddetli olduğu günlerde vefat 
20 - 25 arasında olmuştur : Yoksa sâde bir ma
halleden günde 25 ölü çıktığı doğru değildir. 

EMÎN SOYSAL (Maraş) — Yaygın bir hal
dedir de onun için sordum. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Bölümlere geçilmesini oyunuza 
sunuyorum : Kabul edenler.. Etmiyenler.. Bö
lümlere geçilmiştir. 
B. Lira 
675 B a k a n ödeneği 5 320 

B A Ş K A N — Kabul edilmiştir . 
676 Aylıklar 17 691400 
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BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUAM

MER ERİŞ (Ankara) — Bu bölümün (L) cet-
vdli dolayısiyle tehirini Hca ederim. 

BAŞKAN —- Bu bölünjü tehir ve diğerlerine 
deVam ediyoruz. i 

677 

671» 

61 9 

6ŞÛ 

m 

6$2 

6̂ S3 

6$4 

6&V 

6^6 

6B7 

6^8 

# 

090 

091 

f:f2 

6İ93 

Ücretler ' 
BAŞKAN — Kabul «idiİmiştir. 
Geçici hizmetliler ücret 
BAŞKAN — Kabul «dikmiştir. 
Yabancı uzman, ve hikmetlilerle 
tercümanlarının ücretleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Temsil ödeneği 
BAŞKAN — Kabul Edilmiştir. 
Geçici tazminat 
BAŞKAN — Kabul ecfâmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı £aAunlar ge
reğince yapılacak zaimkır ve yar
dımlar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4644 ve 4805 sayılı KaAunlar ge
reğince ödenecek emjetîH keseneği 
karşılığı 
BAŞKAN — Kabul Edilmiştir. 
3656 sayılı Kanunuıjı 5 nci mad
desi gereğince verilecek yabancı 
dil para mükâfatı [ 
BAŞKAN — Kabul (edilmiştir. 
Sağlık memurları ire »ağlık ko
ruyucuları hayvan ^eî$i karşılığı 
BAŞKAN — Kabul jedttmiştir. 
Merkez büro giderleri % 
BAŞKAN — Kabul jedttmiştir. 
İller büro giderleri \ 
BAŞKAN — Kabul fedfimiştir. 
Basılı kâğıt ve def^erlir 
BAŞKAN — Kabuliedİlmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
BAŞKAN — Kabuil edilmiştir. 
Kira karşılığı 
BAŞKAN — Kabulj edilmiştir. 
Taşıt giderleri 
BAŞKAN — Kabul erimiştir . 
Yolluklar 1 
BAŞKAN — Kabul) erimişt ir . 
Giyecekler 
BAŞKAN — Kabulj edilmiştir. 

Lira 
792 640 

133 400 

73 992 

2 100 

141 435 

850 624 

1 202 337 

9 000 

360 860 

35 800 

132 800 

40 000 

326 000 

37 600 

3 600 

273 471 

8 200 
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B. Lira 
694 4598 sayılı Kanun gereğince ya

pılacak tedavi giderleri ve yol
lukları 9 600 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

695 Bulaşıcı ve salgın hastalıklarla 
savaş 815 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

696 Trahomla savaş 418 000 
BAŞKAN —- Kabul edilmiştir. 

697 Zührevi hastalıklarla savaş 305 017 
BAŞKAN - Kabul edilmiştir. 

698 Sıtma ile savaş 2 799 975 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

699 Hastaneler, sağlık ve sosyal yar
dım kurumları 12 172 792 

B. Lira 
700 Okullar, kurumlar, yurtlar 1 717 457 
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derecededir. Yalnız bunları tanzim edip, ihtisas
larını bugünkü ihtiyaca göre yaptırıp memlekete 
tevzi etmek usullerini ve imkânlarını bulmak lâ
zımdır. Bu yurtlar, doktor adedi az olduğu za
manlar, tesis edilmiştir. Sağlık Bakanlığı bu va
ziyeti dikkat nazarına alarak bu yıldan itibaren 
bu .yurdun birinci sınıfına öğrenci haklı olarak 
almadı. Maamafih birinci sınıfına kimse alınmı
yor bundan sonra da alınmayacak ama konan pa
ra gene çoktur, bütçeye bu kadar ağır bir yük 
yüklemek doğru değildir. Kanaatimce gelecek 
yıldan itibaren bu yurtları tasfiye etmek lâzım
dır. Çünkü hali vakti yerinde olan öğrenciler de 
bu yurtlara devam etmektedir. Bunlar kendi pa-
ralariyle tahsillerini pekâlâ ikmal edebilirler. 
Muhtaç olanlara borç vererek bu paranın yarı
sını tasarruf etmek mümkündür. Buradan artan 
parayı sağlık merkezleri bölümüne nakletmek 
muvafık olur kanaatindeyim. 

BAŞKAN — Bölüm kabul edilmiştir. 

B. Lira 
701 Özel kanunu gereğince harca

nacak kimsesiz ve metruk ço
cuklar genel giderleri 750 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
702 Türkiye Cumhuriyeti Refik Say

dam Merkez Hıfzıssıhha Müesse-
seaesi ve Okulu 807 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

703 İskân işleri 1 500 000 

SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Arka
daşlar; milletin en mühim işi olan iskân hakkın
da konuşulmadı. Bilirsiniz ki, bu iskân işi İstiklâl 
harbî sonunda başlamış ve aşağı yukarı bugüne 
kadar devam etmiş 30 senelik bir maziye malik
tir. B.u 30 sene zarfında Yunanlılarla yapmış 
o)duğumuz mübadele dolayısiyle Türkiye'ye ge
len vo burada gerek teffiz ve gerek iskânı âdi su
retiyle yerleştirilmiş olanlar arasında Devlet ka
nunlarına, nizamlarına ve eldeki vesikalara göre 
birçok yolsuz muameleler yapılmıştır. Bendeniz 
üç sene evvel buna dair bir takrir vermiştim. Yaptı
ğım tetkikata istinaden anlıyorum ki, yüz bin
lerce altın lira kıymetinde birçok Devlet ve mil
let malı şunun bunun eline geçmiştir. Bunun 
için tskân Dairesi mahkemelere müracaat etmiş 
fakat işte bir müruruzaman bahis mevzuu ol
muştur. Bu müruruzaman Kanunu Medeni hü
kümlerine dayanmaktadır. Müsaade ederseniz 

Dr. ESAT OKTAY (Kars) — Efendim; bu 
700 ncü bölümle teklif edilen miktar 903 610 
liradır. Evvelce arkadaşların ve benim de temas 
ettiğim gibi bugün 6 000 küsur doktorumuz var
dır, Bunlar memleketimiz için aşağı yukarı yeter 

Dr. ESAT OKTAY (Kars) — Efendim bu 
bölümde 18 sağlık merkezi için 482 282 lira ay
rılmıştır. Halbuki Bütçe Komisyonu raporunda 
şöyle bir ifade vardır : « Şu noktaya işaret etmek 
yerinde olur ki, mevcut 11 sağlık merkezinden 
bir çoğunun binaları kötü evlerden ibaret olduğu 
gibi memur, personel ve vasıta kadroları da hem 
biri birinin aynı değildir, hem de dolu değildir. 
Bu yüzden bir çokları itibari birer teşekkül ha
linden kurtulamamıştır.» deniyor. 

Esasen bu para ile bunu temin etmek de güç
tür. Sağlık merkezleri teşkilâtında, millî sağlık 
plânında, her sağlık merkezi için böyle bir masraf 
konmuştur. Tesis hariç, sağlık merkezinin bir 
senelik idare masrafı 33 724 lira, bir senelik per
sonel ücreti 25 680 lira ki, ceman 59 404 liradır. 
Bunu 18 le zarbedersek 1 069 272 lira lâzımdır. 
Bütçeye konan çok az bir paradır. Bunu bu mik
tara iblâğ edip, sağlık merkezlerini iyi bir hale 
koymak lâzımdır. Bu millî sağlık plânının bir 
nümunesidir. Herkes bunu beğenecek ve sağlık 
sigorta sandıklarının tesisine esas olacaktır. Onun 
için bunu halka beğendirecek iyi bir şekilde tan
zim etmek lâzımdır. 

BAŞKAN — Bölüm kabul edilmiştir, 
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Kanunu Medeninin bu maddesini okuyacağım. 
Çünkü burada Devletin kaybolmuş milyarlarca al
tınları vardır. 

Madde şudur: «İptal dâvası müddeinin tasar-
rufu ve butlanın vaziyetine muttali olduğu gün
den itibaren bîr sene ve herhalde vasiyetnamenin 
açılmasmdan itibaren beş sene geçmekle rnüru-
îuzamana uğrar.» 

Şimdi asıl benim arzetmek istediğim şey, ge
rek Sağlık Bakanlığının ve gerek Maliye 
Bakanlığının, Adalet Bakanlığının ve gerekse 
alakadar diğer makamlarını ele alacağı bu mad
denin diğer fıkrası «Tasarrufun butlanı, ge
rek kanunun muhalefet ve âdabı umumiyeye mu-
gayeretten gerek ademiehliyetten neşet etsin, 
suiniyet sahibi olan müddeialeyhe karşı iptal 
dâvası ancak 30 senenin geçmesiyle sakıt olur» 
diyor. Binaenaleyh, nasıl olur da bu dâvalar 
müruruzamana uğrıyarak Devletin malı ve hak
kı bırakılır? Devlet yokluk içinde sıkılırken, 
kendisi sıhhat işlerini ele almak lâzımgelirken 
ve biz parayı bulamazken öte taraftan milyonlar 
değerinde gayrimenkule haksız sahip olan İnsan
lar saltanat içinde yaşarlar. Bendeniz Rumeli 'de 
bulundum arazisini toplasanız Adana'nın 100 dö
nüm arazisine tekabül etmez, dağlıktır, taşlıktır, 
verimsizdir. Binaenaleyh bu şekilde birçok em
vali metruke şunun bunun eline geçmiş, hattâ 
bizim ülkemiz dâhilinde bulunan Hatay'dan; 
Erzurum'dan surdan burdan Adana'ya gelmiş 
olanların Hükümet tarafından verilip ellerine 
geçmiş metruk emval vardır, bu mallar satılarak 
ashabı memleketlerine dönmüşlerdir, bunlarda 
milletin hakkı vardır, buîılar millet malıdır. 
Müruruzaman elimizdeki kanuna göre 30 sene
dir, binaenaleyh Devletin bunları araması vazi
fesidir. Devlet bunları alarak memleketin, ken
di sermayesine ilâve etmesi Devletin vazifesidir. 
Fakat Hatay'dan, surdan burdan gelerek haksız 
olarak aldıkları arazileri bu kimseler satarak 
kendi emvallerine kendi şehirlerine dönmüş ve 
kavuşmuşlardır. Bu suretle bu araziler kendi 
ellerinden gitmiştir. Bunları tasfiye etmek zama
nı gelmiş ve çoktan geçmiştir. Milyarlar kaybol
muştur. Bu millet fakir bir millettir. Sırtına 
baltasını alıp günde dört kuruş kazanan bîr 
adamdan vergi alıyoruz. Artık bunlara bir çare 
bulmak zamanı çoktan gelmiştir. Millet malım 
gasbedenlerin elinden bu mallar alınmakla bera
ber bunları verenleri, kanunsuz olan bu iktisaba 
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ııiuttali oldukları halde bunları takip etmiyenler 
hakkında takibatı kanuni^ede bulunulmasını tek* 
lif ederim,. 

SIRRI ÎÇÖZ (Yozgajl) — Efendim, bende
niz muhterem Bakandan bir istirhamda bulu
nacağım. 

Hariçten memleketimize' gelen ırkdaslarımız 
tyâzı köy ve kasabalarda | iskân edilirlerken ken
eflerine kasaba ve köy Calicinde yerler ayrıla
rak buralarda iskân ediliyorlar. Burasının adı 
i&nihaye muhacir mahallesi ve bu ırkdaslarımız 
4ahi bu sebeple muhacii* unvanını taşıyorlar. 
Ijtalbuki p kasaba ve köjj oltasında emvali met-
rtâıkenin birçok yerleri fcjulîmuyor. Bu ırkdaş
larımıza bu gibi arsalarda eMer yapılarak iskân 
vl̂  yerli hakla daimî tenias: ve ihtilâtları temin 
edilse az zamanda bu u^ıvân zail ve bu zihni
yet de bertaraf olacak vk o vatandaşlarımız da 
bandan çok memnun olajcaklardır. Binaenaleyh 
ykân işlerinde bu ciheti nazarı dikkate alma
larını sayın bakandan bilhassa rica ediyorum. 

SAĞLIK VB SOSYAfc YARDIM BAKANI 
CEMALİ BAYÎZÎT (Maja*) — Arkaadşlar, Si-
njşn Tekelioğlu arkadaşıpııtı beyanatını dinle-
û\ta. Kendileri dostumdujr, sık sık görüşürüz. 
E|£er bendenize teşrif ettikleri zaman bu kay
bolmuş milyarlarca altından bahsetmiş olsalar
d ı beraberce oturup teşrjh etseydik - kaybolan 
h t̂k ve hele milletin hakki; Ezerinde çok hassa
sın - kendileriyle beraber; bn mevzuu halletmek 
yoluna gidendik. Söz veriyorum, teşrif etsinler, 
konuşalım, bana meseleyi agıklasmlar, yapılma
sı iâzımgelen her şıeyi yaparım. 

Sırrı Içöz arkadaşımı^ dilekleri yerindedir, 
tetkik edeceğim. 

SÎNAN TEKELÎOĞL^ (Seyhan) — Arka
daşlar, fazla konuşacak jieğilim deminden bir 
dakika alacağım vardı oı̂ u kullanacağım. 

Arkadaşlar, bu Sağlıkj Bakanlığının işi de
ğildir, para işi ve Maliyej Bakanlığının işidir. 
D^min söylemedim, şimdi söyliyeceğim. Bizde 
maalesef iş bölümü yoktujr. Her vekâlet kendi
sine mahsus bir kanun çıkarmıştır. Bunu söyle
mek biçimsizdir ama söylemek mecburiyetinde
yim. Bizde Sağlık Bakanlığı Hükümeti, Ziraat 
Bakanlığı hükümeti, Maliye Bakanlığı hükü
meti vardır. Bunların hepsini toplıyan Başba
kanlık hükümeti ortada yjoktur. Meselâ bir va
li jkendi işini salâhiyeti kâjmle ile göremez. Bn-
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rada bir misal vereceğim; Ben iskân işleri ile 
çok uğraştığım için biliyorum, hep bana gelip 
müracaat ediyorlar, bundan sekiz sene «vvel bir 
muhacire 20 dönüm tarla verilmiş, 18 sene sonra 
Maliye Bakanlığının yaptığı nizamnamenin 13 
ncü maddesinde diyor ki; Belediye hududu da
hilindeki araziyi satacağız sakın muhacirlere 

ermeyin. 
Tarlayı bu adam 10 sene evvel almış parasını 

da vermiş bahçe yapmış, imar etmiş, burada 
Sağlık Bakanlığı vazifesini yapıyor, Maliye Ba
kanlığı olmaz belediye hudut dahilindedir bo
zun geri verin ben satacağım diyor. Bahçe bele
diye hududu dahilindedir ama imar hududu dı
şındadır. Ankara'nın hududu Polatlı'ya kadar 
gidiyor, civar köyleri içine alıyor, bu belediye 
hududu içinde demek midir? Belediye bu mm-
takada mecbur olduğu vazifeleri yapıyor mu? 

Binaenaleyh sayın Bakanıma söylemek is
tediğim şudur : Bu adamlar bana geldiler, Sağ
lık Bakanlığına gittim, oluyor; Maliye Bakan
lığı olmaz diyor. Bu iş ne suretle halledilecek
tir? Kanun. Kanun diyoruz. Kanım veriyor ta
limatname vermiyor. ŞU halde rica ediyorum 
Hükümetten, böyle talimatname hükümleri ile 
kanunların ahkâmını kaldırmasınlar zavallı in
sanları perişan bir halde şurada burada dolaş
tırmaktan kurtarsınlar. Şemsettin Günaltay 
Hükümeti çok iyi iş görecektir ümidindeyiz bu
na eminim, bu işi de halletsin ve bu milyarlarca 
lirayı gasıplar elinden alsın. Bütün milletle be
raber bende mesut olayım ahret? gözleri açık 
gitmiyeyim. 

Dr. SAtM ALİ DİLEMRE (Rize) — Bir iki 
kelimeye müsaade eder misiniz?. 

Efendim bütçe hakkında lâf bitiyor, bitmi
yor, tekrar söz almıyor, müsaade buyurun ben 
de birşey arzedeyim. 

Dün birçok arkadaşlar burada görüştüler. Hep 
•memleketin iyiliğine görüştüler. Hakikaten söy
lenecek ve cevap verilecek çok işlerimiz vardır. 
Fakat zaman daraldı, şu oldu, bu oldu, konuşa
madık. 

Yalnız birşey soracağını Sihhat Bakanlığının 
kendi memurları hakkında - doktoralar değil -
çalışmıyorlar diye kim birşey söyliyebilir?. Tek 
tük senede bir defa müfettiş göndermek icabe-
der birşey olur. 

RIZA ERTEN (Mardin) — İskân işi hakkın
da söyleyiniz. 
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Dr. SAİM ALİ DİLEMRE (Devamla) — İs

kân işi ama sizin işiniz nasılsa yürüyor. 
Şimdi efendim Moskof hududu 1 000 - 1 200 

kilometredir. Acem ve Yunan hududu da ondan 
aşağı değildir. Buralarda mütemadiyen mücadele 
yapılmıştır. Sonra 12 milyon adama, çiçek kor
kusu vardır, diye çiçek aşısı yapılıyor. Sonra bu 
yerlerden nekatör gelir, öteki taraftan çiçek ge
lir, beri taraftan sıtma gelir. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun iskân bölü
müdür, buna dair konuşun. 

Dr. SAİM ALİ DİLEMRE (Rize) — Söyli-
yeceğim efendim, söyliyeceğim, içimde kalmasın. 

Sakaroğlu arkadaşım konuştular, sözlerine ben 
de iştirak ediyorum. Fakat ne söyledilerse hep 
paradır. Parasız hiçbirşey olmaz. İngilizler has
talarına bedava bakıyorlar, ilâcını bedava veri
yorlar. Fakat para var, para: (Gülüşmeler) 

BAŞKAN —Rica ederim, iskân işi üzerinde 
konuşun. 

Dr. SAİM ALÎ DİLEMRE (Devamla) — Ri
ca ederim, tüberküloz için konuşacağım. 

Efendim, hiçbir kimse, hiçbir arkadaş tüber
küloz işinin, biraz da paraya mütevakkıf olduğu
nu söylemediler. Daha bunun gibi neler var. Me
selâ un gouvernement regülier ve un peırple in-
telligent, olduğu gibi şimio terapi burada nasıl 
.olur. Ben.de bunlar hakkında konuşmak isterim. 

BAŞKAN — Şimdi iskân meselesini konuşu
yoruz. 

Dr. SAİM ALİ DİLEMRE (Rize) — Bende
niz iskân meselesinin konuşulduğundan haberim 
bile yok. (Gülüşmeler) Fakat dün burada haklı, 
haksız birçok noktalara temas edildi... 

BAŞKAN — Maddelerde konuşursunuz. 
Dr. SAtM ALİ DİLEMRE (Rize) — Ben 

maddelerde filân konuşmam. 
BAŞKAN — Bölüm kabul olunmuştur. 

B. Lira 
150 000 704 Onarma giderleri 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
705 Milletlerarası Pataloji Kompare 

Kongresi genel giderleri 60 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

706 Yayın işleri 45 000 
BAŞKAN Kabul edilmiştir 

707 Sağlık müzeleri 17 500 
BAŞKAN Kabul edilmiştir, 
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708 

709 

710 

711 

712 

713 

714 

715 

716 

30 

31 
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Yüksek Sağlık Şûrası üyeleri 
huzur ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4489 sayılı Kanuna göre staj için 

•yabancı memleketlere gönderile
ceklerin yolluklariyle başka her 
çeşit giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Hükümet tabipleri için alınacak 
tıp aletleri ve gereç karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Temsil giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Dünya Sağlık Teşkilâtına ka
tılma payı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl barçları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
özel kurumlara ve derneklerle 
kişilere 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
1593 sayılı Kanun gereğince 
çok çocuklu analara verilecek 
mükâfat 
BAŞKAN -~ Kabul edilmiştir. 
Sağlık memurları ve sağlık ko
ruyucularının hayvan avansı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
1437 sayılı Kanuna göre verile
cek avanslar 
BAŞKAN.— Kabul edilmiştir. 
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20 900 

180 

4İ 000 

250 

17 

5 

15 

000 

361 

600 

000 

45İ 847 

10 000 

16 000 

Hudut ve Sahiller Sıhhat Genel Müdürlüğü 
bütçesi: 

Hudut ve ahiîler Sağlık Genel Müdürlüğü 
2949 yılı Bütçe Kanunu 

MADDE 1. — Hudut ve Sahiller Sağlıkj Ge
nel Müdürlüğü 1949 yılı giderleri için bağlı (A) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere (1 140 793) 
lira ödenek verilmiştir. 

B. 
1 Aylıklar 

BAŞKAN 

A -OETVELÎ 

Kabul edilmiştir 
473 

I4ra 
200 

B. 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16. 

17 

18 

19 

20 

Ücretler 
BAŞKANI— Kabul edilmiştir. 
Temsil ödiençği 
BAŞKAN I —ı Kabul edilmiştir. 
4805 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek #mjj5kli keseneği kar
şılığı 
BAŞKANİ— Kabul edilmiştir. 
Geçici taztninat 
BAŞKAN M Kabul edilmiştir. 
1683 sayıli Kanunun 58 nci mad
desi gereğjbntee verilecek emekli 
ikramiyesi! 
BAŞKANI— Kabul edilmiştir. 
4178 ve 45)98 \ sayılı kanunlar ge
reğince yajpılâeak zamlar ve yar
dımlar 
BAŞKAN)—j Kabul edilmiştir. 
Büro gidenleri 
BAŞKAN İ - 4 Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
B A Ş K A N ^ Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
BAŞKAN!— Kabul edilmiştir. 
Kira karşılığı 
BAŞKANİ— Kabul edilmiştir. 
Yolluklar j . 
BAŞKAN H Kat™1 edilmiştir. 
Giyecekler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince ya
pılacak teclavi giderleri ve yol
lukları 
BAŞKAN i - Kabul edilmiştir., 
Sağlık temizleme giderleri 
BAŞKAN I— Kabul edilmiştir. 
Yolcuları besleme, donatım ve 
cenaze gidjerleri 
BAŞKAN —i Kabul edilmiştir. 
İlâç ve lâporiatuvar giderleri 
BAŞKAN ;— Kabul edilmiştir. 
Mahkeme (giderleri 
BAŞKAN M- Kabul edilmiştir. 
Geri verilecek paralar 
BAŞKAN I—Kabul edilmiştir. 
Yapı, kurıjna ve' onarma işleri 
BAŞKAN U ; Kabul edilmiştir. 

Lira 
218 870 

1 S00 

21 060 

900 

10 440 

28 000 

28 000 

7 000 

12 000 

5 500 

9 001 

15 000 

3 000 

128 000 

4 200 

1 000 

5 000 

1 000 

71 000 
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Lira j 

73 896 I 21 Taşıt giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

22 Yayın giderleri l 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

23 Taşıma giderleri 6 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

24 Yapı giderleri 9 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

25 Geçen yıl borçları 4 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

26 1940 -.1947 yılları borçları 3 226 
BAŞKAN —• Kabul edilmiştir. 

(Birinci madde tekrar okundu). 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Kabul 
etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. ~~ Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğü 1949 yılı giderlerine karşılık 
olan gelirler bağlı (B) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere (1 140 793) lira tahmin edilmiştir. 

B - CETVBLÎ 

B. Lira 
1 Resimler 639 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
2 Çeşitli gelirler 19 260 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
3 Genel bütçeden yardım 260 533 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4 Geçen yıldan devredilecek na

kit 222 000 
BAŞKAN - - Kabul edilmiştir. 

(2 nei madde tekrar okundu). 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Etmi
yenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğünce 1949 yılında elde edilecek ge
lir çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler 
bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin tarh ve tahsili
ne 1949 yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğünün 30 . VI. 1939 tarih ve 365G 
sayılı Kanunun 19 ncu maddesine giren hkmet-
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lileri bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Sayısı ve adı, bağlı (E) işaretli cetvelde ya
zılı tertipten 30 . VI . 1939 tarih ve 3656 sa
yılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince yöneti
mi gerekli geçici hizmetler için aylık ücretli 
memur ve hizmetliler kullanılabilir. Bunların 
kadrolariyle 3656 sayılı Kanunun 13 ncü mad
desi hükümlerine giren uzmanlık yerleri Ba
kanlar Kurulu karariyle belirtilir ve ertesi yıl 
bütçesiyle Büyük Millet Meclisine verilir. 

Bu tertipten alınacak kadroların eldeki kad
rolara ek olmaması gerektir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Geçen yıl borçları bölümünde
ki ödenek üstünde çıkacak borçlar ilgili olduk
ları hizmetlere ilişkin bölümlerden bu tertibe 
Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödeneklerden 
ödenir. 

1940 - 1947 yıllarına ilişkin olup da 26. V . 
1927 tarih ve 1050 sayılı Muhasebei Umumiye 
Kanununun 93 ncü maddesine göre zamanaşımı
na uğramamış ve karşılıkları yılları bütçelerin
de bulunan borçlar 1949 yılı bütçesinin gider 
bölümleri artıklarından eski yıllar borçları bö
lümüne Maliye Bakanlığınca aktarılacak öde
neklerden ödenir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Gider tertiplerinden yapılacak 
harcamalara ilişkin formül bu kanuna bağlı (R) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğü teşkilâtı hakkında 13 . V . 1940 
tarihli ve 3820 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelde yazılı kadrolardan bağlı (L) işaretli 
cetvelde gösterilenler 1949 yılında kullanılmaz. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Bu kanun hükümleri 1 Ocak 
1949 tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Bu kanunu Maliye, Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanları yürütür, 
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BAŞKAN — Kafbul edenler... Kabul etmiyjşn-

ler... Kabul edilmiştir. 
Tasarının tümünü açık oya sunuyorum 

B — Gümrük ve Tekel Bakanlığı Bütçesi 

3. ~~r Tekel Genel Müdürlüğü 1949 yılı Bilt-
ge Kanunu tasarısı ile Tekel Genel Müdürlüğü 
1949 yılı Bütçe Kanunu tasarısına bağlı (A) işa
retli cetvelde yapılması kararlaştırılan değişiklik 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Bütçe Komis
yonu raporu (1/392, 3/326) fi] 

BAŞKAN — Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
Bütçesine geçiyoruz. Tekel Genel Müdürlümü 
Bütçesi de beraber konuşulacaktır. 

Demokrat Parti adına Nuri özsan.. Buyu
run, ' 

NURİ ÖZSAN (Muğla) — Muhterem arka
daşlar ; Gümrük ve Tekel gibi birbiriyle asjla 
münasebeti olmıyan iki mevzuu bünyesinde top
lamış bu Bakanlığın, sebebi vücudunu izah et
mek güçtür. îki Umum Müdürlük halinde ida
re edilen Gümrük ve Tekel işleri, mevzulariyle 
alâkalı diğer Bakanlıklara bağlanmak suretiy
le bütçede ehemmiyetli tasarrufun temin edile
ceği kanaatindeyiz. 

Bu konuyu böylece işaret ettikten sonra bil 
Bakanlığın iştigal sahasına giren mevzular üze
rindeki görüşlerimize geçiyorum : 

Gümrük işleri; 
Bugünün anlayışına göre, gümrüğü müceıft 

ret bir vergi dairesi göziyle bakmıya devanl 
etmek hatalıdır. Bir memleketin gümrük poli
tikası; o memleketin malî, ekonomik ve içtimaf 
düzeni üzerinde yapıcı veya yıkıcı rolü olduğuj-
nun reddine imkân yoktur. Mevzuu bu görüş v^ 
anlayışla ele alarak daha müspet, daha şuurhi 
bir gümrük politikasının güdülmesi ve ayakta 
tutulması gerekir. 

20 senelik bir ömrü olan gümrük mevzua
tımız, değişen dünya ve memleket şartlarına 
intibaktan çok uzaktır. O günün icaplarına 
göre tedvin edilmiş bulunan gümrük mevzua
tımızın, bugünün şartlarına ve realitelerine ce
vap veremediği inkâr edilemez. Gelip geçen! 
İktidar Partisi hükümetleri bu günün zaruret-1 
lerine uygun yeni bir gümrük ve tarife kanun-1 

[1] 25 sayıh basmayan tutanağın sonunda* 
dır. 
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larmın bir an evvel tatbik sahasına konulması 
yolunda müspet bir gayret sarfedememiş bu 
mübrem zarurete! karşı büyük bir kayıtsızlik 
göstermiştir. 

Memleketin ekonomik ve sosyal bünyesinde 
lüksün tahripkâr | rolü inkâr edilemez. Cemiye
tin bünyesine sohjulmaya muvaffak olan lüks 
mikrobu, tedbir ajlınmazsa, süratle sirayet mu
hitini genişleterek) millî bir dert ve felâket ha
lini alır. 

Arkadaşlar; esef ve üzüntü ile ifade etmek 
lâzımdır ki; bugüh memlekette şümullü ve en
dişe verici bir lüks hastalığı hüküm sürmekte
dir. Bir çok kadınlarımız kürk ğiyememeği bir 
mahrumiyet telâkki ediyor. İpekli ve lüks eş-
a, en hücra yurt) köşelerinde bile* sandıklara 

kadar sokulmaya înuvaffak olmuştur. Naylon 
ve lüks tuvalet eşyası birçok ailelerin bütçesin
de bir yük halini ajldı. Lüksün bu derece şümul
lü ve korkutucu bir hal almasının sebebini, Hü
kümetin ve müreffjeh tabakanın verdiği kötü ör
nekler yanında, gümrük politikamızın sakatlı
ğında aramak lâzınjıdır. 

Ekonomik kalkınmamıza yarıyan lüzumlu 
ihtiyaç mallarının başında ve ön safında, güm
rük kapılarına saldıran döviz vaziyetini elîm 
bir hale getiren lü^s maddelere (Yasak, gire
mezsin) diyecek tedbirleri almak zaruretinde-
yiz. 

Kuruluş devresindeki sanayiimizin korun
ması ve ticaret muvazenemizin serbest ithal re
jimine müsait buljunmaması gibi sebepler de 
göz önüne alınarak^ gümrük tarifesi politikası
nın bir an evvel tanjzimi ve yürütülmesi lüzumu
na kaniiz. 

Antrepo, transit [işlerinin lâyık olduğu ehem
miyetle ele alınarak ıbu sahada iktisadi bünyemi
ze yararlı şekilde müspet neticelere varılması lü
zum ve zaruretini de! işaret etmek istiyoruz. 

Gümrük Muhafaza teşkilâtı : 
Bakanın da Bütçje 'Komisyonunda itiraf etti

ği gibi, birbiriyle kajynaşamıyan, bağdaşamıyan . 
değişik hüviyetli döıjt unsurdan mürekkep güm
rük muhafaza teşkilatımızdan beklenilen randı
manın alınamadığı, yılların verdiği tecrübe ile 
sabittir. Bu unsurların, ileri memleketlerden ör
nek alınarak esaslı bjr organizasyona tâbi tutul
masını, zaruri ve lüsjumlu bulmaktayız. Yurdun 
muhafazası gibi muiaddes bir vazife almış olan 
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ordu birliklerinin, dedikodulu ve suiistimale, mü* 
sait bir sahada görevlendirilmesini, orman mu
hafaza teşkilâtında yapılan acı tecrübe gibi, 
daima zararlı olacağına kaani bulunuyoruz. Mu
habere ve seri nakil vasıtalarından mahrum, şu
raya buraya serpiştirilmiş muhafaza ekipleri, ka
çakçılığı önler kifayet ve imkânlardan çok uzak, 
nembolik mahiyet taşımaktan ileri gidemediği, 
kaçakçılığın bugün iktisap ettiği vüsat ve sahil
lerimizde tahaddüs eden korsanlık vakalariyle 
sabittir. Bilhassa cenup hudutlarımızda yapıl
makta olan teşkilâtlı geniş ölçüdeki kaçakçılığın 
işleniş tarzı memleket için üzerinde ayrıca duru
lacak bir hal ve mahiyet almıştır. Binaenaleyh 
gümrük muhafazasının esaslı şekilde ele alınarak 
ödevini yapabilir bir hale getirilmesinde--zaruret 
görmekteyiz. 

Tekel : 
Arkadaşlar; tekelin malî hu vy etin i kabul et

mekle beraber bunun yanında ve belki üstünde, 
bir malî kıymetlendirme müessesesi olduğunu da 
unutmamak lâzımdır. Tekel, Hazineye gelir te
min ettiği kadar kendi çalışma mevzuuna giren 
millî serveti değerlendirmek ve bu suretle iktisadi 
kalkınmada ve millî refahın temininde görevli 
ve sorumlu olması lâzımdır. Halbuki tekel bu 
mühim vazifesini unutmuş vaziyettedir. O, hadi-
seleri ve vazife anlayışını bir tek zaviyeden mü
talâa eder, bir tek emeli vardır. O da, Hazineye 
müminin olduğu kadar gelir temin etmektir. Te
kel ve onun mensup olduğu Bakanlık, maliyeye 
verdiği milyonların azameti ile öğünür ve onun 
gururu içinde vazifesini yapmış olanların kalb 
huzurunu taşır. Halbuki temin ettiği bu milyon
lar, hem müsthsılm ve hem de müstehlikin ıstıra
bı pahasına toplanmış paralar olduğunu göreme
yecek kadar kendisini para hırsına kaptırmıştır. 

Müstahsilin himayesi prensipi nutuk, demeç 
edebiyatının sınırları dışına çıkamamış, hele te
kele pek az misafir olmak mazhariyetini kazana-
bilmiştir. Kendini yalnız kazanç düşüncelerinin 
seline kaptıran tekel, müstahsilin binbir meşak
kat ve alın teriyle elde ettiği malını pek düşkün 
fiyatla satın almakta, mamulâtmı, tek satıcı ol
mak imtiyazının verdiği azametten gelme bir 
istiğna ile, dilediği fiyata satmaktadır. Bunun 
en bariz misalini tütünde görürüz. Bütün ihraç 
mallarımızın üçte birinden fazlasını ve tekel va
ridatının yüzde yetmişine yakın kısmını temin 
eden tütün; elbetteki memleket ölçüsünde millî 
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ve büyük bir politika mevzuu olmaya her yön
den lâyıktır. Bütün geleneklerin tesirinden 
azade bir görüşle, tütüncülüğümüzün bugünü
nü olduğu kadar, yarınını da gören ve düşü
nen bir anlayışla yapıcı ve müspet bir politi
kanın temellerini şimdiye kadar kurmak gere
kirdi. Bu mevzuda tütün istihsalinden başlı-
yarak ihraç suretiyle satış ve kıymetlendirme 
safhasına kadar bütün merhaleleri bir mesele 
olarak ele alıp hal yolunda başarılar kaydedil
mesi icabederdi. Acaba Tekel bu vadide şimdi
ye kadar ne yapmıştır? Acaba kaç kişi içten ge
len samimî bir inanışla, Tekel üzerine aldığı bu 
sahadaki vazifesinde muvaffak olmuştur, diye 
bir hüküm vermek cesaretini gösterebilir? 

Memlekette hâsıl olan iki yıllık rekolte faz
lalığı karşısında Hükümet ne yapacağını şaşı
rıp kaldı. Bu şakkralık takdir buyurulur ki, 
günlük mesele ve müşküllerden öte, daha ev
velden alınmış, kararlaştırılmış tütün politi
kamızın olmamasından ileri gelmiştir. Ne ka
dar acınacak bir haldir ki, tütün rekoltesinin 
artışı, millî servet yönünden memnuniyet uyan
dıracağı yerde bilâkis endişe ve üzüntü doğu
ruyor. Çünkü Hükümetin alâkasızlığı ve isa
betsiz tedbirleri yüzünden tütünlerimiz, bir 
zamanlar şöhret saldığı pazarlardan yavaş ya
vaş elini çekmeye başlamıştır. îngiltereyi kay
bettik. Almanya ve Orta Avrupa pazarlarını da 
kaybetmek arifesindeyiz. Bizden boşalan yerleri 
Virjinya ve rakip memleketler aldı. Programzızlık 
ve kararsızlık yüzünden rekolte fazlalığı karşı
sında Hükümetin düşünebildiği yegâne kestir
me çare, tütün ziraatini tahdit etmek suretiyle 
rekolteyi düşürmek gibi sakat bir tedbirden 
ibaret oldu. Halbuki dünya tütün istihsali 
ve ihtiyacı karşısında Türkiye bu rekoltenin 
birkaç mislini dahi her zaman satmak imkânını 
sağlıyabilir. 

Geçen yıl tütün satışlarında oynanılan facia 
bu yıl bütün rekoltesinin, 30 milyon kilo kadar 
düşmesine sebep olmuştur. Beher kilo ihraç 
kıymeti vasati üç lira olarak kabul edilirse Hü
kümetin bu yoldaki tedbirsizliği bir senede mil
lete 90 milyon liraya mal olmuştur. 

Eski Reji İdaresi bütün seyyiatma rağmen 
bize Türk tütünlerinin cihanşümul şöhretini mi
ras bırakmıştı. Tekel zahmetsiz olarak devir 
aldığı bu şöhrete bir yenisini katmaya muvaffak 
olmuş mudur? Asla. Bir yeni şöhret ilâve et-
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mek şurada dursun, eski şöhreti dahi muhafaza} 
etmek kudret ve liyakatini göstermemiş, bilâkis) 
bir takım hasis kaprislerle mütemadiyen balta-) 
lamış ve yıkmıştır. | 

Dâhilde sarf ettiği mamul siğalarm harmanj 
larmda aynı kaliteyi muhafaza edememiş, muh|-
telif maksat ve mütalâalarla sigara harmanla] 
rmda olduğu kadar şekillerinde dahi mütema-f 
diyen değişiklikler yapmış ve tek satıcı olmak 
tiyazma dayanarak en kötü mamullerini hal-j 
ka sürmekten çekinmemiştir. 

Harice, türk sigarası namı altında acaip| 
birer karikatür haline sokulmuş birkaç acenj 
tanın sürmeye çalıştığı türk sigaralarından 
maada hangi ecnebi memleektte nefis türk si{ 
ğaralarmı aranır bir hale getirdik? Hiç. Halj 
buki Mısır, bir tütüncü memleketi olmadıği 
halde hariçten satın aldığı tütünlerle yaptıği 
fabrikasyondan mühim gelir sağlamaktadır. 

îki seneye yakın bir zaman evvel Tekele| 
yabancı memleketlerde kurulmuş ve kurulacak 
ortaklara katılmasına yetki veren bir kanun1 

kabul ettik. O zaman 'Tekel maddelerinin ya
bancı memleketlerde sürümünün temin edilecej 
ği, türk sigaralarının rağbet kazanacağı kanaai 
ve ümidine kapıldık. Fakat aradan bu kadar zaj 
mam geçmiş olmasına rağmen bu yolda bir adını 
dahi atılmamış olduğunu esefle öğrenerek inkij 
sara uğradık. 

Arkadaşlar, tütün ziraatinin kendine hanjı 
hususiyeti ve büyük zorlukları vardır: Tütün[ 
yaniniz insan gücüne dayanan, bir yıllık insaıi 
ömrüne mal olan bir toprak mahsulüdür. Biıf 
sene, bin bir tabiat şartları ile, türlü hastalık 
ve haşerelerle geceli gündüzlü yapılaıi 
mücadele, emek ve alın teri ile meydana geleıjı 
tütünlerimiz tamamen iç teşkilâttan mahrum^ 
kendi âlemine, kendi kaderine terkedilmiş basjı 
bpş vaziyettedir. Hükümetin gösterdiği en büj-
yük ilgi, arada sırada alâkadar bakanın «Tütün)-
lerimîzi ucuza maledin» diye gönderdiği mesaj)-
dan ibarettir. Bu tavsiyelere zürra acı bir gülüşle 
mukabele eder. Acaba hangi müstahsil tütünle)-
rini pahalıya maletmek heves ve gayretine kapıl-
lır? diye halledilmemiş bir bilmecenin sualinji 
tekrar eder. Buna mukabil Hükümet fiilî olaraİ 
tütünün maliyetini ucuzlatmak için istihsal madl 
delerinin düşürülmesi yolunda bir tedbir almayi 
yanaşmaz. Bilâkis sicim, kınnap gibi maliyeti 
müessir maddeleri, bâzı kimselerin faydalandığa 
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müessesenin dolayısijple fiilî inhisarı altında tu
tar . Motorlu çift âletlerinden tutunuz da, güb
resinden, kredisine [kadar, bütün maddelerin te
mininde en küçük kjolaylık görmez. Zürra akla 
gelen ve gelmiyen bjitün zorluklarla daima karşı 
karşıya bırakılır. 

Bâzı yıllar tabiajt şartları ve türlü hastalık
lar zürram emek verdiği bir yıllık geçimini, ümi
dini, kredisini bağla|dığı varlığı elinden alıp gö
türür, onu eli koynunda çaresiz bir halde bıra
kır. Bu felâket karşısında Hükümet karşıdan 
seyirci kalır. Umum Müdürlüğün Maltepe'de bir 
Tütüncülük Enstitüsü : vardır; bunun en büyük 
vazifesi türlü hastalık ve haşerelerle mücadele, 
en verimli tütün isjtihsal çarelerini arayıp bul
mak ve zürraa göstermek olması icabeder. Böyle 
bir vazifeyi üzerine falmış bir müessesenin takdir 
buyurursunuz ki, en kesif istihsal merkezlerin
de tütüncülük âlemi ve muhiti ile yakından te
mas halinde bulunması gerekir. Halbuki bu mü
essese tamamen tütüncülük muhitine sırtını çe
virmiş Maltepe 'de dört duvar arasında kendi 
âlemine gömülerek, \ ne yaptığı malûm olmıyan 
faidesiz bir süs halice getirilmiştir. Tekel bu mü
essesenin daha verimli bir hale gelmesi için ko
lundan tutup tütün muhiti içine girmeyi veya 
oralarda birer istasyon kurmayı akıl edemiyecek 
kadar bigânedir. Zİaman zaman tütün istihsal 
bölgelerinde çıkan hastalıklarla mücadelede bü
yük ihmal ve kayıtsızlıkları tevali edip gitmekte
dir. 

Tekel idaresi müjstalısılm tütünlerini koyması 
için istihsal bölgelerinde ambar yapmakla ödev
lidir. Bu, Tekelin lütuf ve mürüvvetine kalmış 
bir atıfet değil, kajnunun emrettiği bir mecbu
riyet bir borçtur. îîûtün feryatlara, her sene 
toplanan tütüncüler; kongresinde büyük bîr dert 
olarak üzerinde ehemmiyetle durulan bir mevzu 
olmasına rağmen Tekelin bütün bu şikâyetlere 
karşı kulağı tıkalıdıjr. Kös dinlemiştir. Halkın 
ıstırabiyle alay edeıf gibi bu kanuni vazifesini 
yapmamakta musirdir. Kanunun sarahaten em
rettiği ödevini mazeretsiz yapmamaktan bu ida
re ve onun başında [bulunan bakanlar mesuldür. 
Çünkü daima kaçanjıak bir yol olarak öne sürü
len malî imkânsızlık bu müessese için varit de
ğildir. Zira her sene müstahsilin ve müstehlikin 
omuzlarına basarak milyonlar kazanır. Eğer ka
zancının şimdiye kaklar yüzde birini bu uğurda, 
müstahsil nefine sarfetmek fedakârlığı göster-
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şeydi bugün için ortada böyle bir fert mevzun 
kalmazdı. Bunu yapmamıştır. Yapamaz. Çün
kü bir patrondan ziyade mümkün olduğu kadar 
gelir sağlamak peşindedir. 

Bn kanuni vazifesini yapmaktan ne gibi za
rarlar doğmaktadır! 

Bilirsiniz ki, tütün çok nazik bir mahsûldür. 
En küçük rutubet ve hava şartlarından çabuca
cık bozulur ve vasıflarını kaybeder. Onun için 
müstahsil ve bilhassa küçük, zürra bir yıllık emek 
ve alın teriyle elde ettiği yegâne varlığını kendi 
canında ve hattâ çocuklarının hayatından fazla 
itina göstermeye mecburdur. Evinin en iyi oda
larına tütün balyalarını istif eder. Kendisi ve ço
cukları çok defa tütün balyaları arasına sığı
nır, bazan da samanlıkta, hayvan ahırında hasta
sı ve küçük yavrulariyle yatmaya mahkûmdur. 
Mevsim kıştır. Daima nikotin tebahhuratı ara
sında ve gayrimazbut veya gayrisıhhi yerlerde 
zemheriyi sefalet içinde geçiren vatandaşların 
yakasına çeşitli hastalıklar yapışır. Bu vaziyet 
her yıl birçok can kaybına mal olur. Köylünün 
sarfettiği bütün gayret ve fedakârlıklara rağ
men, bizde köy binaları ve meskenleri çok defa 
tütün muhafazasına elverişli olmadığından, bir
çok mahsul de bozulur, mahvolur, gider. Bu ka
dar mal ve can kaybına bedel, tekelin kanuni 
vazifesini yapmamakta gösterdiği inat ve ısrar 
üzerinde, ehemmiyetle durmamak mümkün değil
dik 

Tütüncülüğümüzün en büyük ve en müzmin 
dertlerinden biri de tütün satışlarmdaki düzen
sizlik ve perişanlıktır. Tütün, çarşıda, pazarda 
satılan ve müstahsil tarafından istihlâk edilen bir 
madde olmadığı için alıcısı mahdut ve muayyen
dir. Bizdeki ve bilhassa Ege bölgesindeki tütün 
satışlarının bugünkü halini kısaca arzedelim; 

Müstahsil bir sene dişini tırnağına takarak, 
cefanın her türlüsünü tatarak yetiştirdiği tütün 
mahsulü için bütün varlığını tüketmiştir.. Üste
lik bankadan, kooperatiften, bilhassa son senede 
banka kredisinin tahdit edilmesi karşısında, mu
rabahacılardan ağır şartlar içinde istikrazda bu
lunarak borçlanmıştır. Bütün ümidi, kendisi ve 
geçimi tütüne bağlıdır. Evini tütün işgal etmiştir. 
Borçlarının tediye zamanı yaklaşmıştır.. Binbir 
maddi ve mânevi müessirlerin tazyiki altında bu
lunan zürra bir de daimaî sinir harbine mâruz
dur. Bu sene rekoltenin fazla olduğu, bâzı kum
panyaların mubayaaya iştirak etmiyecekleri, fiat-
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larm düşük olacağı yolunda mütemadiyen şayia
lar çıkarırlar. Mümkün olduğu kadar müstahsilin 
morali bozulur. Böyle bir haleti ruhiye ve nevmidi 
içinde piyasa açılır. Zürra bilir ki, piyasanın 
açılmasından itibaren her gün fiat düşer. Alıcı
nın iki dudağı arasından çıkan fiat teklifini müs
tahsil kabul etmeye mecburdur. Çünki bir saat son
ra müracaat ettiği takdirde verilen fiat ilk teklif
ten esaslı şekilde düşüktür. Üzerinde durulması 
önlenmesi gereken bir nokta da satıcı, asıl alıcı ile 
çok defa karşı karşıya değildir. Arada bâzı yer
li tufeyli mutavassıt yer alır. Bunlar ihtiyaç için
de kıvranan müstahsili teker teker yakalıyarak 
elinden malını yok pahasına alırlar ve ceplerini 
doldururlar. Velhasıl tütün alış verişi tam mâ-
nasiyle bir panik havası içinde ve daima alıcı
nın zavallı Türk köylüsünün ve müstahsilinin istis
marı şeklinde ve bir facia halinde devam eder. 
Bunun önlenmesi için başka memleketlerin tütün 
pazarlarında olduğu gibi (okşin) denilen tütün 
borsalarının tesisine ihtiyaç ve zaruret olduğuna 
kaniiz. Fakat bu ana kadar maalesef Hükümet 
bu vadide en küçük bir teşebbüse geçmiş değildir. 
Devam edip giden ve birçok vatandaşa göz yaşı 
döktüren bu faciaya artık nihayet vermek zama
nı gelmiştir. 

Tekele, tütün satışlarında nâzındık rolü gör
mek üzere, destekleme mubayaasında bulunmak 
vazifesi verilmiştir. Bu müessesenin başında ve 
üst kademesinde bulunanlar Tekelin bunu lâ-
yıkiyle yaptığına zahiptiıier. Hattâ Bakanlık 
bununla Övünür. Halbuki istihsal bölgelerine 
gider hâdiseyi yakından müşahade eder ve ha
kiki dert sahiplerini dinlerseniz, hakikat hiç de 
böyle değildir. Tekel şimdiye kadar bir tüccar 
zihniyeti ile müstahsilin malını mümkün oldu
ğu kadar ucuz almaya alışmıştır. Bu itiyadının 
tesiri ile 1947 yılı tütünlerinin mubayaasında, 
fiyatları yükseltmek veya sabit tutmak, değil 
bilâkis alıcılarla fiyat düşürmeyi bir yarış ha
line getirmiş, hele tesellümde zürraa binbir 
müşkülât göstererek ,türlü tertiplerle fiyatını 
haddi asgariye düşürmek yollarını aramış ve 
tatbik etmiştir. Bu cümleden olarak sırf tütünü 
ucuza almak maksadiyle kanunen yasak olduğu 
halde iskonto, ıskarta, ihrakiyelik tütün namı 
altında, zürram malını parasız zorla elinden 
almakta, önayak olarak diğer tütün alıcılarına 
zürraı istismar hususunda kötü örnek ve imkân
lar vermiştir, 
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Tekelin bir hizmet olarak üzerine aldığı, des

tekleme mubayaası vazifesini, kötüye kullandı
ğının en bariz delili olarak, elde ettiği kârı gös
terebiliriz. 

Tütün müstahsılmctan alman yüzde beşler
den toplanmış sermaye ile, destekleme mubaya
ası olarak aldığı tütünlerden 6 400 000. kilosu
nu harice satarak bundan 4 592 000 lira kâr el
de etmiştir. Altı küsur milyon kiloluk tütünün 
harice satışlarından dört buçuk milyon liradan 
fazla kâr temin etmiş olması, tütünleri müstah-
sıldan yukarda arzettiğimiz şekil Âe usullerle, 
gayet düşük fiyatlarla satın almış olmasından 
başka bir mâna ifade etmez. Halbuki Tekel, 
hiç olmazsa bu destekleme mubayaasında olsun 
kâr gayesiyle hareket etmemesi icap etmez mi 
idi? 

Bu seneki hariç piyasaların talebi karşısın
da Ege bölgesinde tütün satışı kısmen hararet
li olmuş ise de, Tekelin üzerine aldığı destek
leme mubayaasını lâyikıyle yapamamış ve de
vam ettirememiş olması karşısında tütünler, 
maliyetini koruyamıyacak derecede, ucuza sa
tılmış ve tesellümde Tekel eski sakim ıskarta 
itiyadını terkedememiştir. 

Tütüncülerden alman yüzde beşlerin, nerede 
ve ne şekilde kullanılacağının henüz vuzuhla 
tâyin edilememiş olması; alâkalıları üzüntü ve 
tereddüt içinde bırakmıştır. Bu paralarla doğ
rudan doğruya müstahsıla yarar hüviyette bir 
müessese kurulmasının daha fazla geciktirilme
sinde hata ve mahzur mülâhaza ederiz. 

Şarapçılığımız : Türkiye bütün iklim şart
ları ve toprağının her türlü verim kabiliyetine 
göre, bir üzümcü ve şarapçılık memleketi olma
ya her yönden namzettir. Halbuki, tütünde bah
settiğimiz gibi bunun millî bir servet ve dâva 
olarak ele alınmamış olmasından, maalesef şa
rapçılarımız arzu edilir şekilde memlekete döviz 
Sağlıyan bir ihraç malı haline getirilmemiştir. 

Tuz : 
Yabancı memleketlerden talep ve alıcısı ol

masına rağmen tuz istihsalinde lâzımgelen 
ehemmiyet ve emek verilmemiş olması bakı
mından bu, memleket serveti de ihraç malı ha
line getirilememiştir. Tabiatın büyük cömertlik
le önümüze serdiği bu nimetten gerek ihracat ve 
gerekse tâli maddelerin istihsali suretiyle lâyık 
olduğu şekilde fayda temin edilememiş olması
nı tenkide şayan buluruz. 
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Dâhilde sarfedilejn tuzların fiyatlarında 4 
kuruş ile, 45 kuruş 
ayrı ayrı fiyatlarla 

arasında farklar gösteren 
satılmakta ve yer yer tuz 

buhranları hâsıl olmaktadır. 
Halkın en zaruri' gMa maddesi olan tuzun 

yurdun her tarafınca aynı fiyatla satılması ve 
tuz darlığı yaratmıyjacâk şekilde zamanında de
po edilmesi hususumda tedbirler alınmasını za
ruri görmekteyiz. 

Tekelin fiyat ve [maliyet politikası : 
Devlet işletmeciliğinin en kötü örneğini ve

ren Tekelin maliyet jfiyatlarının çok yüksek ol
duğunu ve bunun nptieesi olarak fiyatlarında 
hayat pahalılığına mjüeşsir olacak derecede, yük
sek bulunduğunu hajssaten işaret etmek isteriz. 
Bilhassa köylü vatandaşların istihlâk ettiği 
köylü sigarasının, f^kir halkın verim gücünün 
üstünde ve sıkıntı fertecek derecede pahalı ol
duğuna kaniiz. 

Arkadaşlar,, Devlet işletmeciliğinin, vatan
daşların, iş hacmimi daraltacak şekilde iştigal 
sahasını genişletmesini, mahzurlu telâkki eder, 
âmme hizmeti dışında kalan mevzuların hususi 
teşebbüslere terkedilmesi lüzumuna kaniiz. Bu 
mülâhazalara binaeıj. sahasını çok genişletmiş 
olan Tekelin de hususi sermaye ve teşebbüslere 
yer verecek surette jimkân ve fırsatlar hazırla
masını lüzumlu bulumuz. 

HASAN DÎNÇER! (Afyon Karahisar) — 
Muhterem arkadaşlar, 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı Bütçesi bahis 
konusu olunca bu ıjıam altında bir bakanlığa 
hakikaten lüzum olıip olmadığı hatıra geliyor. 
Bu itibarladır ki ; (jrümrük ve Tekel işlerinin 
tenkidine girmeden jönee bu nokta etrafındaki 
düşüncelerimizi arzda fayda mütalâa etmekte
yiz. 

Bilindiği gibi bakanlık, biri gümrük ve di
ğeri tekel işlerine balkan iki ayrı umum müdür
lüğün 'bir araya getirilmesinden vücut bulmuş
tur. 

Gümrük işleri il|e tekel işleri arasında bir 
münasebet bulunmadığı da meydandadır. 

Her iki umum mjüdürlüğün iştigal mevzula
rını gözden geçirirse^ tamamiyle vergi mevzuu
na giren işlerle meşgul: olduğunu görürüz. 

O halde Devletin; vergi politikasını çizen ve 
bunları sinesinde toplaması icabeden Maliye 
Bakanlığı mevcut ikjen Gümrük ve Tekel ver-
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gileri için ayrı bir bakanlığa ihtiyaç olmadığı j 
meydandadır. 

Vergi mevzularının ayrı ayrı iki bakanlığın 
.elinde olması millete masraf bakımından mil
yonlara mal olduktan başka Gümrük ve Tekel 
işlerimizin ayrı ayrı bir bakanlığın görüşüne 
tâbi olması yüzünden de vergi politikamızda 
vahdet temin edilememektedir. 

Tatbikat bunun acı misalleriyle doludur. 
Geçen sene bütçe münasebetiyle dokunduğu

muz (bu mevzuun Hükümet tarafından ele alınıp 
incelenmesi zamanı gelmiştir. 

Gümrük işlerimiz : 
Bir memleketin gümrük politikası o memleke

tin; iktisat ve ticaret işleriyle sıkı sıkıya alâ
kalıdır. Hattâ içtimai ve ahlâki mevzulariyle 
münasebeti bulunduğu da ifade olunmalıdır. 

Bugün gümrük politikamızın çizilmemiş ol
duğunu ifade etmekte mübalâğa bulunmadığına 
kaniiz. 

Tatbik edilmekte olan kanunlar 1334- ve 
1929 tarihlerinin zaruretlerine ve g-örüşlerine 
göre ayarlanmış kanunlardır. 1929 dan bu yana 
dünya baştan başa değişti milletler arasındaki 
iktisadi ve malî münasebetler altüst oldu. Her 
millet bugünün icaplarına göre malî ve iktisadi 
bütçelerini takviye 'edecek imkânlarını göz 
önünde tutarak gümrük politikasını çizmiş ol
masına rağmen biz; mukadderatını hâdiselerin 
inkişafına bağlıyan bir tevekkül zihniyeti için
de yerimizde saymaktayız. 

1941 senesinde Refik Saydam zamanında 
Meclise sevkedilen (Gümrük Kanunu tasarısı
nı) henüz çıkaramamış olmamız o günden beri 
gelip geçen hükümetlerin gümrük politikamızı 
tesbit edip bir vuzuha varamamış olmalarında 
aramak lâzımgelir. Halen mer'i olan 1334 sayılı 
Tarife Kanunumuz birçok tadiller görmüş ol
masına rağmen eksiktir. 

Mevzuatımızda gümrük kontrolüne, vergi 
ödeme mükellefiyetlerine tahakkuk ettirilen 
vergiye karşı itiraz yollarına tevessül eden hü
kümler eksik olduğu gibi millî iktisat bakımın
dan çok ehemmiyetli olan antrepo transit, mu
vakkat ka'bul ve muaflık mevzuları da tanzim» 
muhtaç durumdadır. Gümrük Muhafaza Teşki
lâtımızda vahdet yoktur. 

Asker ve sivil ellerde karmakarışık mahiyet 
alan !bu teşkilâtı birleştirerek, mazbut ahlâklı 
ve ehliyetli ellerde temiz işliyen bir meslek ha-
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line getirilmesi lâzımdır, ayrıca vasıtalarla teç
hizinde de zaruret vardır. Gümrük kapıların) 
giren ve çıkan maddelere açıp kaparken bunu 
sanayii teşvik politikamıza göre ayarlamak za
manı artık gelmiştir. 

Tekel işlerimiz : 
Tekel Umum Müdürlüğü, tütün kibrit, is

pirto ve her nevi ispirtolu içkiler, tuz barut, 
patlayıcı maddeler ve av malzemesi, fişek, re
volver ve çay gibi birçok istihlâk ve ihtiyaç 
maddelerinin vergi almak için kurulmuş bir 
vergi müessesesinden başka bir şey değildir. 

Vergi tarh ve tahsiline düşünülmesi icab-
eden en mühim nokta ise az masrafla fazla ran
dıman almaktır. 

Tekelin iştigal mevzuuna giren membalarm 
çokluğu, kullandığı sermayenin azameti ve büt
çemize her sene tahmil ettiği yükün ağır
lığı muvacehesinde Hazineye temin ettiği gelir 
azdır. 

Bir defa, işlettiği fabrikaların hesapları Bü
yük Meclisin kotrolünden geçmedikten başka 
iktisadi Devlet Teşekküllerinin tâbi olduğu 
murakabe sistemine de tâbi değildir Bu mü
esseselerde maliyet mefhumu maalesef yer bul
mamaktadır. 

Diğer Devlet İktisadi Teşekküllerinde oldu
ğu gibi rekabetsizlik ve murakebesizlik yü
zünden maliyeti istedikleri yekûna iblağ et
mekte hiçbri iktisadi mahzur görmiyen zih
niyetle çalışmaktadırlar. Her sene bütçe açık
ları karşısında tekel maddelerinden bâzılarına 
zam yapılırken, birgün olsun maliyeti daha 
ucuza düşürmek imkânlarını araştırmak su
retiyle, millete yük olmadan açığı kapatmak 
düşüncesi yer bulmamıştır. Fabrikalardan han
gisinin kâr, hangisinin zararla şlediği biline
memektedir. 

Milletçe bilinen bir şey varsa o da, tekel 
maddelerinin kötü imal edildiği ve millete tam 
bir lâubalilik içinde takdim edildiği ve işlet
mede israfın alabildiğine yapılmakta olduğu
dur. 

Hakikat şudur ki, tekel maddelerinin istenil
diği gibi pahalı satılması suretiyle milletten 
alınan ağır vergiler, gerek fabrikalarda, ge
rekse satış teşkilâtında israf zihniyetinin ala
bildiğine başıboş yürümesi ve lüzumsuz kad
rolarla masrafın çoğaltılması yüzünden Ha-
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zineye az bir miktarda intikal etmektedir. 

Bu realiteyi göz önünde tutarak tekel mad
delerini bandrol esasına bağlamalıdır. Bu su
retle hem fabrikaların daha rasyonel şekilde 
çalışması, hem de şahsi teşebbüsün Devlet fab-
rikalariyle rekabeti suretiyle tekel maddeleri
nin nefaset ve ucuzluğu temin edilmiş olacak
tır. 

Bu suretle fabrikaların fuzuli masraflarının 
ve bütçemize muazzam rakamlara baliğ olan lü
zumsuz satış teşkilâtının yükünden kurtulmuş 
olacağız. 

Bandrol usulüne geçiş bir tetkik ve hazır
lık devresinin ihtiyaç gösterdiği ' takdirde, sa
tış teşkilâtını muayyen merkezlere hasretmek 
suretiyle Tâli Komisyon raporunda da işaret 
ettiği veçhile 12 milyon liralık bir tasarruf 
temin etmek pekâlâ mümkündür. Bu suretle 
birçok vatandaşlara iş sahası da açılmış ola
caktır. Bu düşüncenin kabili tatbik olmadığı 
müdafaa edilemez. Çünkü şekerin fabrikalardan 
çıkıp müstehlikin eline varmasında Devletçe 
kurulmuş bir satış teşkilâtı rol oynamaktadır. 
Şahsi teşebbüs erbabının elinde şeker nasıl 
kolaylıkla tevzi edilebiliyorsa satış teşkilâtının 
kaldırılması halinde de tekel maddeleri böyle 
tevzi edilebilir. 

Tütüncülüğümüz: 
Memleketimizin servet membalarından biri 

de tütündür. Dünyada Türk tütünü nefaset 
bakımından hemen hemen rakipsizdir. 

Hal böyle iken, Birinci Dünya Harbinden 
sonra pazarlarımızı kaybetmiş durumdayız. Bu 
Birinci Dünya Harbi için de ihracat yapama-
yışımız yüzünden hâsıl olan boşluğu Virjinya 
tütününün doldurmuş olmasından ileri gelmiş
tir. Virjinya tütünü bizim tütünlerimizin yanın
da nefaset bakımından çok düşük olduğuna 
göre şuurlu ve devamlı bir tütün politikası güt
tüğümüz takdirde rakibimizi yenerek eski pa
zarlarımızı tekrar bulabiliriz. Senelerden beri 
Virjinya tütünü içe içe Türk tütünlerinin adını 
ve tadım unutmuş olan tiryakilere tütünlerimi
zi yeniden tattırmak mecburiyetindeyiz. Buna 
muvaffak olduğumuz gün bütün pazarlar tütün
lerimize tekrar açılacaktır. 

Tütünün yaprak halinde satılmasiyle sigara 
haline getirildikten sonra satılması arasında çok 
fark vardır. 
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Başta Mısır olmak ügere birçok milletler bi

zim tütünümüzü alıp! memleketlerinde sigara 
haline getirdikten soıjıra harice satmak suretiy
le para kazanmaktadırlar. 

Bugün memlekettfe isthlâk edildiğinden as
gari beş defa fazlasiyte istihsal edilen tütünleri
mizi işliyerek sigara jıarine sokacak fabrikaları 
çoğaltmak, bu serveti | kıymetlendirmek ve mem
lekete fazla döviz gejmesini temin etmek bakı
mından üzerinde hasjsa&yetle duracağımız bir 
mevzudur. Böyle birçok vatandaşlara iş sahası 
açılmış olacaktır. 

Şarapçılığımız: Dünyada bağcılık bakımın
dan italya, Fransa ve! İspanya'dan sonra 4 ncü 
olduğumuz halde şarapçılık bakımından çok ge
riyiz. Buna sebep bu İşe de Devlet elinin karış
mış olmasıdır. Maliyet bakımından da diğer 
milletlere nazaran çok gerideyiz. Fransa şara-

1 hm litresini 15,îtalya 12 kuruşa mal ederken 
bizim 25-30 kuruşa mal ettiğimiz şarapların 
müşteri bulamıyacağı \ meydandadır. 

Bu vaziyete rağmen şarapçılığımıza milyon-
I 1ar tahsis edilmiş olmasını ve yine boş kalmaya 

mahkûm muazzam kavlar tesis edilerek para
larımızın israf edilmesini anlamak güçtür. Biz 

I şarapçılık sahasında &noak kalite şarap yapa-
! rak meşgul olabiliriz. ] Bunun için de floksera'-
| mn kökünü kuruttuğu Papaz karası ve kara 
| lahna üzümlerimizi tekrar yetiştirmek ve kalite 
| şarap imaline yarıyan |sair üzüm cinslerini ıslah 
j| yoluna gitmek lâzımdık 
İŞ HÎLMÎ ÖZTARHAJ^ (Manisa) — Muhterem 
I arkadaşlarım, tekel sahasında iki mühim mevzu 
I olan tütün ve şarap işljerine kısaca temas etmek 
| isterim. , 
i Memleketimizde tütün ekim ve ticaretinin 
| diğer zirai mahsullerdejn farklı olarak bâzı kayıt 
i ve şartlara tâbi bulunjduğu yüksek heyetinizce 
| malûmdur. Tütün zira4ti ile ilgili olan Tekel ve 
| Tarım Bakanlıklarmııjı tahdit işlerinde daha 
| müspet ve verimli çalışmaları icabediyor. Tütü-
I ne elverişli olmıyan yerlerde ekime müsaade 
i edildiği veya elverişli} olan yerlerde de ekim 
| ruhsatlarının verilmediği görülmekte ve bu 
| yüzden her iki hal karşısında birçok ihtilâflar 
j meydana gelerek vatandaşlar zarar görmekte-

I I dir. 
11 Bundan başka hastalık dolayısiyle yapılan 
i tahdit işlerinde yer yer | düzensiz tatbik edilmek-
I tedir. 

- 8 8 8 -
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Muhterem Tekel Bakanından bu tahdit ve 

ekim işlerine hususi bir önem vermelerini rica 
ediyorum. 

Sayın arkadaşlar; 
Tütünün ticari safhası da ayrıca üzerinde 

durulmaya değer bir ehemmiyet taşımaktadır, 
Tütün müstahsilini himaye etmek üzere her se
ne Tekel ve Ticaret Bakanlıkları müşterek ça
lışma ve kararlarla piyasanın açılmasını ve 
fiyatların müstahsili koruyucu seviyeden aşa
ğıya inmemesi işini tanzim ederek bunu yürüt
meye bütün bu çalışmalara rağmen hem Hü
kümet hem de müstahsil endişeli yıllar geçir
mekten kurtulamazlar. 

Müstahsili her bakımdan himaye edecek 
büyük ve sağlam bir finasman müessesesine ve 
buna bağlı işletmelere ihtiyaç hissedilmiş ve bu 
maksat için bundan iki sene evvel Hükümet 
müstahsıldan, her sene sattığı tütün bedelinden 
% 5 almak suretiyle bir fon tesisine karar ver
mişti. 

Bu karar gereğince bugüne kadar müstahsıl
dan toplanan para miktarı 30 milyon liraya yak
laşmaktadır. Fakat buna rağmen Tekel Ba
kanlığı ile Ticaret Bakanlığının bu müesseseyi 
kurma yolunda müştereken harekete geçtikleri
ni hâlâ görememekteyiz. Nitekim dün Ticaret 
Bakanlığı Bütçesinin müzakeresi sırasında Ba
kan, kendisine vâki olan bir suale verdiği ce
vapta, bu işde henüz ciddî kararlar almamış bu
lunduğunu ifade etmiştir. 

Bu istikrarsızlık yine önümüzdeki seneler
de müstahsili haklı bir endişeye sevkedecektir. 
Hükümetin bu konuda ciddî ve kararlı hareket 
etmesini bekliyoruz. 

Tütün müstahsılları, kurulacak olan mües
seseye yalnız müstahsil olanların girmesini ve 
müessesenin kredi işlerinden başka bilhassa 
mubayaa ve ihraç işleriyle de uğraşmasını ve 
bu suretle müstahsil menfaatlerinin korunma
sını istiyorlar ki, doğru olanı da budur. 

Sayın arkadaşlarım; sözlerimi bitirmeden ön
ce şarap konusu üzerinde de durmak istiyorum. 

Ziraat sanatlarının en mühim şubesinden 
olan şarapçılık birçok memleketlerde en kazanç
lı mevzulardan biri olduğu halde, memleketi
miz maalesef bu şubede geri kalmıştır. 

Şarabın imal ve satışını ilgilendiren mevzu
atımız bu mühim ziraat sanatları şubesinin in
kişafını değil, aksine dumurlaşmasma sebep 
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I olacak derecede noksan ve kifayetsizdir. Bu 

itibarla mevzuatın yeni baştan tanzimi; teknik 
ve sıhhi kontrol işlerinin Devlet elinde daha 
kuvvetli esaslara bağlanması lâzımdır. Bundan 
sonra da Tekel İdaresinin ışarap ve likör gibi iç
kilerin imalinden yavaş yavaş vazgeçerek bu 
sahayı tamamen hususi teşebbüse terketmesi bir 
zaruret halini almıştır. Bu takdirde Devletin 
plase ettiği sermayeyi böyle lüzumsuz yerlerden 
kurtararak millet ekonomisinin daha prodüktif 

sahalarına dökmesi elbette ki, faydalı ve müs
pet neticeler sağlar. 

Tekelin bâzı yerlerde şarap imalâthaneleri 
kurmak üzere deneme yerleri açtığını işittim. 
Eğer bu doğru ise Bakanlığın hemen bundan 
vazgeçmesi lâzımdır. 

Mevzularma karşı hassas olduğunu bildiğim 
Muhterem Tekel Bakanı arkadaşımdan bu vadi 
de müspet ve radikal kararlar beklemekteyiz. 

BAŞKAN — Atalay Akan,. 
ATALAY AKAN (Urfa) — Efendim, büt

çenin umumi görüşmesi sırasında bizim Cenup 
illerinde tatbik edilen iki kararnamenin yanlış, 
daha doğrusu kötü tatbik edildiğinden bahset
miş ve bu kararnamelerin teşrihini bugüne bırak
mıştım. 

Ancak, yeni Gümrük ve Tekel Bakanı Fazıl 
Şerefettin Bürgenin bu hususta yeni tedbir
ler alarak bu kararnamelerin tatbikından do
ğan kötülükleri önlemeye çalıştığını bugün öğ
renmiş bulunuyorum. 

Kendisine huzurunuzda teşekkür ediyorum. 
ve buırun teşrihinden reratgat ediyorum. 

BAŞKAN — Dr. Aziz Uras. 
Dr. AZİZ URAS (Mardin) — Efendim, 

bendeniz daha evvel ricalarımı Bürge arkada
şıma söylemiştim. Bunlar mey anında bilhassa 
memleketşümul olmuş mühim bir konuda iki 
kelime söylemek mecburiyetindeyim. Kalite 
şarap istihsali ve harice ihracı bu memleketin 
önemli konularından birisidir. Bizim Cenup-
doğu üzüm mmtakalarımızda hususi vasıfta bir
takım aromlu üzümler çıkmaktadır. Bunlar bir 
tetkik mevzuudur. Zannedersem evvelce bir 
tetkik de yapılmıştır; bir şaraıp fabrikasının 
behemehal orada kurulması lâzımdır. Bu iş Do
ğu kalkınması itibariyle de mühimdir, bunu ele 
almalarını bilhassa rica edeceğim. 

I BAŞKAN — ihsan Yalçın. 
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İHSAN HÂMlD TlGREU (Diyarbakır) — 

Kısa olsun. 
İHSAN YALÇIN (Bolü) — Kısa söyliye-

ceğim, rekabet var zaten. 
Efendim, her şeyi olduğu gibi görmek ve 

yapılamayacağı da müsamaha ile karşılamak lâ
zımdır. 

Ben Demokrat Parti adına konuşan arkada
şıma lâzimgelen cevabı verecek değilim, bu ce
vabı salahiyetli yerler verecektir. Kendisinden 
yalnız şu. noktayı hatırlamasını • rica edeceğim. 
Arkadaşım tütün zürrama açılan krediden bah
settiler. Ziraat Bankasının ve muhtelif yerle
rin tütün zürrama açtığı kredi ve verdiği para 
ile, hububat zürrama açılan kredi ve verilen 
parayı bir kere mukayese etseler kâfidir. Başka 
bir şey istemez, 

Bu seneki tütün satışlarının gerek kıymet 
bakımından gerek çabuk satılması bakımın
dan, her halde geçen yıllara nazaran 
gayet iyi ve müstahsili memnun edecek mahi
yette olduğu aşikârdır. Hükümetin bu husus
ta aldığı esaslı tedbirlerin neticesi, zürraı bu 
sene memnun etmiştir. Bunu kaydetmek kadir
şinaslık olur zannederim. 

Amerika'da, Türk tütünü vasfında ve aya
rında tütün yetiştirmek için birçok teşebbüsler 
alındığına ve yetiştirme sahasına da geçildiğini 
işitiyoruz. Acaba Hükümet, buna karşı ne gibi 
tedbir almıştır?. Ve Amerika'da böyle bir tütün 
yetiştirmeye muvaffak olunmuş mudur, olunma
mış mıdır?. Tütüncülüğümüzün istikbali bakı
mından bu noktanın çok ehemmiyeti vardır. Ba
kandan bunu aydınlatmasını rica ederim. 

Tütün İnhisar Umum Müdürlüğünün İstan
bul'da olduğunu biliyoruz, istanbul'da hakikaten 
inhisarların birçok fabrikaları vardır. Fakat 
Tütün inhisar Umum Müdürü, fabrikalar umum 
müdürü değildir. Bu umum müdürlüğün öteden-
beri istanbul'da bırakılmasının sebebi nedir?. 
Merkezde bulundurulması memleket için daha 
faydalı olur mu, olmaz mı?. 

Yalnız inhisar idaresinin tütün alımında ta
kip 'ettiği esaslara ve prensiplere tıymıyarak ha
zan mahallî memurların gayretkeşlik göstererek 
vatandaşı ısrar ettikleri, tazyik ettikleri ve bir
çok zararlara sebep oldukları da inkâr edilemez. 
Ezcümle, geçen sene seçim bölgemizde, yalnız 
Düzce 'de bir milyon kilo tütün inhisar idaresinin 
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mahallî memurlarınııfı dikkatsizliği, basiretsizliği 
ve doğru hareket etmemeleri yüzünden, tâbiri 
mârufu ile ihrakı biıjınâr edilmiştir. Bunların 
içinde yakılmaması lâzıragelen birçok tütünler ol
duğu halde, bu memurlar mahallî gayretlerle bu 
tütünleri beyhude yeire yakmışlardır. Buna se
bep olanlar hakkında; katî tedbir alınması ve bu 
işin bir daha tekerrür etmemesinin temini, aynı 
zamanda müsebbipleri hakkında tahkik ve teftiş 
yapılmak suretiyle bunların tecziye edilmeleri de 
lâzım ve zaruridir, (itâfi kâfi sesleri) 

Zaten başka birşey konuşmıyacağım. Mâru
zâtım bundan ibarettijr; 

BAŞKAN — Hu^ut ve Sahiller Genel Mü
dürlüğü Bütçesine oyjvermiyen var mı?. Oy top* 
lama muamelesi bitmiştir. 

HÜSAMETTİN i j ü İ A Ç (Kars) - - Efen
dim; ben kısa konuşacağım. Cenup hudutlarımız
da bizi öteden beri rahatsız eden kaçakçılığa kı
saca temas edeceğim. I 

Arkadaşlar: ben bt mıntakadan yeni geldim. 
Daha üç gün oluyor. (Kaçakçılık hakkında Hü
kümetin almış olduğut tedbirler ve çıkarılan ka
rarların tatbiki için yapılan talimatın iyi işledi
ğini gördüm, bunu şükranla arzedebilirim. 

Gümrük Muhafaza! Teşkilâtı orada, bu kış ve 
karda, erden alay koniutknına kadar bir makine 
ve bir mekik gibi muntjazaman ve geceli gündüzlü 
çalışmaktadır. Hakikaten- bu teşkilâtın vazifeye 
ciddiyetle sarılmış olduğunu yakinen gördüm. 
Kar içinde ve tıpkı bit savaş cephesinde imiş gi
bi sık postalara tesadüf ettim. Bu teşkilâtın, bu 
ciddî çalışmasını ve galilerin gösterdiği ciddî 
ve esaslı gayret ve başarıyı yüksek huzurunuz
da şükranla arzederimr Bu bölgede bu aylarda 
en mühim kaçakçılığı teşkil eden canlı hayvan 
kaçakçılığının önüne geçilmiştir. 

Urfa'da Tektek dağlarında Cizre bölgele
rinde ve Midyat taraflarında yüz binlerce mor 
koyun vardır. Bunlar[ ihraç malıdır. Şimaldan 
gelmişlerdir. Bunların bju bölgelere kışlamak 
için getirildiğini söylerler. Fakat fırsat bul
dukça Cenuba da kaçar, l Nitekim esaslı tedbir
lere rağmen kaçakçılık^ yapılmakta, fakat çoğu 
yakalanmaktadır. 

Koyun kaçakçılığım öfdemek için alman da
ha başka tedbirlere de! ihtiyaç görülmektedir. 
O da bilhassa Ticaret Bakanlığını ilgilendirir. 

Bu bölgelere gelen hayvanlar Cenuba kaçırıl-
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mayınca hele bu kış dolayısiyle telefler başla
mıştır arkadaşlar. 

Arkadaşlar, bu hayvanlar memleketin iç pi
yasasından ayrılmış durumdadır. Bunlar ne ge
riye gönderilebilir, ne de bu hayvanlar orada 
Ölüme terkedilebilir. Binaenaleyh Ticaret Ba
kanlığı kendi ofisi vasıtasiyle satın mı alır, ya
hut süratle ihracına müsaade mi eder. Ben ih
racına müsaade verilmesinin daha pratik olacağı 
kanaatindeyim. Hâsılı buna acele bir çare bul
mak lâzımdır. 

İhracata döviz işini dolarla mı, sterlinle mi 
sağlarlar, yoksa altın para veya kendi kâğıt 
paramız mı; memleketimize ne gelirse kârdır. 
O hayvanları ölmekten kurtarmak lâzımdır. 

Valiler bu mesele üzerinde çok dikkatle ha
reket ediyorlar, huzurunuzda muhafaza teşkilâ-
tiyle beraber bu işleri bir elden idare eden vali
lere de teşekkür ederim. 

Bir noktaya daha temas edeceğim. Kaçakçı
lık yalnız koyun üzerinde değildir. Yerli bâzı 
mahsuller vardır. Meselâ Mardin ve Urfa'nın 
mutlaka Cenuba sevkedilmesi icabeden bâzı 
maddeleri vardır. Eğer bunlar sevkedilmezse 
çürümeye mahkûmdur. Üzüm ve üzümden ma
mul pestil, sucuk ve diğer meyvalar. Mevsimine 
göre odun, kömür, avadanlık, çift malzemesi 
için kavak ve saire münasip hudut kasabaları
mızda, kurulacak pazarlarda bunların dışarıya 
satışına müsaade edilecek olursa memlekete 
girecek para senede bir milyon lira tutabilir. 
Bunu da Saym Bakanın dikkat nazarına arze-
derim. 

EMİNÎTTİN ÇELÎKÖZ (Balıkesir) — Belli 
olan az zamanın baskısından kendimi kurtarmak 
için okuyacağım. 

Tekelden istediğim tek şeydir. 
BAŞKAN — Müsaade buyurun, bu beş da

kika meselesi; Bütçenin müzakeresi dolayısiyle 
Büyük Meclisin verdiği, bir iç hizmet olarak 
karara bağladığı bir husustur. Buna bâzı arka
daşlar (Baskı) filân gibi sebeplerle, bizzat sizle
rin verdiği karara, telmihte bulunuyorlar. Bu
nun sizin kararınız iktizası olduğunu tekrar 
tavzih ederim. 

EMİNÎTTİN ÇELÎKÖZ (Devamla) — Efen
dim ben (Baskı) yi Meclisin verdiği bir karara 
itiraz mahiyetinde ifade etmedim, bunu kendi 
içimde yarattığı baskı olarak işaret ettim. 

«Tekelden istediğim tek şeydir. Tütün ekici-
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lerini kollamak, onların mallarına alıcı bulmak, 
tütün müstahsıllariyle Tekeli yalnız ve tek olarak 
karşı karşıya bulundurmamak vazifesi olduğunu 
hiçbir an uııutmamasıdır. 

Mahdut ve muayyen alıcısı olan tütün mah
sulleri, müstahsilin baş belâsı olmamalıdır. Ne
rede olursa olsun, tütün müstahsılları birkaç alı
cı ile karşılaştırılmalıdır, mutlaka.... 

Realite çok acıdır. Bir daha tekerrür etme
mesi için birkaçını söylemeliyim. 

Kurtdere, Armudalan, Mahmudiye gibi köyle
rimiz iyi ve çok tütün eriştirir. Yalnız Kurtde
re'nin 19 bin kilo tütün yetiştirdiğini göz önün
de tutmak buralarda erişen tütün miktarı hak
kında bir fikir verir. Ege ve sarı adını taşıyan 
tütünlerimiz tüccar çıkmadı diye köylünün elin
de kalıyor. 

Bu yıl , tekel, bizim tütün rençberlerini ez
gin vezgin ibir hale sokmuştur, dersem yerinde 
(bir lâf etmiş olurum. 

Şöyle ki : Rençber, tahminden bir kilo nok
san eriştirirse eksiğini tamamlatmakta, ifade et
mek lazımsa, hayli köylüyü zorlar, incitir de... 
Tekel ambarlarına teslimde de, hayli garip ve 
köylünün kafasına kurt sokar hareketler görü
lür. Meselâ 500 kilonun 100 kilosunu küfe, 100 
kilosunu yaramaza çıkarmak ve rençberin 500 
ünü, 300 kiloya indirmek her an görülen şey
lerdendir. Sonra da uzun bir zamandan sonra, 
tekel alıcı kesilir, sahibine sormadan fiyat bi
çer ve ona göre para vermek ister. 

Ambarlara yerleştirme de dertlidir. 1947 yı
lı mahsulünü yer yok diye martta almayıp, köy
lüye geri verdiklerini söylersem bilmem inanır 
mısınız? 

İnanınız ki, 1947 mahsullerini 11 Ağustos 
1948 ayında henüz köylünün teslim etmemiş ol
duğunu''mahallerinde gördüm ve bir araba için
de merkeze götürmek için hazırlıklarda bulu
nan tütün müstahsılları gördüm. Geçen yıl, bir 
alıcı gelmişti : Halk, tekelin karşısında ve bir 
rakip önünde tütünlerini satış zevkini bir türlü 
unutamıyor. 

Bugün, teslim için getirdikleri tütünlerinin 
% 19 - 20 ve 30 u ihraka ayrılanlarını, o yıl 
(150) kuruşa satmıştı. Bunun tadını dillendir
mek için halk şöyle diyor; 

Geçen yıl alıcı geldi. Ver elini hayrını gör 
dendi. Bir defa böyle' insanlık gördük. Bugün, 
tütünlerinin alınmamasını, alıcı ile karşılaştırıl-
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mamasını, 'teslim anında çekilen zorlukları aei 
acı hem de ağızlarını köpürte, köpürte anlat
maktan, tütün müstalhsılları bir türlü kendileri
ni alamıyorlar. 

Rehberlerimizin elinde, hâlâ 1947 yılının 
mahsulü vardır. 1948 senesininkini artık siz he
sap edin. Çoluğu ve çocuğuyla eriştirdiği tütü
nü 30 kuruştan 100 kuruşa kadar, Tekele sat-

: mak zorunda kalırsa rençber, kimin kabahati
dir. Hem de idrak ettiği mahsulün % 19 u ve 
hattâ daha fazlası küf ve rutubet adına tenzil 
edilirse ~ve eline verilirse iyi bir şey değildir. 

Bu indirme sebeplerinin kaldırılması ve üze
rinde ehemmiyetle durulması lâzım geldiği ka
naatindeyim. Tekelin bu konu ile ziyade alâka
lanmasını gerekli görmekteyim. Tütün rençberi 
uyandırılmalıdır. 

Rençberin mallarını örseletmîyecek, yaktır-
mıyaeak şekle eriştirmesi için bilgi verilmeli
dir. 

En aşağı, tütüncüleri, iki tütün alıcı firma 
ile karşılaştırılmalıdır. 

Müstahsil, iyi muameleye tâbi tutulmalıdır. 
Müstahsil, hiçbir zaman gönlü kırık olarak, 

mallarına gözü yaşlı baktırılmamalıdır. 
ALÎ RIZA KIRSEVER (Çanakkale) ' — 

Yüksek Meclisinizi fazla işgal etmemek için 
mâruzâtımı beş dakika içinde bitireceğim. 

1947 senesinin şaraplık üzümlerini Tekel 17 
kuruştan satın aldığı halde 1948 senesinin mah
sulüne 13 kuruş fiyat takdir etmiştir. Şekerin 
fiyatı bir misline yakın yükselmiş, diğer gıda 
maddeleri üzerinde de pahalılık fazlasiyle de
vam ederken, işçi gündeliklerinde bir noksan
lık yoktur. Buna rağmen şaraplık üzümlerine 
verilen 13 kuruş fiyat ancak maliyet fiyatına 
muadil olduğu için haklı olarak müstahsili telâ
şa düşürmüş ve istikbal için de düşündürmeye 
sebep olmuştur. 

Tüccarlar da tekelin fiyatlarına uyduğu 
için, müstahsil ne pahasına olursa olsun, sat
mak mecburiyetindedir. Çünkü saklanması 
mümkün olmıyan bir meyvadır. 

Sofra üzümleri toptan 30 kuruşa satılırken 
aynı emek ve masrafla meydana gelen şarap 
üzümlerine bu derece dan fiyat takdiri, müs
tahsili ezmekten başka bir netice yermez. 

Arkadaşlar; iyi bakılmış bir dönüm bağdan 
ancak 500 kilo üzüm alınmaktadır. Bunun mas
rafı : Budamasına bir, üç defa çapalanmasma; 
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beş, filiz yaprak tepe almak için iki, üç defa 
kükürt, göztaşı ilaçlamasına üç, üzümlerin top
lanılması ve iskeleye kjdar sevk masrafı üç ki 
mecmuu 13 - 14 günjdej|ğe ihtiyaç vardır. Her 
gündelik üç liradan İesbp edilirse 39 lirayı bu
lur. İlaçlamasına sarjfeİ<felen kükürt, göztaşı, 
kireç masrafları ile fcejçi ücreti, ve vergisini 
ilâve ettiğimiz takdirde (masraf 50 lirayı aşmak
tadır. Bu fiyat karşısında müstahsilin eline ge
çen para kilo başında ijjti kuruştan fazla değil
dir. Halbuki Tekel'ni IJS liraya aldığı 100 kilo 
üzümden istihsal ettiği |arabın miktarı 70 kilo 
olup litresini 80 kuruşa sattığına göre çalışan 
bağcının iki lira kazancına karşı Tekel 30 lira
dan fazla kâr etmek^ecSb. Bunun neticesi müs
tahsili izrar etmekle İalfaaz, servet membaı olan 
bağcılığımızı kökünden f kurutmak demektir. 
Gelecek sene Tekel'ip 4aha insaflı hareket et
mesini temenni ederim; i 

BAŞKAN — Reşittökder 
REŞİT ÖNDER (|TçJsad) — Efendim; ben

deniz Gümrük ve Tel|elp5akanl|ğa Bütçesi mev
zuu üzerinde söz almış f değilim. ilimin tütün 
mevzuunu ilgilendireni bjtzı husus hakkında Sa
yın Bakandan ricalarım (olacaktır. Tokad îli ve 
bu ile bağlı ve munhşsı#an tütüncülükle iştigal 
eden Niksar, Erbaa ^e Taşova ilceLerinde inşa
atı yapılmakta olan [işletme ve bakım evleri 
vardır. Gerek tütüncülüğün inkişafı ve gerekse 
sosyal hizmetler bakımımdan bu tesisler mem
leket için çok hayırlı veı faydalı olacaktır. 

Bu işletmenin inşaatları biter bitmez başla
tılması için bir defa c|ahJR Yüksek Huzurunuzda 
Sayın Tekel Bakanımjtzdİftn bu cihetleri rica et
meyi lüzumlu addettim." Sizi rahatsız ettiğim 
için özür dilerim. Mâpoıfcat mı bundan ibarettir. 

BAŞKAN - Rıza Isıtan. 
RIZA ISITAN (Sİm*un) — Saym arkadaş

larım ; mühim bir d<j>vii! ve gelir kaynağımız 
olan tütünlerimizin bjüti|n dünyadaki şöhreti
nin bugüne kadar mjıhfiaza edilmesi sebebini 
ben topraklarımızın İusjusiyetinde ve çiftçimi
zin müstesna kabiliyeflirije bulmaktayım. 

Eğer böyle olmasaj icji bugüne kadar bunun 
devam etmemesi lâzınigeijirdi. 

Şimdi size arzedeceğipfi bir müşahede bunun 
böyle olduğunu gösterecek mahiyettedir. 

Geçen sene tütün piyasasının açıldığı sırada 
dairei intihabiye arkadaşlarımla beraber Çar
şamba'da bulunuyordiımp Şu tütünün alınıp sa-
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tıldığı yerde biz de bir tetkik yapalım diye ora
ya kadar gitmiştik. Arkadaşlar, bize ambar di-
ye gösterilen y«r ne idi biliyor musunuz? Bele
diyenin yağmurlu günlerde halkın altında sığın
ması için yaptırdığı sadece üstü kapalı dört ta
rafı açık bulunan bir sundurma idi alâkalılar
dan sordum. Bu memlekette ambar yoktur. Biz 
burayı ambar ittihaz ettik. Çiftçi tütününü, bu
raya indirir, buraya depo edilir, burada satılır, 
dediler. 

Hakikaten vaziyet feci idi. Yağmurlu bir 
gündü, bütün tütünler bozulmak tehlikesi ile 
karşı karşıya idi. Maalesef yapılacak başka bir 
şeyde yoktu. 

Tütün çok hassas bir mahsuldür, öyle şura
da burada bulundurulamaz. Hararet ve rutubet
ten müteessir olur. Nasıl olurda bu mahsulü 
böyle bir yerde muhafaza edebiliriz? Bu mevzu, 
Samsun, Urfa ve Alaçam'da da tetkik ettim. 
Samsun ve Bafra'daki ambarlar kifayetsizdir, 
Alaçam ve Çarşamba'da ise maalesef hiç ambar 
bulunmadığını esefle gördüm. 

Şimdi sayın Bakandan rica ediyorum; Sam
sun gibi yalnız Türkiye'nin değil, bütün dünya
nın en nefis tütünlerini yetiştiren bu mıntaka-
da böyle olursa acaba diğer bölgelerde vaziyet 
nasıldır? Ve kendilerinden soruyorum bu Sam
sun, Bafra, Alaçam, Çarşamba'nın ambar ve 
bakım evi meseleleri ne vakit halledilecektir? 

Söz almışken ufak bir ricada daha buluna
cağım, o da şudur: Samsun işçi memleketidir, 
burada inhisarın kalabalık bir işçi kütlesi mev
cuttur ve buna mukabil ancak 50 kişilik bir ço
cuk yuvası vardır, bu yuva maalesef Samsun'un 
ihtiyacını karşılıyamamakta, sabahtan akşama 
kadar iş yerlerinde çalışan zavallı işçilerimizin 
- zavallılığı burada bakımsızlık mânasına kulla
nıyorum - çocukları dışarda, sokaklarda kal
maktadırlar. Bu bakım evinin genişletilmesi za
rureti vardır. Sayın Bakandan tekrar rica edi
yorum, bunu genişletsinler va bunun müjdesi
ni de bugün buradan versinler. 

BAŞKAN — Faik Kurdoğlu. 
FAÎK KURDOĞLU (Manisa) — Efendim, 

ben Bakanlığın raportörüyüm. Fakat lütuf-
kâr müsamahanıza dayanarak bu sıfatımı şimdi 
kullanmıyacağım ve beş dakikayı geçmemek 
üzere bâzı esas fikirlerimi arzedeceğim. 

BAŞKAN — Komisyon adına mı? 
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I FAÎK KURDOĞLU (Manisa) — Hayır, 
i şahsım namına. 
S Arkadaşlar Fon Flügee ismindeki bir Al-
l manın sekiz sene evvel neşrettiği altı ciltlik 
' bir kitap vardır. Bu kitabın birgün Türkçeye 
| tercüme edilmesini gönül çok arzu etmektedir. 
' Bu kitabın üzüme ait kısmında (eğer Türkiye'-
i nin hiçbir mahsulü olmasaydı her tarafında 

yetişen üzümleri, şeker nispeti itibariyle dün
yanın en müreffeh memleketlerinden birisi ol
ması için kâfi idi). Bu zatın şarap ve üzüm 
hakkındaki kitabının bu kısmının, üzüm ve 
tütün sahasının bir milletvekili olan Bakanca, 
bu güzide arkadaşımızca tetkik ettirilmesini 
bilhassa rica ediyorum. 

Hakikaten şarap dâvası birçoklarımızı ve se
çim bölgesini olduğu kadar memleketin heyeti 
umumiyesini de alâkadar eden bir mevzudur. 
Bunun için bir kanun çıktı, bir de plân ya
pıldı fakat bendeniz bu plânın isabetli olmadı
ğına ve dağınık bâzı arzulan tatmin etmek 
gayreti içinde hedefini kaybetmiş olduğuna ka
niim. Bizim şarap dâvamız bilhassa ihracat 
bakımından, muntazam bir surette ve çok mik
tarda imal edilmedikçe memleket için bir ser
vet membaı olamıyor bizde. Bilhassa muştan-
sıllardan dinleyiniz; hakikaten büyük olan 
üzümcülerin şikâyet ve dertlerinin en esaslı 
hal çaresi budur. Kıymetli Bakandan bu mev
zu üzerinde ehemmiyetle durmasını ve en böl 
şarap istihsal edilmesi için merkez ve depo fa
aliyetlerini büyük istihsal merkezleri ve bilhas
sa teksif yolunda plânını tashih etmesini te
menni ediyorum. 

Şimdi tütün kısmına geçiyorum; çok kıy
metli arkadaşımız Nuri özsan bu tütüncülüğün 
dram mı, facia mı diyeyim bir köşesini açtılar, 
Ben kıymetli Vekilin şu dakikada önünde görmek
te olduğum, tütüncüler toplantısına ait zabıtlardan 
anlıyorum ki, kendileri de bu mevzuu tetkik et
mişlerdir. veya etmektedirler. Kendileri, ken
di seçim bölgelerinde ben de kendi seçim bölgemde 
müstahsılları günlerce dinledik. Hakikaten bâ
zı alıcılar vâkıdır, doğrudur. Vaktiyle 1926 
senesinde Atina'da toplanan Balkanlararası 
Tütüncüler Kongresine gönderilmiş, merhum 
Mustafa Şeref zamanında gönderilmiş, 3 Ni
sanda tercüme edilmiş bir kitap mevcuttur. Kıy
metli Bakanımın tütün konusu ve muhat olduğu 
meseleler için bunu tetkik buyurmasını Hoa 
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«derim. Bunlar bu kitapta izaha çalışılmıştır. 
'Tütünlerimizin istihsal bakımından vasfı mı, 
miktara mı, her ikisine mi gideceğiz? Tesbit 
etmeliyiz. Şark vilâyetlerinin kızıl tütünleri, 
yani virjinya nevi bakımından tetkika değeri 
vardır. Sigar tütünleri bakımından keza bun
lar arasında kızıl tütün âdını verdiğimiz virjin
ya ve sigar tütünleri için bu vilâyetlerde elve
rişli sahalar bulunduğu muhakkaktır. 

Beyhude yere çalışmalarımızı yalnız yerleş
miş teamüllerle mücadeleye hasretmek gibi 
gayri ticari bir yola sapmaktansa bu sahalarda 
o da virjinya ve sigar tütünlerini tamim için 
faaliyet göstermeliyiz. Bu sayede Şarka bir al
tın madeni kazandırmış olacağımıza eminim. 
Şimdiye kadar Türk Tütünü dediğimiz tütünleri 
yetiştirdiğimiz yerlerde bu yeni çeşitlerin okimi 
birçok sebeplerle mümkün olamaz, daha uzak 
yerlerde yani Şarkta ekilir. 

ikincisi; İnhisarın, kendi kanunu ile deruh-
de ettiği vazifeleri, maatteessüf, Nuri Beyin an
lattığı gibi, tamamen ifa edememiş olduğunu 
itiraf etmemiz lâzımdır. 

Netekim bir arkadaşım da bir ambar ihti
yacından bahsetti. İzmit'teki Tütün Enstitüsü
nün mmtaka alanındaki tütün mmtakalarmda-
ki durum ve hastalıkları tetkik edecek olan 
memurunun Samsun veya Trabzon'daki tarlayı 
hangi teleskopla tetkik edeceğini size sorarım. 
Bu müesseseyi bu halden kurtarmalıdır ve Türk 
Tütünleri ki, ihracatımızın takriben 1/3 ünu 
bulmaktadır, merkez en iyi nev'in 3/4 veren bîr 
mıntakaya nakledilmelidir. İmal bakımından* 
sigara ambalajlarımız senelerden beri tahavvül-
ler arzetmekte ve gayri ticari safhalar arzet-
mektedir. Gazetelerde okuduğumuza göre am
balajları yine değişecek miş. Kemal denilen dün
yada en çok satılan Amerikan sigarası seneler
dir aynı ambalajı taşır, milyonlarca satılır fakat 
bunlar hayat üzerindeki devenin yularını takma
yı veya bir sürre devesine benzetmeyi düşünme
mişlerdir. Fakat bize bakarsanız 10 senede belki 
10 defa değiştirmeye kalktık. Bir Rus ressamı
nın zevkine kadar her şekle yer verdik. Buna 
bir son vermelidir. İmal meselesi başlı başına 
bir mevzu teşkil eder. 

Arkadaşımızın ifade ettiği Okşın — Kapan 
usulünü on senedir tetkik etmekteyiz, fakat tü
tüncülerle aramızda bâzı noktai nazar ihtilâf
ları vardır. Bakanlık da bunu tetkik etmek-
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tedir, Şu anda Vekilin #nünde görmekte oldu
ğum etüdler de arkadaşımın tafsilâtını arzettiği 
etüdlerdir. Bununla Vek^in de dikkatle meşgul 
olduğunu memnuniyet le }görüyorum. 

Tütüncüler Bankası ^kurulmalıdır. Ticaret 
Bankası mevcudun 23 mflyon olduğunu söyledi, 
28 küsur milyondur.'. îktjparayı elde tutmamalı, 
idaresinde müstahsilin ^âkim olacağı bir ban
kayı hemen kurmak içirt kullanılmalıdır. Bu 
banka kurulduktan sonra kapan usulüne mi gi
dilecek, kooperatife ııi jgidilecek nasıl yapıla
caksa ona göre harek ît istikameti verilmelidir. 
Kapan usulü Ege mır tabası hariç fiilen birçok 
tütün sahalarımızda tatbik edilmektedir. Tütün 
mmtakalarımız itibariyim Eğenin dâvası en ağır 
kısımları ihtiva eder. $u bankayı bir an evvel te
sis etmekle bu dâvanın îhalline en ziyade yak
laşmış olacağız. Kıynietli arkadaşımızın buna 
muvaffak olmasını dilerim. 

HÜSEYİN ULOSOY \ (Niğde) — Efendim; 
Niğde mmtakasmda §ar$p imalâtı tam istedi
ğimize uygun olarak hulusi âmiller tarafından 
ciddî olarak ele alınmıştır. Yalnız bunlar ga
yet küçük sermayeli mCjteşebbislerdir, teknik 
eleman kullanamıyorlar. Sayın Tekel Bakanın
dan ricam şudur: Hiç olmazsa imal mevsimlerin
de olsun orada küçük bit teknik ekip bulundur
mak ve bunlar marifetiyle rehberlik yapmak 
mijmkün müdür, değil midir? • 

İkincisi de; bu hususa âmiller gene az ser
mayeli müteşebbisler dif, Zirat Bankasından 
başka bir banka şubesi bulunmadığı için kredi 
bakımından müşkül c urtımdadırlar. Bu bakım
dan da sayın Bakanı:x [kıymetli yardımlarını 
beklerim. 

3 ncüsü; her kav $,çtfkça, huslcsi âmiller, bu 
kav muhtevasının piyasaca arzı mümkün mü de
ğil mi diye kalite bantlından tetkiki şüphesiz 
isabetli bir tedbirdir. \ Yalnız her kav açıldıkça 
bundan alınan nümunelejf Gazianteb'e gönderil
mektedir, ve oradan rıp<îr geldikten sonra piya
saya arzedilebilmektedirj. Halbuki bu numune
ler oraya kadar gide'kAı yollarda bozulmakta 
ve menfi raporlar verilatesine sebep olmakta ve 
ayrıca birtakım gecikmeler olmaktadır. Binaen
aleyh Niğde'de küçük jbir lâboratuvar teşkil 
edilerek bu numuneleri^ muayenesinin mahal
linde yapılması mümkfûalmü, değil midir? Buııu-
da rica ediyorum. 

8)9 
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ABDÜLADİKR KALAV (Mardin) — Sayın 

arkadaşlar; malûmdur ki, kibritlerimiz için 
hariçten külliyetli kavak ağacı ithal etmekte ve 
bunun için de bir hayli döviz vermekteyiz. Hal
buki yapılan tekiklere göre Mardin kavakları 
bu işe elverişlidir ve kibrit çöpünün bu mmta-
kada yapılması mümkündür. Verdiğimiz döviz 
nazarı itibara alınırsa ve nakil dolayısiyle ma
liyete tesir edeceği miktar ehemmiyetle müta
lâası mümkün olan bir kıymet olacağı aşikâr
dır; bu mıntakada bir fabrikanın kurulması, ge
rek iktisadiyatımız ve gerek doğu illerinin kal
kınması bakımından lüzumludur. Bu hususun 
bu sene içinde tetkikim sayın Bakandan rica 
ederim. Bir de Mardin'de çıkan ve bilhassa Gors 
mıtakasmda yetişen bir nevi kokulu tütün var
dır. Bu tütün başka mmtakalarda yetişmemek
tedir. Yüksek vasıflı sigara ve puro imaline el
verişlidir, bunun himayesini ve intaş edecek di
ğer mmtakalarda yetişmesi için tedbir alınması
nı ayrıca rica ediyorum. 

FAHRÎ KARAKAYA (Elâzığ) — Aziz ar
kadaşlarım; Tekel İdaresinin ve Tekel Bakanlı
ğının tütün satışlarında nâzım rol oynamasının 
müspet neticelerini işte 1948 yılı satış işinde bü
tün açıklığı ile görmüş ve öğrenmiş bulunuyo
ruz. 

Bu konuda idare ve alâkalı bakanlıklar o 
kadar ileri gitmiştir ki îhsan Yalçın arkada
şım kısaca bahşetti, ben daha etraflı konuş
mak istiyorum. 

Benim ilk söyliyeceğim şudur : 
1946 - 1947 yıllarında Ziraat Bankasının bü

tün müstahsıllara ayırdığı kredi, 60 - 70 milyon 
liradan fazla mühim bir para satın alman tütün 
ler için beklettiği, âtıl vaziyette bulunduğudur. 

Tekel Bakanlığı, Cumhuriyet Hükümetleri 
tütün müstahsılma bundan başka ne yapabilir? 
Ziraat Bankasının 70 milyon lirasını sırf tütün
cülerin menfaati için senelerce âtıl bir halde bek
letti. Sonra, istihsalin tahdit edildiğinden şikâ
yet ettiler. Arkadaşlar, istihsal edilmiş tütün
lerin sarfı için siyasi ve idari birçok teşebbüs
lere geçilmiş, birçok müşküllerle karşılaşılmış, 
neticede satılmasında muvaffakiyet hâsıl olmuş
tur. Fazla istihsal olur ve maazallah bir kriz olur
sa o vakit bütün tütün müstahsıllarımız felâket-
ketlerle karşı karşıya gelmez mi? Onun için 
çok esaslı tetkik neticesi olan bugünkü hare
ketin çok yerinde olduğuna kaniim. 
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Tekel mamullerinin kötü olduğundan bah

sediyorlar. Bu iddiaların üzerinde durmak lâ
zımdır. Ben şahsan kötü mamul görmüyorum, 
bilmiyorum. Eğer bâzı maddelerde varsa bakan
lık, onların üzerinde hassasiyetle dursunlar ve 
dururlar. 

Bir kısım arkadaşlar, şarap imalâthaneleri
nin açıldığından bahsederek bunun hususi te
şebbüse bırakılmasını dilediler, diğer bir kısım 
arkadaşlar da bunun aksine olarak Tekel İda
resinin bu hususta vazife almasını istediler. Bu
nun ortasını nasıl bulacağız bilmiyorum? Yal
nız bizim dairei intihabiyemizde Elâzığ'da böy
le bir şey yoktur, üç sene evvelisine kadar. O 
vakit istanbul, Ankara ve saire gibi yerlerde 
ve bâzı mmtakalarmda üzümün kilosu 25 kuru
şa satılırken bizde beş kuruşa bile alan yoktu, 
elde edilen mahsul heder ve heba olup gidiyor
du. Fakat üç sene evvel bir şarap fabrikası ku
ruldu, göğsümü gererek iftiharla söylüyorum 
ki, bağcılardan üzümün kilosunu 15 kuruştan 
almıştır. Bundan bağcıların fevkalâde yüzleri 
gülmüştür. Bununla beraber, Yüksek Heyetini
zin kabul buyurduğu bir kanunda 10 sene müd
detle ve her seneye 250 000 lira olmak üzere şa
raplık üzüm yetiştirenlere kredi açılmıştır. Da
irei intihabiyemde bağcılık fevkalâde ilerlemiş
tir. Bu gayet güzel bir şeydir. 

Arkaadşlar Tekel maddelerinin fiyatlarının 
yüksek olduğundan bahsettiler. Tekel maddele
rinin tam mânasiyle para getiren kısmı alkollü 
içkiler ve tütündür. Bunlar da mükeyyifattan-
dır. Böyle bir vergi vasıtası bulmuşsak, pahalı 
da olsa milletten almıyor yine millete veriliyor. 
Varidat bütçemizin gelir kısmına ilâve ediliyor. 
Bunda endişe edilecek bir şey yoktur. 

Bir de Sayın Bakandan bir şey öğrenmek is
tiyoruz. Rize vilâyetinde yetişen tütün mahsu
lünün fevkalâde iyi puro sigarası imaline yara
dığını ve gayet iyi evsafta olduğunu işitiyoruz. 
Bu bakımdan Tekel Bakanlığı her hangi bir 
araştırma yapmış mıdır ve teşebbüse geçmş mi
dir? 

Bize bunu izah etmesini rica ederiz. 
BAŞKAN — Nâzım Poroy. 
NAZIM POROY (Tokad) — Arkadaşlar, 

demin buradan Sayın arkadaşımız Hasan Dinç-
er bütün Tekel mamullerinin fena yapıldığını 
söylediler. Bendeniz, alkolle ülfetim olmadığı 
için, şarap, rakı ve saire hakkında bir şey söy-

- 8 4 0 — 
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liyecek değilim. Fakat teessüf ve teessürle 
ortadan kalkmış iki mamulün her kes tarafın
dan arandığını burada ifade etmek isterim 
Onlar da Tekel kolonyası ile gazozudur. Bilmi
yorum, nasıl bir düşünce ile yapılmamaktadır, 
Halbuki kolonya bir temizlik ve sıhhat vasıta
sıdır. 

Memlekette Tekel kolonyası gibi güzel bir 
kolonyayı hiçbir müessese yapmadı maalesef. 

Gozoz ise, en ferah verici ve sıhhate doğru
dan doğruya taallûk eden bir mayi. O da orta
dan kalktı. Ve bu iki madde hakkında zaten 
Tekelin bir inhisar ve imtiyazı yok. Yaptığı i§ 
rekabeti ortadan kaldırmak gayesine matuf de
ğildir. Gayet meşru bir rekabetle herhangi bir 
şahıs gibi bu mamulleri yapmakla bilâkis diğer 
müesseselerin de güzel kolonya ve gazoz yapına^ 
sına hizmet edecektir. Kime sordumsa, ve nen 
rede bunun lâkırdısı açıldı ise herkes bu Tekel 
kolonya ve gazozunu istemektedir. Bunun ih
yası imkânı varsa bunun bilhassa teminini Baka
nımızdan rica ediyorum. (Doğru, doğru sesle
ri). 

BAŞKAN — Sırrı Içöz. 
SIRRI İÇÖZ (Yozgad) — Aziz arkadaşla

rım, Yozgad'm Çekerek Kazası iki nahiyeden 
mürekkeptir. Develidağ, Mamure. Bu kazanın 
köyleri kısmen Zile'den alınmıştır. Mamure 
nahiyesi aşağı yukarı 40 - 45 pare köyden iba
rettir. Bu köyler Zile 'de iken tütün ekerlerdi. 
Halbuki Yozgad'a geçtikten ve Yozgad'da mem
nu mmtâkadan olduğu için şimdi ekemiyorlar. 
Bunların yine eskisi gibi yani Zile'ye bağlı bu
lundukları zamandaki gibi tütün ekmelerine mü* 
saade edilmesinin teminini bilhassa muhterem 
Bakan arkadaşımızdan rica ediyorum, bu bir. 

İkincisi, şimendiferlerle Sivas tarafına doğ
ru giden arkadaşlar bilirler ve her zaman gfc 
rürler. Yozgad'm Karanlıkdere bağları trenle 
gidildiği halde saatlerce sürer. Burada çıkan, 
üzümler heder oluyor, ihracat yapılamıyor, 
Çünkü ambalaja gelmiyor. Ancak mahallinde 
istihlâk ve israf edili.yor. Bunlardan şarap ya
pılabilir mi, yapılamaz mı bu hususun muhte
rem Tahsin Coşkaıı zamanında tecrübe yapıla
mıştı; çok güzel netice alındı, hattâ orada bir 
de imalâthane açıldı. Bu muhit üzümlerinin 
kıymetlenmesi ve hederden vikayesi için Yoz
gad'daki bu imalâthanenin bir fabrika haline if
rağını Bakanlıktan bilhassa rica ediyorum. 
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Orgl. FAHRETTÎBI ALTAY (Burdur) -~ 

Arkadaşlar, küçük biâ  noktayı rica edeceğim. 
Bizim memleketimizde! |jok sevimli fakat yabani 
iki güzel hayvan varch^ Bunun birisi Trakya'da 
Saray kazasının Istii'aıfga dağlarındaki geyikler; 
diğeri Orta Anadoh 'dfc Bozdağdaki yabani ko
yun ve koçlar (mufbn]j dur. Bunların nesilleri 
tükenmek üzeredir. H§ç olmazsa muvakkat bir 
zaman için bu hayvanların avlandırılmaması için 
tedbirler alınmasını ricjı ediyorum. Çünkü bun
lar memleketin süsleridir, ve nesilleri de birkaç 
sene içinde sönüp gi;ni|ve mahkûmdur. Meselâ 
üç sene müddetle bısnl|nn evciliğini menneder-
sek nesilleri kurtulur! vi çoğalır. 

Bu arada diğer aır ayvanlarından sülün, ba-
kasa, hattâ etrafnnızdâi ^ulunan keklikler ve tav
şanlar da azalmaktac ı r | Onun için bunların av
lanmaları da, bunlar c a Jpeklik, sülün nöbetle birer 
sene men edilirse bu iıa^vanlarm çoğalmasına ve
sile olur. Bu sene, 3ÜJJan, gelecek sene duraç, 
öbür sene keklik avcılığa menedilebilir. Bu halde 
av hayvanları nesli çoğalır. Avcıların istifadesi 
de artar, nazarı itibnraj; alınmasını Tekeî Baka
nından bilhassa rica ^d^orum. 

TAHSİN TÜZÜN |Gümüşane) — Gümrük 
ve Tekel mevzuunu g örjjişüyoruz ve bu meyanda 
lüks eşyadan bahs ediliHJiştir, fakat ben birçok 
mevzuata tâbi olan bu i|ten bahsetmiyeceğim. 

Tekele gelince, bası aprkadaşlar tütün mevzuu
nu ele alarak Tekelin i mubayaada halka eziyet 
verildiğini, noksan i iyotla mal alındığını ileri 
sürmektedirler ve ucuz ajldığı malı pahalı satmak
tadır diyorlar. Halbukj hakikat böyle değildir. 
Tekel, müstahsili fiyat (noktasından da himaye 
eder, serbest piyasa karcısında tütünü avanslar 
ve fiyat azlığı halinde ^erek, tütün şirketi vası-
tasiyle, gerek bizzat f iyajt müdahalesiyle köylüyü 
himaye eder ve tütün üsİi ambarlar, binaenaleyh 
bir zarar mevzuu yok;urj, 

Mamulâtm pahalıfyğıj iptidai maddelerin ve 
levazımın fiyat farkındajn ileri gelmektedir. 

Bir de gayrimamu tütünleri denk halinde pa
halı satmanın köylüderi ucuz almaya bir delil 

bit suretle köylünün zarar 
ettiğine işaret edilmektedir, halbuki bir malı ucuz 
alıp pahalı satmak ta telife tâbidir, hiçbir vakit 
müstasılm zararı dem elşf değildir. Mubayaalarda 
köylünün maliyeti gözîtipr ve o günkü piyasa gö
zetilerek yapılmaktadır, (Tekelin memleket harici 
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satışı bâzan kâr ve bâzan da zarar edebilir, bu, 
müstahsili alâkalandırmamak icabeder. 

Netice Tekel, müstahsili himaye etmektedir, 
Tekelin sigara mamulâtında iyilik iddiası yok
tur, makinalar eskidir, memleket dâhilinde bu 
makinaları tazelemek mümkün olamamaktadır. 
Bunlar hariçten temin edildiğine göre, bugünkü 
şartlar altında kolayca olmuyor. îpin ucu elimiz
de değildir, ve hu suretle yıpranmış olan maki
nalar tabiidir ki, iyi imalât yapamaz vaziyettedir. 

BÜTÇE KMÎOSYONU ADINA ÎHSAN HÂ-
MİT TÎGREL (Diyarbakır) — Huhterem arka
daşlarım, söz almış olan kıymetli arkadaşlarımın 
mütalâaları üzerinde ayrı ayrı durmak istemiyo
rum. Yalnız bir iki nokta vardır ki, aydınlanıl-
masında fayda vardır. Bilhassa muhalefet parti
si arkadaşlarımın tetkiklerine kısaca, beş daki
kayı geçmemek üzere dokunmak istiyorum. 

Nuri özsan arkadaşımın tütün mahsûlünün 
geçen sene artmış olduğundan memnuniyetini ve 
bu sene 30 bin ton eksilmiş olmasından dolayı 
da teessürünü ifade ettiler. Efendim, bu mesele 
tktisadi "Devlet Teşekküllerinde umumi heyette ko
nuşulurken kendileri de orada âza bulunuyorlar, 
geçen sene Hükümet niçin fazla zer'e meydan 
verdin diye tenkit ve muaheze ettik ve şu neti
ceye vardık ki, memleketteki Türk tütünlerinde 
esas olarak kalite mevzuu bahsolmalıdır. Yoksa 
geçen sene olduğu gibi fena bir duruma düşmek 
akibeti hâsıl olur. Hükümet bunu tetkik etsin ve 
mümkünse tütün ekimini tahdit etsin neticesine 
vardık.. Şimdi de aksi iddia ediliyor. Faik Kurd-
oğlu arkadaşımın dediği gibi hakikaten üzerinde 
ehemmiyetle durulacak bir meseledir. Ama bu 
meseleyi ele alarak Hükümet yanlış hareket et
miş diye muaheze etmek doğru değildir. 

Bir de, iki de bir ve bilhassa bütçe heyeti 
umumiyesi konuşulurken, Hüküm-et tekel madde
lerine mütemadiyen zam yapıyor sözleri defaatle 
geçti. 

Arkadaşlar; tekelin mamullerinden zam gör
müş olan yalnız rakı 50 kuruş ve biraya 
da beş kuruş ilâvesinden ibarettir Biz, 
bunun iyi mi, fena mı olduğunu Bütçe 
Komisyonunda uzun boylu münakaşa ettik ve fay
dasının galip geldiğini anladık. Bu suretle ra
kı sarfiyatı azalsa dâhi varidatın aşağı yukarı 
ayarı olacağı neticesine vardık. 

Çaya hakikaten bir zam yapılması teklif edil
mişti. O da şu suretle; kilosu 12 liraya satılmak-

1.1949 0 : 1 
ta olan çay kaldırılıyor, onun yerine kilosu 20 
lira olan bir çay nev'i ihdas ediliyordu. Büt
çe Komisyonu bunu doğru bulmamıştır. Kilosu 
12 ve 16 liralık çayı ipka etmiş ve onun ha
ricinde lüks olmak üzere bir nevi çay nev'i da
ha ihdasını kabul etmiştir. Bunu kaydetmekte 
fayda bulurum. 

Tuz meselesi hakkında arkadaşımızın ten-
kidleri yerindedir. Rayorumuzda bunun üze
rinde uzun uzun durulmuştur. Bâzı yerlerde 5 
kuruş bâzı yerlerde 45 kuruşa tuz satılmakta
dır. Gerçi tuz satışı serbesttir ama, Tekelin mü
nakale durumlarını da göz önünde bulundura
rak bunun satışını tanzim etmesi hakikaten 
doğrudur. 

Hasan Dinçer arkadaşımız Bakanlığın lü
zumsuzluğundan bahsettiler; aynı mütalâayı 
Nuri özsan arkadaşımız da ileri sürdü. Bu fikir 
hakikaten şayanı tetkiktir. Bütçe Komisyonun
da ben de bu mütalâada bulunanlardanım. Yal
nız bir şartla: Tekel İdaresini İktisadi Dev
let Teşekkülleri manzumesine sokmakla. Gerek 
murakabe ve gerek bunların hesaplarının tan
zimi bakımından bunda zaruret vardır. Vakit 
müsait olmadığı için etraflıca heyeti âliyenize 
mâruzâtta bulunamıyacağım. Yalnız bunu kı
saca belirtmeyi faydalı buldum. 

Hasan Dinçer arkadaşımız bir noktayı yan
lış hesap etmişler. Tâli Komisyon raporuna is
tinaden diyorlar ki, satış şubeleri ilga edilirse 
Hükümet 12 milyon lira kazanır. 

Arkadaşlar, hakikat hiç de Öyle değildir. 
Tâli Komisyonun raporunda bir rakam hatası 
vardır. Şimdi arzedeceğim. Tekelin 503 satış 
şubesi vardır. Bunun yarısı satış işlerinden baş
ka birçok işlerle meşgul olmaktadır: Tütün 
ziraatin kanuni muamelesini yapar. Yaprak 
tütünlerini, üzüm, incir, anason gibi tekel 
maddelerini mubayaa eder, deneme şarap evle
rini işletir, hususi şarap evlerinin imalâtını 
murakabe ve tanzim eder. bâzı yerlerde de tuz 
satışını elinde tutar. 

Bütün bu işlerle meşgul olan 250 - 260 şube 
vardır ki, bunları ortadan kaldırmaya imkân 
yoktur. Yalnız satışla meşgul olan teşkilâtın 
masrafı; memur ve müstahdemin ve sair masra
fının tutarı takriben 1 milyon 600 küsur bin 
liradır. Bu 1 milyon 600 küsur bin liradan 12 
milyon lira nasıl bir tasarruf edilir? Benim buna 
aklım ermedi! 
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Arkadaşlar tenkidlerini yaparlarken bu şe 

kilde konuşmaları doğru değildir. Bu uzuıii 
boylu tetkika bile ihtiyaç hissettirmez; rapor-
da da izahat vardır, görüyoruz ki, raporu bifo 
okumadan huzurunuza gelmiş bulunuyorlar, bu 
mı belirtmekte fayda mülâhaza ediyorum, mâ 
ruzatım bundan ibarettir. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI Dr. FAZILI 
ŞEREFETTÎN BÜRGE (Kocaeli) - Sayın ar 
kadaşlarım; sözlerime başlamadan evvel, bizi 
irşatlariyle tenvir eden Bütçe Komisyonundaki 
arkadaşlara, sayın Raportöre ve burada konu 
şarak bize direktifler veren bütün arkadaşları 
ma teşekkür etmek isterim. 

Evvelâ; sayın Nuri özsan arkadaşımın su 
ali erine cevap vermek istiyorum. 

Kendileri Gümrük ve Tekel Bakanlığım^ 
bir birine münasebeti olmıyan iki teşkilât oldu 
ğunu ifade buyurdular. îki Genel Müdürlükten 
müteşekkil bu Bakanlığın kaldırılarak, birinirı 
Maliyeye, diğerinin de İktisadi Devlet Teşekkü-
İÜ haline getirilmesini istediler. Raportör arka
daşım bu hususta kendilerine cevap verdiler 
Yalnız, şunu arzedeyim ki; bu Bakanlığın, büt
çeye tahmil ettiği masraf; Hususi kalem, Müs 
teşar ve saire, dahil olmak üzere, 52 200 liradan 
ibarettir. Fakat buna rağmen ben bu Bakanh 
ğın kalması veya kaldırılması hususunda hiçbir 
iddiada bulunmıyacağım. Hakikaten iş tetkika 
şayandır. Devlet bir plân yapmaktadır, bunun 
için mütehassıslar getiriyor, Marshall plânın 
dan faydalanarak ve masrafı kendileri tarafın
dan verilmek üzere bir idare ve bir işletmecilik 
mütehassısının getirilmesini biz de istemiş bulu 
nuyoruz. 

Bundan başka bir seneden beri, sayın selef
lerim zamanında başlamış bir tahkiki, Üniver-
sito profesörlerinden îsac ve Neumark yapmak
tadırlar. Bunlardan alacağımız neticeleri Hükü
met tabiatiyle yerine getirir. 

Yine Nuri özsan arkadaşım müspet ve şuur
lu bir gümrük politikasının lüzumundan bahset 
tiler. Gümrük mevzuatının bugünkü ihtiyaçlara 
cevap vermediğini belirttiler. Sen kendisiyle ta 
mamiyle beraberim. Bu iş Refik Saydam zama
nından beri ele alınmış, çalışmalara başlanmış 
tır. Fakat işin güçlüğü, beynelmilel mevzuatın 
devamlı surette değişmesi yüzündsn Tarife Ka
nununun tetkikleri bir türlü ikmal edilememiş 
tir. Fakat sayın arkadaşım Mahmut Nedim'in 

.1949 0 : 1 
bu işi ehemmiyetle! ete alarak Meclise sevket-
mek üzere olduğuna jnkretmeliyim. Arkadaşım 

'lüks eşyadan" bahsitt||er. 
Nitekim Gümrüt İTarife Kanununun tadili 

hususunda yapılımı | Çalışmalarımız vardır. Bu 
işte zaruri ihtiyaçlıtra| cevap verecek maddele
rin ve bundan baskı ^eniş marjı olan bâzı güm
rük maddelerinin, €saa Tarife Kanununun çık
masını beklemeden taciller şevki kararındayız. 

Gümrük muhafaza (teşkilâtına gelince : De
mokrat Parti Sözcü m (arkadaşım, beklenen ran
dımanın alınamadığın^ ileri memleketlerden ör
nek alarak esaslı bir tŞtkika tâbi tutulması lâ-
zımgeldiğini söylediler^ 

Fakat, bugün iç n |bu mevcut teşkilâtın bir
den bire kaldırılman j?e yerine yepyeni esasla
ra tâbi tutulan bir teşkilât ikamesi kolay bir şey 
değildir. 

Şunu hemen ilâve ebeyim ki, Gümrük ve Te
kel Bakanlığı yalnıp igümrük muhafazası ile 
meşgul olmamaktadır.! Cenup hudutlarımızda 
hudut muhafızlığı tizş verilmiştir. Sayın sele
fim de bu işle meşg;uİ| olmuştur. Bu teşkilâtı 
yeni bir şekle sokmak! için çalışmalara başla
mıştır. Askerî teşk: lâi olması dolayısiyle tzmir 
ve Akdeniz sahasınd an[başlamak üzere bu teşki
lâtın bir kısmını ya\aş|yavaş kaldırıp bunun ye
rine sivil teşkilât idamesi düşünülmüştü ve 
teşebbüse de geçilmiştir. Fakat dünya durumu, 
coğrafi vaziyet, kaçakçılık ve saire dolayısiyle 
bu teşebbüsün müspeti bir neticeye isali müm
kün olamamıştır. 

Binaenaleyh, şuna cjta arzetmek istiyorum ki, 
bu işi yaparken, biz ya|nız kendi kendimize dü
şünecek bir vaziyeti ;e Ûeğiliz. Fevkalâde şart
lar, askerî mahzurlarıjjda göz önünde tutmak 
mecburiyetindeyiz. Djjger taraftan Cenup hu
dudunun tamaraiyle bî^e-bırakılması ve aynı za
manda hudut muhadızllğı vazifesini de görme
miz, bu teşebbüsleri talŞakkuk ettirmekten şimdi
lik bizi menetmektedir.1 [ Yalnız bu teşkilâtın mo
torlu vasıtalarla takviyesi hususunda çalışmala
rımız vardır. Nitekim jbu sene bütçede, deniz ve 
kara vasıtaları için liizıjagelen tahsisatı da aldık. 
Bununla bilhassa* bu sahaları takviye edeceğiz. 
Diğer taraftan Cenup , hudutlarında da hudut 
muhafızlığının tamaıaijfle bize bırakılmaması ve 
bize yardım edilmesi içi£ gerek İçişleri Bakanlığı 
ve gerek Millî Savun mi Bakanlığı ile iş birliği 
yapmak kararındayız, 
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Sayın Nuri Özsan arkadaşımız, Tekel Hazi

neye varidat temin edici olduğu kadar, millî 
serveti de değerlendirmek mevkiindedir buyur
dular. Hakikaten Tekelin vazifesi de budur. 
Fakat hâdiseleri bir tek zaviyeden rüyet et
mek ve yalnız maliyeye varidat temin etmekle 
övünüyor, demek doğru değildir. Biz hakikaten 
bir taraftan maliyeye varidat temin ederken, 
diğer taraftan da müstahsili korumak için eli
mizden gelen gayreti de sarfediyoruz. Eğer siz
leri yormazsam, rakamlarla bunu Yüksek Hey
etinize arzedebilirim. Şukad arını söyliyeyim ki ; 
müstahsıldan alınan % 5 1er sırf müstahsili ko
rumak maksadiyle kullanılmaktadır. 

Arkadaşlar, bu % 5 lerle şimdiye kadar ni
çin bir müessese kurmadığıma gelince sebebi 
elimizdeki fonun bu müesseseyi kurmaya kâfi 
olmadığından mütevellittir. Bunu dün Ticaret 
Bakanı arkadaşım da Yüksek Heyetinize ar-
zetmiştir. Bu toplanan paralar, bu senenin sa
tışları ile birlikte 28 milyon lirayı bulacaktır. 
Bundan sonra bu müessese kooperatif mi olacak, 
banka mı olacak veyahut bir müessese haline mi 
getirilecek Meselesi burada halledilecek bir iş 
değildir. Bunun için Ticaret Bakanı arkadaşı
mın ve diğer bu işle ihtisası olan arkadaşlarımın. 
fikir ve mütalâalarını alarak bu işi halledeceğiz. 
Bu işin şimdiye kadar yapılmaması meselesine 
gelince; CemilJBarlas arkadaşımın işaret ettiği 
gibi bu toplanan paralar; müstahsıla yardım 
edilmekte ve destekleme için kullanılmaktadır. 
Bununla elde edilen kâr yine müstahsil hesa
bında durmaktadır. Tütüncülüğümüzün yapıcı 
bir politika ile halledilmesi lâzımdır. 

Bâzı arkadaşlarımın söylediği gibi biz yalnız 
fazla' tütün ekmekle, fazla kâr sağlamakla ve 
kendi tabirleriyle, müstahsıla zarar vermekle 
vazifeli değiliz, bilâkis müstahsıla birçok fay
dalar temin ediyoruz. Bu senenin tütün piya
saları meydandadır. Gerek Milletvekilleri arka
daşlarımdan olsun, müstahsil bölgelerindeki 
zürradan olsun daima memnun olduklarını bil
diri mahiyette haberler alınmaktadır. Eğe ve 
son Samsun piyasası bunun • şahididir. Tekrar 
ediyorum rakam vermekte, sizi rahatsız etme
mek için, çekmiyorum. Arkadaşlarım isterlerse 
gösterebilirim. Geçen seneye nispetle bu seneki 
fiyat yüksektir ve müstahsil memnundur. 

Sonra, rekolte fazlalığı karşısında şaşırıp 
kaldığımızı, ne yapacağımızı bilemediğimizi söy-
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lediler. Evet geçen sene böyle bir rekolte fazla
lığı ve dış memleketlerle ticaretimizi tanzim 
edememiz yüzünden böyle bir sıkıntıya mâruz 
kalmıştık. Fakat şunu şükranla arzedeyim ki, 
bu sene vaziyet böyle değildir. 

Arkadaşlarım dış piyasalarda Türk tütünü
nün, unutulduğunu ve bunun yerine Virjinya tü
tününün kaim olduğunu söylediler; bu bizim 
hatamız değildir. 7 senelik bir harb devresinde 
bizim en büyük alıcımız olan Almanya ve di
ğer Avrupa piyasaları kapandı. Son zamanlarda 
bu piyasalarla münasebete girdik; nitekim İn
giltere piyasassma yeniden ve mühim miktarda 
tütün satışı yaptık. Almanya'nın Garp işgal 
bölgesinden gelen bir heyet, 10 milyon dolar
lık bir mubayaa işine de giriştiler. Bugüne ka
dar bunlar 8 buçuk milyon dolarlık da muba
yaa yapmış bulunuyorlar. Demek ki bu işte bi
zim hatamız yoktur. 

Sonra bir arkadaşımız Avrupada muhtelif 
yerlerde seyahattedir. Arkadaşlarımın bütün 
söylediği şeyleri biz nazarı dikkate alarak bir 
program dâhilinde dış satışları temin etmekle 
mütemadiyen uğraşmaktayız. Almanların bu 
mubayaasından başka İngilizlerle ve sonra da 
Fransa ile bir anlaşma yapılmıştır. Fransa'da da 
çoktan beri Türk tütünü piyasası kapanmıştır, 
bu sene 1,5 milyon kiloluk tütün almak üzere ve 
şimdilik 570 bin kilosu gönderilmek için muka
vele imzalanmıştır. Bu tütünler derhal Fransa'
ya gidecek, ikinci parti de sonradan gönderile
cektir. Yine gelen bir Alman heyeti Haziran 
için yeniden tütün alacaktır. Şimdi biz bu yeni 
talepleri temin etmeye gayret ediyoruz. 

Tütün ziraatinin tahdidi meselesine gelince; 
bâzı arkadaşlar hakikaten birbirine zıt fikir
ler ileri sürdüler. Biz tütün ziraatini tahdit et
mek yani fazla genişletmemeyi düşünüyoruz. 
Fakat btaim düşüneceklerimize hâkim olan iyi 
vasıfta tütün yetiştirilmesidir. Bunun için dene
meler yapılıyor. Arkadaşların istihfafla bahset
tikleri Maltepe Deneme İstasyonu bu işleri ga
yet güzel yapmaktadır. Muhtelif bölgelerden 
alman topraklar tahlil ediliyor ve köylerde ve 
bölgelerde ekim için bu tetkiklerin neticelerinde 
tohum dağıtımı yapılmaktadır. Binaenaleyh bu 
müessese çalışmaları ilmîdir, rastgele değildir. 
Yalnız şu noktada hakları olabilir; bunun gibi 
bir iki müessesenin daha yapılması lâzımdır. 
Şunu da ilâve edeyim ki ; Maltepe Tütün Mü-
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essesesi; Şark Bölgesi müstesna olmak üzere 
bölgelerden getirilen tütünlerin cinslerinin tet
kiki için kifayet etmektedir, îlerde bilhissa" 
Şarkta böyle bir enstitü meydana getirilmesinin 
faydalı olacağını düşünmekteyim. 

Biz tütün için ihraç politikası gütmüyoruz» 
müşteri bulma politikasını takip ediyoruz. Bina
enaleyh tütün ihraç edeceğiz diye mahsulü müs
tahsilin elinden vurmayı ve harice satmayı dü
şünmüyoruz. Bu hareketimizin samimiliğini su
da ispat eder ki, hariçten gelen alıcılara, evve
lâ tüccarlarla temas ediniz, noksanınız kalırsa 
Tekel bunu size temin eder, diyoruz. Arzettiğim 
gibi biz, tütünlerimizi doğrudan doğruya dışa
rıya satma politikasiyle değil, müşteri bulma 
işiyle meşgulüz. 

Bundan sonra yine Tekel dış piyasaya kötü 
sigaraları sürüyor buyurdular. Bizim muhtelif 
Avrupa memleketleriyle vâki olan anlaşmaları
mız ve son zamanlarda yeni yeni kurduğumuz 
şirketler vardır. Bunlardan birisi İsviçre'de ku
rulmuş ve faaliyete geçmiştir. 

Belki arkadaşlarım eski bir teşebbüsün fena 
hâtırasının tesiri altında kalarak söylemişlerdir, 
vaktiyle Mısır'da bu şekilde bir hareket yapıl
mış ve fakat muvaffak olunamamıştı, belki bu 
fena hâtıranın neticesi olarak endişelerini ileri 
sürmüşlerdir. 

Hariçte kurduğumuz şirketlerle satışa arze-
dilen sigaralarımızın, arzu buyuran arkadaşla» 
ra, numunelerini gösterebiliriz, gerek nefaset ba
kımından ve gerekse ambalaj bakımından çok 
üstün vajsıftadır. Aleyhimize kötü bir propagan
da yapacak şekilde satışlarımız yoktur. Bundan 
dolayıdır ki, son zamanlarda yeni yeni talepler* 
karşısında kalıyoruz. 

Bu anlaşmaları yaptıktan sonra Türk tütün
leri, arkadaşlarımın dedikleri gibi, sigara ola
rak Avrupa memleketlerinde revaç bulacaktır, 

Tütün zürrama kolaylık göstermediğimizi 
ve daima Bakanlığın tütünün ucuza mal edil
mesi hususunda tamim yaptığımızı ileri sürü
yorlar. 

Arkadaşlar, böyle bir tamim yapılmamıştır. 
Yıânız arkadaşım sayın Emin Erişirgil zamanınât 
tütünün nasıl denkleneceğini, nasıl toplanacağı
nı, izah eder mahiyette bir broşür gönderilmiş
tir, ondan başka geçen sene belki çiftçinin bil
memesi ve fenne, usule uygun olmaması yüzün
den içinde bulunan bâzı mevaddı ecnebiye do-
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I layısiyle tütün belki rajEİa yakılmıştır. Nitekim 

biz bunları nazarı dikkate alarak Düzce'de yap
tığımız tetkikler neticesinde zürraa fena mua
mele yaptıkları anlaş ıla|ı dört memurun yerleri
ni değiştirdik. Zannediyorum ki arkadaşlar bu 
sene böyle şikâyetler ^htbyacak demiyeyim, fakat 
çok az olacaktır, tedbir jalmış bulunuyoruz. 

Tekel idaresi; bir arkadaşımızın söylediği gibi, 
müstahsilin omuzuna bafearak milyonlar kazanan 
bir müessese değildir. ^Bilâkis bu memlekette tütü
nün vasıflarını düzelmek için çalıştığı gibi, dıg 
piyasalarda Türk tütiinİnün revacını temin et
mek için elinden gelen gayreti sarf etmekten bir 
an hali kalmamıştır. 

Depo kifayetsizliğnej gelince; bu doğrudur 
arkadaşlar. Elimizde bit plân vardır. Bu plân 
mucibince bu sene binçoŞ yerlerde tütün depoları 
inşa edilmiştir. Tokad (Milletvekili arkadaşımın 
da ifade buyurdukları ^ibi; Tokad ilçelerindeki 
bu depolarm bir kısminin inşası bitmiş, bir kıs
mının arsaları alınmışjtırj bir kısmının da istimlâk 
muamelesi için lâzımjjelin teşebbüslere geçilmiş
tir. Binaenaleyh depo htl|usunda elimizdeki prog
ram dairesinde çalışıyorfu:.. Şunu da söyliyeyim 
ki; Tekelin müstahsil aleyhine şayia çıkarması.. 
Vâki değildir. 

NÜBÎ ÖZSAN Ç^ujğa) — Tekel değü, diğer 
tüccarlar. 

GÜMRÜK VE TE|KİL 
ŞERAFETTÎN BÜR&B 
ben yanlış anlamışım. 
şayia çıkarması doğru 
tahsili tenvir edici 
taraftan da lüzumunda 
göndermekteyiz, bunluna 
hususunda bâzı tüec 
alma şayialarına 
için elimizden gelen 
Tesellümde gösterilen 
dair geçen sene bâzı 
diğimiz broşürlerde 
mıştır, her cihetten 
lışıyoruz. 

Şarap meselesinden 
kâfi sesleri). Şarapcılij 
tarafmdan yapılmasııji: 
mayeye ve şahıslara 
Hakikaten bir arkadajsjmfz 
tiyle paraları öteye 

BAKANI Dr. FAZIL 
(Devamla) — O halde 

BNt tüccarların böyle bir 
olabilir. Biz bilâkis müs-

vermekteyiz ve diğer 
mütehassıs adamlarımızı 

bilhassa fiyat tanzimi 
£rl|rın düşük fiyata mal 

tuzağa düşmemesi 
gayretleri sarf ediyorum. 

Sjküşkülâta gelince; buna 
şık|yetler olmuştu. Gönder-

dair açıklamalar yapıl-
ıriüatahsıh tenvir etmeye şa

ma Ktaîat 

katılarak 

jde bahsedeyim. (Kâfi 
ğ$ , bâzı arkadaşlar devlet 

Ibâzıları da hususi ser-
devredilmesini söylediler. 

in dediği gibi biz vak-
serpiştirdik, bu doğru-

W 
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dur, fakat sonradan gördük ki biz rasgele bol 
şarap istihsal edeceğimize bunu müstahsilin eline 
bırakalım ve daha ziyade kalitesi üstün üzüm ye
tiştirecek bağların gelişmesine yardım edelim. 
Bunun için de bütçemizde bir bölüm vardır. 'Hey 
sene muhtelif bölgelerdeki şarap fabrikatörleri 
ile bağcılara 250 bin lira verilmektedir. Gayet 
müsait şartlarla, % 1,5 faizle ve 10 senede öden
mek şartiyİe verilmektedir. Floksaralı mmtaka-
Îar4a bu ödeme meselesinde daha müsamahakar 
hareket ediyoruz. 

Şimdiye kadar Ankara'nın bâzı ilçeleri ile 
Niğde'ye yardımlar yapılmıştır ve iyi bağlar ye
tiştirilmeye başlanmıştır. Binaenaleyh takibettiği-
miz politika, inhisarcılık politikası dejil, bilâkis 
memlekette • şarapçılık üzüm yetiştirenlerle şarap 
âmillerine yardımdır. 

Bu arada Hüseyin Ulusoy arkadaşıma da ce
vap vereyim. Şarabın ağzının iyice kapatılması 
şartiyle bir müddet için bir tarafa naklinde mah
zur yoktur. Maamafih eğer teşkilâtımız müsait 
olursa, seyyar şarap lâboratuvarları üzerinde ça
lışıra. 

Tuzun yurdun her tarafında aynı fiyatla sa
tılmasını ileri sürdüler. Hakikaten bu şayanı 
dikkat bir mevzudur. Fakat arzedeyim ki, biz 
tuzu yalnız tuzlalarda inhisara almışızdır. 
Diğer kısımlarda satış serbesttir. Bu fi» 
yatlar münakale vasıtalarına, mesafelere, 
uzaklığa yakınlığa nakil ücretlerine gö
re değişmektedir. Ama bunu daha mâkul 
bir hadde indirmeye çalışacağız. Bu iş daha «i* 
yade bir münakale işidir. (Kâfi kâfi sesleri). 

Gümrük muhafazaya dair bir şey ilâve ede* 
rek maruzatıma son vereceğim. 

Cenup hudutlarmdaki hayvan meselesi. Hü
samettin Tugaç arkadaşım buna temas ettiler. 
Orada mor koyun denilen bir koyun vardır. Bu 
koyunu ötedenberi Irak ve Suriye istihlâk et
meye alışmıştır. Bizim ağız çeşnimize pek gel
mez. Bunların şimdi kuzulama zamanıdır. İhracı 
için Bakanlığa ilk geldiğim günden beri kıy
metli arkadaşlarımın direktifleri dairesinde tet
kik ettirdim, Cemil Said Barlas arkadaşımla 
konuştum, yazı ile de kendilerine yazdım. Bu
raya Ticaret Ofisinden dört kişilik bir heyet 
gönderilmiştir, mevzuu yerinde inceliyecek ve 
hal|e4ecektir, arkadaşlarım müsterih olsunlar. 

SIRRI ÎÇÖZ (Yozgad) — Başkanım, kâfi, 
kâfi deniyor ama, suallerim cevapsız kaldı. 
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GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI Dr. ŞERE-

FETTÎN BÜRGE (Kocaeli) — Sıra ile, oraya 
da geliyorum. 

Bandrol meselesine gelince; arkadaşlar, bu 
mevzu kolaylıkla halledilecek bir mevzu değil
dir, ehemmiyetli iktisadi meseledir. Ben yalnız 
hatırıma gelen bir şeyi söyliyeyim, bu bandrolü 
koyduğumuz takdirde acaba gerek sermaye ba
kımından ve gerek dış ticaret bakımından bu
günkü varidatı bulmakta müşkülâta mâ
ruz kalmıyacakmıyız? Bu iş bence bir 
tetkik mahsulü olmakla beraber, ban
drol mu yapmak lâzım yoksa tekelde 
mi kalması lâzım, arzettiğim gibi bu ge
lecek mütehassısların da mütalâası alınmak şar
tiyle, bu İş üzerinde ayrıca dururuz. Fakat biz 
Bakanlık olarak bu bandrol usulünün tatbiki
nin faydalı olacağını tahmin etmiyoruz. 

Satış teşkilâtının kaldırılmasından bahsetti
ler. Biz yeniden teşekkül eden iki ilçede bunu 
tecrübe ettik, satışı kaldıralım dedik, ağır şart
ları da kabul ettiğimiz, yani yüksek kâr payım 
da vermek şrtiyle, ayrıca köylere kadar müna
kale şartlarını da kabul ettiğimiz halde bu iki 
ilçede kimse üzerine bu işi almadı. Binaenaleyh 
bu işler kolayca karar verilecek bir mevzu de
ğildir. 

Fabrika meselesine gelince; hakikaten si
garalarımızın kalitesinden ben de memnun de
ğilim. Fakat arkadaşlar bu nihayet bir endüstri 
meselesidir. Cibaii'deki bafrika eskiden ku
rulduğa için ozun senelerden beri makineler 
takatsiz bir hale gelmiş ve iyi kalite veremez 
bir duruma girmiştir. Şimdi Maltepe'de bir 
fabrika kuruyoruz. Yüksek Meclisiniz bu hu
susta bize 50 milyon lira ödenek verdi. Bunun 
için împort - Export Bank 'la bir mukaveleye 
giriştik. Kendilerinden dört milyonluk bir kredi 
aldık. Mayıstan itibaren bu fabrikaların maki
neleri gelmeye başhyacak ve önümüzdeki se
nelerde bu fabrika kurulacaktır. Zaman söyli-, 
yeyim ama kısa bir âtide sigara nevileri .dü
zelecektir. Bu iş üzerinde bilhassa itina ile dur
makta ve çalışmaktayız. Hilmi öztarhan arka
daşımın bâzı suallerine cevap vermiş oluyo
rum, cevap vermediğim hastalıklar kısmıdır. 
Bunun İçin de bir programımız vardır, bah
settikleri trips hastalığıdır, nerelere ne şekilde, 
ekipler göndrilmiş, nasıl mücadele etmişiz is-
tiyen arkadaşlarıma izah etmeye haziran. Ar-
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Mdftşkrımm kâfi demeleri üzerine ihsai nvM 
lûıaat veremiyorum af buyursunlar. Fakat ffi 
rak edenler, olursa gelsinler kendilerine * ^ 
silâtiyle malûmat veririm. Şimdiden söyliye 
rini ki, kendileri bu vadi de iatmia edi 
olacaklardır.» (Kâfi sesleri) 

AHMET TAHTAKILIÇ (Kütahya) ~~ Bİf 
sual: Biraz evvel Bütçe Komisyonu aamum 
k'onuşan bir arkadaşımız satış tevzi teşkilâtım^ 
500 kadar olduğunu verilen 1 600 000 lira mas
raf r yani beher teşkilât için 5 000 lira gibi şa
yanı dikkat ekonomik bir neticeye vardılar. Bıje 
o Tâli Komisyonda arkadaşlarımızla tetkik
lerde bulunurken ve sırf katı hesap dolayi-
siyle aded zikretmedik. Bunu 300 teşkilâtla ala
kalı kabul etsek dahi bu hakikate uymaz. Ba
nım bu masraflarla idare edilebileceğine ka
naat getiriyor musunuz? | 

İHSAN YALÇIN (Bolu) — Amerika '(jft 
yetiştirilen tütünler hakkında izahat verme
diniz.. | • 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI Dr. FA-
,311* ŞEREFETTÎN BÜRGE (Kocaeli) — Afife-
dersiniz, Amerika'da ekilen Türk tütünü içm 
«Vaşington Büyük Elçisi Feridun Cemal Et
kin'den de hususi bir mektupla malûmat ri$a 
,ettim. Bu hususta aldığımız netice şudur : Ek. 
.liforniya'nm yüksek mmtakalarmda Düke^ 
Enstitüsünün nezareti altında tecrübeye giri
şilmiştir. Bti, 20 senelik bir 'hâdisedir. Aldıgi-
mız cevaba göre, tütünler Amerika'da işçi • üc
retlerinin fazlalığından dolayı libresi üç dola
ra mal olacak surette istihsal edilebilmekte^. 
Biz nakliyat da dâhil -olmak üzere bunu bir dp* 
lâra onlara satıyoruz. Binaenaleyh Iböyle bir re
kabet mevzuu bahsolamaz. Ama müteyakkız ©jl-
mak lâzımdır. Eğer biz gümrük tarifelerinde 
tenzilât yaptırıp da Amerika'ya daha ueuza m-
tarsak belki Amerikalılar bu ziraat meselesM-
den büsbütün vazgeçerler.» 

Orgl. ASIM GÜNDÜZ (Kütahya) — B i r * 
al rica ediyorum : 

Bundan bir iki sene evvel ötede beride fab
rikalar yapılıyordu. Kütahya'da da bir bi»a, 
maya fabrikası için yer alınmış, inşaata başlan
mak üzere idi. Fakat şimdiye kadar teşebMs 
edilmedi. Acaba vaz mı geçilmiştir? 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI Dr. FAZİL 
ŞEREFETTÎN BÜRGE (Devamla) — Malt fJp 
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rlkası yeni tesisle* plânına dâhildir; program
da vardır. Malî inikâalara göre bu işin en kısa 
ibir zamanda tahafc|ki&;una çalışmaktayız. 

Orgl. ASIM GtftffcÜZ (Kütahya) — Teşek-
kür ederim. j 

FÎKRÎ APAYÖIH (Kayseri) - - Rize çayla
rımızın durumu nodit, inkişaf ve ıslahı hakkın
da ne düşünülüyoıp 

GÜMRÜK VE MKEL BAKANI Dr. FAZIL 
ŞEREFETTÎN BtpRGE (Devamla) — Çok mü
him bir mevzudur,[ kulaca arzedeyim. 

Rize çayları tekel mevzuu değildir. Tekel 
yalnız satışını yap r̂>Jpe harmanlarına karıştırır. 
Daha ziyade Zirai fişletmelere aittir. Bunun üze
rinde Tarım Bakakılığı ile hareket etmekteyiz. 
Bu fabrikaların ısl&jıı jfeani modern makineler getir
mek suretiyle fazlel çny almak ve ondan sonra zi
raat sahasını geniile^neyi düşünüyoruz. Bu hu
sus hakkında ark^dîŞım bakanlığa teşrif ettik
leri zaman kendiljsriie uzun uzadıya malûmat 
verebilirim. 

FÎKRÎ APAYBlîf (Kayseri) — Fabrikanın 
alınmasını dü^ünwo| musunuz! 

Dr. ŞERAFETmf* BÜRGE (Kocaeli) — 
Onu da b&kanlıktfu^rüşürüz. (Alkışlar). 

BÜTÇE KOM^SI>NU ADINA ÎHSANHÂ-
MİT TÎGREL (Dİyajrbakır) — Oğuz arkadaşı
mız sayın bakana bfr sual tevcih ettiler, ama 
o sual doğrudan dajruya bana teveccüh eder. 
Çünkü ifade benimd|r, arzedeyim. 

Bilmiyorum raf>o|u tetkik ettiler mi? Teke
lin 503 yerde satıâ?izbesi vardır. Bunun 257 si 
demin s*ize saydığım liglerle dahi iştigal etmekte
dirler. Binaenaleyjh falardan bu satış şubele-
rini kaldırmak, b r̂ |mme hizmeti görme bakı
mından vazifesini] ifİâl etmekten başka bir şe
ye yaramaz. i , 

AHMET OĞU^ Eskişehir) ~~ Yalnız hesap 
meselesi. Fikir meselesi başka. 

BÜTÇE KOMİBTONU A!DINA ÎHSAN HÂ-
Mtü TİGREL (Dbvimla) — Müsaade buyuru
nuz, fikir meselesi »elup olmadığım bana bira*» 
kmız. : 

Hesap meşeles|n# gelince, arzettiğim gibi, 
geriye kalan 246[s€İtış teşkilâtının masrafları 
yerine göre, 3 6CKJ li|ra ile 12 000 lira arasında 
tehalüf etmektedi^. ^irer birer okuyayım. 

AHMET OĞU^jfEskişehir) — Maaşlar da
hil mit 
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(Devamla) — . İHSAN HÂMÎD 

Dâhildir. 
Anamurdan başlıyorum: 
Anamur : Mahallî maaşlar 7 020 lira 
tdare masrafı 528 lira 
Müteferrik Bütçe masrafları 1 000 lira, ye

kûn 8 548 liradır. 
Yumurtalık; memur maaşı 2 700, müteferrik 

bütçe masrafları 1 000 lira, yekûn 3 700. lira
dır. 

AHMET'OĞUZ (Eskişehir) — Bursa ile Es
kişehir nedir? 

ÎHSAN HÂMÎD TÎGREL (Devamla) — Bur
sa Grölpazarı; memur ve hizmetliler 3 300 lira, 
idare ve ambar masrafı 240 lira, müteferrik 
bütçe masrafı 1 000, yekûn 4 540 liradır. 

Söğüt; Memur 3 000, idare ve ambar 240, 
müteferrik bütçe. 1 000, yekûn 4240. 

Şimdi Eskişehir'e gelelim; ben bu sözlerimi 
vesaike müsteniden söylüyorum. 

Arkadaşlar; Eskişehir bunların haricindedir, 
dâhil değildir, Eskişehir'e başka vazifeler tah
mil edilmiştir. Bunların arasında dâhil değildir. 
Meselâ Erzincan ilini ele alalım. Kemaliye'de 
3 000 lira memur maaşları, idare masrafları 385 
liradır. Mütferrik masraflar 1 000, yekûnu 
4 385 lira. Bunları kısa olarak ben, 12 000 lira 
diye zikrettim. Müfredatı burada yazılıdır. 
8 000 bin lira âzami bir miktardır. 

Bütün 205 şubenin mecmuu masrafı; maaşat, 
ücretler, müstahdem masrafları; 1 600 000 lira
yı geçmiyar. Bu, 1 600 000 lira, şubelerden kal
dırıp da acenteye veya bayie verdiğimiz takdir
de ne olacaktır? Bunlara verilen masraf, % 4 
den fazla olduğu takdirde bu rakamı geçecek
tir. Bu itibarla o yola gitmek kârlı bir vaziyet 
değildir, yaptığım tetkikat bunu göstermiştir. 
Ancak 5 - 1 0 gün içinde yapılan tetkikat bunu 
gösteriyor diye bütün yurda şâmil bir netice 
çıkarmaya tabiî imkân yoktur. Teklifim odur 
ki, Gümrük Bakanlığı bu iş üzerinde tetkikler 
yapsın, ilgası mümkün olan yerlerde ilga etsin. 
Fakat görülüyor ki, şimdi birçok Milletvekili 
arkadaşlarımız dairei intihabiyelerinin bâzı yer
lerinde şube açılması için temennilerde bulun
maktadırlar. O da ayrı bir dâvadır. 

Mâruzâtım şudur ki, bu 205 şubeden 5 - 10 u 
ilga edilebilir, fakat hepsinin ilgasının -büyük 
bir şey ifade etmiyeceğîne kaniim. 
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BAŞKAN — Bölümlere geçilmesini kabul 

edenler... tmiyenler... Bölümlere geçilmesi ka
bul edilmiştir. 

B. 
717 

718 

719 

720 

721 

722 

723 

724 

725 

726 

727 

.728 

729 

730 

731 

732 

Bakan ödeneği 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Aylıklar î 
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 ge
reğince yapılacak zamlar ve yar
dımlar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4644, 4805, 4806 ve 4807 sayılı 
kanunlar gereğince Ödenecek 
emekli keseneği karşılığı 
BAŞKAN •— Kabul edilmiştir. 
3779 sayılı Kanun gereğince 
terhis ve tekaüt edilen erbaş
lara verilecek para mükâfatı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
1615 sayılı Kanun gereğince veri
lecek yemeklik bedeli 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
3944 sayılı Kanun gereğince mu
hafaza teşkilatındaki atlı memur
lara verilecek hayvan yemi kar
şılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4367 sayılı Kanun gereğince ve
rilecek er tayını karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Merkez büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
îller büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon, ücret ve 
giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir, 

Lira 
5 320 

904 931 

725 590 

36 306 

3 600 

77 148 

831 000 

508 123 

T00 

25 000 

30 500 

533 000 

44 000 

161 400 

65 500 

139 500 

— 846 — 
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B. 

733 

734 

735 

736 

737 

738 

739 

740 

741 

742 

743 

744 

745 

746 

747 

748 

749 

750 

751 

752 

Kira karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Taşıt giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Tedavi giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Taşıma giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Gümrük idareleri giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Gümrük ambarlarında kaybolan 
eşya tazminatı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 48 nci maddesini ilgilendiren 
giderler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Kaçakçılarla çarpışma neticesin
de ölenlerin ailelerine ve sakatla
nanlara 2550 sayılı Kanun gere
ğince verilecek tazminat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Muayyenat 2 
BAŞKAN"'-- Kabul edilmiştir 
Süel gereçler 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Harb gereçleri ve teçhizat gider
leri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Sağlık giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Hayvan satın alımı ve tazmini 
BAŞKAN — Kabul edilmiştîr. 
Kara, hava taşıtları ve deniz mu
hafaza vasıtaları giderleri 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Haber alma giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştîr. 
Onarma giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Tartı aletleri alım ve onarma gi
derleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yayın işleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştîr. 

Lira 
95 000 

7 500 

311 032 

49 OOC 

35 000 

150 000 

35 101 

300 

102 800 

300 

579 000 

048 600 

166 000 

33 000 

2 000 

339 828 

50 000 

130 000 

3 000 

13 400 

2.1949 0 : 1 
B. Lira 
753 Temsil giderleıfi 2 000 

BAŞKAN — K&W edilmiştir 
754 Vazife esnasında ölen subay, me

mur, er ve hizmetlilerin teçhiz 
ve tekfin ve k^bir yapma gider
leri 1 500 
BAŞKAN — £a>ul edilmiştir. 

755 Mahkeme genel giderleri 15 000 
BAŞKAN — £abul edilmiştir. 

756 Sigorta ve analık primi karşılığı 3 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştîr. 

757 Kurs giderleri 60 010 
BAŞKAN — Kabul edilmiştîr. 

758 Geçen yıl borçları 20 000 
BAŞKAN -*- Kabul edilmiştir. 

759 Eski yıllar borçları 8 050 
BAŞKAN — Kabul edilmiştîr. 

BAŞKAN — Te^el Genel Müdürlüğü Bütçe
sinin maddelerini okutuyorum: 

Tekel Genel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe 
Kanunu 

MADDE 1. — Tekel Genel Müdürlüğü 1949 
yılı giderleri için ilişik (A) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere (37 479 910) lira ödenek veril
miştir. 

B. 

A - CETVELİ 

Ücretler 14 
BAŞKAN — Kaimi edilmiştir. 
Temsil ödeneği! 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Tazminatlar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge
reğince yapılacak zamlar ve yar
dımlar 
BAŞKAN — Kjıbul edilmiştir. " 
3656 sayılı Kanjunun 5 nci mad
desi gereğince yerilecek yabancı 
dil para mükâfatı 
BAŞKAN — Kibul edilmiştir. 
2921 sayılı İnhisarlar Umum 
Müdürlüğü Tekjaüt Sandığı Ka
nunu gereğince verilecek Tekaüt 
Sandığı payı 716 233 
BAŞKAN — K^bul edilmiştir. 

Lira 
722 416 

2 100 

270 000 

830 000 

60 000 

^Ş» 
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9 

W 

11 

12 

13 

14 

• * & 

;'17 

18 

f 9 

•m 

m 
23 

24 

25 

Büro giderleri 
BAŞKAN — 'Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞfâN ~~ Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret ve 
giderleri 
BAŞKAM — K«b«l edÜBripr. 
Kira karşıjiğı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Taşıt giderleri 
BAŞKAN ~~ Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 
BAŞKAN — >K*bttî «aflm%t&, 
Giyecekler 
BAŞKAN '-~ Kabul edilmiştir. 
Tedavi, yol ve ba^ka giderler 
BALÇAK — Kabul edilmiştir. 
Beneme, artırma ve savaş gider* 
leri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

kaçağı inleme ve- kovalama gi
derleri 

.IH.Ş&AN :—.,KJ^^:.edümiştir, 
$̂İM)0. * sayılı * Kanım jgerşğinee 
Jço£uma ve taıhsil memurlarına ve-
rilecek hayvan yem bedeli ile 
hayvan satmalma karşılığı 
BAŞKAN -»-.Kabul edilmiştir. 
Mahkeme giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştik. 

-I>âra taşıma giderleri 
BAŞKAM —*K*btsî «di lm^E 
İkramiye 
BAŞKAN — »K^uî edilmiştir, 
^enel Muhasebe Kanununun 48 
nci maddesini ilgilendiren gider-
ler 
BAŞKAN --;-lffi»bıiHiâfl«riitb.. 

*Kongere giderleri 
BAŞKAN w K^feül edilmiştir^ 
Uluslararası kurumlara katılma 
payı 
'BAŞKAN — Kabut edilmiştir. 
Staj ve =§ğretim giderleri 
BAŞÖN — Kabul edilmiştir. 
Propaganda ve sergi giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4250 sayılı İspirto ve ispirtolu 
îçikiler' -t&hteftn Kanunu gereğin-

tiira 
573 000 

100 000 

440 000 

W «H> 
B7 000 

865 360 

115 000 

86 000 

270*000 

AÖG AAfl 

1 B; 

27 

i 28 

,29 

30 

31 

32 

33 

M 

•35 

126 000 

10 000 

435 ÖO0 

600 000 

65 500 

25 001 

10 000 

30 000 

160 000 

38 

39 

40 

ce şarapçılara verüeeek prim ve 
yapılacak başka Ödemeler 
BAŞKAN — KaNıl 
Hükme bağlı borçlar 
BAŞKAN —. Kabul 
Kaza sigortası 
BAŞKAN — Kaim] edilmiştir. 
Yayım işleri 
BAŞKAN — Kabul ediMMif. 
Kurs giderleri 
BAŞKAN ~. Kabul -edilmiştir. 
Yurt dışı a©e»ia ye mümessillik
lerin her türlü giderleri 
BAŞKAN — (Kabul edilmişt». 
Geçen yıl borçlan % 

BAŞKAN -«-Kabul edüiftiştir. 
Eski yıllar borçlan 
BAŞKAN .— Kabul edil»w§tir. 
İşçilere ve çocuk yuvalarına 
BAŞKAN -^Kabul edilmiştir. 
îşçi kurul ve sendikalarına 
BAŞKAN -Kabul edilmiştir. 
Memur ve »hizmetli, çocukları öğ
renci pansiyonlarına 
BAŞKAN —• Kabul «diiöiigtiı-. 
Çeşitli hayır kurumlarına 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yapı, bina satmalma demirbaş, 
makina ve tesisat işleriyle bunla
rın ©naıımları, 511& sayılı Kav 
«un gereğince yaptırılacak veya 
tfatınalmacak tütün bakım ve iş
leme ev ve ambarlarının her çe
şit giderleri 7 
BAŞKAN •— Kabul edilmiştir. 
4898 sayılı Kanun gereğince ye
niden yapılacak fabrika, imal 
ve doldurma evleriyle mevcut
larının genişletilmesi giderleri 7 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
5089 sayılı Kanun gereğince şa
raplık üzüm bağı yetiştirecek
lere yapılacak ikraz 
BAŞKAN ~ Kabul edilmiştir. 

kir* 

5ü 000 

2 500 

150 000 

40 000 

35 ÖÖÛ 

300 0ÛQ 

160^000 

75 000 

225 500 

000 000 

250 000 

(Birinci madde tekrar "okundu). 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Btmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

m 
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MADDE 2. — Tekel Genel Müdürlüğü 1949 

yılı gelirleri ilişik (B) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere (202 092 255) lira tahmin edilmiştir. 

s-, ommâ 
% lira 

1 %m mftm (Tekel gelfci) 107 528 620 
BAŞKAN — Kabul edilmişti?. 

2 ÇeşHHğeHrter 630 000 
BALKAN — Kabul edilmişim 

3 Para cezalan 220 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştik. 

4 Çeşitli hasılat 459 400 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

5 Geri alma 
BAŞKAN 

£ Tütün, İçki, Tuz, Kibrit ve Çak* 
maktası Savunma vergileri 93 214 202 
BAŞKAN ~~ Kabul edilmigtir. 

(2 nci madde tekrar okundu). 

BAŞKAN ~~ Madeyi kabul edenler ... Etmi
yenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tekel Genel Müdürlüğünee 
1949 yılı içinde elde edilecek gelir çeşitlerinden 
her birinin dayandığı hükümler bağlı (C) işa* 
retîi cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı 
gelirlerin tarh ve tahsiline 1949 yılında da de
vam olunur. 

BAŞKAN — Madeyİ kabul edenler ... Etmİ-
yenler ... Kabul deildi. 

MADDE 4. — Tekel Genel Müdürlüğünün 
30 . VI . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 
19 neu maddesine giren hizmetlileri kadroları 
ilişik (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Nu-
maralariyle adları, ekli (E) işaretli cetveldeki 
bölümlerden 30 . VI . 1939 tarihli ve 3656 sa
yılı Kanunun 9 neu maddesi gereğince yönetimi 
gerekli geçici hizmetler için aylık ücretli me
mur ve hizmetliler kullanılabilir. Bunların 
kadrolariyle bunlardan uzmanlık yeri olan
lar Bakanlar Kurulu karariyle belirtilir ve er
tesi yıl bütçesiyle Büyük Millet Meclisine Ye
rilir. Bu bölümlerden alınacak kadroların elde
ki kadrolara ekleme olmaması gerektir, 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edüdi 

i um o; 
MADDE 5. Teklel Genel Müdürlüğıpee 

gelecek yıllara geçici 
yetki veren kanunlar 
gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Kabul 
Kabul edildi. 

elenmelere girişmeye 
|lı (G) işareli cetvelce 

jedenler... Etmiyenler... 

MADDE 6. — Ge#e>*|î] borçları bölümünde* 
ki ödenek üstünde çıkkelk borçlar ilgili olduk* 
iarı hizmetlere ilişkini kümlerden bu bölüme 
Maliye Bakanlığınca afefİİfeılacak ödeneklerden 
ödenir* 1928 - 1947 yıŞİi§hailişkin olup da Ge
nel Muhasebe Kanunumu* 93 ncü maddesine gö
re zamanaşımına uğra^nafcıış ve karşılıkları yıl
ları bütçelerinde bulujıaıı borçlar 1949 yılı gi
der bölümleri artıklarından eski yıllar borçları 
bölümüne Maliye Baka|nlî|mca aktarılacak öde
neklerden ödenir, | 
; BAŞKAN — Kabuj edenler... Etmiyenler... 
| Kabul edildi. M 

MADDE 7. — Yuti ^ n d e ve dışında okut
turulacak öğrenciler jiçih bağlı (A) işaretli 
teetvelin 24 ncü bölün^ünlin ikinci maddesinde
ki ödenek ilgili dairel^rifc 1949 yılı Bütçe Ka
nunlarına bağlı (B) işjsrltri cetvellere gelir ve 
aynı kanunlara bağlı <|A} işaretli cetvellerin 
Siğili bölümlerine Malice bakanlığınca ödenek 
kaydedilir. 

BAŞKAN 
Kabul edildi. 

Kabulj ^denâer... Etmiyettler... 

MADDE S, — ölağ^nt 
süresince Tekel Genel 

Btü hallerin devamı 
Hürlüğünün fabrika, 

tuzla, işleme evleri gibi Jş|yerlerinde toplu ola
cak çalıştırdığı işejlere^Htf hizmetlilere (bu iş 
yerlerinde çalışan menku^lar dâhil) giderleri 
#öner sermayeden öde^m#k üzere çalıştıkları 
günlerde günde bir defi y^mek verilebilir. 

BAŞKAN — Kabul I edenler.;. Etmiyenler... 
"JCabul edildi. 

MADDE &~~ Gide^ 
(kak harcamalara ilişkin 
Cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN —Kabul 
|£abul edildi. 

MADDE 10. — Bu tiai 
949 tarihinden itibaren 

BAŞKAN'— Kabul 
jfcabul edildi. 

tümlerinden ynpıia-
f o|mübek& (R) işafcet» 

lenler... Etmiyenler... 

an hükümle?* 1 Deak 
İrüriüğe, girer. 
lenler... Etmiyenler... 
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MADDE 11. — Bu kanunu Maliye ve Güm

rük ve Tekel Bakanları yürütür. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edildi. 
Tasarıyı açık oyunuza sunuyorum. 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 

1949 yılı Bütçe Kanunu tasansma (298) oy ve
rilmiştir. (287) kabul, (11) rettir. Muamele ta
mamdır. Kanun (287) oyla kabul'edilmiştir. 

Arkadaşlar, ikinci açık oyun neticesini yük
sek oyunuza şimdi sunacağım, her ne kadar sa-

1949 0 : 2 
at 13 ü geçiyorsa da bir iki dakikalık müsamaha
nızı rica ediyorum. 

Oy vermiyen var mı?. (Yok sesleri) 
Oy toplama işi bitmiştir. 
Tekel Genel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe Ka

nunu tasansma (269) oy verilmiştir. (254) ka
bul, (15) rettir. Muamele tamamdır. Kanun (254) 
oy ile kabul edilmiştir. 

Bir saat sonra, yani 14 de toplanılmak üzere 
oturuma son veriyorum. 

Kapanma saati : 13,05 

ÎKÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 14 

BAŞKAN '— Başkanvekili Raif Karadeniz 
KATİPLER : Naim AtaJay (Çorum), Sait Koksal (İsparta) 

mmtm 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız. 

YOKLAMA 

(Yoklama yapıldı) 
BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, müzake

reye başlıyoruz. 

€ — Tarım Bakanlığı Bütçesi 

4. — Orman Genel Müdürlüğü 1949 yılı Büt
çe Kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu rapo* 
m (1/390) [1] 

Taran Bakanlığı Bütçesi've Orman Genel 
Müdürlüğü Katma Bütçesini de beraber görüşece
ğiz. Söz istemiş olanlann adlarını okuyonım. 

Hasan I^olatkan, Demokrat Parti adına 
Salih înankur, Orman Genel Müdürlüğü, De

mokrat Parti adına 
Ali Rıza Kırsever, Müstakil demokratlar adına 
Suphi Batur, Millet Partisi adına, 
Puad Balkan, 
AH Rıza An 
Lûtfi Gören, 
Mustafa Reşit Tarakçıoğlu, 

[1] 23 sayılı basmayazı tutanağın sonunâadır. 

İhsan Yalçın, 
Cemil Çalgüner, 
Osman Ağan, 
Suphi Bedir Uluç, 
Hazim Bozca, 
Cevdet Kerim încedayı, 
Fuad Umay, 
Rasim Yurdman, 
Emin Soysal, 
Ahmet Bozbay, 
Kemal Turan, 
Sinan Tekelioğlu söz almışlardır. 
Şimdi yeniden söz alan arkadaşların adlarını 

okuyonım. 
Eminittin Çeliböz, 
Ziya Ersin Cezaroğlu, 
Âhmed Veziroğlu, 
Kemal. Zeytinoğlu, 
Abidin Potuoğlu, 
Dr. Cemal Kazancıoğlu., 
Hasan Dinçer, 
ihsan Olgun, 
Simdi söz Hasan Polatkan'mdır. 

_ 8 8 2 ~ 
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HASAN POLATKAN (Eskişehir) — Muk 

terem arkadaşlar, bir Bakanlığa ait bütçe ve ay 
rılan tahsisat o Bakanlık hakkındaki Hükümet 
görüşünü ifade ettiğine ve bir yıllık zaman içinde 
takip olunacak hareket hattını gösterdiğine göıı* 
1 371 740 427 lira tutan umumi bütçe yekûnu 
içerisinde Tarım Bakanlığına ancak 38 541 JtöO 
lira gibi çok cüzi bir miktar ayırmak suretiyle 
Hükümet, Tarım işlerine ne dereceye kadar bir 
kıymet ve ehemmiyet vermiş olduğunu açıkça gös
termiş bulunmaktadır. 

1949 yılı Bütçesinde Emniyet Genel Müdür
lüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı teşkilâtma 
77 milyon lira tahsisat ayırabilen bir Hüküme
tin, nüfusunun % 82 si, yani 15 000 000 vatan
daşı çiftçi olan bir memlekette, bu kütlenin kal
kınmasına yardım edecek olan bir Bakanlığa, 
Tarmı Bakanlığına ancak 38,5 milyon lira bir 
tahsisat ayırdığını görmek insana üzüntü veren 
bir keyfiyettir. 

Bu eihet aynı zamanda bizde Hükümetin ha
lâ otoriter bir polis ve jandarma Devleti olarak 
kalmak arzusundan kurtulamadığı zehabını uyan
dırmaktadır. 

Tarım Bakanlığının önemini takdir etmemek, 
bu Bakanlığa az tahsisat ayırmak kusuru yalnız 
bugünkü Hükümete has bir keyfiyet değildir. 
1924 yılından 1948 yılı sonuna kadar, çeyrek asır 
içinde Emniyet Genel Müdürlüğüne 159 milyon 
lira, Jandarma Genel Komutanlığına 299 milyon 
lira, Maliye Bakanlığına 971 milyon lira tahsisai. 
ayırabilen bu iktidar yirmi beş yıl zarfında Ta
rım Bakanlığına ancak ve ancak 163 milyon lira 
tahsisat verebilmiştir 

Cumhuriyetin ilânından sonra da hükümet 
teşkilâtı içinde üç defa Tarım Bakanlığının ilga 
edilmiş, böyle bir Bakanlığa lüzum görülmemiş, 
olması memleket dâvaları arasında tarmı işlerine 
ne dereceye kadar kıymet verilmekte olduğunu 
gösteren acı bir hâdisedir. 

Hükümet, Tarım Bakanlığına, 1948 yılma 
nazaran 1949 yılı için bir miktar fazla tahsisat 
kabul ettiğini bize ileri sürebilir. Ziraat dâvaları
mızın geçmiş yılların esasen çok kısır olan bir 
yıllık tahsisatma beş veya sekiz milyon liralık 
bir ilâve yapmakla hallolunacağı düşünülüyorsa 
bu sahada kendileri kadar nikbin olan insanlar 
bulunmıyacağına emin olmaları lâzımdır. 

Bakanlık, 38 541 330 liralık tahsisatın • % 40 
m yani 16 milyon lirasını aylık, ücret, tazminat; 

2. l£49 0 : t 
gibi özlük haklara ayı^ra|§ olmasına rağmen bir 
taraftan kanuni kadrd taevcudundan 1152 kişi 
fratçenin (L) cetvelinde görülmekte, diğer taraf
tan da 841 stajiyere kıd^oda yer bulunamamak-
ta, bu suretle Bakanlık memur kadrosu itibariyle 
de ihtiyaçlara, zaruretlere ve icaplara uymıyau 
bir karışıklık içinde çırpılmaktadır. 

Zirai hayatı kalkındıracak, memleketin hakiki 
inkişaf mı temin edece] c ı&enbalara el atmak im
kânından mahrum bırak|n 38,5 milyon liralık 
bu cılız tahsisat, aynı zamanda bize Tarım Ba
kanlığının 1949 yılı ilimdeki çalışmalarının da 
geçmiş yılların verimsi ı vje aksak çalışmalarmdan 
daha ileri bir merhale le olamıyacağına en bariz 
alâmettir. Halbuki Tajralı Bakanlığından bekle
diğimiz şeyler, ihtiyaç laı»3 ve zaruretler muvace
hesinde gayrikâfi olaft cjüz'i hizmetlerin geçen 
yıllardan devam edegejleıi bir alışkanlıkla tekra
rından ibaret olamaz. ! 

I 

Milletimizin bugünkü ̂ nedeni dünya içerisin
de bir kıymet olarak yaşayabilmesi için köy ve 
ziraat hayatımıza ait d|âvfcları halletmemiz lâzım
dır. Halbuki Hükümetler ve Tarım Bakanlığı bu 
dâvaların bugüne ka^aı^ ana prensiplerini bile 
henüz ortaya koyamamıştır. 

Tarım Bakanlığı indî ve mütehavvii günlük 
tedbirler, günlük karaılatla işi yürütme ve boşu
na övünme siyasetinden artık vaz geçmeli, uzağı 
gören, memleketimizin ve<milletimizin bugününü 
ve istikbalini kucaklıyor*bir ana ziraat siyaseti 
takip etmelidir. i 

Tenkitlerimizin bu noktasına karşı beş yıllık 
bir zirai istihsal plânı lıaşırlatırnakta olduğu bize 
söyleniverecektir. Fakat Tjarım Bakalığınm arşiv-
leri, Cumhuriyetin ilâıpnöan beri vazife alan 12 
Tarım Bakanından hter .birisinin, kendisinden 
önce o sandalyada otuı anj Bakanınm ortaya koy
duğu tasarıyı beğenmiyeıjek hazırladığı ve ömrü 
ancak kendisinin o ma tatlıda bulunduğu müd 
dete inhisar edecek olaı plân ve program taslak-
lariyle doludur. Yeni Babanın da bu alışkan-
lıktan mahrum kaimesi |çin hiç bir sebep mev
cut değildi. 

Büyük Millet MeclîsMn sekizinci dönemin
den bugüne kadar Tartla Bakanlığı makamını 
işgal eden üç Bakanın ü£ ayrı program düşün
müş olmalarında bugtnkjü zihniyet içinde ça
lışacak bir cihet yoktur. 

Bu bahiste, Tarım Bakanlığının merkez teş
kilâtında vazife alan teknik bilgiye sahip 
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atimrenin de, gelip geçen Bakanların birbirine j 
zıt programlarını daima tasvip edici bir kad
ro olmaktan kurtarılması gerektiğine işaret et
mek isteriz. 

Uzun yıllardan beri Bakanlığın havasına 
hâkim olagelen koyu bir merkeziyetçilik taşra 
teşkilatındaki memurların da çalışma hevesini 
ve ruhunu öldürmüş, taşra kadrolarında, aydan 
aya sıhhati meşkûk birtakım istatistik cetvel
leri dolduran, köylü ile teması kesilmiş, pasif 
ruhlu bürokratlar ekseriyet haline gelmiştir. 
Bu durumu ile Tarım Bakanlığı büyük dâva 
muvacehesinde tamamen kifayetsiz ve pasif bir 
vaziyettedir. 

Başka milletler yirmi beş yılda bir vatan 
yaratırken memleketimizin ve milletimizin fakir 
ve yorgun düşmüş olmasının birinci sebebini 
ziraatteki geriliğimizde aramak yanlış bir yol 
değildir. 

Nüfusumuzun % 82 si çiftçi olduğu ve mil
let olarak ziraatçi rndlet vasfını taşıdığımız için 
iktisadi istikbalimizin ancak ve ancak zirai 
sahada yükselme ile kurtulabileceğini ve bu sa
hada göstereceğimiz gayretlere bağlı olduğunu 
her şeye tercihan göz önünde bulundurmamız 
lâzımdır. 

Uzun yılların sessizce yıprattığı, harap etti
ği ziraatimizi sağlam temeller üzerine oturta
mazsak iktisadi âkibetimizden haklı olarak en
dişe duyabiliriz. 

Ziraai hayatımız, fiziyolojik sefalet içinde 
bulunan insanları, cılız hayvanları, verimsiz ve 
aç toprağı, soysuzlaşmış tohumluğu ve kısır is
tihsali ile aletsiz, vasıtasız karşımızda durmak
tadır. 

İhmaller ve isabetsiz kararlar yüzünden 
memleketimizin zirai potansiyeli harap edilmiş 
"bulunmaktadır. 

Mütemadi övünmelerle geçen yirmi beş 
sulh ve Cumhuriyet yılı sonunda bu netice bi
zim için kaçınılmaz ve mukadder olan bir neti
ce mi idi? 

Memleket nüfusunun % 82 sini teşkil eden 
bir kütleyi bağrına basan ziraatimizin, 1944 yı
lında millî gelirdeki hissesi % 44 ten ve 15 
milyonluk bir çiftçi kütlesinin millî gelirde 
hissesine düşen miktar ise nüfus başına bir yıl 
zarfında yalnız 234 liradan ibarettir. Büyük is
tihsal yapan müessese ve çiftçiler^ göz önüne 
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getirecek olursak çiftçi nüfusu başına düşecek 
hakiki millî gelirin yıllık payının bir hiçten 
ibaret olduğunu anlamakta müşkülât çekmeyiz. 

Çiftçi nüfusumuzun % 95 i küçük ziraat iş
letmeleri içinde toplanmıştır. Halbuki küçük zi
raat şekli çiftçilerimiz için bir kazanç* yolu ol
maktan ziyade alışılmış olan bir hayat tarzın
dan ibarettir. 

Bugünün iktisadi kaidesi, pazar için bol 
ve ucuz istihsal olduğu halde ziraatimiz asgari 
geçim imkânlarını ancak sağlıyacak kadar ka
naatkar ve en basit bir mübadele esasına istinat 
etmektedir. Küçük çiftçiyi âdeta millî ekono
minin dışında ve yalnız kendi ihtiyacı için istih
sal yapan bir unsur olmaktan kurtarmak lâ
zımdır. Satacak bir şeyi bulunmadığı için öde
me ve satın almak kabiliyetinden mahrum olan 
küçük çiftçiyi bu acıklı vaziyetten kurtarma-
dıkça milletimizin iktisadi hayatı düzelmiye-
cektir. 

Dış ticarette ihracatımızın ana maddelerini 
çeşitli zirai mahsuller teşkil etmektedir. Fakat 
nüfusunun '% 82 si çiftçi olan ve toprağının her 
yıl vasati olarak 7 milyon hektarına hububat 
ekilen bir memleket halkının zaman zaman ya
bancı milletlerin buğdayına ununa muhtaç ol
ması çok acıklı bir şeydir. Eğer harice satabildiği
miz bir miktar hububatunız oluyorsa bu, halkımı
zın topyekûn iyi cins undan yapılmış ekmekleri is
tihlâk etmesinden ve hayvanlarımızın beslenme
sinden sonra arta kalan miktar değildir. Halkı
mız bugünkü medeni dünya içinde bulunduğu
nu düşünerek iyi cins undan yapılmış ekmek 
yemeye kalkacak olursa harice satabileceğimiz 
bir kilo hububat bile bulunmıyacağma Tarım 
Bakanlığının emin olması lâzımdır. 

Zirai mahsullerimizi kendi gıda ihtiyacını 
karşılıyan ve ondan sonra da ihraç eden bir 
memleket kadar bol istihsal etmemiz gerektir. 
Fakat yalnız miktarları değil, zirai mahsulleri
mizin kalitesini de ıslah etmemiz zaruridir. Av-
rupanm, içinde ziraatçi memleketlerin de bulun
duğu mühim bir kısmının ticaret hayatına ka
palı olmasına rağmen beynelmilel münasebetle
rin daima bugünkü gibi ayrılıklar içinde devam 
etmiyeceğini düşünmek icabeder. Zirai mahsul
leri yetiştirmekte dünya üzerinde inhisara sahip 
olmadığını, cihan pazarlarından rakipsiz kala-
mıyacağımızı bilmeliyiz. Harbten çıkmış bir kı
sım milletlere bugün, cinsi ve evsafı fena olan 

854 
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Ibâzı zirai mahsulleri satabilmek belki mümkün
dür. Fakat Marşal Yardım Plânından da fayda
lanan o milletlerin kalkınma hamleleri içinde 
bulunduğunu, bu kalkınmanın bilhassa zirai sa
hada çak geniş olabileceğini, bu milletlerin müs
tehlik vaziyetten kurtularak birer müstahsil 
olacaklarını düşünmeli, zirai mahsullerimizin 
ilerki yıllarda da kapışılan mallar arasında bu-
lunamıyacağım; pahalı bir maliyetin, fena bir 
kalitenin rakiplerimiz karşısında bizi mağlûp 
edebileceğini, bir gün dış pazarlarda alıcı bula-
mıyan zirai mahsullerimizin bizim için felâketli 
neticeler doğuracağını hesaplamalıyız. Zira bu 
son 25 yıl içinde bu kabîl buhranların milletçe 
mütaaddit defalar acısını çekmiş bulunmakta
yız. 

Memleketimizin zirai verim ve zirai istihsal 
bakımından içinde bulunduğu durum övünüle
cek vaziyette değildir. İstihsal kabiliyetimiz di
ğer milletlere nazaran hiç mesabesindedir. Da
nimarka'da her dönümden vasati olarak; 302 
kilo, Almanya'da 222 kilo, Macaristan'da 139 
kilo, Bulgaristan'da 118 kilo hububat istihsal 
olunduğu halde Türkiye'de beher dönümden 
vasati oarak ancak 65 kilo hububat istihsal 
olunmaktadır. 

Yukardaki rakamları tetkik ettiğimiz zaman 
Bulgaristan'da verimin bize nazaran bir misli 
fazla olduğu görülür. Bir karış toprak ve bir 
hudut çizgisi atlamakla Bulgaristan'daki veri
min bize nazaran '% 100 fazla olması keyfiyeti 
Tarım Bakanlığını acı acı düşündürmesi lâzım
dır. 

Tarım Bakanlığının sebep saymakta göste
receği bütün meharete rağmen zirai istihsali
miz, ana maddeler itibariyle bugün 10 yıl içinde 
vâsıl olunan en yüksek rakamların aşağısına 
düşmüş bulunmaktadır. Hububat istihsalimiz 
1938 yılında 8 milyon 303 bin ton olduğu halde 
1947 de 7 milyon tona düşmüştür. 

Pamuk istihsalimiz; 1938 de 54 bin ton ol
duğu halde 1947 de 47 bin 375 tona düşmüştür. 

Bakliyat istihsalimiz: 1938 de 323 bin ton ol
duğu halde 1947 de 283 bin tona düşmüş bulun
maktadır. Sadece 1948 yılı isthsali bizim için 
bir tabiat lütfü olmuştur. 

Halbuki biz, henüz asgari istihsal seviyesin
de bulunmaktayız. En yüksek istihsal seviyesi 
diye görebileceğimiz yekûnları süratle birkaç 
misline çıkarmak, bu vatanda Devlet olarak 

m 
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bekamızın ve inkişafın: ıep. çaresi olmasına rağ
men biz hâlâ geri gitmekteyiz. 

Bu neticeler karşısında Tarım Bakanlığımız, 
ziraatimizi geliştirmek, ilerletmek için çalıştığı
nı ve netice alındığını na§ıl iddia edebilecektir. 
Hakikat şudur ki; Ta:'im; Bakanlığı daima hâ-
ıdiselerin ve meselelerin ' kenarında dolaşmış, 
yapılması gereken büjiihi: işlerden bahsetmiye-
rek yapmış olduğu kügü£ işleri büyük muvaf-
fakiyetlermiş gibi ilân etjttıiştir. 

Memleketimizin hayali dâvası istihsalimizi 
artırmak olduğuna göre; bunu temin edecek 
âmiller üzerinde durul: na£ı gerektir. Tarım Ba
kanlığı ile ilgili olan âmillerin başında hiç şüp-
fhesiz ki, ziraat aletleri gelmektedir. 

Ziraat aletlerinin bu derece ilerlediği, başka 
(milletlerin atomla meğşralj oldukları bir devirde 
(memleketimizde üç miiyopı çiftçi ailesinden 2,5 
milyon ailenin karasaban kullanması çok acı bir 
geydir. Başka memleketlerde artık tarihî zira-
(ate mal olan karasabanı bizim de müzelerde gö
rülebilen eşya haline getirmemiz lâzımdır. 

Geçen yıllarda yaptığiİBiız tenkitlerde belirt* 
tiğimiz sebeplerden dolabı, kurulduğu günden 
beri düne kadar verimsiz Ve başarısız çalışmala-
riyle bir çıkmaz içinde boealıyan Zirai Donatım 
Kurumu Türk çiftçisine Jdîraatte kullanılan her 
türlü alet, makine, vasıta ve suni gübre temin 
ve tedarik etmek gibi dağınık ve çeşitli mak
satlar peşinde koşacak ykrde Türk köylüsünü 
(karasabandan kurtarm ık j'için yeni bir fabrika 
kurarak bütün mesaisini" yalnız pulluk temin 
y,e tedarik etmeye h^teretseydi, ziraatimi-
ze ve milletimize hizmet etmiş olurdu. Do-
batım Kurumu bir zamanlar bu maksat
la hareket etmiş ise 4 e e n ^ e n a D*r ma^" 
pşeme ile en fena bir şekilde imal ettirdiği 
£3 000 pulluğu satamamıf, bu pulluklar şimdi, 
Sararına veyahut da de •ali:' fiyatına satılma âki-
(jetlerinden birisi terci lı olunmak üzere kendi 
jıaline terkolunmuştur. 

Bu bahiste Amerikan''yardımına temas et-
jnek yerinde olur. Ame-ikjfc'lı dostlarımız, mem
leketimiz iktisadiyatının îıjangi istikametlere yö
neltilmesi gerektiğini çc k |pi takdir ettikleri için 
Mârshall Plânı ile AvrrpŞ'ya yapılacak olan 
£ 875 000 000 dolarlık nuiazzam bir yardım ye
kûnu içinde bize de 50 m|üyon. dolar yardımda 
pulunmayı kabul etmişlerdir. 

Ziraat sahasında yir:nit>eş yıllık kemirici bir 
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politikadan sonra, üç bin pulluk temin edebil
mek için dış kredi imkânlarını aramak veya 
hazır- yapılmış ziraat aletleri temin edebilmenin 
dış kredi ile mümkün olacağı neticesine var
mak bir iktidar için çok acı bir muvaffakiyetsiz-
liğin itirafıdır. 

Zirai verimi ve istihsali artıracak âmiller 
arasında kimyevi gübre tohumluk meseleleri ve 
mücadele işleri de bulunmaktadır. Uzun mazimi
ze nispetle daha dün bizden ayrılan bir millet 
olan Mısır her sene 500 bin ton kimyevi gübre 
kullanırken ziraatimizin ancak 10 bin tonluk 
bir kimyevi gübre sarfedcbildiğini görerek 
üzüntü duymamaya imkân var mıdır"? Son on 
yıl içinde halkevlerine yalnız umumi muvazene
den 24 milyon lira tahsisat verilmiştir, bir Sa
raçoğlu Mahallesi için 15 milyon lira, İstanbul'
da üç beş maliye tahsil şubesine on milyon lira
dan fazla para harcanmış, Meclis binasının in
şasına 40 milyon lira sarfedilmekte bulunmuş
tur. Memleketimizin Ibugünkü 'hayat şartları 
içinde süs sayılabilecek lbu binalara sarf edilen 
milyonlarla kimyevi gübre veya ziraat aletleri 
fabrikaları kurarak her şeyden önce milletimi
zin iktisadi kalkınmasının temin olunması, on
dan sonra muhteşem binaların inşasına gidil
mesi daha doğru olmaz mı idi! Bunlar imkân
sız olan işlerden mi idi? 

Zirai mahsullerimizin çeşitli hastalık, haşe
re ve 'hayvanlardan her yıl 450 milyon lira za
rar görmekte olduğunu Tarım Bakanlığı bildi
rirken, bu milyonların zarardan kurtarılarak 
millî ekonomiye mal edilmesi için mücadele iş
lerinde neden dolayı geniş mikyasta faaliyete 
geçilmediğini 450 milyon lirayı kurtarmak için 
mücadele işlerine neden dolayı 8 - 10 milyon 
lira harcanmadığını hangi düşünce ile izah et
mek raümknn olabilir f 

Görüyoruz ki, zirai hayatımızın, çok uzun 
ihmaller sonunda yorgun ve takatsiz düşürül
müş olması memleketin hakiki bünyesini gör
mekten uzak olan 'bir zihniyet içinde ziraat dâ-
yalarımızı basite alan sakat bir Devlet görüşün
den doğmaktadır. 

Birçok milletlerin, millî ekonomilerinin te
melini teşkil eden zirai sanayi faizde henüz yok 
denilebilecek kadar iptidai şeklini muhafaza et
mektedir. 

Topraksız çiftçiyi topraklandırma mevzuuna 
gelince : Bu meselenin nasıl yanlış bir zihniye-

i. im 6 : â 
J tin mahsulü olan ihatalarla dolu ve sakat ka

nun şeklinde tecelli ettiğini hepiniz bilmektesiniz. 
1945 yılından 1948 yılı sonuna kadar toprak 
işleri genel müdürlüğüne kamulaştırma bedelle
ri ile kuruluş ve onarma kredileri hariç olmak 
üzere 6 291 681 lira tahsisat verilmiş ve bu 
tahsisatın 5 215 522 lirası sarfolunmuştu. Alı
nan ibu paranın karşılığında İ . XII . 1948 ta
rihine kadar yapılan işin % 97 si Hazineye ait 
arazi; % 1,5 ğu da vakıflar, belediye ve özel 
idarelere ait arazi olmak üzere 296 205 dönüm 
arazinin dağıtılmış olmasından ibarettir. Şu ha
le göre % 98,5 ğu Devlete ait, olan 296 205 dö-

I nüm arazinin dağıtılması için dönüm başına 18 
liraya yakın para sarf olunmuş demektir. 

I Dağıtılan toprakların mühim bir kısmı mera-
I lardan ibarettir. Veterinerlerimiz memleketi-
I mizdeki hayvanların prim iti v hayvan numune

leri olduğunu, verimleri çok az olduğu için bun
lar binalar içinde beslendiği takdirde maliyetle
rin yükseleceğini, dünyada, en iyi cins hayvanla
rın meralarda ve çayırlarda yetiştiğini, hayvan 
yemi meselesinin mera ve çayır dâvası arasında 
ele alınması gerektiğini iddia ederlerken Toprak 
Genel Müdürlüğü de köylerde mera dağıtım yo
luna gitmiştir. 

Bir Bakanlığın kendi teşkilâtı içinde dahi fi
kir ayrılığı bulunacak olursa yapılan işlerin doğ
ruluğunu ve iyiliğini nasıl iddia edebileceklerdir. 

Kendilerine toprak dağıtılan topraksız çiftçi
lere âzami 600 lira kuruluş ve onarma kredisi, 
âzami 250 lira işletme kredisi verilmektedir. Ta-

j rıriı Bakanlığındaki toprak mütehassıslarından 
başka bütün vatandaşlar bugün 600 lira ile bir 

| ziraat işletmesinin kurulamayacağını kolaylıkla id
rak edeeeklerdir. Kaldı ki, Toprak Kanununun 
49 ncu maddesine göre, Zirai Donatım Kurumu, 
kendisine toprak dağıtılan vatandaşların ziraate 
ait canlı ve cansız demirbaşlarını temin etmesi 
lâzımgelirken kurum diğer vazifeleri gibi bu ka
nuni vazifesini de başaramamıştır. 

îşte toprak dâvası diye ele alman bir hâdise
nin iç görünüşü bundan ibarettir. 

Memleketimizde hayvancılık işleri, ziraastimi-
zin diğer şubelerinden daha ferah bir vaziyette 
değildir. 

Tarla ziraatiyle hayvancılığın bir bütün teşkil 
etmesi lâzımgelirken Türk çiftçisi bugüne kadar 

i böyle bir bütünlüğe kavtı§amamı§tır, 
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Hayvancılığımız m ıslah ve üretim, bakım ve 

besleme, hayvan yemi, hayvan sağlığı, Hayvanlar 
Vergisi, hayvan mahsullerinin kıymetlendiril
mesi gibi maddeleri, diğer ziraat m&seleleriıffe 
gibi hallolunmam ıs/ mevzular şeklinde ortada dur
maktadır. ı 

Veteriner teşkilâtımız eleman ve tahsisat yok
luğu yüzünden hâdiseler karşısında yorgun, ye 
üzgün vaziyettedir. 

Türkiye'nin 2000 veterinere, 1000 sağlık me
muruna ihtiyacı olduğu halde veteriner teşkila
tında idari vazife alanlar da dâhil olmak üzejre 
halen ancak 577 veteriner, 361 sağlık memulu 
bulunmaktadır. 

Hayvan sağlığını murakabe bakımından Mı
sırda bir veterinere 17 000 hayvan, BulgaristanK 
da 25 000 hayvan isabet ettiği halde memleketi
mizde 140 000 hayvan isabet etmektedir. 

Memleketimizde bâzı hastalıklar muayyen böl
gelerde yer tutmuş, bâzıları da yaygın bir vazli-
yete gelmiştir. Hayvan Sağlık Zabitası Kanu
nunu mecbur ettiği halde insan sağlığını da tehh 
dit eden ruam, tüberkülüz, şarbon gibi bir kısım 
hastalıklarla tahsisat ve eleman noksanlığı y% 
zünden hakkiyle mücadele yapılamamaktadır. 
Yalnız ruam mücadelesine girişildiği takdirde 
imha olunacak ruam İr hayvanlar için 15 milyoai 
lira civarında tazminat ödenmesi gerektiğini mili 
tahaSvSislar bildirmektedirler. i 

Hayvan Sayım Vergisi bugünkü medeni dün
ya üzerinde yalnız Arap memleketleri ile Türkiye'
de mevcuttur. Hayvanlardan bile vergi almayı ih
mal etmiyen bir Hükümet eleman, ilâç ve malp 
zeme yokluğu karşısında hayvan hastalıkları 
yüzünden ziraatimizin ve Millî ekonomimizin ngf 
radığı büyük zararlar önünde veteriner teşkilat 
tına kifayetli tahsisatı vermemek suretiyle eki 
büyük günahı işlemektedir. |. 

Hükümet teşkilâtı içindeki durumu bakmıuif 
dan Tarım Bakanlığı ile diğer bakanlıklar ara* 
smda koordine bir çalışma da mevcut değildm 
Zirai mahsul fiyatları, Hayvanlar vergileri, Me
rinos ve tiftik mevzuları hakkında başka bakalit 
hkların takip ettikleri yollara veya alâkasızlık
larına karşı, Türk çiftçisinin hak ve menfaatler} 
üzerinde birinci derecede ilgili olması lâzımgelen 
Tarım Bakanlığı tamamen pasif bir seyirci vazft 
yetindedir. 

Ziraatimizin hayati dâvalarından birisi m 
kredi işleridir. Hürriyeti seven büyük insan Mitat 
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Paşanın köylüyü tejfedlerin malî esaretinden kur
tarmak için kıırmıjş öMuğu zirai kredi sistemini 
85 yıl sonra dahi, [ihtiyacın asgarisini karşılıya -
bilecek bir hale getirememiş bulunuyoruz. 

Memleketimizdej Türk çiftçisine kredi temin 
eden iki müesese Z^rait Bankası ile, Tarım Kredi 
Kooperatifleri, bütAn gayretlerine rağmen bugün
kü durumları ve insanları ile ihtiyaca cevap 
verebilmekten uzak} biftlunmaktadrr. 

Ziraat Bankasının; 1948 - 1949 devresi zirai 
ikrazat plasmanı, j 130 milyon lirası banka ka-
naliyle, 86 milyonj litası da kooperatifler kanalı 
ile ikraz olunmak jizere 216 milyon liradan iba
rettir. | ; 

Tarım Satış Kooperatiflerine yapılacak olan 
36 milyon liralık ikrjtzat plasmanı bu yekunun 
haricînde bulunmaktadır. 

Ziraat Bankasmjny içinde bulunduğumuz dev
rede 12 Şubat 1949 (talihine kadar, doğrudan doğ-
ruya ve Tarım Kredi Kooperatifleri kanaliyle 
çiftçiye yapmış olduğu ikrazat 191 milyon 900 
1 in liradan ibarettik*. i 

Türkiye'de ziraji ireelî için yarım milyarın 
çok üstünde bir pajra|a ihtiyaç olduğu mütehas
sıslar tarafından ijfa<îe olunduğuna göre, ikraz 
olunan miktarların,) 3 milyon çiftçi ailesinin ih
tiyacını karşılamakta^ çok uzak bulunduğunu, 
bu suretle, kredi hjtföjıılariyle, ihtiyaçlar arasın
da en ufak bir ahengin bulunmadığını anlamak
ta müşkülât çekmiy^eeğiz. 

Bankasının, zirai ikrazattta 
eefen reeskont menabiine isa-

Burada, Ziraat) 
bir kaynağını teşkil) 

bilen ticari krediye 
tarafından Tarım 
faizle ikraz olunan 

fazla olamamaktadır. 

ret etmeden geçemike^eğiz. 
Ziraat Bankası, |Tajnm Kredi kooperatiflerin

den devir aldığı senetlerin Cumhuriyet Merkez 
Bankasına reeskont [ettirmek zaruretiyle karşılaş
tığı zaman, Merkep Bankası, ticari ve zirai se
netler aravsmda bir jtelrik yapmaksızın % 4 rees
kont faizi almaktadjr. i Merkez Bankasının, açık 
kredilerde bankalarca î% 12 ye kadar faiz alına-

iaitf senetlerle, Ziraat Bankası 
jKıjedi kooperatiflerine % 4 

pjıralara ait senetlerin her 
ikisini aynı zaviyeden ıgörerek reeskont kabul et
mesi ve % 4 reeskoıit faizi alması hatalı bir hare
kettir. | ; 

Aynı zamanda, ^îefkez Bankasınca kabul olu
nan zirai senetler bajnkjınm ödenmiş sermayesinin 
% 25 i ve ticari portföyünün % 15 i tutarından 

Halbuki bir kısım millet-
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lerin Merkez bankalarında zirai senetlere tatbik 
olunan ıskonto haddi, asgari iskonto hadlerinden 
daha aşağı tutulmakta, zirai senetlerinde Merkez 
Bankası portföyündeki nispetleri de bizden çok 
yüksek bulunmaktadır. 

Başka milletlerin bu sahada, bir ziraat mem
leketi olan yurdumuzdaki imkânlardan daha ge
niş imkânlar sağlamış olması dikkate şayan oldu
ğu gibi Hazineye ait bonular Merkez Bankasın
ca % 1,5 faizle iskontoy a kabul olunurken zirai se
netlerin % 4 faizle iskontoy a kabulü Hükümetçe 
ziraate karşı gösterilen alâkanın, takınılan tavrın 
başka, bir delilini teşkil eder mahiyettedir. 

Arkadaşlar; Türk köylüsünün, Türk çiftçi
sinin -beklediği şey, kredi, toprak, tohum, vasıta 
ve alet kadar ziraate ve zirai hayata karşı bir 
zihniyet değişikliğidir. 

Baştan başa bir ziraat memleketi olan ve en 
geniş imkânlara sahip bulunan bu Vatanda çalış
kan Türk çiftçisinin, nasibi, zalim tabiat kar
şısında bir dilim kuru ekmekten ibaret olmamak 
lâzımgelir. 

SALI 11 İNANKUIİ (tç.cl) — Muhterem ar
kadaşlar; Ormancılığımızı korumak, memleket 
ihtiyacını karşılamak, istihsalin fazlasiyle mem
lekete gelir sağlanmasını temin için çıkarılan 
3116 sayılı Orman Kanunu ve ekleri maalesef 
umulan bu verimi sağlamamıştır. Adedi 121 i bu
lan bu masrafları yüz milyon lirayı geçen işlet
meler kuruluş tarihinden beri Hükümete maddi 
bir gelir sağlamadıkları gibi yük olmaktadır'. 
Avrupa devletlerinin bâzılarında 5 000 hektar 
ormana bir işletme kurulduğu bizde de 20 000 
hektara bir işletme kurulması zaruri olduğu 
kuruluş zamanlarında ileri sürülmekte idi. 

Arkadaşlar; o devletler her halde âzami fay
dalanılacak ve hakiki orman olan yerlerde bu 
işletmeleri kurmuşlardır. 

Biz ise fundalığa da orman diyerek bu kadar 
çok işletme kurduk. Bu teşkilâtın lüzumsuz ve 
çokluğunu müsaadenizle acı bir misalle arzede-
yim. seçim bölgem olan içel İlinde Mersin, Si
lifke, Mut, Gilindire, Anamur'da olmak üzere 
beş işletme kurulmuştu. Yalnız bunlardan Gi
lindire işletmesi geçen yıl. lağvedildi. Bu işlet
melerden Silifke İlçesinde kurulanın 95 memur 
ve müstahdemi vardır. Bunların ayda aldıkları 
maaş ve ücret 15-20 bin lira arasındadır ki, se
nede 200 bin lirayı bulmaktadır. Demek oluyor-

ki. bir il dâhilinde, geçen yıl biri lâğvedüdiği 
için, dört işletme olduğuna göre vasati masra
fı, 800 bin lirayı aşmaktadır. Silifke ilçesinde 
beş bölge merkezi vardır. Buralarda oturan böl
ge şefleri ormanların tahammülü yok, diye 
katiyat yapılmadığından hiçbir iş yapmıyarak 
âtıl bir surette günlerini geçirmektedirler. Bu
na mukabil aynı ilçede orman idaresinin geliri, 
halka verilen mahrukat tarifesi mukabili 5-10 
bin lira arasındadır. Bu vesile ile şunu da ar-
zetmek faydalı olur: Silifke ve Gülnar kazala
rında senede 4 000 ton kadar palamut toplanıp 
ihraç edilirken, bu kadar genig kadrosu olan 
orman işletmesi, teessürle arzedeyim ki, kuruluş 
tarihinden beri ancak 100 ton palamut toplat-
tırmıştır. Bunun haricindeki miktarı ne kendi 
toplatmış, ne halka toplattırmıştır. Bu millî ser
veti de heder etmiştir. 1942 yılından evvel Si
lifke'nin. Orman İdaresi memur ve müstahdemin 
kadrosu 1 mühendis, 2 kâtip, 4-5 muhafaza me
murundan ibarettir. Bunların yıllık masrafları 
4-5 bin lira arasında, idarenin geliri ise, 80-100 
bin lira, arasında, idi. İşte bu arzettiğim ufacık 
bir misalle durumun ne kadar acı olduğunu yük
sek takdirinize bırakıyorum. Bittabi, yurdun 
her tarafında da böyledir. 

Azı?; arkadaşlar; zararına işliyen bu teşekkü
lün hâlâ ıslah edilmemesini, hayretle karşılıyo
rum. 

îşleımelerdeki lüks ve ölçüsüz inşaat,ve alı
nan eşyalar bu millete o kadar pahalıya mal ol
du ki yürekler sızlatıcıdır. Bugün tahsil çağı
na gelmiş yavrularını okutmak için okul yap
tırmakta, birçok kasabalarda, Hükümet binası 
yaptırmakta güçlük çektiği için izbe, gayrisıhhi 
yerlerde memurlarını çalıştıran bir Hükümetin, 
bu milletin kesesinden sarfedilen bol paralara 
nasıl müsaade ve müsamaha ettiğine hayret et
memek mümkün değildir. İşletme binlarma alı
nan eşyaların isabetsizliği bu yıl o eşyaların 
pazarlarda satılma!ariyle sabit oldu. Bu israflara 
sebebiyet verenler hakkında takibata girişilme
si lüzumu kanaatindeyiz. 

Şahsi kazanç hisleriyle hareket eden müte
ahhitlerin yardımlarına ve müdahalelerine lü
zum görmeden, bizzat Devletçe işletilen taslak 
halindeki istihsalâtın iç piyasa alıcılarına en ya
kın "bir yerde satılmasını temin etmek maksadı 
takip edilmemiştir. Bu da Devletçilik zihniyeti
nin yanlış bir telâkkisidir. Gayelerden biri do sı-
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ııai faaliyetin ilerlemesine yarıyacak şekilde is-
tihsalâtı ait ırmak ve halkın odun, kömür, keres
te ihtiyacını kendi ormanlarımızdan karşılamak 
olduğuna göre, maalesef bu da lâyıkiyle temin 
edilememektedir. 

Arkadaşlar; birçok şehir ve kasabalarda, or
man mıntakası olmasına rağmen lüzumu halinde 
bîr tahta bulmanın mümkün olmadığını görüyo
ruz. Bir cenaze vukuunda düşülen müşkül anla
rın şahidi olanlarnnız vardır. 

Köylüye bir saban lüzum ettiği zaman orman
lardan kaçak yapmaya mecbur kalıyor. Çünkü; 
Bütün ormanları Devletleştiren Hükümet hiçbir 
tarafta bu ihtiyacı göz önüne alarak bu gibi'su ıl-
zeme satan bir depo dahi açmamıştır. 

Arkadaşlarım; biz ormanları âmme malı olarak 
Devletleştirirken onlardan geçinen vatandaşları 
da ta âmmenin kendisi olarak kabul ediyorız. 
Ormanlar içinde şimdiye kadar oturan vatandaş
lar orman içiıl zararlı görülüyorsa, bunu şimdiye 
kadar takip edilen iskân siyasetinde aramalıyız. 
Ziraate elverişli yeter arazisi olmadığı halde or
manlar içinde talihlerine terkedilen vatandaşları 
yıllarca kendi başlarına bırakıp da nafakaların 
kesercesine şiddetli bir kanım çıkarırsak elbette 
halk memnun olmayacaktır. 

Bugün bu teşekkülle halk arasında geniş bir 
açıklık mevcut olduğu inkâr edilmez bir hakikat
ti*/. 

Köylülere verilen zatî ihtiyacın, yangın sebe
biyle enkaz haline gelen mahallerden verilmedi 
ve âmil kaatı diye tanınan ve bu yüzden geçi
nen köylülere intifa etmeleri için yılda verilen 
on metre küb ağacın verilmemesi, ormanlarda bü
yük yangın tahribat ve kaçakçılığa sebebiyet ve
riyor. Müsaade buyururlarsa sebeplerini arzede-
yim. Orman içinde olan bir köj^ün sınırı dâhilm-
de enkaz yoksa istihkakları uzak mesafeden veri
liyor. Köylü, elindeki vasıtalarla bunu getirmek 
imkânına malik olmadığından enkazı ayağına g<$-
tirmek için bir kibrit tutuşturuveriyor. Yaln z 
kendimizin değil, evlât ve ahvadımızm da fay
dalanacağı tomruklar da yanıyor. İşletmeler ke
sim çağma gelmiş ağaçları lâyıkiyle. aramıyarak 
katiyat yaptırmayınca yalınız yangın olan yek
lerde kesim yaptırdıklarından bu işlerle iştigal 
eden yani âmil kaatı dediğimiz zümre kendileri* 
ne iş temini için durmadan orman yakıyorlar. 

Arkadaşlar; orman tükeninceye kadar işlensin 
demek istemiyoruz. Fakat bu gibi vatandaşları 
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da tatmin etmek yarinde olur kanaatindeyiz. Çün
kü bugünkü hal c(evam ettikçe gelecek yıl tah
ribatın, yangının, [kaçakçılığın daha az olacağım 
kim temin edebiliri. 

Sayın arkadaşlkr;. işletmelerin istihsal ettiği 
kereste, odun ve kjömürün maliyet fiyatları üze-

« 
rinde de biraz durmakta fayda mülâhaza ettik. 
imal edilen çam kerestenin metre kübü 150 - 200, 
katran kerestenin jııetre kübü ise; 350 - 400 li
ra arasında satılmaktadır. Bunun maliyeti yarı 
fiyatından daha azjdır. 

Hariçten ithal jedilen kereste fiyatları da bi
zim. işletmeler satıjş fiyatının yansıdır. Memle
kette, bütün şiddeifi ile göstermekte olan mesken 
'buhranını gidermek çareleri düşünülürken bu fa
hiş fiyatlarla kereste alarak ev yaptırmak müm
kün mü! Bir lata 2İ0 - 25 liraya: satılıyor. Bunun 
sikleti 60 - 65 kilpdur. Bir kilo gayrimamûl 
ağacın bedeli 40 ktıruşu buluyor. Bugün yur
dun birçok yerleriıkde odunun kilosu 7 - 8, odun 
kömürünün kilosu!; 20 - 25 kuruş arasında 
satılmaktadır. Bu jpahalılıktan maada: tedarikin
de de çok müşkülât çekilmektedir. Bunun da 
âmili işletmelerin vaktinde bu ihtiyaçları düşü
nerek gerekli tedbir almamalarıdır. Kışın bü
tün şiddeti ile hükmüm sürdüğü şu günlerde pa
raları, ile tedbirsizlik yüzünden bunları tedarik 
edemiyen vatandaşların halini düşünmek Hü
kümete düşmez mif Bu geniş kadrolarla lükse 
giden, lüzumsuz masraflar yapan bu teşekkülle
rin sarfettikleri papaların bu fakir vatandaşla
rın yaktıkları odun! ve kömürün maliyette unsur 
teşkil ettiğini hatırlamak lâzım. 

Hayatı ucuzlatacağım diye komiteler teşkil 
eder ve vaatlerde bulunan Hükümetin kendisi ba
yat pahalılığını yalatmış oluyor. 

İşletmeler tuttukları yolun yanlışlığından bu
gün akim bir hale | gelmişlerdir. Bu durum kar
şısında bütçenin vajridat faslında olan 8 milyon 
liranın elde edilmeline imkân görmemekteyiz. 

Bugün hariçten I demiryolları, maden ocakları 
ve sair ihtiyaçları jkayşılamak için kereste ithal 
etmeyi düşünen v)e ormanlarımızın kesiminin 
azaltılacağını beyaijı eden Hükümetin, 8 milyon 
lira tarife bedeli koymasından eskisi kadar 
ağaç keseceği mânasını çıkarmaktayız. Bu te
zada bir türlü aklımız ermiyor. 

Memleket ormajnlarmı bu kadar zayıflatan 
âmillerden birisi de işletmelerin programsız ve 
murakabesiz katiyatj yapmalarıdır. 
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Arkadaşlar vazifeleri, sinni kafa gelmiş 

ağaçları kesmek ve değerlendirmek, genç orman
ları korumak olan işletmeler, yurdun bâzı yerle-
rinde katiyata tahammülü olmadığı için 50 - 60 
sene dinlendirmeye bıraktıkları ormanları, güya 
raporları evvelce başka bir idare tanzim etmiş 
gibi dinlendirmeye lüzum görmeden, vasıflandı-
ramıyaeağınız bir Adana çeşidi, bir kolona ve 
bir lata zor çıkan ağaçları çala balta kestiler. 
Çünkü harb yılları harice ihraç ediliyor ve 
yapılan lüks, fuzuli masraflar ancak bu şekil
de örtülüyordu. Esefle arz ederiz ki bunlar 
murakabe dahi edilmedi. Çünkü murakabe edi
lerek yaptıkları işlerin hatalı olduğu bu gibi 
katîyat yapan işletmelere söylense ve ikaz edil-
selerdi, bu gibi hataların, tekerrürüne meydan 
verilmezdi. 

Sayın arkadaşlar; şunu da teessürle arz ede
riz ki ; Devlet ormanlarının halen ne şekilde 
işletileceğine dair bir proje da'hi görmek müm
kün olmadı. 

Ormanların tahdit sine gelince; Türkiye or
manları on buçuk milyon hektar olduğuna gö
re bunun ancak 3 038 270 hektarının tahdidi 
yapılmıştır. Halen 25 komisyon çalışmaktadır. 
Bugünkü şerait dahilindeki verimsiz çalışma 
devam ederse mevcut komisyonların ancak 15-
20 yılda tahdit işini ikmal edebileceği gayet ta
biîdir. 

Arkadaşlar; bir taraftan ormanları Devlet-
leştirdik diye halkın tapulu tarlasının içinde 
hayvanlarını gezdirmiyor, kovuyoruz. Diğer ta
raftan tahdit işi de bu kadar ağır gidiyor.. Hü
kümetin, tahdit işi bir an evvel ikmal edip hay
van yetişecek yerde hayvan orman yetişecek 
yerde orman yetiştirilmesini temin etmesi lâzım-
geîmez mi? Birçok yerlerin hayat şartlarını göz 
önüne almadan halkı bu kadar tazyika hakkımız 
olmadığı kanaatindeyiz. 

İşletme teşkiltma ve idare tarzına iyi bir 
veçhe verildiği takdirde Hükümete £250 000) 
lira gibi cüz'i bir para değil, daha çok menfaat 
temin edeceğine kaniiz. 

Orman sanayiinin hususi müteşebbiste bıra
kılmasına taraftarız. Memlekette yapılan istih-
salâtm evvelâ köylüye, sonra şehirliye, eğer 
daha fazla artarsa ihraç edilmesinin muvafık 
olacağına inanıyoruz. 

Halkı bu kadar sıkıntı içinde koyan, Yük- j 
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sek Meclisçe de takdir Duyurulacağına kani 
bulunduğumuz bu tadil tasarısı hâlâ Yüksek 
Meclise gelmemiştir. Halkın ıstıraplarım önliye-
cek tedbirde bu kadar ağır davranan Hüküme
tin hattı hareketini asla tasvip etmemekteyiz : 

Arkadaşlar; arabasına veya hayvanına ça
lı çırpı yükliyen bir köylünün, sen kaçak odun 
getirdin, diye elinde yegâne mesnedi olan va
sıtasını haraç mezat satmak ne kadar acıdır. 
Şayet köylü kurnaz bir adamsa vasıtanın ken
disinin olmadığını söylerse mevzuata göre ya
kalanmıyor. Dürüstlükle kendisinin olduğunu 
söylerse derhal müsadere edilip satılıyor. Bu 
gibi ağır aksak mevzuatla köylüyü yalan söyle
meye de alıştırmış oluyoruz. 

Artık tahammülü kalmıyan halkın ihtiyaç
larına cevap verecek bir kanunun süratle Mec
lise gelmesini sabırsızlıkla beklemekteyiz. 

BAŞKAN — Ali Rıza Kırsever. 
ALİ RIZA KIRSEVER (Çanakkale) — Ar

kadaşlar, bu seneki 'bütçenin geçmiş seneler 
'bütçeleri gibi en ziyade tenkid edilecek tarafı 
ziraat işlerimize pek az yer ve para ayrılmış ol
masıdır. Bu sebepten 15 milyon köylü vatanda
şın mukadderatı ile doğrudan doğruya alâka
dar olan Tarım Bütçesi üzerinde Büyük Mecli
sin dikkatle durması lâzmıgeldiği kanaatinde
yiz. 

Köylerimize baktığımız zaman viran kulü
belerle karşı karşıya 1)ulunuyoruz. Köylümüze 
baktığımız zaman sırtında yırtık bir elbise ve 
torbasında kuru bir ekmek görüyoruz. Bu mü
barek ve geniş topraklarda çalışan insanlar için 
bu derece mahrumiyetin sebebi nedir? Kısaca 
arzedeyim; topraklarımız nankör olmadığı gibi 
köylümüz ele tembel değildir. Bu mahrumiyeti 
yaratan hatalı bir idarenin devamı ve köyleri
mizin gözden ırak olmalarıdır. Ziraat aletleri ve 
vasıtaları bakımından çiftçimizin ne derecede 
yoksulluk çektiği meydandadır. İş başına ge
len her Hükümetin programında (bir ziraat 
memleketi "olan Türkiye 'nin iktisaden yüksel
mesi için köylüyü karasabandan kurtarmak ve 
yeni ziraat vasıtaları ile teçhiz etmek) lüzumun
dan bahsedildiği halde meydanda yapılmış müs
pet bir iş görmüyoruz. Arkadaşlar; dünyanın 
her köşesinde makineli ziraat süratle yerleştiği 
halde çiftçimiz hâlâ karasaıbanla çalışmaktadır. 
Komisyonda Tarım Bakanının işaret ettiği gibi 
2,5 milyonluk çiftçi ailesinden yalnız 3 - 4 yüz 
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•bini kadar pullukla geri kalanların ise karasa
banla çalıştıklarının ifade edilmesi acı bir va
kıadır. Karasabanla ziraat yapmak dibi delik 
kova ile su taşımak demektir. Amerika'dan ge
lecek olan ziraat vasıtalarından ancak çiftlik 
sahipleri ile geniş toprağı olanlar istifade ede
bileceklerine göre köylümüz ibundan da mah
rum kalacak ve perişan durumu değişmiyecek-
tir. Pulluk ihtiyacının bu derecede olduğu bir 
zamanda donatım depolarında ve bâzı açık yer
lerde senelerden "beri mühim miktarda pullukla
rın metruk bir halde bulunduğu ve bunların 
memleketin ihtiyaçlarına uygun olmadığı için 
kullanılmadığı anlaşılmaktadır. Memleketin 
böyle bir zamanında ihtiyaca uygun olmıyarı 
pulluklar imali veya satmalınması karşısında 
söylenecek söz bulamıyoruz. Aynı zamanda bu 
pullukların âkibetinin tâyin edilmesi ve mesul
leri hakkında tahkikat yapılması lâzımgeldiği 
aşikârdır. Ziraat alet ve vasıtaları üzerinde du
rurken kredi yolu ile Amerika'dan alacağımız 
ziraat makinelerinin vaktinde memlekete geti
rilmesi ve bunlardan âzami verim alınması yo
lunda olsun titiz davranılması lüzumuna işaret 
etmek isteriz. Bu arada benzin fiyatlarına zam 
yapılmasının ziraatimizi teşvik politikasiyle 
bağdaşmıyan bir iş olduğunu tekrar kaydetmek 
isteriz. 

Muhtaç çiftçilerimizin tohumluk ihtiyaçları
nı zamanında temini ve alelûmum tohum ıslah 
işlerimizin bugün ele alman ölçüden daha faz
la bir dikkatle üzerinde durulması lâzımdır. 
Hayvancılığımıza lâyık olduğu kadar ehemmi
yet vermekte geç kaldık. Çift hayvanı yetiştir
mek ıslah işlerimizin hasında yer almalıdır. 
Köylerimizde meraların korunması esbabına te
vessül edilmemektedir. Diğer taraftan hayvan 
beslenmesi ve hayvan yemini kolaylaştıracak 
yonca ve kromika tohumlarının bol yetiştiril
mesi üzerinde Hükümetin ciddî *bir teşebbüsü 
yoktur. Sâri hayvan hastalıkları ile mücadele 
işindeki fennî araştırmalarımız memnuniyet ve
rici bir derecede ise de mücadele işlerinde-kâfi 
derecede gayret gösterilmemektedir. Bu konu
ya tmas etmişken haralarımızın da yapılan mas
raflar derecesinde verimli çalışmadıklarından 
dikkati çekmek isteriz. 

Memleektimizin iklim ve tabiat şartları ba
kımından geniş ölçüde her türlü meyva bahçele
rine müsait olduğu nazarı itibara alınarak mey-
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v'p, cinslerimizin ıslahı vte hastalıklarla mücade 
fi işine ehemmiyet veri misi ve yıllardan beri 

auajfealâj meselesi halle
dilerek meyva ihracı işiiLİii|tahtı temine alınma-
<ıl lâzımdır. 

Tanrı vergisi olan v€ 
btalunan zeytinciliğimizin 
<l© şayandır. Geçmişte 
İdilde yaptığımız hatalı iikâbları ve ihmalleri bir 
israfa bırakarak bugün 
] Şosesini teşkil eden Milas 
njıış yüz binlerce delice) 

bîr Hazine değerinde 
b#günkü durumu kay-
hirabiye uğratacak şe-

içj^ı yalnız Eğenin bir 
vÇFethiye 'de aşılanma-
ı$evcut olduğu nazarı 

itibara alınırsa memlekeftifiiizde zeytinciliğin ne 
dereceye kadar el konmamış bir servet kaynağı 
olduğu meydana çıkar. Şüphesiz kî, memleket zi-
Eİaatinin en mühim dertl îri|ıden biri de kredi ih
tiyacının temini meseflestdir. Ziraat Banka-
lEİnı kurmuş olan şahsiyeti hürmetle anarken' 
jankanm zirai kredi ihtiyacımızı temin etmekten 

uzaklaşarak gaye dişmdîkif işlere kaydığını esef
le .görmekteyiz. Eski Hiıkjjmetin Ziraat Bankası 
:sermayesinin en az iki inicine çıkarılmak süre
siyle zirai kredinin genişletileceği hakkındaki te-

v:a[ıinatı da sözden ibaret kalinistir. Müteselsil ke
faletin köylü için doğu:'dt|ğu güçlükleri nazarı 
^ibara alarak kolaylık imjânları sağlanmalıdır. 

I Sekizinci. Büyük Millet Menisinde üç yıldır or-
:]jıan meselesi türlü sebe]»lebden bahis konusu ol
duğu halde geçen Hükimtetler el ile tutulacak 
iir iş yapmamışlardır, i But konudaki görüşümüz 
ialkm asgari ihtiyaçlar.nıl karşılamak şartiyle 
boruma prensipleri üze^iı^e ısrarla durulmalı 
•m koruma prensipleri yjanfeıda yetiştirme işi de 
irtık sözden toprağa intifesji etmelidir. Ormana 
ıfit dertlerden birisi de teşkilât masraflarının 
jjzaltılması çarelerinin bııltfıımasıdır. Ziraat iş
erimizin yalnız Hükümuti^ mesuliyetinde bulu-
ojan teşkilât cephesi en w0î tarafıdır. İhtiyaca 
Ŝ öre eleman yetiştirilmesi îe yetiştirilen eleman
ların yerli yerinde kullajtnSnası dahi temin edil
memiştir. Teşkilâta h^ki^ı olan kırtasiyecilik 
zihniyetini kökünden 3ik|tıadıkça ve ziraatçiyi 
[*\asa başından tarlaya koşturacak tedbirler alın
madıkça ve bildiklerini tatbik edemiyen ziraatçı
ların köylü üzerinde hak İt olarak yarattıkları te
ceddütleri ortadan kaldı rmjadıkça bu teşkilâttan 
fayda beklenemez. 

Buraya kadar yaptırımız tenkit ve tahliller 
açıkça göstermektedir ki, • iktisadi ve içtimai 
îertlerimiz arasında en b|agtja gelen ziraat ve köy 
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dâvasının daha ziyade ihmal ve müsamahaya ta
hammülü yoktur. Büyük şehirlerde işsiz dola
şan birçok köylü vatandaşların bulunmasına 
rağmen köylerden şehirlere doğru akının devam 
etmesi başlıbaşma düşündürücü mühim bîr hâ
disedir. Hakikatleri olduğu gibi görerek ziraat 
ve köy dâvamıza el koymak Millî bir borçtur. 
Aksi takdirde, yarın bugünkü günden daha bü
yük güçlükler karşısında kalmak tehlikesi mu
hakkaktır. 

SIJPHÎ BATUR (Sinob) — Memleketimizin 
temel dâvalarından en mühimmî olan, Ziraat Büt
çesi tasvibinize sunulmuş bulunuyor. Bu bütçe 
de, geçen bütçelerden asla farklı değildir. Gerçi 
bütçeye mevzu tahsisatta bir artış görülmekte 
ise de, umumi yekime nazaran nispet değişmiş 
değildir. 

Coğrafi vaziyetimizin bahşettiği çeşitli iklim 
şartlarına göre mütenevvi mahsuller yetişen mem
leketimiz, 60 milyon nüfus beslemeye kâfi 
vüsatte iken 20 milyonu bile doyuramıyacak ka
dar zirai bir buhran içindedir. 

Yağını, yoğurdunu, yumurtasını ve hattâ 
buğdayını büyük şehirlerdeki vatandaş gibi yiye
ni iyen köylülerimizin bugün içinde bulundukları 
hayat şartlarını düşünecek olursak, ziraatimizin 
feci durumu daha iyi anlaşılır. 

tzmir İktisat Kongresi ve 1938 Ankara Ziraat 
Kongresi birer hâtıra yığını olmaktan başka köy
lüye ve köye ne sağlamıştır! Bugün Tarım Ba
kanlığı arşivlerine bir göz atılsa muhtelif ecnebi 
mütehassısların raporları, eserleri, bilginleri
mizin müşahede ve kanaat raporları görülür. 

Fakat bunlara rağmen her yeni bakan yeni 
bir programla gelir. 

Arkadaşlar; bunları hatırlamakta fayda var
dır. Bunla* bizi iştibaha götürecek hakikatler
dir. 

Gerçi ziraatte kalkınmanın zamana mütevak
kıf olduğunu biliyoruz. Fakat geçmiş zamana 
ve sarfedilen bunca paraya ve bunca emeğe de 
acımamak elden gelmiyor. Kabul etmek lâzımdır 
ki, bugüne kadar ziraat sahasında bâzı mevzii iyi 
işler yapılmıştır. Fakat mıntakavi ve mahdut 
sahalara inhisar eden bu faaliyetin ziraat hayatı
mızda ânı ve şâmil bir salaha isal eyleyici tesir
lerini, bilhassa köylü üzerinde bulmak, çok güç
tür. Ziraatimiz hâlâ iptidailiğini muhafaza et
mektedir. 
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Bugün ziraat dâvamızı halledebilecek kâfi 

bilgili elemana malik bulunmaktayız. Ancak 
bunların ilim sahibi olmaları, bu dâvayı çöz
meye kâfi değildir. Zira Bakanlık teşkilâtı köy
lü ile bağdaşmış ve köye yerleşmiş değildir. 

Bu dâvanın halline köyden ve köylüden 
başlamak gerekir. Temel köylüdür. Onu ser
maye ile, bilgi ile teçhiz etmek lâzımdır. Bi
naenaleyh köylüyü topraklandırmak, ucuza 
maledilmiş ziraat aletleri vermek ve uzun vade
li az faizli krediler temin etmek icabeder. Bun
lar yapılırken ziraat müdürleri ve ziraat memur
larını da büroları başından kaldırıp köye şev
ki gerekir. Bâzı mmtakalardaki geniş ziraat ara
zisinin boş durmasına mukabil bâzı bölgelerde 
de toprak darlığı vardır. Bu darlık bilhassa 
Karadeniz bölgesinde şiddetle hissedilmekte
dir. Bu mıntaka halkının ekserisi orman aç
malarından ekle edilen araziyi ekip biçmekte
dir. Orman tahditleri kanunun tarifatı da
iresinde yapıldığı takdirde bura halkının bü
yük bir kısmının hicret etmesi lâzımgelir. Buna 
mukabil, ne yazıktır ki, çok verimli Karadeniz 
deltaları olan Kızılırmak ve Yeşilırmak'taki 
arazi su altındadır. Az himmetle milyonları bes-
liyecek bu arazi, birer sivrisinek, sıtma mem-
baı halindedir. 

Arkadaşlar; bu noktalara böylece işaret 
ettikten sonra zirai istihsalimizin başında gelen 
hububat ziraati üzerinde de durmak isteriz. 
ITarb yılları içinde bâzı büyük şehirlerimizin 
un ihtiyacını hariçten temin ettiğimizi düşü
nürsek bu sahadaki çalışmanın verimsizliği ve 
kifayetsizliği anlaşılır. 

Gerçi istitistiklere göre hububat istihsa
linde bir artış olduğu görülmekte ise de, bu ar
tışın hakikata ne derece uygun olduğu rakam
ların istatistiklere geçen şekilleri malûm bulun
duğu cihetle katî olarak göylenemez. Kaldı ki, 
bu rakamların sıhhati, bir an için kabul edilse 
dahi artışın nüfusumuzun artışı karşısında fe
rahlatıcı bir artış olmadığı da muhakkaktır. 
Bu mevzuda evvelâ köylünün tohumluk ihtiya
cını zamanında, yani eli altında, bulunacak bir 
şekilde temin etmek lâzımdır. 

Makine ziraati her yerde kabili tatbik olma
dığına göre, mmtakalarm hususiyetleri göz 
önünde tutularak ,ziraat aletlerinde icaplı de
ğişiklikleri yapmak ve köylüyü kara sabandan 
kurtarmak lâzımdır. 
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Zirai istihsalimizi arttırmaya doğru giderken 

mahsullerimiz üzerinde milyonlarca liralık za
rar ika eden haşerat ve nebat hastalıklariyle 
de mücadeleyi ihmal etmemek gerekir. Bu iş^ 
bu sene iki milyon lira tahsis edilmiş olması ve
rilen ehemmiyeti göstermektedir. Fakat kana
atimizce bu miktar kâfi değildir. Düşünmelidir 
ki, teknik şartlar altında idare edilen Büyükde-
re fidanlığında dahi hastalık en had şeklinde 
seyretmektedir. Bu fidanlıktaki hastalığın ci
vara da sirayet etmiş olduğunu belirtmek çok 
üzücüdür. 

Arkadaşlar, zeytinciliğimizde bir gerileme 
olduğunu söylemek yerinde olur. Zeytinciliğin 
inkişafı için Büyük Meclisçe kabul edilmiş olan 
kanun, teessüfle kaydetmek icabeder ki, bir* 
takım suiistimallere yol açmış ve ormanların 
tahribini mucip olmuştur. Bu kanunun tatbi-
kmda dikkat ve hassasiyet göstermelerini, bir 
tekerrür de olsa, Tarım Bakanından rica ede
ceğiz. , 

Zeytinciliğimizde en basit bir iş olan ne 
fenni budama ne de tahripsiz toplama usulü 
köylüye öğretilmemiş ve telkin edilememiştir. 

îhraç maddelerimizin kıymetlilerinden birisi 
de meşe palâmutudur. Eşhas elinde bulunan bu 
ağaçların mahrukat buhranının doğurduğu fi
yat yükselişi karşısında sahipleri tarafından ke
silerek satıldığını görüyoruz. Ehemmiyetli ve 
kârlı bir ihraç metaı olan maddenin istihsalini 
azaltan bu hususu nazarı dikkate alarak tedbir
ler sağlamak icabeder. 

Bağcılığımız günden güne tedenni etmekte
dir. Bağlarımızı, onları kemiren hastalıktan 
kurtarmakta geç kalmamak lâzımdır. Bilhassa, 
komşu bir memleketin bu mevzudaki ilerleyişi 
ve dolayısiyle dış piyasada temin ettiği kalite 
üstünlüğü göz önünde tutularak hareket etmek 
lâzımgelir. 

Narenciye'de ihracatımız; hiç mesabesinde* 
dir. Komşu memleketlerden yapılan ihracat bii 
zim çok fevkimizdedir. Bilhassa meyvalarımızm 
naklinde müstahsilin ambalaj malzemesi nok
sanlığından çektiği sıkıntı büyüktür. Bu mal
zemenin iptidai maddesi elinde bulunan Tarım 
Bakanlığının bu mevzuda Ziraat ve Orman 
Umum müdürlüklerini bir «Koordinasyon halin
de çalıştırması, meyvacılığımızm inkişafına 
âmil olacak sebepler meyanmdadır, 
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Hayvan mevcudu miîz üzerinde de kısaca 

durmak isteriz. Hayyajk hastalıklariyle müca
dele mevzuunu ele aJirsak, bu hastalıkların 
muhtelif bölgelere âddpa. yerleşmiş olduklarını 
görürüz. -j 

Atçılığımıza, sarf öl|ilen milyonlar yanında 
beklenildiği gibi geljşefiemiştir. Kara sığır cin
sînin ıslahında esasi. t | r ilerleme yoktur. 

Tavukçuluk bir ııeTİ fantazi halinde Devlet 
çiftlikleri kümesleri! def teşhir edilmektedir. Ne 
yumurta adedi artmış | e de ağırlaşmış, tavuk
larımızın et ve lezzetlerinde bir değişiklik ol
mamıştır. 

Sanayiimize ham mfdde sağlıyacağı ümidiy
le büyük masraflar ;(rafelan merinos işinde Hü
kümetin programında fradettiği hususlar hâlâ 
teminden uzak bulun ntîktadır. 

Muhterem arkadaş ılaf; bizde Tarım Bakanlığı 
bünyesi içinde bulunun ÎZiraat İşletmeleri Kuru
mundan da bahsetmek isteriz. Bakkal dükkânla
rı da mevcut olan bi: iıjfliesseseler, daimî bir za
rar içindedir. Ya bu iletmelerin zararını önle
yici tedbir almak veya ,funları başka şekillerle 
idare etmek lâzımdır. 

Bol ve kârlı istihsal yapmak için kurulmuş 
bulunan Zirai Konuiniiarın, artık normal bir 
devreye ayak atmak izsjre olduğumuz şu sırada, 
köylüye faydalı olacas îfr hale getirilmesi, bir 
zaruret halini almıştır. | B u kurumların tohum 
ıslahında kullanılmalaj§ ve bu suretle faydalı 
olmaları prensipini k^btt etmek zamanı gelmiştir 
kanaatindeyiz. Bu çiftliklerin bugünkü şekilde 
devam etmeleri bize eskff Hazinei hassa çiftlikle
rini hatırlatmaktadır. Bfı kombinaların tek başı 
na bol ve ucuz mahsul elde etmeleri köylüyü asla 
kalkmdıramaz. Bunla, r |ğer tohum ıslah işlerini 
gaye edinirlerse o zamaıî bir dereceye kadar köy
lüye faydalı ve muhitlefine de numune olabilir
ler. Zirai Donatım KiTtıjtnu hakkında geçen sene
de çok şeyler söylenmişi: ve tenkit edilmişti. O 
tarihteki tenkitlerin 1 )a§şnda gelen Tarım Baka
nından bu müesseseleri;falah eyleyici ve köylüye 
faydalı ve ucuz alet yej|§ci bir hale getirmesini 
biz de istiyeceğiz. ; | 

Teknik ziraat ve baîjjiıvan işleri, köy çocukla
rının babalarına öğrel ebşecekleri malûmatla mü
cehhez olarak köye d üniteleri için kurulmuşlar
dır. Bu mekteplere rağtjfet o kadar azalmıştır ki, 
bir aylık ademi devam fşimdi üç aya çıkarılmış 
bulunmaktadır, öyle sallıyoruz ki bir gün kapı-
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dan girip çıkana da fotoğraflı bir belge verile
cektir. 

Muhterem arkadaşlar; millî gelirimizin yegâ
ne kaynağı sanayiimizin iptidai menbaı ve temel 
nüfusumuzun, köylümüzün başlıca geçim vasıtası 
ziraatimizin bu acıklı durumuna böylece işaret, 
ederken, muhtelif vesilelerle açıkladığımız veçhi
le, büyük bir israf içinde bulunan bütçenin hiç 
denilse bundan böyle memleket yönünden müsmir 
olacak sahalara tahsisinde zaruret bulunduğunu 
bir daha tebarüz ettirmek isteriz. 

Şimdi Orman işlerini anlatacağım. 
BAŞKAN — Buyurun. 
SUPHİ BATUR (Devamla) — Muhterem ar-

kadaşlar, Orman Umum Müdürlüğü bütçesi ge
çen seneler olduğu gibi bu sene de bu idarenin 
faaliyetini gösteren ayine olmaktan çok uzaktır. 

Asıl faaliyetin kısmı azamini teşkil eden işlet
meler bütçesi meçhulümüz bulunduğu ve bu su
retle Meclis murakabesi dışında kaldığı cihetle 
bu idare hakkındaki bilgimiz, sadece neticesi 
tatminkâr olmıyan üzücü birtakım sathi malû
mattan başka birşey değildir. 

Teessüfle kaydetmek icabeder ki Hükümet ge
çen sene murakabeyi kolaylaştıracak şekilde ha
reket vâdettiği halde nedense bir türlü bu yola 
gidilmesini sağlıyamamış bulunmaktadır. 

Yukarda arzettiğimiz şekilde, Orman İşlet
melerinin bütçesi dolayısiyle bu idaredeki esas 
karakteri taşıması icap eden vuzuhu beklerken 
bunun tamamen aksine olarak bu seneki bütçe
de de, gerek raportörün gerekse Bütçe Encüme
ninin buna tamamen zıt mütalâalariyle karşı 
karşıya bulunuyoruz. 

Raportör : «Bütün dünyaca ormanların ön
ce varlığı ve korunması, ondan sonra kâr getir
mesinin düşünülmesi esas kabul edilmiş oldu
ğundan bâzı orman işletmelerinin ticari ve ikti
sadi işletmeler halinde görülerek Devlet orman
ları camiasından ayrı mütalâa edilmesine imkân 
yoktur. Böyle bir hal ormanlarda kârlılık pren-
sipinin önce alınması demek olur ki bu da or
manlarımız için yeni bir tahrip vesilesi olabilir. 
Bunun için bütün orman işlerini bir birinden 
ayrılmaz bir bütün halinde görmek zaruridir. 
Bu zarurette bulunacak yeni ve özel bir şekilde 
tek bütçe işinin bir an evvel tatbikat sahasına 
konulmasını lüzumlu kılmaktadır.» Mütalâasını 
dermeyan etmekte ancak da, bu mütalâaya is
tinaden; 
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«Komisyonumuz idarenin muhasebe sistemin

de Ve hizmet temini için bir esası bulunmasını 
kayda değer görerek» noktai nazarını ileri sür-
mektedh'. 

Halbuki hakikat ve dolayısiyle orman men
faati tamamen bunun aksine hareketi icabetti-
rir. Zira kârcılık prensipi ile hareketi icabetti-
ren işletmecilikle orman varlığını idame ettire
cek olan muhafaza ve bakım aynı ellerde olursa 
birtakım orman israfları husule gelir ve orman
cılıkta aslolan devamlılık prensipi kaybolur. 
Nitekim Devlet İşletmelerinden olan, Cide, Si
nop, Karasu ormanlarında hem plânları hem de 
işletmeleri bir elden yapılmış istihsaller netice
sinde tâyin ve tesbit edilen plân mucibince her 
sene'elde edilmesi icabeden miktar göze batacak, 
hattâ ormanı fakir düşürecek derecede azalmış 
vo bu suretle de ormanın şah damarı olan de
vamlılık prensipi, İşletmenin baltasına kurban 
gitmiştir. Esasen gerek raportörün, gerekse ko
rnişonun mütalâası gibi yeni bir usul arayıp 
bulmaya da hiçbir suretle lüzum olmadığı müta-
lâasmdayız. Zira ormanlarım bizzat işleten Dev
letlerde uzun tecrübelerden geçmiş bu usullere 
riayet etmektedirler. 

İktisadi Devlet Teşekküllerindeki israf ve 
bilgisizlik nasıl Devletçilik etrafında yapılagel-
nıekte olan bir takım reklâmlarla örtülmüşse, 
orman, işletmelerindeki israf da ormanın hima
yesi maksadiyle karşımıza çıkarılmış bulunmak
tadır. 

Hemen ilâve edelim ki; burada kullandığı
mız israf, İktisadi Devlet Teşekküllerindeki is
rafla asla mukayese edilemez. Fakat ne de olso 
yayılmaları itibariyle, taf; devri bir hayat süren 
köylünün ıstıraplı durumu karşısında bir tezat 
teşkil, ettiği, de muhakkaktır. Orman içinde bin 
bir mahrumiyetle karşı karşıya olan. ormancı
larımızın, temiz ve mütevazı, meskenlerde göre : 

çekleri hizet elbetteki daha iyi ve memleket re
alitelerine daha uygun olacağı da aşikârdır. 

Eğer orman himaye edilmek isteniyorsa or
man idaresinin bir âmme müessesesi olarak gör
mesi lâzıgelen vazifeleri, işletmecilikten tamamen 
ayırmak icabeder ve orman da ancak bu sayede 
işletmeciliğinin müsrif elinden kurtulabilir. 

Ormanın bakası, bakımı işi, birinci derecede 
amenejman plânının tanzimi ve bunun tatbiki ile 
temin edilebilir. Ormanın menfaati bunu işletme 
ile meczetmekte değil, bilâkis ayırmaktadır. Ke-
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sim miktarını ve kesimin yapılış tarzını, ornjanı 
koruyacak bir şekilde temin ettikten sonradur ki, 
işletmecilik başlar. Burada da esas, işletmemde 
olduğu gibi, rasyonal çalışma ve âzami- raıjdu-
man almak olmalıdır. Buralarda yapılan israfla
rı, orman bir gelir membaı değildir, gibi sözlerle 
nevima ormanın muhafazası fikri altında rfıas-
kelemeye çalışmak asla caiz değildir. „ | 

Muhterem arkadaşlar, I 
Şimdi de bütçenin bâzı rakamları üzerinde 

durarak mütalâalarımı arzetmek istiyorum.) i 23 
ncü bölüm, 3116 ve 4785 sayılı kanunlar gere
ğince yapılan kamulaştırma karşılığı olarak h ü 
kümetçe teklif edilen 800 000 lira komisyojnca 
600 000 lira olarak kabul edilmiştir. Hükümetin 
istihlâk bedellerini artıran ve taksit vâdeleHni 
kısaltan bir kanun teklifinde bulunduğu düşü
nülecek -olursa, Orman Umum Müdürlüğü büt
çesinin samimiyet derecesi ve Hükümetin düşün
düğü tezat kolayca anlaşılır. Yine bu bütçejnin 
üçüncü bölümüne yabancı uzmanlar ve tercüman
lar için 50 000 lira konmuş bulunmaktadır, ijğer 
bu mühim miktar geçen sene olduğu gibi yaban
cı bir profesörün afaki sayılabilecek müşahede
lerinden faydalanmak için, daktilosiyle beraber 
memleketimizin kısmen ormanlık olan tarafların
da otomobille gezintisine tahsisi düşünülmüş lise, 
çok yazıktır. 

Kanaatimizce Türk ormancılarının teknik Sil
gileri bunları fazlasiyle yapmaya ve tesbite kafi
dir. sanırız. 

Bu mevzuda memleket hayrına cesaretle iş 
görmek ancak asıl faaliyet mevzuu olan hudut
lar içine yani ormana ve orman içindeki faaliyete 
dönmek, bunun dışında kalan orman sanayii i ve 
ticaretinden vazgeçmekle olur. 

Sayın arkadaşlar; 
Ağaçlandırma işinde de hakiki bir esasa isti

nat edilmediğini ve gösterişten ileri gidilmediğini 
müşahade etmek pek kolaydır. j 

. Bu meyanda okaliptüs fidanlıkları tesis Edi
lirken, 1949 senesinde, yani bu sene bu fidanlık
ların Havza'nın maden direği ihtiyacını temin 
edeceği iddia olunmuştu. Halbuki bunca uğraşma 
ve bunca masraf, değil bütün ihtiyacı, en utPak 
bir yardımı bile sağlıyamamıştır. 

Halen maden direği ihtiyacı için döviz olarak 
milyonlarımızı erittiğimizi düşünecek olursak (va
ziyetin vahameti daha iyi anlaşılır. 

Halbuki Havza'ya en yakın sahil ormaıilla-
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rından 200 bin hektarlık; bir orman parça parça 
düzene konsaydı,) hiç olmazsa ilerisi için tedbir 
alınmış ve bu suretle de her sene daralmakta t 

olan döviz stokufrmz harice sızmamış ve bir iki 
kişinin cebine inçn muazzam kâr da fakir olan 
Hazinemize kalmiş olurdu. 

Umumi ağaçlandırma işi de aynı haldedir. 
Hükümetler her jserie bize fidanlıklarda yetişen 
milyonlardan bahsederler. Ucuzlayan bu milyon
larla tesis edilmiş genç ormanlar var mıdır?. Ve 
nerededir?. 

Teşcir diye şdse kenarlarına; gözle görünür 
yerlere binlerce lira sarfiyle dikilip kuruyan fi
danlardan başka! bir şey yoktur. 

Muhterem arkadaşlar; bu suretle bir taraf
tan ormanlardaki tahribat durmadan ilerlerken 
diğer taraftan 0rnHan ile yakın alâkaları bulu
nan köylülerimizin, günlük ihtiyaçlarına da ça
re bulunamamış İve i bilhassa geçimi ormandan 
yapacakları istihialft bağlı köylerimiz aç kalmak 
gibi bir durumlaj karşı karşıya bırakılmışlar
dır. 

Ormanın iktisjadi ve idari meseleleri yanında 
bir de memleketimle has sosyal mühim bir dâ
va olarak karşımlızdla duran bu derdi halletmek 
zorundayız. Zira | geçimleri ormandan yapacak
ları istihsale bağlı vatandaşların elinden geçim 
vasıtalarını alırken,bunların karnını doyuracak 
hususları da göz (önünde tutmak, Devletin vazi
felerinden biri ojsaf gerektir. Bu ciheti unuta
rak veya unutmuş jgibi görünerek bu suretle 
geçimleri darlaştfırıİmış veya hiç bırakılmamış 
vatandaşları açlığa ye ölüme sürüklemeye hak
kımız yoktur. Ahime menfaati için bu kadar sı
kı tedbirler alırken âmme mefhumuna dâhil olan 
yurttaşları da di|şüimıek mecburiyetindeyiz. 

Şark vilâyetlerimize yakın yerlerdeki Ladin 
ormanları 15 seni&dîr haşerat ve hastalıklarla 
harap olmaktadır. Buralarda da esaslı bir iş 
yapılmış değildir! Bunca masraflar yapan ida
re buralardaki ormanlarımızı yüz üstü bırak
mıştır diyebiliriz.! 

Muhterem ar^adiaşlar, Orman Umum Müdür
lüğünden beklediklerimiz, geçmişteki hâdise ve 
kusurlardan dersf alarak, istikbal için hayalâta 
değil, hakikate djayânan bir plânla köylümüzün 
durumunu ve ihtiyâçlarını da içine alan iyi bir 
programla iş görjmesidir. Zor işlerin uzun va
deli iyi bir plânfla başarılabileceğine kani bu
lunuyoruz. Sözlerimize son verirken; millî ser-
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vetimizmeyanında bulunan orman varlığımızın 
her türlü politika mülâhazaları dışında kalması 
lâzımgeldiğini ilâveyi de lüzumlu buluyoruz. 

BAŞKAN — Partiler hesabına söz alanların 
konuşmaları bitmiştir. Şimdi şahısları hesabına 
söz alanlara söz veriyorum. 

Fuad Balkan! 
FÜAD BALKAN (Kocaeli) — Muhterem ar

kadaşlarım benden evvel söz söyliyen Muhalif 
Parti arkadaşlarım gibi bakanlığın ben de aley
hinde konuşacağım. 

Arkadaşlar, geçen 1948 yılı Bütçesi konuşu
lurken arkadaşımız Cavit Oral bu kürsüden 50 
dakika söz söyliyerek tenkit etmişti. Ne talih
tir ki, bu sene bize beş dakikalık zaman düşü
yor. (Bu sebeple çabuk söyliyeceğim, affınızı di
lerim. 

Sözüme Cavit Oral'm geçen seneki beyana
tından hâzı parçaları okumakla başlıyorum. 

Dediler ki : 
Hükümetin maziden ders ve ibret alarak zi

raat ve istihsal dâvasını çok esaslı bir Hükümet 
meselesi yaparak uzun vadeli bir programa bağlı
yarak şahıslandınnaktan kurtarmasını ziraat siya
setimize iyi bir istikamet vermesini ve bunları ya
pacak bir ziraat şurasının da süratle kurulma
sını temenni etmektir. Ancak bunu yaparken 
bizzat Tarım Bakanlığında yeniden ihtiyaçlara 
göre organize edilmesi bir zaruret olduğu unu
tulmamalıdır. Bu suretle fikirlerini bu kürsü
den izah eden arkadaşımız iş başına gelince 
söylediği beyanatın tamamiyle zıddı olarak zi
raat şurasını toplamadan şahsi beş senelik bir 
programı tetkik etmek arzusundadır. Demek ki. 
geçen seneki beyanatını unutmuş oluyor. Zira
at şurasından vazgeçtik, ziraat komisyonu âza
sı sıfatiyie malûmattar değiliz. 

Yine beyanatının bir yerinde bizim buğday 
istihsalâtımızm balkan memleketlerine göre yarı 
derecede olduğunu yani dekar başında 60 - 70 
kilo raddesinde bulunduğunu itiraf etmekle bu
nun ne gibi sebepten doğduğunu izah etmemiş
lerdir, işte ben bu noktaları izaha çalışacağım. 

Bakanın müterakki olduğunu itiraf ettiği bu 
memleketlerde zürra şu haldedir : Kârgîr evi 
ve hayvan ağılı ile, ev işlerinden kışlık konser
ve, sabun imali, giyim elbisesi tedariki, her tür
lü fide yetiştirme bilgisi olmıyan bir zürra aile
si kalmamıştır. Orta tahsil mecburiyetini bitir-
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[ dikten sonra iki sene kadın erkek ziraat tahsili 

mecburiyetine tâbi tutulan, ihtiyarlığında da 
yani 60 yaşım bitiren kadın erkek her zürra 
Devletten tekaüdiye alarak ömrünün son kıs
mını sigorta etmektedir. 

Bu beyanatım harbden evvelki senelere ait
tir, bugün bunların bir zerresi bile kalmamış
tır. 

Bizim zürram halini arza lüzum yok. Bu 
kemale hangi yoldan nasıl çalışmakla erişildiği
ni arzedeceğim. 

Ticaret Bakanlığı Bütçesinde de arzettim, 
Ziraat Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ile tama
miyle koordine edilmiş <bir halde müşterek bir 
mesuliyet altında çalışma esasının kabul edil
mesiyle mümkündür. Kanunen bugün mevcut 
olan ve yalnız ismen tanınan zürraa hiçbir fay
dası dokunmıyan ziraat odalarını işler bir hale 
koymak Bakanlığın borcudur. İlerisi için kaza 
ve vilâyetlerde ziraat, ticaret, sanayi odaları
nın müşterek çalışmalarının temini için Ticaret 
Bakaniyle teşriki mesai ederek kanun hazırlan
malıdır. 

Zürra istihsalâtmın değer fiyatla piyasaya 
arzı için. zürradan alınan her nevi mahsulün fa
turalarını mahallî ziraat odalarının kontrolü ve 
tasdiki ile mümkün olabilir. 

Belediyeler ancak ihtikâr olup olmadığını 
ve bu suretle önliyebilir. Zürra istihsalâtmın 
maliyet fiyatını tes'bit için bakanlık ziraat oda-
lariyle müştereken tetkik merkezleri vasıtasiy-
le zürraı koruması lâzımdır. Balkan memleket
lerinin her birinde asgari elli tetkik mer'kezi 
vardır. Bu suretle köylü himaye görür. Zararı
na elinden mal alınmaz. Müşterek sanayi oda
ları vasıtasiyle kaza ve vilâyetlerde ziraat aleti 
imal eden sanayicilerin himaye edildiği kadar 
köylü de korunarak 'bugün olduğu gi'bi deniz
den çıkarılan gemi enkaziyle ziraat aletleri ya
pılmaz. Her alet için fennin lüzum gördüğü va
sıfta iptidai madde getirtilerek memlekete fay
da temin edilir. 

Kendimizi doyurduktan sonra Avrupa'ya 
yardım edeceğiz iddiasında bulunmak için mem
leketin zirai bir pılânı olması lâzımdır. Pılân 
yapmak için de ziraat erkânı harbi masasının 
başına geçtiği zaman önündeki haritada muh
telif mmtakalara senevi düşen yağmur mikta
rını ve sulama tesisatını birinci iş olarak arar, 

j Bu ise o memleketteki zirai meteoroloji istas-
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yonları ile ölçülür. Memleketimizde 70 meteoro
loji istasyonu vardır. Balkan memleketlerinin 
her birinde altı yüzü mütecavizdir. Şimdi Baj> 
kan bütçeye taallûk ettiğini ye geçen seneki 
beyanatmdaki gibi ziraate Millî Savunmanın 
Bütçesinin yarısı kadarı verilmelidir, diyecek^ 
hayır bu hizmet böylece hallolmaz. Bakanlıkla* 
rm müşterek çalışması ile hallolur. Balkan 
memleketlerinde posta telgraf hizmeti Şimen-
diferler Nazırının elindedir. 600 ü mütecaviz 
nahiye merkezinde de posta ye telgraf vardır. 
Her poştahaneye bir metre kare çinkodan kap 
konulmuştur. Her yağışta ölçülüyor, malûmat 
veriliyor. Bu suretle istitistik tanzim edilir. Biz
de ise bu hizmetin Millî Eğitim Bakanlığının 
yardımları ile temini mümkündür. Biz bu ma
lûmatı telgrafla: değil yazı. Ue„ bilplirmek üzere 
15 000 köy okul hocasından 5 000 ni ile teş
riki mesai etmek suretiyle masrafsız elde ede
riz, ben Banguoğlu ile konuştum. Böyle bir 
teklif karşısında kalırsak şeye seve yaparız. Ve 
mümkündür dedi. Bu suretle her mıntakanm 
yağış derecesinin miktarı öğrenildikten sonra; 
sıra suni gübrenin nerelerde kullanılabileceğine 
karar yermeye gelir. Çünkü yağmur derecesi bi-
linmiyen araziye; suni gübre konmaz. Bundan 
sonra toprak tahlili işi gelir. Balkan memleket-, 
lerinde toprak tahlili yapılmadan bağ bahçe 
yapılmaz. Yapılırsa ne olur? istanbul'a gider
ken Tuzla'da Bakanlığın yaptığı Teknik Bah
çıvanlık Mektebinin meyva fidanlığına bakı
nız! 8 yaşındaki ağaçların bodurluğuna henüz 
meyva verir hale gelmemelerine! 

Bizde Ankara Ziraat istasyonu ile Yeşilköy 
Islah istasyonunda yapılabilen toprak tahlili 
başka memleketin bütün ziraat müessesele
rinde yapıldığı gibi her ziraat odası laboratu-
varlarmda da yapılır. Zürraı medeni bir hayat 
seviyesine yükselen milletler bu şekilde bir 
programla çalışanlardır. 

Diğer söyliyeceklerimi maddelerde arzede-
ceğim. 

ALI RIZA ARI (istanbul) — Muhterem ar
kadaşlar; benden evvel söz söyliyen Fuad Bal
kan arkadaşım çok esaslı bir meseleye temas etti
ler. Fikirlerine iştirakle kendilerine teşekkür 
ederim. Ben de köylülerle temasım neticesinde 
edindiğim bâzı rica kanaatlerimi arzetmek iste
rim. 

1. Toprak Kanununun geçici bir maddesine 
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jröne köylerde köy]üîerşı imar ve ihya ettikleri 
sahalarda imar ve ih; ra (haklarının tanınması için 
kanunun çıktığı tariıteJEi itibaren 6 ay zarfında 
en yakın Tarım teşklâlina bir dilekçe ile müra
caatı lâzımdır. Gezfbi|öiğim birçok köylerde 
köylüler vaktinde bu mşddeden haberdar olama
dığı için imar ve ihyı tiaklarmı kaybetmişlerdir. 
Orman Kanunu bu hülİjjme dayanarak ormanlar 
mmtakasmda imar ve iîjya görmüş yerleri - zey
tinlik ve harnuplukları 4 orman teşkilâtına bedel
siz maletmişlerdir. f 

Bu altı ay müdd<!thf Toprak Kanunu tatbi-
kma mahallinde başlanacağı güne kadar uzatıl
ması, imar ve ihya hşkl^nm tanınması zarureti 
vardır. Bakanlık bu jhujjusta ne düşünmektedir? 

2. Tarım ve mücpdfte teşkilâtımız bugünkü 
çalışma sistemiyle birjjol̂  yerlerde köy ve köylü
lere fayda sağlıyamanıafc|adır. Merkezde Hükü
met dairesinin bir odasına sıkışmış bir büro ha
lindedir. Bu hususta [n^ düşünmektedirler? 

Fuad Balkan arkadaşımız temas buyurdular: 
Ziraatta Millî eğitimAenjı faydalanmak meselesi 
esaslı bir yardım ve vtert̂ ı kaynağı olur. Sofya 
^civarında bir köyden şe^ıiştim. Yirmi sene ev
vel köy hocası tarafına^ yetiştirilmiş küçük ko
rucuklar yardı. Mesel âîjju Petkofun korusu, bu 
Dimitrofun kavaklığı clij|e yazılıdır. Bu öğret
menin köye ölmez hâtrâpı ve eseridir. Biz de 
bunlardan güzel misali ̂  alabiliriz. Bizim öğret
menlerimiz arasındadaHÇŞİk kıymetlileri vardır. 

3. Bildiğime göre, Sjstane teknik bahçıvan 
okulumuz vardır. Bur İaŞ için Devlet bütçesinde 
büyük masraflar ihtiyar ijlunmaktadır. Yeniden 
©kullar tesis edilmektedir Son tesis edilen Ala-
ta Teknik Bahçivan Cktj|u (Mersin'de - Silifke 
arasında) bunlardan b: rİHJIdir. Bu okul hakkın
da birçok tenkit ve dedil^dular dinledim. Bu 
okullardan çıkan genç.e*^en kanunun gerekçe
sinde belirtilen fayda V4JP gayeler temin edile-

— sar 

memektedir. Buna da s îl 
mektepten çıktıktan soa: 
duğu şartların tahakkuk 
sislere tahsis edilen paşa 
itmamına hasredilse, 
kanaatindeyim. 
, Bu kanunda derpiş 
unları fena bir durumu 
kulların mezunlarında» 
angi bir şahsın, şahsi p 

> bu gençler hakkında 
kanunun âmir bulun-
ememesidir. Yeni te-
r başlamış eserlerin 
faydalı olur ümit ve 

en bir madde bu me-
sevketmektedir. Bu 

rhangi birisini, her-
e veya tarlasında ça

lıştırmasına müsaade ec işemektedir. Çalıştın-
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lanlar 500 den 1 000 liraya kadar cezaya mah- I 
kûm edilir. Bu mezunlardan bir tanesini angaje 
edebilmek için Tarım Bakanlığından hususi mü
saade istihsal etmek lâzımdır. Bunlardan bakkal 
çıraklığı ve yol ameleliği yapanlarına da rastla
dım. Bu hususta da ne düşünüyorlar? 

4. Mahallî ziraat teşekkülleri, çiftçi mal
larını koruma ve kooperatifler hakkında Bakan
lık daha geniş salâhiyet ve teşkilât tasavvurunda 
mıdır? 

5. Yeni Orman Kanunu ile işletmelerin du
rumu ne olacaktır? I 

6. Tarıma ayrılan tahsisatın gelecek yıl ol- I 
sun artırılmasını görüştüğüm köylülerin çok 
haklı bir dileği olarak rica ediyorum. Mâruza- | 
tim bandan ibarettir I 

BAŞKAN — Lûtfi Gören 
LÜTFÎ GÖREN (Bolu) — Muhterem arka

daşlar, memleketin mühim bir dâvası olan Ta
rım mevzuu konuşulurken ben de söz almadan 
geçemedim. Ancak Tarım Bakanlığının faydalı 
mesaisi birçok illerde tatbik edilmektedir. Bu
nun için kendilerini tebrik etmek ve minnet 
ve şükranlarımı arzetmeyi oraların mümessille
rinin borcu saymaktayım. Ben sadece orman . 
memleketi olan, Bolu'nun Orman Kanununun 
tatbiki münasebetiyle çekmiş olduğu müşikülâtı -
ifade edebilirsem vazifemi yapmış olacağımı 
sanmaktayım. Hakikaten Bolu orman memleke
tidir, ağaç yetştiren bir mmtakadır. Buranın 
% 90 halkı orman mahsul ve istihsaline geçi
mini bağlamış insanlardır. Binaenaleyh Orman 
Kanununa göre ormanlar devletleştirilirken 
oranın 270 000 halkının ne ile geçineceğim de 
bir an için düşünmek lâzımdır. Kanaatindeyini. I 
Bütün birbirine bağlı olan geçim işlerini or
mana, orman istihsaline, orman mahsulüne bağ
lamış olan insanları hiç düşünmeden tatbikata 
kalktık görüyoruz ki muhafazasına asker koy
duk, sivil koyduk, yürümemektedir. 

Çünkü muhit halkiyle işletme hasım vaziyet
tedir. Hasım vaziyette olan bir mıntıkada 3 - 5 
memurun 3 - 5 yüz kilometrelik bir sahayı ko
ruyacağına inanmak caiz midir? Her yerde I 
Devlet işletmeleri birçok işleri eline almıştır I 
meselâ Zonguldak Kömür İşletmesi kurulmuş
tur fakat o muhit halkı hiçbir zaman eskisinden 
daha fena olduğunu, geçiminin daha güç du- I 
rumda olduğunu iddia edemez. Muhakkak dün- | 
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den bugünkü geçimleri, hayatları daha düzen
lenmiş, ıstırapları daha azalmıştır. 

Binaenaleyh her hangi bir mıntıkada halkın 
istifade etmekte olduğu mevzuunda devlet mü
esseseleri; kurulurken istihsal olunan tomruk
lar ne olacaktır? Bunun için selüloz sanayi
ine bağlanacağı düşünülmüş. Pekâlâ selüloz 
sanayiine bağlanacak olan Bolu ormanlarının 
orman mahsullerini, îzmit gibi 300 km. lik uzak
ta olan bir yere fabrika kurup Devlet Vasıta-
lariyle götürmek mi lâzımdı, yoksa maddei ip-
tidaiyesi uzun zaman kendisini idare edecek 
olan orman mıntakasında mı yapılmak' icap eder
di? Ben yeri yanlış intihap edilmiş fabrikaları 
sökelim demiyorum, fakat oradaki halkı geçin
direcek bir şey olarak ne düşüneceğiz? Halen 
":>tidai bir şekilde hamur istihsal edecek küçük 
fabrikalar varmış. Avrupa'da böyle yapılıyor
muş. Bunları öğrendik ve söyledik. Mütehassıs 
getirecekler, şu bu olacak.. Neticesi nedir? 10 -
15 seneden beri tatbik edilen bu kanundan olan 
şikâyetler bugüne kadar gelmiştir. Artık ümit 
ederim ki, yeni, faal ve zekâsına güvendiğimiz 
Tarım Bakanımız bu mevzu ile çok alâkadar 
olur ve Bolu muhiti halkını kendine dost ya
par, hasım değil muhitin hasım olduğu müddet-
ormanların istikbali yoktur, olamaz. Binaena
leyh o mmtakada kurulan işletmeler; halk için, 
muhit için, ormanlar için faydalı olduğunu id
dia edemez ve böylece devamına imkân yoktur. 
Bunu böyle bilip buna göre tedbir almak lâ
zımdır, kanatindeyim. 

MUSTAFA REŞÎT TARAKÇIOĞLU (Trab
zon) — Efendim; gün geçtikçe halkımız kim
yevi gübreyi, daha çok kullanıyor. Bu, şayanı 
şükrandır. Kimyevi gübre mahsulün hem bere
ketli olmasına hizmet ediyor, hem de cinsini yük
seltiyor. Ancak bu madde memleketimizde muh
taç olduğumuz miktarda yetişmemektedir. Ka
rabük fabrikasında her sene istihsal edilmekte 
olan 3 500 ton kadar amunyom sülfat pancar 
tarlalarına verilmektedir. Halbuki yalnız Trab
zon'un her yıl 3 500-4 000 ton kadar amunyom 
sulfata ihtiyacı vardır. Zirai Donatım Kurumu, 
bir himmetle kâh Amerika'dan, kâh Kanada'-
dan ve bu yıl olduğu gibi kâh İtalya'dan bu 
maddeyi getirmektedir. Ama buna mukabil 
memleketin dövizleri de dışarı gitmektedir. Me
selâ ben şöyle bir hesap ediyorum; yalnız seçim 
mmtakam olan Trabzon her yıl 1 200 000 lira 
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kadar sülfat damunyoma para veriyor. Tabiî 
bu, memleketten çıkıp gitmiş bir paradır. Aca
ba Karabük'teki tesisat genişletilmek suretim
le senevi bunun 7-8 bin tona çıkarılması müm
kün değil midir? Hükümetin bununla meşgul 
olması yerinde olur. 

Sonra bu gübre tütüne, pancara, meyvaya 
ve bilhassa sebzelere kullanıldığından Zirai Do
natım'm depolarında her zaman bulunmalıdır. 
Mümkün mertebe ucuz ve bol miktarda olması-
da lâzımdır. Son zamanlarda bu gübreyi köy
lüler mısır tarlalarında dahi kullanmaya başla
mış ve bundan hayret edilecek derecede bir f ey-
zü bereket almışlardır. 

Köylümüz için çok mühim olan bu mevzua 
bu kadar temas etmeyi kâfi görerek, biraz da 
Tarım Bakanlığı tarafından idere edilen okul
lara geçeceğim. 

Bilhassa bunlar teknik tarım ve teknik bah
çıvanlık okullarıdır. 

Arkadaşlar 1943 yılında bir kanun çıkardı
nız, "bu kanunla ilkokulu bitirmiş köylü çocukla
rına teknik ziraat bilgisi verilecek ve bunlardan 
bahçivanlar yetiştirilecekti. Bu şekilde fennî 
ziraati yurdun her sahasında genişletilmek iste
nilmişti. Memleketin kalkınması için çok yerin
de ve en mühim bir tedbirdi. Fakat aradan ge
çen altı yılda, benim aldığım malûmata göre 5 i 
Teknik Ziraat, ikisi Teknik Bahçivan Okulu ol
mak üzere 7 tanedir. Bu okulların bu güne ka
dar olan faaliyetleri neticesinde bir inkişaf yok
tur. İnkişaf olmaması sebebi; bunların dağıtıl
dığı muhitin iyi intihap edilemediğinde buluyo
rum. Bu okullar talebe bulamıyor diye Bütçe 
Komisyonu raportörü gerekçesinde sızlanmakta
dır. Tabiî okulun açılacağı muhiti iyi seçmek 
lâzımdır ve bunları memleketin her taraf ma yay
mak lâzımdır. Ben baktım; Kızılırmak'm öte-
tarafmaı bir tane bile geçmemiş. Halbuki ma
lumunuzdur ki, Karadeniz illerinde zerzevatçılık 
çok ileridir. Meselâ; Trabzon'da bir bahçivan 
okulu açılmış olsaydı oralarda sebzecilik çok i n 
kişaf ederdi. Çünkü oralarda yetişen sebzeler ta 
Karaköse'ye kadar sevkedilir, bu yüzden mem
lekete de para girer. 

Arkadaşlar; bütçede nazarı dikkatimi celbe
den bir cihet daha oldu. 1948 yılı Bütçesinde bu 
okulların inşası için 1 850 000 lira konmuştu. Fa
kat buna mukabil bu yılın bütçesine bu maksat 
için on para bile konmamıştır. Şimdi ben Sayın 
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Bakandan şunu öğreıim^: istiyorum; geçen sene 
bütçeye konulan bu 1 8|0 000 lira ile neler ya
pılmıştır ve bu para nerelere harcanmıştır?. 

İkincisi; bu yıl inşaat için bir tahsisat kon
madığına göre acaba fculihtiyaç bertaraf mı edil
miştir, ihtiyaç kalmarjıış; mıdır? 

Teknik ziraat okujlaıfı için 1948 Bütçesine bir 
milyon iki yüz elli bjin liralık, muhtelif ihtiyaç
lara ait olmak üzere | ö<jenek konulmuş, bu yıl 
bütçesine ise Hükümit $00 000 lira teklif etmiş, 
Bütçe komisyonu 76Q 0^0 lira olarak kabul et
miş. Teknik bahçivan) oMulları için geçen yıl büt
çesine 750 000 lira şoıjfulmuş, bu yıl Hükümet 
600 000 lira teklif etjm$, Komisyon 480 000 lira 
kabul etmiş. | 

Görülüyor ki, geçe^n yıla nispetle bu okulların 
umumi giderleri için,|9fift 000 lira eksik para ko
nulmuştur. [ ..l 

Ben kendi hesabıjna[ köylümüzün kalkınabil
mesi, köyde müreffeh) h4yat bulabilmesi için, köy
lerin canlanması içijtı %u »kulların çok büyük 
rolleri vardır, bunlathnfher tarafa yayılması ge
rektir. Bu memleketi tdprak mahsulâtını satar, 
memlekete para girei", ecnebi parası kazanırız, 
cebimizde beş on pars, rş,rsa hepsi ziraat mahsul
leri ve ziraat sanatlatınjian girer. Nüfusumuzun 
ekserisi köydedir. O hldjlde refahı da köyde ara
mak lâzımdır. | 

BAŞKAN — îhs£Jn;f alçın. 
İHSAN YALÇIN) (Solu) — Muhterem arka

daşlar; önümüzde tetkik;! için sunulan Orman Ge
nel Müdürlüğü bütçeli;! benim kanaatime göre, 
memurlara maaş tevzji i | in hazırlanmış bir bord
rodan başka birşey b^ğjldir. Çünkü Orman Ge
nel Müdürlüğü bütçesi tfıüzakere edilirken mem
lekette mevcut ormanı! İşlerini tamamiyle içine 
alan, bize malûmat v^re$ bir şeye ihtiyaç vardır. 
Önümüzdeki bütçe bıJL ııjıahiyette değildir. Geçen 
sene, evvelki sene, dajhaî evvelki sene Orman Ge
nel Müdürlüğü bütçeli ıjnüzakere edilirken; arka
daşlar, bize işletmeleMnj. bütçelerini, işletmelerin 

işletjneferin ellerindeki vaziyeti 
diye rica etmişlerdir. 

Fakat bunların hiç btaifi nazarı dikkate alınma
mıştır. Zabıtlarda kamrjştır. Şimdi ben Orman 

hesabı katisini, 
gösterir malûmat veril 

|ÜJ Umum Müdürlüğü 
memleketimizde orman 
ne verildiğini ne yappl 
ye nasıl rey veririm. 
lerimizin vaziyetini 

_esi müzakere edilirken 
arın nasıl işletildiğini, 
ğmı bilmeden bu bütçe-

İljfeselâ ben şimdi işletmo-
bilemediğim için, önümde 
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bir hesap olmadığı için birşey söyliyecek vaziyet
te değilim. Öğrenmek isterdim, fakat bulamıyo
rum, Meselâ diyorlar ki : Orman Umum Müdür
lüğü 1 - 2 seneden beri tasarruf ederek işletme
lerin hesabından 25 - 30 milyon lira biriktirmiş. 
Acaba bu doğru mu, değil mi ? Bunu öğrenmek 
icabeder. 

Sonra İşletmeler, memleketin birçok yerlerin
de fidanlıklar tesis ediyor, birçok yerlerde orman 
yetiştiriyorum diyor. Acaba nerede orman yetiş
tirmiş ve aceba diktiği fidanlar yerlerinde duru
yor mu 1 Meselâ şu kadar ceviz fidanı diktim di
yor, acaba bunlar yerinde duruyor mu, durmu
yor mu ? Bunu da bilmiyorum. 

Odun ve kömür fiyatları iniyor mu, çıkıyor 
mu ? Bilmiyorum. Çerkeş 'te bugün odunun tonu 
200 liraya çıkmış diyorlar. Bunun hakkında yal
nız lâf işitiyoruz. Bunları bilmek icap eder, vic
dani kanaatimi izhar etmek için. 

Şimdi bakıyorum; birçok şeyler okudum, or
mancılığa ait. Diyorlar ki : Şu kadar ormanı olan 
yerlerde nüfus başına, aile başına şu kadar hek
tar orman olursa, o memleketin halkı müreffeh
tir, mesuttur, diyorlar. Ben kendi kendime bu
nu düşünüyorum. Bizim Bolu Vilâyetinin yarısı 
ormandır. Fakat halk da fakirdir. Bilmiyorum, 
kitaplar mı yanlış yazıyor, biz mi anlamıyoruz, 
yoksa kitapların yazdığını ıbiz mi tatbik edemi
yoruz? Bunu öğrenmek istiyorum. 

Sonra efendim, kereste fiyatını yükseltmiyo
ruz, ucuza satmıya çalışıyoruz, diyorlar. Bir ta
raftan da işitiyorum ki; Devlet yol yapmak için 
ağaçtan köprü üstü yapmıya karar vermiş, de
mir ayakların üstüne oturtulmasını da muvafık 
görmüş, bu hakikaten doğru bir şey, ucuz olur. 
Müracaat etmişler, Bolu'da böyle bir köprü ya
pacaklar, sekiz metre uzunluğunda ağaç verin 
demişler; burada yok cevabını almışlar. Biliyo
rum halbuki, var. Eh, peki nereden alacağız. 
Dursunbey işletmesinden alm, orada var, demiş
ler, Dursunbey İşletmesinden ağacı almışlar, ge
tirmişler. Ben inanamadım evvelâ;, sonra haki
kati öğrenince şaştım, kaça almışlar biliyor mu
sunuz arkadaşlar? 349 liradan. Oradan da Bo
lu'ya nakledilmiştir. Arkadaşlar, bir ağacın ki
losu 70 kuruşa olur mu? Keşke bu ağaç yerine 
demir olsaydı da bari biraz pahalı olsaydı, fa
kat hiçbir zaman bu kadar pahalı ağaç satılma-
mıştır. Bu zihniyette çalışan bir işletmenin bir 
Devlet müessesesine sattığı keresteyi siz tasav-
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vur buyurun artık. O köprülerin cehennem fi
yatına çıkacağını takdir edersiniz. 

Beni, bilhassa sayın bakana şunu arzetmek 
isterimi ki, böyle fırsat düşkünü ve Devlet kasa
sından fazla para almak cesaretini gösteren bu 
gibi gayretkeşlere lâzımgelen cezayı versin. Ve 
sonra arkadaşlar, bir mütehassıs geldi. Mütehas
sısın raporunda dikkate şayan bâzı şeyler var. 
Meselâ diyor ki : Bu memlekette siz ormanları 
koruyabilmek için; evvelâ uygunsuz bir iskân 
siyasetiniz vardır, bunu terketmenıiz lâzımdır, 
ama o söylüyor, biz söylüyoruz, meydanda bir 
şey yok. Ne olacak bu? Bunun için bir karar al
mak mecburiyetindeyiz. Eğer diyor : Diğer 
Devlet dairelerinde olduğu gibi siz orman işle
rini ıslah etmek istiyorsanız, bilhassa gözlerim
le gördüm, Orman Umum Müdürlüğünde deh
şetli kırtasiyecilik vardır, düzeltilmesini tavsiye 
ediyor. 

Ben bunları bu suretle ifade ettikten sonra, 
önümüzde yalnız rakamdan ibaret bir bütçe 
vardır. Burada meselâ örnek Orman İşletmesi 
için bir para isteniyor. Yahu artık örnek Or
man İşletmesine ne lüzum var? Memlekette 110 
tane işletme var, bunların içinde hangisi hesa
bını iyi veriyorsa, o örnek işletme olsun, her 
gelen bir örnek göstermesin bize. 

Bir de yabancı uzman için tahsisat i s t en i 
yor, bu uzman niçin ve ne maksatla gelecektir? 
Yeni bir uzman geldi, raporunu verdi gitti. De
min bir arkadaşımızın söylediği gibi; orman 
işinden anlıyan memleket çocukları var, orman
cılığı kavradılar, bunu pekâlâ yapabilirler, yal
nız karar verelim, karar, mesele buradadır. 

BAŞKAN — Vaktiniz doldu. 
İHSAN YALÇIN (Devamla) — Evet beş 

dakika geçti ama benden evvelki arkadaş 12 
dakika konuştu. 

BAŞKAN — Siz de beş dakika değil, 9 daki
ka konuştunuz. 

İHSAN YALÇIN (Devamla) - - Bitiriyo
rum. 

Şimdi Devlet işletmelerimizin içerisinde bu
gün muattal kalan binalar vardır. Bu binalar
dan bilhassa Kızılcahamam işletmesinin em
rinde boş kalan ve boş kaldığı için günden güne 
harap olmaya mahkûm olan birçok güzel bina
larımız vardır. Eğer mümkünse - ki ben müm
kün olduğunu zannediyorum - bunlar Sağlık 

— 870 — 
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Bakanlığına devredilsin, Sağlık Bakanlığı bu
ralarda hastaneler yapsın. Sağlık Bakanı arka
daşımın bu hususu tetkik etmesini kendilerinden 
çok rica ederim. 

Memlekette ormanları korumak, odun ve 
kömürün istihlâkini azaltmak için başta linyit 
kömürünü istihsal etmek ve yaymak mecburi
yetindeyiz. Bundan evvel Ticaret Bakanlığı 
Bütçesi müzakere edilirken arzettim, Tarım Ba
kanının bununla alâkadar olmasını rica ederim. 
Ormanlarımızı kurtaracak, mahrukat maddele
ridir. Yoksa efendim, kesmeyin, yakmayın de
mekle olmaz. Bu, köylünün zaruri ihtiyacıdır. 

Bir de arkadaşlar; bakım memurlarını bir 
an evvel ele almak lâzımdır. Bugünkü bakım 
memurları memleket ormanlarını muhafaza ede
cek durumda değildir. Esasen vazifelerinin hu
dudu da tâyin edilmemiştir. İstikballeri teminat 
altına alınmamıştır. Muvakkaten 3 - 5 kuruş 
alıp günlerini geçirmek istiyenler bakım me
muru olmaktadırlar. Bu yüzden ormanlar ha
rap olmaktadır. Sayın Bakanın bu noktaya 
önem vermesini bilhassa rica ederim. 

Bir de son olarak şunu arzedeyim: Bolu'da-
ki ormanlardan tomrukların İzmit'teki kâğıt 
fabrikasına nakline nihayet verelim. Bir müte
hassıs getirtilmiş. Bu mütehassısa bu işi çok rica 
ederim, çabuk tetkik ettirelim de, bir an evvel 
kâğıt hamurunu nerede yapmak lazımsa, Ke-
mahta mı, Bolu'da mı yapılacak? Yapmaya baş-
lıyalım ve bu yüzden mütemadiyen harabiyete 
uğrıyan bu güzel ağaçlarımızı desterenin önün
den kurtaralım. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

CEMİL ÇALGÜNER (Denizli) — Bu kadar 
dar bir zamana ziraatin çeşitli konularını sıkış
tırarak mütalâa yürütmenin mümkün olamıya-
cağmı takdir buyurursunuz. Ben de zaman 
mefhumuna uyarak, ehemmiyetli ve aktüel bul
duğum, bu yılın ekim durumu hakkında kısaca 
görüşlerimi arzetmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar; 1948 yılı sonbaharı
nın - kuraklık yüzünden - ekim için elverişsiz 
geçtiği hepimizce malûmdur. Bundan başka kı
şın erken başlaması, şiddetli ve devamlı oluşu 
da ekim imkânını büsbütün zorlaştırmıştır, işte 
bu sebeplerledir ki, çiftçi gerek sonbahar, ge
rekse kış aylarında normal ekimini yapamamış
tır. Şimdiye kadar yapılan hububat ekiminin, 
diğer normal yıllarla mukayese edilecek olursa, 
tahminen % 30 - 40 nispetinde eksik olduğu 
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söylenebilir. Ayrıca 
tam olarak emin değ: 
dondan zarar görmesfm 
edilmektedir. 

Ekim, dolayısiyle 
leri noksanının yurd|ımîı 
narım ehemmiyet ve 
riha bilmem lüzum t a n : 

Yalnız kışlık hurjjubbt 
yıllara nazaran - yü 
eksikliği muhakkak 
yazlık ekimle telâfi 
araştırmak her haldef 
Bununla beraber 
kışlıkların yerini 
cak bereketli ve 
yazlıkların durumuniı 
bilir. 

yiyecek ve yemlik madde-
z için ifade ettiği mâ-

^üjfüklüğünü tasrih ve teş-
{mıdır? 

ekilisinin - normal 
defe muayyen bir nispette 
bulunduğuna göre, bunu 

ıtuîek imkân ve çarelerini 
yferinde bir hareket olur. 

yail ı^lann verim itibariyle 
tutiu^faacğı da aşikârdır. An-
devkmtı ilkbahar yağmurları 

lüzeltmeye medar ola-

ıçŞn Bu yılın ziraat 
önünde bulundurarak^ 
li çoğaltma bakımlarindîan 
gi bir tedbir alıp a 
ken tedbirleri almış 
receği gayet tabiîdir. 
lûtfunda bulunurlarda 

Fakat her ihtimalle 
düşünceme göre bu 
dan alınmasını gerekli 
biri huzurunuzda arae 
yım. 

Mevcut şartlara 
yi teşvik mahiyetindi 
sini özlediğim tedbiıfle^d 
hum, diğeri de kredi 
taç çiftçiye ödünç tolmğı 
kanun gereğince, Htf 
için 6 milyon liralık 
sanıyorum. Bu paraydı 
Toprak Mahsulleri 
mek şartiyle - tohunj. 

Yukarda belirttiğim; 
de aynı zamanda ve 
ciktirildiği takdirde, 
ceği söylenebilir. § 
her hangi bir tedbir 
üzere olduğundan, 

Çok defa iyi tedb}rl# 
emirler verildiği 
lerle karşılaşıldığı 

halde 

m 

iftçi ektiği kışlıktan da 
r. Mahsulün yer yer 
m haklı olarak endişe 

anormal şartlarını göz 
, elcilisi artırma ve istihsa-

Hükümetin her han-
.linaflığını biliyorum. Gcre-
{jlnfalarmm bizleri sevindi-
Bft hususta izahat vermek 

ininnettar olurum. 
jkarşı, kendi görüş ve 

jalajnda Hükümet tarafm-
fculduğum iki esaslı ted-

tşıekte fayda ummakta-

görjfe, yazlık ekimi artırma-
, İfükümetin derhal alma-

en birisi çiftçiye to-
te^inidir. 5254 sayılı muh-

vermeyi istihdaf eden 
kîinetin elinde 1949 yılı 
bir imkânın bulunduğunu 

edi olarak kullanmak, 
Ofiajinden de - aynen öden-

tiermek kabildir. 
| tedbirlerin her ikisinin 

V'attinde alınmadığı ve ge-
bjr kıymet ifade etmiye-

Hükümet bu hususta 
alıjnamışsa zamanı geçmek 

,1 etmesi lâzımdır. 
alındığı ve zamanında 

ftatbikatta bâzı güçlük-
btlîien vakıalardandır, Za-

ayetf 

isti 
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manın çok dar olması hasebiyle, tatbikatta vu
kuu muhtemel aksaklıkları ve güçlükleri yen
mek bakımından da verilecek emirlerde ve alı
nacak tedbirlerde bu cihetin de göz önünde tu
tulmasını Hükümetten rica ederim. 

Bundan sonra müsamahanıza sığınarak Sa
yın Tarım Bakanından üç sual sormak istiyo
rum. 

1. Sık sık Büyük Millet Meclisi kürsüsün
de konuşma mevzuu olan Ziraat Bankasının Ta
rım Bakanlığına bağlanması hakkındaki kana
atleri nedir? Bunun kesin bir karara bağlan
ması zamanı çoktan gelmiştir. 

2. Cumhuriyet Halk Partisi programının 
54 ncü maddesinde, sel, dolu, yangın kuraklık 
ve don gibi âfetlere karşı zirai sigortalar tesis 
etmek kararındayız, denildiği halde, üzerinden 
iki yıl geçmiş olmasına rağmen, buna ait hiçbir 
hazırlık belirtisi sezilmemektedir. Bu dâvayı ne 
zaman ele alacaklarını! 

3. Tarım Bakanlığı tarafından beş yıllık 
bir programın hazırlandığını öğrenmiş bulunu
yoruz. Bu programın Hükümetçe tasvip edilip 
edilmediğini, ve ne zaman tatbik sahasına konu
labileceğini lütfen izah buyursunlar? 

BAŞKAN — Osman Ağan. 
OSMAN AĞAN -(Urfa) — Muhterem arka

daşlar; Urfa'mızm memleketin en önde gelen bir 
hububat ambarı olduğu malûmunuzdur. Bununla 
beraber bu zengin topraklar arzu edilen istihsa
lin belki onda birini verememek durumundadır. 
Bunun böyle olmasının başlıca sebepleri teknik 
jsiraatin henüz yerleşmemiş olmasındandır. Nitekim 
Ceylanpmar'daki Devlet Çiftliği bu suretle ya
pılacak ziraatin ne kadar semereli olacağını is
pat etmiş bulunmaktadır. Biz Sayın Tarım Ba
kanından Marshall Yardım Plânına göre getiri
lecek ziraat aletlerinden Urfa'nm da fazla bir su
rette faydalanmasını bütün yurt için hayırlı gör
mekteyiz. 

İkinci bir nokta da : Bu bölgemizin susuzlu
ğudur. Toprakaltı sularımızın mebzul olduğu 
Ağcakale'de özel idare tarafından açılan arte-
ziyen kuyusu ve bunun üzerine mütehassıslar ta
rafından yapılan keşiflerden anla şılmış bulun
maktadır. Bunu da zirai inkişafımızın bir ana 
unsuru saydığımızıdan bakanlığın bu husus için 
Bayındırlık Bakanlığı ile iş birliği yaparak yar
dımlarını rica ederim. 
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Üçüncü bir nokta da : Zirai kredi işidir. Ma

lûmunuz olduğu üzere Ziraat Bankası tarafından 
bugün yapılan bu iş ihtiyacı karşılıyacak du
rumda değildir. Bu münasebetle şunu arzetmek 
isterim ki, esas itibariyle zirai bir kredi mües
sesesi olduğundan şüphe etmediğimiz Ziraat Ban
kamızın Tarım Bakanlığına bağlanması ve bu 
bankayı bir an evvel gayesine eriştireceği kana
atinde bulunmaktayız. 

Son olarak da aynı zamanda bir ağaç memle
keti olan Urfa'mızm Birecik İlçesinde acilen bir fi
danlık açılmasının bakanlıkça karar altına alın
masını rica ederim. 

BAŞKAN — Suphi Bedir Uluç. 
• SUPHİ BEDİR ULUÇ (Hatay) — Arkadaş

lar; Hatay'ın Amik gölü muhiti fevkalâde ve
rimli bir ziraat alanıdır. Fennî şartlar vasıta
larla çalıştırıldığı takdirde bu göl muhitinden 
alınacak hâsıla hiçbir muhit ile kıyaslanma
yacak kadar ileri derecede olabilecektir. Hatay 
bölgesinin ziraat işlerinin en iyi şekilde yapılabil
mesi ve geçirilen yirmi senelik Manda İdare
sinin sebep olduğu geriliklerin bertaraf edilmesi 
için esaslı hamlelere ihtiyaç görülmüştür. Bu 
arada zirai bir muhit için geniş ölçüde faydalar 
sağlaması mümkün hayvancılığın ıslahı işleri baş
ta gelmektedir. Hatay'ın çok müsait bir tarım 
sahasını teşkil eden askerî çayırgâh bölgesinde 
bu maksatla Cumhuriyet Hükümeti yarım mil
yona yakın para sarfederek bir Tarım Okulu bi
nası inşa etti ve 100 talebe ile çalışmalarına baş
ladı. Hataylılar bu tesisin mütemadiyen, yani 
seneden seneye genişliyecek olan faydalarını dü
şünerek yürekten sevinmişlerdi. Bugün ise bu 
okulun lağvedileceği haberleri yayılınca son de
rece teessür duymuşlardır. Ve diyorlar ki, ma
demki, bu okul devam ettirilmiyecekti ohalde bu
raya yatırılan ve milletin alın terinden alman 
yarım milyona yakın para heder mi edilmek is
teniyor? Ve bunun mesulü kimdir? Sayın Şem
settin Günaltay Hükümetinden seleflerinin cid
den isabetli bir görüşle ve çok hayırlı düşünce ve 
iyi niyetle Hatay - Suriye hudut bölgesinde vücu
da getirdikleri bu Türk tarım kültürü merkezinin 
devam ettirilmesi ve bu kürsüden Hatay halkına 
bu hususun tebşirini rica ediyorum. 

HAZİM BOZCA (Afyon Karahisar) — Muh
terem arkadaşlar; benden evvel konuşan Cemil 
Çalgüner arkadaşım temas buyurdular. Ben de 
tekrarlamak mecburiyetindeyim. Geçen sene 
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ekim mevsiminde kâfi miktarda yağmurun dü -̂f 
memesi ve kışın da erken bastırması yüzünden, 
bilhassa Orta Anadolu'da kâfi miktarda ekiüu 
yapılamadı. Köylünün güzün yaptığı ekin de he
nüz mmtakada karın mevcudiyeti dolayısiyle ne 
netice verdiği bugün için belli değildir. Yazlık) 
ekimden de ciddî bir fayda beklemek imkânı 
yoktur. Kaldı ki ; bu mmtakalar elan kar altın-] 
dadır. Binaenaleyh buradaki rençberin durumu 
yakından mütalâa edilmek lâzımdır. 

Arkadaşlar; vaktin darlığını göz önünde tu
tarak bir azda meyvacılık konusuna temas et
mek isterim. 

Ziraatin lâzımı gayrimüfariki olan bu iş Ta
rım Bakanlığınca elyevm ciddî bir plâna bağ
lanmış değildir. Bunun en bariz misali de bu 
defa beş yıllık program münasebetiyle yapıla
cağı söylenen işlerde bulmak mümkündür. Se
nelerden beri milyonlarca para harcamış olma
mıza rağmen elan damızlık hayvan dahi tevzi 
edemiyoruz. Bu sene küçük ve büyük baş ol
mak üzere ancak 18 000 hayvan tevzi ettiğimi
zi öğrendik. Bu ihtiyaca kâfi gelmez. Hal böy
le iken yani mevcut tahsisat içerisinde ciddî bir 
faaliyet göstererek damızlık kadrosunu takvi
ye etmek lâzımgelirken Bakanlığın Karadeniz 
mmtakasmda yeni hara tesis etmekte olduğunu 
istiyorum. Arkadaşlar bir hara tesis 
etmenin ne demek olduğunu şüphesiz 
takdir buyurursunuz. Buralara tahsis edi
lecek para evvelâ inşaata gider. Halbuki 
memleketin bir an evvel damızlık hayvana kar 
vuşması zamanı gelmiştir. Son beş yıl içinde 5 
milyon hayvan artmış olmasına rağmen 1940 ve 
1941 yıllarındaki hayvan miktarına ulaşmış 
durumda değiliz. Demek oluyor 'ki her sene 
hayvan neslinde bir düşme mevcuttur. Bunu 
biraz da eleman noksanlığında aramak icabeder. 
Bu da Hayvan Sağlık Zabıta Kanununun yeni 
baştan ele alınıp düzenlenmesine ihtiyaç göste
ril*. 

Benim istirhamım, memleketi mmtakavî bir 
plâna bağlamak, bilhassa sığır ırkı üzerinde 
önemle durulmak ve icabederse ithal yaparak 
hayvan neslini ıslah etmektir. Mmtakalarımız 
lâyikıyla etüd edilecek olursa buralarda diğer 
her türlü hayvan nesillerinin bilhassa çok süt 
veren İrkların yetişmiş olması imkân dâhiline 
girmiş olur. 

. im o : â | 
Medenî memlekeilelijin bugün üzerinde önem

le durduğu bir konu flfe süt dâvasdır. 
Bu da ıslah edilanşfhayvan neslinin müstah-

sıla tevzii ile mümkftdijtolur. Binaenaleyh bu iş
leri bir an evvel ele îîıp Avrupa şehirlerinde 
olduğu gibi bizde dte fugün bu hayvan barın
dırılması güç mıntakâjara büyük şehirlerimize 
temiz süt isal etmenini de bu Bakanlığın vazi
feleri meyanmda olfrutfunu mütalâa ediyorum. 

RECAİ GÜRELİ cfokad) — Muhterem ar
kadaşlar; ziraat dâvami mevzubahs oldukça ak
lıma gelen, daima bemjjşgal eden dağlık, orman
lık: ve yaylalık arazide EJleskûn olan köylerimizin 
durumudur. Tarım Şajanlığı, ovalarda meskûu 
olan köylerin kalkmiıafk babında, arazi, tohum
luk tevzii gibi şu ve jbtf yardımlar yapmaktadır. 
Fakat dağlık, ormanAklye yaylalık araziden mü
teşekkil köylerin kalkınjnasında müspet diyebi
leceğim bir adım atürijiş değildir. Hakikat bu
dur. Biliyorsunuz arkajfaşlar, memlekette köyle
rimizin adedi, muhtşrlfk itibariyle söylemiyo
rum ama, 40 bine ba$ğ (olmaktadır. Bu köylerin,. 
benim yaptığım bir t̂üijfe göre, '% 45 i dağlık 
arazidedir. Nüfus itiMr|yle de, aşağı yukarı, bu 
nispete yakındır. | 

Şimdi, dağlık ara£id& meskûn olan bu köy
lülerin durumu hakikaten güç ve ıstıraplı bir 
haldedir. Bilmem bıuflaSbı iskân durumu üzerin
de Tarım Bakanlığı ne üşünüyor?. Bunları yer
lerinden, yurtlarından ayırarak ovalara iskân et
mek, onların karekterlerşne nazaran, iklim ve ta
biata alışmış olmaları İtibariyle, güçtür. Güç 
olmakla beraber para Ibajnmmdan da zannederim 
ki, Hükümet bu işi kplaj»? kolay halledemez. Bu
nun için yine bulundukları yerlerde bunların 
kalkınmasını sağlıyackk: ciddî ve müspet ted
birler alınması Hükümet^ için çok yerinde ve dü
şünülmesi lâzımgelen pi& konudur. 

Arkadaşlar; bu työyİülerin oturdukları yer
ler büsbütün de kısır delildir. Bu köylerde, bu 
arazide, bâzı arkadaşlarım izm da temas ettikleri 
gibi, hayvancılık, küntea j-hayvancılığı, kürk hay
vancılığı, meyvacılık toejtâlâ yapılabilir ve bun
larla bu köylü kısmen ousıŞı kalkmdırılabilir. Çün
kü bunların arazisi yok ife en zengininin nihayet 
ve nihayet âzami 20 - pöjdönümü geçmiyecek ka
dar bir arazisi vardır! B|ı arazi de kısırdır. Ya
ni mahsul vermez bir variyettedir. Bunların ek
tikleri arpa, mısır ve jça^dardır. Ve kendileri de 
bunu yemektedirler, | Banlar altı ay aç, altı ay 



B : 54 27.2 
tok durumdadır. Yine bunlar senenin altı ayını 
köylerinde geçirirler, diğer altı ayını da ova
larda ve başka iş yerlerinde iş aramakla geçi
rirler. iş aramak için oraya, buraya gitmeleri, 
kendilerinin sıhhatlerinden kaybetmesine sebep 
olmaktadır. Halbuki, memleketin en gürbüz 
evlâtları bu dağlık arazide oturanlardır. 

Şimdi bütçeye bakıyorum arkadaşlar, hay
vancılık için tavukçuluk ve arıcılık için konu
lan tahsisat 49 500 liradır. Bir de döner sermaye
si vardır, buna da 5 000 liralık bir tahsisat kon
muştur. 904 sayılı Islahı Hayvanat Kanununun 
11 ve 12 nci maddeleri mucibince bağ yetiştirme 
istasyonlarımıza yardım olarak 200 000 lira 
konmuştur. Bence gerek boğa, gerekse sığır 
yetiştirme döner sermayesi ,olarak 20 bin lira, 
memleketin geniş vaziyetine göre bu lâşey mesa
besindedir. Marşal Pılânı üzerinde durmak is
tiyorum, acaba bu Marşal Puanından, bu dağ
lık arazide meskûn bulunan köyler için de bir 
şey düşünülüyor mu, ve bir faydaları olacak mı? 
Bu konular üzerinde beni tenvir buyururlarsa 
kendilerine çok minnettar ve müteşekkir kala
cağım. 

Dr. FUAD UMAY (Kırklareli) — Muhterem 
arkadaşlar; memleket haricine çıktığım sırada 
aile refahı sebeplerini tetkik ederken bunda 
kümes hayvanlarının büyük rol oynadığını gör
düm. İstihsal miktarları hakkında bir fikir 
verebilmek için bâzı rakamlar arzedeceğim. 

Danimarka'da bir sene zarfında 100 milyon, 
Belçika'da 122, İngiltere'de 300, Fransa 'da 350, 
İtalya'da 400, Almanya'da 500 milyon ve Ame
rika'da ise 2 milyar 750 milyon liralık istihsal 
yapılmaktadır. 

Amerika'da Patloma şehrinde altı milyon, ta
vuk vardır. Günde 3 milyon yumurta istihsal 
ediyorlar. Nevyork'ta günde 2,5 milyon kümes 
hayvanı 5 milyon yumurta sarfediliyor. 

1946 senesinde Noel gecesinde 22 milyon hindi 
yenildiğini ertesi günü gazetelerde okudum. 

Kümes hayvanları arasında bizim hiç tanıma
dığımız tavşanı zikretmek isterim. Tavşan; tüyü, 
derisi, eti itibariyle çok istifadeli bir hayvandır. 
Köylümüze tavşanı tanıtmamız lâzımdır. En az 
et yiyen milletiz. Nüfus başına senede beş kilo 
et düşmektedir. Halbuki tavşan senede yavrula
rının, yavrularının; yavruları ile 180 kilo et ver
mektedir. Köylümüze bu hayvanı tanıtırsak ha
ne başına 180 kilo et istihsal edilmesi imkânı 
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var demektir. Londra'da haftada 500 bin, Fran
sa 'da 200 bin tavşan yenilmektedir. 

Kümes, hayvanlarımız ıslah edilmemiştir. Bu
na rağmen köylünün her gün paraya tahvil ede
bileceği bir sermaye vardır ki o da mütevazı 
gördüğünüz bu kümes hayvanlardır. Bazan ve
ba gibi, kolera gibi, difteri gibi hastalıklar bu 
hayvanları alıp götürüyor. Köylülerimiz çok 
ziyan görüyor. Binaenaleyh, Tarım Bakanından 
bu hayvanlara ait hastalıklarla mücadele için 
icabeden tedbirleri almasını rica ederim. 

Son,ra köylülerin aldanmaması için, bâzı mem
leketlerde olduğu gibi acaba kümes hayvanları
nın kilo ile sattırılması imkânı temin edilemez 
mi? Keza yumurta da öyle. Başka memleketlerde 
gram üzerine satılır, herkes alacağı yumurtanın 
60 gram mı, 80 gram mı olduğunu bilir ve buna 
göre alır. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
BAŞKAN — Rasim Yurdman. 
RASİM YURDMAN (Hatay) — Sayın arka

daşlarım; bendeniz bütçenin tekniği, prensipleri 
hakkında konuşmak isterdim. Beş dakika içinde 
buna imkân görmediğim için ben de diğer arka
daşlarım gibi Hatay'ın ziraate ait bâzı dertlerini 
ve bir kaç mesele hakkında rica etmekle iktifa 
edeceğim. 

ALİ RİZA ESEN (Siird) — Çok güzel beş 
dakikayı geçirme. (Gülüşmeler). 

RASİM YURDMAN (Devamla) — Hatay'ın 
Dörtyol ve İskenderun ilçeleri hariç olmak üzere 
Samandağı ilçesiyle Antakya'nın Harbiye Bu
cağı senede aşağı yukarı 30 - 40 milyon portakal 
mahsulü istihsal ediyorlar. Bu portakallar bir
kaç seneden beri hastalanmıştır. Seneden seneye 
ağaçlar kuruyarak bu millî servet heder olmak
tadır. Lâyıkiyle mücadele de yapılamamaktadır. 
Ben Sayın Bakandan oraya mütehassıs uzman
lar göndererek esaslı bir şekilde mücadele yapıl
masını rica ederim. 

Hataym Altmöz kazasına bağlı Şenköy buca
ğı vardır. Bu bucak köylerinin hepsinin arazileri 
dağlıktır ve düz arazileri hemen yok gibidir. Bu
ranın köylüleri öteden beri maişetlerini kömür
cülükle temin etmektedirle. Nasılsa bu bucak 
orman mmtakasına ithal edilmiş. Halbuki yüz
lerce seneden beri orada orman olacak tek bir 
ağaç bile yetişmemiştir. Burası bodur çalılıktır, 
zaten kömür de bu'çalılardan yapılıyor. Şimdi 
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burada kömür yaptırmamak yüzünden, kasabada 
da kömür sıkıntısı başlamıştır. Halk bundan da 
dilgirdir. Hakikatte ise bu köylüler yine kömür 
yapıyorlar, fakat kasabalara kaçak olarak getiri
yorlar. Kaçak olarak getirdiği için birçok mas
raflar ve dedikodular yapılıyor ve kömür de ka
sabalarda pahalıya satılıyor. Mümkün ise yine 
buraya da mütahassıs elamanlar göndererek tet
kik etsinler. Eğer burada orman olmıyacaksa, 
mümkün değilse çok rica ederiz burayı da orman 
mıntakasından ihraç etsinler. 

Hataym Reyhanlı ilçesinde hemen yarım mil
yon lira sarfedilerek bir ziraat mektebi tesis edil
miştir. Bu mektepte ekserisi köylü çocukları 
olmak üzere yüze yakın talebe vardır. Şimdi işi
tiyoruz; tahsisatsızlık yüzünden bu mektep lağv
edilecektir. Halbuki bugün memleketin kalkın
ması için en önemli bir dâva olan ziraat dâvasını 
ilerletmek için ziraat mektepleri açmak ve halka 
yeni ziraat usullerini öğretmek ve halkı tenvir 
etmek icap ederken böyle bir mektebi lâğvetmek 
ne demektir I Güya bunun bâzı noksanlarının 
ikmali için daha yarım milyon istiyormuş, yahut 
da bir milyon. Rica ederiz, biz bu para verilme
sine eğer imkân yoksa hiç olmazsa bu mektebi 
hali hazırı ile devam ettirsinler, ilerde noksanları 
ikmal edilir. Burası bugün memleketin en verimli 
noktalarından birisidir. Reyhaniye, Amik ovası 
çok verimlidir, orada yetişen pamuk Adana'da 
dahi yetişmez, Adana 'nın pamuklarına çok faik-
tir. Burada dönüme 100 -150 - 200 kiloya kadar 
pamuk alınır, halbuki Adana'da 30 - 40 ı geçmez. 

Teşrif eden arkadaşlar orada bir Amik gölü 
olduğunu görmüşlerdir. Bu göl takriben 300 - 400 
kilometrelik bir saha teşkil eder. Fakat bunun 
dörtte üçü sazlıktır. Yani kışın su gelir, dolar, 
yazın kurur ve kuruma neticesinde de birçok 
hastalıklar tevlit eder. Birkaç sene evvel Hü
kümet bunu göz Önünde bulundurarak bu gö
lün ve sazlığın kurutulması için bâzı teşebbüse 
girişmişti. Bu göle iki ırmak dökülmektedir. 
Bunlardan birisi Afrın Irmağı ve diğeri de Ka
rasu nehridir. Aynı zamanda göl de Âsi Nehri
ne bir ayak vermektedir. Âsi Nehrinin yatağı 
Antakya yakınlarına kadar taranmış ise de An
takya yakını kayalık olduğundan tarama ame
liyesi durmuştur. Bu kısmı tarama neticesinde 
bu gölden 200 bin dönüm kadar bir arazi mey
dana çıkmıştır. Bu arazi Antakya - Bedirge Bu
cağında tesis edilen Devlet fidanlığına izafeten 

den oturmuşlardır. 

lar Traralara akdarı 
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Orman Genel Müdürlüğü namına tescil edilmiş
tir. Fakat topraksız ijoylüler bu arazilere gel
mişler, ziraate başlamalardır. Yani kendiliğin-

Dlvlet de bunlardan cüzi 
bir miktarda para alnfaktadır. Burada oturan-

ekmektedirler ki, bu darı 
bire beş yüz vermeitejdir. Şimdi Sayın Bakan
dan rica ediyorum; büjraya oturan halk nizam
sız; intizamsız oturmalardır . Bu yüzden ara
larında ihtilâflar, 4m<larebe, hattâ müsademe 
olmaktadır. Bunu birfaizama koysunlar ve ih
tilâflar da halledilnd§|;Oİur. Gölün iyice kuru
tulması tamamlandığı!takdirde dahi yüz bin
lerce hektarlık araızi t çıkacaktır. Bu suretle 
meydana çıkacak olanr200 bin dönüm arazinin 
adalet dairesinde tppfaksız Türk köylülerine 
dağıtılmasını rica ec.iy#rum. (Kâfi sesleri) fOn 
dakika oldu sesleri) Müsaade ederseniz bir da
kika daha söyliyecej?in|. Hatay'da Devlet Çift
liği namında Reyhaıdyfe İlçesinde bir çiftlik te
sis edilmiştir. Bu çr.itİijğin arazisinin beher dö
nümü halktan 56 l:uriuşa istimlâk edilmiştir. 
Arazi sahipleri Şûr£yıi Devlete müracaat etti
ler. Şûrayı Devlet, Ibuâu büyük istimlâk adde
derek, Heyeti Vekijeci buna karar verilmesi 
lüzumuna karar verdir Heyeti Vekile istimlâk 
kararında ısrar etti vej istimlâk etti fakat mal 
sahiplerinin fiyat 'hitküpnda mahkemeye müra
caat etmeleri hakkını tjja tanıdı. Mal sahiplerin
den bir kısmı mahkeıübye müracaat ettiler ve 
beher dönüme 30 - 35|lira arasında bir fiyat 
takdir etti. Mahkemayi müracaat edenler 15 
bin dönüm kadar tuta$ arazilerini geri aldilar 
bu arazinin tamamı 80 bin dönümdür. Geriye 
kalanlar da şimdi peyderpey mahkemeye müra
caat etmektedirler velhaklarmı alacaklarına 
hiç şüphe yoktur. Mal ^hipler i üstelik on sene
lik ecri misil de istiy#ceklerdir Hükümetten. 
Zaten Devlet çiftliği B|L arazinin ancak 20 bin 
dönümü ekebilmekte! litf üst tarafını bugün çift
lik müdürü kendi keyfine göre istediğine icar 
etmektedir. Bu yüzd en.F birçok dedikodular ol-
ma'ktadır. Rica ederim, t u çiftlik işini de bir su
reti münasebede 'ha4et§aesini Sayın Bakandan 
rica' ederim. 

EMÎN SOYSAL (|M%aş) — Efendim, Ziraat 
Bakanlığı Teşkilâtı me?fcut işlere kâfi gelmiyor. 
Bu teşkilâtı genişletmeli ve bugünkü ihtiyaçlara 
göre yeniden organı se jetmek lâzımgelir kana
atindeyim. Bâzı arkadaşlarımın temas ettikleri 
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gibi bir taraftan mevcut buhranları gidermek 
için istihsali artırmak tabetmektedir, deriz, di
ğer taraftan da Ziraat Vekâletine lâzımgelen 
önemi vermeyiz. Bütçedeki tahsisata baktığı
mız zaman bu meydana çıkar. Hakikaten Zira
at Vekâletinin tahsisatı işi üzerinde gelecek se
neler daha fazla durmak ve bunu artırmak ye
rinde olacaktır. 

Vilayetlerdeki ziraat teşkilâtları lâyıkiyle 
işlemiyor, muattal denecek vaziyettedir. Zira
at muallim ve memurlarının köylerde temasları 
yeter derecede değildir, bunlar üzerinde ciddî 
surette durmak lâzımdır. Ziraat köyde olur. Ka
sabada, kaymakamın, vilâyette, valinin yanında 
ziraat olmaz. Bugün Türkiye'de 900 e yakın 
sitajyer ziraat muallimi vardır. Bunlar seneler
den beri sitajyer olarak istihdam ediliyor. Hal
buki sitajyer muallimler hakkındaki kanunun 
2 senelik müddeti vardı. Bunlar hakkında Ta
rım Bakanlığının bir tedbir düşünmesi lâzım
dır. Bu elemanları ihmal etmek doğru değildir. 
Kanuni haklar] ne ise yerine getirilmesi lâzım
dır. 

Ziraat Fakültesi hakkında, Bütçe Komisyo
nunda Tarım Bakanlığı Bütçesi müzakere edi
lirken konuştuk. Sayın Tarım Bakanı bir sene 
evvel buradaki müzakerede söylediği noktai 
nazarımızı teyit etti. Ve dedi ki ; biz bu gidişle 
bir iki sene sonra yeniden yüksek bir ziraat 
mektebi kurmak mecburiyetindeyiz. Bunun 
mânasını takdirinize bırakıyorum. 

Bundan başka şeyler de çıkar, Ziraat Ens-
titüsiyle Ziraat Bakanlığı arasındaki münase
betin daha esaslı şekilde daha sıkı bir şekilde 
organize edilmesi lâzımdır. Bu ise, Üniversite 
kanununda bâzı tadilâtı icabettirir. Bunu Hü
kümetin düşünmesi yerinde olur kanaatinde
yim. 

Ziraat mektepleri; eski şekilde kurulmuş 
haliyle işlemektedirler. Ziraat mekteplerinin 
bugünün şartlarına uygun bir şekilde organize 
edilmesi lâzımdır, üzerinde ciddî surette durul
malıdır. Bu ziraat mekteplerinin programları, 
öğretmenleri ve tatbikat sahaları üzerinde dur
mak gerektir T 

Ziraat teknik okulları; arkadaşlar, bizim 
memleketimizde hedefi memuriyete yöneltilme
miş yegâne müessese bunlardır. Buralardan çı
kanlar tekrar istihsal sahasına gitme şeklinde 
kurulmuş yegâne güzel bir müessesemiz budur. 
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Fakat bizde bir âdet var. Arkadaşların da bâ
zılarının bahis buyurdukları gibi; bir bakanın 
yaptığını diğer bir bakan şu veya bu şekilde ya 
tatbik eder, ya devirir yahut da ihmal eder. Bu 
müesseseleri bendeniz mühmel görüyorum. Ka
nunda ve başka yerlerde eğer birtakım hatalar 
var ise bunlar düzeltilmeli ve bu hedefe doğru 
yöneltmemiz için ne yapmak lazımsa yapmalı
yız, yaptığımız masrafları heder etmemeliyiz. 

Avrupaya gönderilecek talebe meselesi. 
Arkadaşlar, bu seneki bütçeyi tetkik etmiş-

seniz görmüşsünüzdür, bir, iki talebenin Ame-
rikaya gönderileceğine dair kayıt konmuştur. 

Bugünün modern ziraati deyip duruyoruz 
hepimiz. Modern ziraat nedir1? Bunu kaç kişi 
bilir? Bu, ayrı bir mesele. Modern ziraati öğ
renmek için bizim geniş mikyasta birçok genç
lerimizi Amerikaya göndermemiz ve oradan ala
cağımız modern ziraat usullerini buraya getir
memiz ve bu suretle yeni organize edeceğimiz iş 
üzerinde çalıştırmamız lâzımdır. Ziraat Bakan
lığının bu yönden ciddî surette tedbir almaya 
ihtiyacı vardır. , 

Bu ihtiyaç ve zaruretleri biz ziraat mektep
lerinde, köy enstitülerinde görüyoruz. G-örüyo-
ruz ki bugün bizim eskiden kurulmuş Ziraat 
Mektebinden çıkan elemanlarımız modern zira
at aletlerini kullanmaktan âcizdir, bu işin üze
rinde durmıak lâzımdır? Onlar suçlu mudtır? ha
yır. Dün de söylediğim gibi Ziraat Bakanlığı
nın bünyesini ilgilendirecek ziraat fakültesinin 
bugünkü bulunduğu yer tatbikata müsait de
ğildir ,orada ancak ziraat politikası ekilir zi
raat siyaseti biçilir. Bunun için bendeniz Zira
at Fakültesini Orman Çiftliğinde kurmak ve 
yetiştirmek lâzımdır, ziraat fakültesi, de tıp fa
kültesine vermelidir, derim. 

Türkiye'de ehemmiyetli meselelerden biri 
de ziraat aletleri fabrikası meselesidir. 
Bendenizce Ziraat Bakanlığını ve Hükümetin 
bu işi ciddiyetle ele alıp bir ziraat aletleri fabri
kası kurması zamanı gelmiş ve geçmiştir. Halen 
pulluk, mibzer, selektör gibi vesait başka yer
lerden alınır. Ne gariptir ki istihsali artıraca
ğız deyip duruyoruz fakat elimizde bugün alet 
yoktur. Bütün Türkiye'de ancak 320 selektör 
vardır. 40 bin köyde 320 selektörün ne iş ya
pabileceğini takdirinize bırakıyorum. 

İstihsali artırmanın yegâne çaresi köylüyü 
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teçhiz etmek ve bir ziraat aletleri fabrikası kur
maktır. Marşal Plânından istifade ederek Ame
rika'dan ziraat âletleri getirip köylüyü teçhil 
edeceğiz diyoruz. Ben öyle zannediyorum M, 
beş sene sonra tekrar aynı mevzua dönüp yeni 
bir Marşal Plânı peşinde koşmamız lâzımgele 
çektir. 

Bizim için yapılacak ciddî iş, arzettiğim gi
bi, bir ziraat aletleri fabrikası kurup köylümü 
zü teçhiz etmemiz lâzımdır. 

Benim şimdilik söyliyeceğim bunlardan iba
rettir. Konuşacağım çok, pek çok şeyler var 
ama; malûmu âliniz beş dakika meselesi, d© 
var. 

ŞAHİN LÂÇIN (Afyon Karahisar) — Sayıa 
arkadaşlar; iktisadi ve malî muvazenemizin bo
zukluğu, aksaklığı ve bütçemizin açıkla huzuru
nuza getirilmesi yüzünden hepimiz burada uzun. 
uzun konuşmak mecburiyetinde kalıyoruz. 

Şimdi de Tarım Bakanlığının Bütçesi üzeriı* 
de konuşmak mecburiyeti hâsıl oluyor. 

Biliyorsunuz ki, tarım işleri memleketimi
zin en mühim işleridir. Bu mevzuu ele alırken 
Ziraat Bankasını düşünmek mecburiyetindeyiz. 
Memleketin nüfusunun %80 ni çiftçi ve köyltt 
teşkil ettiğine, bu çiftçi ve köylüler de Ziraal 
Bankasına istinat ettiklerine göre Ziraat Ban
kasının sermayesi üzerinde durmak lâzımgeliyor. 

Arkadaşlar; biliyorsunuz ki, Ziraat Bankası
nın ödenmiş sermayesi 78 000 000 liradır, ihti
yatları 45 000 000 lira, yekûnu 123 000 000 lira 
tutuyor. 

Halbuki bu yaz, 1947 senesinde zürraa 198 
milyon. lira ve bir arkadaşımızın söylediği gibi 
1948 senesi zarfında da 218 milyon lira yardımda 
bulunmuştur. Bu yardımı ne şekilde yapıyor! 
Bu yardımı mevduatla, ve ayrıca senetleri rees
kont ettirmek suretiyle Merkez Bankasından al
dığı paralarla yapmaktadır. Biz zirai istihsali
mizi artırmak için bir seferberlik yapmak zarUr 
retindeyiz. Bu seferberliği yapmak için de Zi
raat Bankasının yüksek bir sermayeye! ihtiyafi 
vardır. Bu konuyu geçen sene Tahtakılıç arka-
daşımız bu kürsüden mevzuubahis ettiği zama* 
Başbakan Hasan Saka bu bankanın sermayesini 
3-4 yüz milyon liraya çıkaracağız demişlerdi. Ta 
rım Bakanı da bunu desteklemişti. Aradan bir sene 
geçtiği halde bu hususta huzurunuza hiçbir ka
nun tasarısı getirilmiş değildir. 
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yısiyle aşı tutmıyabilir bu gibi sebepler ve buna 
munzam bâzı sebeplerle heyeti umıımiyesini aşı-
lıvamamış vatandaşların elinden iki sene zar
ımda yaptıkları bütün fedakârlık ve sarf et
tikleri para berhava oluyor. Çünkü bu gibi
lerin elinden zeytinliği alıp tekrar Orman İda
resine vermektedirler. Aşılanmış ve verimli bir 
hale gelmiş olan bu zeytin mahsulünün tekrar 
Orman İdaresine tevdi edilmesini herhalde Sa
yın Bakan da tasvip etmiyeceklerdir. Şifahen 
de kendilerine arzettiğim bu mevzu üzerinde 
hassasiyetle duracaklarını ümit ederim. 

Arkadaşlar, bir de Ziraat İşletmeleri kuru
mu müessesesinden bahsetmek isterim. Sayın 
Bakan da bilirler birçok z,iraat işletmelerinde 
Buğday ve arpanın kilosu 50 kuruşun üstünde 
mal olmaktadır. Hangi işletmelerde olduğunu 
her halde Sayın Bakan bilirler. Meselâ Muğla'
nın Dalaman çiftliğinde -geçen sene buğdayın 
kilosunu, 54 kuruşa mal edilmiştir. Herhalde 
bu işte bir dert vardır. Bu dert teşhis edilmiş 
midir, edilmemiş midir 1 Teşhis edilmiş ise Sa
yın Bakanın bu hususta bir tedbir düşünüp dü-
şünmiyeceğini öğrenmek istiyorum. 

NİHAT ERDEM (Kırşehir) — Efendim, 
bendeniz kısaca bir iki meseleye temas etmek 
istiyorum. Bundan birisi; biliyorsunuz ki bir 
bülten de neşredilmişti, ziraat sahasında 400 
milyon liralık bir kayıbımız vardır ve bu birçok 
haşereler yüzünden vukubıılmaktadır. Bunlara 
karşı kullanılan ilâçlar bir taraftan Gümrük di
ğer taraftan da Muamele Vergisine tâbi tutulu
yor. Buna toptancı ve perakendeci kârı da yük
lenince pahalı oluyor, ödeneğin de mahdut ol
ması dolayısiyle Devletin mücadeledeki yardı
mı üzerine tesir ediyor ve mücadelemiz azalıyor. 
Bundan da memleket kâfi fayda görmüyor. Bi
zim, bu seneki Kırşehir'de, külleme ve kör has
talığından zararımız aşağı yukarı 8-10 milyon 
arasındadır. 

Arkadaşlar, iktisatta bir kaide vardır, ka
zanılmış ve istihsal edilmiş her hangi bir mad
denin, her hangi bir şekilde elden çıkarılma
ması şarttır. Tasavvur buyurun, bu kadar emek 
ve gayret sarfedildikten sonra bu haşereler yü
zünden istihsalimizin bir kısmını yine bu haşe
relere yem olarak vermekteyiz. Bu vusus^ n' 
ilâçlar1 yukardaki sebeplerden, ucuza mal olmamak
tadır. Onun için sayın Bakandan rica ediyorum; 
esasen bu hususu Bütçe Komisyonunda da ri

ca etmiştim. Bu nokta üzerinde hassas davran
sınlar. 

Sonra, biliyorsunuz, Marşal plânı ile birçok 
selektörler gelecektir. Ona bizim hemşeriler 
lisanında «çalkavu» çalkoavu derler. Bundan-
da faydalandırılmamızı rica edeceğim. Çünkü 
memlekette eskiden beri kullanılmakta olan ka
rasaban yerine pulluk ve kağnı yerine de araba 
ve motorlu vasıtanın kaim olmaya başlamıştır. 
Tohum ve ilâç önemli bir dâvadır. Bu sene el
lerinde buğdayı bulunan çiftçiler ne tohumla
rım eletebilmişler ve ne de ilâçlı tohum temin 
edebilmişlerdir. Bundan çok mühim kaybı m iz 
olmaktadır. Binaenaleyh sayın Bakandan bu 
hususların da nazarı dikkate alınmasını, bu 
plândan Kırşehir'in de faydalandırılmasını rica 
ederim. 

Bundan sonra bir de bu gezilerimizde dağ 
köylerinin arazilerinin gayet mahdut olduğunu 
gördük bunlar hakikaten perişandır, bunları 
Toprak Kanunu tatmin edemez başka bir kanun
da yoktur zaten. Onun İçin bu hususta sayın 
Bakanın noktai nazarım öğrenmek isterim. 

Üçüncü olarak da ne sıhhi bakımdan ve ne de 
zirai bakımdan katiyen tatminkâr olmıyan bu
günkü kanun yerine, yeni Çeltik Kanununun 
bir an evvel, getirilmesini rica ederim. 

AHMET BOZBAY (Kütahya) — Muhterem 
arkadaşlar,altı günden beri 1949 yılı Bütçesini 
tetkikle meşgulüz. Umumi müzakerede ve bil
hassa şimdi görüşmekte olduğumuz Tarım Büt
çesi müzakeresinde birçok kıymetli hatiplerin 
beyanlarını dinledim. Bunların içinde umumi 
işlerimizin inkişafı için Tarım Bakanlığına bir
çok iyi tavsiyelerde bulunan arkadaşlarımız ol
du. Bu tavsiyeleri Tarım Bakanlığının imkân 
arayarak yapmasını ve muvaffak olmasını can
dan temenni ederim. Yalnız bir kaç arkadaşımın 
bu bütçe üzerinde yaptığı tenkidi dinleyince bi
raz hayret ettim. Bilirsiniz bendeniz de fırsat 
buldukça, bilhassa tarım işlerimizin düzgün gitme
diğini ve bu hususta yapacağımız işlerin neler ol
duğunu bilgime göre huzurunuzda arzederim. Fa
kat arkadaşlarımın bu tenkitlerine bakılırsa 25 se
nelik Cumhuriyet idaresinde tarım işleri için hiç
bir iyi teşebbüs yapılamamış ve hiç bir hayırlı 
netice alınamamıştır. Bu tenkidleriyle tarım iş
lerimizin dünkünden daha berbat bir vaziyet 
aldığını göstermişlerdir. Şu hale göre tarım teş-
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kilâtmm bu işinin ehli olmadığı söylenmek is
tenilmektedir. Bunun için hiçbir iş yapamıyan 
ve şimdiden sonra da bir faaliyet yapmıya ka-; 

• dir olmıyan bu teşkilâtı kapı dışarı etmekten 
başka bir çare kalmıyor. 

Muhterem arkadaşlarım, Tarım teşkilâtının 
içinde belki de vazifesinin ehli olmıyan ve bu 
işi lâyıkiyle kavrıyamıyan bir kısım memurlar 
olabilir. Fakat bu teşkilâtın içinde çalışan ehli
yetli, âlim ve işini başaracak kabiliyetle bir
çok idare âmirleri ve memurları olduğuna da 
inananlardanım. Arkadaşlarımın uzun «nutku
nu dinleyince, Cumhuriyet Hükümetlerinin 25 
sene içerisinde, Türk Milletinin bilhassa Türk 
çiftçisinin inkişafına hizmet edecek olan, (eski
sini bırakıyorum) ve 3000 kilometreyi tecavüz 
eden demiryolu, köy, bucak ilce, vilâyetler ara
sı yolları ıslah, yeniden şose yapma suretiyle, 
Türk çiftçisinin mühim bir kısmını bataklıktan 
kurtarıp pazarlara inmesini temin eden yolla-
riyle, şeker, çelik, demir, dokuma ve saire gibi 
müteaddit f'abrikalariyle, limanlariyle, hava* 
meydanlariyle Türk Milletinin istifadesine ve 
intifama tahsis ettiği ve binlerce Türk işçisini 
çalıştırdığı, barındırdığı tesisleri bu milleti ne 
hale getirdiğini düşünerek ağlamaktan başka 
bir şey kalmıyor. 

Hayır sayın arkadaşlarım; iş böyle değildir. 
bendeniz de tarım teşkilâtımızın maddî imkân
lar olmaması dolayısiyle çalışamadığı hususun
da dileklerde, tenkitlerde bulundum. F a k a t 
bunlar maddi imkân işidir. Bu Devlet işi ol
makla beraber ayrıcada millet ve çiftçi işidir. 
63 vilâyet, 34 bin köy. Muhterem arkadaşlar bu 
34 bin köyün birçokları Osmanlı idaresinden 
enkaz halinde alınmış birer harabedir. Bunla
rın imarı, ıslâhı, sulama tesisleri, insafınıza mü
racaat ediyorum, acaba ne ile kabil olabiliri 
biraz da çiftçimizin bu işe sıkıca sarılarak ken
di varlığiyle, kendi emeği ile biraz da Hükümet
ten yardım görerek yapmaya çalışması elbette 
lâzımdır. 

Arzettiğim vaziyeti idrak etmiş birçok köy* 
lerimiz de vardır. (Kâfi sesleri). İstirham ede
rim, ufak bir misal vereceğim. Tarlalarını su
lamak kasdiyle bir değirmeni, suyu için 46 000 
liraya alarak köylerinin sulama suyunu temin 
eden köylülerin de bulunduğunu huzurunuzda 
arzetmek yerinde bir harekettir. 

Biz tenkitlerimizi yaparken noksanları te-
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barüz ettiçerek, Hükiimftten, imkân dairesinde 
az para ile çok iş yaptöj&sını temenni edersek, 
her halde insafa riayjet fetmiş oluruz zannında-
yım. Hepimizin bild: ği|meşhur bir söz vardır, 
bir insana kırk gün nçj denilirse, o olur. Biz 
çiftçimizi çok zayıf »lfljrak efkârı umumiyeye 
tanıtırsak, insafsızlık gstmiş oluruz. Çalışkan 
çiftçilerimizde bu sözlerden müteessir olur. Her 
sınıfta olduğu gibi çiftlinin de fakiri vardır. 
yalnız müsait sahalai'dft çalışan çiftçilerimizde 
durum böyle değildir, |skisinden daha iyi ola
rak inkişaf etmektedir, İm ise gözle görülen bir 
hakikattir. 

Dün akşam 24 den sçjjrıra eve giderken posta 
kutumda bir mecmua bdfdum adi; Türkiye İkti
sat Mecmuası, sayısı Öafil3, evde şu mecmuada 
acaba ne var diye bir gjjjz gezdirdim. Bu İstan
bul Ticaret Derneğini a Çıkarmış olduğu bir mec
mua, ne zaman bilmiyorum bir Amerikan ziraat 
mütehassısı Türkiye fyelgelmiş, tarım işlerimiz 
üzerinde tetkikat yânpjb i r makale yazarak bu 
makaleyi Amerika'da îjir mecmuada neşretmiş, 
iktibas edilen bu yazıyı kısaca bir kelimesini oku
mak suretiyle biraz dâjia vaktinizi alacağım. 
(Kâfi kâfi sesleri) B:z #nları çok dinledik, hem 
de koyun gibi dinledi! c, fgtirham ederim bir az da 
onlar dinlesin. 

Mecmuanın başlığı; ITürkiye'de eski ve yeni 
ziraat, dır. Bundan okuyorum. Bir tarlada 30 
biçer döğerin birden buğday hasat etmesi, bil
hassa 25 yıldan beri ]Jir|eşik Devletlerde 48 dev
letteki çiftçiliği müşahede eden benim gibi bir 
kimse için hiç görüln.eı^iş bir manzara idi. Bu 
kadar muhteşem bir napzarayı görmek için de 
Türkiye 'ye .gelmek lâkılidır ve çalışmaya güzel 
bir teşkilât altında 
son derece yüksek bir 

Doğusunda bulunan 1 
bahar ve yaz başında 
seyrek otlardan başk 
nümlük bir çiftlik id 

luçjbir aksaklık olmadan ve 
eziyetle devam ediliyordu. 

Bu faaliyet sahası A: ıktra 'nın takriben 130 mil 
'ş|ye Çölünde 1945 yılında 
koyunların otlaması için 

bjrşey yetişmediği 220 dö-
ŞSon derece ilgi çekici ve 

muktedir bir Türk ojanı çiftlik müdürü Cemil 
Esinoğlu; hemen hem en §göl gibi olan bu verimsiz 
yerden son derece vefinjİi bir,bölge meydana ge
tirmekle mükelleftir. 

Bu satırlar bitti âri 

kısmı çok ilgi çekici 

^ 9 -

aşlar. Sonra bir satır 
aşağıdan bir az okuyacağım. Mevzuun geri kalan 

oiiuğundan tekrar Malya 
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çiftliğine dönelim. Bütün Hükümet çiftlikleri 
gibi olan bu işletme büyük kollektif bir çiftlik 

" değildir, tıpkı Birleşik Devletlerdeki hususi bir 
çiftlik gibi işletilir. Çalışanlar yakın köylerden 
gelen ücretle tutulmuş kimselerdir ve bunlar bi
çer, döğer, kamyon, makine kullanmakta ve bun
ların tamir işini görmekte maharet kesbetmiş in
sanlardır. Türk'lerin makine kullanmasını ve ta
mir etmesini bu kadar çabuk öğrenmeleri hayret 
uyandırıcı bir hâdisedir ve kâfi olmıyan vasıta
lara rağmen tamir kolaylıklarından istifade et
mek bakımından hakiki bir maharet göstermekte
dirler. Çiftlik her biri (3 700) dönüm kadar 
arazi ihtiva eden iki kilometre karelik tarlalara 
ayrılmıştır. Tarlalar arasında ara yollar da var
dır ve çiftliğin büyüklüğü (400) kilometrelik 
bir yol bulunmasiyle anlaşılabilir. 

BAŞKAN — Hakkınız olan vakit çok geçti, 
heyeti umumiye de muvafakat etmiyor, sözünüzü 
bitirin. 

AHMET BOZBAY (Devamla) Bunun arkası 
var, okumıyacağım, arkadaşlarım isterlerse kala
nını okurlar ve anlarlar. 

Şimdi sayın arkadaşlarım, Tarım Bakanlığın
dan benim de temennilerim var. (O, o sesleri) 

Müsaade buyurun iki sözle bitireceğim. 
1. — Soysuzİaşmış buğday tohumlarınm ısla

hını, 
2. — Mevcut kooperatif veya yeni kurulacak 

istihsal kooperatifleri vasıtasiyle küçük çiftçileri 
birleştirerek, ziraatini makineleştirme imkânını 
bulamıyan çiftçilerin Marshall Plânı dolayısiyle 
Türkiye'ye verilecek ziraat aletlerinden fayda
lanmalarının teminini, 

3. — Seyyar selektörler vasıtasiyle tohumla
rın temizlenmesi ve ziraatımıza büyük tahribat 
yapan sürme hastalığının önlenmesi ve bu ame
liyenin il ve ilçelerdeki ziraat muallimleri tara
fından takip ve kontrol edilmesi. Tohum ıslah 
istasyonlarından imkân nispetinde her çiftçi
nin istifade ettirilmesinin temini ve Devlet 
Üretme Çiftliklerinin bir an evvel meydana ge
tirilmesini değerli ba'kanımızdan rica ederim. 

Veteriner teşkilâtımızda iyi bir çalışma ol
madığını da görmekteyiz. Bütün mütehassıslar 
büyük şehirlerde toplanmış vaziyettedir. Bu teş
kilâtın takviyesi, il baytarlarının belediye mez
bahaları ve hususi muhasebe aygır depoları ile 
fazla ilgilenmeyip, yalnız vezifeM olduğu illerin 
hayvan hastalığı takibi işleriyle meşgul olmala-
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i rını diler, munzam vazifeler dolayısiyle il teşki

lâtı arasında birçok ihtilâflar doğurmaktadır. 
Islahı Hayvanat Kanununun lâyıkiyle tatbikim 
da ayrıca rica ederim. 3116 sayılı Orman Kanu- • 
nu ile isitimlâk edilen 26 parça hususi ormanın 
bedelleri çok küçüktür. 

4785 sayılı Kanunla istimlâk edilen orman
ların fiyatlarının yükseltilmesi için Meclis, iç
işleri Komisyonunda bir tasarı yardır. Bu tasa
rının Adalet Komisyonu ile Bütçe Komisyonun
da tetkik edileceğini öğrendim. Bu işte çok ada
letsizlikler var; Adalet Komisyonundaki arka
daşlarımın da, Bütçe Komisyonundaki arkadaş-

| larınım da nazarı dikkatlerini celbederim. 26 
parça 25541 hektar orman 168 bin lira gibi çok 
az bir para ile istimlâk edilmiştir. 

BAŞKAN — Vaktinizi çok geçirdiniz. (Ya
rım saat oldu sesleri). 

AHMET BOZBAY (Devamla) — Bir dakika 
rica ediyorum. 

Bilhassa Kütahya'da bir orman var, 3500 
hektardır, 1750 liraya istimlâk edilmiştir, de
karı beş kuruşa gelmiştir, işte Yüksek Meclise 
arzetmek istediğim haksızlıklar dan biri de bu
dur. Bunu da Yüksek Huzurunuzda açıklamayı 
bir vazife biliyorum. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, beş dakikalık za
manı Heyeti Umumiye karar altına almıştır. 
Bâzı arkadaşlar bu beş dakikalık müddeti geçi
riyorlar, bir iki dakika için tarafınızdan müsa
maha edilmektedir. Arkadaşımız müddeti fazla 
geçirmişlerdir. Vaktimiz çok dardır, arkadaş
larımdan bu nizama riayet edilmesini bilhassa 
rica ederim. 

Kemal Turan. 
BAŞKAN — Kemal Turan. 
KEMAL TURAN (İsparta) — Vaktin dar

lığı içinde esasen bütçe encümeninde çalışmış 
bir arkadaşınızın bir fazla beyanda bulunması 
hakikaten yerinde değildir. Ancak dün yine bu
rada huzurunuzda bizim alâkadar olduğumuz 
bir mevzu geçmişti. Bu mevzuun bilhassa Ta
rım Bakanlığı bünyesindeki önemi dolayısiyle 
söz aldım. 

Bu mevzu kükürt meselesidir. Dışardan it
hal edilecek kükürtlerle Keçiborlu kükürtleri 

I arasında daima senelerden beri bir mukayese 
yapılır ve bu her sene yine bu kürsüden tek-

I rar edilir. Ve bu madenlerin işletilmesinin ve-
I rimli bir hale getirilmesi temenni edilir. Fakat 

_ 880 — 
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şimdiye kadarki temenniler Ekonomi Bakanlı
ğı Bütçesinde yapıldığı için olacak ki bugüne 
kadar bir neticeye ulaşamamıştır. Halbuki işiriii 
doğrudan doğruya Tarım Bakanlığı ile ilgili 
bir tarafı vardır. Binaenaleyh bunu bu sene, ge^ 
çen senelerin geleneğinden çıkararak Tarım 
Bakanlığı bünyesinde ricamızı teksif ediyoruz,. 
Dışardan ithal edilen kükürtlerin mutaassıp bir 
taraflısı olan üstadımız Sayın özey arkadaşımız 
da dünkü konuşmalarında, Keçiborlu kükürt
lerinin ıslah edilmesi ve iyi bir istihsal meka
nizması kurulması fikrinde bulunmuşlardır. Bu 
da bizi cesaretlendirmektedir. 

Ricamız şudur; evvelemirde kükürt damar
larını, verimli ümitli bir istikşafa tâbi tutmak 
işi çok feyizli bir hale gelmiştir. 

İkincisi; son kredi tedbirleri ile bilhassa 
Amerikadan makine celbi imkânları ile burada 
hakikaten tasarruflu ucuza mal olacak ve ev
safı gayet iyi kükürt istihsali imkânları hâsıl ol
muş bulunmaktadır. Yalnız kalıyor Ekonomi 
Bakanlığı ile. Tarım Bakanlığı birleşerek bir 
karar vermesi ve teşebbüse girişilerek bu im
kânlardan hemen fayda sağlanmasıdır. Bunun
la hem dışarıya döviz gitmemiş olur, tasarruf 
edilir, hem de geniş bir bölge balkının büyük 
geçim ihtiyacı karşılanmış olur. Binaenaleyh 
ricam, Tarım Bakanlığının bu işe yakından il-
gilenmesidir. ' 

ALÎ KEMAL YÎĞÎTOĞLU — Söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Komisyon namına mı? 
ALÎ KEMAL YÎĞÎTOĞLU (Amasya) — 

Evet Komisyon namına. 
BAŞKAN — Bu arkadaş da komisyon namı

na konuştuktan sonra yeterlik hakkında bir 
önerge vardır, onu oya arzedeceğim. 

EMÎN SAZAK (Eskişehir) — Kifayet aley
hinde konuşacağım. 

ALÎ KEMAL YÎĞÎTOĞLU (Amasya) — 
ayın arkadaşlarım; arkadaşlarımın komisyonu 
ilgilendiren soruları hakkında cevap arzetmek 
için söz almış bulunuyorum. 

Bütçenin umumi heyeti görşşülürken bâzı 
Milletvekili arkadaşlarım Tarım Bakanlığı Büt
çesinde indirmeler yapıldığını söyliyerek teri-
kidlerde bulunmuşlardır. Bendeniz komisyon 
namına şunu, muhterem heyetinize arzetmek 
isterim ki ; yapılan bu indirmelerin yekûnu, 
bütçe içerisinde 568 505 lira tutmaktadır; in-
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dirilen bu 568 bin kijsujf liranın çoğu hakika-

i istihsal bölümlerin-
dendir. Ancak indirn)ıel|rin yapılmış olduğu 
bölümlerden yapılan indirmelerin miktarı adedi 
küçük olan iki aylık MiMfakkat Bütçe ile Tarım 
Bakanlığı Bütçesiyle yakılmış olan tasarruflara 
tekabül etmektedir. BucŞan başka bâzı bölüm
lerde hakikaten mik;ar| yüz bin lira gibi bü-' 
yük bir yekûna baliğ; öf an işlerin bu ene içe
risinde tehir edilmesi, le pıümkün olacaktır. Me
selâ 1941 ve 1944 yılİ£,rrı|da karasığır denemele
ri için tahakkuk ettirilfaiş olan giderlerdir. 

İkinci nokta da "e în ik Ziraat ve Teknik 
Bahçr&nlık okulları gfnel giderlerinden ya
pılmış olan indimedir. | 

Arkadaşlar, bu indir|ne şu esasa istinaden 
yapılmıştır. Bu sene Tîrım Bakanlığı adedi 7 
yi bulan Teknik Ziraat jve Teknik Bahçıvanlık 
okullarına alınacak t?,le$e miktarını 2 bin ola
rak hesaplamış ve alınması icabeden talebe de 
bundan 300 noksan olc.ujjı için Bütçe Komisyo
nu tetkikleri sırasında bıj. miktara tekabül eden 
parayı indirmiştir. Bu dMa da yine aynı suretle 
her talebenin iaşe ve ibfc/tesi âçin hesaplanmış 
olan rakamın küçük tutulması dolayısiyle bir 
miktar daha indirilmiş fulunuyor. Bu iki boy 
okuldan iki defada, indirilen para yekûnu 
260 000 lirayı bulmaktad|r. Yalnız, Bütçe Ko
misyonu bu indirme 1 Lamındaki kararını bil
dirirken gayet tabiidiy 10, memlekette köyljü 

yetiştirmek ve sonra ba
ba işletmesine geri vejrn^k gayesini istihdaf 
eden bu okullara geleci >k|nl lâzımgelen tahsisa-

üzerind|e 4 e Sayın Tarakçıoğlu 
i durmuştur. 

Tarım Bakanlığı rajpojfu da şu hususta ifade 
edilmiştir: önümüzdeki j ^ l bilhassa bu bölümler 
için ayrılacak tahsisa;m|bu yılki miktar esas 

ihtiys.ç !J|öz önünde tutularak 
artırılması da istenmiştir. Bundan başka bu 
okulların sayısının da ıırt^ılmasının faydalı ola-

sü|ülmüş bulunuyor. Ko-
jflümlerden indirmeler 
jangi bir surette gecik-
tndirmelere gitmemiş 

tın verilmesi 
ve diğer arkadaşlarım 

da açıklamak için söz 
BAŞKAN — Şimdi 

cağı komisyonda ileri 
misyonumuz muhtelif 
yaparken . istihsali hejr 
tirecek veya azaltacaljc 
değildir. 

Bendeniz yalnız mi ilu noktayı huzurunuz-

i f i 

ıilıjış bulunuyordum. 
yejfcerlik önergeleri var. 
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Evvelâ Emin Sazak yeterlik aleyhinde söz 

istemiştir. 
Şimdi yeterlik önergelerini okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Müzakere kâfidir. Bölümlere geçilmesini tek

lif ederiz., 
Kocaeli Milletvekili Bolu Milletvekili 

C. Aksu C. Özçağlar 
Sinob Milletvekili Siird Milletvekili 

L. Aksoy A. R. Esen 

Yüksek Başkanlığa 
Görüşme yeter. Oya sunulmasını teklif ederim. 

Muş Milletvekili 
Halid Onaran 

Yüksek Başkanlığa 
Konuşma kâfidir. Bu önergemizin oya ko

nulmasını arz ve teklif ederiz. 
Kocaeli Milletvekili Konya Milletvekili 

O. Aksu M. Altan 
Kütahya Milletvekili Kayseri Milletvekili 

Orgl. A. Gündüz S. Avgm 

EMİN SAZAK (Eskişehir) — Arkadaşlar, 
memleketimizin ana dâvası ziraattir. Bu işleri 
ıslah etmezsek memleketteki emeklerimiz heder 
olur. 

Ben, şurada, birkaç arkadaşı dinledim. Bu 
arkadaş ziraatten ne anlar diyordum, fakat din
ledikten sonra söylediklerinden çok istifade 
ettim. 

Kifayet teklifini yapan arkadaşlarımızın bu 
tekliflerinden vaz geçmeleri lâzımdır. Hakika
ten günah olur. On kişi söz almıştır, nihayet bir 
saat daha uzar. 

Bendeniz meselâ en mühim bir yere dokuna
cağım. Bunu huzurunuzda söylemezsem vicdan 
azabı duyarım. (Maddede söylersin sesleri). 

BAŞKAN —- Arkadaşlar, müsaade ediyor 
musunuz, söylesinler mi? (Söylesin sesleri) Bu
yurun Emin Bey. 

EMÎN SAZAK (Devamla) — Arkadaşlar. 
Ziraat Vekillerinin iş tutumu maalesef, çok hür
met ettiğim, sevdiğim .bir zat da geldiği halde, 
tamamen sakattır. Yani bu memlekette aradı
ğımız inkişafı ve iş tutumuna bir türlü /gidemi
yoruz. Ben, Oavid Beyden pek çok şeyler bek
lerdim. Doğrusu hüsrana ve sükûtu hayale uğ
radım. 

Arkadaşlar. bir lâyiha geldi maalesef, kom

binaları üç misline çıkartmaktır. Arkadaşım, bir 
seyyar tohum makinesi bir işmiş gibi, Eski
şehir'de... 

ALÎ KEMAL YÎĞÎTOĞLU (Amasya) — 
Meraya mı dokundu? 

EMÎN SAZAK (Devamla) — Meraya do
kundu. Senin gibi bedava yiyen değilim. 

Şurada iki dakika konuşacağım. Aklın er
mez, bilmem ne karışırsin. 

ALÎ KEMAL YÎĞÎTOĞLU (Amasya) — Ak
lım erer. 

EMİN SAZAK (Devamla) — Bir orman işi
ne aklın ererdi, onu da berbat ettin. 

ALÎ KEMAL YÎĞÎTOĞLU (Amasya) — 
Ben Orman Umum Müdürlüğü yapmadım. 

EMÎN SAZAK (Devamla) ~~ Efendim, to
hum saçma makinelerini ele almışlar. Evvelce 
bunlar ucuzdu ve harbden evvel Eskişehir'de 
her yerde vardı. Şimdi arkadaşımız bu bir iş
miş gibi, bir şey yapacakmış gibi bir şeyle orta
ya çıkmanın mânasını ben anlamıyorum. Tohum 
çalkatacağız diye beş saat mesafeye gideceğiz, 
vakit geçireceğiz. Vaktiyle biz küçük çalkama 
makineleri alırdık ve bunun bedeli de zannede
rim ya beş, yahut altı altın idi. Bunun da bu pa
ra ile en iyisini alırdık. Şimdi de bu küçük tip 
makineleri niçin vaktinde Ziraat Vekili tetkik 
etmedi?. Benim yüreğim yanıyor, ben de çiftçi
yim, bu şekilde sakat bir yola gidileceğim ummaz-
dım, beklerdim ki, müsmir olacak faaliyeti ile 
kendisine teşekkür «deyim, benden yaşça küçük 
olmasına rağmen elini öpmek isterdim, ne yazık 
ki, ümidim gibi olmadı. 

TARIM BAKANI CAVÎD ORAL (Seyhan) 
Teşekkür edeceksiniz Emin Bey. 
EMÎN SAZAK (Devamla) — Maalesef ta

mamen eski zihniyetin içinde Devletçilik yapa
rak, rusvari kombinalar ihya etmektesiniz. (Hâ
şa, hata ediyorsunuz sesleri) 

EMÎN SAZAK (Devamla) — İspat edeceğim. 
TARIM BAKANI CAVÎD ORAL (Seyhan) 

—• Reddederim, reddederim, böyle birşeyi. 
EKREM ORAN (İzmir) — Cavid Bey gibi-

bir arkadaşa rusvari demek hiç de doğru de
ğildi î. 

• NAŞÎT FIRAT (Samsun) — Rusvari değil; 
Türk vari Emin Bey.?. 

EMÎN SAZAK (Devamla) — Bir Amerika'lı 
da bu tutumun doğru olduğunu methetmiş; hay
ret ettim. Teşebbüsü şahsiye, insanların enerjisi-

882 
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ne kıymet veren bir memleket adına konuşan bu 
adamın sözlerine ben safsata derim. Nereden 
çıktı bu adam?. 

Arkadaşlar; ben isterdim ki; Tarım Bakanı • 
mız orak makineleri küçük mibzerler, uğraşsın, 
bunları tamim etsin. Şark'ta iki, üç ay ya»! 
olan yerlerde harmanı çabuk kaldıracak vasıta
lar bulmak lâzımdır. Ben ümit ederdim ki,. 
(önergeyi reye koyun sesleri) 

Canım beni bir iki dakika dinlerseniz güna
ha mı girersiniz?, tşler kötü yola gidiyor. Benim 
şurada artık bekliyeceğim birşey yok. Bizden geç
ti. Fakat gücüme gidiyor. Söylediğim işler yapı
lırsa günaha mı girersiniz?.-

Köylüye temiz tohum vermek lâzımdır. To
hum nasıl yetişir?. Kaç senede yetişir?. Bunlar 
mühim şeylerdir. Sonra bir tohum memleketin 
her tarafına, bir kazanın bir tarafında iyi neti
celer veren tohum o kazanın diğer ucunda iyi 
mahsul vermez. (Kâfi kâfi sesleri) İnsafsızlık 
etmeyin de dinleyin. Bu ıslah evlerinin yetiştir
diği buğdaylardan istifade ettiklerimiz oldu, 
fakat kurak senelerde kurağa dayanmaz, çok 
yağmurlarda da çürüyenleri gördük ve dedeleri
mizin eski sarı buğday dedikleri tohumları bu 
yerlere attık. 

Şimdi, tohum ıslah edeceğim diye yeniden iki 
misli kombinalarm artırılmasına doğrusu benim 
akimi ermedi. Ama bunların içinde çalışanlara 
topraksızlara dağıtacağım deseydi âmenna der
dim. Şimdi tohum yetiştireceğiz diyorsunuz, ne 
zaman yetiştireceksiniz, tohumu 30 senede yetiş
tiremezsiniz, böyle kanun filân değil, sana prim 
vereceğim, şu evsafta bana tohum yetiştir desin
ler, bunu bedava yapacaklar vardır. 

Ben doğrusu bütün bunları hayale alıyorum, 
maalesef memleketimizin ziraat işi nazari, anla
maz, dinlemez ellerde gidiyor. 

BAŞKAN — Bu bütçe üzerinde 23 arkadaş 
konuştu. Daha 15 arkadaş söz istemiştir. (Kâfi, 
kâfi sesleri). Yeterlik önergesini oyunuza sunu
yorum. 

NAŞİT FİRAT (Samsun) — Reisbey, mü
saadenizle söyliyeyim kî, sayın arkadaşımın ifa
deleri arasında (Rus vari) kelimesi vardır, bu
nun mânasını millet muvacehesinde açıklanma
sını rica ederim. 

BAŞKAN — Tarım Bakanı cevaplıyacaktır. 
Sorular da sorulabilir.' 
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Bu şekilde önerg^yirkabuİ edenler... Etmiyen-

!er„. Yeterlik önergesi çoğunlukla kabul edil
miştir. 

Söz Tarım Bakaitnıtıdır. 
SİNAN TEKEL^Oİ&LÜ (Seyhan) — Efen

dim, niçin söz vermiyorsunuz? Şimdi bir daha 
konuşacağız, Devlel in i bütün ihtiyacını göstere
ceğiz, böyle konuşna^jtan müzakere kesilir mi 
efendim. (Gürültüler, sus sesleri). 

BAŞKAN — Meblii karar vermiştir. Meclis 
kararma karşı itiraz oİunmaz. 

SİNAN T E K E L | 0 # L U (Devamla) — Böyle 
olması için mi? Beş ılalîka müsaade ettiniz fakat 
daha gayet mühim olamorman işi var. (Yeter ye
ter sesleri). 

BAŞKAN — Buyujrun Tarım Bakanı. 
TARIM BAKAN^ ÖAVÎD ORAL (Seyhan) 

-r- Muvafık ve muhalif bütün arkadaşlarımın 
kıymetli fikir]erîhdefa, ; özlü tenkitlerinden isti
fade ettim ve çalışmamada bundan istifade etme
ye devam edeceğim, tenkit yapmayı bilen bir 
arkadaşınız olarak tenkit yapan arkadaşlarımın 
bütün tenkitlerini hı{dtı£ü kalble karşıladığıma 
emin olabilirsiniz. 

Arkadaşlarım, b|üyftk bir memleket dâvası
nın ve meselesinin, Mt§e dolayısiyle münakaşası 
üzerindeyiz. Bâzı arkadaşlarım memleket ziraa-
tini çok kötümser bifr* |^zle gördüler, bâzıları 
daha mülayim ve haldkata yakm bir surette ifa
dede bulundular. . 

Ben, Tarım Bakanı?Olarak bu mesuliyeti üze
rine almış bir arkadaşrtjttz sıfatiyle, huzurunuz
da ifade etmeliyim ki Türkiye zîraati gül gülis
tan denecek bir dummjta değildir. Bu memle
ketin, inkişaf etmişi tirakki etmiş ziraat mm-
takaları vardır. Fakjat jyine bu memleketin geri 
kalmış, karasabanla fcaljşan ve modern, medeni 
vasıtalardan mahrum folan büyük mıntakalan da 
vardır. 

Ancak şunu ifade ermeliyim ki, bu memle
kette Cumhuriyetle torater yapılmış bir çok işler 
vardır. Eğer biz bir un hazarlarımızı İmparator
luktan bu memleketi -ha^tl devraldığımız zamana 
çevirecek olursak ve (frnetan sonra bu memleketin 
yiyintilik için ithal yıpfığmı düşünürsek bugün 
Türkiye ziraatinin çolt 8»tümser bîr nazarla gö
rülmemesi icabeder. Ajicak Türkiye ziraatinin 
normal memleketler seciyesine vükselebilmesi 
için daha 1 5 - 2 0 sene mîefeotlu, şjstemli, bilgili ça
lışmak lâzımdır. önü|m#zde büvük dâvalar var-
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dır, çözülmesi lâzımgelen büyük işler vardır, bir
çok işler yapılmıştır, fakat yapılacak işler yapı
lanlardan daha çoktur. Bu hakikati olduğu gibi 
söylemek mecburiyetindeyim. (Bravo sesleri). 

Arkadaşlarım; ziraat politikamızın istikame
tini şu üç noktada hulâsa edebilirim. 

1. Türk müstasılını medeni ziraat vasıtaları 
ile donatmak, maliyeti düşürmek, istihsali müm
kün olduğu kadar artırmak ve istihsal politika
sından ayrılmaz olan kredi politikasını da bu işin 
içinde idare etmek; 

2. Nebat hastalıkları ile, hayvan hastalıkları 
ile esaslı surette mücadele etmek; 

3. Ziraat bilgisini mümkün, olduğu kadar 
hızla yayma çalışmak; teknik teşkilâtı mem
leketin en ücra köşelerine götürmek ve zirai 
yayıma ehemmiyet vermek; 

Arkadaşlarım; öyle bir devirde yaşıyoruz 
ki, dünya baş döndürücü bir süratle makinalaş-
maya doğru gitmektedir. Harbden çıkan mem
leketler istihsallerini artırmak için, ellerinden 
gelen her gayreti göstermekten çekinmemekte
dirler. Size bunu ifade debilmek için, müsaade 
ederseniz birkaç rakam okuyacağım: Sıhhatine 
inanabileceğiniz bu rakamlarla, dünyanın ne 
kadar süratle makinalaşmaya doğru gittiğini 
pekâlâ göreceksiniz: 

1949 - 1950 de İngiltere 238 000 den traktör-, 
olarak 317 000 e, 

Fransa 130 000 den 235 000 e, 
İtalya 60 950 den 72 000 e, 
Dizon 27 100 den 127 000 e, 
Danimarka 14 000 den 28 000 e, 
Holânda 15 000 den 20 000 e, 
Norveç 8 000 den 11 500 e, 
Avusturya 13 500 den 18 000 e, 
Yunanistan 3 850 den 6 300 e, 
Türkiye'ninki ise, son zamanlarda gelenler

le birlikte bugün mevcut traktör adedi 3 000 -
3 500 dür. Buna eskiyen ve bozuk olan kısmı da 
ilâve edebilirsiniz. Politikamızı hulâsa yaparken 
ilk olarak ifade ettiğim gibi hedefimiz müstahsi
li donatmaktır. Arkadaşlarım, bugün memleket
te mevcut iki buçuk milyon çiftçi ailesi vardır. 
Bunun beş yüz bini pulluk kullanmakta, üst ta
rafı hâlâ karasabanla çalışmaktadır. Memleketin 
büyük bir kütlesini teşkil eden küçük müstahsili 
biran evvel bu iptidai vasıtadan kurtarmak, zi
raat politikamızın ve Hükümetinizin takip ettiği 
en esaslı ve ciddî gayesidir. Memlekette istihsa-
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li artırmak için muhakak ki, birçok makinaya ih
tiyaç vardır. Bu ihtiyaç içinde bulunurken 
Marshall Plânının ortaya çıkması hiç şüphe yok 
ki, Türkiye için büyük avantajlı ve daima şük
ranla yâdedilecek bir meseledir. Bütçe Komis
yonunda arkadaşlarıma izah etmiştim, Türkiye, 
Amerika'dan 1949 da tarım aletleri olarak 12 
milyon dolarlık malzeme getirecektir. Bunun 
içinde çeşitli vasıtalar vardır, fakat derhal şu
nu ifade etmeliyim ki, bizim küçük müstahsili
mizin en büyük ihtiyaç duyduğu pulluk mesele
sini bugünkü şartlar icin.de Marshall plânı ile 
halletmeye imkân yoktur. Bunun sebebi şudur: 
arkadaşlar : 

Türk köylüsü gayet ihtiyatkârdır. Bir işi 
görmedikten, onun iyiliğine inanmadıktan son
ra onu kolay kolay benimsemez. Memlekette 
şimdiye kadar kullanılmış çeşitli pulluklar var
dır: Ege mmtakasmda Kolos pullukları, Trak
ya'da Macar, Cenup'ta ve Orta Anadolu'da 
Ruıkak ve Eperhat pullukları vardır ki köylü 
bunları benimsemiştir ve benimsediği içindir ki 
Donatımın müdevver olarak aldığı ve bir iki ar
kadaşımın da ifade ettiği pullukları benimseme
miş, almamış, kullanmamıştır. 

Marshall plânından küçük müstahsilin bu 
pulluk ihtiyacını bugün için karşılıyamıyacağı-
mızı söyledim, çünki Amerika'dan şimdiye ka
dar memleketimize getirilmiş ve köylü tarafın
dan kullanılmış, benimsenmiş pulluk yoktur. 
Bunlar içinde (Oliver) marka bir pulluk var
dır ki, ancak bunlardan bir kaç bin sipariş et
mek imkânını bulabildik. Bununla beraber en 
çok üzerinde durduğumuz küçük müstahsili bir 
an evvel bu medeni vasıta ile teçhiz etmek için 
Donatım vasıtasiyle Avrupa'dan memleketin 
benimsemiş olduğu pullukları getirmeye çalışa
cağız. Bir taraftan da üzerinde ehemmiyetle 
durduğumuz nokta; Adapazarı fabrikasını mem
leketin pulluk ihtiyacını karşılıyacak bir şekil
de tamir ve ihya etmeyi düşünmekteyiz. Bunun 
için hazırlanmış projelerimiz vardır. Bunu kısa 
bir zamanda Bakanlar Kuruluna getireceğim. 
Bakanlar Kurulunca tasvip edilirse gerek bir 
yabancı firma ile anlaşmak suretiyle gerekse 
doğrudan doğruya biz yapmak suretiyle bu fab
rikayı ihya ederek küçük müstahsilin pulluk 
gibi, çapa gibi, mibzer gibi ihtiyaçlarını müm
kün olan süratle karşılamaya çalışacağız. 
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1949 senesinde memleketimize gelecek trak

tör adedi 1900 ile 2000 arasında olup 12 milyon 
dolarlık krediden temin edilecektir. Nisan ve
ya Mayıs ayında bu malzemenin memleketimize 
geleceği kuvvetle memuldur. Bu traktörler dı
şında biçer döğer makineler, santrifüj tulumbalar 
ve sair malzeme de vardır. Yani bugün memleket 
ziraatinin en çok ihtiyaç duyduğu, âcil olan şey
ler bu listede nazarı dikkate alınmıştır. Bunu 
takibetmekte olan ikinci bir 10 milyonluk lis
te de hazırlanmıştır ve onun da tarafımızdan 
tahakkuk ettirilebileceğine emin olabilirsiniz. 

Arkadaşlarım istihsal üzerinde durdular. 
Türkiye bir ziraat memleketidir, nüfusunun % 
82 si çiftçidir, millî geliri toprağa dayanmakta
dır. Ve şunu ifade edeyim ki, bu memleketin 
malî muvazenesi, Millî Savunmasının günden 
güne takviye bulması, ticaret muvazenesi, her 
şeyi, her şeyi bu memlekette her maddenin is
tihsalinin artışına bağlıdır. Onun için takip ede
ceğimiz politikada memleket ihtiyaçlarını kar-
şılıyacak, bize dışardan döviz getirecek ne var
sa bunların, mümkün olan kısa bir zamanda 
istihsallerini artırmaya gideceğiz ve bunun üze
rinde çalışacağız. 

Bu çalışmayı bir intizama koymak için Ba
kanlığa geldiğim günden itibaren beş yıllık 
bir program yapmayı düşündüm ve bugün bu 
program hazırlanmış bir vaziyette bulunmakta
dır. 

Hiç şüphe yoktur ki arkadaşlar, Tarım Ba
kanlığının şimdiye kadar takip etmiş olduğu 
zirai politika istikametinden mülhem olan bu 
program, bundan evvel hazırlanmış ve istifade 
etmiş olduğum programlara nazaran başka bir 
karakteri vardır. Farkı şudur; bizim hazırla
mış olduğumuz program, malî imkânlara, bütçe 
imkânlarına dayanmasından ve reel ve müteva
zı olmasındadır. 

Arkadaşlar, Tarım Bakanlığının istikrarı
nı temin etmek günlük hâdiselerin ve günlük 
politikanın dışında kalmak için böyle bir çalış
ma programına ihtiyaç olduğunu zannederim ki, 
yüksek heyetiniz de kabul eder. Ve yine zanne
derim ki Sayın Fuad Balkan arkadaşımın, be
nim geçen sene burada bütçe müzakereleri es
nasında söylemiş olduğum sözleri bugün tahak
kuk ettirmiş olmakla bir tezada düşmemiş oldu
ğumu bizzat takdir buyuracaklardır. 

Demek ki ben Bakan olmadan söylediğim 
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bir şeyi; bugün Bakaıj olarak tahakkuk sahası
na koymuş bulunmaktayım. Yine bana sitem 
olarak ileri sürdüğü bjir şey de; Ziraat Şûrası
nın kurulmasıdır. 

Arkadaşlar; bu memlekette ziraat şûrasına 
gitmeden evvel ziraat j odalarını halletmek lâ
zımdır. Şu halde dün germiş olduğum sözü, ten
kit ettiğim işleri bugiin tahakkuk ettirmek 
mevkiinde bulunuyorum, demektir. 

Arkadaşlarım; istihisail denince; ilk önce üze
ninde duracağımız iş;|b1t memleketin ekmek 
davasıdır,. Türkiye heri şeyden evvel ekmek dâ
vasını halletmek mecburiyetindedir. Bu mem
leketin nüfusunun |% |82 »si çiftçidir. Bu i% 82 
çiftçinin % 75 i hububat eker. Şu halde bu 
memleket ziraatinin kilktnması her şeyden ev
vel bugünkü şartlar i^hsöe, bugünkü sistem 
içinde hububat politikasını ele almak randıma
nı artırmak, maliyeti (Jü^lrmek ve köylüye, de
ğer fiyatta mal satmadan temin etmek suretiy
le kabildir. 

Biliyorsunuz ki; hâjrb senelerinde biz ekmek 
sıkıntısı çekmemiş değ^lizt Bu yılki istihsalimiz 
geçen sekiz on senenin (üstündedir. Sekiz buçuk 
milyon ton ve hattâ bt^ron üstünde olduğu tah
min edilmektedir. Bunijt rağmen Türkiye bugün 
dahi bu dâvasını hallejtmîş vaziyette değildir. 
Kendi ihtiyaçlarını tanjıariıiyle karşılamak mec
buriyetinde olan Türkiye5 ,aynı zamanda mem
lekete döviz getirmek içirt müstahsili kayırmak 
ve ferahlandırmak içhi muhakkak surette hu
bubat ihracatçısı memjekletler arasına girmek 
mecburiyetindedir. 

Arkadaşlarım, hububat isfjhsalâtım artır
mak için her şeyden ejvvel üzerinde durulacak 
mesele tohumluktur. 

Bugün Türkiye'de jtdlumluk denilen şey, 
tamamiyle dejenere olıjmıştur. Emin Bey arka
daşım bana tariz olara^ ve hattâ ağır bir ifade 
ile elime almak istediğimi ^e memleketimin hayrı
na olduğuna çok inandığım, emin olduğum bu 
dâvadan dolayı beni t^ntot etmiştir, haksızdır. 
(Bravo sesleri) 

Emin olsunlar ki bön Devlet Ziraat işletme
leri ile Kombinaları birleştirerek onlara vermek 
istediğim örnek Üretinl Çiftliği hüviyetiyle bu 
memleketin en hayati )̂lab tohumluk meselesi 
Üzerinde çalışacak ola^ bta müessesenin Rusla
rın kollektif sistemine fbeaıziyen hiçbir 
yoktur. | 

tarafı 
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Bunu ciddiyetle ve şiddetle redderim. Emin 

Bey arkadaşıma şunu ihtar ederim ki, şundan 
emin olsun ki, bundan birkaç sene sonra gele
rek bu esaslı dâvanın, örnek Üretim Çiftlikleri
nin çiftçi lehine çalıştığın} gördüğü zaman bu
gün "buradaki1 konuşmalarından nedamet duya
rak bana veya benden sonraki arkadaşıma te
şekkür edecektir. 

HIFZIRRAHMAN RAŞÎT ÖYMEN (Bolu) 
— Vaktiyle burada bunların lehinde beyanatı 
vardır, faydalı oluyor demişlerdi. 

TARIM BAKANI CAVÎD ORAL (Devamla) 
—Arkadaşlar, memlekette tohumluk öyle karı-' 
şık bir duruma girmiştir ki, ve tohumluk işi Öy
le zorlaşmıştır ki, bu dâvayı kısa zamanda ele 
almak lâzımdır. Zirai Kombinaların mevcudiye
tini1 kendi politikam için memleket lehine ola
rak büyük bir fali hayır saymaktayım. Eğer 
'bunlar mevcut olmazsa idi, bu dâvayı hallet
mekte büyük müşkülâtla karşılaşacaktım. Bu
gün Devlet Ziraat işletmeleri ile Kombinaları 
birleştirmek suretiyle her sene selektörlerden 
geçmiş 80 000 ton tohumluğu köylüye verebile
ceğiz. Beş sene sonra bu miktar 130 000 tona çı
kacaktır. Bu çiftlikler sayesinde tohumluk is
tihsal edeceğim. Bunu mühürlü torbalarla ofis 
şubelerinde müstahsil emrine vereceğim. Bun
dan daha iyi bir şey var mı? Rica ediyorum 
Emin Bey arkadaşımdan; mademki bu iş bu 
kadar kolaymış da şimdiye kadar niçin halledil
memiş, bu selektörlerle, köylerde, evlerde bu
lunan triyörlerle bu iş halledilmemişken niçin 
böyle söylüyorlar? Ve biz niçin hâlâ bu tohum
luk dâvasının üzerinde durmak mecburiyetini 
duyuyoruz? 

Arkadaşlarım, bununla beraber biz bu işi, 
yalnız teşkil etmekte olduğumuz örnek Üretim 
Çiftliklerine bırakıyoruz. Emin Beyin arz"u et
tiği gibi, tohumculuğu kendisine meslek ittihaz 
etmiş müstahsil arkadaşlara da, çiftçi arkadaş
lara da teklif yapıyoruz. Bunu mütaaddit de
falar beyanatımda, gazetelerde söyledim. Bizim
le teşriki mesai edecek arkadaşlara bu işi mem
nuniyetle yaptırmak niyetindeyiz. Fakat bugü
ne kadar mütaaddit defalar söylediğim halde 
bir. tek "müracaat vâki olmamıştır. Şu halde 
Devletçiliğin tarım sahasında çok yardımcı bir 
unsur olduğuna inanan ben arkadaşınız, bu işin 
bugün elimizde mevcut Devlet Ziraat İşletmesi 
ve Zirai' Kombinaları birleştirmek suretiyle ku-
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racağımız örnek ve Üretim Çiftlikleriyle yapa
cağımıza ve yapmak mecburiyetinde olduğumu
za inanıyorum. 

Arkadaşlar, bugün için dünyada hububata 
karşı büyük bir ihtiyaç vardır. Fakat kabul et
mek lâzımdır ki, biraz evvel arzettiğim gibi, bu 
kadar süratle makineleşen devletler, milletler 
muhakkak surette yakın bir istikbalde fazla is
tihsal yapmak suretiyle yine 1929 da karşılaş
tığımız bir vaziyetle bizi karşı karşıya bırak
mak ihtimali üzerinde de bir an durmak lâzım
dır. Bugün maliyet unsuru üzerinde çok dikkat 
ve ehemmiyetle durmak icabediyor. Biz müm
kün olduğu (kadar maliyeti düşürmek mecburi
yetindeyiz. Bizim teknisiyenlerİmizin yapmış 
olduğu hesaba göre bugün makine ziraati ya
pan bir müstahsil, buğdayın kilosunu 12 kuru
şa» mal ediyor, buna mukabil karasabanla çalı
şan bir müstahsil buğdayın kilosunu 2 2 - 2 3 
kuruşa mal etmektedir. 

KEMAL CEMAL ÖNCEL (Denizli) — Kom
binalar kaça mal ediyor? 

TARIM BAKANI CAVÎD ORAL (Devamla) 
—12 - 13 kuruş civarındadır. 

Şunu da arzedeyim ki, arkadaşlarım, yine 
Emin Beyden mülhem olarak, ne gibi tohumluk 
var ki ,dedi, bunu alıp üreteceksiniz. 

Arkadaşlar, size bugün için ifade edebilirim 
ki; Cumhuriyet devrinde kurulmuş bu memle
kette adedi1 az olmakla beraber, gayet kuvvet
li, iyi çalışan ve memleket ihtiyaçlarına, toprak 
şartlarımızın hususiyetlerine göre çeşitli tohum
luk nevileri yetiştirilmiştir. Bu istasyonlar mu
vaffak olmuş durumdadırlar. Fakat istihsalleri 
az olduğuna göre dağıttıkları miktar nihayet 
1 100 ton arasındadır. Başka yerlerde tohum 
ıslah istasyonlara bu tohumlukları, geniş çift
liklerde üretilerek, müstahsıla intikal ettirirler. 
Bizde bugüne kadar devam ettirilen bu teamül 
bu istasyonlar tarafından civar köylere veril
miş ve maatteessüf dejenere olmuş bulunmakta
dır. 

Arkadaşlar; buğday tohumluğunun, iyi ev-
saflı istihsal üzerinde ne büyük tesir yaptığım 
anlayabilmek için, Zirai Kombinaların dönüm
den aldıkları miktarla aynı sahada köylülerin 
dönümden aldığı miktar arasındaki farkı mu
kayese etmek hakikati açıkça ortaya koymak de
mektir. Bugün Zirai Kombinaların dönümden 
almış oldukları buğday miktarı 120 -130 kilonun 
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îçindedir. Buna mukabil köylülerin almış ol
dukları miktarı bu iyi senede 80 - 85 kiloyu geç
memekte ve Türkiye 'nin vasatisi ise 65 - 70 kilo 
arasındadır. Türkiye bu vasıtayı en aşağı 100 
kiloya çıkarmak mecburiyetindedir. Bu 100 ki
loya çıkarmak için de müstahsili donatmak lâzım
dır. Hiç şüphe yoktur ki, bu büyük bir dâva
dır. Halledilmesi lâzımgelen bir şeydir. Fakat 
bunun yapılması zaman meselesidir. Bugünkü 
şartlar içinde çalışmak suretiyle müstahsilimizi 
iyi donatırsak tarlayı vaktinde çalıştırmak, iş
lemek, nadası vaktinde yapmak, tohumunu vak
tinde serpmek hasadını vaktinde yapmak sure
tiyle istihsali artırmak imkânı vardır. Dünya
nın birçok taraflarında Drayfarmik sistemi ile 
bu tatbik edilmekte ve iyi neticeler alınmaktadır. 

Bundan sonra en çok üzerinde duracağımız 
şeylerden birisi de memlekete döviz getirecek pa
muk gibi, yağlı maddeler gibi. 

SIRRI ÎÇÖZ (Yozgad) — Tiftik gibi. 
TARIM BAKANI GAVÎD ORAL (Devamla) 

— Ve bunları takip eden büyük bahçe kültürle
rinin bize temin ettiği meyva, üzüm ve saire gibi 
şeylerdir. 

Şükranla arzederiz ki, gerek fiyatların ser-* 
best bırakılması dolayısiyie gerek dünyada pa
muğa karşı artan talep sayesinde pamukçulu
ğumuz hızlı bir inkişaf almıştır. Bu seneki re
koltemiz, Çukurova'da, yeşil kurdun büyük tah
ribat yapmasına rağmen 60 bin tondur bu, ge
çen senelere nazaran iyi bir miktardır. Fakat 
önümüzdeki yıl, bugünkü hazırlığa bakarak ifa
de edebilirim M1, normal ve iyi bir sene olduğu 
takdirde 'bunun 450 - 500 bin balyaya çıkması 
kuvvetle beklenebilir. 

Keten tohumu ayçiçeği gibi maddelerimizde 
de büyük bir inkişaf görülmektedir, Dün Eko
nomi ve Ticaret Bakanı arkadaşımın da söyle
dikleri! gibi, bu sene yalnız keten tohumiyle ay
çiçeğinden memlekete bir milyon liralık bir dö
viz girmiştir. 

Bağ ve bahçe kültürleri, üzerinde duracağı
mız bir şeydir. Çünkü memleketin toprak şart
ları hakikaten meyvacılığa ve üzümcülüğe olan 
kabiliyetini artıracak bir durumdadır. Fakat 
çubuk ve fidan dağıtımı bakımından sıkıntı 
çekmekteyiz. Ve bugün elimizde mevcut olan 
fidanlıklar bu ihtiyacı karşılıyacak bir durum
da değildir. Bugün B. M. Meclisinde Tarım Ko
misyonunda müzakere edilmekte olan örnek 
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Üretim Çiftlikleri1 kujrulduğu zaman memleke
tin hususiyetlerini na|zatt dikkate alarak, ikin
ci, üçüncü derecedeki bu gibi işleri de ele ala
cağız. Çubuk, meyvaj fidanı yetiştirmek gibi 
memlekete çok yarayışlı işler üzerinde de çalı
şacağız. 

Arkadaşlarım; siz} sikmamak için, arkadaş
larımın her sorduğu jtuale ayrı ayrı cevap ver
mektense, umumi mahiyette politikamızı izah 
ederek bunun içinde | onları da cevaplandırmış 
olacağımı zannediyorum^ 

Selektör meselesi! : iîakikaten arkadaşlar, 
bu tohumluk işinde sejlektör çok mühim bir fak
tördür. Ne yazık ki, biıgftn memleketimizde bun
ların adedi 320 - 32l| i jgeçmez. Fakat biz 179 
selektörü kendi bütçejmî e koymak ve bunun dı
şında da 500 - 600 sjrtejstörü de Marshall Plâ
nından, olmadığı taksinde de gene bir kombi
nezon bulmak suretiyjle doğrudan doğruya Av*^ 
rupa'dan getirtmek sjırttiyle 1949 senesi içinde 
selektör adedini bini çıkaracağız. Her imkân 
buldukça bütçemize | koyacağım tahsisatla ve 
Marshall Plânından i^tijade etmek suretiyle se-< 
lektör miktarını artırmak ve memleketin her 
tarafına yaymak istiyoruz. 

Arkadaşlar; bu münasebetle bu gibi işlerle 
vazifelendirdiğimiz Öoıiatım kurumundan da 
bahsetmek isterim. Çijinkü bâzı arkadaşlarım bu 
mevzua temas etmiş bulunmaktadır. 

Arkadaşlar; Donalım Kurumu iyi bir mak
satla kurulmuştur, l^akat, kuruluşu ve hâdise
lerin tesiri altılıda künefesine ayrılan sermayeyi 
tamamen alamamış okjaaşı, Donatım Kurumunun 
çalışmasında birçok | aksaklıklarla karşılaşıl
mıştır. Fakat bugün) Donatım Kurumu verimli 
bir vaziyete girmiş (bulunmaktadır ve Marşal 
plânından temin edec|eğjmiz yardımdan da en 
büyük pay, en büyüİ şlklet, en büyük vazife 
Donatım Kurumuna gerilmiştir. Donatım Ku
rumu bu vazifeyi, bu | işi sizleri memnun edecek 
bir şekilde ifa edebileceğine inanabilirsiniz. 

Hayvan yemi mesAlead. 
Arkadaşlar, Tarıfn Bakanlığı, hakikaten 

büyük bir hayvan varlığına sahip olan Tür
kiye'de hayvan yemi 
beri durmuştur, fakajt istenilen şekilde inkişaf 
sağlıyamamıştır. Biz 
miyetle durduk ve durniaktayız. Hattâ Tarım 
Bakanlığında bu işle 
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mfeselesi üzerinde öteden 

da, bunun üzerinde ehem-

möşgul olmak üzere bir 
şube dahi kurmak niyetindeyiz. Ve bu sene bir-



çok köylere giderek doğrudan doğruya tarafı
mızdan yoncalıklar kurmak suretiyle hem köy
lüye yardım edeceğiz, hem de köylüyü bu işe 
alıştırmaya çalışacağız. 

Çeltik meselesi de; memleketi çok işgal eden 
bir meseledir. Bu hususta birçok müracaatler 
vâki olmaktadır. 

Arkadaşlarım; ben Tarım Bakanı olarak çel
tik istihsalinin memlekette artmasını istiyorum 
ve bu vazifemdir de. Ancak şunu ifade edeyim 
ki memleketin sağlık durumunu tehlikeye sok
maktan ve vatandaşları hastalıkla karşı karşıya 
bırakmaktan da daima çekineceğim. Bunun 
içindir ki, Çeltik Kanununda bir tadile muhtaç 
olduğuna inandık ve bir tadil yaptık, yakında 
Yüksek Meclise sunulacaktır. Ozamân çeltik 
ekecek insanları da bu kanun tatmin . edeceği 
gibi sağlık bakımından da koruyacak tedbirleri 

t ihtiva edecektir. 
Arkadaşlarım; zeytincilik, ayni vaziyettedir. 

Onun da tadile muhtaç olduğu teknisiyenleri-
mizce tesbit edilmiştir, üzerinde durulmaktadır, 

'• onu da kısa bir zamanda Büyük Millet Meclisine 
takdim edeceğiz. 

Arkadaşlar; bizim en büyük derdimiz ve en 
zayıf tarafımız, memleketimizin nebatlarına arız 
olan hastalık ve haşerelerle mücadele meselesidir. 

Arkadaşlar; her yıl Türkiye'nin, nebat hasta-
, lıklarından ve haşerelerden, hububatın sürmeden 

görmüş olduğu zarar miktarı 450 - 500 milyon 
lira raddesindedir. Görüyorsunuz ki, biz, yeni 
istihsal sahalarına gitmeden bugünkü istihsal 
sahası içinde bu hastalık ve haşerelerle başarılı 
bir savaş yapacak olursak, memleketin her yıl 
450 - 500 milyon lira kazancı olacaktır. Bunun 
bizim bütçemizde oynıyacağı rol Yüksek Heyeti
nizce malûmdur. Bu sene gerek kendi bütçemiz
de tahsisatı artırmak suretiyle ve gerekse Marşal 
plânı ile vesait ve ilâç temin etmekle mücadele 
işine çok ciddiyetle ehemmiyet vermiş buluna
cağız. 

Bugün memlekette elmacılar muztariptir, pa
mukçular muztariptir. Hububat, bu sene bere
ketli bir yıl olduğu halde aşağı yukarı bir mil
yon tona yakın sürmeden zarar görmüştür. 

Narenciye, grizomfalur ve pas böcüsünden 
muztariptir. Zeytinciler sinekten ve güveden 
muztariptir. Ineirciler kök urundan muztariptir. 
Açıkça söylemek mecburiyetindeyim ki memleket 
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bu haşere ve hastalıklardan büyük zarar görmek
tedir. 

Onun için kendi teşkilâtımı takviye etmek 
istiyorum, fakat bununla da kalmıyarak bir ta
raftan da müstahsili doğrudan doğruya takviye 
etmek çare ve tedbirlerini düşünüyoruz. Nitekim 
geçen sene göz göre göre Çukurova'da yeşil kurt 
pamuklara büyük tahribat yaptığı halde maatte
essüf müspet ve verimli bir mücadele yapılamadı. 
Çukurova ve memleket büyük zarar gördü. Bu
nun için bu sene pamukçular kendi arazileri 
içinde bizzat kendileri mücadele yapabilmeleri 
için Amerika'dan Marşal plânı gereğince getiri
lecek olan malzeme ve ilâçlarla takviye edeceğiz. 
Bir taraftan da kendi teşkilâtımızı eski senelere 
nazaran yeni malzeme ve ilâçlarla organize edip 
memleketin her tarafına seyyanen tatbika çalışa
cağız. ('Kâfi kâfi sesleri, orman var sesleri). 

Arkadaşlarım, mektepler " meselesine geliyo
rum. Bugün mevcut tarım okulları şüphesiz mem
leket ihtiyacını karşılıyacak bir durumda değil
dir. Fakat tarım o kadar sevimsiz bir meslek ol
muştur ki bizzat arazi sahibi bir baba dahi evlâ
dını bu mekteplere göndermekten çekinmektedir. 
Onun için Ekim ayında mektep müdürlerini 
topladım ve hiç işlerine müdahale etmeden bu
gün mevcut orta tarım okullarının; makinist 
okullarının, teknik barçıvanlık ve teknik tarım 
okullarının durumu hakkında kendi aralarında 
konuşmalarını, münakaşta etmelerini ve bir ra
por halinde bana vermelerini istedim. Bir haf
ta burada- toplandılar, oturdular, konuştular. 
Arkadaşlar, nihayet benim düşündüğüm şekil
de bana rapor verdiler. Bugün mevcut mektep
lerimizin verimsiz olduğunu, çıkan talebelerin 
daha çok nazari bilgiye sahip olduklarını, pra
tik sahada fazla bilgileri olmadığını, bunun 
için tarım okullarının ciddî surette ele alınma
sı lâzımgeldiğini raporlarında bildirdiler. Fa
kat bununla iktifa etmiyorum, önümüzdeki 
yaz daha geniş mikyasta ve mekteplerimizin 
birisinde bu toplantıyı yapacağım, önümüzdeki 
sene başında bu mekteplerin daha verimli, da
ha pratik talebeler yetiştirmesi için programla
rında lâzımgeldiği şekilde değişiklik yapacağız. 

Bu arada şunu ifade etmek isterim.? 
Hatay Milletvekili arkadaşlarım Hatay'daki 

mektebin kaldırılacağından dolayı üzüntülerini 
izhar ettiler. Arkadaşlar, bu hususta henüz bir 

m 
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karara varmış değilim. Yalnız şimdiye kadar 
bu mektep hakkında verilen raporlar pek müs
pet değildir. Bununla beraber bu tedrisat yılıiu 
bitirmesini kararlaştırmış bulunuyoruz, ve önü
müzde yapacağımız büyük toplantıda bu mek
tep hakkında bir karar verilecektir. Yapılıma 
olan, faydalı olduğunu gördüğümüz ve faydalı 
olacağına inandığımız her eseri her işi tartaea-
giz ve daha iyi olması için çalışacağız. Anealk 
faydası olmadığına inandığımız işlere de, mille
tin aleyhine ve bütçenin zararına olarak devam 
ettirmekte bir fayda yoktur. Onun için arka
daşlarımın şimdiden telâşlanmalarına mahil 
görmüyorum. 

Toprak mevzuu : 
Arkadaşlar, Toprak Kanunu tatbikata gijr* 

dikten sonra, bu vazifeyi üzerine almış olein 
Toprak Umum Müdürlüğü kendi bütçe imkân
ları içinde çalışmıştır. Fakat Toprak Umuiı 
Müdürlüğüne verilen bu dâva o kadar büyük 
bir dâvadır ki; bugünkü bütçe imkânları için* 
de Toprak Umum Müdürlüğünün memleketin 
her vilâyetinden, her kazasından, her nahiyesini 
den ve her köyüriden, toprak isterim diye yapit 
lan talepleri karşılamaktan çok uzaktır. Ve b}j 
vaziyette böyle bir müddet daha devam edece^ 
tir. Biz Toprak Kanunu tatbikatının daha iyi 
bir şekilde yürümesi için Toprak Umum Mü
dürlüğü ile İskân Umum Müdürlüğünü birleş* 
tirmeyi düşündük ve bunun için bir tasarı ha
zırladık. Tasarı Bakanlıklara sunulmuştur ümşj 
ederim ki,, yakın zamanda aynı maksatla çan4 
şan, bu iki kurumu birleştirecek olan yeni ta»a4 
rı Büyük Meclise sunulacaktır. 

Şimdiye kadar, Toprak Genel Müdürlüğü 
370 bin dekar araziyi 5 100 aileye dağıtmıştarj. 
Hiç şüphe yok ki; bu miktar büyük bir davk 
içinde pek ehemmiyetsiz ve basit görünen bir 
ifadeden başka bir şey değildir. 

Arkadaşlarım; her şey ihtiyaçlara göre teri-
tiplenir ve organize edilir. Açıkça ifade etmeli 
liyim ki; Tarım Bakanlığı teşkilâtı, bugün yel 
niden organize edilmeye muhtaçtır. Teşkilât 
statik bir duruma girmiştir. Halbuki dinamİK 
olması lâzımgelir. Hepimizin şikâyeti olan tekf 
nisiyenlerin, tarım memurlarının, müstahsili 
köylü ile ahenkli bir surette çalışmasını sağlaj 
mak için bu teşkilâtı bir an evvel organize etil 
mek lüzumludur ve bunun için de teşkilâtı orl 
ganize etmek suretiyle bir Komisyon kurulmuş 
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bulunuyor. Bu hazırlığı yaptıktan sonra ümit 
ederim ki 1949 sejaemne doğru buna dair bir 
Teşkilât Kanunu ijlealise sunacağız, bunun tak
dirinize lâyık olacjağinı sanırım. Yalnız arka
daşlar tarım memurlarını tenkid «diyorsunuz, 
ben de tenkit ettijn, «tenkit ediyorum. Hakika
ten bugünkü mesaj şartları tamamen brokratik-
tir. Bir tarım müdjirü nihayet validen gelen ev
raka cevap vermekle^ yahut vekâlete yazacağı 
şeyleri yazmakla \raMt geçirmekten başka bir 
şey yapamamaktadır. Ancak bu işte onların da 
haklı tarafları old^ığıirra kabul etmek icabeder. 
Bugün memlekette 1751 köye ancak bir teknisiyen 
düşmektedir. Bu k^dar az elemanın memleketin 
şu veya bu ziraat fişine gidebilmesi için ne bir 
vasıtası, ve ne bir İmkânı vardır. Tenkitlerimizi 
yaparken bu insaEJlamn bu vaziyetini birlikte 
göz önünde tutmak şok insaflıca bir hareket 
olur. 

Kredi meselesi; (arkadaşlarım, birçok arkadaş
lar kredi üzerinde durdular ve hakikaten çok cid
dî ve önemli bir rieselemizi tebarüz ettirdiler. 
Bu memlekette zir^attn .inkişafı için kredi baş
ta gelen faktörlerden birisidir. Arkadaşlar, kre
di politikamız, ziraM*mizin hususiyetlerine göre 
ayarlanmadıkça, Zitaat Baaıkası ahenkli bir su
rette çalışmadıkça bu dâvanın halledilmesine im
kân yoktur. Bilhassa bu memlekette bizim en 
büyük emelimiz olan küçük müstahsili kalkın
dırmak, ona bugünkünden daha iyi bir hayat se
viyesi temin etmek £çm Hükümet, Ziraat Banka
sının sermayesini artırmalıdır, ve tarım politi-
kasiyle de ahenkli İir ̂ surette çalıştırılmalıdır. 

Arkadaşlar, biraz da hayvancılıktan bahsede
yim, (Kâfi, devam şeşleri). 

İBRAHİM AR^AS (Van) — Hayvancılık 
bahsi 5 -10 vilâyetiıhM alâkadar ediyor, biraz da 
bunu konuşsunlar, ficftbederse sabahlarız. 

TARIM BAKACI CAVİD ORAL (Seyhan) 
— Arkadaşlarım, Hayvancılık politikamız mem
leket realitesine uygtan&bir şekilde tesbit edilmiş
tir. Bunu da iki njöktada hülâsa edebilirim: 

1. Mevcut haymn rhastalıklariyle savaşmak, 
2. Türkiye için (msflî bir gelir kaynağı teşkil 

eden hayvanlarnnız^n ıslahını sağlamak. 
Arkadaşlarım, İugün memleketimzide 21 i 

sâri olmak üzere yedjsi paraziter 28 hayvan hasta
lığı mevcuttur. 56|mflyona yaklaşan hayvan 
varlığımızı, bu büyiJLk jnillî servetimizi kurtar
mak ve korumak içiiı hakikaten hastalıklarla çok 
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ciddî ve esaslı mücadele etmek, uğraşmak lâzım
dır. Bunun içindir ki, bu bütçemizde herhalde 
nazarı dikkatinizi celbetmiş olacak, elimizde mev
cut olan birisi Pendik'te, ikincisi Etlik'teki Bak
teriyoloji ve Sereroloji müesseselerinin, imalâtını, 
hiç değilse yüzde elli nispetinde artırmayı dü
şündük. ve vermiş olduğumuz tahsisatla bugü
ne kadar 8,5 - 9 milyon doz serom ve aşı yapan 
bu müesseselerin hâsılatını, istihsalini önümüz
deki yılda 12 milyona çıkararak memleketin her 
tarafına serom ve aşı yetiştirmek suretiyle bir 
çok hastalıkları önlemeyi tasavvur ediyoruz. 

Yalnız arkadaşlarım, bu büyük millî servet
ten bahsederken bunu, üzerine vazife edinmiş 
olan insanların adedinin azlığını da tebarüz et
tirmekte bir fayda umarım. Bugün bu işlerle 
meşgul olan veteriner adedi nihayet 606 dır. 
399 da sağlık memurumuz vardır. Normal mem
leketlerde 50 bin hayvana bir veteriner isabet 
ederken ve 5 bin hayvanın muayenesi bir veteri
nere düşerken biz de bir veterinere 144 bin hay
van isabet etmektedir. Ayrıca, bir veteriner 50 bin 
hayvanın muayenesini yapmak mecburiyetinde 
kalmaktadır. 

Bunun içindir ki, bir taraftan memlekette 
hayvan hastanelerinin adedi ile istediğimiz gibi 
veteriner ve sağlık memurlarının da adedini 
mümkün olduğu kadar artırmayı düşünmekte
yiz-

Bunun da cazip kılacak çeşitli vaziyetleri var
dır. Bir taraftan Veteriner Fakültesine talebe çek
mek, diğer taraftan veterinerlere diğer me
murlara verilen hakkı sağlamak gibi bâzı şeyleri 
Bakanlık nazarı dikkate almışdır. Üzerinde dur
makta ve işlemektedir. 

Arkadaşlarım; hayvancılık politikamızda, bu 
memleketi at ziraatine kavuşturmak bizim için 
ideal bir şeydir. Ama şunu itiraf etmelidir ki, bu
gün için bu, bir hayaldir. Biz ziraatimizin kal
kınması için sığır cinsleri üzerinde durmak, sığır
larımızı ıslah etmek, evvelâ köylünün pulluğunu 
çekebilecek kuvvette sığır yetiştirmek ve ondan 
sonra atçılığı ikinci bir merhale olarak &öz önün
de tutmaktayız. Bizim için bugün lâzım olan bu
dur. 

BAŞKAN — Efendim, bâzı sorular var. Bu 
soruları cevaplandırmak suretiyle diğer hususla
rı da karşılamış olabilirsiniz. 

TARIM BAKANI CAVÎD ORAL (Devamla) 
— Evet. 
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Bâzı arkadaşlarım hara meselesinden bahset

tiler. Bu memlekette hayvan ıslahı için haraların 
adedini ne kadar çok artırabilirsek, emin olunuz 
ki, bu memlekete en büyük hizmeti yapmış olu
ma. 

Geçen gün burada, Mecliste, Bafra'nın Kara-
köy'ünde açmış olduğumuz harayı bir arkadaşı
mın mevzuubahis etti ve biraz da tenkidkâr bir dil 
kullandı. 

Fakat şunu ifade edeyim ki arkadaşlar, bu
gün haralarımız Avrupa memleketlerinde oldu
ğu gibi, istenilen miktarda yardımı görmediği 
halde, emin olunuz ki, muvaffak olmuş bir vazi
yettedir ve yetiştirdiğimiz at ve sığır ve sair hay
vanlar bugün hakikaten Türk veterinerlerinin 
Türk hayvancılığında gösterdikleri bu hizmetle
riyle övünebilirler, cidden övünülecek şekildedir. 
Onun için haralarımızın adedini, bütçe imkânla
rımız nispetinde artırmayı düşünmekteyiz. Ve 
bu memleketin muhtelif mmtakalarına, o mınta-
kaların hususiyetlerine göre hayvanlarını islah 
etmek vazifesiyle bunları çoğaltmaya çalışacağız. 
önümüzdeki sene Menderes Harasını hazırlıya-
cağız. Bununla beraber inekhanelerimizin adedi de 
gittikçe artmaktadır. 

Arkadaşlarım; Türkiye'nin bugün boğa ihti
yacı 50 bin ve aygır ihtiyacı 14 bin dir. Fakat 
bu ihtiyaçları maddeten karşılamaya imkân yok
tur. Bunun içindir ki, suni tohumlamaya gidece
ğiz. Bu Önümüzdeki yıl memleketin beş vilâye
tinde bu suni tohumlama işine başlıyacağız. Su
ni tohumlamanın tecrübeleri yapılmış ve müspet 
neticeler vermiştir. Bu suretle önümüzdeki yıl 
hayvan adedimizin artacağını sanıyorum. 

Arkadaşlarım; orman dâvamız hepinizi alâ
kadar eden bir mevzu olduğu gibi, hakikaten 
memleketin her tarafını ilgilendiren mühim bir 
meseledir. Ben öyle zannediyorum ki, Ta
rım Bakanlığının en çetin, en güç işlerin
den birini bu mevzu teşkil etmektedir. Bunun 
sebebi; mevcut orman varlığımızın memleket 
ihtiyacını karşılayamıyacak derecede az olması 
ve yurdumuzun coğrafi, morfolojik, jeolojik 
bakından ormanlarımızın istenilen şekilde geliş
mesine. inkişafına imkân vermemiş bulunması-. 

, dır. 
Arkadaşlar; ormanlarımız memleket yüz öl

çüsünün yüzde 10-13 ü nispetindedîr. Hektar 
miktarı da on buçuk milyondur. Buna karşı 
Rusya'da orman nispeti % 39 dur, Romanya'da 
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21 dir, Bulgaristan'da 18, Yunanistan'da 18,5, 
Yugoslavya'da zannederim 25 raddesindedir. 

Bizde bir hektarın verimi yarım ile bir 
metre küptür. Buna mukabil başka memleket 
lerde bu miktar üç metre kübe çıkmaktadır. 

Ormanların kereste kapasitesi ise şudur: 
Kereste 500 bin metre küb içindedir, yakacak 
2,5 milyon metre küb içindedir. Halbuki, yaka 
cak ihtiyacı 11 milyon metre küb, kereste ihti
yacı ise 2,5 - 3 milyon merte küb içkidedir. 

Görülüyor ki, orman varlığımızla, memleke
tin duymakta olduğu ihtiyaç arasında büyük 
bir fark vardır. Bundan dolayı da ihtiyaç kar-
şılanamamaktadır. 

Arkadaşlar, ormanlarımız bakılmıya çok 
muhtaç bir durumdadır. Bu memleketin sosyal 
hayatını, ekonomik bünyesini korumak için 
memleketi stepleştirmekten kurtarmak için or
man mevzuu üzerinde hepimizin çok şiddetle, 
hassasiyetle durmamız icabeder. Ancak şunu da 
ifade edeyim ki; orman sahasında yaşıyan bin 
lerce koy içinde milyonları aşan vatandaşımıs 
vardır. Bunların geçimi tamamiyle bu orman 
lara bağlanmıştır. 

Arkadaşlarım, ormanlarımızın haritaları ta 
mamlanmamıştır. Amenajman plânları tamam 
lanmamıştır, hudut meselesi halledilmemiştir 
Bu 10,5 milyon hektar içinde ancak 3 milyon 
hektarın hudutları tesbit edilmiştir. Ormanın, 
yola ihtiyacı vardır, yangın kulesine ihtiyacı 
vardır, bakım evine ihtiyacı vardır, telef ons, 
ihtiyacı vardır. Görüyorsunuz ki, orman, bu bü 
yük ihtiyaçlar içerisinde memleketin arzu et 
tiği, istediği yakacağı ve keresteyi vermemek 
kabiliyetsizliği ile bir tezat içinde bulunmak 
tadır. 

Biz, bütün bunları nazarı dikkate alarak 
3116 sayılı Orman Kanununun halka kolaylık 
göstermesi düşüncesi ve gayesiyle bâzı tadillere 
tâbi tuttuk. Bu kanunun 42 nci maddesini del 
ğiştirdik ve yeniden 18 madde ilâve ettik. Fa 
kat hiçbir suretle esas prensiplerine dokunma
dık. öyle zannederim ki, yakında Büyük Millel; 
Meclisine sunulacak olan bu kanun, halkın ih
tiyacını ve bu işlerle, yani ormandan sapan ya 
pan ve buna benzer işlerle uğraşan vatandaşııi 
ihtiyacını karşılamak bakımından birçok kolayf 
hklar gösterecektir. Buna karşılık da orman 
lanmızı korumak ve millî servetimizi muhafaza 
etmek için ceza müeyyidelerini şiddetlendir-

.1949 0 : 2 ; 
mek suretiyle her tedbire ve çareye baş vura
caklardır. (Kâfi kâ^i sesleri). 

Arkadaşlarım, Sabırsızlanıyorsunuz ve iza
hatımı kâfi buluyorjsunuz. Ben de bu suretle 
izahatıma son vermek istiyorum. Yalnız Heyeti 
Umumiye konuşmasında Hakkı Gedik arkadaşı
mın bana karşı tevcp etmiş olduğu tarizkâr bir 
tenkide cevap vermjeden kürsüden inmek iste
miyorum. i 

Sayın Hakkı Gedik arkadaşım, burada iste
diği gibi ve istediği şekilde bütçeyi tenkit 
etti ve bu arada Ta|rım Bakanlığı Bütçesine de 
ilişti ve şunu ifadi etti; «2 sene bu kürsüden 
Tarım Bakanlığı Btytçtsini şiddetle tenkit eden 
Cavid Oral arkadaşfımızın gerek Hasan Saka 
Kabinesinde ve gerejk Şemsettin Günaltay Kabi
nesinde vazife almış olması birçok arkadaşları
mızın öğrenmek ıstırarında bulunduğu bir şey
dir,» dedi. 

Arkadaşlarım, bjendeniz teşriî hayata girdi
ğim günden beri d^ima hiçbir zaman şahıslan-
dırmadan, kendi bildiğim işler üzerinde objek
tif olarak, hiçbir şajhsa garazkârlık izhar etme
den tenkitler yapmış, bir arkadaşınızım. Bunu 
öteden beri, milletvekilliği yapan arkadaşları
mın hepsi bilirler ajıcak arkadaşımın da bilme
si lâzımgelir ki; berj bîr parti üyesiyim, bir par
tinin milletvekili o}arak burada bulunuyorum. 
Bu tenkitleri yapanı arkadaşımza,bir gün, parti 
bir vazife verirse, kabineyi teşkil edecek zat, 
ona teveccüh gösterirse, onun yapmış olduğu 
tenkitleri samimiyetle" karşıladığını, garazkâr 
olmadığım ifade ederse; ve yıllardan beri cesa
reti medeniye göstererek, mevzuları çekinme
den tenkit eden bir airkadaşa böyle bir vazife 
verildiği zaman, on^aıj hiçbir zaman geri kaça
maz. Tenkit yapan i§ \ yapmasını da bilmeli ve 
mesuliyetten kaçmamalıdır. Bilâkis söylediğim 
şeyleri partinin politikası olarak ve memleketin 
menfaat ve lehine i$ yapmak fırsatı verilmiş ol
makla iftihar edecek bir vazife sayarım. Ben 
bunun içindir ki; inanarak ve yapacağım işlerin 
memlekete faydalı olduğunu bilerek bana gös
terilen bu teveccüîü , reddetmedim, teşökkürle 
karşıladım. Çünki pu, hareket benim karakte
rimin icabıdır. Baklanlık memleketime hizmet 
için bana verilmiş olan bir vazifedir ve parti
nin bir üyesi olarak üzerime almak mecburiye
tinde olduğum bir vazifedir. Onun için iki Hü
kümette de Bakanak kabul ettiğimden dolayı 
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müteessir değilim bilâkis övünç duymaktayım. 
Eğer memleketime, milletime bu vazifede biraz
cık hizmet edebilirsem bu benim hayatımın en 
büyük bahtiyarlığı olaeaktır. 

AHMED VEZÎROĞLU (Afyon Karahisar) — 
Sual soraeağım. 

BAŞKAN — Yerinizden sorunuz. 
AHMED VEZÎROĞLU (Afyon Karahisar) — 

Yerimden konuşunca duyurmak için yükesek 
konuşmak icabediyor bağırınca da asabiyetle 
konuştu, diyorlar. Müsaade buyurun da kürsü
den konuşayım. 

Sayın arkadaşlar, iki seneden beri devam eden 
söylentilere göre zirai kombinalarda suiistimal 
yapıldığı... (Sual mi sesi) Sual efendim, bir mu
kaddeme yapıyorum. (Soldan bir ses mukadde-
meye lüzum yok) Var efendim, size göre yoksa 
dinlemezsiniz. 

Zirai Kombinalarda suiistimal yapıldığı ve 
bu arada da birtakım neşriyatla bu husus ileri 
sürüldüğü için Yüksek nazarlarınızdan kaçma
mış olsa gerektir. Bu mevzuda şikâyet işiyle uğ* 
raşan zat Zirai Kombinalar ambar memuru Salâ
hattin Dikmen 1947 yılında bendenizi de. gördü 
ve uzun uzun anlattı ve yazılı olarak da bir mek
tup bırakmıştır. O zamanın Bakanı sayın Coş-
kan'a bunu arzettim ve yazılı kâğıdı da bıraktım. 
Sayın Coşkan alâkadar oldu ve bendenize iki 
mektupla neticeyi bildirmiş ve radyo ile de neş
riyat yaptırmıştı. Kendisine teşekkür borcumu 
ödemiştim. 

Şimdi; o mektupta deniliyordu ki; Salâhattin 
Dikmen daha öncelerde de Bakanlığımıza müta-
addit şikâyetlerde bulunmuş ve bu hususta teftiş 
kurulumuzun yaptığı tahkikata göre bir kısım 
memurların evrakı, muhakemeleri yapılmak üze
re, savcılığa tevdi edilmiş diğer bir kısmı da he
nüz tahkik safhasındadır. Radyo ile de bu şekil
de izahat verilmiştir. 

Şimdi; bu Salâhattin Dikmen mütaaddit de
falar bendenize mektup yazar, ben haklf bir şikâ
yette bulundum, siz takip etmiyorsunuz diye. 
Bilmiyorum, o zaman bu memur kombinalarda 
idi, soriradan zannediyorum; bana yazdıkları 
mektuptan anlıyorum; ben bu şikâyetten dolayı 
mağdur edildim diyor. Gerek müştekiyi tatmin 
etmek için, gerekse efkârı umumiyeye arzedilmiş 
olan bu mesele hakkında Yüksek Meclis ve efkârı 
umumiyenin tenevvürü için sayın Bakandan şu 
sualleri soruyorum. 
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Bu teftiş kurulunca mahkemeye sevkedilen 

memurlar hakkında, aradan bir buçuk sene geç
tiğine göre her halde bir neticeye varılmıştır, 
mahkemenin verdiği karar ve suiistimal miktarı. 
Eğer henüz muhakemeleri neticelenmemiş ise 
Teftiş Kurulunca lüzumu muhakeme kararı ve
rildiği sıradaki tesbit edilen suiistimal miktarı? 

Sonra, henüz tahkik yapılmaktadır denilen 
ve 1947 senesinde verilen bu cevaba göre bilâha-
ra tahkikatın tamamlanmış olacağına göre bu 
hususta açıklamada bulunmalarını sayın Bakan
dan rica ediyorum. 

Şunu da ilâve edeceğim; hakikaten bu Salâ
hattin, Hazineye yararlı bir ihbarda bulunmuş 
ve bu da tahakkuk etmiş ise kendisinin mağdu
riyetine meydan verilmemesini ve eski memuriye
tine iade edilmesini rica ederim. 

TARIM BAKANI CAVÎD ORAL (Devamla) 
— Efendim, Ahmed Veziroğlu arkadaşımın mev-
zuubahis ettiği şey bütçe ile alâkalı değildir. Eğer 
müsaade ederlerse.. 

AHMED VEZÎROĞLU (Afyon) — Bütçeyi 
alâkadar ettiği için değil, soru olarak.. 

TARIM BAKANI CAVlD ORAL (Devamla) 
— Bu işi tetkik ettireyim, kendilerine isterse 
hususi mahiyette, isterse Meclis kürsüsünden 
söylerim. (Kürsüden söyle daha iyi sesleri) 

ŞAHÎN LÂÇlN (Afyon) — Efendim, çift
çinin ve köylünün kalkınması için Ziraat Banka
sının sermayesinin tezyidi lâzımdır buyurdunuz, 
bu bizim temennimizdir. Bizim temennimize işti
rak ettiğinizden dolayı teşekkür ederim. 

Fakat bu sermayenin artması ne şekilde ola
caktır?. Bu hususta malûmat lûtfedermisiniz . 

TARIM BAKANI CAVlD ORAL (Devamla) 
— Ziraat Bankasının sermayesinin artırılması bi
zim de temenni ettiğimiz birşeydir. Fakat bu» sor
duğunuz sual daha çok Ticaret Bakanlığını alâ
kadar eder. Çünkü Ziraat Bankası Ticaret Ba
kanlığının emrindedir. Bunu sayın arkadaşım
dan sormanız daha iyi olur. 

ÎBRAHÎM ARVAS (Van) — Bendenizin 
muhterem Tarım Bakanından sormak istediğim 
birşey var. 

Orman istimlâkatmda evvelce para olarak 
tahminen bir, bir buçuk veriliyordu. Şimdi tat
bik edilen vaziyet nedir?. Bu haksızlığı önleyici 
yeni bir şekil var mıdır?. 

TARIM BAKANI CAVÎD ORAL (Seyhan) 
— Efendim; Orman Kanununu tadil eden tasa-
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rı İçişleri Komisyonunda günlerce müzakere edil
miştir. Oradan, zannederim Adalet Komisyonuna 
gönderilmiştir. Arkadaşım son vaziyeti öğren
mek istiyorlarsa buradan takip edebilirler. Çün
kü Meclisten çıkmadan, kanuniyet kesbetmeden 
benim buradan birşey söylememe imkân yoktur. 
(Kâfi, kâfi sesleri) 

BAŞKAN •— Müsaade buyurun efendim. Ar
kadaşlar sorularını sorsunlar, arzulannı tatmin 
etsinleî. . 

ÎBRAHÎM ARVAS (Van) — Dışarıdan ke
reste getirmeye lüzum görmüyor musunuz?. Ma
dem ki, yetmiyor bari dışarıdan getirelim. 

TARIM BAKANİ CAVİD ORAL (Devamla) 
— Sayın arkadaşlar, ormanlarımızı korumak ve 
memleketimizi step] eşmekten kurtarmak için dı
şarıdan gerek kereste ve gerekse direklik ihtiya
cım temin etmek zorundayız. Tarım Bakanı ola
rak buna ihtiyacımız olduğunu, ifade edebilirini. 

FUAD BALKAN (Kocaeli) — iki sualim var, 
evet, hayırla cevaplandırılmasını rica ederim. 

Birisi: Dünya milletleri arasında pulluğa 
gümrük alan Türkiye'den başka memleket var 
mıdır?. Kaldırmayı düşünüyor musunuz?. 

Sonra Marşal Plânına göre alınacak ziraat 
malzemeleri arasında selektör konulmadığı için 
bütçeye 1 000 000 lira konduğu söyleniyor doğ
ru mudur?. 

TARIM BAKANI CAVlD ORAL (Devamla) 
— Efendim, bu, pulluğun memlekette imalâtı 
ve kullanılması için düşünülmüş bir şeydir. Hi
maye maksadı ile konmuştur. Memlekette pul
luk yapan sanatkârların himayesi maksadiyle 
konmuştur. Dışardan büyük mikyasta pulluk 
getirmeyi düşündüğümüz takdirde gümrük ta
rifelerine gideceğiz. 

FUAD BALKAN (Kocaeli) — Yani bugün 
kaldırmayı düşünmüyor musunuz? 

TARIM BAKANI CAVÎD ORAL (Devamla) 
— Onu da ifade ediyorum. Aynı zamanda bü
yük mikyasta pulluk siparişi vermediğimiz 
için... 

ikinci sualinize gelince : Amerikan selektör
leri ticari mahiyette silolarda kullanılan selek
törlerdir. Bunların bir örneğinin de gönderme
lerini istedik. Getirtmek için de bunun acentası 
Ticaret Bakanlığından müsaade istedi, bu mü
saadeyi de aldı. Bununla beraber bizde en çok 
kullanılan ve pratik görülen Alman selektörle
ridir ve biraz da isveç selektörleridir. Biz ken-

m 
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di bütçemize bunun £§in 179 selektör alacak 
tahsisatı koyduk. Fakat-, selektöre çok ehemmi
yet verdimiz içindir kî  eğer bunu doğrudan 
doğruya Amerika 'dan getirtmek imkânı olmaz
sa, ki, gelecek numuneyi nazarı dikkate alaca
ğız, Almanya'dan vefpa isveç'ten (getirteceğiz. 
Bu işin gecikmeye de (tahammülü yoktur. 

BAŞKAN — EşreJE Dizdar. 
EŞREF DlZDAR (Giresun) — Zeytin ve çel

tiklik için getireceğinizi vait buyurduğunuz 
tasarıları 1949 senesi [için Meclise sunmayı tah
min ediyor musunuz?! 

TARIM BAKANI bAVlD ORAL (Devamla) 
— Evet çok kısa bir) zamanda Meclise takdim 
edeceğimizi ümit ediyoruz. 

EŞREF DlZDAR [(Giresun) — Hayvanları
mızın 'bir kat daha artması zımnında, hayvan 
sahiplerini sayım parası külfetinden kurtar
mak için, bir Tarım jiakanı sıfatiyle Bakanlar 
Kurulunda teşebbüste; bulunmak istiyor musu
nuz? 

TARIM BAKANI CAVlD ORAL (Devamla) 
— Bu meseleyi Hükühıette görüşmeden size bir 
şey söyliyemem. 

ŞAKIR iBRAHlMpAKKIOĞLU (Erzurum) 
— Bayın Bakan bu seW beş yerde suni tohum
luk istasyonları açılajcağmı söylediler. Bunlar 
hangi mıntakalardır ? | 

TARIM BAKANI [öAVİD ORAL (Seyhan) 
— Kars, Balıkesir, Bujrsa, ve Trakya'dan da bir 
iki yer. Beş vilâyette.j 

İBRAHİM ARVA$ (Van) — Van yok mu 
acaba? (Gülüşmeler), j 

RECAt GÜRELİ (Tokad) — Zirai kalkın
mamızın ana hatları [üzerinde izahat verdiniz. 
Çok teşekkür ederiz. Cidden istifade ettik. 

Ben konuşurken pir mevzua temas ettim. 
Dağlık arazide meskûn olan köylülerin kalkın
mak için Marshall Plânından ne gibi istifadele
ri olacaktır? 

TARIM BAKANI <AVİD ORAL (Devamla) 
— Arakadşlarım, dağlık köylerimizin kalkın
masını sağlamak için Marshall Plânından bek
lediğimiz bir şey yokturj maatteessüf. 

BAŞKAN — Cemil Çİlgüner. 
CEMlL ÇALGÜNEİ (Denizli) — Görüş

mem esnasında bâzı sualler sormuştum, beya
natları arasında zannederim unuttular, cevap 
vermediler. \ ' 
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Açılma saati: 20 

BAŞKAN — Başkanvekili Feridun Fikri Düşünsel 

KÂTİPLER : Sait Koksal (İsparta), Cenap Aksu (Kocaeli) 
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i olacak ki, ziraat işlerimiz beş yıllık bir progra

ma bağlanacak diye bir kayıt vardır. Bu, Hü
kümetin hazırlamış olduğunun nazarı dikkate 
alınacağını gösterir bir işarettir. 

I Ziraat Bankası hakkında fikrimi izhar et-
1 tim. 

CEMİL ÇALUÜNER (Denizli) — Baharda 
ekim hakkında ve istihsali artırmak için Hükü
metin ne gibi tedbir aldığını öğrenmek isterim. 

TARIM BAKANI CAVlD ORAL (Devamla) 
— Arkadaşlar, kışın birdenbire basması ekim 
miktarını geçen seneye nazaran % 23 - 25 nis
petinde azaltmıştır. Yani noksan olmuştur. Fa
kat biliyorsunuz ki, Orta Anadolu'da hububat 
üzerinde rol oynıyan Mart ve Nisan yağmurla
rı ve devrenin müsait gidişidir. Şimdiye kadar 
sağdan, soldan yaptığımız yoklamalar, kuruya 
ekilmiş olan tohumlukların henüz zedelenmedi
ği merkezindedir. înşaallah bahar elverişli ve 
müsait geldiği, takdirde bu noksanı da telâfi ve 
geçen seneden daha iyi bir mahsul idrak ede
riz. 

BAŞKAN — Saat yirmide toplanmak üzere 
Oturuma s<on veriyorum. 

I Kapanma saati : 19 

O T U 1 Ü M 
saati: 20 

i Feridun Fikri Düşünsel 

:ta), Cenap Aksu (Kocaeli) 
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Hatırlatmak için kısaca arzedeyim. Sualle

rimden 'birisi, zirai sigorta hakkında idi, ikinci
si, Ziraat Bankası hakkında idi ki, buna kısmen 
cevap vermiş bulunuyorlar, üçüncüsü de, ha
zırlanmış olan 5 yıllık program hakkında idi. 
Ayrıca sözümün sonunda yardımı artırmak ve 
istihsali çoğaltmak için ne düşündüklerini sor
muştum. 

TARIM BAKANI CAVİD ORAL (Devamla) 
— Efendim, doludan, selden ve seylâptan mu
tazarrır olan vatandaşlarımızın vaziyetini naza
rı dikkate almak ve bunun için de bu 
sigorta meselesi Bakanlığımızca nazarı dik
katte tutulmaktadır. Yalnız henüz hazır
lık devresindeyiz, henüz daha olgunlaşmış bir 
vaziyet yoktur. Fakat arkadaşım gayet haklı 
ve yerinde bir meseleye temas etmiştir. Haki
katen hiç değilse ilk hamlede doluya sele ve 
seylâba karşı sigorta işini halletmek lâzımdır. 

Beş yıllık program hakkında zannediyorum 
ki, izahat verdim. Bu beş yıllık program. Hükü
metçe henüz konuşulmadığı ve bir karara va
rılmadığı için o hususta bugünden salâhiyetle 
söz söylemek durumunda değilim. Yalnız Hü
kümet programı da nazarı dikkati celbetmiş 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. Tarım Ba
kanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü Bütçesine 

devam ediyoruz. 
Buyurun Abidin Potuoğlu; sualinizi soru

nuz. 
ABİDİN POTUOĞLU (Eskişehir) — Efen

dim, demin Sayın Bakan kürsüden ifade etti
ler ki, nebatatımıza ve hayvanlarımıza hastalık 
yüzünden dört beş milyon lira zarar olduğunu 
söylediler. Bu hakikaten acı bir şeydir. Bunun 
için bütçeye bu sene üç milyon lira kadar bir 
tahsisat konulmuştur. Acaba bu tahsisatla, Marsal 
Pılânı ile bu zararın önüne geçecekler mi? Cleçmi-

yecekler mi ? Bu zararın önüne geçmek için fevka
lâde bir tedbir düşünecekler mi, düşünmiyecek-
ler mi? Yoksa bu zarara karşı bigâne mi kalacak
lardır? Bu hususun cevaplandırılmasını Sayın 
Bakandan rica ediyorum. 

TARIM BAKANI CAVİD ORAL (Seyhan,— 
Efendim, demin de arzetmiştim, kendi bütçemi
ze kendi imkânlarımız içinde, bu nebat hasta
lıkları ve haşereleriyle mücadele edebilmek 
için, geçen seneye nazaran, % 100 bir zamla 
tahsisat koymuş bulunuyoruz. Bunun dışında 
Marsal Pılânından istifade etmek suretiyle, ilâç 
ve vesait getirmek suretiyle bu tahsisat otoma-
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tıkman ve kendiliğinden artmış oluyor. Memle* 
ket bu haşere ve hastalıklardan muztariptir, bu
nun üzerinde ciddiyetle duracağız. Belki demin 
söylemeye unuttum; bizim yaptığımız mücade
leye halkımızı ve müstahsilimizi da iştirak 
ettireceğiz. Bunun için bir Mücadele Kanunu 
hazırlamaktayız. Çünkü, bir yere teşkilât gidi* 
yor, mücadele yapıyor, yanındaki vatandaş ona 
lâkayıt kalıyor. Mücadele, toptan yapılması iea-
beden bir şeydir. Onun için vatandaşı bu işe 
daha sıkı-karıştırmak lüzumunu duyduk ve bu
nun için de bu Mücadele Kanununu hazırlamak 
lüzumunu hissettik. 

Arkadaşlar eğer ben, memleket içindeki say
dığım bu hastalıkların hepsini önliyeceğiz, der
sem, nikbinane değil, mübalağalı konuşmuş 
olurum. Ama işimizin ehemmiyetini bilerek 
bu mücadele işini çok sıkı bir surette ele alaca
ğız. Elimizden geldiği kadar bu hususta çalışa*-
cağım. 

FAİK KURDOĞLU (Manisa) — Efendim, 
benim ricam şu : Veziroğlu bir sual sordu ve 
muhterem vekil cevabını vereceğini söyledi. Bu 
mesele o zaman gazetelere muhtelif surette ak
setmişti. Cevabı sırasında şu noktayı nazarı dik
kate almasını rica ederim : Mevzuubahis mesele 
çok eski zamanlara ait olmak üzere benim za* 
m anımda ihbar edilmiş ve teftiş heyetine veril
mişti. Tabiî diğer bakan arkadaşlar takibata de
vam ettiler. Bu hususu aydınlatmalarını dile
rim. 

TARIM BAKANI CAVÎIJ ORAL (Devamla) 
— Efendim, millet işleri aleyhine, eskiden olsun> 
yeniden olsun, yapılmjış olan kötülükler üzerinde 
ciddiyetle duracağız ve bunları ortaya koyacağız. 
Bu hususta iltimasımız, insafımız, hiçbir şeyi
miz oîmıyacaktır. Buna arkadaşlarım emin ola
bilir.. 

FAÎK KURDOÖLU (Manisa) — Ben iltimas 
istemedim ki, her halde anlamadınız. Ben ken
dim ki tahkikat için teftiş heyetine verdim. Fa
kat gazetelerdeki neşriyat ve Veziroğlu'nun ifa* 
desi, 1947 de yapılmış bir suiistimal olduğunu 
göstermek ister mahiyettedir. 

Çok eski zamanlarda yapılmış bir suiistimal 
iddiası bir tahkik heyetine verilmiştir. 

TARIM BAKANI CAVÎD ORAL (Seyhan) 
— Benim de söylemek istediğim budur. îste? 
eski, ister yeni olsun, müsamaha etmiyeceğiz* 
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Meseleyi tetkik edip Yüksek Heyetinize arze^ 
deceğim. | 

BAŞKAN — Başka-r sual yoktur bölümlere 
geçilmesini kabul edenler.. Etmiyenler.. Bölüm
lere geçilmesi kabul edilmiştir. 

HASAN DÎNÇER (Afyon Karahisar) — Ma
kamı riyasetten bir m i d a bulunacağım. Tarım 
Bakanı arkadaşımız |Zi|aat Bankası sermayesi
nin tezyidi hakkında, ticaret Bakanının cevap 
vereceğini ifade ettiler,tBu, bir Hükümet mese
lesidir. Sayın BaşbatyaiŞn izahat vermelerini ri
ca ediyorum. 

BAŞKAN — Hütyüıfcet her zaman cevap ve
rebilir. 

Bölümleri okıvyoıjıız 
B. 

760 Bakan ödeneği 
BAŞKAN 

761 Aylıklar 
BAŞKAN 

762 Ücretler 
BAŞKAN 

Kjabîjftl edilmiştir. 

Klabiıl edilmiştir. 

Lira 
5 320 

1.1 431 014 

703 

764 

765 

766 

767 

"68 

769 

770 

in 

\ l 2 867 787 
Kjahjid edilmiştir. 

Yabancı uzmaıi vte hizmetlilerle 
tercümanlarının ifcretleri • 78 647 
BAŞKAN — Katil edilmiştir. 
Geçici hizmetlileri ücreti 66 116 
BAŞKAN - . Ekb!l edilmiştir. 
Askerlik dersi öjjjretmenleri üc
reti | J 3 500 
BAŞKAN — KJabki edilmiştir. 
Temsil ödeneği | = 2 100 
BAŞKAN — Kjabiıl edilmiştir. 
Geçici tazminat! \ 145 000 
BAŞKAN ~. KkbM edilmiştir. 
3656 sayılı Kanuıfan 5 nei mad
desi gereğince odiıecek yabancı 
dil para mükâıatt 7 500 
BAŞKAN ~ Kkb|l edilmiştir. 
4178 ve 4598 s|yılı Kanunlar 
gereğince yapıjaefjk zamlar ve 
yardımlar | ;• 565 880 
BAŞKAN — Kkbjd edilmiştir. 
4644 ve 4803 s|yılı Kanunlar 
gereğince ödenecek emekli ke
seneği karşılığı :JL 632 035 
BAŞKAN •— K M i edilmiştir. 
4291 sayılı Kaıfun gereğince 
hayvan sağlık meofeurlarma veri
lecek hayvan yimjkar|şılığı 40 000 
BAŞKAN - Kkb|l edilmiştir, 
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B. Lira 
77ü Merkez büro giderleri 26 500 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. • 
773 İller büro giderleri 83 668 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
774 Basılı kâğıt ve defterler 25 000 

BAŞKAN— Kabul edilmiştir. 
775 Posta, telgraf ve telefon ücret 

vo giderleri 165 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

776 Kira karşılığı ,. 112 000 
BAŞKAN' — Kabul edilmiştir. 

777 Taşıt giderleri 21 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

778 Yollukla)- 1 286 080 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

779 Giyecekler 7 604 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

780 4598 sayılı Kanun gereğince ya
pılacak tedavi giderleri ve yol
luklar 30 000 
BAŞKAN —• Kaimi edilmiştir. 

781. Tarımsal savaş işleri o 677 600 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

782 Tarla tarımı ıslah, deneme, üret
me, temizleme ve tecrübe işleri 529 750 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir, 

783 Bahçe tarımı işleri 
(Bağcılık, meyvacılık, sebzeci
lik, süs nebatları ve çay) 1 240 000 

Dr. CEMAL KAZANCIOĞLU (Çorum) — 
Tarım Bakanlığı Bütçesinin heyeti umumiyesin-
de görüşmek fırsatını bulamadığım bir mevzu 
hakkında, burada iki, üç dakika da sizi rahatsız 
etmeden maruzatta bulunacağım. 

Devlet kalkınma programının hazırlandığı bu 
sıralarda elbette ki Sayın Şemsettin G-ünaltay 
Hükümeti, memleketin türlü bölgelerinin eko
nomik ve zirai hususiyetlerini incelemekte ve 
ona göre plânlarını hazırlamaktadır. Malûmu 
âliniz olduğu üzere, memleketin bölgeleri türlü 
istidatları ve imkânları taşımaktadır. Bu me-
yanda bir bölgeden bahsedeceğim; çay bölgesi. 
Yüksek Malûmunuz olduğu üzere, Trabzon'dan 
hududa kadar ıızıyan ve nüfusu çok kesif olan 
bir bölgedir. Burada Cumhuriyet Hükümetinin 
yüksek hizmetleriyle birkaç sene evvel çay eki
mine başlanmış ve ilk merhale olarak Rize böl-
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gesinde 30 bin dekarlık bir çay ekim sahası ol
taya atılmıştır. Bu arada ekonomik bakımdan 
çok sıkışık durumda bulunan halk için bu, bü
yük bir yardım olmuştur. Ve Hükümete karşı 
minnet ve şükran duyguları ile kalbleri dolu
dur. Bu iş orada çok mükemmel bir şekilde in
kişaf etmek üzeredir, hattâ bir fabrika da ku
rulmuştur. Pek az bir müddet sonra bu 30 000 
dekar araziden alınacak çay mahsulü memleke
tin aşağı yukaıı çay ihtiyacını karşılıyacaktır. 

Sayın Bakanın izahatı meyanmda, memleke
te döviz getirecek yağlı tohum ve saire bâzı 
maddelere ehemmiyet vereceğiz diye buyurmuş
lardı. Kanaatimce Çay Fabrikası kurulduktan 
sonra çay dahi ihraç maddelerimiz arasında 
ehemmiyetli bir yer alacaktır. Çünkü Avrupa 'da 
ve Balkanlarda çay yetiştirilmesine elverişli bir 
bölge bulunmamaktadır. Aneak bu, kıta içinde 
memleketimize nasip olmuş bir mazhariyettir. 
Bütün Avrupa'ya ve Balkanlar'a bil
diğiniz veçhile çay, Hindistan'dan gel
mektedir. Bu itibarla bizim elde ede
ceğimiz mahsul, Balkanlar'da; Fransa'da, 
İtalya'da muhakkak ki, pazar yeri bu
labilir. Bu bakımdan bu maddeyi bir ihraç 
metaı olarak ele almamız zarureti vardır. Bu 
itibarla bu madde mühim bir ihraç maddesi ola
bilir. Bu maddenin memlekette tam bir ihraç in
kişafı bulduğu zaman, bugünkü hesapla 50 - 60 
milyon lira kıymetinde bir döviz getirebilir. 

Bu derece ehemmiyetli olan bir mevzuu 
Umumi Heyete arzetmeyi bendeniz lüzumlu bul
dum. Bu mevzu Bütçe Komisyonunda uzun uza-
dıya konuşuldu ve Bütçe Komisyonu bir temen
ni kararı tesbit etti, bu karar Tekel Genel Mü
dürlüğünün Bütçesine konuldu, Sayın Bakanın 
bu hususta dikkatlerini çekmek isterim. Bütçe 
Komisyonunun bu temenni kararı, doğrudan 
doğruya Tarım Bakanlığına matuftur, zira çay 
ekimi meselesiyle Tarım Bakanlığı alâkalıdır. 
Tekel Genel Müdürlüğü bunun ekimi ile değil, 
çay istihsal edildikten sonra doğrudan doğruya 
satışı ile meşgul olmaktadır. Ekim sahasının 
tevsii işi ile Tarım Bakanlığı alâkadar olmalı
dır. 

Arkadaşlar; bu fabrikanın ufak bir noksanı 
vardır. Bu mevzu uzundur, vaktiniz dardır. 
Onun için sizi işgal etmiyeceğim. Fabrikanın 
noksan makineleri vardır. Bunlar ikmal edile
memiştir. önümüzdeki sene bunlar ikmâl edil-

—* :ŞW "— 
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miyeeek olursa bu yüzden husule gelecek zara: d 
kimie ait olacaktır; halka mı, yoksa fabrikaya] 
mı? Bu mevzu iktisadi bir mevzu olarak eli s 
alınmalıdır. Bu sene Tekel Genel Müdürlüğü 
Bütçesi tesbi't edilmiştir. Bu husus üzerinde na 
zarı dikkatinizi celbetmek isterim. Mamafih 
gelecek sene bu bütçenin heyeti umumiyesi ko 
nuşulurken bu mevzuun muhasebesini yapaca 
ğız, 

Dr. SAİM ALÎ DlLEMRE (Rize) — Efen 
dim, onların alamıyacağı bu dokuz yüz bin li 
ralık makineleri Hükümet almalıdır, doğrusıf 
da budur, 

Çünkü bu halk bina başlamıştır, onun cesa 
retini, hevesini kırmak hiç doğru değildir ve| 
bunu Hükümet almalıdır. 

Efendim, çay fidanları dört sene geçti m:i 
başlıyor mahsul vermeye. Hem de halis Popof 
tur. Arkadaşların içinde bundan şüphe taşıyan 
lar, katiyen emin olsunlar ingiltere'de, beynel
milel çay cemîjetlerinin raporları vardır. Bu 
çaylar kendine mahsus bir kalitedir, biz şimdi. 
Mozambik çayı alıyoruz, içerisine bundan ko
narak satılıyor. Onun için bu sene köylünün 
yapamıyacağı şeyleri Hükümet para verip al 
malıdır. Bakan ne düşünüyor? Köylüyü ziyana 
sokmamalıdır. 

İkincisi, o makine yokmuş, İngilizlerden al 
mak istemişler, onlar da, bizde yok diye ver
memişler. 900 000 lirayı Hükümet verdi, Allah 
razı olsun. Efendim Hindistan'dan, Seylan'dan 
falan yerden alınmaz mı? Moskoflara bile mü 
racaat etsinler. (Olmaz, olamaz bunu yapma ses
leri). öyle ise Endonezya'dan alsınlar. İstesin
ler efendim, parasiyle değil mi? 

TARIM BAKANI CAVİD ORAL (Seyhan) 
— Çay stihsalini artırmak şüphe yok ki memle
ketimiz için çok faydalı bir şeydir. Fakat Sa 
ym Dr. arkadaşımın, Kazancıoğlu arkadaşımın 
bir hususta fikrine iştirak edemiyeceğim. Tür 
kiye'nin pek yakın zamanlarda benim arzetti 
ğim gibi yağlı maddeler ihraç eder şekilde çay 
ihracı mevzuubahis olamaz. (Hayal hayal ses 
leri). Çünkü maliyet bakımından bugün Rize 
çayı dışardan getirdiğimiz çaylarla rekabet ede
cek durumda değildir. Hükümetiniz bugün dı
şardan getirmekte olduğu çay fiyatlarının üstü
ne ilâve ederek Rize müstahsıllarma para ver 
ntekte ve daha yüksek fiyatla bu çayı mubayaa 
etmektedir. Bu 30 bin dekar çay,'zannederim ki 
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7 yaşma geldikten jsonra elverişli bir devresine 
girmiş oluyor. O zamlın memleket ihtiyacını 
karşılıyaeak bir dtruırıa girecektir. 

Fabrika meselesine gelince, arkadaşlarım; 
Bakan olduktan sonra Rize 'deki Çay Fabrikası
nı bir an evvel ele almak ve tamamlamak için ha
rekete geçtim. Geçenlerde Devlet İktisadi Te
şekkülleri Genel | Kurulunca karar verildi 
900 000 lira bir tahsisat ayrıldı. Bunun için 
Londra'ya mütaadejit fabrikalara ve firmalara 
yazıldı. Hattâ bir ele adam göndermek istiyor
duk; fakat aldığımız sevaplar, bu makinelerin 
1 0 - 1 2 aydan evvelverilmesi imkânı olmadığını 
bildirmektedir. Bunjun için fabrika biraz gecik
mektedir. Bu, bizim) kabahatimiz ve kusurumuz 
değildir. ! 

Dr. SAİM ALİ İ)İLEMRE (Rize) — Parayı 
verin, geciksin. 

TARIM BAKA^IİCAVÎD ORAL (Seyhan) 
— Para hazırdır. I 

Dr. SAİM ALI İ>ÎLEMRE (Rize) — Köylü
nün ziyanını kapatın da. 

Dr. CEMAL KAZANCIOĞLU (Çoruh) -
Rize çayı mahsulü, j maliyet bakımından, hariç
ten ithal ettiğimiz I çaylara nazaran pahalıdır 
Fakat bunun sebepleri vardır. Çay hemen bir 
sene içinde âzami randımanım verecek bir ağaç 
değildir. Çay ağacı aneak sekiz sene sonra âza
mi randımanını verebilir. Çay ağacının verece
ği çay miktarı ne kadar çoğalırsa tabiî çayın 
maliyeti de o nispette azalır. Beş sene sonra, bu
günkü hesaba göre Rize çayının maliyeti Hin-
distandan ithal ettiğimiz «darjiling» çayının 
yani en yüksek kaljiteii çayın maliyetine teka
bül edecektir. Darjiliig çayım memlekete an
cak 20 ton ithal ede biliyoruz. Diğer ithal ettiği
miz 800 ton Seylan çayıdır. Bunun yanında an
cak 20 ton Darjiling çayı ithal ediyoruz. Bu iti
barla 2-3 sene sonra R|ze çayının maliyeti Dar
jiling'in maliyetine müsavi bir hadde inecektir. 
Onun için yağlı maddeler gibi hemen ekelim, 
hemen satalım dâvasiıida değiliz. Elbette yeni 
yerlerde bugün çay zıraatine başlanırsa ancak 
3 sene sonra hafif t?rt |p randıman alınabilecek 
ve 10 sene sonra âzathıfrandımana ulaşılmış ola
caktır. Ekonomik işlerjde günün dâvalarını de
ğil uzak dâvaları daj gŞz önünde tutmak lâzım
dır. Günlük dâvalarla ekonomik dâva yürütü
lemez. 

7 -
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BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. 783 

neü bölüm kabul edilmiştir. 

B. 
784 

785 

786 

787 

788 

789 

790 

791 

792 

79a 

Tavukçuluk, ipekçilik ve arı
cılık işleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Kauçuk bitkileri ıslah, tecrü
be, deneme, üretme ve imal iş
leri genel giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Pamuk işleri 
BAŞKAN —. Kabul edilmiştir. 
Tohum temizleme evleri genel 
giderleri 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Veteriner savaş, tahaffuz ev
leri, hastaneler, bakteriyoloji evi 
ve serum kurumları ve lâbora-
tuvar kurma ve yönetim işleri 
giderleri 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Veteriner zootekni ıslah ve üret
me işleri giderleri 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Merinos işleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Okullar ve kurslar genel gi
derleri 2 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Toprak İşleri Genel Müdürlüğü 
ve gezici mahkemeler genel gi
derleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Toprak Kanunu gereğince yapı
lacak kamulaştırma işleri gider
leri 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 

100 400 

140 000 

213 000 

400 000 

780 000 

«99 000 

187 000 

678 800 

075 000 

001 018 

HASENE İLGAZ (Çorum) — Sayın arka
daşlar; ben, bu madde dolayısiyle hükümetten 
bir ricada bulunacağım. Buna Bakanın cevap ver
mesine pek de lüzum yoktur, yalnız ricam; bu
nun ilerde nazarı dikkate alınmasıdır. Bu ricam, 
Toprak Kanununda yoktur. Biraz evvel de sayın 
Bakan bu noktaya temas ederek; biz her istiyen 
topraksız çiftçiye derhal toprak verecek durum
da değiliz dediler. Öyle ki mütemadiyen istekler 
bizi âdeta taciz vaziyetine sokmaktadır, . buyur
dular. Bu dağıtım işi de şimdilik pek çabuk ola-

. i&Ö 6 : â 
mıyacaktır dediklerine göre. işte bu çabuk verile
memesi yüzünden birçok şikâyetler olmaktadır. 

Ben istiyorum ki, biz Toprak Kanununun yi
ne bu hükümlerine riayet etmekle beraber, bizim 
orman içinde bulunan köylerimiz vardır. Bu köy
lerimiz' orman içinde oldukları için daima alışve
riş ettikleri ormandır. Orman yangınları ekseri 
bunların yüzünden çıkar, orman kaçakçılığı bu 
köylüler tarafından yapılır, bunlar ekip biçmezler. 
Ta saltanat devri zamanından kalma bir itiyat
tır. Daima içinde bulundukları ormanı istismar 
etmiş vatandaşlardır. Bunlarla bu kadar müca
dele ettiğimiz halde, muhafızlar da insan oldu
ğuna göre geceleri çekilip gidecek uyuyacaktır 
veya şu taraftan bu tarafa gittiği zaman, orma
nın içindeki köylüler ormanı tahripte devam edi
yorlar. Bu mevzua dair binlerce müşahedem var. 
Şimdi hükümetten rica ediyorum; büyük toprak
ları vilâyetlere serpiştireceğimize, muhtelif va
tandaşlara dağıtacağımıza bir plân yapılarak or
man içinde bulunan köyleri ormandan çıkarma 
çarelerini arasın. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur, bölüm 
kabul edilmiştir. 

B. Ura 
794 Yayın işleri 91 589 

BAŞKAN — Kabul «dümî&t*>, 
795 lei'uarlar genel giderleri 5 000 

BAŞKAN — Kabul edilmişti*. 
796 Küçük su gezici arteziyen işleri 

ve sulama istasyonları 165 000 
BAŞKAN ~~ Kabul edilmiştir. 

797 Temsil giderleri 5 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

798 Tarım öğretmenleri gerekli gi
derleri 123 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

799 3437 sayılı sayılı Tütün Tekel 
Kanununun uygulama giderleri 250 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

800 3039 sayılı Çeltik Ekim Kanu
nunun uygulama giderleri 350 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

801 İç kongreler ve teknik toplan
tılar genel giderleri 10 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

802 Tarım sergi ve meşherleri ve 
müsabakaları genel giderleri " 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
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B> 

803 

804 

805 

806 

807 

808 

809 

810 

811 

29 

30 

Hayvan sergileri ve teşvik ik
ramiyeleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yarışlar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Milletlerarası kurum ve dernek-
lere katılma payı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4489 sayılı Kanuna göre staj 
için yabancı memleketlere gön
derileceklerin yolluklariyle baş
ka her çeşit giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4481 sayılı Kanunla satmalına-
cak makine, aletler, ilâç ve ge
reç satmalma giderleri 
BAŞKAN ~* Kabul edilmiştir. 
Karasığır tecrübelerinin 1941 -
1944 yıllarında tahakkuk etmiş 
giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 
BAŞKAN — K a b u l edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
904 sayılı Islahı Hayvanat Ka
nununun 11 ve 12 nei maddeleri 
gereğince yapılacak yardım 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Sermayeler 
BAŞKAN ~~ Kabul edilmiştir. 
Krediler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira? 

100 000 

60 000 

218 250 

130 000 

25 000 

100 495 

39 495 

15 000 

200 000 

2 41 191 

50 000 

BAŞKAN — Orman Genel Müdürlüğü Kat
ma Bütçesinin maddelerini okutuyorum: 

Orman Genel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe Ka
nunu tasarısı 

MADDE 1. — Orman Genel Müdürlüğül949 
yılı giderleri için bağlı (A) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 13 950 013 lira Ödenek ve
rilmiştir. 

B. 
1 Aylıklar 

BAŞKAN 

A * CETVELİ 

Kabııİ edilmiştir. 

Lira 
7 242 350 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

— Hatifti edilmiştir. 
uzmânAr ve tercü-

B. 
2 Ücretler 

BAŞKAN 
o Yabancı 

inanları ücreti 
BAŞKAN — Kİabjkl edilmiştir. 

4 4805 sayılı Kamnalgereğnce öde
necek emekli keseceği 
BAŞKAN — l İ b | î edilmiştir. 

5 Geçici tazminat] 
BAŞKAN — KJabil edilmiştir. 

6 1683 sayılı Kanlının 58 nci mad
desi gereğince ' vefilecek emekli 
ikramiyesi | 
BAŞKAN — K M l edilmiştir. 

7 4178 ve 4598 sayıİf kanunlar ge
reğince verilecek Çınlar ve yar
dımlar t j 
BAŞKAN — Kİbı|l edilmiştir. 

8 3656 sayılı Kanunin 5 nci mad
desi gereğince öjde^eeek yabancı 
dil para mükâfata t 
BAŞKAN — KabuJ edilmiştir. 
Merkez büro giaer|eri 
BAŞKAN — Kabuf edilmiştir. 
İller büro giderleri 
BAŞKAN — Kaİ>u| edilmiştir. 
Basılı kâğıt ye deflerler 
BAŞKAN — Ka^uj edilmiştir. 
Posta, telgraf %4 fcjplefon ücret 
ve giderleri I ! 
BAŞKAN •— Kaj)u3| edilmiştir. 
Kira karşılığı 
BAŞKAN — KaJj>u| edilmiştir. 
Taşıt giderleri. ı ' 
BAŞKAN — Katul, edilmiştir. 
Yolluklar 
BAŞKAN 
Giyecekler 
BAŞKAN 

Ka^ul edilmiştir. 

— Ka bul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun ;fereğince ya
pılacak tedavi gjdejr ve yolluk
ları 
BAŞKAN — Kabul! edilmiştir. 
Sınırlama I '~ 
BAŞKAN — Kafyul; edilmiştir. 
Amanejmaıı j 
BAŞKAN — KalfuL: edilmiştir. 
Ağaçlandırma ve i fidanlıkla T 
BAŞKAN — Kaftulî-edilmiştir. 

Lira 
546 525 

50 000 

346 013 

42 500 

25 000 

574 000 

3 000 

48 400 

13 000 

25 000 

200 000 

28 500 

124 000 

195 000 

8 500 

15 000 

285 000 

268 119 

808 002 
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21 Hastalıklarla ve böceklerle savaş 50 000 

BAŞKAN -~ Kabul edilmiştir. 
22 Yangınlarla savaş 80 000 

BAŞKAN -- Kabul edilmiştir. 
23 3116 ve 4785 sayılı kanunlar 

gereğmce yapılan kamulaştırma 
karşılığı 600 00Û 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

24 Teknik araştırma istasyonları 
ve denemeler 50 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

25 örnek orman işletmeleri kuru
luş giderleri 50 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

26 Harita ve kadastro işleri 2 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

27 Okullar, kurslar ve yurtlar ge
nel giderleri 420 102 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

28 Onarma işleri 21 998 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

29 Genel Muhasebe Kanununun 48 
nci maddesini ilgilendiren gi
derler 104 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir 

30 Hazineye verilecek para 250 000 
BAŞKAN - - Kabul edilmiştir.' 

31 Pasif korunma 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

32İ Yazı, yayın, ve propaganda iş
leri 26 000 
BAŞKAN — • Kabul edilmiştir. 

33 4489 sayılı Kanun gereğince ya
bancı memleketlere gönderile
ceklerin yolluk ve ödenekleri 40 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

34 Veznedarlık işleri giderleri 21 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

35 Geçen yıl borçları 15 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

36 Eski yıllar borçları 15 600 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

37 Hükme bağlı borçlar 25 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

38 1946 yılı Bütçe Kanununun 7 
nci maddesi gereğince Ziraat 
Bankasından ödünç, alınan pa
ranın faiz ve diğer giderleri 682 903 
BAŞKAN --, Kabul edilmiştir. 

SİNAN TEKKLlOĞLÜ (Seyhan) — Bu Zi
raat Bankasına verilecek faizi öğrenmek istiyo
rum 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA FAHRÎ 
BÜK (Bursa) - - Efendim; iki sene kadar evvel 
Orman Umum Müdürlüğü Bütçesindeki bir nok
sanı karşılamak üzere Bütçe Kanunundaki bir 
salâhiyet ve hükme istinaden Ziraat Bankasın» 
dan. bir milyon lira kadar bir borç almış şimdi
ye kadar bir miktarını ödemiş bu sene de bakiyesi 
olanı 682 903 lirayı ödüyor. 

SİNAN TBKELÎOĞLU (Seyhan) ~~ Burada 
faia diyor. 

FAHRİ BÜK (Devamla) — Yalnız faig de
ğil faizi ile beraber ana parayı da ödemektedir-

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Bölüm 
kabul edilmişti?. 

B. 
39 

Lira 
Ormancılık işlerinde faydalı hiz
metleri görülen kurumlara yar
dım. 4 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. . 

40 Devlet Orman İşletmeleri döner 
sermayesi 194 100 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

41 1437 sayılı Kanun gereğince Fa
külteyi bitirecekl (ire verilecek 
avans 7 900 
BAŞKAN - Kabul edilmiştir. 

42 Yapı ve esaslı onarma işleri 441 500 
BAŞKAN - Kabul edilmiştir. 

(1 nci madde tekrar okundu) 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Orman Genel Müdürlüğü 1949 
yılı giderlerine karşılık olan gelirler bağlı (B) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 13 950 013 
lira tahmin edilmiştir. 

SİNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Arka
daşlar; demin bu mesele hakkında söz istemiş
tim, nasip olmadı. 

Bu orman gelirleri iki fasılda hesap ediliyor. 
birisi işletmelerin, fabrikaların hesaplarıdır, ki 
bunlar ayrı bir bütçeye tâbidir. Diğeri Orman 
Genel Müdürlüğünün, gelirleridir. Buraya gelen 
Bütçe Orman Genel Müdürlüğüne adt olan gelir
lerdir. İşletmeler gelirleri, buradaki rapora gÖ-

— 900 — 
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re hesap ediyorum, 109 milyon lira tutuyor, 
Bu 109 milyon liranın hesabını Orman Umum 
Müdürlüğü bize vermiyor. Bu bize daima kapalı 
kalıyor, ve Meclis buna muttali olamıyor. 

Arkadaşlar; hepimiz biliyoruz ki, Orman 
Umum Müdürlüğü, Toprak Ofis İdaresi ve İskân 
İdaresi bu milletin başına belâ olmuş bir vaziyet
tedir. Bütün millet nazarındaki mevkiimizin 
sarsılmasına, Hükümetimizin iş görmediğinin or
taya atılmasına sebep bu üç teşeküldür. Tabiî 
kendi kanaatime göre söylüyorum. Binaenaleyh, 
orman işlerinde vaktiyle bulunmuş bir arkada
şınız -sıf atiyle orman hakkında ufak bir maruzat
ta bulunacağım. 

BAŞKAN — Beş dakika içine sıkıştırınız. 
SİNAN TEKELİOĞLU (Devamla) — Beş 

dakika içinde sözlerimi ikmale çalışacağım. Yal
nız gidip gelme tabiî dâhil değildir. 

Şimdi arkadaşlar, bendeniz İstiklâl Harbin
den evvel ve İstiklâl harbi içinde ormancılık et
tim, kömürcülük ettim. İstiklâl Harbinden ev
vel kömürün kilosu 20 paraya verilirdi, İstiklâl 
harbinde ise 60 paraya verilirdi, 1927 senesinde 
bu fiyattan verilirdi. Bugün kilosu tam 25 ku
ruştur. 

Bendeniz aynı zamanda kerestecilik de ettim. 
İstiklâl Harbinden sonra metre kübü 17 lira idi. 
şimdi 370 liradır arkadaşlar. 

Bu vaziyet karşısında acaba ne yapılmalıdır, 
bunun sebebi nedir? Ormanlarda yapılan fazla 
masraflar, ormanlarda kurulan şatolar, köşkler
dir. Sayın Bakan benim lıemşehrimdir, bu se
ne dairei ntihabiyemize gittiğimizde kendilerine 
göstereceğim, inşaallah, Bozantı'dan ta Kamışlı '-
ya kadar orman biçilmiş bir tarla haline gelmiş
tir. Burasını bu hale getirenler oradaki oturan
lar değil, bizzat ormanı beklemeye memur olan
lardır. memurlardır, mühendislerdir. 

Genç mektepten yeni çıkan 20 yaşında tecrü
besiz bir çocuğu ormana gönderiyorlar. « Eski
den kesilecek ağaçlar damgalanırdı » bunda ise 
ne damgası ve ne de birşey var. Hepsini kesiyor
lar, bunu köylü yaptı diyorlar. Halbuki, bu 
sayan ve kesen kendileridir. Tomrukları ağaç di
ye keserler, »dun diye satarlar, bütün bu yolsuz
luğu yapan köylüler değil, orada, çalışan memur
lardır, bizzat gördüm- O zavallı genç ormanlar 
tahrip edilmektedir. Yetişmemiş ağaçlar tomruk: 
diye kesilmektedir. Bunlar kereste olarak değil, 

. 

-m 

Çünkü yetişen bütün 
kesilmektedir. Bu ne; 

dan anlarım. Bu vazd; 
Ormanlarımız tahrip 
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odun olarak satılıyor.! Biç mübalâğa etmiyeyim 
ama; vaziyet böyle d^vajpı ederse Türkiye'de beş 
sene sonra orman drjfe f birşey kalmıyaeaktır. 

gteıç ağaçlar büyümeden 
bjpim orman mühendisli

ğidir, anlıyamıyoruni. |Ben mühendis değilim, 
ama; orman işleriyle pıc§gul oldum. Bu mevzu-

;leri gözlerimle gördüm. 
ekmektedir. Buna mâni 

olmak için bu teşkilâtı kaldımak lâzımdır. 
Onun „... 

BAŞKAN — Beş lahikanız dolmuştur. 
SİNAN TEKELİ^ö|iU (Devamla) — Daha 

beş dakika dolmadı. |U;fek bir nokta kaldı; de
min burada bir arkadaşınız köylüleri ormandan 
kaldıralım dedi. Bu vasiyette öyle bir hudut 
tesbit etmeli ki, Ttirkjyefhududu dışarısına çıka
rılmasınlar. . ,:j 

Onun için arkadaşla* ormanın hududunu tâ
yin etmek lâzımdır, <jünŞtü ormanları muhafaza 
etmek zaruretindeyi4 ifeer beş sene- bu teşki
lât devam ederse Tüıjkijk'de eğer bir tane ağaç 
kalırsa çok iyi. I 

TARIM BAKANlj öjkVİD ORAL (Seyhan) 
— Efendim, dşletmeljer% bütçesi Sayıştayda 
kontrol edilmektedir. jF|kat biz bu önümüzdeki 
yıl içinde işletmelerin . |muhasebesiyle Orman 
Umum Müdürlüğünün pıuhasebesini birleştir
mek istiyoruz, esasen! b i hususta Bütçe Komis
yonunda söz vermiş Variyetteyiz. Zannederim-
ki gelecek sene bu iki nftıhasebeyi birleşmiş ola
rak görecek ve bulaealfemız. 

Damga meselesine- gjelince: Eskiden olduğu 
gibi bugün de mevziatî dâhilinde kerestenin 
damgalanması lâzımdjır.iEğer bunu yapmıyan 
bir işletme müdürü jrâ jga vazifesini suiistimal 
ediyor demektir. Bize jftt vazifesini yapmıyan 
işletme müdürünün in>|tıi verirlerse tereddüt 
etmeden hakkında takiblıtta bulunuruz. Bu mü
nasebetle şunu arzedeyii 
Orman Genel Müdürttüj 
işletme vardır. Fakalj 

ki arkadaşlar; bugün 
emrinde çalışan 112 

mların çalışması tama-
miyle rasyoneldir deieflMz. Onun için bu işlet
melerin adedini azalttnfljyı düşünüyoruz. Bu da 
10-20 işletme ârasmdş olacaktır. Bunların dışın
dakiler! bakım yerleri, f bakım mühendislikleri 
şeklinde idare edece^iz>| "• 

ARVAS |(Van) — Çok isabetli İBRAHİM 
olur. 
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TARIM BAKANI ÇAVİD ORAL (Devamla) 

— Bunun dışında biraz da ademi merkeziete 
gitmek istiyorum. Hakikaten çok kırtasi mua
mele oluyor. Mmtaka müdürlüklerini tasarla
maktayız. Mıntaka Müdürlüklerini ihdas eder
sek o zaman halkın işi daha kolaylıkla görülmüş 
olacak ve bu yazma çizme meselesi de bertaraf 
edilmiş olacaktır. Yalnız bu münasebetle şunu 
söyliyeyim ki; ormancılarımız hakkında çok 
şikâyet vâkıdır, belki vazifesini hakkiyle yapa-
mıyan, hüsnü ifa etmiyen bâzı insanlar buluna
bilir, memurlar vardır. Fakat bunlara bakarak 
bütün orman mühendislerini ve memurlarını 
kötü saymak doğru bir şey değildir. Kabul et
mek lâzımdır ki onlar da memleket çocuğudur 
ve nihayet çok karışık, çetin bir işin- içinde ve 
başında bulunmaktadırlar. Bir taraftan ormanı 
korumak ve diğer taraftan halkın ihtiyaçlarını 
karşılamak ve halkı memnun etmek gibi iki 
ağır vazife içinde bâzı aksaklıklar olmaktadır. 
Bâzı İşletme Müdürleri hataya düşmektedir. 
Bunu biz de görüyoruz. Fakat bu, bütün orman 
teşkilâtının kusurlu olduğunu ifade etmez. 

İBRAHİM ARVAS (Van) — Onları çabuk 
temizlemeli. 

TARIM BAKANI CAVÎD ORAL (Devamla) 
— Eğer vazifesini hüsnü ifa etmiyen kimseler 
varsa bize haber verdikleri takdirde hakların
da şiddetli kanuni muameleyi tatbik edeceğimi
ze şüphe yoktur. (Kâfi kâfi sesleri) 

B . CETVELİ 

B. Lira 
1 Devlet Orman işletmelerinden 

alınacak tarife bedeli 8 200 094 
BAŞKAN — Kabul edilmiştîr. 

2 Devlet Orman İşletmeleri genel 
giderlerinden Genel Müdürlük 
payı 5 662 004 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

3 Devlet ormanlarından eldeki söz
leşmelerle yapılacak tahsilat 5 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

4 Çeşitli gelirler 12 665 
BAŞKAN' --- Kabul edilmiştir 

5 Eski yıllar satışından yapılacak 
tahsilat 5 000 
BAŞKAN — Kabul «dilmiştir. 
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6 Orta orman okulları 5 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştîr. 

7 İşletmeler adına Ticaret Okulun
da okuyan 19 öğrencinin Orta 
Orman Okulundaki iaşe ibate ve 
diğer giderleri karşılığı olup iş
letmelerden alınacak para 22 800 
BAŞKAN — Kabul edilmiştîr. 

8 Müsadereli emval satışları 5 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştîr. 

9 Orman Fakültesi öğrenci Yur
duna paralı olarak alınacaklar
dan yapılacak tahsilat 32 450 
BAŞKAN — Kabul edilmiştîr. 

(Madde 2 tekrar okundu) 

BAŞKAN — (B) işaretli cetvelle birlikte 
maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Orman Genel Müdürlüğünce 
1949 yılı içinde elde edilecek gelir çeşitlerinden 
herbirinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işa 
retli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı 
gelirlerin tarh ve tahsiline 1949 yılında da de
vam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Orman Genel Müdürlüğünün 
30 . V I . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 19 
ncu maddesine giren hizmetlileri, bağlı (D) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

Numaralariyle adları, bağlı (E) işaretli cet
velde yazılı bölümlerden 30 . VI . 1939 tarihli 
ve 3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince 
yönetimi gerekli geçici hizmetleri 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 ve
rilir. 

Bu bölümlerden alınacak kadroların eldeki 
kadrolara ekleme olmaması gerektir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabud edilmiştir. 

MADDE 5. — Orman Genel Müdürlüğü Ku
ruluşu hakkındaki 4 . VI . 1937 tarihli ve 3204 

- 3 0 2 -
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sayılı Kaunla eklerine bağlı cetvellerde yazılı 
kadrolardan, bağlı (L) işaretli cetvelde gösteri
lenler 1949 yılında kullanılamaz. 

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

MADDE 6. — 8 . II . 1937 tarihli ve 3116 sa
yılı ve 9 . VII . 1945 tarihli ve 4785 sayılı Ka
nunların kamulaştırmaya ilişkin hükümlerini 
yerine getirmek Devlet Orman İşletmelerinin 
kuruluş ve işletilmesi için 1949 yılı içinde ka-

. patılmak üzere (1 000 000) liraya kadar avans 
almaya ve ertesi yıl bütçelerine konarak ödenekler
le kapatılmak şartiyle en çok beş yıl süreli 
(2 000 000) liraya kadar istikraz bağıtları yap
maya ve bankalarda hesaplar açtırmaya Tarım 
Bakanı yetkilidir. 

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

MADDE 7. — Orman Genel Müdürlüğü Or
ta ve Bölge okulları öğrencilerinden alınacak 
ücretler/bağlı (M) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. 

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

MADDE 8. — Geçen yıl borçları bölümün
deki ödenek üstünde çıkacak borçlar, ilgili ol
dukları hizmetlere ilişkin bölümlerden bu bö
lümlere Maliye Bakanlığınca aktrılacak öde
neklerden ödenir. 

1937 - 1947 yıllarına ilişkin olup 14 . VI . 1927 
tarihli ve 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Ka
nununun 93 ncü maddesine göre zamanaşımına 
uğramamış ve karşılıkları, yılları bütçelerinde 
bulunan borçlar 1947 yılı gider bölümleri ar
tıklarından eski yıllar borçları bölümlerine Ma
liye Bakanlığınca aktarılacak ödeneklerde» öde
nir. 

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

MADDE 9. — 2 . VI. 1929 tarihli ve 1508 
sayılı Kanun gereğince amenajman ve ağaçlan
dırma işlerinde çalışacaklara verilecek günde
lik tazminat başmühendisler için (540), başmü
hendis yardımcıları için (450), mühendisler için 
(350) ve mühendis yardımcıları için (250) ku
ruştur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

İ1949 0 : 3 
MADDE 10. — Bağlı (A) işaretli cetvelin 

2 nci bölümünün 2 nc| maddesine konulan öde
nekten (23 400) lirasıl ile 27 nci bölümünün 1 
nci maddesine konulan) (215 100) lira taallûku
na -göre 1949 yılı Bütçe Kanunu ile İstanbul 
| Üniversitesinin 1949 y^lı Bütçe Kanununa bağlı 
(B) işaretli cetvele gejir ve aynı zamanda adı-
geçen kanuna bağlı (Al) işaretli cetvelin ilgili 
bölümlerine Maliye Bjakmılığınca ödenek kay-
dedilir. 

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

MADDE 11. — 8 .2! .1937 tarihli ve 3116 
sayılı Orman Kanununjım belirttiği hüküm ve 
şartlar gereğince orıjaafiların sınırlama işine 
1949 yılında da devamf olunur. 

ENVER KÖK (Sinob).— Arkadaşlarmi; vak
tinizi israf etmiyeceğiml Esasen beş dakikalık bir 
müddet, bu mevzuu k£fi derecede izaha imkân 
bırakmaktadır. Ormanların sınırlanması işinde, 
on seneden beri bir netice; alınmaması, hakikaten 
üzücüdür. Üzücü olan tarafı yalnız netice alın
madığı için bitirilmemejM değil, aynı zamanda 
yapılan işlerin, buz üzerinde yazılmış bir yazı 
gibi tatbikat sahasında jolup bitmesidir. 

Bilhassa, Karadeniz j bölgesinde, îğneada'dan 
ta Hopa'ya kadar uzutı bir saha içinde yapılan 
tahditlerin hiçbir vakit) mevkii tatbika konma-
masıdır. Burada bu işi hilem arkadaşlarım vardır. 
?Köylü ormanla öyle bir girift olmuştur ki onu 
kuvvetten başka hiçbir gey çıkaramaz. Bu tahdit
lerin sonu nereye varacaktır ? Onu sormak isti
yorum. Ben de bir meslek adamıyım. Bu defa in
tihap daireme gittiğim zaman bir köylü karşıma 
çıktı, gözleri fal taşı gibi açıktı. Tarlama kazık 
diktiler, ekip biçemiyefîeksin dediler dedi. Bu 
insanlara; başka bir geçjnvstemin etmeyince yapı
lacak bu işin hiçbir kıyıjıeti yoktur. Bunu burada 
kemali cesaretle söylerijn. = 

BAŞKAN — Başka | söz istiyen yoktur. Mad
deyi kabul edenler... Etimişrenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

MADDE 12. — Gic erf bölümlerinden yapıla-
bak harcamalara ilişkin formül bağlı (R) işaret
li cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Madde, hakkında söz istiyen.? 
Yok. Maddeyi kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. ! 
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MADDE 13. — Bu Kanun hükümleri 1 Ocak 

1949 tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen ? 

Yok. Maddeyi kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Bu Kanunu Maliye ve Tarım 
Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı ?.. Yok. Maddeyi kabul edenler... Kabul Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü açık oyunuza sunuyorum. 

D — Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi 

5. — Devlet i Demiryolları ve Limanları İş
letme Genel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe Kanunu 
tasarısı ve Bütçe, Komisyonu raporu (î/384) [1] 

6. — Devlet Denizyolları ve Limanları İşlet
me Genel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe Kanunu ta
sarısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/385) [2] 

7. — Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 
1949 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ile Devlet Hava
yolları Genel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe Kanunu 
tasarısına bağlı (A) ve (B) işaretli cetvellerde 
yapılması kararlaştırılan değişiklikler hakkında 
Başbaaknlık tezkeresi ve Bütçe Komisyonu rapo-
rv, (1/386, 3/322) [3] 

8. — Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Ge
nel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe Kanunu tasarısı 
ve Bütçe Komisyonu raporu (1/391) [4] 

BAŞKAN — Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi
nin müzakeresine başlıyoruz. Aynı zamanda Dev
let Demiryolları. Devlet Denizyolları, Devlet Ha
vayolları ve Posta, Telgraf ve Telefon katma 
bütçelerini de beraber konuşuyoruz. 

Buyurun, Demokrat Parti adına încealemdar-
oğlu. 

ALİ RİZA ÎNCEALEMDAROĞLU (Zongul
dak) — Muhterem arkadaşlar; 

Devlet Demiryollarının bugünkü çalışma sis
temi değiştirilmelidir. Zira mahiyeti itibariyle ik
tisadi bir müessese olduğu halde, gelen Hükümet

ti] 20 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
[2] 77 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
[3] 76 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır. 
[4] 21 sayılı basmayazı tutanağın sonundadır, 
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ler Devletin başka müesseseleri lehindeki karar-
lariyle, bu işletmeye bir türlü iktisadi istiklâlini 
verememişlerdin. 

Misalleı < 
Bâzı. resmî nakliyat sülüs ile yapılır. Ticari 

bir müessese olduğuna ve bütçesi ayrı bulunduğu
na göre neden istisnai bir tarifeye tâbi tutulmak
tadır?. 

Divriği'den nakledilen demir cevheri ve ma
denin krom nakliyatı tenzilâtlı tarifelere tabidir
ler. Yukarda arzedildiği gibi, iktisadi mahiyeti 
olan bu işletme iki, üç misale istinaden görülmek
tedir ki, kredi iktisadi mesaisinin aleyhine çalış
maktadır. Bu durum karşısında işletme, kazanç
larının mühim bir kısmını kaybetmektedir. 

Türkiye'de demiryolları sekiz ilâ dokuz 
bin kilometre arasında, olmasına rağmen son ta
dilât yapıldıktan sonra bile dokuz işletme mü
dürlüğü taksimatında çalışmaktadır. Buna mu
kabil Avrupa devletlerinde bu kadar kilometre 
ve nihayet iki işletme müdürlüğüne taksim edil
miş olmasına ve bu teşkilâtları bizde olduğu 
gibi Baş müfettişler, ve müfettişler ve birçok 
büro memurlarından müteşekkil değildir. 

Devlet Demiryolları bugünkü teşkilât itiba
riyle faal ve gayrifaal memurlardan terekküp 
etmektedir. İşletme tarzı yirmi dört saatlik bir 
mesaiye dayanmakta olduğundan bu müessese 
bilhassa faal memurla çalışmak zorundadır. 

Halbuki; son senelerde faal memura verilen 
ehemmiyet, onların yetiştirilmesi için gayret 
sarfı mütemadiyen azalmaktadır. Buna muka
bil büro memurları artmışı, diğerlerine nazaran 
daha mümtaz vaziyetler elde etmişlerdir. 

Nitekim bütün Avrupa devletlerinde işlet
meler büyük kilometreler dâhilinde kurulduğu 
halde bizde işletme adedinin bu kadar kısa ki 
lometreler içinde çalışması faal ve kalifiye me
mura verilen kıymetin ne derece olduğunu teba
rüz ettirmekle beraber, işletme Umum Müdür
lüğünün, iktsadi ve ileri görür bir vaziyette ça
lışmadığına bir delildir. 

Misal olarak : Doğrudan doğruya büro dai
releri olan hâsılat, muhasebe, zatişleri ve saire 
lüzumundan fazla memurla çalışmaktadır. Bun
ları eski tarihli rakamlarla mukayese etmek her 
vakit mümkündür. 

Memurların umumi durumu, göz önüne alı
nırsa, demiryollarının bütün meşakkatini çe
ken, bizim hepimizin rahat yatağımızda veya 
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kompartımanımızda seyahat ederken seyrettiği 
mıntakada vatandaşları mebde noktasından 
münteha noktasına kadar selâmetle götüren ve 
bunun için uyku bile nedir bilmiyen makine ve 
katar personeli maalesef yolda sarfettiği ener
jiyi bile kârşılıyacak bir parayı dahi alamamak
la beraber bir aile reisi olarak o aileyi yetiştir
mek türlü ihtiyaçlarını düşünmek, bu memleke
te gürbüz evlâtlar yetiştirmek mecburiyetinde 
olduklarını düşünmek lâzım değil midir? 

İsterseniz bu fedakâr memur ve işçilerin ma
lî durumlarını gözden geçirelim. Belki ayda el
lerine kilometre tazminatı dâhil olmak üzere 
îki yüz ilâ iki yüz elli lira para geçenleri var
dır. Fakat biliniz ki yukarda arzedilen bu sını
fın en fazla binde bir veya ikisini teşkil eder. 
Asıl ekseriyete gelince : Bunların aldıkları pa
ra bütün tazminatları dâhil olduğu halde; 60 
ilâ 100 lira arasında tehalüf etmektedir. îşte 
bu rakamlara göre bu insanlardan bizi selâmet
le getirmelerini, bir aile yetiştirmelerini ve ge
çindirmelerini bekliyebilir miyiz? 

Eski tarihlerde kendilerine vadedilen kilo
metre tazminatlarının artırılması elan lütfedil-
memiştir. 

Son zamanlarda vücuda gelen heyelan, 
ve ray, kırılma vakaları âmme hizmeti gö
ren demiryolu işletmesinin uzun zaman inkıta 
uğramasını intaç etti. Buna mukabil daha yeni 
olan tarihlerde yol servisi hat üzerinde çalışan 
birçok memurlarını tasarruf gayesiyle işten e> 
karttı. Bunların içinde muvakkat ve daimî iş
çiler vardı. Ve mutlak olarak bu işçilerin çıka
rılmasından hattın lüzumlu derecede kontrol 
edilmediği tabiîdir. Çünkü eski tarihlerde ve 
birçok Avrupa devletlerinde yol bakımı daha 
sık bekçi ve ekiplerle yapılmaktadır. 

Bizim hatlarımızm mütemadi kontrol altm*. 
da bulundurulduğunu duyuyoruz. Avrupa dev
letlerinin bâzılarında da hat kontrolünün dai
mî değil de zaman zaman yapıldığını biliyoruz. 
Fakat elemansızlık, kudretli şefler elinde bu-
lunmıyan bu işlerin ne gibi arızalar gösterdi
ğini her gün öğrenmek kabildir. 

Müessesenin müteharrik edevat, bakımından 
ne kadar sıhhatli olduğunu da arzediyoruz. Bu
gün şebekede bulunan vagon miktarının büyük 
bir kısmı arıza göstermiş ve tamir beklemektedir. 
Atelyeler bu vagonları tamire yetişemedikleri gi
bi birçok istasyonlar da serpinti halinde vagon-
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lar tamirat bekleı nettedirler. Arızalı vagon 
miktarının bin beş yiizjcivarmda olduğu malûm 
olması mevcut miktannjonda biri demektir. Bü
tün memleket ihtiyacın! karşılaımıya bile yetmi-
yen mevcut vagon mktfrı içinde bu kadar va
gonun âtıl durması iıas# bir iktisadi tesir doğu
racağını takdirlerine ırgjederiz 

Atelyelerdeki tornam tezgâhları 40 yaşından 
fazladır, randıman verememektedir Bütün bu 
aksaklıklar, hakiki işletjneciliği ne kadar batî, 
ne kadar âciz eller tjarşfmdam idare edilmekte 
öldulğunu göstermektedir 

Memleketin iş ve yolcu nakliyatındaki nok-
sanlaı bertaraf edecek teöbirleri vakti zamanında 
almamış olan işletme* »iyşr, devleti ve milleti çok 
mutazarrır etmişlerdir, i Bu gidiş nereye vara
caktır? | 

Ulaştırma işlerini taizim edememiş olan mü
esseseler batmaya malıklfcıdur Türk Milleti var
lığından bir parça ol^n jböyle mühim ve hayati 
müesseselerine verdiği naraların tamamen mah
volmasına tahammül sd#ıemektedir. 

Bu gibi gayritabiî çalışmalar, ekonomik bir 
ruh ve mefhumla kabili telif değildir. Zararları 
iktisadi, içtimai ve si^aü mânasiyle memleketin 
aleyhine olmaktadır. Bul işletmenin bünyesi has
tadır. Muhtacı tedav^di*1. Aksi halde tamamen 
mefluç kalabilir. 

Her vatandaş sevk ecfeceği malını vagonsuzluk 
yüzünden çürütürse, tüllü masraflar ihtiyarına 
mecbur kalırsa onları ı ijürlü kayıplarını acaba 
kim telâfi edebilir? 

Arkadaşlar; bunlajr yetmiyormuş gibi, Dev
let Demiryolalrı halkımı ihtiyacı çok sıkışık ve ıs-
trablı bir manzara arpecterken, Bakanlara ve iş
letme mensuplarına hususi vagonlar tahsis etme
si cidden üzücü ve nihayet verilmesi lâzımgelen 
bir mevzudur. 

Bunlar artık kale ıntmalıdır. Bu lükse son 
verilmesi zamanı gelmiş te hatta geçmiştir bile... 

Kömür durumu : 
Arkadaşlar; Zonguldak Kömür Havzası Dev

letin eline intikal etmişti?. Bugünkü çalışma tar
zı, lâvvarlarm gayrifennl cihazları modern maki-
nâlarla yerini değiştirmemiştir, diye mesulleri 
söylemektedir. G-ûya bulların yüzünden Devlet 
Demiryollarına verilen kömürlerin kül miktarı 
% 14, rutubeti ise % Ş olduğunu tesbit etmiş bu
lunuyoruz, Filhakika) demiryolları kendisine 
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verilen kömürün şartname dâhilinde olup olma- I 
diğını her defasında tetkik etmektedir. Fakat 
ayni bünyenin başka bîr müessesesi olan kömür 
işletmesi çok defa verdiği kömürler bu miktarı 
kat bekat aşmaktadır. İstihsali itibariyle ufacık 
bir istok bile yapamıyan kömür işletmesi mem
leketin esaslı ihtiyaçlarından bîri haline gel
miş bulunan kara elması olduğu gibi vermek ni
yetindedir. Tesisat itibariyle istihsalini ne ar-
tırabilmiş, ne de istihsal ettiğini temizleyip bü
tün teşkilâta vermek imkânını bulabilmiş, Zon
guldak Kömür İşletmeleri ulaştırma işlerini ak
satmış ve bundan mütevellit birçok trenlerin se
ferden kaldırılması mecburiyeti doğmuştur. Bu 
iş kabiliyetsizliği büyük bir âmme müessesesini 
arızaya uğratmakla kalmamış Devletin bütün sa
nayi sahasına da sirayet ettirmiştir. 

Bütün bu ıstıraplar içinde Demiryolu memur
larını alâkadar eden bir hususu da arzetmek is- I 
teriz. Meşakkat içinde çalışan Demiryolcularını 
vaziyetleri göz önüne alınarak Devlet baremin- I 
den bir derece üstün tutulmuşken gün begün bu 
baklan gitmiş ve nihayet Devlet bareminden 
bir derece aşağıya düşmüşlerdir ve tekaütlükleri 
de gayet tabiî olarak bu emsal üzerinden hesap
lanmaktadır, neden buna lüzum görülmüştür. 
Hangimiz burada bir demiryolcunun bir Devlet 
memurundan daha az ve daha rahat çalıştığını I 
iddia edebiliriz. Memurlara ikramiye dağıtılma
sını bir eseri teşvik olmak üzere kabul etmekle be
raber, istisna yaparak ve mütemadi dedikodu
ları bizlere kadar akseden gayriâdil taksimat ne 
kin daima büyüklere inhisar etmektedir? Bize 
intikal etmekte olan bu dedikodular bir gün acaba 
küçüklere veriliyor diye olacak mıdır? Bu ikiliği 
muhakkak ortadan kaldırmak lâzımdır. Eğer ik
ramiye bir yardım olarak da mütalâa edilse bu
nun daha ziyade maişet zorluğu çekenlere veril
mesi daha âdilâne olur. 

Arkadaşlar; yukarda, arzettiğimiz hususat 
Devlet Demiryollarının ne kadar plansızlık için
de çalıştığını göstermeye kâfidir. Vagonsuzluk-
tan şikâyet eden müessese vagonlarını tamir ede
memektedir. İktisadi şartlar ve işletme zihniyeti 
içinde yaşaması lâzımgelen bir işletme bütün 
bu kaidelerden uzaktadır. Nitekim yukarıdaki 
misallere ilâve olarak emniyet teşkilâtında bulu
nan hâmiline muharrer seyahat vesikalarını zik
redebiliriz. Vazifeten giden ve hüviyeti tesbit 
edilemiyen bu kartların çok defa kimlerin elinde | 
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bulunduğunu bizzat Demiryollarından öğrenmek 
kabildir; Eğer kartı taşıyanın hüviyeti tesbit 
edilemiyecekse onun para ile seyahat etmesi, elin
de polise mahsustur diye bir kart taşımasından 
daha gizli olamaz mı? Ne yolcusunu muntazam 
taşıyan, ne kontrolünü bir âmme müessesesine 
yaraşır şekilde yapabilen, ne bugünkü çalışma 
tarzı itibariyle tarifesi, düzeni göz önüne alına
rak tüccarı ve vatandaşı memnun edemiyen De
miryolları müessesesi bünyesi itibariyle hasta ol
duğu bir hakikattir. 

Arkadaşlar; yukarda Demiryolları İdaresinin 
daimî olarak Hükümetin elinde kendi bünyesinin 
aleyhine ve zararına olarak istikamet değiştir
diğini arzetmiştik. Seçim çevresine cazip görün-

, mek ve onların sempatisini güya kazanmak için 
teşkilâtın aleyhine seferler ihdas eden Bakanlar 
bu kararları ile Demiryolu çalışmalarını daima 
aksatmışlardır. Memleketin bu günkü şartlar 
içinde yol yükünün büyük bir kısmını üzerinde 
taşıyan İşletmenin memleketteki nakliyatı muva
zeneli olarak yapamamasına en büyük âmil ol
maktadır. Bir kısım bölgelerin bütün ihtiyaçları 
tatmin edildiği halde bir kısım bölgelerin günler
ce vagon beklemesi bâzı mmtakalara mütaaddit 
yolcu trenleri yapılmış olmasına rağmen bâzı 
mmtakalarm haftanın muayyen günlerinde yolcu 
trenleri işlemesi hep bunların tesiri altındadır. 
Demiryolu bîr âmme müessesesidir. Bütün mem
lekete en iyi şartlar içinde ve vatandaşa en uygun 
şekilde çalışması icabederken saatlerce gişeler 
önünde beklemek, kış günlerinde teshin edil
memiş odalarda oturmak bir âmme nıüeessesesinin 
çalışma tarzı mıdır? 

Yolcu ücretleri kâfi derecede ağır olmakla 
beraber bir de ayrıca yatmak için yataklı vagon
lara verilen ücret Türkiye'nin hiçbir otelinde 
alıhmıyan bir ücrete tâbi tutulması, Devlet De
miryollarının içinde sanki ayrı bir umum müdür
lük yaşadığını ifade etmektedir. Yapılan muka
velelerde bu ücretlerin birbirlerine ilâvesi, yol
cunun muayyen bir mmtakada acaba ne kadara 
seyahat ettiği hesap edilmemiş midir? Bahusus 
ki bu şirkete ödenen paralar daima memleketin 
dışına çıkmaktadır. Tasarruf etmek mecburiye
tinde bulunan bir millet yataklı ücreti en asga
riye bile indirilse, bundan dahi fedakârlık etmek 
mecburiyetindedir'. 

Memleket dâhilinde vücut bulabilecek bir şir
ket, memlekette yeni bir iş sahası açmış olacak ve 
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hem de dışarıya giden dövizlerimizin içerde 
masını temin etmiş olacaktır. Bunu bugü 
şartları itibariyle, Demiryolları İdaresi bile 
âlâ yapabilir. Yalnız Hükümetlerin müte: 
değişik siyasetleri, müesseseye bu fikri bile 
şünmeye imkân bırakmamıştır. 

Arkadaşlar; memleket için bir varlık, Titok 
iktisadiyatı için büyük bir unsur olan Demwj 
yollarının fedakâr ve feragatli çocuklar** elinj 
de yataklısı, yolcusu ve kara vagonu dâhil m\ 

.mak üzere, muazzam bir işletme olabilecek ife#n 
yakarda bildirilen sebeple? dolayısiyle, daisgnl 
olacak bucalamakta ve fedakâr Türk çocuklara] 
»nû ; gayretleri heba olmaktadır. | 

Bu memleketin feragatli, enerjik demir yolH 
cülarınm iyi ellerde çalışma imkân ve fırsatlal 
rmı görebilmelerini ve fedakârlıklarının karşaL 
lıklarınî neler doğurabileceklerini idrak etimi 
lefı, Demokrat Partinin gayesidir. 

H&rb senelerinde hiçbir şeyden yılınıyan Ve 
vazifelerini maddi menfaatlerden uzak olara» 
tam bir vatanperverlik heyecanı içerisinde yapj 
mış bulunan Deniir yolcularını huzurunuzda şükj 
ranla anmayı bir borç biliriz. 

Arkadaşlar, bu sene her nedense Ulaştırma 
Bakanlığı Bütçesinin görüşüldüğü şu anda bju 
Bakanlığa bağlı katma bütçeli Umum Müdür-J 
lüklerin de bütçeleri müzakere edilmektedir. 
Eğer yüksek müsaadeniz olursa Posta Telgrat 
ve Telefon ve Denizyolları idarelerine ait ten-
kitlerimizi yapacağız. Sayın Başkan, izin verir-
misinizf 

BAŞKAN — Buyurun. 
ALİ RIZA İNCEALEMDAROĞLU (Devam

la) — Sayın arkadaşlar, Posta Telgraf ve Tele
fon işlerimizin iyi ve düzenli işlemediğine her 
gün şahit olmaktayız. Gününde ve zamanında 
yerine gitmiyen, sizden sonra gelen telgrafların 
gecikmesinden kimse mesul tutulmamaktadır» 
Başında bulunanların rehaveti, lâkaydisi yü-
zünlen vatandaş her gün şikâyet etmekte, bun
ları asla dinliyen olmamaktadır. 

Posta memurlarının, bilhassa müvezzilerin 
elîm hali yürekler. a«şıdır..ö«çeji gündüzlü ça» 
lişmakta olmalarına rağmen aldıkları maaşlarla*^ 
geçinememektedirler. Telefon santrallerinin 
halkın işleriyle yakın ve ciddî alâkası yoktur. 
Konuşmalarda lâubalilik vardır. İstediğiniz za 
man konuşmak imkânına mâlik değilsiniz. Pos 

makta ve tamirleri! 
işte bilhassa muh; 
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ta gişelerinde saa&ejjîe bekliyorsunuz. Telgraf 
vo Telefon hatlarıniHjtesiratı havaiyeden bozul-

gi^ılerce gecikmektedir. Her 
itimizi tanzim edemezsek 

iş sahiplerinin vakiinte işlerini görmelerine im
kân kalır mı? j t 

Kadroları şişkim> jfolgun olmasına, masraf
larının çok bulunniaıl dolayısiyle bu teşkilâtın 
iyi ellerde olmamasından mütevellit aksaklıkla
rın giderilmesi iktffiaı|etmektedir. 

Posta Telgraf, îrejıfon işlerinin süratle yü-
rüyememesindeki mtjj)> tarafları bağlı olduğu 
Bakanlık iyice organze edememiştir. Yurdun 
her tarafında bütüa ijtt işlerle meşgul olan yer
lerin sabaha kadar | Satandasın isteğine amade 
olması lâzımgelirkekıjbucak ve ilçelerde günün 
muayyen saatlerinde^ sonra P. T. T. gişeleri 
kapanmakta, ertesi! gjpüne intizar olunmakta
dır. Yerlerini tadaöaj*ve teşbite lüzum görme
den, bunları genel müdürlük tesbit edebilir. 

İptidai tesislerlei jfoksanlarla bu önemli iş
lerimizin yürütülem|ej|§ş ojmasıdır ki, hepimizi 
üzmekte, memleketin ıgıuhabere teşkilâtı müte
essir olmaktadır. Iuğfr yabancı memleketler
de sabahın en geç «silerine kadar her cihazı 
açık olan memleketlterıjjı adedinin ne kadar çok 
olduğunu bütün arJfe ĵiaşlarım bilirler. Devlet 
milyonlarca lira taü 
lıkları gidermekle 
mesul adamları cidldi 

İtini verirken hu aksak-
cellef olan P. T. T. nin 
itsizlik, alâkasızlık yü

zünden vazifelerini }at$ yapamamaktadırlar. 
. Feragatle, büyük b|p enerjiyle mesaisine de

vam eden P. T. T. mjsn|uplarınm hususi durum-
lariyle müdürlük asla {alâkadar olmamaktadır. 
Askere giden memuı,la||, dönüşlerinde bu vazi
felerine almmamaktito^ar. Bu yüzden ne {tere
ce mağdur olduklar«$| yakinen görmekteyiz. 
Telgrak ve telefon muhabere memurlarının hu
dutsuz çalışmaları «en§i sıhhatlerini de unut
turacak bir durumdap^ Onların terfihine çalış
mak, az olan ücret Ve|pıaaşlarının artırılması 
cihetine giderken ehlyejt ve liyakati olmıyanla-
rın da tasfiyeleri ikttijj etmektedir. İltimaslı, 
hiçbir işe yaramıyanjkjjtroların tasfiyesi lâzım-

>n işlerinin, karaborsa 
ık- olanların hakkında 
jğmı sorarsanız alaeağı-

mlara vasıta olanların 
»ilinde neler irtikâp et-

dır. İstanbul'daki tfl 
satışlarının bunda öria; 
ne gibi bir işlem yapıl 
nız cevaplar menfidiıf. 
şahsi bir menfaat mujk 
tiklerini duymaktayız. 

>» 
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Birçok merkezlerdeki türlü aksaklıkların 

bugüne kadar giderilememiş olduğunu esefle 
görmekteyiz. İstanbul'un, Ankara'nın, İzmir'in 
ve diğer büyük illerimizin kadroları fazladır. 
Diğer yerlerimize memur bulunamamakta, kad
rosuzluk ve tahsisatsızlık ileri sürülerek nok
san işliyen yerlere tâyinler yapılmamaktadır. 
On beş sene evvel ve hattâ daha önceleri beş ki
şi ile idare edilen yerlerde halen memur adedi 
yüzlere baliğ olmuştur. Hastalar, zayıflar, işine 
devam edemiyenler maaşlarını 'almakta ve hiç
bir işe yaramadıkları halde fuzuli maaşlarını 
almaktadırlar. Yok, bunlar atılsın da yerlerine 
başkaları tâyin edilsin demek istemiyorum, bu
gün mevcut olan kadro fazladır ve yurdun her 
tarafına nakledilebilirler. İltimasları kuvvetli 
olanlar bir yolunu bulup büyük merkezlere gel
mektedirler. Beri tarafta az bir memur ile ça
lışanları düşünmek lâzımdır. 

Yurdun her traafmda tamir edilmemiş, ıs
lah olunmamış P. T. T. teşkilâtımızın iyi yürü
mediği yerleri genel müdürlük 25 yıldan beri 
bir türlü ıslah edememiştir. Altı nüfuslu bir P. 
T. T. memuru aldığı yüz elli lira ile nasıl geçi
nir diye kendisine bugüne kadar bir sual so-
rulmazsa, evde yatan hastasının ateşi 39 dere
cedeyken nasıl hizmet görebilir? Cebinde ilâç 
ve doktor parası olmıyan nice memurlar vardır 
ki, durumları cidden çok acıklıdır. 

Maişet gailesi, yorgunluk, ihmal devam et
tiği müddetçe bu insanların daha çok çalışma
ları, muvaffak olmaları tsavvur olunabilir mi? 
Ankara'da gecenin en geç saatlerinde telefon 
santralinin başında çalışan bayan bir memurun 
çocuğu, anası veya eşi hastayken, onu tedavi 
edecek maddi imkânsızlık içinde kıvranırken 
nasıl olurda bunlardan tam bir başarı bekliye-
biliriz. Türlü israf ve ihmal içinde iç yüzleri, 
mustarip hayatları daima böyle devam edemez, 
etmemelidir. Bu devletin en mühim bir mesele
si olarak ele alınmalıdır. 

Arkadaşlar; 
Bizi ve hattâ hepimizi müteessir etmesi lâ-

zımgelen diğer bir hususta, ıehirlerarası yap
tığımız konuşmaların gizli ve sihirli kulaklar 
tarafından dinlenmesi, konuştuklarınızın aynı 
muhit içinde dilden dile gezmesidir. Mahremi
yeti olsun veya olmasın Devlet tarafından ida
re edilen bir tesis ve teşkilâtın cemiyet bünye
mizi sarsacak, yıpratacak mahiyette olan bu ha-

2.1949 0 : 3 
lin giderilmesine çalışmak ilgililerin birinci va
zifesi olmalıdır. Bunu ancak başından geçmiş 
olanlar bilir, acısını duyanlar takdir eder. Sa
yın Genel Müdürlük bunu belki tekzibe kalkı
şacaktır, maalesef doğrudur arkadaşlar. 

Türk vatanının en karanlık, ümitsiz yılla
rında Andolu'daki millî mücadele kuvvetlerine 
İstanbul'dan ve sair yerlerden muhabere temin 
etmiş olan, kahraman, cesur ve fedakâr P. T. T. 
mensuplarını burada hürmetle anmayı kendime 
en mukaddes bir vazife sayarım. Onların içinde 
hâlâ mustarip, perişan olanların mevcut oldu
ğunu P. T. T. Genel Müdürlüğü pekâlâ bilir. 
Milletimiz bunların ihmal edilmelerine, sefalet 
çekmelerine asla tahammül edememektedir. O 
zamanları bilenlerimiz için bu hizmetlerin de
ğeri asla ölçülemiyecek kadar büyük ve tarihî
dir. Bodrumlarda sessiz yerlerde hayatları her 
an tehlike ve tehdit altında olan bu aziz Türk 
evlâtlarının ihtiyarlıklarında görecekleri mü
kâfat asla bu değildir. İşgal yıllarının fecaa
tini görenlerimiz pek iyi bilirler ki, bir haberin, 
bir telgrafın memleketin kuruluş yıllarında ne ka
dar geniş yeri olduğunu teslim etmede asla te
reddüt etmezler. 

P. T. T. teşkilâtının başında bulunan müdür
lerin salâhiyetleri mahduttur. Emrinde ve hiz
metinde çalışan kalifiye memurların durumunu 
ancak o bilir. 

Sicillerin mahremiyeti bir şey ifade etme
mekte olduğunu bilmekle beraber; insani hisle
rin merhametlerin kalemini işletenlerin vicdan
larında en büyük âmil olmaktadır ki, matlûp 
derecede bir neticeye bizi isal edememektedir. 

Devlet ve Hükümet olarak P. T. T. işlerinin 
ıslahı modern ruh ve imanla teçhiz edilebilme
si için fazla yorulmaya mahal yoktur. Vazifesi
ni müdrik, ihtisası ve cevheri olanları taltif et
mek, mağdur ve perişan olanları da düşünmek 
suretiyle bunları tam ve verimli hale getirmek 
daima mümkün olduğu kanaatini taşımaktayım. 

Mustarip insanların çalışması, muvaffak ol
ması hiçbir zaman mümkün değildir. Edebiyat
la, boç lâflarla vakit geçirmekten ziyade bunun 
nüspet ve rerîmlî işleri bir an önce yaratmakla 
kabil olacağını teslim etmekle elde edilmesi ka
bildir. 

Telefon abonelerine gelen fazla faturaların 
muhteviyatından kimse mesul tutulmuyor. Tas
hih için vâki müracaatlar asla nazara alınmı-
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yor. Teknik üniversiteden mezun olan mühen
disler bugün iş bulamamaktadırlar. 

1944 yılında İstanbul'da kurulmuş olan Posj-
ta ve Telgraf okulunda bugün 294 öğrenci var
dır. Usta okulundan mezun olanlar müsabaka 
ile bu okula kabul edilmekte ve üç yıl okuduk
tan sonra hizmete geçmektedirler. Okulun da
ha ciddî ve esaslı şartlara tâbi olması gerektir. 

Telefon görüşmelerinde asla mahremiyet 
yoktur. Bunu ifşa edenler hakkında Ceza Ka
nunundaki madde tatbik edilmemektedir. 

istanbul Telefon İdaresinin yıllık varidatı 
dört buçuk milyon lira olduğuna göre, halkın 
ihtiyacına asla cevap verememektedir. Mühim 
miktarda aldığı tahsisatlarla İstanbul Telefon 
Müdürlüğü halen telefon istiyenlere bir türlü 
tessiat yapıp telefondan fayda sağlıyamamak-
tadır. Türlü namlarla karaborsadan telefon te
darik edenler bu durumdan çok müştekidirler. 
Acaba daha kaç yıl beklemek lâzımdır ki İs
tanbul'daki vatandaşlar telefona kavuşabilsin-

. ler? 
Evvelce yabancı şirketten devir alman tele

fon müdürlüğü kadrosunda çalışan yüzlerce me
murun, bu şirket zamanındaki hizmetleri teka
ütlüklerine mahsup edilmiyormuş. Bu haksız
lık değil midir? Memurların ne günahı vardır; 
sosyal adalet bu mudur? Bunun da yeni tasarı
da nazarı dikkate alınması elzemdir. Telefon 
müdürlüğünde çalışanlar üç grupa ayrılmıştır: 
Ücretli, maaşlı. Bunlardan maksat nedir? 36 yıl 
hizmet etmiş olan bâzı memurlar haklı olarak 
endişe içinde kıvranıyorlar. 

Eski telefon şirketinden müdevver memur
lar hâlâ maaşa geçmemişlerdir. Bu sistem yalnız 
telefon işletmesinde caridir. Yıllık prim veril
miyor. Santral memurları zavallı bayanların, 
eski şirket zamanında esbabı istirahatleri temin 
edilirmiş? Bugün bu fedakâr memurlar ihmal 
çdilmiş durumdadır. 

Telefon idaresi beşeri tahammülün fevkin
de olan, her gün elektrik ziyasının asap üzerin
de husule getirdiği yorgunluğu izale edecek 
her lüzumu nazarı dikkate almalıdır. 

1930 yılında Posta İdaresinin 7 liralık asli 
maaşlı müvezzileri 1942 senesinde 12 liraya çı
karılmış ve nihayet 1943 senesinin ikinci ayın
da ek olarak 4598 sayılı Kanuna istinaden 12 
liralık kadroları lâğvedilerek 15 lira maaşı 
asliye bilûmum müvezziler terfi ettirilmiştir. 

yılmdaja 

mmtakal; irifedaki 

lemurl 

bu 
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Bugün 1943 

sene olduğu halde h 
taaddit müracaatlar: 
bu mağdurlarımız 

çektir. 4337 sayılı P. 
(D) fıkrasına göre 
ni ikmal etmekte ise 
nulduğu alâkalılara 
yılı Kanuna istinadeja 
terfie müstahak oldi : 

vezziler Barem dâhi! 
rından asli maaşları 
tir. 

Kışın soğuğund 
sokaklarda 
telgraflarını dağıtan 
lışan telefon m 
olacak? Aldıkları m^ı 
larma doktor ve 
18 - 21 yıldan beri 
yaşamak imkânını 
tandaşlara acımamak 

Müvezzilerin yun 
ve tahvillerinde zat] 
nısfı verilmekte ve 
rafı asla 
sobasını ve kilimini 
koşanların ıstırabı v« 

Arkadaşlar, bu f< 
nın durumunu Genel 
suretle ele almaya m 
ta, bitkin, yüzlerce 
sidir. 

Arkadaşlarım; 
Kanununun tadiline 
15 nci maddesine Ma 
ki veznedar ve 
met muhafızlarına a 
zamların % 15 inden 
tazminatı verileceği 

Tekelde ve diğer 
Teşkilât Kanunu ile 
ler mevcut olduğunda 
nedarlara kasa tazmi 
ği halde Teşkilât 
olmadığından Posta r. 
nedar ve kasiyerlere 
rilmemekte olduğunu 
Bu mütevazı ve feris 
veznedanlarşaın bu hı 

1949 yılma kadar 6 
jrjz terfi ettirilmiyen, mü-
fjjj&zarı dikkate almmıyan 

4a|§ı ne kadar intizar ede-
Tf T. Teşkilât Kanununun 
l^ır müvezzi terfi süresi-
dj^bu terfilerin sıraya ko-
bitdirilmektedir. 4337 sa-

|her memur üç yılda bit 
|na göre bu zavallı mü-

raf e müstahdem oldukla* 
b|r türlü yükseltilmemiş-

verilmemekı ;edlr 

# 0 9 -

yağmurlu ve çamurlu 
i yerlere mektup ve 

ğjseenin her saatinde ça
mın bu elîm hali ne 

geçinemiyen, hasta-
âğğ temin edemiyenlerin 

{jîin aldıkları 108 lira ile 
ıyan bu fedakâr va-

«Pplen gelmiyor. 
.uf" başka yerlerine nakil 

harcırahlarının ancak 
4U<8§erine ise yolluk mas-

Yatağını, yorganını, 
sjat|rak memuriyeti . basma 

âyeti büyüktür. 
(ââcâr memleket evlâtları-
Mjidürlük ehemmiyetle ve 

deŞİJİir olmalıdır.. Yoksa has-
riıeBJBurun hali yürekler acı-

UfaİJye Vekâleti Teşkilât 
aüf 4910 sayılı Kaımnun 
iyjjş Vekâleti kuruluşunda-

vezn^dfjf yardımcıları ile kıy-
ı|jı tutarı ile olağanüstü 
2Ş ine kadar aylık kasa 

mıp|Rrrahtır. 
Bİkanlıklar, müesseseler 

. Jrana mütenazır hüküm-
n Jbütün kasadar ve vez-

namı ile para verildi-
kan a s r ı n d a hüküm mevcut 

'ejfrraf İdaresindeki vez-
Mijfle bir tazminatın ve-
telbit etmiş bulunuyoruz. 

kâr posta ve telgraf 
m mahrum edilmesi 

•3*ı 

de» 
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caiz olmıyacağından Teşkilât Kanununa buna I 
mütedair bir hüküm vaz'ı hakkında Bakanlığın 
ne düşündüğünü de öğrenmek istiyoruz. 

Arkadaşlar, sizleri sıktığımı anlıyorum, (De
vam sesleri) 

Şimdi de Devlet Denizyolları 1949 Bütçesi 
hakkında konuşacağım. 

Çok Muhterem arkadaşlar; 
Her yıl millet kürsüsünden, bütçelerin müza

keresinde,, bizler tenkit eder, kötü taraflarına do
kunuruz. Maalesef tecrübe ve müşahedelerimiz 
göstermiştir ki, bu tenkitler zabıtlarda kalmış, il
gili Bakanlık ve Genel müdürlüklerce asla nazarı 
dikkate alınmamıştır. 

Bu itibarla Türk deniz ticaretini, yıpratan, 
gerileten saik ve âmillerin mahiyeti üzerinde bu j 
yıl da durmak, karanlık taraflarını aydınlatmak 
maksadiyle yüksek huzurunuza gelmiş bulunu
yoruz. 

1. «Türk armatörlerini» v6 dolayısiyle Türk 
denizciliğini halen içinde bulunduğu kötü du
ruma sürükliyen sebeplerin anlaşılması için esas
lı mevzua girmeden, evvelâ Türk denizciliğinin 
yakın geçmişinden kısaca bahsetmeyi gerekli gör
dük. 

Saltanat devrinde (Idarei Mahsusa) adını ta
şıyan müessese, Meşrutiyet devrine intikal ettiği 
zaman, elinde irili ufaklı kırk parçaya yakın 
posta ve yolcu vapuru vardı. 

Ayrıca Mülga Bahriye Nezaretinin elinde bu
lunan askerî nakliyata mahsus ve oldukça büyük 
tonajda «Tirimüjgân», Bezmialem, izmir, Halep, 
Şam, Kosova, Esericedit vapurları da vakit vakit 
Idarei Mahsusanın seferlerine iştirak ederek de
niz nakliyatımızı takviye etmekte idi. 

2. Meşrutiyetin ilânından bir müddet son
ra Idarei Mahsusa Seyri - Sefain adını alarak 
Mülga Harbiye Nezaretine bağlandı, G-ülcemal, 
Akdeniz, Karadeniz, Bahriahmer, Nilüfer, Biga 
vapurları satın alınıp mevcut gemi kadrosuna 
ilâve edildi. Keza bu sıralarda Mülga Donanma 
Cemiyeti tarafından satın alınan Reşitpaşa, 
Mitahatpaşa ve Giresun vapurları da Seyri Se
fain idaresine devredildi. 

3. Bu arada Hilâl Vapur İdaresi, Adalar 
Vapur tdaresi Erkek, Gümüşyan vapur idareleri 
gibi mütaaddit hususi posta yolcu vapurculuğu 
idareleri kurulmuş ve vapurlarının sayısı bir dü-
züneyi bulmuştur. Bunlardan başka Hecin, Ha- I 
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nife, Keşkül, İttihat adlarında bâzı yoleu vapur
larımız ve ta saltanat devrinde tedarik edilmiş 
Konya, Ankara, Abdülkadir gibi şileplerimiz de 
mevcuttu. Balkan Harbinde müsadere edilip ve 
yeni adları (Gülnihal, Yeşihrmak, Seyhun, Cey
hun) a tebdil edilen yolcu ve yük vapurları da 
Seyri Sefain kadrosuna katılmıştır. 

4, İşte Umumi Harb gelip çattığı zaman 
Türk Ticaret Filosu, aşağı yukarı bunlardan mü
rekkepti. Yalnız Karadeniz adındaki posta vapu
ru hariçte idi. Bu gemilerin bir kısmı mezkûr 
harbte gaip edilmişti. 

Birinci Umumi Harbin mütarekesinde, bâzı 
Türk müteşebbisler, şuradan buradan tedarik et
tikleri ufak çapta gemilerle posta vapurculuğuna 
başlamışlardı. O sırada yabancıların kendilerince 
düşman saydıkları Türk'lere gemi satması yasak 
edilmiş olduğundan, sahipleri Türk olan bu gemi
lerin birçoğu yabancı bayrak altında çalışmakta 
idi. 

Bu hal, Türk Milletinin denizciliğe ne kadar 
hevesli olduğunu, tarihi boyunca bütün dünya 
denizlerinde bayrağım dalgalandırmış bir mil
letin çocukları olduklarını daima göstermişler
dir. 

Türk müteşebbisler, gemi sahibi olmak için, 
zamanın şartlarının icabı olarak muvazaalı mua
melelere girişmekten, nakdî fedakârlıktan çekin
memişlerdir. Hattâ gemilerinin ellerinden alın
ması tehlikesini bile göze almışlardır. Lozan Mu
ahedesiyle kabotaj hakkının Türklere geçmesi 
üzerine bu müteşebbislere başkaları da katıldı. 
Bu suretle Türk denizciliğinin temelleri de atıl
dı. Kısa bir zaman içinde Türk armatörleri, iri
li ufaklı 40 dan fazla yolcu vaporu tedarik ede
rek sahilerimizde çalıştırmaya başlamışlar, bir 
taraftan da şilepçiliğe el atmışlardı. 

5. Seyrisefain İdaresi de Karadeniz, Anka
ra, İzmir, Ege, Konya, Anafarta, Çanakkale, İne
bolu, Mersin, Antalya, Marmara, Kocaeli vapur
larını satın aldı. Gerek Seyrisefain, İdaresinin, 
gerek armatörlerin ellerindeki posta vaporlarmuı 
çoğalması, hem sefer sayısının artmasına) ve hem 
de yolcu ve yük navlunlarının inmesine sebep 
olduğundan artık her yolcu istediği gün, istediği 
yere gitmek ve tüccar da dilediği eşyayı arzu et
tiği anda bir yerden öteki • yere nakletmek im
kânına kavuşmuştu. Posta vapuru bolluğu
nun intaç ettiği ucuz navlun, fazla se
fer, memleketin genel ekonomisine büyük fay-
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dalar sağlamıştır. Halkımızın bundan ne ka
dar ferahlık duyduğunu yakînen hepimiz bil
mekteyiz. Normal kazançlariyle ellerinde top
lanan paralarla, memleketimiz armatörlerine (Şi
lepçiliğe) tahsis edilmek üzere yüz yirmi bin ton,-
luk gemi satmalmak imkânını vemek maksadiyle 
Hükümetçe bir program yapılmıştı. Nisan 1946 
da muhtelif Bakanlıklar, Merkez, Ziraat, iş, Ti
caret Bankası ve armatörlerin mümessillerinin 
iştirakiyle ticaret filomuzun gerçekleştirilmesi 
için gereken tedbirleri kararlaştırmak maksadiy
le Ankara'da Ulaştırma Bakanlığında bir ko
misyon teşkil edilmişti. Bu komisyon birçok ceh 
seler akdetmiş ve millî Bankaların uzun vadeli 
ve az faizli « Finansman :» işlerine girmelerine 
ne vaziyet ne de « Statüleri » müsait olmadığını 
bildirdikleri için bu işin ancak Hükümet kana-
liyle yapılması mümkün olabileceği neticesine 
varılmıştı. Bu iş için bir (Kredi - Maritim) ya
ni bir Denizbank kurulması da teklif edilmişti. 

Komisyonun mesaisi bu suretle nihayete er
mişti. Recep Peker Hükümetinin iktidara geç
mesi üzerine bu mesele bir kenara bırakıldı. An
cak bir hayli zaman geçtikten sonra yeniden top
lantılar yapılıyor, hiçbir netice elde edilemi-* 
yordu. 1 

Bu esnada Amerika Hükümeti fevkalâde 
şartlarla harb esnasında inşa edilmiş fazlasını 
satışa çıkarmıştır. Bilhassa ödenek için 20 senelik 
bir müddet veriliyordu. Amerika Hükümeti bu 
iş için gemi alacak memleketler tebaasından ken
di Hükümetlerinin garantisini talep ediyordu. 

İngiltere, Fransa, İtalya, Yunanistan, Nor
veç ve diğer birçok Amerikan müttefik ve 
dost hükümetleri tebaalarının gemi alabilmeleri 
için bu garantiyi verdiler. Gemi bedelinin % 
25 i peşin ödeneğine göre Hükümetimize bakiye
nin garantisine mukabil gemiler ipotek edile
cekti. Hükümet de bu garantiyi verebilmesi 
için, gereken salâhiyeti istemeyi vadetmiş ise de 
hiçbir suretle bu işi intaç etmemiştir. Diğet 
memleket armatörleri ticaret filolarını yenile
mek fırsatından istifade ederek: 

İngilizler 218 gemi 
İtalyanlar 119 . » 
Yunanlılar 108 » 
Norveçliler 105 » 
Fransızlar 98 » 
Holândalılar 81 gemi 

satmalmaya muvaffak olmuşlar ve şimdiye kft-
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dar denizcilik âlemin ieigörülmemiş büyük fır
satı kaçırmadılar. 

Türk Hükümeti cie denizyolları için yukar-
daki şartlar dairesinle İ7 - 8 gemi satmalmışsa 
da hususi armatörlere bcgrle bir imkân vermemek 
suretiyle memleketin * birçok gemilerden mah
rum kalmasına sebetiyft vermiştir. 1947 yaz 
aylarında Amerika Baöriye Komisyonunun bir 
delegesi istanbul'a g;eWrek Türk armatörlerini 
ziyaretle bu fırsattan île için istifade etmedik
lerini arzetmiştir. HİLkijanet garantisinin temini 
için uğraştıkları cevıbçıı alınca Amerikan de
legesi Ankara'ya gidip Ulaştırma Bakanı Şükrü 
Koçak'la görüşmüş ve Meclis açılınca bu cihetin 
temin edileceği cev^bıinı almıştı. Aylar geç
tiği halde Meclisten Jkaıtun çıkarılmadığı ve bu 
suretle vâdesi şubat 1948 de hitama eren «Ame
rika» kanunundan istifade etmek imkânı kal
madı. ) 

Bu münasebetle t â z | noktalar üzerinde dur
mak faydalı olur. Amerikan kanunu ilân edilir 
edilmez, Yunanlılar aâed itibariyle Amerikan 
Hükümetinin vermece joaütemayil olmadığı nis
petlerde gemi istemişlerdi. 

işte bunu temin «stnjek için Yunan Münaka
lât Bakanı bizzat Ameığka'ya giderek bir hayli 
zaman orada kalmış veldevamlı çalışmakla iste
nilen neticeyi elde eimisine mukabil biz de bu 
işte tamamen menfi birf vaziyet almışızdır. Bu 
işin çok cazip olduğAnJL gösteren bâzı «Detay
ları» tebarüz ettirme's ferinde olur. 

1. — Amerika Hiikftmeti bu gemileri harb-
den evvelki aynı g€ mit kıymetinin yarısına sa
tıyordu. 

2. — Tediye % 25H peşin, bakiye %. 3 ü 
faiz ile yirmi senede. 

3. — 10 bin tonluk <iLiberti» gemilerinin be
deli yüz ellibin peşir. v | bakiye dört yüz elli 
bin yirmi senede öde:ınnpk üzere, 1947 senesinde 
vapur navlunları peşine)}! ödenecek yüz elli bini 
birkaç ay içinde itfa etjıek imkânını veriyordu. 
Bu gemileri alanlar he|aen kiraya vermek tek
lifleri karşısında bul'iniyorlardı. Bu vaziyete 
göre gemiler % 3 faklj yirmi senede ödenmek 
üzere yalnız dört yüi; bine mal olacaktır. Yani 
senede yirmi bine ki, b|ı miktar yaşlı bir gemi 
için tabiî olan senelik tamir masrafı demektir. 
İşte Türk armatörlerinüı ve dolayısiyle Türk 
millî ekonomisinin nah tum bırakıldığı dünya 
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ticareti bahriye tarihinde kaçırılan en büyük j 
gelişme fırsatı idi. 

Bu gemilerin bugünkü kıymeti navlun fiyat
ları düşmüş olduğu halde yedi ilâ sekiz milyon 
dolar arasındadır. 

Arkadaşlar; yukardan beri izah ettiğimiz 
veçhile bugüne kadar gelip geçmiş olan Hükü
metlerin bu azîm hataları yüzünden memleketi
miz neler kaybetmiştir. 

Ellerindeki paralariyle, hiçbir surette ken
di işlerini ve gemilerini almak, işletmek hususun
da bir müzaherete mazhar olmıyan Türk deniz
cilerinin bu hal karşısında duydukları acı ne 
büyüktür. 

Deniz ticareti ve postacılığımız, yukarda da 
arz ve izah ettiğimiz gibi, kurulduğu günden 
beri bâzı imtiyaz ve muafiyetlere mazhar olan, 
kimseye on para kâr dağıtmıyan, mütemadiyen 
Devlet Hazinesine de vergi ödemiyen, bir türlü 
kazanç elde edemîyen, ortalama her 15 - 20 yıl
da Devletten aldığı milyonlarla gemi kadrosunu 
binnetice sermayesini yenileyen, %eza her sene 
Hazineden milyonlarla liralık yardım gören Sey-
risefain İdaresi, malî bakımdan zor duruma dü
şerek 1931 .- 1932 yılında Hükümete müracaatla, 
bir tahriratında hulasaten (armatörlerin rekabeti 
yüzünden) aylık ödeyemiyecek, gemilerin za
ruri tamirlerini dahi yapamıyacak bir hale gel
miş olan İşletmenin şu elîm hali ne kadar da yü
rekler sızlatıcıdır? Bundan kurtulmak'için de 
bakınız İşletme Genel Müdürlüğü şunları da ilâ
ve etmektedir : Bu halden kurtulmak için Tür
kiye sularında posta, yolcu vapurculuğu inhisarı
mın Devlet tarafından kendilerine verilmesini İş
letme istemiştir. Filhakika bu sıralarda yaprak 
tütün bir tonu iki, üç fındık, tonu bir lira ile bir 
buçuk lira arasında idi. Nakliyedeki bu asgari 
bedel kendilerini mutazarrır etmekteydi. Fakat 
Seyrisefain İdaresinin zarar iddiası karşısında 
Armatörler Maliye şubelerine ödedikleri Kazanç 

Vergisini ödemekle ne derece sağlam ve muvaf
fak bir işletme yaptıklarını ispat etmişlerdir. 

Tüccar, armatörlerden her bakımdan gördüğü 
türlü kolaylıklar yüzünden, Seyrisefain İdaresine 
malını vermiyor ve tercihan hususi gemilere yük
lemekte menfaat görüyordu. Bunun hikmeti, 
tüccarın malını iyi muhafaza etmij'-en, gelişi gü
zel ambarlarına atan malı yırtılan dökülen, 
zıyaa uğrayan vatandaşların şikâyetleri bunda 
baş âmil olmakta îdi. Tüccar gemilerinde ise va-
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tandaşlar mallarının iyi korunduğunu, nasıl 
teslim etmişse vardıkları limanlarda da sağlam 
olarak noksansız tahliyelerinden sonra mallarını 
depolarına sevkediyorlardı. Devletçilik zihniyeti, 
bu işlerin içinde vazife almış olanları hiçbir za
man hakiki alâka ve dikkatlerini bu mevzular üze
rine çekmemekte, daimî olarak geri bir zihni
yetle hususi teşebbüs erbabını baltalamak için 
ellerindeki gemileri almaya gayret göstermekte 
devam ediyordu. 

Kanunun bahşettiği hak ve imtiyazlardan 
faydalanan Devlet Denizyolları İşletme İdaresi, 
ehliyetsiz ellerin şuursuz, bilgisizlikleri yüzün
den bugüne kadar hâlâ zarar etmekte, bunun 
için ele yuvarlanmaktadır. Bu zararlar ise Dev
lete ağır gelmekte, binnetice millet bu ağırlığın 
altında ezilmektedir. 

Arkadaşlar; Denizyollarının beş yıl içindeki 
kazanç durumuna bir göz atalım: 

1942 yılında 2 804 384 lira 63 kuruş; 
1943 
1944 
1945 
1946 

» 
» 
» 
» 

7 035 645 
2 940 464 
2 919 517 
2 717 956 

* 17 
» 34 
» 02 
» 72 

» 
» 
» 
» 

18 513 066 » 92 » 
Elinde her imkân, inhisar ve imtiyaz bulunan 

muazzam Devlet Denizyolları beş yıl içinde 18 
milyon 518 bin 66 lira bir gelir temin etmiş bu
lunmaktadır. Devlete vergi vermek lâzımgelse 
idi bunun maktuiyetine tâbi tutulmasını bir an 
düşünmek vergi olarak üç misli vermesi iktiza 
ederdi. Devletin bundan ne kazanmış olduğunu 
yüksek takdirlerinize bırakıyoruz. 

Yolcu ve yük nakliyatını elinde tutan bu İş
letmenin beş yıllık gelir miktarını bilmem nasıl 
bir hakikatin ifadesi olarak kabul edebiliriz? 

Yurt içinde : Karadeniz, Marmara, Ege ve 
Güney Akdeniz olmak üzere dört bölgede 73 iske
le arasında yolcu ve yük işlerimizi yapan İşitme
nin bundan başka da yük dışında: Doğu Akdeniz-
de 5 ve Batı Akdenizde 4 olmak üzere 9 iskele 
arasında muntazam yolcu seferleri yapmış oldu
ğunu tetkik ve hesap edecek olursak bundan 
Başka, şehir hatları olarak 56, İzmir körfezin
de 12 ve İzmit körfezinde 6 olmak üzere 74, 
İskele, Van gölünde 9 iskele arasında yük ve 
yolcu nakliyatı, Şilepçilik yurt içi ve yurt dı
şı olarak iş durumuna göre çalışmaktadır. 

Bunlardan başka, İstanbul, İzmir, Trabzon 

- W5 
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limanlarında yükleme, boşaltma, rıhtım hizmet
leri, su verme, ambar ve ardiye hizmetleri, kılâi 
vuzluk, romörkörcülük, fener, can ve gemi kurf 
tarma hizmetleri, gemi tamir işleri, gemi işletj-
meeiliği olmak üzere bunlara zamimeten Hali§ 
Fabrika ve Havuzları, Istinye dok ve fabrika* 
lan gibi en mühim gelir kaynakları Devlet De* 
nizyolları ve Limanları Genel Müdürlüğünüm 
elindedir. 

Arkadaşlar; yalnız bu bölümdeki havuzlar 
ve fabrikalar Devlete en verimli, en müsait kâr 
getiren başlıca müesseseler olmak gerekirdi; 
Komşu memleketlerin bizim gibi modern tesislij 
müsait havuzları yoktur. Elindeki bu kadar ge
niş işlerden beş yılda elde edilen kârların bin* 
netice ne kadar az ve ne noksan olduğunu açıt
ça ve acıyla görmüş oluruz. 

Devletin her yıl verdiği milyonlar, bu işlet
meye verilen milyonlarca liralık Hazine bono*: 
lan da hesaba katılırsa, Devletin katlandığı,; 
milletimizin çektiği yük çok ağır rakamlara 
dayanmakta, bu yüzden Devlet Hazinesi daimi 
sıkıntı içinde kıvranmaktadır. Bütçe tasarısına 
göre kılavuzluk ve romörkörcülük 290 bin lira 
gemi kurtarma 365 bin lira, fenerler 400 bin li-
r^t, iskeleler 150 bin, fabrika ve havuzlar, Atel-
yelerden 700 bin lira, diğer rakamları almadan; 
en esaslı gelir kaynağı telâkki edebileceğimiz' 
münferit kaynaklar bu işletmenin kalifiye ol- • 
mıy&n insanların elinde nasıl işlediğini bütün [ 

açıklığıyla göstermektedir. 
Vaktiyle armatörlük etmiş bir arkadaşınız 

sıfatiyle arzetmek isterim ki ; bu gibi hizmetler 
çok mühimdir. Bunlar Devlet Denizyollarının! 
en mühim gelir kaynağıdır. Bunu istidraden arz 
etmek istedim. İstanbul şehir hatları 8 500 000 
lira olduğuna göre bunun daha çok olmasına dahi 
asla bir gayret sarfedilmemiştir. Şehir hatların
da gelip giden vatandaşların çektikleri türli'ı 
sıkıntıları da ilâve edecek olursak hiç de memnu
niyet verici olmodığı nazara çarpar. 

Devlet, Karadeniz ve Akdeniz sahillerimizdeki 
birçok limanlarımızı yapmamıştır. Bu yüzden 
her yıl fırtınalardan birçok gemilerimiz batmak
tadır. Her yıl söylendiği halde küçük (Kefken); 
adasındaki bir sığmak limanı dahi hâlâ yapıla
mamıştır. 

Burada şunu arzedeyim ki, bu iş vakaa Bayın
dırlık bütçesine aittir, ama Ulaştırma tarafından 
da ihmal edilmektedir. Deniz yollarına ait taşıt-
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hep biliyoruz. Sayın 
ler, bendeniz de gemi 

larm ve diğer taşıtla] 'intkendilerini korumak için 
Kefken'e iltica ettiklers| zaman nasıl battıklarını 

Hjjdm arkadaşımız da bilir-
;ci$k yaptığım için gayet 

iyi bilirim, burası çakfgemi yemiştir, burada 
büyük bir serveti milli heder olmuştur. Sayın 
Şükür Okan da gayet î|?i bilirler, kendilerinden 
de ricada bulunmuştuk^ orada ne telgraf ne de 
telefon vardır. Üçyü z \jıetre kadar bir yer var
dır ki Gülcemal vapurıl çimento ile doldurulup 
batırılsa batı karayel 3 îfarşı emniyetli bir melce 
olur, binlerce gemi oıa<I| bir tahassungâh bulur. 

Binaenaleyh küçült îfterakibin iltica ettiği bu 
az parayla yapılır bir ftdacığımızm yapılmamış 
olmasından denizciler inîjz çok zarar görmekte 
olduklarından şikâyetle*! büyüktür. 

Bütün mukadderatın! denizlerin hırçın dalga
larına tevdi ederek hây^t mücadelesi içinde yıp
ranan fedakâr denizeileiŞmizin, her savaşta yap
tıkları hizmetleri şükranla anmamız bir vicdan 
borcudur. Onların ihmali edilmiş olması, bir gün 
biie himayesinden mal^rxftn kaldığı yılların zarar
larını millet mütemadiyfn ıstıraplar içinde çek
mekte, bu yüzden nicş yjıvalar yıkılmaktadır. 

Türk denizcilerini lınîjhtelif eşya yüklemekten 
ve taşımaktan meneden fcanun maddesini arzedi-
yoruz : 4 ' 

Madde 3. — Navlun4 mukavelesine merbut 
olmak şartiyle veya maÜpıasız gemilerle Türk 
limanları arasında yapg|an alelûmum tek cins 
eşya nakliyatı ile istanbul limanı hariç olmak 
üzere münhasıran iki Tüfk limanı arasında yapı
lan her cins yük ve huyMftn nakliyatı ve en çok 
üç Türk limanından hirjveya iki Türk limanına 
yapılan âzami üç cins efjjfa ve hayvan nakliyatı, 
şilepçilik sayılır. ; | 

Denizyolları işletmş Hjıanunuımn bu maddesi-
imjkânı kalmamış olduğun-
im|ze daha çok geniş im

kân sağlaması durumu fkarşısında bulunuyor. 
Bu suretle hareket me:nl|ket iktisadiyatına daha 
uygun olacağı ve deniîeijlk sahasında da hususi 
teşebbüs ve sermayeye la$a müsait imkânlar bah
şedeceği muhakkaktır. | 

Arkadaşlar, memle kafimizde fertlerin husu
si teşebbüsleri ile yapajftıyacak işleri yapmak 
programımızda ımalûradi|r. Hususi teşebbüs er
babının yapabileceği ;a^t işlerine yer vermek 
memleket iktisadiyatı ieJSı hayırlıdır. 

nin bugün artık tatbik 
dan tadili ve şilepçili 

93B 
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Deniz filoları artan ve dünyanın her köşe | 

ve sularına seferler yapan diğer milletlerin fer
dî sermayenin inkişafına hadim işleri daima ve
rimli olmuştur. Deniz ticareti refah seviyelerini 
ve döviz kaynaklarını her yıl takviye etmekte 
baş âmil olmaktadır. 

Denizyollarının varidatı her yıl artması lâ
zım gelirken bizde bir tedenni görülmektedir. 
Rakipsiz bir müessese gelirlerini kasasında mu
hafaza etmesi, kendi menfaatine uygun işlere 
bağlaması iktiza ederken, mütevali zarar .te
lâkki edeceğimiz israflar içinde kıvranıp Dev
let Hazinesine barolmaktadır. Daha doğrusu 
kendi yağı ile kavrulması lâzımken işletme bu 
gayeden daima uzak kalmıştır. 

Arkadaşlar, ellerinden ekmekleri, işleri alı
nan deniz işleriyle meşgul vatandaşların âtıl 
kalması, memleketin en verimli yıllarında heba 
olup gitmiş, (bu yüzden memleket ekonomisi in
kişaf edememiş mütevali mataların ve bilgisiz
liklerin kurbanı olarak malî hayatımız buhran
lar geçirmiştir. 

Devlet Denizyollarının kendi gemilerine!? 
yaktığı kömürleri dahi zavallı armatörlerin ge
mileriyle taşımak zorunda kalan bu işletmenin 
artık ne derece bu deniz işlerimizi yürütebildi
ğini, bu 'bocalamaların Devlete" tahmil ettiği 
maddi ve mânevi zorlukları takdirinize sunuyo
ruz. 

Memleketin posta işlerini ve şilepçilik işle
rini lâyıkiyle düzenliyememiş olan Devlet De
nizyolları İdaresinin aczini görmemek mümkün 
değildir. Posta gemilerinde seyahat edenleri
miz görmüşlerdir ki, yağmurlu, karlı ve soğuk 
havalarda güvertede giden zavallı vatandaşla
rımızın üzerlerini dahi brandalarını örtmek, on
ları korumak, düşünmek bu işletmenin ihmal 
edemiyeceği işlerden ve hattâ vazifelerden biri
si iken, 'hayvanlarla 'beraber yolculuk etmenin, 
bar arada kokular içinde seyahatin fecaatini 
ancak bunları gören ve beraber gidenlerden 
başka acısını 'bilen yoktur. Milletin parasiyle 
kurulmuş olan işletmelerin başında bulunanla
rın bu gibi 'basit telâkki edebileceğimiz işlerden 
başka bilet almak için acentalarm önünde bek-
lîyen binlerce vatandaşın elîm halini de 
ilâve etmek isteriz. Mütemadiyen ih
mallerin verdiği iç sızı vatandaşları bu 
müesseseden nefret ettirmiştir. Gayrimıın-
tazam servislerin temadisini göremiyen 
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bir İşMme Genel Müdürü kendi bilgi ve ihti
sası olmıyan mesul bir makama getirilirse pek 
tabiî olarak bu işlerimiz daima aksaklık içinde 
puyan olur. Postacılık inhisarını elinde tutan, 
'Denizyolları İdaresinin, memleketin lüzumlu se
yahatine 'tahsisi gereken vapurları dahi temin 
edememiş, bundan başka sahillerimizde bekli-
yen. binlerce ton eşyanın ise naklini hiçbir su
retle karşılıyamamıştır. 

Memleketin iktisadi ve içtimai hayatını mü
teessir eden 'bu aksaklıkların zararını milleti
miz çok ağır şekilde ödemektedir. Bu zihniyetin 
ve l)iı politikanın yurdumuzun denizcilik işle
rinde husule getirdiği anormal çalışmaların ver
diği sıkıcı ve yorucu tazyik karşısında girdaba 
düşülmüştür. 

İktidar hükümetlerinin türlü aczi yüzünden 
millî varlığımız, millî denizciliğimiz, millî ga
yemizden çok uzak kalmışızdır. Telâfisine artık 
imkân kalmadığına inandığımız bu ehliyetsiz, 
bilgisiz elemanlar yüzünden kaybolan milyon
ların hesabını iktidar hükümetleri millete asla 
veremiyeceklerdir. 

Denizciliğini ihmal etmiş olan milletlerin 
hugün elîm ve feci olan durumlarını yakinen 
bilmiyenimiz yoktur. 

Anayasamıza aykırı bir karaa- : 
Bütün bu haksızlığa ilâveten Türk armatör

leri, Millî Korunma Kanununun 36 ncı mad
desiyle yeni ve büyük bir haksızlığa daha 
mâruz bırakılmıştır. Bu madde hükmüne göre, 
'Hükümet kara nakil vasıtalarını piyasa fiya-
tiyle satın alacak ve fakat deniz nakil vasıtaları
nı harbden evvelki fiyata göre satın alacaktı. Bu 
halde üç tonluk, bir kamyonu on beş, yirmi bin 
liraya satın alacak olan Hükümet bunun yanın
da 3 000 tonluk bir gemiyi otuz bin liraya sa
tın, almak salâhiyetinde idi. Bu maddenin arma
törler aleyhine yarattığı haksızlık izah edilemi-
cek kadar açıktır. Hâlen meriyette bulunan bu 
kararfname, Türk denizciliğinin inkişaf ve ter
fihi için korkunç bir mania teşkil etmektedir. 

Arkadaşlar; Devlet idaresinde hususi işletme 
sahiplerinin mülkiyet ve tasarrufunu hiçe indi
ren böyle bir kararname, vatandaş hukukunun 
Devlet tarafından ne kadar basit görüldüğünü 
daha vazih göstermektedir, istediği ve dilediği 
zaman milletin inalına bu kararname gereğince 
el koyan Devletin bu idarelere müdahalesi kar
şısında hususi teşebbüs nasıl olur da itimat ede-
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rek çalışır? Nasıl bir istikbal ümit edebilir? Za-j 
manı belli olmıyan, hiçbir istikrarı bulunmıyaij 
bir politikanın kurbanı olan vatandaşların tim 
durumlarından kimleri mesul etmek lâzımdır? 

Zamanı belli olmıyan birgünde Hükümet bıkj 
salâhiyete dayanarak vatandaşın malını dilediğaj 
bedelle alarak onu her şeyden mahrum etmekte
dir. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir karart; 
namenin tatbik edildiğini vatandaşlarının hukuM 
ku tasarruf iyesine müdahale eden Devlet İdareli 
sini bilmiyoruz.. 

Kiralanan şilepler hikâyesi : 
îkinei Dünya Savaşında deniz ticaretinin im 

filosunun eksilmesi karşısında endişeye düşen 
Hükümet ingilizlerden beş gemi kiraladı, bunla! 
rın tonajının mecmuu 24 000 kadardı. Bu beş 
geminin bir yıllık kira bedeli 860 000 Türk lira! 
sı idi. Harbden evvelki kura göre sekiz yüz alil 
mış bin Türk lirası tahminen yüz otuz küsur bin 
İngiliz lirasına muadildi. Şayet Hükümet harbe 
takaddüm eden yıllarda Türk armatörlerine yüz 
otuz bin liralık bir döviz müsaadesi verseydi bul 
nunla mezkûr gemiler ayarında en az yirmi gemi 
satın alınırdı. 

Bittabi bedelleri de armatörler tarafından 
ödenmiş olurdu. Sekiz yüz altmış bin liralık bu 
kira mütaaddit yıllar döviz alarak ödendi. Mü! 
tareke üzerine mezkûr gemiler çekilip gittiler] 
Elimizde yine kendi gemilerimiz kaldı. İşte de! 
niz işlerindeki fazla Devletçilik gayesiyle arman 
törlerin muhtelif tahdit ve tazyik altında tutul! 
ması, muazzam döviz israfına rağmen, bu netice! 
yi doğurdu. 

Gerçi harbin ilk yıllarında Hükümet, hariç! 
ten satın alınacak şileplerin yaş haddini kal! 
dırmışıtı. Fakat iş işten geçmişti. Hariçte hiçbir 
armatör, artık gemisini satmıyordu. Aşağıda 
yapacağımız ufak bir hesap Türk armotörleri! 
nin mâruz bırakıldığı büyük haksızlığı ispata 
kâfidir. Hükümetin, yıllığı 860 000 liradan ya! 
bancı armatörlerden kiraladığı beş geminin heri 
biri beş bin tonluktu. Bu halde bir geminin yıl-j 
lık kira bedeli 172 000 liradır. Bütün işletmd 
masrafı Devlet Deniz Yolları tarafından ödetti 
miş olduğundan bu yekûn bir geminin yabantnj 
armatörüne Deniz Yolları tarafından bir yılda 
ödenen kârdır. Beş bin tonluk bir gemi, bir yıl
da kömür havzasından ancak on sefer yapabi
lir. Bunu lehte olarak 11 sefer kabul edelim, bi
naenaleyh bu gemilerin sahiplerine bir kömür 
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seferine verilen kâ^ 16 600 Türk lirası tutar. 
Halbuki o tarihlerîe *|>eş bin tonluk bir Türk 
armatörünün gemisini verilen navlunun tama
mı 15 000 lira kadarçlî. 

Bu navlun içince (Hükümetin Türk arma
törlerine verdiği kşrjbu meblâğın % 15 i yani 
2 250 lira idi. Ara<jlaİi fark Türk armatörleri
nin mâruz kaldığı halfeızlığı gayet bariz olarak 
göstermeye kâfidir} Bjanunla beraber, şurasını 
tebarüz ettirmek isjterfz ki, daima dürüst çalış
mış olan Türk denizcileri yaptıkları hizmetle
rine mukabil Hükîpnftten daima tazyik gör
müşler, asla bir hipajyeye mazhar olmamışlar
dır. Hususi teşebbüfelefi imal etmiş olan iktidar 
hükümetlerinin bu (m#zu üzerindeki en büyük 
günâhı ve hatası i ş t i memleketin bugünkü 
mühmel denizciliğijıij | gerilemiş manzarasiyle 
göstermektedir. îhnkal[ve hataların bir milletin 
bünyesinde yarattığı iJHirlü fenalıklar, zararlar 
onun malî ve iktisadi jhayatını da mefluç duru
ma duçar bırakmıştırj 

Sayın arkadaşlar, i 
Hatır ve hayale | gîlmiyen ne kadar müşkül 

tasavvur ederseniz jTılrk denizcileri bunlara 
katlanmışlardır. Seksi? mütevazi denizcilerimi
zin sırtına tahmil edilmiş olan en ağır yüklerin 
altında milletimiz iilepıektedir. Şuurla ve man
tıkla muhakeme ediecİk olursak, memleket sa
kinlerinin kendi alin teriyle kazandıkları, bin-
netice memleketin ye Jnilletin servet kaynakla
rını teşkil eden böyle t i r mühim işletme mevzu-
unun en ince noktacı üzerinde asla durmak zah
metini ihtiyar etm€Jmi|tir. 

Denizyollarının İiçJ)ir iktisadi zihniyet taşı-
mıyan işletmesi lüks |çinde, koltuklar içinde 
idarei umur ettiğini ijütün açıklığiyle ortaya 
koymaktadır. Bu işletajae camiası içinde ne gibi 
bir iktisadi ilmin hâkjm olabileceğini yüksek 
takdirinize bırakıyojruf. 

26 bin liraya satyn-laldığı Bartın Vapurunu 
800 bin küsur liraya tamir eden, birinci sefe
rinde kazaya uğrıy4n jBartm Vapurundaki ma
liyeti hesabının seyrinî takip edecek olursak, 
bir buçuk milyon liraja yine masraf yapılarak 
sefere çıkarılan Doğa4 Şilebinin de bugünkü 
haliyle kıymetini ölier |ek; israf ve bilgisizliğin 
hududunu daha vazıh görmüş oluruz. 

Posta gemilerimMâf şileplerimizde çalışan 
değerli ve fedakâr elemiz mensupları dururken, 
deniz işlerinden asla sjalamıyan bâzı mâruf ze-
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vatın böyle işletme başlarına getirilmesiyle ya
pılan hataların azametini pek açık olarak gör
müş oluruz. Denizcilik bir bilgi ve ihtisas işi
dir. Bongerin, makinanm ve hattâ makina ya
ğının evsaf ve mânasını bilmiyenlerin böyle en 
mühim makamlara götürülmüş olmasındaki sai-
kin istihdaf ettiği esasın ne olabileceğini bir an 
düşünmek kâfidir. 

Deniz işlerinde bilgi ve tecrübesi olanların 
fikirlerinden v.e ihtisaslarından asla faydalan
mayı düşünmiyen Genel Müdürler saltanatı 
içinde böyle kıymetler erimiş ve bir hiçe mün
cer olarak başka işlere ayrılmak zorunda kal
mışlardır. Uzak denizlerin seferlerine çıkmış, 
denizcilik bilgisini yıllarca kafasına yerleştir
miş kıymetli memleket evlâtlarının bu durum 
karşısında duydukları ıstırap büyüktür. 

Halk ile süvarilerin, deniz zabitasının, tay
falarının temasları sıkıdır. İhtiyacı onlar bilir. 
kendilerinden her hangi bir mevzu üzerinde fi
kir teatisinden içtinap edenlerin yüzünden ne
ler kaybettiğimizi geçmiş yıllar bize göstermiş
tir. 

Sancak - iskeleyi bilmiyen, pusulasından an-
lamıyân kaç kilit zincir kalama edeceğini bilmi
yen ehliyetsiz ve liyakatsizlerin elinde zavallı 
müessese, binlerce evrak arasında boğulup kal
mışlardır. Vinçleri, bozuk, boyaları mahlut, am
barları pislik içinde bulunan işletmenin iç yü
zünü görmelerini arkadaşlarımıza rica ederiz. 
İç bünyesi bozuk, berbat olan bu müessesenin 
memlekete nasıl faydalı olabileceğini bilmem 
nasıl kabul edebiliriz? 

Memur ve işçilerinin durumlariyle, hastala-
riyle yakın alâka göstermiyen, evde yatan has
talarının tedavisini bile ihmal ederek seferden 
sefere koşan Türk denizcilerinin türlü mahru
miyetler içinde kıvrandıklarını ancak görenler, 
konuşanlar ve onları dinliyenler bilir. 

Gelirlerin, baş getiricisi olan bu denizcilerin 
aldıklarından fazlasını makarnalarda oturanlar 
alır. Primlerden ancak işletme başında bulunan
lar faydalanır. Refah ve saadet yüzü görmiyen 
işletme mensuplarının üzerinde Hükümetler as
la durmamışlardır. 

Nice memurlar vardır ki, aldıkları maaşlar
la asla geçinememektedirler. Terfileri yapılma
maktadır . 

Gemi satın almak için Amerika'ya gitmiş 
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olan heyetlerin hesabı bu kürsüden bir arkada
şımız tarafından, bir önerge ile sorulmuş, alı
nan cevaplar ve izahatlar tatmin edici olmadı
ğından soruşturma yapılması istenmişti. İç tü
züğümüzün 179 ncu maddesi, gereğince Hasan 
Saka Hükümetinin bunu bir tahkik heyeti ile 
yapması gerekmekte idi. Bugüne kadar Yüksek 
Kamutaya giden, heyetler' hakkında yapılmış 
olan tahkikat acaba şimdiye kadar neden gel
memiştir diye merak etmekteyiz. 

Sayın arkadaşlar; Denizyollarının ne tarafı
nı elinize alsanız iç sızlatıcıdır. İşleri daima 
masraf içinde yuvarlanmaktadır. Milyonlarımız 
fuzuli olarak erimektedir. 

İşletme halinde mevcut vapurlar ihtiyarla-
mıştır. Zuhur eden fırsatlardan asla istifade et
mesini bilmemiştir. Yukardan beri izah ettiği
miz gibi komşumuz Yunanistan deniz ticaret fi
losunu çok kuvvetlendirmiştir. Yolcularımızın 
hali pürmelâli gibi, Devlet Denizyolları da da-
irei faside içinde kıvranmaktadır. Bu zararların 
sonu memleketi, felâkete ve uçurumlara sürük-
liyecektir. 

Deniz nakliyat komisyonundaki kötü idare 
yüzünden, elli tonluk motörlere varmcıya kadar 
tevzi ve tahsis işleri üzerinde de durmak lâzım
dır. Mesullerini tecziye etmek lâzımdır. Komis
yonun yaptığı bâzı tahsisler yüzünden acı şikâ
yetler olmuştur. 

Bu tahsis işlerinin yapılmasında muhakkak 
ki, Devletçilik zihniyeti hâkim olmuştur. Deniz
yollarına ait vapurlar her hangi bir dış memleket 
seferlerini yapmakta daima serbesttir. Motor ve 
vapur sahipleri türlü zorluklar yüzünden mem
leket, binlerce liralık döviz kaynağından mahrum 
kalmakta ve bu seferleri yapmak için de türlü 
müşkülâtlarla karşılaştırılarak bu seferlerden 
menedilmektedir. 

Arkadaşlar, Denizyollarının vapurlarına al
dığı ihrakiyeler kül ve rutubet bakımından evsa
fı düşüktür. Demiryolları gibi, yüz binlerce li
rayı. fuzulen ödemektedir. Ereğli Kömürleri İş
letmesi vaktinde veremediği kömürler yüzünden 
Denizyolları zorluklar çekmektedir. Eğer husu
si bir müesseseden bu evsafta ve şartname dışın
da ihrakiye alması iktiza etse derhal reddedilir. 
Ama Devlet İktisadi Teşekkülü olduğu içindir 
ki, bunu asla yapamamaktadır. 

Arkadaşlar, Denizyollarının İstanbul şehir is
kelelerinde ve postalarında vazife alan memurla-
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rın çalışma saatleri bakımından vaziyetleri .cid
den acıklıdır. Bunlar haftanın her gününde sa^ 
bah. karanlığından geçe yarısına kadar > vazifeleri 
başındadırlar. Bu ağır hizmete mukabil aldıkla
rı ücretleri istirahatları kadar âzdır. 

Devlet işletmelerinde vazife alan memurla
rın hususi kurullarda çalışanlara örnek olacak 
bir mesai tarzına ve mesai ücretine malik olma
ları daha âdilâne olacağı fikrindeyiz;. 

Denizyolları işçileri, ücretli pazar tadilinden 
asla faydalandırılmamışlardır. Buna mütedair 
olan kanun yüksek; Kamutaya bir an önce gelme
lidir. 

ŞAHİN LÂÇİN (Afyon Karahisar) — Muh
terem arkadaşlar; Ulaştırma Bakanlığının bu
günkü hüviyeti ve kendine bağlı mülhak büt
çeli *Umum Müdürlüklerle olan münasebeti ve 
tümünün faaliyetleri üzerinde esaslı bir şekilde 
durulması gereken konuların belli başlılarm-
d andır. 

Bugünkü haliyle bütün işlerinde bir transit 
mercii olmaktan ileri gidemiyen bu Bakanlığın 
ihtisas, teknik ve sair bakımlardan Umum Mü
dürlüklerine muvazi bâzı bürolar kurmuş veya 
o geyrete düşmüş bulunmasına rağmen ulaştır
ma siyasetini takipte müessir bir fonksiyonu 
olduğu iddia edilemez 

Bakanlığın uhdesine düşen vazifeleri belirli 
bir istikamete sevkedebilmek için her şeyden 
evvel kendine bağlı bir bakıma âmme hizmeti 
gören, bir bakıma iktisadi ve ticari hayatın icab-
larını karşılama zorunda bulunan müessese
lerin bugünkü vaziyetiyle idare edilmesinin doğ
ru olmadığını esas alarak bunlara verilecek 
şeklin belirtilmesi zarureti vardır. Ancak bun
dan sonradır ki, memleket münakale politikası
nın hangi hususlarının Bakanlık tarafından en 
uygun bir şekilde tedviri gerektiği tesbit olu
nabilir. 

Bu itibarla evvelâ mülhak bütçe ile idare 
olunan müesseseleri üzerindeki görüşlerimizi be
lirtmede fayda görüyoruz. 

Sayın arkadaşlar; Devlet Denizyolları ve 
Limanları İşletmesinin 1948 Bütçesi görüşülür
ken orada görülen aksaklıkları uzun uzadıya 
izah etmiştik. Şimdi yine bu mevzua temas eder
ken verilen cevaplara göre aradan bir sene geç
mesine rağmen bugüne kadar düzeltilemiyen 
kısımlarını da huzurunuzda kısaca bel itmeye 
çalışacağız. 

— m 
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Altısı ecnebi şirlşetfolmak üzere yirmi te

şekkülden meydana kelşu Devlet Denizyolları 
ve Limanları îşletmesiışn İktisadi Devlet Te
şekkülleri mey anına alılmak ve onlar gibi tet
kik ve kontrole tâbi tijltulmak istendiğini Büt
çe Komisyonunun rapöfıından anlıyoruz. Her 
ne kadar buügn îktısâfti Devlet Teşekkülleri 
Yüksek Murakabe Heyetinin tetkik ve kontro
lüne tâbi ise de Yüksek (Meclisin İktisadi Dev
let Teşekkülleri Umupif Heyetindeki tetkik ve 
münakaşalarından anlaşılıyor ki, hiçbir mesuli
yet taşımıyan bu heyetimin murakabe faaliye
ti tavsiye ve temenni|eri|e bulunmaktan ileri 
gidememektedir. Bu njokja mevcut İktisadi Te
şekküller için ehemmiyetli olduğu kadar Dev
let Denizyollarına yenjj; bir şekil verilirken 
üzerinde ayrıca durulacak bir keyfiyettir-. 

Çok büyük ve müflini bir iktisadi ve ticari 
müessese olan Devlet Denizyollarının esaslı bir 
kontrol ve murakabeyi-tabi tutulmasında ve bu 
İdarenin bir banka halifıe ifrağında memleket 
için fayda mülâhaza etmekteyiz. Yalnız şunu 
açıklamak lâzımdır ki ; lŞ>yle bir yola giderken 
şimdi olduğu gibi emekli|erle ve bu işlerin kom-
petani olmıyan idareplŞrle yürütmeye devam 
edilecekse bu İdarenin |difeeleeeğine inanmak güç 
olur. Çünkü;; bugün|kü! organizasyon, çok bo-
zııktıir. Şubeler arasmd^p bir irtibat mevcut de
ğildir. Lüzumundan çşk |azla büro memuru kul
lanılmaktadır. Geçen perİe de arzettiğimiz gibi 
teknik kadro ile idareciierî|ı sayısı arasında aleyh
te çok fark vardır. B|a ' jkadronun yeni baştan 
tanzimine dikkat ve itınâ| edilmesi icabeder. 

Geçen sene iç hatlarımızda yapılan insan, 
hayvan ve eşya naklimtiıda bir mukayese ya
parak düşüklüğünü tebaraz ettirmiştik. Şimdi de 
1947 ve 1948 yılları içind§ki nakliyatı mukaye
seye müsaadenizi rica epefiz. 

yolcu taşındığı ve beş hıijyon 625 bin lira gelir 
sağlandığı halde 1948 fle; (yolcu miktarı bir mil
yon 359 bine ve geliri 

1947 yılında vurt i ciritle bir milyon 526 bin 

?ıa ve geliri de 7 milyon 
Bu düşüş de ton başına] 
(lir. Bu da gösteriyor 
seneye bir gerileme vardır.! 

dört milyon 984 bin 
[liraya düşmüştür. Y îzcje nispeti yolcuda 11 
fve gelirde 6 dır. 

Yük nakliyatı ise, l94§ de 5,62 bin ton ve ge
liri 9 milyon 195 bin lirk ilen 1948 de 460 bin to-

£4f bin liraya düşmüştür. 
<4 12 ve gelirde % 19,1 

ki^ nakliyatta seneden 
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Dış hatlarda ise, Amerikan yardımı müna

sebetiyle eşya nakliyatında fazlalık göze çarp
maktadır. Bu netice bizi aldatmamalıdır. De
nizciliğimizin bu yönden de inkişafını sağlıyacak 
tedbirlerin biran evvel alınması lâzımdır. 

Arkadaşlar; bu müessesenin 1949 yılı gider
leri bütçede şöyle gösterilmiştir : Giderler 
103 730 398 ve gelirleri de 76 527 000 liradır. 
Aradaki açık 27 203 398 lira kanunu mahsusu ge
reğince yapılacak borçlanmalarla kapatılacaktır. 

Gerek giderlerde gerekse gelirlerde geçen se
neye nazaran bir eksiliş göze çarpmaktadır. Gi-
derlerdeki eksilmenin bâzı memur tasarrufların
dan, emekli dul ve yetim aylıklarından, çocuk 
zammından, kırtasiye, demirbaş, öteberi gider
leri, basımevi ve basılı kâğıt giderleri, posta, te
lefon, telgraf ve tedavi masrafları ile yiyecekler
den ve kredi itfa ve faiz karşılıklarından' tenzilât 
ve kâğıt para amortismanlarının kaldırılmasın
dan ileri gelmekte olduğu tetkik neticesinden an
laşılmaktadır. Emekli, dul, yetim ve öksüz ay
lıkları ile, çocuk zammından ve tedavi ücret
lerinden indirme yapılırken ne düşünüldüğünü 
bilmiyoruz. Fakat bunlar bir prensipe bağlan
mış olması gereken masraflardır. Niçin kaldı
rıldığının bilinmesi faydalı olacaktır. Gelirler
deki 3 milyon 873 bin liralık azalış ise yukarda 
da arzettiğimiz veçhile sefer gelirlerinin azalma
sından neşet etmiş bir keyfiyettir. Her ne kadar 
bu düşüşün 1948 yılında gelmesi beklenen altı 
yolcu ve altı şehir hattı gemisinin malî sebepler 
dolayısiyle gecikmesi yüzünden vukua geldiği 
raporda zikredilmiş ise de geçen sene Bakanın 
1948 yılı içinde bu gemilerin filomuza katılaca
ğını katı olarak, açıklamasına rağmen malî duru
mu düşünmeden konuştuğunu göstermesi bakı
mından önemle üzerinde durulmaya değer bir 
mahiyet taşımaktadır. 

Türk şilebciliğinden bahsederlerken armatör
lere de çalışmak imkânı sağlanmasından ve bir li
mandan diğer bir limana muhtelif cins eşya 
yüklemek fırsatı verilmesinden ve bu suretle is
kelelerde bekliyerek çürümek tehlikesine mâruz 
kalan malların kurtarılmasından bahsetmiştik. 
Verilen cevapta yalnız İstanbul hariç olmak 
üzere iki üç liman arasında bunların çalışmasına 
müsaade edildiği ve armatörlerin vaziyeti tetkik 
edildiği takdirde bunların kâr etmekte oldukları 
bildirilmişti. Bunlar masrafa boğulmadan iş 
yapmaları sayesinde devletin kendilerine yap-
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makta olduğu rekabete göğüs görebilmekte ve 
idamei hayat edebilmektedirler. 

Denizyolları İdaresinin teşkil ettiği Şilepçilik 
Birliği ile beraber çalışmakta olan Armatörler Bir
liğinin posta vapurculuğuna gitmesi için yakın
da 'bir tasan getirileceği vadedilmlşti. Bir se
neyi mütecaviz bir zamandanberi bu tasarının 
getirilmemesi de gösteriyor ki, rekabet devam 
edecek ve halk bir sahilden diğer bir sahile çıka
bilmek için bir zaman daha sıkıntılara katlan
mak mecburiyetinde kalacaktır. Ticaret filomu
zun bâzı civar memleketler filosundan geri kal
ması Osmanlı İmparatorluğundan mühim birşey 
tevarüs etmediğimizden ileri geldiğini kabul et
mekle beraber, yapılan teşebbüslerin akim kaldı
ğını kabul etmeye imkân yoktur. Çünkü; De-
nizbank çok müsait şearitle ve çok ucuz fiyat
larla 11 gemi sipariş ettiği halde politik sebep
ler yüzünden bu sipariş anüle ettirilmiş ve ikti
dar Hükümetinin o zamanki menfi zihniyeti kar
şısında bugünkü zor durum hâsıl olmuştur. Bu 
sene de, 1948 senesi içinde filoya iltihak edeceği 
bildirilen vapurlar gelmediğinden ve Ansaldo 
gemi tezgâhlarmdaki vapurlarımızın ne vakit 
geleceği de mâlımı olmadığından mevcut vapur
larda hayvanlarla vatandaşların kucak kucağa 
taşındıklarını ve kimbilir ne zamana kadar bu 
şekilde taşınacaklarını kestirmeye imkân gmremi-
yoruz. Bir an önce idarenin bu gayrimedeni 
durumun önüne geçmesi icabedeceği kanaatin
deyiz. 

Şehir hatları nakliyatı 10 sene evveline naza
ran % 200 nispette arttığı ve tarifelere de % 40 
nispetinde zam yapıldığı halde tarifelerin mali
yetinin aşağı bulunmasının bu işletme bilanço
sunun zararla kapanmasına saik olduğu raportö
rün raporunda zikredilmekle beraber, geçen se
ne Bakan tarafından da, memurlara yapılan zam
lar, bugünkü malzemenin yüksek fiyatı ve me
murlarla mürettebata yaptırılan elbiselerin bu 
lıatları zarara soktuğu açıklanmıştır. 

Yolcu miktarı % 200 artıyor, tarifelere % 40 
zam yapılıyor, buna rağmen yine bu hatlar za
rar ediyor. 

Arkadaşlar, bu kadar artış karşısında bu hat
ların zarar etmesine imkân var mıdır? 50 milyo
nu mütecaviz yolcu taşıyan hatların zarar etme
si bir hesapsızlık neticesinden başka bir şeyle 
ifade edilemez. Kâr veren, işletmelerin kârları,' 
diğer bâzı servislerin israf ve fena sevk ve idare-
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sinden tevellüt eden zararları karşılamakta oldu
ğu muhakkaktır. 

Şehir hatlarında biletler hâlâ iki kontrola tâbi 
tutulmaktadır. Tedbir alınacağından bahsedil
diği halde alâka gösterilmemektedir. 

Geçen sene şehir hatları mensubininin servis
lerin vaktinde ve intizamla yapılması için, beşer 
tahammülü fevkinde 14 - 15 saat mesaide bulun
duklarını ve bunların hafta iatilinlen bile istifa
de ettirilmediğini arzetmiştik. Bu hal bu gün de 
devam edegelmektedir. Bunların mesai saatleri
nin işçiler için kanunların, derpiş ettiği esaslar 
göz önünde tutulmak suretiyle tanzim edilmesi 
gerekmektedir. Devlet Denizyollarında bir fen 
müşaviri varsa da gerek levazıma ve gerekse ens-
pektörlüklere yol gösterecek salahiyetli bir fen 
heyeti mevcut olmadığından yapılan işlerin hiç
biri fenni bir esasa dayanmadığı anlaşılmakta
dır. 

Denizyolları mekanizmasını yıkan fuzuli mas
rafları, sırf formalite namı altında yapılan ve ge
milerin ihtiyaçlarını derhal tedarikten âciz bulu
nan levazım servisi behemehal ıslah edilmelidir. 

Muhasebe servisi de ıslaha muhtaçtır. Geçen 
sene bu servisin bir keşmekeş içinde bulundu
ğunu uzun uzadıya arzettiğimiz zaman saym 
Koçak «kendisine yanlış malûmat vermişler, 
muhasebe işleri muntazam dır, demirbaşlar ma
lûm ve mukayyettir. İstimlâk işleri normaldir. İs
timlâk edilen arazi idarenin elindedir, eski sahip
leri tarafından kullanıldığı doğru değildir» de
mişti. Şimdi görüyoruz ki, Bütçe Komisyonu 
raportörü «Bir işletme müessesesi olan bu*ida
renin, teknik esaslara uygun maliyet sistemine 
dayanan bir muhasebeye muhtaç olduğunu» 
açıklamak suretiyle noktai nazarımızdaki isabeti 
belirtmiş bulunmaktadır. 

Bir işletme müessesesinin en mühim servisi
nin muhasebe servisi olduğu şüphesizdir. Onun 
için bu servise icabeden ehemmiyetin verilmesi 
lâzımgelir. 

Fabrikalar: Devlet Denizyollarının bütçesi
ni kemiren teşekkül fabrika, havuzlar ve Istinye 
doklarıdır. Senede 20 - 25 milyon liralık tamir 
yapmakta olan bu müesseseler rakipsiz olduk
larından yaptıkları tamirler çok pahalı olmakta 
ve zaman mefhumu ise hiç bahis konusu olma
maktadır. Teşkilâtı zayıftır. Kuvvetli bir fen 
heyeti ve muhasebe sistemi ile dışardan kontrol 
edilmediklerinden Denizyolları Bütçesinde bü-
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yük gedikler açmaktadırlar. İşçiler çalışmamak
ta ve çalıştırılamamakladır. Bu konudaki ten-
kidlerimize bu fabrikalar, yaş hadlerini bitirmiş 
olan filoyu ayakta tutmakla müspet eser ve 
hâsılalarını vermişlerdir ve vermektedirler, 
bozuk bir vaziyette değildirler, denmekle işin 
içinden çıkılmak ve iş (kapatılmak istenmiştir. 

Devlet Denizyollarının can damarı mahiye
tinde olan bu fabrikaljarm bugünkü durumu
nu iktidar Hüküm etlerinin gördüğü gibi göremi
yoruz. Çünkü; bu, bütfçe ile sıkı sıkıya alâkalı
dır. Bu fabrikaların iormal bir şekilde işleme
lerini, fuzuli masraf lahit, önüne geçilmesini za
ruri görüyoruz. 

Her şeyin üstünde ıjtıeinleket için ıstırap mev
zuu olan gemi sipariş jve mubayaası işlerine ge
çiyoruz. Devlet olarak jbm türlü mahrumiyetlere 
katlanmak suretiyle eflde ettiğimiz imkânlarla 
şiddetle ihtiyacımız olatı 3- - 5 geminin satın alın
masına karışan yolsuzluklar, ihmaller hüzün ve
ricidir. 

Bu neticenin mesuliyetini falan ve filân şahıs
lar hakkında tahkikat j yapılması ile kapamak 
mümkün değildir. j 

Sefiriyle, Başbakan^ ile el ele veren hüküme
tin büyük satın alma işlerini olsun ihmal, hata 
ve yolsuzluk karışmadan idare edememiş olması
nı esefle karşıladığımızp; belirtmek mecburiyetin
deyiz. i 

Arkadaşlar, demirycjl nakliyatının elim duru
munu hepimiz her gün jyakînen görmekteyiz. Mu
harrik ve müteharrik njalzemenin ademi kifayesi 
I ve buna çaresaz olmak |üzfere alman malzeme ve 
tmakinelerin hatlarımızıjı ^karakterlerine tevafuk 
etmeyişi demiryollarıniızdaki izdihamın kronik 
halini devam ettirmektedir. 

Yatandasın bir insaı^ haysiyetiyle nakledilme-
diği, bir eşya yığını hafinde tren koridorlarında 
acınacak bir manzara 
edilemez bir hakikattir. 

Esasen trenlerde bir 

arzetmekte olduğu inkâr 

sürat mevzuubahis olma
dığı halde b;r de rötarlar; yapılması tren yolcu
luğunu bir ıstırap halice getirmiş bulunmakta
dır. I I' 

Eşya nakli de muntazam değildir. Vagon bu
lunamamakta, ticari eşya: menzillerine geç var
maktadır. Trenlerimiz, | zamanla mesafe arasın-

anlayış ile kurmamış ve daki münasebeti medenij 
yurdun artan nakil ihtilacına cevap veremiyecek 
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duruma gelmiştir. Son zamanlarda karalar coğaî-
nv.ya, can ve mal kayıbma sebep olmaktadır. Bu 
durumun mevcudiyetini idarenin personelini 
kendisine bağlıyamamasmda buluyoruz. Bunla
rın önüne geçilmesi zaruridir. 

Kşasen bir taraftan âmme hizmetleri gören, 
diğer taraftan da iktisadi ve ticari bir hüviyet 
taşıyan Devlet Demiryollarının âmme hizmeti kar
şılığı, sabit tesislerinin devlet tarafından yapılıp 
bu müesseseye devredilmesinde mündemiçtir. 

Bundan sonra bu idare, iktisadi ve ticari bir 
zihniyetle çalışarak bu sabit tesislerin idame ve 
işletmesini temin ve kendi gelirleriyle yürütmek 
mecburiyetindedir. Bu hususta bu idarenin mu
vaffak olduğunu söylemiye imkân yoktur. 

Devlet Demiryollarının rasyonel bir şekilde 
çalışması zamanı gelmiş, hattâ geçmiş bulunmak
tadır. Zira : Bütün dünyada ve bunun kaçınıl
maz neticesi olarak bizde de otomobil nakliyatına 
doğru gidilmekte ve şoselerimize de Hükümetçe 
önem verilmiş bulunmaktadır. Bugün bile uzun 
mesafelerde dahi çok kötü yollara rağmen otomo
biller trene gerek eşya, gerek insan naklinde re
kabet etmektedir. Yol programı tatbik edilebilir
se tabiatiylc bu rekabet büsbütün başka bir isti
kamet almış bulunacaktır. Bundan dolayı Demir
yolları bu rekabeti göz önünde tutarak çalışmak 
mevkiindedir, (.«erek Demiryollarına muvazi şo
selerin yapılamaması suretiyle ve gerekse lüzum
suz demiryolları ve şube hatlarını demiryolları 
işletmesinin başına yük etmemekle, demiryolları
nın bu rekabette mevkiini sağlamak lâzımdır. 

Demiryollarımızla, yollarımızın yeni program • 
lan iktisadi bağlarla biribirlerine bağlanmalıdır. 
Biz demiryollarının sabit kısımlarına milyarlar 
yatırdıktan sonra bir de işletmelerine Devlet büt
çesinden yardım yapmak durumunda kalırsak, 
bunun çıkar yol olmıyacağı meydandadır. 

Demiryollarının tarife sisteminin eskiliğini ve 
muhtelif zamanlarda yapılan değişikliklerle bu
günkü tarifelerin iktisadi ve içtimai yollardan 
yeniden ele alınması lüzumuna da, ayrıca işaret 
etmek yerinde olur. 

Sayın arkadaşlar, 
Mülhak bütçe ile idare edilen Devlet Hava

yolları iktisadi ve ticari bir Devlet müessesesi 
olduğu halde işletme muhasebesi mevcut de
ğildir. Hükümet gerekçesinde, Teşkilât Kanu
nunda yapılacak tadilât hakkında bir tasarı 
getirileceği ifade edilmekte ise de henüz bugü

ne kadar Meclise sunulmuş bir tasarı yoktur. 
Modern bir müessese olması lâzım gel en Dev

let Havayolları işletmesinin noksanlarının bir 
an. evvel ikmal edilerek kendisinden beklenen 
vazifeleri lâyıkı ile ifa etttiğini görmeyi arzu 
ediyoruz. 

Bu müessesenin 1949 yılı bütçe giderleri 
20 301 288 lira ve gelirleri de 20 302 128 lira
dır. Geçen seneye nazaran 524 288 lira bir artış 
göstermektedir. 

4860 ve 5076 sayılı kanunlar gereğince her 
türlü hava ulaştırmasının sağlanması ma.ksadi.y-
Je girişilecek yüklenmeler karşılığı olarak büt
çede yer alan 12 milyon liranın, meydan, pist, 
hangar ve işletme binalariyle bilûmum tesisat 
inşatınm Bayındırlık Bakanlığı tarafından ya
pılmasını derpiş eden bir Kanun tasarısı ile 
mezkûr Bakanlığa devredilmesinden sonra gi
derler yekûnu 8 301 288 ve gelirler yekûnu da 
8 630 000 liraya düşeceği tabiîdir. Yeniden ya
pılacak tesisatın iki sene zarfında ikmali icabe-
derken aradan bir seneyi mütecaviz bir zaman 
geçtiği halde henüz başlanamamıştır. Temenni 
ederiz ki Bayındırlık Bakanlığı başlıyabilsin. 

Havayolları İşletmesinin acenta işlerini he
nüz halledemediğini görüyoruz. Bu. müessesenin 
bilet satışı ve acenta işleri hariçte ve dâhilde 
olmak üzere iki kısma ayrılır. Hariçteki acenta 
yalnız Yunanistan'da bulunan ve aynı zaman
da Denizyolları acentalığım da yapan Halûk 
Hanaylı'dır ve :% 5 komisyon almaktadır. Geçen 
sene bütçesi konuşulurken bu acentadan bahset
tiğimiz zaman Havayolları İdaresi hesapsız, ki
tapsız, mukavelesiz çalışmamakta ve idare, kanu
nu kendisine yüklediği vazifeleri yapmakta
dır, denilmişti. 

Şimdi idarenin bu acenta ile olan muamele
lerini arz etmemize müsaadenizi rica ediyoruz. 

1. — Bu acenta, bir mukavele ile idareye 
l^ağlı değildir. Teminatı da yoktur. 

2. -— Bugüne kadar olan hesaplarını tasfiye 
etmemiş ve bu yüzden birçok muhaberat cere-
yan ettiği halde bir netice alınamamıştır. 

3. — Makbuzlar ve hesaplara mütaallik ve
saik Türkçe olarak gönderilmesi lâzımgelir-
ken Yunanca ve Fransızca gönderilmektedir. 

4. — 3 . IX . 1947 tarihinde beher bileti 
262 500 drahmiye satarken 188 250 drahmiye 
satmak suretiyle idareyi beher bilette 74 750 
drahmi noksanivle 50 bilette takriben 3 737 500 
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drahmi zarara sokmuştur ve bu hususta kendi 
sini haklı gösterecek mâkul bir sebep göstere 
m em iştir. 

5. — İdarenin hiçbir emir ve müsaadesi oll 
madan bir dolar 7 000 drahmi hesabiyle biletf 
satmıştır. 

ü. — Drahmi ile bilet satışına müsaade edil-j 
dikten sonra 105 Türk lirası mukabili 188 250 
drahmi alındığı ve hariçte bir dolar 7/7800 
drahmi tuttuğu halde bilet satışından bir dolar] 
ela 2/2800 drahmi kâr temin etmiştir. 

7. — Acentanm Atina'da bir bürosu olmadı-l 
ğmdan biletler tâli aeentalar vasıtasiyle satıl
makta ve bunlara ayrıca bir komisyon verilme-j 
diğinden 210 000 drahmiye satılması lâzımgelenj 
biletler 260 000 drahmiye satılmaktadır. 

Bu acenta bu kadar usulsüz, kanunsuz ve 
yolsuz hareket ettiği halde acentalıkta 
tutulmaktadır. Atina'da idarenin göstere
ceği şartlan kabul ve vereceği direk
tifleri yerine getirecek bir acentjı bu
lunmasında müşkülâta tesadüf edileceğini 
tahmin etmiyoruz. Yunanistan'da Türk havacı
lığını temsil etmekte ve bilet işlerinde hâlâ iste
diği gibi oynamakta olan Halûk Hanayiı'nın 
hesapların.tasfiye edilerek acentalıktan uzak
laştırılmasını temin edemiyen bir müessesenin 
hesaplı, kitaplı mukaveleli hareket ettiğine 
inanmak güçtür. 

Bütçe Komisyonunda eski Bakan Kasım (lü-
lek bu işin yakında tasfiye edileceğini bildir
mişti. Geçen sene Sayın Koçak da ayni ifadede 
bulunmuştu. Bir sene gibi uzun bir zaman zarfın
da bu hesapların tasfiye edilememesi ve ayın 
acentanın dalavereli işlerine devam etmesi iddi
amızı teyit, eder mahiyettedir. 

Dâhildeki acentalıklara gelince: Bunlar için
de de bilet bedellerini kendi şahsi işlerinde 
kullanarak ticaret yapan ve paraları zimmetle
rine geçiren aeentalar vardır. Adana ve Erzu
rum acehtaları bilet bedellerini zimmetlerine 
geçirmişlerdir. Diyarbakır aeentasiyle idare ih
tilâf halindedir. Bu hareketleri hesapsız ve ki-
tapsızlıkla tavsif etmek hatalı olmasa gerektir. 

Portatif ev ve hangarlar : Bu tesisat icabeden 
yerlere kurulmaya başlanmış ve birçokları da ku
rulmuş ise de bunların keşfinde isabetsizlik var
dır. Her birisi, mütaaddit temditlere ve mütaad-
di1i ilâvei inşaata yol açmıştır. Bu idare taraf m-
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' dan yaptırılan inşaatın birçoğu aradan bir sene
lik bir /aman geçmeden harap olmaya yüz tut
muştu]'. Hattâ eski Cakanın babası, Yeşilköy'den 
tayyareye bineceği zaman Yeşilköy'de yapılan 
binanın harap olduğunu görünce, kendisini tuta-
mıyarakj «bu binayı | yaptıran mühendisi yine bu 
binanın, önünde asmjak lâzımdır.» Diye bağırdığı 
söylenmektedir. Paklat ne hazindir ki, bu inşaatı 
yaptıran heyetin reifsi pek yakın zamana kadar 
umum müdüre vekâjet etmekte idi. 

Uçak durumu : Jfclde yedek parçası olmadığı 
için ihmal, edilmiş bir halde bulunan mükemmel 
evsaftaki 5 aded Yuıkkers Alman tayyaresinin ih
mal sebepleri o zam(an Bakan tarafından şöyle 
cevaplandırılmıştı, «pu tayyareler bugünün eko
nomik nakliye uçağı) olmadığı için bunların faa
liyete getirilmesini ijnnci plâna almış bulunuyo
ruz. Bu uçakların bıjıgün için yedek malzemesini 
bulmak güç olmakla[ beraber temini hususunda 
gereken teşebbüsü yapmaktan geri kalmıyoruz». 

Arkadaşlar; 1944) yılında memleketimize geti
rilip bir müddet çalıştıktan sonra Almanya'nın 
harbi kaybetmesi dojayısiyle bunlara ait yedek 
parçanın tedarik edilmemesi yüzünden çok yeni 
oldukları halde bugün için terk edilmek mecbu
riyetinde kalman ve ijıarb bittiği için birkaç yerden 
yedek parça temin edijebileceği tesbit, edilen bu tay
yareler için 15 aded yeni motorun tedariki Paris 
Büyük Biçimiz vasıtasiyle yapılan temaslardan 
öğrenildiği ve bunlaıj ıslah edildiği takdirde 600 
saat, daha uçmalarınızı kabil olduğu anlaşılmakta
dır. Bugün için 100 bjnleree lira değerinde olan bu 
tayyarelerin uçak mezarlığında tam bir ölü sü
kuneti içerisinde yakmasına gönül razı olmu
yor. | : 

Şimdi de gecen serje eski Bakan Şükrü Koçak '-
m ekseriyet taraf indin..alkışlarla kaTşılanan Ae-
rovan uçağı hakkındajki ^beyanatına temas etmeyi 
faydnh görüyoruz. 

70/75 bin lira bedelle İngiliz'lerden alman 
bu uçağın şartnamedeki evsafına uygun olmadı
ğını tek motörle uçan^yâcağını, fena havalarda 
uçuş aletleri olmadığıhı yüksek huzurunuzda, ar-
zettiğimiz zaman, «bujşün dünya yüzünde eşine 
tesadüf edilmiyen bu! uçağın tecrübe ımaksadiy-
le alınmış bulunduğu! ve modern olduğu, İngil
tere - İran uçuşunu yjapıp döndüğü, yurt içinde 
kullanılacak uçaklarımı bir motörlerinin arızası 
halinde tek motörle Uçması zaruri olmadığı, bu 
kaydın dış seferlere | mahsus bulunduğu, şart-
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monedeki vasfına uygun olmadığı yolundaki id
dianın varit olmadığı» bildirilmişti. 

Ne acıdır ki arkadaşlar bu uçak, bu yaz ge
çirdiği bir kaza neticesinde geçen seneki iddi
alarımızın tamamen varit olduğunu ispat etmiş
tir. Ankara - Samsun seferini yaparken havada 
pervanesinin birisi uçmuş, büyük bir felâket 
baş göstermiş iken pilotun - sırf şahsi meziyet 
ve bilgisi sayesinde - müsait bulduğu bir yere 
iniş yapmak mecburiyeti hâsıl olmuş ve muhak
kak olan büyük bir felâket, az hasar ve. zayiat 
il o önlenebilmiştir. 

Modern olarak tavsif edilen ve küçük şe
hirler arasında ideal bir taksi uçağı olarak kul
lanılacağı bildirilen bu uçak o günden sonra bir 
daha sefere çıkarılmamıştır. Hangarda yatmak
tadır. 

Bu tayyarenin alınması için rapor veren he
yetin başkanı umum müdür vekâletine kadar 
yükselmiş, diğer taraftan bu tayyarenin şartna
mesine uygun olmadığını ve ergeç bir kazaya 
kurban gideceğini resmî raporu ile bildiren zat-
da açıkta bulunmakta ve namusiyle yaptığı va
zifenin mükâfatını bu suretle görmüş bulun
maktadır. 

Kazaya uğrıyan bu tayyarenin sefere çıktı
ğı gün içinde telsizci olmadığından eski Bakan 
tayyarenin akıbetinden haber alabilmek için 
gecenin geç vakitlerine kadar telefon başında 
malûmat beklemiştir. Bu mevzuda vatandaşla
rın can emniyetine taallûk eden ıstıraplarını 
takdir ederek bu hâdise müsebbiplerinin ada
lete teslim edilmesi beklenirdi. İstanbul'da Pos
ta ve Telgraf İdaresinin telefon rehberleri üze
rindeki tozlarla ve vapor kamaralarının tetki-
kiyle meşgul olabilen eski genç Bakanın bu hu
susta daha hassas davranmasını ve bu işlerle 
daha yakından ilgilenmesini isterdik. 

Otobüs işleri: Meydanla şehir arasında işli-
yen otobüs servisleri geçen sene olduğu gibi yi
ne bir program dâhilinde yapılmamaktadır. Her 
ne kadar muntazam olduğu ifade edilmekte ise 
de intizamsızlık devam etmekte, otobüsler geli
şigüzel işletilmekte ve keyfi hareketler sürüp git
mektedir. Geçen sene yaptırılan ve fen heyetince 
imalâtı kontrol edilerek bir ay evveline kadar 
Yeşilköy'de kullanı'lan otobüsler fena malzeme 
ile yapıldığı için bir sene zarfında harap bir va
ziyete gelmiştir. Her yerdeki hava meydanları
mız aşağı yukarı şehirlerden çok uzakta olduk-
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larından meydanlarla şehirler arasındaki oto
büs seferleri üzerinde dikkatle durmak lâzım
dır. Bugünkü haliyle bu servisler uçakla seya
hat ötmek ihtiyaç ve arzusunda olanları tatmin 
edici olmaktan çok uzaktır. 

İkramiyeler : Geçen sene bütçesine konan 
40 bin liralık ikramiye tahsisatının hava yolla
rına bihakkın hizmet eden ve bilhassa uçucu 
personele dağıtılması icabederken tamamen ida
recilere tevzi edildiği söylenmektedir. Yeni büt
çeye konan aynı miktardaki tahsisat da bu şe-
ikilde dağıtılacaksa yerine masruf olmıyan bu 
paranın bütçeden çıkarılması lâzım gelir. İdare
de müfettiş olmadığı halde müfettişler yolluğu 
tahsisatı konmuştur. Bunun da çıkarılması 
icabeder. 

Bütçede hizmetliler ücreti namiyle 1. 550 000 
liralık tahsisat görülmektedir. Kadroda bu ka
dar hizmetli bulunmadığı, gelişi güzel hizmetli 
istihdam edildiği bütçe yılı içinde bu maddeye 
konan tahsisatın bir milyondan fazlasının hiç-
•bir zaman sarf edilmediği öğrenildiğinden bu 
tahsisattan 550 bin liranın indirilmesi tasarruf 
bakımından yerinde olacaktır. Havayolları İş
letmesinde yabancı uzman ve tercümanlar mev
cut olmadığından 200 hin liralık tahsisatın 
niçin konduğunu anlıyamadık. Mevcut olmı
yan bir kadroya tahsisat konmasına lüzum ol-
mıyaeağı tabiî bulunduğuna göre Obu 200 bin 
liralık tahsisatla bunların yolluk ve başka gi
derleri için konulan 50 bin liranın da çıkarıl
ması lâzımdır. Her binada döşeme ve demirbaş 
mevcut olduğundan 27 bin lira olarak göste
rilen tahsisatın 10 bin liraya indirilmesi icab-
edeceğine kaniiz. 

Çeşitli memuriyetlerde teknisiyenlere yük
sek ücretler verildiği ve bu ücretli yerlere hiç
bir kayıt ve şarta tâbi olmıyan birçok mühen
dislerin getirildiği anlaşılmaktadır. Bize veri
len ücretin tatmin edici olmasını ne dereceye 
kadar isabetli hir hareket sayıyorsak diğer da-
ire ve teşekküllere nazaran daha fazla ücret ve
rebilen havayollarının en ehliyetli ve kifayetli 
elemanları seçmek yolunda titizlikle hareket 
etmesini ve bu işleri muayyen prensiplere bağ
lamasını zaruri görmekteyiz. Bunun yanında 
kadrolar dışındaki hizmetlere ait kadroların da 
Devletin diğer işletmelerindeki kadrolariyle 
mütenasip olması icabettiğine işaret etmek iste
riz. 
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Hulâsa olarak arzetmek mecburiyetindeyiz 

'ki : Milletlerarası hava seferlerinin çok arttığı 
ve artacağı bu günde, memleketimiz hava,:^-
ferlerinin emniyetini sağlıyacak tedbirleri ta
mamlamakla elde edeceğimiz maddi ve mânevi 
faydaların büyük olacağı aşikârdır. 

Henüz kuruluş devresini tamamlıyanıamış 
olan bu müessesenin daha verimli çalışması, mo
dern bir müesseseden beklenen faaliyeti göster
mesi ve işlerini biran evvel tanzim etmesi 1%-
zımgeldiği lıakkındalki Müstakil Demokrat Pait
ti Grupunun kanaatini tekrar etmeyi uygun bu
luyoruz. 

BAŞKAN — Orman Genel Müdürlüğü Büt
çe tasarısına oy vermiyen var mil . Oy toplama 
muamelesi bitmiştir. 

Enver Kök. 
ENVER KÖK (Sinob) — Müsaade buyurur

sanız ben şahsi konuşacağım. Beş dakikalık 
ıkayda tâbi miyim ? 

BAŞKAN — Evet aynı kayda tâ'bisiniz. Yal
nız şahsi konuşacağınıza göre sıranız gelmedi. 

Esat Oktay. 
Dr. ESAT OKTAY (Karas) — Sayın arka

daşlarını; Sarıkamış - Erzurum arası 180 Km, 
dir. Şükranla arzedeyim ki, geniş hat yapıl^ 
maktadır. Ve iş bir hayli ilerlemiştir. 

Halihazırda Erzurum - Sarıkamış arasında 
bir şose ve bir de dekoyil hattı mevcuttur. Kı
şın kariarn tesirleri ile şose kapanıyor ve muva 
sala kesiliyor, 

Münakale ancak dekovil hattına manhası}* 
kalıyor. Dört aydanberi şose kapalıdır. Deko 
vil hattı da zaman zaman tabiat icabı olarak ka 
panıyor. Buna diyeceğimiz yoktur. Fakat ası 
muvasalayı kesen şey; kömürsüzlüktür. 

Üç aydan beri dekovil hattı açık olduğu hal 
de sırf kömürsüzlük yüzünden nakliyat munta 
zam yapılamamaktadır. Kars havalisine ait eş 
ya Erzurumda beklemekte Karstan nakledilecek 
eşya ve bilhassa canlı hayvan da Sarıkamışta. 
beklemekte olup bu yüzden kendi fiyatının bir 
misli değerinde yem ve bakım masrafına sebebi
yet vermektedir. Halkımız müşkül durumdadır 
ve acı acı feryat ediyorlar. 

îşte pahalılık âmili. Onun, için sayın genç, ya 
lışka^ı Bakanımız D. Kemal Satır arkadaşımızdan 
bu işe acele olarak bir çare bulmasını ve badema 
muayyen yerlere kâfi miktarda kömür stoku yap 

.1949 0 : 3 . 
tırarak bu gibi haljere sebebiyet verilmemesi için 
vaktinde tedbirler |alınmasını rica ederim. 

YAKUP KAIJKAY (Samsun) — Arkadaş
lar; beş dakika prejısipine uyarak konuşmamı kâ
ğıttan yapacağım. Siz de sükûn ile dinleyiniz. 

Aziz arkadaşlar); feragatle çalıştıklarını mem
nuniyetle gördüğürjıüz; 

1. Devlet Demiryolları işletme memur ve 
müstahdemlerinin ücretleri hakkındaki esas, 
(gördükleri•hizmet müddeti hesaba katılarak) 
Devlet memurları i ücretlerinin üstünde tesbit 
edilmişti. 

2. Sonra (1936 yılında) yürürlüğe girmiş 
olan 2847 sayılı Kanunla bu ücretler bareme 
bağlanmıştır. > 

Bu barem; Devlet -haremiyle karşılaştığı za
man yine kısmen i^stûnlüğü muhafaza etmekte 
idi. 

3. Fakat; Devljet Demiryolları İşletme men
suplarının ücretler^, (Devlet bareminde yapıl
mış olan mütaadditj değişikliklerden sonra almış 
olduğu) bugünkü şekliyle mukayese edilecek 
olursa, İşletme personeli ücretlerinin ve derece
lerinin daha düşük durumda kalmış olduğu görü
lür. 

4. 1949 yılı Devlet Demiryolları İşletme 
Bütçesinin raportörjü, elinizdeki Bütçe Kanunu 
tasarısının 68 nci s|i!yfasında bakınız ne diyor? 

«Barem Kanunuriuıı aksaklığı, İdarenin 1,2 ve 3 
ncü derece aylıklarıj; Devlet memurları Baremine 
nazaran düşük kaljmştı. 1948 yılı bütçe müza
kereleri sırasında Sayın Maliye ve Ulaştırma 
Bakanları bu aksaklığı düzelteceklerini Yüksek 
Komisyonumuzda sŞz vermişlerdi. Bu durumun 
henüz düzeltilmemiş olduğuna ve bu devre zar
fında emekliye ayrılmış bulunan 1, 2 ve 3 ncü 
derecedeki memurların da zarar gördüklerine 
işaret etmek isterim.» demektedir. 

Vaziyet yalnız İt % ve 3 ncü derecedekiler 
için zararlı değildir), küçük dereceli memurlar 
için de zararlı olmuştur. Bunlar da geri durum
da kalmışlardır. 

Değerli arkadaşljarım, 
Demiryolları işletmesinde aktif servis per

soneli için : 
1- «Mesai saati»! bahis konusu değildir. 
2. Yaz, kış gec$ ve gündüz vazifeleri ba

şında bulunmak zorundadırlar, 
3. Tatil günleri ide yoktur, 
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4. Senelik izinlerini çok defa kullanmaya 

vakit bulamazlar, 
5. Seyrisefer emniyeti ve vazifelerinin selâ

meti uğrunda bol bol ceza da alırlar. Bu cezala
rın yalnız bir yıllık toplamı şöyle böyle 35 bin 
lirayı bulmuştur. 

Bu personel böyle ağır bir durumda çalış
mak zorunda bulunmalarına rağmen, feragat 
ehlidirler. Ve fedakârlıklarla daima başbaşa-
dırlar. (İşletme müdürlüğü yapmış olduğum 
zamanlar birçok defa şahit olduğum gibi) en 
ağır hizmetlerdendir. Kışın hüküm sürdüğü şu 
günlerde hele kar mücadelelerinde,. Meselâ şu 
anda kim biliı- kaç tren karların içinde hedefi
ne ulaşmaya (-alışıyor. Ve kac, personel selâmet 
ve emniyetin senbolü halinde vazifesi başında 
ve münzevi istasyon binasındaki petrol lâmba
sının altında nöbet bekliyor? 

Aziz arkadaşlarım ; 
Hizmetlerinin ağırlığını çok yakından bilen. 

bir arkadaşınız olarak iddia edebilirim ki ; Hiç
bir müessese hizmeti denrryol işletmesi hizmet
leri kadar ağır değildir. Devlet Demiryolları iş
letmesi bareminin değiştirilmesi lüzumuna Hü
kümetimizin kani bulunduğuna inanıyorum. Ve 
öyle zannediyorum ki bu manın umum barem 
değişikliğine bırakıyor. Halbuki izah ettiğim 
sebepleri ve hususiyetleri bakımından demiryol
ları işletmesi baremi ayrı bir mahiyet arzetmek-
tedir. Ve bu yüzden de müstakil olarak'ele alın
ması icabeder düşüncesindeyim. Bu hususta 
Sayın Ulaştırma Bakanı ne düşünüyor? Perso
nel için teşvik vesilesi olacak değerli ilginin 
ve gerekli kanun tasarısının bir an önce Büyük 
Meclise getirilmesinin de ideal bir enerji ile işe 
başlamış bulunan Sayın (i Ünal tay Hükümetin
den beklemekteyim. 

Aziz arkadaşlarım, halli gerekli meseleler
den biri de demiryollarımızdaki (İşletme Ni
zamnamesi) işidir. Halen 75 yıl Önce (1288 de) 
yapılmış olan (Rumeli Demiryolları İşletme Ni
zamnamesi) tatbik edilmektedir. Baron Hirş za
manının yadigârlarından olan bu nizamname 
günün ihtiyacını karşılıyamamaktadır. Artık 
bunu kendi tarihine gömmemiz lâzım. 

Bu nizamnamede meselâ : (Ankara - Mer
sin) yolculuğu 12 gün hesaplanmıştır. Sürat 
dünyasında bu ölçünün anlamını yüksek takdi
rinize bırakıyorum. 

a) O zaman yapılmış zabıta nizamnamesin-
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de de cezalar, görmüş (Mecidiye) ve cezası 
üzerinden tatbik edilmiştir. Sonradan idari ka
rarla gerek bu cezalar ve gerekse bilet parala
rında nakdi evrak kabulüne başlanmıştır. 

b) Zabıta nizamnamesinde demiryolların
da dolaşmak memnudur. Kapalı geçitlerde ve
ya hat boyunda dolaşan deve, at ve mandadan 
ceza alınacağı yazılıdır. Pekiyi otomobil, kam
yon, bisiklet gibi motorlu vasıtalar geçerse ne 
yapılacak? 

Bu konunun misalleri çoktur. Her bütçe yı
lında bu hususun ayarlanmasını teklif etmiştim. 
Bu noksanın telâfisini Ulaştırma Bakanından 
t ek rar dilemekteyim. 

BAŞKAN — Oenıil Alevli. 
CEMİL ALEVLİ (Gaziauteb) —- Muhterem 

arkadaşlar; Havayollarımızın gün geçtikçe gös
termekte olduğu inkişafı temin için biraz yavaş 
olmakla beraber emniyetli ve sağlam adımlarla 
ilerlemekte olduğunu ve bu meyanda Türk 
pilotlarının vazifelerinde gösterdikleri dikkat, 
ihtimam ve ciddiyeti görerek kendilerini bu 
kürsüden takdir ve tebrik etmeyi bir vicdan 
borcu telâkki etmekteyim. Bu ciheti bu suret
le tebarüz ettirdikten sonra bundan tam altı 
yıl önce Havayolları İdaresi ile bir vilâyet 
halkı arasında vukubulan anlaşmaya göre vilâ
yet halkı vadettiği şeyi gününde ve tamam 
olarak yaptığı halde Havayolları idaresi muhte
lif teşebbüs ve müracaatlara rağmen bir türlü 
va'dini yerine getirmediğinden son ümit olarak 
meseleyi bir defa da yüksek huzurunuzda açık
lamak mecburiyetinde kaldığını ve bu suretle 
beş dakikanızı işgal edeceğim için atfınızı rica 
ederim, 

Mesele şudur: 
(bızianleb, yüksek malûmları olduğu veç-

hüzre şimendiferden mahrum bir vilâyetinıiz-
dir. Bu husustaki ihtiyacını bir dereceye kadar 
t eh v in etmek maksadiyle hava seferlerine ka
vuşturulması için 194:> yılında Havayolları İda
resine müracaat ediliyor Bu müracaata idare 
şu cevabı veriyor. Eğer (lazianteb'liler hava 
meydanının yerini satınalır, tesviyei turabiyesi-
ni yaptırır ve bu meydanı bize teberru eder
lerse biz de lüzum olan bilûmum fennî tesisatı 
yaptırır ve Gazianteb'i muntazam haza seferle
rine kavuştururuz diyor. Alınan İm cevap büze
rine Gazianteb'liler, bir araya toplanıyorlar 
düşünüyorlar ve müzakere ediyorlar. llüküme-
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tin yaptığı bu va'de itimat ederek vatandaşların 
hamiyetlerine müracaat etmek suretiyle kısa 
bir zaman zarfında kendi aralarında 114 bin 
lira para topluyorlar. Genelkurmayın ve Hava
yollarının tensip ettiği mahalden takriben 1,5 
milyon metre murabbaı bir arazi satın alıyor
lar. Arazinin hakiki değeri yarım milyon lira
dan fazla olduğu halde arazi sahipleri de diğer 
vatandaşları gibi fedakârlık gösteriyor ve yok 
pahasına, arazilerini vermekte tereddüt göster
miyorlar. Bu suretle bu kıymetli arazinin ta
pusu alınarak Havayolları Umum Müdürlüğüne 
teberru ediliyor. Ve istedikleri şekilde tesviyei 
turabiyesi de yine halk tarafından yaptırılıyor. 
Üstelik de toplanan paradan elde fazla kalan 5 
bin küsur lira Havayolları emrine Maliye vez
nesine yatırılıyor. Buna mukabil Havayolları da 
yanlız yazın bir kaç ayma maksur olmak üzere 
beş kişilik küçük tayyarelerle hava seferlerini 
yaptırmıya başlıyor. Fakat hava seferleri ,o 
•kadar çok rağbet görüyor ki; idare bu ihtiyaç 
karşısında her seferde bir yerine iki küçük tay
yare göndermek mecburiyetinde kalıyor. Halk 
bir bilet almalk için günlerce, haftalarca evvel
den sıraya girdiğinden, bu da kâfi gelmiyor. 
Vatandaşlar 'başka yerlere gönderilmekte olan 
yirmi kişilik büyük tayyarelerden gönderilme
sini rica ediyorlar. 

Havayolları İdaresi ise, meydanınız toprak 
olduğu için büj'ük tayyare gönderilmesine im
kân yoktur, cevabını veriyor. Gazianteb halkı 
ha'klı olarak meydan halk tarafından teberru 
edildiği takdirde muntazam hava seferlerinin 
yapılması için ica'beden tesisatın Havayolları 
İdaresi tarafından yapılacağı hakkındaki va'di
ni 'hatırlatara/k diyorlar ki, biz va'dimizi yerine 
getirdik, siz de yapmış olduğunuz va'de uyarak 
meydana bir Ibeton pist yapmak ve icabeden te
sisatı da kurmak suretiyle muntazam seferleri 
temin ediniz, zira bu yapılmadığı takdirde kü
çük çocukların ellerine oyuncak verme kabilin
den ıbu küçük tayyarelerle senede birkaç ay ya
pılan seferler foizi tatmin etmiyor ve bizim ih
tiyacımızı karşılamıyor, diyorlar. Havayolları 
İdaresi de her sene bir bahane bularak, yaptım, 
yapacağım, yapmak üzereyim, birinci plândası
nız, ve saire gibi şeylerle vakit geçiriyor. 

1943 senesinden bu yana tam altı senei kâ
mile geçmiştir. Gazianteb hava meydanı halk 
tarafından, nasıl teslim edildi ise hâlâ öyledir. 

a 
m biraz daha geniş-

lMa para göndermekten 

C%mp'ia gerek askerî 
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İdarenin yaptığı tek §ejy, jbir baraka kurmak ve 
bir de geçen sene me 
letilmesi içinde 12 bin 
ibarettir. 

Sayın. arkadaşlar; 
bakımdan, gerekse ticaritve iktisadi bakımdan 
çok büyük önem taşıyan fe halkın büyük feda* 
kârlıklariyle vücuda goleft şu meydanın beton-
laştırılması hususunda Hîjkürnetin verdiği sözü 
tutarak altı sene sonra dafolsa artık va'dini ye
dine getirmesi icaıbetm^z lııi1? Kaldı ki, yapıla-
ak iş -havayolları için iöfbir külfet değil, bilâ-

bir kazanç nıembaıdırj: îşte bu sebepten sa-
fm Bayındırlık Bakanından öğrenmek istiyo-

m. Üç yüz bin kişiye kâfşı altı yıl önce yapıl
ış olan resmî va'di bı f̂ene yerine getirecek

ler mi? Getirmiyecekler ^ i? Koca ve fedakâr 
ir vilâyet halkı bu gür; j^is içinde kendilerin
in bunun cevabını beldiler. 

AHMED VEZlEOĞlilt (Afyon Karahisar) 
Muhterem arkadaşla", J&brınızm tükendiğini 

bildiğim için hayati bir ırfevzu üzeriride kısaca 
temas ederek Demiryol arŞnızm nasıl kötü bir 
ijdare içinde yürütüldü) füstö belirtmek istiyo-
rjunı. Yüksek malûmumULsilduğu üzere, yolcu 
batarlarında bir imdat işareti vardır. Bunun 
isler bir halde olduğuz] a,r§ asla inanmıyarum. 
^binde bulunduğum bir, v|kıayı arzedeceğim: 
iuıkara'dan Alsaneak'a, hpB'eket eden 7 Eylül 
L948 tarihinde Alsancal:'ai muvasalat eden ka

nardayım. Tiren Çiftekahfeler istasyonundan 
hareket ettikten sonra Efsk istasyonuna var
mazdan önce en arkada bulunan vagonlar tara-
];jndan heyecanlı feryatlarla, bir bağırışına oldu
ğunu duyduk ve pencere leıpen ne olduğunu an
lamak için baktık. Çün ri: jkoridorlardan yürü-
ıtjek imkânı yok. Baktı ğşfıız zaman ses bize-
cEbğru yaklaşmaya başladı* t f ani her vagon yol
cuları haber aldıkça onIa,rftda: Yangın var, di-
•ŷ  bağırıyorlar. Nihayet biaina vagona kadar ses 
yükseldikten sonra, biz lef imdat işaretini çek
tik. Halbuki bizden önce b^tün imdat işaretleri 
eeıkilmiş. Tiren yoluna c.etim ediyor. Aradan 
5-10 dakika geçtikten soıtrafmakinist bütün yol
cuların bağırmaları üzer inj^ duyabilmiş ve tire
ni durdurmuş. Sonradan 
gcandaki yolculardan iki 

ÎİO oynarken, benzin bide mf varmış, iştial ettir
ir t^ler. Askerlerin elbisesi fjjân yanmış, vagona-
dsi sirayet etmek üzere jmj|. Yolcuların yardı* 

öjjrendik ki 3 ncü va-
asjker benzin çakmağı 
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miyle söndürülmüş. Bir taraftan da kavga baş- | 
lamış. Sonra Şeftiren, kondüktörler geldiler, 
sorduk, niçin bu. imdat işaretleri çalışmıyor? 
Hepsini birden çekince işlemezmiş, tabiî buna I 
inanılmaz. Yanımda bulunan birçok yolcularla, 
vakayı tesbit etmek için bir zabıt tuttuk ve ora
daki kurşunları toplattik. Hemen bir kiloya 
yaklaşmıştı. Şimdi bu zabıt sayın Demiryolları 
Genel Müdürüne kurşunlarla beraber takdim I 
edeceğim. 1 

Bunu arzetmekten maksadım, saym Bakanın I 
dikkat nazarını çekmek içindir. Mundan sonra
da küçük bir şeye işaret edeceğim. I 

Yine yüksek malûmunuz olduğu üzere, ge
rek Maliye ve gerekse Banka veznedarları ka
nunu mahsusları mucibince zayiat mukabili bir 
tazminat alırlar. Fakat bendeniz öyle zannedi- I 
yorum ki, feragatle vazifelerini yapmakta olan I 
F. T. T. memurlarından parayı vâvıülyed olan
lar için bu türlü bir tazminat verilmemekte 
imiş. Bizde dert yandıkları için yüksek huzuru
nuzda belirterek sayın Bakanın açıklamasını I 
rica ediyorum. 

ENVER KÖK (Sinob) — Arkadaşlar, Mü
nakalât Vekâletinin bilhassa Denizyolları üze- ! 
rinde durmak istiyorum. 

Denizyollarının hesaplarını tetkik ettiğimiz 
zaman bu idarenin bütçemize gelir kaynağı ol
maktan çok uzak olduğunu görürüz. 

Evet birçok gemiler alıyoruz, inşa ettiriyoruz 
ama ne zaman gelir getirecektir! Daha yüz sene 
bütçeye bir gelir getirmesine imkân yoktur. Buna 
rağmen memleketin deniz hayatının inkişafına 
da mühim surette engel olmaktadır. Çünkü ona 
imtiyaz bahşeden kanunlar vatandaşın deniz iş
lerindeki mesaisinin bir kısmına set çekiyor. 

Evvelce Yüksek Meclisin kabul ettiği bir ka- I 
nunla 50 rüsum tonilâtodan yukarı gemiler hiç
bir vakit muhtelif cins eşya taşıyamazlar. Bu im- j 
tiyaz Denizyollarınındır. Buna rağmen para ka
zanırlar. 50 tonluk bir gemi sahibi denizde kazan
dığı paralarla apartmanlar yapar. Bizim milyon- J 
larca liralık paralar tahsis ettiğimiz Denizyolları 
bu kadar uzun seneler milletin sırtına bâr olur. 
Bu noktayı bilhassa hassasiyetle hepinizin ıttıla
ına arzederim. Buna en nihayet verilen cevap âm
me hizmeti yapıyor diyorlar. Haliç'te insanları 
bir taraftan diğer tarafa nakleden gemici de âm- ] 
me hizmeti yapıyor. Ankara ile Bolu arasında ı 
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I otobüsle insan nakleden kimselerde âmme hizmeti 

yapmaktadırlar. Ama bunlar hem kazanıyor, hem 
de Devlete bir gelir temin ediyorlar; Kazanç Ver
gisi veriyorlar. 

Bu noktaya böylece işaret ettikten sonra, üç 
tarafı denizle çevrili olan memleketimizin gemi 
ihtiyacı üzerinde ehemmiyetle durmak lâzımdır. 
Karadeniz sahillerinde bir keser sapı ile 300 - 500 
tonluk gemiler yapan bu memleket çocukları, ar-

I tık bu asrın icabettirdiği gemilerde gezmek isti
yorlar ve Devletin ellerinden tutmasını istiyor
lar. Evet son zamanlarda Hükümet on milyon li
ralık bir kredi, bir döviz müsaadesiyle gemi al
masına kolaylık gösterdi. Fakat arkadaşlarım, 
bu daima büyük sermayedarların inhisarına geç
mektedir.. Halbuki bu memlekette denizciliğin 

I kalkınmasında bu küçük tekne sahiplerinin elin-
I den tutmak lâzımdır. Bunun için bu küçük deniz 

vasıtalarının sahibi olan vatandaşlara verilecek 
kredilerle, esasen limanları, tahmil ve tahliye va
sıtaları mükemmel olmıyan bu memlekette deniz 

I nakliyatı daha fazla müşkül bir hale gelmekte, 
I memleketin küçük deniz ihtiyacı, ağaçlar üzerine 

oturtulmuş, Avrupadan gelme binlerce liralık mo-
törlerle temin edilmektedir. Nihayet milyonlarca 
lira tutan bu kıymetleri, böyle tahta üzerinde 
kendi başına bırakmak doğru değildir. Memleket 

I içinde küçük çapta tekne yapılmasını temin için 
vatandaşa en müsait şekilde kredi vermek sure
tiyle küçük tekne inşaatını teşvik etmek gerekir. 
Bir tehlikede milyonlarca liralık kıymetler ara
sında o bizim Türk denizcisinin 40 000 liralık 
teknesi kaybolduğu zaman o hiçbir vakit onu kar-
şılıyacak bir kredi bulamamaktadır. Bu küçük 
denizciler harb sıralarında memleketin en feda
kâr Türk çocuklarıdır. Evet sırtları okşanır, gö
ğüslerine madalya takılır ama, o iş bittikten son-

I ra unutulur gider. Anadolu çocukları bugün tah
ta tekneler üzerinde gezerken küçük temiz ecnebi 

j motorları gördükçe içleri sızlamaktadır. Devlet 
muhakkak ki, bunlara yardim elini uzatmalıdır. 
Türk denizciliğinin hususi teşebbüsleri yüksel-

J tilmeye ıslah edilmeye muhtaçtır. Büyük arma
törler, büyük kredi buluyorlar, küçük merakip 
sahipleri bundan kolay kolay istifade edememek
tedirler. Bu nokta hakkında Maliye Bakanı,ile 
Ulaştırma Bakanının nazarı dikkatini celbederim. 
Büyüklere rüçhan hakkı veriyorlar, onlara ver-

l miyorlar. 
i Savorona Yatı dedikodusu çok oldu, hattâ bâ-
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zı arkadaşlarım bu yatı batıralım diyecek kadar 
ileri gitti. Arkadaşlarım; bu memlekette tahta 
parçaları üzerinde seyrüsefer yapılırken Savaro» 
na gibi bir yat batırılamaz. 

AHMED VEZlROÖLU (Afyon Karahisar) 
— Kinayedir o lâf. 

ENVER KÖK (Devamla) — Arkadaşlar; Ve-
ziroğlu arkadaşım benim sözümü her hangi bir ta
riz maksadiyle söylediğime zahip oldu. Ben 
kimseye tariz maksadiyle söylemiyorum. Esa
sen ben böyle bir ruha da mâlik değilim. Bilhas
sa bunu açıklamak isterim. Ben daima hakikat
lerden bahsederim, hakikatlerden ayrılmam. 
(Soldan bravo sesleri). 

Arkadaşlarım; söylediklerim bâzılarına acı 
gelir. Savarona dedikodusu beni olduğu gibi 
birçok arkadaşlarımı da üzmeye başlamıştır. Sa-
tınalmma şeraiti hakkında birçok mütalâalar 
serdedildi. Fakat o zaman bunu satın almam 
diyecek bir kabadayı bu memlekette yoktu. Ne 
istenirse olurdu. Bu bir hakikattir. Çünkü, Sa-
varonayı şöyle yapalım, böyle yapalım derken 
bu, birtakım siyasi hâdiselere de meydan veri
yor, bu artık siyasi bir istismardan çıkmalıdır. 
(Bravo sesleri). 

Bu gemiyi Avrupa'dan getireceğiniz bir mü
tehassıs marifetiyle muayene ettirin, âmme hiz
metinde kullanılabilecek bir hale getirilmesi ka
bil olacaktır, o vakit iç turizmde kullanılır, dış 
turizmde kullanılır. Bu, elbette ki, mümkün 
olacaktır arkadaşlarım. 

Bu n,okta üzerinde Bakanın her halde dikkatle 
durması lâzım olduğu kanaatindeyim. Hem ge* 
lecek mütehassıs zannediyorum ki, öyle büyük 
bir para da İstemez. Evvelâ memleketteki deniz 
inşaiye mütehassıslarına tetkik ettirdikten son
ra arzettiğim bir şekle ifrağ edilirse, Akdeniz ve 
îzmir hatlarında işler ve ayrı bir tarife tatbik 
edilerek elbette memlekete bir gelir sağlar. 

Denizcilerin dertlerinden de bir parça bah
setmek isterim. 

Arkadaşlar; Denizyollarında çalışan denizci
ler, üç seneden beri tadili beklenen kanunu, ar
tık ellerini açmışlar, yahu ne zaman tadil edile* 
cek diye sormaya başlamışlar; buraya gelen ar
matör mümessilleri de bu nokta üzerinde teşeb
büste bulunmuşlardır. Ta Recep Peker zama* 
nmdan berî gemi sahipleri karışık eşya nakliya
tına müsaade edilmesi için uğraşıp durmaktadır-

— "ffc7 
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lar. Harb zamanında Iju hususi vasıtalarla bü 
memleketin birçok i ıtijraçlannı sağlamışlar, bu
na mukabil büyük kârlfer sağladıkları konusun
da ise mübalağaya gidilmiştir. Denizlerde bata 
çıka yine memlekete Hrfok makinalar kazandır
mışlardı. Bunların önünde inkişaflarına en bü
yük mâni karışık eşya înakliyatı memnuiyetinin 
kaldırılmasıdır. Bu s t i l d e kendi kredilerinin 
bir kısmını da kendibriftemiın edecektir. 

BAŞKAN — Beş dajrikayı geçirdiniz. 
(Enver konuş sesler^ devam sesleri). 
BAŞKAN — Dev amİ ediyor. 
ENVER KÖK (Dramla) — Arkadaşlarım 

beş dakikayı geçirdi işet beş mülhak bütçe üze
rinde konuşuluyor. . 

BAŞKAN — Müsaade ediyorlar. 
ENVER KÖK (Defamla) — Arkadaşlarım, 

mazottan alman vergif meselesine gelince; De
nizyolları tasarısında bja vergiden Denizyolları
nın istisna edilmesi gibi bir temenni var. Ben, 
böyle bir temenninin yjinız Denizyollarına de
ğil, bütün deniz vamtaâı çalıştıran vatandaşlara 
teşmilinin elbette dahm iyi olacağına kaniim. 
Böyle birşey yapılacaksa, muhakkak Denizyol
larına imtiyaz şeklinle i verilmemelidir. Son çı
kardığımız Belediye (gelirlerini Artırma hak
kındaki Kanunda gemilşrden bir îşgaliye Resmi 
alınacağı musarrahti]\ |Bu, belediyelerin takdi
rine bırakılmıştır. 50 ionluk bir tekne gidiyor, 
Cide limanında dem: rli|ror, belediye eh diyor, 
buraya hava bozduğu zatnan bir gemi gelecek, 40 
lira koyalım 

Arkadaşlarım, belki jonun oradan kazanacağı 
kırk lira bile değildir. ; Binaenaleyh bu, muay
yen bîr ölçüye dayaımadıktan sonra suiistimal 
ediliyor. Ulaştırma Blkanlığı ile İçişleri Ba
kanlığının icabederse bîr tetkik yapıp kanunda 
bir değişiklik yapmalar! elbette muvafık olur. 
Suiistimal ediliyor, ırlşadaşlarım. 

Havayolları : 
Arkadaşlarım, ha^ayplları hakkında konuşan 

arkadaşları dinledim. Bık acaba dış memleketlere 
hava seferi yapabilir miyiz diye birdenbire ka
famda böyle bir istifi anî belirdi. Türk havacıları 
muhakkak ki mükemnej, fedakâr havacılardır. 
Ama bizim dış memliîkejtlere hava seferleri yap
mamız bir gösterişter i|eri gidemez. Buna nasıl 

İ karar verebilirsin diye Sorarsanız; Bakırköy'de 
oturuyorum, Pire'den 1 gelen, Yunanistan'dan 
gelen Türk tayyaresirfdda bir yolcu çıkıyor. Pan« 



amerikan, îsveç şu bu gelirken biniyorlar. Bu 
noktada bizim için cazip görünen şey, ancak Türk 
bayrağının orada dalgalanmasından başka birşey 
değildir. Bunun iktisadi ve ticari mahiyeti yok* 
tur. Oraya hava seferleri yapmış olmaktan başka 
birşey olmuyoruz. 

Bunu belirtmek istiyorum. 
ŞÎNAN TEKELÎÖĞLU (Seyhan) — Arka

daşlar, Ulaştırma Bakanlığı en kuvvetli, en kud
retli ve en ağır yükü üzerinde taşıyan bir Bakan
lıktır. Devletin bütün münakale işleri gibi dev
letin iktisat ve ticaretini de tanzim ve teşvik 
işini temin eden bir Bakanlıktır. Bu Bakanlığın 
ençok mihnet ve meşakkat çeken umum müdür
lük memurları bilhassa posta telgraf idaresindeki 
memurlardır. Arkadaşlar bu posta telgraf me
murları bildiğimiz günden beri, yani Türk inkılâp
ları yapılmıya başladığı günden beri bu memle
ketin inkılâbında doğrudan doğruya alâka gös
termişler ve her türlü mahrumiyete ve fedakâr
lığa göğüs gererek çalışmış insanlardır. Maatte
essüf biz bu çalışkan ve kahraman insanların 
kadri kıymetini hiçbir zaman takdir edememi-
şizdir. Bunun sebebi, posta telgraf idaresi öte
den beri daima posta telgraf işlerinden anlıyan 
insanların elinde olmadığı içindir. Posta telgraf 
memurlarının çekmiş oldukları mihnü meşakı. 
sıkıntıları bilmiyen bir insan posta telgraf ida
resinde 50 - 60 lira maaşla çalışan insanların ne 
suretle hayat geçirdiklerine vakıf olmıyan bir 
insan onların mahrumiyetlerine el atmak cesare
tini gösterebilir mi ? Sizleri bundan 5-10 şene 
evveline götürecek olursam, bendeniz yine bu 
hususta görüşürken o zaman karar vermiştiniz, 
posta telgraf ve telefon memurlarının vaziyetle
rinin ıslahı için, o zamanının Bakanı Amiral 
Fahri Engin bir kanun yapmış ve yalnız başmü
dürlerin ve bâzı yüksek dereceli memurların va
ziyetleri ıslah edilmişti. Halbuki aşağı dereceler
de 15-20 lira asli maaş alan memurların dere
celerine hiç dokunulmamıştı. Ben bilhassa Sayın j 
Şemsettin Günaltay'dan rica ediyorum, bakika-j 
ten posta ve telgraf memurlarının bu acıklı va- j 
ziyetini ele alsınlar, Ulaştırma Bakanına bu hu- j 
susta lâzımgelen emirlerini versinler. Burada ça- i 
lışan memurlar içerisinde öyleleri vardır ki yir- { 
ini sene içinde yirmi lira aslı maaş almıya ancak j 
muvaffak olmuşlardır, bunlar mağdur olmuşlar- ] 
dır. Bu arkadaşlar geceli gündüzlü bu ağır va- \ 
cifede fedakârca, kahramanca çalışan insanlar- i 
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dır. Her halde bunlar tatmin ve temin edilmeyö 
değer arkadaşlardır. Ondan sftnra da Devlet De
mir ve Denizyolları memurlarına geçiyorum. 

Devlet Demir ve Denizyolları memurları için
de mahrumiyet içinde çalışan makinistler, kar-
düfirenler, kondüktörler, kontrolörler vardır. Di
ğer aşağı derecede maaş alan insanlar vardır. 
Bunlar çok sefil ve perişandırlar. Aldıkları maaş 
elli lira gibi cüzi bir miktardan ibarettir. Bu 
miktar aşağı yukarı bir insanın iki günlük ihti
yacını karşılıyacak vaziyettedir. Bir çokları çocuk 
zammı almazlar, memurların istifade ettiği hak
lardan faydalanmazlar. Bendeniz şöyle düşünü
yorum; Emniyet mensuplarına verilen nefer 
tayın zammını nasıl vermişsek Posta Telgraf ve 
Telefon Genel Müdürlüğü teşkilâtında geceleri 
de çalışan memurlara, makinistlere, daimî suret
te trende vapurda giden personellere birer ne
fer tayın zammı ödemek için bir teklif getirsin
ler. Çünkü bunlar çok muztar vaziyettedirler. 
Sizin yüksek vicdalarmıza ve hamiyetinize daya
narak bunu sizlerden rica ediyorum. 

Bir de Savarona yatı var. Biz bu yatı muha
faza ettirmek için Devlet Denizyollarına 400 000 
lira vermekteyiz. Bizim donanmamız var bunu 
Donanma Kumandanlığı emrine verelim donan
manın personeli askerdir, subayları da vardır 
hem ondan istifade şekillerini düşünürler hem de 
iyi bir şekilde muhafaza ederler, devlet de bu 
yükten kurtulur. 

SALAMON ADATO (istanbul) — Efendim, 
memleketinizde kazaya uğrıyan gemilere yar
dım. ve kurtarma hizmetlerinin ifası Denizyolla
rı İdaresine bir kanunu mahsusla imtiyaz ola
rak verilmiştir. Bu gibi hizmetlerin bâzı müs
tacel tedbirlere lüzum gösterdiği aşikârdır. Bu 
gibi hizmetlerin ifasında bürokrasi zihniyeti 
katiyen terviç edilemez. Bir gemi gece bir kaza
ya duçar oluyor müstacel bir yardım veya kur
tarma hizmetine ihtiyaç hissettiriyor gemi sahi
bi gece idarede bulunan zata müraeaatinde, 
gecenin saatine bakılmaksızın, idare para isti
yor. Tüccar tabiî gece yarısı veya sabaha doğ
ru bu parayı belki veremiyecek durumdadır. 
îşin müstaceliyeti vardır, îdare bir gemi sahi
bine 24 saat için, alacağını taahhüde bağlıyarak 
geriye bırakabilir. Bu hiç bir zaman alacağını 
tehlikeye mâruz bırakmaz. Bu gibi vazifeler 
büyük intibaka lüzum gösterir. Zaruretlere in
tibak mecburiyeti vardır. Bu bir ticaret teşeb-
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imsün yapacağı bir iş mahiyetindedir. Bu itibar
la bürokrasinin istilzam ettiği teehhüre bu, işijer 
katiyen mütehammil değildir. Devlet DenLgycjl-
ları uzak limanlara şilep göndermektedir. r] 3tu 
hizmet bir âmme hizmeti mahiyetini haiz değil
dir. Âmme hizmetinde kâr edip etmemek hıiı-
susıına katiyön ehemmiyet verilmez. Zarar <|a 
olsa ifası zaruri olduğu için o hizmetin yapıl
ması lâzımdır. | 

Halbuki böyle travers nakliyatı veyahut: ti
cari eşyanın nakli için Finlandiya gibi memle
ketlere gemi gönderildiği zaman o işin İdare | (m 
bir kâr veya zarar temin edeceği husttüıi 
üzerinde durmak lâzımdır. Kâr veya zarar:[fi 
tahakkuk edeceğini anlamak için maliyet hE-
sabını riyazi bir katiyetle hesap etmek icabeder. 
Böyle bir teşebbüsün muamelâtında maliyet fi
yatının tesbitinde idare masrafını da göz önün
de bulundurmak lâzımdır. Halbuki şimdiye ka
dar Denizyolları İdaresinin yaptırdığı bu gib£ 
seferlerde idare masrafının katiyen nazara alın
madığını müşahede etmekteyiz. Deniz nakliyi | 
ti, can ve mal emniyetini temin için bâzı teci-f 
birler alınmasını istilzam eder ve bunun içindi rf 
ki, Ulaştırma Bakanlığı deniz nakliyatında mıaj 
ve can emniyetini sağlamak için bir nizamname 
tanzim etmiştir. Nizamnamenin hükümleri be
hemehal tatbik edilmelidir. Maalesef Denizyol 
l an İdaresinin bu talimatnamenin hükümle
rine ehemmiyet vermediğini görmekteyiz. Meşe-
selâ; bir gemiyle, hem insan, hem hayvan nakli 
katiyen caiz olmadığı halde Denizyolları İda
resi Karadenize gönderdiği gemilerle hem insarı 
hem-de hayvanat naklettiğini görmekteyiz. 

Arkadaşlar; Yüksek Deniz Okulu içk 
3.37 000 liralık bir masraf gösterilmektedir, 
Evet, Yüksek Deniz Okulu kaptan yetiştirmekle 
mükelleftir. Fakat bu okulda kaptanlığa taal
lûk eden öğretim beş muallimle yapılmaktadır. 
Böyle bir okulun bu sebepten dolayı Ulaştırma 
Bakanlığına raptı hakikaten anlaşılmaz bir key
fiyettir. Siyasal Bilgiler Okulu, İçişleri Bakan
lığına bağlı değildir. Mahaza bu mektep ge
rek İçişleri Bakanlığında gerek Dışişleri Bakn-
lığında vazife görebilecek elemanlar yetiştir* 
mektedir. Yüksek Ticaret Mektebi gene Ticaret 
Bakanlığına bağlı değildir. Faka bu okulun 
Ulaştırma Bakanlığına bağlı kalması mahzurlu
dur. Çünkü nihayet bir mektepte pedagojik 
esaslara ehemmiyet vermek lâzımdır. Mektebi 
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talebeleri yetiştirmekte ihtisas sahibi olan Millî 
Eğitime bağlamaya ı|la sırf işleteceği gemilerde 
çalıştıracağı kapt*njjiarı yetiştirdiğinden dolayı 
onu Ulaştırma Bai caşihğına bağlı bırakmak doğ
ru değildir. Bu itibarla bu husus hakkında ba
kanlığın bir karar aynası lâzımdır. 

Arkadaşlarım, hapra seferlerine temas etti
ler. Bendeniz geçen jene bir iş zımnında tayya
re ile birkaç uzur sffer yapmak mecburiyetin
de kaldım. Hakik stia|fi Türk pilotlarının kabi
liyetlerini övmemek t Aaksızlik olur. Fakat deniz 
seferlerinden dahi; tfehlikeli olan hava seferle
rinde böyle kabilijpfrlle çalışan pilotları ücretle 
çalışan bir elemar olarak kabul etmek doğru 
değildir. Bunlara la^memur imtiyazını vermek 
doğru olur kanaal inâeyim. Devlet tarafından 
işletilen bu hava yollarındaki faaliyetin her sa
hasında Devletin iiîadte ettiği heybeti görmek za
ruridir. Fakat maideiief tatbikatta böyle olmu
yor. Havayolları Me iyapılan seferlerde yolcu 
vakit kazanmak isreeı?. Hal ve keyfiyet böyle 
olduğu halde İstanbul'dan Yeşilköy'e giden bir 
otobüs Karaköy'dej yarım saat beklediğimiz 
vâkfclır. ; 

Sonra tayyareyi Mienüz binen yolcunun ilk 
temas edeceği vasıjta k>tobüstür. Bendeniz ilk 
defa olarak Karak öy^en Yeşilköy'e gittiğim 
zaman otobüse bindhâ. Arkadaşlar bindiğim 
otobüsün camları kııdk, kapının iç kolu eksik, 
yolun ortasında ka;dî%. Sebebi tevakkufu diye 
sordum, efendim, b|eıtfc:n karburatöre gitmiyor. 
Peki nedeni 
de ondan. 

Benziıi sjize'eçten geçirilmemiştir 

Tasavvur buyurun arkadaşlar, henüz tayya
reye binmemiş olan bjr yolcu, otobüste bir ak
saklık görürse tayyarede de bir sakatlığa mâ
ruz kalacağını düşü miskte haklı değil midir? 

ABİDİN POTUG Ğ | U (Eskişehir) — Muh
terem arkadaşlar; beHjl söz almaya sevkeden 
şey; biraz evvel bıjraŞa bulunmadığım sırada 
bir arkadaş tarafmdaa| tarize uğramaklığımdan 
ileri gelmiştir. 

BAŞKAN — Abipuâ bey; tariz mevzuubahis 
değildir. (Yanlış söylemiş sesleri.) 

ABİDİN POTUaĞİŞU (Devamla) — Bun-
dan evvelki müzakerelel'de Savorona yatı konu
şulduğu zaman bendi m i | dedim ki ; bir iki sene
den beri satacağız diyojtlar bir türlü satılmıyor 
işte bunun için mütennjByen masraf yapıyoruz, 
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bunu ucuz, pahalı satınız veya bir köşeye çeki
niz, hattâ kinaye olarak satılamıyorsa bu mem
leketi her sene 4 - 5 yüz bin lira masraftan kur
tarmak için bunu hatırınız mealinde konuştum. 
Böyle bir şey olur mu? Hangi aklı şuur sahibi 
bir adam bunu batıralım der kim kabul eder 
bunu? Benim kinaye olarak burada söylediğim 
bu sözü eiddî olarak buraya getiren arkadaşıma 
cidden teessüf ederim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen kalmamıştır. 
Buyurun Ulaştırma Bakanı 
ULAŞTIRMA BAKANI Dr. KEMAL SA

TIR (Seyhan) — Muhterem arkadaşlarım; Ba
kanlığımı ilgilendiren muhtelif mevzular hak
kında arkadaşlarımın ileri sürdükleri mütalâ
aları dikkatle dinledim. 

Bütün bu mütalâaları Bakanlığımın bir se
nelik rehberi olarak telâkki eder, değerli arka
daşlarıma teşekkür ederim. 

Arkadaşlarımın mütalâalarına cevap verme
den evel, ulaştırma politikamızın ana hatlarını 
kısaca arzetmek isterm. Ulaştırma Bakanlığı
nız koordine edilmiş bir ulaştırma sistemi kur
mak ve yürütmekle görevlendirilmiş bulunmak
tadır. Arkadaşlarımın temas ettikleri gibi, 
mevzu dinamiktir daima bir inceleme konusu 
olarak devam edecektir. Bu esas dâhilinde 
Bakanlığımızın üzerinde hassasiyetle durduğu 
ve çalıştığı iki mevzu vardır. 

Bunlardan birincisi; mevcut ulaştırma va
sıtalarından, ulaştırma sanayimden ve ulaştır
ma personelinden âzami istifade temin etmek. 

İkincisi; yurdumuzun bugünkü ve gelecekte
ki ihtiyaçlarına göre bunlara pılânlı bir şe
kilde yenilemek, artırmak ve takviye etmek. 

Bu suretle ulaştırma sistemimizi yurdumu
zun siyasi, iktisadi ve sosyal kalkınması ile 
muvazi olarak geliştirmeye çalıştırmaktayız. 
Bilhassa şunu belirtmek isterim ki, ulaştırma
nın her sahada ki kalkınmayı teşvik edici ve 
destekleyici rolünü her an göz önünde tutmak
tayız. Demiryollarımız da, ekonomik olmasın
dan dolayı ağır lokomotife, eşyanın cinsine gö
re, büyük vagona ve büyük tonajda katar teş
kiline doğru gitmekteyiz. Şebekenin lüzumlu 
bâzı kısımlarını da buna göre pılânlı bir şekil
de takviye etmekteyiz. Trafiğin artması karşı
sında da tek hatlı olan demiryollarımızda em
niyet tesisatımızın kurulması ve takviyesini 
pılâna göre tahakkuk ettireceğiz. 
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Devlet Denizyolları ihtiyaçları iç ve bir kı

sım dış ticaretimiz nazarı dikkate alınarak kar
şılanmaktadır. Burada şunu da şükranla arzet
mek isterim ki, yakın zamanlara kadar dış mem
leketlere yolcu seferi yapmakta olan gemileri
mizin birçok kamaraları boş olarak dönmekte 
idi ve iftiharla söylemek lâzımgelir ki, dış se
ferler yapan gemilerimizin intizamı, yolculara 
iyi muamele ve kaptanlarımızın drayeti saye
sinde, şimdi bütün Akdeniz bölgesindeki liman
larda Türk bayrağını hâmil olan gemiler aran
makta, bu gemilere binebilmek için yolcular uzun 
müddet beklemeyi göze almaktadırlar. Bu duru
mu göze alan Bakanlığımız Amerika'dan satın 
aldığımız gemilerin bir kısmını Akdeniz sefer
lerine tahsis ederek, bugünkü iyi intibaı daha 
müsait ve daha ileri bir şekilde devam ettir
mek için elinden gelen gayreti sarfedecektir. 
(Soldan alkışlar). 

Denizyolları İdaresinin kalkınma gayretleri
ne muvazi olarak serbest şilepçiliğin de inkişaf 
ettirilmesi için mümkün olan yardım sağlan
makta ve tedbirler alınmaktadır. Son iki seneye 
takaddüm eden zamanda bütün deniz ticaret fi
lomuzun armatörler elindeki tonaj yekûnu 70 
bin tona yakındı. Bugün bu tonaj miktarı bir 
misli artmıştır. Ve teşekkürle kayda lâyıktır ki, 
armatörlerimiz yeniden gemi almak için Bakan
lığımıza müracaat etmektedir. Bakanlığımız 
memleketin döviz kaynağı telâkki edilen bu va
sıtalarının çoğaltılması için elinden gelen gay
reti sarfetmekte ve Hükümet arkadaşlarım nez-
dinde lâzımgelen teşebbüsü yapmaktadır. Ar
kadaşlarımın büyük bir anlayışla ticareti bah
riye filomuzu artırmak hususunda bana müza
hir olacağını (bir müjde olaralk telâkki ederim. 
Deniz ulaştırmasının, bilhassa mebde ve mün-
teha noktaları olan limanların modern kaplara 
göre teçhizi için çalışmaktayız. 

Havayollarımızı ve meydanlarımızı iç ve 
Milletlerarası icaplara göre teçhiz etmekteyiz. 
Yurdumuzun dünya havayolları bakımından 
önemi gün geçtikçe artmaktadır. Halen bizimle 
hava hattı işletmek için anlaşma yapan, anlaş
maları henüz teati edilmiyen ve müzakere ha
linde plan memleketler yekûnu 20 dir. 

Posta, telgraf ve telefon şebekelerimizi de 
memleket içinde genişletmekte ve aynı zamanda 
dış münasebetlerimizi temin için yeni tesisler 
vücuda getirmekteyiz. 
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Demir, deniz ve liman vesaitinin artışı ü i 

muvazi olarak bunların her türlü bakım ve ona
rımını yapacak şekilde ulaştırma sanayiimizin 
geliştirilmesine devam olunmaktadır. 

İnkişafın devamı müddetince bu onarım 
;keyfiyetirii inşa merhalesine ıkadar götürmeyi 
'bir ideal olarak elde tutmaktayız. 

Ulaştırma hizmetinin süratli, emniyetli, kon 
forlu ve ucuz olabilmesi, malzeme ve tesisattan 
'başka aynı zamanda personelin bilgi ve gayre 
tine dayanmaktadır. Personelin bilgilerini artır 
mak, için, icabına göre, kurslar açılmakta, ya
bancı memleketlerde staj yaptırılmakta ve ya-
'bancı uzmanlar celbedilmektedir. 

Ulaştırma sisteminin sağlam, ekonomik pren
siplere dayanmasında hassasız. Her türlü ulaş 
tıîrma vasıtalarının hizmet maliyetlerini indi 
rilmek ve daha sıhhatli îbir şekilde teslbit etmek 
için daimî surette çalışılmaktadır. Bunların 
fevkinde olarak da, ulaştırma idarelerimizin ik
tisadi ve ticari icaplara göre daha süratle ve 
kolaylıkla intibak edebilecek surette çalışmala
rını temin ve bu yolda 'hizmetin istimrarında, 
emniyetinde ve ucuzluğunda daha esaslı merha
lelere ulaşmak istiyoruz. Bu mevzudaki mesai
miz ve tetkiklerimiz neticesi kanaatlerimizi te
yit ederse, idarenin kuruluş tarzları hakkın
daki kanun tasarılarını Hükümete ve ondan 
sonra yüksek tasvibinize arzetmek kararında
yız. Harb sonrası ekonomik duruma göre tari
felerin tedricen düzenlenmesi ve koordine edil
mesi için tedbirler alınmıya devaım olunmakta
dır. Gaye âzami hizmetin mümkün olan asgari 
ücretle yapılmasıdır. 

Muhterem arkadaşlarım; kısa hatlariyle 
Ulaştırma politikamızın umumi bir hulâsasını 
arzetmiş bulunmaktayım. Bunun inkişaf] için 
Denizyolları, Demiryolları, P. T. T. ve Havayol
larının taJsdikımza iktiran etmiş olan kanunla* 
fiyle Önümüzdeki inkişaf plânları tahakkuk saf* 
hasına girmiştir. Demiryollarımızm 4515, 4903 
ve 5073 sayılı kanunlarla verilen 385 milyon li
ralık yetkiden 185 milyon küsuru taahhüde 
bağlanmış ve malzemenin bir kısmı da memle
ketimize gelmiş bulunmaktadır. Muharrik ve 
müteharrik edevat taahhüdünde yazılı olan fa
sılalar zarfm4a peyderpey memleketimize gel
mektedir. Yukarda arzettiğim kanunlarla 385 
milyon liralık yetkiden 199 milyon liralık baki
ye kalmıştır. Yeniden girişilecek taahhütler için 
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uzun vadeli krediye VB dövize ihtiyacımız var
dır. Her imkândan faydalanarak programımı
zın bakiyesini realizeletmek kararındayız. Bu 
385 milyon liralık birfnci kalkınma programı
mızı şu şekilde hülâ sa edebilirim : 

Bunun 35 milyon lîjyası yol ve cer atelyeleri 
yapılmasına ve mevcutların genişletilmesine, 
9,5 milyon lirası tykdmotif depo ve sundur-
malariyle su verme ve SKI tasfiye tesislerinin ıslah 
ve tevsiine, 6 mil yen lirası atelyeler inşaat ve 
tevsiatiyle ahenkli olajrak yeniden mağazalar 
yapılmasına, 12 milvq£ lirası istasyon binaları 
ve bu binalara lüzı.m|a, diğer mebani ile bil
ûmum hizmet ve sıhhat binalarının inşasına, 42 
milyon lirası yol, k ip tü ve emniyet tesisatı iş
lerine, 2 milyon liranı Uman işlerine, 239 milyon 
lirası muharrik ve njüt#harrik edevata, 39,5 mil
yon lirası da elektrik santralleri ve tezgâhları
na olmak üzere taksini edilmiştir. 

Denizyollarımıza 4Öİ4 ve 5074 sayılı iki Ka
nunla verilen 150 milyon liralık yetkiden 112 
milyon liralık kısm: taahhüde bağlanmış ve 
programına göre sarfflfcHlmek üzere 38 milyon 
liralık yetki bakiyesi dalmıştır. Taahhüde bağ
lanan gemi ve malzememden bir kısmı memleketi
mize gelmiştir. AmoriJkadan aldığımız 6 yolcu 
gemisi dâhil olmak üzejre satın alman gemilerin 
büyük bir kısmı 1949 yılında filomuza katılmış 
bulunacaktır. Bugüıe kadar taahhüde bağla
nan 112 milyon lirada^ 104 milyon lirasını sa
tın aldığımız gemilerin! bedelleriyle bu gemile
rin tamir ve diğer ırastafları teşkil etmektedir. 
Henüz taahhüde bağ anmamış olan 38 milyon li
ranın programına gcreMahsis şeklini de arzedi-
yorum. 11,5 milyon lirşşı büyük tip 4 şehir hat
tı gemisine, 2 800 0C0-lirası küçük tip iki şehir 
hattı gemisine, 3 miLycpı lirası iki araba vapo-
rıma, 750 bin lirası inpıı için 10 şamandıraya, 
5,5 milyon lirası TojhaŞıe rıhtımının temdidine, 
2,5 milyon lirası topraktmakinesine (liman için), 
1,5 milyon lirası römorköre, 8 200 000 lirası 
motor atelyesi, sâbih lavuz ve devver vince; 
2 milyon lirası havu2İapf, tersaneler, malzeme ve 
tesislerine olmak üzere;|tesbit edilmiştir. 

Tşlefon idaremiz, memle
ketin muhabere sistejmjbi geliştirmek ve müm
kün olduğu kadar id<!al|denileek,bir hadde ulaş-

se^elik bir program hazır-
ig ve dış muhabere ihti-

tırabilmek için sekiz 
lamıştır. Memleketin 
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mek için P. T. T. idaresince hazırlanan bu sekiz j 
senelik plân Bakanlar Kurulunca tasdik edil
miştir. Bu plân mucibince bütün vilâyetlerin 
Ankara, İstanbul ve ayni zamanda birbirleriyle ı 
doğrudan doğruya haberleşmelerini temin için 
16 bin küsur kilometre uzunluğunda telgraf ve 
telefon hatları inşasiyle bunların ehemmiyetleri
ne göre muhtelif kanallı telgraf ve telefon ku-
ranportör cihazlariyle teçhizi ve bu cihazların 
kurulacağı şehirlerde tabedici telgraf makine
leri tesisi ve bu tesislerin kurulacağı şehir ve 
kasabalarda şehir telefon şebeke ve santralle
rinin ihtiyaca göre tevsii ve milletlerarası an
laşmalara göre telsiz telgraf ve telefon istas
yonlarının kurulması, kurulacak bu tesislerin 
emniyet ve intizamla çalıştırılması için gerekli 
binaların inşası, Otomatik damga ve pul verme 
makineleri, yükleme ve boşaltma için elektrikli 
arabalar ve hususi tertibatı havi posta vagon
ları, nihayet bütün P. T. T. cihaz ve vasıtaları
nın işletme ihtiyacı olan yedek parçalarının 
yapılması ve eskilerinin tamiri için mevcut 
fabrikaların ıslah ve tevsii gibi işler yapılacak
tır. Bu programın tahakkuku için 102 milyon 

- liraya ihtiyaç vardır. Buna nazaran 60 milyon 
liralık taahhüt salâhiyeti; son çıkan 5169 sayı
lı Kanunla 100 milyon liraya iblâğ edilmiştir. 

Havayollarımız 4860 ve 5076 saytılı kanunlarla 
43 milyon liralık bir yetki alınmıştı. Bu yetki
nin 24 milyon lirası beynelmilel startlara uygun 
hava meydanlarının inşası için lüzumlu malze
me ve teçhizatın mubayaasında kullanılmış bu
lunmaktadır. Meksika'da toplanmış olan bey
nelmilel hava konferansına biz de iştirak etmiş 
bulunmaktayız. Bu konferans icaplarını yerine 
getirmek için İstanbul ve Ankara'da beynelmi
lel standartlara uygun birinci sınıf iki meydan 
yapmayı ve Adana'da- yine beynelmilel stan
dartlara uygun ikinci sınıf bir meydan 
yapmayı kabul ettik ve bunların tahakkuku saf
hasına da, Yüksek Meclisin verdiği 43 milyon 
liralık yetki ile geçmiş bulunmaktayız. Arzetti-
ğim gibi bunun 24 milyon lirası kullanılmış ve 
19 milyon lirası da kullanılmak üzeredir. An
cak Bayındırlık Bakanlığının da mütabakatiy-
le, bu mevzu da dâhil olmak üzere, bundan son
ra yapılacak bilcümle hava meydanlarının inşa
sını Bayındırlık Bakanlığına devretmek üzere 
bir kanun tasarısı hazırladık. Bu tasarı komis
yonlarda konuşulmuş, komisyonlar tarafından 1 
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riyaset makamına tevdi edilerek yüksek heyeti
nize takdim edilmiş bulunmaktadır. Tasvibini
ze iktiran ettikten sonra, teknik elemanların 
bolluğu dolayısiyle, Bakanlığımdan daha iyi 
ve mükemmel bir şekilde bu meydanların inşa
sını murakabe edecek ve onların inşasında âmil 
olacak olan Bayındırlık Bakanlığı bu vazifeyi 
deruhde edecektir. Bundan sonra Bakanlığım, 
aynen Devlet Demryollarmda olduğu gibi, bir 
işletme umum müdürlüğü halinde bu vazifeleri 
Devlet Havayollarına vermiş olacaktır. Onun 
için inşaat safhasiyle ilgili olmayacaktır. (Kâ
fi kâfi sesleri) 

Arkadaşlarım; birçok arkadaşların; Bakan
lığıma bağlı umum müdürlüklere ait, sormuş 
oldukları suallere mümkün olduğu kadar, fazla 
vaktinizi almadan, kısaca malûmat arzedece-
ğim1? Ben bu malûmatı, arkadaşlarımın isimle
rini zikretmeden, toplu olarak arzedeceğim. 
Eğer bu izahlarını arasında cevaplandırmadı
ğım bâzı kısımlar olursa lütfedip suallerine 
bendenizi muhatap etmelerini rica ederim. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun. Arkadaşlar; 
bütçenin müzakeresine başlarken verdiğiniz ka
rar gereğince gece tatil saati olan 24 e beş altı 
dakika kaldı. Bütçe çalışmalarının da sonunda-
yız Müzakereye devam edebilmek için Yüksek 
Heyetinizden yeniden karar almaya zaruret var
dır. Evvelce aldığımız karar mucibince; saat 
24 de tatil edip yarın sabah toplanmayı mı ten
sip buyurursunuz yoksa müzakereye devamı 
mı? (Devam devam sesleri) 

Aksi mütalâada bulunan var mı? (Yok ses
leri, devam devam sesleri) o halde müzakereye 
devam edebilmek için önce verdiğiniz karar
dan sonra yeni bir kararın alınması icabediyor. 
Müzakerenin 24 den sonra devamını yüksek 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyen-
ler.. Müzakerenin devamına karar verilmiştir. 
Yalnız çoğunluğun kaybedilmemesini rica ede
rim. 

BAŞKAN — Otobüsler her an emrinize ama
dedir. 

ULAŞTIRMA BAKANI Dr. KEMAL SATIR 
(Devamla) — Muhterem arkadaşlar; muhterem 
hatiplerin bilhassa üzerinde durarak tebarüz et
tirdikleri bir cihet; Bakanlığıma bağlı umum 
müdürlüklerde çalışan, fevkalâde mesai gösteren 
arkadaşların, bunun karşılığı olarak kâfi derece
de ücret almadıklarıdır. Beraber çalışmakla ifti-
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har ettiğim bu kıymetli vatan çocuklarının bu
günkü durumlarının ıslâhını, benden daha ileri 
giderek temenni eden ve benim vazifemi kolay
laştıran sayın arkadaşlarıma, mesai arkadaşla
rım ve bütün personel adına minnet ve şükranla
rımı arzederim. Sırası geldikçe bunların durum
larını ıslah edecek yeni yeni kanunlarla huzuru
nuza geleceğim. 

Yalnız bir noktaya kısaca» işaret etmeden ge-
çemiyeceğim. Bir kısım arkadaşlarım; bütün per
sonelin kıymet ve feragatleri üzerinde durduktan 
sonra, bunlarla teşriki mesai eden idare merke
zinde çalışan diğer kıymetli arkadaşlarımın be
ceriksizliklerine temas ettiler. 
, Bunu her hangi bir kasıttan ziyade bir tak

tik hatası olarak tavsif etmeliyim. Benim Bakanlı
ğımın. bünyesinde bulunan umum müdürlükler 
ve onlara bağlı en ufak personelin birbirleriyle 
gayet iyi anlaşmış olarak, karşılıklı fedakârlık 
ve feragat ve aynı zamanda bir ağabeyle küçük 
kardeş muamelesi görmekte, birbirini destekle
yip çalışmakta ve bunun için »huzurunuzda met-
bedilmeye lâyık bir kütle ve iltifatınıza değer 
elemanlar olarak çalışmaktadırlar. (Bravo ses
leri) Bunlaruı ne dairede çalışanlarını zemet-
mek, ne de bilfiil hizmette çalışanlarını medhet-
mek gibi bir taktiğin kullanılmasını hatalı bul
duğumu ve bunun onların çalışma şevkini kırar 
endişesini izhar etmekten de kendimi alamıyorum. 
Bu politika taktiğini bu suretle teknik çalışma 
bünyesine ithal etmemek hususunda bundan son
ra arkadaşlarımın bilhassa nazarı dikkatini cel-
beder ve kendilerinden rica ederim. Nihayet ak-
siyan memleket hizmeti olacaktır. Bunların yek-
vücut bir1 kütle halinde düşünmek herkese aynı 
kıymeti vererek takdir etmelerini bilhassa rica 
ederim. 

Arkadaşlar; evvelâ Devlet Demiryollarına te
mas eden arkadaşlarımı cevaplandırmak için gay
ret sarfedeceğim. Bir kısım arkadaşlarımız, bil
hassa Demokrat Parti adına konuşan arkadaşımız 
bizdeki işletme adedinin çokluğuna temas etti. 
Bizdeki bugünkü işletme adedi 8 dir. Ve 7 600 
küsur kilometreyi mütecaviz bir hat uzunluğu
muz vardır. Bizim Devlet Demiryolları İşletmesi 
aşağı yukarı Alman işletmelerinin bir benzeri gi-
bidiı. 

Harbden evvel Almanya'da 53 bin kilometre 
tulünde demiryolu vardı ve bu, 26 işletmeye tak
sim edilmişti. Demek oluyor ki, , aşağı yukarı 2 
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bin kilometreye bir işetme isabet etmektedir; 
onlardaki çift, bizdek} is | tek hattır. Bu sebeple 
bizdeki bin kilometrcjnia çevresi, onların ikibin 
kilometrenin kesafetimöj|Ei daha az telâkki edi
lebilir. Bu bakımdan bizdeki işletme adedinin 
çokluğu bahis konusu 4 değildir. Kaldı ki, bu 
huşta tatbikat yapan ylbancı uzmanlar, işletme 
adedini buna göre tesbil etmişler ve bizce en uy
gun şeklin 8 işletme ojdujğuna karar vermişlerdir. 
Denizyollarımız da tafcbĵ at sahasında hakikaten 
faydalı neticeler almaktilflır. 

Aynı arkadaşım isletpıe merkezlerindeki per
sonelin çokluğundan pa|bahsetti'. îşletme mer
kezlerimizde işletme mijjiürlerine yardımcı olan 
yol, hareket ve cer.pâ|pıüfettiş ve müfettişleri 
bu işletmeler müdürlerafra. teknik müşavirleridir 
ve emsali memleketlerjlefl| çok değil, azdır. 

Demiryolları perscjnejlnin maaşları hakikaten 
üzerinde durulmaya İejj&r bir konudur Bida-
yeten bu gibi işletmelerde çalışan vatandaşlar 
Devlet hizmetinde vazpe|gören diğer vatandaşla
ra nazaran daha müflefleh. bir durumda idiler. 
Barem Kanunlariyle fikjfûefa bunlar Devlet me-
murlariyle müsavi bir aekjde ayarlandı. Sonradan 
Demiryolları, Denîzyoşaî| ve bu gibi müesseseler
de çalışan memur arkaqaş|anmız Devlet Baremin
den bir derece aşağı maaş ̂ jlır duruma düşmüş oldu
lar. E, mütalâa edilecea olursa, ellerine büyük millî 
servetlerin idaresini İpvki ettiğimiz bu arkadaş
ların bugünkü halini ıjsltth etmek ve ona göre bir 
tanzime gitmek lâzımc|ır| Umumi ulaştırma po
litikamız sırasında ;tiğim gibi bunun etüd-

lerimizin sonunda Ba
rını aldıktan sonra hu-
sesleri, devam sesleri). 

lerinî yapmaktayız. 
kanlar Kurulunun da 
zurunuza geleceğiz. (|La 

Yine Demokrat PapM adına konuşan arkada
şım, servis vagonlarına tfmas ettiler. Biliyorsu
nuz ki, arkadaşlarım! jbu servis vagonları hu
susi bir kanunla Bakanla! Kuruluna, orgeneral
lere ve işletme bünyesince çalışan birtakım eş
hasa tahsis edilmiş vfe <jsnlarm kullanmalarına 

t yetki verilmiştir. Fakat jişletme müesseselerinde 
[ çalışan arkadaşlarımız, h*jtıdi işletme mmtakaları 
dâhilinde en ufak istasyonlara kadar teftiş yap
mak zorunda kaldıklannd|üi' bunlar bugün bu ser
vis vagonlarından istifadjfe etmektedirler. Bun
lara, servis vagonlarında j yattıklarından dolayı, 
ikamet yevmiyesi verilm€|tıekte, yalnız harcırah 
verilmektedir. Bunlaîîn;" servis vagonlarından 
mahrum edilmeleri nihayet işin muntazam yürü-
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memesini intaoeder ki; bunu hiçbir arkadaşımın j 
kabul etmiyeceğini zannediyorum. Nihayet ufak I 
bir istasyonda bir işletme müdürümüzün bir ia- | 
tasyon memurunun zaten kendisine göre yapıl- I 
mış ikametgâhında misafir kalmasını Yüksek He- I 
yetiniz de tecviz etmez. (Tabii tabii sesleri). 

Bunun yanında kanuni bir hak olmakla bera- I 
ber son bir seneden beri hiçbir bakanın servis 
arabası ile her hangi bir seyahat yaptığı görülme- I 
mistir. Ve muztar kalınmadıkça hiç bir Bakan I 
arkadaşınız bu kanuni hakkını kullanacak de- I 
ğildir. (Bravo sesleri). I 

Yine parti adına konuşan arkadaşlardan bi
ri, Devlet Demiryollarının tevzi ettiği ikrami
yelerin adalet dairesinde olmadığını, daha çok 
faal hizmette çalışan arkadaşlara verilmeyip, 
idare merkezindeki arkadaşların tatmin edildik- I 
leri ve yurdun dört bucağında birçok meşak- I 
kata katlanarak feragatle hizmet gören arka
daşlara bu ikramiyelerin verilmediğini ifade 
buyurdular. 

Halbuki hâdise bunun tamamen zıddıdır. I 
Mevzuubahis olan 400 000 liralık ikramiyeden I 
32 000 lirası 8 nci dereceden yüksek ve orta I 
derecelilere 368 bin lirası da münhasıran faal I 
hizmette çalışan küçük memur ve elemanlara 
taksim edilmiştir. 

Arkadaşımın bu görüşlerini tashih etmesini I 
rica ederim. Bunun şöyle bir nispetini de yap
mak mümkündür: Yüksek ve orta dereceli me
mur maaşları, bütün maaşlar nispetine nazaran 
% 9 olduğu halde bunlara verilen ikramiye nis
peti % 8 i aşmamaktadır. 

Katar personeline verilen kilometre tazmi
natına gelince: Katar personeli; makinistlere, 
ateşçilere, şeftrenlere, kondüktörlere, gardö-
frenlere ve yağcılara geçen sermaye kadar kilo- I 
metre başına 15-30 para verilmekteydi. Bu 
miktar süratle seyreden katarlarda kısmen tat
min edici mahiyettedir. Fakat marşandizlerde 
bu azdır. Bunun için son defa aldığımız bir 
kararla da mevcut olan 400 bin liralık ikramiye 
tahsisatından 200 000 lirasını personelin ve bil
hassa marşandiz yani ağır seyreden- katarlarda 
çalışan personelin kilometre tazminatına tah
sis etmiş bulunmaktayız ki, bu marşandiz katarı 
personeli için zam vasati % 40 tır. Yani şimdi
ye kadar almış oldukları kilometre tazminatına 
% 40 nispetinde bir ilâve yapmış olmaktayız. ! 

j Yabancı memleketlerden getirdiğimiz uzman-
I 1ar bu hususta bize şu fikri vermektedirler: Ka
fi tar personelinin maaşlarını azaltmak kilometre 
I tazminatının çoğaltılması suretiyle bilfiil çalı-
I şanlara bugünkünün üstünde para verilmesini 

tavsiye etmektedirler. Bu teklif üzerinde esaslı 
I surette durmaktayız ve bünyemize uyduğu tak

dirde süratle tatbik edeceğiz. 
I Yolcu katarlarının alelûmum rötarlarından 

bahsettiler arkadaşlar. Ekonomik çaUşmayı 
I tanzim için kendisinden istifade ettiğimiz 

Amerka'lı mütehassıs, yolcu katarlarının tam 
I yükle sevkedilmesi tavsiyesinde bulundu. Hem 
i yolcu, hem yük katarları teşkil etmek suretiyle 
I yükleri bugünkü marşandizlerin üstünde, yolcu 

katarlarına müsavi bir surette mahallerine 
ulaştırmak keyfiyetini sağlamış olduk. Bu öyle 

I olduki, bu suretle sevkedilen yükler, mektupla-
I rından daha evvel mahallerine vâsıl olmuşlar

dır. Yalnız bütün bu umumi ifadeyi, son ay
larda geçirmekte okkığumuzr fevkalâde kış 
çerçevesi hududunda mütalâa etmemek lâzım-

I dır. Bendenizin mâruzâtım bu şiddetli kış 
I aylarına takaddüm eden normal aylara aittir. 

Bu yıl kış, 50 seneden beri tesabuf edilmemiş 
I şekilde yurdumuzda tesirini göstermekte ve yer 

yer gecikmelere, kara saplanmalara, ray 
I kırılmalarına ve birtakım kazalara sebebiyet 
I vermektedir. Bunun yanı başında mühim ola

rak, kışın şiddetinden dolayı her sene kömür 
nakliyatını deniz yoluyla yaparken bu sene 
vapur ile kömür nakliyatımız .aksamış ve 3 ay 
kadar bu yol işlemez bir hale gelmiştir. Bugün 
Deniz yoluyla pek az kömür nakledilmektedir. 
Bütün nakliyatımızın merkezi sikleti kara yol
larımıza bindiği için ve elimizdeki stoku her 
ihtimale karşı hazır bulundurmak ve mümkün 
mertebe azaltmamak için nakliyatımızın mü
him kısmını kömürlerin vagonlarla taşınmasına 
tahsis ettik. Bundan dolayı vatandaşlarımızın 
diğer işler için talebettikleri vagonları lâyikıyle 
karşılayamadık. Yurdun en uzak bölgelerine 
kömür nakliyatını vagonla yaptığımızdan va
gonlarımız mahmul bir vaziyette kaldı. Geçen 
aya kacter vagon talebini arzumuz veçhile kar-
şılıyacak durumda değildik. Ocak ayı içinde 
6000 vagon talebini isaf edebilmiş durumda de* 
ğildik. Arkadaşlarımın geyretli çalışmaları ve 
isabetli kararlariyle bu 6000 vagonluk talebi 

I bugün 2000 vagona indirmiş bulunmaktayız. 

— 934 — 
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Tediplerimizi aldık, sıkı bir çalışma neticesinde 
Martın ortalarına doğru bütün vagonlarımızın 
normal olarak servise gireceğini ve bütün ta
lepleri karşılıyacağını kuvvetle ümit etmekteyiz. 

Arkadaşlar; kazalardan bahsedeceğim .-
Demiryolları üzerinde muharrik ve mütehar

rik vasıtalar işledikçe kazaların olmaması müm
kün değildir. îdeal olarak kazanın az olması ve 
hattâ iıiç olmamasına gayret edilmektedir. Bi
zim de 'bütün dikkatimiz, yurdumuzda seferle
rin emniyetini sağlamak ve hiçbir vatandaşı
mızın can ve mal kaybına uğramamasını temin 
etmek için âzami itina göstermektir. Diğer 
memleketlerin istatistikleri göz önünde tutulur-
su yurdumuzdaki kazaların Avrupa'nın başka 
memleketlerine nazaran mühim olmadığı anla
şılır. Geçen senenin, yani 1948 senesinin ilk se
kiz ayında bu kaza miktarları fevkalâde inmiş 
ve kaza olmaması için dikkatimiz çok artmıştı. 
Fakat senenin son 4 ayı, hepinizi müteessir 
eden, büyük kazalarla dolu olarak geçti. Kaza
ların önlenebilmesi için bilhassa bu kış ayların
da umum müdürlük tarafından önemli tedbir
ler alınmıştır. Hepimizin malûmudur ki, kışın 
şiddeti dolayısiyle bazan lokomotif tekerlekleri 
raylara yapışmakta, yataklar donmaktadır. Bu
nun neticesi olarak tekerlek dönmemekte ve ray 
üzerinde sürünerek gitmektedir. Bu sürünme 
neticesinde de birtakım aplatiler olmaktadır. 
Beynelmilel nizama göre bu aplatiler 3 mm. ol
duğu zaman seyrüsefere mâni bir hal yoktur ve 
ydk telâkki edilir. Biz buna rağmen büyük bir 
ihtiyatla hareket ettik. Umum Müdürlüğümüz 
Ocak ayı başında teşkilâtınla yaptığı bir tamim
le, bu aplatiler 1 mm. yi geçtiği takdirde bun
ların seyrüseferden alıkonulmasını emretmiş bu
lunuyor. Bilâhara, kışların hafiflemiş olması 
dolayısiyl'e 2 num. ye kadar aplatilir va
gonların seyrüsefere konması bü'dirilmiş-
tîr. Bü 'büyük bir ihtiyattır. Arzettiğim 
'beynelmilel nizamlar 3 mm. ye kadar apla-
tili vagonların seyrüseferine müsaade etmekte
dir. 

Yoıleu vagonlarmdaki izdiham. Arkadaşla
rım; harbden önce denizyollarının taşıdığı yol
cu miktarı, 14 milyonu 'banliyöde ve 9,5 milyo
nu da ana hatlarda olmak üzere 23,5 milyon
dur. Bugün 26,5 milyonu banliyöde ve 23,5 mil
yonu ana hatlarda olmak üzere 50 milyon ka
dardır .Görülüyor ki, yolcu miktarı harbden 
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evvelkine nazaran 4 fJ2Ö ye baliğ olmuştur. 
Buna mukabil vagonf adedinde, harb dolayisiy-
te mubayaa edilemediğlİjkden, hemen hemen bir 
artış almamıştır. Buduna elimizde 265 i çelik ve 
612 si ahşap olmak ufce|e 877 aded vagon var
dır. Bunların istiap natlfli mecmuu 43 500 kişi
dir. Bu (miktar vag to | banliyö ve ana hatta 
âzami olarak senede J30|milyon yolcu taşımaya 
müsait olduğu halde, lytİcarda arzettiğim veçhi
le, 50 milyona yakın [bit yolcu taşımıştır. Şüp
hesiz ki, bu rakam şar|ısında izdiham olmadı 
demek mümkün değipif. îlerde, vaziyet müsa
it olduğu takdirde yejrrîwagonlar tedarik edile
rek hizmete sokmak jjuretiyle vatandaşların 
huzur ve rahat içindö sfyahat etmelerini temin 
etriıek en büyük emepfikfczdir. (Kâfi sesleri). 

sadaşım, işlemiyen bir Ahmed Veziroğlu* 
frenden bahsettiler. H 
rud'ur. Bu hattâ istirdâî 
mamaktadır. Malûmu 
dır. Birisi hela frenii 

Eİkaten dedikleri doğ-
fcdilen frenler kullanıl-
ıiz iki çeşit fren var-

ötekisi de tazyikli hava 
freni. Aydın hattı varoşlarında Hardi tipi he
la frenler vardır. Bu ^realer ancak ana hat eda-
vatı ile işledikleri z&hkşfk kullanılacak, mevcut 
hatta o vesaitle kullanımlıları mümkün değildir. 
Bunlar eskiden, şirket aimanmdan kalma va
gonlardır. Zamanla bıjnlfcrm tecdidine gidilmek
tedir. | 

AHMED VEZtRO^İlJ (Afyon) — tstimle 
bunlar işlemez. I ; 

ULAŞTIRMA B^H^NI Dr. KEMAL SA
TIR (Devamla) — E^etfbunlar istimle işlemez. 
Bu vagonlar ana hattfıntffea götürüldükleri tak
dirde işlemezler. 

Esad Oktay arkad^şîiaız hayvan nakline ait 
vagon taleplerinden ^İşettiler. Hattın dar
lığı, havanın karlı vej yşllarm kapanmasından 
dolayı bugüne kadar I ifİiyemediğinden biz de 
ıstırap çekiyoruz-. Ve vatandaşların taleplerini 
maalesef lâyikı ile kajşijiyamadık. üç beş gün
den beri yol açılmıştıjr. SKars'ta ve o havalide 
her şeye tereihan hayiatj vagonları taleplerinin 
karşılanması için emirj tprilmiştir, oradan hay
van nakline başlanmıştııt : (Kâfi sesleri alkış
lar) | ' i 

Arkadaşlarım; Deıfl# Demiryollarının yol 
bakımından, hatlar hejr sjene takviye edilerek 
süratler artırılmaktâdİFH 

13 870 yük vâgonıjmifes vardır. Bu miktar 
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vagondan 756 sı halen tamirdedir. Mecmu vago
na nazaran yüzde beş raddesindedir ki, bütün 
dünyada nispet bu şekilde ifade edilmektedir. 

Arkadaşlarım; izin verirseniz kısaca P. T. 
T. İdaresi hakkında da arkadaşlarımın sorula
rına cevap vereyim. (Kâfi, kâfi sesleri, soldan 
alkışlar, bravo Kemal sesleri) 

AHMED VEZÎROĞLU (Afyon Karahisar) 
— Efendim, P. T. T. idaresinde çalışan memur
lardan vezne işlerinde hizmet görenlere emsali 
müesseselerde olduğu gibi bir tazminat verilme
si hakkında bir mâruzâtım vardı. Bu hususta 
Sayın Bakanın görüşlerini rica jetmiştim. 

BAŞKAN — Maddelerde cevap verirler efen
dim. 

Başka söz istiyen yoktur : Bölümlere geçil
mesini kabul edenler.. Etmiyenler.. Bölümlere 
geçilmesi kabul edilmiştir. 

Arkadaşlardan dağılmamalarını rica ede
ceğim, çünkü katma bütçeleri açık oya sunaca
ğım, çoğunluğa ihtiyacımız vardır. 

B. 

815 

816 

817 
818 

819 

820 

821 

822 

823 

824 

825 

826 

Lira 
Bakan ödeneği 5 320 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Aylıklar 1 510 160 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Hizmetliler ücreti 322 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yabancı uzman ve hizmetlilerle 
tercümanlarının ücretleri 130 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geçici hizmetliler ücreti 1 125 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Askerlik dersi öğretmenleri ücreti 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 40 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Ek görev tazminatı 8 560 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 69 501 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4644 ve 4805 sayılı kanunlar 
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gereğince ödenecek emekli kesene
ği karşılığı 
BAŞKAN —. Kabul edilmiştir. 

827 Merkez büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

828 İller büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

829 Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

830 Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

831 Kira karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

832 Taşıt giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

833 Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

834 Giyecekler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

835 4598 sayılı Kanun, gereğince ya
pılacak tedavi giderleri ve yol
lukları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

836 Liman ve kıyı hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

837 Liman idarelerinin deniz taşıtları 
giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

838 Yüksek Denizcilik Okulu gider
leri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

838 A Devlet Başkanlığı deniz taşıtla
rının her türlü yaptırma, satm
alına ve işletme giderleriyle si
gorta ücretleri için Devlet Deniz
yolları ve Limanları İşletme Ge
nel Müdürlüğne 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

839 Resim, fen aletleri ve malzeme
leri ve fotoğraf makina ve malze
mesi satmalına ve onarma gider
leri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

840 Yaym işleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

841 Temsil giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir, 

Lira 

91 635 

18 600 

33 880 

11 200 

57 700 

12 200 

4 400 

74 058 

25 600 

4 400 

317 801 

35 000 

337 800 

400 000 

2 500 

6 000 

1 500 

— 936 — 
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842 Onarma işleri 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
843 Birleşmiş Milletler Sivil Havacı

lık Organizasyon Teşkilâtına 1949 
yılı katılma payı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

844 Geçen yıl borçları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

845 - Eski yıllar borçları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

27 
Lira 
3 000 

200 15(1 

4 000 

54 893 
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— Devlet Demiryolları Bütçesinin maddeleri 
ııi okutuyorum. 

Bsvlet Demiryolları ve Limanları İşletme Ge
nel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe Kanunu 

MADDE 1. — Devlet Demiryolları ve Li
manları İşletme Genel Müdürlüğünün 1949 yılı 
giderleri için bağlı (A) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere (161 930 000) lira ödenek veril
miştir. 

B. 
1 

A - CETVELİ 

ödenekler ve emekli 
10 

Kabul edilmiştir. 

10 

Ücretler, 
keseneği 
BAŞKAN 
Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Personelin diğer hakları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Diğer giderler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Çeşitli giderler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Uluslararası demiryolu müna
sebetlerinden doğan giderler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Vergi, resimler ve geri verilecek 
paralar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Mahkeme giderleri 
BAŞKAN —, Kabul edilmiştir. 
Yabancı uzmanlar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
öğretim giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 

802 600 

243 500 

959 800 

326 600 

999 001 

192 000 

210 000 

30 000 

242 260 

666 460 

11 İkramiyeler 
BAŞKAN — Kaimi edilmiştir. 

12 Yardımlar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

13 Eski yıllar borçları 
BAŞKAN — #abul edilmiştir. 

14 Malî mükellefiyetler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

15 Ücretler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

16 Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

17 Personelin diğ^r hakları 
BAŞKAN ~ ^atral edilmiştir. 

18 Diğer giderler) 
BAŞKAN — ^abul edilmiştir. 

19 Bakım giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

20 Ücretler 
BAŞKAN — £akul edilmiştir. 

21 Yolluklar 
BAŞKAN ^- Kabul edilmiştir. 

22 Personelin diğejr baklan 
BAŞKAN —. Kabul edilmiştir. 

23 Diğer giderler \ 
BAŞKAN— K^bnl edilmiştir. 

24 Ücretler 
BAŞKAN — K^bnl edilmiştir. 

'25 Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

26 Personelin diğ^r hakları 
BAŞKAN —Kabcd edilmiştir. 

27 Diğer giderler ! 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

28 Bakım giderlerj 
BAŞKAN — ^ahnl edilmiştir. 

29 Ücretler 
BAŞKAN 

30 Yolluklar 
BAŞKAN 

31 Personelin diğe^ hakları 
BAŞKAN — ^abul edilmiştir. 

32; Diğer giderler j 
BAŞKAN — ^abfnl edilmiştir. 

33 Ücretler 
BAŞKAN — Kattü edilmiştir. 

34 Yolluklar 
BAŞKAN — K^bul edilmiştir. 

ifabul edilmiştir. 

Kabul edilmiştir. 

Lira 
450 000 

2 513 700 

30 000 

9 520 000 

3 000 000 

92000 

2 330 800 

539 000 

,18 950 000 

260 000 

5 300 

44 460 

167 800 

1 048 000 

32 000 

104 700 

29 500 

14 235j 000 

1 170 000 

45 400 

106 400 

25 650 

9 220 000 

76 500 

m 
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B. 
35 

Lira 
Personelin diğer hakları 1 636 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Diğer giderler 945 474 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yükleme ve boşaltma giderleri 1 000 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Ücretler 3 760 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 9 100 
BAŞKAN— Kabul edilmiştir. 
Personelin diğer hakları 1 109 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Lokomotifler giderleri 19 900 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Ücretler 5 750 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 9 100 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Personelin diğer hakları 1 708 800 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Trenler giderleri 225 000 
BAŞKAN — Kabul-edilmiştir. 
Ücretler 2 095 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 7 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Personelin diğer hakları 663 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Manevra giderleri 2 500 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Ücretler 5 470 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 5 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Personelin diğer hakları 638 600 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız. 
53 Diğer giderler 166 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Muharrik ve müteharrik edeva
tın bakımları ve servise hasırla
ma giderleri (Çeşitli malzeme ve 
müstehlek maddeler giderleri ile 
geçici personel ücretleri) 2-600 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Kaza, hasar ve zıya 355 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Ücretler 257 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
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58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 
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Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Personelin diğer hakları 
BAŞKAN — Kabul edilmişti*. 
Diğer giderler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
İşletme ve bakım giderleri 1 
BAŞKAN - Kabul edilmiştir. 
Limanların yükleme ve boşaltma 
giderleri 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Ücretler 

Kabul edilmiştir. BAŞKAN 
Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Personelin diğer hakları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Diğer giderler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
İşletme ve bakım giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yol, yapı ve tesislerin yenilen
mesi 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Bütün birinci sınıf demirbaş
larla makin a, tezgâh ve motÖr-
lerin yenilenmesi 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Muharrik ve müteharrik edevatm 
yenilenmesi 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Servet çoğaltmaları 28 
BAŞKAN ~~ Kabul edilmiştir. 

(Birinci madde tekrar okundu). 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Demiryolları ve Liman
lan İşletme Genel Müdürlüğünün 1949 yılı gider
lerine karşılık olan gelirler, bağlı (B) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (161 980 000) lira 
tahmin edilmiştir. 

B - OETVBİİ 

B. Lira 
1 Yolcu ve bagaj taşımaları 48 546 750 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 
1 900 

87 800 

50 750 

220 000 

000 000 

28 600 

2 800 

60 000 

1 650 

426 000 

150 000 

150 000 

10 000 

261 995 
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2 Yük taşımaları 99 968 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

3 Demiryolu taşımaları ile ilgili 
diğer gelirler 3 500 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

4 Limanlar ve rıhtımlar gelirleri 6 500 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

5 îskeleler gelirleri 380 000 
BAŞKAN —. Kabul edilmiştir. 

6 Trabzon - îran transit yolu gelir
leri 100 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

7 Satışlar 100 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

8 Çeşitli gelirler 2 835 25fl 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir 

( 2 nei madde tekrar okundu ). 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelle beraber kabul 
edenler... Etmiyenler... 'Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Devlet Demiryolları ve'Liman
ları İşletme Genel Müdürlüğünün daimî memur 
ve hizmetlileri bağlı (C) işaretli cetvelde gös
terilmiştir. 

ULAŞTIRMA BAKANI Dr. KEMAL SA
TIR (Seyhan) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Ulaştırma Bakanı buyurun. 
ULAŞTIRMA BAKANI Dr. KEMAL SA

TIR (Seyhan) — Efendim, Demiryolları bütçe
leri hazırlanırken idareniz birisi mevcutları, di
ğeri de teşkilâtın ne olması lâzımgeldiğini göste
rir cetvelleri Bütçe Komisyonuna sunmuştur, 
Bütçe Komisyonu teşkilât mevzuunu nazara al
mamış, diğer kısımları kabul etmiştir. Şimdiye 
kada r̂ DemiryoUan işletmesinde 15 tane ücretli 
avukat çalışmaktaydı ve bunlar ücretlerini ma
sarifi muhakeme tertibinden almaktaydılar. Bu 
defa de bütçemize bunun karşılığı komuştur. 
Yalnız, teşkilât kısmı konuşulmamış olduğundan 
bugün bu avukatları ücretli olarak veya daimî 
kadro halinde kullanmamız imkân dâhilinde de
ğildir. Komisyon arkadaşlarımızdan ricada bu
lunduk; Hükümette mutabıktır. Bu maddenin 
şu şekilde değiştirilmesini istirham etmekteyiz : 

ödeneği A cetvelinin birinci bölüm birinci 
maddesinde dâhil olduğu halde C cetveline alın
mamış bulunan 15 aded birinci sınıf avukatın 
C cetveline ve Hukuk îşleri Müdürlüğü kısmı 

2.1949 0 : 3 
na ilâvesi ve lüzumu halinde •« bu kadrolar karşı
lığında sözleşme ile | serbest avukat kullanılabi
lir» kaydının konulmasını istirham etmekteyiz. 

BAŞKAN — Kojoıisyon ne diyor ? 
B. K. SÖZCÜSÜ MUAMMER ERlŞ (Anka

ra) — (C) cetvelinde JsHukuk işleri Müdürlüğü 
kısmında S. 1. Avukit $ nci dereceden 6 Avukata 
15 Avukat daha eklenerek 21 Avukat kaydının 
konulmasiyle mesel^ hallolunabilir. Komisyon 
muvafakat ediyor. 

BAŞKAN — Yani eetveldeki • tadil ile, Baka
nın söylediği ve kon̂ ififyonun mutabık kaldığı ve 
suretini verdiği tadij ite maddeyi oyunuza sunu
yorum. Kabul edenlejr...- Etmiyenler... Kabul edil
miştir. | 

MADDE 4. — D^vlit Demiryolları ve Liman
lan İşletme Genel MfcMtrlüğünce 1949 yılı içinde 
elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin da
yandığı hükümler tjağlı (D) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı gelirlerin tarh 
ve tahsiline 1949 yılanda da devam olunur. 

BAŞKAN — Maöjde hakkında söz istiyen yok
tur. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir, j 

MADDE 5. — Dejvleit Demiryolları ve Liman
lan İşletme Genel î^üdfirlüğünün 2847 ve 3173 
sayılı Kanunları dışımda çalıştıracağı geçici hiz
metlilerin kadrolan ilişik (E), işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Mailde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi kabul (edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 6. — Deflet Demiryolları ve Liman
lan işletme Genel Jifiiâfirlüğünce gelecek yılla
ra geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren 
kanunlar ilişik (G) işaretli cetvelde gösterilmiş
t i^ 

BAŞKAN — Kajbtrt edenler... Etmiyenler... 
kabul edilmiştir. j 

MADDE 7. — Patislerinin yürütülmesi ve 
(2 500 000) liraya Icdter kömür, (7000 000) 
liraya kadar malzeme/ stoku yapılması için Ge
nel Müdürlük (12 5(f0 000) liraya kadar kısa 
süreli istikrazlar yapıfeaya ve bankalarda hesap
lar aştırmaya-- yetkilidir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenle*... 
kabul edilmiştiı;. | 
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MADDE 8. — Bağlı (A) işaretli cetvelin 10 

ncu. bölümün. 3 neü maddesine konulan ödenek 
taallûkuna göre ihtiyaç nispetinde 1949 yılı 
Bütçe Kanunu ile üniversitelerin 1949 yılı Büt
çe Kanunlarına bağlı (B) işaretli cetvellere gelir 
ve aynı zamanda adı geçen kanunlara bağlı (A) 
işaretli cetvellerin ilgili bölümlerine Maliye Ba
kanlığınca ödenek kaydedilir veya burs olarak 
ödenil. 

BAŞKAN— Kabul edenler... Etmiyenler,.. 
kabul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE — İşletme sözleşme süresi 
bitmiş olması hasebiyle Devlet Demiryolları ve 
Limanları İşletme Genel Müdürlüğü tarafından 
1.1.1948 den itibaren işletilmekte olan Ce
nup Demiryolu personelinden işletmeye lüzum
lu olanlar Devlet Demiryolları tarafından çalış
tırılabilir. Bunların Genel Müdürlüğün yürürlük
teki mevzuatı ile kabul edilen esas ve hadler dâ
hilinde ücretleri ile sair her türlü hak edişleri 
ödenir. 

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

MADDE 9. — Bu kanun hükümleri 1 Ocak 
1949 tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

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

MADDE 10. — Bu kanununu Maliye ve Ulaş
tırma Bakanları yürütür. 

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

Tümünü açık oya koyuyorum. 

Şimdi Devlet Denizyolları Genel Müdürlüğü 
Bütçesinin maddelerini okutuyorum. 

Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Geîiel 
Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe Kanunu 

MADDE 1. — Devlet Denizyolları ve Liman
ları İşletme Genel Müdürlüğü 1949 yılı gider
leri için bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (103 730 398) Ura ödenek verilmiştir. 

A - CETVELİ 

B. 
1 Ücretler 

Lira 
19 791 160 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

, 1949 0 : 3 
B. 

2 Emekli, dul, yetim ve öksüz ay
lıkları • 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

3 Geçici tazminat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

4 3633 sayılı Teşkilât Kanununun 
31 nci maddesi gereğince verile
cek fazla mesai, ikramiye, gişe, 
fena hava ve diğer munzam tah

Lira 

200 000 

528 

sisat 1 200 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

5 4178 ve 4599 sayılı kanunlar ge
reğince yapılacak zam ve yar
dımlar 487 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

6 Büro giderleri 224 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

7 Basımevi ve basılı kâğıt gider
leri 216 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

8 Boşta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 160 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

9 Kira karşılığı 80 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

10 Yolluklar 513 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

11 Tedavi, yol ve saire giderleri 27 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

12 Deniz ve kara taşıtları ve fabri
ka ve atelye giderleri 33 515 000 

ULAŞTIRMA BAKANI Dr. KEMAL SATIR 
(Seyhan) — Efendim; bu 12 nci bölümde De
niz taşıtları ve atelye giderleri karşılığından 
KadıkÖyde bir araba vaporu iskelesi inşası ve 
Istinye'deki dokların tamiri için 500 000 lira
nın 17 nci bölüme nakledilmesini Hükümet na
mına rica edeceğim. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUAM
MER ERİŞ (Ankara) — Ulaştırma Bakanı ar
kadaşımızın 12 nci bölümün ikinci maddesinde
ki 12 milyon 870 bin liralık tahsisattan 500 bin 
lirasının 17 nci bölüme ilâvesi talebine bütçe 
komisyonu muvafakat etmektedir. 

BAŞKAN — 12 nci bölümde yapılan bu de
ğişiklik neticesi bölüm toplamı 33 milyon 
15 000 lira olarak düzeltilecektir. 

Bu suretle kabul edenler... Etmiyenler.. Ka
bul edilmiştir. 
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14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

26 

27 

28 

Fenerler, radyofarlar ve kıyı 
emniyeti başka tesislerinin her 
türlü giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yükleme ve boşaltma giderleri 3 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yiyecekler 2 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Bina, fabrika, atelye, tersane, 
dok, kızak, rıhtım, iskele, fener 
ve başka tesislerin yapma, onar
ma ve kamulaştırma giderleri 3 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
3980 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desi gereğince kullanılan kredi
nin itfa ve faiz karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Genel Muhasebe Kanununun 48 
nei maddesini ilgilendiren gider
ler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Mahkeme giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Faiz, acyo ve akçe farkları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Staj ve tahsil giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Vazife sırasında ölen memur ve 
hizmetlilerin teçhiz ve tekfin gi
derleriyle bunlardan kazaya uğ
rayanların yiyecek, giyecek ve 
tedavileri için yapılacak yardım 
giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Telif, tercüme, yazı, yayım ve 
abone ücret ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Hastane ve revir giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Sigorta ücret ve giderleri '. 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
3008, 4772 sayılı Kanunlar gere
ğince ödemeler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
3137 sayılı Kanun gereğince 
Devlet Denizyolları ve Liman
ları İşletme Genel Müdürlüğü 

Lira 

160 000-

500 000 

850 000 

500 000 

500 000 

252 000 

33 000 

35 000 

80 000 

122 000 

10 000 

15 000 

200 000 

000 000 

485 000 
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29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

38 

39 

40 

41 

Lira 

009 510 

5 000 

Emekli Sandığıma .yapılacak öde
meler 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
3530 sayılı Beden Terbiyesi Ka
nunu gereğince; yapılacak işler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Devlet Başkanlığı deniz taşıt
larının her tüilü yaptırma sa
tmalına ve işlejtme giderleriyle 
sigorta ücretleıfi 100 000 
BAŞKAN — Kibul edilmiştir. 
Temsil giderleri .10 000 
BAŞKAN — K^bul edilmiştir. 
Düşünülmiyen giderler 6 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Amsterdam'da Uluslararası kur
tarma ve kazal olduğunda ilk 
yardım kurulu i barosuna ortak
lık payı 200 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Sanat Okulu ve!kurs giderleri 120 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 40 000 
BAŞKAN — Kibttl edilmiştir. 
1943 - 1947 yıkarı borçları 30 000 
BAŞKAN — K£bul edilmiştir. 
Satmahnan rıht(ım|ann sözleşme
leri gereğince yıllık taksit ve 
obligasyon faizleriyle itfa kar
şılık ve giderleri 50 000 
BAŞKAN — Kdbul edilmiştir. 
3023 sayılı Kanunen 4 ncü mad
desi gereğince jHazineye ödene
cek ardiye üerejtleri hissesi 200 000 
BAŞKAN — K^bul edilmiştir-. 
3633, 5074 sayılı Kanunlar ge
reğince çıkarılmış ve çıkarılacak 
olan bonoların ?faiz, acyo itfa 
ve sair giderleri 2 500 000 
BAŞKAN —, Kabul edilmiştir. 
îşei kaza yardim sandıklarına 
yardım 3 500 
BAŞKAN — Kjjbul edilmiştir. 
5074 sayılı Kainim gereğince 
girişilecek yüklenmeler karşı
lığı ' 30 000 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

(1 nei maddie ş^ekrar okundu) 
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BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 

yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Denizyolları ve Liman
ları İşletme Genel Müdürlüğü 1949 yılı giderleri 
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(76 527 000) lira tahmin olunmuştur. 

B - CETVELİ 

B. Lira 
1 Sefer gelirleri 48 050 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
2 Kılavuzluk ve romorköreülük 

gelirleri 290 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

3 Gemi kurtarma geilri o65 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

4 Yükleme, boşaltma ve aktarma 
gelirleri , 8 960 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

5 Ambar, antrepo ve rıhtımlar ge
lirleri 14 662 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

6 Can kurtarma geliri 150 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

7 Fenerler geliri 400 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

8 İskeleler geliri 150 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

9 Fabrika, havuz ve atelyeler ge
lirleri 700 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. , 

10 Çeşitli gelirler 1 500 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

11 Devlet Başkanı deniz taşıtları 
için Genel Bütçeden 400 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

12 Geçen yıldan birikmiş gelir ar
tıkları 900 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

(İkinci madde tekrar okundu) 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Açık olan (27 203 398) lira 
7 . VI . 1939 tarihli ve 3633 sayılı Kanunun 32 
nci maddesine dayanılarak yapılacak borçlan

malarla kapatılır. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 

yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Devlet Denizyolları ve Liman
ları İşletme Genel Müdürlüğünce 1949 yılında 
elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin da
yandığı hükümler bağlı (O) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı gelirlerin tarh 
ve tahsiline 1949 yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi .oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5, — Devlet Denizyolları ve Liman
ları İşletme Genel Müdürlüğünün 1949 yılı kad-
rolariyle bunlardan Uzmanlık yeri olanlar bağlı 
(Ç) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Devlet Denizyolları ve Liman
ları İşletme Genel Müdürlüğünün 30 . VI . 1939 
tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesi
ne giren hizmetlileri kadroları bağlı (D) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

Numaraları ile adları bağlı (E) işaretli cet
velde yazılı bölümlerden 30 . VI . 1939 tarihli ve 
3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi - gereğince 
yönetimi gerekli geçici hizmetler için aylık üc
retli memur ve hizmetliler kullanılabilir. Bun
ların kadroları ile bunlardan Uzmanlık yeri 
olanlar Bakanlar Kurulu karariyle belirtilir ve 
ertesi yıl bütçesiyle Büyük Millet Meclisine 
verilir. Bu bölümden alınacak kadroların elde
ki kadrolara ekleme olmaması gerektir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Devlet Denizyolları ve. Li
manları işletme Genel Müdürlüğü taşıtlarında 
parasız veya inik ücretle yolculuk yapacaklar 
bağlı (F) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Devlet Denizyolları ve Liman
ları İşletme Genel Müdürlüğünce gelecek yılla-

— 942 — 
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fa geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren 
kanunlar bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabu ledilmiştir. 

MADDE 9. — Üc milyon liraya kadar çeşit
li maddeler ve işletme gereçleri stoku yapmaya 
ve bunun için eldeki parası yetmediği takdirde 
Ulaştırma Bakanlığının onayı ile iki milyon lira
ya kadar kısa vadeli istikrazlar yapmaya veya 
bankalarda hesaplar açtırmaya Genel Müdür
lük yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10. -— İdareye ilişkin 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) çalıştıkları günlerde ve günde bir defa ol
mak üzere parasız yemek verilir. 

BAŞKAN —- Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Devlet Denizyolları ve Li
manları İşletme Genel Müdürlüğü Ulaştırma 
Bakanlığının izni ile üç yılı geçmemek üzere 
gelecek yıllara geçici kiraya verme ve kiralama 
sözleşmeleri yapabilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 

MADDE 12. — Bu kanuna bağlı (A) işaretli 
cetvelin 22 nci bölümünün 2 nci ve 3 ncü madde
lerine konulan ödenek, taallûkuna göre ve ihti
yaç nispetinde 1949 yılı bütçe kanuniyle üni
versitelerin 1949 yılı bütçe kanunlarına bağlı 
(B) işaretli cetvellere gelir ve aynı zamanda 
adı geçen kanunlara bağlı (A) işaretli cetvelle
rin ilgili bölümlerine Maliye Bakanlığınca Öde
nek kaydolunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Geçen yıl borçları bölümün
deki ödenek üstünde çıkacak borçlar ilgili ol-
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dukları hizmetlere ilişkin bölümlerden bu bo
lüme Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenek
lerden ödenir. 1943 - :L94j7 yıllarına ilişkin olup 
da 26 . V . 1927 tarihli vfe 1050 sayılı muhasebei 
Umumiye Kanununun, 93 ncü maddesine göre 
zamanaşımına uğramabıış ve karşılıkları yılları 
bütçelerinde bulunan borçlar, 1949 yılı bütçele
rinin gider bölümleri açtıklarından eski yıllar 
borçları bölümüne Maliye Bakanlığınca aktarı
lacak ödeneklerden ödenir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Gi^er* tertiplerinden yapıla
cak harcamalara ilişken formül bağlı (R) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Kabu}. edenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — Bu 

Etmiyenler... 

katmn hükümleri 1 Ocak 
1949 tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Mad^e hakkında söz istiyen 
yoktur. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

kanunu Maliye ve Ulaş-MADDE 16. — Bu 
tırma Bakanları yürüt ir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz 
yoktur. Maddeyi oymüıza sunuyorum. 
edenler... Etmiyenler 

istiyen 
Kabul 

Kibul edilmiştir. 
Tasarının tümünü ajçık oya sunuyorum. 
Bundan evvel Devlejt Demiryolları tasarısına 

joy vermiyen arkadaş vjar mı ? Oy toplama mua
delesi bitmiştir. 

Devlet Havayolları 
besinin maddelerini oltutuyo 

Devlet Havayolları Gefcel 
Bütçe 

Müdürlüğü 1940 yılı 
Kanunu 

— 9431 — 

MADDE 1. — Dev 
(Müdürlüğü 1949 yılı 
İşaretli cetvelde gösteri 
Jira ödenek verilmiştir 

G«nel Müdürlüğü Büt-
rum. 

et Havayolları Genel 
iderleri için bağlı (A) 

$d i | i üzere (20 301 288) 

B. 
1 Aylıklar 

BAŞKAN 
2 Ücretler 

A - CIITVELİ 

Kabul edilmiştir. 

Lira 
218 900 

786 600 
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BAŞKAN — Bu bölüm hakkında bir öner

ce var okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplerden dolayı Dev

let Havayolları Bütçesinin aşağıdaki bölüm ve 
maddelerinde gösterilen miktarların indirilme
sini teklif ederim. 

Afyon Milletvekili 
Şahin Lâçin 

B. M. Nev'i Miktar 

2 
2 

2 Hizmetliler ücreti 
3 Yatbancı uzmanlar ve tercü

manlar ücreti 

550 000 

200 000 

BAŞKAN — İkinci bölüm ikinci maddeden 
550 000 lira hizmetliler ücretinden indirilmesi 
isteniyor. Dikkate alanlar... Almıyanlar... Red
dedildi. 

İkinci 'bölüm üçüncü maddede yabancı uz
manlar ve tercümanlar ücretinden 200 000 lira 
tenzili isteniyor, dikkate alanlar... Almıyanlar... 
Reddedildi. 

Bölüm kabul edilmişti t-. 

B. 
Geçici hizmetliler ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
3656 sayılı Kanunun 5 nci mad
desi gereğince ödenecek' yaibaiKM 
dil mükâfatı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geçici tazminat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
1683 sayılı Kanunun 58 nci mad
desi" gereğince verilecek emekli 
ikramiyesi 
BAŞKAN ^ - Kabul edilmiştir. 
3424 sayılı Kanunun 5 nci mad
desi gereğince uçak arızasında 
ölenlerin ailelerine verilecek taz
minat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4178, 4598 sayılı kanunlar gere
ğince yapılacak zam ve yardım
lar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir; 
5213 sayılı Kanun gereğince öde-
neceik kilometre uçuş parası taz-

Lira 
74 100 

000 

11 696 

7 500 

20" 000 

17 900 

1949 
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minat ve başka giderler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

10 İkramiye 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

11 Emekli keseneği 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

12 Büro giderleri 

Lira 
185 000 

40 000 

97 868 

105 500 

BAŞKAN •— Önerge var okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Devlet Havayolları Bütçesinin bölüm 12 

madde 2 deki döşeme ve demirbaşlardan 17 000 
liranın şifahen arzettiğim sebepler dolayısiyle 
indirilmesini teklif ederim. 

Afyon Milletvekili 
Şahin Lâçin 

BAŞKAN — Önergeyi dikkate alanlar... Al
mıyanlar... Reddedilmiştir, bölüm kalbul edil
miştir. 

B. 

14 

15 

16 

İkisilı 'kağıt, defterler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Kira karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 

Lira 
20 000 

39 000 

36 000 

108 500 

BAŞKAN — Bölüm hakkında bir önerge var
dır, okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim sebeplerden dolayı Dev

let Havayolları Bütçesinin 16 ncı bölümünün 
aşağıda gösterilen maddelerindeki miktarların 
indirilmesini teklif ediyorum. 

Afyon Milletvekili 
Şahin Lâçin 

B. M. Nev'i T. L. 

16 
16 

Müfettişler yolluğu 1 500 
Yabancı uzmanlar yolluğu ve 
başka giderler 50 000 

BAŞKAN — Önergeyi kabul edenler ... Et-
miyenler ... Reddolunmuştur. Bölüm kabul edil
miştir. 

- 9 4 4 
" '¥< 



İ : 54 2 
&. Lir 
17 Giyecekler 100 C 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
18 4598 sayılı Kanun gereğince ya

pılacak tedavi giderleri ve yol
lukları 6 C 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

19 Hava ve yer taşıtları giderleri 3 292 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

20 Taşıma giderleri 20 00C 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

21 Meydanlar ve istasyon binaları 
hangar ve atelye yapma kamu
laştırma ve kurma giderleri 1 865 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

22 Ecza ve sıhhi gereçler gideri 25 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

23 Geri verilecek paralar ve bilet sa
tış komisyonu 70 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
24 4489 sayılı Kanun gereğince staj 

için yabancı memleketlere gön
derilecek memurların yolluk ve 
başka giderleri 15 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

25 Vergi ve resimler karşılığı 9 900 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. , 

26 Sigorta Ücreti 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

27 Yayın ve propaganda giderleri 40 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

28 Mahkeme giderleri " 7 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

29 Temsil giderleri 5 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

30 istanbul'da toplanacak Havacılık 
Konferansı her çeşit giderleri 30 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

31 Geçen yıl borçları 39 700 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

32 Eski yıllar borçları 5 000" 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

33 4860 ve 5076 sayılı kanunlar ge
reğince girişilecek yüklenmeler 
karşılığı 12 000 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

(Birinci madde tekrar okundu). 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 

1949 O : 
yoktur. Kabul 
edilmiştir. 

edenjetf... Etmiyenler ... Kabul 

MADDE 2. 
Müdürlüğünün 194$ 
olan, gelirler bağlı 
diği üzere (20 302 

peflet Havayolları Genel 
yılı giderlerine karşılık 

(|B); işaretli cetvelde gösteril-
tl2$) lira tahmin edilmiştir. 

B -i GİTVELÎ 

B. 
1 İşletme geliri 

BAŞKAN — 
Çeşitli gelirler 
BAŞKAN — 
Hazineden yardım 
BAŞKAN — 
Geçen yıldan 
BAŞKAN — 

Lira; 
3 000 000 

|£ajbul edilmiştir. 
200 000 

JCa|»ul edilmiştir. 
11 672 123 

|Cakul edilmiştir. 
djevjeden parala-r 5 430 000 
JCa^vtl edilmiştir. 

(İkinci madde tekrapr okundu) 

BAŞKAN — MacfdeFhakkmda söz istiyen yok
tur. Maddeyi oyunuma jsunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Etabtl edilmiştir. 

MADDE 3. — D<jî 
dürlüğünee 1949 yılj 
çeşitlerinden her bi 
bağlı (C) işaretli ce 
velde yazılı gelirleri 
İmda da devam olun) 

BAŞKAN — Mi 
yoktur. Maddeyi o, 
edenler... Etmiyenler 

vlft Havayolları Genel Mü-
i^nde elde edilecek gelir 
ili dayandığı hükümler 

ejjâe gösterilmiştir. Bu cet-
tkrh ve tahsiline 1949 yı-

m 
d<$e hakkında söz istiyen 
njaza sunuyorum. Kabul 

Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Dejvkat Havayolları Genel Mü
dürlüğünün 30 . V I . k&^9 tarihli ve 3656 sayılı 
Kanunun 19 ncu ma|dc|Bsine giren hizmetlileri 
bağlı (D) işaretli eetive|de gösterilmiştir. 

Numaralariyle adları bağlı (E) işaretli cet
velde yazılı: tertiplerjîei 30 . V I . 1939 tarihli 
ve 3656 sayılı Kanunıîn; | ncu maddesi gereğince 
yönetimi gerekli geçici i hizmetler için aylık üc
retli memur ve hizmetlŞer kullanılabilir. Bun
ların kadroları ile praitlardan uzmanlık yeri 
olanlar Bakanlar Ku^ulft karariyle belirtilir ve 
ertesi yıl bütçesi jle ( î ü y ü k Millet Meclisine 
verilir. Bu bölümlerden İalınacak kadroların el
deki kadrolara ekleme! o%ıaması gerektir. 

BAŞKAN — MadjâeHıakkmda söz istiyen yok
tur. Maddeyi oyunuz^ abnuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kafeul edilmiştir. 
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MADDE 5. — Devlet Havayolları Genel Mü

dürlüğünce gelecek yıllara geçici yüklenmelere 
girişmeye yetki veren kanunlar bağlı (G) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

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

MADDE 6. — Devlet Havayolları Genel Mü
dürlüğünün pilot, makinist ihtiyacı noksanları 
gerektikçe Genel Kurmay Başkanlığının uygun 
bulması üzerine Millî Savunma Bakanlığınca 
temin olunur. Bu suretle geçici olarak Havayol
ları İdaresinde çalıştırılacakların aylık ve uçuş 
zamları Millî Savunma Bütçesinden ve tahak
kuk edecek yolluk kilometre uçuş paralariyle 
ikramiyeleri Devlet Havayolları Genel Müdürlü
ğü Bütçesinden ödenir. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Geçen yıl borçları bölümün
deki, ödenek üstünde çıkacak borçlar ilgili ol
dukları hizmetlere ilişkin bölümlerden- bu bölü
me Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekler
den ödenir. 

Eski yıllara ilişkin olup 26 . V . 1927 tarihli 
ve 1050 sayılı Kanunun 93 ncü maddesine göre 
zamanaşımına uğramamış ve karşılıkları yılları 
bütçelerinde bulnunan borçlar 1949 yılı bütçesi
nin gider bölümleri artıklarından eski yıllar 
borçları bölümüne Maliye Bakanlığınca aktarıla
cak ödeneklerden, ödenir. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. ı 

MADDE 8. — Gider bölümlerinde yapılacak 
harcamalara ilişkin formül bağlı (R) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Bu kanun hükümleri 1 Ocak 
1949 tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Bu kanunu Maliye ve Ulaş
tırma Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü açık oya sunuyorum. 
Devlet Denizyolları tasarısına oy vermiyen 

var mı? Oy toplama muamelesi bitmiştir 
Posta, Telgraf Bütçesinin maddelerini okutu

yorum . 

Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel Mü
dürlüğü 1949 yılı Bütçe Kanunu 

MADDE 1. —- Posta, Telgraf ve Telefon İş
le İme Genel Müdürlüğü 1949 yılı giderleri için 
bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
62 052 695 lira ödenek verilmiştir.. 

MIMED VEZÎROĞLU (Afyon Karahisar) 
— Bir sual sormuştum. 

ULAŞTİRMA BAKANİ Dr. KEMAL SA
TIR (Seyhan) — Hangi hususta efendim? 

AHMED VEZÎROĞLU (Afyon Karahisar) 
— Banka ve Maliye veznedarları kanunu mahsus
ları mucibince zayiat mukabili bir tazminat alır
lar. Posta, Telgraf, ve Telefon memurlarından 
paraya vâzıulyed olanlar için de böyle bir taz
minat verilmekte midir? 

ULAŞTİRMA BAKANI Dr. KEMAL SA
TIR (Devamla) — Efendim, Posta, Telgraf ve 
Telefon İdaresinin diğer Devlet dairelerine naza
ran bir hususiyeti vardır. Bugün (841) e baliğ 
olan Posta, Telgraf ve Telefon merkezlerindeki 
memurların hemen hemen yarısı paraya vâzıul-
\edtif. Yapılan hesaba göre bunlara verilmesi lâ-
zımgelen para miktarı 600 bin liradır. Halbuki 
Maliye Bakanlığınca hususi bir kanunla vezne
darlara ve kıymetli evrak muhafızlarına % 15 -
25 nispetinde verilen tazminat, bizim, yukarda 
üilettiğimiz rakamın ancak yarısına yakındır. 
Bununla beraber Posta, Telgraf ve Telefon me
murlarına kasa tazminatı verilmesi için bir ka-
tıun tasarısı yakında, huzurunuza arzetmek üzere, 
getireceğiz. 

A - CETVELİ 

B. Lira 
25 539 300 Aylıklar 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
1683 sayılı Kanun gereğince ve

rilecek emekli, dul ve yetim ay
lıkları 1 199 000 
BAŞKAN. — Kabul edilmiştir. 
Ücretler 4 958 330 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

946 
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10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
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5027 sayılı Kanun gereğince ve
rilecek temsil ödeneği 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir 
Geçici tazminat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4805 sayılı Kanun gereğince ve
rilecek emekli keseneği karşılığı 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
1683 sayılı Kanunun 58 nci mad
desi gereğince verilecek emekli 
ikramiyesi 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
3656 sayılı Kanunun 5 nci mad
desi gereğince ödenecek yabancı 
dil para mükâfatı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4454 sayılı Kanunun 51 nci mad
desi gereğince verilecek ücretler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar ge
reğince verilecek zamlar ve yar
dımlar 2 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Atlı dağıtıcılar hayvan yem bede
li karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Çeşitli kesenekler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Artırma ve eksiltme komisyonla
rına iştirak edecek üyelerin hu
zur hakkı 
BAŞKAN —• Kabul edilmiştir. 
Merkez büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
tiler 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. 
4598 sayılı Kanun gereğince ya
pılacak tedavi giderleri ve yol
lukları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

tt. 2 
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263 -0©p 

276 890 

60 Om 

12 OOp 

400 00ı 

732 5.ütö 

275 000 

65 000 

500 

45 000 

765 000 

475 000İ 

5 000 

270 000 

528 224 

100 000 
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B. 
21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

Posta hizmetleri 1 
BAŞKAN —I Bfabul edilmiştir. 
Genel Muhasebî Kanununun 48 
nci maddesin^ ikilendiren gider
ler 
BAŞKAN — 
Mahkeme gidi 
BAŞKAN — 

K|bul edilmiştir. 

Kjabul edilmiştir. 
srl|ri 
Kjıbul edilmiştir. 

Posta, TelgraJE Aije Teelfon Fabri
kası her tü r l i giderleri 
BAŞKAN — ~~l 

Giyecekler 
BAŞKAN — JKİbul edilmiştir. 
Öğrenci ödeneği 
BAŞKAN — |Kşbul edilmiştir. 
Sağlık ecza, £er|ç ve tedavi gi
derleri 

[K^bul edilmiştir. 
3sajp makinaları gi-

BAŞKAN — 
Basımevi ve lı 
derleri 
BAŞKAN — 
Posta, Telgraf 
Meslek Okulu 
BAŞKAN — 

[Kabul edilmiştir. 
vfe Telefon Yatılı 

jıei türlü giderleri 
İKajbul edilmiştir. 

-m — 

Sanatoryum hdr lürlü giderleri 
BAŞKAN — p4>ul edilmiştir. 
Faiz ve acyo I [ 
BAŞKAN — k ş | u l edilmiştir. 
Sigorta giderleri l 
BAŞKAN — j u | m l edilmiştir. 
Temsil giderleri i 
BAŞKAN — £ a î u l edilmiştir. 
3530 sayılı Kajtıuiı gereğince ya
pılacak beden | terbiyesi hizmet
leri j X 
BAŞKAN — t a | u l edilmiştir. 
Posta ve telekoıi|ünikasyon bir
liklerinin tahaMktşc etmiş ve ede
cek katılma paWı 
BAŞKAN — Kaljul edilmiştir. 
Yayın işleri | 
BAŞKAN —. ifaljul edilmiştir. 
Kurs giderleri I 
BAŞKAN — Haİjıl edilmiştir. 
Geçen yıl borçlar! 
BAŞKAN — Kal§ıl edilmiştir. 
Eski yıllar boraları 
BAŞKAN — i p u t l edilmiştir. 

Lira 
804 100 

660 000 

10 000 

150 000 

500 000 

227 500 

20 000 

40 001 

190 000 

300 000 

450 000 

75 000 

2 500' 

1 000 

125 000 

15 000 

32 000 

50 000 

60 000 
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Lira 

10 000 40 Hiikme bağlı borçlar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

41 Tesisler ve bina yapımiyle taşıt 
satınalma giderleri 17 800 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

42 3054 sayılı Kanun gereğince 
kaldırılmış İstanbul Telefon Şir
ketine ödenecek taksit bedeli 460 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

43 3375'sayılı Kanun gereğince kal
dırılmış İzmir Telefon Şirketine 
ödenecek taksit bedeli 98 750 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

(Birinci madde tekrar okundu). 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelle beraber kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Posta, Telgraf ve Telefon İş
letme Genel Müdürlüğü 1949 yılı giderlerine kar
şılık olan gelirler, bağlı <B) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere 45 552 695 lira olarak tahmin 
edilmiştir. 

B - CETVELİ 

B. Lira 
1 Posta ve telekomünikasyon gelir

leri 35 550 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

2 Resmî dairelerden alınacak posta 
ve telgraf ücretleri 7 500 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

3 Resmî dairelerin eski yıllara ait 
posta, telgraf, ve telefon ücretle
rinden tahakkuk eden, alacaklar 1 254 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

4 Çeşitli gelirler 1 048 695 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

5 Radyo keseneği 200 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

(Madde 2 tekrar okundu). 

BAŞKAN — Söz istiyen? Yok. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Açık olan 16 500 000 lira 
5 . V I I . 1943 tarihli ve 4454 sayılı Posta, Telgraf 
ve Telefon İşletme Genel Müdürlüğü Teşkilât ve 
Vazifeleri ve Memurları Kanununun 40 ncı mad-
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desi gereğince çıkarılacak bonolar hâsılı ile ka
patılır. 

1947 - 1948 yılları bütçe kanunlarının 3 ncü 
maddeleri gereğince adı geçen yıllar içinde çıka
rılmış olan bonolarla 1949 yılında çıkarılacak bo
nolardan vâdeleri gelenler bu yü içinde yeni
lenir. 

BAŞKAN — Söz istiyen? Yok. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Posta, Telgraf ve Telefon İşlet
me Genel Müdürlüğünce 1949 yılında elde edile
cek gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hü
kümler bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
Bu cetvelde yazılı gelirlerin tarih ve tahakkuku
na 1949 yılında da devam edilir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Posta, Telgraf ve Telefon İş
letme Genel Müdürlüğünün 30.VI.1939 tarihli 
ve 3656 sayılı Devlet Memurları Aylıklarının 
Tevhit ve Teadülüne dair Kanunun 19 ncu mad
desine giren hizmetlileriyle bu kanunun konusu 
dışında kalan memurlarının kadroları bağlı, (D) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Numaraları ile adları bağlı (E) işaretli cet
velde yazılı bölümlerden 30 . VI . 1939 tarihli ve 
3656 sayılı Devlet Memurları Aylıklarının Tev
hit ve Teadülüne dair Kanunun 9 ncu maddesi 
gereğince yönetimi gerekli geçici hizmetler için 
aylık ücretli memur ve hizmetliler kullanılabi
lir. Bunların kadrolariyle bunlardan uzmanlık 
yeri olanlar Bakanlar Kurulu Karariyle belirti
lir ve ertesi yıl bütçesiyle Büyük Millet Mecli
sine verilir. Bu bölümlerden alınacak kadrola
rın eldeki kadrolara ekleme olmaması gerektir. 

BAŞKAN — Söz istiyen? Yok. Madedyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Posta, Telgraf ve Telefon İş
letme Genel Müdürlüğünce gelecek yıllara ge
çici yüklenmelere girişmeye yetki veren kanun
lar bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Söz istiyen? Yok. Madedyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Posta, Telgraf ve Telefon İş
letme Genel Müdürlüğü Teşkilât ve Vazifeleri 
ve Memurları hakkındaki 5 . VII . 1943 tarihli 
ve 4454 sayılı Kanuna bağlı cetvellerde yazılı 
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kadrolardan bağlı (L) işaretli cetvelde gösterj-
leıier 1949 yılında kullanılamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etmi-
yenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Gider bölümlerinden yapıla
cak harcamalara ilişkin formül, bağlı (R) işa
retli cetvelde gösterilmiştir.' 

BAŞKAN — Söz istiyen... Yok. -Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Havale işlerinin yürütülmesi 
için bankalardan 4 000 000 liraya kadar kısa sü
reli avans almaya ve hesaplar açtırmaya Posta, 
Telgraf ve Telefon Genel Müdürü yetkilidir. 

BAŞKAN — Söz istiyen... Yok. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Bağlı (A) işaretli cetvelin 
26 neı bölümünün 1, 2 ve 3 ncü maddelerine ko 
nulan ödenek, taallûkuna göre 1949 yılı Bütçjî 
Kanunu ile üniversitelerin 1949 yılı Bütçe ka
nunlarına bağlı (B) işaretli cetvellere gelir ve 
aynı zamanda-adı geçen kanunlara bağh (A) 
işaretli cetvellerin Millî Eğitim Bakanlığı ile 
üniversiteler bütçelerinin ilgili tertiplerine Ma-
liye Bakanlığınca ödenek kaydedelir. 

BAŞKAN — Maddeyi kalbul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — 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 - 1947 yıllarına ilişkin olup da 26 , 
V . 1927 tarihli ve 1050 sayılı Genel Muhasebe 
Kanununun 93 ncü maddesine göre zamanaşımı
na uğramamış ve karşılıkları yılları bütçelerin
de bulunan borçlar 1949 yılı gider bölümleri' 
artıklarından eski yıllar borçları bölümüne Mâ -
liye Bakanlığınca aktarılacak ödeneklerden 
ödenir. 

BAŞKAN — Söz istiyen... Yok. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Bu kanun hükümleri 1 Ocak 
1949 tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Söz istiyen... Yok. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Bu kanunu Maliye ve Ulag-j 
tıraıa Balkanları yürütür. 
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BAŞKAN — Matid#yi kabul edenler... Et 

miyenler... Kabul ec.ilcii. 
Tasarının tümün i 
Havayolları Bütj 

var mı? Oy toplama 

E — Çalışma Bakanlığı Bütçesi 

d:i 

bırakilan 

BAŞKAN — Ça 
görüşmeye geçiyorufc 

Buyurun tncealeın 
ALÎ RIZA İNCE 

guldak) — Sayın a r 
valardaki hassasiyet 
değildir. Yüksek m 
ve aşhane devirlerinin^ 
duyuşun tecellisi i 
vücuda gelen özel v^ 
luna giren, yurdun 
sef tahakkuk etmemjiş 
çok uzak kalmıştır 
biliriz ki, bu uğurda 
çok ve hem de pek 
lığına ait sarfiyat 
da gitmemektedir. 
ehilsiz kimselere 
dan, elbette bu neti 

Çalışma Bakanlığı 
men henüz esas 
tedir. îşçi sağlığı 
olamamıştır. Maalesef 
mistir. Bakanlık işçi 
le takip edecek bir 
sırf sembolik bir isinklet 
rir bir tavır takmmı 
ve inceleme kurulu 
âdeta burası birçok 
resi olmuştur. 

Halbuki bu memt 
dandadır. Formalite 
birer kara belâ gibi 
ka bir şey değildir. 

Arkadaşlar; komL 
dır. Düpedüz hedefe 
lâk bir hususiyet veçjı 
en kesin kararlarla 
b etmektedir. 

İşçi sağlığı lâyıkiji! 
Bu, şunun bunun harbi 
lar iş hekimliğine, e: 

prensi 
sağlığı ü::er|nde 

—ıw — 

4çnk oyunuza sunuyorum. 
e,: tasarısına oy vermiyen 
njuamelesi bitmiştir. 

ışüîa Bakanlığı Bütçesini 

djferoğlu. 
İLEMDAROĞLU (Zon-

: talaşlar, Türkün sosyal dâ-
T | verimli hamleleri yeni 

lû§darı olduğu üzere lonca 
j birer sosyal hassiyet ve 
flalbuki yıllardan sonra 

rfsmî ellerle kalkınma yo-
^mtımi sosyal dâvası maale-

flan hedefine varmaktan 
H|g tereddütsüzce söyliye-
sâffedilen emek ve paralar 

r. Ne yazık ki, işçi sağ-
jerine gitmemiş ve hâlâ 

yiİ organize edilemiyen ve 
bu sosyal dâvalar-

eftri bekemek lâzımdır. 
jfenelerin geçmesine rağ-

îj>lerini bile işliyememek-
gereğince müessir 

|şler iyi taksim edileme-
sa | l ık durumlarını layikıy-
îaİro vücuda getirmemiş, 

§ sağlık işlerine önem ve-
?tıf. Beri taraftan danışma 

ciyl bir makam ihdas etmiş 
çiâİselerin nimetlenme hüc-

ek| t in yapacağı işler mey-
kjrtasiye, işte merkeziyet 

işlere engel olmaktan baş-

r^eydanda, dert ortada-
ki îmak lâzımdır, işe muğ-

vererek çalışmak Seğil 
işl |rin halline gitmek iea-

je kontrol edilmelidir. 
jleğildir. Bu işte çalışan-

iıdtstriyel ijyen esaslarına 
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vâkıf kimseler olmalıdır. Biz yakından biliyo
ruz ki avuç avuç paralar hakiki sosyal yola 
gitmiyor. îşte Zonguldak kömür havzası : 

En güzel misal : Denize nazır, âsüde malikâ
neler vücuda getiriliyor-.. Beri tarafta kömür 
yok, işçi de ıstırap çok, gıda vaziyeti malûm, 
kalori malûm, bu uğura hasredilen para mey
danda, niye düzelemez? niye esaslı ve verimli 
değildir, bu da malûmdur.. Meselâ bütün bu 
işler siyasi kavram ve iştahla Cumhuriyet Halk 
Partisi il başkanının elindedir... Acık konuşu
yoruz arkadaşlar elbette iş masumiyet ve kut
siyetini kaybeder. Çünkü hissiyat hâkimdir, iş
çinin demokrat kavram ve ruhu ortadadır, zira 
bunu her vesile ile de izhar etmiştir. Zorlu bir 
sistem zorlu bir hava bu sebeple esmektedir. 
Çalışma Bakanlığı elemanları bu mevzuata el 
atabilir mi? atanlar ne olur? Takdir yüksek hu
zurundur. Memur da diğer kodaman âmirler de 
nefes alırken pot kırmamağa çalışır. 

Beri tarafta da bütün alâyişiyle kervan yü
rür. Kanaatimizce bütün bu işlere tek zaviye
den esaslı bir görüşle bakmak lâzımdır. Sağlık 
Bakanlığı acaba buralardaki işlerde Hıfzıssıhlıa 
Kanununun bahşettiği hak ve salâhiyeti şimdi
ye kadar kullanabilmiş midir. Maalesef hayır. 

Arkadaşlar; burada yurt sevgisiyle çalışan 
ve hakiki sosyal acıları belirtenler birer baha
ne ile işlerinden uzaklaştırılır. Bu da feci bir 
hakikattir, Şimdi Çalışma Bakanlığının en özlü 
bir görevine geçiyoruz: 

Yıllardan beri Çalışma Bakanlığı pratik ve 
kolay şekillerden istifade ederek elindeki ka
nunların bahşettiği yetki ile işçiye sağlık tesis
leri vücuda getirememiştir. 

îşte bir misal, nihayet iyi bir- hamle ile çok 
yakında İstanbul 'da bir İşçi Sigortası Hastane
si açıldı Bu işçi sağlığını koruyacak ve tedavi 
edecek mi? 4772 sayılı Kanuna göre meslek 
hastalıkları, kaza ve analık hallerine karşılık 
verecektir. 

-Arkadaşlar; îşçi kütlesi İstanbul'da iki yüz 
bine yakındır. Bu işçilerin çeşitli sağlık dert
leri »vardır. Elli yataklı bir hastane sembolik 
edasından sıyrıl malıdır. Kısa bir zamanda işçi
nin bütün hastalıklarını karşılıyacak, sağlık 
tesisi meydana gelmelidir. Bu da bir kanun 
mevzuu, şimdiye kadar neye düşünülmedi, el
bet de ihtiyarlık sigortası ve hastalık sigortası 
en önde gelmeli idi. Bu basit tasnif hatası bi-
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liyoruz ki, muazzam sosyal bir yara açmıştır. 
Çünkü diğer hastane köşelerinde sıra bekliyen 
veremli işçiler çeşitli hastalıklardan muztarip 
işçi vatandaşlar vardır. Bunları bağrına ancak 
geniş görüşlü bir kanun basabilir. 

İş verenlerle yaptığımız temaslarda da te
miz bir duygu ile işçilerin bütün hastalıklarını 
karşılıyacak müesseseleri sabırsızlıkla bekledik
lerini öğrendik. 

Gönülden isteriz ki, işçi sağlığı lâyıkiyle in
celensin, kavransın ve aziz bir konu olarak ele 

• alınsın. 
Milyonlarca para sarf olunduğunu görüyor 

ve biliyoruz, fakat bütün bu akış hakiki mec
rasına girmemiştir. 

İktidar- Hükümetlerinin ihmal ettiği bu ko
nu basit bir mesele değildir. Üç yüz bin işçi va
tandaşın hayat, ve mematı ile alâkadardı]'. Bu 
Bakanlık vecibelerini, görevlerini ancak sıkı ve 
mütevali çalışmalariyle tanzim etmeye mecbur
dur. İşçi yevmiyeleriyle, işçi sağlığı ile geniş 
ölçüde mücadele ancak bu suretle olabilir. Ka
rabük, Denizyolları, Devlet Demiryolları, Or
man işletmeleri ve diğer resmî ve özel iş yer
lerinde çalışan işçi kütleleri şümullü bir 
çalışma programı beklemektedirler. 

Bu da ancak esaslı sistemle meydana ge
lebilecektir. Fuzuli vait hislerinden sıyrılarak 
hakiki istikameti bulmak zamanı gelmiş ve geç
miştir. 

Arkadaşlar, Askerî fabrikalarda çalışan iş
çilerin mahiyetleri yeni partiler çıktıktan sonra 
ne oklukları fabrikayı işleten müdürlerin tak
dirine kalmıştır. İstedikleri zaman işçileri işçi 
olarak kabul ederler, stedikleri zaman da yanlış 
bir tefsir ile kendilerine askerî karakter verir
ler Fakat askerlere mahsus olan menfaatlerden 
mahrum ederler. Hakikat şudur ki, işçi nerede 
çalışırsa çalışsın işçidir, İş Kanununun hüküm
lerine tâbidir. Türkiyede her gün daha vçok 
inkişaf ve terakki hamleleri yapmak isti
dadını gösteren küçük ve büyük çalışma
lar göksümüzü kabartacak • mahiyet taşımak
tadır. Bütçesinin verdiği imkân nispetin
de bu faaliyetlere İm sanayi yerlerinde çalı
şan yurt çocuklarına daha ciddî el uzatmak lü
zumunu Bakanlık şimdiye kadar iyice takdir ve 
idrak edememiştir. Türk işçisinin büyük bir fe
ragat ve sadakatle bağlı olduğu işlerin verimi 
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memleket ölçüsünde daima müspet neticeler ver 
mistir. 

Dünya milletlerinin işçileri ile mukayese| 
yapmak bizim işçilerimizin millî vatani duygu 
larmın ne kadar üstün vasıfta olduğunu daima 

• ispata kâfi gelen eserleri meydandadır. 
Arkadaşlar, Zonguldak kömür işçileri içir, 

türlü ve fuzuli inşaatlar yüzünden bir sanator 
yum yapılmasını Bakanlık bir türlü temin etti 
rememiştir, 'Garajlar, kâşaneler, deniz evleri ve 
türlü lüks evlerden buna sıra gelmemiştir. Zon 
guldak ilinde verem çoğalmıştır. Kömür ocak 
lavında çalışan işçi. bakımsızdır. Sosyal masraf 
ların maddeleri içinde başka yerlere sarf edil 
mis paralar vardır. Gıdasını tam alamıyan ve 
gündeliği az bulunan bu mağdur işçi vatandaş 
lav Bakanlığın ciddî alâkasını da görememişler 
cliı*. 

Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarmdaki 
ağır sanayi işçilerinin durumları ile de Bakan
lık ciddiyet ve ehemmiyetle üzerinde asla meş: 

gul olmamıştır. 
Havuzlar ve fabrikalarda ve diğer müessese

lerde çalışan, Sümerbank manzumesi, içindeki 
binlerce işçi ve memur vatandaşın halleri de 
çok acıklıdır. Ücretleri az ve tatil, günleri gün
delik alamamaktadırlar. Bu tasarı bugüne ka
dar Yüksek Meclise verilmemiştir. Sendikalar 
Kanunu yürürken Halk Partisinin muvazzaf 
müfettiş ve memurları bu teşekkülleri tesir al
tında bırakmamalıdır. Hür ve müstakil çalışma
larına müdahale edememelidir. Yokso aksi ne
ticeler elde edilmektedir. 

ALİ RIZA ARI (İstanbul) — Sayın arka
daşlar, vakit çok, fakat geçen defa bütçe mü
zakerelerine ibaşladığımız sırada, sayın arkada
şımız Adnan Menderes'in Çalışma Bakanlığının 
•kaldırılması hakkındaki mütalâa ve temayülle
rine cevap vermeyi bugüne bırakmıştık. Kendi
leri burada yok fakat ıbunu diğer arkadaşlar da 
arzedelbilirler, olmazsa zabıtlardan da okuyabi
lirler. 

Mâruzâtıma konu;-Sayın arkadaşım Adnen 
Menderes'in Çalışma Bakanlığının kaldırılması 
hakkındaki mütalâa ve temayüllerine cevap 
vermek olacaktır. Bu maruzatımın aynı zehapta 
(bulunan bâzı arkadaşlara da faydalı olabilece
ğini tahmin etmekteyim. 

indî mütalâaları bir tarafa bırakarak çalış
ma bakanlıklramın hangi memleketlerde, hangi 
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saikler altında teşekkül ettiklerini kısaca göre
lim. 

Benim elde edebildiğim, vesikalardan öğren-
dıgııme göre jekonomi, ticaret ve sanayi işleriyle 
meşgul bakanlıklardan ayrı ve müstakil olarak 
Çalışma Bakanlığı (teşkilâtına yer veren mem
leketlerin adedi Avrjupa'nm son yıkılışından ev
vel 33 idi. Adları'nij öğrenelim. 

Türkiye, İngilt^re^ Amerika, Fransa, eski 
Almanya, İtalya, îspânya, Belçika, Hol ânda, 
Danimarka, İsveç, Norveç, Finlandiya, eski Çe
koslovakya, eski Ajvusturya, Yunanistan, eski 
Romanya, Yugoslavya, Polonya, Mısır, Iran, 
Hindistan, Brezilya,! Bolivya, Şili, Pero, Meksi
ka, Küba, Venezüella,"Cenubi Afrika, Avustral
ya, Yeni Zelanda, Japonya, görülüyor ki, libe
ral, muhafazakâr, sosyalist, faşist, hangi rejim 
olursa olsun, insan [emeğinin değerlenmesi, ça
lışanların hak ve rejfahınm sağlanması yolunda 
tedbirleri başlıbaşm4 bir mevzu olarak ele alıp 
tanzim etmek zaruretini duymuştur. 

Hemen hemen bütün dünya memleketleri 
Çalışma Bakanlığı teşkilâtını yıllarca evvel vü
cuda getirmek ihtiyacını hissetmiştir. Adlarını 
söylediğim bu memleketlerin bâzılarında sade
ce Çalışma Bakanlığı âdını taşıyan bu teşkilât 
diğer bâzı memleketilecde ise (Çalışma ve Basi
ret Bakanlığı), (Ça ışına ve Millî Hizmet Ba
kanlığı), veyahut (Sosyal İşler Bakanlığı) gibi 
faaliyet ve mevzularinı daha geniş ve şümullü 
mânada ifade eden isimler almıştır. 

Fakat hepsinin | müşterek ve karakteristik 
'hususiyet veçhesi : 
kıymet ve yardımcı 

Millî ekonominin başlıca 
kaynağı olan insan emeği

nin faydalı ve âdil şartlar altında düzenlenme
si için Hükümetlerce takip edilen siyasi hare
ket hattının başlıbaşjmap bir iştigal konusu ola
rak ele alınmış olmasıdır. Hattâ İngiltere'de bu
gün iş hayatının müjrâkaibesini ve bu husustaki 
tedbirleri tanzim ed?n: (Çalışma Bakanlığı) na 
ilâveten yalnız sigor ;a mevzuları üzerinde Dev
let politikasını yürütmek üzere ayrıca bir (Mil
lî Sigorta Bakanlığı) da vücuda getirilmiş bu
lunmaktadır. Bunu bir Çalışma Bakanlığının 
inkişafı ile ihtisas Şubelerine ayrılmış seyrini 
göstermiş olmak için; arzetmiş oluyorum. 

Çalışma bakanlıklarının ihdasını zaruri kı
lan daha mühim ve umumi saikler vardır. Kı
saca arzını konunun tafzih ve izahı, isabetli ve 
bitaraf kararınız içhj lüzumlu görmekteyim. 
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Çalışma hakanlıkları ; Her memlekette bir 

taraftan sanayileşme hareketlerini, diğer taraf
tan demokrasi cereyanlarının gelişmesi neticesi 
hayati ehemmiyet kazanan içtimai siyaset ted
birlerini muayyen İbir plân ve bir program ha
linde gerçekleştirmek zarureti karşısında doğ
muştur, 

Millî bünyeyi maddî ve mânevi bakımlardan 
'kemiren yoksulluk âmilleriyle savaşmak, bir 
milletin en 'büyük kudret kayhaği olan insan 
emeğini değerlendirmek, bu suretle millî refa
hın yükselmesine hizmet etmek, nihayet çalı
nanlarla çalıştıranlar (iş ile 'kapital) arasında 
âdil bir nizam ve tesanütle dayanan sosyal 
huzur ve sükûnu temin etmek gayeleri mo
dern bir devletin ticaret programında yeri n,e ka
dar büyük ise bu programın tam ve başarı ile 
gerçekleştirilmesi için müstakil bir Bakanlığın 
faaliyet ve icraatını zaruri görerek ihdas ve tesi
si ilham ve telkin etmiştir. 

Çalışma Bakanları : Büyük halk kütlelerinin 
çalışma1 ve yaşama seviyelerini yükseltmek, ce
miyet içerisinde yıkıcı ihtilâf ve mücadelelerden 
cemiyetleri ve Devletleri masun bulunduracak 
bir nizam kurmak gaye ve ihtiyacından, doğmuş
tur. 

Çalışma Bakanları: Basiretkâr devletlerin 
millî iş gücünü, kütlelerin refahına verdiği önem
le mütenasip olarak genişliyen içtimai hizmetleri 
bir elden programa bağlayıp tanzim ve idare et-
meşk için ihdas edilmiştir. Bu doğuş modern sa
nayi hayatının ve bu hayatın ibda ettiği içtimai 
tekâmülün, tabiî bir neticesidir. 

Tecrübe ve tetkikler göstermiştir ve göster-
mektedirki: Bir milletin çalışan unsurlarının ye
tiştirilmesi, sağlık ve emniyet icaplarına uygun 
şartlar altında âdil ücretlerle çalıştırılması, işçi
lerin ihtisasa sahip edilmesi, işsizlik, maluliyet, 
tekaütlük gibi haller karşısında sefalete düşmek
ten korunması, bir kelime ile cemiyet içerisinde 
sosyal huzurun sağlanması ancak Çalışma Bakan
lıkları kurulduktan sonra kabil olabilmiştir. 

Bizim memleketimize gelince: Hepimiz bili
yoruz ki, 1937 de memleketimizin büyük bir ihti
yacını karşılamak üzere çıkarılan (îş Kanunu) 
nun tatbiki, sigorta, iş ve işçi bulma hizmetlerine 
ait mevzuatın hazırlanıp yürürlüğe konulabil
mesi an,cak bu işleri yürütecek mesul ve müstakil 
bir (Çalışma Bakanlığı) nın kurulmasiyle kabil 
olabilmiştir. 
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îş Kanunu yürürlüğe girdiği tarihten Çalışma 

Bakanlığının kuruluşuna kadar geçen 8 sene zar
fında maalesef ne tatbikatın ne de mevzuat ha
zırlıklarının yürümediği sabit olmuştur. Bu ha
kikati en, açık bir surette 1945 yılında (Çalışma 
Bakanlığı) nın kuruluş ve görevleri hakkında 
Büyük Millet Meclisine verilmiş olan kanun ge
rekçesinde görülmektedir. 

« Millî bünyemizde işçi ve işveren münasebet
lerini düzenliyen, demokrasimize uygun bir da^ 
yanışma zihniyetinin ilhamı ile çıkarılan îş Ka
nununun 1937 yılından, bugüne kadarki 8 yıllık 
uygulama devresinden elde edilen sonuçlar, ge
nel olarak bütün çalışan unsurların daha verim
li ve daha refathlı bir seviyeye çıkarılmalariyle 
ilgili içtimai siyaset tedbirlerini Ekonomi Bakan
lığının çetin istihsal meseleleri ile yüklü bulunan 
çolışma konusundan ayırarak başlı başına bir 
teşkilât yetki ve sorumluluğu altında toplamak 
lüzumunu ispat etmiş bulunuyoruz.» Dört yıl 
evvel Çalışma Bakanlığının kurulmasını zaruri 
gören bu gerekçe ve mülâhazalar tahakkuk et
miştir. Kurulduğu tarihten beri memleketin iş 
ve işçi hayatında halkçı rejimimizin, işçi si
gortaları, iş bulma hizmeti gibi teşebbüs ve 
icraatını; dar bir bütçenin başartabildiği müte
vazı bir kadronun gayretiyle; gerçekleştirmek
te olan Çalışma Bakanlığı hikmeti vücudunu, 
tesis ve ihdasmdaki isabeti ispat etmiş bulun
maktadır. 

Bugünlerde Çalışma Bakanlığının hazırla
makta ve Meclise getirmek üzere olduğu ihtiyar
lık" sigortası, hastalık sigortası, hafta tatili, iş 
mahkemeleri Kanunu, îş Kanunu tasarılarının 
kanunlaşması halinde memleketin .iş haya
tında verimi artıracağı kadar millî bünyemi
zin huzur ve sükûnunu daha iyi sağlıyaeak te
sirlerini yakın istikbalde göreceğiz ümidinde
yim. 

İkinci Dünya Harbinden sonra bütün insan
lık yeni bir iş birliği âlemine girmiş bulunu
yor. Sosyal hayatın cihanşümul inkişafını takip 
zarureti karşısındayız. 1945 te San - Fran-
sisko'da kabul edilen (Birleşmiş Milletler And-
laşması) milletler arasındaki harblerin, müca
delelerin gerçek âmillerinden birisi olan iç dü
zenliklerin istikrar ve idamesi esbap ve imkân
larını birinci plânda ele almış bulunmaktadır. 

Birleşmiş Milletler Andlaşmasmın 55 nci 
maddesindeki veciz ifade milletler arasındaki 
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barış ve dostluk münasebetlerinin istikrar ve 
refah şartlarına bağlı olmadığını ve bu maksadı 
sağlamak için de (Birleşmiş Milletlere) dâhil 
her memleketin hayat seviyelerinin yükselmesi
ni, herkese iş bulmasını, ekonomik ve 
sosyal sahalarda ilerleme ve gelişme şart
larını tahakkuk ettirmek için bütün mil
letlerin aralarında iş birliği yapmalarını 
vuzuh ve sarahatle canlatmaktadır. Bugün 
dünyada çalışma hayatının düzenlenmesi sa
dece her memleketin kendi millî bir meselesi 
olmaktan çıkmıştır. 

Bugün bütün insanlık ailesini ilgilendiren 
milletlerarası barışın dayandığı müşterek, te
mel, dünyada çalışma hayatının düzenlenmesi 
konusu teşkil etmektedir. 

Bütün dünyada işçi hayatının ıslahını mef
kure bilen bir teşekkül vardır. (Milletlerarası 
Çalışma Teşkilâtı) Memleketimiz de bu idealist 
teşekkülün üyesidir. Har!) sonrası senelerinde 
bu teşkilâtın gayretlerini bilhassa Hükümetlerin 
çalışma hayatını tanzim etmek hususundaki mil
letlerarası iş birliği mefkure ve mefhumuna tek
sif etmektedir. 

Her yıl toplanan konferanslarda verilen ka
rarlar, akdolunan sözleşmeler çalışan insanların 
çalışma ve yaşama şartlarını dünya ölçüsünde 
kaidelere bağlamaktadır. 

Bu teşkilâtın statüsünde belirtilen ve he
pimizce bilinmesi lâzımgelen bir hakikat var
dır. Statüde: 

«Gerçekten insani olan bir çalışma usulünün 
her hangi bir millet tarafından kabul edilme
mesi kendi memleketlerinde çalışanların duru
munu iyileştirmek arzu eden başka milletlerin 
gayretlerine engel teşkil ettiği» kabul olunmak
ta ve «Her nerede olursa olsun fakirlik, bütün 
insanların refahı için tehlike teşkil eder.» de* 
nilmektedir. 

Bu suretle sosyal ve çalışma ile ilgili mese
lelerin milletlerarası bir şümul ve mahiyet ta
şıması ve insanlık ailesinin medeni bir uzuv 
sıfatiyle memleketimizin de faaliyetlerine işti
rak ettiği (Milletlerarası çalışma teşkilâtı) 
mn cihanşümul önem ve rolü ergeç bizde de 
her keşçe takdir edilecektir. Ve bu ne kadar 
evvel takdir buyurulursa o kadar verimli olur. 

Bu yerinde ve isabetli iştirak; Devletimizi 
içtimai siyasetin ve iş hukukunun bu beynel
milel kaynağı karşısında bugünün ve yarının 
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yepyeni tetkik mevzuları ve sosyal politik me
seleleri ile karşılaştırmış bulunmaktadır. 

Bütün bu iç ve dış; sosyal meselelerin ele 
almabimesi ve halli ıer halde müstakil bir ba
kanlığın' programlı ve plânlı çalışmalarına mü-
tevakkiftir sanırım. ! 

Geçen yıl Sanfrajnsisko 'da idare meclisi 
üyeliğine seçildiğimi^ milletlerarası çalışma 
teşkilâtı ile olan iş i birliği ve temasların sos
yal dâvalarımızın injdşaf ve tekâmülüne an
cak geniş bir bütçe v|e kadro ile gelecek yıllar
da vazifesine devamı edecek, gayesini müdrik 
bir Çalışma Bakanlığjı manzumesinin devam ve 
gayretiyle kabîl olabilecektir kanaatindeyim. 

Dr. NÎKOLA FAEAÇELLÎ (istanbul) — 
Geçen sene bütçenin i müzakeresi esnasında hu
susi fabrikalarda çaluşan amelenin vaziyetini 
işaret etmek fırsatını bulduk. 

Ve bunu mütaabı^en bu bahiste yakından 
alâkadar olunduğun^ memnuniyetle gördüm. 
Çalışma Bakanlığı; ahıelelerin vaziyetini müm
kün mertebe düzeltmeye uğraştı. Hususi fab
rikalarda çalışma tarizi kısmen kontrol altına 
alındı. 

Bildiğimiz gibi Çalışma Bakanlığı yeni bir 
teşkilâttır. Ve aynı Mamanda bütçede bu hu
susta ayrılan para a^dır. 

Buna rağmen İstajnbul Vilâyetinde bu sa
hada birçok teşebbüsler yapıldığını ve geçen 
sene yaptığımız tenkitlerin boşa çıkmadığını 
görmekle mesudum. 

Bakan, vazifesine |ne kadar bağlı olsa her 
şeyi göremez. Milletvekillerine düşen vazife, 
ilgili makamları aydınlatmaktır. 

Gene bu sene de îepinizin önünde aynı sa
hada bâzı mühim meseleleri kısaca tetkik et
mek arzusundayım. 

Paşabahçe Cam Fabrikası meselesi. .Bura
da 1 500 amele ağır ve tropik bir iklim şartları 
altında çalışmaktadır.! Bunların arasında bir
çoğunun vereme müptelâ olduklarını işittik. 

Bu mesele ile dah$ yakından alâkadar ol
mak istedik. Mevzuubahis fabrikada, işin ne
vinden dolayı dayanıl naz bir sıcak mevcuttur. 
İçerdeki sıcakla dışaröaki soğuk arasındaki 
fark, vücudu yıpratır. Bp. gibi ağır işlerle meş
gul olan kimselerin fazla kaloriye ihtiyaçları 
vardır. Normal gıdaya süt ilâve etmek lâzım-
gelir. 



Tetkikımiza göre yalnız 
veriliyor. Fabrikadaki müdür ve doktorlar va
zifelerini yapmaktadırlar. Fakat bu kâfi de
ğildir, teşkilât noksandır. Ve amelelerin sıhhi 
durumunu sık sık kontrol etmek için röntgen 
de lâzımdır. Çünkü bu şekilde yanyana çalı
şan amelelerin arasında, iki ilâ üç kişinin ve
remli olması hastalığın yayılmasına sebep olur. 
Binaenaleyh Paşabahçe fabrikası bir tüberkü
loz ocağı olmak tehlikesizdedir. 

Kanaatimce bu vaziyet bütün mmtaka için 
bir tehlike teşkil eder ve Sayın Bakanımız bir 
an evvel kati ve fennî tedbirler almalıdır. Bu 
hususta yapılacak olan masraf fuzuli değildir. 
Gerek sıhhat ve gerekse randıman bakımın
dan şüphesiz faydalıdır. 

Bu şekilde temin edilecek kâr her- halde 
masraflardan daha üstün olacağına kaniim. 

ikinci meseleye gelince : 
Bâzı hususi fabrikalarda 14 - 16 yaşındaki 

çocuklar günde 1 0 - 1 2 saat çalışmaktadır. 
Tabiî olarak bir sahada 10 - 12 saat çalışan 

bir çocuk ne vücutça ne de ruhça tam inkişaf 
edemez. 

İşaret etmek isterim ki; böyle bir vaziyet 
istikbal için bir tehlike teşkil etmektedir. 

Tam gelişme zamanında olan amele çocuk
ların, bu şekilde çalışmalarına müsaade edil
memelidir. 

Kanaatimizce, bu tedbir hem kendileri hem 
de yeni nesil için faydalı olacaktır. 

Bu gibi sosyal dâvalarla meşgul olmak şe
refi partimize aittir ve bu sahada şimdiye ka
dar mühim eserler meydana getirilmiştir. He
pimiz inanıyoruz ki bu sahada alman ve alına
cak tedbirler memleket için faydalıdır ve extre-
me ideoloji ve propagandasına karşı en müs
pet bir tedbir teşkil eder. 

SUUT KEMAL YETKİN (IJrfa) — h Ka
nunu, iç kazaları,, meslekî hastalıklar ve analık 
sigortası kanunu, işçilerin, geçimini, sağlığım. 
teminat altına almıştır. Yakında Yüksek Mecli
se geleceğini umduğumuz ihtiyarlık sigortası ta
sarısı da kanunlaştığı takdirde, işçilerin, istik
bali de emniyet altına alınmış olacaktır. Bu yol
daki Hükümet çalışmalarını şükranla anarım. 

Fakat arkadaşlar; iş hayatı ile bu kadar 
ilgilendiğimiz, ilgilenmemizin zaruri olduğu bir 
zamanda, iş hayatının içinde, kalemleriyle ve 
sanatlariyle çalışanların ehemmiyetli bir yer iş-
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birkaç kişiye süt I gal ettiklerini hatırlamamak mümkün mü? 

Muharrirler, gazeteciler, edebiyatçılar, res
samlar, ses ve sahne sanatkârları da cemiyet 
hayalında bilek ve kol işçileri kadar korunma
ya lâyıktırlar. Kalemleriyle geçinen yazarlar
dan, sahne üzerinde çalışan artistlerden, sefalet 
ve mahrumiyet içinde gözlerini hayata yuman
ların hazin tablosunu çizmek istemiyorum. 

Memleketin, fikrî ve içtimaî kalkınmasında, 
vazifelerini şerefle yapmaya çalışan fikir ve sa
nat işçilerinin, fakattan düştükleri, çalışamaz, 
mahsul, veremez oldukları zaman halleri ne ola
caktır ' 

Arkadaşlar, bilek işçilerinin bugününü ve 
yarınını teminat altına alan Devletin aynı ka
nuni tedbirlerle aynı. sosyal anlayışla bu işçi
leri de korumaya çalışmasa lâzımdır. Zaman 
zaman memur bolluğundan, tahsillerini bitiren 
gençlerin memurluk hayatına atılmalarından şi
kâyet ederiz. Yerinde bir şikâyet. Ama memur
luk hayatına atılmıyan. genç vatandaşların tica
rete veya teknik mesleklere intisap etmeleri de 
beklenemez; ve istenemez. 

Memurluğa girmiyen, ticaret veya teknik 
mesleklere maddi, ve manevî imkânları elverişli 
olmıyan vatandaşlara yeni yeni hayat sahaları
nın çalışması lâzımdır. 

Devlet, işçileri koruyan kanunlarla, fikir ve 
sanat işçilerini, de korursa, istikballerini temi
nat altına alırsa, tahsillerini bitiren gençlerin 
bir kısmına yeni bir saha açılmış; memurluğa 
hücum da bir dereceye kadar önlenmiş olur. 

Millî Eğitim. Bakanlığında devam eden telif 
haklarım koruma yolundaki, çalışmalar, Yüksek 
Meclisten geçip kanunlaştığı takdirde, yazarla
rın eserleri, korunmuş olacaktır. 
. Ya ouların canları"? Onların canlarını da ko
rumak lâzımdır. Hem yalnız onların değil, res
samları n, müzisyenlerin, ses ve sahne sanatkâr
larının da hayatlarını, teminat altına almak za
rureti vardır. 

Sayın, arkadaşlar, kısaca ifade ettiğim bu se
beplerden dolayı, bu işçilerin de yukarda isim
lerini saydığım kanunların şümulüne girmesini 
sağlıyan veya onlara mütenazır yeni tasarıların 
bir an önce hazırlanmasını sayın Günaltay Hü
kümetinden bilhassa rica ederim. 

BAŞKAN — Nurettin Ünen. 
NURETTİN ÜNEN (Çanakkale) — Efen-
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diın, yalnız bizde değil, hiçbir yerde işçi dâvası 
lâyikıyle halledilmiş değildir. 

Benim büyük tesellim, maarifin en çetin 
dâvalarının mütevazıane bir vekarla hallet

miş ve kendisinden sonra geleceklere rahatça 
çalışma imkânı vermiş olan muhterem Sirer'iu 
bu işin başına geçmiş olmasındadır. Onun tem
kinli, basiretli karakteri, Türk işçisinin bir 
kazancı olacaktır. 

Ümit ederim ki, o, bütün dünya işçiliğinin 
durumunu inceliyecek ve fakat, hiçbir zaman 
çözülmemiş problemleri taklide kalkışmıyaçak
tır, bünyemize, karakterimize, geleneklerimize 
en uygun olanını bulacaktır. 

Ümit ederim ki, bu vatanda alın terini sö
müren bir zümrenin, bir sınıfın türemesine fır
sat vermiyeeektir. 

Bu memlekette proletarya edebiyotma il
ham verebilecek ıstırapları yenmeye çalışacak
tır. 

Ve gönül ister ki, bu memlekette işçi dâva
sını sadece bir zümrenin, bir sınıfın hakları 
olarak değil, bir cemiyetin çalışma gücünü ve 
çalışma şeklini tanzim- gayesiyle ele alacak ve 
bu mevzudaki kanunları istisnasız tatbik ede
bilsin. 

Ve bütün temennim, onun, gürültüsüz bir 
yıldız gibi bu işin ufuklarında da parlamasını' 
görebilmektir. 

SABRÎ KOÇER (Zonguldak) — Sayın ar
kadaşlar ; Yüksek Meclisinizin beş dakikalık ko
nuşma kararma uyarak, bütün işçi arkadaşları
mız tarafından dört gözle beklenen bu mühim 
işçi dâvalarını yüksek huzurunuzda kısaca arza-
çalışacağım. 

Yüksek Meclisinizin ilk yılı hakikaten işçi
lerimiz için çok verimli olmuştur. Maalesef iki 
yıla yakın bir zaman ise işçilerimiz için bir 
duraklama devresi olmuştur. Yapılanlara her 
zaman, daima müteşekkiriz. Fakat yapılanlar, 
yapılmıyanlardan çok azdır. 

Muhterem arkadaşlar: 
Büyük Kurultayımız tarafından kabul edi

lerek parti tüzüğümüzde yer alan ücretli hafta 
tatili Kanun tasarısının Sayın Emin Erişirgil ile 
bundan bir yıl evel Yüksek Meclise teklif et
miştik. Bu teklifimiz üç komisyondan kabul. 
edilerek geçtiği halde, maalesef Ekonomi Ko
misyonunda takılıp kalmıştır. 

Bundan başka Çalışma Bakanlığı tarafından 
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! hazırlanmış olan İhtiyarlık sigortası, Sağlık 

sigortası, .îş Mahkemeleri iş Kanununun ta-
I dili gibi en ehemmiyetli tasarılar henüz yüksek 
i Meclise gelmemiştir. Ele alınması icabeden mü-
i him mevzularımızdan birisi de işçinin iskân 
| işidir. İşçilerimizi mesken sahibi yapmakla 

en büyük müşkülü halletmiş oluruz. Bunların 
j dışında umumi olarak en çok çocuk yapan işçi-
| ye çocuk parası verilmesi cidden âdil bir ha-
J reket olur. 

ITalen bâzı müesseseler tarafından -verilmek-
te olan çocuk parasından vergi alınmakta-
dıi'. Âtifet olarak verilen on liradan vergi al-

ı m ak adaletsizliktir. Bu verginin kaldırılması 
yerinde olur. 

I Asgari geçim hududunun nazarı dikkate 
I alınması ve işçi teşekküllerine Devletin yar

dım etmesi de yerinde bir hareket olacağı ka-
j naatindeyim. 

Sayın arkadaşlar, şurasını da Yüksek Huzu
runuzda belirtmek.isterim ki, Sayın Başbakanı-

j mız ve Çalışma Bakanımız bendenize şifahen bu 
I tasarılar üzerinde ehemmiyetle durulacağını ve 

bütçe görüşmelerinden sonra ele alınacağını ifade 
buyurmaları, işçilerimiz için büyük bir müjde 
telâkki ettiğimden kendilerine teşekkürü bir borç 
bilirim. 

Sayın arkadaşlar, bâzı arkadaşlar Çalışma 
Bakanlığının kaldırılması veya lüzumsuzluğu 
üzerinde durmuşlar. 

Size, uzun yıllar çalışmış bir işçi sıfatiyle ar 
zedeyim ki, bu Bakanlığı kaldırmak değil, bilâkis 
tam teşekküllü ve işçinin bütün ihtiyaçlarına ce
vap verecek bir duruma sokmak için tahsisatının 
artırılmasına lüzum vardır. 

Kalkınmamızın iş ve verim kaynağı olan fe
dakâr işçilerimizi daima düşünecek onlarla dai
ma alâkadar olan bu Bakanlığı takviye etmek. 
başlıca vazifemiz olmalıdır. 

Kuvvetle ümit ediyorum ki bu mühim işçi 
dâvalarını halletmek şerefi yakın bir zamanda 
inşaallah sizlere nasip olacaktır. 

RASİM EREL (Konya") — Muhterem arka
daşlarım; mâruzâtımın bir kısmını daha evvel 
kıymetli arkadaşlarım ifade etmiş oldular. Bu 
kısımları hazfediyorum, kısa mâruzâtta buluna
cağım. 

Arkadaşlar; Çalışma Bakanlığı bütçesi gözden 
geçirilirken bilhassa bir nokta üzerinde dikkat 

l ve ısrarla durmak zorundayız. O da endüstri 
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sahasında yer alan personellerin ve bilhassa istih
salle ilgili bulunan işçi vatandaşların. ücreti ko
nusudur. Ekonomi Bakanlığını ilgilendiren bu 
konuya temas edilmediği iein buna ben temas 
etmek istiyorum. 

Arkadaşlar; bir defa memleketimizde bir hayli 
yekûn tutan bu grup a dâhil vatandaşların bu
günkü hayat şartlarına göre seviyelerinin ayar
lanması Büyük Meclisin üzerinde önemle dura
cağı ve bilhassa Çalışma Bakanlığının süratle 
.jol atacağı ana meselelerden biri haline gelmiştir. 
Bu itibarla seçim çevremizde yer alan ve bu kom
binalardan birini teşkil eden Ereğli Bez Fabri
kasında arkadaşlarımla birlikte yakından tatbi
kat yapmak ihtiyacını duyduk. İşçilerle temas 
ettik, işçi mümessilleriyle görüştük, idare hesap
larını aldık. Bütün bunların tetkik ve muhasebe
sinde vardığımız netice şu olmuştur ki; maalesef 
işçi, emeğinin, çalışmasının karşılığını teşkil eden . 
ücreti lâyikıyle alamamaktadır. Bu yüzden sefa
lete ve zarurete düşmektedir. Bu tetkikat neti
cesinde riyazi bir katiyet ifade eden rakamlar, 
üzerinde vaktin çok d a r olması itibariyle, dur
mamıza imkân yoktur. Yalnız şunu arzedeyim ki 
40 ile 60 arasında dönen vasati işçi ücretiyle as
gari 4 çocuğunu geçindirmek durumunda bulu
nan ve günde müstemirren 8 saat çalışmak mec
buriyetinde kalan bir işçi, maalesef bir taraftan 
bütün bu çalışmalarından ve aldıkları ücretin 
kifayetsizliğinden gıda alamıyor ve bu suretle 
muztar mevkie düşmektedirler. Bu, üzerinde 
önemle durulacak bir konudur. Bendeniz Ereğli 
kombinasını bir misal olarak alıyorum. Eğer 
Türkiye'deki bütün kombinalar bu durumda ise 
Çalışma Bakanlığımızın bunlara el koyması lâ
zımdır. 

Arkadaşlarım işçilerin sıhhi durumuna temas 
ettiler. Onun için ben bu mevzu üzerinde durmı-
yacağım. Fakat şunu arzedeyim ki, bu işlerin 
sıkı bir revizyona tâbi tutulması lâzımdır. Arka
daşlar, memleket ve vatandaşın kaderine taallûk 
eden işlerde elimizi vicdanımıza koyarak bu ko
nular üzerinde kemali ciddiyet ve dikkatle dur
mamız ve çalışmamız hepimiz için bir vazifedir. 

Ben kendilerinden şahsan ümit besliyorum. 
Gelecek bütçe devresinde bizi bu sahada tatmin
kâr bir neticeye ulaştırmasını kendilerinden te
menni ederim. 

BAŞKAN — Doktor Mitat Sakaroğlu. 
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Dr. MİTAT SAKAROĞLU (Muğla) — Efen

dim, mahallî bir dert için beş dakika müsama
hanızı rica ederim. 

Malûmualiniz Muğla'nın muhtelif bölgelerin
de krom istihsali hemen her yerden daha önem
li bir miktar teşkil eder. Muhtelif şirketler ve 
şahıslar teşebbüsü ile krom istihsaline çalışılmak
tadır. Bilhassa son seneler içinde krom mıutakala-
rmda ihraç işi serbest bırakıldıktan sonra bu iş 
daha çok artmıştır. Yalnız buralarda çalışan iş
çiler başı boş ve sihhi şartlara aykırı bir vazi
yette çalışmaktadırlar. Kanunen doktor bulun
durması icabeden teşekküller, bu işte, masraftan 
kaçınmak için, bir sıhhat memuru ile iktifa et
mektedirler. Fethiye İlçesinde bir Fransız şirke
ti vardır. Bu şirkette muntazam sıhhi teşkilât 
mevcuttu. 1939 senesinde bu şirkette hekim de 
yoktu. En az 500 ameleyi, bunların efradı ailesiy
le beraber iki bin işçiyi muhtelif zamanlarda is
tihdam eden bu müessesede sihhi şartlar çok bo
zuktur.. Evvelce burada bir hastane varmış, fa
kat on seneden beri mühmel bir vaziyettedir. Bu
rada Hıfzıssıhha Kanununun maddeleri tatbik 
edilmez. Mütalıassıs doktorları yoktur, kasaba
nın bir iki doktorundan istifade ederler, hafta
nın muayyen günlerinde bunlar gelir hastaları 
muayene (»der. Onun için ben rica ediyorum; on 
sene evvel faal bir halde olan hastane, kadroları 
ikmal edilmek suretiyle tekrar faaliyete getiril
meli ve memleket çocuklarının sıhhatleri ecnebi 
bir şirketin menfaatlerine feda edilmek durumun
dan kurtarılmalıdır. Temennimiz bundan ibaret
ti?, 

HÜSEYİN ULUSOY (Niğde) — Reis Bey, 
müsaade buyurun, ufak bir kaç sualim var, kı
saca söyliyeyim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
HÜSEYİN ULUSOY (Niğde) — Suallerim 

şunlardır: 
1. Tarım İşçileri Kanununu Bakanlık Mec

lise getirecek inidir? 
2. Memlekette mevsimlik amele akınlarının 

istikametleri ve amelelerin yollarda, iş sahala
rındaki meskenleri tetkik edilmiş ve gereken 
tedbirler alınmış mıdır? 

3. Otomobil, kazalarında ölenlerin muhtaç 
ailelerine kaza tazminatı ödenmesini temin edi
ci. bir sistem düşünülmekte midir? 

BAŞKAN — Posta, Telgraf ve Telefon Ge-
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tasarısına oy — Söz Çalışma Bakanına ait olmak üzere 

muamelesi bit- oturuma 15 dakika ara veriyorum. 
Kapanma saati : 2,10 

D Ö R D Ü N C Ü OTURUM 
Açılma saati : 2,25 

BAŞKAN — Başkanvekili Feridun Fikri Düşünsel (Bingöl). 

KÂTİPLER : Atalay Akan (Urfa), Naim Atalay (Çorum). 

BAŞKAN — Söz Çalışma Bakanmmdır. 
ÇALIŞMA BAKANI REŞAT ŞEMSETTİN 

SlRER (Sivas) — Yüce Kamutay muhterem ar
kadaşlarımızdan beyanlarını beş dakikaya sığdır
malarını istedi. Kamutayı böyle bir karar alma
ya sevkeden ihtiyaç ve şartlarm bendenize de bir 
vecibe tahmil ettiğinin farkındayım. Mâruzâtı
mı ona göre ayarlıyaeağım. (Bravo sesleri). 

Çalışma Bakanlığı Devlet ve Millet hayatına 
doğalı üç sene iki ay oldu. Bu kadar bir zaman 
uzun sayılan bir insan ömrüne göre bir bebek
lik devrinden ibarettir. O kadar kısadır. Eski bir 
mileltin hayatına ömrü yüz yılları bin yılları 
kaplıyan bir Devletin hayatına nispet edilince ar
tık ne demeli bilmiyorum. Bunu arzetmekten 
maksadım, bu Bakanlığın, yaptığı ve yapacağı 
işlere bakarken bu ölçüyü gözönünde bulundur
manın insaflıca bir hareket olacağına işaret et
mektir. 

Ali Rıza îııcealemdaroğlu arkadaşımız, 
beyanlarında. Çalışma Bakanlığının bu be
beklik devresini henüz yaşamakta olan teş
kilâtın bugüne kadar yaptığı işlere asla te
mas etmiyerek sadece yapılacak işleri 
henüz tahakkuk ettirememiş olmasından do
layı . sitemlerde bulundular. Bu belki ar-
kadaşmım politika taktiği telâkkilerine uygun 
geliyor. Fakat ben kendilerinin yerinde olsay
dım böyle hareket etmezdim. Bugüne kadar alın
mış olan mesafeyi, yapılan işleri işaret etmeyi 
de doğru sayar ve buna göre hareket ederdim. 

Beyanlarının edebiyat kısmı tecrit edilince 
geride kalan müşahhas taraflarının başında 
istanbul'da açılmış olan işçi Hastanesinin bü
yük bir işçi kesafetini sinesinde yaşatan bu 

şehirdeki ihtiyaca yetmiyeceğidir, Büyük bir 
işçi kesafetine saha olan istanbul şehri elbette 
daha birtakım munzam sıhhi tedbir ve tesirlerle 
takviye edilecektir. Bugün açılmış olan hastane 
bu yoldaki çalışmaların bir başlangıcıdır. 

Fakaçelli arkadaşımızın Paşâbahçe Cam Fab
rikasında ve Doktor Mitat Sakaroğlu arkadaşı
mızın Muğla'daki krom madeninde ve Fethiye'
deki Fransız Şirketinde çalışanlara ait temen
nileri üzerinde duracağız. 

Doktor Fakaçelli arkadaşımız hususi fabri
kalarda çalıştırılan çocukların vaziyetine de 
temas ettiler. Ağır ve tehlikeli işlerden çocuk
ları ve kadınları çeken tüzüğün bugün yürür^ 
lüğe girmiş olduğunu arzederim. 

Suut Kemal Yetkin arkadaşımın fikir haya
tında çalışan memleket evlâdı için istedikleri 
kanun tasarısı hazırlanmaktadır. 

Nurettin Ünen arkadaşa teşekkür ederim, 
teveccühlerine lâyık olmıya çalışacağım, kade
rimin kendilerini sukutu hayale uğratmamasını 
temenni ederim. •* 

Ali Riza Arı arkadaşım; Çalışma Bakanlı
ğının lüzum ve hikmeti vücudunu belâgatle 
izah ettiler. Bu suretle yaptıkları yardımdan do
layı kendilerine teşekkür ederim. 

Sabri* Koçer arkadaşımın beklediği ihtiyarlık 
sigortasiyle, umumi hastalık sigortası ve iş mah
kemeleri kanun tasarıları bütçeyi takip ede
cek tatilden sonraki toplantı devresinde Meclise 
sunulacaktır. Ücretli işçileri hafta tatili ka
nun tasarısı da Meclis Eneümenlerindedir. Bu 
kanunun iş hayatımız ve memleket ekonomisine 
en uygun şekilde yakında konulacağını umu
yorum. 

— 957 — 



B : 54 27.2 
Hüseyin Ulusoy arkadaşımız mevsimlik ta- I 

rmı işçilerinin vaziyetine temas ettiler. Bu me
sele ile meşgulüz. Çukurova'ya her sene kuze
yindeki vilâyetlerden 35 000 kadar işçi gelir. 
Bunlardan on binine bu sene Çalışma Bakan
lığı teşkilâtı temin edecektir. 

Tarım îş Kanunu hazırlanmıştır, mütalâası 
alınmak üzere Tarım Bakanlığına sunulmuştur. 

Otomobil kazaları mevzuunda, Ulaştırma ve 
İçişleri Bakanlıklarının birlikte hazırladıkları 
vo ileri memleketlerin kanunları örnek tutularak 
meydana getirilmiş bir tasarı mevcuttur. Bu ta
sarı Yüksek Meclise sunulacaktır. 

Sabrı Koçer arkadaşımız da işçilerin mesken
leri, çocuk zamları ve sendikalara yardım mev
zuları. üzerinde durdular. Bunlar da Bakanlığı
mızın önümüzdeki zaman içerisinde üzerinde 
ehemmiyetle duracağı ve çalışacağı mevzular
dır. 

Rasim Erel arkadaşımız endüstride çalışan 
işçilerin ücretleri mevzuuna temas ettiler. Dev
let işletmelerinde çalışan işçilerin refahını biraz 
daha artırmak ve maliyeti düşürerek bunların 
asgari ücret hadlerini yükseltmek bir derece
ye kadar kudretimiz dahilindedir ve bunun için 
çalışacağız. Ancak serbest hayatta çalışan işçi
lerin ücretleri hususunda asgari bir had tâyin 
etmek, kolaylıkla müyesser olacak işlerden de
ğildir. Bunu, fiyatların istikrar bulmasına ve 
memlekette iş hacminin genişlemesine değin ser
best akitlere bırakmak ıstırarmdayız. 

Son olarak bir noktaya daha temas etmek 
isterim : 

Bütçenin tümü hakkında konuşulurken sa
yın General Vehbi Kocagüney, Çalışma Bakan
lığı teşkilâtının, kendisine mevdu vazifeleri ifa
da kifayetsizliğinden bahsettiler ve bütçede 
Çalışma Bakanlığına ayrılan meblâğın boşa git
tiği mütalâasında bulundular. Sayın Generale 
hürmetim derindir. Fakat bu hürmetim haki-
katların ifadesine mâni olmamalıdır. Hakikat 
şudur ki, bizim Çalışma Bakanlığı içerisinde 
gayretli, fedakâr ve iyi vasıflı arkadaşlardan 
mürekkep bir ekip meydana gelmiştir. Bu eki
bin meydana gelmesinde emekleri geçen Dr. Sa
di Irmak ve Tahsin Bekir Balta'ya karşı duy
duğum şükranı huzurunuzda ifade etmeyi vazi
fe bilirim. (Bravo sesleri) 

Bu arkadaşlar, teveccühlerinize lâyık şekil
de çalışmaktadırlar. Bir misal olarak arzede- ! 
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yim ki yalnız İstanbul'da, 7 ay içerisinde bizim 
48 iş müfettişimiz 4129 iş yerinden 3566 smda 
bize ferahlık verecek şekilde ve İş Kanunımım 
ruh ve gayelerine uygun şekilde, teftişler yap
mış ve Devlet murakabesini tesis etmişlerdir1. 
Mâruzâtım bu kadardır. (Alkışlar) 

ALİ RIZA ÎNOEALEMDAROĞLU (Zongul
dak ) — Edebiyat faslını bırakıyorum. Askerî 
fabrikalardaki işçilere temas buyurmadımz. 

ÇALIŞMA BAKANI REŞAT ŞEMSETTİN 
SİRER (Devamla) — Askerî fabrikalardaki 
işçiler ayrı bir statüye tâbidir. Umumiyetle 
Devlet işletmelerinde çalışan bütün işçilerimi
zin ücretleri, ve diğer hakları arasında bir 
ahenk, tenazur ve taadül meydana getirmek 
istiyoruz. Bu yolda çalışmalara başladık. Bu 
çalışmalar neticelenince askerî fabrikalarda 
çalışan işçilerimiz de bundan müstefit olacak
lardır. 

ALİ RIZA ÎNOEALEMDAROĞLU (Zon
guldak) — O zaman müstefit olacaklar; halen 
istifade edemiyecekler mi! 

ÇALIŞMA BAKANI REŞAT ŞEMSETTİN 
SİRER (Devamla — Askerî fabrikalarda ça
lışan işçiler ile diğer Devlet işletmelerinde ça
lışanlar arasında istihkak bakımından bâzı 
farklar vardır. Bu farkları mümkün mertebe 
ortadan kaldırarak bir tecanüs husule getir
mek kararındayız. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Bö
lümlere geçilmesini oyunuza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmiyenîer.. Kabul edilmiştir. 

B. Lira 
847 Bakan ödeneği 5 320 

BAŞKAN — Kabul edilıaiştir. 
848 Aylıklar 892 800 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUAM
MER ERİŞ (Ankara) — Efendim (L) eetveli 
dolayısiyle bunun tehirini istiyoruz. 

BAŞKAN — Bu bölümü tehir ediyoruz. 

B. Lira 
849 Hizmetliler ücreti 127 800 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
850 Geçici hizmetliler ücreti 4.440 

BAŞKAN —. Kabul edilmiştir. 
851 Yabancı uzman ve hizmetliler

le tercümanlarının ücreti 40 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
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B. 
852 Temsil ödeneği 

BALKAN — Kabul edilmiştir. 
853 Geçici tazminat 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
854 4178 ve 4598 sayılı Kanunlar 

gereğinee yapılacak zamlar ve 
yardımlar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

8&5 4644, 4805 sayılı Kanunlar ge
reğince ödenecek emekli kese
neği karşılığı 
BALKAN — Kabul edilmiştir. 

856 Merkez büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

857 İller büro giderleri 
BALKAN — Kaba! edilmiştir. 

858 'Basılı kâğıt ve defterler 
BALKAN — Kabul edilmiştir. 

859 Postta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

860 Kira kargılığı 
. BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

861 Taşıt giderleri 
BAŞKAN — Kabul -edilmiştir; 

862 Yolluklar 
BALKAN - - Kwbul edilmiştir. 

863 Giyecekler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

864 4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak tedavi giderleri ve 
yollukları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
İç kongreler giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Milletlerarası kurumlara katıl
ma giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

867 3008 sayılı İş Kanununun 89 
ucu maddesi gereğinee ödene
cek huzur hakları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yayın işleri 
.BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Temsil giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

870 Kurs giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir, 
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Geçen yıl borçları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
1945 - 1947 yılları borçları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 
620 

730 

9. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 1949 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı üe Vakıflar Genel Mü
dürlüğü 1949 yılı Bütçe Kanunu tasarısına bağ
lı (A) ve (B) işaretli cetvellerde -yapılması ka
rarlaştırılan değişiklikler hakkında Başbakan
lık tezkeresi ve Bütçe Komisyonu raporu 
(1/393, 3/327) [1] 

BAŞKAN — Yalnız elimizde bir tek katma 
bütçe kalmıştır, o da Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Bütçesidir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçesi
nin müzakeresine başlıyoruz. Tümü hakkında 
söz istiyenlerin isimlerini okuyorum. 

İhsan Yalçın, Dr. Nikola Fakaçelli, Binan Te
kel ioğlu, Tezer Taşkıran. 

İHSAN YALÇIN (Bolu) — Muhterem arka
daşlar; Evkaf Umum Müdürlüğü, ecdad tarafın
dan kendisine emanet olarak bırakılan emvalin 
hiç birisine sahip değildir. (Yağma mı olmuş ses
leri) 

Evet yağma olmuş, birşey kalmamış. 
Evkafın elindeki mallara sahip olamamasının 

birinci sebebi, Millî Korunma Kanunudur. Millî 
Korunma Kanunu Evkaf Umum Müdürlüğünün 
elini kolunu bağlamıştır. O kadar bağlamıştır ki, 
insan bâzı şeyler işittiği zaman aklı yerinden oy-
nıyacağı geliyor. 

Meselâ ben birşey işittim, bilmiyorum doğru 
m u d u r ! 

İstanbul 'daki Vakıf kahvelerden birini Evkaf 
25 liraya kiraya vermiş. Bunu bir müessese tut
mak istemiş o adam 100 bin lira hava parası is
temiş. Bizim dedelerimiz bunları, zenginler 20 -
25 liraya otursunlar diye yaptırıp vakfetmişler
dir. Yani Millî Korunma Kanunu Evkafın elini 
kolunu bağlıyarak bugünkü muattal hale sok
muştur, bu bir. 

İkincisi ;, Evkai Umum Müdürlüğünün mem
leketin birçok yerlerinde gelir getiren, getirmi-
yen mülkü vardır. Meselâ Toprak Mahsulleri 
Ofisine ambar lâzımdır, nereye yapalım?. Filân 

1] 22 saydı basmayazt tutanağın sonundadır. 
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yerde Evkafa ait bir cami vardır, bir 
bina vardır, haydi oraya. Ciheti askeriye 
için bir ambar, lâzım olur, şu Evkafa ait bir yer 
var, orayı kullanırlar. Aylarca senelerce işgal edi
lir, harap edilir bırakılır. îçine kimse girmez olur. 
Benim bildiğim; askeriyece, ofisçe işgal edilmiş 
bu binaların yüzlercesi tamir edilmemiş bir hal
de. harap olarak göz önünde durmaktadır. Ofis 
zaten kirasız oturduğu binayı tahrip eder ve tah
rip etmediğinin yüz liralık ufak tefek bir tamir
le eski haline ifrağ edileceğini söyler ve mesele de 
kapanır. 

Yani Evkafa ait şu bina Ofis tarafından iş
gal edilmiştir. Hiç kimsenin malı değilmiş gibi 
harap edilir ve yüz üstü bırakılır. Halbuki bu 
bir millet ve memleket malıdır. Ofis bilmem ne
den parasını vermez bilmem?. 

BAŞKAN — Beş dakikayı geçirdiniz. (Gü
lüşmeler) 

' İHSAN YALÇIN (Bolu) — Ciheti askeriye
de katiyen bu işe yanaşmaz. Bunlara çare bul
mak lâzımdır. Bunlara çare bulmazsak bu 
işin sonu ne olacaktır? 

Diğer taraftan, sanki İstanbul halkı çok fa-
kirmiş gibi, bütçeden 25 bin lira Şişli Cami-
inin yapılması için yardımda bulunulur. Bir 
yandan da zelzele olur, vilâyetlerde cami yıkılır, 
caminin kapısı yıkılır, minare yıkılir, fakat Ev
kaf Umum Müdürlüğü o tarafa bakmaz. Çün
kü hedefi hep istanbul'dur. Eğer biz de müm
kün olursa camileri kaydırıp istanbul'a nakle
delim; Evkaf Umum Müdürlüğü orada baksın. 

BAŞKAN — Sinan Tekelioğlu. 
Arkadaşlar, beş dakika kaidesinin mer'i 

olduğunu hatırlatırım. 
SINAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Arka

daşlar, geçen sene hatırlıyorsanız, bütçe müza
kereleri sırasında hademei hayrata beşer, ya
hut onar lira bir zam yapmıştık. Hepimiz bili
yoruz ki, bu zavallı insanlar aldıkları şu ufak 
jara ile dine ait olan vazifelerini camilerde iuı 

etmektedirler. Bilhassa böyle 50 lira alan bir 
insanın minareye çıkarken bacaklarının ne ka
dar titrediğini tahmin edebilirsiniz. 

Arkadaşlar, bu sefer Evkaf Umum Müdür
lüğü 50 liradan yukarı para alan memurlarına 
onar lira zammetmiştir, fakat 50 liraya kadar 
alanlara zam yapmamıştır. Halbuki asıl m'uzta-
rip olanlar bunlardır. Tensip buyurursanız, bu 
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son bütçemiz olan Vakıflar Bütçesinin şerefine 
bunlara da onar lira zammedelim, bunları da 
mesut edelim, hiç olmazsa bunlara bir ekmek 
parası vermiş olalım. 

İkincisi arkadaşlar, Evkaf idaresi artık 
bunları memur vaziyetine koysun, barem dâhi
line alsın. Bu insanlar da öldükleri vakit ölüm, 
çocukları olduğu zaman çocuk zammı ve ikra
miyesi alsınlar. Bunların ölüleri ortada kalı
yor, çünkü 50 lira maaş alan bir insan mezara 
dahi giremez. Onun için çok rica ederim, bun
ların heyeti umumiyesine onar lira zammedelim. 
Fakat bunun için 50 imzalı bir takrir lâzım, 50 
arkadaşın imza etmesi lâzım, bendeniz bir tak
rir yazayım dolaştırayım, derhal imza edelim 
ve bu zammı yapalım. (Kâfi kâfi sesleri). 

BAŞKAN — Dr. Nikola Fakaçelli. 
Dr. NlKOLA FAKAÇELLİ (istanbul) — Sa

yın arkadaşlar; geçen sene sayın Hükümetimiz
den 3513 numaralı kanunun tadilini istedik. 
Malûmunuz olduğu gibi bu kanunla cemaatlerin 
tek mütevelli ile idaresi usulü kabul edilmişti. 
Bu sistemin kısmen tatbik edilmesi, ne Hükü
meti, ne de cemaati tatmin edememiştir: Eski 
Hükümetimiz bu meseleyi halledeceğini bize 
vadetmişti. Aynı zamanda yukardaki kanuna 
nazaran 1936 dan itibaren bâzı hayır cemaatle
rine % 5 hak tahsis edilmiştir. 

Maaıııafih cemaatin müşkül malî durumu 
nazarı itibara alınarak % 5 vergisi şimdiye 
kadar tahsil edilmemiştir. Bu hareket şayanı 
takdirdir. Fakat bu meselenin kanunen halle
dilmesi lâzımdır ve bu hususta bir Kanun ta
sarısı hazırlanmıştır. Tasarının gerekçesiyle 
kanunda yapılacak tadilât Yüksek Meclis tara
fından kabul edilirse çok faydalı olacağı kanaa
tindeyim. 

Yeni Hükümetimizden ricam, bu Kanun 
tasarısının bir an evvel komisyonlardan geçiri
lerek; Yüksek Heyetinize sunulmasıdır. 

HAMDİ ŞARLAN (Ordu) — Muhterem ar
kadaşlar, Vakıflar idaresinin tarihteki vezaifi 
ile bu devreye ait vezaifi arasında pek esaslı 
farklar vardır. Mazide vakıflar âmme hizmeti 
görürlerdi ve o zamanlar gelirleri pek çoktu. 
Fakat bugün modern bir Devlet teşkilâtında 
Vakıflar idaresinin âmme hizmeti görmesi mev-
zuubahis değildir. Böyle bir mülâhaza ile Va
kıflar İdaresi filhal hangi vezaifi göreceği 
derpiş edilirse bendenizce ilk önce hatıra ge-
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len ecdadımızdan kalma olan ve bize büyük 
bir tarihi ve şerefi ve bütün âleme karşı si
nemizde bir hissi iftahar bırakacak olan gayet 
güzel ve sanatkârane olan eserlerimizi muhafaza 
noktasından Hükümetimizin ne deşündüğünü, 
mütalâa arzı vesiylesiyle değil, sadece rica et
mek ve öğrenmek istiyorum. Ve bunların kor
kunç âkibetlerinin önüne nasıl geçeceklerini 
anlatmalarını rica ederim. 

ikincisi ibadethanelerimizi ve o ibadetha
nedeki din adamlarımızı her medeni hareketi
mizde olduğu gibi yükseltmek ve müreffeh bir 
duruma irtika ettirmek için ne düşünüyorlar1? 

Sayın ihsan Yalçın arkadaşımız bir noktaya 
temas buyurdular. Ben de buna aynen iştirak 
ederim ve bu hususta bâzı noktalara da ben 
temas edeceğim. Bu işlerle ilgili olması dolayı-
siyle de Vakıflar Bütçesind' bunun konuşulma
nı- yerinde buluyorum. Vakıflar idaresinin bu
günkü kötü duruma düşmesi, gelirlerinin kısır 
bir hale indirilmesinden ileri gelmektedir. Bina
enaleyh . Millî Korunma Kanununun bilhassa 
ticarethaneler için koyduğu kayıtlardan vaz
geçilmesi zamanının geldiği zehabındaymı. 

Sonra arkadaşlar, bir nokta daha arzetmek 
istiyorum: Vakıflar idaresi bâzı mabetlerde ka
salar vaz'etmiştir. Bu Kasaların vaz 'nidan hal-
km alâkası bakımından bir netice elde edilmiş 
midir? Gönül istiyor ki ibadethanelere halkm 
alâkası, belki istikbalde Devletin, islâm ce
maatleri yapmak suretiyle, teksif edilebilecek
tir. Mabetlerin bu cemaatlere terki hususunda 
katî bir karara varırken önce sondaj gibi bir 
vaziyete girmesi şayanı temennidir. Devlet bu 
kararı alır almaz, o- mevzu başkadır. Belki ala
bilir, belki alamaz. Bu ibadethanelerin hakika
ten haysiyetimizle uygun bir şekle ifrağ edile
bilmesi için şimdiden tedbirli olmasını ve bu hu
susta Hükümetin düşüncelerinin Yüksek He
yetin malûmu olması mülâhazasiyle, yüksek hu
zurunuzu bu temenni vesilesiyle ihlâl etmiş ol
dum. 

FAHRÎ BÜK (Bursa) — Sayın arkadaşlar; 
Vakıflar bütçesi, görüşülürken ben de tarihî 
eserlerini iz hakkında sayın heyetinize bâzı ma
ruzatta bulunmak için söz almış bulunuyorum. 

Memleketimiz eski medeniyetlerin eserlerin
den başka bâzı. yerlerde kesif ve bâzı yerlerde 
dağınık bir surette Selçuk ve Osmanlı Türkleri 
eserleriyle bezenmiş bulunmaktadır. 
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Bunların bir kısmını camiler ve mescitler 

gibi ibadet yerleri bir kısmını da darüşşifalar, 
kervansaraylar, imaretler gibi sosyal eserler 
teşkil etmektedir. Arkadaşlar bunların mimari 
ve turistik kıymetleri çok büyüktür. 

Bizi ve memleketimizi tanımıyan sanat kabi
liyetimiz ve eserlerimiz hakkında bir fikri ol-
nııyan yabancılar bu baha biçilmez âbidelerimiz 
karşısında hayrette kalmakta, Türkün sanat 
dehasının yüksekliğini ve Avrupa zulmetler 
içinde yüzerkuı Türk yurtlarında sosyal işlere 
no kadar önem verildiğini anlamaktadırlar. 

Ama arkadaşla'-, bu eserler korunmak ister, 
bakılmak ister. Sayın Millî Eğitim Bakanının 
dediği gibi, hiç olmazsa hava ve yağış tesirleri
ne karşı çatı ve kubbelerinin onarılması icabc-
dei\ 

Her birimiz kendi yurt gezilerimizde bun
lardan bir çoğunun gözlerimizin önünde çöküp 
gitmekte olduğunu içlerimiz sızlıyarak görmü-
şüzdü.'. 

Arkadaşlar, ben bu bakımsızlığın veya ona
rılmalarında işlenen hataların kaynağını bu 
eserlerin parça parça Millî Eğitime, belediyele
re, Vakıflara taksim edilmesinde buluyorum. 
Evvelce girilmiş olan çok hatlı, bu yoldan der
hal ve mümkün olduğu kadar çabuk dönmeliyiz. 
Bu konuyu yeni ve eski Millî Eğitim Bakanları
mıza yeni ve eski Vakıflar Gen el Müdürlerine 
her fırsatta açıklamış bulunuyorum. İliç birisi 
bu fikrimin aksini iddia etmemişlerdir. Karar
larının gecikmemesini temenni, ederim. Misal 
olarak; cami, medrese, kütüphane, türbe gibi 
kudretli bir mimarın kudretli elinden çıkmış 
olan ve her birisi bir daireye bağlandığından 
bakımsız hale düşmüş olan inegöl'deki Ishak 
Paşa ve Bursa'daki Muradiye kulübelerini İs
tanbul'daki ve yurdun sair yerlerindeki yüzler
ce benzerlerini saymak mümkündür. 

Bu sene istanbul'a gittiğimde dünyada eşi 
bulunmıyan Süleynıaniye manzumesinin medre
selerinden birinin bir kısmının restorasyona ri
ayet edilmeden yeni beyaz bir cephe ilâvesi su-
tiyle bir sağlık kurumu haline ifrağ edildiğini 
görmekle çok üzüldüm. Ayni bina. sağlık kuru
mu yapılsın fakat Sinan'ın bir eseri ile böyle 
oynamaya hakkımız olmasa gerektir. 

Ya Evkafa lâyık olduğu modern şekli vere
lim ve tarihi eserlerimizin onarılmasını, korun-
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masını toptan bu müesseseden bekliyelim. Ve
ya başka bir şey düşünüyorlarsa buna ait tasa
rı bir an evvel getirilsin, i ler halde bu perişan
lığa, bu. muhtelif dairelere bağlı olmaktan do
ğan düzensizliğe bir son verelim. Mâruzâtım 
bundan ibarettir. 

TEZER TAŞK1RAN (Kars) — Muhterem 
arkadaşlar; Vakıflar bütçesi dolay ısı ile yüksek 
dikkatinizi bir nokta üzerine çekmak ve benim 
için büyük önem tanıyan bir husus hakkında Hü
kümetin görüşünü öğrenmek istiyorum. 

Şüphesiz Vakıflar, Türklerin eski hayatında 
vücut bulan içtimai müesseselerin en önemlilerin
den birisidir. 

Bugün yürürlükte bulunan ve 1932 yılımla 
çıkan Vakıflar Kanununun gerekçesinde şöyle de
nilmektedir. «İnkârı kabil değildir ki, bu hase
natın ibzalinde ibadet kastı da müessir bir âmil 
idi. Lâkin mutlak ve tam bir âmil değil. Eğer 
böyle olsaydı aynı akideyi taşıyan memleketlerde 
olduğu gibi, Türk vakıfları da ibadete malısus 
ve münhasır kalırdı. 

Memleketimizde mevcut vakıflarla sabittir ki 
Türk'ün fıtratındaki feragatin nefis ve gayrıen-
dişlik hisleri bu dar çerçeve içinde mahsur kat
mamış ve aynı zamanda içtimai tesanüdü temin 
eden ve irfan ve fazilet duygularını tenmiye ey-
liyen mektep, medrese, hastane, yol, köprü, ker
vansaray, misafirhane, imaret, çeşme ve daha ne
lerle seyli hasenatı memleketin her tarafını kap
lamıştır. 

Malını mensup olduğu cemiyetin hayrına, re
fahına vermek bugün için en yüksek medeniyet 
şiarı değil midir ? O şiarın fıtratında meknuz ve 
mevcut olduğunu Türk asırlarca evvel bu eser
leri ile ispat etmiştir. İşte onların bugünkü yük-* 
Kek görüşlü ve derin fikirli evlâdını da bu nokta 
düşündürmüş ve kıymetli yadigârların yaşaması
nı temin için ayrıca esaslar koymaya bu kutsi 
düşünüş saik olmuştur. » 

Vakfın millî hayattan doğan içtimai bir mü
essese olduğu ve bugünkü hayatımızda da neden 
dolayı yeri bulunduğu bu mazbatada güzel bir 
şekilde anlatılmıştır. 

Vakıflarımızın en eskilerinden en yenilerine 
kadar umumi bir tetkika tâbi tutulması cemiyetin 
geçirdiği değişiklikleri açıkça gösterir. Bu itibar
la vakıflar tarih ve sosyoloji bakımından büyük 
bir değer taşır. Yüksek dağlarla geçitlerde kışın 
çok soğuk yapan ve kar düşen yerlerde sığnak-
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lar konuk evleri, kervansaraylar, yazın ağır sı
cak yapan yerlerde kuyu, küp, çeşme, kar gibi 
su vakıfları, ve gölgelikler, büyük şehirlerde ve 
kasabalarda daha fazla görülen cami, medrese 
vakıflarına karşı köylerde ve küçük kasabalarda 
yol, su, konuk ve aş evleri, mektep, kütüphane 
vakıfları, esnaf ve işçilerle sanat sahipleri ara
sında yardım, çocuklara meyve, yedirilmesi, ço
cukların açık havada gezdirilmesi gibi vakıflar 
muhiti şartlara uyarak biri birine dayanmanın 
harikulade örnekleridir. Vakıflarımızda birinci 
plânda daima yurt ve yurttaş gelmekle beraber 
birçok ahvalde din ve mezhep ayırnıaksızın bütün 
insanlar, bazan nebatlar de dâhil olduğu halde, 
bütün mahlukat kastedilmiştir. Su vakıfları buna 
güzel bir misal teşkil eder. Vatandaşları yar-
dımlaşmıya çağırdığımız zaman cedlerimizden 
kalan bu harikulade örnekleri onlara göstermeli
yiz. Çünkü halkımızın sosyal konularda alâka
lanması için Türk vakıfları dünyanın en parlak 
misalidirler. 

İşte bize Türk milletinin şefkat, fazilet; yar
dım, tesanüt müsamaha duygularının ve anlayı
şının en yüksek numunelerini taşıyan ve vakıf
lara ait, yanılmıyorsam 30 000 kadar, büyük kü
çük yazılı eser vardır. Bu eserler raflarda dolap
larda, tozlanıp durmaktadır zaıınmdayım. Bizi 
bize ve icabında dünyaya tanıtmaya hizmet ede
cek olan bu eserlerin raflarda sessiz sessis dur
maları zamanı artık geçmiş olmalıdır. Bu vakıf
lar bizlerin ve bilhassa yeni neslin anlıyabileceği 
bir dille bir plân ve tasnifle, yeni harflerle yazıl 
malıdır. Şimdi anlamak istiyorum : Acaba Vakıf
lar İdaresinde böyle bir teşebbüs var mıdır ? 1988 
ve 1942 yıllarında çıkan vakıflar "dergisi o za
mandan beri neden susmuştur • 

Sonra yine 1938 de Fatih'in vakfiyeleri neşre
dilmişti. Acaba ondan sonra başka eserler de ya* 
yıldı mı L.. Zannımca hayır... 

Arkadaşlar, mucip olduğu yüz milyonlarca 
masraf dolay isiyle vakıfları gelecek nesillere 
lâyık oldukları bir düzenle teslim etmenin zorlu
ğunu anlıyorum. Ancak Vakıflar Umum Müdür
lüğünce bu susan eserlerin dile getirilmesi ve her 
yıl bir plân dâhilinde eserlerin neşredilmedi lüzu
muna da inanıyorum. 

LÛTFİ GÖREN (Bolu) — Muhterem arka
daşlar, Vakıflar İdaresi Bütçesi konuşulur
ken benim de hatırıma gelen bâzı şeyleri arzet* 
mek için söz almış bulunuyorum, 
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Temelleri yüz yılların derinliklerinde bulu

rum bu sosyal yardımlaşma müessesesinin geç
mişte görmüş olduğu hizmetleri saymakla bit-
raiyecek kadar çoktur. 

Bu idare uzun müddet mektep ve medrese
leri idare etmiş ve fakirlerin iaşeleri için de 
oldukça mesai sarf etmiştir. 

Memleketin ana yolları üzerindeki han, ha
mam, köprü, çeşme inşa etmiş ve âmme hizme
ti gören müesseselerin idaresi ile onarılmaları
nı sağlamış millî bir müessesemizdir. 

Bu idare medeni milletlerin sosyal yardım 
müesseselerine takaddüm etmiş bir vaziyette
dir. 

Ancak bu müessesenin kuruluş tarihi ile 
bugün arasında geçen zamanla değişen ihtiyaç
lara göre organize edilmemiş ve tarihte gör
düğü âmme hizmetleri unutularak emval, akar, 
ve emlâki ile arsa, arazi ve ormanları istimlâk 
kanunlarına göre menafii umumiye kararı ile 
elinden alınmış ve Millî Korunma Kanunun
dan istisna edilmesi lâzımgelirken bu âmme 
hizmetlerini ifa etmekte devam ederi sosyal 
yardım müessesesini şunun bunun istismar et
mesine imkân verildiği görülmüştür. Binaena
leyh bendeniz şerefli bir mazisi olan Evkaf 
idaresinin yeni prensiplerle (Sosyal kalkınma) 
dâvamızın gerçekleştirilmesi için yeniden vazi
feye alınması hususunda gerekli tetkiklerde 
bulunmalarını sayın Günaltay Hükümetinden 
bilhassa rica ederim. 

BAŞKAN — Emin Soysal. 
EMİN SOYSAL (Maraş) — Sayın arkadaş

lar han, hamam, ve cami gibi eserlerden baş
ka bir tip eser daha vardır ki bunun ne Ev
kaf İdaresi ne de Millî Eğitim Bakanlığı alâ
kadar olmuyor. Meselâ Avşm'ın Büvet Köyü 
vardır, köylüler oradaki baraja büvet diyor
lar. Boyu 50, eni de 3 metreyi bulur. Birkaç 
köyün bir hayli arazisini suluyacak kadar su
yu da vardır. Bu büvet muattal bir vaziyette ve 
bakımsız bir haldedir. Bununla kimse alâka
dar olmaz. Burası yavaş yavaş erimektedir. 
Burası ufak bir himmetle pek âlâ tamir edile
bilir ve mükemmel canlanır. Bu, demin arzet-
tiğim gibi bir nevi han hamam ve cami olma
dığı için Millî Eğitim Bakanlığı ve Evkaf hiç-
de alâkadar değildir. Memleketin bu gibi her 
tarafında daha birçok asara rastlanabilir. Hü-
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kümetin bununla alâkadar olmasını rica edece
ğim. 

Afşin'in yarım saat mesafesinde (Esbabı 
Kehif) diye bir yer vardır. Burada Selçuki 
devrinden, Osmanlı devrinden, hattâ Mehmet 
Reşat zamanından kalma eserler vardır. Bu 
yaz tetkik ettiğim zaman, hakikaten bu mühim 
tarihî eserlerin yavaş yavaş yıkılmak üzere 
olduğunu gördüm, hattâ Kanuni'nin yaptırdı
ğı Kervansaray'in üstü yıkılmış, kapısında 
Selçukilerle Osmanlı devri arasında bir intikal 
safhası teşkil eden tezyinat tamamen çökmüş
tür. Bu eserlerle Hükümetin alâkadar olma
sını rica edeceğim. 

Evkaf meselesi üzerinde arkadaşlar lâzım-
gelen şeyleri söylediler. O fikre iştirak etmek
ten başka bir şey yoktur. Yalnız Sinan Teke-
lioğlu arkadaşımız hademei hayrata biraz pa
ra ilâvesini teklif buyurdular. Yerindedir. Ye
şil gibi güzel bir camiyi 25 lira maaşlı bir ha
demeye bırakmak insana tuhaf geliyor. Haci 
llyas Paşanın özenerek yaptığı, Evliya Çelebi 
ve diğer meşhurların yazdıkları yazılarda : 
Bu cami yapılırken bütün dünya şehirleri bir
birine rekabet etmişti, bütün dünya güzellikle
rinden ve çiçeklerinden renk alarak yapılmış
tır, denen bu eseri bekliyen hademe 25 lira 
alırsa, bizim için biraz ayıp olur. Heyeti Celi-
leniz lütfederde onar lira zam yaparsa haki
katen güzel bir şey olur. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yok, buyu
run Başbakan Yardımcısı. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR
DIMCISI NİHAT ERİM (Kocaeli) — Muh, 
törem arkadaşlar, değerli arkadaşlarımın Va
kıflar Umum Müdürlüğü Bütçesi dola-
yisiyle yüksek huzurunuzda teşrih ettikleri hu
susları bir sentez yaparak bir noktaya irca-et
mek istersek onu şu suretle belirtebiliriz : Vakıf
lar Umum Müdürlüğünün, Vakıflar İdaresinin 
bugünkü malî kudreti, kendisinin üzerine düşen 
vazifeyi kemaliyle ifa etmesine kâfi değildir. Fil
hakika Hükümet de bu kanaattedir ve Fakıflar 
İdaresinin ecdat yadigârı olan asarı koruyabil
mesi, idare edebilmesi için gereken membaları 
bulmak hususunda gayret sarf etmektedir. 

Bir fikir vermiş olmak için şu noktayı arzet-
meliyim; 

Tesbit edilmiş olan 2 900 kadar âsarm tamiri 
için 200 milyon liraya, bunların içerisinden şa-

• 
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haser kıymetteki 194 âbideyi tamir için 35 milyon 
liraya ihtiyaç vardır. 

Vakıflar Umum Müdürlüğü Bütçesi önümüz
dedir. Bu bütçe ile bn ihtiyacı karşılıyamıyacağı 
aşikardır. Ve Evkafın elindeki mallar şimdikin
den birkaç defa daha iyi idare edilse dahi, bu 
hizmeti karşılamaya imkân yoktur. Arkadaşları
mın bahsettikleri ve vakfiyelerde gösterilmiş olan 
diğer sosyal hizmetlerin ifasına tabiatiyîe im
kân görülemiyor. 

Arkadaşlarımın muhtelif mevzular hakkında
ki beyanat ve irşatlarını ehemmiyetle not ettik. 
bunlardan ifası kabîl olanlarını başarmaya çalı
şacağım. 

HÜSEYİN U L U S O Y (Niğde) — Efendim, 
muhtacı tamir olan âbidattan yalnız en ehem
miyetlilerinin tamiri için dahi 30 - 35 milyon li
raya ihtiyaç olduğundan bahsettiniz. Demek ki, 
tamir edilemiyenler yıkılıp gidecektir. Acaba 
gelecek senelere sâri borçlanma voliyle bu işin 
halli mümkün değil midir l 

NİHAT ERÎM (Devamla) — Bizden evvelki 
Hükümet ele almış, tetkika başlamış. Biz de bu 
tetkiklere devam etmekteyiz. Memleketimizde 
vakıflar sahasında en, yetkili sayılan zevat ile 
bankacılık meselelerinde bilgisi ve yetkisi müsel
lem zevattan mürekkep bir heyet teşkil ettik. En 
kısa zamanda bunun çaresini bulmayı biz de şid
detle arzu etmekteyiz. 

İHSAN YALÇIN (Bolu) — Vakıf mülklerin 
Millî Korunma Kanunu ile olan münaaebatı hak
kında mütalâanızı lütfeder misiniz? 

DEVLET BAKANI Ve BAŞBAKAN YAR
DIMCISI NİHAT ERİM (Devamla) — Bütün 
mülkler gibi Vakıflar mülkü de memleketin ka
nunlarına tâbidir. Millî Korunma Kanunu mese
lesi; Vakıflar meselesinden daha âm ve şâmil bir 
meseledir. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. 
Maddelere geçilmesini kabul edenler ... Etmi-

yenler ... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe 
Kanunu 

MADDE 1. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 
1949 yılı giderleri için bağlı (A) işaretli cetvel
de gösterildiği üzere (7 862 575) lira ödenek 
verilmiştir. 
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B. 
1 Aylıklar 

A CETVELİ 

Lira8 

4 917 862 

BAŞKAN — Bu bölüme ait bir önerge var: 

Yüksek Başkanlığa 
1949 Bütçesinde hademei hayrata seyyanen 

yani 50 lira maaşlılardan başlamak üzere onar 
lira zam yapılmasını teklif ederiz. 

İstanbul Maraş 
Hamdullah Suphi Tamrıöver Emin Soysal 

Seyhan Balıkesir 
Sinan Tekelioğlu Eminittin Çeliköz 

Kocaeli Hatay 
Amiral Şükür Okan Eyüp Durulanı 

Manisa 
Yaşar özey 

Niğde Muğla 
(Okunamadı) Dr. Mithat Sakaroğlu . 

. Kars . Edirne, 
Tezer Taşkıran (Okunamadı) 

Denizli Edirne 
Kemal öncel Bahaettin öğütmen 

Afyon Siird 
Mehmet Aşkar Sabri Çeliktuğ 

Hatay 
Rasim Yurdman (Okunamadı) 
Diyarbakır Balıkesir 

Feyzi Kalfagil Osman Niyazi Burcu 
Ağrı Balıkesir 

Ahmet Alpaslan Muzaffer Akpinar 
Malatya 

(Okunamadı) Mehmet Sadık Eti 
Çanakkale Muğla 

Behçet Gökçen Asım Gürsu 
Kars Sinop 

Zihni Orhun Enver Kök 
Konya 

Rasim Erel (Okunamadı) 
Zonguldak 

Sa/bri Koçer (Okunamadı) 
Samsun 

Ömer Karataş (Okunamadı) 
Sivas 

İsmail Mehmet Uğur 
Amasya Amasya 

Esat Ursa Ahmet Eymir 
Edirne Kastamonu 

Mehmet Edip Ağaoğulları Gl. A. Alptoğan 
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(Okunamadı) 
Burdur 

Orgl. Fahrettin Altay 
Samsun 

Yakup Kalkay 
Erzurum 

Ş. Ibarahimhakkıoğlu 

(Okunamadı) 

(Okunamadı) 
Elâzığ 

Mustafa Arpacı 
İstanbul 

Ali Rıza Arı 

İstanbul 
F. Nafiz Çamhbel 
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Kırklareli 

Orgl. Kemal Doğan 
Urfa 

Osman Ağan 
Elâzığ 

Fahri Karakaya 
Çorum 

Edip. Alpsar 
Denizli 

Reşad Aydınlı 
Kocaeli 
Cenab Aksu 

Yozgad 
Kâmil Erbek 

Kaysei 
(Okunamadı) 

İçel 
Salih İnankur 

(Okunamadı) 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUAM
MER ERİŞ (Ankara) —• Evvelâ Hükümet nok-
tai nazarını, söylesin, 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR-
DIMCISI NİHAT ERİM (Kocaeli) — Efendim; 
bedemei hayratın heyeti umumiyesine onar lira 
zam yapıldığı takdirde 5 - 6 yüz; biri lira bütçede 
biı artmayı tevlit edecektir. Hükümet bütçenin 
imkânsızlığiyle huzurunuza şu bulunan şekli tak
dim etmiştir. Yeni bir varidat membaı yoktur. 
Bütçe Komisyonu da yeni bir gelir bulamamıştır. 
Bütün bunlara rağmen takdir yüksek heyetini
zindir 

BÜTÇE KOMİSYONU NAMINA ŞEREF 
ULUĞ (Diyarbakır) — Efendim,, geçen sene 
yüksek heyetinizin nazarı itibara, aldığı bir öner
ge üzerine Bütçe Komisyonumuz 50 liradan da
ha az ücret alan hademei hayrata, ücreti 35 ise 
15 lira, 30 ise 20 lira, 40 ise 10 lira zam yapıl
mıştır. Ve bu suretle hepsi 50 lirada toplandı ve 
bu zam sonunda 278 000 lira bütçeye bir masraf 
tahmil edilmiş oldu. 

Bu hususta hazırlanan teklif heyeti umumi-
yeye arzedilirken nazarı dikkate alman bu Öner
ge ile elli liradan aşağı olanların elli liraya iblâğ 
edildiği ve elli liradan yukarı olanlar için bu zam
mın önümüzdeki sene nazarı itibara alınacağı 
zikredilmiş ise de bu sene bütçesinde, esbabı mu-
cibesini arzettiğimiz veçhile, malî imkânsızlıkla 
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karşılaştığımız içindir ki, bu sene, vaâd edildiği 
üzere 50 liranın üstünde ücret alanlara da 10 
nar lira zam yapıldığı takdirde bütçeye 292 bin 
lira bir masraf tahmil edilmiştir. Geçen sene na
zarı itibara aldığımız takrir üzerine umumi he
yetin emirlerine intibak ettik. Takrirde her de
receye 20 lira zam yapılması kaydı vardı. Bunu 
ancak bütçe zaruretleri dolayısiyle ve 10 nar lira 
zammetmek suretiyle emirlerinize intibak ede
bildik. 

Şimdi yazılan takrir ise bütün hademei hay
rata şâmildir, onar lira zam yapılacak olursa büt
çe üzerinde 600 bin liralık bir tesir yapacaktır. 
Umum heyetiniz tarafından bütçe de kabul edil
diğine göre bu 50 arkadaşın vermiş oldukları 
takrir kabul edilecek olursa takdir buyurursunuz 
ki kabul buyurduğunuz bütçeyi çok müşkül bir 
duruma sokar. Nihayet emir heyetindir. Biz va
ziyeti arzetmekte fayda görürüz. 

SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Saym 
arkadaşlar; 50 liradan yukarısına bu para zam-
medilmiştir. Biz, elli lirada kalanlar için bu 
zammı teklif ediyoruz. Onların miktarı bizce 
meçhuldür. Bütçe Komisyonu bunların mikta
rını söylemiyor. Yalnız, heyeti umumiyesi 600 
bin lira diyor. Bunların miktarı anlaşılmalıdır. 
Hakikaten eğer böyle 600 bin lira ise o zaman 
iş değişir. Biz yalnız 50 lira maaşı olanlara 
zam yapılmasını istiyoruz. (Hepsi elli lira alı
yorlar, reye reye sesleri) 

Maaşı elli liradan yukarı olanlar Evkaf 
İdaresi yeni zam yapıyor, onar lira zammedi
yorlar. Biz de diyoruz ki, bunlar daha. muh
taçtır, çok muztar vaziyettedirler, bunlara da 
onar lira zammedelim. 

BAŞKAN — 4412 hayrat hademesi mevcut 
olduğu anlaşılıyor. Takririnizde ısrar ediyor-
musunuz 1 

SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Israr 
ediyorum. (Reye koyunuz sesleri) 

BAŞKAN — Reyinize sunuyorum : öner
geyi dikkate alanlar.. Almıyanlar.. önerge 
reddolunmuştur. 1 nci bölüm kabul olunmuş
tur. 

B. 
Ücretler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Temsil ödeneği 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 
506 508 

2 100 

965 
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10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 
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Geçici tazminat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
1683 sayılı Kanunun 58 nci 
maddesi gereğince verilecek 
emekli ikramiyesi 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Muhafaza ve fen memurlarının 
hayvan yem karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4805 sayılı Kanun gereğince 
verilecek emekli keseneği kar
şılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir 
Merkez büro giderleri 
BAŞKAN — K a b u l edilmiştir. 
İller büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefin ücret 
ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Kira karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Taşıt giderleri 
BAŞKAN —• Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 
BAŞKAN -
Giyecekler 
BAŞKAN -
4508 sayılı 
yapılacak tedavi 
yolluklar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Vakıflar akarlar giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Arazi ve zeytinlikler genel gi
derleri 
BAŞKAN,— Kabul edilmiştir. 
Onarma işleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Guraba Hastanesi giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
imaretler giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Kabul edilmiştir. 

Kabul edilmiştir. 
Kanun gereğince 

giderleri ve 

27.2 
Lira 

25 000 

35 000 

108 900 

3 800 

73 495 

11 900 

39 500 

20 000 

24 000 

6 000 

22 500 

69 001 

8 000 

7 000 

445 000 

57 000 

722 048 

250 000 

60 000 
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23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

32 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

Çeşitli sosyal yardımlar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Hayrat giderler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Genel Muhasebe Kanununun 
48 nci maddesini ilgilendiren 
giderler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yayın işleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Vakıflar ve işletmeleri işlemle
riyle mevzuatının ıslahı ve ge
lirin artırılması için yapılacak 
hazırlık ve inceleme giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
İzmir Fuarındaki Vakıflar Pa-
viyonunun her çeşit giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Artırma ,eksiltme ve ihale ko
misyonları ücret ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Düşünülmiyen giderler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Çifteler Çiftliği arazisinin köy
lüye dağıtma giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Hayrattaki kıymetli eşyanın 
inceleme ve ayırma giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Kurs giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Gecen yıl borçları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Hükme bağlı borçlar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Şişli Camii inşaatı harcamasına 
yapılacak maktu yardım 
BAŞKA V — Kabul edilmiştir 
Darüşşafakaya 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Kudretsiz hayratın imar ve ih
yası için 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Edremit Belediye Hastanesine 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Şehitlikleri imar Cemiyetine 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 
35 000 

107 000 

165 000 

5 000 

10 000 

4 000 

3 000 

1 000 

1 000 

200 

10 000 

18 000 

12 061 

22 500 

20 500 

15 000 

15 200 

1 500 

2 000 
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(Birinci madde tekrar okundu) 

BAŞKAN — Kabul edenler.. Etmiyenler... 
Kabul edilimştir. 

MADDE 2. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 
1949 yıh giderlerine karşılık olan gelirler 
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(7 862 575) lira tahmin edilmiştir. 

B - CETVELİ 

B. Lira 
1 İcareler * 2 590 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
2 Türlü gelirler 2 558 900 

SALAMON ADATO (İstanbul) — Söz isti
yorum. 

BAŞKAN — Bir mütalâa mı dermeyan ede
ceksiniz 

SALAMON ADATO (Devamla) — Bu bö
lümde konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
SALAMON ADATO (İstanbul) — Bu (B) 

cetvelinin 2 nci bölümünün birinci maddesi, 
«Mülhak vakıflar gelirlerinden alınacak kont
rol hakkı» na taallûk etmektedir. Bu hususta 
Hükümetin noktai nazarını soracağım. 

Efendim, bu gelir 60 bin lira olarak tahmin 
edilmiştir. Bundan evvel arkadaşım Dr. Faka-
çelli bu gelirden belısetmiş ve Hükümetin böyle 
bir gelirin tahsil edilmemesi ve cemaate ait va
kıfların tek mütevelli tarafından idaresi hak
kında Hükümetin Yüksek Meclise bir kanun ta
sarısı sunduğunu arzetmiştir. Kanun Mecliste
dir; İçişleri ve Maliye komisyonları kabul et
miştir. Bu kanun Hasan Şaka Hükümeti tara
fından verilmiştir ve 1948 senesinde bu gelir 
40 bin lira olarak tahmin edilmiştir. Tabiîdir ki 
Hükümet bu geliri bütçeden tayyedemezdi. Zi
ra kanun henüz Meclisten çıkmış değildir. Fa
kat 1948 senesinde bu gelir 40 bin lira olarak 
tahmin edildiğine göre ve Hasan Saka Hükü
meti bu gelirin tahsil edilmemesi hakkında Yük
sek Meclise bir tasarı takdim etmiş olmasına bi
naen, hiç olmazsa 1948 senesinde tahmin edilen 
meblâğın kaydedilmesi lâzımdı. Bu meblâğı ar
tırmakla acaba halihazır Hükümeti, Hasan Sa
ka Hükümetinin vermiş olduğu tasarıyı kabul 
etmiyor mu? Bu hususta izahat istiyorum. Çün-
ki 40 bini 60 bine çıkarmıştır. 

İ. 1949 0 : 4 
BAŞKAN — İkinci maddeyi tekrar okuttu

ğum zaman Hükümete söz vereceğim. İkinci 
bölüm kabul olunmuştur. 

B. Lira 
3 Hazineden yardım 2 713 675 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

(Madde 2 tekrar okundu). 

BAŞKAN — Buyurun Başbakan yardımcısı. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI NİHAT ERİM (Kocaeli) — Efendim, 
bu Kanun tasarısı hakkında demin Sayın ar
kadaşım Doktor Fakaçelli temennilerde bulun
muştu, şimdi de Sayın Adato arkadaşımız başka 
bir noktadan aynı meseleye temas etmiş bulu
nuyorlar. Hükümet bu Kanun tasarısını benim
semiştir ve Yüksek Meclisten çıkmasını bekle
mektedir. ütçeye 60 bin lira gelir konmuş ol
masına sebep, kanun çıkmadan elbette o kanunu 
çıkacakmış gibi hareket edip bunu tayyedemez-
dik. 

Bu sene biraz daha fazla konulmuş olması
nın sebebi de, geçen seneye nazaran gelir da
ha fazlalaşmıştır, yine bu da o tasarı hiç yok
muş gibi nazara alınmaksızın konmuştur. Ta
biî kanun çıktığı zaman bu gelir kalkacak 
ve başka membalardan telâfisine çalışılacak
tır. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Mad
deyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Vakıflar Genel Müdürlüğün
ce 1949 yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden 
her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C)-işa
retli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı 
gelirlerin tarh ve tahsiline 1949 yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — 1949 yılı içinde kapatılmak 
üzere Başbakanlığın onayı ile (500 000) liraya 
kadar kısa süreli avans almaya ve hesaplar aç
tırmaya Genel Müdürlük yetkilidir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. —- Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
30 . V I . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 19 
ncu maddesinine giren hizmetlileriyle aynı kanu-
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hun konusu dışında kalan memurlarının kadro
ları, bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
Numaraları ile adları, bağlı (E) işaretli cetvelde 
yazılı bölümlerden 30 . VI . 1939 tarihli ve 3656 
sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince yöneti
mi gerekli geçici hizmetler için aylık ücretli 
memur ve hizmetliler kullanılabilir. 

Bunların kadroları ile bunlardan uzmanlık 
yeri olanlar Bakanlar Kurulu karari ile belir
tilir ve ertesi yıl bütçesi ile Büyük Millet Mec
lisine verilir. Bu tertipten alınacak kadroların 
eldeki kadrolara ekleme olmaması gerektir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — 22 . IV . 1935 tarihli ve 2/2392 
sayılı tüzük gereğince çalıştırılmakta olan cami 
ve mescit hademelerine ait kadrolar, bağlı (K) 

işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Kabul eden

ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Geçen yıl borçları bölümünde
ki ödenek üstünde çıkacak borçlar ilgili olduk
ları hizmetlere ilişkin bölümlerden bu bölüme 
Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödeneklerden 
ödenir. 

1928 - 1947 Bütçe yıllarına ilişkin olup 
26 . V . 1927 tarihli ve 1050 sayılı Muhasebei 
Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine göre 
zamanaşımına uğramamış ve karşılıkları, yılları 
bütçelerinde bulunan borçlar 1949 yılı Bütçesi
nin gider bölümleri artıklarından eski yıllar 
borçları bölümüne Maliye Bakanlığınca aktarı
lacak ödeneklerden ödenir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Kuruluşu hakkındaki 13 . V . 1940 tarihli ve 
3821 sayılı Kanuna bağlı (1) ve (2) sayılı cet
vellerde yazılı kadrolardan, bağlı (L) işaretli 
cetvelde gösterilenler 1949 yılında kullanılamaz. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Kabul 
edenler.... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Gider bölümlerinden yapıla
cak harcamalara ilişkin formül, bağlı (E) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1949 0 : 4 
MADDE 10. — Bu kanun hükümleri 1 Ocak 

1949 tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Kalbul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 

MADE 11. — Bu kanunu Başbakan ve Ma
liye Bakanı yürütür. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü açık oyunuza sunuyorum. 
Bundan evvel açık oya sunulmuş olan ka

nun tasarılarının sonucunu arzetti'kten sonra 
gündeme devam edeceğiz. 

Orman Genel Müdürlüğü 1949 Bütçe Kanu
nuna (339) oy verilmiş, (313) kabul, (25) ret, 
(1) çekinser vardır. Kanun (313) oyla kabul 
edilmiştir. 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Ge
nel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe Kanunununa 
(358) arkadaş oy vermiştir. (329) kabul, (29) 
ret vardır,, Tasarının Kanunluğu (329) oyla ka
bul edilmiştir. 

Devlet Denizyollorı ve Limanları işletme Ge
nel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe Kanunununa 
(361) arkadaş oy vermiştir. (332) kabul, (29) 
ret vardır. Tasarının Kanunluğu (332) oyla ka
bul edilmiştir. 

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1949 
yıh Bütçe Kanununa (356) arkadaş oy vermiştir. 
(334) kabul, (22)) ret vardır. Tasarının Kanun
luğu (334) oyla kabul edilmiştir. 

Posta Telgraf ve Telefon işletme Genel Mü
dürlüğü 1949 yılı Bütçe Kanunununa (342) ar
kadaş oy vermiştir. (327) kabul, (15) ret vardır. 
Tasarının Kanunluğu (327) oyla kabul edilmiş
tir. 

Manisa Milletvekili Faik Kurdoğlu ve 101 ar
kadaşının 1949 yılı Bütçe Kanunu tasarısına bağlı 
(L) işaretti cetvel hakkındaki önergesine dair 
Bütçe Komisyonu raporu, 

BAŞKAN — Raporu okutuyorum. 

( Rapor okundu ) [1] 

BAŞKAN — Rapor hakkında söz istiyen var 
m ?.. Yok. Raporu Yüksek oyunuza sunuyorum. 

[1] 133 e 3 ncü ek basftıayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

EMİN SOYSAL (Maraş) — Sayalım efen
dim. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUAM
MER ERİŞ (Ankara) — Bu karara göre tashihi 
lâzım olan hususlar vardır arzedelim. 

Şimdi kabul edilen rapora göre Bütçe Komis
yonunun (L) cetveline almış olduğu 123 600 
lira içerisinde B. M. Meclisi geçtiğinden 3 600 
lira tahsisat tasarrufu mümkündür. Takriri mü
zakereye gitmemek için geri kalan erkam 120 bin 
liradır, bunların teferruatını arzedeyim. Bunlar, 

63 ncü bölümde 3 000 
316 
347 
440 
676 
848 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

39 600 
20 400 
15 600 
48 600 
9 000 

Yekûn 136 200 liranın eklenmesi 
gerekmektedr. Tensip buyurursanız bu şekilde 
reye arzı uygun olur. 

BAŞKAN — Buna göre bölümleri okutup te
ker teker oyunuza sunacağım. 

B. 
63 

316 

347 

440 

676 

848 

Aylıklar 
BAŞKAN -
Aylıklar 
BAŞKAN -
Aylıklar 
BAŞKAN -
Aylıklar 
BAŞKAN -
Aylıklar 
BAŞKAN -
Aylıklar 
BAŞKAN -

- Kabul edilmiştir. 

- Kabul edilmiştir. 

- Kabul edilmiştir. 

- Kabul edilmiştir. 

- Kabul edilmiştir. 

- Kabul edilmiştir. 

U r a 
408 901 

13 516 650 

23 498 400 

27 318 870 

17 740 000 

901 800 

Edirne 3îilletvekili Mahmut Nedim Gündilz-
alp ve 140 arkadaşının 1949 yılı Bütçe Kanunu 
tasarısına bağlı (A) işaretli cetvelin sermaye, 
kredi ve tesisler hakkındaki 16 ncı bölümü ile 
(R) cetveli hakkındaki önergesi ve Bütçe Komis
yonu raporu var. 

(Okundu) [1] 

[1] 133 e birinci ek 
sonundadır. 

basmayazı tutanağının 

. 1949 O : 4 
BAŞKAN — Söz istiyen var mı? 

İBRAHİM ARVAS (Van) — Bütçe Komis
yonundan bir sual soracağım. 

BAŞKAN — Buyurun. 

İBRAHİM ARVAS (Van) — Efendim; Hak
kâri ile Edirne bir mi tutuluyor? Edirne'nin 
her şeysi vardır, fakat Hakkâri 'nin ne yolu var
dır, ne bir şeyi. Komisyondan nasıl böyle bir 
karar çıkar! 

BÜTÇE K. SÖZCÜSÜ MUAMMER ERÎŞ 
(Ankara) — Muhterem Arkadaşlar; yüksek he
yetin reyi üzerine komisyonumuz bu suretle tas
rihi kabul etmiştir. 

VEDAT DİCLELİ (Diyarbakır) — Efen
dim ; Bütçe Komisyonunuz da yüksek heyetiniz 
gibi, Edirne ile Doğu Anadolu arasında bir fark 
gözetilmesini aklından geçirmemektedir. Her 
ikisi de bu tahsisattan ayni derecede istifade 
edecektir. Yalnız buraya bir kayıt koymayı da 
hakkaniyet bakımından lüzumlu gördük. Bu 
kayıt da: «Bu harcamanın Doğu Anadolu kal
kınması için belirtilecek âmme hizmetleri ma
hiyet ve seviyesine mütenazır olması esasını da 
kabul etmiştir;» Hükümetin bundan mülhem ol
masını rica ederim. Bunun mânası; Doğu Ana
dolu'da hangi âmme hizmetleri yapılacaksa 
Edirne'nin de ayni âmme hizmetleri yapılacak
tır. Yani Doğu Anadolu'da vilâyetten vilâyete 
yol yapılacaksa, Trakya'da da yol yapılacak, 
eğer doğuda bir kazada ilkokul yoksa Edirne'
nin kazasında da okul yapılacaktır. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur, ra
poru oyunuza sunuyorum: Kabul edenler.. Et
miy enler.. Kabul edilmiştir. 

O halde Maliye Bakanlığının 16 ncı bölü
münü yeni şekliyle okutuyorum: 

-B. Lira 
16 Anadolu ve Edirne ili kalkınma 

giderleri 10 000 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesine oy 
vermiyen var mı? Oy toplama muamelesi bit
miştir. 

Ankara Milletvekili Hıfzı Oğuz Bekata ve 
Elli beş arkadaşının, 1949 yılı Bütçe Kanunu 
tasarısına bağlı (D) işaretli cetvelde değişiklik 
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yapılması hakkında önergesi ve Bütçe Komisyo
nu raporu var. 

(Okundu) [1] 

Buyurun Hıfzı Oğuz Bekata. 
HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) — Efen

dim; yalnız iki dakikanızı alacağım. Bir yan-
lışlğa meydan vermemek için bir noktanın tav
zihine lüzum görmekteyim. 

Biraz evvel (D) cetveline dâhil kadrolar 
için kabul edilmiş bulunan önerge eklerinin so
nunda emsal teşkil edecek bir mevzu vardır. 
Emniyet Genel Müdürlüğü kadrosunda 7, 8 ve 
9 ncu derecelerde üç aded dişçi görüyoruz. 

Diğer taraftan, burada çok şayanı dikkat 
bir noktayı arzetmek mecburiyetindeyim. Bü
yük Millet Meclisi, Meclis olarak bu karara 
vardıktan sonra Bütçe Komisyonu aksi bir ka
rar veriyor. Halbuki teklif Mecliste açık oya 
konmuştur, bu açık oy sonunda önerge kabul 
edilmiştir. (Öyle değil sesleri). 

Müsaade buyurun zaptı okudum. (Zabıt öy
le değil sesleri). Ööyledir, önerge dikkate alın
mak kaydiyle 121 oyla kabul edilmiş ve Bütçe 
Komisyonuna havale edilmiştir. Biraz evvel ko
nuşan Sözcü arkadaşım (L) cetveli münasebe
tiyle dediki «Yüksek Meclisin kabulü üzerine, 
Komisyonumuzca da kabul edilmiştir.» Burada 
arzeımeye mecburum ki, Büyük Millet Meclisi 
bir mevzuu karar altına aldıktan sonra, o mev
zuu Bütçe Komisyonu değiştirmek salâhiyetini 
haiz ise o vakit diyeceğim yok. Yok, Mecliste bir 
karar verildikten sonra komisyona tekniğe uy
durulmak için gitmişse, o takdirde önergenin 
kabul edilmesi lâzımgelir. Bunu arzetmek iste
dim.-

VEDAT DİCLELİ (Diyarbakır) — Sayın 
arkadaşlarım, her şeyden önce şu ciheti Yüksek 
Heyetiniz Huzurunda tasrih etmek isterim : Biraz 
evvel Yüksek Heyetinizin büyük ekseriyetle ka
bul ettiği (L) cetveli hakkındaki kararla şimdi 
bahis konusu dişçinin hiçbir münasebeti yoktur. 

İBRAHİM ARVAS (Van) — O da bunun 
gibi. 

VEDAT DİCLELİ (Devamla) — Sayın ar
kadaşlar, (L) cetveline al man kimselerin hepsi 

[1] 133 e ikinci ek basmayazı tutanağın so
rumdadır, 

. 1949 Ö : 4 
memurdur, onlara Devlet hukuki teminat ver
miştir ve bu, Bütçe Komisyonunda münakaşa 
mevzuu oldu, nitekim yüksek tasvibinize de ik
tiran etti. Fakat burada ne bir memuriyet, ne de 
bir kadro mevzuubahis değildir. (D) cetvelinde 
bir marangoz, bir kaloriferci nasıl istihdam 
ediliyorsa, bir dişçi de o şekilde istihdam edili
yor. Kaldıki, dişçiyi (D) cetvelinde istihdam 
etmeye hakkımız da yoktur. Zira mevzuat ba
kımından, sağlık unsuru olarak, ihtisası vücu
dun her hangi bir kısmına değil, münhasıran 
bütün vücudumuza taallûk eden 150 lira üc
retli doktor kullanabiliriz. Dişçinin, akademik 
unvan ve ihtisası bakımından bu şeraiti haiz 
olup olmadığı bir yana, burada yer almasının 
gerek sosyal hizmetler • bakımından ve gerekse 
Anayasa bakımından bir mesnedi hukukiyesi 
yoktur; Sayın Bekata arkadaşımızın bu önerge
nin dikkate alınıp komisyona havale edilmesini 
Meclisin kati bir kararı şeklinde Yüksek Heyete 
arzetmesinde bence isabet yoktur. Zira katî 
bir karar olsaydı, bu teklifimizin tekrar Yük
sek Heyetinizin oyuna arzedilmemesi gerekirdi. 
Geçen sefer verdiğiniz karar «Bu önergeyi tet
kik ediniz» mahiyetindedir. Biz de huzurunuza 
getirdik, karar sizindir. 

Sayın arkadaşlarım, hikmetin mahiyeti bakı
mından bütün Devlet dairelerinde bir doktor 
bulunması demek bu suretle memur ve .müstah
demleri sağlık teminatı altına almak' demek
tir. Bu, Devletin sosyal politikasına uygundur. 
Fakat bu umumi sağlık teminatı yanında dai
relerde yalnız dişçinin bulundurulması, diş 
sağlığının henüz sosyal teminat altına alınmış 
olması bakımndan doğru değildir. Belki günün 
birinde diş kadar mühim göz, göz kadar mühim 
kulak, mütehassısları Devlet dairelerinde istih
dam ettirilir ve dişçi de bunlar arasında yer 
alarak her dairede bir klinik kurulur ve polik
linik tedaviler yapılabilir. Bugün için böyle 
bir vaziyet yoktur. 

Sosyal hizmetlerin tenazuru bakımından ise, 
bugün Meclisten başka hiçbir devlet dairesinde 
dişçi bulunmamaktadır Biraz evvel sayın arka
daşımın arzettiği dişçiler, (D) cetvelinde değil, 
o dairelerin hususiyetine mebni, doğrudan doğ
ruya kadrosu olan ve Anayasanın teminatını 
haiz Devlet memurudurlar. Nitekim Mecliste de 
doktor 80 lira maaşla istihdam edilmektedir ve 
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meımır garantisini haiz bulunmaktadır; Bu iti
barla başka yerlerdeki memur kadrosunda bu
lunu bir dişçiyi ilerî sürerek, burada kaloriferci 
ve marangoz arasına her nasılsa karışmış bulu
nan dişçinin cetvelde kalmasını istemek hukuk 
ve memur statüsü bakımından uygun düşmez 
(Kâfi sesleri). 

CEVDET KERÎM ÎNCEDAYI (SimA) — 
Sayın arkadaşlar, bendeniz diş doktorunun kad
roya alınıp alınmaması üzerinde duracak deği
lim, <bu hususta bir fikrim yok. Ancak Yüksek 
Huzurunuzda bir noktaya işaret etmek isterim. 
O gün bendeniz Başkanlıkta idim, bu 50 imzalı 
önergeyi Yüksek Huzurunuzda okutturdum. 
önerge okunduktan sonra' üzerinde konuşu]-
maksızın komisyona, bir daha tetkik edilmek 
gijbi nazarı dikkate alınması mahiyetinde hava
le edilmedi. 

BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI RIZA ER
TEN (Mardin) — Öyle değildi. 

CEVDET KERÎM ÎNCEDAYI (Sinob) — 
Rica ederim, zatı âliniz de ayrıca söylersiniz, 
kesmeyiniz. 

BAŞKAN — Kemali sükûnetle işi bu nokta
ya kadar getirdik, rica ederim. 

CEVDET KERİM ÎNCEDAYI (Devamla) 
—i O gün Vedat Dicleli arkadaşın şimdi serdet-
tilkleri mütalâalar ve bir iki arkadaşla beraber, 
önergenin aleyhinde olarak Yüksek Huzurunuz
da şerh ve izah edildi. Buna mukatül diş dok
torunun alınması hakkındaki lüzum ve icaplara 
göre önergeyi müdafaa eden arkadaşlar tarafın
dan da, 'keza huzurunuzda uzun uzadıya izah ve 
münakaşa edildi onun sonunda önerge bir 
'tasvip kararı aldı, münakaşa edildi ve 
dikkate alınması kaydiyle aşağı yukarı 
muamelenin ikmali ve yolunun bulunma
sı mahiyetinde komisyona havale edilmiş 
bulunuyor.. Bendenizce Bütçe Komisyonu arka
daşlarımın komisyonun noktai nazarı şöyledir, 
'böyledir diyereik bir mesele yapmıyarak (L) 
cetveline alınabilir mi? Şimdiye kadar alınmış
sa sırf tasarruf maksadiyle çıkarılmıştır. Bü
tün Ibu münakaşalar o celsemizde olmuş Yük
sek Heyetinizin muamelenin ikmal ve yoluna 
'konulması maksadiyle encümene gitmişti. Heye
ti Umumiyenin iki defa oyuna müracaat edil
mek üzere tezahür eden Ibu mesele önünde mu-
'kabele Ibuyurmamalramı rica ederim, ilerisi için 
iyi bir çığır açmış olmayız. 

.1949 O : 4 
ZÎYA ARKANT (Yozgad) — Bu dişçi bura

da tedavi yapacak mı, diş mi çekecek, kimlere 
'bakacak1? Lütfen bunu tasrih etsinler. 

CEVDET KERÎM ÎNCEDAYI (Sinob) — 
— Efendim, sözümün başında da arzettiğim gi-
Ibi ben, Meclisin bir diş doktoru olsun, olmasın 
ciheti üzerinde ilgili değilim ve kime bakacağı 
meselesine de cevap verecek değilim. Ancak ben 
o gün 50 imzalı önerge üzerine, (bunun kime ba
kacağı, ne iş göreceği lâzım mı, değil mi üze
rinde leh ve aleyhte epeyce uzun tartışma ve 
müzakere olduktan sonra Büyük Millet Meclisi 
önergeyi ekseriyetle kabul ve tasvip ederek na
zarı dikkate alması için komisyona havale et
mişti. Ben, Meclisin vaz'ı itibariyle bu nokta 
üzerinde duruyorum, ehemmiyetli olan nokta 
da budur. îşi :bir yanlış şekle götürırıiyelim. 

İSMET EKER (Çorum) — O gün müzake
reyi idare eden başkandan Ibir sualim var., 

Tadil önergesinin Dahilî Nizamname gere
ğince reye vaz 'edilmesi ve ekseriyet alması bin-
netice bunun kafbulünü tazammun eder mi? 

içtüzükte kabul edilmiş telâkki edileceğini 
mutazammın Ibir hüküm var mı î Bunu soruyo
rum . 

CEVDET KERÎM ÎNCEDAYI (Devamla) — 
Ben İçtüzüğü tamamen bilerek Yüksek Huzuru
nuzda mâruzâtta bulunuyorum. Muhterem üsta
da şunu hatırlatırım ki, o gün bu mesele burada 
uzun uzadıya münakaşa edildi. Lehinde ve aley
hinde söylendi ve önerge okunup nazarı itibara 
alınmak suretiyle oyların tezahürü neticesinde 
komisyona havale edildi. Şuna işaret etmek is
tiyorum ki, böyle uzun bir münakaşadan sonra 
Meclis önergenin mahiyetine nüfuz ederek bir ne
vi tasvip izhar etti. Mamafih biz nazarı itibara 
alınmak üzere oya koyduk ve öyle havale ettik, 
ama bunun içinde tasvip kaydı vardır. Arkadaş
ların mukavemetini anlamıyorum. 

İSMET EKER (Çorum) — Burada mühim 
bir mesele karşısındayız, verilecek kararla bir tef
sir yoluna gidiyoruz. Yeniden reye konup kon
mamak meselesi başkadır. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sükûneti ihlâl edecek birşey gör
müyorum. Müsaade buyurun da işi, sükûnetle hal
ledelim. 

BÜTÇE K. BAŞKANI RIZA ERTEN (Mar
din) — İçtüzüğümüzün 127 nci maddesine da
yanarak yani Bütçe Kanunu ile ilişikli olup gi
derin artırılması ve gelirin eksiltilmesi, gerek 
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ilişkin ve gerek ekleme maddelerin ancak bütçe 
raporunun neşrinden sonra 7 gün içinde tetkike 
sunulacağı hükmüne dayanılarak 50 imzayı ih
tiva eden bu önerge Yüksek Kamutaya arzedil-
miş ve Başkan tarafından Yüksek Kamutaya, oy
lama bakımından, ilk evvelâ gösterme oyu ile oya 
konulmuş ve reyi işar i ile vâki olan oylamada 
çoğunluk olup olmadığı anlaşılmadığından dolayı 
ayağa kalkma teklif edilmiş ve bunun hakkında 
da tereddüt hâsıl olduğundan dolayı nihayet açık 
oya baş vurulmuş. Zabıttaki Başkanın sözü de 
şöyledir, «önergeye 233 oy verilmiştir. 121 ka
bul, 98 ret ve 14 çekinser vardır. Muamele ta
mamdır. Bu önergenin dikkate alınması 121 oyla 
kabul edilmiş ve komisyona' verilmiştir.» (Ka
bul edilmiş sesleri; hafif gürültüler) 

Burada (nazarı dikkate alınması) deniyor. 
(Hafif gürültüler) 

Tüzüğün 119 ncu maddesi diyor ki : «İkin
ci görüşme sırasında buna yalnız Komisyon 
cevap verir. Bunun üzerine değiştirgenin dik
kate alınıp alınmamasına Kamutay karar verir 
dikkate alınırsa Komisyona havale olunur ko
misyon isterse teklifi hemen orada kabul eder.» 

Komisyon burada hemen, kabul etmemiştir. 
Şimdi bunun şerhi, 

40 ncı madde : «Komisyon dikkate alman 
değiştirgeye uymak zorunda değildir.» (Ta
mam sesleri) 

Şimdi bunun lüzum ve zaruret, ehemmiyet 
vesairesi hakkında Vedat Dicleli arkadaşımız 
beyanda bulundular. Bendeniz arkadaşımın 
mütalâasını Komisyon adına da teyit ediyo
rum. 

Hiçbir müessesede, hiçbir Bakanlıkta dişçi 
yoktur. (O ayrı mesele sözleri) 

Askerî bakımdan denildiği takdirde, yani 
burada asker bulunduğundan dolayı dişçi ve
rilmek zarureti hâsıl oluyor denilecek olursa, 

•köşkte de muhafız bölüğü vardır, halbuki diş
çisi yoktur. Binaenaleyh askerî bakımdan da 
buna lüzum yoktur. Çünkü şehirde iki tane 
askerî hastane vardır. Esasen diş ağrıması he
men müdahaleyi icap eden bir hastalık da de
ğildir. Meclisin hemen yüz metre ilerisinde ser
best dişçilerin sayısı da az değildir. 

özel Kanununa tevfikan 150 liradan aşağı 
ücret alan kimseler hizmetli sayılıp L cetvelin
de bulunması, iktiza eder. Kendisinin mevcu
diyetine lüzum hissedilmiyen dişçinin L cet-

,1949 O : 4 
veline alınması mahiyeti de yoktur. Komisyon 
evvelce vermiş olduğu kararında ısrar etmek
tedir. Kabulünü rica ediyorum. 

İBRAHİM ARVAS (Van) — Bir sual. 
Dicleli arkadaşımız dedi ki, dişçi kanuusuz 

olarak alınmıştır, Öyle ise geçen sene Bütçe 
Komisyonu bunu nasıl kabul etti. (öyle söyle
medi sesleri) 

Zabıt ortada. 
Sonra, bir ikinci nokta; Meclisin kararını 

Bütçe Komisyonu nasıl tadil eder, Bütçe Ko
misyonu Ayan Meclisi midir?. Böyle şey olmaz, 
bunu izah etsinler. 

BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI RIZA 
ERTEN (Mardin) Sayın arkadaşlar, eğer Mec
lisin bir kararı mevcut olsaydı Komisyona git
memesi lâzımgelirdi. Yani Meclis karar ver
dikten sonra Komisyona gitmesine hacet yok
tu. Ancak, nazarı itibare alınmıştır, yeniden 
incelenmesi ve mütalâasının alınması hususuna 
karar vermiştir. (Kâfi, reye sesleri) 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Ankara) —• Arka
daşlar, yalnız bir dakika söyliyeceğim. Hakikat-
ta dişçi m'evzuu diye bir mevzu yoktur. Hukuku 
Esasiye mevzuu karşısındayız. Meclisin verdiği 
bir kararın (komisyonca reddi vaziyeti vardır. 
Bütçe Komisyonunun bu tezadını üç hâdise ile 
arzedeceğim. 

1. — Biraz evvel Edirne'nin de doğu illeri
nin kalkınmasına taallûk eden yardımlara maz-
har olması mevzuunda Muammer Eriş arkada
şım «Yüksek Meclisin kabulü üzerine (Komis
yonumuz kabul etmiştir)» dedi. 

2. — «L» cetveli dolayısiyle bizzat komisyo
nun yazdığı raporun metninde, «Büyük Meclis 
çoğunluğunun izhar buyurduğu temayüle tevfi-
ifcan karar verdik» deniliyor. 

3. — Bu mevzua ait zaptını tetkik ettim, zabıt
ta aynen şöyle deniliyor : «Önerge kabul edil
miştir». Bunun üzerine İhsan Hâmid Tigrel aya
ğa kalkıyor ve diyor ki : Açık oya koyunuz. 
Açık oya konulan önergenin neticesi şu suretle 
telbliğ «diliyor : önergenin dikkate alınması ka
bul edilmiştir. 

Şimdi bu vaziyet karşısında, bir Hukuku 
Esasiye rejimine tâibi olduğumuzla ve bizde 
ayan mevcut olmadığına göre, Meclisin ekseri
yetinin verdiği bir kararı Bütçe Komisyonu 
reddedemez. Bu itibarla mesele küçük bir dişçi 
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meselesinden çıkmış Meclisin çalışma hayatına 
ait bir dâva halini almıştır. Kararda, yarın bi
zi takyit, edici Meclis kararlarını ve çalışma 
hayatını takyit edici 'bir hal olmaması için, 
mevzuun üzerinde dikkatle durulmasını rica 
ediyorum. 

(Reye, reye sesleri). 
RECAİ GÜRELÎ (Gümüşane) — (Gürültü

ler,), (Reye, reye sesleri). 
Müsaade Ibııyurun, İdare Kurulu üyesi ola

rak bundan evvelki birleşimde diş hekiminin lü
zumuna kani olduğum için bunun müdafaasını 
yaptım. Arkadaşlar 'benim önergede imzam yok
tur. Yani bu elli arkadaşın verdiği önergede 
imzam ydktur. Benim bunu müdafaam, bine ya-

•'kın• Meclis topluluğunun bir diş hekimine ihti
yacı olduğundandır. (Yok sesleri gürültüler). 

Mesele budur. 
BAŞKAN — Arkadaşlar, başka tavzihe lü

zum yoktur. 
Raporu oyunuza sunuyorum. Knbul eden

ler..'. (Hangi raporu sesleri) 
. Bütçe Komisyonunun raporunu kabul bu

yurursanız dişçi kalmıyacaktır. Rapor ret olu
nursa dişçi kalacaktır. Anlaşıldı mı? (Gülüş
meler, anlaşıldı sesleri) 

yEIlBl SARIDAL (Niğde) — Efendim, bu 
yeniden oya sunulamaz, evvelce verilmiş bir 
karar vardır, bir mesele iki defa oya konamaz. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun arzedeyim. 
Arkadaşlarımızın cümlesinin üzerinde ittifak 
ettikleri bir nokta vardır ki; geçen birleşimde
ki oy keyfiyeti «Nazarı dikkate alınmasından» 
ibarettir. Binaenaleyh (Gürültüler) müsaade 
buyurun efendim. Şimdi Komisyon kendisin
de gördüğü yetki ile, eski noktai nazarının mu
vafık olduğunu beyan ediyorlar. Onun için 
Yüksek Meclis son kararını vermek mevkiinde
dir. Binaenaleyh şimdi şayet Yüksek Meclis, 
Komisyonun kararını kabul ederse, dişçi çıka
caktır. Eğer kabul etmezse dişçi kalacaktır. 
Bunu tâyin edecek yine yüksek oylarınız ve kıy
metli elleriniz olacaktır. (Gülüşmeler) Dişçi
nin çıkarılmasını, yani Bütçe Komisyonunun 
son tanzim ettiği raporu kabul edenler lütfen 
ellerini kaldırsınlar.. Kabul etmiyenler elleri
ni kaldırsınlar.. (Kabul edildi sesleri, kabul 
edilmedi sesleri, gürültüler, açık oya . konsun 
sesleri) Açık oydan evvel ayağa kalkmak 
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keyfiyeti vardır. Rica ederim, bu muajzzam bir 
keyfiyet değildir. 

Dişçinin kadrodan çıkarılması mahiyetinde 
olan Bütçe Komisyonunun raporunu kabul bu
yuranlar lütfen ayağa kalksınlar.. (Sayın ses
leri) Ayağa kalkmadan sayılmaz ki lütfen aya
ğa kalkın.. Oturunuz. Dişçinin kalmasını yani 
Komisyon raporunun reddini kabul edenler 
lütfen ayağa kalksınlar.. Lütfen oturalım. (Gü
rültüler) 

İBRAHİM ARVAS (Yan) — Açık reye vaz'-
odin Reria Bey. 

BAŞKAN — Açık oya müracaat "edeceğim sa-
yılamamıştiü.. 

Raporu kabul edenler beyaz, reddedenler kır
mızı rey verecekle*. 

(Kastamonu seçim çevresinden başlanarak 
oylar toplandı). 

BAŞKAN — Oy vermiyen var mı efendim?. 
Oy toplama muamelesi bitmiştir. 

ALÎ RIZA İNCEALEMDAROĞLU (Zon
guldak) — Sayın Başkan gündeme devam edelim. 

BAŞKAN — Oylamanın sonucunu arzediyo-
rum: Vakıflar Genel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe 
Kanununa oy veren arkadaşların sayısı (358) dir. 
(330) kabul, (26) ret, 2 çekinser vardır. Tasa
rının kanunluğu (330) oyla kabul edilmiştir. 

Dişçi hakkındaki açık oylama neticesi bütçe
nin umumi vaziyetine tesir edeceğinden oyların 
sayılmasına kadar intizar edeceğiz. 

BAŞKAN — Bütçe Komisyonundan gelen 
rapora verilen oyların sonucunu arzediyorum: 

Rapora (243) oy verilmiştir, (142) kabul, (93) 
ret ve çekinser vardır. Muamele tamamdır. (142) 
oyla Bütçe Komisyonunun raporu kabul olun-

| muştuı. 
Arkadaşlar, Masraf Bütçesi bitmiştir. Şimdi 

1949 yılı Bütçe Kanunu tasarısının birinci mad
desinin son aldığı şekli tekrar okutuyorum. 

| MADDE 1. — Devlet Bütçesine giren daire-
! lerin 1949 yılı genel giderleri için bağlı (A) ve 
| (A/l) işaretli cetvellerde gösterildiği üzere ee-
! man (1 371 875 627) lira ödenek verilmiştir. 
j 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler.... Etmiyenler.. Madde kabul edil
mişti?. 

Oturuma beş dakika ara veriyorum. 
Kapanma; saati : 4,43 



BEŞİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 4,50 

BAŞKAN — Şükrü Saraçoğlu 

KÂTİPLER : Cenap Aksu (Kocaeli), Naim Atalay (Çorum). 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. 

F — Gelir Bütçesi 

BAŞKAN — C4elir Bütçesine geliyoruz. 

MADDE 2. — Devlet Bütçesine giren daire
lerin 1949 yılı giderlerine karşılık olan gelirler 
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(1 251 802 894) lira tahmin edilmiştir. 

3. 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Kazanç vergisi 
BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir. 
İktisadi Buhran vergisi 
BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir. 
Muvazene vergisi 
BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir. 
Hava Kuvvetlerine Yardım 
vergisi 
BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir. 
Hayvanlar vergisi 
BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir. 
Veraset ve İntikal vergisi 
BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir. 
Binalardan alman Savunma 
vergisi 
BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir. 
Gümrük vergileri 
BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir. 
Muamele vergisi 
BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir. 

Lira 
176 400 000 

104 000 000 

69 100 000 

47 700 000 

32 000 000 

2 400 000 

4 000 000 

113 210 000 

234 500 000 

B. 
10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

Dahilî İstihlâk vergileri 
BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir. 
Benzinden alınan yol vergi
si 
BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir. 
Maden resimleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir. 
Su ve Kara Av vergileri 
BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir. 
Nakliyat vergisi 
BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir. 
Sefineler vergisi 
BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir. 
Posta, telgraf ve telefon 
müraseleriyle telefon abo
nelerinden alman Savun
ma vergisi 
BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir. 
Damga resmi 
BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir. 
Tayyare resmi 
BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir. 
Gümrüklerde kullanılan kâ
ğıtlara yapıştırılan Savun
ma pulu 
BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir. 
Tapu harçları ve kaydiye
leri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir 

Lira 
155 800 000 

15 500 000 

2 000 000 

1 900 000 

13 000 000 

150 000 

3 000 000 

26 000 000 

4 000 000 

300 000 

9 300 000 
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21 Mahkeme harçları 
BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir. 

22 Pasaport, kançılarya ve 
ikamet tezkeresi harçları 
BAŞKAN — itabuİ edilmiş
tir. 

23 Noter harçları 
BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir. 

24 Diğer harçlar 
BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir. 

25 Hayvan sağlık zabıta res
mi 
BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir. 

26 Tekel İdaresi 
BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir. 

27 Oyun kâğıdı 
BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir. 

28 Gayrimenkullerden alman 
BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir. 

29 Menkul mallar satış bedeli 
BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir. 

30 Katma bütçe ile idare edi
len işletmeler 
BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir. 

31 Sabit veya mütedavil ser
maye ile işletilenler veya 
genel bütçe içinde bulunan
lar 
BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir. 

33 Radyo geliri 
BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir. 

34 Millî Piyango geliri 
BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir. 

36 Fenerler geliri karşılığın
dan alman 
BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir. 

l i r a 
5 200 000 

1 000 000 

1 850 000 

52 000 

80 000 

173 110 894 

120 000 

5 650 000 

10 000 000 

250 000 

1 005 000 

200 000 

9 000 000 

400 000 

B. . Lira 
37 Mükerrer sigorta şirketle

rinden alman 500 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir. 

38 Sözleşme gereğince Musul 
petrollerinden alman 2 450 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir. 

39 Hazine muameleleri gelirle
ri 1 650 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir. 

40 Muayyen giderler karşılığı 
gelirler .175 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir. 

41 Kıymetli kâğıtlar 300 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir. 

42 Eski alacaklar 400 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir. 

43 Cezalar 6 250 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir. 

44 Müteferrik gelirler - • 13 000 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir. 

45 3/4636 sayılı Bakanlar Ku
rulu karariyle onanan 658 
sayılı Koordinasyon Kurulu 
kararı gereğince ithal mal
larından alınacak prim 2 000 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiş
tir. 

(İkinci madde tekrar okundu) 

BAŞKAN — Kabul edenler... Btmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Açık olan (120 072 733) lira, 
kanunları gereğince yapılacak uzun vadeli iç. 
istikrazlarla kapatılır. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Btmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — 1949 yılı içinde Osmanlı Ban
kası ile olan Hazine hesabından başka, yapıla-
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cak bağıtlarla kısa süreli avans almaya ve he
saplar açtırmaya ve en çok bir yıl süneli Hazi
ne bonoları çıkarmaya ve banka ve ortaklıkların 
Hazineye yatırmak istiyecekleri paraları alarak 
karşılığında Hazine bonoları vermeye Maliye 
Bakanı yetkilidir. 

Şukadar ki, özel kanunların verdiği yetkiler 
dışında çıkarılacak Hazine bonoları (100,000,000) 
lirayı geçemez. 

Hazinede bulunan Millî esham ve tahviller 
karşılık gösterilmek suretiyle elde edilecek 
krediler1 veya bunların satış bedelleri ile uzun 
süreli Devlet tahvilleri satınalmaya veya bu 
karşılıklarla Hazinenin ortaklığı bulunan or
taklıklardaki katılma paylarını ödemeye ve 
Bakanlar Kurulu karariyle bu türlü ortaklık
lara ilişkin katılma senetlerini satınalmaya Ma
liye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Söz'istiyen yoktur. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Dairelerin 30 . Vî « 1039 ta-
* rihli ve 3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine 

giren hizmetlileri ile aynı kanunun geçici 4 ncü 
maddesinde sözü geçen maaşlı memurları bağlı 
(D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gere
ğine geçici mahiyetteki hizmetler için Bakan
lar Kurulu karariyle kadro alınabilecek tertip
ler bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
kadrolar ertesi yıl bütçesiyle Büyük Millet Mec
lisine sunulur ve bunların eldeki kadrolara ek 
olmaması şarttır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istîyen var 
mı? 

İBRAHİM REFİK SOYER (Niğde) — Muh
terem arkadaşlarım; bendeniz kürsüye ne ten-
kid ne de bir şey teklifi için gelmedim. Sadece 
bir teşekkür için geldm. 

Teşekkürümün kısaca sebebi şudur: Bende
niz Muvazenei umumiye Kanununun 5 nci mad
desine bâzı kayıtların konulduğunu gördüm. 
Bundan dolayı*da müfredat cetvellerini tetkik 
ettim ve (E) ve (D) cetvellerine bâzı kadrolar 
konulmuş olduğunu gördüm. Bu kadroların 
3656 sayılı Kanunun 9, 19 ncu maddeleriyle 
4645 sayılı Kanuna muhalif olduğunu bildiğim 
için on beş gün evvel bir soru açmıştım. Soru
nun Bütçe Komisyonunda konuşulmasını Yük
sek Meclis kararlaştırmıştı. Oraya gitti, ben de | 

,1949 O : 5 
orada itirazımızı serdetmiştim. Şimdi görüyo
ruz ki, Bütçe Komisyonu lütfetmişler, bu mad
deyi tadil en kabul buyurmuuşlardır. Bu suretle 
Teşkilât Kanununda açılmış olan bir gedik ka
panmış oluyor. Ve tabiî o kayıtlara dayanılarak 
alman kadrolarda bu sene alınamıyacak demek
tir. Bundan, dolayı gerek B*ütçe Komisyonuna 
gerek Yüksek Heyetinize ve gerek kıymetli 
Maliye Bakanımıza teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz is-
tiyen yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler.,.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — 26 . V . 1927 tarihli ve 1050 
sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 29 ncu 
maddesi gereğince : 

1. Gelir çeşitlerinden her birinin dayan
dığı hükümleri gösteren (C) cetveli; 

2. Kanunla bağlanmış vatani hizmet ay
lıklarını gösteren (Ç) cetveli; 

3. Gelecek yıllara geçici yüklenmelere giriş
meye yetki veren kanunları gösteren (G) cet
veli; 

4. 475 nci ihtiyat ödeneği bölümünden ak
tarma yapılabilecek bölümleri gösteren (F) 
cetveli; 

5. Gümrük Tarife Kanununun 14 ncü mad
desi gereğince geçici kabul yolundan faydala
nacak eşyaya ilişkin (î) cetveli; 

Bu kanuna bağlıdır. 
BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kaimi 

edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Devlet gelirlerinin özel lıü-
Ikûmlerine göre tarh ve t'a'hsiline 1949 yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum... 'Kabul 
e'denler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Millî Eğitini Bakanlığı tara
fından yönetilecek okul pansiyonları hakkında
ki 6 . VII . 1931 tarihli ve 1838 sayılı Kanu
nun bâzı mıaddelerini değiştiren 11 . VI . 1932 
tarihli ve 2005 sayılı Kanunun 2 nci maddesi 
gereğince öğrencilerden alınacak ücretler, bağ
lı (M) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum... Kabul 
e'denler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — 1949 ders yılı içinde ücret ve 
giderleri Devletçe verilmek üzere pansiyonu 
bulunan lise ve ortaokullarda parasız yatılı 
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okutturulacak öğrencilerin sayılısı 1500 olacak- | 
tır. Parasız yatılı öğrenciler 915 sayılı Kanun 
hükümleri dairesinde yapılacak imtihanlarla 
aşağıdaki nispet dâhilinde seçilerek alınır. 

A)- Üçte »bir, müsabaka imtihanlarında en 
yüksek başarı gösteren öğrenciler; 

B) Üçte (bir, lisesi olmıyan illerde oturan 
ortaokul mezunu öğrenciler; (Seçimde her ile 
isalbet edecek şekilde hareket olunacaktır.) 

C) Üçte bir, türlü şartları ve ihtiyaçları 
göz önünde Ibuluıüdurularak Millî Eğitim Ba
kanlığınca tesbit edilecek illerde çalışmakta 
olan ve genel Mtçeden aylık alan Devlet me
murlarının gocukları 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum... Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — 11 . VI . 1932 tarihli ve 
2005 sayılı Kanunun 3 neü ve 15 . IX . 1944 ta
rihli ve 4668 sayılı Kanunun •birinci maddeleri 
gereğince her yıl Bütçe Kanununa bağlanması I 
gereken kadrolar, bağlı (N) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum... Kabui 
edenîer... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — 11 . VI . 1932 tarihli ve 
2005 sayılı Kanun gereğince açılmış pansiyon
lar gelirlerinden (60 000) lira alınarak geliri I 
yeter oLmıyan pansiyonlara verilebilir. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum... Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — 17 . IV . 1940 tarihli ve 
3803 sayılı Köy Enstitüleri Kanununun 7 nci 
maddesi gereğince kullanılacakların kadroları 
ile ek görev tazminatları ve sağlık memurları 
ile birinci sınıf köy ebelerinin kadroları, bağlı, 
(K) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum... Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Bütçelerde geçen yıl borç
ları 'bölümlerindeki ödenekler üstünde çıkacak 
borçlar, ilgili oldukları hizmetlere ilişkin bö
lümlerden bu bölümlere Maliye Bakanlığınca 
aktarılacak ödeneklerden ödenir. 

1928 - 1947yıllarına ilişkin olup, Muhase-bei 
Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine göre | 
zamanaşımına uğramamış ve karşılıkları yılları 
bütçelerinde bulunan borçlar, 1949 yılı gider 
•bölümleri artıklarından eski yıllar borçları | 
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[ (bölümlerine Maliye Bakanlığınca aktarılacak 

ödeneklerden ödenir. 
BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum... Kabul 

edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — 2 . V I . 1929 tarihli ve 1513 
sayılı Kanun ile ilgili borçlardan ödenmesi gere
kecek olanlarla, evvelce ödenmesi gerektiği halde 

| bugüne kadar alacaklılarına verilemiyen tahville-
I rin karşılıkları 1949 yılında para ile ödenir. 
j BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum... Kabul 
I edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — 3 . IV . 1340 tarilüi ve 459 
sayılı (1324 Temmuzundan itibaren 1339 senesi 
gayesine kadar bilcümle matlubat ve Düyunu 
Hazinenin sureti mahsubuna dair Kanun) ile il
gili borçlar için verilecek tahvillerin, alacaklıla
rına verilmesinden önce zaman aşımına uğramış 
kuponlarının karşılıkları ile bunlardan 100 liraya 
kadar olan borçların tamamı ve bundan üstün 
olanların 100 liradan aşağı parçaları 1949 yılın
da para ile ödenir. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum... Kabui 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — 30 . V I . 1939 tarihli ve 3656 
sayılı Kanunla eklerine bağlı cetvellerde yazdı 
kadrolardan, bağlı (L) işaretli cetvelde gösteri
lenler 1949 yılında kullanılamaz. Bu kadrolarda 
çalışmakta olanlar hakkında Memurin Kanunu
nun 85 nci maddesi hükmü uygulanır. 

BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ MUAM
MER ERİŞ (Ankara) — Muhterem arkadaşlar, 
biraz evvel kabul buyurduğunuz (L) cetveli hak
kındaki rapor mucibince 16 ncı maddenin son 
fıkrası olan (bu kadrolarda çalışmakta olanlar 
hakkında memurin kanununun 85 nci maddesi 
hükmü uygulanır) kaydının çıkması lâzımdır. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı ? 
İHSAN HÂMID TÎGREL (Diyarbakır) 

Efendim arkadaşımız demin kabul buyurduğunuz 
(L) cetveli hakkındaki karar mucibince o fıkra
nın kalkması lüzumunu ileri sürdüler. Yalnız 
müphem kalan bir nokta var; geçen sene (L) 
cetveline alınmış olanlar eğer bu cetvelde dâhil-
se bu fıkrayı çıkardığınız takdirde bunların hak
larının zayi olması ihtimali vardır. Bu hususta 
hükümetin noktai nazarı acaba nedir ? Yani (L) 
cetvelinde mevcut olan memurların bir kısmı ge
çen sene, evvelki sene bu cetvele alınmışlardır. 
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85 nci maddeye ait olan fıkra çıktığı takdirde 
bunların haklarının zayi olmak imkânı vardır. 
Bu husus Hükümetçe derpiş edilmiş midir 1 Hü
kümetin tenvir buyurmasını rica ederim. 

MALİYE BAKANI İSMAİL RÜŞTÜ AK 
SAL (Kocaeli) — Muhterem arkadaşlar; şimdiye 
kadar 1931 senesinden beri tatbik edilmekte olan 
kanunun 85 nci maddesine göre muamele görmüş
lerdir. L cetveline alınanlardan bir kısmı bâzı 
yerlere nakledilmişlerdir. Bunlara ilci ay müddet
le tam maaş verilmiştir. 

30 seneyi dolduranlar tekaüt edilmişlerdir. 
Tekaütlük müddetini doldurmıyanlar da esasen 
tâyin edilmişlerdir. 

İHSAN HÂMİD TÎGREL (Diyarbakır) — 
Halen tâyin edilmiyenler de vardır. 

MALİYE BAKANI İSMAİL RÜŞTÜ AK
SAL (Devamla) — Tâyin edilmiyenlerin oldu
ğunu zannetmiyorum. 

AT ALAY AKAN (Urfa) — Bunlar hakkın
da Maaş Kanununun 85 nci maddesi tatbik edi
liyordu, eğer tâyin edilmemişse, bunların huku
ki durumları muallâktadır, hangi statüye tâbi 
tutacaksınız? Onun için o kaydın kalmasında 
bir mahzur yoktur. 

VEHBİ SARIDAL (Niğde) — Meselâ Trak
ya Bölgesinin Ticaret Mıntaka Müdürü 85 nci 
maddeye göre maaş alır, ne olur, kalsın efen
dim. 

MALİYE BAKANI ÎSMAlL. RÜŞTÜ AK
SAL (Devamla) — Bu, 1931 den beri tatbik 
edilmektedir, esasen bu, bundan sorakiler için 
mevzuubahistir, bence bu fıkranın çıkmasında 
bir mahzur yoktur. Bütçe Komisyonu raporun
da tebarüz ettirdiği üzere şimdiye kadar yapıl
mış muamelelere şümulü yoktur. Bundan sonra
kiler için mevzuubahistir. (Kâfi kâfi sıesleri.) 

BAŞKAN — Devam ediyorum. 
16 nci madde hakkında başka söz istiyen 

yoktur. Fıkra çıkarılıyor. Maddeyi bu suretle 
kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul edil
miştir . 

MADDE 17. — Devlet Meteoroloji işleri 
Genel Müdürlüğünce üniversitelerle, meslek 
okullarında okutturulacak öğrenci sayısına gö
re öğrenim, yiyecek ve giyecek giderleriyle, ders 
ücretleri karşılığı olarak belirtilecek yıllık üc
ret ve giderler, bağlı (A) işaretli cetvelin 171 

2.1949 O : 5 
] nci bölümüne toptan gider kaydolunarak, bir 

taraftan üniversitelerle, meslek okullarının il
gili bulundukları 1949 yılı Bütçe Kanunlarına 
bağlı (B) işaretli cetvellere gelir, diğer taraf
tan aynı kanunlara bağlı (A) işaretli cetvelle
rin ilgili tertiplerine ödenek kaydedilir. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — 26 . V . 1932 tarihli ve 1980 
&ayıh Muvazene Vergisi Kanununun 10 ncu 
maddesinde yazılı süre 1 Ocak 1949 tarihinden 
31 Aralık 1949 tarihine kadar uzatılmıştır. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir... 

MADDE 19. — 7 . VI . 1939 tarihli ve 3634 
sayılı Millî Müdafaa Mükellefiyeti Kanununun 
36 nci maddesi gereğince millî müdafaa mükel
lefiyeti yolu ile alınacak hayvanların 1949 yılı 
alım değerleri (O) işaretli cetvelde ve 38 nci 
maddesi gereğince alınacak motorlu taşıtların 
alım değerleri de (P) işaretli cetvelde gösteril
miştir. 

BAŞKAN — Oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir... 

MADDE 20. — Gider bölümlerinden yapıla
cak harcamalara ilişkin formül, bağlı (R) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Söz istiyen yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Maddeyi kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 21. — 1949 yılı içinde Millî Savun
ma Bakanlığı, ihtiyacı için yabancı memleketler
den getirilecek, ithalât umumi tarifesinin 695 
numarasına dâhil akar yakıtlar Gümrük Resmi 
ve zamları ile Hazineye, özel idare ve beledi
yelere ait her türlü vergi, resim, harç ve zam
lardan ve ardiye ücretinden bağışıktır. 

ABİDİN POTUOĞLU (Eskişehir) — Söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
ABÎDlN POTUOĞLU (Eskişehir) — Muh-

I terem arkadaşlar, bütçe vahdetini temin et
mek için bütün Devlet varidatının gelir olarak 
Gelir Bütçesinde gösterilmesi ve masrafları
nın da masraf bütçesine yazılması iktiza eder. 
Bu, gayet tabiî bir şeydir. Burada Millî Sa
vunmanın ihtiyacı olan benzinler Gümrük Res-

I minden ve diğer resimlerden muaf tutulmak 
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isteniyor. Halbuki buna hiç lüzum yoktur. Doğ- | 
rusu: Bu varidat olarak alınır ve Millî Savun
manın ihtiyacı da masraf kısmına ilâve., edilmek 
suretiyle yapıbr. Bu madde nasılsa buraya kon
muş. Yüksek komosyonun mazbatasında da es
babı mucibe olarak gösterdiği husus bir kere 
nazarı tetkikten geçirilirse çok iyi olur. [ 

«21 nci maddeye Millî Savunma tarafından 
dışardan ithal edilecek benzinlerin vergiden 
muaf tutulmasına dair bir hüküm konmuş bu
lunmaktadır. Bu hüküm masrafların ve gelirle
rin bütçeye gayrisâfi olarak geçirilmesi hakkın
daki esasa uygun olmadığı gibi, bir sene ömrü | 
bulunan bütçe kanunlarına bu şekilde muafi
yet hükümleri konması da esas itibariyle mu- i 
vafık olmamakla beraber» - yani gerek bu şekil- j 
de gerek o şekilde böyle bir muamele yapılma
sını Bütçe Komisyonu tecviz etmiyor - Millî Sa
vunma için bir kolaylık olmak üzere bu madde 
hükmünün kabulü zaruri görülmüştür.» 

Arkadaşlar, burada hiçbir zaruret yoktur. 
Bütçe tekniğine uymıyan bu maddenin kaldı
rılması ve bunun Millî Savunmanın varidat kıs
mına varidat, masraf kısmına masraf konması 
bütçe samimiyetine uygun olur. Bunun için bu 
maddenin reddini teklif ederim. Bu hususta bir 
de önerge takdim ediyorum. 

BÜTÇE KOMİSYONU ADINA ESAD TE
KELİ (Urfa) — Efendim, bu maddenin neden 
kabul edildiğini Bütçe Komisyonu mazbatasın
da izah etmiştir. Arkdaşımız da şimdi Komisyon 
mazbatasmdki esbabı mucibeyi okusaydı, niçin 
koyduğumuzu öğrenecekti, fakat ben izah ede
yim. 

Esas itibariyle arkadaşımız teklifinde haksız 
sayılmaz. Filhakika bütçeye hasılat ve masrafın 
gayrisâfi olarak konması bir esastır. Buna na
zaran Millî Savunmanın dışardan getirteceği 
benzinleri gümrük resmini vererek getirtmesi 
lâzımgelir. Fakat Millî Savunmanın getirteceği 
benzinleri bu muameleye tâbi tutmak bâzı müş
külât arzettiği için, bunu sırf bir kolaylık mak-
sadiyle komisyonumuz muvafık görmüştür. (Kâ- j 
fi, kâfi sesleri). I 

BAŞKAN — 21 nci maddenin kaldırılması 
hakkında bir önereg vardır. 

Yüksek Başkanlığa I 
Arzettiğim sebeplere binaen 21 nci maddenin 
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kaldırılmamı arz ve teklif ederim. 

Eskişehir Milletvekili 
Abidin Potuoğlu 

BAŞKAN — Bu önergeyi nazarı itibara alan
lar... Almıyanlar.. önerge nazarı itibara alıma-
mıştır. 

Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 22. — 
a) 1.1 . VI . 1930 tarihli ve 1715 sayılı Ka

nun gereğince Türkiye Cumhuriyet Merkez 
Bankası-tarafmdan deruhde edilen evrakı nak
diye karşılığı olarak bankaya toplanan kıymet
lerin tasfiyesi ile borca mahsubuna talikan sözü 
geçen Kanunun 8 nci maddesinin (1) numaralı 
fıkrası; 

b) Devlet Kâğıt ve Basın Müdürlüğünün 
sermayesi hakkındaki 29 . V . 1946 tarihli ve 
4911 sayılı Kanunun geçici maddesinin son 
fıkrası; 

Hükümleri uygulanmaz. 
ABÎDİN POTUOĞLU (Eskişehir) — Hükü

metten bir sualim vardır. Bu kâğıt para amor
tismanı için, yalnız Devlet değil, malûmu âlile
ri, belediyeler ve idarei hususiyeler de buna iş
tirak ederler. Sayın Maliye Bakanının izaha
tından öğrendiğimize göre şimdiye kadar 154 
milyon lira yerine 170 milyonluk bir para tahsis 
edilmiştir.. Maliyedeki mahsup edilebilir, fakat 
bu arada belediyelerden, özel idarelereden alın
mış fazla paralar vardır, özel idarelerin ve be
lediyelerin bu fazla paralarını ödiyecekler mi?. 
ödemiyecekler1 m i l Bu hususun aydınlatılmasını 
rica edeceğim. 

MALÎYE BAKANI İSMAİL RÜŞTÜ AK
SAL (Kocaeli) — Efendim, bu bankonot karşı
lığı olarak Merkez Bankasına verilen bonoların 
miktarı 159 milyon liradır. Buna mukabil 16 mil
yon liralık bir fazlalık vardır. Yani Merkez Ban
kası bunu ödemiştir. Bunlar hakkında Meclise bir 
kanun sevkedilmiştir. O zaman bu derpiş edile
cekti?. 

BAŞKAN — Bu izahattan sonra maddeyi 
oyunuza arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 23. — Bu kanun hükümleri 
1.1.1949 tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 
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MADDE 24. — Bu kanunu Maliye Bakanı yü

rütür. 
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Bütçenin tümü hakkında iki arkadaş söz al

mıştır, biri aleyhte diğeri lehte konuşacaktır. 
ADNAN MENDERES (Kütahya) — Muhte

rem arkadaşlar, 
1949 yılı Bütçesi hakkında partimizin gö

rüşlerini arzederken, bu bütçenin de hüviyet 
itibariyle evvelkilerden farklı olmadığını; an
cak Günaltay Kabinesinin tatbikatta tutumlu 
hareket edeceği ümidini uyandıran sebepler 
mevcut olduğunu söylemiştik. 

Bizi bu ümide götüren sebepler arasında, es
ki kalbine tarafından getirilmiş olan vergi tasa
rılarının geri alınması, bunların ^bıraktığı 80 
milyonluk açığın bâzı muvazene tertipleriyle 
kapatılmış olması ve az dahi bir miktar tasar
ruf tettnin edilmiş ibulunmam idi. Bunların dar 
bir zamanda yapılması kaibinenin tutumu hak
kında nikbin olmamıza sefoep olmuştu. 

Hükümet adına yapılmış olan izahları ve bil
hassa sayın Maliye Bakanının eevaplarım büt
çe hüviyetinde olduğu gibi malî zihniyette de 
esaslı farklar olmadığı ve bugüne kadar takip 
edilegelen bütçe politikasında devam olunacağı 
mânasında anladık. 

Maliye Bakanı arkadaşıtmız, malî müşkülâtın 
'sebeplerini gelir zaviyesinden ele almalk lüzu
muna işaret ediyor ve bütçe açıklarının kapatıl
ması için vergilerin artırılması icabedeceğini 
söylüyor. Bu görüşün hatalı olduğuna ve Hü
kümet adına verilen cevapların birçok nokta
larda tatmin edici bulunmadığına kani olduğu
muz içindir ki, tekrar huzurunuzu işgal etmek 
lüzumunu duyduk. 

Bu münasebetle bütçe ve bağlı bâzı mem
leket meseleleri üzerinde Hükümet görüşleri 
ile bizim görüşlerimiz daha belirli hatlarla kar
şılaştırılmış olacaktır ki, bunun faydalı olaca
ğını umuyoruz. 

Arkadaşlar, 
Esas görüşlerde ayrılık noktalarının izahına 

girişmeden evvel Maliye Bakanı tarafından 
bütçede samimiyet, millî gelir ve Devlet borç
ları mevzularında bize verilmiş olan cevapları 
kısaca gözden geçirmemize müsaadenizi rica 
edeceğiz. 
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Her şeyden önce bakan arkadaşımızın bütçe 

tenkitleri hakkındaki bir mülâhazasını cevap
landıralım ; kendisi, Ibütçe etrafında yapılan ten
kitlerin 25 senelik bir zamanın muhasefoesi ma
hiyetinde olduğunu söyliyerek ileri sürülen mü
talâaları bir darbede yersiz göstermek istiyor 
ve diyorlar ki; «Benim temas etmek istediğim, 
1949 yılı Bütçesi ile ortaya sürülen bâzı fikir
lerdir.» 

Hakikat şudur ki, elimizdeki bütçe 1949 yı
lında başlıyan ve bu yıl sonurida bitecek olan 
bir hesap puslası mahiyetine indirilemez. Büt
çelerin şekil ve hüviyetlerini az veya çok daha 
evvelki senelerden aldıkları ne kadar doğru 
ise, tesirlerinin gelecek senelere sirayet ede
ceği de o kadar doğrudur. Muayyen politika 
görüşlerini aksettiren vesikalar olarak ve arzet-
tikleri devamlılık bakımından bütçelerin tet-
kikında hem gerilere doğru gitmek ve hem de 
gelecek yıllara sâri tesirlerini göz önünde bu
lundurmak pek tabiidir. Hele uzun zaman de-
gişmiyen bir iktidarın sistemleşmiş malî ve ik
tisadi görüşlerinin hâsıla ve neticeleri olarak 
bir birinden farklı hüviyet taşımıyan bütçeler 
karşısında bulunulunca, bu sistemi hakkiyle 
teşhis ve izah için, tenkidlerin maziden âtiye 
giden bir seyir içinde yürütülmesi elbette bir 
zaruret olur. 

Şimdi samimiyet mevzuuna gelelim: 
Evvelki bütçelerin tanziminde, teknik mâna-

siyle, samimiyetsizlik olduğunu ileri sürmüş
tük, Maliye Bakanı, birtakım izahlardan sonra, 
samimiyetsizlik olmadığını ve bütçe tahminle-
riyle tatbik neticeleri arasındaki farkın ancak 
% 8 nispetinde olduğunu söylüyor. 

Hatırlanacağı gibi, biz, evvelki yıllar büt
çelerinin tahmin ile tatbik neticeleri bakı
mından % 30 u geçen farklar gösterdiğini ve bu 
mühim farkların tahmin hatalarına haraloluna-
mıyae&ğmı vakıalara ve rakamlara dayanarak 
ifade etmiştik. Buna verilen cevap da, tahmin 
ve farkları küçük gösterilmek gayretiyle büt
çenin tahmin mevzuu olmıyan özlük haklar ve 
Devlet borçları ödenekleri gibi sabit yekûnla
rını da ihtiva etmek üzere farkların bütçelerin 
umumi yekûnuna nazaran hesap edildiği anla
şılıyor. 

Bu tarz, hesap ve izahın, bütçelerin samimi
yetsizliği hakkındaki görüşlerimizin tadiline 

i sebep teşkil edemiyeceği aşikârdır. 
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Kaldıki, bu konuda söylenecek çok söz var

dır. Geçen yıllarda hep denk bütçe, denk bütçe 
diye Meclise sunulan bütçelerin, nasıl her yıl mü
him açıklar vererek borçlar yekûnunu milyar
lara yükselttiğini ve emisyon mekanizmasının 
işletilmesi suretiyle de kâğıt para mktarının 
da nasıl 200 milyondan bir milyara çıkarıldığı
nı biliyoruz. 

Arkadaşlar: 
Bütçenin millî gelire nispetinde aramızdaki 

farka gelince: 
Biz, bundan evvelki konuşmamızda âmme 

mükellefiyetleri yekûnunun ağırlığını belirtmek 
için bâzı izahlara girişmiştik. Bu maksatla Dev
let, Özel idareler, belediyeler ve köy bütçeleri 
yekûnlarına Tekel İdaresinin bütçelerde gö-
rülmiyen 40 milyon liralık masrafını da ilâve 
ederek, sadece rakama vurulabilen âmme mü
kellefiyetleri yekûnunun millî gelire göre yüz
de 23 e yükselmekte olduğunu söylemiştik. 

Yine âmme mükellefiyetlerinin ağırlığına 
işaret etmiş.olmak için İktisadi Devlet Teşek
külleri ile bu camiaya dâhil bulunmıyan katma 
bütçeli ve iktisadi mahiyette .Devlet teşebbüs 
ve müesseselerinin himayesi maksadiyle veya 
bunlar için temin olunan inhisar ve imtiyazlar 
yüzünden iktisadi bünyemize yükletilen külfet
lerin de bilinmemezlikten gelinemiyeceğini be
lirtmiştik, 

Buna mukabil Maliye Bakanı, yalnız vergiler 
yekûnunu toplamak suretiyle millî gelire göre 
nispetin % 17,7 olduğunu öne sürüyor. Bu su
retle yıl içinde borçlanma yoliyle elde edilen 
200 milyona yakın bir yekûnla Tekel İdaresinin 
40 milyona yakın masrafını dahi hesaba katma
mış bulunuyor. İşte aramızdaki fark bundan 

doğmaktadır. 
Şu kadarını söyliyelim ki Maliye Bakanımı

zın % 17,7 nispetini kabul etmiş olmasını açık
lığa doğru mühim bir terakki saymaktayız. Çün
kü bildiğiniz gibi daha geçen yıl bütçe müzake
releri münasebetiyle Maliye Bakanı bu nispetin 
yüzde on iki ilâ on üç olduğunu yine bu kürsü
den söylemişti. 

Bu iki ifade arasındaki farkı samimiyetle ne 
dereceye kadar telif etmek mümkündür; yük
sek takdirinize bırakırız. 

Millî Gelir mevzuuna ilerde avdet etmek 
üzere şimdi geçen yüki Devlet borçları hesabın
daki ihtilâfa geçiyoruz. 

Derhal söyliyelim ki şayet, sayın Maliye Ba
kanının cevabında bir tariz veya tevil yolu ile 
ele alınmış olmasaydı bu meseleye temas etmek 
mecburiyetini duymıyacaktık. 

Mesele, artık açığa vurulmuş olduğu gibi, 
geçen yıl Yüksek Meclise sunulmuş olan borç
lar raporunda Devlet borçları yekûnunun 370 
milyon lira eksik gösterilmiş olmasından çık
maktadır. Geçen yüki raporda bildirilen borç
lar yekûnu ile bu yüki yekûn arasında 400 mil
yon lira civarında bir fark görüldü. Bir yü 
içinde borç yekûnunun bu ölçüde artmış oldu
ğunu söyliyebilmek için, geçen yıl verilen ra
kamın yanlış olduğunu kabul etmekten başka 
çare yoktu. Bu sebepledir ki sayın Bakan, san
ki bir yıl içinde 400 milyon lira borç yapıldığı
nı biz iddia etmişiz gibi, bizi bu noktada hata
lı göstermeye çalışıyor ve diyor ki : «geçen yıl 
20 . 10 . 1947 tarihindeki borçlar bir milyar sekiz 
yüz bir milyon lira idi. Bu miktar geçen sene
deki raporda bir milyar altı yüz küsur milyon 
lira olarak çıkmış arkadaşlarım kabul ederi er
ki, maliyenin böyle bir rakamı saklamakta ne 
menfaati ne de ihtiyacı vardır. Bu itibarla borç
lar yekûnunda geçen yıl ile bu yıl arasında dört 
yüz küsur milyon lira artma yoktur.» 

Arkadaşlar bu ne biçim bir rapor ve nasl 
hesaptır ki tetkikmıza arzolunan böyle mühim 
bir mevzuda 170 milyon lira gibi ehemmiyetli 
bir yekûn fark ve hatası ihtiva ediyor? Maliye
nin böyle bir rakamı saklamakta menfaati ve
ya ihtiyacı bahis mevzuu olmıyabilir; ancak, 
Devlet borçları gibi bir mevzuda Meclise haki
ki hesabın verilmemiş olmasındaki kabahat de 
elbette bize ait değildir. Bakan arkadaşımız ra
porda eksik gösterilmiş olsa dahi ne zarar; bun
lar Merkez Bankası portföyünde yazılıdır; de
mek istiyor. O halde hizmet edip borçlar için ra
por tanzim etmeye ne lüzum vardı? 

Fakat Bütçe Komisyonu ve Meclis Devlet 
borçlarını şu hesaptan bu hesaptan Merkez Ban
kası portföylerinden bulup çıkarmak değil; 
kendisine sunulan raporlardan tetkik etmek 
mevkindedir. Belliki Meclis, geçen yü borçlar 
yekûnu hakkında sıhhatli bir malûmat edine-
geçen yüki bütçe nutkunda dalgalı borçların 
memiştir. Hatırlıyoruz ki Maliye Bakanının 
azaltıldığı övünülerek belirtiliyordu; 

Şu hale göre raporda dalgalı borçlar yekûnu
nun 170 milyon lira noksan gösterilmiş olmasını 
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maksatlı bir hareket olarak mı kabul edelim 1 

Muhterem arkadaşlar, 
Şimdi bütçe ve malî politika üzerinde hükü

met görüşü ile bizim görüşlerimiz arasındaki asıl 
farkın izahına geliyoruz. 

Sayın Maliye Bakanı, uzun cevabında,. yeni 
kabine kurulduktan sonra bütçede değişiklikler 
yapabilmek için vaktin darlığından ve üçüncü 
muvakkat bir bütçenin mahzurlarmdan bahis 
açarak kısa bir zaman içinde son vergi tasarıla
rını geri alarak ancak 80 milyon liralık bir mu
vazene tertibine muvaffak olabildiklerini, ve fa
kat hakiki muvazeneyi temin edemeyip bütçeyi 
120 milyon lira açıkla bağlamaya mecbur kaldık
larını-anlatıyor; ve Meclisten çıkarçıkmaz bütçe
nin hükümetçe esaslı bir revizyona tâbi tutulaca
ğını ve zamana muhtaç olsa dahi bütçede hakiki 
muvazeneyi temin edeceklerini ifade ediyor. 

Takdir edersiniz ki burada mühim olan hakiki 
muvazenenin ne suretle temin olunacağı keyfiye
tidir. Bakan arkadaşımız malî müşkülâtımızı ka
bul etmekle beraber ihtiyaçların çok olduğunu da 
tevellüt ediyor ve « bütçenin tevazün bakımından 
asıl hastalık gelir zaviyesinden tevlit etmektedir» 
neticesine varıyor; ve bu görüşü desteklemek 
için de, vergilerin ve devlet borçlarının millî ge
lire nazaran ağır olmadığını binaenaleyh vergi
lerimizin inkişaf kabiliyetini muhafaza etmekle 
beraber iç istikraz imkânlarının da tıkanmamış 
olduğunu izaha çalışıyor. 

Bu izahattan, hükümetin, bütçe muvazenesini 
temin için masraflarda kısıntı yapmak değil; ver
gileri artırmak yoluna gideceği açıkça anlaşılmak
tadır. Hattâ ihtiyaçların çokluğu ileri sürüldü
ğüne göre, hükümet, yeni masraflara da gidecek 
gibi görünüyor. Bu suretle büsbütün kabaracak 
bütçe masraf yekûnunu karşüamak için yeniden 
yeniye vergiler ihdas olunacak veya vergi nispet
leri artırılacak, yahut da yeniden borçlanma im
kânları aranacaktır; demek oluyor. 

Görülüyoki şimdiye kadar iktisadi ve malî 
imkânlar göz önünde tutulmadan masrafların 
ve vergilerin mütemadiyen artırılması istikame
tinde kendisini gösteren zihniyet ve politikada 
hâlâ bir değişiklik yoktur. Esasen 1949 Bütçe
sinin karakter itibariyle şekil ıslâhatının dışın
da, eski bütçelerden hiçbir farkı olmadığını ev
velce ifade etmişdik. Şu hale nazaran memleketi 
içinde çırpındığı malî ve iktisadi zorluklara dü-
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süren eski yolda yine devam olunacağı anlaşılı
yor. 

Arkadaşlar, 
Şimdi böyle bir politika ve zihniyeti izah için 

Maliye Bakanı tarafından ileri sürülen fikir ve 
mütalâaları birer birer ele alalım : 

Devlet masrafları ve devlet bütçeleri milli. 
gelire ve iktisadi takatımıza göre ağınındır değil
imdir ! 

Maliye Bakanına göre Devlet masrafları ve 
âmme mükellefiyetleri ağır değildir. Sayın Ba
kan Millî gelire nazaran vergilerin nispeti hak
kında muhtelif memleketlerden misaller getiri
yor. Bu nispetlerin İsviçre'de % 17, İsveç'te 
% 17,7, İtalya'da % 25, Belçika'da % 31, Holân-
da'da % 31,3, İngiltere'de % 4'5 olduğunu söy
lüyor. 

Arkadaşlar, yükün ağırlığı onu taşıyan bün
yeye göre değişir. 

Bilhassa İngiltere'nin, Holânda ve Belçika'nın 
durumlarını istisnai olarak mütalâa etmek icabeder. 
Meselâ İngiltere'de bu nispetin ne olduğunu mü
nakaşa etmeyi bir tarafa bırakarak, sadece bu 
memleketin muayyen bir devre için muayyen bir 
kalkınma plânı tatbik etmekte olduğunu göz önün
de tutmamız lâzımdır. Bu plânın hedefi, uzun 
ve son derece yıpratıcı bir harb sonunda bozul
muş olan memleket iktisadiyatını düzenlemek 
ve cihazlandırmak, bu yoldan istihsali artırmak 
ve dış tediye muvazenelerini aktif hale getir
mektir. Bu maksatlar için, İngiliz vatandaşları, 
hududu belli bir devre için bizimle asla kıyaslana-
mıyacak olan asgari geçim seviyesi mahfuz kal
mak şartiyle birtakım mahrumiyetlere mâruz bı
rakılmıştır. Bu sayededir ki, İngiltere, kısa bir 
zaman için harbin bütün tahriplerini hemen he
men tamire muvaffak olmuş, istihsalini ve ihra-
hatını harbden evvelki seviyelerine nazaıran bile 
çok artırmıştır. 

Bizim müstehlik ve müsrif bütçelerimizle 
böyle bir kalkınma plânına dstinadeden ve mem-
ket takatini aşmıyan bir malî ve iktisadi poli
tikanın kıyaslanması mümkün değildir. 

Arkadaşlar; millî gelirle âmme masrafları
nı karşılaştırmak bir meseleye girilince memle
ketimizin takati hakkında birkaç söz söylemek 
yerinde olur. Bu mevzuda ilk göze çarpan ha
kikat şudur: Millî glirin, üç milyar dört yüz 
elli milyon lirası nüfusumuzun on dört milyo
nu aşan muazzam bir kütlesine isabet ediyor. 
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Bu nüfus başına yılda vasati 234 lira demektir; 
ve vergilerden önceki gelirlerdir. Demek olu
yor ki, millî gelirden nüfusumuzun on dört mil
yonu aşkın muazzam bir çoğunluğa günde nüfus 
başına ortalama yetmiş kuruş dahi isabet et
memektedir. Bugünkü fiyatlar ve hayat paha
lılığı karşısında bunun ne demek olduğunu tak
dir edersiniz. 

Biliyorsunuz ki, geniş Anadolu yaylalarında 
köylerde ve kasabalarda yaşıyan nüfusumuzun 
en büyük kısmı topraktan ve hayvandan aldık
ları ile geçinirler. Pazarla münasebetleri ta
savvur edilemiyecek kadar az olur. Pazara 
çok az şey verirler; pazardan çok az şey alırlar. 
Bu itibarla nüfusumuzun büyük bir kısmı ikti
sadi bünyemizde tesiri hemen gayrimahsüs de
necek bir yaşama seviyesi içindedir. 

Bu geniş kütle içinde bulunanlar günde bir 
çanak buğdaylarından bir avucunu satabiliyor-
larsa, pazara birkaç hayvan, yumurta biraz yağ 
götürebiliyorlarsa yalınayak ve çıplak kalma
mak için en basit ve esasında kifayetsiz gıdala
rından kesiyorlar; demektir. Evvelâ memleke
tin senede istihlâk etmekte olduğu şeker 100 
bin tondur. Bundan nüfus başına ortalama- beş 
kilo düşer. 

Oldukça refahlı bir kısım vatandaşların is
tihlâki bu beş kilonun çok üstünde olduğuna gö
re asıl büyük kitlenin payına, ayda iki, üç yüz 
gram isabet eder. Şayet vatandaşların her birine 
yılda bir, iki kilo incir yemek müyesser olsaydı. 
îhraç edecek bir tek kilo incirimiz kalmazdı. Ve 
nihayet bütün vatandaşlar için şöyle böyle bir 
geçim seviyesi temini bahis mevzuu olsa idi bir
kaç madde müstesna Türkiye 'nin, istihsallerinden 
bir ton bile ihracat yapılamazdı. 

Arkadaşlar. 
Devlet borçları ağır mıdır?. Değil midir?. 
Maliye Bakanı arkadaşımız; «borçlarımız de

nildiği şekilde ezici ve. müstakbel nesle nefes al-
dırmıyacak şekilde ağır değildir, bir az evvel bey
nelmilel bankanın mümessili ile konuştum. Bizim 
borç vaziyetimiz hakkında söylediklerini ifadede 
fayda vardır. Diğer memleketlere nazaran borç
larımızın hafif olduğu mütalâasında bulunmuş
tu?. 

Borçlarımızın bugünden müstakbel nesile ne
fes aldırmıyacak bir ağırlığa vardığını iddia et
mekte belki isabet yoktur. Ancak borçlar bugün-
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kü seviyede durdurulmuş değildir. Diğer taraftan 
iktisadi bünyemizde gelişme eserlerine rastlanmak 
şöyle dursun, aksine olarak sıkıntılarımızın ve 
zorlukların artacağına dair belirtiler de çıktı, 
Hal böyle iken borçların süratle artmakta devam 
etmesini elbet endişe ile görmek icabeder. 

Devlet borçları için bütçemize daha bugünden 
yılda iki yüz milyona yakın bir para ayrılmak
tadır. Bir buçuk milyara yaklaşan Devlet Bütçe
sinde müstehlik masraflardan gayri müsmir işle
re bu miktarda para ayıramamakta olduğumuzu 
düşünmek altında bulunduğumuz borç yükünün 
ağırlığını ölçmeye kâfidir sanırız. 

Borçlarımızın ağır olup olmaması Millî gelir
le bir nispet veya başka memleketlerin nispetle
riyim bile kıyaslama meselesi değildir. Bu sebep
le dost bir ecnebi maliyecinin ifadesini bir hami
yet olarak kullanmak hatalı olur. Memleketin 
içinde bulunduğu şartların olduğu gibi kavran-
masiyledir ki, Devlet borçlarının ağır olup olma
dığı hakkında isabetli bir hükme varmak mümkün 
olabilir. * 

Arkadaşlar: 
îçinide bulunduğumuz şartlara göre vergile

rin arttırılması mümkün müdür?. Değil midir?. 
Saym Bakan diyorki : «Geçen sene Bütçe Ko

misyonunda en son noktasına kadar zorladık ka
naatinde idik. Bu yıl fiilen aldığımız neticede 102 
milyonluk bir fark vardır. Demekki varidatımı
zın vergi sistemimizin elestikiyeti olmamasına rağ
men, inkişaf kabiliyeti olduğunu kayıt etmek lâ
zımdır. 

Vergilerimizin, inkişaf kabiliyeti olduğuna da
ir delil olarak geçen yıl görülen fazlalık ileri sü
rülmekte olduğuna göre bu fazlalığın nerelerden 
gesldiğiaıe kısaca bir göz atalım. Geçen yılki artı
şın 15 milyonu şekere, 6,5 milyonu rakı ve çaya 
yapılan zamlardan, 7,5 milyon lirası da gümüş pa
ralardaki gümüş nispetinin düşürülmesinden 
hâsıl olmuştur. 25 milyon lira ise. Tekel İdaresi 
borçları arttığı halde varidat fazlası varmış gi
bi gösterilmek suretiyle elde edilmiştir. 

Gümrük ve Muamele vergilerindeki 24 mil
yon liralık artışa gelince, dış ticaret muvazene
miz geçen sene 219 küsur milyon lira bir açık 
vermiştir. Bu açığın önümüzdeki yıllarda de
vam edemiyeceği pek tabiîdir ve bu sebeple it-
ıhalâtm da kendiliğinden azaldığı şüphesizdir. 
Geçen yılın her bakımdan çok müsait bir istih-

I 'sal senesi olduğunu da buna ilâve edecek olur-
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saik varidatımızda inkişaf kabiliyeti olduğunu 
söylemeye imkân kalır mı? 

Bu münasebetle kayıt etmeliyiz ki, vergile
rin ve mükellefiyetlerin dağılışında, evvelce de 
(belirttiğimiz gibi, adaletsizlik vardır. Gelir ve 
'kazançlarına nispetle az vergi veren vatandaş
ları Ibulup bunların vermeleri iceheden vergiyi 
'kendilerinden almak ve (bunu temin edecek bir 
sistemi kurmak ica'beder. Ancak, yine evvelce 
Ibelirttiğimiz gibi, hu fazla geliri adaletsiz olan 
vergilerin kaldırılmasına ve zararlı nispetlerin 
indirilmesine tahsis etmek lâzımdır. 

Vergiler zorlanarak mütemadiyen artırıla
maz. Zorlamalar, (bir hadden sonra, aksine ola
rak istihsali 'darbeler, iş hacmini daraltır ve 
matrahları kurutur. 

Az evvel tasVir ettiğimiz iktisadi bir bünye 
içinde, vatandaşlarının muazzam (bir çoğunluğu 
asgari geçim standardında yaşıyan bir memle
kette külfetler yekûnu bugün olduğu gibi yük
sek /bir nispet gösterirse vergilerin artık zorla-
namıyacağı hakikati derhal kabul olunmak 
ica'beder. 

Arkadaşlar, 
İç istikraz imkânları kapanmış mıdır? De

ğil midir? 
Bu bahiste Bakan arkadaşımızın şöyle bir cevap 

(mütalâasına rastlıyoruz : «Filhakika ortada bir 
mesele vardır. 1944 - 1945 senelerinde istikraz
larımızın kapandığı zamanlar olmuştur; fakat 
o zaman harlı vardı. Memleketin iş sahası harfe 
sebelbiyle daralmıştı. Bunun için Devlet tahvil
lerine rağibet çok olmuştur.» 

Sadece Ibu mütalâada dahi, iç istikraz im
kânlarının çok daralmış olduğunu kabul etmek 
ımânasmı taşır. Halbuki Sayın Bakan, biraz aşa
ğıda da geçen yıl çıkarılan 100 milyon liralık 
istikrazın yalnız 25 milyonunun eşhas ve ku
rumlar tarafından alındığını ilâve etmiş bulu
nuyor. Geçen yıl son iki emisyonda birdenbire 
tenezzül ı'başgÖstermesini ehemmiyetle raporuna 
kaydeden bakanın, şimdi iç istikraz imkânları
nın devam edeceğine dair nasıl nikbinlik göste
rebildiğini anlamak müşküldür. Tenezzül bil
hassa son zamanlarda v<e birdenlbire başgöster-
diğine ve Ibir yıl içinde yalnız 26 milyonluk 
tahvil satılabildiğine göre hu tenezzülün devam 
etmiyeceği ve önümüzdeki yıl 40 milyon liralık 
tahvil satılabileceği nasıl tahmin alunabilir ? 

Kaldı ki, Hükümet bu yıl yalnız 40 milyon 

lira değil; 120 milyon liralık iç istikraz temin 
etmek mecburiyetindedir. Bunun 80 milyon li
rasını emekliler sandığından alacaktır. Geçen 
yıl amortisman sandığından bu yıl emekliler 
Sandığından bu nereye varır; iç istikraz imkânla
rının mevcudiyeti bunlarla ispat olunabilir mi? 

Muhterem arkadaşlarım; 
Hükümetin cevaplarım bu cevaplara karşı 

mütalâalarımızı kısaca arzetmiş bulunuyoruz. 
Görülüyor ki, Hükümet adına ileri sürülen gö

rüş ve tahminlerin aksine olarak âmme mükellefi
yetleri yekûnu bugünkü takatimize göre ağırdır; 
Devlet borçları endişe verecek bir süratle artmak
tadır, şimdilik varidatın inkişaf kabiliyeti de kal
mamıştır. O halde vergileri artırmak suretiyle 
bütçe muvazenesine gitmek isabetli bir karar ve 
hareket sayılamaz. 

Hal böyle olunca Hükümeti böyle bir karar ve 
harekete sevkeden sebep nedir? 

Maliye Bakanı arkadaşımız «Malî verimin ay
nı zamanda iktisadi inkişafla sağlanacağını naza
ra almaksızın bütçe muvazenesi temin edeceğiz 
demedik» diyor. 

Bununla iktisadi vaziyeti inkişaf ettirecekleri
ni ümit ettikleri anlaşılıyor. Halbuki iktisadi va
ziyetin inkişaf ettirilmesi, hele içinde bulundu
ğumuz şartlar muvacehesinde, tedbirler ne olursa 
olsun, yine de bir zaman meselesidir. Müstak
bel ve mutasavver bir iktisadi inkişafın bu yıl 
bütçesinin açığı kapamaya ne faydası olabilir? Bu 
vaziyet karşısında varidatı artıracağız diye vatan
daşa yeni külfetler yüklenirse şimdiye kadar ol
duğu gibi iktisadi gelişme ümidini bizzat bu ha
reketleriyle kendileri yok etmiş olurlar. 

Yok eğer iktisadi gelişmenin mevcudiyetini 
kabul ediyorlarsa bunu bütçe müzakereleri esna
sında ispat etmeleri icabederdi. Bu mevzuda an
cak yalnız Maliye Bakanının şu sözlerine rastlı
yoruz : «Malî bozukluk yoktur, bunu ispat için 
her ay Hazine muamelelerinin neşrine karar ver
dik. Malî bozukluğa inanmış olan bir insan or
taya bunları koymaz.» 

Biz Maliyenin tahsisat veya aylıkları veremi-
yecek hale geldiğini iddia etmedik; sadece gidişin 
kötüye doğru olduğunu ifade etmek istedik. 

Arkadaşlar, 
Filhakika iktisadi durumumuz iyi değildir. 
Alelûmum zürrai istihsalimiz, hava şartla

rının müsait oluş olmamasının doğurduğu 
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farkların ötesinde, on beş senedir hiçbir artış I 
göstermemiştir. Hayvan servetimizde de hiç
bir artış yoktur. İhracatımız İkinci Cihan Har
bine tekaddüm eden yıllarda, hep bir milyon 
tonun çok üstünde seyir etmiş olmasına rağ
men ve meselâ 1934 de, yani onbeş sene evvel 
bir milyon altı yüz bin tonu geçmiş iken, 1948 
yılı ihracatımız yekûnunda 1947 yılma tıazaran 
bile düşüklük kayıt olunmuş ve 880 ton rad
desinde kalmıştır. Dış ticaret muvazenemiz ise 
iki yıldan beri açık vermektedir. 1948 yılının 
açığı 219 milyon lira gibi mühim bir yekûna 
varıyor. Elimizde bir hesap mevcut olmaması-

_ na rağmen tediye muvazenemizin de aleyhin
de olduğunda şüphe yoktur. Altın ve döviz 
miktarlarmdaki çok ehemmiyetli ve süratle 
eksilmeler ve dış ticaret muvazenesinin hali, 
bunun delilidir. 

Boğazımızdan art ırarak' hattâ yarı gıdasız 
kalmak pahasına yaptığımız ihracatı, şimdi ar
tık ithalât maddeleri fiyatlarını çok yükselten 
takas ve kiliring sistemleri içinde devam etti
rebiliyoruz. Bu da ekonomimizin cihazlandırıl-
masını güçleştirmekte, müstehlikin yekûnu bir 
kat daha ağırlaştırmakta ve memlekette hayat 
pahalılığını kamçılamaktadır. 

Umumiyetle fiyatlarda aydan aya artışlar 
olmaktadır. Geçen yıldan bu yıla yüzde ondan 
fazla bir artış görülüyor. 

Beri tarafta devlet sanayiinin tam randı
manla ve tüccari zihniyetle çalışmasına engel 
olan şartlar, sanayi mamulleri maliyetlerini 
yüksek tutmakta devam ediyor. 

Arkadaşlar, 
Memleketimiz gibi dünyanın gayet mühim 

bir parçasında, âlemin dev adımlariyle ilerle
mekte olduğu bir devirde uzun yıllar yerinde 
saymak, bir çöküntü içinde bulunmayı ifade 
eder. Çünkü ilerlemek veya gerilemek mef
humları nispidir; ve içinde yaşanılan devre ve 
âlemin gidişine göre ölçülür. 

İşte memleketimizin bugün arzetmekte ol
duğu bu manzaraya başlıca sebep, defalarla 
söylediğimiz gibi, takip edilegelen malî ve ik
tisadi politikanın bir neticesi olarak ortadadır. 

Arkadaşlar, 
Bütçede tasarruf yapmak suretiyle hakiki 

muvazeneyi temin etmek lâzımdır, mütalâası 
karşısında, ihtiyaçlarımızın çok geniş olduğu 
ileri sürülüyor. | 
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İhtiyaçlarımızın, çok geniş olduğunda şüp

he yoktur. Bunların milyarlar ve milyarlar is-
tediğide doğrudur. Ancak bu milyarların elde 
edilmesi yolu vergileri arttırarak istihsali bir 
kat daha baskı ve tahdide uğratmak olamaz. 
Unutmamalıdır ki muayyen bir hat ve nispet
ten sonra matrahların zorlanması ile elde edi
lecek paraların iktisadi bünye üzerindeki za
rarlı, inikasları bu paraların ifade ettiği ye
kûnların kat, kat üstünde olur. 

Sonsuz ihtiyaçların yalnız bir ucundan 
karşılayabilmek için iktisadi bünyeyi bir kat 
daha hırpalıyacak vergi artırma yoluna gitmek 
yerine biz, bir müddet için, malî politikanın 
masraflardan kısmak esasına dayanması lüzu
muna kani bulunuyoruz. Bu suretle ferahlıya-
cak ve dinlenecek olan iktisadi bünyenin, kısa 
bir zamanda gireceği yeni ve inkişaf devri, 
Devlet gelirlerini artırmakta gecikmiyecektir. 

Esasen, iyi kullanıldığı takdirde, dış yardım
larla girişilmiş olan iktisadi cihazlanma hare
ketinden doğacak iyi neticelerin yakın yıllar
da alınmaya başlıyacağı da ümit olunabilir. 

Şimdilik âcil mesele, iktisadi ve malî muva
zenenin büsbütün bozulmasının önüne geçmek
ten ibarettir. Bu da masrafları artırmak vergi 
kaynaklarını zorlamakla değil, sıkı bir tasarruf 
sayesinde bütçe açığını kapamakla mümkün 
olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar: 
Bir bütçe ile kabul olunacak masrafların, 

tatbikatta mutlaka harcanması icabetmez. Yıl 
içinde Hükümete hâkim olan zihniyete göre 
kabul olunan tahsisattan tasarruf da mümkün
dür. Masrafları yükselterek ek ödenek iste
mek yoluna gitmekte mümkündür. 

Bütün bu izahlarımızla ' varmak istediğimiz 
netice, iç siyaset bakımından iktidardan müşa
hede etmeye başladığımız anlayış zihniyetinin, 
iktisadi ve malî meselelerimizin ele almışında da 
tecelli etmesini görmekten ibarettir. 

VEDAT DİCLELİ (Diyarbakır) — Sayın 
arkadaşlarım; bütçe görüşmeleri sona ererken 
umumi intihalarımı kısaca arzetmek isterim: 

İnce tetkikinizden geçmiş bulunan bu bütçe 
bundan evvelki Hükümet tarafından hazırlan
mış, Hükümet değişmesi ile Günaltay Kabinesine 
intikal etmiştir. Hazırlanmış ve son şeklini al
mış bulunan bütçeye yeni Hükümet tesahup efc-
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mis ve üzerinde zamanın darlığına rağmen kü-
çümsenmiyecek tadiller yapmıştır. 

Bütçenin tam bir revizyona tâbi tutulmuş ol
duğu iddia edilemez. Fakat Hükümet, tendi 
Partisinin temayüllerini göz önünde tutarak Hazi
neye 80 milyonluk gelir sağlıyan Lüks, Yol ve Ka
zanç vergilerinden vazgeçmiştir, İşin güzel ta
rafı, bu eksilen gelir karşısında Hükümet, iç is
tikrazlarla kapatılması düşünülen açığı artırmak 
cihetine gitmemiş olmasındadır. Bunun ne mik
tarı tasarruf, ne kadarı yeni tertip ve kısıntı
dır? Bu nokta üzerinde muhaliflerimiz uzun uzun 
işlediler; benim bildiğim, bu henüz iş başına geç
miş Hükümetin bir başarısıdır. 

Geçen yıla nazaran bu bütçenin mütekâmil 
cephesinden bir1 tanesi de Millî Savunma ve diğer 
âmme hizmetleri için gereken bütün ödeneğin 
toptan konulmuş olmasıdır. Geçen yıl güzel 
ümitlerle dünya durumunda salah beklemiştik. 
Hükümet bu yıl daha realist davranarak yurt 
müdafaasının tekmil ihtiyaçlarını defaten hesaba 
katmış bulunmaktadır. Bu itibarla artık muha
lif arkadaşlarımızın meşhur tabiriyle samimiyet
sizlik kalmamıştır. 

Bütçenin tanziminde bizi ferahlandıran ted
birlerden biri de bütçenin tertip ve tanziminde 
vuzuha doğru atılan adımlardır. Maddelere bö
lünmüş, bölümler fazlalaşmış, bütçeye bağlı 
cetvellerin ıslahı cihetine gidilmiş, bir kelime ile 
teşriî murakabe kolaylaştırılmıştır. 

Bu gelişme hızı ile gelecek yıl Bütçe Kanunu 
tasarısının millî gelir hesapları, döviz bütçeleri, 
mahallî vergi mükellefiyetlerinin listesi ile mü
tekâmil bir çehre alacağını ummaktayım. 

Bu bütçenin tatbik yılında, yani önümüzdeki 
şu aylarda Hükümetten büyük işler beklemek
teyiz : Ekonomik alanda halletmek zorunda bu
lunduğumuz meselelerimiz vardır. Bundan baş
ka Devlet teşkilâtına cesaretle yanaşmak ve zaru
ri ıslahat tedbirlerini almak lâzımdır. Bu refor
ma girişilirken kemiyet ve keyfiyet bakımından 
gerçek bir değer taşıyan Cumhuriyet neslinden, 
onların mesuliyet mevkilerine getirilmesi sure
tiyle, geniş ölçüde faydalanılacağına eminim. 

Bu yıl bütçe görüşmelerinin en cazip tarafını 
muhalefet ve muvafakat saflarından yapılan ten-
kidlerde aradım; kendi Partim hesabına netice
den memnunum. Muhalif partilere mensup ar
kadaşların tenkidleri yanında Cumhuriyet Halk 
Partisine mensup milletvekillerinin yapıcı ve is-
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tifadeli tenkidleri Hükümet için bîr ilham kayna
ğı olmuştur. 

Tenkidi, bir hücum silâhı olarak, muhalefe
tin inhisarında görenlerden değilim. Muhalefet 
tenkidi, memnuniyetsizliğini ifade etmek için 
yapar. İktidar Partisi mensubu ise, programı
nın tahakkukunu emanet ettiği Hükümete doğ
ru yolu göstermek endişesi ile tenkidde bulunur. 

Muhalefet hâdiseleri bir zaviyeden görmek ve 
aynı zaviyeden göstermek zorundadır. Eski ingi
liz Muhalif Parti Lideri Randolf Churchıl 
«Muhalefetin vazifesi muhalefettir.» demiş. 

Parlâmanter hayatı kökleşmiş ve demokratik 
sistemi teessüs etmiş memleketlerde belki muhale
fet bu kadarla iktifa edebilir. Fakat çok partili 
demokrasi hayatının kapısından henüz girmiş 
olan bir memlekette parlâmanter sistemin yerleş
mesi ve efkârı umumiyenin terbiyesi bakımından 
muhalefete başka vazifeler de terettüp etmektedir. 

Üç yıldır dinliyorum; tenkid ediyorlar, be
ğenmiyorlar; fakat yol göstermek şöyle dursun, 
kendi tasavvurları hakkında dahi sarih bir fikir 
ileri süremiyorlar. Devletçilik şöyle, iktisadi me
seleler böyle. Fakat ne yapmalı ki, işler düzel
sin? Bu hususta yapıcı bir telkinde bulunmuyor
lar. Formülleri nelerdir? Bunların açıklanma
sında, yalnız tenkid ettikleri işlerin düzelmesi ve
ya memleketin daha müreffeh bir yola girmesi 
bakımından değil, bizzat kendi parti menfaatleri 
bakımından fayda vardır, kanaatindeyim. Zira 
millet ve bilhassa münevverler, muhalefetin iş 
başına geldiği gün ne gibi başarılar elde ede
ceğinin teminatını bugünden görmek istiyor
lar. İtiraf edelim ki bu intizar netice 'verme
miştir. 

Memleket dâvalarında müspet fikirlerle 
tenkitlerini değerlendiremiyen muhalefet kar
şısında, yapıcı ve yol gösterici tenkidlerde bu
lunmak vazifesi, bu defa da İktidar Partisi 
mensuplarına düşmüştür. 

Yurdu refah ve selâmete götürecek yolun 
güzergâhını teşkil eden Parti programımızı 
acaba Hükümetimiz titizlikle tatbik ediyor 
mu İcraatta aksaklık var mı1? Bâzı irşat ve tel
kinlere ihtiyacı yok mudur? İşte biz bu bakım
dan kendimizi tenkid. yapmakla da görevli ad
dettik ve kendi Hükümetimize telkinlerde bu
lunduk. 

Adnan Menderes arkadaşımız bu bütçenin 
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de geçen seneki bütçenin aynı olduğunu ifade 
ettiler. Eğer kendileri bütçelerimizde hiçbir 
fark olmadığını ifade buyuruyorlarsa ben de 
kendilerine tenkidlerinde hep aynı kaldıklarını 
ifade etmek isterim. Halbuki sayın arkadaşım 
Maliye Bakanı Bütçe nutkunu irat ederken 
önümüzdeki bütçe tetkiklerinin yeni bir zihni
yetle yapılacağını huzurumuzda ifade etmiş 
bulunmaktadır. 

Bütçelerin tetkikmda eski senelere kadar 
gitmek lâzımdır buyurdular. Halbuki,, bir ay 
gibi kısa bir hazırlık sonunda bile yeni bütçe
nin bünyesinde elde edilen yenilik ve değişik
likleri müşahade etmek mümkündür. 

Bütçede teknik mânasiyle samimiyetsizlik 
varmış. Biraz önceki izahatımda bu yıl Millî 
Savunma ihtiyaçlarının defaten karşılanmasiy-
le artık bütçede samimiyetsizliğin bahis konu
su dahi olamıyacağmı belirtmiştim. 

Sayın Menderes vergilerin millî gelire nis
petini yaparken bâzı rakamlar veriyor. Bilhas
sa Tekel'in 40 milyon masrafının da hesaba ka
tılmasını da ileri sürüoyr. Bu ilâvelere pek nü
fuz edemedim; belki ince bir tarafı vardır. Fa
kat her katma bütçenin • kendine göre bir büt
çe hesabı olduğuna göre münhasıran tekelden 
bahsetmesinin mânasını anlıyamadım. Vergile
rimizin millî gelire olan nispetine gelince : İs
mail Rüştü arkadaşımın millî gelirin % 13 ve
ya 17 si nispetinde olduğunu söylemesi niha
yet eski bir tahmine dayanmaktadır, Sayın 
Adnan Menderes bu tezadı nereden çıkarıyor 
ve sarahate ulaşmaya çalışmayı neden samimi
yetsizlikle itham ediyor? 

Bütçenin ilk heyeti umumiye görüşmesinde 
de arzettiğim gibi bizde bir millî gelir hesabı 
yoktur. Riyazi bir katiyetle ifade edilmiyen bu 
mevzuda arkadaşımızın katî neticeden bahset
mesine imkân göremiyorum. 

Zira bir şeyin esası katiyetle doğru olma
dan nispetler bizi daima hataya götürebilir. 
Sayın Maliye Bakanımızın izahları 1944 hesap
larının tahmini imkânları üzerine vaz'edilmiş 
neticelerden ibarettir. 

Malî politikada sayın Adnan Menderes' gö
rüş ayrılıklarını arzederken 120 milyonluk açı
ğı tenkid ediyor ve bunun kapatılması imkân
sızlıklarını ileri sürüyor ve Maliye Bakanının 
nutkunun bir kısmını alarak masraflarda ta
sarruf üzerinde durmamış gibi, daha ziyade 
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| vergilerin artmasında bütçe muvazenesini ara

dığını Maliye Bakanına tahmil ediyor. Halbuki 
| Maliye Bakanı, her şeyden önce vergi sistemi

mizin âdil olmadığını ve esaslı bir gelir refor
munun yapılmasına muhtaç olduğumuzu izah 
ederken aynı zamanda, bununla kalmıyarak 
bir taraftan da tasarruf zihniyetine de temas 
etmeyi ihmal etmemiştir.. Nedense Adanan Men
deres bu cihete dokunmuyor. Maliye Bakanının 
beyanatını aynen okuyorum: 

«Diğer taraftan ve derhal üzerine eğilmek 
icap eden meseleler olarak Devlet hizmetlerini 
zamanın şartlarına göre bir revizyona tâbi tuV 

I mak, kıymetler arasında ehemmi. mühimme ter
cih etmek ve nihayet âmme hizmeti görmek me
suliyetini üzerine almış bulunan her vazifelinin 
en az masrafla en fazla hizmeti ifa etmesi şek
linde tarifini bulan tasarruf terbiye ve zihniye
tini kökleştirmek Hükümetimizin gelecek büt
çenin ihzarı ve şimdi tasvibinize arzedilen büt
çenin tatbikatı arasında başta gelen kaygusunu 
teşkil edecektir.;» 

Sayın Adnan Menderes nüfusun çokluğunu 
teşkil eden köylülerin acıklı durumuna (!) te
mas ederek aynen geçen sene bütçesi konuşma
sı sırasında söylemiş olduğu nutkundan bir say
fasını tekrar etmektedir. Bu mevzu üzerinde 
teknik çalışmalar ne kadar az olursa olsun po
litik çalışma bakımından elbette ehemmiyeti bü
yük olduğu için köylülerin durumunu ifade 
ederken bunlar feci şekilde tasvir edilmektedir. 
Geçen sene de Sayın Adnan Menderes aynen 
şöyle söylemiştir: 

«Mühim gördüğümüz bir nokta da nüfusu
nun yüzde doksanı bir lokma bir hırka ile ki-
fafı nefseden bir memlekette alman vergilerin 
hafif görülmesi zihniyetinin Hükümette devam 
ettiğidir;». Bu sene de tahmil edilen ağır vergi 
zihniyetinden behsediyor ve bu suretle yine mil
yonlarca ailenin yurtta çok düşük bir hayat se
viyesi içinde olduğunu tekrar ederken, gene sa
rahatle millî gelire nispetle vergilerimizin ağır-
liğini iddia ediyor. 

Sayın Adnan Menderes bu karanlık tabloyu 
çizdikten sonra bir tedbir göstermiyorlar ve bi
zi bundan mahrum ediyorlar. Bir taraftan ver
gilerin zorlanamıyacağı, diğer taraftan istikraz 

I yapılamıyacağı izah ediliyor. Bence vergiler 
I bizde ağır değil, adaletsizdir. Bâzı vatandaşlar 
I vergi sistemimizin adaletsizliğinden muztariptir. 
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Gerçekten vergilerimiz arasında adaletsiz olan
ları vardır. Fakat vergi mükellefiyeti bugün 
için ağır mıdır, değil midir? Bunun üzerinde 
katî bir neticeye varmak bendenizce derhal 
mümkün değildir. 

İstikraz bahsine gelince: Geçen yıl sadece 
26 milyon liralık tahvilin plase edildiğini söy
lediler. 

Plase edilmiş olan 100 milyon liralık istik
razın 26 milyon lirası hususi eşhas tarafından 
alman tahvillerdir. Diğer ticari şirketlerin ve 
bankaların aldıklarını buna ilâve ederek haki-

„ki, istikraz miktarını bulmak lâzımdır. 
ADNAN MENDERES (Kütahya) — Yan

lış, yanlış. 
VEDAT DÎLELÎ (Devamla) — Doğrusunu 

söylersiniz. Ben bu tenkitler üzerinde uzun uza-
dıya duracak değilim. Sayın Adanan Menderes'
in, bir haftadan beri görünmeyip hazırladığı bu 
teknik konuşma üzerinde ben ancak samimî 
kanaatlerimi şurada ifade ile iktifa edeceğim. 
Muhakkak olan bir şey varsa o da, hangi taraf
tan gelmiş olursa olsun, bütçe dolayısiyle ya
pılan tenkidlerin doğrudan doğruya Günaltay 
kabinesine müteveccih olmadığı cihetidir. Zira 
bir Hükümet ancak icraatından mesul olur. 
Yeni Hükümet ise henüz iş başına gelmiş ve an
cak ilerisi için taahhütlere girmiş bulunmakta
dır. İzahatının muhasebesini yıl sonunda göre
cek; faaliyetin bilançosunu ancak o tarihte 
tanzim edeceğiz. 

Bugün bize sadece yol göstermek ve teşvik 
etmek düşüyor. 

Yapılan tenkidleri iyi yürekle karşılamış 
ve işine azimle sarılmış olan Hükümete başarı 
lar dilemeyi bir memleket severlik icabı say
maktayım. (Şiddetli alkışlar). 

MALİYE BAKANI İSMAİL RÜŞTÜ AK
SAL (Kocaeli) — Söz istiyorum. 

(Kâfi kâfi sesleri.) 
BAŞKAN — 1949 yılı Bütçe tasarısını acık 

oyunuza arzediyorum. 
Oylarını kullanmıyan varsa lütfen kullansın

lar... Oy toplama sona ermiştir. 
Oyların sonucunu arzediyorum : Verilen oy

ların adedi (372) dir. Bunların (334) dü kabul, 
(38) i rettir. Binaenaleyh tasarı (334) oyla ka
bul «dilmiştir. (Alkışlar.) 

BAŞBAKAN ŞEMSETTİN GÜNALTAY 
(Sivas) — (Alkışlar) Sayın arkadaş'ar, aylarca 
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Bütçe Komisyonunda bir haftadan beri de ÎCa-̂  
mut ayda incelenmiş olan bütçe, şu anda tasvi
binize mazhar olarak tatbik sahasına konul
mak imkânın, bulmuştu:'. 

Bütçe Komisyonunuz, bu önemli memleket 
işini başarmak için durmadan, dinlenmeden ay
larca devam eden çok yorucu bir mesaiye sahne 
olmuştur. Kıymetli arkadaşlarıma verimli me
sailerinden dolayı Hükümetin derin şükranlarını 
sunmayı bir vazife bilirim. 

Aziz arkadaşlarım ; Hükümetiniz, zaman dar
lığı yüzünden 1949 Bütçesinde görüşünü ve 
hedefini tamamiyle belirtmek imkânını bula
mamıştır. Gelecek yıl bütçesinin, komisyon ve 
Kamutayda beliren fikirler, ileri sürülen tav
siyeler göz önüne alınarak malî takatimizin ve 
mübrenı ihtiyaçlarımızın icaplarına göre ha
zırlanması için erkenden tetkiklere başlamayı 
faydalı görmekteyim. Eğer bu bütçeyi Yüksek 
Meclise takdim etmek bizim için mukadderse çok 
sıkı bir tasarruf zihniyeti ve malî kudretimizin 
siası çerçeveni içinde tanzim edilecek olan büt
çede yurt için hayati ve zaruri olan konuları ho
şa gidecek şeylerden evvel düşünmenin ana pren
sip olacağını şimdiden belirtmek isterim. 

Arkadaşlar; demokraside iktidar idare etmek
te, muhalefet de murakabe yapmakla mükelleftir. 
Bu bakımdan Kamutaydaki muhalefet gruplarını 
iktidarın kusurlarını ariyan göz, noksanlarını 
söyliyen ağız olarak kabul -etmek icabeder. 

Bu icaba inanmış bir Başbakan olarak karşı 
partiler temsilcilerinin mütalâa ve tenkitlerini 
büyük bir dikkatle takip ettim. Faydalı fikirleri, 
haklı tenkitleri kaçırmamaya itina gösterdim. 

Fakat itiraf ederim ki, bütün dikkatime rağ
men, istediğim kadar faydalanmak imkânını bu
lamadım. Çünkü, tenkitlerden faydalanabilmek 
için memleket işlerinin, tabiî rüyet mekanizması 
için fıtretin bahşettiği ziya altında ve normal 
adese ile murakabe edilmesi icabeder. 

Olaylar, normal ziyanın değil, o ziyayı terkip 
eden şualardan birinin huzmeleri altında tetkik 
edilir veya olup bitenler haddinden ziyade kü
çülten veya büyüten adeselerle incelenirse elde 
edilen neticeleri normal görüşle kavramak imkâ
nı olamaz. 

Bundan başka umumi vaziyette hükümler de 
haddi zatında bir kıymet ifade edemezler. Her şe
ye iyi damgasını vurmak ne kadar yanlış olursa, 
herşeyi kötü görmek te o kadar hatah olur. İyi-
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lik ve kötülük nispî şeylerdir. Bu itibarla Devlet 
ve memleket uğrunda yapılmış olan faaliyetleri 
topyekûn iyi ve topyekûn kötü diye vasıflandır
mak doğru bir hüküm olamaz. Bunlar içinde ba
şarılı olanlar çok olacağı gibi, muvaffakiyeteizli-
ğc uğnyanlar da bulunabilir. Doğru yol, nispî 
hükümleri bulmıya çalışmaktır. 

Bu neticeyi elde etmek ve hakikate uygun hü
kümler verebilmek için salim usul bu faaliyetleri 
vuku buldukları zamanlardaki şartlar ve imkân
lar göz önüne alınarak karşılaştırmaktır. 

Bu metot takip edilmezse bu faaliyetler hak
kındaki tenkitler haklı olmak va&fmı kazanamaz 
ve tabiî bir kanaat de vermezler. 

Sağlam tenkit yolu böyle olmakla beraber, şu
rasını belirtmek isterim ki, Büyük Millet Mecli
sinin muvafık, muhalif bütün üyelerinin memle
keti yükseltmek, millet işlerini nizamlamak, yur
dumuzu ideal seviyeye yükseltmek yolundaki ne
cip duyguda iştirakleri bu seneki bütçe münaka
şalarına müstesna bir hususiyet vermiştir. Bunu, 
demokraside ilerleyişimizin önemli bir tekâmül, 
merhalesi olarak kabul etmemeliyiz. Zaruri tekâ
mül merhaleleri geçildikten sonra partiler ara
sındaki münakaşalar, münferit olaylar hudutla
rını aşarak prensiplere intikal edecek ve o zaman 
normal demokrasi devri başlamış olacaktır, 

Aziz arkadaşlarım; ideallerine bağlı insan-

. 1940 O : $ 
lar, ona erişmek için her şeye tahammül eder, 
her müşküle göğüs gererler. Ben de böyle bir 
vatandaş olarak bazan insaf çerçevesini a«şan 
hitabeler karşısında, ideal mecluibiyeti sayesin
de, inkisar' duymadığım gibi, teessüre de kapıl
madım. 

Tenkitleri vatansever her insanın, Ölçü tanı-
•mıyan ve imkânlarla mukayyet olmıyan arzula
rının heyecanlı ifadeleri olarak karşıladım. 

Beşerî tepkilere mağlûp olmıyarak hepsini 
geniş bir a&layışla dinledikten başka muvafık, 
muhalif bütün arkadaşlarımın memleket işlerin* 
d« hu kadar titizlik göstermelerini sevinçle kar. 
şıîadını. 

Hepimiz bu duygu ile hareket ederfcek meııı-
İdkete hizmet borcumuzu ödemek yolunda bir-
'birimizle daha iyi anlaşabiliriz. 

Büyük Milletimizin Sayın vekilleri, bütçeyi 
•kabul 'buyurmak suretiyle Hükümete gösterdi
ğiniz güvene karşı sonsuz minnet ve şükranla
rımı sunarken, "bütçenin tatibikmda da daima 
muhtacı olacağım, kıymetli yardım ve yüksek 
irşadın esirgenmemesini ayrıca rica ederim, 
(Şiddetli alkışlar). 

BAŞKAN — Arkadaşlar; muvafık görürse. 
mz Martın 14 ncü Pazartesi günü saat 15 de 
toplanmak üzere Oturuma son veriyorum. 

Kapanma saati : 6,40 

am» 

DÜZELTİŞLER 
48 rıci Birleşim Tutanak Dergisine bağlı 133 sav-ılı basmayazıda aşağıdaki dûzeltişler yapılacaktır: 

Sahiffc Sütun Satır Yanlış Doğru 

D/3 
» 

D/13 

D/15 

15 
16 

BAŞBAKANLIK 
Sayı Ücret 

Odacı 
Hademe 

105 
120 

Odacı 
Hademe 

DIŞtŞLEBİ BAKANLIĞI 
1 50 Kapıcı 

MALİYE BAKANLIĞI 
Levazım ve kıymetli Kâğıtlar Müdürlüğü 

Dogramaeı çırağı 2 125[ Doğramacı çırağı 

31 Kapıcı 

10 

Sayı Ücret 

2 105 
1 120 

50 

1 125 
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Yanlış Doğru 

D/16 

D/17 

D/19 

D/21 

D/22 

E/22 

B. 

413 
765 

DEVLET KÂĞIT VE BASIM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
5 Hekim. 2 175 Hekim 

26 İdare memuru 1 175 
3 Elektrikçi 1 125 

ÖZLÜK ÎŞLERt 
2 Hekim 2 150 Hekim 

LEVAZIM VE KIYMETLİ KAĞITLAR MÜDÜRLÜĞÜ 
8 Yazı ve hesap maki- Yazı »̂ve hesap makinaları ta-

nalan tamircisi 2 250 mircisi 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 
Güzel Sanatlar Akademisi 

10 Ebru * ahar kapla- Ebru - ahar kaplayıcısı öğreti-
yıeısı öğreticisi 1 280 cisi 

ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI 
4 Doktor 1 150 Daktilo 
5 Esntruman odacısı Enstrüman onarıcısı 

İSTANBUL TEKNİK OKULU 
Atelye şefi 
Elektrikçi 

- Demirci 
Tornacı 
Düzleyici 

* Atelye şefi 1 270 ^ 
Elektrikçi 1 230 

. Demirci 1 200 
Tornacı 1 200 
Düzleyici 1 200 

ı Kaldırılmıştır. 

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 

Geçici hizmetler ücreti 
Tarım Bakanlığı 

B. 

763 

C/5 $ümrük Kanunu ve ekleri ballığından evvel şu kısım eklenecektir 
Nev'i Tarihi No. ö z e t 

1 150 

150 

1 250 

270 

1 115 

1 
1 
1 
1 
1 

270 
230 
200 
200 
200 

Kanun 7.2.1949 5321 Çakmak ve suni çakmak taşının Tekel konusundan çıkarılmasına ve 
bu maddelerin Gümrük resimlerinde- değişiklik yapılmasına dair 
Kanun 

C/7 Üçüncü kısmı başlığından evvel şu kısım eklenecektir : Benzinden alınacak Yol Vergisi 
Kanun 14.2.1949 5336 Yol işleri için benzinden alınacak vergi hakkında Kanun 
Üçüncü kısım başlığından sonra : Tedavül Vergileri başlığı konacaktır. 

C/15 te Devlet Demiryolları 
Ç/16 da Posta, Telgraf ve Telefon başlıkları kaldırılacak 
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M - OETVELt 

L/5 

V 7 

L/7 

L/8 

L/10 

L/13 

10 
14 
16 

Sayfa D. 

L/2 

3 
6 

10 

Bilecik Lisesi 
Maraş Ortaokulu 
Niğde Lisesi 

Görevin çeşidi 

Büyük Millet Meclisi 
Millî Saraylar 

Doktor 
Başbakanlık kadçosiından: 
Genel Teftiş Bagmüşav 
viri 
Genel Teftiş müşaviri 
Müşavirlik büro müdürü 
Hususi kalem memuru 
İbişleri Bakanlığı kadro
sundan : 
Müsteşar muavini 

Tetkik Heyeti 
Müşavir 
Neşriyat müdürü 
Emniyet Genel Müdür
lüğü kadrosundan: 
Hekim 

» 
Diş hekimi 

Bilecik Ortaokulu 
Maraş Lisesi 
Niğde Ortaokulu 

Sayı Aylık 

Maliye Bakanlığı Yayın 
Müdürlüğü 

5 Müdür 
Maliye Okulu 

10 öğretmen 
Bayındırlık Bakanlığı 

Teftiş Kurulu 
7 Yüksek mühendis veya 

yüksek mimar 
Ekonomi Bakanlığı 

Su Ürünleri ve Avcılığı 
îşleri Müdürlüğü 

6 Uzman 

40 île 

1 150 
1 100 
1 70 
1 35 

100 

90 
80 

40 
50 
60 
50 
40 Kaldırılacak ve altıncı satırdaki malî polis mu

temedi malî polis mütehassısı olarak düzeltile
cektir; 

80 

3 35 Kaldırılmıştır. 

8 Yüksek mmühendis 
50 veya yüksek mimar 2 50 

2 90 6 Uzman 1 70 olarak düzel
tilecektir. 
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Sayfa D. 

L/14 

L/15 

L/19 

R/1<) 
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Görevin çeşidi Sayı Aylık 

o :8 

3 

3 
10 
12 

9 
10 
12 
12 
12 

Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı kadrosundan: 
Müsteşar muavini 
Danışma ve inceleme 

Kurulu 
Üye 
Birinci mümeyyiz 
Memur 

Hıfzıssıhha Okulu 
Arşiv memuru 
Başkâtip 
Ayniyat mutemedi 
Yardımcı öğretmen 
Yönetim memuru ve 
ayniyat mutemedi 

1 

2 
1 
1 

1 
1 

r-t 

3 

1 

100 

100 
35 
25 

40 
35 
25 
25 

25 Kaldırılmış ve 
12 nci dereceden bir tane 25 lira ayhklı yardımcı öğretmen eklenmiştir. 
Ticaret Bakanlığı 
Birinci sütunda altıncı satırdan so»ra Dış Ticaret Dairesi Başkanlığı başlığı konacak, 
altına da 
Raportör 1 40 Eklenmiş; ikinci sütundaki 
Dış Ticaret Dairesi Başkanlığı kaldırılarak yerine 
Dış Kuruluş memurları başlığı eklenecek ve 8 nci satırdaki 
Raportör 1 40 ile 
Çalışma Bakanlığı kadrosundaki 
Araştırma Kurulu 
Üye 1 100 Kaldırılacaktır. 
Dışişleri Bakanlığı Başlığından evvel aşağıdaki taşıt kadrosu eklenecektir; 
Emniyet Genel Müdürlüğü 

Aded 

S/20 

Kamyonet (Omnibüs) 
2 Jip 
1 çift direksiyonlu talim arabası 
Jandarma Genel kımutanhğı 
Kamyon 
JiJ 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı başlığından evvel 
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı 
Motosiklet eklenmiştir. 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
Ambulans iki Devlet hastanesi îcin 

Bindirilmiş hazır kuvvetler işi* 
Emniyet hizmetleri içi» 
Enstitü için 

Lira 

37 000 
45 000 
16 000 
8 000 
24 000 

4 Amt>til*t!K8 Dtrtat hastanesi i§itt 

*ı 
130 000 rakamları kaldırılacak ve sekizinci 

satırın sonuna: 
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o Kamyonet Sivas, M araş, Haydarpaşa Emrazı sarie için pikap tipi ibaresi eklene

cektir. 
E/21 32 ve 33 neü satırlar ile 
E/24 40 nci satır kaldırılacak ; 

E/26 14 neü satırdaki alımı ve motorsuz ibaresi alımı ve motÖ.rlü, motorsuz olacaktır. 
E/28 22, 23, 24, 29, 30 ve 31 nci satırlar kaldırılacak, sondan üçüncü satırdan evvele aşağı

daki kısım eklenecek : 
Yapım işlerinde çalıştırılan işçilere çizme ve muşamba, işçilik »iyim eşyası ve saire sa-
tmâlnaa giderleriyle geometre aletleri, levazım, elbise, döşeme, müteferrika ve eşya satın 
alımı, tören giderleri, basım ve ilân ücretleri, kırtasiye giderleri, telefon konuşma ve 
haberleşme ücretleri, nakliyat, yükleme ve boşaltma ve sair giderleri olarak Devlet De
miryolları İşletme idaresine ödenecek paralar. 
Yine aynı sayfanın son satırmdaaki ve kombinalar kelimesinden sonra ve sigorta, istalya 
ve ardiye, somaj ücreti karşılık ve giderleri ile faiz cümlesi eklenecek ve satır devam 
edecektir. 

E/29 ve puvantri kelimesiyle 27 nci satırdaki Doğu Bölgesi diye devam eden satırla on
dan sonraki iki satır kaldırılacakti-r. 

E/41 Ticaret Bakanlığı Ekonomi ve, Ticaret Bakanlığı 
Ticaret kısmı 

B. 864 . B. 663/A 
B. 865 " •"••• B.'664/A !-: 

B. 868 •' B. 667/A 
E/42 B. 893 B. 868 ' ' ' ' -/ " 

B. 895 B. 870 

Elli İkinci Birleşim Tutanak Dergisine bağlı basnıayazılarda aşağıdaki düzeltişler yapılacaktır: 

L - CETVELİ 

S. Say 

44 

26 

ısı 

28 

19 

D. 

5 Profesör 
8 Doçent 

Aynı sahifenin sonuna 

Yıllığı '""Wi V-

550 eklenecektir. 
6 Doçent 
7 Doçent 

Sayı Aylık 

10 80 
18 50 

M - CETVELİ 

Orman Fakültesi 

-;;-^:<::^<:/{.::iJ . *;•' ' ' 

3 70 
4 60 

D . 

5 
8 

t""*':.:: 

6 
7 

Profesör 
Doçent 

Doçent 
Doçent 

Sayı Aylık 

7 80 
19 . 50 

2 70 
5 60 

Elli dördüncü Birleşim Tutanak Dergisine bağlı basnıayazılarda aşağıdaki düzeltişler .yapı
lacaktır. 

25 45 nci sahifenin 13 neü satırından sonra aşağıdaki yazı eklenecektir : 
8 . 1 . 1948 3/6830 Tütün ve Tütün İnhisarı Tüzüğünün ikinci maddesinin birinci fık

rasının değiştirilmesi hakkındaki Karar 
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4? nci sahifenin 17 nci satırındaki mürebbiye, hemşireden sonra pansımancı ve 

B. M. 

(B) cetvelinin sonuna 16 2 Emanet ambarları, 
50 nci sahifenin 24 ncü satırındaki alût kelimesinden sonra cihaz ve 
29 ncu satırındaki «ile» kelimesinden sonra «ilgili» kelimeleri eklenecek; 
25 nci satır silinip yerine - bu maksatlar için icabeden tahsisat, karma giderleri, tütün ekimi 
bölgelerindeki tatbik işlerindeki eki - satırları konacaktır. 
51 nci sahifenfn üçüncü satırındaki kantar, kantarcı ve koyuncu, koruyucu ve 32 rm satı
rındaki ödenek kelimeleri, ödenecek olacaktır. 
53 ncü sahifenin 29 ncu satırındaki onarma gelirleri, onarma giderleri olacaktır. 
36 nci sahifenin 7 nci satırından sonra aşağıdaki kadro eklenecek : 

Sayı 

20 

77 

Orman Fakültesi yıllık öğrencileri 
Orta Orman okulları yıllık öğrencileri 
(M) cetvelindeki Orman Fakültesi 
37 nci sahifenin ikinci sütununun başına 
39 25 Tasfiyesi 
» 33 B : 28 - M : 2 Yapı ve onarma 

işleri 

100 

44 

45 
50 
54 
55 
57 
61 

64 
64 
65 
66 
69 
73 

40 B : 32 - M : 1 Yayın işleri 
Hukuk İşleri 

S. 1 Avukat 5 6 

273 
215 
550 kadrosu kaldırılmıştır. 
ücretler başlığı konacak. 

Tesviyesi 
B : 28 Onarma işleri 

B : 42 Yapı ve esaslı onarma işleri 
B : 32 Yazı, tayın ve propaganda işleri. 

Müdürlüğü 
S. 1 Avukat 5 21 

(Bu kadrolar karşılığında 
sözleşme ile serbest arukat 
kullanılabilir). 

O - Cetveli 
Hukuk müşavirliği kadrosunun 9 ncu 
rümıştır. 

9 Memur 2 
13 Giğe memuru 36 
8 Göz tabibi 300 

Merkez işletme toplamı 
Genel toplam 
Devlet Başkanına ait 
taşıtlar 
İtfaiye yardımcısı 1 
Sandalcı 14 
Makina başlostromosu 4 
Şoför 2 
Fener motorcusu 1 
31.1.1948 

-
2543 
2988 

15,3 
138 
250 
283 
200 

satı 

9 
13 
8 

ırındaki 200 lira ücretli bir memur 

Memur 1 
Giğe memuru 35 
Göz tabibi 1 
Merkez işletme toplamı 
Genel toplam 
Devlet Başkemna ait deniz ta
şıtları. 
îtfaîye eri yardımeıaı 1 
Sandalcı 11 
Makina lostromosu 4 
Şoför 2 

31.1.1946 

çıka-

300 
2544 
2989 

158 
138 
250 
238 
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Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe Kanununa verilen ayların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
Üye sayısı 

Oy verenler 
Kabul edenler 

Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılııııyanlar 
Açık Milletvekillikleri . 

: 465 
: 298 
• 287 

11 
0 

159 
8 

[Kabul edenler] 
AĞRI 

Müştak Aktan 
Ahmet Alpaslan 
Halid Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Esad Uras 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Mebrure Aksoley 
ibrahim Rauf Ayaşlı 
Avni Refik Bekman 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergun 
Muammer Eriş 
Cevdet Gölet 
Mümtaz* ökmen 
Dr. Ahmet Hâmit Selgil 

ANTALYA 
Numan Aksoy 
Dr. Galip Kahraman 
Rasih Kaplan 
Mustafa Korkut 

AYDIN 
Gl. Refet Alpman 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Muzaffer Akpmar 
Esat Altan 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Orgl. îzzeddin Çalışlar 
Hacim Çarıklı 
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Eminittm Çeliköz 
Süreyya örgeevren 
Orgl. Kâzım Özalp 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğlu 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı 

BÎLEOlK 
Reşit Bozüyük 
Dr. Muhlis Suner 

. BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
Feridun Fikri Düşünsel 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
Lûtfi Gören 
Hıfzırrahman R. öymen 
Cemil özçağlar 
Celâl Sait Siren 
İhsan Yalçın 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Zehra Budunç 
Aziz Duru 
Ahmed Münir Erhan 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Abdürrahman Konuk 
Cemil öz 
Muhittin Baha Pars 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Behçet Gökçen 
Nurettin Ünen 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 

Rifat Dolunay 
Mustafa A. Renda 
Gl. Zeki Soydemir 
Ahmet thsan Zeyneloğlu 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Ali Rıza E rem 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 
Atıf Tüzün 
Asım Us 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atalay 
Dr. Mustafa Cantekin 
Münir Çağıl 
ismet Eker 
Hasene İlgaz 
Suheyp Karafakıoğlu 

DENİZLİ 
Dr. Hamdi Berkman 
Cemil Çalgüner 
Naili Küçüka 
Hulusi Oral 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Vedat Dicleli 
Feyzi Kalfakil 
Osman Ocak 
ihsan Hâmid Tigrel 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
Mahmut N. Gündüzalp 

ELÂZIĞ 
Fuad Ağralı 
Mustafa Arpacı 
Fahri Karakaya 

Hasan Kişioğlu 
Dr. ibrahim T. Öngören 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Rauf Bayındır 
Abdülhak Fırat 

ERZURUM 
Salim Altuğ 
Mesut Çankaya 
Raif Dinç 
Gl. Vehbi Kocagtiney 
Şükrü Koçak 

GAZİANTEB 
Ömer Asnn Aksoy 
Gl. Aşir Atlı 
Cemdi Said Barlas 
Bekir Kaleli 

GİRESUN 
Eşref Dizdar 
Tevfik Ekmen 
Kâzım Okay 
ismail Sabuncu 
Ahmed Ulus 
Fikret Yüzatlı 
Dr. Galip K. Zaimoğlu 

OÜMÜŞANE 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 
Tahsin Tüzün 

HATAY 
Gl. Ejup Durukan 
Hasan Mursaloğhı 
Suphi Bedir Uluç 
Rasim Yurdman 

İÇEL 
Haydar Aslan 



İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Ali Rıza Arı 
Sadi Bekter 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Dr. M. Kemal öke 
Orgl. Oemil C. Toydemir 

İZMİR 
Benal Nevzat Arıman 
Lâtife B. Çeyrekbaşı 
Sedat Dikmen 
Sami Gülcüoğlu 
Sait Odyak 
Ekreaı Oran 
Haydar Rüştü öktern 
Dr. Kâmran örs 

KARS 
Akif Eyidoğan 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Abdurrahman Sürmen 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Gl. Abdullah Alptoğan 
Tahsm Cogkan 
Hamdi Çelen 
Fethi Mağara 
Âdil Toközlü 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Sait Azmi Feyzioğlu 
Re§id özsoy 
Faik Seler 
Hayrullah Ürkün 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Korgl. Kemal Doğan 
Nafi Atuf Kansu 
Şevket ödül 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
İsmail H. Baltacıoğlu 
Nihat Erdem 
Sahir Kurutluoğlu 
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KOCAELİ 

Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
Nihat Erim 
Amiral Şükür Okan 
ibrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Sedad Çumralı 
Dr. Muhsin F. Dündar 
Rasim Erel 
Hulki Karagülle 
Naim Hazim Onat 
Dr. Aziz Perkün 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Orgl. Asım Gündüz 
Memduh îspartalıgil 

MALATYA 
Esat Doğan 
Atıf Esenbel 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 
Mustafa N. Karaköylü 
Osman Taner 
Abdülkadir Taşangil 
Mahmud Nedim Zabcı 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artunkal 
tsmail Ertem 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Faik Kurdoğlu 
Dr. Memduh N. Otaman 
Taşar özey 
Hilmi öztarhan 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Abdullah Yayeıoğlu 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Abidin Çakır 
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MUŞ 

Halid Onaran 
NİĞDE 

Ferit Ecer 
Rifat Gürsoy 
Halid Mengi 
Vehbi Sandal 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Mehmet Furtun 
Amiral II. Gökdalay 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 

RİZE 
Dr. Saim Ali Dilenire 
Fuad Sirmen 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Cemil Bilsel 
Nagit Fırat 
Rıza I§ıtan 
Ömer Karataş 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Dr. Makbule.Dıblan 
Kasım Ener 
Kasım Gülek 
Sinan Tekelioğlu 
Hilmi Uran 
Ali Münif Yegena 

SİİRD 
Etem izzet Benice 
Sabri Çeliktuğ 
Ali Rıza Esen 

SİNOB 
Lûtfi Aksoy 
Cevdet Kerim încedayı 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Nazif Ergin 
Şemsettin Günaltay 
Hikmet Işık 
Muttalip öker 
Reşat Şemsettin Sirer 

Gl. Fikri Tirkes 
ismail Mehmed Uğur 
Şakir Uma 
Abidin Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Fayık öztrak 
Ekrem Pekel 
Cemil Uybadın 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Recai Güreli 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtif oğlu 
Reşit Önder 
Nazım Poroy 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Ali Rıza Işıl 
Zekiye Molaoğlu 
Hamdi Orhon 
Ali Sarıalioğlu 
Mustafa R. Tarakçıoğlu 
Muammer Yarımbıyık 

TUNOELİ 
Mahmut Tan 

URPA 
Osman Ağan ; 
Atalay Akan 
Vasfi Gorjjcr 
Razi Soyer 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
İbrahim Arvas 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Fahri Akgöl 
Celâl Arat 
Ziya Arkant 
Kâmil Erbek 
Sırrı îçöz 

ZONGULDAK 
Şinasi Devrin 
ismail Ergener 
Ahmet Güreh ' 
Naim Kromer 
Orhan Seyfi Orhon 
Nuri Tarhan 
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AFYON KARAHÎSAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Şahin Lâçin 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 

[Reddedenler] 
İÇEL 

Saim Ergenekon 
Dr. Aziz Koksal 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Faruk Nafiz Çamlıbel 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 

Reşit Turgut 

MUĞLA 
Nuri özsan 

[Oya kattlmıyanlar] 
AFYON KARAHÎSAR 
Mehmet Agkar 
Hazim Bozca 
Hasan Dinçer 
Kemal özçoban 
Dr. Cemal Tunca (I.) 
Ahmed Veziroğlu 

ANKARA 
Falih Rıfkı Atay 
Hıfzı Oğuz Bekata 
ihsan Ezğü 
ismet inönü (Cumhur
başkanı) 
Fakihe öymen 
Gl. Naci Tınaz (I.) 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
Tayfur Sökmen 
Nurullah Esat Sümer 
(D. Bakanı) 

AYDIN 
Neşet Akkor 
Dr. Sabri Akın 
Mitat Aydın 
Emin Bilgen 
Dr. Mazhar Germen 

BİLECİK 
Memduh Şevket Esendal 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BOLU 
Hasan Cemil Çambel 

BURDUR 
Ahmet Ali Çınar 

BURSA 
Fahri Bük 
Dr. M. Talât Simer 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Niyazi Çıtakoğlu 

ihsan Karesioğlu 
Ali Rıza Kırsever 

ÇORUM 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Abidin Ege 
Kemal Cemal öncel 

DİYARBAKIR 
Cavit Ekin 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Fethi Erimçağ 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet öktem 

ERZİNCAN 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl 
Nafiz Durulu (Jt.) 
Cevat Dursunoğlu 
Münir Hüsrev Göle 
Şakir îbrahimhakkıoğlu 

ESKİŞEHİR 
ismail Hakkı Çevik 
Ahmet Oğuz 
Abidin Potuoğlu 
Emin Sazak 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZİANTEB 
Cemil Alevli 
Dr. Muzaffer Canbolat 
Dr. Abdurrahman Melek 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 
(t.) 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Edip Tör 
Ahmet Kemal Varınca 

HAKKÂRİ 
Selim Seven 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Abdülgani Türkmen 

İÇEL 
Halil Atalay (I.) 
Salih Inankur 
Refik Koraltan 

İSPARTA 
Kemal Turan 

İSTANBUL 
Dr. Adnan Adıvar 
(t.) 
Enis Akaygen 
Cihad Baban (I.) 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
(î.) 
Fuad Hulusi Demirelli 
Osman Nuri Koni (t.) 
Fuad Köprülü 
Dr. Akil Muhtar özden 
Recep Peker (I.) 
Ahmet Kemal Silivrili 
(t) 
Hamdullah S. Tanrıöver 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Şevket Adalan (Bakan) 
Münir Birsel 
Dr. Hüseyin H. Cura 
Esat Çmar 
Atıf inan 
Rahmi Köken 
Şükrü Saraçoğlu (Baş
kan) 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Mehmet Bahadır (I.) 
Şerafettin Karacan 
Tezer Taşkıran 

KASTAMONU 
Dr. Fahri Ecevit 

KAYSERİ 
Gl. Salih Avgın 
Kâmil Gündeş 
Ömer Taşçıoğlu 

KIRŞEHİR 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
(î.) 
ismail Rüştü Aksal 
(Bakan) 
Ali Dikmen 
Sedad Pek 

KONYA 
Mitat Şakir Altan 
Muhsin Adil Binal 
Şevki Ergun 
Fatin Gökmen (I.) 
Dr. Sadi Irmak 
Tevfik Fikret Sılay 
Ali Rıza Türel 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Dr. Ahmet t. Gürsoy 
Adnan Menderes 
Ömer özdek (I.) 
ihsan Şerif özgen 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
A. Ulvi Beydağı 
Dr. Cafer özelci (I.) 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Yunus M. Alakant 

— 997 — 



Kâmil Coşkunoğlu 
MARAŞ 

Rıza Çuhadar 
Dr. Kâmil İdil 
Emin Soysal 
Hasan Reşid Tankut 

MARDİN 
İrfan Ferid Alpaya 
Abdülkadir Kalav 
61. Kiazım Sevüktekin 
(t) 

MUĞLA 
Necati Erdem 
Asım Gürsu 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

NİĞDE 
İbrahim Refik Soyer 
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Şükrü Süer 

ORDU 
Arif Hikmet Onat 
Yusuf Ziya Ortaç 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
Hasan Cavid Belûl (1.) 
Dr. Fahri Kurtuluş 

SAMSUN 
Hüsnü Çakır (Bakan) 
Yakup Kalgöy 

SEYHAN 
Cavid Oral (Bakan) 
Dr. Kemal Satır 
(Bakan) 
Ahmet Remzi Yüregir 

. 1949 0 : 5 
SÎİRD 

Lûtfi Yavuz 

SİNOB 
Suphi Batur 
Enver Kök 
Yusuf K. Tengirşenk 

SİVAS 
Kâmil Kitapçı 
Necmettin Sadak 
(Bakan) 

TOKAD 
Galib Tekel (1.) 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Sırrı Day 
Daniş Eyiboğlu 

Temel Göksel 
Raif Karadeniz (Baş
kan V.) 
Hasan Saka 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 

URPA 
Esat Tekeli 

YOZGAD 
Dr. Kemal C. Berksoy 
İhsan Olgun 

ZONGULDAK 
EminErişirgil (Bakan) 
Ali R. Incealemdaroğlu 
Sabri Koçer 

[Açtk Milletvekillikleri] 
Bitlis 
Bursa 
Erzincan 
Kars 
Kastamonu 
Manisa 
Mardin 
Muş 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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Tekel Genel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe Kanununa verilen oyların sonucu 

AĞRI 
Müştak Aktan 
Ahmet Alpaslan 
Halid Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Esad Uras 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Mebrure Aksoley 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergun 
Muammer Eriş 
Cevdet Gölet 
Mümtaz ökmen *! 

ANTALYA 
Numan Aksoy 
Dr. Galip Kahraman 
Mustafa Korkut 

AYDIN 
Neşet Akkor 
Emin Bilgen 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Muzaffer Akpınar 
Esat Altan 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Orgl. îzzeddin Çalışlar 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çeliköz 
Süreyya örgeevren 
Orgl. Kâzım Özalp 
Hilmi Şeremetli 

(Kanun kabul edilmiştir) 
Üye sayısı 

Oy verenler 
Kabul edenler 

Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık Milletvekillikleri : 

465 
269 
254 

15 
0 

188 
8 

[Kabul edenler] 
Fahrettin Tiritoğlu 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 
Dr. Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşün
sel 

BOLU 
Lûtfi Gören 
Hıfzırrahman R. öymen 
Cemil özçağlar 
Celâl Sait Siren 
İhsan Yalçın 

BURDUR 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Zehra Budunç 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Ahmed Münir Erhan 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Abdürrahman Konuk 
Cemil öz 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Mustafa A. Renda 
Gl. Zeki Soydemir 
Ahmet İhsan Zeyneloğlu 

ÇORUH 
Ali Rıza E rem 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atalay 
Dr. Mustafa Cantekin 
Münir Çağıl 

- $ 

İsmet Eker 
Hasene İlgaz 
Suheyp Karafakıoğlu 

DENİZLİ 
Dr. Hamdi Berkman 
Cemil Çalgüner 
Naili Küçüka 
Hulusi Oral 

DİYARBAKIR 
Vedat Dicleli 
Feyzi Kalfagil 
Osman Ocak 
İhsan Hâmid Tigrel 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
Mahmut N. Gündüzalp 

ELÂZIĞ 
Fuad' Ağralı 
Mustafa Arpacı 
Dr. İbrahim T. öngören 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Rauf Bayındır 
Abdülhak Fırat 

ERZUfcUM 
Salim Altuğ 
Mesut Çankaya 
Raif Dinç 
Cevat Dursunoğlu 
Gl. Vehbi Kocagüney 
Şükrü Koçak 

GAZİANTEB 
Gl. Aşir Atlı 
Dr. Abdürrahman Melek 

GİRESUN 
Eşref Dizdar 
Tevfik Ekmen 

*9 — 

Kâzım Okay 
İsmail Sabuncu 
Ahmed Ulus 
Dr. Galip K. Zaimoğlu 

GÜMÜŞANE 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Gl. Eyüp Durukan 
Suphi Bedir Uluç 
Rasim Yurdman 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
Kemal Turan 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Ali Rıza Arı 
Sadi Bekter 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Dr. M. Kemal Öke 
Orgl. Cemil C. Toydemir 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Benal Nevzat Aranan 
Lâtife B. Çeyrekbaşı 
Sedat Dikmen 
Sami Gülcüoğlu 
Atıf İnan 
Sait Odyak 
Ekrem Oran 
Haydar Rüştü öktem 
Dr. Kararan ö rs 
Şükrü Saraçoğlu 
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KARS 

Akif Byidoğan 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Abdurrahman Sürmen 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Gl. Abdullah Alptoğan 
Tahsin Coşkan 
Hamdi Çelen 
Fethi Mağara 
Âdil Toközlü 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Sait Azmi Feyzioğlu 
Faik S eler 
Hayrullah Ürkün 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Korgl. Kemal Doğan 
Nafi Atuf Kansu 
Şevket ödül 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
ismail H. Baltacıoğlu 
Nihat Erdem 
Sahir Kurutluoğlu 

KOCAELİ 
ismail Rüştü Aksal 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
Nihat Erim 
Amiral Şükür Okan 
ibrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Mitat Şakir Altah 
Muhsin Adil Binal 
Sedad Çumralı 
Dr. Muhsin F. Dündar 
Rasim Erel 

Hulki Karagülle 
Naim Hazim Onat 
Dr. Aziz Perkün 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Memduh Ispartalıgil 

MALATYA 
Esat Doğan 
Atıf Esenbel 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 
Mustafa N. Karaköylü 
Osman Taner 
Abdülkadir Taşangil 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artunkal 
ismail Ertem 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Faik Kurdoğlu 
Dr. Memduh N. Otaman 
Yaşar özey 
Hilmi öztarhan 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Rıza Çuhadar 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 

MUĞLA 
Abidin Çakır 

NİĞDE 
Ferit Ecer 
Rifat Gürsoy 
Halid Mengi 
Vehbi Sandal 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 

Amiral H. Gökdalay 
Arif Hikmet Onat 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 

RlZE 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Fuad Sirmen 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Cemil Bilsel 
Naşit Fırat 
Rıza Isıtan 
Yakup Kalgay 
Dr. Sadi Konuk 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Dr. Makbule Dıblan 
Kasım Ener 
Sinan Tekelioğlu 
Ali Münif Yegena 

SIIRD 
Sabri Çeliktuğ 

SINOB 
Lûtfi Aksoy 
Cevdet Kerim Incedayı 

• SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Nazif Ergin 
Şemsettin Günaltay 
Hikmet Işık 
Muttalip öker 
Reşat Şemsettin Sirer 
ismail Mehmed Uğur , 
Şakir Uma 
Abidin Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Fayık öztrak 

Ekrem Pekeİ 
Cemil Uybadm 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Recai Güreli 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtif oğlu 
Reşit önder 
Nazım Poroy 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Ali Rıza Işıl 
Zekiye Molaoğlu 
Ali Sarıalioğlu 
Mustafa R. Tarakçıoğlu 
Muammer Yarımbıyık 

TUNCELİ 
Mahmut Tan 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Razi Soyer 
Esat Tekeli 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
ibrahim Arvas 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Fahri Akgöl 
Ziya Arkant 
Kâmil Erbek 
ihsan Olgun 

ZONGULDAK 
Şinasi Devrin 
ismail Ergener 
Emin Erişirgil 
Ahmet Gürel 
Naim Kromer 
Nuri Tarhan 

AFYON KARAHISAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Hazim Bozca 

[Reddedenler] 
Şahin Lâçin 

BURDUR 
Ahmet Ali Çınar 

ÇANAKKALE 
Nurettin, Ünen 

ESKİŞEHİR 
Kemal Zeytinoğlu 

İÇEL 
Saim Ergenekon 
Salih Inankur 
Dr. Aziz Koksal 
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KAYSERİ 

Fikri Apaydın 
Reşit Turgut 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 

[Oya katılmty anlar] 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Faruk Nafiz Çamhbel 

AFYON KARAHISAR 
Mehmet Aşkar 
Hasan Dinçer 
Kemal özçoban 
Dr. Gemal Tunca (I.) 
Ahmed Veziroğlu 

ANKARA 
Falih Rıfkı Atay 
İbrahim Rauf Ayaşlı 
(t) 
Avni Refik Bekman 
Hıfzı Oğuz Bekata 
thsan Ezğü 
İsmet İnönü (Cumhur
başkanı) 
Fakihe öymen 
Dr. Ahmet Hâmit Selgil 
Gl. Naci Tmaz (1.) 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sökmen 
Nurullah Esat Sümer 
(D. Bakanı) 

AYDIN 
Dr. Sabri Akın 
Gl. Refet Alpman 
Mitat Aydın 
Dr. Mazhar Germen 
Nuri Göktepe 

BİLECİK 
Memduh Şevket Esendal 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
(Bakan) 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
Hasan Cemil Çambel 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 

BURSA 
Atıf Akgüç 

Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât Simer 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Niyazi Çıtakoğlu 
Behçet Gökçen 
ihsan Karesioğlu 
Ali Rıza Kırsever 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 
Atıf Tüzün 
Asım Us 

ÇORUM 
Necdef Yücer 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Abidin Ege 
Kemal Cemal öncel 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Cavit Ekin 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Fethi Erimçağ 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet öktem 

ELAZIĞ 
Fahri Karakaya 
Hasan Kişioğlu 

ERZİNCAN 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl 
Nafiz Dumlu (I.) 
Münir Hüsrev Göle 
Şakir îbrahimhakkıoğlu 

ESKİŞEHİR 
ismail Hakkı Çevik 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 

Emin Sazak 
GAZÎANTEB 

Ömer Asım Aksoy 
Cemil Alevli 
Cemiil Said Barlas 
(Bakan) # 
Dr. Muzaffer Canbolat 
Bekir Kaleli 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 
(t) 
Fikret Yüzatlı 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Edip Tor 
Tahsin Tüzün 
Ahmet Kemal Varınca 

HAKKÂRİ 
Selim Seven 

HATAY 
Hasan Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Halil Atalay (I.) 
Refik Koraltan 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSTANBUL 
Dr. Adnan Adıvar 
(D 
Enis Akaygen 
Cihad Baban (I.) 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
(t) 
Fuad Hulusi Demirelli 
Osman Nuri Koni 
Fuad Köprülü * 
Dr. Akil Muhtar özden 
Recep Peker (I.) 
Ahmet Kemal Silivrili 
(t) 

ZONGULDAK 
Ali R. Incealemdaroğlu 

Hamdullah S. Tanrıöver 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senini Yürüten 

İZMİR 
Münir Birsel 
Dr. Hüseyin H. Cura 
Esat Çınar 
Rahmi Köken 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Şerafettin Karacan 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Dr. Fahri Ecevit 

KAYSERİ 
Gl. Salih Avgın 
Kâmil Gündeş 
Reşid özsoy 
Ömer Taşçıoğlu 

KIRŞEHİR 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abaaıyanık 
(t) 
Ali Dikmen 
Sedad Pek 

KONYA 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Şevki Ergun 
Fatin Gökmen (I.) 
Dr. Sadi Irmak 
Tevfik Fikret Sılay 
Ali Rıza Türel 

KÜTAHYA 
Orgl. Asım Gündüz 
Dr. Ahmet I. Gürsoy 
Adnan Menderes 
Ömer özdek 
ihsan Şerif özgen 
Ahmet Tahtakıliç 

MALATYA 
A. Ulvi Beydağı 
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Dr. Cafer özelçi (î.) 
Şefik Tugay 
Mahmud Nedim Zabeı 

MANİSA 
Yunus M. Alakant 
Kâmil Coşkunoğlu 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayiait 
(Bakan) 
Dr. Kâmil idil 
Emin Soysal 
Hasan Reşid Tankut 

MARDİN 
irfan Ferid Alpaya 
Abdülkadir Kalav 
Gl.Kâzım SevükteMn (I) 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Necati Erdem 
Asım Gürsu 

B : 54 2?. 2 
Nuri özsan 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

MUŞ 
Halid Onaran 

NİĞDE 
ibrahim Refik Soyer 
Şükrü Süer 

ORDU 
Mehmet Furtun 
Yusuf Ziya Ortaç 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
Hasan Cavid*Belûl(î.) 
Dr. Fahri Kurtuluş 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Hüsnü Çakır (Bakan) 
Ömer Karataş 
Muin Köprülü 

SEYHAN 
Kemal Çelik 

. 1949 Ö : 5 
Kasım Gülek 1 
Cavid Oral (Bakan) 
Dr. Kemal Satır 
(Bakan) 1 
Hilmi Uran 
Ahmet Remzi Yüregir 

SllRD 
Etem izzet Benice 
Ali Rıza Esen 
Lûtfi Yavuz 

StNOB 
Suphi Batur 
Enver Kök 
Yusuf K. Tengirşenk 

SİVAS 
Kâmil Kitapçı 
Necmettin Sadak 
(Bakan) 
Gl. Fikri Tirkeş 

TOKAD 
Galib Pekel 

[Açık Milletvekillikleri] 
Bitlis 
Bursa 
Erzincan 
Kars 
Kastamonu 
Manisa 
Mardin 
Muş 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Sırrı Day 
Daniş Eyibofflu 
Temel Göksel 
Raif Karadeniz 
(Başkan V.) 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 

URFA 
Vasfi Gerger 

YOZGAD 
Celâ] Arat 
Dr. Kemal C. Berksoy 
Sırrı Içöz 

ZONGULDAK 
Sabri Koçer 
Orhan Seyfi Orhon 
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Orman Genel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe Kanununa verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir) 
Üye sayısı : 465 

Oy verenler : 339 
Kabul edenler : 313 

Reddedenler 25 
Çekinserler : 1 

Oya katılmıyanlar : 118 
Açık Milletvekillikleri : 8 

edenler] 
AĞRI 

Müştak Aktan 
Ahmet Alpaslan 
Halid Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Esad Uras 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Mebrure Aksoley 
ibrahim Rauf Ayaşlı 
Avni Refik Bekman 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergun 
Muammer Eriş 
Cevdet Gölet 
Mümtaz ökmen 
Fakihe öymen 
Dr. Ahmet Hâmit Selgill 

ANTALYA 
Numan Aksoy 
Dr. Galip Kahraman 
Rasih Kaplan 1 
Mustafa Korkut 
Nurallah. Esat Sümer 

AYDIN 
Neşet Akkor 
Gl. Refet Alpman 
Emin Bilgen 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Muzaffer Akpınar | 

[Kabul 
Esat Altan 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Orgl. Izzeddin Çalışlar 
Hacim Çarıklı 
Emiriittin Çeliköz 
Süreyya örgeevren 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğlu 
ismail Hakkı Uzunçarşılı 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 
Dr. Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 
Hıfzırrahman R. öymen 
Cemil özçağlar 
Celâl Sait Siren 
thsan Yalçın 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Zehra Budunç 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Ahmed Münir Erhan 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Abdürrahman Konuk 
Cemil öz 
Faik Yılmazipek ' 

ÇANAKKALE 
Behçet Gökçen 

ÇANKIRI 
, Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Mustafa A. Renda 
Gl. Zeki Soydemir 
Ahmet İhsan Zeyneloğlu 

j ÇORUH 
Ali Çoruh 
Ali Rıza E rem 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 
Atıf Tüzün 
Asım Us 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atalay 

! Dr. Mustafa Cantekin 
! Münir Çağıl 

İsmet Eker 
Hasene İlgaz 
Suheyp Karafakıoğlu 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Dr. Hamdi Berkman 
Cemil Çalgüner 
Naili Küçüka 
Hulusi Oral 
Kemal Cemal öncel 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Vedat Dicleli 
Feyzi Kalfagil 
Osman Ocak 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
Mahmut N. Gündüzalp 

ELAZIĞ 
Fuad Ağralı 
Mustafa Arpacı 
Fahri Karakaya 
Hasan Kişioğlu 
Dr. İbrahim T. öngören 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Rauf Bayındır 
Abdülhak Fırat 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Salim Altuğ 
Mesut Çankaya 
Raif Dinç 
Cevat Dursunoğlu 
Şakir îbrahimhakkıoğlu 
Şükrü Koçak 

GAZİANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Cemil Alevli 
Gl. Aşir Atlı 
Cemil Said Barlas 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdürrahman Melek 

GİRESUN 
Eşref Dizdar 
Tevfik Ekmen 
Kâzım Okay 
İsmail Sabuncu 
Ahmed Ulus 
Fikret Yüzatlı 
Dr. Galip K. Zaimoğiu 
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GÜMÜŞANE 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 
Tahsin Tüzün 
Ahmet Kemal Varınca 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Gl. Eyüp Durukan 
Haşan Mursaloğlu 
Suphi Bedir Uluç 
Rasim Yurdman 

tÇEL 
Haydar Aslan 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
Kemal Turan 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Ali Rıza Arı 
Sadi Bekter 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Dr. M. Kemal öke 
Orgl. Cemil C. Toydemir 

tZMÎR 
Şevket Adalan 
Benal Nevzat Arıman 
Lâtife B. Çeyrekbaşı 
Esat Çınar 
Sedat Dikmen 
Sami Gülcüoğlu 
Atıf inan 
Sait Odyak 
Ekrem Oran 
Haydar Rüştü öktem 
Dr. Kâmran örs 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Şerafettin Karacan 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Abdurrahman Sürmen 
Tezer Taskıran • 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Gl. Abdullah Alptoğan 
Tahsin Coşkan 
Hamdi Çelen 

B ; 54 27.2 
Dr. Fahri Eeevit 
Fethi Mağara 
Âdil Toközlü 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Reşid özsoy 
Faik Seler 
Hayrallah Ürkün 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Korgl. Kemal Doğan 
Nafi Atuf Kansu 
Şevket ödül 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
ismail H. Baltacıoğlu 
Nihat Erdem 
Sahir Kurutluoğlu 

KOCAELİ 
İsmail Rüştü Aksal 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
Ali Dikmen 
Nihat Erim 
Amiral Şükür Okan 
İbrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Mitat Şakir Altan 
Muhsin Adil Binal 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Sedad Çumralı 
Dr. Muhsin F. Dündar 
Rasim Erel 
Şevki Ergun 
Hulki Karagülle 
Naim Hazim Onat 
Dr. Aziz Perkün 
Tevfik Fikret Sılay 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Orgl. Asım Gündüz 
Memduh Ispartalıgil 

MALATYA 
Esat Doğan 
Atıf Esenbel 
Mehmet Sadık Eti 

. 1949 O : 5 
Dr. Hikmet Fırat 
Mustafa N. Karaköylü 
Osman Taner 
Abdülkadir Taşangil 
Şefik Tugay 
Mahmud Nedim Zabcı 

MANİSA 
Kâmil Coşkunoğlu 
ismail Ertem 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Faik Kurdoğlu 
Dr. Memduh N. Otaman 
Yaşar özey 
Hilmi öztarhan 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Dr. Kâmil İdil 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
irfan Ferid Alpaya 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Dr. Aziz Uras 

MUŞ 
Halid Onaran 

NİĞDE 
Rifat Gürsoy 
Halid Mengi 
Vehbi Sandal 
Şükrü Süer 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Mehmet Furtun 
Amiral H. Gökdalay 
Arif Hikmet Onat 
Yusuf Ziya Ortaç 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Fuad Sirmen 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Cemil Bilael 
Hüsnü Çakır 
Nasit Fırat 

Rıza Isıtan 
Yakup Kalgay 
Ömer Karataş 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Dr. Makbule Dıblan 
Kasım Gülek 
Dr. Kemal Satır 
Hilmi Uran 

StlRD 
Etem izzet Benice 
Ali Rıza Esen 
Lûtfi Yavuz 

SİNOB 
Lûtfi Aksoy 
Cevdet Kerim Incedayı 

SİVAS 
Nazif Ergin 
Şemsettin Günaltay 
Hikmet Işık 
Muttalip öker 
ismail Mehmed Uğur 
Şakir Uma 
Abidin Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Fayık öztrak 
Ekrem Pekel 
Cemil Uybadm 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Recai Güreli 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Reşit önder 
Nazım Poroy 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Sırrı Day 
Temel Göksel 
Ali Rıza Işıl 
Raif Karadeniz 
Zekiye Molaoğlu 
Hamdi Orhon 
Ali Sarıalioğlu 
Mustafa R. Tarakçıoğlu 
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Muammer Yarımbıyık 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Vasfi Gerger 
Razi Soyer 

Esat Tekeli 

VAN 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Fahri Akgöl 

Celâl Arat 
Ziya Arkant 
Kâmil Erbek 
Sırrı Içöz 
îhsan Olgun 

ZONGULDAK 
-Şinasi Devrin 

İsmail Ergener 
Ahmet Gürel 
Sabri Koçer 
Naim Kromer 
Orhan Seyfi Orhon 
Nuri Tarhan 

[Reddedenler] 
AFYON KARAHÎSAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Mehmet Aşkar 
Şahin Lâçin 
Ahmed Veziroğlu 

ÇANAKKALE 
Nurettin Ünen 

EDİRNE 
Fethi Erimçağ 

ESKİŞEHİR 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 

tÇEL 
Dr. Aziz -Koksal 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSTANBUL 
Salamon Adato 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Reşit Turgut 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Ömer özdek 
ihsan Şerif özgen 
Ahmet Tahtakılıç 

MUĞLA 
Asım Gürsu 

SEYHAN 
Kasım Ener 
Sinan Tekelioğlu 

SİNOB 
Suphi Batur 
Enver Kök 

VAN 
İbrahim Arvas 

ZONGULDAK 
Ali R. tncealemdaroğlu 

[Çekinserler] 
ERZURUM 

Gl. Vehbi Kocagüney 

[Oya katılmty anlar] 
AFYON KARAHÎSAR 
Hazim Bozca 
Hasan Dinçer 
Kemal özçoban 
Dr. Cemal Tunca (I.) 

ANKARA 
Falih Rıfkı Atay 
İhsan Ezğü 
İsmet İnönü (Cumhur
başkanı) 
Gl. Naci Tınaz (t.) 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
Tayfur Sökmen 

AYDIN 
Dr. Sabri Akın 
Mitat Aydın 
Dr. Mazhar Germen 

BALIKESİR 
Orgl. Kâzım Özalp 

BİLECİK 
Memduh Şevket Esendal 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
(Bakan) 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BURDUR 
Ahmet Ali Çınar 

BURSA 
Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât Simer 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Niyazi Çıtakoğlu 
İhsan Karasioğlu 
Ali Rıza Kırsever 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Abidin Ege 

DİYARBAKIR 
Cavit Ekin 
îhsan Hâmid Tigrel 

EDİRNE 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet öktem 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl 
Nafiz Dumlu (1.) 
Münir Hüsrev Göle 

ESKİŞEHİR 
İsmail Hakkı Çevik 
Emin Sazak 
Kemal Zeytinoğlu 

GAZÎANTEB 
Dr. Muzaffer Canbolat 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 
(t) 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Edip Tör 

HAKKÂRİ 
Selim Seven 

HATAY 
Abdülgani Türkmen 

İÇEL 
Halil'Atalay (I.) 
Saim Ergenekon 
Salih Tnankur 
Refik Koraltan 

İSTANBUL 
Dr. Adnan Adıvar (î.) 
Enis Akaygen 
Cihad Baban (1.) 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
d.) 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Osman Nuri Koni 
Fuad Köprülü 
Dr. Akil Muhtar Özden 
Recep Peker (1.) 
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Ahmet Kemal Silivrili 
(t) 
ITamdullah S. Tanrıöver 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

ÎZMÎR 
Münir Birsel 
Dr. Hüseyin II. Cura 
Rahmi Köken 
Şükrü Saraçoğlu 
(Başkan) 

KARS 
Mehmet Bahadır 
Akif Eyidoğan 

KAYSERİ 
Gl. Salih Avgın 
Sait Azmi Feyzioğlu 
Kâmil Gündeş 
Ömer Taşçıoğlu 

KIRŞEHİR 
Şevket Torgut 

KOCAELÎ 
Ahmet Faik Abasıyamk 

B : 54 27.2 
Sedad Pek 

KONYA 
Fatin Gökmen (T.) 
Dr. Sadi Irmak 
Ali Rıza Türel 

KÜTAHYA 
Dr. Ahmet î. Gürsojı 
Adnan Menderes 

MALATYA 
A. Ulvi Beydağı 
Dr. Cafer, özelçi (t.) 

MANtSA 
Yunus M. Alakant 
Korgl. Ali Rıza Artunka'l 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
(Bakan) 
Rıza Çuhadar 
Emin Soysal 
Hasan Reşid Tankut 

MARDİN 
(il.KiazuTL Sevüktekin 

1 (T.) 

. 1949 0 : 5 
MUĞLA 

Abidin Çakır 
Necati Erdem 
Nuri özsan 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

NİĞDE 
"^erit Ecer 
ibrahim Refik Soyer 

RİZE 
Hasan Cavid Belûl (t.) 
Dr. Fahri Kurtuluş 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Cavid Ora! (Bakan) 
Ali Münif Yegena 
Ahmet Remzi Yüregir 

SİİRD 
Sabri Çeliktuğ 

SİNOB 
Yusuf K. Tengirşenk 

[Açık Milletvekillikleri] 
Bitlis 
Bursa 
Erzincan 
Kars 
Kastamonu 
Manisa 
Mardin 
Muş 

r-i 
r-i 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Kâmil Kitapçı 
Necmettin Sadak (Ba
kan) 
Reşat Şemsettin Sirer 
(Bakan) 
Gl. Fikri Tirkeş 

TOKAD 
(İalib Pekel 

TRABZON 
Daniş Eyiboğlu 
Hasan Saka ' 

TUNCELİ 
Neemeddin Sahir Sılan 
Mahmut Tan 

URFA 
Suut Kemal Yetkin 

YOZGAD 
Dr. Kemal C. Berksoy 

ZONGULDAK 
Emin Erişirgil (Bakan) 

8 
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Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe Kanununa verilen 

oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir) 

» 

AĞRI 
Müştak Aktan 
Ahmet Alpaslan 
Halid Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Esad Uras 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Mebrure Aksoley 
İbrahim Rauf Ayaşlı 
Avni Refik Bekman 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergun 
Muammer Eriş 
Cevdet Gölet 
Mümtaz ökmen 
Fakihe öyınen 
Dr. Ahmet Hâmit Selgil 

ANTALYA 
Numan Aksoy 
Dr. Galip Kahraman 
Rasih Kaplan 
Mustafa. Korkut 
Nurullah Esat Sümer 

AYDIN 
Neşet Akkor 
Mitat Aydın 
Emin Bilgen 
Nuri Göktepe ' 1 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 

Üye sayısı : 455 
Oy 

Kabu1 
verenler : 358 
edenler : 329 

Reddedenler : 29 
Çekinserler 0 • 

Oya katılmıyanlar : 99 
Açık Milletvekillikleri : 8 

[Kabul edenler] 
j Muzaffer Akpmar 

Esat Altan 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Orgl. Izzeddin Çalışlar 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çeliköz 
Süreyya örgeevren 
Orgl. Kâzım Özalp 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğlu 
i smail Hakkı Uzunçarşıh 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 
Memduh Şevket E sen d al 
Dr. Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BOLU 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 
Hıfzırrahrcan R. öym.en 
Cemil özçağlar 
Celâl Sait Siren 
İhsan Yalçın 

BURDUR 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Ahmed Münir Erhan 
Abdürrahman Konuk 
Cemil öz 
Muhittin Baha Pars 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Niyazi Çıtakoğlu 
Nurettin Ünen 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Mustafa A. Renda 
Gl. Zeki Soydemir 
Ahmet ihsan Zeyneloğlu 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 
Atıf T üzün 
Asım Us 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atalay 
Dr. Mustafa Cantekin 
Münir Çağıl 
İsmet Eker 
Haseııe İlgaz 
Suheyp Karafakıoğlu 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Dr. Hamdi Berkmaıt 
Cemil Çalgüner 
Naili Küçüka 
Hulusi Oral 
Kemal Cemal Öncel 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Vedat Dicleli 
Feyzi Kalfagil 
Osman Ocak 
îhsan Hâmid Tigrel 

Şeref Uluğ 
EDİRNE 

Mehmet E. Ağaoğulları 
Mahmut N. Gündüzalp 

ELÂZIĞ 
Fuad Ağralı 
Mustafa Arpacı 
Fahri Karakaya 
Hasan Kişioğlu 
Dr. ibrahim T. öngören 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Rauf Bayındır 
Abdülhak Fırat 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Salim Altuğ 
Mesut Çankaya 
Raif Dinç 
Cevat Dursunoğlu 
Şakir İbrahimhakkıoğlu 
Gl. Vehbi Kocagüney 
Şükrü Koçak 

GAZİANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Cemil Alevli 
Gl. Aşır Atlı 
Cemil Sait Barlas 
Dr. Muzaffer Canbolat 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdürrahman Melek 

GİRESUN 
Eşref Dizdar 
Tevfik Ekmen 
Kâzım Okay 
ismail Sabuncu 
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Ahmed Ulus 
Fikret Yüzatlı 
Dr. Galip E. Zaimoğlu 

GÜMÜŞANE 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 
Tahsin Tüzün 
Ahmet Kemal Varınca 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Gl. Eyüp Durukan 

. Hasan Mursaloğlu 
Suphi Bedir Uluç 
Rasim Yurdman 

ÎÇEL 
Haydar Aslan 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
Kemal Turan 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Ali Rıza Arı 
Sadi Bekter 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Dr. M. Kemal ök« 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Benal Nevzat Anman 
Lâtife B. Çeyrekbaşı 
Esat Çmar 
Sedat Dikmen 
Sami Gülcüoğlu 
Atıf inan 
Sait Odyak 
Ekrem Oran 
Haydar Rüştü öktem 
Dr. Kâmran öre 
Hasan Ali Yücel 

KARS 
Akif Eyidoğan 
Şerafettin Karacan 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Abdurrahman Sürmen 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Gl. Abdullah Alptoğan 
Tahsin Coşkan 
Hamdi Çelen 
Dr. Fahri Ecevit 
Fethi Mağara 
Âdil Toközlü 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Gl. Salih Avgın 
Sait Azmi Feyzioğlu 
Faik Seler 
Ömer Taşçıoğlu 
Hayrullah Ürkün 

KIRKLARELİ 
Zülıtü Akın . 
Korgl. Kemal Doğan 
Nafi Atuf Kansu 
Şevket ödül 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
ismail H. Baltacıoğlu 
Nihat Erdem 
Sahir Kurutluoğlu 

KOCAELİ 
İsmail Rüştü Aksal 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
Ali Dikmen 
Nihat Erim 
Amiral Şükür Okan 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Mitat Şakir Altan 
Muhsin Adil Binal 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Sedad Çumralı 
Dr. Muhsin F. Dündar 
Rasim Erel 
Şevki Ergun 
Hulki Karagülle 
Naim Hazim Onat 
Dr. Aziz Perkün 
Tevfik Fikret Sılay 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 

Orgl. Asım Gündüz 
Memduh Ispartalıgil 

MALATYA 
Esat Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 
Mustafa N. Karaköylü 
Osman Taner 
Abdülkadir Tagangil 
Şefik Tugay 
Mahmud Nedim Zabcı 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artunkal 
Kâmil Coşkunoğlu 
İsmail Ertem 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Faik Kurdoğlu 
Dr. Memduh N. Otaman 
Yaşar özey 
Hilmi y)ztarhan 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Rıza Çuhadar 
Dr. Kâmil îdil 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
irfan Ferid Alpaya 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Abidin Çakır 

MUŞ 
Halid. Onaran 

NİĞDE 
Ferit Ecer 
Rifat Gürsoy 
Halid Mengi 
Vehbi Sandal 
Şükrü Süer 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Mehmet Furtun 
Amiral H. Gökdalay 
Arif Hikmet Onat 
Yusuf Ziya Ortaç 
Dr. Zeki Mesut Sezer 

Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Fuad Sirmen 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Cemil Bilsel 
Hüsnü Çakır 
Naşit Fırat 
Rıza Isıtan 
Yakup Kalgay 
Ömer Karataş 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Dr. Makbule Dıblan 
Kasım Gülek 
Dr. Kemal Satır 
Sinan Tekelioğlu 
Ali Münif Yegena 

SİİRD 
Etem îzzet Benice 
Sabri Çeliktuğ 
Ali Rıza Esen 
Lûtfi Yavuz 

SÎNOB 
Lûtfi Aksoy 
Cevdet Kerim Incedayı 

SİVAS 
Nazif Ergin 
Şemsettin Günaltay 
Hikmet Işık 
Muttalip öker 
Reşat Şemsettin Sirer 
ismail Mehmed Uğur 
Şakir Uma 
Abidin Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Fayık öztrak 
Ekrem Pekel 
Cemil Uybadm 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Recai Güreli 
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Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Reşit önder 
Nazım Poroy 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Sırrı Day • 
Daniş Eyiboğlu 
Temel Göksel 
Ali Rıza Işıl 

B : 54 27.2 
Raif Karadeniz 
Zekiye Molaoğlu 
Hamdi Orhon 
Ali Sarıalioğlu 
Mustafa R. Tarakçıoğlu 
Muammer Yarımbıyık 

TUNCELİ 
Mahmut Tan 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 

. 1949 O : 5 
Vasfi Gerger 
Razi Soyer 
Esat Tekeli 

VAN 
ibrahim Arvas 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Fahri Akgöl 
Celâl Arat 
Ziya Arkant 

Kâmil Erbek 
Sırrı Içöz 
thsan Olgun 

ZONGULDAK 
Şinasi Devrin 
İsmail Ergener 
Emin Erişirgil 
Ahmet Gürel 
Sabri Koçer 
Naim Kromer 
Orhan Seyfi Orhon 
Nuri Tarhan 

[Reddedenler] 
AFYON KARAHlSAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Mehmet Aşkar 
Hazim Bozca 
Hasan Dinçer 
Şahin Lâçin 
Ahmed Veziroğlu 

ÇANAKKALE 
Behçet Gökçen 
Ali Rıza Kırsever 

DENlZLÎ 
Reşad Aydınlı 

ESKİŞEHİR 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 

İÇEL • 
Saim Ergenekon 
Salih İnankur 
Dr. Aziz Koksal 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Enis Akaygen 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Osman Nuri Koni 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Reşit Turgut 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 

Ahmet Tahtakılıç 
MUĞLA 

Asım Gürsu 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

SİNOB 
Suphi Batur 
Enver Kök 

ZONGULDAK 
Ali R. Incealemdaroğlu 

[Oya kattlmıyanlar] 
AFYON KARAHlSAR 
Kemal özçoban 
Dr. Cemal Tunca (t.) 

ANKARA 
Falih Rıfkı Atay 
İhsan Ezğü 
îsmet İnönü (Cumhur
başkanı) 
Gl. Naci Tınaz ( t ) 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
Tayfur Sökmen " 

AYDIN 
Dr. Sabri Akın 
Gl. Refet Alpman 
Dr. Mazhar Germen 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
(Bakan) 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Ahmet Ali Çınar 

BURSA 
Zehra Budunç 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Dr.#M. Talât Sim er 

'ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
ihsan Karesioğlu 

DENİZLİ 
Abidin Ege 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Cavjt Ekin 

EDİRNE 
Fethi Erimçağ 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet öktem 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl 
Nafiz Dumlu (I.) 
Münir Hüsrev Göle 

ESKİŞEHİR 
ismail Hakkı Çevik 
Emin Sazak 
Kemal Zeytinoğlu 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 
(t) 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Edip Tör 

HAKKÂRİ 
Selim Seven 

HATAY 
Abdülgani Türkmen 

İÇEL 
Halil Atalay (1.) 
Refik Koraltan 

İSTANBUL 
Dr. Adnan Adıvar (1.) 
Cihad Baban (1.) 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
do 
Fuad Hulusi Demirelli 
Fuad Köprülü 
Dr. Akil Muhtar özden 
Recep Peker (I.) 
Ahmet Kemal Silivrili 
d.) 
Hamdullah S. Tanrıöver 
Orgl. Cemil C. Toydemir 
Hüseyin Cahit Yalçm 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Münir Birsel 
Dr. Hüseyin H. Cura 
Rahmi Köken 
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B : 54 27 .2 .1949 
Şükrü Saraçoğlu 
(Başkan) 

KARS 
Mehmet Bahadır 

KAYSERİ 
Kâmil Gündeş 
Reşid özsoy 

KIRŞEHİR 
Şevket Torgut 

KOOAELÎ 
Ahmet Faik Abasıyarnk 
(t) 
Sedad Pek 
İbrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Fatin Gökmen (t.) 
Dr. Sadi Irmak 

Ali Rıza Türel 
KÜTAHYA 

Dr. Ahmet I. Gürsoy 
Adnan Menderes 
Ömer özdek 
ihsan Şerif özgen 

MALATYA 
A. Ulvi Bey dağı 
Atıf Bsenbei 
Dr. Cafer özelçi (I.) 

MANİSA 
Yunus M. Alakant 

MARAŞ 
Emin Soysal 
Hasan Reşid Tanlrat 

MARDİN 
Gl. Kiazim Sevüktekin 
(i.) 

O : 5 
MUĞLA 

Necati Erdem 
Nuri özsan 

NİĞDE 
ibrahim Refik Soyer 

RİZE 
Hasan Cavid Belûl (I.) 
Dr. Fahri Kurtuluş 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Kasım Ener 
Cavid Oral (Bakan) 
Hilmi Uran 
Ahmet Remzi Yüregir 

SÎNOE 
Yusuf K. Tengirşenk 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Kâmil Kitapçı 
Necmettin Sadak 
(Bakan) 
Gl. Fikri Tirkeş 

TOKAD 
Gali}) Pekeî 

TRABZON 
Hasan Saka 

TUNCELİ 
Necmeddin Salıir Sılan 

URFA 
Suut Kemal Yetkin 

YOZGAD 
Dr. Kemal C. Berksoy 

[Açık Milletvekillikleri] 
Bitlis 
Bursa 
Erzincan 
Kars 
Kastamonu 
Manisa 
Mardin 
Muş 

. 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
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Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe Kanununa verilen 

AĞRI 
Müştak Aktan 
Ahmet Alpaslan 
Haldd Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Esad Uras 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Mebrure Aksoley 
İbrahim Rauf Ayaşb 
Avni Refik Bekman 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergun 
Muammer Eriş 
Cevdet Gölet 
Mümtaz ökmen 
Fakihe öymen 
Dr. Ahmet Hâmit Selaril 

ANTALYA 
Numan Aksoy 
Dr. Galip Kahraman 
Rasih Kaplan 
Musafa Korkurt 
Nurullah Esat Sümer 

AYDIN 
Neşet Akkor 
Mitat Aydın 
Emin Bilgen 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 

oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir) 

Üye sayısı : 465 
Oy verenler : 361 

Kabul edenler : 332 
Reddedenler : 2 9 

Çekinserler : 0 
Oya kaıtılmıyanlar : 96 

Açık Milletvekillikleri : 8 

[Kabul edenler] 
Muzaffer Akpmar 
Esat Altan 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Orgl. Izzeddin Çalışlar 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çeliköz 
Süreyya örgeevren 
Orgl. Kâzım Özalp 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğlu 
îsmail Hakkı Uzunçarşılı 

BİLECİK 
Reşit Bozöyük 
Memduh Şevket Esendal 
Dr. Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşün
sel 

BOLÜ 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 
Hıfzırrahman R. öymen 
Cemil özçağlar 
Celâl Sait Siren 
îhsan Yalçın 

BURDUR 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Zehra Budunç 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Ahmed Münir Erhan 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Abdürrahman Konuk 

— 10 

Cemil Öz 
Muhittin Baha Pars 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Niyazi Çıtakoğlu 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Mustafa A. Renda 
Gl. Zeki Soydemir 
Ahmet İhsan Zeyneloğlu 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 
Atıf Tüzün 
Asım Us 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atalay 
Dr. Mustafa Cantekin 
Münir Çağıl 
İsmet Eker 
Hasene İlgaz 
Suheyp Karafakıoğlu 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Dr. Hamdi Berkman 
Cemil Çalgüner 
Naili Küçüka 
Hulusi Oral 
Kemal Cemal öncel 

DİYARBAKIR 
Fazıl, Ahmed Aykaç 
Vedat Dicleli 
Feyzi Kalfagil 

11 — 

Osman Ocak 
îhsan Hâmid Tigrel 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
Mahmut N. Gündüzalp 

ELÂZIĞ 
Fuad Ağralı 
Mustafa Arpacı 
Fahri Karakaya 
Hasan Kişioğlu 
Dr. İbrahim T. öngören 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Rauf Bayındır 
Abdülhak Fırat 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Salim Altuğ 
Mesut Çankaya 
Raif Dinç 
Cevat Dursunoğlu 
Şakir îbrahimhakkıoğlu 
Gl. Vehbi Kocagüney 
Şükrü Koçak 

GAZÎANTEB 
Gl. Aşir Atlı 
Cemil Said Barlas 
Dr. Muzaffer Canbolat 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdürrahman Melek 

GİRESUN 
Eşref Dizdar 
Tevfik Ekmen 
Kâzım Okay 
îsmail Sabuncu 



B : 54 27.2 
Ahnıed Ulus 
Fikret Yüzatlı 
Dr. Galip K. Zaimoğlu 

GÜMÜŞANE 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 
Tahsin Tüzün 
Ahmet Kemal Varınca 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Gl. Eyüp Durukan 
Hasan Mursaloğlu 
Suphi Bedir Uluç 
Rasim Yurdman 

ÎÇEL 
Haydar Aslan 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
Kemal Turan 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Ali Rıza Arı 
Sadi Bekter 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Dr. M. Kemal öke 

tZMÎR 
Şevket Adalan 
Benal Nevzat Anman 
Lâtife B. Çeyrekbaşı 
Esat Çınar 
Sedat Dikmen 
Sami Gülcüoğlu 
Atıf inan 
Sait Odyak 
Ekreaı Oran 
Haydar Rüştü öktem 
Dr. Kâmran örs 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Akif Eyidoğan 
Şerafettin Karacan 
Dr, Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Abdurrahman Sürmen 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Gl. Abdullah Alptoğan 
Tahsin Coşkan 
Hamdı Çelen 
Dr. Fahri Ecevit 
Fethi Mağara 
Âdil Toközlü 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Gl. Salih Avgın 
Sait Azmi Feyzioğlu 
Reşid özsoy 
Faik S eler 
Ömer Taşçıoğlu 
Hayrullah Ürkün 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Korgl. Kemal Doğan 
Nafi Atuf Kansu 
Şevket ödül 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
ismail H. Baltacıoğlu 
Nihat Erdem 
Sahir Kurutluoğlu 

KOCAELİ 
ismail Rüştü Aksal 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
Ali Dikmen 
Nihat Erim 
Amiral Şükür Okan 
ibrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Mitat Şakir Altan 
Muhsin Adil Binal 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Sedad Çumralı 
Dr. Muhsin F. Dündar 
Rasim Erel 
Şevki Ergun 
Hulki Karagülle 
Naim Hazim Onat 
Dr. Aziz Perkün 
Tevfik Fikret Sılay 
Halis Ulusan 

. 1949 O : 5 
KÜTAHYA 

Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Orgl. Asım Gündüz 
Memduh îspartalıgil 

MALATYA 
Esat Doğan 
Atıf Esenbel 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 
Mustafa N. Karaköylü 
Osman Taner 
Abdülkadir Taşangil 
Şefik Tugay 
Mahmud Nedim Zabcı 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artımıkal 
Kâmil Coşkunoğlu 
ismail Ertem 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Faik Kurdoğlu 
Dr. Memduh N. Otaman 
Yaşar özey 
Hilmi öztarhan 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Rıza Çuhadar 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
irfan Ferid Alpaya 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Abidin Çakır 

MUŞ 
Halid Onaran 

NİĞDE 
Ferit Ecer 
Rifat Gürsoy 
Halid Mengi 
Vehbi Sandal 
Şükrü Süer 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Mehmet Fur tun 
Amiral H. Gökdalay 

Arif Hikmet Onat 
Yusuf Ziya Ortaç 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Ham di Yalman 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Fuad Sirmen 
AK Zırh 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Cemil Bilsel 
Hüsnü Çakır 
Naşit Fırat 
Rıza Isıtan 
Yakup Kalgay 
Ömer Karataş 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Dr. Makbule Dıblan 
Kasım Ener 
Kasım Gülek 
Dr. Kemal Satır 
Sinan Tekelioğlu 
Ali Münif Yegena 

StîRD 
Etem izzet Benice 
Sabri Çeliktuğ 
Ali Rıza Esen 
Lûtfi Yavuz 

SINOB 
Lııtfi Aksoy 
Cevdet Kerim Incedayı 

SİVAS 
Nazif Ergin 
Şemsettin Günaltay 
Hikmet Işık 
Muttalip öker 
Reşat Şemsettin Sirer 
Gl. Fikri Tirkeş 
ismail Mehmed Uğur 
Şakir Uma 
Abidin Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Fayık öztrak 
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Ekrem Pekel 
Cemil Uybadm 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Recai Güreli 
Cemal Kovalı • 
Mustafa Lâtifoğlu 
Reşit önder 
Nazım Poroy 
Refik Ahmet Sevetıgil 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutça 
Sırrı Day 

Daniş Eyiboğlu 
Temel Göksel 
Ali Rıza Işıl 
Raif Karadeniz 
Zekiye Molaoglu 
Hamdi Orhon 
Ali Sarıalioğlu 
Mustafa R. Tarakçıoğlu 
Muammer Yarımbıyık 

TÜNOELÎ 
Mahmut Tan 

ÜRFA 
Oamaaı Ağan 

Atalay Akan 
Vasf i Gerger 
Razi Soyer 
Esat Tekeli 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
ibrahim Arvas 
Muzaffer Koçak 
BüştÜ Oktar 

YOZGAD 
Fahri Akgöî 
Celâl Arat 

Ziya Arkant 
Kâmil Erbek 
Sırrı îçöz 
ihsan Olgun 

ZONGULDAK 
Şinasi Devrin 
îsmail Ergener 
Ahmet Gürel 
Sabri Koçer 
Naim Krömer 
Orhan Seyfi Orh«n 
Nuri Tarhan 

[Reddedenler] 
AFYON KARAHÎSAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Mehmet Aşkar 
Hazim Bozca 
Hasan Dinçer 
Şahin Lâçin 
Ahmed Veziroğlu 

ÇANAKKALE 
Nurettin Ünen 

DENtZLÎ 
Reşad Aydnılı 

EDÎRNE 
Dr. Bahattin öğütmen 

ESKİŞEHİR 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 
Abidîaı Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

ÎÇEL 
Saim Ergenekon 
Salih Inankur 

Dr. Celâl Ramazanoğlu 
İSTANBUL 

Salamon Adato 
Enis Akaygen 
Faruk Nafiz Çamlıbel 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Reşit Turgut 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 

Ahmet; Tahtakıhç, 
MUĞLA 

Asım Gürsu 
Nuri özsan 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

SİNOB 
Suphi Batur 
Enver Kök 

ZONGULDAK 
Ali R. îneealemdaroğlu 

[Oya kattlmıyanlar] 
AFYON KARAHÎSAR 
Kemal özçoban 
Dr. Cemal Tunca (I.) 

ANKARA 
Falih Rıfkı Atay 
ihsan Ezğü 
ismet inönü (Cumhur
başkanı) 
Gl. Naci Tınaz (I.) 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
Tayfur Sökmen 

AYDIN 
Dr. Sabri Akın 
Gl. Refet Alpman 
Dr. Mazhar Germen 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
(Bakan) 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Ahmet Ali Çınar 

BURSA 
Dr. M. Talât Simer 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Behçet Gökçen 
ihsan Karasioğlu 
Ali Rıza Kırsever 

DENİZLİ 
Abidin Ege 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Cavit Ekin 

EDİRNE 
Fethi Erimçağ 
Mehmet öktem 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl 
Nafiz Dumlu (I.) 
Münir Hüsrev Göle 

ESKİŞEHİR 
ismail Hakkı Çevik 
Emin Sazak 

GAZİANTEB 
Ömer Asım Aiksoy 
Cemil Alevli 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 
(t) 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Edip Tor 

HAKKÂRİ 
Selim Seven 

HATAY 
Abdülgani Türkmen 

İÇEL 
Halil Atalay (1.) 
Refik Koraltan 
Dr. Aziz Koksal 

İSTANBUL 
Dr. Adnan Adıvar (I.) 
Cihad Baban (t.) 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
(t) 
Fuad Hulusi Demirelli 
Osman Nuri Koni 
Fuad Köprülü 
Dr. Akil Muhtar özden 
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Recep Peker (î.) 
Ahmet Kemal Silivrili 
(t) 
Hamdullah S. Tanrıöver 
Orgl. Cemil C. Toydemir 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Münir Birsel 
Dr. Hüseyin H. Cura 
Rahmi Köken 
Şükrü Saraçoğlu 
(Başkan) 

KARS 
Mehmet Bahadır 

KAYSERİ 
Kâmil Gündeş 

KIRŞEHİR 
Şevket Torgut 

5 : 54 27.2 
KOCAELİ 

Ahmet Faik Abasıyanık 
(t) 
Sedad Pek 

KONYA 
Fatin Gökmen (I.) 
Dr. Sadi Irmak 
Ali Rıza Türel 

KÜTAHYA 
Dr. Ahmet î. Gürsoy 
Adnan Menderes 
Ömer özdek 
ihsan Şerif özgen 

MALATYA 
A. Ulvi Beydağı 
Dr. Cafer özelçi (î.) 

MANİSA 
Yunus M. Alakant 

. 1949 O : 5 
MARAŞ 

Dr. Kâmil İdil 
Emin Soysal 
Hasan Reşid Tankut 

MARDİN 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
(î.) 

MUĞLA 
Necati Erdem 

NİĞDE 
İbrahim Refik Soyer 

RİZE 
Hasan Cavid Belûl (1.) 
Dr. Fahri Kurtuluş 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Cavid Oral (Bakan) 
Hilmi Uran 

Ahmet Remzi Yüregir 
SİNOB 

Yusuf K. Tengirşenk 
SİVAS 

Mitat Şükrü Bleda 
Kâmil Kitapçı 
Necmettin Sadak 
(Bakan) 

TOKAD 
Galip Pekel 

TRABZON 
Hasan Saka 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 

YOZGAD 
Dr. Kemal C. Berksoy 

ZONGULDAK 
Emin Eriflirgil (Batafc$ 

[Açık MilletveküUklen] 
Bitlis 
Bursa 
Erzincan 
Kars 
Kastamonu 
Manisa 
Mardin 
Muş 

8 



B : 54 27.2. İ949 0 : 8 
Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe Kanununa verilen oyların sonuöti 

(Kanun kabul edilmiştir) 
Üye sayısı : 465 

Oy verenler : 356 
Kabul edenler : 334 

Reddedenler : 22 
Çekinserler : 0 

Oya kaıtılmıyanlar : 101 
Açık Milletvekillikleri : 8 

AĞRI 
Mügtak Aktan 
Ahmet Alpaslan 
Halid Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Bymir 
Zeki Tarhan 
Esad Uras 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Mebrure Aksoley 
İbrahim Rauf Ayaşlı 
Avni Refik Bekman 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergun 
Muammer Eri§ 
Mümtaz öikmen 
Fakihe öymen 
Dr. Ahmet Hâmit Selgil 

ANTALYA 
Numan Aksoy 
Dr. Galip Kahraman 
Rasih Kaplan 
Mustafa Korkut 
Nurullah Esat Sümer 

AYDIN 
Neşet Akkor 
Mitat Aydın 
Emin Bilgen 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Muzaffer AJkpınar 
Esat Altan 

[Kabul 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Orgl. İzzeddin Çalışlar 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çeliköz 
Süreyya örgeevren 
Orgl. Kâzım Özalp 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğlu 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 
Memdub Şevket Esendal 
Dr. Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BOLU 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 
Hıfzırrahman R. öymen 
Cemil özçağlar 
Celâl Sait Siren 
İhsan Yalçın 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Dr. M. gerif Korkut 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Zehra Budunç 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Ahmed Münir Erhan 
Abdürrahman Konuk 
Cemil öz 
Muhittin Baha Pars 
Faik Yılmazipek 

edenler] 
ÇANAKKALE 

Niyazi Çıtakoğlu 
Nurettin Ünen 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Mustafa A. Renda 
Gl. Zeki Soydemir 
Ahmet İhsan Zeyneloğlu 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 
Atıf Tüzün 
Asım Us 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Dr. Mustafa Cantekin 
Münir Çağıl 
İsmet Eker 
Hasene İlgaz 
Suheyp Karafakıoğlu 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Dr. Hamdi Berkman 
Cemil Çalgüner 
Naili Küçüka 
Hulusi Oral 
Kemal Cemal öncel 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Vedat Dicleli 
Feyzi Kalfagil 
Osman Ocak 
İhsan Hâmid Tigrel 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğullan 
Mahmut N. Gündüzalp 

ELÂZIĞ 
Fuad Ağralı 
Mustafa Arpacı 
Fahri Karakaya 
Hasan Kişioğlu 
Dr. İbrahim T. öngören 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Rauf Bayındır 
Abdülhak Fırat 
Sabit Sağıroğlu 

' ERZURUM 
Salim Altuğ 
Mesut Çankaya 
Raif Dinç 
Cevat Dursunoğlu 
Şakir îbrahimhakkıoğlu 
Şükrü Koçak 

GAZİANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Cemil Alevli 
Gl. Aşir Atlı 
Cemil Said Barlas 
Dr. Muzaffer Canbolat 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdürrahman Melek 

GİRESUN 
Eşref Dizdar 
Tevfik Ekmen 
Kâzım Okay 
İsmail Sabuncu 
Ahmed Ulus 
Fikret Yüzatlı 
Dr. Galip K. Zaimoğlu 
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ÖÜMÜŞANE 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 
Tahsin Tüzün 
Ahmet Kemal Varınca 

HATAY 
Abdullah Çilli 
ÖL Eyüp Durukan 
Hasan Mursaloğlu 
Suphi Bedir Uluç 
Rasİm Yurdman 

İÇEL 
Haydar Aslan 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
Kemal Turan 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Ali Rıza An 
Sadi Bekter 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Dr. M. Kemal öke 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Benal Nevzat Anman 
Lâtife B. Çeyrekbaşı 
Esat Çınar 
Sedat Dikmen 
Sami Gülcüoğlu 
Atıf inan 
Rahmi Köken 
Sait Odyak 
Ekrem Oran 
Haydar Rüştü öktem 
Dr. Kararan örs 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Akif Byidoğan 
Şerafettin Karacan 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Abdurrahman Sürmeo 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tngaç 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Ol. Abdullah Alptoğân 

B : 54 27.2 
Tahsin Coşkan 
Hamdi Çelen 
Dr. Fahri Ecevit 
Fethi Mağara 
Âdil Toközlü 
Baki Timıtürk 

KAYSERİ 
Ol. Salih Avgın 
Sait Azmi Feyzioğlu 
Reşid özsoy 
Faik Seler 
Ömer Taşçıoğlu 
Hayrullah Ürkün 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Korgl. Kemal Doğan 
Nafi Atuf Kansu 
Şevket ödül 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
ismail H. Baltacıoğlu 
Nihat Erdem 
Sahir Kurutluoğlu 

KOCAELİ 
ismail Rüştü Aksal 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
Ali Dikmen 
Nihat Erim 
Amiral Şükür Okan 
ibrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Mitat Şakir Altan 
Muhsin Adil Binal 
Ol. Ali Fuad Cebesoy 
Sedad Çumralı 
Dr. Muhsin F. Dündar 
Rasim Erel 
Şevki Ergun 
Hulki Karagülle 
Naİm Hazım Onat 
Dr. Aziz Perkün 
Tevfik Fikret Sılay 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Orgl. Asım OuMüz 

. 1949 0 : 6 
Meinduh Ispartalıgil 

MALATYA 
Esat Doğan 
Atıf Esenbel 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 
Mustafa N. Karaköylü 
Osman Taner 
Abdülkadir Taşangil 
Şefik Tugay 
Mahmud Nedim Zabcı 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artunkal 
Kâmil Coşkunoğlu 
ismail Ertem 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Faik Kurdoğlu 
Dr. Memduh N. Otaman 
Yaşar özey 
Hilmi öztarhan 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Rıza Çuhadar 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
irfan Ferid Alpaya 
Mehmet Kâmü Boran 
Abdülkadir Kalav 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Abidin Çakır 

MUŞ 
Halid Onaran 

NİĞDE 
Ferit Ecer 
Rifat Gürsoy 
Halid Mengi 
Vehbi Sandal 
Şükrü Süer 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Mehmet Furtun 
Amiral H öokdalay 
Arif Hikmet Onat 
Yusuf Ziya Ortaç 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Hamdi "ftittnam 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Dr. Fahri Kurtuluş 
Fuad Sirmen 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Cemil Bilsel 
Hüsnü Çakır 
Naşit Fırat 
Rıza Isıtan 
Yakup Kalgay 
Ömer Karataş 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Dr. Makbule Dıblan 
Kasım Ener 
Kasım Gülek 
Dr. Kemal Satır 
Sinan Tekelioğlu 
Ali Münif Yegena 

SllRD 
Etem izzet Benice 
Sabri Çeliktuğ 
Ali Rıza Esen 
Lûtfi Yavuz 

SÎNOB 
Lûtfi Aksoy 
Cevdet K. încedayı 

SİVAS 
Nazif Ergin 
Şemsettin Günaltay 
Hikmet Işık 
Muttalip öker 
Reşat Şemsettin Sirer 
Ol. Fikri Tirkeş 
ismail Mehmed Uğur 
Şakir Uma 
Abidin Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Fayık öztrak 
Ekrem Pekel 
Cemil Uybadm 

TOKAD 
Feyzi Eken 
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Recaî Güreli 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtif oğlu 
Kesit önder 
Nazım Poroy 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Sırrı Day 
Daniş Eyiboğlu 
Temel Göksel 
Ali Rıza Işıl 

B : 54 27,2 
Raif Karadeniz 
Zekiye Molaoğlu 
Hamdi Orhon 
Ali Sarıalioğlu 
Mustafa R. Tarakçıoğlu 
Muammer Yarımbıyık 

TUNCELİ 
Mahmut Tan 

UEFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 

.1949 0 : 5 
Vasfi Gerger 
Razi Soyer 
Esat Tekeli 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
İbrahim Arvas 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Fahri Akgöl 
Celâl Arat 
Ziya Arkant 

Kâmil Erbek 
Sırrı îçöz 
ihsan Olgun 

ZONGULDAK 
Şinasi Devrin 
ismail Ergener 
Emin Erişirgil 
Ahmet Gürel 
Sabri Koçer 
Naim Kromer 
Orhan Seyfi Orhon 
Nuri Tarhan 

[Reddedenler] 
AFYON KARAHISAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Şahin Lâçin 
Ahmed Veziroğlu 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 

Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlıı 

ÎÇEL 
Saim Ergenekon 
Salih Inankur 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSTANBUL 
Salamon Adato 

Celâl Bayar 
Faruk Nafiz Çamlıbel 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Reşit Turgut 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 

MUĞLA 
Asım Gürsu 

Nuri Özsan 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

SİNOB 
Suphi Batur 
Enver Kök 

ZONGULDAK 
Ali R. încealemdaroğlu 

[Oya katılmıy anlar] 
AFYON KARAHISAR 
Mehmet Aşkar 
Hazim Bozca 
Hasan Dinçer 
Kemal özçoban 
Dr. Cemal Tunca (î.) 

ANKARA 
Falih Rıfkı Atay 
ihsan Ezğü 
Cevdet Gölet 
ismet inönü (Cumhur
başkanı) 
Gl. Naci Tınaz ( t ) 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
Tayfur Sökmen 

AYDIN 
Dr. Sabri Akın 
Gl. Refet Alpman 
Dr. Mazhar Germen 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
(Bakan) 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 

BURDUR 
Ahmet Ali Çınar 

BURSA 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Dr. M. Talât Simer 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Behçet Gökçen 
ihsan Karesioğlu 
Ali Rıza Kırsever 

ÇORUM 
Naim Atalay 

DENİZLİ 
Abidin Ege 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Cavit Ekin 

EDİRNE 
Fethi Erimçag 

Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet öktem 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl 
Nafiz Dumlu (I.) 
Münir Hüsrev Göle 
Gl. Vehbi Kocagüney 

ESKİŞEHİR 
ismail Hakkı Çevik 
Ahmet Oğuz 
Emin Sazak 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 
(î.) 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Edip Tör 

HAKKÂRİ 
Selim Seven 

HATAY 
Abdülgani Türkmen 

İÇEL 
Halil Atalay (I.) 

Refik Koraltan 
Dr. Aziz Koksal 

İSTANBUL 
Dr. Adnan Adıvar (I) 
Enis Akaygen 
Cihad Baban (I.) 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
a.) 
Fuad Hulusi Demirelli 
Osman Nuri Koni 
Fuad Köprülü 
Dr. AMİ Muhtar özden 
Recep Peker (I.) 
Ahmet Kemal Silivrili 
do 
Hamdullah S. Tanrıöver 
Orgl.Cemil C. Toydemir 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Münir Birsel 
Dr. Hüseyin H. Cura 
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gükrü Saraçoğlu 
(Başkan) 

KARS 
Mehmet Bahadır 

KAYSERİ 
Kâmil Gündeş 

KIRŞEHİR 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyamk 
(t) 
Sedad Pek 

KONYA 
Fatin Gökmen (î.) 
Dr. Sadi Irmak 
Ali Rıza Türel 

B : 54 27.2 
KÜTAHYA 

Dr. Ahmet I. Gürsoy 
Adnan Menderes 
Ömer özdek 
îhsan Şerif özgen 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
A. Ulvi Beydağı 
Dr. Cafer özelçi (î.) 

MANİSA 
Yunus M. Alakant 

MARAŞ 
Dr. Kâmil İdil 
Emin Soysal 
Hasan Reşid Tankut 

. 1949 0 : 5 
MARDİN 

Rıza Erten 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
(t) 

. MUĞLA 
Necati Erdem 

NİĞDE 
ibrahim Refik Soyer 

RİZE 
Hasan Cavid Belûl (î.) 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Cavid Oral (Bakan) 
Hilmi Uran 
Ahmet Remzi Yüregir 

SÎNOB 
Yusuf K. Tengirşenk 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Kamil Kitapçı 
Necmettin Sadak 
(Bakan) 

TOKAD 
Galib Peke] 

TRABZON 
Hasan Saka 

TUNCELİ 
Neemeddin Sahir Sılan 

YOZGAD 
Dr. Kemal C. Berksoy 

[Açık Milletvekillikleri] 
Bitlis 
Bursa 
Erzincan 
Kars 
Kastamonu 
Manisa 
Mardin 
Muş 



B : 54 27 .2.1949 O : 5 
Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe Kanununa verilen oyların 

AĞRI 
Müştak Aktan 
Ahmet Alpaslan 
Halid Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Esad Uras 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Mebrure Aksoley 
İbrahim Rauf Ayaşlı 
Avni Refik Bekman 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergun 
Muammer Eriş 
Cevdet Gölet 
Mümtaz ökmen 
Fakihe. öymen 
Dr. Ahmet Hâmit Selgil 

ANTALYA 
Dr. Galip Kahraman 
Rasih Kaplan 
Nurullah Esat Sümer 

AYDIN 
Neşet Akkor 
Mitat Aydın 
Emin Bilgen 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Muzaffer Akpmar 
Esat Altan 

sanucu 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmayanlar 
Açık Milletvekillikleri 

[Kabul edenler] 

(Kanun kabul edilmiştir) 
465 
342 
327 

15 
0 

115 
8 

Fuat Bila] 
Osman Niyazi Burcu 
Orgl. tzzeddin Çalışlar 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çeliköz 
Süreyya örgeevren 
Orgl. Kâzım Özalp 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğlu 
ismail Hakkı Uzunçarşılı 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 
Memduh Şevket Esendal 
Dr. Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BOLU 
Hasan Cemil Çambei 
Lûtfi Gören 
Hıfzırrahman R. öymen 
Cemil özçağlar 
Celâl Sait Siren 
İhsan Yalçın 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Zehra Budunç 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Ahmed Münir Erhan 
Abdürrahman Konuk 
Cemil öz 
Muhittin Baha Pars 

Faik Yılmazipek 
ÇANAKKALE 

Niyazi Çıtakoğlu 
Nurettin Ünen 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Mustafa A. Renda 
Gl. Zeki jâoydemir 
Ahmet ihsan Zeyneloğlu 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Ali Rıza E rem 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 
Atıf Tüzün 
Asım Us 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atalay 
Dr. Mustafa Cantekin 
Münir Çağıl 
ismet Eker 
Hasene İlgaz 
Suheyp Karafakıoğlu 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Dr. Hamdi Berkman 
Cemil Çalgüner 
Naili Küçüka 
Hulusi Oral 
Kemal Cemal öncel 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Vedat Dicleli 
Feyzi Kalfagil 

Osman Ocak 
ihsan Hâmid Tigrel 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
Mahmut N. Gündüzalp 

ELÂZIĞ 
Fuad Ağralı 
Mustafa Arpacı 
Fahri Karakaya 
Hasan Kişioğlu 
Dr. ibrahim T. öngören 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Rauf Bayındır 
Abdülhak Fırat 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Salim Altuğ 
Mesut Çankaya 
Raif Dinç 
Cevat Dursunoğlu 
Şakir Ibrahimhakkıoğlu 
Gl. Vehbi Kocagüney 
Şükrü Koçak 

GAZIANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Cemil Alevli 
Gl. Aşir Atlı 
Cemil Said Barlas 
Dr. Muzaffer Canbolat 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdürrahman Melek 

GİRESUN 
Eşref Dizdar 
Tevfik Ekmen 

— İMA 



Kâzım Okay 
İsmail Sabuncu 
Ahmed Ulus 
Fikret Yüzatlı 
Dr. Galip K. Zaimoğlu 

GÜMÜŞANE 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 
Tahsin Tüzün 
Ahmet Kemal Varınca 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Gl. Eyüp Durukan 
Hasan Mursaloğlu 
Suphi Bedir Uluç 
Rasim Yurdman 

ÎÇEL 
Haydar Aslan 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
Kemal Turan 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL . 
Ali Rıza Arı 
Sadi Bekter 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Dr. M. Kemal öke 
Hamdullah S. Tannöver 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Benal Nevzat Arıman 
Lâtife B. Çeyrekbaşı 
Esat Çınar 
Sedat Dikmen 
Sami Gülcüoğlu 
Atıf înan 
Rahmi Köken 
Sait Odyak 
Ekrem Oran 
Haydar Rüştü öktem 
Dr. Kâmran örs 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Akif Eyidoğan 
Şerafettin Karacan 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 

B : 54 27.2 
Abdurrahman Sürmen 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Tahsin Coşkan 
Hamdı Çelen 
Dr. Fahri Ecevit 
Fethi Mağara 
Âdil Toközlü 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Sait Azmi Feyzioğlu 
Reşid özsoy 
Faik Seler 
Ömer Taşçıoğlu 
Hayrullah Ürkün 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Korgl. Kemal Doğan 
Nafi Atuf Kansu 
Şevket ödül 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
ismail H. Baltacıoğlu 
Nihat Erdem 
Sahir Kurutluoğlu 

KOCAELİ 
İsmail Rüştü Aksal 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
Ali Dikmen 
Nihat Erim 
Amiral Şükür Okan 
İbrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Mitat Şakir Altan 
Muhsin Adil Binal 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Sedad Çumralı 
Dr. Muhsin F. Dündar 
Rasim Erel 
Şevki Ergun 
Hulki Karagülle 
Naim Hazim Onat 
Dr. Aziz Perkün 
Tevfik Fikret Sılay 
Halis Ulusan 
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KÜTAHYA 

Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
Memduh Ispartalıgil 

MALATYA 
Esat Doğan 
Atıf Esenbel 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 
Mustafa N. Karakb'ylü 
Osman Taner 
Abdülkadir Tagangil 
Şefik Tugay 
Mahmud Nedim Zabcı 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artunkaf 
Kâmil Coşkunoğlu 
İsmail Ertem 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Faik Kurdoğlu 
Dr. Memduh N. Otaman 
Yaşar öz&y 
Hilmi öztarhan 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Dr. Kâmil İdil 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
İrfan Ferid Alpaya 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Abidin Çakır 

MUŞ 
Halid Onaran 

NİĞDE 
Ferit Ecer 
Rifat Gürsoy 
Halid Mengi 
Vehbi Sandal 
Şükrü Süer 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Mehmet Furtun 
Amiral H. Gökdalay 
Arif Hikmet Onat 

Yusuf Ziya Ortaç 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
Dr. Saim Ali Dilemra 
Dr. Fahri Kurtuluş 
Fuad Sirmen 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Cemil Bilsel 
Hüsnü Çakır 
Naşit Fırat 
Rıza Isıtan 
Yakup Kalgay 
Ömer Karataş 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Dr. Makbule Dıblan 
Kasım Gülek 
Sinan Tekelioğlu 
Ali Münif Yegena 

SİİRD 
Etem İzzet Benice 
Sabri Çeliktuğ 
Ali Rıza Esen 
Lûtfi Yavuz 

SÎNOB 
Lûtfi Aksoy 

SİVAS 
Nazif Ergin 
Şemsettin Günaltay 
Hikmet Işık 
Muttalip öker 
Reşat Şemsettin Sirer 
Gl. Fikri Tirkeş 
İsmail Mehmed Uğur 
Şakir Uma 
Abidin Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Fayık öztrak 
Ekrem Pekel 
Cemil Uybadın 

— 1020 — 



TOKAD 
Feyzi Eken 
Recai Güreli 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Reşit önder 
Nazım Poroy 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Sırrı Day 
Danış Eyiboğlu 
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Temel Göksel 
Ali Rıza Işıl 
Raif Karadeniz 
Zekiye Molaoğlu 
Hamdi Orhon 
Ali Sarıalioğlu 
Mustafa R. Tarakçıoğlu 
Muammer Yarımbıyık 

TUNCELt 
Mahmut Tan 

ÜRFA 
Osman Ağan 
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Atalay Akan 
Vasfi Gerger 
Razi Soyer 
Esat Tekeli 
Suut Kemal Yetkin. 

VAN 
İbrahim Arvas 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAJ) 
Fahri Akgöl 

Celâl Arat 
Ziya Arkant 
Kâmil Erbek 
Sırrı îçöz 
İhsan Olgun 

ZONGULDAK 
İsmail Ergener 
Sabri Koçer 
Naim Kromer 
Orhan Seyfi Orhon 
Nuri Tarhan 

[Reddedenler] 
AFYON KARAHİSAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Şahin Lâçin 
Ahmed Veziroğlu 

EDÎRNE 
Dr. Bahattin öğütmen 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 
Kemal Zeytinoğlu 

ÎÇEL 
Saim Ergenekon 
Salih İnankur 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Celâl Bayar 

KAYSERİ 
Reşit Turgut 

MUĞLA 
Asım Gürsu 

Dr. Mitat Sakaroğlu 

SİNOB 
Suphi Batur 

ZONGULDAK 
Ali R. tncealemdaroğlu 

[Oya katılmıyanlar] 
AFYON KARAHİSAR 
Mehmet A§kar 
Hazim Bozca 
Hasan Dinçer 
Kemal özçoban 
Dr. Cemal Tünce (1.) 

ANKARA 
Falih Rıfkı Atay 
İhsan Ezğü 
İsmet İnönü (Cumhur
başkanı) 
Gl. Naci Tınafc (1.) 

ANTALYA 
Numan Aksoy 
Niyazi Aksu 
Mustafa Korkut 
Tayfur Sökmen 

AYDIN 
Dr. Sabri Akın 
Gl. Refet Alpman 
Dr. Mazhar Germen 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
(Bakan) 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 

BURDUR 
Ahmet Ali Çınar 

BURSA 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Dr. M. Talât Simer 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Behçet Gökçen 
İhsan Karasioğlu 
Ali Rıza Kırsever 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Abidin Ege 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Cavit Ekin 

EDİRNE 
Fethi Erimçağ 
Mehmet öktem 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl 

Nafiz Dumlu (1.) 
Münir Hüsrev Göle 

ESKİŞEHİR 
İsmail Hakkı Çevik 
Ahmet Oğuz 
Abidin Potuoğlu 
Emin Sazak 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 
(î.) 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Edip TÖr 

HAKKARİ 
Selim Seven 

HATAY 
Abdülgani Türkmen 

İÇEL 
Halil Atalay (t.) 
Refik Koraltan 
Dr. Aziz Koksal 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSTANBUL 
Dr. Adnan Adıvar (1.) 
Enis Akaygen 

Cihad Baban (1.) 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
(t) 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Osman Nuri Koni 
Fuad Köprülü 
Dr. Akil Muhtar özden 
Recep Peker (1.) 
Ahmet Kemal Silivrili 
(î.) 
Orgl. Cemil C. Toydemir 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Münir Birsel 
Dr. Hüseyin H. Cura 
Şükrü Saraçoğlu (Baş
kan) 

KARS 
Mehmet Bahadır 

KASTAMONU 
Gl. Abdullah Alptoğan 
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KAYSERİ 
Fikri. Apaydın 
01. Salih Avgın 
Kâmil Gündeş 

KIRŞEHİR 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
Sedad Pek 

KONYA 
Fatin Gökmen (î.) 
Dr. Sadi Irmak 
Ali Rıza Türel 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Orgl. Asım Gündüz 
Dr. Ahmet 1, Gürsoy 
Adnan Menderes 

B : 54 27.2 
Ömer özdek 
İhsan Şerif Özgen 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
A. Ulvi Beydağı 
Dr. Cafer özelçi ( I ) 

MANİSA 
Yunus M. Alakant 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
(Bakan) 
Rıza Çuhadar 
Emin Soysal 
Hasan Reşid Tankut 

MARDİN 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
(t) 
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MUĞLA 

Necati Erdem 
Nuri özsan 

NİĞDE 
İbrahim Refik Soyer 

RİZE 
Hasan Cavid Belûl (1.) 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Kasım Ener 
Cavid Oral (Bakan) 
Dr. Kemal Satır 
(Bakan) 
Hilmi Uran 
Ahmet Remzi Yüregir 

SİNOB 
Cevdet Kerim încedayı 
(Başkan V.) 
Enver Kök 

Yusuf K. Tengirşenk 
SİVAS 

Mitat Şükrü Bleda 
Kâmil Kitapçı 
Necmettin Sadak (Ba
kan) 

TOKAD 
0 alili Peke] 

TRABZON 
Hasan Saka 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 

YOZGAD 
Dr. Kemal C. Berksoy 

ZONGULDAK 
Şinasi Devrin 
Emin Erişirgil (Bakan) 
Ahmet Gürel 

[Açık Milletvekillikleri] 
Bitlis 
Bursa 
Erzincan 
Kars 
Kastamonu 
Manisa 
Mardin 
Muş 
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Vakıflar Genel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe Kanununa verilen oyların sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir 
Üye sayısı : 465 

Oy verenler : 358 
Kabul edenler : 330 

Reddedenler : 2 6 
Çekinserler : 2 

Oya katılmıyanlar : 99 
Açık Milletvekillikleri : 8 

[Kabul edenler] 
AFYON KARAHÎSAR 
Gl. Sadık Aldoğan 

AĞRI 
Müştak Aktan 
Ahmet Alpaslan 
Halid Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Esad Uras 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
Mebrure Aksoley 
İbrahim Rauf Ayaşlı 
Avni Refik Bekman 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Raşit Börekçi 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergun 
Muammer Eriş 
Cevdet Gölet 
Mümtaz öfcmen 
Fakihe öymen 
Dr. Ahmet Hâmit Selgi] 

ANTALYA 
Numan Aksoy 
Dr. Galip Kahraman 
Rasih Kaplan 
Mustafa Korkut 
Nurullah Esat Sümer 

AYDIN 
Neşet Akkor 
Mitat Aydın 
Emin Bilgen 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Muzaffer Akpınar 
Esat Altan 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çeliköz 
Süreyya örgeevren 
Orgl. Kâzım Özalp 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğlu 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 
Memduh Şevket Esendal 
Dr. Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 
Hıfzırrahman R. öymen 
Cemil özçağlar 
Celâl Sait Siren 
îhsan Yalçın 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Zehra Budunç 
Fahri Bük 
Aziz Duru 

Ahmed Münir Erhan 
Abdürrahman Konuk 
Cemil öz 
Muhittin Baha Pars 
Faik Yılmazipek 

ÇANAKKALE 
Niyazi Çıtakoğlu 
Behçet Gökçen 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Mustafa A. Renda 
Gl. Zeki Soydemir 
Ahmet îhsan Zeyneloğlu 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 
Asım Us 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atalay 
Dr. Mustafa Cantekin 
Münir Çağıl 
İsmet Eker 
Hasene İlgaz 
Sulıeyp Karafakıoğlu 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Dr. Hamdi Berkman 
Cemil Çalgüner 
Naili Küçüka 
Hulusi Oral 
Kemal Cemal öncel 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Vedat Dicleli 

Feyzi Kalfagil 
Osman Ocak 
İhsan Hâmid Tigrel 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
Mahmut N. Gündüzalp 

ELAZIĞ 
Fuad Ağralı 
Mustafa Arpacı 
Fahri Karakaya 
Dr. ibrahim T. Öngören 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Rauf Bayındır 
Abdülhak Fırat 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Salim Altuğ 
Mesut Çankaya 
Raif Dinç 
Şakir îbrahimhakkıoğlu 
Gl. Vehbi Kocagüney 
Şükrü Koçak 

GAZİANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Cemil Alevli 
Gl. Aşir Atlı 
Cemdi Said Barlas 
Dr. Muzaffer Canbolat 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdürrahman Melek 

GÎRESUN 
Eşref Dizdar 
Tevfik Ekmen 
Kâzım Okay 
İsmail Sabuncu 
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Ahmed Ulus 
Fikret Yüzatlı 
Dr. Galip K. Zaimoğlu 

GÜMÜŞANE 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 
Tahsin Tüzün 
Ahmet Kemal Varınca 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Gl. Eyüp Durukan 
Suphi Bedir Uluç 
Rasim Yurdman 

ÎÇEL 
Haydar Aslan 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
Kemal Turan 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Ali Rıza Arı 
Sadi Bekter 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Dr. M. Kemal öke 
Hamdullah S. Tanrıöver 
Orgl. Cemil C. Toydemir 

ÎZMÎR 
Şevket Adalan 
Benal Nevzat Anman 
Lâtife B. Çeyrekbaşı 
Esat Çmar 
Sedat Dikmen 
Sami Gülcüoğlu 
Rahmi Köken 
Sait Odyak 
Ekrem Oran 
Haydar Rüştü öktem 
Dr. Kâmran örs 

KARS 
Akif Eyidoğan 
Şerafettin Karacan 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Abdurrahman Sürmen 
Tezer Taşkıran 
Hüsamettin Tugaç 
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KASTAMONU 

Muzaffer Akalın 
Gl. Abdullah Alptoğan 
Tahsin Coşkan 
Hamdi Çelen 
Dr. Fahri Ecevit 
Fethi Mağara 
Âdil Toközlü 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Reşid özsoy 
Faik Serer 
Ömer Taşçıoğlu 
Hayrullah Ürkün 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Korgl. Kemal Doğan 
Nafi Atuf Kansu 
Şevket ödül 
Dr. Fua'd Umay 

KIRŞEHİR 
İsmail H. Baltacıoğlu 
Nihat Erdem 
Sahir Kurutluoğlu 

KOCAELİ 
İsmail Rüştü Aksal 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
Ali Dikmen 
Nihat Erim 
Amiral Şükür Okan 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Mitat Şakir Altan 
Muhsin Adil Binal 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Sedad Çumrah 
Dr. Muhsin F. Dündar 
Rasim Erel 
Şevki Ergun 
Hulki Karagülle 
Naim Hazim Onat 
Dr. Aziz Perkün 
Tevfik Fikret Sılay 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 
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Orgl. Asım Gündüz 

-Memduh Ispartalıgil 
MALATYA 

Esat Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 
Mustafa N. Karaköylü 
Osman Taner 
Abdülkadir Taşangil 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artunkal 
Kâmil Coşkunoğlu 
İsmail Ertem 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Faik Kurdoğlu 
Dr. Memduh N. Otaman 
Yaşar özey 
Hilmi öztarhan 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Dr. Kâmil İdil 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
İrfan Ferid Alpaya 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kal av 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Abidin Çakır 

MUŞ 
Halid Onaran 

NİĞDE 
Ferit Eeer 
Rifat Gürsoy 
Halid Mengi 
Vehbi Sandal 
Şükrü Süer 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Mehmet Furtun 
Amiral H. Gökdalay 
Arif Hikmet Onat 
Yusuf Ziya Ortaç 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 

RİZE 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Dr. Fahri Kurtuluş 
Fuad Sirmen 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Cemil Bilsel 
Hüsnü Çakır 
Naşit Fırat 
Rıza Isıtan 
Yakup Kalgay 
Ömer Karataş 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Dr. Makbule Dıblan 
Kasını Ener 
Kasım Gülek 
Dr. Kemal Satır 
Sinan Tekelioğlu 
Ali Münif Yegena 

SİİRD 
Etem İzzet Benice 
Sabri Çeliktuğ 
Lûtfi Yavuz 

SİNOB 
Lûtfi Aksoy 
Cevdet Kerim Incedayı 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Nazif Ergin 
Şemsettin Günaltay 
Hikmet Işık 
Muttalip öker 
Reşat Şemsettin Sirer 
Gl. Fikri Tirkeş 
İsmail Mehmed Uğur 
Şakir Uma 
Abidin Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Fayık öztrak 
Ekrem Pekel 
Cemil Uybadın 

TOKAD 
Feyzj Eken 
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Recai Güreli 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Reşit önder 
Nazım Poroy 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Sırrı Day 
Daniş Eyiboğlu 
Temel Göksel 
Ali Rıza Işıl 

B : 54 27 . 2 
Raif Karadeniz 
Zekiye Molaoğlu 
Hamdi Orhon 
Ali Sarıalioğlu 
Mustafa R. Tarakçıoğlu 
Muammer Yarımbıyık 

TUNOELt 
Mahmut Tan 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 

.1949 0 : 5 
Vasfi Gerger 
Razi Soyer 
Esat Tekeli 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
İbrahim Arvas 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Fahri Akgöl 
Celâl Arat 
Ziya Arkant 

Kâmil Erbek 
Sırrı îçöz 
thsan Olgun 

ZONGULDAK 
Şinasi Devrin 
ismail Ergener 
Emin Erişirgil. 
Ahmet Gürel 
Sabri Koçer 
Naim Kromer 
Orhan Seyfi Orhon 
Nuri Tarhan 

[Reddedenler] 
AFYON KARAHİSAR 
Mehmet Aşkar 
Hazim Bozca 
Hasan Dinçer 
Şahin Lâçin 
Ahmed Veziroğlu 

ÇANAKKALE 
Ali Rıza Kırsever • 
Nurettin Ünen 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 

EDİRNE 
Fethi Erimçağ 

ESKİŞEHİR 
Ahmet Oğuz 

tÇEL 
Saim Ergenekon 
Salih înankur 
Dr. Aziz Koksal 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Enis Akaygen 
Celâl Bay ar 
Faruk Nafiz Çamlıbel 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Reşit Turgut 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 

Ömer Özdek 
İhsan Şerif Özgen 
Ahmet Tahtakılıç 

MUĞLA 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

SİNOB 
Suphi Batur 

ZONGULDAK 
Ali R. Incealemdaro 

[Çekinserler] 
İSTANBUL 

Osman Nuri Koni 
MUĞLA 

Asım Gürsu 

[Oya kattlmty anlar] 
AFYON KARAHÎSAR 
Kemal özçoban 
Dr. Cemal Tünce (T.) 

ANKARA 
Falih Rıfkı Atay 
İhsan Ezğü 
İsmet inönü (Cumhur
başkanı) 
Gl. Neci Tınaz (I.) 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
Tayfur Sökmen 

AYDIN 
Dr. Sabri Akın 
Gl. Refet Alpman 
Dr. Mazhar Germen 

BALIKESİR 
Orgl. Izzeddin Çalışlar 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
(Bakan) 

BURDUR 
Ahmet Ali Çınar 

BURSA 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Dr. M. Talât Simer 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
ihsan Karesioğlu 

ÇORUH 
Atıf Tüzün 

DENİZLİ 
Abidin Ege 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Cavit Ekin 

EDİRNE 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet öktem 

ELAZIĞ 
Hasan Kişioğlu 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl 
Nafiz Dumlu (I.) 
Cevat Dursunoğlu 
Münir Hüsrev Göle 

ESKİŞEHİR 
ismail Hakkı Çevik 
Hasan Polatkan 
Abidfoı Potuoğlu 
Emin Sazak 
Komal Zeytinoğlu 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseveıi 
(î.) 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Edip Töı 

HAKKARİ 
Selim Seven 

HATAY 
Hasan Mursaloğlu 
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Abdülgani Türkmen 
ÎÇEL 

Halil Atalay (î.) 
Eefik Koraltan 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSTANBUL 
Dr. Adnan Adıvar (î.) 
Cihad Baban (1.) 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
d.) 
Fuad Hulusi Demirelli 
Fuad Köprülü 
Dr. Akil Muhtar özden 
Recep Peker (î.) 
Ahmet Kemal Silivrili 
(î.) 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senini Yürüten 

ÎZMÎR 
Münir Birsel 
Dr. Hüseyin H. Cura 

B : 54 
Atıf İnan 
Şükrü Saraçoğlu (Baş
kan) 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Mehmet Bahadır 

KAYSERİ 
Gl. Salih Avgın 
Sait Azmi Feyzioğlu 
Kâmil Gündeş 

KIRŞEHİR 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
Sedad Pek 
İbrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Fatin Gökmen (I.) 
Dr. Sadi Irmak 
Ali Rıza Türel 

KÜTAHYA 
Dr. Ahmet 1. Gürsoy 
Adnan Menderes 

27,2.1949 O : 5 
MALATYA 

A. Ulvi Beydağı 
Atıf Esenbel 
Dr. Cafer özelçi (î.) 
Mahmud Nedim Zabcı 

MANİSA 
Yunus M. Alakant 

MARAŞ 
Rıza Çuhadar 
Emin Soysal 
Hasan Reşid Tankut 

MARDİN 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
(t) 

MUĞLA 
Necati Erdem 
Nuri özsan 

NİĞDE 
İbrahim Refik Soyer 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
Hasan Cavid Belûl ( t) 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Cavid Oral (Bakan) 
Hilmi Uran 
Ahmet Remzi Yüregir 

SHRD 
Ali Rıza Esen 

SİNOB 
Enver Kök 
Yusuf K. Tengirşenk 

SİVAS 
Kâmil Kitapçı 
Necmettin Sadak 
(Bakan) 

TOKAD 
Galib Pekel 

TRABZON 
Hasan Saka 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 

YOZGAD 
Dr. Kemal C. Berksoy 

[Açık MiUetveküUkleri] 
Bitlis 
Bursa 
Erzincan 
Kars 
Kastamonu 
Manisa 
Mardin 
Muş 
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B : 54 27 .2 .1949 O : 5 
Ankara Milletvekili Hıfzı Oğuz Bekata ve 53 arkadaşının, 1949 yılı Bütçe Kanunu tasarısına bağlı 
(D) işaretli cetvelde değişiklik yapılması haklandaki önergesinin reddine dair olan Bütçe Ko

misyonu raporuna verilen oyların sonucu 
(Rapor kabul edilmiştir) 

üye sayısı : 465 
Oy verenler : 243 

Kabul edenler : 142 
Reddedenler : 93 
Çekinserler : 8 

Oya katıl.111 ıyanlar : 2)4 
Açık Milletvekillikleri : 8 

AFYON KARAHÎSAB 
Mehmet A§kar 
Ahmed Veziroğlu 

AĞRI 
Müştak Aktan 
Ahmet Alpaslan 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Esad Uras 

ANKARA 
Arif Çubukçu 
Muammer Eriş 
Cevdet Gölet 
Dr. Ahmet Hâmit Selgil 

ANTALYA 
Dr. Galip Kahraman 
Rasih Kaplan 

AYDIN 
Neşet Akkor 
Emin Bilgen 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Osman Niyazi Burcu 
Haeim Çarıklı 
Eminittin Çeliköz 
Fahrettin Tiritoğlu 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
Lûtfi Gören 

BURSA 
Fahri Bük 

ÇANAKKALE 
Behçet Gökçen 

[Kabul 
ÇANKIRI 

Ahmet ihsan Zeyneloğlu 
ÇORUH 

Atıf Tüzün 
ÇORUM 

İsmet Eker 
Hasene İlgaz 
Necdet Yüeer 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Dr. Hamdi Berkman 
Naili Küçüka 
Kemal Cemal öncel 

DİYARBAKIR 
Vedat Dicleli 
ihsan Hâınid Tigrel 

EDİRNE 
Dr. Bahattin öğütmen 

ELÂZIĞ 
Fahri Karakaya 
Hasan Kişioğlu 
Dr. ibrahim T. öngören 

ERZİNCAN 
Rauf Bayındır 
Abdülhak Fırat 

ERZURUM 
Salim Altuğ 
Cevat Dursunoğlu 
Şakir Ibrahimhakkıoğlu 
GL Vehbi Kocagüney 

ESKİŞEHİR 
Hasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

edenler] 
GAZlANTEB 

Ömer Asım Aksoy 
Cemil Alevli 
Bekir Kaleli 

GÎRESUN 
Tevfik Ekmen 
ismail Sabuncu 

GÜMÜŞANE 
Şevket Erdoğan 
Tahsin Tüzün 

İÇEL 
Salih înankur 
Dr. Aziz Koksal 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Celâl Bayar 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Köprülü 
Hamdullah S. Tanrıöver 
Orgl. Cemil C. Toydemir 

İZMİR 
Şevket A dalan 
Sait Odyak 
Ekrem Oran 

KARS 
Akif Eyidoğan 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Abdurrahnıan Sürmen 
Tezer Taşkıran 

Hüsamettin Tugaç 
KASTAMONU 

Fethi Mağara 
Âdil Toközlü 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Faik Seler 
Reşit Turgut 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
Sahir Kurutluoğlu 

KOCAELİ 
Cenap Aksu 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
Nihat Erim 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Muhsin Adil Binal 
Dr. Aziz Perkün 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Dr. Ahmet 1. Gürsoy 
Ömer özdek 
ihsan Şerif Özgen 

MALATYA 
Mehmet Sadık Eti 
Mustafa N. Karaköylü 
Osman Taner 
Abdülkadir Taşangil 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Kâmil Coşkunoğlu 
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İsmail Ertem 
Yaşar özey 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Emin Soysal 

MARDİN 
İrfan Ferid Alpaya 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 

MUĞLA 
Asım Gürsu 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

NİĞDE 
Ferit Eeer 

B : 54 27. 
Rifat Gürsoy 
Şükrü Süer • 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 

RİZE 
Dr. Saim Ali Dilenire 
Fuad Sirmen 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Cemil Bilsel 
Rıza Isıtan 

2.1949 O : 5 
Dr. Sadi Konuk 

SEYHAN 
Kasım Ener 
Kasım Gülek 
Dr. Kemal Satır 
Ali Münif Yegena 

SİNOB 
Suphi Batur 

SİVAS 
Hikmet Işık 
Abidin Yurdakul 

TOKAD 
Nazım Poroy 

URPA 
Esat, Tekeli 
Sırat Kemal Yetkin 

YOZGAD 
Fahri Akgöl 
Ziya Arkant 

ZONGULDAK 
İsmail Ergener 
Emin Erişirgil 
Ahmet Gürel 
Ali R. tneealemdaroğlu 
Sabri Koçer 
Nainl Kromer 
Nuri Tarhan 

[Reddedenler] 
AFYON KARAHİSAR 
Gl. Sadık Aldoğan 

ANKARA 
Mebrure Aksoley 
Avni Refik Bekman 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Raşit Börekçi 
Emin Halim Ergun 

BALIKESİR 
Muzaffer Akpınar 
Esat Altan 
Süreyya Örğeevren 
İsmail Hakkı Uzunçargılı 

BİLECİK 
Dr. Muhlis Suner 

BOLU 
Hıfzırrahman R. öymen 
Cemil özçağlar 

BURSA 
Zehra Budunç 
Aziz Duru 
Abdürrahman Konuk 
Cemil öz 
Faik Yılmazipek 

ÇANKIRI 
Rifat Dolunay 
Gl. Zeki Soydemir 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Dr. Cemal Kazaneıoğlu 
Asım Us 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atalay 
Suheyp Karafakıoğlu 

DENİZLİ 
Hulusi Oral 

DİYARBAKIR 
Feyzi Kalfagil 
Osman Ocak 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 

ELÂZIĞ 
Mustafa Arpacı 

GAZİANTEB 
Gl. Aşir Atlı 
Cemil Said Barlas 

GİRESUN 
Kâzım Okay 
Ahmed Ulus 

GUMUŞANE 
Şükrü Sökmensüer 
Ahmet Kemal Varınca 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Gl. Eyüp Durukan 
Suphi Bedir Uluç 
Rasim Yurdman 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 

İSTANBUL 
Ali Rıza Arı 
Osman Nuri Koni 

İZMİR 
Lâtife B. Çeyrekbaşı 
Esat Çmar 
Haydar Rüştü öktem 

KASTAMONU 
Gl. Abdullah Alptoğan 
Dr. Fahri Ecevit 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Korgl. Kemal Doğan 
Nafi Atuf Kansu 
Şevket ödül 

KIRŞEHİR 
Nihat Erdem 

KOCAELİ 
Fuad Balkan 
Amiral Şükür Okan 

KONYA 
Rasim Erel 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 

MALATYA 
Esat Doğan 
Dr. Hikmet Fırat 

MANİSA 
Dr. Memduh N. Otaman 

MUĞLA 
Abidin Çakır 

MUŞ 
Halid Onaran 

NİĞDE 
Vehbi Sandal 

ORDU 
Arif Hikmet Onat 
Ömer Karataş 
Muin Köprülü 

SEYHAN 
Dr. Makbule Dıblan 

SİİRD 
Sabri Çeliktuğ 

SİNOB 
Cevdet Kerim încedayı 

SİVAS 
Nazif Ergin 
Muttalip öker 
İsmail Mehmed Uğur 
Şakır Uma 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlu 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Recai Güreli 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtif oğlu 

TRABZON 
Temel Göksel 
Ali Rıza Tşıl 
Zekiye Molaoğlu 
Mustafa R. Tarakçıoğlu 
Muammer Yarımbıyık 

TUNCELİ 
Mahmut Tan 
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ÜRFA 
Osman Ağan 
Baai Soyer 

ÇANAKKALE 
Nurettin Ünen 

GİRESUN 
Dr. Galip K. Zaimoğlu 

AFYON KARAHİSAR 
Hazim Bozca 
Hasan Dinçer 
Şakin Lâçin 
Kemal özçoban 
Dr. Cemal Tunca (t.) . 

AĞRI 
Halid Bayrak (î. Ü.) 

AMASYA 
Zdki Tarhan 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
NaM Cevad Akkerman 
(t) 
Falih Rıfkı Atay 
İbrahim Rauf Ayaşlı 
(t) 
thsan Ezğü 
ismet İnönü (Cumhur
başkanı) 
Mümtaz Ökm.en t 
Fakihe öymen 
61. Naci Tınaz ( t ) 

ANTALYA 
Numan Aksoy 
Niyazi Aksu 
Mustafa Korkut 
Tayfur Sökmen 
Nuruilah Esat Sümer 
(D. Bakanı) 

AYDIN 
Dr. Sabri Akın 
Gl. Refet Alpman 
Mitat Aydın 
Dr. Mazhar Germen 

BALIKESİR 
Fuat Bilal 

B : 54 
VAN 

İbrahim Arvas 

27 .2 .1949 0 : 5 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

[Çekmaerler] 

ZONGULDAK 
Orhan Seyfi Orhon 

KAYSİRÎ 
Reşid özsoy 

KIRŞEHİR 
İsmail H. Baltacıoğlu 

MARAŞ 
Abdullah Yayeıoğlu 

SİVAS 
Reşat Şemsettin Sirer 

[Oya katılmtyankvr] 
Orgl. tzzeddin Çalışlar 
Orgl. Kâzım Özalp 
Hilmi Şeremetli 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 
Memduh Şevket Esendal 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
(Bakan) 
Feridun Bikri Düşün
sel (Başkanvekili) 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BOLU 
Hasan Cemil Çambel 
Celâl Sait Siren 
İhsan Yalçın 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Ahmet Ali Çınar 
Dr. M. Şerif Korkut 
(D 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Ahmed Münir Erhan 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât Simer 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Niyazi Çıtakoğlu 
ihsan Karesioğlu 
Alî Rıza Kırsever 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Mustafa A. Renda 

ÇORUM 
Dr. Mustafa Cantekin 
Münir Çağıl 

DENİZLİ 
Cemil Çalgüner 
Abidin Ege 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Cavit Ekin 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Fethi Erimçağ 
Mahmut N. Gündüzalp 
Mehmet öktem 

ELAZIĞ 
Fuad Ağralı 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl 
Mesut Çankaya 
Raif Dinç 
Nafiz Dumlu (1.) 
Münir Hüsrev Göle 
Şükrü Koçak 

ESKİŞEHİR 
İsmail Hakkı Çevik 
Ahmet Oğuz 
Emin Sazak 

GAZİANTEB 
Dr. Muzaffer Canbolat 
Dr. Abdurrahman Melek 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 
(I.) 

TRABZON 
Raif Karadeniz 

YOZGAD 
Kâmil Erbek 

Eşref Dizdar 
Fikret Yüzatlı 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Edip Tor 

HAKKARİ 
Selim Seven 

HATAY 
Hasan Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Halil Atalay (1.) . 
Saim Ergenekon 
Refik Koraltan 

İSPARTA 
Kemal Turan 

İSTANBUL 
Dr. Adnan Adıvar (İ.) 
Enis Akaygen 
Cihad Baban (1.) 
Sadi Bekter 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
(t) 
Fuad Hulusi Demirelli 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Dr. M. Kemal öke 
Dr. Akil Muhtar Özden 
Recep Peker (î.) 
Ahmet Kemal Silivrili 
(t) 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Benal Nevzat Anman 
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jair Birsel 
. Hüseyin H. Cura 
ıat Dikmen 
îii Gülcüoğlu 
i İnan 
'imi Köken 

Kânıran örs 
TÜ Saraçoğlu (Baş-
0 
san Ali Yücel 

KARS 
ımet Bahadır 
afettin Karacan 
KASTAMONU 
,affer Akalın 
isin Coşkan 
ndi Çelen 

KAYSERİ 
Salih Avgın 
• Azmi Feyzioğlu 
il Gündeş 

ÎT Tasçıoğlu 
rullah Ürkün 

KIRŞEHİR 
:et Torgut 

KOCAELÎ 
et Faik Abasıy anık 

•il Rüştü Aksal 
ı&n) 
3ikmen 
3 Pek 
ıim Süreyya Yiğit 

KONYA 
. Şakir Altan 
-li Fuad Cebesoy 

B : 54 27.2 
Sedad Çumralı ' 
Dr. Muhsin F. Dündar 
Şevki Ergun 
Fatin Gökmen (î.) 
Dr. Sadi Irmak 
ilulki Karagülle 
Naim Hazim Onat 
Tevfik Fikret Sılay 
AH-Rıza Türel 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Orgl. Asım Gündüz 
Memduh Ispartalıgil 
Adnan Menderes 
Ahmet Talıtakılıç 

MALATYA 
A. Ulvi Beydağ] 
Atıf Esenbel 
Dr. Cafer Özelçi (î.) 
Mahmud Nedim Zabcı 

MANİSA 
Yunus M. Alakant 
Korgl. Ali Rıza Artunka • 
Şevket Raşit Hatipoğlu . 
Faik Kurdoğlu 
Hilmi öztarhan 

MARAŞ 
Rıza Çuhadar 
Dr. Kâmil îdil 
Hasan Reşid Tankut 

MARDİN 
Abdülkadir Kalav 
Gl.Kâzım Sevüktekin (î) 
Dr. Aziz Uras 

MU&LA 
Necati Erdem < 

, 1949 Ö : S 
Nuri özsan 

NİĞDE 
Halid Mengi 
ibrahim Refik Soyer 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Mehmet Furtıin 
Amiral H. Gökdalay 
Yusuf Ziya Ortaç 
Dr. Zeki Mesut Sezer 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
Hasan Cavid Belûl (I.) 
Dr. Fahri Kurtuluş 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Hüsnü Çakır (Bakan) 
Na§it Fırat 
Yakup Kalgay 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Cavid Oraî (Bakan) 
Sinan Tekelioğlu 
Hilmi Uran 
Ahmet Remzi Yürcgir 

SİİRD 
Etem izzet Benice 
Ali Rıza Esen 
T/ûtfi Yavuz 

SÎNOB 
Lûtfi Aksoy 
Enver Kök 
Yusuf K. Tengirşeuk 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Şemsettin Günaltay 
(Başbakan) 
Kâmil Kitapçı 
Necmettin Sadak 
(Bakan) 
Gl. Fikri Tirkeş 

TEKİRDAĞ 
Fayık öztrak 
Ekrem Pekel 
Cemil Uybadm 

TOKAD 
Reşit önder 
Galib Pekel 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Sırrı Day 
Daniş Eyiboğlu 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Ali Sarıalioğlu 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 

URFA 
Atalay Akan 
Vasfi Gerger 

YOZGAD 
Celâl Arat 
Dr. Kemal C. Berksoy 
Sırrı îçöz 
İhsan Olgun 

ZONGULDAK 
Siması Devrin 

[Açık Milletvekillikleri] 
Bitlis 
Bursa 
Erzincan 
Kars 
Kastamonu 
Manisa 
Mardin 
Muş 

1 
1 
1 
1 
1 
i 
1 
1 
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B : 54 27. 2.1949 0 : 5 
1949 yılı Bütçe Kanununa verilen oyların sonucu 

(Kaauîı kabul edilmiştir) 

AĞRI 
Jk Aktan 
Bayrak 
AMASYA 
I- Eymir 
?arhan 
Uras 
îmal Yiğitoğlu 
ANKARA 
3evad Akkernıan 
re Aksoley 
m Rauf Ayaşh 
"*efik Bekman 
Dğuz Bekata 
Börekti 
îubukcu 
Halim Ergun 
ner Eriş 
, Gölet 
z ökmen 
.* öymen 
ımet Hâmit Selgil 
NTALYA 
Aksoy 

iip Kahraman 
laplan 
a Korkut 
ah Esat Sümer 
AYDIN 
.kkor 
lydm 
Bilgen 
öktepe 
LIKESÎR 
j'abeyoglu 

„r Akpmar 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık Milletvekillikleri 

465 
372 
334 

38 
O 

85 

[Kabul 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çeliköz 
Süreyya örgeevren 
Örgl. Kâzım Özalp 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğlu 
ismail Hakkı Uzunçarşılı 

BİLECİK 
Regit Bozüyük 
Menıduh Şevket Esendal 
Dr. Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Feridun Fikri Düşünsel 

BOLÜ 
Hasan Şükrü Adal 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 
Hıfzırrahrnan R. öymen 
Cemil özçağlar 
Celâl Sait Siren 
ihsan Yalçın 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Dr. M. Şerif Korkut • 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Zehra Budunç 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Ahmed Münir Erhan 
Abdürrahman Konuk 
Cemil öz 
Muhittin Baha Pars 
Faik Yılmazipek 

edenler] 
ÇANAKKALE 

Niyazi Çıtakoğlu 
Nurettin Ünen 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Mustafa A. Renda 
Gl. Zeki Soydemir 
Ahmet ihsan Zeyneloğlu 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Dr. Cemal Kazaneıoğlu 
Atıf Tüzün 
Asım Us 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atalay 
Dr. Mustafa Cantekin 
Münir Çağıl 
ismet Eker 
Hasene İlgaz 
Suheyp Karafakıoğlu 

DENİZLİ 
Dr. Hamdi Berkman 
Cemil Çalgüner 
Abidin Ege 
Naili Küçüka 
Hulusi Oral 
Kemal Cemal öneel 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Vedat Dicleli 
Feyzi Kalfagil 
Osman Ocak 
ihsan Hâmid Tigrel 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları; 
Mahmut N. Gandüzalp 

ELÂZIĞ 
Fuad Ağralı 
Mustafa Arpacı 
Fahri Karakaya 
Hasan Kişioğlu 
Dr. ibrahim T. öngören 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Rauf Bayındır 
Abdülhak Fırat 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Salim Altuğ 
Mesut Çankaya 
Raif Dinç 
Cevat Dursunoğlu 
Şakır Ibrahimhakkıoğlu 
Gl. Vehbi Kocagüney 
Şükrü Koçak 

GAZİANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Cemil Alevli 
Gl. Aşir Atlı 
Cemil Said Barlas 
Dr. Muzaffer Canbolat 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdürrahman Melek 

GİRESUN 
Eşref Dizdar 
Tevfik Ekmen 
Kâzım Okay 
ismail Sabuncu 
Ahmed Ulus 
Fikret Yüzatlı 
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GÜMÜŞANB 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 
Tahsin Tüzün 
Ahmet Kemal Varınca 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Gl. Eyüp Durukan 
Hasan Mursaloğlu 
Suphi Bedir Uluç 
Rasim Yurdman 

ÎSPAETA 
Kâzım Aydar 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
Kemal Turan 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Ali Rıza Arı 
Sadi Bekte? 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Dr. M. Kemal öke 
Hamdullah S. Tanrıöver 
Orgl. Cemil C. Toydemir 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Benal Nevzat Anman 
Lâtife B. Çeyrekbaşı 
Esat Çınar 
Sedat Dikmen 
Sami Güleüoğlu 
Atıf tnan 
Rahmi Köken 
Sait Odyak 
Ekrem Oran 
Haydar Rüştü öktem 
Dr. Kâmran örs 
Şükrü Saraçoğlu 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Akif Eyidoğan 
Şerafettin Karacan 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Abdurrahman Sürmen 
Tezer Taşkıra* 7 
Hüsamettin Tuçaç 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Gl. Abdullah Alptoğan 
Hamdi Çelen 
Dr. Fahri Berat 
Fethi Mağara 
Âdil Toközlü 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Sait Azmi Feyzioğlu 
Reşid özsoy 
Faik Seler 
Ömer Taşçıoğlu 
Hayrullah Ürkün 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Korgl. Kemal Doğan 
Nafi Atuf Kansu 
Şevket ödül 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
îsmail H. Baltacıoğlu 
Nihat Erdem 
Sahir Kurutluoğlu 

KOCAELİ 
İsmail Rüştü Aksal 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Dr. Fasıl Ş. Bürge 
Ali Dikmen 
Nihat Erim 
Amiral Şükür Okan 
Sedad Pek 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 
Mitat Şakir Altan 
Muhsin Adil Binal 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Sedad Çumralı 
Dr. Muhsin F. Dündar 
Rasim Erel 
Şevki Ergun 
Hulki Karagülle 
Naim Hazim Onat 
Dr. Aziz Perkün 
Tevfik Fikret Sılay 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Halil Benli 
Ahmet Bozbay 

Orgl. Asım Gündüz 
Memduh îspartalıgil 

MALATYA 
Esat Doğan 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 
Mustafa N. Karaköylü 
Osman Taner 
Abdülkadir Taşangil 
Şefik Tugay 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artunkal 
Kâmil Coekunoğlu 
ismail Ertem 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Faik Kurdoğlu 
Dr. Memduh N. Otaman 
Yaşar özey 
Hilmi öztarhan 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
Rıza Çuhadar 
Dr. Kâmil idil 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
İrfan Ferid Alpaya 
Mehmet Kâmil Boran 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Abidin Çakır 

MUŞ 
Halid Onaran 

NİĞDE 
Ferit Ecer 
Rifat Gürsoy 
Halid Mengi 
Vehbi Sandal 
Şükrü Süer 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Mehmet Furtun 
Amiral H. Gökdalay 
Arif Hikmet Onat 
Yusuf Ziya Ortaç 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 

Hamdi Yalman 
RİZE 

Dr. Saim Ali Dilemre 
Dr. Fahri Kurtuluş 
Fuad Sirmen 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Cemil Bilsel 
Hüsnü Çakır 
Naşit Fırat 
Rıza Isıtan 
Yakup Kalgay 
Ömer Karataş 
Dr. Sadi Konuk 
Muin Köprülü 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Dr. Makbule Dıblan 
Kasım Ener 
Kasım Gülek 
Cavid Oral 
Dr. Kemal Satır 
Sinan Tekelioğlu 
Ali Münif Yegena 

SttRD 
Etem izzet Benice 
Sabri Çeliktuğ 
•Lûtfi Yavuz 

SÎNOB 
Lûtfi Aksoy 
Cevdet Kerim încedayı 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Nazif Ergin 
Şemsettin Gûnaltay 
Hikmet Işık 
Muttalip öker 
Reşat Şemsettin Sirer 
Gl. Fikri Tirkeş 
ismail Mehmed Uğur 
Şakir Uma 
Abidin Yurdakul 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Fayık öztrak 
Ekrem Pekel 
Cemil Uybadın 
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Î6KAD 
Feyzi Eken 
Eeeai Güreli 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lfıtifoğlu 
Reşit önder 
Nazım Poroy 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Sırrı Day 
Daniş Eyiboğlu 
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Tora e]j Göksel 
Ali Rıza Işıl 
Raif Karadeniz 
Zekiye Molaoğlu 
Ham di Orhon 
Ali Sarıalioğlu 
Mustafa R. Tarakçıoğlu 
Muammer Yarını bıyık 

TUNCELİ 
Malım ut Tan 

ÜRFA 
Osman A San 

. 1949 O : 5 
Atalay Akan 
Vasfi Gerger 
Razi Soyer 
Esat Tekeli 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
İbrahim Arvas 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktav 

YOZGAD 
Fahri Akgöl 

Celâl Arat 
Ziya Arkant 
Kâmil Erbek 

ZONGULDAK 
Şkı asi Devrin 
İsmail Ergener 
Emin Erişirgil 
Ahmet Gürel 
Sabri Koçer 
Naim Kromer 
Orhan Seyfi Orhon 
Nuri Tarhan 

[Reddedenler] 
AFYON KARAHİSAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Mehmet Aşkar 
Hazim Bozca 
Hasan Dinçer 
Şahin Lâçin 
Ahmed Veziroğiu 

ÇANAKKALE 
Behçet Gökçen 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 

EDÎRNE 
Fethi Erim en & 

Dr. Bahattin öğütmen 
ESKİŞEHİR 

Ahmet Oğuz 
Kasan Polatkan 
Abidin Potuoğlu 
Kemal Zeytinoğlu 

İÇEL 
Salih înankur 
Dr. Aziz Koksal 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Knis A kay gen 

Celâl Bayar 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Fuad Hulusi Demirelli 
Osman Nuri Koni 
Fuad Köprülü 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Reşit Turgut 

KÜTAHYA 
Hakkı Gedik 
Adnan Menderes 
Ömer Özdek 
İhsan Şerif özgen 

Ahmet Tahtakılıç 
MANİSA 

Yunus M. Alakant 
MARAŞ 

I*]miıı Soysal 
MUĞLA 

Asını Gamı 
Nuri Özsan 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

SÎNOB 
Suphi Batur 

ZONGULDAK 
Ali R. Incealemdaroğlu 

[Oya katılmıy anlar] 
AFYON KARAHÎSAR 
Kemal özçoban 
Dr. Cemal Tunca (!.) 

AÖRI 
Ahmet Alpaslan ' 

ANKARA 
Falih Rıfkı Atay 
İhsan Ezğü 
İsmet İnönü (Cumhur-

Gl.Naci Tınaz (1.) 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
Tayfur Sökmen 

AYDIN 
Dr. Sabri Akın 
Gl. Refet Alpman 
Dr. Mazhar Germen 

BALIKESİR 
Orgl. İzzeddin Çalışlar 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu • 
(Bakan) 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BURDUR 
Ahmet Ali Çınar 

BURSA 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Dr. M. Talât Simer 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
ihsan Karasioğlu 
Ali Rıza Kırseyer 

ÇORUM 
Necdet Yüeer 

DENİZLİ 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Cavit Ekin 

EDİRNE 
Mehmet öktem 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl 
Nafiz Dumlu (!.)• 
Münir Hüsrev Göle 

ESKİŞEHİR 
ismail Hakkı Çevik 
Emin Sazak 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 
(î.) 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Edip Tör 

HAKKARİ 
Selim Seven 

HATAY 
Abdtilgani Türkmen 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Halil Atalay (t.) 
Saim Ergenekoıı 
Refik Koraltan 

İSTANBUL 
Dr. Adnan Adı var (1.) 
Cihad Baban (t.) 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
(t.) 
Dr. Akil Muhtar Özden 
Recep Pekeı- (T.) 
Ahmet Kemal Silivrili 
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Öüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

tZMÎR 
Münir Birsel 
Dr. Hüseyin H. Cura 

KARS 
Mehmet Bahadır 

KASTAMONU 
Tahsin Coşkan 

KAYSERÎ 
Gl. Salih Avgın 
Kâmil Gündeş 

KIRŞEHİR 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
(D 
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İbrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Fatiıı Gökmen (1.) 
Dr. Sadi Irmak 
Ali Rıza Türel 

KÜTAHYA 
Dr. Ahmet I. Gürsoy 

MALATYA 
A. Ulvi Beydağı 
Atıf Esenbel 
Dr. Cafer özelçi (1.) 
Mahmud Nedim Zabcı 

MARAŞ 
Hasan Beşid Tankut 

MARDİN 
Gl. Ki az im. Sevüktekin 
(t.) 

. 1949 0 : 8 
MUĞLA 

Necati Erdem* 
NİĞDE 

İbrahim Refik Soyer 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
Hasan Cavid Belûl (1.) 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Hilmi Uran 
Ahmet Remzi Yüregir 

SİİRD 
Ali Rıza Esen 

SİNOB 
Enver Kök 

Yusuf K. Tengirşenk 

SİVAS 
Kâmil Kitapçı 
Necmettin Sadak (Ba
kan) 

TOKAD 
Galih Pekel 

TRABZON 
Hasan Saka' 

TUNCELİ 
Neemeddin Sahir Sılan 

YOZGAD 
Dr. Kemal C. Berk«oy 
Sırrı Içöz 
İhsan Olgun 

[Açık MületvekilUkleri] 
Bitlis 
Bursa 
Erzincan 
Kars 
Kastamonu 
Manisa 
Mardin 
Muş 
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S. Sayısı: 20 

1949 Yılı 

Devlet Demiryolları ve Liman 
lan İşletme G. M. Bütçesi 



Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü 
1949 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu 

raporu (1/384) 

T. C. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 30 . IX . 1948 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71 -1664, 6/3335 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Katma bütçe ile idare edilen Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 
Bakanlar Kurulunca 30 . IX . 1948 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan 1949 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısının gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulduğuna saygılarımla arzedermı. 

Başbakan yerine 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 

F. A, Barutçu 

BÜTÇE KANUNU GEREKÇESÎ 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 1949 yılı Bütçe Kanunu tasa 
rısmın gerekçesi aşağıda arz ve izah olunmuştur-

Birinci madde : Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 1949 yılında 
göreceği işler karşılığı olan ödeneklerin miktarını tesbit etmektedir. Görülecek işlerle, bunların ge
rektirdiği ödenekler (A) işaretli cetvelin bölüm ve maddelerinde gösterilmiş ve teklif edilen öde
neklerin lüzumu sebepleri «de gider bütçesi tasarısı gerekçesiyle ayrıca açıklanmıştır. 

İkinci madde : (B) işaretli cetvel; İdarenin türlü gelir kaynaklarını ve her kaynaktan 1949 
yılı içinde elde edileceği tahmin olunan gelir tutarlariyle bunların genel toplamını göstermekte
dir. Gelir tahminlerinin dayandığı 'esaslar da gelir bütçesi gerekçesinde ayrıca açıklanmıştır. 

Üçüncü madde : Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel İdaresinin teşkilât ve vazifele
rine dair olan 1042 sayılı Kanunun tadili hakkındaki 1483 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde; Ge 
nel idare Teşkilâtı her sene ihtiyaca göre bütçelere raptolunacak kadrolarla tesbit olunur denilmekte 
olduğundan bu hükme dayanılarak ve personelin fiilî mevcut ve durumlarına göre hazırlanan kad 
î'olar, bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiş ve ayrıca kadro cetvellerinin sonuna diğer bir kısım 
işlerin uygulanması için Genel Müdürlüğe yetki veren fıkralar yazılmıştır. 

Dördüncü madde : Genel Müdürlükçe işletilmekte olan -domiryollariyle diğer motorlu taşıtların, 
liman, isikele ve maden ocaklarının gelirlerinden berbirinin dayandığı hükümlerin bütçeye bağh 
(B) işaretli cetvelde gösterildiğine ve bu cetvelde yazılı gelirlerin usulü dairesinde 1949 yılında da 
tahsilime devam olunmasına dair bulunmaktadır. 

Beşinci madde : Devlet Demiryolları ve Limanları İşletene Genel Müdürlüğünün 2847 ve 3173 
sayılı kanunları -dışında çalıştırılacağı geçici hizmetlilerin sayı ve görev çeşitlerinin bütçeye bağl? 
(E) işaretli cetvelde gösterildiğini bildirmektedir. 
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Altıncı madde : Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğüne gelecek yıllara 
geçici yüklenmelere girişme yetkisi veren kanunların bütçeye bağlı (G) işaretli cetvelde gösterildiği
ne dairdir. 

Yedinci madde : Genel Müdürlüğün para isterini çevirmesini, kömür ve gereç stokları yapılma
sını sağlamak için bu madde ile istenilen yetki; evvelki yıllarda ol'duğu gibi kömür için (2 500 000) 
lira ve gereç için (7 000 000) liralık limitler dâhilinde kalmak ve (2 500 000) lira da para ihtiyacım 
karşılamak üzere. (12 500 000) liraya kadar kısa süreli istikrazlar yapmaya vfe bankalar nezdinde 
cari hesaplar açtırmaya ait bulunmaktadır. 

Sekizinci madde : Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü hesabına Teknik 
Üniversite teknik eleman yetiştiren diğer okullarda tahsilde bulunan öğrencilerin okul ve öğretim 
giderleri tutarının Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin 10 ncu bölümünün 3 ncü madde 
sine konulan ödenekten özel statülerinin verdiği yetki ve yeni rejimleri gereğince leyli tedrisi usulü 
kaldırılan Teknik Üniversitede okuyan öğrencilere ait olan miktarının burs usulü ile kendilerine ay 
rılau öğrenci bürolar Yönetim Müdürlüklerine veya doğrudan doğruya kendilerine ödenmesi ve geri 
kalanın da 1949 yılı Bütçe Kanuniyle üniversitelerin 1949 yılı Bütçe kanunlarına bağlı (B) işa
retli cetvelde gelir ve aynı zamanda adı geçen kanunlara bağlı (A) işaretli cetvellerin ilgili bölüm
lerine Maliye Bakanlığınca ödenek kaydedilmesi için yetki verilmektedir. 

Dokuz ve onuncu maddeler : Kanunun yürürlüğe girdiği tarihle kanun hükümlerini uygu-
lıyacak Bakar.ları göstermektedir. 

Genel Mütalâa 

I 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün mütevazin olarak hazırlanan 
1949 yılı Bütçe tasarısı ilişik olarak sunulmuştur. Bu tasarı; sözü geçen idarece evvelki yıllarda ha
zırlanmış olan bütçe gelir ve giderlerinin tasnif ve tertibinden tamamen farklıdır. İşletmelerde, 
teknik esaslara göre uygulanması gerekli maliyet sistemine dayanan yeni bir tasnif plânı ihtiva ey
lemektedir. 

Yapılan gider nevi ve yerlerinin incelenmesi, bir maliyet tahlili yapılabilmesi ve işletmenin eko
nomik bakımdan sevk ve idaresinin kontrol edilebilmesi, işletme işleriyle ilgili bütün miktar ve kıy
met hareketlerinin iyi bir sistem dâhilinde kayit ve takip olunabilmesi için hesap işlerinin en esas
lı gayelerinden biri olan plânlama işi, « işletme bütçe hesabı » bu sistemle; Yüksek Kurultay Bütçe 
Komisyonunca 1948 Bütçesinin incelenmesi sırasında ileri sürülen görüş ve düşüncelere de uygun 
bir şekil içine girmiş bulunmaktadır. 

Maliyet giderlerini; Devlet Demiryolları ve Limanları İdaresinin bir çeyrek asırdanberi kökleş
miş bulunan teşkilâtına, görev konularına göre ayrı ayrı tesbit etmeyi ifade eyliyen bu şekil; idare 
bünyesi içinde faaliyette bulunan çeşitli servislerin çalışmalarındaki rasyonellik derecesini görmek 
ve mukayese etmek imkânım vereceğinden bu bakımdan da ayrıca önemi haiz bulunmaktadır. 

İşletme Bütçe tasarısının böylece iş maliyeti sistemi üzerine hazırlanabilmesi için İsvçire Fe
deral Demiryolları İşletme ve Bütçe hesabı şemalarından ve bunların usul ve prensiplerinden, 
Amerika'lı uzman Mr. White tarafından tavsiye edilmiş olan Amerikan Demiryollarının işletme, 
bütçe tasnifi plânlarından faydalanılmıştır. 

Diğer taraftan; hazırlanan bu yeni tasnif sis-temi, Maliye Bakanlığınca, Devlet Maliye uzmanı 
olarak yurdumuzda çalışmakta bulunan Müller'ede tetkik ettrilmiş ve neticede Devlet Demiryol
ları İşletmesinde uygulanması ciddî faydalar sağhyacak bir sistem olarak kabul edilmiş ve önemli 
bir başarı sayılmıştır. 
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Şu ciheti açıklamak isteriz ki, bu konuda Devlet işletmeleri arasında ilk teşebbüsü yapan Dev
let Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün bu teklifi; işletmecilikte, maliye ve 
hesap işleri sahasında b*ir düzenleme okluğundan bu teknik sistemi daha mütekâmil ve daha şümul
lü bir hale getirmek için çalışmalara devam edilecektir. 

Tasnif plânının güttüğü maliyet gayesinin izah ve tahlili 

Devlet Demiryolları ve Limanlan, işletmesinin organik teşkilâtı ve iş konuları bakımından belli 
başlı idare ve teknik sahalara ayrılmakta olduğundan bu plânla idare ve imletme giderleri üç kısım 
içinde aşağıda yazılı gruplara ayrılmaktadır. 

T. - Genel Müdürlük ve işletmelerin idarî teşkilâtına ait giderler; 
II - Demiryol, yapı ve yolun sınai tesislerinin bakım ve giderleri; 

III - Muharrik ve müteharrik edevatın bakım ve tamir giderleri; 
IV - Doğrudan doğruya işletme işleri ile ilgili «Trafik» servis giderleri; 
V - Kara yolu işletmesi giderleri; 

VI- - Limanlar işletmesi giderleri; 
VII - Kıymetlerin tecdidi; 

VIII - Yeni servetler karşılığı sermaye artışları: 

A) Genel Müdürlük ve işletmelerin idarî teşkilâtına ait olup birinci grupta gösterilen gider
ler, mahiyetleri itibariyle işletme iş yerlerinin yaptığı öz iş giderleri ile genel giderlerinden 
mürekkep olan ve her sahanın özel maliyetinin tesbitini sağlıyacak maliyet giderlerinin dışında 
kalan; yönetim, yardım, öğretim ve malî mükellefiyet gibi konulara ayrılan gider unsurlarından 
ibarettir ki, genel maliyetin tesbitinde işletmeye dolayısiyle tesir edecek olan hizmetlerin doğur
duğu giderlerden teşekkül etmektedir. 

B) ikinci grup; işletmenin teknik servislerinden yol servisi giderlerinin özel maliyetini 
tesbit gayesiyle nevilendirilen maliyet giderlerini göstermektedir. 

1. Demiryolunun bakımı: 

Ray, traves ve küçük malzemesi ile makaslardan ve balasttan mürekkep bulunan ve teknik 
dilde «Üst yapı» adı ile ifade olunan demiryolunun bakım giderleri bu işde çalıştırılan personelin 
ücret ve diğer hakedişleri ile istihlâk olunan yol malzemesi, diğer bütün genel giderleri; 

2. Yol tesislerinin bakımı : 

Tüneller, yarmalar, imlâ tahkimatı, köprüler, viyadükler gibi demiryolu tesislerinin bakımı 
ile ilgili aynı mahiyetteki giderler; 

3- Sabit tesislerin bakımı: 

Makine ve tezgâhlar hariç olmak üzere bütün gar, istasyon binaları ile diğer hizmet binaları, 
lojmanlar ve diğer tesislerin bakımı ile ilgili aynı nevi giderler; 

Gibi türlü bakım maliyet giderlerinin ayrı ayrı bilinmesi ve sonunda kilometre başına düşen 
özel maliyetin tesbit edilerek mukayeseler yapılması imkânını verecektir. 

4. Tarım işleri: 

Yol servisine bağlı ve görevleri, Demiryol kenarlarını ve istasyonları ağaçlandırma ve gerek 
bu maksada yarıyacak fidanların gerekse meyva fidanlarının yetştirilmesi ve harice satışla meyva-
cılığm yurtta gelişmesi ve dolayısiyle Demiryolu ile meyva nakliyatının artırılması için kurul
muş olan fidanlarının ekim, bakım ve istihsal işlerinden ibaret bulunan bu teşebbüste çalıştın -
\m teknik elemanlarla di#er işçilerinin ücret ve diğer hakedişlerinden mürekkep personel gider» 
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leri, diğer nevi giderleri iş konusu itibariyle tasnif: edilmiş olup bunda da istihsâl bakım ve ekim 
maliyetlerini tesbit gayesi güdülmektedir. 

C) Üçüncü Gruta tasnif olunan giderler, muharrik ve müteharrik edevatın bakım ve onarı
mını ilgilendirmekte olup bu nevi giderlerin; iki paragrafa ayırmak suretiyle; tahlili daha uygun 
görülmektedir: 

1, Trenlerin cerri hizmetleriyle dolayısiyle ve fiilen ilgili bulunan Merkez teşkilâtı İle teknik 
faaliyetleri itibariyle merkeze bağlı işletme müdürlükleri cer servislerinin ve şebekeye yayılmış 
bulunan depoların personel giderleri ile diğer nevj giderleri; 

2. Muharrik ve müteharik edevatın orta ve büyük tamiri işleri ile uğraşan ve işletme bünyesi 
içinde birer «yardımcı servis» olarak faaliyette bulunan Cer Atelyelerinin yaptığı tamir (bakım) 
maliyet giderleri; 

Kısaca mahiyetleri yukarda açıklanan İşbu gider grupunun kıymet bakımından kontrolü im
kânını sağlıyabileeek şekilde nevilendirilmiş bulunmaktadır. 

Giderlerin tahakkuk v< bütçedeki tertiplerine dağıtımında birinci paragrafta yazılı hizmetler 
için yapılan giderler ilgili maddelerine doğrudan doğruya geçirilmekte ise de «Yardımcı Servisle
rin» bütün giderlerinin tahakkukunda evvelâ «cari hesap zimmetimle kaydedilmekte ve onarım 
maliyetlerinin tespitinden sonra her onarım veya yapım konusunun giderleri hakiki maliyeti ile 
bütçede ilgili tertiplerine geçirilmektedir. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İdaresinin tamir yapan atelyeieri ile bu atelyeiero bağlı 
olarak yapım işleri ile uğraşan teşebbüslerin de 1949 yılından itibaren sınai maliyet prensiplerinin 
uygulanmasına başlanacağı da ayrıca yazmaya değer görülmektedir. 

D) Trafik giderleri adı ile dördüncü grupta teklif olunan ödenekler; trenlerin özel maliyet
lerini tesbit gayesiyle trenler işletme servisinin yaptığı özel ve genel giderlerini nevilerine göre 
ayrılan tutarlarının karşılığını göstermektedir. 

Bu grup; bir yıl içinde yürürlükte bulundurulacak örerlere göre tertip ve. tahrik olunan yolcu 
ve yük trenlerinden halıgisinin verimli ve hangi mmtakalarda trafik ihtiyacını karşılamakta ol
duğu veya şebekenin hangi kısımlarından hangi trenlerin maliyetin dûnunda kalması sebebiyle 
seyrüseferden kaldırılması icabedeceği hakkında Genel Müdürlüğe bir fikir vermeğe hizmet edecek 
şekilde tasnif edilmiş bulunmaktadır. 

Bu nevi giderler; İşletmenin Genel Müdürlük Merkezinde bulunan teknik servis teşkilâtından Ha
reket Dairesi ile İşletme Müdürlükleri Merkezinde bulunan bu servisin taşra teşkilâtmm ve bütün 
gar ve istasyonların personel ücretleri ile diğer nevi giderleri ve trenlerin tertibi için yapılan ma
nevra giderleri, trenlerin tertip yerinden başlıyarak dağıtıldığı yere kadar lokomotiflerde, vagon
larda sarf ve istihlâk olunan müstehlek gereç ve diğer giderleri ve bu trenlerde servis yapan perso
nelin her çeşit giderlerinden mürekkep özel giderlerinden teşekkül etmektedir. 

E) Otobüs ve Kamyon İşletmesi : 

Demiryolları İşletmesinin bünyesi içinde ayrı bir teşebbüs olarak faaliyette bulunmakta olan 
Trabzon - İran kara yolu işletmesinin bütün giderleri; bu giderlerin nevilerine göre ayrılan bir grup 
dâhilinde tasnif edilmekte ve Demiryolu işletme giderlerinden tamamen ayrı ve bütçe tasarısı içinde 
mücerret bir mahiyet göstermektedir. 

Bütçe gelirlerinin tasnif cetvelinde bu teşebbüsün getireceği tahmin olunan gelirler tutarı ve 
kaynakları da ayrı bir bölümle gösterilmiş olduğundan, maliyet giderleri ile gelirlerinin mukayese
sini yapmak imkânı elde edilmiş bulunmaktadır, 

i S. Sayısı; 20) 
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P) Limanlar İşletmesi Giderleri : 

Peyderpey satın alınmak veya özel hükümleri uyarınca işletmesi devralınmak suretiyle Devlet 
Demiryolları ve Limanlan, işletme bünyesine giren Demiryollarının müntehi bulunduğu limanlarda 
işletmeye müteferri bir teşebbüs halinde bu idare tarafından işletilmekte ve deruhde eylediği bu nevi 
hizmetle de; denizle kara işlerinin tam bir düzen ve ahenk içinde koordine edilmesi sağlanmaktadır. 

Limanların işletme neticelerini hakiki rakamlarla ifade etmek ve bu f e r i işletmelerin yürüyüşünü 
malî bakımdan durumunu, hareket ve faaliyetlerini ve gösterdiği değişikliklerini daimî bir kontrol 
altında bulundurarak gerektirdiği zaman lüzumlu tedbirlerin alınabilmesi maksadiyle limanların 
işletme giderleri ve gelirleri, bütçe tasarısının gelir ve gider tasnif plânlarında ayrı ve müstakil 
bir gurup dâhilinde tertiplenmiş bulunmaktadır. 

Bu suretle limanlarda bulunan deniz vasıtalarının işletilmesi ve bakımı ile iigüi giderler, yerleri
ne ve nevilerine göre ayrılarak maliyetlerin hakiki unsurlarının tâyinini mümkün kılaeak bîr şekil 
içine alınması sağlanmaktadır. 

Neticede bu gurup; limanların ve vasıtaların işletme ve bakım giderleri ile liman tesislerinin 
bakımı giderlerini ve liman hizmetlerini düzenlemek ve yürütmekle ilgili merkez teşkilâtına bağlı 
personelin bütün hakedişleri ile müstehlek gereç ve diğer nevi giderlerini kendi bünyesi içinde top
lamaktadır. * 

Yalnız teşkilâtın ieabettirdiği bir zaruretle prensip olarak yol servisinin görevleri arasında bu
lunan bina bakımı giderlerinden liman işletmelerine ait bulunanların limanlar maliyet giderlerine 
eklenmek üzere idarede cari usul uygulanacaktır. 

G) Kıymetlerin Yenilenmesi : 

Bundan evvelki bütçelerde bakım giderleri ile bir arada yer alan yenileme işleri ayrılmış ve 1949 
yılı içinde yapılması programlara bağlanmış bulunan yenileme işleri karşılığı olarak (1.310.000) 
ödenek teklif edilmiş olup bunun hangi mevzulara ait bulunduğu bütçenin gider gerekçesinde göste
rilmiştir. 

H) Yeni Kıymetler Karşılığı Sermaye Artış] an ^ 

Devlet Demiryolları ve Limanları İdaresi elinde bulunan kıymet ve servetler arasında normal 
yaşama müddetlerini bitiren ve yerlerine yenilerinin verilerek bunların hizmet dışı bırakılması za
ruri bulunanlar da vardır. Fakat bunların önemli bir kısmının şirketlerden satın alınmış olan hat
lardan devredilmiş olması ve satmalmdığı tarih t o mukayyet kıymetlerinden amortismanları indi-
rildikten sonra ona göre satınalma değerlerinin takdir edilmiş olması itibariyle yenileme sonun 
da karşılığı olmadığı gibi sermayeye de satın alma değerleri ile geçirilmiş bulunmaktadır. Bunlar 
dan yenilenecekler sermayeyi arttırmaktadır. Diğer bir kısım kıymetler için ayrılmış olan yenileme 
fonu paylarının da evvelki yıllarda diğer İhtiyaçlarn tahsis edilmiş olduğundan bütçenin «servet 
Çoğaltmaları» grııpıuıda eskilerinin yerine konulanlarının da bu yıl ödenecek karşılıkları bulun
maktadır. 1̂1 suretle yenilenmesi gerekli kıymet lerin de her yıl malî imkân nispetinde yeni ser
vet ve kıymetlere! ayrılabilen gelir fazlalarından faydalanılarak parti parti tebdilleri sağlanmak
tadır. 

I I 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 1949 yılı Bütçe gelir ve giderleri 
162 000 000 lira olarak tahmin ve bu surette mütevazin bir bütçe takdim edilmiştir. 

Bütçe gelirleri gerekçesinde izah olunduğu üzere gelirlerin tahmininde ne evvelki yıllar katî he-

(S, Sayış;: 20 ) 



saplarının verdiği neticeler ve ne de 1948 yılının Bütçe tahminleri esas alınmamıştır. Yalnız Kon
jonktür nazara alınarak tahminler yapılmıştır. 

Önümüzdeki yıl için «8,5» milyar hanı ton kilometre yapılacağı düşünülmüş ve bütçe giderleri 
bu esasa göre hesaplanmıştır. Geçen yıl 9,5 milyar ham ton kilometre yapılacağı tahmin olunmuş ise 
de 1947 yılı sonunda başlayıp 1948 yılmda da devanı eden ekonomik kriz sebebiyle belli zamanlar 
için vagon.kontenjanı almış olanların sonradan angajmandan vazgeçmiş olmaları, Yurtta mahsulün 
düşük olmasından dolayı (His nakliyatının 6 000 000 ton miktarında eksilmiş bulunması gibi sebep 
ve âmiller ham ton kilometreyi düşürmüştür. Geçen yıl eşya taşımalarında, sürat sağlanması maksa-
diyle; lüzumsuz marşandiz trenlerinin kaldırılarak yerine yük vagonlarının yolcu katarlarına bağ
lanması suretiyle» yapılan karma trenlerin seyrüsefere konulması ve yukarda arzolunan diğer sebep 
ve âmillerin tesiri nakliyatta düşüklük vukua gelmeksizin tren kilometre miktarını düşürmüş ve bu 
itibarla 1949 yılı için 20 - 21 milyon tren kilometre yapılabileceği tahmin olunmuştur. 

Bütçe giderlerinde ise; evvelki yıllarla kıyaslanırsa önemli kısıntılar sağlanmıştır. Bu da ekono
mik işletme sistemleri uygulanarak lüzumsuz teşekkülleri kaldırmak, personel adedini azaltmak, alı
nan teknik tedbirlerle malzeme istihlâkini asgariye indirmek suretiyle mümkün olabilmiştir. (Perso
nel adedi ve bunların ücret tutarları hakkındaki mukayeseli cetvel masraf bütçesinin birinci bölü
münün birinci maddesinin mucip sebeplerine bağlıdır.) 

m 
Devlet Demiryollarının Genel Harbden evvel iş hacmi Aded : 23 402 134 (1 185 518 974) yolcu 

ve (5 484 678 360) hamton kilometre eşya nakliyatı idi. Ve eldeki vasıtalarda ancak bu iş hacmini 
karşılıyabilecek miktarda ve kısmen tabiî iş ömürlerini bitirmiş veya bitirmek üzere bulunuyor-
lardı. 

Harb esnasında iş hacmi birden artmış ve Aded : 49 661 950 (2 901 523 536) yolcu ve 
(9 076 362 703) ham ton kilometreye yükselmişti. Bu sebeple vasıtalar kâfi gelmemiş ve harb dolayı-
siyle de artırılamamıştır. îki misline yakın artan Demiryolu nakliyatının başarılabilmesi için vası
talar normalin üstünde çalıştırılmıştır. Bunun neticesi olarak harb sonrasında demiryolları umumi 
vasıtalar bakımından yıpranmış, eksik bir duruma girmiştir. Demiryollarının is hacını harbden sonra 
da artmakta devam ettiğinden nakliyatı karşılıyabilmek için yeni vasıtalar teminine ihtiyaç hâsıl 
olmuştur. Bu sebeple 5073 sayılı kanunla 385 milyon liraya kadar gelecek yıllara geçici yüklenme
lere girmek yetkisi alınmış ve bu yetkiye dayanılarak lokomotif, yolcu arabası, yük vagonu, atel-
ye inşaat malzemesi, tezgâhları ve saire gibi yeni kıymetler satın alınması için yüklenmelere girişil
miştir. 

Sözü geçen kanun hükümlerine göre yılda en çok (30) milyon lira ödemek şartiyle girişilecek 
bu yüklenmelerin tamamı bütçeye konacak ödeneklerle yani Devlet Demiryolları gelirleriyle kar
şılanacaktır. Bu yıl için bu maksatla (25) milyon lira ödenek istenmektedir. Bundan başka 

servet çoğaltmaları ve yenilemeler ve diğer malî mükellefiyetler için yapılması gerekli ödemeler 
miktarı (1 755 000) lira, tedarik veya tesis olunacak yeni servetler, (1 506 995) lira satın alınmış 
olan çeşitli vasıtalarla diğer malzeme ve tesisler karşılığı olup Hazine finansmanı ile elde edilen 
kıymetlerden bu yıl itfa edilecek kısmı; (9 520 000) lira satın alınmış olan şirket hatlarının itfa ve 
faiz karşılıkları; (1 310 000) lira da bu yıl içinde yapılması programlara bağlanmış yenilemeler, 
olmak üzere ceman (14 091 995) lira tutmaktadırki bunların toplamı (39) milyonu aşmakta ve bi
naenaleyh Devlet Demiryollarının bu maksatlar için kendi gelirinden sarfettiği miktar umumî ge
lirinin |% 24 ü geçmektedir. 

Ekonomik bir işletme için gelirinin % 24 ünü servet artırılmasına tahsis eylemenin nekadar 
ağır bir yük olduğu takdir olunur. 
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Nitekim, Devlet Demiryollarının malî durlmunu inceliyen Amerikalı uzman Mr. White verdiği 

raporunda ekonomik bir müessesenin servet çoğaltmalarına nihayet gelirinden |% 10 - 15 ine kadar 
bir miktarın ayrılabileceğini bunun üstünde ayırmanın imkân dâhilinde bulunmadığını belirtmiş 
ve servet çoğaltmalarına gelirden tahsis edilecek paranın daha uzun vadelere ayrılarak bütçenin 
ağır külfetten kurtarılması tavsiyesinde bulunmuştur. Bu duruma rağmen Demiryolları bugün 
bütçesinden gelirinin % 24 ünü filen ayırmaktadır. 

IV 

1948 yılı Bütçesi ile 1949 yılı teklifinin mukayesesi 

Geçen yıl bütçe tertibine göre alınmış, olan ödeneklerle bu yıl için yeni tasnif sistemi dâhilinde 
ve muhtelif gruplara dağıtılmak suretiyle istenilen ödeneklerin mukayesesini gösteren cetvel aşağıya 
dercolunmııştur. 

1949 yılı için ' 1948 yılı 
teklif olunan ödeneği 

Ödeneğin çeşidi Lira Lira 

Ücretler 
Geçici tazminat 

» memur ve hizmetliler 
(E) cetvelinde gösterilenlerin ücreti 
Temsil ödeneği 
Emekli, dul ve yetini aylıkları 
Çocuk zammı 
Yakacak zammı 
Doğum yardımı 
Ölüm yardımı 
Sağlık yardımı 
Emekli keseneği ile maluliyet karşılığı 
Giyim eşyası 
Tahsisatlar tüzüğüne göre yapılan ödemeler 
îdare hizmetinden çıkarılanlara ve kazaya uğrayanlara verile 
cek tazminat 
Kömür tasarruf ikramiyesi 
Memur ve hizmetlilere verilecek ikramiye 
öteberi giderleri 
Düşünülmiyen giderler 
Temsil giderleri 
Kiralar 
Pasif koruma giderleri 
Faiz, acyo ve akçe farkları 
Sigorta ücret ve sermayesi 
Demîryol. kurum ve kongrelerine katılma giderleri 
İlân ücretleri 
Holerit makinalan giderleri 
Haberleşme giderleri 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 
Devir ve teftiş yolluğu 
Yabancı memleketler yolluğu 

39 207 600 
479 224 

25 000 
123 000 

2 100 
3 500 

. 5 445 500 
96 140 

387 500 
102 500 

1 500 000 
3 500 000 
1 498 696 
.1. 440 300 

— 
50 000 

400 000 
147 250 

3 000 
5 000 

20 000 
1 

390 000 
300 000 
10 000 

3 000 
273 000 
60 350 
28 500 

182 600 
249 000 
70 000 

35 419 22* 
558 000 

45 000 
91 740 

2 100 
3 500 

7 000 000 
150 000 
600 000 
80 000 

1 900 000 
3 250 000 
1 718 315 
1 700 000 

20 000 
50 000 

500 000 
150 000 

5 000 
1 500 

25 000 
1 

320 000 
240 000 
50 000 
12 000 

100 000 
206 620 

35 000 
250 000 
320 000 

90 000 
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ödeneğin, çeşidi 

Tenvir, teshin (ve 1948 Bütçesi Bölüm : 9 - Madde : 1) 
Demirbaş ve mefruşatın bakımı 
Üst yapı ile binaların bakımı ve yemlenmesf 
Muharrik ve müteharrik edevatın bakımı 
Deniz taşıtları ile liman ve rıhtımların bakımı 
Tarım işleri 
Bilet basımevi ile kırtasiye ve basılı kâğıtlar ve defterler 
Yükleme ve boşaltma giderleri 
Servet çoğaltmaları 
Transit vagonlarının tatil, tazmin ve sair ücretleri 
Rödövanslar ve nıüruriye 
Takas bürolarına iştirak yönetim giderleri 
Vergi ve resimler 
Kazalar neticesi yapılan tediyeler 
Geri verilecek paralar ve kesenekler 
Trabzon - İran Transit İşletmesi .-
Ücret ve diğer masraflar 
Satınalman demiryolları ıı mubayaa taksitleri 
İngiliz kredisi itfa ve faiz karşılığı 
5073 sayılı Kanunla verilen yetkiye istinaden girişilen „taah-
htüler. 
Yabancı uzmanlar ücret ve yollukları 
Yabancı memleketlere gönderilecek öğrenci giderleri 
Meslek Okulu genel giderleri ile kamp giderleri 
Pansiyonlar ve ilkokullar 
Teknik üniversitede ve diğer teknik okullarda tahsilde bulunan 
talebeler giderleri 
Kurs giderleri 
Mahkeme giderleri 
Eski yıllar borçları 
Merkez Bankası kâğıt para itfa karşılığı 
Demiryol spor kurumlarına yardım 

» , dergisine yardım 
jş yerlerinde kazaya uğrayanlar için prim 
Yol ,yapı ve tesislerinin yenilenmesi 
Demirbaşları n yenilenin esi 
Muharrik ve müteharrik edevatın yenilenmesi 
1948 Bütçesinin 12 'ti ve 16/1 ve 2 nci maddelerindeki 
ödenek 

1949 yılı için 
teklif olunan 

Lira 

23 499 374 
47 550 

18 950 000 
16.835 000 
1 290 000 
160 000 
667 900 

2 000 000 
1 755 000 

30 000 
127 000 
25 00ü 
10 000 

355 000 
200 000 

426 000 
9 520 000 
1 506 995 

25 000 000 
242 260 
525 000 
90 000 
253 700 

12 960 
38 500 
30 000 
30 000 
— 
5 000 
5 000 

750 000 
1 150 000 
150 000 
10 000 

1948 yılı 
ödeneği 
Lira 

26 000 000 
300 000 

24 862 150 
24 000 000 
1 200 000 
400 000 
626 00ü 

3 100 000 
3 225 000 
250 000 
12 000 
35 000 
10 000 
180 000 
18 000 

693 824 
9 550 000 
1 500 000 

25 000 000 
151 532 
552 447 
315 000 
422 365 

46 500 
._. 

70 000 
45 000 

1 782 178 
5 001 
5 000 

750 00C' 
— 
— 
—.. 

Genel Toplam 162 000 000 180 000 000 
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BÜTÇE GİDER KISMİ GEREKÇESİ 

Birinci Ki3im 

İşletnıe giderJjerî 

1 — Genel Müdürlük giderleri 

B. : 1 — Ücretler, Ödenekler ve emekli keseneği 

M. : İ — Daimî memur ve hizmetliler ücreti 
Teklif olunan : 7.149.000 Lira 

1949 yılında uygulanması kararlaştırılan ve usul ve prensipleri genel mütalâada izah ve tahlil 
olunan yeiü bütçe plânına göre tasnif edilmiş işletme giderlerinden teknik sahalar hariç olmak 
üzere Genel Müdürlükle İşletme Müdürlükleri, merkez teşkilâtında çalışanların ücretleri karşılığı 
bu tertipte teklif olunmaktadır. 

Bu miktar; geçen yıl ayın tertipten ücretlerini aian (16.728) aded memur ve hizmetlinin 1949 
mevcudundan diğer gruplara ayrılanlar indirildikten sonra geri kalanı olup memuriyet unvaniyle 
derece ve adedleri Bütçe Kanunu tasarısına bağlı «O» işaretli cetvelin birinici grupunda yazılı 
«2472,» kişiden ibaret bulunmaktadır. -

\ 
Memur ve hizmetlilere 4620 sayılı Kanun hükümleri dairesinde verilmekte olan bir veya iki 

üst derece ücret farklariyle 2847 sayılı Kanun hükümlerine göre önceden kademe zamları kar
şılığı da istenilen ödeneğe dâhildir. 

» 
Ücrettlerin hesap ve tesbitinde, bu gibi ücret farklarını da karşılamak maksadiyie; 5000 sayılı 

Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde mukayyed ücret bareminin asgari hadleriyle bunların birer üst 
dereceleri ortalama esas alınmış ve ona göre guruplara dağıtılmıştır. Bu ödeneğin sözü geçen teş
kilâta göre tevziini gösteren tablo aşağıya çıkarılmıştır. 

Teşkilâtın ismi 

Genel Müdürlük 
Teftiş Heyeti 
Yayını ve Müdevvenat Md. 
Beden Terbiyesi Md. 
İstatistik Şubesi 
Ticaret ve Hasılat Dairesi 
Maliye ve Saymanlık İşleri Dairesi 
Sağlık İşleri Md. 

Toplanı 

Miktar 
Lira 

196.000 
244.000 

50.000 
41.000 
80.000 

1.035.000 
1.435.000 
1.427.000 

4.458.000 

Teşkilâtın ismi 

Nakli Yekûn 
, Zatişleri Müdürlüğü 

Meslek Okulu 
Öğrenci pansiyonları ve ilkokullar 
Kurallar 
Malzeme Dairesi 
Hukuk İşleri Md. 
Daire Mdürlüğü 
İşletme Müdürlü ki e r i 

Toplanı 

Miktar 
Lira 

4.458.000 
306.000 
159.000 
162.000 

35.000 
292.000 
169.000 
211,000 

1.357.000 

7.149.000 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 194S ve 1949 yılları memur ve 
hizmetliler, durumu ile bunların ücretleri bakımından umumi bir mukayese yapılması faydalı gö
rülmüş ve bu maksatla aşağıdaki cetvel hazırlanmıştır. 

(& Saw; W) 



Tutarı 
Y'ıi A d eri Liva. 

1948 35 251 
1949 31 287 

3 964 3 212 052 

1949 yılı mevcut kadrolariyje teşkilât kadrosu 
Mukayesesi 

Tutarı 
Yıl Aded • Lira 

1949 (Mevent) 31 2S7 64 488 684 
» (Teşkilât) 30 480 61 546 524 

807 2 942 160 

Cetvelin tetkikindan, da görüleceği veçhile 1948 yılının 35 251 adedlik kadrosuna ve 67 700 736 li
ralık ücret tutarlarına mukabil 1949 yılı için mevcutlar karşılığı olarak 31 287 aded ve bunların üc
retleri mukabili de 64 488 684 lira teklif edilmekledir ki, 1948 yılının memur adediyle 1949 yılının 
mevcut memur ve hizmetlilere göre teshil edilen kadrolar arasında 3 964 adedlik vo ödeneğin de de 
3 212 052 liralık azalma mevcuttur. 

Bundan maada idarenin müstakbel inkişafı da göz önüne alınarak hazırlanan ieşkilâl kadrolarının 
1949 yılı memur ve müstahdem mevcuduna nazaranyapılacak mukayesesinde de memur adedindn 807 
«re ödeneğinde ise 2 942 160 liralık bir azalma vukubulacaktır. 

M. : 2 — Geçici memur ve hizmetliler ücreti 
Teklif olunan ödenek : 25 000 Um 

İşletmenin trafik hacminin arttığı mevsimlerde nakliyat ihtiyacını karşılamak üzere kullanılma
sına lüzum hâsıl olan geçici memur ve hizmetliler ücretleri karşılığı olmak üzere bu maddede 
25 000 lira teklif olunmaktadır ki, 1948 yılının aynı tertibindeki ödeneğe nazaran bn miktar 
20 000 lira daha noksandır. 

M. : 3 — E cetvelinde gösterilenlerin ücreti 
Teklif olunan ödenek : 123 000 lira 

Bütçe kanunu tasarısına bağlı (E) işaretli cetvelde, görev, unvan vo ücretleri gösterilen geşitl' 
hizmetlilerin hakedişleri karşılığı olarak bu madde ile 123 000 lira teklif edilmiş olup 1948 yılma na 
zaran 31 260 liralık bir artış görülmektedir. Bu artış geçen yıl ücretlerini, özel tertiplerinden 
almakta olan ve hastanelerle okullarda işçi ımvaniyle istihdam edilmekte bulunanların hizmet ne
vilerine göre (E) cetveline aktarılmış olmalarından ileri gelmektedir. Teklif olunan 123 000 liranın 
daireler itibariyle tevzi olunan miktarları aşağıda gösterilmiştir: 

67 700 736 
64. 488 684 

(•S. âtgrtf: 20) 



Tutan Tutarı 
•Servisi Lira .Servisi Lira 

Genel Müdürlük # 1.6 440 Nalkliyökım: 32 880 
Maliye w saymanlık işleri Kurslar 4 620 
dairesi .14 040 Sağlık işleri hastaneler 60 000 
Malzeme dairesi 2 400 Okullar 25 500 

Topla-m 32 880 Toplam 123 000 
*?. -J>W - ... _ ' '.".'• . ' 

M. : 4 — Temsil ödeneği 
TekMf olunan ödenek : 2 100 lira 

5027 sayılı Kanun 'hükümleri gereğince Bakanlar Kurulu karariyle tesbit olunan miktar dâhi
linde Genel Müdüre her ay verilmesi icabeden 175 lira temsil ödeneği karşılığı olarak 2 100 lira 
teklif olunmaktadır. 

. ,; r. ,. • M. : 5 — Emekli, dul ve yetim aylıkları 
Teklif olunan ödenek : 3 500 lira 

idare bütçesinden verilmekte olan emekli, dul ve yetim aylıklarına karşılık olarak gecen yd 
için kabul edilmiş bulunan 3 500 lira Ödenek bn yıl içinde aynen teklif olunmaktadır. 

M. : 6 — 2454 sayılı kanun gereğince verilecek emekli keseneği ile maluliyet karşılığı 
Teklif olunan ödenek : 3 500 000 Lira 

İdarenin daimî ve müseeeel memur ve hizmetliler ücret ve gündeliklerinden % 5 nispetinde ke
silmekte olan tekaüt aidatının muadili ile \% 1/2 nispetinde maluliyet karşılığı olarak Tekaüt san
dığına ödenmesi icap eden miktarlar bu tertipte yer almaktadır. Geçen yıla nazaran 250 000 lira 
fazlalık arz eden bu ödenek; İdare memur ve hizmetlilerine bir senede ödenecek olan 64 416 632 
lira ücretin '% 5,5 i olarak bilhesap konulmuştur. 

B. : 2 — Yolluklar 
Teklif olunan ödenek : 243 500 Lir;ı 

Birinci bölümde sözü geçen personelin muhtelif sebeplerle yurt içinde yapacakları vazife se-
yahatları ile Yurt dışına gönderileceklerin yolluğu olarak aşağıda servis itibariyle tevziini ve 
tertiplerim gösterir cetvelde görüleceği veçhile bn bölüm için ceman 243 500 liralık ödenek istenil
mektedir. 

( 8 . &m®'- 2W) 



Servisi 

Genel Müdürlük 
Teftiş Heyeti 
Yayım ve Müdevvenat 
Beden terbiyesi Md. 
İstatistik Şube Md. 

Md. 

Ticaret ve Hasılat Dairesi 
Maliye ve Saymanlık Dairesi 
Sağlık İşleri Md. 
Zatişleri Md. 
Meslek okulu 
Öğrenci pansiyonları ve 
Malzeme Dairesi 
Hukuk İşleri Md. 
Daire Müdürlüğü 
İşletme Müdürlükleri 

> ilkokullar 

Sürekli görev 
Yolluğu 

Madde : 1 
Lira 

100 

• 

- -
800 
800 
500 

-7-
750 
750 
200 
150 
— 

1 500 

Geçici görev 
yolluğu 

Madde : 2 
Lira 

500 
— 

100 
100 
— 

300 
8 800 

12 000 
200 
__. 
— 

1 000 
J.0 000 
2 000 

12 000 

Devir ve tef
tiş yolluğu 
Madde : 3 

Lira 

2 500 
35 000 

__... 
1 200 

— 
35 000 
14 000 
20 000 

500 

-— 
4 000 

300 
— 

9 000 

Yabancı mem
leket yolluğu 

Madde : 4 
Lira 

70 000 

- . 
„ . 

_.. 
—-

; 

— 
..._ 
.... 
.._.. 
.,-

— 

Toplam 5 000 47 000 121 500 70 000 

Yabancı memleketler yolluğu tertibi için istenilen ödenekle muayyçn hizmetlerden başka 1949 
yılında ayrıca Amerika Ti Mr. Kirk'in gösterdiği lüzum üzerin Amerika'ya dört memur 
dörder ay müddetle izam edilecektir. 

B. : 3 — Personelin diğer hakedişleri 
Teklif olunan ödenek: 959 800 lira, 

Aşağıdaki cetvelde nevi ve mahiyetleriyle miktarları gösterilmiş bulunan ve kanun ve tüzük
lerine göre birinci bölümde arzolunan personele ödenmesi icabeden çeşitli hakedişleriyle yönetme
liği gereğince bunlardan resmî elbise giymeye mecbur tutulmuş bulunanlara verilmesi lâzım ge
len giyim eşyası bedeli karşılığı olarak bu bölüme 959 800 liralık ödenek istenmektedir. 

Personele verilmekte olan giyim eşyasının maliyet fiyatları şöyledir. 

Yakası açık veya kapalı lâcivert serj elbise 
Yakası kapalı lâcivert şayak elbise 
Yakası açık gri şayak elbise 
Yakası kapalı şayak elbise .(Gri) 
Kastor palto (Miada üç sene olduğu için 56 liranın üçte biri olan 18.66 liradan 

ödenek hesaplanmıştır) 
Lâcivert şayak palto (Miadı iki sene olduğundan 23.50 liradan ödenek hesaplanmıştır) 
Gri şayak palto (Miadı iki sene olduğundan 21.- Liradan hesaplanmıştır) 
tskarpin 
Postal • 

Lira 

77 
45.50 
50 
39 

56 
47 
42 
23 
2260 

{S* Sayısı : ?D) 



Maddesi ÎSÎTU 

1 

2 
3 

5 

Geçici tazminat 

Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
Ölüm yardımı 
Yakacak zammı 

Tahsisatlar tüzüğüne 
göre yapılan ödemeler 

Miktarı 
Lira İzahat 

225 000 Vazife merkezi Ankara'da bulunanlara veril
mektedir. 

500 000 Beher memur için 1,7 hesabiyle tutarı. 
62 000 
35 000 
S 000 Rakımı yüksek olan yerlerde bulunanlara veril

mektedir. 

57 000 Genel Müdürlük 
Ticaret ve hasılat dairesi 
Sağlık işleri 
Maliye ve saymanlık dairesi 

' # Gişe tahsisatı 15 000 
Ev tahsisatı (i 000 
Ölenler iein tazminat 20 000 

t 000 
2 000 
9 000 

41 000 

Giyim eşyası 

Toplam 

işletmeler 
72 800 Maliye ve Saymanlık Dairesi 

Sağlık işleri 
Meslek okulu 
Pansiyonlar 
Kursla / 
Daire Müdürlüğü 
İşletmeler 

40 000 
1 802 
8 604 
3 507 
5 171 
1 181 

14 568 
37 967 

959 800 72 800 

B. : 4 — Diğer giderler 
Teklif /ılıman ödenek : 33.» 600 lira 

Bu grupa dâhil teşkilâtın ısıtma, aydınlatma, öteberi, demirbaş ve mefruşatın bakımı, haber
leşme, kırtasiye ve basılı kâğıt gibi idare masraflarının karşılığı olarak bu bölüm için 33.1 600 li
ra ödenek istenmektedir. Bn nevi giderlerin tertipleriyle servislerin ihtiyacı nispetinde dağıtımı 
aşağıda gösterilmiştir'; 

(S. Saıyısı: 20) j 
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Demirbaş Kırtasiye ve 

Isıtma öteberi ve mefru- Haberleşme basılı kâğıtlâr-
aydınlatma giderleri satın bakımı giderleri îa defterler 

'i &ervisin ismi M a d d e : ! Madde: 2 Madde : 8 . Madde : 4 Madde : 5 

(Jenel Müdürlük 
Teftiş heyeti 
Yayın ve Müdevvenat 
Beden terbiyesi 
İstatistik 
Ticaret ve Hasılat dairesi 
Maliye ve Saymanlık dairesi 
Sağlık işleri. 
Zatişleri 
Meslek Okulu 
Pansiyonlar ve ilkokullar 
Kurslar 
Malzeme Dairesi 
Hukuk işleri 
Daire Müdürlüğü 
İşletmeler 
Tekaüt Sandığı 

-

— 
— 
— 
...... 
200 

__ 
20 600 
20 000 

— 

.__. 
— 
__. 

4 000 
79 000 
25 000 

400 

149 000 

6 500 
• — 

— 
w 

300 
19 600 
1Q 400 

---

._ 
100 

t 800 
— 

2 000 
9 000 

100 

55 000 

100 
100 

..... 
200 
900 

1 000 
300 

-
.._. 

100 
200 
100 

2 500 
1 000 

— 

6 500 

15 000 
— 
— 
-_. 

20 
3 000 
5 080 
2 000 
' 000 

200 ' 
1 000 
5 000 . 
— 

1 500, 

10 000 
— 

43 400 

2 000 
500 
100 
100 

2 000 
S 000 

30 000 
10 000 
7 500 

300 
1 500 

100 
3 000 
2 000 

100 
10 000 

500 

77 7Ö0 

Bu bölüm için istenilen ödeneğe hastahanelerle mektepler ve kurslar ve işletmelerin Yol, Cer, Ha
reket ve Limanlar servislerinin bu kabil ihtiyaçları karşılığı dâhil değildir.' 

B. : 5 — Çeşitli giderler 
Teklif olunan ödenek : 994 001 lira 

Sözü geçen teşkilâtın muhtelif mahiyette yapacağı.genel giderler ile sigorta sermayesi karşılığı, 
faiz, aeyo ve para farkları ve 1948 yıl içinde kiralanmış bulunan Holerit muhasebe ve istatislik ma
kinelerine ilâveten bu yıl kiralanması düşünülmüş kısmının kira bedeliyle diğer gerekli levazım ve 
sair masraflar için bu bölüme 994 001 lira ödenek teklif edilmektedir. İstenilen bu ödeneğin tertiple-
riyle kiralanacak Holerit makinaları için lüzumlu ödeneğe ait müfredat aşağıda gösterilmiştir. 

Sigorta sermayesi karşılığı: İdare elinde bulunan her türlü kıymetler ile üçüncü'şahısların idare 
sunu, taksirinden doğan yangından mütevellit ziyanları yangın sigortalarının muhtelif esaslarına gö
re kısmen idarece ve kısmen şirketlerce sigorta edilmekte olduğundan gerek.bu kıymetlerin ve 
gerekse yangın hasarları dolayısiyle üçüncü şahısların vâki ziyanlarını sigortaya iştirakimiz nispe
tinde karşılamak için sigorta sermayemize ilâve edilmek üzere bu maksatla işbu bölümün altıncı 
maddesine geçen yıla nazaran 60 000 lira fazlasiyle ödenek teklif edilmiş bulunmaktadır. 

Beşinci maddeye mevzu 390 000 liralık ödenek bu yıl Bütçe Kanunu ile verilecek selâhiyete 
istinaden bankalardan yapılacak istikrazlarla açtırılacak cari hesapların ve ıskonto ettirilecek 
bonoların faizleri ve masrafları ile acyo ve muhtemel akça farklarını karşıamak üzere konulmuş 
bulunmaktadır. 

Genel Müdürlük temsil ödeneği olarak geçen yıl konulmuş bulunan 1 500 liralık ödenek haki
ki ihtiyaca kifayet etmediğinden bu yıl için 3 500 lira fazlasiyle teklif olunmuştur 

(S, .Statta 20)' 
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M. 

1 
2 
3 
4 

Madde ismi 

Duşüııülnıiyeıı giderler 
Genel Md. Temsil » 
Kira karşılığı 
Pasif korun m fi. 

Toplam. . 

Tutarı 
Lira 

3 000 
5 000 

20 000 
1 

28 001 

M. Madde ismi 

Nakli yekûn... 
Faiz, acyo ve akça '.farkları 
Sigorta sermayesi karşılığı 
İlan ücretleri (İdari ilânlar) 
Holerit makineleri, kira ve gi
derleri. 

Toplam. 

Tutarı 
Lira 

28 001 
390 000 
300 000 
3 000 

273 000 

994 001 

Holerit makmalan "giderleri müfredatı Kur. 

Mevcut makinalarm yıllık kira tutarı 
Gelecek makinalarm yıllık kira tutarı 
Gelecek makinaJarm tesis masrafları 
Gelecek makinalarm nakliye ve sigorta mas
rafları 
Gelecek makinalarıu gümrük resmi bedeli 
Karton ve diğer giderler 

Toplam 

13 332 
53 406 
3 441 

4 000 

\ 
x 
X 

X 

2 83 ~ 
2 83 •---
2 8 3 -•• 

2 88 

37 730 
149 550 
9 650 

11 200 
45 000 
19 870 

273 000 

B. : 6 — Uluslar arası Demiryolu münasebetlerinden doğan giderler. 
Teklif olunan ödenek : 192 000 lira 

Aşağıdaki cetvelde görüleceği veçhile bu bölüm için kendi tertiplerinde miktarları gösterilen 
Ödenekler muhtelif demiryolları kurum ve kongrelerine katılma ve demiryolu birlikleri, takas bü
roları ve mümessil idareler ile komşu demıryollar idareleriyle komşuluk münasebetlerinden doğan 
çeşitli giderlere karşılık olarak istenilmekte olup bunlar]o toplamı 192 000 liradan ibaret bulun
maktadır. 

İşbu bolümün üçüncü maddesine mevzu rödovanslar YO ınüruriye ücretleri komşu demiryolları 
idareleriyle mevcut mukaveleleri gereğince verilmesi lâzımgeleu muhtelif masrafları ihtiva etmek
tedir. 127 000 liralık ödenekten 120 000 lirası Edirne dahilî nakliyatım teminen Yunan ankıla-
v nidan geçen, trenlerimizin müruriye ücreti. 7 000 lirası ise diğer rödovanslar karşılığını teş
kil etmektedir. 

Madde Madde İsmi Llir, 

Demiryollar kurum ve kongrelerine katılma giderleri 
Demiryol birlikleri, takas büroları ve mümessil idare!vr giderlerin
den düşen aylar (Seplon dâhil) 
Komşu demiryollarına verilen rödovanslar ve müruriye ücreti 
Transit vagonları tatil, tazmin ücreti, kiralanacak vagon ve lokomo

tiflerin kira karşılığı ve diğer giderler 

10 000 

25 000 
127 000 

30 000 

192 000 

CSLiSlHfc,:») 
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B. : 7 — Vergi, resimler ve geri verilecek paralar 

Teklif olunan ödenek : 210 000 Lira 

idareye ait bina ve irat getiren arsalarla ara:j;i vergi ve resimleri ile evvelki yıllarda işletme geliri 
olarak irat kaydedilmiş olup da sahiplerine geri ve rilmesi iktiza eden paralar bu bölümden karşılan
maktadır. Bunlar için tertip itibariyle aşağıda gösterildiği gibi 210 000 liralık ödeneğe ihtiyaç bu
lunmaktadır. 

ddv 

1 
2 

Madde ismi 

Binalar, iratlı arsalar 
Geri verilecek paralar 

Toplam . . . . 

Lira 

10 000 
200 000 

210 000 

Bu bölümün ikinci maddesi için 1948 yılında 18 000 liralık Ödenek kabul buyrulmuş ise de bu 
miktar sene içinde ve (5054) numaralı Kanunun verdiği salâhiyetle artırılmaktadır. Netekim 1948 
yılmm ilk altı aylık tediyesi 319 600 liraya baliğ olmuştur. Hakiki ihtiyaca yakın bir miktar olmak 
üzere bu madde ödeneği artırılmıştır. 

B. : 8 — Mahkeme giderleri 
Teklif olunan ödenek : 30 000 Lira 

İdare dâvalarını takip edecek serbest avukatlara verilecek ücretlerle mahkeme gider ve harçları 
için bu bölümde birinci maddeyi teşkil eden serbest avukat ücretleri olarak 5 000 ve ikinci madde
yi teşkil eden mahkeme giderleri, harçları olarak da 25 000 lira olmak üzere ceman 30 000 liralık 
ödenek istenilmektedir. 

B. : 9 — Yabancı uzmanlar 
Teklif olunan ödenek : 242 260 Lira 

Halen idarenin muhtelif branşlarında çalıştırılmakta olan yabancı uzmanların adedine bu yıl A 
merika 'dan celbi düşünülen iki uzmanın ücretleri yle yollukları ve diğer giderleri karşılığı olarak bu 
bölüme aşağıda gösterilen müfredat veçhile ceman 242 260 liralık ödenek teklif olunmaktadır. 

M. İ z a h a t Lira 

1 ücretler .-
Amerikalı Uzman Miste»- YVithe'a ayda 1 800 $ X 12 = 

21 600 $ 2,83 kuruş = 
Yol uzmanına ayda 1 250 lira X 12 = 15 000 
delecek iki- uzman.2 000 $ X 2 X 12 = 48 000 $ X 2,83 kuruş -

2 Yolluklar ve diğer giderler : 
Yol uzmanının 
Gelecek iki uzmanın 5 000 $ X 2 = 10 000 X 2,83 kuruş = 

B. : 10 — Öğretim giderleri 
Teklif olunan ödenek : 666 460 lira 

21 b'00 
61 120 
15 000 

135 840 

2 000 
28 300 

2J1 960 

30 300 

Toplam 242 260 

Bu bölümde İdareye teknik eleman yetiştirilmesi maksadiyle ve idare hesabına gerek yabancı 
memleketlerde ve gerekse yurt içindeki okullarda okutulmakta olan öğrencilerin öğretim giderleri 

( S. Sayısı ; 20 ) 
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ile Demiryolu Meslek Okulunun son suufmda yetiştirilmekte olan öğrencilerin iaşe, giyim eşyası ve 
sair giderleri karşılığı olarak aşağıda maddeleri itibariyle müfredatı beyan olunan ceman 666 460 
liralık ödenek istenilmektedir. 

Madde 1 : Yabancı memleketlere gönderileceklerin ücretleri, tahsil tedavi ve başka giderleri : 

İsviçre : Beher öğrenci için ayda 398 lira ve 34 öğrencinin aylıkları tutan 162 384 
Amerika : (Pahalı yerlerde beher öğrenci için 480 lira) 16 öğrencinin 92 160 

» : (Ucuz yerlerde beher öğrenci için 452 lira) 37 öğrenci 200 688 
Bakanlar Kurulu kararı gereğince İsviçre'deki talebenin beherine altı 

ayda bir 250 İsviçre Frangı tahsil masrafı 17 000 Fr. X 67 kuruş ~ 11 294 
Amerika'da bulunan talebenin beherine altı ayda bir 50 Dolar hesabiyle 

53 X 100 = 5 300 $ X 2,83 kuruş = 
Ceman 87 talebenin tedavi ve sair giderleri 87 X 500 üra = 43 500 525 000 
Madde 2 : Demiryol Meslek Okulıı genel giderleri-: 
İaşeleri: Öğrenci 115 aded X günde 1,10 lira X 300 gün = 
Hademe 27 aded X günde 0,90 lira X 300 gün = 
Nöbetçi 6 aded X günde 1,10 lira X 300 gün = 
115 öğrencinin ayda beherine 5 lira hesabiyle harçlığı 
1.15 öğrencinin 160 liradan giyim eşyası bedeli. 
115 öğrencinin 11 liradan kırtasiye ve kitap bedeli 
Temizlik, kalay, tamir ve saire gibi öteberi giderleri 
Isıtma, aydınlatma ve su 
Demirbaş ve mefruşat bakımı 500 90 000 

Madde 3 : Teknik; Üniversite ile teknik elemanlar yetiştiren başka okullarda okutulan idare öğ
rencilerinin giderleri: 

Teknik Üniversitedeki 8 öğrencinin 1 100 liradan seneliği 8 800 
Teknik Okuldaki üç öğrencinin 1 000 liradan 3 000 
Sanat Enstitüsündeki iki talebenin 580 liradan 1 160 12 960 
Madde 4 : Kurs giderleri: Yol kursu için 20 500 
Cer kursu için 18 000 38 500 

14 
43 

37 
7 
1 
5 

974 
500 

950 
300 
980 
400 

18 400 
1 
6 
11 

265 
000 
205 
500 

Toplam 666 460 

B. : 11 — İkramiyeler 
Teklif olunan ödenek : 450 000 lira 

yönetmelikleri gereğince memur ve hizmetlilere verilecek ikramiye ile kömür istihlâkinde bir 
tasarruf- sağlanmasını teşvik maksadiyle lokomotif personeline verilmesi gereken kömür tasarrufu 
ikramiyesi karşılığı olarak bu bölümde 450 000 liralık ödenek teklif olunmaktadır. Bu bölümün 
birinci maddesini teşkil eden ikramiyeler maddesiyle geçen seneye nazaran 100 000 lira iioksaniyk 
400 000 lira istenmiş bulunmaktadır. İkinci madde ile istenilen ödenek geçen senekinin aynı olmak 
üzere 50 000 lira olarak teklif edilmiş bulunmaktadır. 

B. : 12 — Yardımlar 
Teklif olunan ödenek : 2 513 700 lira 

Yurdun her taralına yayılmış olan demiryol şebekesinde mahrumiyet içinde çalışmakta bulu 
nan idare personelinin sıhhi durumlarını daimî b:r surette tıbbi murakabe altında bulundurmak 
ve tedavilerini teinin etmek üzere kurulmuş, olan sağlık teşkilâtımızın ve bu teşkilâta bağlı 
hastane ve revirlerin ilâç bedelleriyle sair giderleri, ara istasyonlarde bulunan memur ve hizmetli-

( S. Sayısı : 20 ) 



— 19 — 
lerin çocuklarını okutmak maksadiyle mektep bulunan şehirlerde açılmış olan pansiyonlar ve ilko
kullar genel giderleri, işçi ve hizmetlilerin iş kazaları ile ve meslek hastahklan ve analık sigortaları 
primi olarak kanunu gereğince işçi sigortası kurumlarına ödenmesi iktiza eden paralar ve idare
nin demiryolu spor kurumlarına ve demiryolu dergisine yardım olarak yapacağı tediyelerin karşı
lığını teşkil etmek üzere ceman 2 513 700 lira ödenek istenilmektedir. Beş maddeden terekküp 
eden bu bölümün müfredatı aşağıda gösterilmiştir. 

Madde 1. : Sağlık yardımı: 

İlâç bedeli 
Tenvir, teshin ve sair masrafları ( 
Madde 2. : Pansiyonlar ve ilkokullar genel giderleri 
Talebe mevcutları: 
Konya'da 90 
Buca 'da 175 
Diyarbakır'da 80 
Eskişehir'de 120 

Hastaneler ihtivadan dâhil. 

I j ı r a 

1 368 300 
131 700 

2 500 
500 000 

465 

465 öğrencinin günde 1 liradan 280 günlük iaşesi 
38 personelin günde 90 kuruştan 280 günlük iaşesi 
8 nöbetçi personelin 1 liradan 280 günlük iaşesi 
Beher öğrenciye 160 liradan giyim eşyası bedeli 
Beher öğrenciye 8 liradan kırtasiye ve kitap bedeli 
öteberi giderleri (Temizlik kalay ve sair gider dâhil) 
Isıtma, aydınlatma ve su 
Haberleşme (Okul ve pansi.yonlar.in kırtasiye ve hasılı kâğıt masrafları 

kırtasiye ve basılı kâğıtlar tertibimi edir. 
Madde 3. : iş yerlerinde çalışan işçi ve hizmetlilerin iş kazalariyle 

meslek hastalıkları ve analık sigortaları karşılığı 
Madde 4. : Demiryollar spor kurumlarına yardım 
Madde 5. : Demiryol dergisine yardım 

30 200 
9 576 
2 240 

74 400 
3 720 
2 500 

30 000 

1 064 253 700 

750 000 
5 000 
5 000 

Toplam 2 513 700 

Bu bölüm ödeneği 1948 yılı ödeneğine nazaran mühim indirmeleri 
ihtiva etmektedir. 

B. : 13 — Eski yallar borçları 
Teklif olunan ödenek : 30.000 Lira 

Malî yılın üç sene evveline ait olmak üzere eski yıllardan kalan borçları Ödemek maksadiyle 
geçen yıldan 15.000 lira noksaniyle ödenek istenilmektedir. 

B. : 14 — Malî mükellefiyetler 
Tekilf olunan ödenek : 9.520.000 Lira 

Bu bölüm hususi kanunları gereğince satmalın m iş olan demiryolları ve limanların satınalma 
mukavelelerine göre bu yıl ödenmesi icap eden senelik faiz ve itfa karşılığı olarak teklif edil
mektedir. 

( S. Sayısı : 20 
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Madde 1 : Satmalınan hatların, demiryolları ve limanların senelik faiz ve itfa karşılıkları ve 

başka giderleri müfredat hesabı aşağıya çıkarılmıştır. 

İsviçre h'r. 

Anadolu 
Mersin - Tarsus - Adana 
Haydarpaşa Limanı 
Sark Demiryolları 

Aydın hatıı Sterlin 
İzmir - Kasaba hattı erken ödeme taksiti 
Anadolu emarjman giderleri 
Aydın emarjman giderleri 
Başka giderler ve muhtemel kur farkları 

Kur Türk L. 

8.677.301,04 
65.592,40 

647.115,00 
1.669.000,00 

146.940,00 

66.38 
66.38 
66.38 
66.38 

11.88,56 

Toplanı 

5.759.992,43 
43.540,24 

429.555,37 
1.107.882,20 

7.340.970,24 
1.667.807,26 
469,411.86 
10.000,00 
5.000,00 

24.460,64 

9.520.000,00 

ÎKÎNCİ KISIM 

Yol ve yapının bakımı 

B. : 15 — Ücretler 
Teklif olunan ödenek : 3 000 000 Lira 

Demiryolunun seyrüsefer emniyetiyle ilgili daimi bakım işlerini gören yol teknik servisinin G-enel 
Müdürlük Merkezindeki organik teşkilâtiyle İşletme merkezlerinde olan ve iştigal mevzuları itiba
riyle bu teşkilâta bağlı birer divizyon şeklinde faaliyette bulunan Yol Başmüfettişliklerinin emir 
ve idaresi altında çalışan büro memurlariyle yolun fiilî olarak sürveyans işleriyle görevli persone
lin ücretleri tutarı bu bölümden karşılanacaktır. (Telefon tesisat memurları ile telefoncular hare
ket servisine geçirilmiş olduğundan bu bölüme dâhij değildir. (<e<;it bekçileri de taallûku itiba
riyle trafik kısmına nakledilmişlerdir.) 

Bunlardan ekserisine 4620 sayılı kanun hükümleri gereğince bir veya iki üst derece aylığı veril
mekte olduğundan bu bölümde istenilen ödenek ; ücret; hesabında esas olarak alındığı birinci bö
lümde izah edilen formül dâhilinde hesap ve tesbit olunan ücret tutarlarndan ibaret bulunmakta
dır. 

B. : 16 — Yolluklar 
Teklif olunan ödenek : 92 000 Lira 

Bu bölüme, ücretlerini bu grupu teşkil eden muhtelif tertiplerden alacak olan bilûmum memur 
ve hizmetlilerin muhtelif sebep ve suretlerle yurt içinde ve şebekede yapacakları görev seyahatla-
rmdan doğan yolluk giderlerini karşılamak üzere 92 000 lu-alık bir öMeııek istenmektedir. Keza te
lefoncu ve geçit bekçileri, tarım işleri ve travers fabrikası personelinin yollukları; kendi tertiple
rine konulduğundan bu bölüme dâhil değildir. 

Madde : 1 — Sürekli görev yolluğu 5 000 
Madde : 2 — Geçici görev yolluğu 32 000 

(, ? : - ; , . Madde : 3 — Devir ve teftiş yolluğu 55 000 

Toplam 92 000 

( S. Sayısı : 20 
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B. : 17 — Personelin diğer hakedişleri 

\ Teklif olunan ödenek : 2 330 800 Lira 

Yol servisi sahasında çalişan aynı memur ve hizmetlilere hususi kanun ve tüzüklerine göre ve
rilmekte olan nevileri aşağıcta yazılı çeşitli hakedişleri karşılığı ile bunlardan resmî elbise giyme
ye mecbur tutulanların yönetmeliği gereğince verilmesi gerekli giyim eşyası bedeli olarak ödenek is
tenmektedir. Özel maddeleı-e \dağıtılan bu bölüm dahilindeki ödeneklerden çocuk zammı karşılığı ola
rak istenilen miktar 5747 adertden ibaret personel mevcudunun 2, 523 nispetinde çocuk adedine göre 
yapılan bir hesaba istinat etmektedir. 

M. 

1 
2 
<> 
4 
r> 

Giderin nevi 

Geçici tazminat 
Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
Ölüm yardımı 
Yakacak zammı 

Toplam. . . . 

• s ? Miktav • 
•v i Lira M. Giderin nevi 

\ 60 000 
! 1 740 000 <> 
l 100 000 
i • 15 000 7 

29 000 

\ 

ı m ooo 

Nakliyekûn 
Tahsisatlar 1 üzüğüne göre 
yapılan ödemeler 
Giyim eşyası (giyim eşya
sının maliye! i'iyatlariyle 
nevileri 3 ncü bölüme ait 
gerekçede gösterilmiştir. 

Miktar 
Lira 

1 944 000 

135 000 

251 800 

2 330 800 

Bu bölümdeki giderlerin hesabına telefoncular, geçit bekçileri. Tarım işleri ve travers fabrikası per
soneli dâhil değildir. \ 

B..: l 8 — Diğer giderler 
Teklif olunan ödenek : 539 000 lira 

15 nci bölümde sözü geçen Yol servisiHeşkılâ tının, ısıtma ve aydınlatma, haberleşme, öteberi 
giderleri ve demirbaş, mefruşat bakımı ilıî kırtasiye levazımı ve basılı kâğıt gibi yapılması zaruri 
olup Genel gider olarak bakım maliyetine te^ir edecek olan idare masrafları nevlerine göre tertiplen
dirilmiş ve bunların muhtemel tutarları a ş a n l a gösterilen maddelerine ödenek olarak konulmuştur. 

2 nci maddenin öteberi giderleri meyaniııa motorlu ve motorsuz derezinlerin benzin ve yağ gibi 
işletme masrafları ve üçüncü maddenin densirbaş bakımı giderleri arasına ikinci sınıf demirbaşların 
yenilenmesi de dâhil bulunmaktadır. \ 

•v-Madde: 1 -~ İsıtma ve aydınlatma \ 275 000 
Hadde: 2 - - Öteberi giderleri \ 180 000 
Madde: 3 — Demirbaş ve mefruşatın bakımı 25 000 
Madde: 4 — Haberleşme giderleri • . • 4 000 

Lira 

Madde: 5 — Kırtasivo ve basılı kâğıtlarla defterler 55 000 

Toplam. 539 000 

( S . Sayısı: 20) 
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B. : 19 — Bakım giderleri 

Teklif olunan ödenek 

Lira 

M. : 1 — Üst yapının bakımı ) 15 250 000 
M. : 2 — Yol tesislerinin bakımı , 1 700 000-
M. .- 3 — Binalarla sabit tesislerinin ve diğer sabit tesislerin bakn/m 1 700 000 
M. : 4 ••— Yola ait makinelerle alât ve edevatın bakımı ; 300 000 

reküüMfean ödenek toplam» 18 950 000 

Bakım, mevzuu itibariyle dört madde dâhilinde ve giderlerhıf nevileri itibariyle fıkrala n diril-
mak suretiyle parçalanmış bulunan bu bölümde; \ 

1. — Ray, travers ve küçük aksamiyle makas takımları ve balasta mürekkep «üstyapı» nmba
kım mefhumuna giren tebdiller için bunların kullanacağı yere k%dar yapılan masrafları dâhil olmak 
üzere bedelleriyle hatta konulması, balast ihzar ve nakli, yolun tanzimi, toprak işleri, kar ve hin 
temizliğinden ibaret bulunan bakımı için istihlâk olunan malzeme!ile ödenen elemekleri; 

2. — Tüneller, yarma ve imlâlarla her türlü köprüler \dyjâdüklçr ve devrelerin tahkimi işleriyle, ki
lometre, meyil, hudut vte geçit işaret levhaları ile telgraf ,tele%B, hatları ve cihazlarının tamir ve tebdil 
leri (telgraf, telefon hatları ve cihazları bakımındakLÜlanıla^ 171 kişiden ibaret personelin yıllık ücret 
tutarları 386 028 liraya baliğ olmaktadır.) gibi yol tcsiaUeririin el emeği ve malzemeden mürekkep 
bakım giderleri; 

/ 
3. — Tekmil binalar, hangarlar ve ambarlar, raınpala'^ peronlar, meydanlar, va-gon kantarlar; 

ve benzeri çeşitli tesisler, (makima aksamının bakımı ile p^mpacılan i". ıi hariç olmak üzere) ali-
mantasyonlar, gıruler, harici su boruları, vanalar, yeldekirmeule-; y.nvnn muslukları gibi su işleri 
ile ilgili bakım ve tamirler, atelye ve depo binaları ile ımah^^ai ;öt. ^ . . armdaki sabit tesislerle pi 
lâktura'tılarm (makina aksammın hakimiyle işletmesi harjiç) c- , .•• c malzemeden mürekkep ba
kım giderleri; 

/« }yiW6fcî ^ 
4. — El direzineleri, nıotörlü direzineler, vagonetler-, ı i ıotörlü^^f^öfer, betoniyerler, buraj ıııa-

kinaları, konkassörler ve sair yol servislerinde kullanılan ;makinalajjy?gWjlnktıi için sarfolunan malze
me ile elemeği ve kazma, kürek ve sapları, manivela gibi vola ait İMfuk alât ve edevatın «elemeği 
dâhil» bakım ve tebdil giderleri; i 

Karşılığı olmak üzere 18 950 000 liralık ödenek teklif olunmaktadır. 

Travers fabrikasının personel ücretleriyle diğer hşikedişleri ve işletme giderleri bi'dayeten he
sabı cariden ödenerek yapacağı işlere ait faturalar üzerine bu bölümden mahsubu yapılacaktır. 

ı 
TAKIM İŞLERİ 

/' 
B. : 20 —/ Ücretler 

Teklif olunan öderiek ; 260 000'Lira 

İşletmenin yo) teknik teşkilâtı içinde istasyonların ve hat güzergâhının ağaçlandırılması mak-
sadiyle faaliyette bulunan Tarım servisi daimî memur ve hizmetlilerinin ücreti bu bölümden kar
şılanmaktadır. ' / 

(/S. Sayısı : 20 ) 
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B. : 21 — Yolluklar 

Teklif olunan ödenek : 5 300 Lira 

Aynı servis memur ve hizmetlilerinin muhtelif sebeplerle yapacakları görev seyelıatları masra
fı karşılığı olarak verilecek yolluklarının ödeneği bu bölümde teklif edilmekte olup sürekli gö
rev yolluğunu tesbit eden birinci madde için 200, geçici görev yolluğunu teşkil eden ikinci madde 
için 100 ve devir ve teftiş yolluğunu tesbit eden üçüncü madde için, H 000 lira olmak üzere cem
an f> 300 liraya baliğ olmaktadır. 

v B. : 22 — Personelin diğer hakedişleri 
"~ "':; ̂ 't, , J^\ Teklif olunan Ödenek : 44 460 Lira 

"*-J IX**1 i. Jb -Jüt (, 

Aynı servis memur ve hizmetlilerine hususi kanun, ve tüzüklerine göre verilmesi gerekli bulu
nan diğer tâli hakedislcrinin karşılığı ile bu servis personelinden, özel yönetmeliği hükümleri 
uyarınca resmî elbise giymeye mecbur tutulmuş olanların giyim eşyası bedeli için bu bölümün aşağı
da gösterilen muhtelif maddeleriyle ceman 44 4G0 lira ödenek istenmektedir. 

Madde Lira 

1 Geçici tazminat 
lA Çocuk zammı (126 kişi 2,248 hesabile) 
•î Doğum yardımı 
4 Ölüm yardımı 
f) Yakacak zammı 
d Tahsisatlar tüzüğüne göre yapılan ödemeler 
7 Giyim eşyası (giyim eşyasının maliyet fiyatlariyle nevileri üçüncü 

bölüme ait gerekçede beyan olunmuştur) 880 

Toplam 44 460 

4 
84 
2 
9 

600 
000 
000 
000 
180 
800 

^ E. : 23 — Diğ-er giderler 
Teklif olunan Ödenek : 167 800 Lira 

Tarım teşkilâtının maliyet genel giderine tesir edecek olan yönetim gideri olarak muhtelif se
beplerle yapacağı giderlerle, bakım için muayyen mevsimlerde kullanılacak 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Makine ve "edevatın bakımı 

Genel giderler 

' B. : 24 •— Ücretler 
Teklif olunan ödenek : 1 048 000 Lira 

Kadroları bütçe kanununa bağlı « C » cetvelinin birinci kısmına dâhil bulunan cer ve atelyeler 
dairesiyle işletmelerdeki cer başmüfettişlikleri memur ve hizmetlilerinin aylık ücretleri karşılığı ola
rak bu bölümde : 

(S . Sayısı : 20) 
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Lira 

Cer dairesi için (işletme Cer Başmüfettişlikleri dâhil) 900 000 
Atelyeler dairesi için 148 000 

Toplam 1 048 000 

ödenek teklif olunmaktadır. 

B. : 25 — Yolluklar 
Teklif olunan ödenek : 32 000 Lira 

işçilerin yollukları hariç olmak üzere aynı servisler memur ve hizmetlilerinin muhtelif sebeplerle 
yapacakları görev seyahatları masrafı karşılığı olarak verilecek yollukların ödeneği bu bölümde 
teklif edilmektedir. 

Cer Dairesi Atelyeler Dairesi V e k ü n 
Al. Ödeneğin nev'i Lira Lira Lira 

1 Sürekli görev yolluğu 1 750 250 2 000 
2 Geçici görev yolluğu 4 000 1 000 5 000 
:i Deviı- ve teftiş yolluğu 24 00ü l 000 25 000 

Toplam 25) 750 2 250 ÎÎ2 000 

Atelye mensuplarının atelyelere nakli .İmlinde yollukları tamirat bölümünden verilecektir. 

Geçici amele ücretleri ve gerekli malzeme bedelleri karşılığı olarak bu bölüm için aşağıda gösteri 
len ilgili maddelerinde ceman 167 800 lira ödenek teklif olunmaktadır. 

Al'. Lira 

1 Isıtma ve aydınlatma 4 000 
2 Öteberi giderleri 1 500 
8 Demirbaş ve mefruşatın bakımı 200 
4 Haberleşme 100 
5 Kırtasiye ve basılı kâğıtlarla defterler 2 000 
6 Her türlü malzeme giderleriyle geçici amele ücretleri, Malzeme 

15 000 •{•• Elemeği 145 000 lira 160 000 

Toplam 167 800 

B. : 26 — Personelin diğer naketlişleri 
Teklif olunan önedelc : 104 700 lira 

Aynı servisler memur ve hizmetlilerine, hususi kanun ve tüzüklerine göre verilmesi gerekli bu
lunan diğer tâli hakedişlerinîn karşılığı ile bu servis personelinden özel yönetmeliği hükümleri uya
rınca resmî elbise giymeye mecbur tutulmuş olanların giyim eşyası bedeli için bu bölümün aşağıda 
gösterilen muhtelif maddelerine ceman 104 700 liralık ödenek teklif olunmaktadır. 

( S. Sftyiii : 20 ) 
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M. ödeneğin çeşidi 

1 Geçiei tazminat (Motor atelyesi dâhil) 
2 Çocuk zammı (Tesbit edilen çocuk adedine ve % 10 ar

tacağına göre hesaplanmıştır). 
3 Doğum yardımı 
4 Ölüm yardımı 
5 Yakacak zammı (Birisi. 30 diğer ikisi oıı beşer liradau 

üç memurun) 
ti Tahsisatlar tüzüğüne göre ödemeler : 

Hizınetevi 2 500 
Fena hava tahsisatı 6 000 

Cer I). 
Lira 

18 000 

,v 52 000 
10 000 
2 800 

Atelye D. 
Lira 

7 250 

4 500 
1 000 

200 

Yekûn 
Lira 

• 25 250 

56 500 
11 000 
3 000 

360 

8 500 

360 

8 500 

7 Giyim eşyası (Başmakinistlere elbise verümiyecektir) 
giyim eşyasının maliyet t'îyatlariyle nevileri 3 ncü bölü
me ait gerekçede beyan edilmiştir. 

Toplam 

90 90 

91 750 13 950 104 700 

B. : 27 — Diğer giderler 
Teklif olunan ödenek : 29 500 lira 

Cer ve atelyeler dairesinin ve işletme cer başmüfettişliklerinin çeşitli yönetim giderlerinin 
Diaddeleriyle müfredat ve mahiyetleri aşağıda gösterilmiştir. Buna göre 29 500 liralık ödenek is
tenmektedir. 

M. Ödeneğin 

İsıtma ve aydınlatma : 

Merkez cer servisi 
İşletmeler cer servisi 

çeşidi 

Teshin 

2 000 
3 000 

Tenvir 

1 200 
300 

Cer D. 
Lira 

6 500 

Atelye D. 
Lira 

1 500 

Yekûn 
Lira 

8 000 

5 000 1 500 

2 öteberi giderleri 
3 Demirbaş ve mefruşatın bakımı 
4 Haberleşme giderleri 
5 Kırtasiye ve basılı kâğıt ve defterler 

'- 00p 
1 350 
4 000 

10 000 

1 000 
150 

1 000 
2 000 

3 000 
1 500 
5 000 

12 000 

Toplam 23.850 5 650 29 500 

1 B. ; 28 «- Bakım giderleri 

'••'"•'"' v M. : 1 — Makina ve aletleri» balamı * V" V ' * 
Teklif olunan ödenek : 1 400 000 Ura 

Bu madde için istenilen ödenek atelye ve depolarda bulunan tezgâhlarla birinci sınıt demirbaş* 

(S. Sayısı: 20) 
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Jarın ve sabit tesislerden sayılan elektrik santralleri makineleriyle bunların diğer alât ve edevatı 
bakım ve tamirleri giderleriyle ikinci smıf demirbaşların tebdil masrafları karşılığım teşkil etmek
tedir. Bu nevi giderler istihlâk edilecek malzeme bedeliyle elemeğinden mürekkep olup aşağıda ya
zılı Fıkralara ayrılmıştır. 

Lira 

l'ıkra : 201 Depolar alât ve edevatının bakımı CÜ 000 
202 Atelyeler alât ve edevatının bakimi 1 320 000 
203 Klektrik santralleri 20 000 

1 400 000 

M. : 2 — Muharrik ve müteharrik edevatın bakımı 
Teklif olunan ödenek : 12 700 000 Lira 

Bu madde ile istenilen ödenek muharrik ve müteharrik edevatın atelyelerde yapılacak tamir gi
derlerini karşdıyacaktır. önümüzdeki yıl içinde tamir edilmesi lâzımgelen lokomotif ve vagonların 
göreceği tamir dereceleri ile bunların her biri için tamir mahiyetlerine göre sarfedilnıesi lâzım ge
len para miktarları aşağıda gösterilmiştir. Birinci ve ikinci sınıf demirbaşların bakımları ve ikinci 
sınıf demirbaşların da yenilenmesi bu Ödenek tutarına dâhil bulunmaktadır. 

Cinsi Tamirin mahiyeti 
Tutarı 
Lira 

2 700 000 
:{ 600 000 
350 000 
675 000 

1 800 000 
180 000 

2 435 000 
715 000 

Toplam 

İcmal 
Lira 

7 325 000 
160 000 

1 1)80 000 

3 150 000 
85 000 

12 700 000 

Lokomotifler (Tenderlerle lokomotif ve ten- Ağır tamir 
derlerin demirbaşları dâhil) Büyük tamir 

Orta tamir 
Arıza tamirleri 

Motorlu vagonlar 
Yolcu vagonları Ana tamirler 

Arıza tamirleri 
Yük vagonları Ana tamirleri 

Arıza tamirleri 
Hizmet vagonları 

Atelyelerin yapacağı bütün giderler yani malzeme ve işçilikten mürekkep öz iş giderleri ile iş
çilere verilen çocuk zammı, doğum, ölüm yardımı, yakacak zammı ve saire ile diğer nevi hakedişleri ve 
atclyenin haberleşme, tenvir ve teshin ve kırtasiye ve saire gibi idare ve işletme giderleri ve yar
dımcı giderler evvelâ atelyeler hesabı carisinden tahakkuk ve tediye ettirilerek ve atelyeler dahili 
muhasebe talimatnamesi hükümleri dairesinde tâyin ve tesbit edilecek olan maliyet değerleri üze
rinden fatura tanzim edilerek işbu maddede taallûk ettiği fıkralara tevzi suretile mahsup edile
cektir. Bu bölüm ve maddede bahsi geçen tamir yalnız muharrik ve müteharrik edevatın tamirine 
ait olup atelyelerin bütün tezgâhlariyle diğer alât ve edevatın tanıiı* giderleri bu bölümün binici mad
desinden karşılanacaktır. 

M. : 3 — Diğer taşıt ve araçların bakımı 
Teklif olunan ödenek : 135 000 Lira 

Demiryolu nakliyatına müteferri hizmetlerin ifası için kullanılan kamyon, otobüs, makineli ba-

( S, Sayısı: 20 ) 



gaj arabaları, vinçler ve diğer araçların bakım gigid erleri bu maddeden karşılanacaktır. Bu nevi gi
derler, araçların cinsine nazaran fıkralara ayrılmış ve hizmetlerine tahsis olunan servislerin ihti
yacına göre yapacakları gider tutarları ve bunların toplamı aşağıda gösterilmiştir. 

Birinci ve ikinci sınıf demirbaşların bakımları ve ikinci sınıf demirbaşların tebdili dâhildir. 

Trabzon - Iran transit işletmesinde kullanılan araçlar bunların dışında kalmaktadır. 

Fıkra Cer Atölyeler Limanlar Hareket Tutarı 

220 Kamyonlar 2 000 
221 Otobüsler 
222 Makineli bagaj ara

baları 
223 Vinçler ve diğer 

araçlar 85 000 

2 000 

000 10 000 

31 000 

4 000 

15 000 

16 000 

135 000 

IV - Trafik giderleri 

Genel Giderler 

B. : 29 — Ücretler 
Teklif ulunan ödenek 1 170 000 Lir, 

Genel Aüidürliiğün organik teşkilâtından, örerlerin tanzimi ve trenlerin sevk ve idaresi ile meş
gul bulunan Hareket Dairesinin Merkez Teşkilâtında ve İşletme Müdürlükleri Hareket Başmüfettiş
liğinde çalışan büro memurları ile (Hareket Müfettişleri dâhil) diğer memurlarının ücretleri bu 
bölümden karşılanacağından bu maksatla (1 170 000) liralık bir ödenek istenmektedir. 

B. : 30 — Yolluklar 
Teklif olunan ödenek : 45 400 lira 

29 ncu bölümde bahsi, geçen memurların sürekli, geçici, devir ve teftiş gibi muhtelif şekillerde 
yapacakları görev seyahatlerinden dolayı tüzük hükümleri dâhilinde kendilerine verilmesi ica-
beden yollukları bu bölümden karşılanacağından bunun için aşağıda gösterildiği gibi lüzumlu 
olan (45 400) liralık bir ödenek teklif olunmaktadır. 
Madde Lira. 

•Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 
Devir ve teftiş yolluğu 

900 
4 500 
40 000 

45 400 
B. : 31 — Personelin diğer hakedişleri 

Teklif olunan :106 400 lira 

özel kanun ve tüzüklerine göre muhtelif namlarla yukarda sözü geçen memurlar ve hizmet
lilere verilen diğer hakedişlerin bu yıl için tahmin olunan tutarları ile parasız giyim eşyası 
hakkından faydalanmakta olan yalnız katar muayene memurlarının giyim eşyası bedeli bu bö
lümden verilecektir. Bunların, müfredat hesabı aşağıda gösterilmiştir. Bunun için (106 400) li
ra ödenek istenmektedir. ' 
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M. Lira 

19 000 
60 000 
f> 000 
2 000 
1 400 
4 000 
6 000 

106 400 

Geçici tazminat 
Çocuk zammı (Fiilî tediyeye göredir) 
Doğum yardımı 
Ölüm yardımı 
Yakacak zammı 
Tahsisatlar tüzüğüne göre yapılacak ödemeler 
Cliyim eşyası 

(Giyim eşyasının maliyet fiyatları ile nevileri 3 ncü bölüme ait gerekçede beyan edilmiştir.) 

B. : 32 — Diğer giderler 
Teklif olunan ödenek : 25.650 Lira 

29 nen bölümde sözü geçen teşkilâtın yapacağı türlü genel giderlerin tutarı bu bölümde öde 
nek olarak istenmektedir. Bu giderlerin ııevi ve mahiyetleri bolümün maddelerinde ayrı ayrı 
gösterilmiştir. Merkez Telgrafhanesi müstehlek gereç giderleri de bu bölümden karşılanacaktır. 

M. Lira 

1 Isıtma, aydınlatma 7.000 
2 öteberi giderleri 2.400 
H Demirbaş ve mefruşatın bakımı 1.250 
4 Haberleşme giderleri 7.000 
•) Kırtasiye, basılı kâğıt ve defterler 8.000 

25.650 

Gar, istasyon, ambarlar ve geçitlerin genel giderleri. , 

B. : 33 — Ücretler 
Teklif olunan ödenek : 9.220.000 Lira 

Tirenleritı tertip ve tahriki ile ilgili bulunan ve gar şefinden başlıyarak geçit bekçileri dâhil 
olmak üzere bütün gar ve istasyonlar personeli ile başyardımcı ve yardımcılar (hamallar hariç.) 
ambarların diğer personelinin ücretleri bu bölümden verilecektir. 

B. : 3 4 - - Yolluklar 
Teklif olunan ödenek : 76.500 Lira 

33 ncü bölümde sözü geçen personelin sürekli, geçici ve devir teftiş maksadiyle yapacakları 
görev seyahatlerinden dolayı kendilerine verilmesi gerekli yolluklar buradan karşılanacaktır. 
Rahis konusu olan devir ve teftiş yolluğu, banliyöleri devir ve teftişe yetkili bulunan yalnız 
.Haydarpaşa ve Ankara, Gar şeflerine ait bulunmaktadır. 

(S. Sayısı : Öö ı 
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1 Sürekli görev yolluğu • ii.000 
2 Geçici görev yolluğu 70.000 
3 Devir ve teftiş '»00 

7f..r»oo 

B. : 35 — Personelin diğer hakedişleri "" ' * *" " ' 
Teklif olunan ödenek : 1 636 000 lira 

Un şasi. kanun ve tüzüklerine göre türlü adlarla memur ve müstahdemlere verilmekte olan diğer 
bak edişlerden bu gruptaki personele verilecek paralarla giyim eşyası bedeli aşağıda gösterilmiştir. 
Tahsisatlar tüzüğüne göre yapılacak ödemelerle giyim eşyası için konulan ödenekler içinde yük 
I OT ne ve boşaltma, işlerinde çalışan başyardımcı ve yardımcıların istihkakı da dâhildir. 

M. Lira 

1 Geçici la/.rûiıuü 
2 Çocuk zammı (fiilen yapılan tediyelere göredir) 
3 Doğum yardımı v . 
4 ölüm yardımı 
5 Y a k a c a k z a m m ı ?. < , . 
6 Tahsisatlar tüzüğüne göre yapılan ödemeler 
7 Giyim eşyası 

(Giyim eşyasının maliyet fiyatları ile nevileri üçüncü bölüme ait 
yan edilmiştir) 

i * B. : 36 — Diğer giderler 
Teklif olunan ödenek : 945 474 Lira 

Gar ve istasyonlarla ambar ve geçitlerde yapılacak müstehlek malzeme giderleri kırtasiye ve basılı 
kâğıt gibi büro levazımı ile demirbaş ve mefruşatın bakımı, peron ve rampalar temizliği de dâhil 
olduğu halde türlü öteberi giderleri ve saire bu bölümden karşılanacaktır. Bunların nevilerine 
göre ayrı ayrı maddelerde lüzumlu ödenekleri teklif edilmektedir. Bunlardan (5) nci maddede iste
nilen ödeneğe bilet matbaası memur ve müstahdemlerinin ücretleri ile işçilik ve malzeme gider
leri ve bunlara müteferri diğer giderleri dâhil bulunmaktadır. Bilet Matbaası teşebbüsünün işlet
me giderlerinin nevi ve mahiyetleri de aşağıda gösterilmiştir: 

'M. ' Lira 

1 Isıtma, aydınlatma 
2 Öteberi giderleri 
3 Demirbaş ve mefruşatın bakımı 
4 Haberleşme giderleri 
5 Basılı kâğıtlar ve defterlerle kırtasiye 

945 474 

gerekçede be-

36 000 
890 000 
50 000 
5 000 

15 000 
175 000 
465 000 

1 636 000 

285 374 
200 000 

1 000 
100 

450 000 

( S. Sayısı .- 20) 
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Bilet Matbaası 

Memur ve müstahdem ücretleri 
İşçi ücretleri 
İaşe 
Gereç 
Karton 

Gar, istasyon, ambar ve geçitlerin ihtiyacı 
Hasılattan müdevver kıymetli evrak 

Ura 

13 65(5 
IS 948 

972 
6 424 

f>0 000 

!)0 000 

122 000 
23% 000 

150 000 

B. : 37 — Yükleme ve boşaltma giderleri 
Teklif olunan ödenek : 1 000 000 Lira. 

Ambarlarda yükleme ve boşaltma işleri ile ilgili görevleri yapan başyardımcı ve yardımcılarla is
tasyon ve ambarlarda bilfiil yükleme ve boşaltma işlerinde çalıştırılan dainvt hamallar ve kadro karşı
lığı olarak kullanılan geçici hamalların 522;000 lira tahmin edilen ücret; tutarları da bu bölüme konu
lan ödenekten verilecektir. 

Tren Lokomotifleri 

H. : 38 Ücretler 
Teklil' olunan ödenek : 3 7(>0 000 Lira 

Tren lokomotiflerinde çalışan makinist ve ateşçilerin ücretleri bu bölümden karşılanacağından 
bunların yıllık ücret tutarları fiilî mevcutlarına göre hesabedilerek «erekli ödenek teklif olunmuş
tur. 

B. : 39 —Yolluklar X# 
Teklif olunan ."»denek : 9 100 Ura 

Ücretlerini 38 net bölümden alan. lokomati.f personelinin sürekli, geçici ve devir teftiş raaksadiyle 
yapacakları görev seyahatlerinden dolayı kendilerine verilmesi gerekli yolluklar buradan karşılanacak 
olup maddelerivle müfredatı aşağıda gösterilmiştir. 

i 
M. Lira • ' 

1 Sürekli görev yolluğu l ..000 
2 (ı'eçic.i görc"\r yolluğu 8 000 
."> Devir ve teftiş yolluğu* 100 

î> 100 

B. : 40 — Personelin diğer hakedişleri 
Teklif olunan ödenek : I 100 500 Lira 

Ücretlerini 38 nci bölümden alan lokomotif personelinin kanun ve tüzüklerine göre verilmesi ieab-
eden diğer hakedişleri bu bölümden ödenecektir. Bu personelin çocuk /.anıları mevcutlarının tes
hili mümkün olamadığından 1, 7 nispetine göre hesaplanmıştır. Tahsisatlar tüzüğü gereğince bun
lara ödenecek kilometre tazminatı ile fena hava tahsisatı ve; diğer ücretlerinin ve giyim eşyası pa-
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'ralarımn hesabında; ücretlerini 41 ne i bölümün 304 fıkrasından alacak olan pompacılar ve pompa 
revizörleriniıı de bu nevi hakedişleri bu bölümün 567 ııei maddesine konulan '.ödeneğe dâhil edilmiş
tir. Bu bölüm için istenilen ödeneklerin maddelerine konulan miktarları ile diğer hesap detayları 
aşağıya çıkarılmıştır, 

M. Lira 

1 Geçici tazminat 
2 Çocuk zanımı 
3 Doğum yardımı 
4 Ölüm yardımı 
"> Yakacak zammı 
(i Tahsisatlar tüzüğüne göre ya

pılacak ödemeler 
Pena hava 
Kilometre tazıniııa11 

(f-iviju esvası 

21 
492 
40 
r> 
12 

325 
Kİ 

315 

325 
214 

ÜUÜ 
000 
001» 
000 
5oo 

1 HM) 
000 
000 

000 
000 

109 500 
(Giyim eşyasuım maliyet fiyat
ları ile nevileri üçüncü bölüme 
ait gerekçede beyan edilmiş 
tir.) * 

B. : 41 — Lokomotiflerin giderleri 
htkra .- 301 yakıtlar 

Teklif olunan ödenek : 18 314 682 lira 

Lokomotiflerde sarfedilecek kömürlerle akar yakıl lanın yağların ve suların istilzam edeceği giderle•: 
karşılığı bu bölümde dört fıkraya ayrılarak ödenek teklif edilmektedir. 

Kömür istihlâk miktarı, bu yıl 8 500 000 000 ham ton kilometre yapılacağına ve beher bin hanı ton 
kilometre için 75 gram kömür sarfedileceğine göre hesap ve tahmin edilmiştir. 

Bu hesaba ve kömürlerin denizden ve karadan nakledileceğine göre maliyet değerleri ile tutar
ları ve miktarı aşağıda gösterilmiştir. Kömür bedellerine ayrıca 640 596 ton kömür ile fayraplık 
odunun beher tonu £0 kuruştan depolarda yapılacak tahmil ve tahliye masrafları da eklenmiştir. 

Ayrıca kömürlerin tesellümü işleri ile uğraşan Tesellüm Şefliğinin personel ücretleri, çocuk zam 
mı. ölüm, doğum yardımları ve saire gibi diğer nevî hakedişleri tutarı olarak kömür masraflarına 
(66 000) lira ilâve olunmuştur. Bunların bu gibi hakedişleri mahrukat'cari hesabından ödenerek 
bilâhara kömür maliyet masraflarına dâhil olunacaktır 
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Fıkra 

301 Yakıtlar • 
Lokomotiflerin kömürleri 

» » 
» , » 
» Payraplık 

K regli 
Linyit 
Çeltek 
Odun 

lon 

488 981 X 31.00 liradan 15 158 411 
U8 880 IX 18.45 » 2 193 336 
37 245 X 11.00 » 409 695 

980 X 38.00 » 37 240 
640 596 ton kömür ve odunun beher tonu 80 kuruştan depolarda tahmil ve 
tahliye ücreti ol6 000 

^' r T :/*•'"*.' ":'* İS 314 682 

B, : 4 i -**—<^, 
Fıkra : 301i 

Teklif olunan ödenek : 97 000 lira 
««w--

Motorlu tren ve motorlu vagonlarda yakılacak akar yakıtların miktarı ile bunların tutarı aşağıda 
•gösterilmiştir. Bu nevi yakıt iein 97 000 lira ödenek istenmekledir. 

Tonu 200 liradan 400 ton motorin bedeli 80 000 
Tonu 40 liradan 27 ton benzin bedeli 14 800 
Tahmil ve tahliyesi ve temizlik masrafları 2 200 

97 000 

B. : 41 
Fıkra : 303 

Teklif olunan ödenek : 485 000 Lira 

Lokomotiflerde sarf edilecek yağların cinsi ve miktarı ile tutarları aşağıda gösterilmiştir. Bun
ların istihlâk miktarı beher bin hanı ton kilo metre için 14G gram rezido ve 36 gram sürşof yağı 
sarfedileceği ve (8,5) milyon ham ton kilometre yapılacağına göre hesaplanmıştır. Bu yağların 
masrafları içinde tahmil ve tahliye ücretleri de dahildir. 

Tonu 350 liradan 791 ton Rezido 276 850 
182 000 
13 000 

900 
977 
36 

1 000 
Tonu 750 » 8 Ton vakum yağı 6 000 
Bunların tahmil ve tahliye ücreti 4 237 

» 
» 

Kilosu 
» 
» 
.» 

700 
100 ' 

1 
t" 
1 
1 

» 
» 
.» 
» 
» 
» 

260 
13 

903 
977 
36 

1 000 

Ş 

» Sürşof 
.» B.B.yağı 

kilo A. yağı 
» AV 3'ağı 
» m akma yağı 
;< v a iv al in 

485 000 

B ; 41 
Fıkra : 304 

Teklif olunan ödenek • 787 050 Llira 

îren lokomotiflerinin t&ğdiyesi i$bı verilecek m miktarlenaın bir yılda 4 950 000 metre m&* 

(S, Sayısı; 20) 



- 3 3 -
âbı ve beher metre mikâbı suyun maliyet fiyatı 0,15,90 kuruş olduğuna göre hesabedilerek bu 
miktar ödenek teklif olunmuştur. 

Bu maliyet tespitine ait maliyet masrafları hesabı, aşağıya çıkarılmıştır. Bu maliyet hesapları 
tren lokomotiflerinde, manevra lokomotiflerinde, trenlerde ve depolarda sarf edilecek su miktarının 
yılda 6 136 000 metre mikâbı olacağına göre tesbit olunmuştur. 

Suların Malivet tablosu 

Püiıipaci ve revizör ücretleri 
Tonu 31 liradan 486(1 

784ü 
3290 
120 
250 

1500 
Bunların tahmil, tahliye ücreti 
Şehirlerden alman sular bedeli 
Elektrik cereyan bedeli 
Pompa ve tesviye cihazlarının öteberi giderleri 

[ Toplam 976 200 

Senevi 6 135 000 M3 su sarfiyatı olduğuna göre beher mikâbı 15,9ü kuruştan idareye 976 200 
liraya mal olan «uyun tevzi tablosu aşağıda gösterilmiştir. 

Tren lokomotifleri 4 950 000 M3 X 15,90 KV. = 787 050 Lira 
Manevra 440 000 » X 15,90 Kr. = 69 960 » 
Trenler 92 000 » X 15,90 Kr. - 14 628 » 
Depolar 653 000 » X 15,90 Kr. = 103 827 » 

11 
38 

150 
40 

» » 
» 
» 
» 
» 

ton L regli 
» Linyit 
» yeltek 
» Odun 
» Soda 
» Kireç 

komimi 
» 
» 

314 
• 150 

144 
S6 

000 
846 
648 
190 

4 560 
37 500 
60 
15 

150 
58 

5 

000 
000 
000 
000 
456 

Toplam 975 465 
. : f i "i • • • " • ' . ' •-• - . ' 3 » 

B. : 41 : 
Fıkra : 305 Diğer müstehlek malzeme 
Teklif olunan ödenek : 216 268 Lira 

Bu bölümün 305 nei fıkrasında diğer müstehlek malzeme bedeli ile muvakkat işçi ücretleri ve 
tesbiti önceden mümkün olamıyan diğer müstehlek malzeme giderleri karşılığı olarak ayrıca 
216 268 lira ödenek istenmektedir. 

Bu suretle 41 nci bölümün toplamı 49 900 000 lira olarak tesbit olunmuştur. 

Trenler , 

Genel giderler 

B. : 42 — Ücretler 

Teklif olunan ödenek: 5 750 000 lira 

Trenlerin seyrüseferi esnasında servis yapan şeftirenlerle, başrevizör ve revizörler, bagaj 
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kondoktörieri ve kondoktörler, gardifren, gardivagonlar tathir için ameleler ücretleri bu bölüm
den verilecektir. Bunların yıllık ücret tutarlar olarak 5 750 000 lira ödenek teklif olunmuştur. 

B. : 43 — Yolluklar 
Teklif olunan ödenek: 9 100 lira 

ücretlerini 42 nci bölümden alacak olan tren personelinin muhtelif suretlerle yapacakları görev 
seyahatlerinden dolayı kendilerine ödenmesi gerekli yollukların karşılığı olarak istenmektedir. 

M. Hareket 

1 Sürekli görev yolluğu 
2 Geçici görev yolluğu 
3 Devir ve teftiş yolluğu 

Cer Yek fin 

1 500 
4 000 

1 500 
2 000 

3 000 
6 000 
100 

Lira 
• » 

» 

Toplam 9 100 

B. : 44 — Personelin diğer hakedişleri 
Teklif olunan ödenek: 1 708 800 lira 

Tren personelinin özel kanun ve tüzük hükümlerine göre diğer hakedişleri karşılığı ile yönet
meliği gereğince kendilerine verilecek resmî giyim eşyasının bedeli karşılığı bu bölümde teklif olun
maktadır. 

M. 

1 
2 
3 
4 

Geçici tazminat 
Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 
Yakacak zammı 
Tahsisatlar' tüzüğüne göre yapılan ödemeler. 
Giyim eşyası 

Hareket 
Lira. 

Cer 
Lira 

Toplam 
Lira 

26 000 
480 000 
25 000 
10 000 
10 530 
400 000 

9 540 
270 000 
15 000 
5 000 
2 770 

130 000 

35 500 
750 000 
40 000 
15 000 
13 300 

530 000 
325 000 

Toplam 1 708 800 

Giyim eşyasının maliyet fiyatları ile nevileri 3 ucu bölüme ait gerekçede izah olunmuştur. 

B. : 45 — Trenler giderleri 
Teklif olunan ö&m&k : 225 000 lira 

Trenleri terkip eden vagonların yağlanması, ısıtılması, aydınlatılması için istihlak edilecek yağ, 
kömür ve su giderleri ile diğer müstehlekler de yükleme, boşaltma ücret karşılığı bu bölümde öde
nek olarak istenmektedir. Bu maksatla yapılacağı tahmin olunan giderlerin hesabı aşağıya çıka
rılmıştır : 
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Fıkra : 

310 

311 

Vagon yağları : 

Tonu 350 liradan 350 ton rezide yağı 
Vagonların diğer müstelüek maddeleri : 
Tonu 31 liradan 1935 ton Ereğli kömürü 

» 11 liradan 125 ton Çelitek kömürü 
» 18,45 liradan 128 ton Linyit kömürü 
» 38 liradan 38 ton odun 

Tahmil ve tahliye ücretleri 
Su bedeli ('hesabı 41 ııci bölümün 345 nci fıkra s nidadır.) 
Diğer müstehlek malzeme 

Lira 

122 500 

Toplanı 

59 985 
1 375 
2 361 
1 216 
1 863 
14 628 
21 072 102 500 

225 000 

Manevra Genel giderleri 

B. : 46 — Ücretler 
Teklif olunan ödenek : 2 095 000 Lira 

Manevra makinelerinde çalışan makinistlerle mezun ateşçileri, ioko ateşçileri, baş nıanevraeı. 
manevraeı ve manevra işleriyle ilgili makasçıların ücretleri bu bölümden ödenecektir. Birinci fa
sılda izah edilen esas dâhilinde hesap ve tesbit olunan miktara göre gerekli ödenek teklif olun
maktadır. 

B. : 47 — Yolluklar 
Teklif olunan ödenek : 7 500 Lira 

Manevra hizmetlerinde çalışan personelden sürekli veya geçici görevlerle gönderilecek olanların. 
tahakkuk edecek yollukları karşılığı- olarak bu bölüme 7 500 lira ödenek istenmektedir. 

M. 

1 Sürekli görev yolluğu 
2 Geçici görev yolluğu 

Ilarekel 
Lira 

2 000 
2 000 

\jplain 

Ger' 
Lira 

500 
000 

Y ek îı 11 
Lira 

2 500 
5 000 

7 500 

B. : 4S — Manevra personelinin diğer hakedişleri 
Teklif olunan ödenek : 663 000 Lira 

Personele özel kanun ve tüzüklerine göre türlü adlarla verilmekte olan diğer hakedişieri karşılığı 
ile giyim eşyası yönetmeliği gereğince parasız giyim eşyası almaya müstahak personelin giyim eş
yası maliyet değerleriyle bu nevi giderlerin hareket ve cer servisleri ihtiyacı nispetinde tevziini gös
teren hesap aşağıya çıkarılmıştır. 
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M. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

7 

Geçici tazminat 
Çocuk zammı 
Doğum yardım ı 
ölüm yardımı 
Yakacak zammı 
Tahsisatlar tüzüğüne göre yapıla
cak ödemeler 
Giyim eşyası (giyim eşyasının ma
liyet fiyatlariyle nevilerine ait iza
hat 3 neü bölümdedir.) 

Hareket 
Lira 

8 300 
241 000 

10 000 
5 000 
3 200 

120 000 

Cer 
Lira 

2 
97 
10 
2 
1 

60 

700 
000 
000 
500 
300 

000 

Yekûn 
Lira 

11 000 
330 000 

20 000 
7 500 
4 500 

174 000 
116 000 

Toplanı 663 000 

B. : 49 — Manevra giderleri • v •*..•. 
Teklif olunan ödenek : 2 500 000 lira 

Manevra makinelerinde sarf ve istihlâk olunan kömür, fayraplık odun gibi yakıtlarla bunların 
yükleme, boşaltma ve sair giderleri, yağ, su ve diğer müstehlik gereç giderleri karşılığı olarak 
bu bölümde 2 500 000 liralık ödenek istenmektedir. Sarfedileeek müstehlek malzemenin cins ve 
miktar ile tutarlarını gösterir hesap aşağıya çıkarılmıştır. 

Fıkra 

315 Yakıtlar (Kömür ve fayraplık bedelleri 
Tonu 31 liradan 52 701 ton Ereğli kömürü 

» 11 » 7 491 » Çeltek » 
» 18,45 » 26 272 » Linyit » 
» 38 » 20 î» odun 

Tahmil ve tahliye ve saire giderleri 
317 Yağlar : 

Tonu 350 liradan 450 ton rezido yağı 
» 700 » 46 » sürşof » 

318 Sular (Hesabı 41 nci bölümün 345 ııci fıkrasındadır) 
319 Diğer müstehlek malzeme giderleri 

Lira 

1 633 731 
82 390 

484 718 
760 

18 741 

157 500 
32 200 

2 220 340 

189 700 
69 960 
20 000 

Toplam 2 500 000 

Depolar genel giderleri 

B, : 50 — Ücretler 
Teklif olunan ödenek : 5 470 000 lira 

Depolarda, lokomotifleri servise hazırlama ve muharrik, müteharrik edevatın bakımı işleriyle 
görevli bulunan memur ve hizmetlilerin ücretleriyle işçilerin ücret ve iaşe giderleri bu bölümden 
karşılanacaktır. İaşe bedelinin tutarı 190 000 ve ücretlerin tutarı da 5 280 000 lira olarak hesap 
edilmiştir. 
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B, : 51 — Yolluklar 

Teklif olunan ödenek : 5 000 lira 

Depo personelinden sürekli veya geçici görevlerle gönderilenlerin yollukları bu tertipten 
ödenecektir. 

Madde 1 : Sürekli görev yolluğu 2 000 Lira 
Madde 2 : Geçici » » 3 000 » 

Toplanı 5 000 

B. . 5 2 — Personelin diğer hakedişleri 
Teklif olunan ödenek : 638 600 Lira 

% 
Depolar personelinin ö/el Kanun ve tüzüklerine, göre verilmesi gerekli diğer hakedişleri ile yö

netmeliği gereğince müstahak oldukları g-iyim eşyası bedelleri bu bölümden kai"şılauacaktır. Ço-
euk zamları personel mevcudunun 1/7 si nispetinde hesap edilmiştir. 

M. Lira 

1 Geçici tazminat 
2 Çocuk zammı 
3 Doğum yardımı 
4 (mim yardımı 
5 Yakacak zammı 
6 Tahsisatlar tüzüğüne göre 

yapılan ödemeler 
7 Giviuı eş vasi 

40 
">00 
r>o 
10 
• ) 

20' 
16 

000 
000 
000 
000 
600 

000 
000 

Toplam «W 600 

Giyim eşyasının ne.vileriyle maliyet fiyatları üçüncü bölümde izah olunmuştur. 

B. : 53 — Diğer giderler 
Teklif olunan ödenek : 166 000 Lira 

Depoların ısıtma, aydınlatma iyin sarf edecekleri müstciılek gereç, giderleriyle diğer nevi gider
leri bu bölümden karşılanacaktır. Bunların maddelere bölünen miktarları jle mahiyetleri aşağıda 
gösterilmiştir. 

M. 

1 Isıtma, aydınlatma 
Tonu 31 liradan 370 ton Ereğli kömürü 
» 18,45 » 3840 » Linyit » 
» 11 » 1175 » Çeltik » 
» 38 :» 108 » Odun •» 

Tamir ve tahliye ücreti ve sair giderleri 
Tenvir 

2 Öteberi giderleri 
3 Demirbaş ve mefruşatın bakımı 
4 Haberleşme 
5 Kırtasiye ve basılı evrak ve defterler 

Lira. 

11 470 
70 848 
42 925 
4 404 
1 653 
19 000 120 000 

4 000 
2 000 
400 

39 000 

Toplam 166 000 
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B. : 54 — Bakım giderleri 

Teklif olunan ödenek : 2 600 000 lira 

Depolarda muharrik ve müteharrik edevatın bakımları ve servise hazırlama için yapılacak çe
şitli malzeme ve müsteiılek madde giderleriyle bu işlerde kullanılacak geçici personel üeretleın ve 
muharrik kuvvet cereyan bedeli bu bölümden ödenecektir. 

Lira 

Muharrik kuvv>et cereyan bedeli 40 000 
8u bedeli (Hesabı 41 nci bölümün 345 nci fıkrasıııdadır.) 10li 827 
Elemeği !)00 000 
Diğer müsteiılek maddeler •# 1 556 173 

Toplam 2 600 000 

' v * ~ ••--••* B. : 55 — Kaza, hasar ve zıya 
Teklif olunan : 355 000 lira 

Bu bölüm iki maddeye ve ikinci madde de (trafik) giderleri tasnifine miftah olarak kabul edil
miş olan şifrelere ayrılmış ve bu bölüm için ceman 355 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

Birinci madde; elemeği ve gereç dâhil olmak üzere; kazalar neticesinde yolun açılması giderle
rini yol ve cer servislerine düşen miktarlarını ayrı ayrı tahmin ederek teshil etmektedir. 

Lira 

Yol için .130 000 
Cer için 45 000 

Toplam 175 000 

Kazalardan maksat; drayman, karambol veya yol kapanması ve benzeri hâdiselerdir. Bunların 
bertaraf edilmesi için yapılacak elemeği ve malzeme giderleri iie tahrik edilen hususjl katar gider
leri, amele ücretleri buradan karşılanacaktır. Yalnız parçalanan, kırılan edevatın tamir veya tecri+ 

giderleri ilgili gider gruplarından mahsup olunacaktır. 

İkinci madde; üçüncü şahıslar hakkında sebebiyet verilen hasar ve zıyaa ait tazminlere taallûk 
etmekte ve bunların nevi ve mahiyeti eriyle herbiri için' bu yıl tahmin olunan gidçrler miktarı fık
ralara ayrılarak aşağıda gösterilmiş bulunmaktadır. 

Fıkra Lira 

326 Nakil eşyası kayıp ve hasarları (Canlı hayvanlar dâhil) 
327 Bagaj eşyası kayıp ve hasarları 
328 Lmanet odalarına verilen eşyaların tazminleri 
329 Kazalar neticesinde ölenlerin vârislerine ve malûl kalanlara verilecek tazminat 

Toplam 180 000 

100 
38 
• > 

t 4 0 

000 
000 
000 
000 
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Liman işleri 

fi en e l şiflerler 

B. : 56 — Ücretler 
Teklif olunan ödenek: 257 000 lira 

Liman işleriyle ilgili Genel Müdürlük merkezinde çalışan memur ve hizmetlilerle Liman baş
müfettişlikleri merkez teşkilâtında müstahdem bulunanların ücretlerini karşılamak üzere bu 
bölümle 257 000 liralık ödenek istenmekledir. 

B. : 57 — Yolluklar 
Teklif olunan ödenek: 1 900 lira 

Ücretlerini 56 ncı bölümden alan memur ve hizmetlilerin muhtelif sebeplerle yapacakları 
görev seyahatleri giderleri olarak hakedecekleri yolluklar bu bölümden karşılanacaktır. Üç mad
deden terekküp eden bu bölümün müfredatı aşağıda gösterilmiştir. 

M. Lira 

1 Sürekli görev yolluğu 600 
2 (Jetjiei görev yolluğu 1 000 
:> Devir ve teftiş yolluğu 800 

Toplam 1 900 

B. : 58 — Personelin diğer hakedişleri 
Teklif olunan ödenek: S7 S00 lira 

Ücretlerini 56 ncı bölümden almakta bulunan personelin, kanun ve tüzükleri-

Ücretlerini 56 ncı bölümden almakta bulunan personelin, kanun ve tüzükleri gereğince diğer 
hakedişleri bu bölümden verilecektir. Çocuk zamları, merkez ve liman başmüfettişlikleriyle limanlar 
ve liman vasıtalarında çalışan memur ve hizmetlilerin tesbit edilen mevcutlarına nazaran hesap 
edilmiştir. Deniz atelyelerinde çalışanların çocuk zamları bakım giderleri meyanında hesaba katıl
mıştır. 

Bunlardan özel yönetmeliği gereğince resmî elbise giymeye mecbur tutulanlara verilecek giyim 
eşyası hesabına, Deniz atelyelerinde çalışan ve elbiseye müstahak bulunanların giyim eşyası bedel
leri de dâhil olup bu bölümün altı maddelik müfredatı aşağıya dercolunmuştur. 

M. 

Geçici tazminat 1 874 Lira 
Çocuk zammı b 55 000 » 
Doğum yardımı 2 500 » 
ölüm yardımı 1 000 » 
Tahsisatlar tüzüğüne göre yapılan ödemeler 
Kazla mesai 1 280 lira 
Gişe tahsisatı 720 » 2 000 » • 
Giyim eşyası (giyim eşyasının nevileriyle maliyet fiyatları 
üçüncü bölümde gösterilmiştir.) 25 426 » 

Toplam 87 800 » 
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B. : 59 — Diğer giderler 

Tekli folunan ödenek : 50 750 Lira 

Liman işletmelerinin merkez ve liman başmüfettişlikleri merkezî teşkilâtının ısıtma, aydınlatma 
ve sair gibi masrafları için bu bölümle 50 750 lira ödenek teklif edilmektedir. Bunların maddeleri 
ve her maddeye konulan ödenek miktarları aşağıda gösterilmiştir. 

M. hini 

1 Isıtma, aydınlatma 25 000 
2 Beheri giderleri 1 250 
3 Demirbaş, mefruşatın bakımı ! 000 
4 Haberleşme giderleri 500 
5 Kırtasiye ,basılı kâğıtlar ve defterler 23 000 

Toplam 50 750 

B, : 60 — işletme ve Bakım giderleri 
M. : 1 — İşletme giderleri 

Teklif olunan ödenek : 590 000 hini 

Deniz araçlarında çalışan personel ücretleriyle bu arç.alarda, istihlak olunacak yakıtlar, akar ya
kıtlar, yağlar ve diğer müstehlek maddeler giderleri bu maddeden karşılanacaktır. Bıınlann mahi
yetlerine tasnif edilen fıkraları dâhilinde tahmin edilen gider miktarları aşağıda gösterilmiştir. 

Fıkra hilra 

401 Yakıtlar : 
700 ton kömür bedeli 
Fayraplık odun 
Nakliyesi I 000 25 000 

402 Akar yakıtlar : 
Tonu 200 liradan 285 ton motorin 

» 400 ••» l » benzin 
» 250 » 1 » gaz 

Nakliyesi 2 350 60 000 
403 Yağlar : 

Tonu 1000 liradan 4,5 ton B. B. Yağı 
» 60 » 1,5 » Gres yağı 

Makine yağı 410 5 000 
404 Sular : 10 000 
405 Malzeme : 20 000 
406 Ücretler : 470 000 

21 
2 
I 

57 

700 
300 
,000 

000 
400 
250 

2 350 

4 500 
90 
410 

Toplam 590 000 

M . 2 — Bakım giderleri 
Teklif olunan ödenekler : 700 000 hıra 

Deniz araçlarının, deniz atelye ve şantiyelerinde yapılacak bakını ve. tamir giderleri karşılığı bu 
madde teklif edilmektedir. Bu giderler atelyede çalışan memur ve hizmetlilerle.işçilerine ödenecek üc
retler ve bunların özel kanun ve tüzüklerine göre türlü adlarla almakta oldukları diğer hakedişleri 
ve atelyelerin idare giderleri ve bakım ve tamir işlerinde İstihlâk edilecek malzeme bedelleriyle işçi
lerin iaşe masraflarından ibaret bulunmaktadır. 
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Ayrıca harice yaptırılacak olan limanların taranması giderleri de bu maddede ayrılan fıkrada 

gösterilmektedir. 

Fıkra Lira 

410 Çeşitli malzeme ve elemeği : 
Atelyeler memur ve hizmetlileriyle işçilerinin ücreti 
Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
öölüm » 
Öteberi giderleri 
İaşe 
Malzeme 

411 Dışarı yaptırılan işler : (Limanların taranması) 

422 000 
40 000 

2 000 
1 000 
5 000 

15 000 
145 000 630 000 

70 000 

Toplam 700 000 

B. : '61 — Limanların yükleme, boşaltma giderleri 
Teklif olunan ödenek : 1 000 000 lira 

Limanlarda denizden karaya ve karadan denize yapılacak yükleme, boşaltma işlerinde, çalıştın 
lacak geçici amele ve hamalların ücretleri bu bölümden ödenecektir. 

Trabzon - İran Transit Yolu İşletmesi 

B. : 62 — Ücretler 
Teklif olunan ödenek : 28 600 lira 

•İ * H , , * fi» \ i 

Trabzon - İran Transit Yolu Otobüs ve Kamyon İşletmesinin memur ve hizmetlilerinin ücretlerini 
karşılamakta olan bu bölüme müfredatı aşağıda gösterildiği veçhile ceman 28 600 liralık ödenek 
teklif edilmektedir. 

İşletme 
Maliye ve saymanlık 
Hareket 
Hekimlik 

6 700 lira 
12 000 » 

2 700 » 
7 200 » 

Toplam 28 600 

B. : 63 — Yolluklar 
Teklif edilen ödenek : 2 800 lira 

Trabzon - İran transit yolu memur ve hizmetlilerine muhtelif sebeplerle yapacakları görev seya
hatleri dolayısiyle verilecek yolluklarmı karşılamak üzere aşağıda maddelerle müfredatı gösterildiği 
gibi ceman 2 800 lira ödenek istenmektedir.-

M. (Jideriıı çeşidi 

1 Sürekli görev yolluğu 
2 (îeçici görev yolluğu 
3 Devir ve tefriş yolluğu 

Cev 
Lira 

100 
800 
300 

Hareket 
Lira 

100 
200 

1 200 

Diğerleri 
1 Ânı 

100 

Yekûn 
Lira 

300 
1 .000 
1 500 

Toplam 1 200 
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B. : 64 — Personelin diğer hakedişleri 

Teklif olunan ödenek : 60 000 Ura 

Trabzon - İran transit yolu memur ve hizmetlilerinin diğer hakedişleri giderlerine karşılık olmak 
üzere aşağıda maddeleriyle müfredatı gösterilmiş bulunan ceman 60 000 liralık ödeneğin bu bölümde 
kabulü teklif edilmiştir. 

'e 
Cer Hareket Sayman. Hekimlik Malzeme İşletme Yekûn 

Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lira Lira Lira Lira 

1 Çocuk zammı 
2 Doğum yardımı 
•\ Ölüm yardımı 
1 Yakacak zammı 
5 Tahsisatlar tüzüğüne 

yapılacak ödemeler 
fi Giyim eşyası 

göre 

21 840 

7 200 

8 700 
— 

'?, 840 

630 

300 
— 

1 000 

H00 

:HO 

270 

_* 
—-

580 

400 

1 400 

500 

— 

29 000 
5 000 
2 000 
!) 300 

9 000 
5 700 

Toplam 60 000 

O iyim eşyasının nevileri ve maliyet hesabının izahı üçüncü bölümdedir. 

B. : 65 — Diğer giderler 
Teklif olunan ödenek : 1 650 

Trabzon - îran-transit yolu isletmesinin çeşitli giderlerini karşılamak, üzere" aşağıda maddele-
i'ieyle nevi ve miifmedeti gösterildiği veçhile bu bölüm için I. 050 lira ödenek teklif olunmakta
dır. 

M. Lira 

I. İsıtma, aydınlatma 1 000 
2 Öteberi giderleri 100 
M Demirbaş ve mefruşat bakımı 100. 
• Haberleşme giderleri 1.50 

5 Kırtasiye ve basılı kâğıtlar ve defterler :»00 

Toplam 1 650 

B. : 66 — tşletme ve bakım giderleri 
Teklif olunan ödenek : 426 000 Lira 

Trabzon - İran transit yolu işletme ve bakım giderlerini karşılamak üzere iki maddeden ibaret 
olan bu bölüm İçin aşağıda fıkralara ayrılmış bulunan müfredat veçhile ceman 426 000 liralık 
Ödenek istenilmektedir. 
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Maddi* l : İşletme giderleri: 

Fıkra Lira, 

50i: 

503 

504 
505 
506 

Akaryakıtları: 
Tonu 400 liradan 168 ton benzin bedeli 

» 200 » 1/2 » motorin » 
Yağlar: 
Tonu 1000 liradan 2 ton bebe yağı 
bedeli 
Diğer muhtelit yağlar tutarı 
Sular' 
Malzeme 
Ücretler 

65 400 
100 

2 000 
22 000 

65 500 

24 000 
500 

2 000 
84 000 

m 
Toplam 

Madde 2 : Bakını giderleri 

Fıkra 510 Çeşitli malzeme* ve ücretler (Binalar 
dâhil) ücretler : 1 No: lı cetvel 

2 No: lı cetvel 
İaşe 

Yolun Malzeme 
Elemeği 

Malzeme 

37 200 
66 700 
3 400 
1 000 
3 000 

138 700 

250 000 

Bölüm Toplamı 

176 000 

250 200 

426 000 

İKİNCİ KISIM 

Yenilemeler 

Gider bütçesinin ikinei kısmı, Devlet Demiryollarının elinde bulunan servet ve kıymetlerinin 
yenilenmesi için yapılması zaruri olan giderlere tahsis olunmuş ve bu yıl yenilenmesi lüzumlu gö
rülen mevzulara münhasır olmak üzere bu kısımda ceman 1 300 000 liralık bir ödenek istenmekle 
iktifa olunmuştur. , 

B. : 67 — Yol ve tesislerinin yenilenmesi 
Teklif olunan ödenek : 1 150 000 Lira 

Dört maddeye ayrılmış bulunan bu bölümde Amerika'dan getirilen yeni lokomotiflerin 20,3 
dingil tazyikıııda inşa ettirilmiş olması sebebiyle şebekenin muayyen yerlerinde, yolun üst yapı 
ve diğer tesislerinin süratle bu tazyika mütehammil bir duruma getirilmesi zaruri bulunmakta oldu
ğundan gerek bu maksatla ve gerekse yapılardan bazılarının yenilenmesi maksadiyle 1 1.50 000 lira
lık ödenek teklif olunmaktadır. 

( S. Sayısı : 20 ) 
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Bu miktarın maddeleriyle müfredatı aşağıda gösterilmiştir. 

M. Lira. 

1 Üst yapının yenilenmesi 700 000 
2 Yol tesislerinin yenilenmesi 400 000 
o Binaların yenilenmesi 50 000 
4 Liman ve iskelelerin yenilenmesi — 

Toplam 1 150 000 

B. : 68 — Bütün birinci sınıf demirbaşlarla makine, tezgâh ve motörlerin yenilenmesi 
Teklif olunan ödenek : 150 000 Lira 

Muhtelif servislerin elinde bulunan birinci sınıf demirbaşlarla makina, tezgâh ve motor gibi 
kıymetlerden bu yıl yenilenmesi gerekli bulunanlar için bu bölümde 1.50 000 liralık bir ödenek is
tenmekte olup bunların servislere tevzii şekli aşağıdadır. 

\rol servisi 
Atelyeler 
(Vr servisi 
Limanlar 
Hareket servisi 
J)jğer servisler 

:i5 000 
10 000 
50 000 
2 000 

40 000 
13 000 

Lira 
» 

> • • 

» 
» 
» 

Toplam 150 000 » 

B. : 69 — Muharrik ve müteharrik edevatın yenilenmesi 
Teklif olunan ödenek : 10 000 Lira 

Bu bölümün ihtiva eyledili tecdit mevzularından bu yıl için yalnız lokomotiflerin demirbaşla
rından yenilenmesine kati ihtiyaç bulunanlar için 5 000 lira. ile hizmet vagonlarından bazılarının 
ve demirbaşlarının yenilenmesi için 5 000 lira ki ceman 10 000 lira ödenek teklif olunmaktadır. 

ÜÇÜNCÜ KİSİM ' 

Servet çoğaltmaları 

(lider bütçesinin bu kısmi; İdarenin kalkınması için muhtaç olduğu yeni servet ve kıymet mev
zuları. iki bölüm dâhilinde; ayrı ayrı gösterilmiş olup yıllık işletme gelirleriyle sağlanmakta bu
lunan kıymet artırmalarını ihtiva eylemekte ve bunlardan bir kısmı özel kanunlarına, müsteniden 
muayyen vâdelerle yabancı kaynaklardan sağlanan finansmanlarla elde edilen servetlerin bu yılda 
ödenmesi icap eden taksitlerini teşkil etmekte ve bir miktarı da doğrudan doğruya bütçeler olarak 
gelirlerden tedarik olunacak veya yeniden yapılacak olan kıymetler karşılığından ibaret bulunmak
tadır. 

B. : 70 — Servet çoğalmaları 
Teklif, olunan ödenek : 28 261 995 

Bu bölümde istenilen 28 2(>1 !M)5 liralık ödenek yıllık işletme gelirleriyle yapılan artırmalarla 
• •525 sayılı Kanunla tasdik olunan 10 000 000 Sterlinlik krediden idarece kullanılan kısmının itfa 
ve faizi ve 4515, 490o ve 5073 sayılı Kanunlar gereğince girişilecek yüklenmeler karşılığını teşkil 
etmekle olup bunun maddelere göre müfredatı aşağıda gösterilmiştir. 

( S. Sayısı ; 20 ) 



- 45 -
Lira Lira 

M. ._. _ — _„ 
1 Yıllık işletme gelirleriyle yapılan artırmalar : 

Fıkra 1. : Çeşitli demirbaşları çoğaltması : 
Yol servisi 50 000 ] Sivas Donatım Fabrikasiyle 
Atölyeler » 50 000 [ Çankırı Deposunun ve di-
Cer » 50 000 J ğer tesislerin bedeli 
Jlarekt 25 000 175 000 

175 000 
Fıkra 2 : Veni yapılar, tesisler ve mülk satınalmaları 

1948 yılından devir 300 000 
Tezgâhlar montajı 100 000 
Cenup - demiryol 
lan inşaatı 250 000 
İstasyon hatları 10 000 
Mamak istasyonu 20 000 
Tahkimat 100 000 
istimlâk 400 000 
Km niyet tesisatı 200 000 
Cenup Demiryol
larında yatak -
hane 50 000 
Bahçe İstasyo
nu. civarında tah
kimat ve köprü 150 000 

1 580 000 1.580 000 l 755 000 
3925 sayılı Kanunla tasdik olunan 10 milyon Sterlinlik krediden İda
rece kullanılan kısmın itfa ve faiz karşılığı 
4515, 4903 ve 5073 sayılı Kanunlar gereğince girişilecek yüklenmeler 
karşılığı, bonoların itfa ve faizleri, gümrük resmi, Muamele Yergisi 
ve başka giderler 
(Bu maddenin müfredatı aşağıdadır). 

Toplam 

Görevin çeşidi 

Karabük inşaatı 
Eskişehir yol atölyesi elektrik tesisatı 
Eskişehir yol ve cer atölyesi sofajı ve Kayaş kalorifer tesisatı 
Adapazarı vagon atölyesi birinci inşaatı (Demir konstrüksiyon dâhil) 
Kontrol ve proje masrafları (Fazla mesai ücretleri dâhil) 
Basra'da AmerikaTılardan alman yol malzemesi taksiti 
Basra'da Amerikalılardan alınan tirfonlar taksiti 
1945 yılı mııbayaatı masraf lan 
Sivas sofaj tesisatı 
Sivas kuvvet san ti rai i 
Sivas elektrik tesisatı 
Çankırı ikmal inşaatı 

( S. Sayısı : 20 ) 

1 506 995 

25 000 000 

28 201 

Lira 

791 084 
96 250 
673 500 
454 982 
200 000 
49 336 
14 789 
36 614 
.116 000 
142 000 
150 000 
250 000 

995 

K. 

93 
90 
00 
08 
00 
61 
75 
00 
00 
00 
00 
00 



— 46 — 
Görevin ceşdii Lira K. 

62 lokohûtif bedelinin 1949 yılındaki itfa edilecek kısmiyle faiz ve Gümrük 
Resmi taksiti :! 000 940 00 

26 lokomotif bedelinin 1949 yılındaki itfa edilecek kısmiyk» faiz ve Gümrük 
Resmi taksiti 1 362 991 00 

88 lokomotifin nakliyesinden itfa edilecek resülmal ile faizi 410 924 00 
Orta Avrupa'da Amerika'lılardan alınan 50 lokomotifin itfa ve faizi. ile 

Gümrük Resmi taksiti 198 099 00 
Orta Şark'ta Amerika'lılardan alınan mikado tipi 24 lokomolif itfa ve faiz 

taksiti 129 049 00 
Çekoslovakya'dan. alman 50 lokomotif itfa, fai /. ve Gümrük Resmi taksiti 8 432 771 00 
İngiltere'den alınan 37 lokomotifin Gümrük Resmi taksiti 22 200 00 
Kanada'dan alınan 450 yük vagonu Gümrük Resmi taksiti 121 500 00 
Çekoslovakya'dan Ofis eliyle alınan 1209 yük vagonu Gümrük Resmi taksiti 408 038 00 
LO'eıı regülatörleri 23 089 00 
204 yük vagonu Gümrük Resmi taksiti 91 800 00 
Orta Avrupa'da Amerika 'lılardan alman 271 yük vagonu itfa, faiz ve Güm

rük Resmi taksiti 163 305 00 
100 çift cevher vagonu masrafları ve Gümrük Resmi _ 58 500 00 
8 sarnıç vagonu itfa. faiz ve Gümrük Resmi 5 594 00 
Çekoslovakya'dan alınan 50 yolcu vagonu Gümrük Resmi taksiti 56 250 00 
ingiliz kredisinden alman malzeme masrafları 473 745) 00 
1946 yılı Amerikan mubayaatı masrafları 132 392 00 
1945 yıJı Amerikan mubayaatı masrafları 139 386 00 
Adapazarı vagon atelyesi tezgâhları ve vinçleri 82.1 000 00 
120 yolcu vagonunun itfa ve Gümrük Resmi 2 228 000 00 

23 320 931 27 

Ödeneğin çeşidi Lira K. 

Nakli yekûn , 23 320 931 2" 
Muhtelif liman ve iskeleler için 
lüzumlu tesisat ve deniz vasıtaları 200 000 00 
42 lokomotif taksiti 1 479 068 73 

Toplam 25 000 000 00 

( S. Sayısı : 20 ) 
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5073 sayılı kanunun 1 nei maddesine istinaden 3/7509 sayılı Bakanlar Kurulu kararı 
ile onanan 385 milyon liralık program ve bölümlere göre girişilen ve girişilecek olan 

yüklenmeler tutarını gösterir tablo 

Ayrılan ödenek İhale edilceek Yapılacak 
veya yapılan işler . 

işler 
M. Yapılacak işin nev'i Lira Lira Lira 

35 227 992 

9 612 578 

5 840 338 

12 128 015 

11 767 080 

2 770 016 

1 550 994 

(i 192 386 

23 460 912 

6 842 557 
\ 

4 289 344 

5 935 629 

İnşaat : 
A Yeniden yol ve cer atelycieri yapılması 

ve mevcutların genişletilmesi (demir 
konstürksiyon, cam ve tecrit malzemesi 
dâhil) 

B Lokomotif, depo ve sundurmalariyle lo
komotiflere su verme ve su tasfiye tesis
lerinin inşa, ıslah ve tevsii 

C Atelyeler inşaat ve tevsiatiyle ahenkli 
olarak yeniden mağazalar yapılması ve 
mevcutların genişletilmesi 

D İstasyon binalariyle istasyonlara lüzum
lu diğer mebani ve bilûmum hizmet \e 
sıhhat binaları inşaat ve tevsii 
Yol, Köprü ve Emniyet Tesisatı işleri : 
Munzam umumî hizmet hatları inşası, 
yol ve köprülerin takviye, tevsii ve ye
nilenmesi ve emniyet ve muhabere te
sislerinin yapılması ve genşletilmesi 41 723 568 14 111 036 27 612 532 
Liman işleri : 
İskelelerin ve limanlardaki sabit tesis
lerin inşa ve tevsii, tamir ve tahliye 
vesıtaları ve deniz taşıtları satın alın
ması. 2 040 664 1 223 664 817 000 
Muharrik ve müteharrik edevat : 
Muharrik ve müteharrik edevat satın / J 
alınması, asli ve yedek parça tedariki ve 
şasiler üstünde yapılacak imâlat mas
rafları. 238 760 766 110 569 037 128 191 729 
Atelyeler ve depolar teçhizat ve tesisa
tı : 
Elektrik santralleri, kum tesisatı ve 
muhtelif tezgâhlarla sair malzeme. 39 666 084 19 248 168 20 417 916 

Toplam 385 000 000 167 432 381 217 567 619 

( S. Sayısı: 20 ) 
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OBLÎR BÜTÇESÎ GEREKÇESİ 

1949 senesi Gelir Bütçesinin tanziminde her ne kadar teamüle göre içinde bulunduğumuz se
nenin bugüne kadar elde edilen işletme neticelerini göz önü (ide bulundurmak lâzım gelmekte ise 
de, bu seneki anormal durum böyle bir tahminde isabet sağlıyamıyacağı cihetle bu teamüle uyul 
mamıştır. Filhakika, 1948 geliri, istihsal ve nakliyat durumuna göre ve malzeme parkının yeni 
gelecek lokomotif ve vagonlarla genişliyerek nakil kapasitesinin artacağı göz önünde tutularak 
1947 senesi gelirine nazaran 22.000.000 lira fazla tahmin edilmişti, lialbuki bu malzeme vaktinde 
getirilemediği gibi, bir taraftan zirai istihsalin azlığı diğer taraftan döviz tasarrufu için alman 
tedbirler, ithalât ve ihracata müessir olmuş, ticari mübadelelerin azalması iç piyasada bir dur
gunluk husule getirmiş bu da nakliyatın azalmasını intaç. etmiştir. 

1947 senesi sonlarında başlıyan bu kriz, aşağıdaki 1 No. lı cetvelde görülelceği gibi Mart 1948 
ayında en hâd devresine girmiş ve ondan sonra Temmuz ayma kadar tedricen salâha başlamıştır. 

2 No. lı cetvel tetkik edilirse gelir noksanının en mühim kısmımın eşya gelirinde olduğu ve 
nakledilen eşya cinslerine ait bulunan 8 No. lı cetvelin tetkikmdan da nakliyattaki azalmanın 
en mühim kısmının zirai mahsullerde olduğu görülür. 1947 senesinin ilk yedi ayında nakledilen 
780.407 ton hububata karşılık 1948 senesinin aynı aylarında ancak 415.101 ton nakledilmiştir. 

Cetvel No. 1 

Ocak 
Şubat 
Mart 
Nisan 
Mayıs 
Haziran 
Temmuz 

1947 
(Lira) 

11.657.820 
10.679.294 
13.646.760 
12.796.511 
12.834.946 
12.251.048 
12.978.809 

1948 
(Lira) 

10.978.668 
9.315.447 

10.638.082 
10.751.778 
10.875.672 
11.551.398 
12.809.931 

Park 
(Lira) 

679.157 
1.363.847 
8.008.678 
2.044.788 
1.959.274 

699.655 
168.878 

Fark nispeti 
% 

5.8 
12.8 
22 
16.5 
15.2 
5.7 
1.8 

Gelirin cinsi itibariyle : 

Cetvel No. 2 

Park Farkın yekûna 
1947 (Lira) 1948 (Lira) Fark (Lira) nispeti c/< nispeti c/c 

Yolcu 25 687 671 22 204 313 3 483 358 13.50 85 .2 
Bagaj 529 194 488 755 40 439 7.6 0.4 
Mesajeri 491 976 . 309 146 182 830 37 1.8 
Eşya 53 829 802 49 459 709 4 370 038 8.8 44.2 
Çeşitli 2 407 969 ' 1 455 341 952 628 39.5 9.6 
Liman ve iskele. 8 845 160 2 998 503 846 657 22 8.5 
Trabzon - İran T. 53 417 29 919 28 498 48.7 0.8 

86 845 189 76 945 746 9 899 443 100 

( S. Sayısı : 20 ) 
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Cetvel No. 3 

1948 ve 1947 senelerinin ilk yedi ayı içinde taşman başlıca maddelerin ton ve gelirlerini göste
rir mukayeseli cetvel 

Canlı hayvan : 

Küçükbaş 
Büyük baş 
Küspe 
Kereste 
Tütün 
Demir 
Krom 
Demir cevheri 
Kuru sebze 
Şeker 
Hububat, un ve 
kepek 
Tuz 
Palamut 

Petrol 
Kok 
Maden kömürü 
Linyit 
Odun 
Çimento 
Kum 
Taş 
Tuğla, kiremit 
Çeltik 
Pirinç 
İplik 
Patates 
Yağlar 
Yağlı tohumlar 
Yaş yemişler 

1948 

731 
116 
15 
63 
30 
51 
131 
120 
10 

960 
036 
947 
503 
179 
370 
349 
511 
729 

56 553 

415 101 
30 294 
20 349 

Kuru yemişler ve üzüm 
Yaş sebzeler 
Deriler 
Karışık S. I. II, III 

T o n 

1947 

762 130 
1C1 606 
21 841 
34 852 
37 194 
81 582 
80 050 
89 105 
20 512 
79 464 

780 407 
44 423 
25 666 

1948 

78 572 
87 281 
440 175 
332 602 
76 675 
102 064 
46 920 
121 302 
44 582 
1 926 
3 406 
4 176 
5 730 ' 
6 190 
16 460 
11 095 
8 230 
64 075 
3 156 

171 839 

Fark ı 

30 170 
i 14 430 

5 894 
21 349 
7 015 

—• 30 -212 
1 51 299 
i 31 406 
— 9 783 
- 22 911 

— 365 306 
•— 14 129 
• 5 317 

T o n 

1947 

77 418 T 
98 680 — 
427 661 -1 
235 352 + 
100 101 ~ 
95 428 --
80 731 -
128 731 --
55 551 — 
3 086 — 
5 033 
6 124 
9 739 
8 791 
17 432 -
18 937 
16 452 -
58 765 r 
3 869 -~ 

209 219 — 

Gel 

1948 

741 316 
630 021 
78 381 

999 401 
893 878 

1 101 
2 252 
2 543 

935 
890 
146 

248 030 
1 882 335 

6 758 
353 
149 

Farkı 

1 154 
11 399 
12 514 
97 250 
23 426 
6,636 
33 811 
7 429 
10 969 
1 160 
1 627 
1 948 
4 009 
2 601 
972 

7 842 
8 222 
5 310 
2 713 

37 380 

635 
585 
006 

. 1 T ( 

194 

L ı v a) 
rr 

680 027 f-
541 
131 

496 4 
132 — 

I 100 264 ~ 
1 108 
1 579 
1 013 
1 095 
470 

816 — 
262 -
895 -i- İ 
044 + 1 
160 ~ 

2 176 344 

12 997 
453 
222 

G 

1948 

2 289 809 
599 473 

1 988 631 
2 055 197 
410 1164 

2 003 
52 
295 

339 
882 
727 

600 893 
68 062 
116 492 
241 
49 
255 
376 
186 

358 
406 
368 
558 
112 

246 826 
1 256 301 

130 892 
5 545 2-01 

969 - <; 
615 -
170 -

e i i r (Lira) 
A 

1947 

2 419 354 — 
620 940 

1 729 687 + 
1 427 468 + 

643 409 — 
1 756 125 f 

102 090 — 
265 981 f 
729 861 — 
114 887 — 
163 986 — 
331 826 
67 799 

364 470 — 
310 008 -f-
257 677 — 
475 322 — 

1 055 394 ! 
238 324 -

6 502 666 — 

Farkı 

61 289 
88 525 
52 751 
.100 8GB 

'214 938 
477 237 

. 238 995 
448 102 
222 130 
294 009 

i 239 334 
100 030 
73 164 

Farki 

129 545 
21 467 

258 944 
627 729 
233 245 
247 214 
49 208 
29 746 
128 968 
46 825 
47 494 
90 468 
18 393 

109 102 
66 550 
71 565 

228 496 
200 907 
107 432 
957 465 

( S. Sayısı: 20 ) 
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Bu yıl zirai istihsalin iyi olması Hükümetin almış olduğu yeni tedbirlerle ithalât ve ihracatın 

kolaylaştırılmış bulunması Amerikan yardımı dolâyısiyle askerî nakliyatın artması daha şimdi
den genel nakliyatta ümidin üstünde bir canlılık yaratmıştır. Fakat bir taraftan beklenen mü
teharrik malzemenin vaktinde gelmemiş olması diğer taraftan İdarenin ihtiyacı bulunan kömü
rün vaktinde ve muntazam bir surette verilmemesi nakliyat programını bozmakta ve vagonların 
lüzumsuz yere yük altında beklemelerine sebep olarak vagon taleplerinin tamamen yerine geti
rilmesine imkân bırakmamaktadır. 

Son aylarda ortalama yevmî 2 500 vagon tahsis edildiği halde yine 3 000 vagon borçlu kalın
maktadır. Buna rağmen 1948 Ağustos ve Eylül ayları genel nakliyatı 1947 nin aynı aylarına na» 
zaran % 10 fazladır. 

Lokomotiflerin cer kabiliyetinden âzami istifade sağlamak için alman tedbirler iyi netice verdiği 
ve bir trenle taşman safi hamule miktarı arttığı cihetle bir tren kilometrenin geçen seneler ve önü
müzdeki sene gelirinde bu yüzden hâsıl olan fark dolâyısiyle, tren kilometreye dayanan gelir tah
mininde de isabet olmıyacağı cihetle 1949 yılı geliri nakliyat konjonktürü gözetilerek safi ton ve 
yolcu kilometresine göre tahmin edilmiştir. 

1947 senesinde 49 661 950 yolcu nakledildiği ve 1947 ye kadar geçen beş sene içinde yolcu 
nakil vasıtaları artmadığı halde taşman yolcu adedi her sene bir artış kaydettiği cihetle yeni 
yolcu lokomotif ve arabaları gelmeye başladığından, gelecek sene 50 500 000 yolcu taşınacağı 
umulmaktadır. 

Son beş sene içinde bir yolcunun ortalama katettiği mesafe ile bir yolcu kilometresi geliri : 

Seneler 

1943 
1944 
1945 
1946 
194-7 

Ortalama 

# « 

olarak 

Ortalama 
nakil mesafesi 

Kilometre 

55.9 
55.9 
52.9 
56.0 
53.9 

54.9 

Biî 
met 

:• yaleu kilo-
resinin geliri 

kuruş 

1.65 
1.65 
1.65 
1.55 
•1.74 

«.65 tir. 

Yolcu tarifelerinde esaslı bir değişiklik yapılmadığına ve yeni makineler geldikten sonra faz
ladan sefere konacak anahat trenleri dolâyısiyle yolcu artışı daha ziyade anahat trenlerinde ola* 
cağı cihetle, ortalama gelir 1.70 ve mesafe 55.5 kilometre olarak kabul edilebilir ve tahminî gelir 
50 500 000 X55.5 X 1.70 = 47 646 750 lira olur, 

Koli nakliyatında gösterilen kolaylıklar dolâyısiyle, bagaj olarak taşman az miktardaki ticari 
eşya da mesajeri ve grupaj nakliyatına geçmekte olması dolâyısiyle bagaj geliri de 900 000 lirayı 
aşmıyacaktır. 

1947 senesinde idarî nakliyat hariç 7 053 572 ton eşya taşınmıştır. 1949 senesinde de 7 100 000 
ton eşya taşınacağı kabul edilebilir. 

(S . Sayısı- 20^ 
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Son beş sene içinde eşyanın ortalama nakil mesafesi ile bir ton kilometre eşya ortalama geliri: 

Haneler 

1943 
1944 
I94A 
1946 
1947 

Ortalama 

Ortalama 
nakil me 

-sat es i Km. 

•J2I. 00 
331, 00 
287. -1.1 
H19. 40 
'•>$>>. 9 0 

olarak 819, i 

Ton Km. 
gelir 

Kuruş 

4. 0İ> 
:-î. 96 
i. ir» 
•i. 90 
•i. n 

1. 11 

1947 yılı sonunda eşya tarifeleri zam gördüğü cihetle vasati gelir 4, 50 kuruş olarak mütalâa 
edilebilirse de önümüzdeki sene nakliyat artışı daha ziyade nakil ücreti düşük maddelerde ola
cağı cihetle vasati geliri 4. 40 olarak kabul etmek icap eder. Buna göre eşya tahminî geliri de: 

7 100 000 X 320 X \ 10 •- 99 968 000 lira olacaktır. 

Koli nakliyatında gösterilen kolaylıklar dolay isiyle 1947 mesajeri gelirini tutmak kabil olaca
ğı gibi seyriseri eşya nakliyatında bir değişiklik beklenmediğinden, yine 1947 gelirini elde etmek 
mümkün olabilecektir. Bunun ioin mesajeri geliri 800 000 ve seyriseri geliri 9 000 000 lira tahmin 
edilmiştir. 

Muhtelif gelirlerin en mühim kısmını yükleme, boşaltma ile tatili edevat gelirleri teşkil eder 
Yükleme, boşaltma geliri nakledilen eşyanın tonajı ile ilgili ve bu tonaj 1947 senesinin ayıtı olaca
ğı kabul edildiğine, tarifelerde esaslı bir değişiklik düşünülmediği gibi, bir eok istasyonlarda sa
hiplerine bırakılan tam vagon doldurma ve boşaltına işleri yine eskisi gibi devam edeceğine göre 
tahmil ve tahliye geliri Haydarpaşa ve Derince Limanı tahmil ve tahliye tarifelerinde yapılan in 
dirine de göz önünde tutularak 1 220 000 lira. tahmin edilmiştir. 

Tartı gelirinde esaslı bir değişiklik beklenmediği için 700 000 lira olarak tahmin edilmişti e. 

Eşya nakliyatı ile ilgili bulunması dolayısiyle.liman ve iskeleler gelirinin tahmini de 1947 geli
ri göz önünde tutulmakla beraber Derince ve iskenderun'dan mühim miktarda Amerikan yardım 
malzemesinin ithali devam edeceği cihetle bu iki liman gelirinde bir artma kaydedileceğinden, li
man ve iskeleler: geliri 6 500 000i lira olarak tahmin edilmiştir. 

Halen yalnız Ankara'da uygulanan faktaj servisinden mühim bir gelir beklenmediği gibi Trab
zon - Hudut Transit işletmesi geliri de özel kara vasıtalarının artması ve rekabeti önlemek için 
tarifede yapılan indirmeler dolay isiyh- 100 000 lirayı aşmıyaeaktır. 

( S. Sayısı : 20 ) 
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Rapor 

M . xıı. m^ 

Devlet Demiryolları ve Limanları İticime Genel Müdkrlüğü 1949 yılı bütçesi . 

1949 yılı bütçesinin tahliline geçmeden öo.ce Devletin en geniş bir işletme müessesesi olan Devlet 
Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 1947 bilançosunun belirttiği durum üze
rinde kısaca durmayı faydalı gördüm, 

Aktif ve pasifte 884 888 511 08 lira üzerinden tanzim edilen bilançonun : 

Aktif kısmı grupları : Türk lirası 

Sabit tesisat, muharrik ve müteharrik edevat ve demirbaş 670 358 225,47 
Stok malzeme # 39 576 501,66 
Yapılmakta olan işler ' • 1 757 734,73 
Kasa, bankalar, menkul kıymetler ve kıymetli evrak 5 194 079,55 
iştirakçiler ' 34 306,76 
Bütçeden ödenecek vadeli borçlar 26 378 276,37 
Muhtelif borçlular 71 470 264,60 
Kâr ve zarar 70 119 121,94 

Toplam 884 888 511.08 
Pasif kısmı : 
Sermaye 670 358 225,47 
îtfa sermayesi 88 379 831,40 
Tecdit sermayesi 41 588 560,45 
Sigorta sermayesi 2 487 329,75 
Tediye senedatı 20 930 492,41 
Kredi ve istikrazlar 23 489 550,12 
Muhtelif alacaklılar 37 654 521,48 

Toplan. 884 888 511,08 

Aktif kısmında, sabit tesisat, muharrik ve müteharrik edevat ve demirbaş gurup unun irae etti
ği 670 358 225,47 lira bakiyenin 465 000 000, lirası 1939 bilanço kıymetleri ile yer almış varlı
ğın karşılığını teşkil etmektedir. Bugünkü rayice göre evalüo edildiği takdirde bu bölümdeki kıy
metlerin en az üç misli olarak mütalâa edilmesi uygun olur. 

• 
Stok malzeme : 

Bilûmum tesisat ve edevatı» yedek parçaları ile idare ihtiyacı için depo edilmiş müstehlek me-
vad mevcudunu irae etmektedir. , 

Yapılmakta olan işler : 

Yapılmasına başlanmış olup bilanço tarihinde henüz ikmal edilmemiş olan yapı işlerinin 31. XII. 
1947 tarihindeki ödemelerini göstermektedir, 

Kasa, bankalar, menkul kıymetler ve kıymetli evrak : 

31. XII . 1947 tarihindeki kasa mevcudu ile bankalardaki alacaklı hesabı cari bakiyelerini, 

(S>Sayısı; 20) 
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kıymetli evrak ve aşağıda müfredatı yazılı portföy mtveudurm irae etmektedir. 

İdarenin malı olan esham ve tahvilât : Lira 

Anadolu Demiryolları hisse senetleri ve tahvilleri 
Millî reasürans 
Merkez Bankası 
Sapanca Gölü 
Ergani tahvilleri 
Sivas - Erzurum tahvilleri 
Muhtelif 

197 873,56 
25 000, 
66 780, 
5 000, 
4 200, 
42 380, 

159,66 

Toplam 341 393,22 

Teminat olarak bulunan ve üçüncü şahıslara ait esham ve tah
viller 84 749,83 

Toplam 426 143,05 

İştirakler: 

Avrupanm muhtelif mmtakalarmda yapılmakta olan münakalâttan doğan trafik hesaplarım 
birleştirerek inceliyen ve muhtelif demiryolları idarelerinin alacak ve borçlarının takas ve mah
subunu yapan Brüksel'de Milletlerarası Takas ve Mahsup Bürosuna, teşekkül nizamnamesi gere
ğince yatırılmış olan iştirak sermayesini teşkil etmektedir. 

Bütçeden ödenecek vadeli borçlar: 

özel kanunlarla sağlanan kredilerden işletme geliri hesabına taallûk ettirilmek suretiyle kul-
lanılan ve karşılıklı olarak (istikraz ve krediler hesabı) alacağına kayıt olunan mebaliğden te
diye olunan kısım çıktıktan sonraki bakiyeleri irae etmektedir, ki 31 . 12 . 1947 tarihindeki 
müfredatı berveçhi âtidir. 

Lira 

3525 sayılı Kanunla tasdik edilen 10 milyon sterlinlik İngiliz 
kredisi 32 987 142,09 
4882 sayılı Kanunla tasdik edilen 10 milyon dolarlık Amerikan 
kredisi 2 093 438,5.6 
1945 yılı Amerikan mubayaaları i 592 079,45 
5073 sayılı Kanunla gümrük resmi dört taksitte ödenen malze
menin vadeli borçlar hesabına zimmet kaydedilen taksitleri 4 283 781,58 
4515, 4903 ve 5073 sayılı Kanunlarla girişilen yüklenmeler 2 421 834,73 

Toplam 26 378 276,37 

(S:vSam-:'200 



Muhtelif Borçlular: 

Muhtelif borçlular, aşağıda yazılı hesapların borç bakiyelerinden müteşekkildir. 

Lira 

Bağdat Şirketi 13 617 837 08 
Borçlu hesap 1 025 181 58 
Eşhas zimemi 443 979 44 
İnşaat 2 845 067 32 
Muhtelif matlubat 9 388 851 63 
Muvakkat borçlular 13 842 642 82 
P. T. T. 32 
Tahsil senedatı 105 333 47 
Vergiler 201 370 94 

Toplanı 71 170 264 60 

Bağdat Şirketi: 

1483 sayılı Kanunun 17 nei maddesi gereğince gelir ve giderleri ayrı tutulmakta olan Bağdat 
Demiryolunun gelir ve gideri arasında aleyhte doğan farktır. 

Barçlu hesap: 

Memur ve hizmetlilerin ücret fazlasından, avanstan ve sair cihetlerden doğan borçlarının kay
dedildiği hesaplar. 

Eşhas zimemi i 

İdare hizmetinde iken veyahut ayrılması dolayısiyle borçlanan memur ve hizmetlilerin çeşitli 
hakedişierinden doğan borçlarının kaydedildiği hesaptır. 

İnşaat: 

Bayındırlık Bakanlığı Demiryollar İnşaat Dairesi ile İsletme Genel Müdürlüğü münasebetlerin
den doğan işlemlerin kaydedildiği bir cari hesaptır* 

Muhtelif matlubat: 
i 

Resmî ve özel daire ve müesseselerin muhtelif cihetlerden tahakkuk eden borçlarının kaydedil
diği hesaptır. Bu hesabın bakiyesini teşkil eden başlıca alacaklar şunlardır: 

Lira 

Hazineden-alacaklar 3 815 993,63 
Millî Savunma Bakanlığından alacaklar #48 359,79 
Muhtelif resmî dairelerden alacaklar 3 893 263,31 
Diğer muhtelif alacaklar 1 031 234,90 

toplam % 388 851,68 

v&smm-' 20) 
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Muvakkat borçlular: 

Gerek memleket dahilindeki firma ve bayilerden ve gerek ecnebi memleketlerden satmalın-
makta olan demiryolu malzemesi bedeline mahsuben avans olarak tediye edilen mebaliğ ile Gümrük 
Resmine karşılık ödenen paraların kaydedildiği hesaptır, 

P. T. T. : 

P. T. T. Genel Müdürlüğü hesabına Devlet Demiryolları İdaresinin Basımevinde yapılan iş
lerden ötürü tahakkuk eden borç ve alacakların kaydedildiği hesaptır: 

Tahsil senedatt: 

Bayındırlık Bakanlığı Demiryolları İnşaat Dairesi hesabına yapılan hizmetlerden doğan alacak
ları karşılamak üzere 4643 sayılı Kanuna dayanılarak kabul edilen % 5 faizli bonolardır. 

31 . I . 1948 tarihinde tahsil edilmiştir, 

Vergüer: 

Hizmet erbabı vergileri ile mütaahhitlere ve serbest meslek erbabına yapılan tediyelerden Mâ
liye şubelerine yatırılmak üzere kesilen vergilerin kaydedildiği hesaptır. 

Kâr ve zarar: 

idarenin son on yıllık kâr ve zararı aşağıda gösterilmiştir: 

Yılı 

1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 

-

Kâr 
Lira 

2 937 951,04 
6 570 643,50 

296 103,96 

9 804 698,50 

Senelik Büânço 

Zarar 
Lira 

5 302 925,75 
1 676 912,08 

13 180 280,34 
2 816 639,85 
16 684 539,93 

7 125 008,62 
262 526,05 

47 048 832,62 
9 804 698,50 = 

Kâr ve zarar 
hesabı zarar 
bakiyesi 
Lira 

32 874 987,82 

37 344 134,12 

70 119 121,94 

Lira 

38 874 987,82 
39 854 825,65 
36 916 874,61 
30 346 231,11 
43 526 511,45 
46 343 151,30 
63 027 691,23 
62 731 587,27 
69 856 595,89 
70 119 121,94 

İtfa sermayesi ; 

1042 sayılı teşkilât kanununun 9 ncu maddesi gereğince tesis edilen bir itfa fonudur. Bir hat 
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veya limanın inşa ve tesisi için harcanıp.da sermaye hesabına kapital olarak tahakkuk ettirilen pa
ranın (100) senede itfası için bir seneye düşen miktar kâr ve sarar hesabına borç geçirilmek su
retiyle tahakkuk ettirilmektedir, 

Tecdit sermayesi : 

Sermaye kıymeti+100 sene=bir senelik itfa payı 1042 sayılı teşkilât kanununun 47 nei maddesi 
gereğince tesis edilen bir yenileme fonudur. Muharrik ve müteharrik edevat ile demirbaş ve üst 
yapının yenileme senelik payları aşağıda gösterilen süreler üzerinden ve yine itfa sermeyesi gibi 
kâr ve zarar hesabına gider kaydedilmek suretiyle tahakkuk ettirilmektedir 

Tecdit süreleri: 
: ' .^U^^W^%^ u Tezgâhlar için 

Demirbaşlar için 
1, Lokomotifler için, 

Vagonlar için. 
üst yapı için, 

Herhagi bir birliğin sermaye kıymeti yıl adedi senelik yenileme payı 

Sigorta sermayesi: * -

Sigorta ücret ve sermayesi ödeneğinden Sigorta şirketlerine prim olarak ödenen miktarlar çık
tıktan sonra kalan ödenek bakiyesi sigorta sermayesinde kalmaktadır. İdarenin tesisat ve malzeme-
si ve gerek üçüncü şahıs mal ve mahsûlleri % 25 nispetinde sigorta şirketlerine ve % 75 nispetinde 
sigorta sermayesine sigorta, olunur. 

Sigorta sermayesinin 1946 sermaye miktarına nazaran artışı 249 734, 73 liradır. 

Tediye senedaU: '"' * *' *' 

20 930 492, 41 liradan ibaret oları tediye senedatmm detay hesapları aşağıda gösterilmiştir. 

Lira 

30 
20 
30 
35 
60 

yıldır. 
yıldır. 
yıldır. 
yıldır. 
yıldır 

4516 sayılı Kanım gereğince Merkez Bankasına iskonto ettirilen. 10 400 000 
5073 sayılı Kanuna göre dâhildeki mütaahhitlere verilen bonolar. 2 325 419,43 
5073 sayılı Kanuna göre Amerikan firmalarına verilen bonolar. 8 205 072,98 

Toplam.. 20 930 492,41 

Kredi ve istikrazlar : 

Kayıtları tediye senedatı hesabından yer alacak olan bonolar vo bn mahiyeti eki ticari senetler 
hariç olmak üzere gerek bankalarda açtırılan kredilerden veya 'akdolunan kısa vadeli istikrazlardan 
elde edilen gerek özel kanunlarla sağlanan kredilerden kullanılarak borçlanılan mebaliğin kayıt 
edildiği hesaptır. Bu hesabın bakiyesi aşağıdaki •mebaliğden müteşekkildir. 

Lira 

İngiliz kredisi 17 112 329,98 
Amerikan kredisi 2 093 438,5ı* 
Gümrükler 1 283 781,5^ 

Toplanı 23 489 550,12 

( S. Seyisi: 20 } 
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Muhtelif alacaktılar: 

Muhtelif alacaklılar aşağıda gösterilen hesapların alacak artanlarından müteşekkildir. 

Alacaklı hesap 
Bütçe senedatı 
Demiryollar dergisi 
Hazine 
Hasılat cari hesabı 
Malzeme kâr ve.zarar H. 
Mütedavil sermaye 
Mücavir hatlar 
Tekaüt sandığı 

Toplam 

Lira 

14 726 291,91 
11 443 860,50 

3 980,10 
3 706 356,31 
2 448 957,54 
4 288 661,11 

28 977,75 
407 550,10 
599 886,16 

37 654 521,48. 

Alacaklı hesap: 

Âdi emanetlerin kayıt edilmekte olduğu hesap olup teminat paralarının, resmî daireler- ve ic
ralar namına kesilen paraları kefalet, spor ve yardımlaşma aidatını ve ölüm yardım parası gibi 
üçüncü şahısların geçici mahiyetteki alacaklarını ihtiva eder. 

Bütçe emaneti: 

Bütçeden tediyeli olup emanete alınmış olan memur ve hizmetli hak edişleri ile sene sonu do-
layısiyle tediye edilmiyerek emanete alınan üçüncü şahıslar alacaklarıdır. 

Dergi: • f<*-W,. 

Demiryolları dergisinin gelir ve giderinin kayıt edildiği mutavassıt bir hesaptır. 

Hazine: 

3698 sayılı Kanunla tahsis edilen İngiliz kredisinden mubayaa edilen malzemenin mahsupsuz 
kalan tutarlarının kaydı için kullanılmaktadır. 

Hasüdt: 

Mahiyeti itibariyle trafik hasılatının işletme gelirine intikalini sağlıyan ve aynı zamanda ge
lir muhasebesi ile gider muhasebesi münasebetlerini kayıt ve tanzim eden bir hesaptır. 

Bu hesabın bakiyesi idarenin bir borcu mahiyetini taşımamaktadır. 

Malzeme kâr ve zararı: 

Malzeme hesabının nâzımı olup satın alman malzeme bebellerine yapılan idari zamlarla bes
lenmektedir. Mağazalarda çalışan memur ve hizmetlilerin ücretleri ve diğer hak edişleri, ilân, 
muayene, yükleme ve boşaltma ücretleri, yurt içinde nakliye ve navlun ücretleri, pul, ambalaj 
aydınlatma, ısıtma, köp#k ve kedi besleme giderleri gibi giderler bu hesaptan harcanır, 

Bu hesabın bakiyesi de idarenin bir borcu mahiyetinde değildir-

. - i» ***>«•) , 
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Müteâaviî sermaye: 

Ankara Gar Gazinosunun ihtiyaçlarını sağlamak için döner sermaye olarak vaktiyle bütçelerle 
tahsis edilen mebaliğin bakiyesidir. 

Mücavir hatlar: r , " • s 

Komşu demiryolları idareleri ile karşılıklı olarak yürütülen münasebetlerin kaydı için kullanı
lan bir hesaptır. 

Tekaüt sandığı: 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü memur ve hizmetlileri Tekaüt »San 
dığı Müdürlüğünün Genel idare ile mevcut münasebetlerinin kaydedildiği bir hesaptır. 

İdarenin son üç yıllık bütçesi ile Ödenen: - *•'* ? 

1. Satın alman hat ve umanların taksitleri, 

2. Yenilemeler, 

3. Yeni esrvetler karşılığı sermaye artışları,1945, 194b* ve 1947 esmeleri miktarları yukarda 
tesbit edilen üç bölüm halinde ve üç bölüm toplamının seneleri Gelir Bütçesine nispetleri aşa
ğıda gösterilmiştir: 

1945 1946 1947 
7 aylık 

Lira Lira Lira 

Satın alman hatların taksitleri 2 481 273 07 5 979 430 09 9 479 413 04 
Yenileme masrafları I 484 124 71 574 187 15 2 885 102 78 
Servet giderleri 1 697 965 63 4 743 193 07 13 126 674 93 

» 
Toplam 5 663 363 41 11 296 810 31 25 491 191 25 

İşletme gelirleri 77 601 521 88 134 402 881 37 165 622 794 36 
Gelirlere göre bn masrafların 
nispetleri % 07,3 <% 08,4 % 15,4 

Tesbit edilen nispetler işletme dışında idarenin büyük bir yük altında bulunduğunu göstermek 
tedir ki, bir işletme idaresi için hiçbir vakit normal sayılamazlar. 

1947 yılı bilanço duruma kısaca izah edildikten' sonra harb yılları içinde artan trafik, malzeme 
tedariki imkânsızlığı dolayısiyle yıpranan tesisat ve edevatın onarılması, noksanların ikmali sure* 
tiyle kalkınma yolunda ^alınan tedbirleri kısaca belirtmeyi lüzumlu gördüm. 

Kalkınma programı : 

4515, 4903 sayılı kanunlar ve bu kanunları tadil eden 5073 sayılı Kanunla gelecek yıllara geçici 
taahhütlere girişmek suretiyle ve idarenin kalkınmasını teinin maksadı ile yekûnu 385 000 OOO lira 
tutan yetki verilmiştir, 

-4*-mm&) 



İdarece hazırlanan ve Bakamlar Kurulunca kabul edilen programa göre 

Lira 

inşaat işlerine 62 808 918,-
Yol, köprü ve emniyet tesisatına 41 723 568,-
Lhnan işlerine 2 040 664,-
Muharrik ve müteharrik edevata 238 760 766,-
Atelyeler ve depolar teçhizat ve tesisatına. 39 666 084,-

Toplam 385 000 000,-
tetfrik edilmiştir. 

15 . XI , 1948 tarihine göre programa uygun olarak taahhütlere bağlanabilen: 

Lira 

inşaat işlerinde 22 140 476,-
Yol, köprü ve emniyet tesisatına 14 181 956,-
Lionan işlerinde 1 223 664,-
Muharrik ve müteharrik edevıatta 125 569 037,-
Atelyeler ve depolar teçhizat ve tesisatıma 22 248 155,-

lira olmak üzere ceman 185 363 288,— 

185 363 288,— 
lira olup 1044 • 1948 yıllarında 46' 793 668 — 

lira ödenmiş ve bu yüklenmeler dolayısiyle 138 569 620,— 
lira ödenecek bakiye kalmıştır 

Bu yüklenmeler için çıkarılıp halen envigör bulunan bonolar muhteviyatı 39 306 748 liradır, 

Programlarına göre, gruplarında yapılacak isler için kalan yetki bakiyesi 

Lira 

İnşaat işlerinde " 40 668 442,— 
Yol, köprü ve emniyet tesisatı işlerinde 27 541 612,— 
Liman işlerinde 817 000,— 
Muharrik ve müteharrik edevatta 113 191 729,— 
Atelyeler ve depolar teçhizat ve tesisatında 17 417 929,— 

liradır. Toplam 199 636 712 — 

Geri kalan bu işlerin yapılabilmesi uzun vadeli kredi ve mühim miktarda döviz teminine bağlıdır, 
önümüzdeki yıllarda bu imkânlar temin edildikçe program peyderpey tahakkuk ettirilecek. 

İşletme durumu .* . 

İşletilmekte olan ana ve şufoe hatlarının uzunluğu 7 692 kilometredir. 

Son 25 yıl içinde inşa edilip i$letm*ye açılan hatların uzunluğu 3 542 kilometredir. 
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Edevat parkı: 

Demiryollarınıızdaki trafiğe ve işletme tekniğine göre beher tül kilometre için 0,13 lokomotif 
0,2 yolcu vagonu ve iki yük vagonu hesaplamak lâzımıgelmekte ise de bugünkü edevat parkı mev
cudu bu nispetleri tutmamaktadır. Bayındırlık Bakanlığınca inşa edilen hatlar için 3487 sayılı Ka
nun gereğince idareye teslim edilmesi ieabeden muharrik ve müteharrik edevat 1934 yılından beri 
temin edilemediğinden ve işletilen tul kilometre her yıl yükseldiğinden noksanlık kapatılamamak~ 
tadır. Ve hattâ işletmeye açılan istasyonların demirbaşları Bayındırlıkça temin edilememiştir. 

31 . VIII . 1948 tarihindeki edevat durumu şöyledir. 

Lokomotif : Aded 

Faal 607 
Tamire muhtaç 264 

Toplam 871 

1948 yılı içinde Amerika'dan 58 ve İngiltere'den 25 olmak üzere 83 lokomotif edevat parkur 
alınmıştır. 

Yolcu vagonu ve furgonu : Aded 

Yolcu vagonu 929 
Yolcu furgonu 66 

Toplam 99; 
Tamirde 
Tamir sırası bekliyen OT 

80 80 

Faal 915 
1948 yılında Çekoslovakya'dan 50 banliyö C, vagon. 
Oenup Demiryollarından 16 yolcu vagonu 

» •» 3 yolcu furgonu 
edevat parkına alınmıştır. 

Aded 

Yük ve cevher vagonları: 
Yük ve cevher vagonları mevcudu 
(100 ededi cevher vagonu) 
Yük furgonu 

Tamirde 
Tamir sırası bekliyen 

Toplam 
234 
404 

638 

13 920 
280 

14 200 

63P 

Faal " 13 Ş62 

(S. Sayısiı ?0) 
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1948 yılında Kanada'dan alman 158 K vagonun montajı yapılarak servise verilmiş ve Cemıp 

Demiryollarından devralman 287 yük vagonu edevat parkına ithal edilmiştir. 

Motorlu vagon ve römork: 
Motorlu tren 
?#ot<5rlü vagon 
Homork 

Tamirde bulunan: 
Motorlu vagon 
Römork 

Toplam 

6 
6 

12 

1 
17 
11 

29 

12 

Vaal 17 

Son beş yitlik trafik: 

1942 - 1943 yılından itibaren Devlet Demiry ollarımızın trafiği, yıllık geliri ve ortalama işlet
me geliri aşağıdaki tablo ile tesbit edilmiştir. 

(•S, Sayısı t 20) 
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İ 942 . 1943 

Tapılan müfit tren kilomet
re miktarı 22 279 854 
Safi ton kilometre miktarı > 
«Ticari) I 792 350 785 
Gelir: (Lira) 
işletme geliri 86 441 558 
Diğer gelirler 17 622 799 
Toplam 104 064 357 
Ortalama işletme geliri: 
Bir tren kilometre üzerine T *"', 
\Lira) 4,20 
Bir safi ton kilometre öze- "*f'"*: 

rine (Kuruş) 2,97 

i< Tilrkiye Devlet Demiryoüa<rmâ& 

1943 - 1944 1944 - 1945 

21 075 671 21 088 946 

2 127 156 278 2 144 096 855 

124 302 327 126 581 152 
13 480 289 5 574 320 
137 782 616 132 155 472 

5,89 6.00 

4,05 4,00 

file:///Lira


Ütütâmyo* * 

Harb yıllarında yabancı memleket demiryollarının ütülizasyonu hakkındaki malûmat elde edi* 
lememiş bu kerre idarece toplanabüeıı 1946 yılı malûmatı ile demiryollanmızm son beş yıllık ütü-
Hzasyon nispetleri tesbit olunabilmiştir. 

Ütülizasyoıı *' * *'"" "'" *İJ '"' 

(Yük vagon dingillerinin vasati istiap kabiliyetinden istif adt•_) 
Yüklü halinde eş-

- « • va vasroıı dingille-
Dolu ve boş eşya 
vagon dingilleri-

•inin tahmil sikle- nin tahmil sıkle
tinden tinden 

Memleketler Seneler İstifade nispeti;% İstifade nispeti'% 

(1944 45 
(1945 (7 aylık; 
(1946 , 
(1947 
1946 

îsvîçre 
Çekoslovakya » 

Tablonun tetkikmdan da anlaşılacağı veçhile elde edilen nispetler demiryolu işle 
lehine kaydedilecek duruludadır, 

Türkiye Devlet, 
Demiryolları 

Danimarka 
Macaristan 

67 
61 
67 
68 
53 
65 
56 
49 
67 

er demir •yolu 

52 
49 
51 
51 
45 
43 
44 
36 
45 

işletmeciliğimiz 

Personel miktarı ; 
Muhtelif memleketler demiryollarında işletilen beher kilometreye isabet eden personel miktar-

lan idarece toplanabüeıı malumata göre tesbit edilmiştir. 

1938-39 1939-40 1940-41 1941-42 1942-43 1943-44 1944-45 1945 1946 
(7 aylık) 

Türkiye Devlet 
Demiryolları 

Belçika 
Fransa 
Yunanistan 
Macaristan 
İtalya 
Romanya 
İsveç 
İsviçre 
Suriye 
Çekoslovakya 

2,56 

13,50 
11,09 
4,02 
5,82 
7,86 
5,80 
3,28 
8,15 

11,37 

2,79 3,13 3,45 3,77 4,32 

Bu yıllarda Ü. I. C. dezı malûmat gelmediğinden 
Ecnebi demiryollarına ait nispetler bilinmiyor 

1947 

4,55 4,64 4,46 4,27 

19,74 
12,11 
12,11 
9,85 

12,80 
15,34 
4,55 

11,63 
7,24 

16,2© 

Not: 1938 yılındasfeeri Türkiye Demiryolları» 4& nakliyat mütemadi bir mlrigaf g<*$erdı$nd«E 
personel miktarlarında da buna muvazi bir artış olmuştur/".p&Ö ila 1945 yıllan arasında îkinol Ci-
han Harbınır. doğurduğu zaruretterin de bu artış u^erind^ ayrıca tesiri görulmfşt8& 
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1949 Yıli Bütçeei 

Hesap plâm: 

idarenin son iki yıl bütçelerinin müzakeresi sırasında Komisyonumuzca üzerinde durulan işlet
me maliyet muhasebesinin tatbikma 1949 yılında başlanacaktır. 

1949 yılı bütçesi işletme maliyet muhasebesine elverişli bir kayıt plânına göre hazırlanmıştır. 
Senelerdenberi eksikliği duyulan işletme muhasebesinin tahakkukuna doğru atılmış olan bu ilk adı
mın kısa bir zamanda daha mütekâmil bir hale getirilmesi mümkün olacaktır. 

Hazırlanan plâna ve bütçe şemasına nazaran giderler aidiyeti cihetlerine göre yani gideri istil
zam eden hususlara göre tefrik edilmiştir. Ve icabında cins itibariyle de toplanmıya müsait şekilde 
fıkralara ayrılmıştır. 

1949 yılı bütçesi ile tesbit edilen plâna göre Devlet Demiryollarının giderleri üç ana kısma ay
rılmaktadır. 

' 1. — İşletme giderîeri * ? s 

2. — Yenilemeler 

0. — Yeni servetler karşılığı sermaye artışları 

İdarenin geliri yeni tasnife göre dört kısma ayrılmıştır. 

1. —- Demiryol işletmesi gelirleri 

2. — Limanlar ve iskeleler gelirleri 

'S. — Kara yollan işletmesi gelirleri 

4. — İşletme ile ilgili olmıyan gelirler 

Ana hatları itibariyle gelir ve giderlerin bu şekilde tasnifi idarenin i§ bünyesine de uygundur. 
Ancak, bâzı tâli hesapların tahsis ve kullanılışı bakımından giderlerin cins ve mahiyetleri üzerin
den katî karara varmak kurulan sistemin tam bir düzenle yürütülebilmesi için zaruridir. 

Devlet İşletmeleri arasında işletme muhasebesi yolunda atılan şu ilk adım demiryolları İşlet
mesi idaresi için kayda değer bir muvaffakiyettir. 

Tahminde takibedüen taslar : 

(Hder bütçesi tahminleri : 

1Ö49 yılı Bütçesinin gider tahminlerinde 8,5 milyar ham ton kilometre yapılacağı esas olarak 
alınmış ve bu trafiğin 20-21 milyon tren kilometre ile temin edilebileceği kabul edilmiştir. 

Bu trafiğin istilzam ettirdiği masraflar bölümlerinde tetkik edilmiş ve işletmenin teknik icap ve 
şaftlarına göre yapılması zaruri masraflann asgari haddi üzerinden gider tahminleri yapıldığı gö» 
rüjmöştür. Muharrik ve müteharrik edevat, sabit tesisler ve diğer mevcutların kıymetlerini muha
faza edebilmesi ancak bakımla kabil olduğuna göre denk bütçe mülâhazası ile zaruri olan bu mas
raflardan yapılacak kısıntıların ilerde husule getireceği büyük zararları şimdiden önlemek yerinde 
olur, 

••İ'+m »•). 
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öeför &w#çwi tehminUti : 

1948 yılı Bütçesinin gelir tahminlerinde ele alınan esaslar şunlar idi : 

1. — Bütçenin hazırlandığı zamana kadar içinde bulunulan senenin gelir miktarım tesbit et
mek 

2. — Muhtelif senelerin trafik seyrine ve içinde bulunulan senenin hususiyetlerine göre, işletme 
devresi sonuna kadar elde edilebilecek gelirin hesaplanması 

3. — Gelecek sene gelirinin fazla veya noksan olmasını intaç edecek sebep ve âmilleri araştır
mak 

1049 yılı Bütçesinin gelir tahmininde yukarda yazılı ölçüler kullanılmamış (Konjonktör) ün na
zara alındığı mütalâası ile tahminler yapılmıştır. 

Gelir gerekçesinde konjonktür hareketleri ve tahlilleri yapılmaksızın konulan 1949 gelir rakam
ların 1948 yılı bütçe gerekçesinde ifadesini bulan gelir tahmini ilmî esaslarına göre verifie etmek 
kanaatimce muvafık olacaktır. 

Genel toplamı 162 milyon lira tutan gelir bütçesinin 152 milyon lirasını demiryolu işletme vari
datı teşkil etmektedir. 

Üç bölümden ibaret bulunan, bu kısmın ve idare kadrosunun mümkün olduğu kadar kısa bir tak» 
lilini yaparak diğer gelir ve gider bölümleri için tahmin edilen miktarlar üzerinde varılan neticeleri 
gösterir bir eetveli raporuma bağlamayı uygun buldum. 

Yolcu ve Bagaj gelirleri : 

Demiryollarımızda yolcu gelirini iki gurupta mütalâa etmek doğru olur. 

A) Banliyö yolcuları 

B) Ana hat yolcuları 

Bu gelir, taşınan yolcu sayısı ile ortalama nakil mesafesinin ve beher kilometreden alman ortala
ma gelirin esas olarak alınması ile tahmin edilebilir. 

1948 yılına kadar yolcu sayısı gerek ana hat ve gerekse banliyö yolcularında bir artış, kayıt edil
miş ve fakat 1948 de bilhassa ilk altı aylık devre zarfında ana hat yolcularının adedi azalmıştır. 

1947 de 1.74 kuruş olan ortalama yolcu kilometre geliri 1948 ilk altı aylık işletme neticelerine 
göre ana hatta 1.83 dür. 

1948 de banliyö yolcusunun mütezayit bir seyir takip etmesine mukabil ana hat yolcularının mah
sus bir derecede azalması 1947 yılında elde elilen 46 637 809 liraya karşı 1948 yılı sonunda ancak 
43 000 000 lira elde edilebileceğini göstermektedir. Bu azalma piyasa durgunluklarından, kısa mesa
felerde faaliyette bulunan otobüs ve kamyon rekabetinden ve yolcu trenlerindeki izdihamdan müte
vellit olabilir. 1949 yılı Bütçe gelir gerekçesmde sureti umumiyede 1948 yılının anormal telâkki 
edilerek ihmal edilmiş olması dolayısiyle geçmiş yıllarda (1948 müstesna) yolcu adedinin her sene 
bir artış kaydettiği ve edevat parkının gün begün kuvvetlendiği mucip sebepleri ile 1947 yılı yol
cu adedinin üstünde 50,5 milyon yolcu taşınacağı esası kapul edilmiş son beş senenin yolcu kilomet
re vasatisi ile ortalama nakil mesafesi ele alınarak tahmin yapılmıştır. 

19.47 ve 1948 yılları Bütçe tahmin ve tahakkuk durumlarına ve alman esaslara göre 1949 yılı için 
yapılan tahmini kahul etmek güçtür. Harb .yılları içerisindeki artış sebeplerinden bir kısmını da o 
günlerin ekonomik ve pisikolajik şartlarına bağlamak lâzımgelir. Konu bu yönden mütalâa edüdiği 
takdirde yük ve yolcu taşımalarındaki artma imkânlarını memleketin ekonomik hayatındaki geliş-

(S, Sayısı: 20), 



~ 6 6 ~ 
mede aramak yerinde olur. 1948 senesinin ilk yedi aylık kesin rakamları ana hat 10 856 310 ve ban
liyö 16 558 836 dır. Her ne kadar yolcu nakliyatı Yaz ve Sonbahar aylarında ehemmiyet kazanırsa 
da ilk altı aylık neticeler işletme devresi sonuna kadar ana hat yolcularında 1947 rakamlarının el
de edilemiyeceğini kati olarak göstermektedir. Şu kadar ki müteharrik edevat parkına katılan yeni 
vagonlarla yük vagonlarından tahvilen yolcu vagonu haline getirilmekte olan vagonlar yolcu iz
dihamına bir dereceye kadar mâni olabilecek, yeni lokomotiflerin daha üstün olan cer kabiliyeti ile 
de süratin artması imkân dâhiline girecektir. Bundan başka uzak; mesafelerde doğru yolcu nakliya
tını sağlamak üzere yeniden bâzı ekspresler ihdas edilmiştir. Bu değişiklikler 1948 yılma nazaran 
yolcu geliri talimini bakımından lehte bir durum husule getirmiştir. 

Bilmünasebe arzedildiği veçhile yolcu nakliyatı geniş ölçüde piskolojik âmillere bağlı bulunma
sı itibariyle gelir tahmininde kati bir ifade kullanmak mümkün olmamakla beraber son üç yıllık 
vasati yolcu adedi, vasati nakil mesafesi ve yolcu tarifelerinde bir değişiklik mevzuubahis olma
dığına göre beher yolcu kilometreye isabet eden yolcu kilometre geliri, 1949 yılı yolcu gelirinin 
45 milyon lira civarında olacağını göstermektedir. 

Mesajeri: 

1948 yılının ilk altı aylık geliri 270 728 - liradır. Muhtelif senelerin birinci ve ikinci altışar 
aylık mesajeri gelirleri hemen hemen birbirine müsavi bulunduğundan yıl sonuna kadar elde edi
lecek gelirin 550 000 - lira civarında olacağı kestirilebilir. 1947 yılında mesajeri geliri 794 062 - li
ra idi. 1949 yılı için 800 000 - lira olarak tahmin edilen mesajeri geliri 1948 fiilî tahakkukuna na
zaran ehemmiyetli bir fazlalık göstermekte ise de Demiryolları idaresi mesajeri nakliyatında bâzı 
kolaylıklar sağlamak suretiyle inkişaf beklemektedir. İdarece pılânlanmakta olan kolaylıklar sağ
landığı takdirde 1949 yılı gelirinin 1947 fiilî tahakkuku civarında olması ihtimal dahilindedir. 

Seyri seri: 

1948 yılının ilk altı aylık geliri 3 623 630 - lira olduğuna ve 1947 yılı ikinci altı aylık artış nis
petinden elde edilen 1,3354 vasati nispetine gove 1948 yılı ikinci altı aylık gelirinin 4 838 995-
lira civarında olacağı ve buna göre 1948 yılının yekûnunun 8 562 625 - lira bulunacağı anlaşılır, 
Son üç yıllık vasatilere göre tahmin edilen miktarın tahakkuku imkân dahilindedir. 

Seyri hafif gelirleri: 

Gelir gerekçesinde de 1949 senesi gelir bütçesinin tanziminde her ne kadar teamüle göre içinde 
bulunulan senenin bugüne kadar elde edilen işletme neticelerini göz önünde bulundurmak icap et
mekte ise de bu seneki anormal durum böyle bir tahminde isabet sağlıyamıyacağı cihetle bu tea
müle uyulmamıştır, denilmekte ve 1949 yılı gelirinin ( . . . . nakliyat konjöktörü gözetilerek safi 
ton kilometresine göre tahmin ) edildiği ifade olunmaktadır. 

Bu mütalâa ile 1948 işletme neticeleri bir tarafa bırakılarak 1947 yılında idarî nakliyat hariç 
7 053 572 ton eşya nakliyatı yapıldığı kayıt edilmiş ve 1949 yılı nakliyat hacmi olarak 7 100 000 
trafik kabulü cihetine gidilmiştir. 1948 yılı gelir gerekçesinin baş tarafında ifade edilen gelir tah* 
mini esaslarının bırakılması ve nakliyat konjektörünün gözetildiğine işaret edilmesine rağmen 
konjektör hareketleri üzerinde durulmaksızm ve tahlilleri yapılmaksızın bir evvelki sene safi ton 
rakamının yuvarlatılmak suretiyle tahmine esas alınması gayrikâfidir. 

1948 yılında elde edilecek seyri hafif geliri 83 milyon civarında olacaktır. Bütçe tetkikatını 
yaptığım sırada Genel Müdürlükçe idarenin 1949 yılı gelirinin 90 milyon olarak tahmin edilmesi 
sebeplerini şöyle ifade etmiştir. (Demiryolları için mühim taşıma konuları teşkil eden krom, demir, 
cevheri, kömür gibi maddeler istihsalinin 1949 yılında artacağı ilgili makamların tetkiklere daya
nan beyanları ile, Demiryolları İdaresi ile yapılan resmi temaslarla sabit bulunduğu gibi Amerikan 

(S. Sayısı: 20) 
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yardım malzemesi taşımalarında da bir gelişme olacağı teyit edilmektedir. Keza iç piyasa şartla
rının önümüzdeki sene daha iyi olacağını ümit ettirecek sebepler mevcuttur. Bundan başka son ay
lar gelirinin 1947 yılının ayni aylara isabet eden gelirinden % 7 - 8 fazla bulunmuştur. Bu itibarla 
1949 seyri hafif geliri 1948 fiilî tahakkukundan 6 - 7 milyon fazla olarak tahmin edilmiştir.) 

İthalât ve ihracatta beklenilen inkişaf m tahminlere göre vukubulmaması, döviz mevcudunun 
sıkı bir kontrole tâbi tutularak kullanılması zaruretleri, milletlerarası emniyetin sağlanamamasın
dan mütevellit umumi piyasa durgunluğu gibi aleyhte olan sebeplerle son aylarda artan vagon 
talepleri dolayısiyle ortalama 2 500 vagonluk hamulenin 1949 yılma devri, 1948 yılma nazaran 
edevat parkının daha kuvvetli bir duruma girmesi gibi ümit verici âmiller ve son üç yıllık tahak
kuk vasatileri ele alındıkta 1949 yılı için tahmin edilen miktarda % 6 nispetinde bir fazlalık 
görmekteyim. 

1949 kadrosu: 

İdarenin 1949 yılı memur ve hizmetliler kadrosu bugünkü iş hacmına göre tanzim edilmiştir. 
Kadronun tanziminde merkez ve işletme büroları için kabul edilen kadrolar sabit kalacak işlet^ 
meye yeni kısımlar eklendikçe trafik, yol ve cer daireleri için tip kadrolar ilâve edilecektir. Bu
günkü kadro mevcudu teşkilât kadrosuna uyuneaya kadar emekliye ayrılan veya her hangi bir 
suretle idare ile alâkasını kesenlerin yerine dışardan memur ve hizmetli almmıyacak ve tasarruf ga
yesiyle tasfiye yolu ile memur da çıkarümıyacaktır. Teşkilât kadrosuna göre kariyer listesi ve 
klâsifikasyonu yapılmıştır. Bu yıl tesbit edilen teşkilât kadrosu ile idarenin ideal kadrosunun te
meli atılmış bulunmaktadır. 

1949 yılı memur, müstahdem ve ücretlerinin 1948 yılı ile mukayesesi şöyledir: 

Yıllık Bütçeye 
tutarı konulan 

Aded Lira Lira 

Ücret 1/1 den ücret alanlar 
0 masraf 
x Masraf (1 sayılı cetvel 
xx Masraf (2 >̂ » .) 
Trabzon - İran 

1948 yılı yekûn 
1949 yılı mevcuda göre 

Farkı 

1948 yılı yekûnu 
Teşkilât kadroları 

1 

Parkı 

Mevcut memurlara göre 1949 
Teşkilât kadrolarına göre 

16 728 
1 399 
7 771 
9 257 

96 

35 251 
31 287 

3 964 

35 251 
30 480 

4 771 

31 287 
30 480 

0 807 

37 437 984 
3 554 640 

11 298 084 
17 234 964 

193 824 

69 719 496 
64 488 684 

5 230 812 

69 719 496 
61 546 524 
V 

8 172 972 

64 488 684 
61 546 524 

2 942 160 

35 419 224 
3 554 640 

11 298 084 
17 234 964 

193 824 

67 700 736 
64 488 684 

3 212 052 

67 700 736 
61 546 524 

6 154 212 

f,S, Sayısı ; %)} 
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O masraf fasıllarından bakım ve onarım tertiplerinden aylık alan personel 

x-l sayılı cetvelde dâhil olup aylık esasına göre ücret almakta olanlar. 

xx işçiler (saat hesabı ile ücret alanlar) 

31287 mevcudun bir yıllık ücretleri 64 488 684. - lira tutmaktadır. 

İdare, yeni bir barem projesi için etüdler yapmaktadır. 
1949 Bütçe Kanunu tasarısı : Mukavelenin hitamı dolayısiyle 1.1.1948 den itibaren Devlet 

Demiryolları ve Limanları işletme Genel Müdürlüğü tarafından işletilmekte bulunan 405 kilomet
re uzunluğundaki Çobanbey - Nusaybin, Derbesiye - Mardin hat kısımları için hazırlanan «2285 
ve 2401 sayılı Kanunlarla işletilmesi Cenup Demiryolları Türk Anonim Ortaklığına verilmiş olan 
demiryolu işletmesinin Devlet Demiryolları ve Limanları İsletme Genel Müdürlüğüne devri» hak
kındaki kanun tasarısı ile sevk edilen hükümler henüz kanuniyet kesbetmemiş olduğundan 1948 
Bütçe Kanunu 9 ncu maddesine mevzu hükmün 1949 yılı Bütçe Kanununda da yer alması zaruri 
bulunduğundan bu yolda tesbit edilen maddenin (Muvakkat Madde 1 — İşletme sözleşme süresi 
bitmiş olması sebebiyle Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü tarafından 
l . 1.19İ8 den itibaren işletilmekte olan Cenup Demiryolu personelinden işletmeye lüzumlu olanlar 
Devlet Demiryolları tarafından çalıştırılabilir. Bunların Genel Müdürlüğün yürürlükteki mevzuatı 
ile kabul edilen esas ve hadler dâhilinde ücretleri ile sair her türlü hak edişleri ödenir.) Kanuna 
ilâvesi icap etmektedir. 

Temenniler 

1. — Teşkilât Kanunu : 1042 sayılı Kanunun halen meriyette bulunan 6 ncı maddesine göre De
miryolları memur ve hizmetlileri hakkında tatbik edilecek rejim, hususi müessese hüküm ve kaidele
ridir. Halbuki sonradan kabul edilen barem ve tekaüt kanunları Demiryolu memurlarının duru
munu tamamen değiştirmiştir. Buna rağmen 6 ncı maddenin meriyette kalmasının neticesi Demir-
yol personelinin idari kararlara karşı müracaat mercii bulunmayışından ibarettir ki, bu durum 
memur ve hizmetlilerin garantisiz çalışmaları mânasını ifade eder. Yine 1042 sayılı Kanunun 4 neti 
maddesi ile her sene ihtiyaca göre kadrolar tesbit olunur hükmü konulmuştur. Demiryolları gibi ge
niş bir işletme müessesesi kadrolarının ömürleri bir sene olan bütçe kanunları ile tesbiti uygun 
değildir. İdarenin bugünkü durumuna göre eksiklikleri giderecek yeni bir teşkilât kanununa ihtiyacı 
vardır. 

2. — Tarife salâhiyet kanunu: 1042 sayılı Kanunun 18 nci maddesi tarifelerle umumi tatbik 
şartlarının /bir kanunu mahsusla tâyin edileceğini ifade ediyor. Bu kanun henüz hazırlanmamış
tır. Çok geç kalmış olan bu kanunun demiryolu trafiği ve geliri bakımından bir an evvel yük
sek Meclise şevki lâzımdır. 

, 3. — Demiryolları İşletme kanunu: Halkla idarenin karşılıklı durumunu tesbit edecek olan 
(Demiryolları İşletme Kânunu) henüz Yüksek Meclise sevkedilmemiştir. Böyle bir kanunun bu
lunmayışı vatandaş ve idare hakları bakımından bir boşluk teşkil etmektedir. 

4. — Barem Kanunu aksaklığı: İdarenin 1, 2, 3 ncü derece aylıkları Devlet memurları bare
mine nazaran düşük kalmıştır. 1948 yılı Bütçe müzakereleri sırasında Maliye ve Ulaştırma Ba
kanları bu aksaklığı düzelteceklerini yüksek komisyonunuza vadetmişler idi henüz durumun dü
zeltilmemiş olduğu ve bu devre zarfında emekliye ayrılan bu derecelerdeki memurlann zarar 
gördüklerini işaret etmek isterim. 

5. — Memlekette bâzı sanayiin tutunup kökleşmesi için kuruluşlarında tesbit edilen tenzilât
lı tarifelerin kaldırılması ve idareye maliyetten düşük tenzilâtlı tarife tatbik ettirilmemesi (Şe
ker Şirketi ve Krabük), 

(-8. &yw'.M)-



6: — Avukatlar durumu: 1 . 1 . 1950 tarihinden itibaren 'Avukatlık Kanunu hükmü hitam bu
lacağı cihetle yalnız muayyen dâvalar için değil halen olduğu gibi yıllık mukavelelerle serbest 
avukat kullanılmasına veya kadroya yeter sayıda avukat ilâvesine lüzum vardır. İdarenin vere
ceği izahata göre bir hal çaresi bulunması. 

7. Besmî dairelere yapılan hizmetlerden ötürü idarenin alacakları vardır. Bu hesapların bir an 
evvel tasfiyesi ile bu gibi hesapların yılı içinde regüie ^edilmesi,:, 

8. Mudanya İskelesi belediyeye devredilmiş toulun&uğunââan gelir ve gider bütçelerinde bu is
keleye mütaallik tahminlerin çıkarılması. 

Yüksek Komisyonun tasvibine arzulunu*. 

Sayalarımla. ;?•. 

Ismir MiIeİTeküi 
$6âat Mnm 

ta:--ş«ş«-:-3o; 



1948 yılı Bütçesi ile 1949 yılı teklifinin mukayesesi 

Geçen yıl tertibine göre alınmış, olan ödeneklerle bu yıl için yeni tasnif sistemi dâh 
telif guruplara dağıtılmak suretiyle istenilen ödeneklerin mukayesesini gösteren 

dercohınmuştur. 

Ödeneğin çeşidi 

1949 
yılı için tek- 1948 
lif olunan yılı ödeneği 

Lira Lira 

Ücretler 39 207 600 35 419 224 

Geçici tazminat 

Geçici memur ve hizmetliler 

(£) cetvelinde gösterilenlerin 
ücreti 
Temsil ödeneği 
Emekli, dul ve yetim aylıkları 
Çocuk samını 

Yakacak zammı 

479 m 

96 140 

568 000 

160 000 

F a r k ! 
Eksiği Artığı 
Lira Lira 

25 000 

123 000 

2 100 
3 500 

445 500 

45 000 

91 740 

2 100 
3 500 

7 000 000 

20 00Ö 

__ 

_.. 
_._ 

1 554 500 

— 3 788 376 Bu miktar fazl 
edildiği gibi bu 
sene masraf te 
hizmetlerin ücre 
de gösterilmesin 
ücret kısmında 
dır. t 

78 776 Ankara'da otur 
lerine göre bilh 
ro tasarrufunda 
man temininden 

— Hükümet karar 
ruf yapılmıştır. 

31 260 Burada fazla g 
rak çalışanların 

— Bütün giderler 
olan atelyeler p 
kendi masraf t 
dandır. 

53 860 — 1500 ve daha y 
adedlerine göre 
tan mütevellitti 



1949 
yılı için tek- 1948 
lif olunan yılı ödeneği 

Ödeneğin çeşidi Lira Lira 

Doğum yardımı 387 500 600 000 
ölüm yardımı 102 500 80 000 
Sağlık yardımı i 500 000 1 900 000 

Emekli keseneği ile maluliyet 3 500 000 3 250 000 
karşılığı 
Giyim eşyam 1 498 696 1 718 315 

Geçici görev yolkığu 182 500 250 000 

Devir ve teftiş yolluğu 249 000 320 000 

Yabancı memleketler yolluğu 70 000 90 000 

Tenvir teshin (ve 1948 Büt- 25 499 374 26 000 000 
çesi Bölüm: 9 - Madde : 1) 

Demirbaş ve mefruşatın bakımı 47 550 300 000 

Üst yapı ile binaların bakımı ve 18 950 000 24 862 150 
yenilenmesi 
Muharrik ve müteharrik edeva- 16 835 000 24 000 000 
tın bakımı 

Denk taşıtları ile liman ve rıh
tımların bakımı 

1 290 000 1 200 000 

P a r k ı 
Eksiği Artığı 
Lira Lira 

212 500 —- Fiilî tediyeye 
— 22 500 Çocuk zammı 

400 000 — îlâç tasarrufu 
tahzar kullan 
inhisar ettirilm 
masraflarında 

250 000 1949 yılında m 
re bilhesap % 

219 619 — Gerek memur 
tenzilâta ve ge 
tenittir. 

67 400 —' 1948 yılında 2 
kuk etmediğin 

*? X* rahlarda da ta 
71 000 — Devir ve tefti 

dan. 
20 000 — Yabancı meml 

ruflu davranıl 
21 500 626 — Kömür masraf 

; I - ' milyon tren k 
sebebiyle indi 

252 450 — Demirbaşların 
Bunların tami 

5 912 150 — 1949 çalışma p 
sarruf zaruret 

7 165 000 — 1948 deki tren 
memesinden v 
sebebiyle esk 
göre adedler 

- —- 90 000 Liman hizmet 



1949 
yılı için tek 1948 
lif olunan yılı ödeneği 

ödeneğin çeşidi Lira Lira 

Tarım isleri 160 (HX> 400 000 

Bilet Basımevi ile kırtasiye ve 667 900 626 000 
basılı kâğıtlar ve defterler 
Yükleme ve boşaltma giderleri 2 000 000 3 100 0*30 

Servet çoğaltmaları 

Transit vagonlarının tatil, taz
min ve sair ücretleri 
Rödövanslar ve müruriye 

Takas bürolarına iştirak yöne 
tim giderleri 
Vergi ve resimler 
Kazalar neticesi yapılan tediye 
ler 
Tahsisatlar tüzüğüne göre yapı 
lan ödemeler 

1 755 000 

30 000 

127 000 

25 0Q0 

10 000 
355 000 

1 440 300 

3 225 000 

250 000 

12 000 

35 000 

10 000 
180 000 

1 700 000 

İdare hizmetinden çıkarılan- — W 000 
lar ve kazaya uğrayanlara veri
lecek tazminat 
Kömür tasarruf ikramiyesi 50 000 50 000 
Memur ve hizmetlilere verile- 400 000 500 000 
cek ikramiye 

P a r k ı . 
Eksiği Artığı 
Lira Lira 

240 060 — Tarım işlerind 
rilmesi uygun 
yapılmıştır. 

— 41 900 Biletlik karton 
*"'*. *v yat artışlarınd 

1 100 000 — Bütçe tasarru 
mil tahliye iş 
kaydı 5054 sa 

1 470 000 — Yeni inşaat y 
kararına uyulm 

220 000 — Bu tertipten y 
cektir. Teklif 

— 115 000 Yunan anklav 
lecek geçit üc 

10 000 — Fiilî tediyeye 

175 000 Kazaların kal 
masındân. 

259 700 - - Paala mesâin 
harcırahları m 
sonelin İstihka 
sı sebebiyledir 

20 000 — Trafik giderle 

100 000 Bütee terzini 
mistir. 



Ödeneğin çeşidi 

Öteberi giderleri 

1949 
yılı için tek- 1948 
lif olunan yılı ödeneği 

Lira Lira 

447 250 150 000 

Düşünüİmiyen giderle» 
Temsil giderleri 

ar 

3 000 
5 000 

20 000 

5 000 
1 500 

25 000 

Pasif korunma giderleri 
Faiz, acyo ve akça farktan 

Sigorta ücret ve sermayesi 
Demiryol Kurum ve kongreleri 
ııe katılma giderleri 
îlân ücf etleri 

Holerit makineleri giderleri 

Haberleşme giderleri 

Sürekli görev yolluğu 

Geri verilecek paralar- ve kese
nekler 
Trabzon - İran transit işletmesi 
ücret ve diğer masraflar-

1 
390 000 

300. 000 
10 000 

3 000 

273* 000 

60 350 

28 500 

200 000 

426 000 

l 
320 000 

240 000 
50 000 

12 000 

100 000 

206 620 

35 000 

18 000 

693 824 

F a r k ı 
"—-*-* Artığı 
Lira Lira S 

297 250 1948 de binaları 
vatın aydınlatm 
müstehlek madd 
kısım masraflar 
vellittir. 

2 000 •— Bütçe zarureti i 
3 500 Kâfi gelmemekt 

5 000 idi. Zarur 
r> 000 Mevcut mukave 

tur. Tasarruf id 
memesi için ald 

— 70 000 Bütçe Kanunun 
istikraz salâhiye 
borçlarımıza mü 

— 60 D00 Yeni kıymet ço 
40 000, - — 1949 da geniş m 

hetine gidiîmiye 
9 000 İdari ilânlar ü 

mevzuları azald 
— 173 000 Yeni makineler 

plânın tatbiki d 
146 270 •--- Maliyete girenl 

esasen haberleşm 
edilmiş olmasın 

6 500 — Memur naklind 
mekte olmasınd 

•—• 182 000 5054 sayılı Kan 
Fiilî tediye faz 

267 824 •••- Kadrodaki tasa 



1949 
yılı için tek- 1948 
lif olunan yılı ödeneği 

ödeneğin çeşidi Lira Lira 

Satınalınan demiryolları muba- 9 520 000 9 550 000 
yaa taksitleri 
îngiliz kredisi itfa ve faiz kar- 3 506 995 1 500 000 
şüığı 
5073 sayılı Kanunla verilen yet- 25 000 000 25 000 000 
kiye istinaden girişilen taah
hütler 
Yabancı uzmanlar ücret ve yol- 242 260 151 532 
lukları 
Yabancı memleketlere gönderi- 525 000 552 447 
lecek öğrenci giderleri 

Meslek Okulu genel giderleri ile 
kamp giderleri 
Pansiyonlar ve ilkokullar 

Teknik Üniversitede ve diğer 
teknik okullarda bulunan tale
be giderleri 
Kurs giderleri 

Mahkeme giderleri 

Eski yıllar borçları 
Merkez Bankası kâğıt para itfa 
karşılığı 
Demiryol Spor kurumlarına yal
dım. 
Bemiryoî Dergisine yardım 

90 000 

253 700 

12 960 

38 500 

30 000 

30 000 
_ 

5 000 

5 000 

315 000 

422 365 

46 500 

._ 

Î0 000 

45 000 
I 782 178 

5 001 

5 000 

P a r k ı 
Eksiği Artığı 
Lira Lira 

30 000 — Kur farkından. 

— 6 995 Maliyenin bildird 
lacak tediye kar 

~— -— Girişilen taahhü 
taksitleri ve ted 
rumları itibariyl 

-— 90 728 Yeni uzmanlar a 

27 447 Yabancı memlek 
redir. Bu sene y 

~ |*f vr dirilen tahsilleri 
karşılığıdır. 

225 000 — Okulun bir senel 
masından. 

168 665 — Kayseri pansiyon 
tasarruf sebepler 

33 540 Tahsilini ikmal e 
tır. Kalan talebe 
Yeni talebe alın 

38 500 Yol ve makine 
masrafları ayrılm 

40 000 ~ Fiilî tediyata gö 
fi gelmezse 5054 
bulunmaktadır. 

15 000 - Bu sene tahakku 
782 178 -— Bu sene maliyen 

çıkarılmıştır. 



* 
1949 

yılı için tek- 1948 
lif olunan yılı ödeneği 

Üdeneğin çeşidi Lira Lira 

İş yerlerinde kazaya uğrıyanjar 750 000 750 000 
için prim 
Yol yapı ve tesislerinin yenilen- 1150 000 
mesi ... 

Demirbaşların yenilenmesi. 150 000 

Muharrik ve müteharrik edeva- 10 000 
tin yenilenmesi 

1948 Bütçesinin 12/2, 16/1, 2 i 
nci madelerindeki ödenek • e ş - * * 

Genel Toplam 162000000 180000000 

k i 
Artığı 
Lira 

1 150 000 1948 yılı gide 
nilenmesi (9/ 
sı sebebiyle. 

150 000 1948 yıh gide 
ve yenilenme 
alınması sebe 

10 000 1948 yılı gide 
rik edevatın 
maddesinden 



~ 76 ~ 
Bütçe Kom 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 1/384 
Karar No- 56 

Yüksek 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme 
(.ieııel Müdürlüğünün 1949 yılı Bütçesi hakkında 
Başbakanlığın 30 . IX . 1948 tarihli ve 6/3335 
sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan, ka
nun tasarısı Komisyonumuza, havale buyrulmak-
!a Ulaştırma Bakanı Kasım Gülek, Devlet De
miryolları ve Limanları işletme Genel Müdürü, 
Maliye Bakanlığı adına Bütçe ve Malî Kontrol 
Genel Müdürü hazır oldukları halde incelenip 
görüşüldü. 

Bu Genel Müdürlüğün 1949 yılı Bütçesini 
Komisyon adına inceliyen raportörün raporu o-
kunup raportörce gerekli izahlar verildikten 
sonra idareyi ilgilendiren türlü konular üzerin
de Hükümetçe yapılan açıklamalar dinlenmiş ve 
bütçenin incelenmesine geçilmiştir. 

.Bütçenin bu yıl işletme muhasebesine uygun 
olarak ve işletme giderlerinin ayrı ayrı. hesap
lanmasını temin edecek surette hazırlanmış ol
duğu görülmüş ve 1949 yılında işletme muha
sebesinin tatbikatına geçileceği ifade edilmiştir. 
Bu idarenin de İktisadi Devlet Teşekkülleri esa
sına göre idaresini temin edecek yetkileri ihti
va eden kanunu 1949 yılında Meclîse sunulaca
ğı ve bu suretle daha rasyonel ve rantabl bir 
çalışmanın mümkün olacağı da Hükümetçe 
açıklanmıştır. Bu esaslara uygun olarak mevcut
lara ilâveten getirilmesi düşünülen yabancı uz
manlarla tarife sisteminin memleketin iktisadi 
gelişmesini sağlıyacak ve idarenin ihtiyaçlarımı 
uygun bir şekilde düzenlenmesinin, muhasebe 
sisteminin işletme esasına göre kurulmasının bu 
yıl ele alınacağı izah edilmiştir. 

Gelir Bütçesi : 
İdarenin Gelir Bütçesi bu yıl yine yakardaki 

esaslara uygun şekilde hazırlandığı görülmüş 
ve geçen yıla nazaran (18 000 000) lira noksan 
olarak (162 000 000) lira tahmin ve teklif edil
miştir. 

Gelir tahminlerinin hesabında takip edilen 
esaslar gerek Hükümetin gerekçesinde ve bilhas-

Raporu 

> 1 ,1949 

Başkanlığa 

sa komisyon raportörünee esaslı şekilde açıklan
mış bulunduğundan burada tekrar edilmemiştir. 

Komisyonumuz gelir tahminlerini uygun gör
müş yalnız Bursa, Mudanya hattının işletmeden 
kaldırılması sebebiyle Mudanya İskelesinin bu
ca Belediyesinin isteği üzerine belediyeye devri 
hasebiyle iskele gelirinin! bütçeden çıkarılması ge
rektiği açıklanmış ve bu gelir bütçeden çıkarıl
mıştır. 

Trabzon Iran transit: yolunun her yıl zarar 
ettiği yapılan incelemelerden anlaşılmış ve bu 
otobüs hattının rantabl bir şekilde işlemesinin 
temini için transit konusunda Hükümetçe yapı 
lan teşebbüslerin teşriini Komisyonumuz temen
niye değer bulmuştur. 

Bu suretle gelir bütçesi Komisyonumuzca 
i 161 930 000) lira olarak kabn! edilmiştir. 

(lider Bütçesi: 
Gider bütçesi de geçen • yıla nazaran 

.: 18 000 000) lira bir noksanlık arzetmekte ve 
M62 000 000» lira olarak teklif edilmiş bulun 
maktadır. Bu bütçede yukarda belirtilen işletme 
esasına uygun olarak: üç kısımda toplanmış olup, 

Birinci kısım; işletme giderlerini, 
İkinci kısmı; yenileme giderlerini, 
(Jçüncü kısım; servet çoğaltmalarına ait ge

derleri, 
İhtiva e'mektedir, 
Birinci, kısım ayrıca; 
T Genel Müdürlük giderleri, 
11. - Yol ve yapının bakımı genel giderleri, 
İÜ, - Makine ve edavatın bakımı genel gider

leri, 
IV, - Trafik giderleri, 
V —- Liman isleri giderleri, 
VI — Trabzon - îran transit yol işletmesi gc-

nel giderleri, olmak üzere altı kısımda mütalâa 
edilmiş bulunmaktadır. 

Bu suretle her hizmetin giderlerini açık ola
rak görmek mümkün olmaktadır. Komisyonu
muz giderlerin dördüncü bölümünde bir deği 
siklik yapmış; bu bölümde demiryolları için 

CfŞ, Sayisı : 20 



m 
idareye bağb olmıyanlar tarafından yapılacak 
yararlıkları mükâfatlandırmak üzere öteberi 
giderleri arasında bulunan paradan (5 000) li
rasını ayırarak ayrı bir madde haline koymuş
tur. Keza liman ve iskele giderlerinden de ya
karda izah olunduğu veçhile Mudanya, iskelesi 
giderleri olan (70 000) lirayı çıkarmıştır. 

Bu değişikliklerle gider bütçesi de 161930 000 
Ura olarak Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Bilice tasarı&i : 
Tasarının bir ve ikinci maddeleri A ve B 

cetvelleri toplamlarına göre düzeltilmiş 3 - 8 ne/i 
maddeler ayniyle kabul edilmiştir. 

2285 ve 2401 sayılı kanunlarla işletilmesi 
cenup demiryolları Türk Anonim Şirketine ve
rilmiş olan Çobanbey - Nusaybin, Derbesiye 
Mardin demiryolları kısmının Devlet Demiryol
ları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğüne 
devri hakkındaki kanun tasarısı henüz katiye! 
kesbetmediğinden 1948 yılı Bütçe Kanununun 
0 ncu maddesi hükmünün bu yıl Bütçe Kamı-
aunda da yer alması gerektiği açıklanmış ve bu 
hüküm 9 nen madde olarak tasarıya eklenmiştir. 
Tasarının 9 ve 10 ncu maddeleri 10 ve 11 nci 
maddeler olarak ayniyle kabul edilmiştir, 

Komisyonııtûıız, raportörün raporu sonunda 
8 madde halinde tesbit etmiş olduğu temennilere 
iştirak ederek bu konuların tahakkukunu tav
siyeye değer bulmuş ve bunlardan S neîsi JCo-
misyonca halledilmiştir. 

Devlet Demiryolları vo Limanları İşletme Ge
nel Müdürlüğünün 1949 yılı Bütçe Kanunu ta
sarısı ek eetvelleriylc birlikte Kamutayın ona-
yına arzedilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunu
lur. 

Başkan Başkan V. Sözcü 
Mardin Diyarbakır Ankara 
B. Ert&tı l.H.Tigrel M. Eriş 

Kâtip 
Ankara Ankara * Ankara 

F. Öymm .V. O. Akkerman C. Gölet 
Aydın Çoruh İsparta. 

Ol. R. Alpman Dr. C. Kamncmğlu Kemal Turan 
İzmir İzmir Kastamonu 

>S'. Dikmen #. Odyak T. Çoşhrn 
Kocaeli Konya. Malatya 

Jh\ F. S. Biırçii M. A. Biml M. 8. Eti 
Manisa , Samsun Seyhan 

l<\ Kurdoğlu M. A. Yörüker A. R. Yür-eçir 
I'rfa 

E. Tekeli 

(8. Sayan 20) 



Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü 1940 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı 

HÜKÜMET TEKLİFİ 

MADDE 1. — Devlet Demiryolları ve .Liman
ları İşletme Genel Müdürlüğünün 1949 yılı gi
derleri için bağlı «A» işaretli cetvelde gösteril
diği üzere (162 000 000) lira ödenek verilmiş
tir. 

MADDE 2. — Devlet Demiryolları ve Liman
ları İşletme Genel Müdürlüğünün 1949 yılı gi
derlerine karşılık olan gelirler bağlı «B» işaret
li cetvelde gösterildiği üzere (162 000 000) lira 
olarak tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Devlet Demiryolları ve Liman
ları İşletme Genel Müdürlüğünün daimi memur 
ve hizmetlileri bağlı «C» işaretli cetvelde gös* 
tmlmiştir* 

MADDE 4. ~ Devlet Demiryolları ve Liman
ları İşletme Genel Müdürlüğünce 1949 yılı içinde 
elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin da
yandığı hükümler bağlı «D» işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı gelirlerin tarh 
ve tahsiline 1949 yılında da devam olunur.. 

MADDE 5. •— Devlet Demiryolları ve Lira an
ları İşletme Genel Müdürlüğünün 2847 ve 3178 
sayılı Kanunları dışında çalıştıracağı geçici hiz
metlilerin kadroları ilişik «E» işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

MADDE 6. — Devlet Demiryolları ve Liman
ları İşletme Genel Müdürlüğünce gelecek yılla
ra geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren 
kanunlar ilişik «XH işaretli cetvelde gösterilmiş» 
im 

MADDE 7. Para işlerinin yürütülmesi ve 
(2 500 000) liraya kadar kömür, (7 000 000) 
liraya kadar malzeme stoku yapılması için Ge
nel Müdürlük (12 500 000) liraya, kadar kısa 
süreli istikrazlar yapmaya ve bankalarda hesap 
far açtırmaya yetkilidir, 

MADDE S. — Bağlı «A» işaretli cetvelin 10 
ucu bölümün 3 ncü maddesine konulan Ödenek 
taallûkuna göre ihtiyaç nispetinde 1949 yılı 

* Bütçe Kanunu ile üniversitelerin 1949 yılı Büt
çe Kanunlarına bağlı *Bv işaretli eetvejdo gelir 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEÖÎŞTİRÎŞİ 
• 

MADDE 1. — Devlet Demiryolları ve Liman
ları İşletme Genel Müdürlüğünün 1949 yılı gider
leri için bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği 
üsere (161 930 000) lira ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Demiryolları ve Liman
ları İşletme Genel Müdürlüğünün 1949 yılı gider
lerine karşılık olan gelirler bağlı (B) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (161 930 000) lira tah
min 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, 

(& Sqntt:<30.y 
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Hü. B. K 

ve ayin zamanda adı geçen kanunlara bağlı -«A* 
işaretli cetvellerin ilgili bölümlerine Maliye Ba
kanlığınca ödenek kaydedilir, veya burs olarak 
ödenir. 

MADDE 9. — Bu'kanun 1 . Uçak . 1949 ta-
j-ilıinde yürürlüğe girer. 

MADDE 10. — Bu kanunu Maliye ve Ulaştır
ma Bakanı yürütür. 
Barbakan Devlet Bakam Devlet Bakanı 
H. Saka Başb.Yardımcı;;j 

Barutçu 
Adalet Bakam 
Fuad Sirmcn 
İçişleri Bakam 
M, H. Göle 

Maliye Bakam 
#. Adatan 

Baymdııiık Bakam 
Nihat Erini 

Sa. ve So. Y. Bakam 
Dr. K. Bayizit 

Tarım Bakam 
Cavid Oml 

Ticaret Bakanı 
C. 8: Barlas 

Millî Savunma Bakam 
H. Çakır 

Dışişleri Bakam V. 
T. B. Balta 

Millî Eğitim Bakamı 
T, Bmıguoğlu 

Ekonomi Bakan* 
C Ekin 

Gümrük ve Tekel Bakam 
E. Erişirgil 

Ulaştırma Bakanı 
Gülek 

fjalışma Bakanı 
T. B, Balta 

MUVAKKAT MADDE — işletme sözleşme 
süresi bitmiş olması hasebiyle Devlet Demiryolla
rı ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü tara
fından 1 . 1 . 1948 den itibaxen işletilmekte olan 
Cenup Demiryolu personelinden işletmeye lüzum
lu olanlar Devlet Demiryolları tarafından çalıştı
rılabilir. Bunların Genel Müdürlüğün yürürlük 
teki mevzuatı ile kabul edilen esas ve hatifar dâ
hilinde ücretleri ile sair her türlü hak edişleıi 
ödenir. 

MADDE 9. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 10, — Ayniyle kabul edilmiştir. 

(S.:Say».: 26.) 



A CETVELİ 

M. Ödeneğin çeşidi 

1948 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1949 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edileu 
l i ra Lira 

Birinci kısım - işletme gider
leri 

1 - Genel Müdürlük giderleri 
Ücretler, ödenekler ve emekli 
keseneği 

1 Daimî memur ve hizmetliler 

3 

4 
5 
6 

1 
2 
3 
4 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

7 

ütireti 
Geçici memur ve hizmetliler 
ücreti 
2847 ve 3173 .sayılı kanunlara 
bağlı olmıyan hizmetliler 
Temsil ödeneği 
Emekli, dul ve yetün aylıkları 
2454 sayılı Kanun gereğince 
verilecek emekli keseneği île 
maluliyet karşılığı 

Bölüm toplamı 

Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 
Devir ve teftiş yolluğu 
Yabancı memleketler yolluğu 

Bölüm toplamı 

Personelin diğer hakları 
Geçici tazminat 
Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 
Yakacak zammı # 
Tahsisatlar tüzüğüne göre ya
pılan Ödemeler 
Giyim eşyası 

Bölüm toplamı 

7 149 000 

25 000 

123 000 
2 100 
3 500 

3 500 000 

10 802 600 

5 000 
47 000 

121 500 
70 000 

243 500 

225 000 
500 000 
62 000 
35 000 
8 000 

57 000 
72 800 

959 800 

7 149 000 

25 000 

132 00<J 
2 100 
3 500 

3 491 000 

10 802 600 

5 000 
47 000 

121 500 
70 000 

243 500 

225 000 
500 000 
62 000 
35 OOn 
8 000 

57 000 
72 800 

959 m 
•-̂  - f'ffTf •.sv.rttBBİPÛr-ı-.--
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M. ödeneğin çeşidi 

yılı 
1948 

ödeneği 
Lira 

Hükümetçe Koraîgyone» 
1949 yılı için 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Diğer giderler 
1 Isıtma, aydınlatma 
2 öteberi giderleri (D. D. T. ve 

emsali temizlik malzemesi dâ
hil) 

3 İdareye bağlı olmıyanlardan 
Demiryolları için yararlıkları 
görülenlere verilecek mükâfat 

4 Demirbaş ve mefruşatın bakı
mı 

5 Haberleşme giderleri 
6 Kırtasiye ve basılı kâğıtlarla 

defterler 

Bölüm toplamı 

Çeşitli giderler 
1 Düşünülmiyen giderler 
2 Genel Müdürlük temsil gider

leri 
3 Kira karşılığı 
4 Pasif korunma giderleri 
5 Faiz, acyo ve akçe farkları 
6 Sigorta sermayesi karşılığı 
7 İlân ücretleri (İdari ilânlar) 
8 Hölerit makineleri kirası, öğ

retici ücreti ve makinelerin kâ
ğıt ve sair giderleri 

Bölüm toplamı 

Uluslararası demiryolu müna
sebetlerinden doğan giderler 

1 Demiryollar kurum ve kongre
lerine katılma giderleri 

2 Demiryollar birlikleri, takas 
büroları ve mümessil idareler 
giderlerinden düşen paylar 
(Semplon dâhil) 

3 Komşu demiryollarına verilen 
rödövanslar ve müruriye üc
retleri 

149 000 

55 000 

0 

6 500 
43 400 

77 700 

331 600 

3 000 

10 000 

149 000 

45 000 

5 000 

6 500 
43 400 

77 700 

326 600 
, , ,,.'1 'gnae 

3 000 

5 000 
20 000 

1 
390 000 

300 000 
3 000 

273 000 

994 001 

10 000 
20 000 

1 
390 000 
300 000 

3 000 

273 000 

999 001 

10 000 

25 000 25 000 

127 000 127 000 
(S. Sayısı: 20) 



ödeneğin çeşidi 

1948 
yılı 

ödtneği 
Lira 

1940 yılı için 
Hükümetçe Komİıyonafe 

istenan kabul ©dilen 
Lira Lira 

4 Transit vagonların tatil, taz
min ücreti ve kiralanacak va
gon ve lokomotiflerin kira kar
şılığı ve diğer giderleri 30 000 30 000 

Bölüm toplamı 210 000 210 000 

Mahkeme giderleri 
1 Serbest avukat ücretleri 5 000 5 000 
2 Mahkeme gider ve harçları 25 000 25 000 

Bölüm toplamı 30 000 30 000 

Yabancı uzmanlar 
1 Ücretler 211 960 211 960 
2 Yolluklar ve diğer giderler 30 300 30 300 

Bölüm toplamı 242 260 242 260 

210 000 

5 000 
25 000 

30 000 

211 960 
30 300 

242 260 
• • • " " " ' " ' " . — — ı — 

Bölüm toplamı 192 000 192 000 

Vergi, resimler ve geri verile
cek paralar 

1 Binalar, iratlı arsalar ve arazi 
vergi ve resimleri 10 000 10 000 

2 Geri verilecek paralar ve ke
senekler 200 000 200 000 

SCS3S 

3K3 

öğretim giderleri 
1 Tahsil ve staj için yabancı 

memleketlere gönderilecekle
rin ücretleri, tahsil, tedavi ve 
başka giderleri 525 000 525 000 

2 Demiryol Meslek Okulu genel 
giderleri 90 000 90 000 

3 Teknik Üniversite ile teknik 
elemanlar yetiştiren başka 
okullarda okutulan idare öğ
rencilerinin giderleri ve burs 
ücretleri 12 960 12 960 

(B< Sayısı: 20) 
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Ödeneğin çeşidi 

Kurs giderleri 

Bölüm toplamı 

İkramiyeler 
Kömür tasarruf ikramiyesi 
Personele verilecek ikramiye
ler 

Bölüm toplamı 

Yardımlar 
Sağlık yardımı (İlâçlar, sağlık 
imdat kutuları giderleri, me
mur ve hizmetlilerle ailelerine 
sıhhi yardım, cenaze, sıhhi ge
reç, taşıt, sıhhi tedbirler gider
leri, dışarda tedavi edilecekler 
için uzman doktorlara ve ida
renin doktor ve diş tabibi bu-
lunmıyan yerlerdeki doktor ve 
diş tabiplerine verilecek tedavi 
ücretleri ile idare hastaneleri
nin bütün giderleri, başka ku
rumlarda tedavi ve laboratuvar 
muayene ve tahlil ücretleri) 
Pansiyonlar ve ilkokullar ge
nel giderleri. (Okul bulunmı-
yan yerlerdeki memur ve hiz
metlilerin ve bunlardan vazife 
başında kazaya uğrıyarak ölen
lerin iaşesiyle ödevli oldukları 
çacuklarının tahsillerini temin 
için açılan pansiyonlar ve ilk
okulların bütün giderleri ile 
lüzumunda Millî Eğitim Ba
kanlığı pansiyonlarına yapıla
cak ödemeler). 
î ş yerlerinde çalışan işçi ve 
hizmetlilerin iş kazaları ile 
meslek hastalıkları ve analık 
sigortalan karşılığı 

1948 1949 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği îstenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

38 500 38 500 

666 460 666 460 

50 000 50 000 

400 000 400 000 

460 000 450 000 

1 500 000 1 500 000 

253 700 253 700 

750 000 750 000 

(S. ifeyuı;**>}; . u , ntîİ 
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B. M. 

4 

5 

ödeneğin çeşidi 

Demiıyollar spor kurumlarına 
yardım 
Demiryolu dergisine yardım 

Bölüm toplamı 

1948 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1949 yi 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

5 000 
5 000 

2 513 700 

ılı için 
Komisyonca 
kabul edüen 

Lira 

5 000 
5 000 

2 513 700 

13 Eski yıllar borçları 30 000 30 000 
14 Malî mükellefiyetler 

1 Satmalınan hatların, Demiryol 
ve Limanların senelik faiz ve 
itfa karşılıkları ve başka gider
leri 9 520 000 9 520 000 

17 Personelin diğer haklan 
1 Geçici tazminat 
2 Çocuk zammı 
3 Doğum yardımı 
4 ölüm yardımı 
5 Yakacak zammı 
6 Tahsisatlar tüzüğüne göre ya

pılan ödemeler 
7 Giyim eşyası 

G. Müdürlük giderleri toplamı 27 185 921 27 185 921 

II - Yol ve yapının bakımı ge
nel giderleri 

15 Ücretler 3 000 000 3 000 000 
10 Yolluklar 

1 Sürekli görev yolluğu 
2 Geçici görev yolluğu 
3 Devir ve teftiş yolluğu 

5 000 
32 000 
55 000 

5 000 
32 000 
55 00ü 

Bölüm toplamı 92 000 92 000 

60 000 
1 740 000 

100 000 
15 000 
29 000 

135 000 
251 800 

60 000 
1 740 000 

100 000 
15 000 
29 000 

135 000 
251 800 

Bölüm toplamı 2 330 800 2 330 800 

18 Diğer giderler 
1 Isıtma, aydınlatma 275 000 275 000 
2 öteberi giderleri 1Ö0 000 180 000 

(&S«yîittî20) 



1948 1949 yılı için 
71lı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği İstenen kabul edilen 
M. ödeneğin Çeşidi Lira Lira Lira 

3 Demirbaş ve mefruşatın bakı
mı (İkinci sınıf demirbaşların 
yenilenmesi dâhil) 25 000 25 000 

4 Haberleşme giderleri 4 000 4 000 
5 Kırtasiye ve basılı kâğıtlarla 

defterler 55 000 55 000 

Bölüm toplamı 539 000 539 000 

Bakım giderleri 
1 Üst yapının bakımı 
2 Yol tesislerinin bakımı 
3 Binalarla sabit tesislerinin ve 

diğer sabit tesislerin bakımı 
4 Yola ait makinelelerle alet ve 

edevatm bakımı 

Bölüm toplamı 

Personelin diğer haklan 
1 Geçici tazminat 
2 Çocuk zammı 
3 Doğum yardımı 
4 ölüm yardımı 
5 Yakacak zammı 
6 Tahsisatlar tüzüğüne göre ya

pılan ödemeler 
7 Giyim eşyası 

Bölüm toplamı 

15 250 000 
1 700 000 
1 700 000 
300 000 

15 250 000 
1 700 000 
1 700 000 
300 000 

Bölüm toplamı 18 950 000 18 950 000 

Tarım işleri 
Ücretler 260 000 260 000 
Yolluklar 

1 Sürekli görev yolluğu 
2 Geçici görev yolluğu 
3 Devir ve teftiş yolluğu 

200 
100 

5 000 
5 300 

4 600 
34 000 
2 000 
2 000 
180 
800 
880 

44 460 

200 
100 

5 000 
5 300 

4 600 
34 000 
2 000 
2 000 
180 
800 
880 

44 460 

( & S B M H & ) : 



194» 
yılı 

ödeatği 
Lira 

1949 yılı için 
HÜkÛmet§e Komisyonca 

istenen taatral edlten 
Lira Lira 

4 000 
1 500 

200 
100 

2 000 

160 000 

167 800 

25 389 360 

4 000 
1 500 

200 
100 

2 000 

160 000 

167 800 

25 389 360 

M Ödeneğin çeşidi 

Diğer giderler 
J Isıtma, aydınlatma 
2 öteberi giderleri 
3 Demirbaş ve mefruşatın bakı

mı (İkinci sınıf demirbaşların 
yenilenmesi dâhil) 

4 Haberleşme giderleri 
5 Kırtasiye ve basılı kâğıtlarla 

defterler 
6 Her türlü malzeme giderleri i le 

geçici amele ücretleri 

Bölüm toplamı 

Yol ve yapının bakımı toplamı 

İÜ - Makine ve edevatın bakı
mı genel giderleri 

Ücretler 1 048 000 1 048 000 
Yolluklar 

i Sürekli görev yolluğu 
2 Geçici görev yolluğu 
3 Devir ve teftiş yolluğu 

Bölüm toplamı 

Personelin diğer haklan 
1 Geçici tazminat 
2 Çocuk zammı 
3 Doğum yardımı 
4 ölüm yardımı 
5 Yakacak zammı 
6 Tahsisatlar tüzüğüne göre ya

pılan ödemeler 
7 Giyim eşyası 

Bölüm toplamı 

Diğer giderler 
1 Isıtma, aydınlatma 
2 öteberi giderleri 

2 000 
5 000 

25 000 

32 000 

25 250 
56 500 
11 000 
3 000 

360 

8 500 
90 

104 700 

8 000 
3 000 

2 000 
5 000 

25 000 

32 000 

25 250 
m 500 
11 000 
3 000 

360 

8 500 
90 

104 700 

8 000 
3 000 

X&â**»~:*>} 
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M. Ödeneğin çeşidi 

3 Demirbaş ve mefruşatın bakı
mı (ikinci sınıf demirbaşların 
yenilenmesi dâhil) 

4 Haberleşme giderleri 
5 Kırtasiye ve basılı kâğıtlarla 

defterler 

Bölüm toplamı 

Bakım giderleri 
1 Makine ve alâtm bakımı 
2 Muharrik ve müteharrik ede-

vatın bakımı 
3 Diğer taşıt ve araçların bakımı 

Bölüm toplamı 

Makine ve edevatın 
bakımı toplamı 

llf&O 
y& 

oöeaeği 
Lira 

1940 yılı için 
RüJr&matfc 

iöt«n.«n 
Lira 

1 500 
5 000 

12 000 

Komiayoaca 
Irabul edilen 

Lira 

1 500 
5 000 

12 000 

i f f lCT 

29 500 29 500 

1 400 000 1 400 000 

12 700 000 12 700 000 
135 000 135 000 

14 235 000 14 235 000 

15 449 200 15 449 200 

IV - Trafik giderleri 
Genel giderler 

Ücretler 
Yolluklar 

1 Sürekli görev yolluğu 
2 Geçici görev yolluğu 
8 Devir ve teftiş yolluğu 

Bölüm toplamı 

Personelin diğer haklan 
Geçici tazminat 
Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 
Yakacak zammı 
Tahsisatlar tüzüğüne göre ya
pılan ödemeler 
Giyim eşyası 

Bölüm toplamı 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

1 170 000 1 170 000 

900 
4 500 

40 000 

45 400 

19 000 
69 000 
5 000 
2 000 
1 400 

4 000 
6 000 

106 400 
> / r - r r v : : - 1 ••"• • ',.'*'• 

900 
4 500 

40 000 

45 400 

19 000 
69 000 
5 000 
2 000 
1 400 

4 000 
6 000 

106 400 

( S. Sayısı • 20) 
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i l 

1 
2 
3 

4 
5 

ödeneğin çeşidi 

Diğer giderler 
Isıtma, aydınlatma 
öteberi giderleri 
Demirbaş ve mefruşatın bakı
mı (ikinci sınıf demirbaşların 
yenilenmesi dâhil) 
Haberleşme giderleri 
Kırtasiye ve basılı kâğıtlarla 
defterler 

Bölüm toplamı 

1948 
yıü 

Ödeneği 
Lira 

1949 30lı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

7 000 
2 400 

1 250 
7 000 

8 000 

25 650 

Komisyonca 
kabul edilen 

. Lira 

7 000 
2 400 

1 250 
7 000 

8 000 

25 650 

Gar, istasyon, ambar ve geçit
ler genel giderleri 

Ücretler 
Yolluklar 

1 Sürekli görev yolluğu 
2 Geçici görev yolluğu 
3 Devir ve teftiş yolluğu 

Bölüm toplamı 

Personelin diğer haklan 
Geçici tazminat 
Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 
Yakacak zammı 
Tahsisatlar tüzüğüne göre ya
pılan ödemeler 
Giyim eşyası 

Bölüm toplamı 

Diğer giderler 
Isıtma, aydınlatma 
öteberi giderleri 
Demirbaş ve mefruşatın bakı
mı (İkinci sınıf demirbaşların 
yenilenmesi dâhil) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

1 
2 
3 

9 220 000 9 220 000 

6 000 
70 000 

500 

76 500 

36 000 
890 000 

50 000 
5 000 

15 000 

175 000 
465 000 

1 636 000 

285 374 
200 000 

6 000 
70 000 

500 

76 500 

36 000 
890 000 
50 000 

5 000 
15 000 

175 000 
465 000 

1 636 000 

285 374 
200 000 

10 000 10 000 

(S. Sayın: 20) 
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1948 1949 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Ödeneğin çeşidi L i ı a Urh Lira 

Haberleşme giderleri 100 100 
Kırtasiye ve basılı kâğıtlarla 
defterler 450 000 450 000 

Bölüm toplamı 945 474 945 474 

Yükleme ve boşaltma giderleri 1 000 000 1 000 000 

Tren lokomotifleri genel gider
leri 

Ücretler 3 760 000 3 760 000 
Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 
Devir ve teftiş yolluğu 

Bölüm toplamı 

Personelin diğer hakları 
Geçici tazminat 
Çocuk zammı 
Boğum yardımı 
ölüm yardımı 
Yakacak zammı 
Tahsisatlar tüzüğüne göre ya
pılan ödemeler 
Giyim eşyası 

Bölüm toplamı 

Lokomotifler giderleri 

Trenler genel giderleri 
Ücretler 
Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 
Devir ve teftiş yolluğu 

1 000 
8 000 

100 

9 100 

21 000 
492 000 
40 000 
5 000 

12 500 

325 000 
214 000 

1 109 500 

19 900 000 

5 750 000 

3 000 
6 000 

100 

1 000 
8 000 

100 

9 100 

21 000 
492 000 
40 000 
5 000 

12 500 

325 000 
214 000 

1 109 500 

19 900 000 

5 750 000 

3 000 
6 000 

100 

Bölüm toplamı 9 100 9 100 

{S. SayBj: 20) 



Ödeneğin çeşidi 

Personelin diğer haklan 
1 Geçici tazminat 
2 Çocuk zammı 
3 Doğum yardımı 
4 Ölüm yardımı 
5 Yakacak zammı 
6 Tahsisatlar tüzüğüne göre ya

pılan ödemeler 
7 Giyim eşyası 

1948 

ödeneği 
Lira 

' 

1949 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
\ Lira 

35 500 
750 000 

40 000 
15 000 
13 300 

530 000 
325 000 

îârı. 

35 500 
750 000 
40 000 

. 15 000 
13 300 

530 000 
325 000 

Bölüm toplamı 

Personelin diğer hakları 
1 Geçici tazminat 
2 Çocuk zamnn 
3 Doğum yardımı 
4 Ölüm yardımı 
5 Yakacak zammı 
6 Tahsisatlar tüzüğüne göre ya

pılan ödemeler 
7 Giyim eşyası 

Bölüm toplamı 

Bölüm toplamı 1 708 800 1 708 

Trenler giderleri 225 000 225 000 

Manevra genel giderleri 
Ücretler 2 095 000 2 095 000 
Yolluklar 

1 Sürekli görev yolluğu 
2 Geçici görev yolluğu 

2 500 
5 000 

7 500 

11 000 
330 000 

20 000 
7 500 
4 500 . 

174 000 
116 000 

663 000 

2 500 
5 000 

7 500 

Lİ 000 
330 000 
20 000 
7 500 
4 500 

174 000 
116 000 

663 000 

Manevra giderleri 2 500 000 2.500.000 

Depolar genel giderleri 
Ücretler 5 470 000 5 470 000 

( S Bât*»* 80} 
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M. ödeneğin çeşidi 

Yolluklar 
1 Sürekli görev yolluğu 
2 Geçici görev yolluğu 

Bölüm toplamı 

Personelin diğer hakları 
1 Geçici tazminat 
2 Çocuk zammı 
3 Doğum yardımı 
4 ölüm yardımı 
5 Yakacak zammı 
6 Tahsisatlar tüzüğüne göre ya

pılacak ödemeler 
7 Giyim eşvası 

Bölüm toplamı 

Diğer giderler 
Isıtma, aydınlatma 
öteberi giderleri . 
Demirbaş ve mefruşatın bakı
mı (Bürolar için) 
Haberleşme giderleri 
Kırtasiye ve basılı kâğıtlarla 
defterler 

Bölüm toplamı 

Muharrik ve müteharrik ede
vatın bakımları ve servise ha
zırlama giderleri (Çeşitli mal
zeme ve müstehlek maddeler 
giderleri ile geçici personel üc
retleri) 

1948 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1949 yılı için 
Hükümetçe Koıaiayonea 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

2 000 
3 000 

5 000 

638 600 

120 000 
4 000 

2 000 
100 

39 900 

166 000 

2 000 
3 000 

5 000 

40 000 
500 000 
50 000 
10 000 
2 600 

20 000 
16 000 

40 000 
500 000 
50 000 
10 000 
2 600 

20 000 
16 000 

638 600 

120 000 
4 000 

2 000 
100 

39 900 

166 000 

2 600 000 2 600 000 

Kaza,hasar ve zıya 
Kaza, hasar ve zıya 
Kazalar neticesinde yolun açıl
ması giderleri (El emeği ve 
malzeme dâhil) 175 000 175 000 

( S, SayBi t 20) 
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Ödeneğin çeşidi 

Tazminler 

Bölüm toplamı 

Trafik giderler toplamı 

V - Liman işleri genel giderleri 
Ücretler 

1948 
yılı 

ödeneği 
Lira 

. _... 

- "- - • - : • - " - • - - . - . 

1949 yi 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

180 000 

355 000 

61 197 021 

257 000 

U için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

180 000 

355 000 

61 197 024 

257 000 
Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 
Devir ve teftiş yolluğu 

Bölüm toplamı 

Personelin diğer hakları 
Geçici tazminat 
Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 
Tahsisatlar tüzüğüne göre ya
pılan ödemeler 
Giyim eşyası 

Bölüm toplamı 

Diğer giderler 
Isıtma, aydınlatma 
öteberi giderleri 
Demirbaş ve mefruşatın bakı
mı (ikinci sınıf demirbaşların 
yenilenmesi dâhil) 
Haberleşme giderleri 
Kırtasiye ve basılı kâğıtlarla 
defterler 

Bölüm toplamı 

600 
1 000 

300 

1 900 

1 874 
55 000 
2 500 
1 000 

2 000 
25 426 

87 800 

25 000 
1 250 

l 000 
500 

23 000 

50 750 

600 
1 000 

300 

l 900 

1 874 
55 000 
2 500 
i 000 

2 000 
25 426 

87 800 

m ooo 
1 250 

l 000 
500 

23 000 

50 750 

( S. Sayısi - 20 
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İşletme ve bakım giderleri 
İşletme giderleri 
Bakım giderleri 

Bölüm toplamı 

1948 
yılı 

ödeneği 
Lira 

l 

1949 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lirr, 

590 000 
700 000 

1 290 000 

için 
Komisyonca 
kabul edilen 

hİVü 

575 000 
645 000 

1 220 000 

Limanların yükleme ve boşalt 
ma giderleri 

Liman işlen toplamı 

1 000 000 1 000 000 

2 687 450 2 617 450 

VI - Trabzon - İran transit yo-
hı işletmesi 

Genel giderler 
Ücretler 
Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 
Devir ve teftiş yolluğu 

Bölüm toplamı 

Personelin diğer haklan 
Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
Ölüm yardımı 
Yakacak zammı 
Tahsisatlar tüzüğüne göre ya
pılan ödemeler 
Giyim eşyası 

Bölüm toplamı 

Diğer giderler 
Isıtma, aydınlatma 
öteberi giderleri 
Demirbaş ve mefruşatın bakı
mı (ikinci sınıf demirbaşların 
yenilenmesi dâhil) 

28 600 

60 000 

1 000 
100 

28 600 

300 
I 000 
1 500 

2 800 

29 000 
5 000 
2 000 
9 300 

9 000 
5 700 

300 
1 000 
1 500 

2 800 

29 000 
5 000 
2 000 
9 300 

9 000 
5 700 

100 

60 000 

1 000 
100 

100 

(S. Sayısı t.20) 
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1948 1949 yılı için 
yılı Hükümetçe Komkyonee 

Ödeneği istenen kabul edileü 
M. ödeneğin çeşidi kira Lira Lira 

4 Haberlşme giderleri 150 150 
5 Kırtasiye ve basılı kâğıtlarla 

defterler 300 300 

Bölüm toplamı 1 650 1 650 

İşletme ve bakım giderleri 
1 İşletme giderleri 176 000 176 000 
2 Bakım giderleri 250 000 250 000 

Bölüm toplamı 426 000 426 000 

ikinci kısım - Yenilemeler 

Yol, yapı ve tesislerin yenilen
mesi 

1 Üst yapının yenilenmesi (Ray 
ve makaslar, traversler, diğer 
yol malzemesi ve balast) 

2 Yol tesislerinin yenilenmesi 
3 Binaların yenilenmesi 
0 Liman ve iskelelerle tesisleri

nin yenilenmesi 

Bölüm toplamı 

Bütün birinci sınıf demirbaş
larla makine, tezgâh ve motör-
lerin yenilenmesi 
Muharrik ve müteharrik ede* 
vatın yenilenmesi 

İkinci kısım toplamı 

Trabzon - İran transit 
yolu işletmesi toplamı 519 050 519 050 

Birinci kısım toplamı 132 428 005 132 358 OOf 

'tMi'ı.'mıiir.r.i 

700 000 
400 000 
50 000 

0 
1 150 000 

150 000 

10 000 

1 310 000 

700 000 
400 000 
50 000 

0 
1 150 000 

150 000 

10 000 

1 310 000 

(S . Sayı*: 20'! 
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ödeneğin çeşidi 

Üçüncü kısım 
Servet çoğaltmaları 
Yıllık işletme geliri ile yapılan 
artırmalar 
3525 sayılı Kanımla tasdik 
olunan on milyon sterlinlik 
krediden idarece kullanılan 
kısmın itfa ve faiz karşılığı 
4515, 4903 ve 5073 sayılı ka
nunlar gereğince girişilecek 
yüklenmeler karşılığı, bonola
rın itfa ve faizleri, gümrük 
resmi, muamele vergisi ve baş
ka giderler 

Üçüncü kısım toplamı 

KISIMLAR TOPLAMI 
Birinci kısım toplamı 
İkinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 

GENEL TOPLAM 

1048 
yıh 

ödeneği 
Lira 

1949 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

İstenen kabul edilen 
Lira Ull'h 

1 755 000 1 755 000 

1 506 995 l 506 995 

25 000 000 25 000 000 

28 261 995 28 261 995 

132 428 005 132 358 005 
1 310 000 1 310 000 
28 261 995 28 261 995 

162 000 000 161 930 000 

B CETVELİ 

Gelirin çeşidi 

1948 
yılı 

tahminleri 
Lira 

Birinci kısım - Demiryolu iş
letmesi gelirleri 

Yolcu ve bagaj taşımaları 
Yolcu 
Bagaj 

49 500 000 
950 000 

1949 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

tahmin edilen tahmin edilen 
Lira Lira 

47 646 750 
900 000 

47 646 750 
900 000 

Bölüm toplamı 50 450 000 48 546 750 48 546 750 

Yük taşımaları 
Mesajeri 1 000 000 

( S. Sayısı : 20) 
800 000 800 000 
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tf. 

2 
••> . > 

i 
2 

Gelirin çeşidi 

Seyri seri 
Seyri hafif 

Bölüm toplamı 

Demiryolu taşımaları ile ilgili 
diğer gelirler 
Yükleme ve boşaltma 
Diğer gelirler 

1948 
yılı 

tahminleri 
Lir;, 

9 800 000 
106 000 000 

i16 800 000 

0 
0 

1949 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

tahmin edilen tahmin edilen 
Lira Ur: t 

9 000 000 
90 168 000 

99 968 000 

1 300 000 
2 200 000 

9 000 000 
90 168 000 

99 968 000 

.1 300 000 
2 200 000 

Bölüm toplamı 3 100 000 3 500 000 3 500 000 

Birinci kısım toplamı 170 350 000 152 014 750 152 014 750 

İkinci kısım Limanlar ve is
keleler gelirleri 

1 

2 
3 
4 
5 

Limanlar ve rıhtımlar gelirleri 
Haydarpaşa Limanı ve rıhtıma 
geliri 
Derince Limanı geliri 
Mersin Limanı geliri 
iskenderun Limanı geliri 
Samsun Limanı geliri 

Bölüm toplamı 

3 000 000 
300 000 
450 000 

1 300 000 
900 000 

5 950 000 

3 000 000 
500 000 
300 000 

1 900 000 
800 000 

6 500 000 

3 000 000 
500 000 
300 000 

l 900 000 
800 000 

6 500 000 

İskeleler ârelirleri 
1 Alsancak İskelesi geliri 160 000 İ60 000 
2 Bandırma İskelesi geliri 95 000 95 000 
0 Mudanya İskelesi geliri 70 000 0 
3 Erdek İskelesi geliri 1 000 1 000 
4 Akcay İskelesi geliri 8 000 8 000 
5 Sirkeci İskelesi geliri 85 000 85 000 
6 İzmit İskelesi geliri 25 000 25 000 
7 Dil İskelesi geliri 150 150 
8 Sapanca İskelesi geliri 50 50 
9 Maltepe İskelesi geliri 5 800 5 800 

Bölüm toplamı 500 000 450 000 380 000 

İkinci kısım toplaıru 6 450 000 6 950 000 6 880 000 
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1948 1949 yılı için 

ödeneği ittanen kabul edilen 
tahminleri tahmin edilen tahmin edilen 

M. Gelİlİn çeşidi kira Lira Lira 

Üçüncü kısım - Karayolları iş
letmesi gelirleri 

Trabzon - îran transit yolu ge
lirleri 200 000 100 000 100 000 

Üçüncü kısmı toplamı 200 000 100 000 100 000 

Dördüncü kısım - İşletme üe İl
gili olmıyan gelirler 

Satışlar 
1 Sermayeyi ilgilendiren satışlar 10 000 10 000 
2 Sermaye ile ilgili olmıyan sa

tışlar 90 000 90 000 

Bölüm toplamı 100 000 100 000 100 000 

Çeşitli gelirler 
1 Personelden alman sağlık ke

senekleri 1 350 000 1 285 250 1 285 250 
2 Pansiyonlar gelirleri 40 000 40 000 40 000 
3 Emlâk kiraları 50 000 50 000 50 000 
4 Faiz ve akçe farkları 10 000 10 000 10 000 
5 Diğer gelirler 1 450 000 1 450 000 1 450 000 

Bölüm toplamı 2900000 2835250 2835250 

Dördüncü kısmı toplamı 3 000 000 2 935 250 2 935 250 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 170 350 000 152 014 750 152 014 750 
İkinci kısım toplamı 6 450 000 6 950 000 6 880 000 
Üçüncü kısım toplamı 200 000 100 000 100 000 
Dördüncü kısım toplamı 3 000 000 2 935 250 2 935 250 

GENEL TOPLAM 180 000 000 162 000 000 161 930 000 
(S. Sayısı: 20) 



O CETVELİ 

Görevin çeşidi Dereee Sayı 

Bölüm : 1 — Madde : 1 

Genel Müdürlük 

Genel Müdür 1 
» » Yardımcısı 2 

Müfettiş (idare Encümeni Raportörü) 4 
Genel Kâtip 5 
S. 2 Müfettiş 8 
Kâğıt ve dosya âmiri 8 
Kalem âmiri 9 

» Şef 10 

Toplam 

Yayını ve Mûdevvenat Müdürlüğü 

Müfettiş (Müdür) 
S. 1 Müfettiş 
S. 2 » 
Kalem âmiri 
Masa şefi 
S. 2 Memur 
Memur adayı 

4 
6/2 
8 
9 

11 
13 
14 

Masa » 
Sayman 
S. 1 Memur 
S. 2 » 
Memur adayı 

Toplam 

Teftiş Heyeti 

Başkan 
» Yardımcısı 

Başmüfettiş 
Şube müdürü 
S. 1 Müfettiş 
Şube Müdür Yardımcısı 
S. 2 Müfettiş 
Kalem âmiri 
Müfettiş yardımcısı 
Sayman 
Masa şefi 

11 
11 
12 
13 
14 

2 
4 
6/1 
6/1 
6/2 
7 
8 
9 

10 

u 11 

1 
1 
2 
2 
1 

18 

1 
1 
5 
1 
6 
1 

22 
1 
7 
2 
2 

Görevin Çeşidi Derece Sayı 

Toplam 

49 

1 
2 
1 
3 
2 
2 
1 

12 

Beden Terbiyesi Müdürlüğü 

Müfettiş (Müdür) 
S. 2 Müfettiş (Antrenör) 
Kalem şefi 
Sayman 
S. 1 Memur (Eğitmen) 
S. 1 » 
S. 2 » 

5 
8 

10 
11 
12 
12 
13 

1 
2 
1 
1 
3 
2 
1 

Toplam 

ttfaHçHk Şubesi 

Şube Müdürü 
Kalem Âmiri 
Denetçi 
Masa §efî 
Sayman 
S. 1. Memur 
a 2. > 
Memur âdâyı 

6/1 
9 
9 

n 
11 
12 
13 
14 

Toplam 

Ticartt v§ Banlat Devresi 

Başkan 
Başkan yardımcım 
Başmüfettiş 
Şube Müdürü 
S. 1. Müfettiş 
Şube Müdür yardımcısı 
S. 2 Müfettiş 
Kâğıt ve Dosya Âmiri 
Denetçi 
Kalem Âmiri 
Müfettiş Yardımcısı 
Kalem Şefi 
inceleyici 
Masa şefi 
Sayman 
S. 1. Memur 
S. 2. » 
Memur Adayı 

11 

3 
4 
6A 
6/1 

6/2 
7 
8 
8 
9 
9 

10 
10 
10 
11 
11 
12 
13 
14 

1 
2 
1 
4 

13 
4 

17 
1 

26 
8 
6 
2 

32 
37 
2 

47 
46 
72 

(S . S*ywı: 20) 



Öörevin çeşidi 

Şakirt 

Toplam 

Maliye ve Saymanlık İşimi t 

Başkan 
Başkan Yardımcısı 
Başkan Yardımcısı 
Müfettiş 
Merkez Saymanlık Müdürü 
Şube Müdürü 
Başmüfettiş 
S. 1. Mesul sayman 
S. 2. > » 
S. 1. Müfettiş 
Şube Müdür Yardımcısı 
a 2 Müfettiş 
Kâğıt ve Dosya Âmiri 
Denetçi 
Kalem Âmiri 
Müfettiş Yardımcısı 
Kalem Şefi 
İnceleyici 
Masa Şefi 
Sayman 
S. 1. Memur 
S. 2. Memur 
Memur adayı 
Şakirt 
Vezne âmiri 
Basveznedar 
S. l.veznedar 
S .5 . > 
S. 1. bekçi 
S. 2. » 

Sağhk l§Uri 

Müdür 
» Yardımcısı 

Uzman tabip 
Başmüfettiş 
S. 1 Müfettiş (Eczacı; 
S. 1 Tabip 
S. 2 Tabip 

Toplam 

Mûdürlüğ' 

Derece Sayı 

15 6 

Daire» 

Z 
4 
5 
5 
5 
6/1 
6/1 
6/1 
6/2 
6/2 
7 
8 
S 
9 
9 

10 
10 
10 
11 
u 
12 
13 
14 
15 
8 
9 

10 
12 
16/1 
16/2 

K 

4 ' 
5 
6/1 
6/1 
6/2 
S/2 
7 

327 

1 
2 
1 
1 
1 
4 
1 
6 
6 
3 
9 
9 
2 
2 

37 
4 
6 

42 
10 
47 
59 
72 
38 
5 
1 

10 
20 
20 
11 
8 

438 

1 
î> 

22 
14 
i 

81 
38 

: Görevin çeşidi 

S. 2 Müfettiş (Yönetim müdürü) 
Ş. 3 Tabip 
S. 3 Tabip (Diş tabibi) 
S. 1 Eczacı 
Kalem âmiri 
S. 2 Eczacı 
Kalem şefi 
Masa şefi 
Sayman 
S. 1 Memur (Saflık memuru) 
Başhemşire 
S. 1 Memur 
S. 2 Memur (Sağlık memuru) 
Hemşire 
S. 2 Memur 
Hemşire (Ebe) 
Eczacı kalfası 
Lâboratuvar kalfası 
S. 1 Şoför 
Memur adayı 
Etüv makinisti ve kaloriferci 
Şakirt 
Hastabakıcı 
Telefoncu 
Aşçıbaşı 
S. 1 Bekçi 
S. 1 Hademe 
S. 2. Bekçi 
S. 2. Hademe 
Hamal 
Amele 

Derece 

8 
8 
8 
9 
9 

10 
10 
11 
11 
12 
12 
12 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
14 
14 
15 
15 
15 
15 
16/1 
16/1 
16/2 
16/2 
16/2 
16/2 

Toplam 

Zatişleri Müdürlüğü 

Müdür 
Müfettiş 
Müfettiş 
Başmüfettiş 
Şube müdürü 
Şube müdür yardımcısı 
S. 2. Müfettiş 
Kâğıt ve dosya âmiri 
Kalem âmiri 
Kalem şefi 
Masa şefi 
Sayman 

4 
4 
5 
6/1 
6/1 
7 
8 
8 
9 

10 
11 
11 

Sayı 

2 
İP 
14 
16 
3 
3 
1 
5 
2 
4 
2 

12 
13 
6 

13 
5 

38 
4 
1 

12 
12 
6 

69 
1 
4 
2 

15 
3 

50 
2 
1 

1 

440 

1 
2 
1 
1 
1 
3 
5 
2 
6 

10 
7 
8 

(S.Saytti : 20) 
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Görevin çeşidi Derece Sayı 

S. 1. Memur 12 15 
S. 2. » 13 15 
Memur adayı 14 9 
Şakirt 15 5 

Toplam 91 

Meslek Okulu 

Müfettiş (Müdür) 
S. 1. Müfettiş (Müdür yardımcısı) 
Şube müdür yardımcısı 
S. 2. Müfettiş (öğretmen) 
Kalem âmiri 
Kalem şefi 
Masa şefi (dördü öğretmen biri 
büroda) 
Masa Şefi 
S. 1. Memur (Ambar Memuru) 
S. 1. Memur 
Hemşire 
Memur Adayı 
S. 1. Hademe 
S. 1. Bekçi 
S. 2. Hademe 

Toplam 

5 
6/2 
7 
8 
9 

10 

11 
11 
12 
12 
13 
14 
16/1 
16/1 
16/2 

1 
1 
1 
5 
7 
5 

5 
1 
1 
1 
1 
2 
7 
2 

20 

60 

öğrenci Pansiyonları ve İlkokullar 

S. 2. Müfettiş (Müdür) 
Kalem Âmiri (Müdür) 

.» Şefi (Müdür) 
» Şefi (öğretmen) 

Masa Şefi (öğretmen) 
» Şefi 

S. 1. Memur (öğretmen) 
Başhemşire 
S. 2. Memur (Ambar memuru) 
S. 2. Memur (öğretmen) 
S. 2. Memur 
Hemşire 
Memur adayı 
•S. 1. Bekçi 
S.-1. Hademe 
a 2. Hademe 
S. 2. Bekçi 

Toplam 

8 
9 

10 
10 
11 
11 
12 
12 
13 
13 
13 
13 
14 
16/1 
16/1 
16/2 
16/2 

2 
3 
1 
6 
3 
1 
5 
1 
2 

' 1 
6 
2 
1 
2 

11 
27 
3 

77 

Görevin çeşidi Derece Sayı 

Kurslar 

Müfettiş (Kurs Müdürü) 
Tol Başmüfettişi 
S. 2. Merkez Fen Memuru (öğret
men) 
S. 1. Memeur 
Memur Adayı 
S. 2. Bekçi 
S. 2. Hademe 

Toplam 

5 
6/1 

10 
12 
14 
16/2 
16/2 

1 
1 

1 
1 
1 
2 
8 

15 

Malzeme Dairesi 

Başkan 
Başkan yardımcısı 
Başmüfettiş 
Şube Müdürü 
S. 1. Müfettiş 
Şube Müdür Yardımcıaı 
Sipariş Şefi 
S. 2. Müfettiş 
Kalem Âmiri 
Sipariş Memuru 
İnceleyici 
Kalem Şefi 
Sayman 
Masa Şefi 
S. 1. Memur 
S. 2. Memur 
Memur Adayı 
Şakirt 

3 
4 
6/1 
6/1 
6/2 
7 
7 
8 
9 
9 

10 
10 
11 
11 
12 
13 
14 
15 

Toplam 

1 
% 
1 
2 
2 
4 
2 
4 
3 
9 
S 
1 

15 
2 
7 

10 
3 
2 

77 

Hukuk İşleri Müdürlüğü 

Müdür 
Müşavir Avukat 
Müdür yardımcısı 
S. 1. Avukat 
S. 2. Avukat 
Kalem âmiri 
Kalem şefi 
Masa şefi 
S. »1. Memur 
S. 2. » 

4 
4 
5 
5 
6/2 
9 

10 
11 
12 
13 

1 
2 
1 
6 
7 
2 
1 
5 
1 
5 

(a Sayın : 20) 
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Görevin çeşidi 

Memur adayı 
Şakirt 

Derece Sayı 

14 3 
15 

Toplam 

Daire Müdürlüğü 

Daire müdürü 
S. 1. Şoför 
Memur adayı 
Şakirt 
Telefoncu 
S. 1. Hademe 
S. 1. Bekçi 
S. 2. Hademe 
Hamal 

9 
13 
14 
15 
15 
16/1 
16/1 
16/2 
16/2 

Toplam 

İşletme Müdürlükleri 

S. 1. işletme Müdürü 
S. 2. İşletme Müdürü 
Müfettiş 
Müfettiş 
İşletme âmiri 
Başmüfettiş 
Liman ve Bıhtım Müfettişi 
Kâğıt ve Dosya Âmiri 
S. 2. Müfettiş 
Kalem âmiri 
Denetçi 
Kalem Şefi 
İnceleyici 
Masa Şefi 
Sayman 
S. 1. Memur 
S. 2. Memur 
Memur adayı 
Şakirt 
Aşçıbaşı 
S. 1. Hademe 
S. 1. Bekçi 
S. 2. Hademe 
S. 2. Bekçi 

Toplam 

3 
4 
4 
5 
6/1 
6/1 
7 
8 
8 
9 
9 

10 
10 
11 
11 
12 
13 
14 
15 
15 
16/1 
16/1 
16/2 
16/2 

2 

36 

1 
3 
4 
2 

54 
54 
13 
48 
19 

198 

4 
5 
1 
1 
2 
1 
2 
4 
1 

19 
2 

22 
1 

25 
30 
57 
59 
58 
8 
1 

141 
8 

153 
10 

615 1 

i Görevin çeşidi 

Bölüm : 15 

Yol Dairesi 

| Başkan 
1 Başkan Yardımcısı 

Fen Heyeti Müdürü 
Müfettiş 
Başmühendis 
Yol Başmüfettişi 
Şube Müdürü 
S. 1. Yol Müfettişi 
S. 1. Diplomalı mühendis 
S. 1. Bölge mühendisi 
Emniyet Tesisatı Müfettişi ve 
Müfettişi 
Şube Müdür Yardımcısı 
Mühendis şube şefi 
S. 2. Bölge mühendisi 
Diplomalı mimar 
S. 2. Mühendis yol müfettişi 
S. 2. Müfettiş 
S. 2. Diplomalı mühendis 
S. 1. Şube şefi 
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 
İnceleyici 
Kalem şefi 
S. 2. Merkez fen memuru 
S. 1. Ustabaşı 
S. 1. Ressam 
Masa şefi 
Sayman 
S. 1. Kısım şefi 
S. 2. Ustabaşı 
S. 2. Kısım şefi 
S. 2. Ressam 
S. 1. Memur 
S. 2. Memur 
Memur adayı 

Derece Sayı 

a 
4 
4 
4 
5 
6/1 
6/1 
6/2 
6/2 
6/2 

Yol 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
9 
9 
9 
9 
9 

10 
10 
10 
10 
10 
11 
11 
11 
11 
11 
12 
12 
12 
13 
14 

1 
2 
1 
1 
8 

15 
2 

14 
12 
5 

6 
4 

14 
4 
2 
9 
1 

52 
19 
1 

19 
5 
9 

19 
8 
1 
5 
1 
2 
1 

96 
10 
7 
9 

10 
90 
3 

120 
11 
14 
56 
33 

(S, Sayuı : 20) 



Görevin çeşidi Derece Sayı 

Şakirt 
S. 1. Bekçi 
Drezinör 
S. 2. Bekçi 
S. 2. Hademe 

15 
16/1 
16/1 
16/2 
16/2 

Travers Fabrikam 

S. 1, Diplomalı mühendis 
S. 2. Atelye şube âmiri 
S. 1. Ustabaşı 
Baş makinist 
Sayman 
S. 1. Memur 
Başpuvantör 
S. 1. Sabit makinist 
S. 2. Makinist 
S. 2. Memur 
S. 1. Şoför 
Memur adayı 
S. 1. Yolçavuşu 
S. 2. » 
Şakirt 
Sabit makine ateşçisi 
S. 1. Hademe 
S. 1. Bekçi 
Bahçıvan 
Uzman amele 
S. 2. Bekçi 
Amele 

6/2 
9 

İO 
10 
11 
12 
12 
12 
12 
13 
13 
14 
14 
15 
15 

tm 
18/1 
İB/1 
16/1 
ıe/î 
16/2 
16/2 

Toplam 

Bölüm : 19 — Madde : 1 

Travers Fabrikası 

İşçiler : 
S.-4 Usta 
S. 2 » 
S. 1 İşçi 
S. 2 » 
tfgâ yardımcısı 

12 
12 

225 
43 
9 

Toplam 1003 

Möltim : 19 - Madde : 1 

1 
1 
1 
1 
1 
'4 
1 
7 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
4 
8 
1 
2 
1 
2 
4 
1 

m 

Toplam 

3 
3 
4 
4 
1 

15 

Görevin Çeşidi [Berece Sayı 

Bölüm : 19 — Madde : 1 

Muhtelif 

1 Sürveyan 
2 » 
1 Yol çavuşu 
2 » » 

Yol bekçisi 
Uanan amele 
Amele 

Toplam 

Bölüm : 19 

Muhtelif 

Şefmontör 
S. 1 Sürveyan 
S. 2 Sürveyan 

Toplam 

Bölüm : 19 

İşçiler: 
S. 1 Usta 
S. 2 » 
S. 1 işçi 
S. 2 » 
İşçi yardımcısı 

Toplam 

Emniyet tesisatı işleri 

Emniyet tesisatı müfettişi 
S. 1 Ustabaşı 
Şefmontör 

12 
13 
14 
15 
16/1 
16/1 
16/2 

2 
88 
439 
513 
1016 
1432 
455 

11 
12 
13 

Bölüm : 19 — Madde : 2 

7 
10 
11 

3945 

25 
6 

18 

49 

60 
115 
216 
117 
33 

541 

Toplam 

2 
4 
5 

11 

ı 3 . Sayı» : 20 ı 



Görevin çeşidi 

Bölüm : 19 — Madde : 

Emniyet tesisatı 

İşçiler : 
S. 1 Usta 
S. 2 > 
S. 1 îşçi 
S. 2 » 

Bölüm : 19 ~ 

Toplam 

Madde : 

Muhabere işleri 

S. 1. Telgraf Müfettişi 
S. 2. > » 
S. 2. Merkez fen memuru 
ŞefmontSr 
S. 1. Telgraf Sürveyanı 
S. 2. » » 
S. 1. Telefon tesisat memura 
S. 2. » » » 
S. 1. Yol çavuşu 
Telgraf Çavuşu 

Uzman amele 

Bölüm : 1 & ~ 

Toplam 

Hadde : 

İşçİUr 

S. 1. U«t* 
S. 2. » 
S. 1. îşçi 

BÖIüm 

-

Top&m 

: 20 

Tarım İşleri 

Müfettiş 
Tarım müfettişi 
Fidanlık âmiri 
Kalem âmiri 
S. 1. Fidanlık fen memura 

- m~-
Derece Sayı 

2 

1 
2 
3 
4 

* 

8 
10 
10 
11 
1* 
13 
U 
14 
14 
15 

tyî 

2 

1 
- l 

2 
3 

4 m 
7 
9 

11 

6 
4 
5 
5 

20 

6 
3 
8 
3 

35 
15 
5 
4 

16 
67 
9 

171 

2 
4 
1 

7 

1 
1 
6 
1 
5 

Görevin çeşidi 

Sayman 
S. 2. Fidanlık fen memuru 
S. 2. Memur 
S. 1. Yol çavuşu 
Memur adayı 
S. 2. Yol çavuşu 
Şakirt 
S. 1. Bekçi 
Bahçıvan 
Uzman amele 
S. 2. Hademe 
S. 2. Bekçi 
Amele 

Toplam 

Bölüm : 24 

CerDairm 

Başkan 
Başkan yardımcısı 
Müfettiş 
Başmühendis 

» 
Başmüfettiş 
Şube müdürü 
S. 1. Müfettiş 
S. 1. Diplomalı mühendis 
S. 1. Müfettiş (kimyager) 
Şube müdür yardımcısı 
S. 2. Mühendis cer müfettişi 
S. 1. Elektrik işleri şefi 
S. 2. Cer müfettişi 
S. 2. Diplomalı mühendis 
S. 1. Merkez fen memuru 
Kâğıt ve dosya âmiri 
Kalem âmiri 
Denetçi 
Kalem şefi 
S. 2. Merkez fen memuru 
Başmakinist (Makine kontrolörü) 
S. 1. Ustabaşı 
S. 1. Ressam 
Masa şefi 
Sayman 
S. 1. Memur 
S. 2. Ressam 

Derece 

11 
12 
13 
14 
14 
15 
15 
16/1 
16/1 
16/1 
ıe/a 
im l«[/2 

3 
4 
4 
5 
6/1 
6/1 
6/1 
6/2 
6/2 
61/2 
7 
7 
7 
8 
8 
8 
8 
9 
9 

10 
10 
10 
10 
11 
11 
11 
12 
12 

Sayı 

1 
8 
4 

10 
2 

23 
1 
1 

24 
22 
t 
6 
8 

126 

-v , • 

1 
1 
3 
1 
1 
8 
1 
9 
4 
1 
2 
8 
1 

11 
10 
9 
1 
6 
3 
7 
4 

22 
3 
4 

16 
2 

23 
1 

cas*n*:20) 



Görevin geçidi 
- ı o * -

Derece Sayı j Görevin çeşidi Derece Sayı 

S. 2. Memur 
Memur adayı 
Şakirt 

13 
14 
15 

Toplam 

Toplam 

Bölüm : 19 ve 38 

ÂUlyeler 

Müfettiş 
S. 1 Atelye müdürü 
Başmühendis 
S. 1 Atelye müdür yardımcısı 
S. 2 » müdürü 
Fabrika kısım âmiri 
S. 1 Diplomalı mühendis 
S. 1 Yol müfettişi 
Atelye işletme mühendisi 
S. 1 Elektrik işleri şefi 
Mühendis şube şefi 
S. 2 Diplomalı mühendis 

4 
5 
5 
6/1 
6/2 
6/2 
6/2 
6/2 
7 
7 
7 
8 

18 
60 
17 

2S8 

Bölüm: 24 

Atelyd&r dairesi 

S. 1. îşletme müdürü (Başkan) 
Başkan yardımcım 
Başmühendis 
S. 1. Diplomalı mühendis 
Şube müdür yardımcısı 
S. 2. Müfettiş 
S. 2. Diplomalı mühendis 
S. 1. Merkez fen memuru 
Kalem âmiri 

» Şefi 
S. 2. Merkez fen memuru 
Masa şefi 
S. 1. Ressam 
S. 1 Memur 
S. 2 Ressam 
S. 2 Memur 
Memur adayı 
Şakirt 

8 
4 
6/1 
6/2 
7 
8 
8 
8 
9 

10 
10 
11 
11 
12 
12 
13 
14 
15 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
2 
3 
3 
1 
9 
4 
4 
1 

41 

19 

S. 1 Merkez fen memuru 
S. 1 Atelye şube âmiri 
Kâğıt ve dosya âmiri 
S. 2 Atelye şube âmiri 
S. 1 Kimyager 
Kalem âmiri 
Kalem şefi 
S. 2 Merkez fen memuru 
S. 1 Ustabaşı 
S. 1 Ressam 
Masa şefi 
Sayman 
Şefmontör 
S. 1 Kışını şefi 
S. 2 Ustabaşı 
Montör 
S. 1 Memur 
Başpuvantör 
S. 1 Sürveyan 
S. 2 Makinist 
S. 2 Kısım şefi 
S. 2 Ressam 
S. 1 Sabit makinist 
Başrevizör 
S. 2 Memur 
Mezun ateşçi 
Etüv makinisti 
Puvantör 
Memur adayı 
S. 2 Şoför (Motopompçu) 
Loko ateşçisi 
S. 2 Yol çavuşu 
Manevracı 
Aşçıbaşı 
Mağazaca 
Telefoncu 
Şakirt 
Sabit Makine Ateşçisi 
S. 1 Bekçi 
S. 1 Hademe 
Amele çavuşu 
Uzman amele 
S. 2 Bekçi 

•S. 2 Hademe 
Amel*) 

8 
8 
8 
9 
9 
9 
10 
10 
10 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
13 
13 
14 
14 
14 
14 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
16/1 
16/1 
16/1 
16/1 
16/1 
16/2 
16/2 
16/2 

Toplam 

10 
15 
3 
28 
1 
9 
7 
17 
24 
1 
11 
7 
89 
2 
7 
8 
30 
1 
1 
3 
1 
9 
1 
1 
57 
2 
1 
IX 
48 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
33 
5 
28 
15 
2 
65 
34 
7 

1272 

1919 
( a Sayısı - 20} 
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Atelyeler 

İşçiler : 

S. 1 Usta 
S. 2 » 
S. 1 İşçi 
S. 2 » 
İşçi yardımcısı 
Dördüncü Sene Çırağı 
Üçüncü » » 
İkinci » » 
Birinci » ••» 

Toplam 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 • 
8 
9 

510 
702 

1270 
1553 
844 
21 
60 
53 
84 

5097 

Bölüm : 29 

Trafik 

Başkan 
Başkan Yardımcısı 

» t» 
Hareket Başmüfettişi 
Şube Müdürü 
S, 1. Hareket Müfettişi 
Şube Müdür Yardımcısı 
S. 2. Hareket Müfettişi 
S. 1. Gar Şefi 
S. 2. » » 
Kalem Âmiri 
S. 1. İstasyon Şefi 
•Kalem Şefi 
Müfettiş Yardımcısı 
S. 2. İstasyon Şefi 
Masa Şefi 
S. 1. Tren Muayene Memuru 
Sayman 
S. 1. Ressam 
S. 3. İstasyon Şefi 
S. 1. Memur 
S. 2. Tren Muayene Memuru 
S. 1. Ambar Saymanı 

. Hareket Memuru 
Baş Yardımcı 
Yardımcı 
Memur Adayı 
Şakirt 

Toplam 

3 
4 
5 
6/1 
6/1 
6/2 
7 
8 ' 
8 
9 
9 

10 
10 
10 
11 
11 
11 
11 
11 
12 
12 
12 
12 
13 
13 
14 
14 
15 

1 
2 
1 

17 
1 

11 
4 

' 51 
10 
10 
3 

26 
7 
2 

16 
4 

19 
2 
1 

20 
17 
32 
3 

11 
9 

30 
2 

13 

325 

Görevin çeşidi Derece Sayı 

Bölüm,: 33 

Trafik 

Gar., istasyon, ambar ve geçitler: 

S. 1. Hareket müfettişi 
S. 2. » » 
S. 1. Gar şefi 
S. 2. » » 
Ambar müdürü 
S. 1. İstasyon şefi 
S. 1. Ambar şefi 
S. 2. İstasyon şefi 
S. 2. Ambar şefi 
S. 3. İstasyon şefi 
S. 1. Ambar saymam 
Hareket memuru 
Başyardımcı 
S. 2. Ambar saymanı 
Yardımcı 
Memur adayı 
Şakirt 
S. 1. Lambacı 
S- 2. » 
Amele çavuşu 
S. 1. Bekçi 
S. 1. Makasçı 
S. 2. Bekçi 
S. 2. Makasçı 
Amele 
Geçit bekçisi 

6/2 
8 
8 
9 
9 

10 
10 
11 
11 
12 
12 
13 
13 
13 
14 
14 
15 
15 
16/1 
16/1 
16/1 
16/1 

, 16/2 
16/2 
16/2 
16/2 

Toplam 

3 
4 

14 
64 
1 

185 
14 

170 
57 

438 
77 

812 
59 
60 

224 
546 
169 
14 
7 
1 

78 
204 
142 
695 
11 

250 

4299 
l 

Bölüm: 36-Madde:—5 

Büet Basımevi 

S. 2. Atelye müdürü 6/2 1 
I İnceleyici 10 1 
| Memur adayı 14 1 
I Şakirt 15 1 

Toplam 4 

( S. Sayısı : 20) 
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Görevin çeşidi 

S. 2. Usta 
S. 1. İşçi 
S. 2. » 

Başyardımcı 
Yardımcı 
Hamalbaşı 
Hamal 

S. 1. Makinist 
S. 2. Makinist 
Mezun Ateşçi 
Loko, Ateşçisi 

Başrevizör 
S. 1. Revizör 
S. 2. Revizör 
Pompaeı 

R. 1. Şef tren 

Bilet Bastmevi 

İşçiler 

Toplam 

BöliSm: 37 

Trafik 

Yükleme boşaltma 

Toplam 

Bölüm : 38 

Tren Lokomotifleri 

Toplam 

Bölüm : 41 

Sular 

-

Toplam 

Bölüm : 42 

Trenler 

Derece sayı 

2 
•> 
î 

13 
14 
16/1 
16/2 

11 
12 
13 
15 

12 
13 , 
14 
15 

12 

2 
4 
3 

0 

39 
124 

12 
122 

297 

106 
380 
386 
801 

1673 

• > 
- ! 

1 j 

o i 
° ! 

158 ! 
i 

| 170 | 
i 
1 
i 

| 

! 

108 i 

S. Sav 

Görevin çeşidi 

Başrevizör 
S. 1. Revizör 
S. 2. Şeftren 
Bagaj Kondoktörü 
S. 2. Revizör 
Revizör yardımcısı 
KondoktÖr 

• 

Gardfren 
Gardvagon 
Amelo 

Bölüm 

Toplam 

: 46 

Manevra 

S. 1. Makinist 
S. 2. » 
Mezun ateşçi 
Loko. Ateşçisi 
Başmanevraeı 
Manevraeı 
S. 1. Makasçı 
S. 2. » 

Bölüm 

' 

Toplam 

: 50 

Depolar 

S. 1. Müfettiş (Depo müdürü) 
S. 2. » » ' t 
Mühendis depo şefi 
S. 1. Depo şefi 
S. 2. Atelye şube âmiri 
Kalem şefi 
S. 2. Depo şefi 
S. 1. Ustabaşı 
Masa şefi 
Sayman 
Şefmontör 
S. 1. Makinist (Depo şefi) 
S. 2. Ustabaşı 
S. 1. Memur 
Montör 
S. 1. Sabit makinist 
S. 1. Nezaret makinisti 

ısı : 20 ) 

>> 

Derece 

12 
13 
13 
14 
14 
15 
15 
16/1 
16/1 
16/2 

11 
12 
13 
14 
14 
15 
16/1 
16/2 

6/2 
8 
8 
9 
9 

10 
10 
10 
11 
11 
11 
11 

u 
12 
12 
12 
12 

Sayı 

22 
52 

317 
282 
1.33 
115 
654 
972 
440 
95 

3190 

20 
20 
60 

170 
78 

241 
447 
157 

1193 

*> 
4 
6 

20 
3 
4 

45 
10 
1 
2 

31 
13 
3 

18 
3 
>> <> 

t? 
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Görevin çeşidi 

S. 2. Makinist (Depo şali) 
S. 2. Memur 
Mezun ateşçi (Depo şefi) 
S. 2 Nezaret makinisti 
Puvantör 
Memur adayı 
Mağazaeı 
Şakirt 
Sabit makine ateşçisi 
Lavajcı 
Amele çavuşu 
Uzman amele, 
S. 1. Bekçi 
S. 2. » 
Amele 

Derece Sayı Görevin çeşidi 

Toplam 

Bölüm : 50 

Depolar 

İşçiler 

S. 1. Usta 
S. 2. » 
S. 1. İşçi 
S. 2. » 
İşçi yardımcısı 
Dördüncü sene çırağı 
Üçüncü sene çırağı 
İkinci sene çırağı 
Birinci sene çırağı 

Toplam 

Bölüm : 56 

limanlar 

Başmüfettiş 
S. 1. Müfettiş 
S. 2. Müfettiş 
Kâğıt ve dosya 
Kalem âmiri 
Kalem şefi 
Masa şefi 
Sayman 

amiri 

12 
13 
13 
13 
14 
14. 
15 
15 
16/1 
16/1 
16/1 
16/1 
16/1 
16/2 
16/2 

m 
ti/2 
8 
H 
i) 

10 
11 
11 

33 
1 

17 
3 

13 
U 
2 

166 
44 
23 

217 
59 
50 

277 

1138 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

126 
238 
479 
519 
284 
21 
23 
16 
1 

1707 

& 1. Memur 
£ 2. » 
Memur adayı 
Telefoncu 
Şakirt 
S. 1. Hademe 
S. 2. » 

S. 1. Kaptan 
Ambar müdürü 
S. 1. Ambar şefi 
Deniz başpuvantörü 
Vesait şefi 
S. 2. Ambar şefi 
Deniz başmemuru 
Başpuvaııtör 
Deniz puvautörü 
•S. 1. Römorkör kaptanı 
S. 1. Römorkör Makinisti 
S. 1. Ambar saymanı 
.S. 2. Ambar » 
Başyardımcı 
S. 2. Römorkör makinisti 
S. 2. » kaptanı 
S. 1. Şoför 
Yardımcı 
Puvantör 
S. 2. Telefon Tesisat Memuru 
S. 3. Römorkör Kaptanı 
S. 2, »Şoför 
S. 3. Römorkör Makinisti 
Lostromo 
Mavna Kaptanı 
Mağazaeı. 

I Römorkör Ateşçisi 
Tayfa 
Sabit Makine Ateşçisi 
S. 1. Bekçi 
Hamalbaşı. 
S. 2. Bekçi 

Derece 

12 
13 
14 
15 
15 
16/1 
16/2 

Toplam 

Bölüm : 60 - Madde : 1 

Limanlar 

s 
9 

10 
10 
10 
11 
11 
12 
12 
12 
12 
12 
13 
13 
13 
13 
13 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
15 
15 
15 
16/1 
16/1 
16/1 
16/1 
16/'1 
16/2 

Toplam 

( S. Sayısı : 20 ) 
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Bolüm : 60 - Madde : 2. 

Liman Atelyeleri 

S. 1. Atelye Şube Amiri 
S. 2. Atelye Şube Âmiri 
Kalem Şefi 
S. 1. Ustabaşı 
Masa Şefi 
Sayman 
ŞefmontÖr 
Montör 
Memur adayı 
Amele Çavuşu 
Uzman amele 
S. 1. .Bekçi 
S. 2. Hademe 

8 
9 

10 
10 
11 
11 
11 
12 
14 
16/1 
16/1 
16/1 
16/2 

Toplam 

Bölüm : 60 - Madde : 2 

işçiler 

S. 1 Usta 
S. 2 » 
S. 1 işçi 
S. 2 -» 
İşçi yardımcısı 

Toplanı 

Bölüm ; 62 

Trabzon - İran Transit İşletmesi 

İşletme Müdürlüğü 
S. 1 Memur 
S. 2 » 
S. 1 Hademe 

Saymanlık 

12 
13 
16/1 

Toplam 

Masa şefi 
S. 1 Memur 
S. 2 Veznedar 
S. 2 Memur 

1 
1 
4 
1 
1 

23 
1 
o 

43 

27 
25 
49 
32 

139 

Görevin Çeşidi Derece 

S. 2 Hademe 

Hareket; 

16/2 

Toplam 

S. 2 Tren muayene memuru 12 

Toplam 

Hekimlik : 

S. 1 Tabip 
S. 2 Hademe 

6/2 
16/2 

Toplam 

Bölüm : 66 • Madde : 1 

S. 1 istasyon şefi 
S. 3 » » 
Hareket memuru 
S. 1 Şoför 
S. 2 Şoför 
S. 1 Bekçi 
S. .2 » 
Hamal 

İÜ 
12 
13 
13 
14 
16/1 
16/2 
16/2 

Toplam 

Bölüm ; 66 - Madde ; 2 

S, 2 Müfettiş (Depo müdürü! 8 
S! 1 Şel'reyyoıı 10 
S. 1 Nezaret makinisti 12 
S. 2 Memur 13 
Memur aday? 14 
Uzman amele 16/1 
S. 1 Bekçi 16/1 
Amele 16/2 
S. 2 Hademe 16/2 
S, 2 Bekeî 16/2 

Toplam 

11 
12 
12 
13 

(S , 

1 [ 

1 : 
1 f 
ı |: s. 

Sayısı ; 

1. Usta 

20) 

Bölüm 66 Madde 

tşçüer 

2 



m 
Görevin çeşidi Derece Sayı 

S. 2. » 
S. 1. İşçi 
S. 2. » 
İşçi Yardımcısı 

Toplam 

Cari hesaplardan ücret alanlar 

Toplam 

Çeltek Cari Hesabından Ücret Alanlar 

Çeltek İşletmesi : 

Müfettiş (İşletme Âmiri 
B. 1. Diplomalı Mühendis 
S. 2. Merkez Fen Memuru 
Kalem Şefi 
S. 1. Sürveyan 
S. 1. Memur 
Başpuvantör 
S. 2. Memur 
Puvantör 
Memur adayı 
S. 2. Yol çavuşu 
Şakirt 
Yol çavuşu yardımcısı 
S. 1. Hademe 

o 
6/2 
10 
10 
12 
12 
12 
13 
14 
14 
15 
15 
16/1 
16/1 

Toplam 

Çeltek İşletmesi 

îşiçler : 
S. 2 Üste 
S. 1 îşçi 
S. 2 > 

7 
13 
4 
4 

32 

Mahrukat Cari Hesabından Ücret Alanlar 
Kömür Teslimalma Şefliği : , 
Başmüfettiş 6/1 
Şube Müdür Yardımcısı 7 
Kömür Teslimalma Şefi 8 
S. 1. Memur 12 
S. 2. » - 13 
Memur Adayı 14 
Şakirt 15 

i 
1 
1 
2 
1 
5 
\* 

14 

1 
1 
1 

1 
2 
1 
1 
2 
l 
1 
4 
1 
1 

19 

Görevin çeşidi Derece Sayı 

Santraller cari hesabından ücret alanlar 

Elektrik santralleri : 

Başmüfettiş 
S. 1 Elektrik işleri şefi 
S. 2. Cer Müfettişi 
S. 2 Elektrik işleri şefi 
Kalem şefi 
S. 1. Ustabaşı 
Şefmontör 
Sayman 
S. 1 Memur 
Başrevizör 
S. 1 Revizör 
Memur adayı 
S. 2 Revizör 
Mağazacı 
Revizör yardımcısı 
Aemele çavuşu 
Uzman amele 
Amele 

Toplam 

6/1 
7 
8 
8 

İÜ 
10 
11 
11 
12 
12 
13 
14 
14 
15 
15 
16/1 
16/1 
16/2 

1 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
2 
4 
3 
3 
1 
1 
1 
2 

15 

Santraller cari hesabından ücret alan 

İşçiler r 

S. 
s. 
s. 
s. 

1 Usta 
2, » 
ı hv 
2 » 

îşçi yardımcısı 

Toplam 

45 

1 
2 
3 
4 
5 

21 
25 
39 
29 
17 

131 

Toplam 13 

Malzeme kâr ve zarar hesabından ücret alanlar 

Haydarpaşa Satınalma Komisyonu -. 4 

Müfettiş 
Sipariş şefi 
Kâğıt ve dosya âmiri 
Kalem âmiri 
Sayman 
S. 1 Memur 
S, 2 * • 

4 
7 
S 

9 
11 
12 
13 

1 
3 
1 
1 
3 
6 
1 

{ S; Sayısr : 20) 
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Görevin çeşidi Derece Sayı 

Şakirt 

Toplam 

Malzeme Laboratuvar Müdürlüğü 

Müfettiş (Müdür) 
S. 1. Kimyager 
S. 2. .» 
Sayman 
S. 2. Memur 
Laboratuvar kalfası 
S. 1. Hademe 

Toplam 

Malzeme Tesîimalma ve Yollama : 

Şube müdürü 
Tesîimalma şefi 
S. 2. Müfettiş 
Kalem âmiri 
Sipariş memuru 
İnceleyici 
Sayman 
S. 1. Memur 
S. 2. > 
Memur adayı 
Şakirt 
Uzman amele 
S. 1. Bekçi 
S. 1. Hademe 

Toplam 

Mağazalar: 

S. 1. Mağaza şefi 
S. 2. Müfettiş 
S. 2. Mağaza şefi 
Kalem âmiri 
Sipariş memuru 
Kalem şefi 
İnceleyici 
S. 1. Şefreyyon 
Sayman 
S. 1. Memur 
S- 2. •» 
S. 1. Şoför 

15 

4 
9 

10 
11 
13 
13 
16/1 

6/2 
8 
9 " 
9 
9 

10 
10 
10 
11 
12 
13 
13 

17 

1 
3 
2 
1 
2 
1 
1 

11 

Görevin çeşidi 

6/1 
7 
8 
9 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16/1 
16/1 
16/1 

1 
2 
1 
1 
4 
2 
13 
4 
9 
1 
l 
6 
4 
2 

51 

6 
l 
3 
8 
4 
3 

11 
22 
34 
30 
70 
3 

Memur adayı 
S. 2. Şoför 
Şakirt 
Mağazaes 
Uzman amele 
Amele çavuşu 
S. 1. Hademe 
S. 1. Bekçi 
S. 2. Hademe 
S. 2. Bekçi 
Amele 

Derece 

14 
14 
15 
15 
16/1 
16/1 
16/1 
16/1 
16/2 
16/2 
16/2 

Sayı 

13 
4 
o 
32 
73 
9 
9 
23 
4 
14 
42 

Toplam 

Dikimevi cari hesabından ücret alanlat 

Dikimevi: 

Şube müdürü 
Şube müdür yardımcısı 
Kalem âmiri 
Sipariş memuru 
S. 1. Şefreyyon 
Sayman 
S. 1. Memur 
S. 2. Memur 
Memur adayı 
Mağazacı 
S. 1. Bekçi 
S. 1. Hademe 

Toplam 

Dikimevi cari hesabından ücret alan 

ûler: 

S. 2. Usta 
S. 1. İşçi 
S. 2. ,» 
İşçi yardımcısı 

Toplam 

Basımevi cari hesabından ücret alanlar 

İzmir Basımevi: 

Şube müdür yardımcısı 
S. 1. Atelye şube âmiri 
Sipariş memuru 

120 

6/1 
7 
9 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16/1. 
16/1 

1 
l 
1 
1 
1 
'"} 

5 
•.» 
1 
2 
2 

2 
3 
4 
5 

7 
18 
25 
13 

63 

7 
8 
9 

1 
1 
1 

' S Sayıaı - 20) 
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Kalem âmiri 
İnceleyici 
S. 1. Ustabaşı 
S. 2. Ambar şefi 
Şefmontör 
S. 1. Memur 
S. 2. ;» 
S. 1. Şoför 
Memur adayı 
S. 1; Hademe 
S. 1. Bekçi 
S. 2. Bekçi 
S. 2. Hademe 
Amele 

9 
10 
10 
11 
11 
12 
13 
13 
14 
16/1 
16/1 
16/2 
16/2 
16/2 

1 | 
2 j 
2 ' 
1 
2 
2 
5 
1 
4 
1 
2 
1 
1 
r-

Toplam 33 

Basımevi Cari hesabından Ücret Alan 

İşçiler : 

S. 1. Usta 
S. 2. » 
S. 1. İşçi 
S. 2. » 
İşçi yardımcısı 
Dördüncü sene çırağı 
Üçüncü » » 
İkinci » » 
Birinci » » 

Toplam 

1 
2 
«.» 
4 
5 
6 
I 

8 
9 

10 
22 
20 
23 
23 

4 
16 
8 
ı-r 
i 

133 

i . — Bütçenin 1 nci Genel Müdürlük giderleri grubundakiler hariç olmak üzere diğer gruplara 
dâhil amele ve hamallarla 3173 sayılı Kanuna ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı bulunan hizmetliler kad
rolarını gerekli hallerde % 5 e kadar artırmaya Genel Müdürlük yetkilidir. 

2. — Aynı grup dâhilinde bulunan kadrolarda çalışan memur ve hizmetlileri gerektikçe, kadrola
rı ile birlikte kendi grupları arasında nakle Genel Müdürlük yetkilidir. 

3. — Leninakan ve Meydanıekbez'de Türk toprağı dışındaki Demiryolu kısımlarında vazife gö
ren, yol, cer ve hareket memur \ve hizmetlilerinin ücretlerine ek olarak öteberi tertibinden verilecek 
ödeneklerin miktarı Genel Müdürlükçe tâyin olunur. 

Görevin Çeşidi Sayı Lira 

Ek Görev Tazminatı 

Hastahaneler Baştabip Ücretleri 

Ankara Hastahanesi Baştabibi 1 250 
Eskişehir Hastahanesi Baştabibi 1 250 

S. Sayısı ••:• 20 ) 
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D - CETVELÎ 

Güirlenn dayandığı kanun, karar m TüzükUr 

Tarihi No, Oıeti 

17. 4 
4. 2 

24. b 

8. % 

6. 4 

aı. e 

,1338 
. 1340 

.1340 

,1341 

,1341 

1926 

222 
406 

506 

551 

601 

J04 

Kanon 17. 4 ,1338 222 Cezaların beş misline iblâğ edilmesine dair. 
» 4 . 2 . 1 3 4 0 406 Telgraf ve Telefon Kanununun Telefon ve telgraf 

müvezzilerinin vazife esnasında Demiryollarında?: 
parasız istifade edeceklerine dair 15 nei maddesi 
Bağdat hattının Konyadan başlıya» kişininim işle
tilmesi hakkındaki 5 ucî maddesi, 
Askeri malûllerin terfihi hakkındaki kanunun -
nei maddesi, 
Şeker fabrikalarına balışolunan imtıyazat ve mun 
fiyat hakkındaki kanunun 7 nei maddesi, 
Islâhı Hayvanat Kanununun 30 ncu maddesi (ser
gilere ve yarışlara getirilen ve götürülen ve dami2 
lık için eelbolunan hayvanat ıslâh ve teksiri hay
vanat komisyonlarının ita eyliyecekleri vesika 
İarla Hükümete ait beni,, 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 nei maddeleriyle idari nakliyata dair 
23 ncü ve muvakkat dördüncü maddeleri 

» 18. 6 ,1927 1147 Şimendiferlerde işletme nizamnamesi mucibince 
nakli memnu olan mevaddı infilâkiyenîn naklin*; 
müsaade edilmiştir. 

» 80, 1 .1929 1483 Alelumum tarifeler hakkında İdare encümenini ir 
karar ittihaz edeceğine dair olan 6 ncı maddesi 

« İ< 6 .1929 1524 Samsun - Sahil hattmın işletilmesine dair olan 
kanunun 3 ncü maddesi. 

» 24. 4 ,1930 1593 Hıfzıssıhha Kanununun 2 nei fasıi 57 ve 75 nei 
maddeleri. (Kuduz musaplarının fakirlerinin te
davi yerlerine parasız nakli hakkında). 

* 31. 6 .1930 166? Cibayet olunan varidatın kuruştan az kesirlerinin 
kuruşa ibîağ edileceğine dair 2 nei maddesi 

» 31, 5 ,1930 1673 Beynelmilel yolcu ve eşya nakliyatı mukavelelerine 
(C. î. V. ve C. t M.) e iltihakımıza dair, 

» 30. 8 .1931 1791 Cenevre'de 27 Temmuz 1929 da imzalanan muka
velenin tasdikına dairdir (Mukavelenin 38 nei 
maddesi gereğince esirlere gönderilecek eşya parası 
taşını?. } 

> 80. 5 ,1931 1815 Mudanya Bursa Demiryolunun satın aJmuuıât. 
» 28 12 1935 2876 Sıcak ve soğuk maden'sularının istismara kanunu 

nun birine! maddesi. (Maden sularına ve şişelerine 
tenzilât.) 

» #1 ,6 ,1934 £488 tmâı - Kasaba ve Temdidi hatla mı m 4İ*ülaica»i.' 

(,S. Sayısı : 20) 



4.6.1934 

14 6 .1934 

22.12.1934 

12.6,1935 
8. 6 .1936 

8.6.1986 

2495 

2510 

2641 

2784 
8004 

8008 

- 1 1 3 — 
Çeşidi Tarihi No. özeti 
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Kanun 4 . 6 . 1 9 3 4 2495 Yunan Parlamento azasının parasız seyahatlarma 
dair. 
İskân Kanununun 5.1.1935 tarihli nizamnamesi
nin 42 nci maddesi. (Meccanen veya asgari tarife 
ile nakiller.) 
DemiryoUarla beynelmilel eşya ve yolcu nakliyatına 
dair mukavelenin tasdiki hakkında. 

* 12 .6 ,1935 2784 Aydın Demiryollarının isletilmesi. 
» 8 . 6 . 1 9 3 6 8004 Belediye ve hususi idarelerden idaremize devredi

len iskelelerin müstenidatı olan kanundur. (Mad
de 5). 
«Resmî iş ve işçi bulma teşkilâtının tavassutu ile 
iş bulmuş olan işçilerin çalışacakları yere gitmele
rinde bu teşkilât tarafından verilen vesikalar Üze
rine Devlet vesaiti nakliye ücretlerinden % 50 
tenzilât yapılır» şeklinde olan 71 nci maddesi. 

1 .8 .1987 8108 Posta Kanununun 53 ncü 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* 
dünaek üzere sevkedileeeklerin 1/3 ücretle nakle-
dilemeklerine dair.) 

» 28 .4 .1987 3159 Şark Demiryollarının işletilmesine dair. 
» 5 .6 .1037 8168 Trabzon - İran transit yolunda otobüs ve kamyon 

işletilmesi hakkında. 
Türkiye Cumhuriyetiyle İran Devleti Şehinşahisi 
arasında imza edilmiş olan transit anlaşmasının 
tasdiki hakkında. 
İşletme 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.) 

15.12.1987 8282 Büyük Millet Meclisi âzalarının parasız seyahatle
rine dair. 

17.12.1987 8284 Bazı maden hurdalarının dışarı çıkarılmasının ya
sak edilmesi ve satınalınması kanununun 6 net 
maddesi. (D. Demiryolları idaresince» Askerî fab
rikalar idaresinin naklettireceği hurdaların her to
nundan kilometre başına bir kuruşu geçmemek üze
re ücret aîrnır.) 

10. 6 .1888 8487 Tütün ve Tütün İnhisarı 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 alınaca-
cağına dair). 

(6 . Sayısı*: 20) 

8, 8 

28. 4 
5. 5 

7.8 

14. 6 

.1987 

.1987 

.1037 

.1937 

.1987 

»16 

3150 
8168 

3217 

8250 



Çeşidi Tarihi 
114 

No. Özeti 

Kanun 

* • • • • ' 

28. 6 .1938 

29. 6 .1938 

9. 1 .1939 

3522 

3630 

3554 

22. 6 .1938 3473 Mahrukat kanununun 5 nci maddesi. (Vekiller He
yeti karariyle % 50 ye kadar tenzilât yapılacağına 
dair.) 

24. 6 .1938 3487 Nafıa Bakanlığı inşaat dairesi tarafından nakletti
rilecek demiryol inşaat malzemesinin ücretlerine 
ve buna müteferri muamelâta dair olan birine! 
maddesi. 
Karabük demir ve çelik fabrikalan kanununun 
birinci maddesi. 
Beden terbiyesi kanununun 23 ncü maddesi. 
(Sporculara % 50 tenzilât yapılacağına dair.) 
Kırşehir ve Yozgat vilayetleriyle Keskin kazasın* 
daki yer sarsıntısı dolayısiyle yapılacak inşaat ve 
tamirat için Kızılay tarafından sevkedilecek in
şaat malzemesinden nakil ücıeti alınmayacağına 
dair,. 
Samsun îimanmın> idaremize devrinde istinat edi
len kanun, 
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 takip edilmiyeceğine dair. 
Ilıca - Palamutluk hattının işletilmesi hakkında 
iskenderun limanının işletilmesi hakkında. 
Mersin limanının işletilmesi hakkında. 
Değer konmuş nakliyatta beyan edilen kıymetin on 
binde birinin prim olarak alınacağına dair. 
Taşkın sulara ve su baskınlarına karşı korunma 
kanununun 13 üncü maddesi. (Sevkedileceklerin 
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 tasnifim değiştirmeğe, kullanılmayan 
bilet bedellerinin iadesine ve demiryolun inzibat 
ve muhafazası ile ilgili olanlara idare binalarından 
yer vermeğe salâhiyet verilmektedir. 

24.5.1948 5210 Köy okulları ile öğretmen, sağlık memuru ve ebe 
evlerinin ve köy enstitülerinin inşaatına ait ka
nunun 9 ncu maddesi. 

28.6.1948 5228 Bina yapımının teşviki Kanununun 9 ncu maddesi. 

7 

9. 

21, 

4. 

22. 
14. 
14. 
25. 

14 

31. 

. 6 

10 

4 

7 

9 
8 
8 
12 

1 

5 

1939 

. 1939 

1941 

. 1941 

. 1941 

.1942 

.1942 
,1942 

1948 

,1944 

3633 

3729 

4004 

4090 

4128 
4301 
4303 
4341 

4373 

4572 
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- 1 1 * 
Çeşidi Tarihr. No. Özeti 

Nizamname 
» 
» 

Karar 

Karar •>. 

». 

> 

> 

» 

18. 5 ."İ872 
30. 5vl283 
20 .12.1934 
4 , 6 . 1 9 4 1 

22 . 6 .1943 

6 .1 .1944 

29fri , 1944 

8. 6 .1944 

17 . 6.1948 

İşletme Nizamnamesi. > , 
Demiryollar Zabıta Nizamnamesi. 
Trabzon - İran transit yolu işletme nizamnamesi. 

2/15910 Hava Kurumunun havacılık dairesi mensuplarının, 
4004 sayılı kanundaki ücretlerle taşınmaları 
hakkında. 

2/20162 Esas tarife emsalinin hamallık İslerinde 20 re na
kil ücretleriyle diğer masraflarda 10 a çıkarıldı» 
ğma dair. 

233 Samsun Limanındaki hususi idare ve belediyeye 'Üt' 
iskelelerin Devlet Demiryollarına devri hakkındaki 
K/497 sayılı kararın yürürlüğe konulması. (232 
sayılı karar ile ilgilidir.) 

353 Samsun tiîmânmm"Devlet Demiryollarına devri' 
_ hakkındaki K/503 sayılı kararm yürürlüğe konul

ması hakkında. 
3/1003^1483. «sayılı kanunun 8 nci maddesine göre Devlet 

Demiryolları şebekesi üzerinde ücretsiz seyahat 
edecekler ve seyahat esasları. 

7I54Ö Emsale &$. 

Görevin çeşidi. 

E CETVELİ , 

•Ücret.; Sayı | ..Görevin çeşidi Ücret Sayı 

Bölüm : 1 — Madde : 8 

Genel Müdürlük 

Holarit makinaları uzmanı 
Yabancı dil doktilosu 
Daktilo 
Dağıtıcı 

Î50 
450 
200 
120 

Toplam 

Maliye ve Saymanlık tşleri Dairesi 

Daktilo şefi 
Daktilo 
Dağıtıcı 

250 
200 
120 

Toplam 

Dakjjlo. 

Aşçıbaşı 
Aşçı 

! Berber 
! Marangoz 

1 I Elektrikçi 
4 ı Aşçı 
1 i Terzi 
* j Ütticü 
6 i Çamaşırcı 

Malzeme Dairesi 

Kurslar 

Toplam 

Sağlık * HasiahaneU-

200 

170 
110 

200 
200 
200 
175 
150 
150 
150 

% 
2 
Z 
8 
2 
4 
8 
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Görevin çeşidi 

Boyacı 

Topteı» 

Okuttat 
Aşçıbaşı 

Terzi 
Kunduracı 

Toplam 

116 
Ücret Sayı 

150 2 

200 
175 
150 
150 

5 
3 
3 
1 

12 

Görevin çeşidi Ücret Bayı 

Mağazalar (Muhtelif) 
Marangoz; 200 

Dikimevi (Muhtelif) 
Makastar Tersi 300 

Toplam 

Mpfaeme Lab&ratuvar Müdürlüğü (MuhteUf) 
Ltt%wttıt tth 1 Dalgıç 

Bölüm : 56 

200 

& * 01TVEI4 

Kanun N. 

2847 Devlet Demiryolları ve Limanlan İşletme Umum Müdürlüğü memur ve müstahdemlerinin 
ücretlerine dair kanunun ecnebi mütehassıs istihdamı hakkındaki 4 ncü maddesi. 

4577 Devlet Demiryolları ve Limanları Îdarei Umumiyesinin teşkilât ve vezaifine dair olan 
1042 sayılı Kanunla bu kantmun ek ve tadillerinde değişiklik yapılması ve bu kanuna 
yeni bazı hükümler eklenmesine dair olan kanunun birinci maddesinde gösterilen hizmet
ler. 

5073 Devlet Dejairyoüarı ve Lmanları İşletme Oenel Müdürlüğü ihtiyaçları îçin gelecek yıllara 
geçici yüklenmelere girişilmesi hakkındaki 4515 sayılı Kamttmm birinci »asidesinin tadi
line dair olan kanunun birinci maddesinde gösterilen htanetler. 

»»•«4 
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S. Sayısı: 21 

1949 Yıiı 

Posta, Telgraf Ve Telefon G. 
M. Bütçesi 



Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel Müdürlüğü 1949 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/391) 

T. C. 
Başbakanlık 30. IX . 19 îö 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71 * 1162, 6 - 3331 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Katma bütçe ile idare edilen Posta, Telgraf ve Telefon Genel Müdürlüğünün Bakanlar Kuru
lunca 30 . TX . 1948 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan 1949 yılı Bütçe Kanunu 
tasarısının gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arzederinı. 

Başbakan yerine 
Deflet Bakamı ve Başbakan Yardımcısı 

F. A. Barutçu 

P. T. T. Genel Müdürlüğü 1949 yılıBütçe--Kuşan gerekçesi 

Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe Kanunu «üresi içinde hazır
lanarak Büyük Millet Meclisinin Yüksek tasvibine; arzedihniştir. 

Bu kanuna bağlı cetvellerin tetkikımda: . 

1. — 1949 yılı için teklif edilen gider tutan 62 Ü52 695 liradır. Bu miktar 1948 yılı gider büt
çesine göre 3 491 832 lira eksiktir. 

llakikatta, bütçenin aylık, ücret ve diğer yönetim giderlerinde sağlanan tasarruf 4 358 343 lira
dır. Bunun 866 511 lirası 'kanuni icap ve zaruretler dolayısiyle bazı tertiplere 'eklenmiş ve bu su
retle iki yıl bütçesi arasındaki fark 3 491 832 liraya inmiştir. 

Buna rağmen 1949 yılı geliri 45 552 695 lira tahmin edildiği için gider ve gelir bütçeleri ara
sında 16 500 000 lira bir fark hâsıl olmuş ve bu ('{irkin bono ihracı suretiyle 'kapatılması zaruretin
de kalınmıştır. 

Ancak, tesisat ve mubayaat taksitleri bölümüne tahsis edilmiş olan 18 558 750 lira ile: 

2 350 398 lirası hayır kurumlarına ait müraselatia asker mektuplarından alman ücretlerin 
2721 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi gereğince % 5' nispetinde ücrete tâbi tutulmasından hâsıl 
olan gelir noksanına (bu miktarın 1 980 000 lirası yaluız asker mektuplarına aittir.) 

600 000 lirası Telgraf ve Telefon Kanunu gereğince çeşitli teşekküllere konulmuş olan meccani 
telefon ücretlerinin husule getirdiği gelir noksanına. 

4 215 104 lirası 3560 sayılı Kanunla P. T. T. İdaresine tevdi edilen Adlî tebligat için her yıl 
ihtiyar edilen 5 995 700 lira gidere karşı elde edilen 1 780 596 lira gelirin hâsıl ettiği gider farkına 
ait olmaik üzere İdareye tahmil edilen 7 165 502 lira ki ceman 25 724 252 lira göz önüne alındığı tak-
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dirde gider ve gelir bütçeleri arasında açık görünmek şöyle dursun gelir lehine 9 224 252 lira bir 
farkın meydana geleceği görülür. 

Binaenaleyh, üzerine aldığı âmme hizmetlerini zamanın icaplarına uygun bir şekilde yürütmek 
vo mevcut tesislerini bu gayeyi temin edebilecek teknik cihazlarla takviye ve ıslah etmek mecburiyetin 
de bulunan P, T. T. idaresince ihtiyar edilen bu fedakârlığın gözden uzak bulundurulmaması ica-
beder. 

2 — 1949 yılı geliri 1948 yılma göre 3 491 832 lira eksiğiyle 45 552 695 lira tahmin edilmiştir. 
B cetveli gerekçesinde taf silen arz edildiği üzere bu eksikliklerde çeşitli ekonomik sebeplerin tesiri 
görülmekte ve bunun izalesi için gerekli tedbirlere tevessülden geri durulmamaktadır. 

3 — 1949 yılı bütçe kanununa, Genel muvazene kanununda olduğu gibi idareyi gelecek yıllara 
geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren kanunları gösterir (G) cetveli eklenmiş, ayrıca A ve B 
cetvellerindeki bölüm ve madde sıralarında genel muvazene kanununa bağlı cetvellere mütenazır 
olarak, değiştirmeler yapılmıştır. 

Bundan başka şimdiye kadar nakit fazlasiyle temin edilen havale sermayesi, Jdare gelirinden 
mühim bir kısmının tesis ve inşa işlerine tahsisinden dolayı tediye işlerini muntazaman kar^üamıya 
imkân vemediğinden idareye mühim bir gelir sağlıyan havale hareketlerinin aksamaması için serma
yenin Bankalardan birisinden kısa sürelerle alınacak ve 4 000 000 lirayı geçmiyecek avanslarla te
mini zaruri görülmüş ve bu maksatla 1948 yılı bütçe kanununun 8 nci maddesi madde numara!anlı
daki değişiklik dolayısiyle 9 ncu madde olarak tadilen ipka edilmiştir. 

Kanuna bağlı (R) formülünün bazı kısımlarında da gerekli değişiklikler yapılmıştır. 

Gider Bütçesi Gerekçesi 

B. : 1 - M. : 1 — Memurlar aylığı 

Bu tertip için 1948 yılı bütçesiyle alman ödenek 26 046 000 liradan ibaretti. Yıl içinde alman 
tasarruf tedbirleri cümlesinden olarak kapatılmıyan münhal 14 aded merkez 160 aded iller teşkilâtı 
kadrosuna dâhil ceman 174 memur kadrosunun (L) cetveline alınmasından ve 169 dağıtıcı ve ba
kıcı kadrosunun da 1949 yılında da (D) cetvelinden çıkarılmasından tahassül eden 700 200 lira fark 
bu tertipten düşülerek 1949 yılı için 25 345 800 lira teklif edilmiştir. 

M. : 2 — Acık aylığı 
Geçen yılın aynıdır. 

B. : 2 — Emekli Dul ve Yetim aylıkları 
Geçen yılın aynıdır. 

B. : 3 - M. .- 1. — Memurlar aylığı 
Bu tertip için 1948 yılı bütçesiyle 491 700 lira ödenek alınmıştı. Yıl içinde girişilen tasarruf ted

birlerinde bu sınıf memuriyetler arasında vukua gelen 4 münhalin 1949 yılı için (L) cetveline alın
masından 15 000 lira bir tasarruf sağlanmış ve bu itibarla 1949 yılı için bu miktar noksaniyı.e 
476 700 lira teklif edilmiştir. 

M. : 2 — Hizmetliler ücreti 
Bu tertip için 1948 yılı bütçesiyle 4 238 520 lira ödenek alınmıştır. Hükümetçe alman tasarruf 

tedbirlerine uyularak inhilâl eden hizmetlerin kapatılmaması ve bazı hizmetlerin (D) cetvelinden 
çıkanlması suretiyle 378 aded hizmetli ücreti olan 423 900 liranın tasarrufu sağlanmış ve bu 
sebeple 1949 yılı için 814 620 lira teklif edilmiştir. 
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M. : 3 — Geçici hizmetliler 
Bu tertip için geçen yıldan 23 1.15 lira eksiğiyle 291 375 lira teklif edilmiştir. Hükümetçe kara

rma uyularak bu bölümden % 25 nispetinde bir indirme yapılmış ve ancak sanatoryumun 1949 
yılında faaliyete geçirilebilmesini sağlamak üzere 23 hizmetli kadrosu bu tertibe .eklenmiştir. 

M. : 4 — Yabancı uzmanlar ve hizmetlilerle tercümanları ücretleri 
1948 yılı Bütçesinin 26 neı bölümünün 1 nci maddesini teşkil eden uzman ücretleri geçici 

hizmetlerden bulunması itibariyle ve Genel Muvazene Kanununa bağlı (A) işaretli cetvellerdeki 
emsali ödeneklerin yer aldığı bölümler göz önüne alınarak bir madde halinde bu bölüme eklen
miştir. 

Ancak geçen yıl 176 848 liradan ibaret bulunan bu ödeneğe posta, telgraf ve telefon işlerimi
zin daha verimli ve süratli bir şekilde yürütülmesini temin edecek tedbirler alınması maksadiyle 
Amerika'dan celbine lüzum görülen üç uzman ücreti olan 198 787 lira ilâve edilmiş ve toplamı 
375 635 liraya çıkarılmıştır. 

B. : 4 — 5027 sayılı Kanun gereğince verilecek temsil ödeneği 
1948 yılı gider bütçesinde birinci bölümün 4 neü maddesini teşkil eden bu Ödenek mahiyetine 

ve Genel Muvazene Kanununa bağlı. (A) cetvellerindeki emsali ödeneklerin tertibine göre bu 
bölüme alınmış ve geçen yılın aynı olarak ipka edilmiştir. 

B. : 5 — Geçici tazminat 
Memur kadrolarında yapılan tasarruf dolayısyle aylık tertibinde indirmeler yapılmış ise û»i 

4598 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi gereğince üst dereceye terfi edeeek memurların bu nispete 
göre yükselecek mesken tazminatının ödenmesini temin için bu tertip geçen yılın aynı olarak bı
rakılmıştır. 

B. : 6 — 4805 sayılı Kanun gereğince verilecek emekli keseneği karşılığı 
Merkez ve iller teşkilâtı kadrolarından (L) cetveline alman memuriyetlerle (D) cetvelinden 

çıkarılan dağıtıcı ve bakıcı kadroları için idarece ödenmesine mahal kalmıyan % 5 emeklilik kese
neği karşılığı olarak ge^en yıldan 34 910 lira eksik konulmuştur. 

B. : 7 — 1683 sayılı Kanunun 58 nci maddesi gereğince verilecek emekli ikramiyesi 
Bu tertip için 1948 yılı Bütçesine 40 000 lira ödenek konulmuştu. Doğum tarihleri itibariyle 

1949 yılı içinde emekliye ayrılacakların durumu da göz önüne alınarak 20 000 lira fazlasiyle 
60 000 lira teklif edilmiştir. 

B. : 8 — 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince ödenecek yabancı dil ikramiyesi 
3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince yabancı dil bilgileri imtihanla anlaşılan memurla

ra bu kanun gereğince verilmesi lâzımgelen mî.ikâfat karşılığı bu husustaki tüzüğün henüz ya
yınlanmamış olması dolâyısiyle geçen yıl bütçesine konulmamıştır. 

Ahiren bu tüzüğün yayınlanması ve tediye şeklinin tesbit edilmiş olması dolâyısiyle bugüne 
kadar imtihanda kazanmış ve 1949 yılı içinde kazanacak olanlara ödenmesi icbeden mükâfatlar 
için yeniden açılan bu bölüme 12 000 lira ödenek konulması lâzımgelmiştir. 

B. : 9 —• 4454 sayılı Kanunun 51 nci maddesi gereğince verilecek ücretler 
Bu tertip için 1948 yılı Bütçesiyle 500 000 lira ödenek alınmıştı. Kanuni tatil günleri aktif 

serviste çalışan memurlara haftanın diğer günlerinde tatil verilmek suretiyle bu tertipten 
100 000 liranın tasarrufu sağlanmış ve 1949 yılı için geçen yıldan bu miktar eksik konulmuştur. 

B. : 10 - M. : 1 — Çocuk zammı 
Bu tertip için 1948 yılı Bütçesiyle 2 200 000 lira ödenek alınmıştı. Yılın ilk altı ayı içinde 

yapılan tediyeler ve her yıl doğum yardımiyle muvazi olarak muntazaman devam ettiği görülen 
nispî artış göz önüne alınarak 1949 yılı için 117 000 lira fazlasiyle 2 317 000 lira teklif edilmiştir. 
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M. : 2 —Yakacak zammı ' * . '* ' ; ""' *" ; ' 
Geçen yılın aynıdır. 

M. : 3 — Doğum yardımı 
Bu tertip içinde 1948 yılı Bütçesiyle 200 000 lira ödenek konulmuştu. Bu ödenekte hor yıl gö

rülen. artış seyri göz önüne alınarak geçen yıldan 108 000 lira fazlasiyle 308 000 lira teklif edilmiş» 
tir. 

M. : 4 — ölüm yardımı 
O ecen yılın aynıdır. 

B. : 11 — Atlı dağıtıcılar hayvan yem bedeli karşılığı 
Hecen yılın aynıdır. 

B. : 12 - M. : 1 — Tahsildarlar keseneği 
Bu tertip için 1948 yılında 25 000 lira ödenek alınmıştı. İstanbul telefon tesisatının ıslah ve 

takviyesi neticesinde artacak abone adediyle tahsilat nispeti göz önüne alınarak 1949 yılı için 
5 000 lira fazlasiyle 30 000 lira teklif edilmiştir. 

M. : 2 —- Genel telefon merkezleri keseneği 
Bu tertip için de 1948 yılında 30 000 lira ödenek alınmıştı. Birinci maddedeki sebepler dola-

yısiyle genel merkez abonelerinin artışı göz önüne alınarak 1949 yılı için 5 000 lira ilâvesi lüzumlu 
görülmüştür. 

B. : 13 — Artırma ve eksiltme komisyonlarına iştirak edecek müntahap üyelerin huzur hakkı 
2490 sayılı Kanun gereğince kurulmakta olan artırma ve eksiltme komisyonlarına bu kanun 

gereğince iştirak edecek belediye üyelerinden bazılarının P. T. T. Merkezlerinden uzak mesafe
lerde oturmaları sebebiyle komisyonlara iştirak için ihtiyar etmekte oldukları zaruri masrafları
nın diğer dairelerde olduğu gibi idaremizce de ödenmesinin temini için yeniden ihdas edilen 
bu tertibe 500 lira ödenek konulmuştur. 

B. : 14 - M. : 1 — Merkez kırtasiyesi 
Bu tertip için 1948 yılından 5 000 lira eksiğiyle 10 000 lira Ödenek alınması uygu, ngör ölmüştür. 

M. : 2 — Merkez döşeme ve demirbaşı 
Bu tertip için geçen yıl alman ödenekten 10 000 lira eksiğiyle 15 000 liranın yeteceği anlaşal

ım ştır. 

M, : 3 --- Merkez aydınlatması 
O ecen yılın aynıdır. 

M. : 4 —. Merkez ısıtması 
Hecen yılın aynıdır. 

M. : 5 — Merkez öteberi giderleri 
1948 yılında bu tertipten 15 000 lira ödenek alınmıştı. Bu tertip içinde bulunan temsil Öde

neğine ait 5, 000 lira çıkarılarak ayrı bir bölümeahnmış ve ayrıca 5 000 lirada tasarruf edilmiş ol
duğundan 1949 yılı için bu tertibe 5 000 liralık ödenek konulmuştur. 

B. : 15 - M. : 1 - - tiler kırtasiyesi 
Hecen yıldan 50 000 lira eksiğiyle 100 000 lira teklif edilmiştir. . 

M. : 2 — iller döşeme ve demirbaşı 
Geçen yıldan 75 000 lira eksiğiyle 125 000 liranın yeteceği anlaşılmıştır. 

M. : 3 — îller aydınlatması 
Bu tertip için 1948 yılında alman ödenek 125 000 liradır. Bir kısım ti ve İlçelerde yeniden inşa 
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edilen binalarla bir kısım mahallerde yeniden açılacak olan merkez binalarının aydınlatma gider
lerini karşılayabilmek için 25 000 lira fazlasiyle 150 000 lira teklif edilmiştir. 

M. : 4 — îller ısıtması 
Bu tertip için de 1948 yılında 260 000 lira ödenek alınmıştı. 1949 yılı için 10 000 lira eksiğiyle 

250 000 liralık ödenek kâfi görülmüştür. 

M. : 5 — İller öteberi giderleri 
O ecen yıldan 110 000 lira eksiğiyle 140 000 lira teklif edilmiştir. 

B. : 16 — •• Basılı kâğıt ve defterler 
Bu tertibe geçen yıldan 125 000 lira eksik olarak 475 000 lira konulmuştur. 

B. : .17 — Haberleşme ücret ve giderleri 
Geçen yılın aynıdır. 

B. : 18 — Kira karşılığı 
Geçen yılın aynıdır. 

B. : 19 - M. : 1 — Sürekli görev yolluğu 
Geçen yıldan 25 000 lira eksiğiyle 75 000 lira konulmuştur. 

M. : 2 — Geçici görev yolluğu 
Bu tertip için 1948 yılında 225 000 lira ödenek alınmıştı. Memur ve ücretli kadrolarında yapılan 

tasarruf göz önüne alınarak 75 000 lira eksik teklif edilmiştir. 

M. : 3 — Müfettişler yolluğu 
1948 yılı için alman ödenek 200 000 lira idi. Yönetim giderlerinde tasarrufta, bulunulması yo

lunda Hükümetçe alınan karara uyularak, teftiş işlerini aksamaması da göz önünde bulundurulmak 
suretile 30 000 liranın tasarrufu sağlanmış ve 1949 yılı için 170 000 lira teklif edilmiştir. 

M. : 4 — Yabancı memleketler yolluğu 
Bu tertip için de 1948 yılı bütçesiyle alman 00 000 lira ödeneğe mukabil 1949 yılı için 28 000 lira 

oksiğiyle 32 000 lira teklif edilmiştir. 

M. : 5 — Yabancı Uzman ve hizmetlilerle tercümanlarının yolluk ve başka giderleri 
1948 yılı bütçesinde 26 neı bölümün 2 nci ma {idesini teşkil eden bu gider benzerliği dolayısiyle 

bu bölüme alınmış ve geçen yıldan 51 224 lira fazlasiyle 101 224 lira teklif edilmiştir. Bu fazlalık 
2 nci bölümün 4 ncü maddesinde açıklandığı gibi Amerika'dan celbine teşebbüs edilen üç uzmanın 
yolluk ve buna müteferri giderlerini karşılamak gayesine matuf bulunmaktadır. 

B, : 20 - 4598 sayılı kanun gereğince yapılacak tedavi giderleri 
Geçen yılın aynıdır. ' i 

B. : 21 - M. : 1 — Posta taşıma giderleri 
Geçen yılın aynıdır. . , 

M. : 2 — Taşıtlar işletme ve onarma giderleri 
Geçen yılın aynıdır. 

M. : 3 — Bendiye, hurç, çanta ve çuval satmalma ve onarma giderleri 
Geçen yıla göre 50 000 lira eksiğiyle 150 000 lira teklif edilmiştir. 

Al. : 4 — Gezici memur ve hamal primleri 
Gezici memur hamal primleri için gerekli Hmun lâyihası da 1949 yılı içinde hazırlanarak Yük

sek Meclise sunulacaktır. 
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M. : o —- Havale, taahhütlü ve kıymetli mektup ve paket tazminatı • 
Geçen yılın aynıdır. 

M. : ö — Posta pulu ve kartlariyle tarih damgaları giderleri 
Bu tertipten 1948 yılında 370 000 lira ödenek alınması 1949 yılında bastırılacak pullar göz önüne 

alınarak bu yıl için 125 000 liranın yeteceği anlaşılmıştır. ., 

M. : 7 — Cevaplı kupoaılar karşılığında veya vusulü ihbarlı telgraflar için yapıştırılan veya tel
lala kalan pullar karşılığı 

Geçen yılın aynıdır. 

M. : 8 — Deneme mektup ve koli giderleri 
Geçen yılın aynıdır. 

B. : 22 - M. : 1 — Beyiye keseneği 
Bu tertipten 1948 yılında î>5 000 lira Ödenek alınmıştı. Tevzi sahası geniş olan bazı şehir ve 

kasabalarda yeniden açılacak pusta >pulu satış şubeleriyle ahiren beyiye nispetleri artırılan bucak ve 
köylerdeki bayilerin ücretleri karşılığı olarak 15 000 lira fazlasiyie 50 000 lira konulmuştur. 

M. : 2 — Geri verilecek paralar 
Geçen yıldan 254 000 Ura eksiğiyle C0Ö 000 lira teklif edilmiştir. 

M. : 3 — Mahkeme harçları 
Geçen yılın aynıdır 

B. : 23 — Mahkeme giderleri • " ' ( ' . y .•"' 
Geçen yıldan 1 000 lira eksiğiyle 10 000 lira teklif edilmiştir. 

B. : 24 — P. T. T. Fabrikası her türlü giderleri 
Geçen yılın aynıdır. , 

B. : 25 - M. : 1 — Bakıcı ve dağıtıcı giyecekleri 
Bakıcı ve dağıtıcılarla hizmetlilere idarece 'verilmekte olan giyecekler için 1948 yılı Bütçesinin 

16 neı bölümüne 500 000 lira ödenek konulmuştu. Bu iki snnftan her birine harcanan elbise bedeli
nin tesbitini temin için bu yıl iki maddeye ayrılmış ve dağıtıcılarla bakıcılar için alınacak giye
cek eşyası için 450 000 liranın kâfi geleceği anlaşıl mıştiı*. 

M. : 2 — Hizmetliler giyecekleri 
Birinci madde -açıklandığı gibi yeniden ihdas od il (sn bu maddeye hizmetlilerin giyeceklerini te

min için 50 000 lira ödenek konulması uygun gö-rülmüştür. 

B. : 2G - M. : 1 — Telgraf, Telefon ve Telsiz mühendisi yetiştirilmek üzere yabancı memleketlere 
gönderilecek öğrenci giderleri 

Bu tertip için 1948 yılı Bütçesiyle alınan ödenek miktarı 200 152 liradır. '.1949 yılında yabancı 
memleketlerde okutturularak öğrenci adedine göre 50 152 lira eksiğiyle 150 000 lira teklif edil
miştir. 

M. : 2 — Teknik Üniversitede okutturulacak öğrenci giderleri 
Bu tertip için 1948 yılı Bütçesiyle 06 000 lira ödenek alınmıştır. Teknik Üniversitede İda

re hesabına okumakta olan öğrenci adedinin azalması dolayısiyle 1949 yılı için 20 000 liranın ye
teceği anlaşılmıştır. 

M. . o — Sanat ve Teknik enstitülerde ve okullarda okut t urulacık öğrenci giderleri 
Bu tertip için de 1948 yılı bütçesiyle 68 500 lira ödenek alınmıştı. Sanat ve Teknik enstitü ve 

okullarında İdare hesabına okutturulmakta olan öğrenci mevcudunun azalması dolayısiyle 1949 
yılı için 18 500 lira eksiğiyle 50 000 lira teklif edilmişti* 
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M.: 4 — Ticaret okullarında okutturulacak öğrenci giderleri 
Bu tertip için 1948 yılında 30 000 lira ödenek almmışsada tdare hesabına okutturulmak!» olan 

öğrencilerin çoğu tahsilini ikmâl etmiş ve geri kalanlar için 1949 yılında 7 500 lira ödeneğin ye
teceği anlaşılmıştır. 

B, : 27 — Sağlık ecsa, gereç ve tedavi giderleri " ^ I * | | > . : | H 
#eçen yılın aynıdır. . . . j f U V•'. İ 

B. : 28 — Basımevi ve hesap makineleri giderleri 
Geçen yılın aynıdır. 

B. : 29 --•• P. .T. T. Yatılı Meslek Okulu her türlü giderleri 
Geçen yılın aynıdır. 

B. : —- Sanatoryum her türlü giderleri 
Sanatoryum inşaatının bu yıl ikmal edilerek hasta kabulüne başlıyacağı anlaşılmış olduğundan 

lüzumlu olan her çeşit giderlerini karşılayabilmek için geçen yıldan 100 000 lira t'azlasiyîe 300 000 
liranın ilâvesi lüzumlu görülmüştür. 

B. : 31 —• Faiz ve Acyo 
Bu tertip için 1948 yılında 350 000 lira ödenek alınmıştı. 1947 ve 1948 yılları bütçe kanunları

nın 3 neü maddeleri gereğince çıkarılan bonoların 1949 yılında ödenecek faiz ve acyo giderleri de 
göz önüne alınarak 100 000 lira fazlasiyie 450 000 lira teklif edilmiştir. 

t B. .: 32 — Sigorta. giderleri 
Geçen yılın aynıdır, ' . 

B. : 33 — Temsil giderleri 
Açma töreni, ,cenaze törenine katılma, ziyafet ve hayır derneklerine yardım gibi idareyi tem-

silen yapılan giderler her yıl merkez öteberi giderleri için konulan ödenek arasına konulmakta idi. 
İler iki nevi harcamanın ayrı ayrı mütalâa edilebilmesi için bu yıl yeniden açılan bu böülnıe 

5 000 lira ödenek konulması uygun görülmüştür, 

B. : 34 — Beden terbiyesi hizmetleri ••" '"*' °" '•'( \^-\ 
Geçen yılın aynıdır. 

B. : 35 —• Posta ve Telekomünikasyon birliklerinin tahakkuk etmiş ve edecek katılma payı 
Bu tertip için 1948 yılında 35 000 lira ödenek alınmıştı. Milletlerarası posta ve telekomünikas

yon münasebetleri gittikçe artmakta ve her yıl bir takım kongre ve konferanslar toplanmaktadır. 
Milletlerarası hareketleri takip etmek mevki ve mecburiyetinde bulunan idarenin bu gibi toplantı
lara yabancı kalması mümkün olmıyacağı ve toplantıların ida remizce bidayeten tâyinine imkân bu-
lunamıyacağı cihetle tahakkuk etmiş ve edecek idare hisesinin vaktinde ödenebilmesini teminen 
1949 yılı ödeneği 90 000 lira fazlasiyie 125 000 liraya çıkarılmıştır. 

B. : 36 - M. : 1 •— Yayın işleri satınahna ve abone karşılığı 
1948 yılı Bütçesinde 34 ncü bölüm olarak yeralan bu tertibe 20 000 lira ödenek konulmuştu. 

Satınalınacak kitap ve saire ile basma ve tercüme ücretleri ve buna benzer harcamaların birbirin
den ayrılması faydalı görülmüş ve bu maksatla yeniden ihdas edilen bu maddeye, alınacak her çe
şit yerli ve yabancı kitap, dergi, mecmua, gazete ve saire ile Milletlerarası Posta ve Telekomüni
kasyon birliklerinden getirtilecek bu nevi eser ve basılı kâğıtların mubayaa veya abone kaydini 
temin için 12 500 lira ödenek konulmuştur. 

M. : 2 — Yajan iğleri her çeşit giderleri 
Birinci maddede izah edildiği üzere yeniden açıları bu maddeye, her türlü yazma, tercüme, bas

ma ve buna besler giderler için 12 500 lira ödtnek koşulmuştur 
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M. : 37 - M. : 1 — Kurs öğrenci giderleri 

1948 yılı Bütçesinde 35 nci bölüm olarak yer alan bu gider için 34 110 lira ödenek konulmuştu. 

öğrenci ve idare giderlerinin ayrı ayrı mütalâa edilebilmesini temin için bunların birbirinden ay
rılması faydalı görülmüş ve bu maksatla açılan ve Öğrencilerin yevmiyeleriyle yolluklarını gösteren 
bu maddeye 30 000 lira ödenek konulmuştur. 

M. : 2 — Başka giderleri 
Kursun, her çeşit^dare ve yönetim giderlerine taallûk eden bu bölüme de 2 000 lira ödenek ko

nulmuştur. '• 

Geçen yılın aynıdır. 

Geçen yılın aynıdır. 

Geçen yılın aynıdır. 

B. : 38 — Geçen yıl borçları 

B. : 39 - M. : 1 — 1944 - 1947 yılları borçları 

M. : 2 — 1928 - 1943 yılları borçları 

B. : 40 — Hükme bağlı borçlar 
Bu tertip için 1948 yılında 1 000 lira ödenek alınmıştı. ' İdare aleyhine açılan dâvaların ne vakit 

ve nasıl bir netice alacağı bidayeten kestiril emiyecegi cihetle geçen yıl idare aleyhine neticelenen birçok 
hükümlerin vaktiyle infa-zı mümkün olamamış ve bu yüzden ilgililerin sızlanmasına yol açmıştı. Bu 
gibi hallere mahal kalmamak için 9 000 lira l'azlasiyle 10 000 lira teklif edilmiştir. 

B. : 41 - M. : 1, 2 ve 3 — Tesisler ve bina yapmıiyle taşıt satınalma giderleri 
Üç madedyi ihtiva eden bu bölüm, telli, telsiz telgraf ve telefon tesislerinin kurulması, idamesi, 

işletilmesi, servis binalarının yapılması ve onarılması, P. T. T. hizmetleri için lüzumlu taşıtların 
satınalınması giderleri karşılığıdır. 

Bu bölüme taallûk eden işler, P. T. T. hizmetlerinin sürat ve intizamla temini için hazırlanmış, 
ve 1947 yılı ortalarında tatbikına başlanmış olan program gereğince yapılmaktadır. 

yapılması icabeden 15 000 kilometrelik telefon devresinden^ 

Ankara - Sivrihisar - Afyon îzmir 
Sivas - Erzincan - Aşkale - Erzurum 
Sivas - Malatya - Elâzığ - Diyarbakır 
vSivas - Zara - Torul - Trabzon 
Sivas - Tokad - Amasya - Samsun 
Trabzon - Maçka - Torul - Gümüşane 
Erzurum - Aşkale 
Ankara - Çankırı - Kastamonu 
Çankırı - Tosya 
Adana - Maras - Gazianteb 
Eskişehir - Kütahya - Balıkesir 
Balıkesir - Edremit - Ayvalık 
Afyon - İsparta - Burdur - Antalya 
Konya - Sarayönü 
Turhal - Zile 
Havza - Merzifon 
Urla - Seferihisar 

1947 yılları içinde inşa edilmiş ve bu suretle bir buçuk yıl içinde mevcut te-

Bu programa göre 

771 
426 
445 
364 
341 
103 
52 

240 
86' 

295 
305 
123 
316 
60 
21 
28 
17 

Kilometrelik 
• » 

» 
» 
y> 

n> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Devreleri 1946 - 19 
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lefon şebekesine 3993 kilometrelik yeni devre ilâve olunmuştur. 

1948 yılı içinde inşasına başlanılan: 

431 Kilometrelik Ankara - Yozgad - Sivas (İki devre). 
486 
132 
151 
60 

177 
80 

100 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Samsun - Giresun - Trabzon 
Aşkale - Gümüşane 
Gazianteb - Urfa 
Gazianteb - Kilis 
Kastamonu - Sinob 
Denizli - Nazilli 
Çorum - Yozgad 

- Rize 

\ 

Devrelerinin inşaatmt büyük bir hızla devam edilmekte olduğundan ceman 2108 kilometre 
olan bu devreler de bu yıl içinde telefon şebekemize ilâve edilmiş olacaktır, 

1949 yılı içinde: 

275 Kilometrelik 
175 > 
240 •» 
200 » 
126 » 
200 Kilometrelik 
220 » 
232 •». 
276 » 
140 » 
160 » 
60 » 

110 » 

Akhisar - Balıkesir - Burs.a 
izmir - Aydın - Nazilli 
Konya - Ulukışla 
Sarayönü - Ankara 
Muş'la - Denizli 
Samsun - Sinob 
Erzurum - Kars 
Maraş - Malatya 
Elâzığ - Bingöl - Muş 
Kadıköy - Adapazarı 
Eskişehir - Adapazarı 
Kadıköy - Gebze 
Yalova - Bursa 

(Dört devre) 
(İki ilâve) 
(Dört devre) 
(Üç devre) 

telefon devrelerinin inşasına başlanılacaktır. 

Ceman 3394 kilometre uzunluğunda olan bu devrelerin inşasından sonra, program gereğince 
yapılacak 15 000 kilometrelik telefon devresinden, 9 495 kilometrelik yeni devre hizmete konulmuş 
olacaktır. Bu suretle sekiz senede yapılması kararlaştırılan 15 000 kilometrelik bakır telli telefon 
devrelerinin 3,5 sene içinde üçte ikisinin yapılmsı tamamlanmış ve inşaat aynı sürati muhafaza 
edebildiği takdirde müddetten üç sene kazanılmış olacaktır. 

Bu devrelerin muhabere kabiliyetlerinin arttırılması için, telgraf Ve telefon kuranportör ci-
hazlariyle takviyesini teminen, bir İngiliz firm asiyle akdedilmiş olan sözleşme mevzuu malzeme 
peyderpey yurda gelmekte olup montajlarına başlanılmak üzeredir. 

I^u tesisatın ikmalini mütaakıp güzergâhta bulunan bütün şehir ve kasabalar şehirlerarası 
telefon konuşmalarından faydalanacağı gibi muhabere kesafeti fazla olan merkezler arasında tel
graflar seri ve otomatik makinelerle teati edile olacaktır. 

Otomatik telefon santralleri mevzuuna gelince: 

Ankara, İstanbul ve İzmir'deki telefon santrallerinin tevsi ve takviyesi işleri tamamen siparişe 
bağlanılmış olduğu gibi İstanbul banliyö santrallerinin tevsian otomatikleştirilmesi işi de sözleş
meye bağlanılmıştır. 

Bunlardan yeni Ankara santralinin 5 500 ve Bahçelievler santralinin 1 000 abonelik tesisatı 
Şubat 4948. ayında faaliyete konulmuş ve İstanbul, Beyoğlu santrallerinde, yapılmakta olan. tev-
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siatm 2 300 abonelik bir kısmı (Takviye tesisatiyle birlikte) ikmal edilmiştir. 

Her üç şehirdeki tevsiata ait malzeme bakiyesi peyderpey yurda gelmekte olduğundan bu tesi
satın ikmalini mütaakıp 7 000 abonelik Ankara santrallerinin siası 17 000 e, 16 700 abonelik is
tanbul santrallerinin siası 40 500 e, 3 000 abonelik İzmir santrallerinin siası 7 200 e çıkarılmış 
olacaktır. 

Adana, Afyon, Balıkesir, Bursa, Çekirge, İzmit, Kayseri, Konya, Kozlu, Mersin, Zonguldak'ta 
5 500 abonelik otomatik telefon santralleri tesis etmeyi taahhüt eden, fakat harb dolayısiyle taahhü
dünü tamamen ifa edememiş olan Macar Standart Şirketinin sözleşmesinde tadilen yenilenmiş ve bu 
sözleşme mevzuu malzemenin tamamı yurda gelmiştir. Başlanılmış olan montaj işinin bu yıl 
içinde ikmal edileceği ümit edilmektedir. 

Abone şiaları 300 ilâ 1 500 den ibaret olan bu santrallerle ihtiyacın karşılanması mümkün bu
lunmadığı için1 tevsilerine lüzum görülmüş ve ceman 7 000 yeni abone bağlanabilecek şekilde tevsi-
at yapılması için Macar Standart firmasiyle temasa geçilmiştir. 

Mühim ticaret merkezlerimizde kurulan bu santrallerin 7 000 yeni abone bağlanabilecek şekilde 
tevsii için Şirketle müzakereye başlanılmış ve ilk mukavele şartları dâhilinde takasla tesliminle 
(kısmen tütün olmak üzere) mutabık kalınmıştır. Malî formalitelerde de mutabakat hâsıl olduğu 
takdirde mukavelenin bu sene zarfında intacı ümit edilmektedir. 

işbu tesisat 24 ay zarfında işler halde teslim olunacaktır. 

Yapılan tetkikat neticesinde bu tevsiatm idareye 4 000 000 liraya mal olacağı anlaşılmıştır. 

Bu suretle halen 32 200 abonelik olan otomatik telefon santrallerimize 45 000 yeni abonelik tesi
sat ilâve edilmiş olacaktır. 

iç ve dış şehirler arası telefon konuşmalarının sürat ve emniyetle geçirilmesi için sipariş edilen 
altmış re kırkbeş pozisyonlu iki şehirler arası santralinden Ankara'ya ait olan gelmiş ve montajı 
yapılmıştır. 

İstanbul'a ait olup bu yıl içinde yurda geleceği ümit edilen kırkbeş pozisyonlu santralin de fa 
aliyete konulmasını mütaakıp bu iki şehirde aynı zamanda 153 abonesinin yurt içi ve dışı ile şehir
ler arası konuşma yapması mümkün olacaktır. 

Telsiz vaziyetine gelince: 

Halen faaliyette olan telsiz postalarımızın kifayetsizliğini gidermek üzere Ankara ve istan
bul'da' kurulacak telsiz istasyonlarına malzemenin imalâtı son safhalarına yaklaşmıştır. Bu iki istas
yonun tesisini mütaakıp yurt dışı en uzak memleketlerle doğruca telgraf ve telefon haberleşmeleri 
yapılabilecektir. 

Taşıtlar : 

Trenlerde gayrimüsait şartlarla ve furgon köşelerinde yapılmakta olan posta ve koli nakliyatı
mızı intizama sokmak, tefrik işlerini sefer esnasında da yapmak Çekoslovakya'ya sipariş edilmiş 
olan 30 aded posta vagonu 1949 yılı için de yurda gelmiş ve hizmete konulmuş olacaktır. 

Binalar : 

Memeleketin dahilî ve haricî telgraf ve telefon muhaberesinin sürat ve, intizamla temini için inşası 
zaruri binalardan Antakya, Baskil, Bolayır, Çankırı, Çerkeş, Erzincan, Eskişehir, istanbul, Kayaş 
Levazım depo, Kırıkkaley Kastamonu, Kadmhan, Pazarcık, P. T. T. Meslek Okulu, Samanpazarı, 
Sanatoryum binaları, Beyoğlu, istanbul ve izmir Karşıyaka santralleri tadilâtları, Balıkesir Oto
matik telefon binası ikmal inşaatı ikmal edilmiş ve işletmeye açılmıştır. 
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Bundan başka Sivas, Kırşehir, Yozgad, Polatlı, Adapazarı, Aluçca binalariyle Beyoğlu, Antakya 

binaları ikmal inşaatları son safhalarına yaklaşmış bulunmaktadır. 

Erzurum, Malatya, Samsun, Elâzığ, Ankara telsiz alıcı ve verici, ödemiş, Şarkjgla Beypazarı, 
Fatsa, iskilip binaları ve Havza binası, Kadıköy santrali tadil inşaatları, istanbul santral binası ze
min kat tadilâtı işleri devam etmektedir. 

Eskişehir telefon binası ilâve inşaatı, Akdağm adeni ve Göynük repetör binaları eksiltmeye çı
karılmak üzeredir. 

Diyarbakır P. T. T. Trabzon telefon, İstanbul telsiz alıcı ve verici, İzmir santral, Kızılcahamam 
repertör, yapılan bina! arın kalorifer tesisatları, İstanbul banliyö binalarının yeniden inşa ve tevsi 
işlerinin 1949 yılı zarfında ihaleleri yapılmış olacaktır. 

B. : 42 - 3054 sayılı Kanun gereğince kaldırılmış İstanbul telefon şirketine 
ödenecek taksit bedeli * 

Sözleşmesi gereğince ödenmesi icap eden yıllık taksit karşılığıdır. 

B. : 43 - 3375 sayılı Kanun gereğince kaldırılmış İzmir telefon şirketine 
ödenecek taksit bedeli 

Sözleşmesi gereğince ödenmesi icap eden yıllık taksit karşılığıdır. 

Gelir gerekçesi 

B. : 1 - M. : 1 — Posta 
1948 yılı iyinde elde edilecek posta hâsılatı 13 500 000 lira tahmin edilmişti. Ağustos 1948 

sonuna kadar fiilen yapılan tahsilat 7 494 597 liraya baliğ olduğuna göre tahsilatın aynı seyri 
takibi halinde yıl sonuna kadar ancak 11 241 900 lira elde edilebileceği anlaşılmakta ise de 
yılın geri kalan dört aylık devresinde ticari faaliyetlerin arttığı ve hasılatın da bu nispette ço
ğaldığı görülroektedir. Nitekim 1947 yılında Eylül - Aralık ayları zarfında posta gelirinden yapı
lan tahsilat 4 743 844 lira olduğuna ve bu miktarın sekiz aylık tahsilata ilâvesi halinde 12 
aylık bir devrede 12 238 441 lira elde edileceği anlaşılmasına binaen inkişaf imkânları da göz-
önüne alınarak 1949 yılı posta hasılatı 12 450 000 lira olarak tahmin olunmuştur. 

M. : 2 — Telgraf 
1948 yılında telli ve telsiz telgraf hasılatı 13 000 000 lira olarak tahmin edilmişti. 4454 

sayılı Teşkilât Kanununun 37 ve mütaakıp maddeleri gereğince idare hesap usulünün muzaaf 
sisteme çevrilmesi gerekmiş ve bu iş için İsviçre'den getirtilen uzmanlar tarafından verilen ra
por çerçevesi içinde 1949 yllı bidayetinden itibaren başlanması kararlaşmış olan bu hesap deği
şikliği neticesinde maliyet bedelinin tâyin edilebilmesi için her iki gelirin biri birinden ayrılması 
icap etmiştir. 

Yapılan tetkik&tta 1948 yılının ilk sekiz ayıçda gerek telli ve gerek telsiz telgraftan muham-
menata göre 1 674 461 lira .eksiğiyle 6 992 205 Ura tahsil edildiği görirfmüş ise de idare gelirleri
nin bilhassa son bahar istihsal mevsiminde mühim inkişaflar kaydetmekte olmasından 1948 .-yuh 
ilk sekiz aylık tahsilâtına Eylül . Aralık 1947. ayları tahsilatı olan 4 469 905 lira eklenmiş ve bu 
suretle tahsilat yekûnunun 11 462 110 liraya yükseldiği görülmüştür. 

Bununla beraber telgraf ücret tarifelerinde yapılan bazı değişiklik ve kolaylıklar da göz 
önüne alınarak 1949 yılında bu iki kaynaktan 11 500 000 liranın elde edileceği tahmin edil-
•miu ve bu miktardan yalnız tedgraf hasılatının 5 700 000 lirayı bulacağı anlaşılmıştır. 

( S. Sayısı : 21 ) 
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M. : 3 — Telsiz 

ikinci madde gerekçesinde açıklandığı gibi maliyet hesabının tâyini bakımından telli telgraf 
hasılatından ayrılmış olan telsiz ücretlerinden aynı sebepler dolayısıyla .1949 yılında 5 800 000 lira 
elde edileceği tahmin olunmaktadır. 

M. : 4 — Telefon 
Bu bölümden 1948 yılında tahsili tahmin edilen gelir 10 500 000 liradır. Ağustos 1948 sonuna 

kadar fiilen yapılan tahsilat 6 195 910 liradan ibaret ise de telefon santral ve şebekelerinde yapılan 
tevsiat ve tesisat dolayısiyle Ankara'da yeniden 2 500, İstanbul'da 3000 İzmir'de 1 000 ve diğer 
bazı il ve ilçelerde 2 000 ki, ceman 8 500 abone kaydına inıkân hâsıl olacağı ve yeni Ankara - Si
vas büyük transit hattının 1948 senesi nihayetine kadar ikmalinden sonra Kuzey, Doğu ve Güney 
İlleriyle yapılmakta olan telefon konuşmalarınım bir miktar daha artacağı göz önünde tutularak 
1949 yılı için 11 600 000 lira hasılat tahmin olunmuştur. 

B . : 2 M.: 1 — Resmî dairelerden alınacak posta ücretleri 
Resmî dairelerden 1948 yılında alınacağı tahmin edilen posta geliri 5 200 000 lira ve bundan 

Ağustos 1948 sonuna kadar fiilen yapılan tahsilat ise 2 209 201 liradır. 

Ancak, Genel ve Katma bütçeli İdarelerce 1949 yılı bütçelerinin posta ücreti karşılığı tertiplerine 
konulan ödenek miktarı göz önüne almarak 1949 yılı resmî posta geliri 4 700 000 lira olarak tesbit 
edilmiştir. 

i 

M. : 2 — Resmî dairelerden * alınacak telgraf ücretleri 
Resmî dairelerden 1948 yılında alınacağı tahmin edilen telgraf ücretleri 2 800 000 lira ve yılın 

ilk sekiz ayı zarfındaki tahsilat ise 1 091 096 liradır 
1949 yılı için tesbit edilen 2 800 000 lira genel katma bütçeli dairelerce 1949 yılı bütçelerine 

telgraf ücreti karşılığı olarak konulan miktara uygundur. 

B. : 3 - M. : 1 — Resmî dairelerin eski yıllara ait posta ücretleri 
Posta, Telgraf ve Telefon İdaresinin resmî dairelerden eski yıllara ait alacağı olan 1 000 000 

lira 1948 yılı Gelir Bütçesinde üçüncü bölüm olarak bir maddede gösterilmiş ve bundan 749 792 
lirası 1948 yılının ilk altı ayı içinde tahsil edilmiştir. 

Yeni hesap sistemi dolayısiyle sermaye arasında yer alacak olan bu alacakların mahiyetine göre 
tefriki icabetmiş olduğundan 1949 yılı içinde tahsili lâzımgelen posta, telgraf ve telefon ücretleri 
bakayası ayrı ayrı birer maddede gösterilmiş ve birinci madde posta ücretlerini teşkil etmiştir. 

Elde mevcut tahakkuka göre eski yıllara ait posta ücretleri bakayası 162 266 liradan ibaret 
olup gelir bütçesine aynen dâhil edilmiştir. 

M. : 2 — Resmî dairelerin eski yıllara ait telgraf ücretleri 
Birinci madde gerekçesinde açıklandığı gibi 1948 yılı Gelir Bütçesinin üçüncü bölümünün ay

rılmasından hususle gelen bu maddeden 1948 yılı Ağustos nihayetine kadar 222 370 lira tahsil 
edilmiş olup geri kalan kısımla adı geçen dairelerde yeniden tahakkuk eden ve mecmuu 212 360 li
rayı bulan alacağımız bu bölüme aynen ithal edilmiştir. 

M. : 3 — Resmî dairelerin eski yıllara ait telefon ücretleri 
Birinci madde gerekçesinde açıklandığı gibi 1948 yılı Gelir Bütçesinin 3 ncü bölümünden ay

rılmış olan ve resmî dairelerin eski yıllara ait telefon ücreti bakayasını gösteren bu maddeye 
elde mevcut tahakkuk cetvellerine göre adı geçen darelerden alacağımız bulunan 879 374 lira aynen 
ithal edilmiştir. 

{ S. Sayası : 21) 



— 14 — 
B. : 4 — Çeşitli gelirler 

Bu nevi hasılattan 1948 yılında elde edileceği tahmin edilen miktar 424527 lira idi. Yılın ilk se
kiz ayı içinde yapılan tassilât ise 373 422 liraya baliğ olmuştur. 

Bir Amerikan vapuru tarafından Boğaziçi'nde hasara uğratılan telefon kablosu için İstanbul'da 
Hayri Arapoğlu ve şerikleri acentasmdan ârauılan ve ancak 1949 yılında tahsil edilebileceği an
laşılan 50 000 ve Uçak postaları müraselâtı tazminatından İtalya idaresinde alacağımız bulunan 544 000 
lira ile hariçten sanatoryumda tedavi edilecek hastalardan alınacak ücretler göz önüne alınarak 
1949 yılı içinde elde edilecek çeşitli hasılatın 1 048 695 liraya varacağı anlaşılmıştır. 

B. : 5 — Radyo keseneği 
Radyo ücretleri hasılatından İdarece alınmakta olan % 10 .keseneği teşkil eden bu bölümden 

1948 yılında 180 000 lira elde edileceği tahmin edilmiştir. 

Radyo hasılatında görülmekte olan artış seyri göz önüne alınarak 1949 yılı için 200 000 lira 
tahmin edilmiştir. 

('S. Sayısı": 21) 
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Rapor [1 ] 

28,XII.1948 

Posta, Telgraf ve Telefon işletme Genel Müdürlüğünün 1949 yılı Bütçe Kanun tasarısını in
celedim. Elde ettiğim neticeyi berveçhi âti arzediyorum. . 

Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel Müdürlüğünün Gider Bütçesi 1948 Bütçesine naza
ran 3 491 832 lira noksaniyie 62 544 527 lira olarak, Gelir Bütçesi de geçen yıla nazaran kezalîk 
3 491 832 lira noksaniyie 45 552 695 lira olarak teklif edilmiş ve gelir ve gider miktarları arasında
ki farkı teşkil eden 16,5 milyon liranın çıkarılacak bonolar hâsılı ile kapatılması derpiş olunmuş
tur. 

Bu. idare bütçesini, gelir bütçesi, gider bütçesi ve bütçe kanun tasarısı adiyle üç kısma ayıra
rak incelemek muvafık olacaktır. 

Birinci Kısım - Gelir Bütçesi 

Posta, Telgraf ve Tejef on İşletme Genel Müdürlüğünün 1948 yılı gelir bütçesi 49 044 527 lira 
idi. 1949 yılı için teklif olunan bütçenin çeşitli bölümlerinden aşağıda müfredatı arzedilen 5 490 000 
lira indirilmekte ve buna mukabil yine çeşitli tertiplere 1 988 168 lira eklenmektedir. Eklenen mik 
tarın» tenzili halinde bakiye kalan 3 491 832 lira bu sene gelir bütçesinde yapılan hakiki indir
meyi ifade eder. 

Geçen seneye nazaran gelir bütçesinde vukua gelen değişiklik şu bölümlerde yapılmıştır. 

B. M. Gelirin çeşidi» Fazlası Noksanı 

1 1 Posta gelirleri 
, 2 Telgraf » 

4 Telefon . » 1 100 000 
2 1 Besmî daire - Posta ve Telgraf gelirleri. 
3 3 Resmî dairelere ait eski alacaklar. 254 000 
4 Çeşitli gelirler. 624 168 
5 Radyo keseneği 20 000 
0 Geçen yıldan devrolunan para fazlası. 

1 998 168 5 490 000 

Yukarda gösterilen gelir tahminleri hakkındaki mütalâalarımı aşağıda arzediyorum; 

1. Posta hasılatından 1949 yılı içinde elde edilecek gelir geçen seneye nazaran 1 050 000 
lira noksaniyie 12 450 000 lira olarak tahmin edilmiş ve bu tahmine esas olarak 1948 yılının 
sekiz aylık tahsilatı ele alınmış ise de bununla iktifa edilmiyerek senenin spn dört aylık dev
resinde ticari faaliyetlerin artacağı ve hasılatın da bu nispette çoğalacağı hesaplanmış ve bu 
seneki hasılatın seyri nazara alınmadan bu senenin sekiz aylık tahsilâtına, 1947 nin son dört ay
lık tahsilatı ilâve edilmek usretiyle bir tahmine varılmıştır. Bu tahmin kanaatimce 1 000 000 lira 
fazladır. Şöyleki: 

Bütçeyi tetkik ettiğim sırada 1948 yılının 10 aylık hasılatını gösteren rakamlar alınmış ve da
ha isabetli bir tahmin yapmak imkânı hâsıl olmuştur. Elde edilen son rakamlara nazaran pos-

[1] Raporda adı 9?ÇW ekler dosyasındadır-

( S. Sayısı : 21 ) 

1 050 000 
1 500 000 

50 000 

2 440 000 
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ta hâsılatının 10 aylık tutarı 9 467 812 liradır. Tahsilatın bu seyrine nazaran geriye kalan iki 
ay içinde elde edilecek hasılatı da 1 893 562 lira olarak tahmin etmek mümkündür. Bu hesaba gö
re elde edilecek yekûn 11 361 374 liraya baliğ olur. Bu miktara iki aylık tahsilat için 88 624 li
ralık bir inkişaf payı bırakılırsa yekûn 11 450 000 liraya baliğ olur ki, bu rakam bütçede teklif 
oluna» rakamlardan 1 000' 000 lira noksandır. 

Ticari faaliyet sebebiyle senenin sofi dört ayında umulan nikişaf iki aylık devre içinde tahakkuk 
etmemişfve senenin ilk sekiz ayındaki nispet bu iM;; ay içinde de aynen devam etmiş olduğuna göre 
mütebaki iki ay içinde 1 000 000 liralık bir farkın? husul bulacağını kabul etmek; mümkün değildir. 
Bur itibarla fazla tahmin edilmiş olan bu bir milyon liranın tenzili'icabeder. 

2. Telgraf gelirleri de geçen seneye nazaran 1 500 000 lira noksaniyle 11 500 000 lira olarak 
tahmin edilmiş ve telgraf ile telsiz birbirinden ayrılarak iki madde halinde bütçede yer almıştır. 
1948 yılı içinde memzucen yapılan tahsilatın 10? aylık tutarı 8 940 220 liradır. Tahsilatın.'• bu 
seyrine göre geriye kalan iki ay için tahmin edilen 1 788 044 liranın ilâvesi harlinde bu miktar 
10 728 264 liraya baliğ olur. 

Buna 271 736 liralık bir inkişaf payı eklense bile yine yekûn 11 000 000 lirayı geçemez. 
Şu hal® göre: Burada da 500 000liralıkbir tahmin fazlası mevcuttur. Bu miktarın 200 000 lirası
nın telgraftan, 300 000 lirasının da telsizden indirilmesi yerinde olur. 

3. — Telefon hasılatının geçen, seneye nazaran 1 100 000 lira fazla 11 600 000 lira olarak teklif 
olunduğu görülmüştür. Elde edilen son rakamb.ra göre 10 aylık tahsilat miktarı 7 759 079 lirada*. 
Buna kıyasen iki ay zarfında temin edilecek hasılatı 1 515 816 lira olarak tahmin etmek mümkündür, 

Bunların toplamı 9 094 816 lira tutmaktadır. Bu rakam ile tahmin olunan gelir miktarı ara-
sında 2,5 milyon lirahk bir fark mevcuttur. Gerekçede buna sebep olarak 1949 yılı içinde 
Ankara, İstanbul ve İzmir'le diğer bâzı il ve ilçelerde yeniden kaydolunacak ceman 8 500 ka
dar aboneden bunun sağlanacağı ileri sürülmektedir. Yaptığım tetkiklere nazaran11949 yılı içinde 
IstanbuFda 4 000, Ankara'da 3 000 ve İzmir'de 1 000 ki, ceman 8 000 kadar abone kaydını sağla 
mak için Genel Müdürlük büyük bir gayret sarf etmekte olduğu anlaşılmaktadır. Bu gayret senes* 
içinde tam semeresini verdiği takdirde beher telefon abonesinden tesis masrafı olarak son tarifeye 
göre alınması iktiza ed̂ en 250 lira üzerinden 2 000 000 milyon liralık bir gelir sağlamak mümkün
dür. Bu 'takdirde de •• tufanı in de 500 000 liralık bir fazlalık mevcuttur. Fakat herhangi bir arıza se
bebiyle bu tesisatın yapılması mümkün olmaz. Veya tahminden az miktar da tahakkuk ederse gelirin 
bu nispette eksilmesi icabeder ki, bu ciheti şimdiden göz önünde tutmak yerinde olur. 

4t — Resmi dairelerden alınacak posta ve telgraf ücretlerine gelince, bu membadan sağlanacak 
gelir miktarı da 1948 yılma nazaran 500 bin lira noksaniyle 7 500 000 lira olarak teklif edilmiş bu 
Ummaktadır. Bu teklife esas olarak Granel Müdürlük 1949 yılı Umumi'Muvazene Bütçesine muh
telif dairelerin posta ve telgraf ücreti olarak konmuş olan ödeneklerin ele alındığı anlaşılmıştır. 
Filhakika Umumi Muvazeneye giren daire bütçelerindeki posta ve telgraf ücretlerinin toplamı 
7 049 740 liraya baliğ olmakta ve aymea katma bütçelere de ceman 686 150 lira ödenek konmuş bu
lunmakta ve bu hesaba göre tahmin edilen gelir miktarının uygun bir rakam olduğu görülmektedir. 
Yalnız şıı ciheti tebarüz ettirmek yerinde olur Resmî daireler posta ve telgraf ücretlerinden onun» 
cu aynı sonuna kadar side edilen hasılat 4 177 9SS liradan ibarettir. 

Sene sonuna kadar bu miktarın 6 000 000 lirayı geçmiyeeeği anlaşılmaktadır. 

5. — Resmî dairelerin eski yıllara ait posta, telgraf ve telefon ücretlerinden tahakkuk eden ala
caklar ile çeşitli gelirler ve radyo keseneği bölümlerinde ileri sürülen tahminler isabetli görül* 
müştür. 

Yukarda beş maddede hulâsa etmeye çalıştığım duruma göre Posta, ve Telgraf Genel Müdürlüğü-

(S. Sayısı : 21) 
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nün 45 5521 695 lira olarak teklif edilmiş olan gelir tahminlerinden 2 000 000 lira indirilerek bu ye
kûnun 43 552 695 lira olarak kabulü yerinde olur. Aksi takdirde bu bütçenin sene sonunda asgari -m 
bu miktara tekabül edecek bir gelir noksaniyle karşılaşması pek mümkündür. Nitekim 1948 Bütçesin
de 49 044 527 lira gelir sağlanacağı tahmin edildiği halde on aylık tahsilat yekûnunun 31 609 425 
liradan ibaret olduğu ve tahsilatın bu seyrine gö^e sene sonuna kadaâ'elde e^üeöek 6 331 000 li
ranın ilâvesiyle bu miktarın, 38 000 000 liraya baliğ olacağı ve senenin son aylarında gelirlerde 1 mil
yon liralık bir inkişaf olacağını farzetsek bile bu yekûnun 39 milyon lirayı geçmiyeöeği ve binaena
leyh 1948 gelirlerinde 10 000 000 liralık noksan, ve açık vukua gideceği anlaşılmaktadır. 

Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel Müdürlüğü bu ciheti gözönüne alarak 1949 yılı Gelir Büt
çesini 3 491 832 lira noksaniyle teklif etmiş bulunmakta ise de bu kadar bir tenzil maksadı temine 
kâfi değildir. Yukarda arzettiğim gibi 2 000 000 lira daha indirmek suretiyle eksiltilen miktarı 5,5 
milyon liraya iblâğ edilmelidir. Bu takdirde aradaki farkın 1949 senesi içinde telefon abonelerin
den ve sair gelirlerden sağlanması muhtemel inkişafla karşılanması imkân dâhiline girebilir. 

tkinci kısım - O-ider Bütçesi 

Posta, Telgraf ve Telefon Genel Müdürlüğününl948 yılı Gider Bütçesinin toplamı 65 544 527 lira 
idi. 1949 yılı için teklif olunan Gider bütçesinin muhtelif tertiplerinden aşağıda müfredatı arze-
dilen 4 358 343 lira indirilmekte ve buna mukabil yine çeşitli bölümlere 866 511 lira eklenmektedir. 

Eklenen miktarın tenzili halinde bu sene masraf tertiplerinden 3 491 832 liralık bir indirme ya
pıldığı anlaşılır. 

1948 Bütçesine nazaran bu sene fazlalık ve noksanlık arzeden bölümler şunlardır; 

B. M. Ödeneğin cinsi Fazlası Noksanı 

700 200 
15 000 

423 Ö00 
23 115 

198 787 
34 910 

20 000 
12000 

100 000 
117 000 
108 000 

5 000 
5 000 

5O0 
5 000 

10 000 
10 000 
50 000 
75 000 

25 000 
10 000 

110 000 
25 000 
75 000 

( & Sayısı; 21) 

1 1 Memurlar aylığı 
3 1 Memurlar ücreti 

2 Hizmetliler ücreti 
3 Geçici hizmetliler ücreti 
4 Yabancı uzmanlar ve hizmetlileri ücreti. 

6 Emekli keseneği 
7 Emekli ikramiyesi 
8 Yabancı dili para mükâfatı. 
9 Fazla mesai ücreti 

10 1 Çbettk zammı 
3 Ddğtım yardımı 

12 1 Tahsildarlar keseneği 
2 Genel Telefon Merkezi keseneği 

13 Artırma ve eksiltme huzur hakkı 
14; 1 Kırtasiye 

2 Döşeme ve dernirbaş 
5 Öteberi giderleri 

15 1 îller - Kırtasiye 
2 îller döşeme ve demirbaş 
3 Aydsalatma 
4 Isıtıaa 
5 öteberi giderleri 

19 1 Sürekli görev yolluğu 
2 Geçici görev yolluğu 



B. M. Ödeneğin cinsi Fazlası Noksanı 

51 224 

30 000 
28 000 

50 000 
245 000 

100 000 
100 000 
5 000 
90 000 
5 000 
9 000 

866 511 

50 152 
16 000 
18 500 
22 500 

1 000 000 
200 000 
648 956 

4 358 343 

3 Müfettişler yolluğu 
4 Yabancı memleketler yolluğu 
5 Yabancı uzmanlar yolluğu 

21 3 Bendiye, hurç. ve saire 
6 Posta pulu ve kartlariyle tarih damgaları 

22 1 Beyiye keseneği • 15 000 
2 G«ri verilecek paralar 254 000 

26 1 Mühendis yetiştirmek üzere yabancı memleketlere gönderilen ta
lebe gideri I 

2 Üniversitede okutulan talebeler 
3 Sanat ve Teknik Enstitüsünde okutulan talebeler gideri 
4 Ticaret Okulunda okutulan talebeler 

30 Sanatoryum giderleri 
31 Faiz ve aciyo 
33 Temsil giderleri 
35 Posta ve Telekomünikasyon birliklerine katılma payı 
35 2 Başka her çeşit yaym giderleri 
40 Hükme bağlı borçlar 
41 1 Yüklenme karşılığı 

3 Onarma ve taşıt satınalma 
0 Merkez Bankası 

Toplam 

Yukarıdaki cetvelde görülen fazla ve noksanların sebepleriyle gider bölümlerine taallûk eden 
izahatı berveçhi âti arzediyorum. 

1. — Birinci bölüme geçen seneye nazaran 700 200 lira noksaniyle 25 345 800 lira ödenek kon
muştur. Bu eksilen 1949 yılı için 174 memurun L cetveline alınmış ve yine tasarruf kastiyle 109 
müvezzi ve hatbakıcmın kadrodan indirilmiş olmasından ileri gelmektedir. Teşkilât kanununa naza
ran bu Genel Müdürlüğün kadrosu 6 956 memurdur. Fakat 1947 yılından beri L cetveline alınan 
memur sayısı 707 ye baliğ olmuş ve hâlâ çalışmakta olan memur adedi de 6 249 a inmiştir. 

Müvezzi ve hatbakıcılarmm sayısı da bu seneki indirmeden sonra 4 688 e düşmektedir. Birinci 
bölüme konan ödenek bu iki maaşlı personelin yekûnunu teşkil eden 10 937 kişinin aylıklarına 
tekabül etmektedir. 

Üst derece aylıkları için bütçeye hiçbir karşılık konmamıştır. 

4598 sayılı Kanunun 4 ncü maddesine göre bir ve iki üst derece maaşı almakta olan 1 485 
memurun 662 700 liraya baliğ olan bu istihkakları bütçeye konmamıştır. Bundan başka 1949 yılı 
sonuna kadar üst dereceye terfi etmesi muhtemel olan 2 013 memurun, 858 300 liraya baliğ olacağı 
tahmin olunan üst derece farkı da nazarı itibara alınmamıştır. 1949 yılmda üst dereceye terfi ede
cekleri bir tarafa bıraksak bile bugün fiilen bu farkı almakta olanların istihkakının bütçeye ilâvesi 
iktiza ederdi. Bundan evvelki senelerde de aynı veçhile hareket edilmiş ve bu istihkaklar tasarruf
tan elde edilen ödeneklerle karşılanmıştır. Netekiro 1948 yılmda bu tertipten tasarruf edilen bir 
milyon liralık ödenek bu ihtiyacı karşılamıya kifayet etmiştir. Durumu olduğu gibi Komisyonun 
Yüksek huzuruna arzetmeyi faydalı buldum. 

Aylık açık maaşı maddesinde bir fark mevcut değildir. 

(İ. S*yısı-ai) 



2. — 2 ncİ emekli, dul ve yetim aylıkları tertibine yine aynı miktarda ödenek konmuş ise de bu 
miktar, Posta, Telgraf ve Telefon İdaresinden emekliye ayrılmış olan ve sayıları 2821 e baliğ ol
muş bulunan emekliler ile bunların dul ve yetimlerinin istihkaklarına kifayet etmemektedir. 

1948 yılı içinde bu ödeneğe ilâveten ve Muhasebei Umumiye Kanununun verdiği yetkiye isti
naden Maliye Bakanlığınca daha 350 000 liralık tediye mezuniyeti verilmiş ve bununla ihtiyaç kar
şılanmıştır. ödenek bu miktarda kaldığı takdirde 1949 yılı içinde de aynı suretle muamele yapmak 
zarureti hâsıl olacaktır. 

3. — 3 ncü ücretliler bölümüne konan ödenek 1948 yılına nazaran 263 228 lira noksandır. Üc
retleri bu bölümde yer almış bulunan ücretlelileri üç kısma ayırarak mütalâa etmek mümkündür. 

a) Bareme tâbi ücretli memurlar : Bunların sayısı 170 dir. Bunların 10 u L cetvelindedir. 
Bunların istihkakları düşüldükten sonra bakiye kalan 476 700 lira tam olarak bütçeye konmuş 
ise de geriye kalan 160 ücretli memurun üst derece farkları kezalik nazarı dikkate alınmamıştır. 

b) D cetveline dâhil hizmetlilerin sayısı 1948 de 2900 iken bunlardan 378 i tasarruf mülâhaza-
siyle indirilmiş ve 1949 yılı için 2522 hizmetli teklif edilmiştir. Bu suretle yapılan indirmeden dola
yı 558 600 liralık bir tasarruf sağlanmış ise de bu miktarın 134 700 lirası D cetvelinde, büyük 
kısmını baştelefoncu, telefoncu teşkil eden 369 ücretlinin aylıklarına birer miktar zam yap
ma işine tahsis olunmuş ve geriye kalan 423 900 lira tasarruf edilmiştir. Bu miktar D cetveline 
dâhil hizmetliler istihkakının %10 unu teşkil etmektedir. 

1948 bütçesi tetkik edilirken diğer dairelerdeki seferberlik müdürlükleri L cetveline alınmak 
suretiyle kaldırıldığı halde Posta ve Telgraf Genel Müdürlüğünde bu teşkilâtın kaldığı anlaşıl
mıştır. Halen müstahdem bulunan 210 lira ücretli bir müdür ile 85 lira ücretli bir kâtiplik kadro
sunun L cetveline alınması hususunu komisyonun yüksek tasvibine arzederim. 

c) Meslek okulu ve kurs öğretmenleriyle idarecileri ve inşaat teknisiyenleri, sanatoryum hiz
metlileri bu kısımda yer almaktadır. 

Meslek Okulu ile Kurstan ve inşaat teknisiyenlerinden bu sene ceman 25 kişilik bir tasarruf sağ
lanmış ise de bu sene Sanatoryumun faaliyete geçeceği göz Önüne alınarak burası için 23 kişilik 
bir kadro alınması derpiş edilmekte olduğundan bu kısımda elde edilecek tasarruf 23 115 liraya 
inmektedir. 

d) Yabancı uzmanlar ve hizmetleriyle tercümanlarının ücretleri de bu meyanda mütalâa edil
miş ve ücretliler bölümüne bir madde olarak konmuştur. 

Diğer Bakanlık bütçelerinde olduğu gibi yabancı uzmanlar tertibinin müstakil bir bölümde 
gösterilmesi daha uygun olacağından gelecek yıl bütçelerinde bu yolda işlem yapılmasının muva
fık olacağı düşüncesindeyim. 

Halen birisi hesap uzmanı, birisi inşaat uzmanı ve ikisi de telefon uzmanı olmak üzere halen 4 
yabancı uzman çalışmaktadır. 

1949 yılı için 4 uzmanın daha celbi düşünülmektedir. Bu suretle uzman sayısı 8 e çıkacaktır. Ye
ni gelecek uzmanların ve bunların tercümanlarının istihkaklanm karşılamak üzere bütçeye 198 787 
liralık bir ilâve yapılması teklif olunmaktadır. 

4. — 5 nci geçici tazminat tertibine geçen sene olduğu gibi bu sene de 223 000 lira ödenek kon
muş ise de bu miktar Ankara'da çalışan 613 memurun bir senede geçici tazminatını karşılıyacak 
durumda değildir. 

Bu memurların senelik istihkakları 267 792 liradır. Teklif edilen miktar 223 000 lira olduğuna 
göre 44 792 lira noksandır. Bu noksanın bütçeye eklenmesi icabeder. 
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5. — 6 nçı Şmekli keseneği tertibine konan ödenek memurlar aylığı tertibine konan ödeneğin 

% 5 ne tekabül etmektedir. Ancak bu ödenek miktarında bir değişiklik vukua gelirse ona göre 
düzeltilmesi iktiza eder. 

6. — ^Emekli ikramiyesi bölümünde görülen artış 1948 bütçesine konmuş olan ödeneğin kifa
yet etmemesi ve sene içinde bu tertibe aktarma yapmak zarureti hâsıl olmuş bulunmasından ileri 
gelmiştir. 

Yapaneı dil para mükâfatı için bu sene yeniden bir bölüm açılmıştır. Evvelce imtihanda mu
vaffak olduğu halde mükâfatı ödenemiyen dört memurun istihkakı da burada yer almıştır. 

7. —• 4454 sayılı- Kanun gereğince fazla mesai ücreti olarak 9 ncu bölüme konan ödenek 1948 
yılma nazaran 100 000 lira noksaniyle 400 000 lira olarak teklif edilmiştir. Mezkûr kanunun 5.1 
nçi maddesi gereğince görülecek idari lüzum ve zarurete binaen hafta tatili alamayanlarla muay
yen çalışma müddeti haricinde çalıştırılacaklara idare Encümeninin karariyle tesbit edilecek 
miktarda olmak üzere bir munzam ücret verilmektedir. Son günlerde İdarece alınan bir karara 
göre para havaleleriyle paket muamelelerinin sabah saat sekizden on dokuza kadar fasılasız ola
rak devamı ve Cumartesi ve Pazar günleri havale ve paket muamelelerinin devamı iktiza etmek
te olduğundan fazla mesai ücretine taallûk eden bu ödeneğin kifayet etmemesi küvetle tahmin 
olunabilir. 

10 ncü zam ve yardımlar tertibine 1948 bütçesinde konan ödenek kâfi gelmediği için aktarma 
suretiyle arttırmak zarureti hâsıl olriıuştur. Bu sebeple bu tertibe bu sene için ilâve edilen 
225 000 lira da Jtezalik kabule şayan bulunmuştu*. 

8. — Çeşitli kesenekler tertibine konan ödenek İstanbul'da abonelerden telefon ücretini 
tahsil eden tahsildarlara verilen aidat ile yine İstanbul'da açılmış olan umumi telefonlara verilen 
% 25 aidatı karşılamaktadır. Kesenek tâbiri burada aidata tekabül etmektedir. 

13 ncü bölüme arttırma ve eksiltme komisyonları huzur hakkı olarak konmuş olan 500 lira 
ödenek yeni bir tekliftir. Bu komisyon üyelerinin bir kısmının uzak yerlerde ikamet etmekte ol
maları hasebiyle bunların zaruri masraflarını karşılamak ihtiyacının hâsıl olduğu ve bu maksatla 
teklifte bulunulduğu ileri sürülmektedir. 

9. — Merkez ve ti yönetim giderlerinde tasarruf maksadiyle bâzı indirmeler yapılmıştır. An
cak İller aydınlatma maddesine 25 000 liralık bir ilâve yapıldığı görülmüş ve bu artış şu suret
le izah olunmuştur. Elektrik ücretleri evelee tenalâtlı tarifeye tâbi iken bu seneden itibaren bu 
tenzilâtlı tarife kaldırıldığından bütçeye konan tahsisatın kâfi gelmiyeceği anlaşılmış ve bu mak
satla bu maddeye 25 000 lira ilâve edilmiştir. 

Basılı kâğıt ve defterler tertibinden de tasarruf maksadiyle 125 000 liralık bir indirme yapıl
mıştır. Haberleşme ücret ve giderleriyle kira karşılığı tertiplerinde bir değişiklik yoktur. Bu mü
nasebette İdarenin halen muhtelif Başmüdürlükler mmtakasmda ceman 613 aded binyaı kiralı ve 
396 aded binayı da kirasız olarak işgal etmekte olduğunu ve fiilen tediye olunan kira bedelinin 
253 348 Uraya baliğ olduğunu açıklamaya ve bu malûmata ilâveten Posta, Telgraf ve Telefon Genel 
MüdÜrl$İ&#n U, üce, bucak, köy ve jstasyondaplmak üzere memlekette ceman 832 merkezi mev
cut olduğunu kaydetmeyi faydalı buldum. 

10. — Yolluklar tertibine konan ödenekten 1948 yılma nazaran tasarruf maksadiyle 158 000 
liralık bir indirme ve buna mukabil yabancı uzmanlar yolluğu için de 51 224 liralık çoğaltma ya
pılmıştır. Yabaneı uzmanlar ödeneğinin artış sebebini 3 ncü maddede arzetmiştim. Bu bölümün 
4 ncü maddesine konan 32 00Ö lira ödeneğin mahalli sarfı şunlardır : 

A) Staja giden memurlarla pul tabına gönderilen memurların yollukları; 
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B) Kongre ve konferanslara iştirak masrafları; 

Kongre ve konferanslara iştirak giderlerinin yollukları arasında yer alması murakabe isini 
güçleştireceğinden bu kısmın diğer bütçelerde olduğu gibi gelecek seneden itibaren ayrı bir bölüm -
de gösterilmesini daha uygun görmekteyim. 

11, — 21 nci posta hizmetleri tertibinden tasarruf maksadiyle 295 000 liralık bir indirme yapıl
mış ve bu bölümün yekûnu 1 814 100 lira olarak teklif edilmiş ise de bu bölümün, 7 nei maddesinden 
daha 10 000 liranın tasarruf unu mümkün görmekteyim. Bu itibarla bu miktarın indirilmesini arz 
ve teklif ederim. 

22 nci bölümün birinci maddesinde vukua gelen 15 000 liralık artışın sebebini şöyle kah et
mek mümkündür. Posta merkezi olmıyan nahiye ve köylerle şehirlerde posta merkezine uzak 
olan semtlerde âdi ve kısmen taahhütlü mektup kabul etmek üzere bâzı esnaf ve ticaret erbabının 
dükkânlarında posta şubeleri açılmakta ve bu bayilere sattıkları posta pulu nispetinde muayyen 
bir aidat verilmektedir. Beyiye talimatnamesine göre âzami miktar 6 lirayı geçmemek üzere nis
pet % 5 ile 10 arasında tehalüf etmektedir. Bu sene yeniden 50 veya 60 kadar şube açılması muta
savver bulunduğundan bunu karşalamak üzere 15 000 liralık bir ilâve yapılmıştır. 

Ancak nahiyelerde posta ve telgraf merkezi yerine kaim olmak üzere acentelikler ihdası dü
şünülmekte ve bu maksatla hazırlanan kânun tasarısı Yüksek Meclise sunulmuş bulunmaktadır. 
Bu kanunun kabulü halinde bu ödeneğin kifayet etmiyeceği aşikârdır. Bu acentelikler teşkilâtının 
memleket için faydalı neticeler vereceğinde ve bilhassa nahiyeleri bîr an evvel postaya kavuştur
mak işini sağlıyacağında şüphe yoktur. 

Bu bölümün ikinci maddesini teşkil eden geri verilecek paralar için 600 000 liralık ödeneğin kifa
yet edeceği düşünülerek İdarece 254 000 liralık bir indirme yapılmıştır. 

lü. — 24 ncü Posta ve Telgraf Jb^abrikası her türlü gkiemıi tertibinde bir değişiklik yapılma 
mıştır. Ancak Posta ve Telgraf idaresi için bu fabrikanın büyük bir önem taşıdığını tebarüz ettir
mek yerinde olur. Halen bir tamir atelyesi durumunda olan ve bugün 62 işçi çalıştırmakta bulu 
nan bu fabrika daha bugünden İdareye ait her türlü tamirleri yapmakta olduğu gibi, kasa, hat 
bakıcı alâtı, posta kutuları, tarih damgaları, mors telgraf makinaları, pusula, komitatör, paratoner 
gibi idare malzemesini de imal etmektedir. Takviyesi halinde verimini daha çok artırabilir. Btı 
sebeple Posta ve Telgraf Fabrikasının takviyesi işini temenniye lâyık bulmaktayım. 

25 nci giyecekler bölümünde bu sene de,geçen yıl olduğu gibi 500 000 liralık ödenek istenmekte
dir. Bu miktar tahminen 6 500 kadar personelin giyeceklerini karşılamaktadır. 

26 nci öğrenci ödeneği bölümü 107 152 lira noteaniyle 227 500 lira olarak teklif edilmiş ve 
aradaki fark tasarruf edilmek istenilmiştir. Yapılan inceleme neticesinde birinci maddeye konan 
150 000 liranın kâfi gelmiyeceği anlaşılmaktadır. Şöyle ki, bu idarenin ikisi Fransa'da 25 şi Ame
rika'da olmak üzere yabancı memleketlerde mühendislik tahsil eden 27 öğrencisi vardı. Bunlardan 
ikisi ikmali tahsil ederek dönmüş ve ikisi de. muhtelif sebeplerle geri alınmış olduğundan hâlâ 23 
talebesi tahsile devam etmektedir. 150 000 üranm bu taksbeye kâfi geleceği hesaplanmış ise de bil-
âhara Millî Eğitim Bakanlığı ile yapılan muhabere neticesinde bu miktarın yetişmiyeceği anlaşıl
mıştır. Bölüm yekûnu değişmemek şartiyle 3 ncü maddeden 18 500 ve 4 ncü maddeden 1 500 lira 
indirilerek toplamı olan 20 000 liranın bu maddeye eklenmesi muvafık olacaktır. 

Şu hale göre 1 nci madde 170 000, ikinci madde eskisi gifbi 20 000, üçüncü madde 31 500 ve 4 cıcü 
madde 6 000 lira olacaktır. 

13. — 27 nci sağlık ecza ve gereç ve tedavi giderleri bölümünde bir tebeddül yoktur. Ancak 
bu bölüm münasebetiyle bir noktayı arzetmeyi lüzumlu gördüm. Posta ve Telgraf memurları yora-
cu mesaileri sebebiyle verem hastalığına daha kolayca yakalanmakta oldukları müşahede edildikten 
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bu hastalığa, karşı müessir bir deva olduğu anlaşılan yeni ilâçlardan kâfi miktarda tedarik ve tatbik 
edilmesini temenniye değer bulmaktayım. Bu bölümde tasarrufu mümkün 5 000 lira var ise de bu 
maksada tahsisini sağlamak üzere indirme teklifiade balunmadığımı arzetmek isterim. 

14. — P. T. T. Meslek Okulu her türlü giderleri için 29 nen bölümde 250 000 liralık ödenek 
istemektedir. Halen İstanbul'da ve lise derecesinde bulunan bu okulda 292 öğrenci mevcuttur. 
Beher öğrenci için 850 lira masraf hesap edilmiştir. Halbuki Sanat okulunda beher talebe için 580 
lira hesap edilmiş olduğuna göre bu miktar fazla görülmektedir. Binaenaleyh her talebe için 650 
hesabiyle bu tertipte 189 800 lira bırakılarak bakiye kalan 60 000 liranın tasarruf edilmesi 
mümkün görülmektedir. 

30 ncu Sanatoryum her türlü giderleri bölümüne bu sene 100 000 lira ilâve edilmiştir, 

Geçen sene Sanatoryum'un sene ortasında faaliyete geçeceği hesap edilmiş ve bu maksatla 
200 000 lira konmuş ise de 1948 yılı içinde faaliyete geçememiştir, istenen ödenek, Erenköy'de ya
pılmış olan ve 1949 yılında faaliyete geçecek olan Sanatoryum'un işletme ve demirbaşları karşı
lığıdır. Müessese yeni olduğu için bu ödeneğin fazla veya noksan geleceği hakkında şimdiden bir 
mütalâa serdi mümkün değildir. 

15. — 31 nei faiz ve acyo tertibinde de 100 000 lira bir artış vardır. İstenilen 450 000 Ura
nın isabetli olup olmadığını tâyin edebilmek için yapılan istikrazları gözden geçirmek faydalı ola
caktır. 

Posta ve Telgraf İşletme İdaresi, 4454 sayılı Kanunun 40 ncı maddesine istinaden ve Bütçe ka
nunlarının verdiği salâhiyetlere binaen 1947 malî yılı içinde Merkez Bankasından 7 400 000 lira
lık ve 1948 senesi içinde de 16 500 000 olmak üzere şimdiye kadar 23 900 000 liralık istikraz 
yapmıştır. 

Bu istikrazlar 9 ay vadeli ve % 1 faizlidir. Vâdelerinin hitamında tecdit olunmaktadır. 1948 se
nesi içinde bu miktara ilâveten vâdesi gelmiş olan 4 000 000 lira için de ayrıca faiz ödenmiştir. 
1949 yılında ise bu 27 900 000 liradan başka yeniden istikraz edilecek olan 16 500 000 lira için 
de faiz ödenecektir. Şu hale göre istikraz edilen para yekûnu 23 900 000 f 16 500 000 =* 40 400 000 
liraya ve faizi ödenecek olan miktar da 4 000 000 lira fazlasiyle 44 400 000 liraya baliğ olacaktır. 
Bunun •% 1 hesabiyle faizi 444 000 lira tutmaktadır. Buna 16 000 liralık acyo da ilâve edildiği 
takdirde yekûnu 450 000 lira eder ki, bu rakam teklif edilen ödeneğin tam mukabilidir: Şuka-
dar ki, varidat kısmında arzettiğim sebeplerle tahassül edecek olan yeni açığı kapatmak için is
tikraz edilecek para miktarı tezayüt ettiği takdirde bu faiz karşılığının ona göre değişmesi gerekir. 

Sigorta giderlerinde bir değişiklik yoktur. 

33 ncü temsil giderleri bölümü, resmi kuşat, ziyafet, çelenk ve hayır derneklerine yardım gi
bi giderleri karşılamak üzere bu sene teklif edilmiştir. 

Posta ve telekomünikasyon birliklerinin tahakkuk etmiş ve edecek katılma payı için 90 000 li
ralık bir ilâve istenmektedir. Alman hesaplara nazaran bu teklif yerindedir, 

36 ncı yayım bölümü iki maddeye ayrılmış ve 5 000 lira ödenek eklenmiş ise de 1948 yılının 9 
aylık gider yekûnuna ve yapılan işin hacmma göre bu maddelerin her birine 7 500 liradan 15 000 
liranın kifayete edeceği anlaşılmaktadır. Binaenaleyh beşer binden 10 000 liranın bu bölümden ten
zili uygun görülmektedir, 

İlâma müstenit borçları ödemek için 40 ncı hükme bağlı borçlar tertibine 9 000 liralık bir ilâve 
yapıldığı görülmüştür. 

16. — 41 nci tesisler ve bina yapımları bölümünü üç kısma tefrik ederek mütalâa etmek muva
fık olur: 
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A) 1941 - 1946 bütçe kanunlarının 5, 6 ve 7 nci maddelerinin verdiği yetkilere binaen giri

şilen yüklenmeler karşılığı, V » 
fi) 4892 sayılı Kanun gereğince girişilen ve girişilecek olan yüklenmeler karşılığı, 
C) Telli, telsiz telgraf ve telefon işletmesiyle onarması, bina yapımı ve onarmaları diğer gider

ler karşılığıdır. 
Bunlardan (A) fıkrasında gösterilen hizmetler için şimdiye kadar 3 618 416 liralık yüklenme 

lere girişilmiş ve bundan şimdiye kadar 2 574 409 lira ödenmiştir. Geri kalan 1 044 007 Ura da 
1949 da ödenecektir. Bu miktara 1949 da tediyesi iktiza eden 155 992 lira Gümrük Vergisi ve mon
taj bedeli ilâve edilmiş ve toplamı olan 1 200 000 lira birinci maddeye konmuştur. 

(B) fıkrasında zikredilen kanuna istinaden yapılan yüklenmelerden mütevellit borçların kar
şılığı da bu bölümün ikinci maddesinde gösterilmiştir. P. T. T. İşletme Genel Müdürlüğü 4992 sa
yılı Kanun gereğince şimdiye kadar 24 209 446 lira 80 kuruşluk taahhüde girmiş ve bu miktar
dan bugüne kadar 12 094 590 lirasını ödemiştir. 

1949 yılı için de ödiyeceği taksit miktarı 7 994 095 liraya ve aynı yıl içinde hariçten celbedile-
eek malzemenin Gümrük Vergisi de 4 005 905 liraya ki, 1949 Bütçesinden ödenecek meblâğ cem'-
an 12 000 000 liraya baliğ olmaktadır. Geriye kalan 3 000 000 lira bina inşaatına mütaallik yük
lenmeler karşılığı olup bunun 1 700 000 lirası evveleo mukaveleye bağlanan ve 1 300 000 lirası 
bu sene içinde mukaveleye bağlanacak olan işlerin 1949 yılı için de ödenmesi iktiza eden taksit
lerine tekabül etmektedir. Şu hale göre teklif olunan 15 000 000 lira tahakkuk etmiş bir ihtiyacın 
karşılığıdır. 

C) fıkrasında gösterilen işletme, onarma ve bina yapma giderleri için 20O 000 ura noksaniy-
le 1 800 000 lira ödenek istenmektedir. 

, 17. — 42 nci bölümdeki 460 000 lira ödenek 3054 sayılı Kanun gereğince kaldırılmış olan is
tanbul Telefon Şirketine ödenecek taksit bedelidir. 43 ncü bölümde yer alan 98 750 lira da 3375 sa
yılı Kanun gereğince kaldırılmış olan İzmir Telefon Şirketine ödenecek taksit bedelidir. 

18. —. Gider kısmını sona erdirmeden önce Genel Müdürlüğün malî durumu üzerinde biraz tevak
kuf etmenin yerinde olacağını sanıyorum. 

Komisyonun yüksek malûmu olduğu üzere bu İdarenin giderleri, biri normal giderler diğeri de 
tesis ve bina yapımları olmak üzere iki kısımda toplanmaktadır. 1949 yılı Bütçesinde normal gi
derler için 44 000 000 lira ve ikinci kısım işler için 18 000 000 lira tefrik edilmiştir. Varidat kısmın
da arz ve izah edildiği veçhile İdarenin normal geliri 1949 da ancak 43 500 000 liraya baliğ olduğuna 
göre bu miktar kendi normal ihtiyacını bile karşılıyamıyacak olan bu idarenin borcunu itfa için 
para ayırmasına imkân elvermiyecektir. 

Nitekim 1948 yılında tahmin edilen miktar ile tahsil olunan miktar arasında tahminen 
10 000 000 liralık bir noksan vukua gelmiş olmasından dolayı İdare sıkıntılı duruma düşmüştür. 

1949 Bütçe Kanunu tasarısında açık olarak, gösterilen 16 500 000 lira yukarıda tafsilâtiyle ar-
zettiğim veçhile 18 500 000 liraya baliğ olmaktadır. Binaenaleyh, bono ile karslanacak miktarın 
bu hadde çıkarılması zarureti kendisini göstermektedir. 

Her sene bu miktar artacağına ve bunların faiz bedelleri de bu idare için bir yük teşkil edeceğine 
göre tesis işlerini ikmal edinciye kadar bu idareye daha salim bir yardım şekli bulunması muvafık 
olur düşüncesindeyim. 

P. T. T. İdaresinin tesis işleri için hariçten getirdiği malzemenin Gümrük Resmi de önemli bir 
yekûna baliğ olmaktadır. 1947 de 201 000 lira 1948 de 4 317 000 lira Gümrük Resmi ödenmiş ve 
1949 yılında da 4 005 905 lira ödeneceği anlaşılmıştır ki, bunların yekûnu 8 523 905 lira tutmate-
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dır. Bu malzemenin Gümrük Resminden muafiyeti cihetine gidilmesi İdraenin yükünü bir hayli 
hafifletebilir. Meselâ 1949 da getireceği malzemenin bu muafiyetten faydalanması acık miktarının 
4 000 000 lirasını kapatmış olur. 3 

Bundan başka P. T. T. hasılatından 5004 sayılı Kanun mucibince % 10 nispetinde Millî Sa
vunma Vergisi alınmaktadır. Bu verginin senelik tutarı takriben 2 800 000 lira tutmaktadır. Ay
rıca dahilî telefonlardan belediyelere % 20 hisse verilmektedir. Bunlardan da sarfınazar edilirse te
vazün daha kolay sağlanmış olur. 

Umumi mülâhazalar arasında bir iki noktaya daha temas etmeyi faydalı gördünı. 

A) P. T. T. İdaresinde 30 Muamelât müfettişinden başka 71 Fen müfettişi ve mühendis mev
cut olduğu halde memleket dışında daha 23 öğrencinin mühendislik tahsili yapmakta olduğu dikka
ti çekmektedir. Bu gençlerin yurda avdetlerinde kendilerine iş bulmak mecburiyeti hâsıl olacak
tır. Teknik Üniversitede okuyanlar için de durum aynıdır. Yetiştirilecek elemanların ihtiyaç ile 
mütenasip olması hususunun göz önünde bulundurulması yerinde olur, 

B) Katı zaruret olmadıkça mektup, telgraf ve telefon ücretlerinde bir artırmaya gidilmemesi 
ve hattâ kabil olursa tenzile doğru gidilmesi aynı zamanda İdarenin menfaati iktizasından olduğu
na kaniim. 

C) Sık sık basılmakta olan seri pullarının İdare için faydalı olacağı kabili inkâr değildir. An
cak bunların satıştan arta kalanlarının imha ediimiyerek ilerde vuktibulacak taleplere intizaren 
elde bûhındttrulması ve bekletilmesinde artık fayda melhuz olmadığı anlaşılanların müraselâtta 
kullanılması idarenin menfaatine daha uygun olur. 

Üçüncü Kısıttı - Kanun Tasarısı 

Kanun tasarısının bilinci maddesinde yazılı ödenek miktarı ile ikinci maddede gösterilen gelir 
tahmini miktarının komisyonda yapılacak son tadillere göre düzeltilmesi iktiza eder. 

Üçüncü maddede münderiç açık miktarının da kezalik Yüksek Komisyonun tasvip ve kabul ede
ceği şekle göre değiştirilmesi gerekmektedir. Diğer maddelerin aynen kabulü ve 12 nci maddedeki 
tarihin 1 Şubat 1949 olarak' tadili muvafık olacağı mütalâasında bulunduğumu arzeder. Derin say
gılarımı sunarım. 

Niğde Milletvekili 
Eifat Gürsoy 

L(Ok * * » ; & ) 



Bütçe 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 1/391 
Karar No. 58 

Yüksek 

Posta, Telgraf ve Telefon Müdürlüğünün 
1949 yılı Bütçesi hakkında Başbakanlığın 30 . 
IX . 1948 tarihli ve 6/ 3337 sayılı tezkeresiyle 
Yüksek Meclise sunulan Kanun tasarısı Komis
yonumuza havale Duyurulmakla Ulaştırma Ba
kanı Kasım Gülek, Maliye Bakanı Şevket Ada-
lan bu idare Genel Müdürü ile Bütçe Malî Kon
trol Genel Müdürü hazır oldukları halde ince
lenip görüşüldü: 

Bu bütçeyi Komisyon adına inceliyen rapor
törün raporu okunmuş ve bütçenin tümü üze
rinde görüşmeler yapılmıştır. 

Gelir bütçesi: 
İdarenin 1949 yılı Gelir Bütçesi geçen yıla 

nazaran muhtelif tertiplerde (5 490 000) liralık 
bir azalış ve (1 998 208) lira bir artış ile 
(45 552 695) lira olarak tahmin ve teklif edil
miş bulunmaktadır. Azalışlar posta, telgraf ve 
telsiz tertipleriyle resmî daireler posta ücretle
rinde ve geçen yıldan devredilen para fazlası bö
lüm ve maddelerinde, fazlalık ise telefon ücretleri 
resmî daireler telefon ücretleri, çeşitli gelirler, 
radyo keseneği tertiplerinde görülmektedir ki, 
netice itibariyle Gelir Bütçesi (3 491 792) lira
lık bir azalış göstermektedir. 

Raportörün raporunda bu azalış sebepleri 
tahlil edilerek Gelir Bütçesi yekûnundan daha 
(2 000 000) liralık bir indirme yapılması teklif 
edilmekte ise de bu konuda yapılan inceleme
lere ve Bakanca yapılan izahlara göre bu 
tahminin, yeni tesislerin ve bunlardan 1949 yı
lında hizmete açılacak olanlarının inkişaf pay
larının daha verimli olarak hesaplanması esasına 
dayandığı açıklanmış ve Komisyonumuzca da bu 
izah yerinde görülerek Gelir Bütçesi ayniyle ka
bul edilmiştir. Ancak Komisyonumuz; Posta 
gelirinde (450 000) liralık bir indirmenin ya- • 
pılan hesaplara göre yerinde olacağını ve bu 
miktarın yeni tesisler sebebiyle telefon gelirin
de husulü umulan inkişafa göre bu tertibe eklen
mesini verilen izahlara göre uygun görmüştür. 
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8 , 1 . 1949 

Başkanlığa 

Gider Bütçesi : 
Gider Bütçesi de geçen yıla nazaran 

(3 491 832) lira noksanlık arzetmekte ve 
(62 052 C95) lira olarak teklif edilmiş bulun
maktadır. 

Görüşmeler sırasında verilen bilgiye göre 
birçok yeni hatlar tesis edilmekte olduğu hal
de bunların bakımını sağlıyacak elamanlarda 
bir fazlalık kaydedilmediği ve bakılmıyan hat
larda aksaklık hususle geleceği ve mevcut bakı
cıların bu işe kifayet etmiyeceği açıklanarak 
kadroya (105) dağıtıcı ve hat bakıcısının ek
lenmesi teklif edilmiş ve bunun karşılığı olan 
(190 500) liranın da bütçenin diğer tertiplerin
de yapılacak tasarruflarla temin edileceği ifade 
edilmiş ve Komisyonumuzca yerinde görülen bu 
teklif kabul edilerek bu ödenek birinci bölüme 
ve buna mütenazır özlük haklar tertiplerine de 
gereken ödenekler eklenmiştir. 

Gider bölümlerinde, teklif ile geçen yıl öde
nekleri arasındaki farklar raportörün raporun
da etraflıca açıklandığından burada izahından 
sarfınazar edilmiştir. 

Bu tdare memurlarının mühim bir kısmı,pa
raya el koymakta olup yıl içindeki muamelele
rinde kasa açıklarını kendi mevcutlarından ka
pamak zorunda kaldıkları ve bu sebeple Maliye
de ve diğer malî müesseselerde olduğu gibi bir 
kasa tazminatı ile bu memurların da durumla
rının bu yönden ıslahı görüşme konusu olmuş 
ve Komisyonumuz yalnız Posta memurları hak
kında değil, bilûmum paraya el koyan Devlet ' 
memurlarına şâmil olacak bir tasarının hazır
lanmasını ve bu işin genel şekilde hallini tavsi
yeye değer bulmuştur. 

Gider Bütçesi de yukarda arzedilen ve top
lama müessir olmıyan değişikliklerle ve teklif 
veçhile (62 052 695) lira olarak Komisyonumuz
ca kabul edilmiştir. 

Gider ve gelir bölümleri arasında (16 500 000) 
liralık açığın 4454 sayılı İdarenin Teşkilât Ka
nununun 40 neı maddesindeki yetkiye dayanı-

( S. Sayısı- • 21) 



larak bono eıkannak suretiyle kapatılacağı gö
rülmektedir. İdarenin 1947 yılından itibaren 
1948 yılı sonuna kadar aynı yetkiye dayanarak 
çıkardığı bono toplamı (23 900 000) lirayı bul» 
maktadır. 1948 yılında bu bonolardan vâdesi 
gelmişler için ayrıca faiz ödemiştir. Bu yıl 
için de yine (16 500 000) liralık bir yetki almış 
ve bu suretle İdarenin borç miktarı (40 400 000) 
liraya baliğ olmuştur. Bunların faizleri do he
sap edilince İdarenin büyük bir malî külfet al
tına girmekte olduğu ve yeni tesisleriyle geliri 
îie kadar artsa bu yükün daha esaslı inkişafına 
mâni olacak bir durum vücuda getirmesi müm
kün olduğundan İdare tesislerinin başka kay
naklarla karşılanması hususu düşünülmeye de
ğer görülmüştür. 

Bütçe tasarısı : 
Tasarının maddeleri İdarenin bünyesine uy

gun bütçe hükümlerini ihtiva etmekte olup tek
lif veçhile ayniyle kabul edilmiştir. 

Posta, Telgraf ve Telefon Genel Müdürlüğü 
1949 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve ekleri Kamu
tayın onayına arzedilmek üzere Yüksek Başkan
lığa sunulur. 

Başkan 
Mardin 
R. Erten 

Aydın 
Gl, R. Alpman 

İsparta 
K. Turan 
Kastamonu 
T. Cöşkan 

Başkanvekili 
Diyarbakır 
/. H. Tigrel 

Bursa 
F. Bük 

İzmir 
.V. Dikmen 

Niğde 
R. Gürsoy 

Urfa 
E. Tekeli 

Sözcü 
Ankara 
M. Eriş 

Eskişehir 
Muhalifim 
A. Oğvs-
İzmir 

K Odyak 
Seyhan 

A, R. Yilregir 

f S. »ayısı : 21 ) 
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Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe Kanunu 

tasarısı 
HÜKÜMETİN TEKLİFÎ 

MADDE 1. - Posta. Telgraf ve Telefon İşlet
me Genel Müdürlüğü 1949 yılı giderleri için 
bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
62 052 695 lira ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. - Posta Telgraf ve Telefon İş
letme Genel Müdürlüğü 1949 yılı giderlerine kar
şılık olan gelirler bağlı (B) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 45 552 695 lira olarak tahmin 
edilmiştir. 

MADDE 3.-.r- Açık olan 16 500 000 lira-
5. VII. 1943 tarihli ve 4454 sayılı Posta, Telgraf 
ve Telefon işletme Genel Müdürlüğü teşkilât ve 
vazifeleri ve memurları kanununun 40 ncı mad
desi gereğince çıkarılacak'bonolar hâsılı ile ka
patılır. 

1947 - 1946 yılları bütçe kanunlarının 3 ueü 
maddeleri gereğince adı geçen yıllar içinde çı
karılmış olan bonolarla 1949 yılında çıkarıla
cak bonolardan vâdeleri gelenler bu yıl içinde 
yenilenir. 

MADDE 4. —- Posta, Telgraf ve Telefon İşlet
me Genel Müdürlüğünce 1949 yılında elde edi
lecek gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı 
hükümler bağlı (C) işaretli cetvelde gösteril
miştir. Bu cetvelde yazılı gelirlerin tarh ve ta
hakkukuna 1949 yılındn da devam edilir. 

MADDE 5. - Posta, Telgraf ve Telefon İş
letme Genel Müdürlüğünün 30. VI. 1939 tarihli 
ve 3656 sayılı Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair kanunun 19 neti madde
sine giren hizmotliloriyle bu kanunun konusu dı
şında kalan memurlarının kadroları bağlı (D) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Numaraları ile adları bağlı (E) işaretli cet
velde yazılı bölümlerden 30. VI. 1939 tarihli ve 
3656 sayılı Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair kanunun 9 ncu maddesi gere
ğince yönetimi gerekli geçici hizmetler için ay
lık ücretli memur ve hizmetliler kullanılabilir. 
Bunların kadrolariyle bunlardan uzmanlık yeri 
olanlar Bakanlar Kurulu Karariyle belirtilir. 
Ve ertesi yıl bütçesiyle Büyük Millet Meclisine 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTÎRÎŞİ 

MADDE 1. — Ayniyle kabul •edilmiştir. 

MADDE 2. —r Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

(S. Sayısı : 21) 
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verilir. Bu bölümlerden alınacak kadroların elde- ) 
ki kadrolara ekleme olmaması gerektir. j 

i 
MADDE 6. — Posta, Telgraf ve Telefon İş- | 

letme Genel Müdürlüğünce gelecek yıllara geçi- j 
ci yüklenmelere girişmeğe yetki veren kanunlar j 
bağlı (G) işartli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 7. — Posta, Telgraf ve Telefon İş
letme Genel Müdürlüğü teşkilât ve vazifeleri ve 
memurları hakkındaki 5. VII. 1943 tarihli ve 
4454 sayılı kanuna bağlı cetvellerde yazılı kad
rolardan bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilenler 
1949 yılında kullanılamaz. 

MADDE 8. — Gider bölümlerinden yapılacak 
harcamalara ilişkin formül bağlı (R) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 9. — Havale işlerinin yürütülmesi 
için Bankalardan 4 000 000 lira kadar kısa süreli 
avans almağa ve hesaplar açtırmağa Posta, Telg
raf ve Telefon Genel Müdürü yetkilidir. 

MADDE 10. _ Bağlı (A) İşaretli cetvelin 26 
ncı bölümünün 1, 2 ve 3 ııcü maddelerine konu- ; 
lan ödenek, taallûkuna göre 1949 yılı bütçe ka
nunu ile Üniversitelerin 1949 yılı bütçe kanun
larına bağlı (B) işaretli cetvellere gelir ve aynı 
zamanda adı geçen kanunlara bağlı (A) işa
retli cetvellerin Millî Eğitim Bakanlığı ile Üni
versiteler bütçelerinin ilgili tertiplerine Maliye 
Bakanlığınca ödenek kaydedilir. 

MADDE 11. — Geçen yıl borçları bölümün
deki ödenek üstünde çıkacak borçlar ilgili ol
dukları hizmetlere ilişkin bölümlerden bu bölü
me Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekler
den ödenir. 

1928-1947 yıllarına ilişkin olup da 26. V. 1927 
tarihli ve 1050 sayılı Genel Muhasebe kanununun 
93 ncü maddesine göre zamanaşımına uğra
mamış ve ^karşılıkları yılları bütçelerinde bulu
nan borçlar 1949 yılı gider bölümleri artıkların
dan eski yıllar borçları bölümüne Maliye Ba
kanlığınca aktarılacak ödeneklerden ödenir. 

MADDE 12. — Bu kanun 1 Ocak 1949 tari
hinde yürürlüğe girer. j 

B. \i. 

MADDE 6. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Ayniyle (kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Ayniyle kabul edilmiştir. 
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MADDE 13. — Bu kanunu Maliye ve Ulaş* 
tırnıa Bakanları yürütür, 

Başbakan Devlet Bakanı Devlet Bakanı 
H. Saka Başb. Yardımcısı 

Adalet Bakanı Millî Savunma Bakanı 
Fuad Sirmen H. Çakır 

İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı 
M. H. Göle ' N. Sadak S. AdaUn 
Millî Eğitim Bakanı Bayındırlık Bakanı 

T. Banguoğlu Nihat Erim 
Ekonomi Bakam Sa. ve So. Y. Bakanı 

C. Ekin Dr. K. Bayizit 
Gümrük ve Tekel Bakanı Tarım Bakanı 

Emin Erişirgü Cavid Oral 
Ulaştırma Bakanı Ticaret Bakanı Çalışma Bakanı 

Gühk C. 8. Barlas T. B. Balta 

B. K. 

MADDE 13. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı: $1) 



A 

ödeneğin çeşidi 

30 — 
CETVELİ 

1948 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1949 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Birinci kısım - Aylık, ücret, 
ödenek, emekli ikramiyesi ve 

benzeri özlük haklar 

1 
2 

1 
2 
3 
4 

I - Aylık ve ücretler 
Aylıklar 
Memurlar aylığı 
Açık aylığı 

Bölüm toplamı 

1683 sayılı Kanun gereğince 
verilecek emekli, dul ve yetim 
aylıkları 
Ücretler 
Memurlar ücreti 
Hizmetliler ücreti 
Geçici hizmetliler ücreti 
Yabancı uzmanlar ve hizmetli
lerle tercümanlarının ücretleri 

Bölüm toplamı 

26 046 000 
3 000 

26 049 000 

1 199 000 

491 700 
4 238 520 

314 490 

176 848 

5 221 558 

25 345 800 
3 000 

25 348 800 

1 199 000 

476 700 
3 814 620 

291 375 

375 635 

4 958 330 

25 536 300 
3 000 

25 539 300 

1 199 000 

476 700 
3 814 620 

291 375 

375 635 

4 958 330 

II - Başka haklar 
5027 sayılı Kanun gereğince 
verilecek temsil ödeneği 
Gteçici tazminat 
4805 sayılı Kanun gereğince 
verilecek emekli keseneği kar-
şılığı 
1683 sayılı Kanunun 58 nci 
maddesi gereğince verilecek 
emekli ikramiyesi 40 000 60 000 60 000 
3656 sayılı Kanunun 5 nci mad 
desi gereğince ödenecek ya-
bancı dil para mükâfatı 0 12 000 12 000 

2 100 
223 000 

1 302 300 

2 100 
223 000 

1 267 390 

2 100 
263 000 

1 276 890 

( S.' Sayısı:':21. i 
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M. Ödeneğin çeşidi 

1948 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1949 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

1 
2 
•3 

4 

4454 sayılı Kanunun 51 nci 
maddesi gereğince verilecek 
ücretler 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince verilecek zamlar ve 
yardımlar 
Çocuk zammı 
Yakacak zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 

500 000 400 000 400 000 

1 

Bölüm toplamı 

2 200 000 
75 000 

200 000 
30 000 

2 505 000 
- • J 

2 317 000 
75 000 

308 000 
30 000 

2 730 000 

2 319 500 
75 000 

308 000 
30 000 

2 732 500 

Atlı dağıtıcılar hayvan yem 
bedeli karşılığı 275 000 275 000 275 000 
Çeşitli kesenekler 
Tahsildarlar keseneği 25 000 30 000 30 000 
Genel telefon merkezleri kese
neği 30 000 35 000 35 000 

Bölüm toplamı 55 000 

Artırma ve eksiltme komisyon
larına iştirak edecek üyelerin 
huzur hakkı 

Birinci kısım toplamı 37 371 

0 

958 

65 000 

500 

36 541 120 

65 000 

500 

36 783 620 

tkinci kısım - Yönetim gider 
leri 

1 - Hizmete ilişkin olanlar 
Merkez büro giderleri 

1 Kırtasiye 
2 Döşeme ve demirbaş 
3 Aydınlatma 
4 Isıtma 

15 000 
25 000 
5 000 
10 000 

10 000 
15 000 
5 000 
10 000 

10 000 
15 000 
5 000 
10 000 

(s; Sayısı: 2i) 



B. M. Ödeneğin çeşidi 

1948 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1949 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

20 

5 öteberi giderleri * 15 00 5 000 5 000 

Bölüm toplamı 70 000 45 000 45 000 

15 

16 
17 

18 

19 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
3 
4 
5 

İller büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
Aydınlatma 
Isıtma 
öteberi giderleri 

Bölüm toplamı 

Basılı kâğıt ve defterler 
Haberleşme ücret ve giderleri 
Kira karşılığı 

I I » özlük olanlar 
Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 
Müfettişler yolluğu 
Yabancı memleketler yolluğu 
Yabancı uzman ve hizmetliler
le tercümanlarınm yolluk ve 
başka giderleri 

150 000 
200 000 
125 000 
260 000 
250 000 

985 000 

600 000 
5 000 

270 000 

100 000 
225 000 
200 000 
60-000 

50 000 

100 000 
125 000 
150 000 
250 000 
140 000 

765 000 

475 000 
5 000 

270 000 

75 000 
150 000 
170 000 
32 000 

101 224 

100 000 
125 000 
150 000 
250 000 
140 000 

765 000 

475 000 
5 000 

270 000 

75 000 
150 000 
170 000 
32 000 

101 224 

Bölüm toplamı 

4598 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak tedavi giderleri ve 
yollukları 

Ühnei kısmı toplamı 

635 000 

100 000 

2 665 000 
- j-i'/r1" T " 

528 224 

100 000 

2 188 224 
'/.,„ i' ,, T llV.lı , 

528 224 

100 000 

2 188 224 
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1948 1949 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyoncu 

ödeneği istenen kabul edilen 
Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

Üçüncii kısım - Daire hizmet
leri 

Genel Muhasebe Kanununun 
48 nci maddesini ilgilendiren 
giderler 

1 • E s a s l ı o l a n l a r "" '''"' •" " * " * ' " ? • • • 

Post s hizmetleri 
Taşıma giderleri 1 210 000 1 210 000 1 210 000 
Taşıtlar işletme ve onarma gi
derleri 194 100 194 100 194 100 
Bendiye, hıuc, çanta ve çuval 
satmalına ve onarına giderleri, 
ilân ücretleri 200 000 150 000 150 000 
Gezici memur ve hamal prim
leri M 000 90 000 90 000 
Havale, taahhütlü ve kıymetli 
mektup ve paket tazminatı 30 000 30 000 30 000 
Posta pulu ve kartlarivle ta
rih damgaları giderleri " 370 000 125 000 125 000 
Cevaplı kuponlar karşılığında 
veya vusulü ihbarlı telgraflar 
için yapıştırılan veva battala 
kalan pullar karşılığı" 13 500 13 500 3 500 
Deneme mektup ve koli gider
leri 1 500 1 500 1 500 

Bölüm toplamı 2 109 100 1 814 100 1 804 100 
rtsraı—-• 

Beyiye keseneği 
Geri verilecek paralar 
Mahkeme harçları 

Bölüm toplamı 

Mahkeme giderleri 
P. T. T. Fabrikası her türlü 
giderleri 

35 000 
854 000 
10 000 

899 000 

11 000 

160 000 

50 000 
600 000 
10 000 

660 000 

10 000 

150 000 

50 000 
600 000 

10 000 

660 000 

10 000 

150 000 

<, 6. Siyi» s 21) 
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1948 1949 yılı için 
yılı Hükümetçe • Komisyonca 

odeueğ; istenen kabul edilen 
Ödeneğ in çeş id i -^ira J Jm Lira 

Giyecekler 
Bakıcı ve d 
Hizmetliler ayjKJ u u u / 50 000 50 00( 
Bakıcı ve damıtıcılar -,Vi , W l \ 150 000 150 00Ü 

Bölüm toplamı 500 000 500 000 

11 - Oesitli. olanlar 
Öğrenği ödeneği 
Telgraf, telefon ve telsiz mü
hendisi yetiştirilmek üzere ya
bancı memleketlere gönderile
cek öğrenci giderleri" 200 15:2 150 ooo 170 000 
Teknik Üniversitede okutturu
lacak öğrenci giderleri :'î(j 000 Uü 000 20 000 
Sanat ve teknik enstitülerinde 
ve okullarında okutturulacak 
öğrenci giderleri 68 500 50 000 3i 500 
Ticaret okullarında okutturu
lacak öğrenci giderleri 30 000 7 500 ti 000 

Bölüm toplamı 334 652 227 500 227 500 

Sağlık ecza, gereç ve tedavi gi
derleri 20 000 20 000 20 000 
Basımevi ve hesap makineleri 
giderleri 1 i 40 001 
P, T. T. yatılı meslek okulu 
her türlü giderleri 250 000 250 000 190 000 
Sanatoryum her türlü giderle 
ri 
Faiz ve acyo 
Sigorta giderleri 
Temsil giderleri 
3530 sayılı Kanun gereğince 
yapılacak beden terbiyesi hiz
metleri 

200 000 
350 000 
75 000 

0 

1 000 

300 000 
450 000 

75 000 
5 000 

1 000 

300 000 
450 000 
75 000 
2 500 

1 000 
Fosta ve telekomünikasyon 
birliklerinin tahakkuk etmiş 
ve edecek katılma payı ' 35 000 125 000 125 000 

(S. Sayısı ı 21) 
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1948 1949 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği îstenen kabul edilen 
Ödeneğin ÇeŞİdİ I*ra Tâ™ Lira 

¥ayın işleri 
Satmalma ve 
Başka her çeşit giderleri ~" w " / 12 500 7 500 
Satmalma ve abone karşılığı 0A AAA i ^ 500 7 500 

Bölüm toplamı 20 000 25 000 15 000 

TII - Geçici olanlar 
Kurs giderleri 
öğrenci giderlei'i 
Başka giderleri 

Bölüm toplamı 

fjçüneü kısım toplaını 

34 110 

34 110 

4 988 863 

:\0 000 
2 000 

32 000 

4 644 601 

30 000 
2 000 

32 000 

4 602 101 

Dördüncü k/sun - Borçlar 

G-eçen yü borçları 
Eski yıllar borçları 
1944 - 1947 yılları borçları 
1928 - 1943 yıllan borçları 

Bölüm toplamı 

Hükme bağlı borçlar 

Dördüncü kısım toplamı 

Altıncı kımm 

50 000 

50 000 
10 00 

60 000 

1 000 

111 000 

50 000 

50 000 
10 000 

60 000 

10 000 

120 000 

50 000 

50 000 
10 000 

60 000 

10 000 

120 000 

Tesisler ve bina yapımiyle ta 
şıt satmalma giderleri 
1941 - 1946 Bütçe Kanunları 
nrn 5, 6 ve 7 nci maddelerinin 
verdiği yetkiler gereğince gi
rişilen yüklenmeler karşılığı" 2 200 000 1 200 000 1 200 000 

(S, Sayısı: 21), 



1948 1949 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

rktaneğî iatenesrı kabul edileı» 
R M. ödeneğin çeşidi kira kira Lira 

2 4892 sayılı Kanun gereğince 
girişilen ve girişilecek olan 
yüklenmeler karşılığı 15 000 000 15 000 000 15 000 000 

3 Telli, telsiz telgraf ve telefon 
işletmesiyle onarması ve bina 
yapımı ve onarmalariyle taşıt 
satmalma ve diğer giderler 
karşılığı 2 000 000 1 800 000 1 600 00(1 

Bölüm toplamı 19 200 000 18 000 000 17 800 000 

42 3054 sayılı Kanun gereğince 
kaldırılmış İstanbul Telefon 
Şirketine ödenecek taksit be* 
deli 460 000 460 000 460 000 

43 3375 sayılı Kanun gereğince 
kaldırılmış İzmir Telefon Şir
ketine ödenecek taksit bedeli 98 750 98 750 98 750 

0 1715 sayılı Kanunun 8 nci mad
desi gereğince kâğıt para 
amortismanı 648 956 0 0 

Altıncı kısım toplamı 20 407 706 18 558 750 18 358 750 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısmı toplamı 37 371 958 36 541 120 36 783 620 
İkinci kısım toplamı 2 665 000 2 188 224 2 188 224 
Üçüncü kısım toplamı 4 988 863 4 644 601 4 602 101 
Dördüncü kısım toplamı 111 000 120 000 120 000 
Altıncı kısım toplamı 20 407 706' 18 558 750 18 358 750 

GENEL TOPLAM 65 544 527 62 052 695 62 052 695 

S. Bayisi : 21 ) 
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Posta 
gelirleri 
Posta 
Telgral* 
Telsiz 
Telefon 

Eesmî 
posta v« 
Posta 
Telgraf 

B CETVELİ 

1948 
yıh 

tahminleri 
Gtelirin çeşidi M™ 

ve telekomünikasyon 

ı;î 5oo ooo 
• 18 OOO 000 | 

10 500 OOO 

Bölüm toplamı 37 000 000 

Dairelerden alınacak 
i telgraf ücretleri 

5 200 000 
2 800 000 

Bölüm toplamı 8 000 000 

1949 yıl 
Hükümetçe 

tahmin edilen 
Lira 

12 450 000 
5 700 000 
5 800 000 

1î 600 000 

35 550 000 

i 700 000 
2 800 000 

7 500 000 

u için 
Komisyoncu 

tahmin edilen 
Lira 

12 000 000 
5 700 000 
5 800 000 

12 050 000 

35 550 000 

4 700 000 
2 800 000 

7 500 000 

Resmi Dairelerin eski yıllara 
ait posta, telgraf ve telefon üc
retlerinden tahakkuk eden 
alacaklar 
Posta 
Telgraf 
Telefon 

i 
)0 000 \ 

1 

162 266 
212 360 
879 374 

162 260 
212 360 
879 374 

Bölüm toplamı 1 000 000 1 254 000 1 254 000 

fitli gelirler 424 527 1 048 695 1 048 695 
Radyo keseneği 180 000 200 000 200 000 
G-eçen yıldan devrolunan para 
fazlası 2 440 000 * 0 0 

a iNEI , TOPLAM 49 044 527 45 552 695 45 552 695 

( S. Sav ısı : 21 \ 



'«rgüerâı ve- pmmimm v% başka gelMeriii 

Nev'i 
dayanakları. 

Nu o z E T 

Kanunu muvakkat 23 şubat 1328 

ıv&nun 
* 
> 
> 

Teatii muhaberata hadim hususi elektrik hututu 

t; T. Sani 1389 
11. 6 .1938 
İ8. 5 .193,5 
1.12 .1942 

i 7 , 2 .1947 
4 şubat 1340 

376 Posta kanunu 
2298] 
2721}- Tadilat ™ efeleri 
4133| 
.•)008J 
406 Teinim re telefo 

(Bu kanunun 33 net m&ââmî $95 nuınuslı ka
mınla kaldırılmıştır) 

30, 
1 , 
7, 
J.. 
21. 
13. 
1, 
11. 
İS. 
18 . 
1.0. 
12, 
2fİ. 
24 . 
17. 
9, 
i 5 

17 
16 

5 . 
12. 
:t 
5 , 
12 
4 . 
5 
6 
12 
, 5 
, G 
, ö 
, 4: 
ti . 
•-'.) 

. 6 
, 5 

. 5 

. 6 

.1926 
,1928 
9192S 
. 1930 
. 1933 
1938 
,1938 
.193a 
. 1934 
. 1936 
, 1930 
.. 193li 
. 1988 
, l.93s 
, 1947 
. 1937 
. 1928 

. im 

.1932 

b76| 
1366! 
1879 j 
1601i 
1900| 
2142| 
2164} 
23041 
•2609 j 
2722J 
.1026 j 
30541 
2376 j 
24SS!' 
5O09.J 
3222 
1253 

i 265 
2009 

Tadilat VP fkip-ri 

22.12. 1034 

16 . J . İdSft 

7.5.1941 

7.5. 1041 

14.8. 1042 

2040 

3560 

4028 

4Ü4S 

4300 

Tclsiy; kanunu 
P. T. T, İdaresince eşhasa ait akamülâtörlerûı doj. 
durulması hakkında 
Anadolu ajansı telgraf ücretleri hakkında 
(Eastem) Telgraf kumpanyasiyle münakit Muka
velenamenin feshiyle (Oommanieation împerial 
and International) Limitet şirketiyle bir mukavim 
ie akdi hakkında 
Beynelmilel telekomünikasyon mukavelesiyle telli 
ve telsiz telgraf ve telefon nizamnamesinin tasdiki* 
na dâir 
Adli evrakın P. T. T. idaresi vamtasiyle tebliği 
hakkında. 
Buenos Aires Posta Kongresi kararlarını havi m-
' netlerin teadikı. 
Milletlerarası telekomünikasyon mukavelename 
mne bağlı protokollarm (Eabir# Î98S) revizyon-
larınm tasdiki hakkında. 
3222 sayıl*. Ttâsm Kanununun 19. nen inmUlm&m 
l nej fıkmınm tadili hakkında luuraa. 

S Sayısı : 31 



33 
Vergilerin ve remmİemı ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Nevi TariM No. Ö Z E T 

Kanun 
> 

Karar 

13. 
16, 
2?. 

1. 

I , 

24. 

20, 

30. 

1 , 
12. 

. 1 

,10 

4 

12 

. 4 

.1943 
194S 
.1928 

,1928 

. 1934 

, 1935 

, 1935 

.1937 

4454 
4475 
m 

6012 

2/1364 

2/2398 

2/8782 

2/648o 

l!>:-T, -i/irsa 

1.9 .1987 2/7319 

19. 1 .1938 2/8072 

16 . 1 , 1938 2/8077 

11 .. 7 . 19o8 2/9250 
15 .11 .1938 2/9884 

9 .. 2 .1939 î /10342 

27 ,4 ,1939 2/10866 

13 .10.1989 2/12146 

8. 1 AUO 2/12585 

Ş , 4 . 1940 2/13231 

10 . £ . İ94Ü 2/14141 

Posta. Tlegraf ve Telefon teşkilât ve memurları E. 
Geçici dördüncü maddesi 
'Romanya ile Türkiye arasında Köstence kablo 
sunun işletilmesine dair yapılan itilâfnanıenrn 
tasdiki hakkında 
Amerika ile Türkiye arasında taati editecek tel
siz telgrafların ücretleri hakkında 
Harici posta ınüraselâtmdan alınacak üeretkr 
hakkında 
Türkiye ile Amerika Birleşik Hükümeti arasmdn 
posta paketleri teatisine dair uslanma hakknda 
Anadolu ajansının Iran Pars ajansına yazacağı 
adi matbuat telgrafları hakkında 
Bükreş posta ve telekomünikasyon uzlaşması hak
lımda 
Umumi telsiz telefon neşriyatmı almağa mahsu* 
tesisattan her malî sene için alınacak ücretler 
lıakkmda 
Marmaris - Rodos kablosunun işletme mukavelesi 
hakkında 
Radyo satışlarından alınmakta oian ücret miktar
larının, İzmir Enternasyonal fuarında teşhir edil
mek nıaksadiyle getirilecek radyo makineleri için 
iki buçuk liraya indirilmesi hakkmda 
İzmir telefon şirketi tesisatının satın alınması 
hakkında 
Radyo telgraf ücret tarifesinin tasdiki hakkında 
İstanbul telefon abonelerinin riayete mecbur ol
dukları hükümler hakkmda 
Avrupa rejiminde çekilecek telgfafİArdit& atma 
eak ücretlere dair 
Türkiye - Bulgaristan P. T. T. Mukavelesinin lö 
nci maddesinin tadili hakkında 
Bükreş'te toplanan Balkan birliği posta ve teleko
münikasyon komitesinin ihtimamda kabul «dilen 
esaslar dairesinde tesbit edilen ücretler hakkmda 
Yabancı memleketierle yapılacak posta muamelâtın
dan alınacak ücretler hakkında 
Yerlerini değiştiren radyo abonelerinden almaca* 
veya kendilerine iade olunacak ücret farkları 
hakkında 
Türkiye ile Fransts mandası altında bulunan yakın 
Şark Hükümetleri arasındaki telefon devrelerini» 
işletilmesine ait udafma. hakkında 

( S, Sayısı -. 21.,) 



T«fgü€ffin »t Beamienn ve bt|k» jgftüzlfiirö 
dayanakları 

Nev'i Tarihî No. 

Kanır 

Tarife 

NİMinname 

17. i 2. 1940 :>/.14850 

24.12.1940 2/14920 
10 .7 .1941 2/16160 

7. 8 .1041 2/10880, 

17. 1 .1942 2/17184 

m , 9 -1942 2/18815 
18 . 2 .1944 3/433 

21 . 1 . 1947 3/5258 

Ö Z E 

18.111.1944- 3/482 

İstanbul - Selanik telgraf İrtibatmdaki bozukluk d<*« 
layısiyle İstanbul - Atina arasında telsiz irtibatın
dan alınacak ücretler hakkında 
Telm ücret tarifesinde yapılan değişiklik hakkında 
İstanbul telefon talimatnamesinde yapdan değişik
lik hakkmda 
Badyo ücretleri hakkında mn nüfus sayımının mm 
tutulacağına dair 
İstanbul telefon abonelerinin riayete mecbur olduk
ları hükümlere ait talimatnamenin 17,18 ve 19 nen 
maddeleri hükümlerinin Ankara'da da tatbikî hak
kında 
Telsiz ücretleri tarifesinde yapı hm tad.il a t hakkında 
Ticaret gemilerindeki şerareli 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 
Posta. Telgraf ve Telefon İdaresi vasıtasiyüle 
tebliğ edilecek adlî kâğıtlardan alınacak ücretlere 
ait tarifenin tasdiki hakkında. 
4454 sayılı Kanunun 27 ve 28 nei maddelerine 
göre tanzim edilmiş olan posta, telgraf ve telefon 
tarifesi. 
P. T. T. Memurları inzibat cezaları hakkında. 

(8.- Sa^iB- m ) 
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Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Takipçi 

Ambar memura 
» 

Tahsildar 

Daktilograf 

Başşofor 
Posta taşiyıcı şoför 

Başşoför 
Şoför 

Makina ustahaşua 
Ustabaşı 

Motorcu 
» 

Makinist 

Gemici 
Gemi adamları 
Bilici 
Motor bekçisi 
Hamalbaşı 

1 
7 
1 
5 
2 
.«t < 

41 
60 

1 

15 
5 
4 
1 
5 
f> 

25 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
a 
4 
2 
5 

280 
190 
170 
130 
115 
220 
190 
170 
160 
150 
140 
130 
115 
90 

170 
160 
150 
140 
130 
115 
240 
210 
200 
190 
180 
160 
210 
190 
180 
160 
230 
170 
140 
210 
200 
200 
190 
120 
105 
105 
105 
115 

Görevin $e§idi Şayi Ücret 

Hamal 

Muhabereci 

Stajyer 
Baştelefoncu 

Telefoncu 

Kağıt dağıtıcısı 

Yönetim memuru 

Marangoz 
Ambalajcı 

s> 
Kaloriferci ve meremetçi 
Kaloriferci 
Bahçıvan 
Bekçi 
Başhademe 
Hademe 

» 
» 

55 
170 
48 
22 
274 
125 
3 
7 
26 
19 
55 
240 

3 
1 
1 
a 
1 
11 
5 
15 
3 

m 
11 
100 
147 
228 

110 
105 
95 
170 
130 
95 
300 
250 
225 
200 
175 
150 
105 
100 
250 
190 
125 
125 
105 
155 
125 
125 
105 
125 
95 
80 
65 

Toplam 2351 

Aylıklı memurlar 

Aded Maaş Tutarı 

Hat başbakıeısı ve başdağı-
tıeısı 

» » » 
Hat bakıcısı ve dağıtıcımı 

» » » 
::• s> » 

— 
50 
93 
,57 
400 

4163 

30 
25 
25 
30 
W 

225 
200 
200 
175 
150 

4793 

( $ e*ym t 21; 
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E . CETVELİ 

Kadrolun gider bölümlerinden yapılacak 
hizmetlerin bölüm ve madde unmaralan 

B. M. 

3 Gemici hizmetliler ücret i 
4 Yabancı uzmanlar ve hizmetliler ter 

eüman la rmm ııcretleri. 

0 CETVELÎ 

Kanun 
No. 

1050 Oenel Muhasebe Kanununun 50 nei MaHdesi 
2490 Artırma, eksiltme ve ihale kanununun 61 nei ınaddeai 
4048 1941 yüı bütye kanununun 5 nei maddeai 
4240 1942 » » t» 5 nci •» 
4419 1943 » » ,» 6 nei » • 
4564 1944 » •.* •» 7 nci 
4747 1945 » ;<> * 7 nei 
4820 1946 » » P 7 nci S> 
4892 $ Posta, Telgraf ve Telefon îşletme Genel Müdür lüğü iht iyaçlar ı için gelecek yı l lara geç 
5169 j>yfüklen<meî<ere girişilmesi hakkında. 

(S. Steya»-;-*!-) 



D. Görevin çeşidi Sayı Aylık 

Teftiş Kurulu Başkanlığı 

10 Müfetiş muavini 
13 Memur 

Fen Dairesi Başkanlığı 

6 Fen Müfettişi 
7 » » 

10 » Müfetiş muavini 
12 Memur 

Posta Dairesi Başkanlığı 

10 Şef 
12 Memur 

Telgraf ve Telefon Dairesi Başkanlığı 

8 Şube müdür muavini 
10 Şef 
11 Memur 
13 » 

6 

8 
10 
11 
12 
13 

Muavin 

Şef 
» 

Memur 
> 
>\ 

Hukuk Müşavirliği 

Saymanlık Müdürlüğü 

4 
5 
6 

12 
16 

43 

Emlâk ve Levazım Müdürlüğü 

11 Memur 2 

35 
20 

70 
60 
35 
25 

35 
25 

50 
35 
30 
20 

70 

50 
35 
30 
25 
20 

D. 

12 
13 

Görevin çeşidi Sayı Aylık 

10 

Evrak ve Yayın Müdürlüğü 

10 Şef 
13 Memur 

P. T. T, Fabrika Müdürlüğü 

8 Sayman 
9 Şef 

11 Memur 
13 
12 Ayniyat memuru 

/-. T, T. Basımevi MüdürliÂaiJ 

6 Müdür 
8 Sayman 

10' Şef 
13 Memur 

9 Ayniyat Saymam 
10 Şef 
10 Ambar memuru. 
11 Mutemet 
11 Ayniyat memuru 
12 

12 

25 
20 

35 
20 

50 
40 
30 
20 
25 

J 
1 
1 
1 
1 

- 1 
1 
1 
2 
',' 

70 
50 
35 
20 
40 
35 
35 
30 
30 
25 

30 

İşletme Kuruluşu Bölge Başmüdürlükleri 

10 Murakıp 
10 Şef Muavini 
12 Memur 
13 Memur 
8 Sef 

8 Kontrol memuru 
9 » » 

1 11 Memur 
12 .» 
13 » 

1 
1 
4 
3 
2 
4 
1 

* 1 
41 
21 
28 

35 
35 
25 
20 
50 
40 
50 
40 
30 
25 
20 
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Görevin çeşidi 

Sel 

A yniyat memuru 

Fen başmemuru 

» Memuru 

Servis âmiri 

Sel 
Memuj 

— .45 -
Sayı Aylık | D. Görevin çeşidi Sayı Aylık 

ı 
16 
2 
4 
5 
6 
"T 
i 

8 
9 

12 
38 
9 

22 
51 

101 
190 

596 

Ankara Telefon Müdürlüğü 

Monten 
Memur 
Tahsildar 

İstanbul Telefon Başmüdürlüğü 
35 
25 ! 
20 i 
70 ! 
60 
50 
40 
35 
30 
25 
40 
35 
35 
30 
25 
20 
15 

11 Memur 
I 12 » 

îzmir Telef07i Müdürlüğü 

11 Memur 
12 » 
12 Ayniyat memuru 

Merkez Teşkilâtı 

3 
1 
') 

30 
20 
20 

30 
25 

30 
25 
25 

4 Pul mütehassısı 
6 » Ressamı 

( 7 Mütercim 
I 9 Mühendis veya l:en memuru 
1 9 Desinatör 
j 10 , 

13 Seferberlik memuru 

işletme Kuruluşu Bölge Başmüdürlükleri 

11 Desinatör 2 225 

1 
»1 

1 
1 
1 
1 
1 

625 
475 
400 
300 
300 
250 
175 
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_ 46 — 
E CETVELİ 

B. : 8 — 3656 sayılı Kanunim 5 nci maddesi gereğince ödenecek yabancı dil para mükâfat* 
1949 yılından evvel tahakkuk etmiş olan mükâfatlar da bu tertibe dâhildir. 

B. : 12 - M.: 1 ~ Tahsildarlar keseneği 
Tahsilat nispetinde verilecek keseneğin nispet ve miktarı Ulaştırma Bakanlığınca belirtilir. 

M. : 2 — Genel telefon merkezleri keseneği 
Genel telefon merkezleri abonelerine verilmesi lâzmı gelen 'keseneğin nispet ve miktarı Ulaştmrr-

Bakanlığınca belirtilir. s 

B. : 1& >'M.: 2 —» İller döşeme ve demirbaş 
Terazi, kasa, saat \e aervis ihtiyacı için alınacak karyola, yatak, battaniye ve bunlara ilişkin 

gereçler ile her türlü giderleri bu tertibe dâhildir. 

M.: 5 — İller Öteberi giderleri 
250 liraya kadar olan küçük onarma ile bina,, arsa vergileri, tanzifat ve tenvirat resimleri il? 

Hân ücretleri bu tertibe dâhildir. 

B. : 19 — M. : 2 — Geçici görev yolluğu 
Mühendis, makinist ve başka fen memurlariyle bölgeleri dışında çalıştırılacak hat başbakieılarta 

bakıcıların ve telefon ekçileriyle montorlerin gerekli gider ve gündelikleri bu tertibe, dâhildir. 

B. 21 * M 1 — Taşıma giderleri 
Yataklı vagonlar ve yabancı Vapur kumpanyaları ile yapılacak posta taşıma ücretleri ve anlaş

maları gereğince posta nıütaahhitlerine verilecek taşıt ie ve dış lâstikleri karşılığı ve ilân ücretleri 
bu tertibe dâhildir*. 

M. : 2 — Taşıtlar işletme ve onarma giderleri 
Tanıtlar işe yetmediği takdirde dışarıdan tutulacak taşıtların kira karşıîıklariyle belediyeye 

ilişkin vergi ve Resimler ve Hân ücretleri bu tertibe dâhildi t-. 

M. : 3 — Bendiye, hurç, çanta ve çuval satınalma ve onarma giderleri ve ilan ücretleri 
Posta İşlemesine gerekli hurç, çantn, çuval, sicim, be*, kurşun, mühür mumu ve saire gibi eşya 

^e gereç karşılıklariyîe taşıma ve ilân ücretleri bu tertibe dâhildir. 

M. : 4 — Gesicı memur ve hamal primleri 
Gezici memur vp hamallara bu bölümden verilecek prim nispeti Ulaştırma Bakanlığınca tâyin 

olunur. 

M. 6 •— Posta pulu ve kartlaıiyle tarü* damgaları giderleri 
Pul resimleri müsabaka ikramiyeleri ve jüri heyetine verilecek ikramiye, gereç, baskı, gümrük 

ve taşıma giderleriyle albümler, teşhir tabloları, pul katologları ve ilân ücretleri ve Bern büro
sundan getirtilecek kupon ve pullar karşılığı bu tertibe dâhildir. 

& '. 88 * M. : % — G«r! v«rjj$©*k {asalar 
Yabancı P. T. T. îdare ve kumpartyalariyle yapılan her türlü münasebetlerden doğan ve anlaş

malara dayanan eski ve yeni yallar borçları da bu tertibe dâhildir 

' B- Sapan i % ) 



*? 
B. : 23 — Mahkeme giderleri 

İdareye müteallik dâvalarda mahkeme karariyle heyeti mümeyyize ve saire ile mübaşirlere ve
rilecek üüretler, ikame edecek dâvalara mütaailik muhakime verilen istidalar» tebliğnameler ve ga
zetelere verilen ilânata ilsakı zaruri olan damga pulları, posta ücreti, noter haçları ve mahkeme 
karariyle icra ettirilen ilânat bedelleri gibi giderler bir veya mütaaddit iş için akdolunacak sözleş
me gereğince avukatlara verilecek ücretler, müfettiş, murakıp ve muhakkiklerce istiktap ve saire 
için tâyinine lüzum görülecek ehlihibre ücreti gibi giderler bu1 tertipten ödenir. 

B. ; 24 — P. T. T. Fabrikası her türlü giderleri 
Fabrika ve Etimesiğut 'taki pil imalâthanesinin demirbaş eşya ve işletme giderleriyle işçi gün

delikleri, iş Kanununa göre işçilere verilecek tazminat, Fabrika yönetmeliği gereğince işçilere ve
rilecek ikramiyeler, ilân ücretleri gereğinde fabrika ve imalâthanenin başka yerlere taşınma v« kur
ma giderleri, 

B.': 26- M. : 4 — Ticaret okullarında okutturulacak öğrenci giderleri 
Ticaret okullarında idare hesabına okutturulacak öğrencilerin yiyecek, giyecek ve yakacak gi

derleri karşılığı olmak üzere kendilerine verilecek en çok 60 lira nispetindeki harçlıklar bu tertip
ten ödenir, 

B, : 27 — Sağlık ecza, Gereç ve tedavi giderleri 
P. T. T. memurlarının vazife başında olacak hastalanma ve yaralanmalarında kullanılmak üze

re alınacak bütün ilâç ve tıbbî gereç karşılıklariyle vazife sırasında kazaya uğrıyan hizmetli ve iş
çilerin tedavi ve yol giderleri cenaze, sıhhi muavenet gereçleri, sigorta primleri, ilân ve taşıma gi
derleri bu tertipten verilir. 

B. : 28 — Basımevi ve hesap makineleri giderleri 
Satmalına, Kurma, işletme ve yönetim giderleriyle işçi gündelikleri bu tertibe dâhildir. 

B. : 29 — P, T. T. Yatık Meslek Okulu her türlü giderleri 
Okulun kurma eksiklerine ilişkin giderleriyle memur ve hizmetlileri dâhil olduğa halde öğrenci

lerin yiyecek, içecekleri re bunların gerektirdiği taşıma giderleri, öğrencilerin Genel Müdürlükçe 
tâyin edilecek miktarda verilecek harçlıkları, giyecekleri, öğrencilerin defter, kalem, lâstik ders ge 
reçleri, spor ve beden terbiysi hareket ve müsabakaları, kamp giderleri, hamam, traş, revir, ilâç, 
tedavi, cenaze, çamaşır için sabun, çivit, soda, malûl kalacak öğrencilerin memleketlerine gönderil
mesi, hava tebdili alan öğrencilerin memleketlerine gidip gelme yol giderleri, tatbikata götürülecek 
öğrencilerin yolluk giderleri, İstanbul'da yapılacak sözlü imtihana girmek hakkını kazananlardan 
sözlü imtihanda muvaffak olasmryanların yazılı imtihanların yapıldığı yere kadar dönüş yol giderleri, 
öğrencilerin kitap ve ders notları için kâğıt, çoğaîttına gereçleri dershane, yatakhane, mutfak eşya 
ve gereçleri, kitap telif, tercüme, baskı, mükâfat ve yayım giderleri, idarenin kırtasiye, defter, de
mirbaş eşya karşılığı ve döşeme, basılı kâğıt, yıkacak, elektrik, havagazı, küçük onarma, tesisler, 
hizmetlilerin yiyeceği, bütün temizlik re koruma imtihan ve başka yönetim giderleri ve ilan karşı
lıkları bu tertipten ödenir. 

B . : 30 — Sanatoryum her türlü giderleri 
Sanatoryumun ilk kuruluşuna ilişkin bütün giderleri, memur ve hizmetliler dâhil olduğu halde 

hastaların yiyecek ve içecekleri döşeme ve demirbaş eşya karşılıkları, sıhhi tesisler ve lâboratuvar 
giderleri, ilâç ve sıhhi gereç karşılıkları, yakacak, elektrik, havagazı, ve su giderleri ve hizmetlilerle 
hastaların giyim eşyası giderleri, kırtasiye, defter, basılmış kâğıt karşılıkları, mutfak eşyası gereç
leri, karşılıkları, tahlil ücretleri, 250 liraya kadar olan küçük onarmalar, sanatoryuma iHşkjn 
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- 48 — 
taşıtların her türlü giderleri, temizlik giderleri ve temizlik gereçleri karşılıkları, bahçe gider
leri ve bahçe için alınacak gereç karşılıkları, kitap ve dergi giderleri, sanatoryumda ölenlerin ce
naze giderleri, sanatoryum hizmetleriyle ilgili taşıma ve ilân ücretleri bu tertipten ödenir. 

B. : 81 — Fais ve acyo 
Banka ile olan nakdi işlemlerin faiz komisyon ve başka giderleri bu tertipten ödenir. 

B. : 35 — Posta ve Telekomünikasyon birliklerinin tahakkuk etmiş ve edecek katılma payı 
Milletlerarası posta ve telekomünikasyon birliklerine ve bunlarla ilgili komite ve teşekküllere veri 

lecek seneHk katılma payı bu tertipten ödenir. 

B. : 36 - M. : 1 — Satmalma ve abone karşılığı 
Satmalmaeak yerli ve yabancı 'dilde yazılı kitaplarla, dergi, risale, gazete ve saire ile milletler

arası birliklerden getirtilecek bu nevi yayın bedelleri ve abone ücretleri bu tertibe dâhildir. 

M. : 2 — Başka her çeşit giderleri 
Bastırılacak kitap ve dergilerle baskı, cilt, kağıt, yazma, tercüme; ve başka giderleri bu tertibe 

dâhildir. 

B. : 37 - M. : 1 — Kurs öğrenci giderleri 
Kursa getirilecek memurların geliş ve dönüş yolluklariyle kursta bulundukları sürede kendileri 

ne verilecek gündelikler bu tertipten ödenir. 

B. : 37 >«M. : 2 — Kurs başka Giderleri 
Kurs için alınacak ders gereçleriyle öğrencilerin kitap, defter, kalem, lâstik ve kursu birinci, 

ikinci ve üçüncülükle bitirenlere verilecek mükâfat ve imtihan giderleri, kursun öteberi kira, dö
şeme demirbaş, aydınlatma, ısıtma, kırtasiye, basılı kâğıt veya bastırılacak kitap, not çoğaltma gi
derleri ve bunlara ilişkin taşıma ve ilân ücretleri bu tertibe dâhildir. 

B. : 41 - M. : 1 — 1941 -1946 bütçe kanunlarının 5,6 ve 7 nci maddelerinin verdiği 
yetkiler gereğince yüklenmeler karşılığı 

İngiliz kredisinden idarece kullanılan kısmın normal taksitlerle hazinece erken ödemeye tâbi tu
tulan taksitler karşılığı bu tertibe dâhildir. 

B. : 41 - M. : 2 — 4892 sayılı kanun gereğince girişilen ve girişilecek olan 
yüklenmeler karşılığı 

4892 sayılı kanun mevzuuna dâhil işlerden cari yıla inhisar edecek yüklenmeler karşılığı da bu 
tertipten ödenir. 

B. : 41 - M. : 3 — Telli, telsiz telgraf ve telefon işletmesiyle onarımı ve bina yapımı ve 
onarmalariyle taşıt satınalma ve diğer giderler karşılığı 

Telli, telsiz etlgraf 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 etajerleri ve benzeri tesisler, 
gereç ve eşya karşılıkları, hatların kurma ve ıslahı sırasında bozulacak kaldırımların onarma gi
derleri Sai ücretleri, bant, telefon rehberleri, küçük binalar inşaatı, tapu harç ve giderleri, vukuf 
ehli gündelikleri ve başka giderleri, gerektikçe idarece tedarik edilecek yapı gereçlerinin satı-
nalma ve taşıma ücret ve karşılıkları hariçte yaptırılacak proje ve plân karşılıkları ve bunların 
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çoğaltma giderleri, müsabaka yoUyle yaptırılacak proje ve plânların müsabaka, ikramîyeleriyle jüri 
heyetlerine verilecek ikramiyeler, taşıt satmalına, karşılığı, ilân ücretleri ve elektrik istihlâk resmi 
bu tertibf dâhildir. 

Satın alınacak taşıtların cins, miktar ve kullanılacakları yerler aşağıda gösterilmiştir. 
Adedi Nev'i Kullanılacak yerler Görecekleri hizmet 

1 
3 
1 
1 
1 
1 

100 

Kamyon 
Motosiklet 

» 

At 
Araba 
Bisiklet 

İstanbul 
» 

Ankara 

İstanbul 
» 

Muhtelif 

Sanatoryum hizmetlerinde. 
Kolilerin ikametgâhlarda tesli
mi ve posta kutularının boşal
tılması işlerinde. 
Sanatoryum hizmetlerinde. 

Posta ve telgraf dağıtmaların
da. 

Bakanlar Kurulunun 31. t. 1948 tarih ve 3/6974sayılı karariyle kabul edilen Posta, Telgraf ve Te
lefon kurs kadro cetveli 

B. : 8 M. : 8 --- Geçici hizmetliler ücreti 

Görevin çeşidi 

Kurs müdürü 
Yönetim memuru 
Kâtip 
Memurlar kursu öğretmem 

» » » 
Muhabere kursları öğretmeni 

Hizmetliler 
Daktilograf 
Başbademe 
Hademe 

Sayı 

1 
1 
2 
1 

11 
4 

1 
1 
4 

Ücret 
lira 

300 
200 
200 
175 
150 
150 

150 
125 
95 

Süre 
ay 

12 
12 
12 
9 
9 

12 

12 
12 
12 

26 
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Bakanlar Kurulunun 31.1.1948 tarih ve 3/6975 say ıh karariyU kabul sdüm Posta, Telgraf ve Te

lefon Yatüı Meslek Okulu kadro cetveli 

B. : 3 M. : 4 

Görevin çeşidi 

Meslek Okulu öğretmeni 
» ' » » 
* » » 
» » * 

— Geçici 

Sayı 

6 
5 

25 
3 

hizmetliler ücreti 
Ücret 
Lira 

300 
250 
225 
175 

Süre 
ay 

12 
12 
12 
12 

Tutarı 

21 600 
15 000 
67 500 
6 300 

39 110 400 

Bakanlar Kurulunun 13.11.1948 tarih ve 3/7044 sayüı karariyU kabul edüen Posta, Telgraf ve Te
lefon tnşaat Teknisyenleri kadro cetveU 

B. : 2 - M. : 3 — Geçici hizmetliler ücreti 

Görevin çeşidi 

tnşaat teknisyeni 
» » 
» » 
% * 
» » 
» * 
$> » 

Sayı 

10 
3 

1 
10 
5 
6 

Ücret 
lira 

550 
550 
350 
300 

' 260 
210 
210 

Süre 
ay 

12 
6 

12 
12 
12 
12 
9 

38 

Bakanlar Kurulunun 29 , III. 1948 tarih ve 3/7247 sayılı karariyU kabul edüen yabancı uzmanlar 
kadro cetveli 

Görevin çeşidi 

Uzman 

2> 

B. ; 

Sayı 

1 
1 
1 
1 
1 

5 

26 - M. : 1 — 

Aylık ücret 
Lira K. 

4 694 51 
4 694 51 
1 481 22 

894 25 
492 46 

Uzmanla 

Sûresi 
ay 

9 
1 

12 
12 
12 

•I • ' > > 1 ı ' 

Lr ücreti 

Tutarı 
Lira K 

42 250 59 
4 694 51 

17 774 64 
10 731 00 
5 909 52 

81 360 26 

Başlangıç 
tarihi 

1 .4 .1948 
1.12.1948 
1. 1 .1948 
1. 1 .1948 
1. 1 .1948 
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1949 Yılı 

Vakıflar G. M. Bütçesi 



Vakıflar Genel Müdürlüğü 1949 yıh Bütçe Kanunu tasarısı ile Va
kıflar Genel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe Kanunu tasarısına bağlı 
A ve B işaretli cetvellerde yapılması kararlaştırılan değişiklikler 

hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Bütçe Komisyonu 
raporu (1 /393 ve 3 327) 

Başbakanlık 30 . IX , 1948 
Muamelât Genel Müdürlüğü 

Tetkik Müdürlüğü 
Sayı: 71 -1165, 6/3334 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Katma Bütçe ile idare edilen Vakıflar Genel Müdürlüğünün Bakanlar Kurulunca 30 . IX , 1948 
tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan 1949-yılı Bütçe Kanunu tasarısının gerekçe ve 
ilişikleriyle birlikte sunulduğuna saygılarımla arzederim, 

Başbakan yerine 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 

Faik Ahmed Barutçu 

Vakıflar Geme! Müdürlüğü 1949 yılı bütçe kanunu taaarıaı gerekçesi 

h^^^^§*^WM^$M:-:i Genel Açıklama 
Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1949 yılı Bütçe Kanunu tasarım düzenlenerek ekleri ile birlikte 

takdim kılındı, 
1943-1947 yılları kesinkesapları ile tesbit edilmiş olan beş yıllık tahsilat seyri ve 1948 yılının 

altı aylık tahsilatı ile Saymanlıklardan alınmış olan tahmin cetvelleri göz önünde bulundurulmak 
suretiyle düzenlenmiş olan bu bütçenin gelir ve gider toplamı (7 825 300) liradır, 

1948 yılı bütçesiyle (7 490 300) lira ödenek alınmış ve bunun (2 550 000) lirası Hazîne yar
dımı ve (4 490 300) lirası Genel Müdürlüğün kendi kaynaklarından elde edeceği gelir ile karşılan
mıştı. 1949 yılı bütçesi (7 825 300) lira olarak teklif edilmiş olduğuna göre (335 000) lira bir faz
lalık arzetmektedir. 

Müfredat itibariyle incelendikte görüleceği üzere müsait görülen bâzı tertiplere ve Hazîne yar
dımı tertibine yapılan zam miktarı (535 000) liraya baliğ olmuş ise de (geçen yıldan müdevver 
gelir fazlası) olarak 1948 yılı bütçesine konulmuş olan (200 000) lira temin edilemediği ve 1949 
yılında da temin edilemiyeceği anlaşıldığı cihetle 1949 yılı bütçesine böyle bîr gelir konulmadığın
dan fazla miktarı yekûn itibariyle (335 000) lira görünmektedir. 

1948 yılı vakıflar bütçesi Kamutay'da görüşülürken; karşılığı Hazine yardımı ile temin edile
rek hayrat hademesi ücretlerinin en az 50 liradan başlaması ve 50 liradan fazla ücret alanlara da 
yirmişer lira zam yapılması temenni izhar edilerek bütçenin bu kısmı komisyona iade edilmiş ve ko
misyonda yapılan inceleme sonunda ancak 50 liradan az olan ücretlerin 50 liraya çıkarılması te
min edilebilip daha fazla ücret alanlara zam yapılması imkânı bulunamamıştı. Bu temenninin de 
kısmen olsun 1949 yılı bütçesiyle tahakkuk ettirilmesi için cami ve mescit hademesi vazifeleri 
tertibine ödenek konulmuş ve bâzı gider tertiplerine de zaruri olarak birer miktar .zam ya-



puması dolayısivle husule gelen (.480 707; lira açığın (151 707) lirası bazı masraf tertiplerin
den tenzilât yapılmak (135 000) lirası Genel Müdürlüğün kendi kaynaklarından elde edeceği ge
lir bölümlerine ve (200 000) lirası hazine yardımı bölümüne ilâve edilmek suretiyle muvazene te
min edilmiştir. 

Hazine yardımı olarak 1948 yılı bütçesine konulmuş olan (2 550 000) lira aidatın onarımı ile 
cami hademeleri ücretlerinin artırılmasından, maaş emsallerinin ve ücretlerin yükseltilmesinden 
dolayı husule gelerek vakıflar bütçesinin mahdut geliri ile karşılanmasına imkân, bulunamıyan açı
ğın kapatılmasına karşılıktı. Bu. açığın halen de vakıflar bütçesinin geliri, ile kapatılması müm
kün bulunmadığından İm (2 550 000) lira aynen ipka edilmekle beraber hayrat hademesi ücretle
rine yapılacak zamma karşılık olmak üzere (200 000) lira ilâve edilerek. (2 750 000) liraya çıka
rılmıştır. 

'Gelir bütçesine konulan rakamların tesbitinde i.ştinat edilen esaslar sırasiyle aşağıda yazılıdır. 

Gelir Bütçesi 

1948 yılı 1949 yılı için 
bütçe tahmini tahmin olunan 

lî. M. Gelirin çeşidi * Lira Lira 

1 1 îcarei vahide 2 100 000 2 170 000 

İ Akar kiralarına 1947 yılının Martından itibaren 5020 sayılı Kanunla % 20 ve % 50 nispetinde 
zam yapılmış olduğundan bu gelirin 1948 yılı tahmini, eskisine nazaran 600 000 lira f'azlasiyle 

2 100 000 liraya çıkarılmıştı. Yapılan zammın 1947 yılı bütçesine akseden on aylığına nazaran 
1948 yılı bütçesine konulan 2 100 000 liranın sağlanacağı anlaşıldığından buna Ankara'da Anafar-
talar caddesinde yaptırılmakta iken harb dolayısiyle yarım kaldığından bu kere ikmaline başlanan 
ve mukavelesi mucibince Şubat 1949 sonunda ikmal edilmesi gereken iş hanının getireceği ki
raya karşılık olarak (70 000) lira ilâvesiyle (2 170 000) liraya çıkarılmıştır. 

Aşağıda gösterilen beş yıllık tahsilat seyri de bu. tahminin yerinde olduğunu göstermektedir. 

K esinhesaplarla 1 esbit 
Bütçe tahminleri edilen tahsilat 

Lira, Lira. Yılı • 

1 411 
1 428 
841 

ı 47;; 
2 017 

409 
845 
472 
690 
00:5 

194:! 
1944 
1945 
1946 
1947 

1 300 000 
1 356 000 

835 000 841472 1945 (7 aylık 
.1 460 000 
1 500 000 

1948 yılı 1949 yılı için 
bütçe tahmini tahmin olunan 

B. M. ' Gelirin çeşidi Lira Lira 

1 2 îcarei müeccele 320 000 360 000 

2762 sayılı Vakıflar Kanununun 27 ve 28 ne i maddeleri mucibince icareteyinli gayrimenkuller 
bir yıllık icarelerini yirmi misli bir taviz mukabilinde mutasarrıflarının mülkiyetine geçirilmekte 

( S. Sayı«ı : 22 ) 



olması dolayısiyie bu gelir yıl geçtikçe düşmekte ve aşağıda gösterŞeıı beş yıllık tahsilat seyri 
de bunu teyit etmektedir. Yalnız bu gelirin bir hayli bakayası da [mevcut olup zamanaşımına 
uğratılmadan tahsiline çalışılmakta olduğundan gerek bu cihet ve glerek 1946 yılı tahsilatı ile 
1947 yılı tahsilatı arasındaki tenakus - nispetinin azlığı göz önüne alılarak 1949 yılı mulıauımenatı 
(360 000) liraya çıkarılmıştır. ' 

Kesinhesaplarla tesbit 
Bütçe tahminleri edilen tahsilat 

Lira Lira Yılı 

480 000 
480 000 
253 000 
428 500 
428 500 

427 079 
889 736 
838 901 
367 449 
860 689 

1948, 
1944 
1945 
1946 
1947 

(Tlayhk 

B. M. (Mirin çeşidi 

1948 yılı 1949 yılı için 
bütçe tahmini tahmin olunan 

Lira Lira 

Mukataa 60 000 60 000 

Icarcteyiiili gayrimenkuller gibi ımıkataaiı topraklarda 2762 sayılı Vakıflar Kanununun 27 ve 
28 nci maddeleri mucibince bir jnllık mukataalarınıu yirmi misli bir taviz karşılığında mutasarrıfla
rının mülkiyetine geçirilmekte ise de tüzel kişiler uhdesinde olup Bina Vergisi Kanununun 8 ncü 
maddesi mucibince vergiden müstesna olmaları dolayısiyie vergi kıymetleri malûm olmadığından 
mukataaları almmıyaıı bir hayli gayrimenkul mevcut olup bunlara 8950 sayılı Kanun mucibince 
kıymet takdir ettirilerek mııkataalarının tahsiline çalışılmakta ve bu sebeple tahsilat seyri de
ğişik bir durum arzetmektedir. 

1946 yılının 116 500 lira tahminine karsı 59 000 küsur lira noksaniyle 57 400 küsur lira tahsilat 
yapılmış olması haddi zatinde bir tenakus olmayıp bütçe tahmininin jdiksek tutulmasından ileri gel
miştir. Bu cihet göz önüne alınarak 1948 vıh Bütçe tahmini 60 000 liraya indirildiği ve tüzel kişi
ler uhdesindeki gayrimeııkullere kıymet takdirî işi önemle takip edilmekte olduğu cihetle 1949 yılı 
Bütçe tahmini yine 60 000 lira da bırakılmıştır. 

Bütçe 
tahminleri 

Lira 

40 000 
60 000 
35 000 

M 6 500 
60 000 

Kesinhesaplar-
la tesbit edilen 

tahsilat miktarı 
Lira 

51 188 
65 791 
52 968 
57 488 
44 849 

Yılı 

1948 
1944 
1945 
1946 
1947 

(Yedi aylık) 

B. M. (ıclirin çeşidi 

1948 yılı 1949 yılı için 
bütçe tahmini tahmin olunan 

Lira Lira 

1 Mülhak vakıflar gelirinden 
alınacak kontrol hakkı 40 000 60 000 
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Mülhak vakıfların hesabı görüldükçe Vakıflar Kanununun 24 ncü ve Vakıflar Tüzüğünün 57 nci 

maddeleri mucibince gelirlerinin % 5 i nispetinde alınmakta olan kontrol hakkından toplanan bu 
gelirin, aşağıda yazılı beş yıllık tahsilat seyri Bütçe tahminlerini astığını aşağıda gösterdiği-cihetle 
20 000 lira zammedilerek (10 000 liraya çıkarılmıştır. 

Bütçe 
tahminleri 

Lira 

35 000 
35 000 
23 000 
40 000 
40 000 

Kesinhesaplar-
la teshil edilen 

tahsilat 
Lira 

44 501 
41 908 
25 580 
44 808 
56 128 

Yılı 

1948 
.1944 
1945 
1946 
1947 

(7 ayhk) 

B. M. (ielirin çeşidi 

2 2 Mahlûl nıüeceelâtı 

1948 yıh 1949 yılı için 
bütçe tahmini tahmin olunan 

Lira Lira 

188 000 188 000 

Bu gelirlerin, aşağıda gösterilen beş yıllık tahsilat seyrinden; bütçe tahminlerini aşmakta old«-
ğu anlaşılması üzerine 1948 yılı Bütçesine 48 000 lira fazlasiyle 188 000 lira olarak konulmuştu. 
1947 yılı tahsilatı da (190 820) liraya baliğ olarak yapılan tahmini aşmıştır. 

Ancak sabit bir gelir olmayıp mahlûl kaldığı ihbar edilen veya vakıflar idarelerinin kendi yası-
talariyle haber aldıkları yerlerin, hakikaten mahlûl olup olmadıkları tesbit ve çeşitli işlemleri ikmal 
edilerek satışa arzedilmelerinc bağlı bulunduğu cihetle daha fazlaya mütahammil olmadığından yine 
188 000 lirada ipka edilmiştir. 

Bütçe Kesin .nisaplarla tesbit 
tahminleri ^edilen tahsilat 

Lira Lira Yılı 

100 000 
140 000 
100 131 
140 00ü 
140 000 

169 047 
192 154 
112 480 
204 300 
190 826 

1948 
1944 
1945 
1946 
1947 

( yedi ayhk ) 

B. M. (î dirin çeşidi 

Ze vtinlikler hası 1 atı 

1948 yılı 1949 yılı için 
bütçe tahmini tahmin olunan 

Lira Lira 

85 000 120 000 

Bu hasılat verdikleri mahlûl miktarı işletme kurulmasına müsait olmadığından vakıflar idare
lerince idare olunan İzmir, Muğla, Antalya ve Hatay bölgelerindeki zeytinliklere aittir. 

Zeytin ağaçları her yıl aynı miktarda mahsul vermedikleri gibi bereketli yıllarda umulan mah
sulün elde edilmesi de hava şartlarının müsait gitmesine hastalık ve haşere tahribatına mâruz kalma
malarına bağlıdır. Son yıllarda temin edilen gelir miktarına ve ilgili vakıflar idarelerinden alinen 

( S. Sayısı : 22 ) 



— 6 — 
bilgiye nazaran 35 000 lira kadar bir fazlaya ın.itahamnıil görüldüğünden 1949 yılı muhammen»! 
120 000 liraya çıkarılmıştır. Bu gelirin beş yıllık tahsilat seyri şöyledir : 

Bütçe 
alimini eri 

Lira 

50 000 
80 000 
00 000 
80 000 
80 000 

K esin 
e 

hesaplarla 
dilen tahsilâ 

Lira 

50 532 
51 676 
85 945 

112 104 
118 227 

teshil 
t 

Yılı 

194 î 
1944 
1945 
1946 
1947 

1948 yılı 1949 yılı iyin 
bütçe tahmini tahmin olunan 

H. M. (Jelirin çeşidi Lira Lira 

v 2 4 Arazi ve incirlikler hasılatı 150 000 181)000 

Millî Korunma 'Kanunu ile konulan tahditlerden istisna edilmiş olan bostan, bahçe, tarla gibi 
yerler, yılın rayıcına göre kiraya verilmekte olduklarından, bu gelir yıldan yıla inkişaf etmektedir'. 
Aşağıda yazılı beş yıllık tahsilat seyri de bunu teyit ettiği cihetle 30 000 lira kadar bir fazlaya 
mütahammil görüldüğünden bu miktar fazlasiyl.^, 180 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

Bütçe 
tahminleri 

Lira 

30 000 
70 000 
60 000 

l00 000 
120 000 

Kesinhesaplarlu 
tesbit edilen 

miktar 
Lira 

48 726 
126 300 
78 622 

149 107 
178 168 

Yılı 

1943 
1944 
1945 
1946 
1947 

(yedi aylık 

1948 yılı 1949 yılı için 
bütçe tahmini tahmin olunan 

B. M. (relirin çeşidi Lira Lira 

2 5 Zeytinlikler işletmeleri ha
sılatı ve kira bedeli 600 000 600 000 

1948 - 1949 zirai yılı tahminlerine göre, Ayvalık ve Aydın'da kurulmuş olan Vakıf Zeytinlikler 
İşletmelerinden 600 000 lira kadar bir gelir sağlanacağı umulduğundan 1949 yılı muhamıuenafı 
600 000 lirada ipka edilmiştir. 

Aşağıda yazılı tahsilat seyri de bütçe tahminlerinin isabetli bulunduğunu göstermektedir. Yal
nız 1947 yılı tahsilatı bütçe tahminini tutmamış isede bu hal 1947 yılı kampanyasında istihsal olunan 
yağların satılamıyarak 1948 yılma devredilmiş olmasından ileri gelmiştir. 
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Bütçe 
tahminleri 

Lira 

350 000 
250 000 
250 000 
365 000 
599 000 

Kesinhesaplaıia 
tesbit edilen 

hasılat 
Lira 

358 471 
243 912 
254 338 
450 183 

46 093 

Yılı 

1943 
1944 
1945 
1946 
1947 

B. M. Gelirin çeşidi 

1948 yılı 1949 yılı için 
bütçe tahmini tahmin olunan 

Lira Lira 

Vakıf memba suları hasıla
tı ve kira bedeli 15 000 25 000 

Aşağıda beş yıllık tahsilat seyrinin de gösterdiği gibi bu gelir 12 900 küsur lira ile 21 000 lira 
arasında tehalüf etmiş ve 1947 yılında 24 900 liraya baliğ olmuştur. Bu seviyede tutulması için 
esaslı tedbirler alınmış ve alınmakta olduğundan 1949 yılı muhammenatı 10 000 lira fazlasiyle 
25 000 lirava çıkarılmıştır. 

Bütçe 
ıhminleri 

Lira 

12 000 
12 000 
12 000 
12 000 
15 000 

Kesinhesaplaıia 
tesbit edilen 

tahsilat 
miktarı 

Lira 

20 171 
12 912 
21 052 
13 103 
24 992 

Yık 

1943 
1944 
1945 
1946 
1947 

B. M. Gelirin çeşidi 

1948 yık 1949 yık için 
bütçe tahmini tahmin olunan 

Lira Lira 

Çeşitli varidat ve tahsilat 320 000 450 000 

Bu gelir, mülhak vakıfların Vakıflar idaresince tahsil edilmekte olan ieare ve mukataalarmdan» 
niyabeten veya emaneten idare edilmekte olan mülhak vakıfların diğer gelirlerinden alınmakta olan 
% 10 idare ve tahsil masrafı ile zabtedilen vakıfların birikmiş paralarından münhal tevliyetler 
ücretinden yakıf paralar müdürlüğü menuır ve müstahdemlerine bütçeden verilerek yıl sonunda 
tesbit edilen hakiki sarfiyat miktarına göre istirdat edilen maaş ve ücretlerinden Genel Muhasebe 
Kanununun 93 ncü maddesi mucibince zamanaşımına uğramış olan paralardan taksitle satılan gay-
rimenkullerin taksit bedelleri için alınan faizlerden eskimiş eşya ve yıkıntı bedellerinden idare le
hine hükmedilen alacak faizlerinden ve mahkeme masrafları istirdadından terekküp etmekedir. 

Aşağıda yazılı beş yıllık tahsilat seyri 320 000 lira. muhammenata karşı tahsilat miktarının 
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446 000 küsur liraya çıktığını ve binaenaleyh fazlaya mütehammil bulunduğunu gösterdiği cihetle 
130 000 lira zamedilerek 450 000 liraya çıkarılmıştı?. 

1948 yılı 194.9 yılı için 
bütçe tahmini tahmin olunan 

Lira Lira 

2 8 Akar ve toprak satış bede
li faizi 312 300 312 300 

Temin ettikleri gelir veya bulundukları mevki itibariyle elde tutulmalarında fayda görülmiyen 
vakıf akar ve topraklar Vakıflar Kanununun 12nci maddesi mucibince satılarak bedelleri, yerine 
akar yaptırılıncaya veya satın alınıncaya kadar ten miye edilmek üzere Vakıf Paralar Müdürlüğüne 
tevdi edilmektedir. 

.Bu paralar yukarıda işaret edildiği gibi yeni akar yaptırılması veya satın alınması için sari'e-
dilinceye kadar tenmiye edildikleri cihetle miktarları sabit bulunmadığından temin ettikleri faiz de 
sabit değildir. Bu cümleden olarak 450 000 lirası Ankara'da Anafartalar Caddesindeki İş hanı in
şaatının ikmaline tahsis edilmiş bulunduğu cihetle bunun tabiî bir neticesi olarak faiz miktarı da bir 
miktar azalacaktır. Ancak aşağıda yazılı beş yıllık tahsilat seyri, şimdiye kadar elde edilen faiz mik
tarının bütçe tahminlerini aştığını gösterdiği ve şimdiye kadar yapılan satışlardan yapılmakta 
olan tahsilatla bu fark karşılanacağı cihetle dahaaşağı düşmesi varit bulunmadığından muhamme-
nat miktarı yine 312 300 lira olarak ipka edilmiştir. 

Kesinhesaplarla tesbit i 
Bütçe tahminleri edilen tahsilat miktarı 

Lira 

159 748 
200 925 
137 001 
238 943 
293 582 

Yıh 

194: i 
1944 
1945 
1946 
1947 

1948 yılı 1949 yılı için 
bütçe tahmini tahmin olunan 

• B. M. Gelirin çeşidi ' l i r a Lira 

2 9 Taviz bedeli faizi 490 000 490 000 

Bu gelir icareteynli ve mukataalı. gayrimenkullerin vakıflar' kanununun 27 ve 28 nci maddeleri 
mucibince bir misli icare ve mukataalarinın yirmi misli bir taviz karşılığında mutasarrıflarının 
mülkiyetine geçirilmeleri dolayısiyle elde edilen taviz bedellerinin temin ettiği faizden terekküp 
etmektedir. 

Aşağıda yazılı beş yıllık tahsilat seyrinden de anlaşılacağı üzere; 1945 yılı hariç olmak üzere 
diğer yıllar tahsilatı bütçe tahminlerini tutmadığı ve 1945 yılı tahsilatının fazla olması da vakıf
lar idaresi ile İstanbul Belediyesinin yekdiğeriııdeki alacak ve vereceği meyanında bulunan taviz 
bedelinin mahsup edilmiş olmasından ileri geldiği cihetle 1948 yılı bütçe tahmini 520 000 liradan 
490 000 liraya indirilmişti; taviz bedeli miktarı gün geçtikçe artmakta olduğundan faiz tutarının 
1949 yılında 490 000 liraya yükseleceği şüphesiz görüldüğü cihetle aynen ipka edilmiştir. 
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B. M. Gelirin çeşidi 

150 000 
170 000 
100 000 
234 000 
234 000 



ütçe tahminleri 
Lira 

340 000 
450 000 
225 000 
500 000 
520 000 

ÎCesinhesaplarla tesbit 
edilen tahsilat miktarı 

Lira 

332 017 
337 128 
373 128 
388 520 
450 006 

Yılı 

B. M. Gelirin çeşidi 

1943 
1944 
1945 
1946 
1947 

1948 yılı 

(7 aylık) 

1949 yılı için 
bütçe tahmini) tahmin olunan 

Lira Lira 

2 10 Vakıf paralar faizi 60 000 60 000 

Faizi bazı hayır işlerine tahsis edilerek (Nukudıı Mevkuf e) adı ile vakfedilmiş olan paralar
dan elde edilen bu gelirin aşağıda yazılı beş yıllık tahsilat seyri 60 000 liradan fazlaya müteham
mil olmadığını gösterdiği cihetle bu yıl da yine eskisi gibi 60 000 lirada bırakılmıştır. 

[itçe tahminleri 
Lira 

53 000 
53 000 
30 000 
60 000 
60 000 

Kesinhesaplarla tesbit 
edilen tahsilat 

Lira 

55 499 
59 187 
35 147 
57 150 
58 091 

Gider Bütçesi 

Yılı 

1943 
1944 
1945 
1946 
1947 

(7 ayhk) 

Gider bütçesi; gelir bütçesi kısmında arzedilen gerekçeye göre tesbit edilerek miktarı (5 075 300) 
liraya baliğ olan Genel Müdürlüğün kendi kaynaklarından elde edeceği gelir ile genel muvazene
den yardım olarak verilmesi zaruri görülen (2 750 000) liranın toplamı olan (7 825 300) lira üze
rinden düzenlenmiştir. 

1948 yılı bütçesiyle karşılaştırıldıkda görüleceği üzere bazı bölümlerden (161 707) lira tenzil 
olunmuş ve bazı bölümlere (486 707) lira zam yapılmıştır. Bu zam ve tenzillerin müfredatı ve 
sebepleri sırasiyle aşağıda gösterilmiştir. 

Tenzil 
olunan B. M. ödeneğin çeşidi Tenzil sebebi 

5 328 1 3 Cami ve mescit hademeleri (Şeyhülislâm Arif Hikmet Bey) vakfı hayratın-
vazifesi. dan Medine'de bulunan kitaplığın müstahdemin 

ücreti hademe vazifesi tertibinden verilmekte idi. 
Bu kadro (D) cetveline nakledilmiş olduğundan 
yıllık ödeneği olan bu paranın işbu maddeden çı
karılarak hizmetliler ücreti maddesine nakledil
mesinden mütevellittir. 
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Tenzil 
olunan B. ödeneğin çeşidi 

924 1 

1 800 1 

30 612 3 

4 Kaldırılmış tekke ve za- | 
viyeîer mensupları ay- | 
lıkları. [ 

5 Cuma ve kürsü vaizleri | 
aylıkları. J 

2 Hizmetliler ücreti. 

21 250 2 3 Geçici hizmetliler ücreti. 

90 8 O Emekli keseneği karşılığı. 

500 
500 

2 000 
500 

1 800 
4 000 
5 000 
3 000 

1 500 
1 000 

500 
2 000 
3 000 

19 000 

9 

10 

11 
12 

13 
15 
15 
16 
17 

20 

.1 
».» 
4 
1 
2 
5 
0 
1 

0 
1 
3 
0 
0 

3 

Kırtasiye 
Döşıeme ve demirbaş. 
öteberi giderleri. 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş. 
Öteberi giderleri. 
Basılı kâğıt ve defterleri. 
Posta ve telgraf ücretle 

rl. 
Kira karşılığı 
Sürekli görev yolluğu 
Müfettişler yolluğu 
Giyecekler 
Tedavi giderleri ve yolluk
ları. 

Âbideler onarım gideri. 

47 403 0 0 1715 sayılı Kanun gereğince 
kâğıt para itfa karşılığı. 

Tenzil sel>ebi 

Kaldırılmış ıckke ve vaziyeler mensupları ve kür
sü vaizleri aylıkları maddelerinden ,ayhk alan
lardan vefat edenlerin aylıkları tasarruf edildiği 
cihetle vefat eden dört kişinin aylığına ait öde* 
neğin çıkan İmasından mütevellittir. 

Bu tertip (D) cetveline dâhil bulunan hizmetliler 
ücreti karşılığıdır. Bu kadrodan ve ödeneğinden 
:% 10 nispetinde bir tasarruf sağlanmıştır. 
(E) cetveline dâhil geçici hizmetliler kadrosun
dan da bazı hizmetliler çıkarılacağından bu öde
nek •% 25 noksanile teklif edilmiştir. 
jCuma ve kürsü vaizleri de emekli keseneği verdik
lerinden bunlar için 4805 sayılı kanun gereğince 
idare tarafından da ;% 5 emekli keseneği karşılığı 
ödendiği cihetle vefat eden bir kişinin emekli ke
seneği karşılığı olup tenzil edilmiştir. 

Yönetim giderleri bölümüne dâhil bulunan bu ter
tiplerden birer miktar tenzilât yapılması prensip 
olarak kararlaştırılmış olduğundan birer miktar 
tenzilât yapılmıştır. 

Âbidelerin onarma işlerinde çalıştırılmakta olan 
teknisyenlerin yolluk ve gündelikleri b.ı tertip
ten verilmekte idi. Bu kere Maliye Bakanlığınca 
tertip edilen formüle göre bu yolluk ve günde
liklerin geçici görev yolluğu maddesinden veril
mesi lâzımgeldiği cihetle sözü geçenlerin yolluk 
ve gündelikleri karşılığı olan işbu 19 000 liranın 
bu tertipten tenzil edilerek geçici görev yolluğu 
maddesine nakledilmiş olmasından mütevellittir. 
1940 yılından itibaren mülhak bütçelerden kâğıt 
para itfa karşılığı alınmayacağından tenzil edil
miştir. 

151 707 • Tophn 
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Zanı 
olunan B. M. Ödeneğin çeşidi 

292 080 1 3 Cami ve mescit hademeleri 
vazifesi. 

5 000 1 9 İntifa hakkı suretinde maktu 
olarak tahsis edilecek aylık
lar. 

5 000 6 3 Doğum yardımı 
3 000 6 4 Ölüm » 

2 000 14 0 Taşıt giderleri 

14 000 15 2 Geçici görev yolluğu 

u -
Zam sebebi 

1948 yılı Bütçesi Kamutayda görüşülürken Cami 
hademesi ücretlerinin 50 liradan başlaması ve 50 
liradan fazla ücret alanlara da yirmişer lira zam 
yapılması temennisi izhar edilmişti. Bütçe , Ko
misyonunda yapılan inceleme sonunda yalnız 
50 liradan az olan ücretler bu miktara iblâğ 
edilerek daha fazla ücret alanlara zam yapılama
mıştı. Bu temenninin kısmen olsun yerine getiril
mesi için geçen yıl zam görmiyenlerin ücretlerine 
onar lira zam yapılmak için ilâve edilmiştir. Bu 
suretle zam görecek hayrat hademesinin sayısı 
2434 tür. 

Kanmi sebeplerle mazbut vakıflar arasına alın
makta olan mülhak vakıflardan gelir fazlası 
evlâda veya başkalarına meşrut bulunanların 
alâkalılarına bu baptaki tüzüğe göre maktu inti
fa hakkı tahsis edilmektedir, 1948 yılı Bütçesin
deki ödeneği 45 000 lira olup şimdiye kadar tah
sis edilmiş olan intifa hakkı miktarı 41 000 küsur 
liraya bîliğ olmuştur. Zaptedilen mülhak vakıflar 
adedi seneden seneye artmakta olduğundan öde
necek intifa hakkı tutarı da fazlalaştığı cihetle 
1949 yılı içinde yapılacak tahsislere karşılık 
olmak üzere bu miktar ilâve edilmiştir. 

1948 Bütçesinin doğum yardımı ve ölüm yardımı 
maddelerine beşer bin lira ödenek konulmuştu. 
Bu bütçenin düzenlendiği tarihe kadar yapılan 
sarfiyat miktarına nazaran ihtiyacı karşüayann-
yacakiarı anlaşıldığından artırılmıştır. 

istanbul'daki Vakıf Guraba Hastanesi ile Antal
ya'daki Muratpa4a Çiftliğinde kullanılmakta olan 
taşıt araçlarının mubayaa bedeli ve diğer gider
leri bu tertipten verilmektedir. Guraba Hastane
sinin erzak ve cenaze nakli işlerinde kullanılan 
iki f tm artık iş göremez bir hale geldikleri anla
şılın: ^.ır. Bunlar satılarak yerlerine başkalarının 
alın'.-ÎI&SI lâzımgeldiği gibi esasen 1948 yılı Büt
çesindeki 4 000 lira ödenek de ihtiyacı karşıla
yamadığından zaramedilmiştir. 

(E) cetveline dâhil bulunan geçici hizmetliler 
kadrosundan âbidelerin onarımı işinde istihdam 
edilen teknisiyenlerin yolluk ve gündelikleri âbi
delerin onarımı maddesinden verilmekteydi. Bu 
kere Maliye Bakanlığınca tesbît edilen formül 
mucibince bunların yolkık ve gündeliklerinin de 



-a-
Zam 

olunan B. M. ödeneğin çeşidi Zam sebebi 

11 500 18 1 Bina ve Arazi Vergisi 

17 000 18 2 Belediye Vergisi ve Resim
leri 

25 000 18 5 Başka her çeşit giderler 

20 000 20 1 Vakıf akarlarla kira getir-
miyen binalar onarma gider* 
leri. 

pO ?35 20 3 Âbideler onarma giderleri 

geçici görev yolluğu maddesinden verilmesi lâzım-
geldiği cihetle âbidelerin onarımı maddesinden 
nakledilmiştir. 
Bütçedeki ödeneği kifayet etmemekte olduğundan 
zammedilmiştir. 
5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ile; Te
mizlik ve Aydınlatma Resimleri artırılmış ve bu 
resim iratlı arsalara da teşmil edilmiş olduğu ci
hetle 1948 yık Bütçesindeki 80 000 liranın kifa
yet etmiyeeeği anlaşıldığından zammedilmiştir. 

Vakıf akarlar giderleri bölümüne dâhil bulunan 
bu tertip, vakıf hanlarla apartmanlar için alman 
kok kömürü ve su bedeli ile umumi mahallerinde-
ki elektrik ceryan bedeli ve diğer müteferrik gi
derleri karşılığıdır. Bu masraflardan kok kö
mürü ve su bedelleri kira bedeliyle birlikte kiracı
lardan alınmaktadır. 1945 yılı bütçesi düzenle
nirken bu tertipteki ödenek de diğer tertipler
deki ödenekler gibi 7 aylık olarak hesaplandığı 
cihetle vakıf hanların ve apartmanların Kış mev
simi girmeden evvel tedarik edilmesi gereken kok 
kömürü ihtiyaçlarının bir kısmının Ocak ayı gir
dikten sonra yeni yıl bütçesinden aknması zaruret 
hâsıl olmaktadır. Bu mevsimde daha ziyade halk 
ihtiyacını temine çalışan Kömür Tevzi müessese
si istenilen miktarda kömür veremediğinden zor
luk çekildiği gibi kiracıların şikâyeti üzerine be
lediyelerin müdahalesi de idareyi müşkül bir du
rumda bırakmaktadır. Diğer taraftan Ankara'da 
Anafartalar Cadedsinde yaptırılmakta olan îşha-
nınm 200 ton kadar tahmin edilen kok kömürü 
bedeli ile su ve elektrik sarfiyatı bedelleri dahi 
buna inzimam edeceğinden bu masrafların karşı
lanması ve kışlık kömür ihtiyaçlarının vaktinde 
tedarik edilmesinin sağlanması için zamedilmiştir. 

Uzun yıllardanberi tamir görmemiş olan vakıf akar
ların mühim bir kıemı harap bir durum almış ol
duğundan heran kiracıların şikayetleriyle karşı
laşılmaktadır. 1948 Bütçesindeki 75 000 lira öde
nek ile buna cevap verilmesi mümkün bulunmadı
ğı; bugüne kadar karşılaşılan müracaatlerden 
anlaşıldığından pek mübrem ve akarlarımızın 
idamesi için zaruri görülen onarım işlerinin olsun 
yaptırılmasını sağlamak üzere zammedilmiştir. 
Bütçe durumu itibariyle bu tertibe ayrılabilen öde

meğin ihtiyaca cevap vermekten uzak bulunduğu 

(S . Sayısı•.: 22) 
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Zam 

olunan B. M. Ödeneğin çeşidi 

15 000 24 1 Aydınlatma ve İsıtma 

10 000 26 Mahkeme giderleri 

6 000 
3 629 

245 

33 
34 
34 

0 
1 
2 

Geçen yıl borçları 
1944 - 1947 yılları borçlan 
1928 - 1942 yılları borçları 

6 500 35 0 Hükme bağlı borçlar 

Zam sebebi 

malûıhdur. Katma bütçelerden 1949 yılından iti
baren kâğıt para itfa karşılığı alınmıyaeağı cihetle 
tasarruf edilen 47 403 liraya gelir fazlasından da 
3350 lira eklenerek bu tertibe ilâve edilmiştir. 
Şehir ve kasabalarımız elektriğe kavuştukça bura
lardaki camilere elektrik tesisatı yaptırılmakta 
olması ve bazı belediyelerin elektrik ücretlerine 
zam yapmaları dolayısiyle ödenek ihtiyacı her yıl 
biraz fazla artmaktadır. Gerçi elektrik alınmaz
dan evvel de bu camilere gazyağı ve mum verile
rek bir masraf ihtiyar edilmekte ise de bunlar da
ha ziyade teberru suretiyle halk tarafından temin 
edildiğinden elektrik ücretleri tasarruf edilecek 
gazyağı ve mum bedeli ile karşılanamadığı cihetle 
zammedilmiştir. 
idarenin leh ve aleyhinde açılmış olan dâvalar üze
rinde durularak bunların bir neticeye bağlanmaları 
gerekmektedir. 1948 yılı bütçesindeki 55 000 lira 
ödenek önemle ele alınmış olan bu işin yürütül
mesine kifayet etmiyeceğinden zammolunmuştur. 
Bütçe hacmi genişledikçe devredilen borç miktan 
da artığından 7 490 300 liraya baliğ olan 1948 
yılı Bütçesinden devredilecek borç miktarının 
f ski yıllara nazaran daha fazla olacağı anlaşıl
maktadır. Eski yıllara ait olarak tahakkuk etmiş 
borçlar da mevcut olup tertiplerinde ödenek kal
madığından verilemediği cihetle gerek geçen yıl 
ve gerek eski yıllar borçları tertiplerine birer 
miktar zam yapılmıştır. 
1948 yılı Bütçesindeki miktarı 6 000 lira olup ta
mamen sarf edilmiştir. Halen tahakkuk etmiş 
5 600 küsur lira ilamlı bir borç mevcut olduğu 
gibi yıl içinde de daha başka borçlar tahakkuk 
edeceğinden zammolunmuştur. 

486 707 Toplam 

Yukarıda gösterilen tertiplere yapılan zamlar dolayısiyle (486 707) lira açık husule gelmiş 
olup bunun (151 707) lirası bazı bölümlerden düşülmek (135 000) lirası Genel Müdürlüğün kendi 
kaynaklarından elde edeceği gelire ve (200 000) lirası Hazine yardımı bölümüne eklenmek sure
tiyle karşılanmıştır. 

Bütçe Kanıma tasarısı 

Bütçe Kanunu tasarısında bir değişiklik yapılmış olmayıp 1948 yılı Bütçesiyle kabul buyrul-
muş olan esaslara Ve formüllere'göre kaleme alınmış bulunduğunda» izah edilecek bir cihet mev
cut-değildir. 

(S. Sayısı : 22 ) 



- 14 _, 
Rapor 

Vakıflar Gene! Müdürlüğünün 1949 j*ıh Bütçesi, Komisyonumuzca tesbit edilmiş olan esaslara 
göre incelendi. 

1. — Vakıflar Bütçesinin gider toplamı (7 825 300) liradır. Bu miktar geçen yıl Bütçesine naza
ran (335 000) lira fazladır. Bütçenin bâzı tertiplerinden (206 165) lira tenzil edilmiş ve (292 080) 
lirası Büyük Meclisin işaretine uyularak hayrat hademesi aylıklarına zam kaıvşılığı olmak üzere bâzı 
tertiplerine (541 165) lira zam yapılmıştır. 

Ki 

Rasyonel çalışmanın sağlanması için, idarenin yenibaştan 'teşkilâtlandırılması zaruri görülere i 
Genel Müdürlükçe yeni bir Teşkilât Kanunu teklif edildiği anlaşılmıştır. İstanbul'daki Gureba Has
tanesi kadrosu Teşkilât Kanunu ile tesbit edilmiş olduğundan bevliye servisi için ihtiyaç gösterile: ı 
bir mütehassıs muavini ile bir asistan ve bir ameliyat hemşiresi kadrosu bu tasarı ile temin edilmişti , 
Bugünkü Teşkilât Kanununa bağlı kadroda meveut olan (601) memurun (108) i münhal- vukubulduk-
ça muhtelif yıllarda (D cetveline alınmıştır. Yeniden tasarruf yapılması bugünkü şartlar dâhilin
de mümkün değildir. 

2. — Tasarruf prensipine uyularak, ikinci yönetim giderleri kısmından indirmeler yapılmış 
ise de bâzı tertiplerdeki ödeneklerin 1948 yılı Bütçesindeki miktarlarına nazaran; aksaklık 
vermemesi için ciddî güçlüklerin iktihamı zaruri olacaktır. 

3. — Yukarda arzedildiği üzere bütçenin umumi yekûnunda (335 000) lirası fazlalık ve 
(206 165) lirası eksiklik ifade etmek üzere (541 165) liralık bir değişme vardır. Bunun 
(292 080) lirası geçen yıl zam görmemiş olan hayrat hademesinin ücretlerine yapılacak zam karşı
lığıdır. Bu suretle (2434) hayrat hademesi imkân dâhilinde onar lira zam göreceklerdir. Geri 
kalan, (30 000) lirası (Cüzhan ve Devirhan gibi) fer'i hizmetler ödeneği maddesine, (5 000) lira
sı intifa hakkı (zabtedilen vakıfların alâkalılarına vakfiye şartına göre verilecek para) maddesi
ne, (19 000) lirası geçici görev yolluğu maddesine, (11 500) lirası bina ve arazi maddesin*, 
(17 000) lirası belediye vergi ve resimleri maddesine, (25 000) lirası vakıf akarların her çeşit 
giderleri (Kok kömürü, su ve elektrik gibi) maddesine, (20 000) lirası akar onarımı maddesine, 
(50 753) lirası âbideler onarımı maddesine, (15 000) lirası hayrat aydınlatma ve ısıtması madde
sine, (10 000) lirası mahkeme giderleri maddesine, (9 875* lirası geçen yıl ve eski yıllar borçları 
maddelerine, (6 500) lirası hükme bağlı borçlar maddesine, (19 458) lirası hizmetliler ücreti 
maddesine taallûk etmektedir. 

Bunlardan, (30 000) lira feri hizmetler ve (19 000) lira geçici görev yolluğu ödenekleri had
dizatında bir zam olmayıp biri, Cüzhan ve Devirhan gibi fer'i hizmet sahiplerine öteden beri ha
deme vazifesi tertibinden verilen ücretlerin bu tertipten tenzil edilerek ayrı bir maddeye ve 
diğeri; âbidelerin onarımı işlerinde istihdam edilen teknisiyenlere âbidelerin onarını maddemi ~ 
den verilen yolluk ve. gündeliklerin bu maddedentenzii edilerek geçici görev yolluğu maddesin* 
nakledilmeleri dolay isiyle zam sütununda gösterilmiştir 

Vakıf akarların her çeşit giderleri maddesindeki (25 000) liranın (10 000) lirası Ankara'da 
yeni yaptırılmakta olan İş Hanının kok kömürü su ve umumi yerlerindeki elektrik masrafı karşılı
ğıdır. (15 000) lirası da Ankara'da bulunan İkinci Vakıf Apartımanla İstanbul'da bulunan Vakıf-
han ve apartimanların kışlık kömür ihtiyaçlarının bir yıl bütçesinden temin edilemiyerek kıs ayla
rında sıkıntı çekilmesi dolayısiyle zammoîunmuştur, 

Hizmetliler ücreti maddesindeki (19 458) lira zammın (7 350) lirası Ankara'da yemyaptınlmaktı 
olan îş Ham için (D) cetveline ilâve edilen kadrolara aittir, (5 328) lirası Medine'deki (Arif Hik* 

{ S., Sayıaı ' #2 ) 



met Bey Kütüphanesi) müstahdemleri kadrosunun hayrat hademesi kadrosundan çıkarılarak (D) 
cetveline alınmış olmasından, (4 500) lirası Antalya'daki Muratpaşa Çiftliği müstahdemleri kad
rosunun (E) cetvelinden çıkarılarak (D) cetveline naledilmesinden mütevellittir. (2 280) lirası 
da bir piyade tahsildarın atlı tahsildarlığa, bir piyade korucunun atlı koruculuğa çevrilmesinden 
ve geçen yıl Bütçesindeki ödenek noksanından ileri gelmiştir. 

Şu izahattan anlaşılacağı üzere bu maddeye açıktan yapılan zam miktarı (9 630) liradan iba
rettir. Buna karşı bâzı kadrolar çıkarılmak suretiyle (50 070) lira tasarruf temin edilmiştir. 

4 — Ödenek miktarları ihtiyaçlara ve ekonomik şartlara uygundur. 

I - Bu yönden yapılan incelemede: 

a) Memur ve hizmetliler yıllık Ödeneğinin fiilî kadrolarına göre tamam olarak konduğu görü-
müştür. 

b) (E) cetvelinden alman kadrolar meyanında daimî mahiyette bulunanlar yoktur. 
c) Aidat tertibi ödeneği 1947 yılı aarfiyatına nazaran (23 000) lira kadar nok

san ise de miktarının cüziyetine binaen bütçenin umumi yekûnundan vukubulacak tasar
ruflarla Mühasebei Umumiye Kanununun 48 nci maddesine göre temin edileceği anlaşılmıştır. 

d) Büro giderleri tertiplerindeki ödenekler esasen ihtiyaca yeter derecede bulunmamakla be
raber tasarruf yapmak zarureti karşısında bunlardan da birer miktar tenzilât yapıldığı yukarda da 
arzedilmiştir. 

c) Vakıflar memurları sayısının azlığı dolay isiyle çocuk zammı hakiki ihtiyaca çok yakın olarak 
tesbit edilmiş ve emekli keseneği, maaş tertibindeki ödeneğin % 5 ine tekabül ettirilmiştir. 

f) Geçen yıl ve eski yıllar borçları tertiplerine konmuş olan ödenekler, tahakkuk eden borçları 
karşılayacak miktardadır. 

2. — Hükümetin bütçe gerekçesinde alındığı bildirilen tasarruf kararları uyarınca hizmetliler 
kadrosundan % 10 ve geçici hizmetliler ödeneğinden % 20 nispetinde bir tasarruf sağlanmış ve 
a»jik bulunan yerlere hariçten kimse tâyin edilmemiştir. 

3. — Vakıflar Genel Müdürlüğü kadrosunda mecburi hizmetli kimseler mevcut değildir. 

4. — 1946 yılında maktu olarak ödenmiş olan posta ve telgraf ücreti miktarı (17 246) liradır. 
Bu miktar % 50 tenzilâta göre olduğundan tam tarife üzerinden baliği (34 492) lira demektir. 3 
aylığı % 50 tenzilli ve 9 aylığı tam tarife üzerinden olmak üzere 1947 yılının sarfiyatı (15 150) 

.lira tutmuştur. Posta ve telgraf ücretlerine sonradan zam yapıldığı halde yıllık sarfiyat miktarının 
(17 246) lirayı geçmemiş olması, peşin para usulünün müspet bir netice verdiğini göstermektedir. 
Ve 1949 yılı için, geçen yıla nazaran (3 000) lira noksaniyle (17 000) lira ödenek teklif edilmiştir. 

5. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün taşıtları, Vakıf Gureba Hastanesile Antalya'daki Murat
paşa çiftliğinde bulunan arabalarla koşum hayvanlarından ibarettir. Muratpaşa çiftliğinde bir de 
b'siklet mevcuttur. 1948 yılı Bütçesindeki ödenekten, Muratpaşa çiftliğinde kullanılmak üzere bir 
y ik arabası ve bir koşum atı satm alınmıştır. 1949 yılı Bütçesine konmuş olan satın alma ödeneği 
ile de Vakıf Gureba Hastanesindeki bir çift koşum atının değiştirileceği anlaşılmıştır. 

6. — 1948 Bütçesindeki kira ödeneği (7 500) lira olup bundan (1 500) lira tenzil edilerek 1949 
y lı için (6 000) lira teklif edilmiştir. Başkaca tasarruf imkânı yoktur. 

7.— Yolluklar: 

Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçesinin yolluk tertibi, sürekli ve geçici görev yollukları ile mü* 
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iettişller yolluğu maddelerini ihtiva etmektedir. Bir de yabancı memleketler yolluğu maddesi var
sa da ödeneği (1) liradan ibarettir. 

Bâzı illerde ve ilçelerin birçoğunda Vakıflar Teşkilâtı yoktur. Bu cihetle buralardaki işler ya
kınlarında bulunan il ve ilçelerdeki Vakıflar Memurları tarafından tedvir edilmektedir. Buna 
binaen geçici görev yolluğu tertibindeki ödenek miktarı yeter derecede sayılmaksızın (5 000) lira 
tenzilât yapılması yerinde görülmemiştir. (7 500) lira olan müfettişler yolluğu ödeneğinden de 
(500) lira tenzil edilerek (7 000) liraya indirilmiştir. Halen iki müfettiş mevcut olduğu anlaşıl
mış ise de teftiş kadrosu tamamlanınca bu ödenek de kâfi gelmiyecektir. 

8. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün yayın kadrosu bulunmadığı gibi matbaası da yoktur. 
Yayın işleri için aldığı ödeneklerle yedi sekiz eser neşredilmiş ise de halen bu iş için ayrılan (5 000) 
lira, eski eserlerin fotoğraflarını çekmek için alman film ve ecza bedellerini ancak karşılıyabildiği 
cihetle yeni eserler neşredilmektedir. 

9. — Vakıflar Genel Müdürlüğü bütçesinin üçüncü kısmı, vakıf akaar ve arazinin vergile
riyle vakıf akaarlarm Belediye Vergisi ve resimleri, sigortası, tapu harcı ve diğer her çeşit gi
derleri ve yine vakıf akaarlarm ve hayrat ve âbidelerin onarma giderleri, Vakıf Gureba Has 
tanesinin ve imaretlerin giderleri, mahkeme harç ve giderleri gibi tertipleri ihtiva etmektedir. 
Mahiyetleri itibariyle; bu tertiplerin herbirine konmuş olan ödenek miktarı lüzum ve ihtiyaca müs
tenit bulunduğu gibi bazılarındaki ödenek miktarının daha da artırılması temenniye şayandır. 

Bu bütçede sermaya, kredi ve tesis ödeneği mevcut değildir, 

10. — Vakıflar Genel Müdürlüğü teşkilâtında, emekliye ayrılıp da tekrar memuriyete alınmış 
kimseler bulunmadığı anlaşılmıştır. 

11. — Maaşlı ve ücretli memur ve müstahdemlerin yollukları, yolluklar kısmında toplanmıştır 
Telefon muhaberesi, ücretler ve kira bedelleri de bütçedeki tertiplerinden verilmekte olup bu hu
susta (R) cetvelinde yetkiler yoktur. 

Bütçe üzerindeki inceleme şu suretle tamamlandıktan ve Genel Müdürlüğün bâzı tasavvurları 
hakkında izahat alındıktan sonra: 

1. — Vakıflar memurlarının ve hayrat hademesinin meslekî bilgilerini artırmak için açılacak 
kurs giderlerine karşılık olmak üzere yeniden bir bölüm açılarak (20 000) lira ödenek eklenmesi 
ve tesbit edilecek formülün (R) cetveline ilâvesiyle bu bölümün (E) cetveline dâhil bölümler 
arasına alınması, 

2. — Âbidelerin onarılması için camilere kasa koymak suretiyle iane toplamak üzere teşekkül edecek 
heyetler emrine Genel Müdürlükçe birer kasa verilecek müzaherette bulunulmasında fayda görüldü
ğünden (R) cetveline bir fıkra ilâvesiyle bu kasaların satmalma, nakliye yerleştirme giderle
rinin hayrat döşeme ve öteberi giderleri maddesinden ödenmesinin sağlanması ve bu maddeye 
(5 000) lira ödenek ilâve edilmesi, 

3. —; Eldeki dâvaların tasfiyesine tevessül edilmiş ise de bu işin yürütülmesi lüzumundan kâfi 
miktarda ödenek teminine bağlı bulunduğu cihetle genel muvazenede olduğu gibi mahkeme gider
lerinin de mahkeme harçları maddesinden ödenmesi uygun olacağından 25 nci mahkeme giderleri 
bölümündeki ödeneğin 24 ncü bölümün 3 ncü mahkeme harçları maddesindeki ödenekle tevhidiyle 
buna göre bir formül tesbit edilerek (R) cetveline eklenmesi, 

4. —- Vakıflar Genel Müdürlüğünce şimdiye kadar imaretlerde verilegelmekte olan yemekler
den, anlayışıma göre daha çok dilenci hilkatlı insanlar faydalanmakta olduklarından bunu tam ha-
yırkâr bir hareket olarak görmemekteyim. Bundan ötürü, bu hayrın mekteplerde okuyarak 
memleketin istikbalinde hizmete hazırjanan kimsesiz, yetim ve muhtaç çocuklara tevcih edilmesi 

(S. Sayun ; 22) 



— 17 — 
temennisindeyim. Bunun için yemeklerin mesafelerle mütenasip bir nakil vasıtasiyle mektep mek
tep tevzi edilmesi imkânının sağlanması için alınması gereken bir kaptıkaçtının satın alma ve iş
letme giderlerine karşılık olmak üzere taşıt giderleri bölümüne (15 000) lira ve (D) cetveline (175) 
lira ücretli bir şoför kadrosu eklenmesi, 

5. — Yukarda arzedilen masraflara karşılık olmak üzere gelir bütçesinin taviz bedeli faizi mad
desine (22 100) lira, *kar ve toprak satış bedeli faizi maddesine (20 000) lira ilâvesi, 

6. — 1939 yılı Bütçe Kanunu ile (300 000) liraya kadar vadeli avans almak ve hesaplar açtır
mak için yetki alınarak bu miktar mütaakip yıllar bütçe kanunlarında aynen muhafaza edilmiş ise 
de o vakit (2 789 000) olan bütçe hacminin (7 825 300) liraya yükselmiş bulunması dolayısiyle ih
tiyacı karşılıyamadığı anlaşıldığından Bütçe Kanununun 4 ncü maddesinde yzılı (300 000) lira 
kısa vadeli avans alma ve hesaplar açtırma yetkisinin (500 000) liraya çıkarılması, 

Hususlarının Komisyondan temenni edilmesi uygun görülmüştür. 

15 .1.1949 

Raportör 
Diyarbakır Milletvekili 

Şeref Vluğ 

Yapılan zam ve tenzillere ait müfredat cetveli 

Zammo- Tenzil 
lunan olunan 
Lira Lira 

292 080 35 328 

ödeneğin çeşidi 

Cami ve mescit hademe
leri vazifeleri 

30 000 
5 000 

5 000 
3 000 

2 000 

Fer'i hizmetler ödeneği 
intifa hakkı 

Doğum yardımı 
Ölüm yardımı 
Tagıt giderleri 

Zam ve tenzil sebebi 

Cami ve mescit hademelerinden 1948 yılında 
zam göremiyenlerin ücretlerini onar lira zam ya
pılmak üzere bu tertibe 292 080 lira ödençk ilâve 
edilmiştir. Fer'i hizmet sahiplerinin ücretleri öte-
denberi bu maddeden verilmekte idi. galiye Ba
kanlığının isteği üzerine ayrı bir maddeden gös
terilerek 30 000 lira ödeneği oraya nakledilmiş 
ve Medine'deki Arif Hikmet Bey Kütüphanesine 
müstahdemlerinin 5 328 lira tutan ücretleri de yi* 
ne Maliye Bakanlığının isteği üzerine hizmetliler 
ücreti maddesine naklolunmuştur. 

Hademe vazifesi maddesinden nakledilmiştir. 

Zaptedilen vakıfların gelir fazlasına mukabil 
evlâda verilmesi lâzımgelen para karşılığıdır. 

£ Kifayet etmemekte olduklarından zammedil-
5 nüştir„ 

Vakıf Gureba Hastanesindeki erzak ve cenaze 
arabalar! için bir çift koşum hayvanı satmalına-

J* çaktır. 

ÇSLSasno-ı 22) 
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Zammo- Tenzil 

lunan olunan 
Lira Lira 

11 500 

17 000 

25 000 

20 000 

50 753 

15 000 

10 000 

6 000 
3 629 
245 

6 500 

ödeneğin çeşidi 

19 000 5 000 Geçfci görev yolluğu 

Bina ve arazi vergisi 

Belediye vergi ve resim
leri 

Başka her çeşit giderler, 

Vakıf akarların onarımı. 

19 00ü Âbideler onarma, gider
leri, 

Hayrat aydınlatma ve 
ısıtması. 

Mahkeme giderleri. 

Geçen yıl borçları ] 
1944-1947 yılları borçları j 
1928-1943 yılları brçlarıf 
.Hükme bağlı borçlar J 

924 Tekke mensupları aylık-") 
lan [ 

1 890 Cuma ve kürsü vaızlarıf 
aylıkları i 

19 458 50 070 Hizmetliler ücreti 

Zam ve tenzil sebebi 

Abidelerin onarma işlerinde istihdam edilen 
teknisiyenlerin yollukları âbideler onarımı mad
desinden verilmekte idi. Yıllığı 19 000 lira tutarı 
bu ödenek âbideler onarımı maddesinden tenzil 
edilerek bu tertibe nakledilmiştir. îdare masrafla
rı bölümünden tasarruf yapılması hakkındaki ka
rar uyarınca da 5 000 lira tenzil olunmuştur. 

Kifayet etmemekte olduğundan zammedilmiş-
tir. 

5237 sayılı Belediye Gelirleri hakkındaki Ka
nun uyarınca temizlik ve aydınlatma resimlerinin 
artırılması ve bu resmin iratlı arsalara da teşmil 
edilmesi dolayısiyle zammolunmuştur. 

Ankara anafartalar caddesinde yeniden yaptı
rılmakta olan iş hanının kçk kömürü ve sair mas
rafları ile diğer han ve apartmanların ihtiyaç
ları için zam edilmiştir. 

İhtiyaca kifayet etmemekte olduğundan zam 
edilmiştir. 

1949 yılından itibaren kâğıt para itfa karşılı
ğının kaldırılacağı anlaşıldığından tasarruf edilen 
50 753 lira bu tertibe zam edilmiş ve âbidelerin onar
ma işlerinde istihdam edilen teknisiyenlerin yol
lukları karşılığı olan 19 000 lira tenzil edilerek 
yolluk tertibine naklolunmuştur. 

İhtiyaca kifayet etmemekte olduğundan zam 
edilmiştir, 

İhtiyaca kifayet etmemekte olduğundan zam 
edilmiştir. 

İhtiyaca kifayet etmemekte olduklarından zam 
edilmiştir. 

Vefat dolayısiyle tasarruf edilmiştir 

Hizmetliler kadrosundan ve ödeneğinden %10 
tasarruf yapılması hakkındaki karara . tevfikan 
50 070 lira tasarruf edilmiştir. Zam olarak göste-

(&Jte$S9İ;0&) 



id 
£ammo-
lunan 
Lira 

İTenziİ 
olunan 

Lira Ödeneğin çeşidi 

21 250 
500 
500 

2 000 
500 

1 800 

4 000 
5 000 
3 000 

1 500 
1 000 

500 
2 000 
3 000 

Geçici hizmetliler ücreti. 
Merkez kırtasiyesi 
Merkez döşeme ve de
mirbaşı. 
Merkez öteberi giderleri 
ÎUer kırtasiyesi 

» döşeme ve demir
başı. 
İller öteberi giderleri. 
Basılı kâğıt ve defterler 
Posta ve telgraf ücretle

ri. 
Kira karşılığı 
Sürekli görev yolluğu 
Müfettişler yolluğu 
Giyecekler 
Tedavi giderleri 

47 403 Kâğıt para itfa karşılığı. 

Zam ve tenzil sebebi 

rilen 19 458 liranın 9630 lirası yeni doğan ihti
yaçlar için eklenen kadrolara aittir. 5328 lirası 
Medinedeki Arif Hikmet Bey Kütüphanesi müs
tahdemini ücreti olup hademe vazifesi tertibinden 
ve 4 500 lirası Antalya'daki Murat Paşa çiftliği 
müstahdemini ücreti karşılığı olarak geçici hiz
metliler ücreti maddesinden nakledilmiştir. 

Bu tertiplerdeki ödeneklerin posta ve telgraf 
ücretleriyle tedavi giderleri maddesindeki öde
neklerden başkası yeter derecede olmamakla be
raber idare masraflarının asgari hadde indirilme
si hakkındaki karar uyarınca tasarruf edilmiştir. 

1949 yılından itibaren kâğıt paar itfa karşılığı 
tefrik edilmiyeeeği anlaşıldığından tasarruf edil
miştir. 

541 165 206 165 Toplam 

( S. Sayisı : 22 ) 
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Vakıflar Genel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe Kanunu tasarısına bağlı A ve B işaretli cetvellercU 

yapılması kararlaştırılan değişiklikler hakkında Başbakanlık tezkeresi (3/327) 

T. C. 
Başbakanlık 9 II . 1949 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71-1165, 6-497 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

30. IX . 1948 tarihli ve 71-1165/6-3334 sayılı yazımızla sunulmuş olan Vakıflar Genel Müdürlü
ğü 1949 yılı Bütçe Kanunu tasarısına bağlı (B) işaretli cetvelin 3 ncü (Hazineden yardım) bölü
münden 41 325 liranın ve (A) işaretli cetvelin 19 neu bölümünün 3 ncü (Âbideler onarma gider
leri) maddesinden (31 250) lira indirilmesi ve yine (B) işaretli cetvelin ikinci bölümünün 8 nci 
(Akar ve toprak satış bedeli faizi) maddesine 10 075 liranın .eklenmesi ve bütçe kanunu tasarısı
nın 1 ve 2 nci maddelerinin ona göre düzeltilmesi, ilişik gerekçede yazılı sebeple Bakanlar Kuru
lunca kararlaştırılmış bulunduğundan adı geçen Genel Müdürlük 1949 yılı Bütçe Kanunu tasarısı
nın Bütçe Komisyonunda müzakeresi sırasında buna göre değiştirilmesine müsaade buyurulmasını 
saygılarımla rica ederim. 

Başbakan 
Ş. Günaltay 

Gerekçe 

Bütçenin ilk defa tanziminde kâğıt para itfa karşılığı derpiş edilen 50 753 lira, bilâhara bütçe
ye konulmasına lüzum olmadığı anlaşılması üzerine âbidelerin onarımı karşılığını teşkil eden ter
tibe eklenmişti. 

Hükümetçe alman tasarruf tedbirleri gereğince, eklenen bu miktardan 31 250 liranın indiril
mesi ve sonradan yapılan katî hesaplara göre akar ve toprak satış bedeli faizi gelirinin bir miktar 
daha artacağı anlaşıldığından bu tertibe de 10 075 liranın eklenmesi cihetine gidilmiş ve bu su
retle Hazineden yapılan yardım ödeneğinden %1,5 miktarında tenzilât icrası imkânı elde edilmiş
tir. 

(S. Sayısı: 22) 
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Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 21. Iİ. 1949 

Esas No. 1/393, 3/327 
Karar No. 92 

Yüksek Başkanlığa 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün 1940 yılı Büt
çesi hakkında Başbakanlığın 30 . IX . 1948 ta
rihli ve 6/3334 sayılı tezkeresiyle Yüksek Mec
lise sunulan Kanun tasarısı ve yine bu bütçede 
bâzı değişiklik yapılması hakkında Başbakanlığın 
9 . I I .1949 tarihli ve 6/497 sayılı tezkeresi Ko
misyonumuza havale buyrulmakla bu tasarı ve 
teklif birleştirilmek suretiyle ve Başbakan Yar
dımcısı Nihat Erim, Vakıflar Genel Müdürü ile 
Maliye Bakanlığı temsilcisi hazır oldukları hal 
de incelenip görüşüldü. 

Bu Genel Müdürlük Bütçesini Komisyon adı
na ineeliyen raportörün raporu okunarak ve Genel 
Müdürlük görevlerine giren hizmetler hakkında 
Komisyon üyeleri tarafından sorulan sorulara 
Hükümetçe gereken cevaplar verilmiş ve ezcüm
le şu kanunlar üzerinde durulmuştur. 

a) İdarenin hizmet hudutları içine giren 
en esaslı işlerden biri olan, memleketin her 
tarafına yayılmış âbidelerin tamiri, 

b) Yine vakfın esaslı çalışma sahası olan 
sosyal yardım işleri, 

e) Vakıflar Kanununun tatbikalnidan do
ğan bâzı aksaklıkların düzeltilmesi, 

Tamirat işleri hakkında alınan izahlar her 
yıl bu idare bütçesi münasebetiyle tekrarlanmış 
ve Komisyonumuzca da bu işi halledecek bir 
esasa bağlanması temennisi birçok defalar bütçe 
raporlarında yer almış bulunmaktadır. 

İdarece tamir edilmesi gereken âbidelerle 
hayratın mecmuu 1500 ü bulmakta ve hepsinin 
tamiri için, yapılan hesaplara göre 200 milyo
na yakın bir para istemektedir. Bunlar için de 
yalnız şaheser olarak tesbit edilenlerin ki, mik
tarları 194 tür, tamiri için 35 milyon liraya 
ihtiyaç bulunmaktadır. 

Diğer taraftan idarenin 6700 gayrimenkulu 
vardır. Bunların dahi tamiri 8 milyon liraya 
mütevakkıftır. 

Halbuki Genel Müdürlüğün gelirinden bu 
işlere ayırabildiği miktarlar bu büyük rakam
lar yanında bir hiç mesabesindedir. Tamir edil-

bilenlerin ise ancak ayakta durmalarının temini 
mümkün olmaktadır. 

Velhâsıl şu küçük mukayese ve izah dahi bu 
işin katı ve esaslı bir surette Hükümetçe halli 
gereken bir konu halinde bulunduğunu canlı 
olarak meydana çıkarmaktadır. 

Sosyal yardım işleri de ıslaha muhtaç bulun
duğu ve tesis maksatlarına uygun olarak tam 
ve kâmil bir şekilde tatbik edilemediği açık
lanmış ve imaretlerde, bu yardımın gayesine 
uygun olmıyan kimselerin iaşe edildiği ve bu 
sebeple bu sosyal yardım işinin de bugünkü iç
timai düzenimizin gereklerine göre bir istikame
te yönetilmesi üzerinde durulmuştur. 

Vakıflar Kanununun tatbikatında da birta
kım aksaklıkların mevcut bulunduğu, bilhassa, 
bu kanunun, bikudret hayrat vakıflarının sa
tılarak yine aynı gayelere uygun olarak diğer 
bir hayra tahsisi hakkındaki hükmün iyi uygu
lanmadığı ve hattâ bu gibi vakıflardan birta
kım kıymetlilerin yok pahasına elden çıkarıl
ması suretiyle birçok suiistimallere bile vesile 
teşkil eylediği açıklanmıştır. 

Hükümetçe verilen izahlara göre, idarenin 
bütün bu işleri üzerinde bir ıslahat vücuda ge
tirebilmek için vakfın esasını bozmadan yeniden 
bir tanzim yapabilmek maksadiyle; hukukçu, 
bankacı, maliyeci ve işletme işlerinden anlıyan 
iktisatçılardan mürekkep bir veya iki heyete bu 
işler tetkik ettirilerek bugün idare elinde bu
lunan paralr için bir banka kurulması, işletme
lerinin en verimli hale getirilmesi, Vakıflar Ka
nununun tatbikatta aksıyan taraflarının dü
zeltilmesi ve nihayet vakıf işlerine halkın yakın 
ilgisinin teminini sağlıyacak tedbirlerin alınmak 
üzere olduğu belirtilmiştir. 

Ezcümle şimdiden bâzı denemelerin yapıl
makta olduğu, birkaç camie konmuş bulunan 
halk yardım kasalarının iyi bir sonuç verecek 
mahiyet arzettiği ve bu yıl bu tathjkatm biraz 
daha genişleteceği ve bu suretle hayır sahiple-
rinin ilgisinin temin edileceği ve sosyal yardım. 

(S. Sayısı: 32) 



konusunda da vakfm yapmakta olğudu yemek 
yardımının bir kamyonetle fakir muhitlerdeki 
mekteplerin muhtaç çocuklarına tahsisi husu
sunda bu yıl tertip alındığı açıklanmış ve ayn 
ca Vakıf idaresinin bünyesinde yapılacak teş
kilât, ıslahatına ve bir banka tesisine dair ge
rekli kanun tasarılarının ihzarına çalışılmakta 
olduğu ve yukarda adı geçen heyetlerin incele
melerinin bitmesini mütaakıp tekemmül edecek 
bu tasarıların Meclise sunulaeağı açıklanmış
tır. 

Komisyonumuz bu izahlardan sonra bütçe
nin bölümlerini incelemiştir. 

Gider bütçesi : 
Vakıflar Genel Müdürlüğünün bu yılki gi

derleri geçen yıla nazaran 335 bin liralık bir 
fazlalık arzetmekte ve (7 825 300) lira olarak 
tesbit edilmiş bulunmaktadır. 

Bütçenin görüşülmesi sırasında Hükümetçe 
vâki olan" teklifler üzerine gider bölümlerinde 
bâzı değişiklikler yapılarak bir kısam tertip
lerden yapılan indirmelere karşı diğer Mn ter
tiplerde eklemeler yapılmıştır. Bu meyanda 
sosyal yardım işleri için satın alınacak bir 
kamyonet satmalma ve işletme ödeneği ile şo
för ücreti eklenmiş, yolluklara (15 000) liralık 
bir zam yapılması uygun,görülmüş ve bütçenin 
Meclise şevkinden sonra Hazineden yapılan 
yardım gelirinde Genel Bütçede yapılan (31 250) 
liralık indirmeye mukabil onarma giderlerin
den de bu miktar bir indirme yapılmıştır. Hay
rat döşeme ve demirbaşına, fersudelerin değiş
tirilmesi için, (5 000) lira daha eklenmiş, mah
keme harcı ile mahkeme giderleri birleştirilmiş 
tir. Ayrıca, yukarda arz ve izah edilen incele
melerin ve ıslah işlerinin tanzimi için yapılacak 
hazırlıklara harcanmak üzere de yeni bir bölü
me (10 000) lira ödenek konulmuştur. Diğer 
yeni bir bölüme de yine ıslahat maksadiyle açı
lacak bir kurs için (10 000) liralık bir ödenek 

verilmiştir. Bu hareketlerden sonra Genel Mü
dürlük gider bütçesi (7 862 575) lira olarak 
tesbit ve kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Gelir bütçesi: 
İdarenin gelir bütçesi üzerinde de gerek 12 

aylık hesaplar neticesine ve gerekse Hazineden 
yapılan yardımda bilâhara hâsıl olan değişik
liğe göre bâzı indirme ve eklemeler yapılmış 
netice olarak gelir bütçesi de (7 862 575) lira 
olarak tahmin ve kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Kanun tasarısı: 
Tasarının bir ve ikinci maddeleri A ve B 

işaretli cetvellerdeki değişikliğe göre düzeltil
miştir. 3 - 9 ncu maddeleri ayniyle kabul edil
miş yalnız (D, E ve R) cetvellerinde gider bütçe
sinde yapılan değişikliklerin gereğine uyularak 
bâzı değiştirmeler yapılmıştır. 10 ncu madde, 1 
Oeak 1949 dan başlıyacağını ifade eder şekle 
konulmuş, 11 nei madde ayniyle kabul edilmiş
tir. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı ve bu tasarıda yapılması gere
ken değişikliklere dair Hükümet teklifi birleşti
rilmek suretiyle yeniden hazırlanan tasarı Ka
mutayın onayına arzedilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulur' 

Başkan 
Mardin 
R. Erten 

Ankara 
C. Gölet 01 

Diyarbakır 
#. Uluğ M, 

Iznıir 
8. Odyak 
Malatya 

M. 8. Eti 
Samsun 

M. A. TÖrüker 

Sözcü 
Ankara 
M. Eriş 
Aydın 

, R, Alpman 
Edirne 

N. Gündüzalp 
Kastamonu 

T. Coşkan 
Manisa 

F. Kurdoğlu 

A. 

Kâtip 
Ankara 

P. öymen 
Diyarbakır 
V. Dicleli 
İsparta 

K. Turan 
' Kütahya 
H. Gedik 

Niğde 
R. Oürsoy 

Seyhan 
R. Yüreğir 
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Vakıflar Genel Müdürlüğü 11 
HÜKÜMETIN TEKLÎF! 

MADDE 1. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 
1949 yılı giderleri için bağlı (A) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (7 825 300) lira Ödenek veril
miştir. 

MADDE 2. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 
1949 yılı giderlerine karşılık olan gelirler bağlı 

(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (7 825 300) 
lira tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Vakıflar Genel Müdürlüğün-
ee 1949 yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden 
her birinin dayandığı hükümler bağlı (C) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı gelir
lerin tarh ve tahsiline 1940 yılında da devam 
oîtmur. 

MADDE 4. — 1949 yılı içinde kapatılmak 
üzere Başbakanlığın onayı ile (300 000) liraya 
kadar kısa süreli avans almaya ve hesaplar açtır
maya Genel Müdürlük yetkilidir. 

MADDE 5. — Vakıflar Genel Müdürlüğünün 
30 . V I . 1939 tarihli ve 3656 sayılı kamınım 19 
neu maddesine giren hizmetlileriyle aynı kanu
nun konusu dışında kalan memurlarının kadro
ları bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Nu
maralan ile adları bağlı (E) işaretli cetvelde 
yazılı bölümlerden 30 . V I . 1939 tarihli ve 3656 
sayılı kanunun 9 ncu maddesi gereğince yöneti
mi gerekli geçici hizmetliler için aylık ücretli 
memur ve hizmetliler kullanılabilir. 

Bunların kadroları ile bunlardan uzmanlık 
yeri olanlar Bakanlar Kurulu kararı ile belir
tilir. Ve ertesi yıl bütçesi ile Büyük Millet Mec
lisine verilir. Bu tertipten alınacak kadroların 
eldeki kadrolara ekleme olmaması gerektir. 

MADDE 6. — 22 . TV . 1935 tarihli ve 2/2392 
sayılı tüzük gereğince çalıştırılmakta olan cami 
ve mescit hademelerine ait kadrolar bağlı (K) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 7. — Geçen yıl borçları bölümünde 
ki Ödenek üstünde çıkacak borçlar ilgili oldukları 
hizmetlere ilişkin bölümlerden bu bolüme Maliye 
Bakanlığınca aktarılacak ödeneklerden Ödenir. 

1928 - 1947 bütçe yıllarına ilişkin ölüp 
26 . V . 1927 tarihlî ve 1050 sayılı MuMsebei ü -

£9 yılı Bütçe Kanunu tasansı 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

MADDE 1. —- Vakıflar Genel Müdürlüğü 
1949 yılı giderleri için bağlı (A) işaretli cetvel
de gösterildiği üzere (7 862 575) lira ödenek 
verilmiştir, 

MADDE 2. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 
1949 yılı giderlerine karşılık olan gelirler 
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(7 862 575) lira tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

| MADDE 4. — 1949 yılı içinde kapatılmak 
İ üzere Başbakanlığın onayı ile (500 000) liraya 
i kadar kısa süreli avans almaya ve hesaplar aç

tırmaya Genel Müdürlük yetkilidir. 

MADDE o. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

i 
I 
1 
i 
| 

! MADDE 6. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

j 
i 

i MADDE "t- — Ayniyle kabul edilmiştir. 

(SL. Ssym,«. 2R, ), 
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mumiye Kanununun 93 ncü maddesine göre za
man aşımına uğramamış ve karsüıldarı, yılları 
bütçelerinde bulunan borçlar 1949 yılı bütçesinin 
gider bölümleri artıklarından eski yıllar borçları 
bölümüne Maliye Bakanlığınca aktarılacak öde
neklerden ödenir.-

MADDE 8. — Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Kuruluşu-hakkındaki 13. V. 1940 tarihli ve 3821 
sayılı kanuna bağlı (1) ve (2) sayılı cetvellerde 
yazılı kadrolardan bağlı (L) işaretli cetvelde gös
terilenler 1949 yılında kullanılamaz. 

MADDE 9. — Gider bölümlerinden yapılacak 
harcamalara ilişkin formül bağlı (R) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

MADDE 10. — Bu Kanun 1 Ocak 1949 tari
hinde yürürlüğe girer. 

MADDE 11. — Bu Kanunu Başbakan ve Ma
liye Bakam yürütür. 

Başbakan Devlet Bakam 
H. Saka Başb. Yardımcısı 

Devlet Bakanı Adalet Bakanı 
F. Sirmen 

Millî Savunma Bakam İçişleri Bakanı 
H. Çakır M. H. Gole 

Dışişleri Bakanı Maliye Bakam 
N. Sadak §. Adatan 

Millî Eğitim Bakam Bayınıdrlık Bakam 
T. Banguoğlu 

Ekonomi Bakam Sa. ve So. Y. Bakanı 
G. Ekin Dr. K. Bayizit 

Gümrük ve Tekel Bakam Tarım Bakanı 
E. Erişirğü G. Oral 

Ulaştırma Bakam Ticaret Bakanı 
K, Gülek C. S. BarUs 

Çalışma Bakanı 
T, B, Balta 

B. K. 

MADDE 8. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Bu kanun hükümleri 1 . I 
1949 tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 11. — Ayniyle kabul edilmiştir. 



A - CETVELİ 

1948 1949 yüı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
B. M. Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

Birinci kısım - Aylık, ücret, 
ödenek, emekli ikramiyesi ve 

benzeri özlük haklar 

I - Aylık ve ücretler 
Aylıklar 

2 

3 
4 
5 

1 
2 
3 

4 
5 

6 

7 
8 
9 

10 

1 
2 
3 

Memurlar aylığı 
Açık aylığı 
Cami ve mescit hademeleri va
zifesi 
Fer'i hizmetler ödeneği 
Kaldırılmış tekke ve zaviyeler 
mensupları aylıkları 
Kürsü ve Cuma vaızları aylık
ları 
Tevliyet ve evlâdiyet aylıkları 
Muhtaç ve körlerin aylıkları 
İntifa hakkı suretinde maktu 
olarak tahsis edilecek aylıklar 
Emekli, dul ve yetim aylıkları 

Bölüm toplamı 

Ücretler 
Memurlar ücreti 
Hizmetliler ücreti 
Geçici hizmetliler ücreti 

Bölüm toplamı 

II - Başka haklar 
Temsil ödeneği 
Geçici tazminat 
1683 sayılı Kanunun 58 nci 
maddesi gereğince verilecek 
emekli ikramiyesi 

1 448 000 
3 000 

2 649 320 
0 

3 714 

23 700 
12 900 
33 200 

45 000 
410 000 

4 628 834 

67 200 
404 070 
85 000 

556 270 

2 100 
25 000 

35 000 

1 448 000 
3 000 

2 906 072 
30 000 

2 790 

21 900 
12 900 
33 200 

50 000 
410 000 

4 917 862 

67 200 
373 458 
63 750 

504 408 

2 100 
25 000 

35 000 

1 448 000 
3 000 

2 906 072 
30 000 

2 790 

21 900 
12 900 
33 200 

50 000 
410 000 

4 917 862 

67 200 
375 558 
63 750 

506 508 

2 100 
25 000 

35 000 

( S. Sayısı.: 22) 



Ödeneğin çeşidi 

4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zam ve 
yardımlar 
Çocuk zammı 
Yakacak zammı 
Doğum vardımı 
Öl üm vardımı 

Bölüm toplamı 

1348 
j ı h 

ödeneği 
Lira 

90 000 
900 

5 000 
5 000 

100 900 

1949 yi 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

90 000 
900 

10 000 
8 000 

108 900 

lı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

90 000 
900 

İ0 000 
8 000 

108 900 

ikinci hısım, - Yönetim gider
leri 

I - Hizmete ilişkin olanlar 
Merkez büro giderleri 

Muhafaza ve fen memurlarının 
hayvan yem karşılığı 0 3 800 3 800 
4805 sayılı Kanun gereğince 
verilecek emekli keseneği kar
şılığı 73 585 73 495 73 495 

Birinci kısım toplamı 5 421 689 5 670 565 5 672 665 

Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
Aydınlatma 
öteberi giderleri 

Bölüm 

İller büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
Aydınlatma 
Isıtma 
öteberi giderleri 

Bölüm 

toplamı 

toplamı 

2 500 
2 000 

400 
10 000 

14 900 

5 500 
4 800 
2 000 
9 500 

24 000 

45 800 

2 000 
1 500 

400 
8 000 

11 900 

5 000 
3 000 
2 000 
9 500 

20 000 

39 500 

2 000 
i 500 

400 
8 000 

11 900 

5 000 
3 000 
2 000 
9 500 

20 000 

39 500 

(S. Sayısı : 22) 



M. ödeneğin çeşidi 

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 

Kira karşılığı 
Taşıt giderleri 

1 Satmalma 
2 İşletme 
3 Onarma 

Bölüm toplamı 

II - özlük olanlar 
Yolluklar 

1 Sürekli görev yolluğu 
2 Geçici görev yolluğu 
3 Müfettişler yolluğu 
4 Yabancı memleketler yolluğu 

Bölüm toplamı 

Giyecekler 
4508 sayılı Kanun ge re^nce 
yapılacak tedavi giderleri ve 
yolluklar 

"İkinci kısım toplamı 

1948 1949 yılı içiî 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Lira LLa Lira 

25 000 20 000 20 000 

20 000 17 000 17 000 

7 000 7 000 7 000 

27 000 24 000 24 000 

7 500 6 000 6 000 
4 000 0 0 
0 1 500 15 500 
0 4 000 6 500 
0 500 500 

4 000 6 000 22 500 

8 000 7 000 7 000 
26 000 40 000 45 000 
7 500 7 000 17 000 

1 1 1 

41 501 54 001 69 001 

10 000 8 000 8 000 

10 000 7 000 7 000 

185 701 176 401 207 901 

< S. Sayısı : 23) 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

1948 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1949 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Üçüncü hısım - Daire hizmet-
leri 

18 

19 

20 

21 
22 
23 
24 

25 

I - Sürekli olanlar 
Vakıf akarlar giderleri 

1 
2 
3 
4 
5 

1 

2 
3 
0 

1 
2 

1 

Bina ve arazi vergileri 
Belediye vergi ve resimleri 
Sigorta 
Tapu harç ve giderleri 
Başka her çeşit giderler 

Bölüm toplamı 

Arazi ve zeytinlikler genel gi
derleri 
Onarma işleri 
Vakıf akarlarla kira getirmiş 
yen binalar onarma giderleri 
Hayrat onarma giderleri 
Âbideler onarma giderleri 
Şişli Camii inşaatı harcaması
na yapılacak maktu yardım 

Bölüm toplamı 

Guraba Hastanesi giderleri 
İmaretler giderleri 
Çeşitli sosyal yardımlar 
Hayrat giderler 
Aydınlatma ve ısıtma 
Döşeme ve öteberi giderleri 

Bölüm toplamı 

Genel Muhasebe Kanununun 
48 nci maddesini ilgilendiren 
giderler 
Aidat 

205 500 
80 000 
21 000 
10 000 
75 000 

\ 
391 500 

57 000 

75 000 
102 500 
524 120 

20 500 

722 120 

250 000 
60 000 
35 000 

60 000 
27 000 

87 000 

40 000 

217 000 
97 000 
21 000 
10 000 

100 000 

445 000 

57 000 

95 000 
102 500 
555 873 

0 

753 373 

250 000 
60 000 
35 000 

75 000 
27 000 

102 000 

40 000 

217 000 
97 000 
21 000 
10 000 

100 000 

445 000 

57 000 

95 000 
102 500 
524 548 

0 

722 048 

250 000 
60 000 
35 000 

75 000 
32 000 

107 000 

40 000 

(S. Sajrttft : 22) 



1949 yılı îçiiî 

ödeneğin çeşidi 

Geri verilecek paralar 
Mahkeme harçları 

Bölüm toplamı 

Mahkeme giderleri 

II - Çeşitli olanlar 
Yayın işleri 
Satmalma ve abone karşılığı 
Başka her çeşit giderler 

Bölüm toplamı 

yılı 
ödeneği 

Lira 

50 000 
10 000 

100 000 

55 000 

o 000 
0 
0 

5 000 

Hükümetçe 
istenen 
Lira 

50 000 
10 000 

100 000 

65 000 

0 
1 000 
4 000 

5 000 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

50 000 
75 000 

165 000 

0 

0 
1 000 
4 000 

5 000 

Vakıflar ve işletmeleri işlemle 
riyle mevzuatının İslahı ve ge
lirin artırılması için yapılacak 
hazırlık ve inceleme giderleri 
îzmir Fuarındaki Vakıflar Pa-
viyonunun her çeşit giderleri 
Artırma, eksiltme ve ihale ko
misyonları ücret ve giderleri 
Muhafaza ve fen memurlannm 
hayvan yem karşılığı 
Dtişünülmiyen giderler 

m - Geçici olanlar 
Çifteler Çiftliği arazisinin köy 
lüye dağıtma giderleri 
Hayrattaki kıymetli eşyanın 
inceleme ve ayırma giderleri 
Kurs giderleri 

Üçüncü kısım toplamı 

i 000 

200 
0 

1 000 

200 

0 

4 000 

3 000 

3 800 
1 000 

0 

4 000 

3 000 

0 
1 000 

10 000 

4 000 

3 000 

0 
l 000 

1 000 

200 
10 000 

1 775 620 1 881 573 1 875 248 

{S, Smrm ;. 2$) 
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ödeneğin çeşidi 

Dördüncü kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 
1944 - 1947 yılları borçları 
1928 - 1943 yıllan borçlan 

1948 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1949 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

12 000 

8 186 
1 

18 000 

11 815 
216 

18 000 

11 815 
246 

Bölüm toplamı 

Hükme bağlı borçlar 
1715 sayılı Kanunun 8 nci mad
desi gereğince kâğıt para itfa 
karşılığı 

Dördüncü kısım toplamı 

3 187 

6 000 

47 403 

73 590 

12 061 

12 500 

0 

42 561 

12 061 

22 500 

0 

52 561 

Beşinci kısım - Yardımlar 

Şişli Camii inşaatı harcaması
na yapılacak maktu yardım 
Darüşşafakaya 
Kudretsiz hayratın imar ve ih
yası için 
Edremit Belediye Hastanesine 
Şehitlikleri imar Cemiyetine 

0 
15 000 

15 200 
1 500 
2 000 

20 500 
15 000 

15 200 
1 500 
2 000 

20 500 
15 000 

15 200 
1 500 
2 000 

Beşinci kısım toplamı 33 700 54 200 54 200 

KISIMLAR TOPLAMI 
Birinci kısım toplamı 
İkinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
Beşinci kısım toplamı 

GENEL TOPLAM 
(S. Sayı» ; 

5 421 689 
185 701 

1 775 620 
73 590 

33 700 

7 490 300 
22) 

5 670 565 
176 401 

1 881 573 
42 561 
54 200 

7 825 300 

5 672 665 
207 901 

1 875 248 
52 561 
54 200 

7 862 575 



B. M: 

1 
1 
2 
3 

2 
1 

2 
3 
4 
5 

6 

7 
8 

9 
10 

0 

3 
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B • CETVELİ 

Gelirin çeşidi 

îcareler 
Icarei vahide 
îcarei müeccele 
Mukataa 

Bölüm toplamı 

Türlü gelirler 
Mülhak vakıflar gelirlerinden 
alınacak kontrol hakkı 
Mahlûl muaccelesi 
Zeytinlikler hasılatı 
Arazi ve incirlikler hasılatı 
Zeytinlikler işletmeleri hasılatı 
ve kira bedeli 
Vakıf memba suları işletmele
ri hasılatı ve kira bedeli 
Çeşitli varidat ve hasılat 
Akar ve toprak satış bedeli fa
izi 
Taviz bedeli faizi 
Vakıf paralar faizi 

Bölüm toplamı 

Geçen yıldan müdevver gelir 
fazlası 
Hazineden yardım 

GENEL TOPLAM 

1948 
yılı 

tahminleri 
Lira 

2 100 000 
320 000 
60 000 

2 480 000 

40 000 
188 000 
85 000 

150 000 

600 000 

15 000 
320 000 

312 300 
490 000 

60 000 

2 260 300 

200 000 
2 550 000 

7 490 300 

1949 yılı için 
Hükümetçe 

tahmin edilen 
Lira . 

2 170 000 
360 000 
60 000 

2 590 000 

60 000 
188 000 
120 000 
180 000 

600 000 

25 000 
450 000 

312 300 
490 000 

60 000 

2 485 300 

0 
2 750 000 

7 825 300 

Komisyonca 
tahmin edilen 

Lira 

2 170 000 
360 000 
60 000 

2 590 000 

60 000 
219 500 
120 000 
180 000 

600 000 

25 000 
450 000 

332 300 
512 100 
60 000 

2 558 900 

0 
2 713 675 

7 862 575 

(S. Sayısı » 22) 



O - CETVELÎ 

Gelirin dayandığı kanun veya tüzüğün 
Nev?i Tarihi NÜ. ÖZETİ 

Kanun 

Tüzük 

Kanun 

Kanun 

Kanun 

Tüzük 

3 . 3 . 1 9 3 4 

20. 4 .1936 

19. 5 .1934 

16.5 .1929 

16. 6 .1929 

5 . 6 . 1 9 3 5 

27.12.1937 

8 .3 .1934 

20, 4 .1936 

19. 5 .1934 

İcara vahidi 

2387 Vakıf akar ve arazînin ve mahsûllerinin ne su
retle kiraya verileceği ve idare olunacağı hakkında 

2950 Vakıf mailann taksitle satılması ve kiraya veril* 
mesi hakkındaki kanunun 4 neü maddesi. 

Vakıf yerlerin nasıl kiraya verileceğine ve mah
sullerinin ne suretle satılacağına dair. 

îearei müeccele 
1451 Tapu harçları kanununun 35 nei maddesi. 

Mukataa 
1451 Tapu harçları kanununun 35 nei maddesi. 

Kontrol hakkı 
2762 Vakıflar kanununun 24 neü maddesi. 

Mahlûl muaccelâtı 
3294 Vakfa ait hisseli mahlûl yerlerin hissedarlarına 

ne suretle satılacağına dair 

Zeytinlikler hasılatı 
2387 Vakıf akar ve arazinin ve mahsullerinin ne suretle 

kiraya verileceği ve idare olunacağı H. 
2950 Vakıf mallarm taksitle satılması ve kiraya veril

mesi hakkındaki kanunun 4 neü maddesi. 
Vakıf yerlerin nasıl kiıaya verileceğine ve mahsul
lerinin ne suretle satılacağına dair. 

Kanun 

* 

Tüzük 

Kifium 

20 4 . 

19» 5 ,1934 

Arazi ve incirlikler hâsılatı 
1934 2387 Vakıf akar ve arazinin ve mahsullerinin ne su 

retle kiraya verileceği ve idare olunacağı H. 
2950 Vakıf yerlerin taksitle satılması ve kiraya veril

mesi hakkındaki kanunun 4 neü maddesi. 
Vakıf yerlerin nasıl kiraya verileceğine ve mahsul
lerinin ne suretle satılacağına dam 

Vakıf «eytinlikler işletme hasılatı ve kira bedeli 
23. 8 ,1940 8913 Vakıf menha sulariyle orman ve zeytinliklerin islet

mesi hakkındaki kanunun 3 neü ve S nei maddeleri 

{ S. Sayısı % 22 ) 



33 
Gelirin dayandığı kanım veya tüzüğün 
Nevi Tarihi No. ÖZETİ 

Vakıf memba suları işletmesi hasüâtı ve kira bedeli 
23. 8 .1940 3913 Vakıf menba sulariyle Orman ve zeytinliklerin iş

letmesi hakkındaki kanunun 3 ncü ve 8 nci mad 
deleri. 

Kanun 

> 
* ' 

Tüzük 
Kanun 

» 
» 

5.6.1935 
30. 4 .1936 

17 . 7 .1936 
18 . 3 ,1926 
22 . 4 .1935 
4.1.1934 

2762 
2950 

788 

2554 

Kanun 

Çeşitli gelirler ve hasılat 
23. 7 .1330 tcarat ve mukataatı vakfiyenin tahsili fe&ktadaki 

kanunun birnici maddesi. 
Vakıflar Kanununun 16 ve 17 nci maddeleri. 
Vakıf malların taksitle satılması ve kiraya veril
mesi hakkındaki kanunun 3 ncü maddesi. 
Vakıflar tüzüğünün 52 nci maddesi 
Memurin kanununun 26 nci maddesi. 
Cami hademesi tüzüğünün 29 ncu maddesi. 
Evkaf Umum Müdürlüğünün 1927 senesi bütçesi
nin 5 nci maddesi hükmünü değiştiren kanunun 

* * $ * 1 nci maddesi. 
M . 5 .1927 1050 Muhasebei Umumiye kanununun 93 neti maddesi 

(Vakıf paralar idarelerinin yapacakları ikrazata 
ait talimatnamenin muaddel 34 ncü maddesinin 
son fıkrası, köhne eşya ve enkaz bedelleri, mahkû-
münbih borçlar faizi, masarifi muhakeme istirdada 
münhal tevliyetler muhassasatı, mazbuta meyamna 
alman vakıfların mahalli sarfı kalmayan mütera
kim paraları ve sair çeşitli hasılat.) 

Akar ve toprak satış bedelleri faizi 
5.6.1Ö85 2762 Vakıflar kanununun 13 ncü maddesi. 

5.6.1935 
Taviz bedelleri fairi 
2762 Vakrflar kanununun 32 nci maddesi. 

> 
Tüzük 

Vakıf paralar faizi 
5. 6 .1935 2762 Vakıflar kanununun 4 ncü maddesinin (Ç) fıkrası. 

17 ,7 ,1986 Vakıflar tüzüğünün 22 nei maddesi. 
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D * CETVELİ 

Görevin çeşidi 

Merkez hizmetlileri 

Dâva takipçisi 
Evrak takip memuru 
Hayrat denetçisi 
Dağıtıcı 
Vize memuru 
Odacı 
Odacı 
Daktilo 
Defterci 
Gece bekçisi 
Piyade tahsildarı 
Elektrikçi 
Hademe 
Ateşçi 
Kaloriferci (Altı aylık) 
Tahsildar, Veznedar yardımcıyı 
Ciltçi 
tşletmeler inceleme memuru 
Vakıf apartmanlar idare memuru 

tiler hizmetlileri 

Atlı tahsildar 
Piyade tahsildar 

Sayı ücret 

1 
1 
1 
l 
1 
5 
7 
5 
o 
1 
1 
1 
6 
o 
.» 
1 
1 
1 
1 

ıao 
110 
150 
110 
110 
80 
75 
110 
80 
SO 
60 
185 
75 
150 
125 
115 
110 
250 
250 

15 
84 

.» 
7 
4 
1 
] 

Baş muhafız (Atlı) 
Atlı muhafaza memuru 

» » » 
Piyade muhafaza memuru 
Bahçeler memuru 
Bahçıvan 1 

» 4 
Elektrikçi 1 
Ciltçî 1 
Gece bekçisi 2 
İnşaat ambar memuru 1 
Çifteler çiftliği memuru 1 
Vakıf paralar ihbar ve tebliğ memuru 1 
Mahlûlât takip ve tahkik memuru 1 
Tapudan kayıt çıkarma memuru 1 
Mahlûlât takip memuru 1 
İnşaat ve teberrâkât ambar bekçileri 2 

» gereçleri sevk memura 1 

(D 
65 
60 
50 
*85 
85 
75 
75 
85 
85 
60 

110 
75 
60 

115 
125 

85 
100 

85 
65 
60 

100 

Oörevin çeşidi 

Gereç sevk memuru 
İmaretler aşçıları 
Şoför 

» hademesi 
4 neti Vakıf han idare memuru. 
Hademe 
Asansör hademesi 
Kaloriferci (Altı aylık 
Ateşe i 
Apartıman kapıcıları 

.» » 
Bekçi 
Odaeıbaşı (İstanbul) 
Odacı 

Hela müstahdemleri 

Valide ham odabaşı 
Takipçi 
Daktilo 
Valide ham kasa dairesi memuru 
Valide hanı kasa dairesi memuru 
yardımcısı 
Yeni valide ham asansör hademesi 

» :» ;» » » 
» » Ateşçisi 

Altıncı vakıf han asansörcüsü 
» >> Daimî kalorifetei 

Kıristal binası » » 
Yeni apartımanlar kapıcısı 
Kapıcı ve kaloriferci 
Kaloriferci ve asansöreü 
Dâva takipçisi 

•>> » 

Su yolcusu 

Guraba Bastanesî 

Depo memuru 
Laborant 

•% 
Aşçı başı 
Aşçı 
Bahçıvan 

( S. Sayısı - 22) 



Görevin çeşidi Sayı Ücret, j 

Hasta ba&ıeı ve hizmetliler 

Daktilo 
Kaloriferci 

14 
14 
14 
27 
20 
J 
î 

Antalya ve Hatay'daki vakıf arazi 

75 
65 
60 
50 
45 
75 
85 

Muratpaşa Çiftliği idare memuru 
» J> ambar » 

Ustabaşı ve aşıcı 
Bahçivan 

1 
İ 
o 
1 

250 
125 
130 
130 

Kitaplık raadiirt 
Hafızı kütüp 
Ciltei 
Hademe 

üörevin çeşidi Sayı Ücret 

Araba cı 

Tasnif memuru 
» » 

Daktilo 

Ar§vu 

Arif Hikmet Bey kitaplığı hizmetlileri 

100 

200 
150 
110 

120 
112 
50 
50 

İstanbul Cuma ve Kürsü vâizUri 

Adı Hangi camiin kürsü vaizi olduğu 

Bahatttin Ertüngim 
Nuri Işık 
Fahri Ardalı 
Oemal öğüt 
Nuri Evrem 
Mustafa Kaiaycıoğlu 
ismail Yörüyen 
Osman Nuri özbiridk 
Sıtkı Tekel 
Hakkı özgöııerı 
Fahri Ültan 
Cevdet Ediş 

Sultanahmet 
Süleymaniye 
Bayazıt 
Fatih 
Nuriosmaniye 
Sultanselim 
Eyüp 
Lâleli 
Yeni 
Şehzade 
Üsküdar 'd a Cedi tvalide 
Ayazma 

Camii 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

kürsü vaki 
:* » 
» •» 
» > 
j> » 

y> •» 

» » 
.» » 
:» » 
,» » 
» 3> 

» » 

Aylığı 

20 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 

Kaldırılmış tekke ve zaviye mensupları 
Adı Aylığı ödeneği İM 

Abdülfettah Güren 
Ali Muhsin Gerçeker 
Mehmet Fikri Bozkır 
İbrahim Fahrettin Erenden 
Mehmet İzzet Baştuğ 
Hüsnü Ceyhun 
Rahmi Gülman 
Ali Riza Sümer 
Abbas Esen 
Salih Ergün 
Ahmet Aksoy 

6,50 
6,50 
6,50 

15,00 
6,50 
6,50 
6,50 
6,50 
6,50 
6,50 
6,50 

13,50 
13,50 
13,50 
17,50 
13,50 
13,50 
13,50 
13,50 
13,50 
13,50 
13,50 

İstanbul 
» 
» 
,» 
» 
;» 
» 

izmir 
Bursa 
Erzurum 
Mardin 
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E - CETVELİ 

Ödeneğin çeşidi 

Geçici hizmetliler ücreti 
28 O İzmir Fuarındaki Vakıflar Pavyonu 

nun her çeşit giderleri 
33 Kurs giderleri 

K - CETVELİ 

aam 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Hayrat hademesi 

Görevin çeşidi 

., hatip 
s> 
» 
>•> 
» 
» 
'» 
» 
» 
» 

müezzin ve 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

kayyım 
• » 

» • 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
J> 

Sayı 

1978 
1834 
255 
77 

131 
46 
51 
24 
14 
2 

ücret 

50 
60 
65 
70 
75 
80 
90 

100 
120 
130 

4412 

D. Görevin çeşidi 

4 Üye 

7 Müfettiş 

MERKEZ 

İdare Meclisi 

Teftiş Heyeti 

L CETVELİ 

Sayı Aylık 

90 

60 

D. iiörevin çeşidi 

8 Müfettiş 

Hukuk Müşavirliği 

11 Avukat 
1] Tetkik memuru 

inşaat Müdürlüğü 

O Mimar 
11 Ressam ve fotoğ. 
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m 
D. Görevin çeşidi Bap Aylık 

12 

12 

13 

Muhasebe Müdürlüğü 

Bütçe Bürosu : 

Kâtip 

Hesabıkatî Bürosu : 

Tetkik memuru 

Takip ve Tetkik Bürosu : 

Kâtip 

Merkez Masraf Vezne Bürosu 

Kâtip 

Levazım ve Ayniyat Bürosu ; 

25 

25 

20 

20 

it. 

11 
13 
11 
14 

Görevin çeşidi 

Veznedar 
•» Muavini ve tahsildar 

Muhammin 
Tahsildar 

Sayı 

1 
1 
o 
ÂJ 

l 

Aylık 

30 
20 
30 
15 

3mlâk w Arazi Müdürlüğü 

E 13 Kâtip 2 20 

Ziraat ve Maden ve Orman İşleri Fen Müdürlüğü 

7 Mütehassıs 
\'.i Kâtip 

Zatişleri Müdürlüğü 

12 Kâtip 

60 
20 

25 

Vakıf Kayıtlar Müdürlüğü 

13 

13 

12 
13 

.14 

5 
8 

11 
12 
12 
12 
13 
14 

Kâtip 1 

Mülhak Vakıflar ve Muamelât 
Müdürlüğü 

Kâtip 1 

Varidat ve Tahsilat Müdürlüğü 

Tetkik memuru 2 
Kâtip i 

istanbul Vakıf Paralar Müdürlüğü 

Kâtip 1 

Ankara Vakıf Paralar Müdürlüğü 

Müdür 1 
Muhasebeci 1 
Şef 1 
îkraz memuru 1 
Muhasebe memuru 1 
îcra ve takip memuru 1 
Kâtip 5 

» 2 

20 

20 

25 
20 

1.5 

80 
50 
30 
25 
25 
25 
20 
15 

10 
13 

10 
11 
13 
14 
11 

14 
13 
14 
9 

10 
14 

13 

Mütercim 
Kâtip 

İLLER 

Müdür 

Memur 

Muhasip, Mümeyyiz, Başkâtip, ve 
Ayniyat muhasibi, 

Memur ve kâtip 
» » 

Orman Mühendisi 
» » 

Orman ve Zeytinlikler 
Cibayet memura. 

Muamelât 

Üeretli Memurlar 

Kadastro memuru 
9 Orman Mühendisi 
9 

14 
Avukat 
Muhasebe memuru 

.1 
1 

2 
1 
5 

27 

1 
«> 

1 
1 8 

1 
1 

6 

1 
4: 
1 
1 

35 
20 

35 
30 
20 
15 

30 
15 
20 
15 
40 
35 

15 

Ücret 
60 

120 
120 

50 
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E OBTVKtf 

B. : 18 - M. : 1.— Bina ve Arazi Vergisi 
Geçmiş yıllar vergileri de bu maddeden verilir, 

• • 

M. : 2 — Belediye vergisi ve Kesimleri 
Geçmiş yıllar vergisi ve .resimleri de bu maddeden verilir. 

M. : 4 — Tapu harç ve giderleri 
Vakıf binalarla arazinin kadastro tahrir, tescil işlerine ilişkin bütün harcamalarla bu işlerde 

çalıştırılacak'bilirkişilerin yolluk ve gündelikleri bu maddeden verilir, 

M. : 5 — Başka her çeşit giderler 
Vakıf akarların ısıtma, aydınlatma gibi giderleriyle bu işlerin ufak tefek onarma, fotoğraf ve 

saire harcamaları dâhildir, » 

B. : 19 — Arazi ve zeytinlikler genel giderleri 
Her türlü bakım ve nakliye harcamaları, plân, kroki, resim ve mesaha giderleri ve bu işlerde 

çalıştırılacak usta ve işbaşı amelenin yolluk ve gündelikleri bu bölümden ödenir. 

B. : 20 - M. . 1 — Vakıf akarlarla kira getirmiyen binalar onarma giderleri 
Tapma ve onarma için satın alınacak malzeme bedelleriyle vakıf akarlara vukubulan tecavüz 

dolayısiyle mütecavizler tarafından vücüde getirilen inşaat ve tesisat için mahkemelerce takdir ve 
idarece tesbit olunacak bedeller de bu maddeden verilir. 

M. : 2 — Hayrat onarma giderleri 
Yapma ve onarma için alınacak malzeme bedel- leri ile diğer mahalden getirilecek usta ve işçilerin 

yollukları ve cami bitişiğinde ve harimindeki gayri menkullerin kamulaştırma bedelleri.de bu mad
deden Ödenir. 

M. : 3 — Abideler onarma giderleri 
Yapma ve onarma için alınacak malzeme bedelleri ile diğer mahalden getirilecek usta ve işçi

lerin yollukları ve cami bitişiğinde ve hariminde ki gayri menkûllerin kamulaştırma bedelleri ve 
akar mahiyetindeki âbidelerin tamiri karşılıkları da bu maddeden ödenir, 

B. : 24 - M. : 2 — Hayrat döşeme ye öteberi giderleri 
Mevlût; mukabele giderleri ve buna mümasil diğer harcamalarla (Şeyhülislâm Arif Hikmet 

Bey) vakfı hayratından Medine'de bulunan kütüphanenin öteberi giderleri, ciltleri bozulan kitap
ların tamiri için alınması gereken malzeme bedelleri ve kütüphane binası arsasının mukataası ve 
camilere konacak kasaların satın alnıma, nakil ve yerleştirme giderleri bu maddeden verilir. 

B. : 25 - M. : 2 — Geri verilecek paralar 
Reddiyat karşılığı olan bu maddeden katma vakıfların bütçe gelirleri arasında irada almnıış 

bulunan paralarla görülecek hesapları sonunda ilişkinliği anlaşılacak olan paralar, katma vakıfla
rın görülecek muhasebeleri sonunda tahakkuk edecek alacaklarından takas edilmek kaydiyle mas
rafları için Bütçe yılı içinde hakediş karşılığı olmaksızın vakıf mütevellilerine veya vâkıfları adma 
yapılması ve yine bu vakıfların faizlendirilmek üzere Vakıf Paralar Müdürlüğüne yatırılması gere
ken ödemeler; her hangi bir sebeple geri çevrilecek mahlûl muaceeleleri, mazbut vakıflar arasına alı-
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— m — 
naıı vakıfların ilgililerine bağlanacak' intifa haklarının birikmişleri, fazla ve mükerrer yapılmış 
tahsilata ilişkin paralar, Sular Kanunu uyarınca belediye ve köy ihtiyar heyetlerine verilmek için 
ayrılan ve ayrılacak olan hisseler bu maddeden verilir. 

B. : 25 - M. : 3 — Mahkeme harçları 
Mahkemelere ve icra dairelerine ödenecek hare, resim, vergi, her türlü giderler, hâkem ve ilân 

ücretleri, idare tarafından açılan ve idare aleyhine açılacak dâvalarla icra kovuşturmalarının 
gerektirdiği her türlü giderler, idare aleyhine sonuçlanan dâvalarda ilâm ve diğer tarafa 
ödemek ödevi yükletilen mahkeme giderleri ve 126u sayılı Kanun gereğince kullanılacak avukat
ların ücretleri' bu tertipten verilir. 

B. : 26 - M. : 1 — Satın alma ve abone karşılığı 
Türk tarihine, medeniyetine ve eski eserlere ilişkin yayınların satmalına ve abone bedelle?']. 

M. : 2 — Başka her çeşit giderler 
Türk tarihine, âbidat ve medeniyetine ilişkin eserlerin incelenmesi, vakfiyelerin yaym ve teshi

ri, resim ve fotoğraf malzemesi, bunların muhafazasına ait levazım ve tesisler, vakıflar haritası ve 
vakıf terimleri sözlüğü vücuda getirilmesi, hayrattan anıt değerinde olanları tanıtarak hayır fikrini 
yaymak ınaksadiyle yapılacak her çeşit propaganda ve yayınlar ve çektirilecek filmler için harcana
cak paralarla eser ve makale sahiplerine verilecek paralar bu maddodon ödenir. 

B. : 27 — Vakıflar ve işletmeleri işlemleriyle mevzuatının ıslâhı ve gelirin artırılması için ya-
pılacak hazırlık ve inceleme giderleri 

Vakıflar ve işletmeleri işlem ve mevzuatmııı ıslâhı için yapılacak hazırlık ve inceleme işi ile 
görevlendirileceklere verilecek her türlü ücretler, yolluklar ve bu işe ilişkin diğer giderler ile 
vakıflar gelirinin artırılması için. yerli ve yabancı kimselerle yapılacak temasların gerktirdiği her 
türlü giderler bu bölümden ödenir. 

B. : 29 — Artırma ve eksiltme ve ihale komisyonları ücret ve giderleri 
Artırma ve eksiltme ihale konıisyonııun aylıklı veya ücretli olmıyan üyelerinin huzur ücretleriyle 

tadilât komisyonu üyelerinin huzur ücretleri, yolluk ve gündelikleri bu maddeden ödenir. 

B. : 33 — Kurs giderleri 
Kurs görmek için hariçten getirilecek memurların yollukları ile 3888 sayılı Kanunun 5 nci 

maddesi mucibince verilecek gündelikleri kitap, defter, diğer ders levazımı, kursa ait demirbaş 
eşya, basılı kâğıt ve defterler, yakacak, elektrik ve her çeşit, korunma ve sair temizlik giderleri 
konferans ücretleri ve Genel Müdürlük hesabına okutturulacak öğrencilere verilecek burslar ve 
hayrat hademesinin meslekî bilgilerini artırmak için açılacak kursların her türlü giderleri bu 
maddeden ödenir. 
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1948 yüı Bütçesinin E cetveline giren geçici hizmetliler tertibinden alınan kadrolar 

1948 yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçe Kanununun beşinci maddesinle verilen yetkiye da
yanılarak E cetvelinde yazılı geçici hizmetliler maddesinden yönetilen işler için 21 . II . 1948; 
2 . VI . 1948 gün ve 3/7071, 3/7582 sayılı Bakanlar Kurulu kararları gereğince 1 . I . 1948 den 
31 . XII . 1948 tarihine kadar uygulanan kadroları gösterir cetveldir. 

Abideler onarması vt akar hayrat yapma ve onarma işlerinde 

Görevin çeşidi 

Onarma teknisiyeni 

Uzman fotoğrafçı 
Fennî tesisat ve kalorifer ustabaşı 
Sürekli onarma ustası 

» » ,» 
» > Ustabaşı 

Antalya meyva çiftliği idare memuru 
Antalya meyva çiftliği Ambar memuru 
Tarım teknisiyeni 

Vakıflar idare memuru [*: 
Kayıtçı 

» 
» 
» 
» 

Daktilo 

Sayı 

1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
3 
1 

Beherinin ayhk 
ücrek 
Lira 

625 
500 
450 
400 
400 
325 
170 
150 
250 

Tarım işlerinde 
1 
1 
J 

300 
125 
300 

Çeşitli işlerde 
3 
1 
4 
1 
1 
4 
1 

60 
110 
100 
115 
130 
•85 
85 

Ay 

12 
* 12 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
7,5 

12 
12 
12 

12 
12 
12 
6 
6 
6 
6 

Yıllık tutarı 
Lira 

7 500 
12 000 
10 800 
9 600 
4 800 
3 900 
2 040 
5 400 
l 875 

3 600 
1 500 

, 3 60U 

2 160 
1 320 
4 800 

690 
780 

2 040 
510 

32 78 910 

[*} 3461 sayılı Kanunun yedinci maddesinde sozih geçen memur vekilleri 
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1949 Yılı 

Orman G. M. Bütçesi 



Orman Genel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
Komisyonu raporu (1/390) 

T. €. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 30 . IX . 1948 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71 - 1154, 6/$346 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Katma bütçe ile idare edilen Orman Genel Müdürlüğünün Bakanlar Kurulunca 30 . IX . 1948 
tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan 1949 yılı Bütçe Kanunu tasarısının gerekçe ve 
ilisikleriyle birlikte sunulduğunu saygılarımla- arzederinı. 

Başbakan yerine 
^ i Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 

F, A. Barutçu 

Gerekçe - *"._ •; ' * t 

1948 yılı 1949 yılı 
B. M. Ödeneğin çeşidi bütçesi teklifi 

1 1 Memurlar aylığı 6 788 150 6 870 250 
Mevcut teşkilât kanunlarına göre merkez ve iller aylıklar tu
tan 7 433 400 
1948 yılında ve daha evelki yıllarda kadrosuz terfi edenlerin ter
fi farkları. 453 600 
1949 yılında kadrosuz terfi edeceklerin terfi farkları 79 750 
Stajyer mühendislerin ücretleri karşılığı 247 800 

8 214 550 
CL. Cetveli) 1 344 300 

v. 
6 870 250 

Teklif olunan 1949 yılı bütçesine bağlı (L) cetveline yeniden 
20 liralık bir, ve 15 liralık 43 memur kadrosu ilâve edilmiş ve 
bu suretle 1948 ödeneğine nazaran memurlar aylığı maddesin
den 79 500 liralık tasarruf sağlanmıştır. Diğer taraftan orta or
man okullarını, Eylül 1948 devresinde bitirecek 29 öğrenci bir 
yıllık ücretleri tutarı ile Haziran 1949 da bitirecek 11 öğren
cinin 6 aylık ücretleri tutarı ve halen aylık tertibinde ücret a-
îan 199 mühendis yardımcısının bîr yıllık ücretleri tutan olup 
bütçeye konulması gereken 601 650 liri dan 35 385 lirasının bu 
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194§ yılı 1949 yılı 
M. Ödeneğin ee.şMİI Bütçesi Teklifi 

tertipten sağlanacak diğer tasarruflarla karşılanması mümkün 
görüldüğünden Stajyer mühendislerin üeretler karşılığı olarak 
aylık maddesine yalnız 247 800 lira ilâve edilmek suretiyle ha-
kikatta aylıklar maddesinden 433 350 liralık tasarruf sağlan
mış ve bu bölüme konulan ödenek 1948 yılma nazaran ancak 
82 100 liralık bir fazlalık göstermiş bulunmaktadır. 

2 Açık aylığı 60 000 50 000 
1948 yılında yapılan sarfiyata nazaran 1949 yılında 50 000 li
ralık ödeneğin yeteceği anlaşıldığından geçen yıldan 1 000 lira 
noksan ödenek konulmuştur. 

3 Emekli, dul, yetim aylık ve ödenekleri. 321 000 320 000 
Genel Müdürlük bütçesinden halen aylık almakta olan 511 emek
li, dul, ve yetimin aylıklarının tutarı 285 965 liradır. 1948 yılı 
sonuna kadar ve 1949 yılında emekliye ayrılacaklar ile dul ve 
yetim kalacakların aylıkları da göz önünde tutularak bu madde- » 
ye geçen seneye nazaran bin lira noksanile 320 000 liralık 
ödenek konulmuştur. 

4 Temsil ödeneği 2 100 2 100 
Genel Müdürlük makamının temsil ödeneği olan 175 liranın 12 
aylık tutarıdır. Ve tamam olarak konulmuştur. 

1 Memurlar ücreti 204 540 204 540, 
Teşkilât kanunlarına bağlı kadrolara göre barem içi merkez 
memurlarının ücretleri tutarı. 
Fidanlıklarda çalışanların ücretleri 
Orta Orman okullarında çalışanların ücretleri 
Avukatların ücretleri - ' 

206 
10 
37 

100 
800 
440 

179 700 

434 040 
229 

V 
500 (L) cetveli 

Bütçeye konulan 204 540 

Bıı maddeye geçen yılın aynı olarak 204 540 liralik ödenek 
konulmuştur. 

Hizmetliler ücreti 370 740 • 339 180 
Bu tertipten ücret alan 286 müstahdemden 29 adedinin Bakan
lar Kurulu kararma tevfikan tasarruf edilmesi, lâzım gelirken 
1948 yılı bütçesine bağlı (D) cetvelinden muhtelif ücretli 45 
kadro ve bunların ücretlerinin aylık tutarı olan 69 840 lira dü
şülmüş, buna mukabil Fidanlıklarda istihdam edilmek üzere 
90 lira ücretli 6 bekçi ile 115 lira ücretli 6 arabacı kadrosunun 
ilâvesine ve merkezde yıllardanberi aynı ücretle çalışan 175 
lira ücretli bir şoför ile 125 lira ücretli bir takipçi kadrosuna 
25 er lira ilâvesine zaruret görülmüş olduğundan bu madde-
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den yapılan tasarruf miktarı kadro adedi itibariyle 33 ve ücret 
tutarı itibariyle de 54 480 lira olmuştur. Ancak Orman Fa
kültesinin 5234 sayılı kanunla Ziraat Enstitülerinden ayrıla
rak İstanbul Üniversitesine bağlanmış olması dolayısiyle Or
man Fakültesinde yatılı olarak okutturulacak öğrencilerin ya
tı hizmetlerinde kullanılacak 22 müstahdem kadrosunun (D) 
cetveline ilâvesi zarureti hâsıl olduğundan bunların bir yıllık 
ücret tutarı olan 25 200 lira da bu maddeye eklenmiş ve bu 
maddeye gecen yıla nazaran 30 560 lira noksaniyle 339 180 li
ralık ödenek konulmuştur. 

Beyanı : 
Merkez 
filer 
Fidanlıklar 
Orman Okulları 
Orman Fakültesi 

5 

66 720 
41 580 

174 720 
30 960 
25 200 

339 18C 

000 3 750 Geçici Hizmetliler 
Bu maddeye 1948 yılında konulan ödeneğin Bakanlar Kurulu 
kararına tevfikan % 25 tasarruf edilmek suretiyle ve 1 250 li
ra noksaniyle 3 750 liralık ödenek konulmuştur. 

Askerlik ders ücretleri 855 855 
Bolu ve Bursa Orta Orman okulları askerlik dersi öğretmenle
rinin yıllık ücreti olup geçen yılın aynı olarak konulmuştur. 

Yabancı uzmanlar ve tercümanları ücretleri 62 000 50 000 
Şimdiye kadar geçici daire hizmetleri kısmında görülen bu hiz
met mahiyeti itibariyle özlük haklar meyanmda mütalâası lâ
zım geldiğinden bu yıl birinci kısımdaki özlük haklar arasına 
alınmış ve geçen yıla nazaran 12 000 lira. noksaniyle 50 000 
liralık ödenek konulmuştur. 

4805 sayılı Kanun gereğince ödenecek emeklilik keseneği 265 654 346 013 
1948 yılında bu tertibe konulan, ödenek meyanmda ücretlerin 
aylığa çevrilmesi takdirinde bunlar için ödenecek emekli ai
datı da göz önünde tutularak ödenek konulmuş idi. Emek
lilik Kanunu kabul edildiği takdirde bununla ilgili diğer ter
tipler ile birlikte ona göre Ödenek konulması zamanında na
zarı itibare alınmak üzere ücretlilerin emekli aidatı bu bö
lümden düşülmüş ve geçen yıla nazaran 19 641 lira noksa
niyle 346 013 liralık Ödenek konulmuştur. 

Gemici tazminat 47 000 42 500 
1948 yılı sarfiyatına nazaran bu bölüme 4 500 lira noksaniyle 
42 500 liralık ödenek konulmuş ve ihtiyacı karşılayacağı anlaşıl
mıştır. 

(S. Sayan: 23) 
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1683 sayılı Kanunun 58 nci maddesi gereğince verilecek emek
li ikramiyesi 15 000 25 000 

. 1949 yılında emekliye ayrılması gerekenlerin alacakları ik
ramiyeler hesaplanarak 10 000 lira faalasiyle 25 000 liralık 
ödenek konulmuştur, 

4178 ve 4598 sayılı Kanun gereğine* verilecek zamlar ve yar
dımlar. 

1 Çocuk zammı 400 000 450 000 
1947 yılı Bütçesinin çocuk zammı maddesine konulan 405 000 
liradan kesinhesap neticesine göre 382 760 lirası sarfedilmiş 
bulunmaktadır. Doğum nispetinin gittikçe artmakta olması 
ve 1948 yılı sarfiyatı göz önünde tutularak konulmuştur. 

2 Yakacak zammı 15 000 14 000 
Geçen yıldaki sarfiyata nazaran bu maddeden 1 000 liralık 
tasarruf yapılabileceği anlaşılmış olduğundan 14 000 liralık 
ödenek konulmuştur. 

3 Doğum yardımı SO 000 70 000 
1947 yılı kesinhesabma göre mezkûr yıl bütçesin* konulan 
59 000 liralık ödenek kâfi gelmemiş ve bu maddeden 1 500 li
ra kadar karşılıksız borç tahakkuk etmiştir. 1948 yılı Bütçe
sine konulan 60 000 liranın da s«ıe sonuna kadar ihti
yacı karşılamıyacağı anlaşıldığından 10 000 lira fazlasiye 
70 000 liralık ödenek konulmuştur. 

4 ölüm yardımı 20 000 20 000 
Bu maddeye konulan ödenekten 2 500 lirasının tasarruf 
edilebileceği tahmin edildiğinden bu miktar noksaniyle 17500 
liralık ödenek konulmuştur. 

3656 sayılı Kanunun 5 nei maddesi gereğince verilecek ya
bancı dil para mükâfatı. 3 000 
Bu husustaki talimatname 1948 yılı Bütçesi hazırlanıp Yüksek 
Meclise takdim kılındıktan sonra meriyet mevkiine girdiği 
için mezkûr yıl bütçesine ödenek konulmamış idi. Halbuki ev
velce yabancı dil imtihanını kazandıkları halde kendilerine 
ikramiye verilmemiş olan Orman Mühendisleri Talimatname
sinin verdiği hakka istinaden istihkaklarını talep etmekte ol
duklarından bu talepleri karşılamaküzere 1949 yılı Bütçesi
ne 3 000 liralık ödenek konulmuştur. 

Merkez büro! giderleri 
.1 Kırtasiye - ^ ." "l- 10 000 10 000 

2 Döşeme ve demirbaş 7 000 27 000 

3 Aydınlatma 2 900 2 900 
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4 Isıtma 

5 öteberi giderleri 

Bu bölümün ikinci döşeme ve demirbaş maddesinde görülen 
20 000 lira fazlalık inşaatı 1948 yılı sona ermeden tamamlana
cak olan Genel Müdürlük binasının mefruşatı karşılığı olarak 
teklif edilmiş ve bu hesapla geçen yıla nazaran 20 000 lira 
fazla ödenek konulmuştur. Bölümün diğer maddelerindeki hiz
metler için konulan ödenekler geçen yılın aynıdır. 

İller büro giderleri 

1 Kırtasiye 

2 Döşeme ve demirbaş 

3 Aydınlatma 

4 Isıtma 
5 öteberi giderleri 

Bu bölüme konulan ödenekler geçen yılın aynıdır. 

Basılı kâğıt ve defterler 
Geçen yılın aynı olarak teklif edilmiştir. Tasarrufa riayel 
şartiyle ihtiyacı karşılıyacağı anlaşılmıştır. 

P. T. T. Ücret ve giderleri 
1 Posta ve Telgraf ücretleri 

2 Telefon ve başka haberleşme ücret ve giderleri 

Posta müraselâtma tam tarife tatbikındenberi masrafın azal
tılması için esaslı tedbirler alınmış vebıı meyanda telgraf ke
şideleri asgari hadde indirilmiş bulunmaktadır. 1947 yılı büt
çesinin kesinhesap rakamları da göz önünde tutularak bu bö
lümün birinci posta ve telgraf ücretleri maddesinden geçen, yıla 
nazaran 86 000 liranın tasarrufu mümkün görülmüş ve bu mik
tar noksaniyle mezkûr bölüme 200 000 lira ödenek teklif edil
miştir. 

Kira karşılığı 
Genel Müdürlük binasının inşaatı 194& yılı sona ermeden ta
mamlanacağından halen kira ile işgal edilen iki binanın tahli
yesi mümkün bulunacaktır. Bu itibarla geçen yıla nazaran bn 
bölümden 23 500 liranın tasarrufu mümkün görülmüştür. 

W4S yılı 
Bütçesi 

3 500 

5 000 

1949 yılı 
Teklifi 

3 500 

r> ooo 

28 400 

13 000 

25 000 

270 000 

16 000 

286 000 

52 000 

48 400 

2 500 

2' 000 

2 000 

4 000 

2 500 

2 500 

2 000 

2 000 

4 000 

2 500 

13 000 

25 000 

184 000 

16 000 

200 000 

28 500 
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Taşıt giderleri 
Motorlu taşıt giderleri 55 000 39 000 
Fidanlıklar ihtiyacı için, yeniden alınacak yedi aded motorlu 
vasıtanın masrafları da hesap edilerek 16 000 lira noksaniyle 
39 000 liralık ödenek konulmuştur. 

Motorsuz taşıt giderleri. lb 000 20 000 
Hâlen Fidanlıklarda 60 hayvan mevcuttur. 1949 yılında iki 
hayvan daha satın alınacağından 62 hayvanın beherine günde 
h kilo üzerinden hesaplanan yem bedeli.Ve araba takımlarının 
onarma giderleri de düşünülerek bu maddeye 2 000 lira f azla-
siyle 7 bin liralık ödenek konulmuştur. 

Motorlu taşıt satmalına karşılığı. 100 000 62 000 
Bu maddeye konulan ödenekle Orman Bölge -Fidanlıkları için 
1 Traktör 2 kamyon 4 kamyonet satın alınacaktır. Mamafih 
geçen yıla nazaran 38 000 lira noksaniyle 62 000 liralık Ö-
denek teklif edilmiştir. 

Motorsuz taşıt satmalına karşılığı. 7 500 3 000 
Bu maddeye geçen yıla nazaran 4 500 lira noksaniyle ödenek 
teklif edilmiştir, konulan 3 000 lira ile Geleınen Fidanlığı için 
çift atlı bir yük arabasiyle koşum takımı ve bir çift hayvan 
satın alınacaktır. 

Yolluklar: 
Sürekli görev yolluğu. 20 000 20 000 
1948 yılı bütçesinin sürekli görev yolluğu maddesine konu
lan ödeneğin aynıdır. 

Geçici görev yolluğu 25 000 25 000 

Müfettişler yolluğu. 130 000 130 U00 
Bu maddelere konulan ödenekler geçen yılın aynıdır. Ve ihti
yacı karşıhyacağı tahmin edilmiştir. 

Yabancı memleketlere gönderilecekler yolluğu , 1 10 000 
1948 yılı hazırlanırken bu maddeye ödenek konulmamış idi. 
Bilâhara İsveç'ten celp edilen orman uzmanının gösterdiği 
lüzum üzerine İsveç'ten kendisiyle birlikte çalışmak üzere 
iki orman mühendisinin İsveç'e gönderilmesine lüzum hâsıl 
olmuş ve bunların masraflarını karşılamak üzere Müfettişler 
yolluğu maddesinden bu maddeye 16 000 lira aktarılmış ol
duğundan 1949 yılı içinde hâsıl olacak ihtiyaç karşılığı 10 000 
liralık ödenek teklif edilmiştir. 

Yabancı uzmanlar ve tercümanları yolluk ve başka giderleri 18 000 10 000 
1949 yılı zarfında getirilmesi düşünülen yabancı uzmanla-

(;S. St^C: 3Ş.) 
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rın ve tercümanlarının yolluk vo diğer giderleri karşılığı ol
mak üzere geçen yıla nazaran 8 000 lira noksaniyle 10 000 
lira konulmuştur. 

16 Giyeceklar: .-• 8 500 8 500 
Merkez müstahdemlerinin elbise, palto ve ayakkabı ihtiyaçla
rım karşılamak üzere geçen yılın aynı Ödenek konulmuştur. 

17 4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak tedavi gider ve yol
lukları. 15 000 15 000 

1948 yılında bu bölüme konulan ödeneğin aynidir. 

18 Sınırlama 245 000 

1 3116 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince yakılacak öde
meler. 

2 Kırtasiye 

3 Demirbaş 

4 Aydınlatma 

5 Isıtma 

6 Öteberi 

7 Kira 

8 Taşıt giderleri 

9 Başka giderler 

80 000 
2 500 
75ü 

2 000 
2 500 
4 250 
S 000 

' 120 000 
65 000 

245 000 285 000 

Bu bölüm ötedenberi (sınırlama) unvanı altında ve bîr mad
de halinde bütçede yer almakta idi. 1949 Bütçesi hazırlanırken 
Hükümetin prensip kararma uyularak sınırlama hizmetinin 
karşılığı olarak istenilen ödeneğin sarf cihetleri maddelere 
tefrik edilmek suretiyle ifade edilmişti. Bölümün birinci mad
desine konulan 80 000 lina 200 lira ücretli 12 hukukçu aza 
ile 75 lira ücretli 20 kâtibin 1 yıllık ücretleri ve 25 komisyon 
reisi ile 50 komisyon âzasmm her birinin 225 kuruştan 180 
günlük yevmiyeleri ve komisyonlara derç olunacak bilirkişi
lerin gündelikleri karşılığı, olarak hesaplanıp konulmuştur. 8 
nci maddeye konulan 120 000 lira ise her komisyonda kira 
ile çalıştırılacak 4 derden 100 hayvanın günde 6 lira üzerinden 
İSO günlük kirası karşılığı olarak konulmuştur. Diğer madde
lere konulan ödenekler ihtiyaçların karşılığı olarak ve tahmi
nen konulmuştur. Ve geçen yıla nazaran 40 000 İka fazlalık 
mevcuttur, 

' iS. S*W*- ».) 
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Aıııenajman 

1. Geçici görev yolluğu 

2 1508 sayılı Kanun gereğince verilecek tazminat 

3 Kırtasiye 

4 Döşeme ve demirbaş 

5 Aydınlatma 

6 Isıtma 

7 Öteberi 

8 Basılı kâğıt ve defterler 

9 Kira 

10 Taşıt giderleri 

11 Başka giderler 

1948 yılı 
Bütçesi 

250 000 

1949 yılı 
Teklifi 

15 000 
30 000 
5 000 
500 

1 000 
1 000 
1 000 
4 000 
500 

70 000 
140 119 

250 000 268 119 

Amenajnmn hizmetleri 10 amenajnıan grupuna tevzi edilmiş 
bulunmaktadır.. Her grupta 5 mühendis ve mühendis yardım
cısı çalışmaktadır. Amenajman işlerinin yaz devresi takriben 
180 gün devam etmekte ve bu müddetin 150 günü bilfiil orman
da iş başmda 30 günü ise seyahatle geçmiştir Bu itibarla bölü
mün birinci maddesine konulan 15 000 lira 50 mühendisin va
sati olarak 30 gün devam eden seyahat yevmiyelerinin, iMnoi 
maddedeki 30 000 lira ormanda geçen 150 günlük çalışma sı
rasında alacakları tazminat yevmiyesinin onuncu maddedeki 
70 000 lira bu mühendislerin kira ile kullanacakları hayvan
ların 150 günlük kira karşılığı II nci maddedeki 140 119 lira 
ise her grupta çalıştırılacak 20 amele, bir atlı posta ve bir 
kamp muhafızından ibaret ceman 220 amelenin 150 günlük 
yevmiyesiyie diğer levazım ve teknik teçhizat karşılığı olarak 
hesaplanıp konulmuştur. Diğer maddelere ise tahmini olarak 
ödenek konulmuştur. 

Ağaçlandırma ve fidanlıklar 800 000 

1 Geçici görev yolluğu 20 000 

2 1508 sayılı Kanun gereğince verilecek tazminat * 15 000 

3 Kırtasiye 5 000 

4 Döşeme ve demirbaş 50 000 

5 Aydınlatana 8 000 

6 Isıtma 8 000 

(S. Sayısı; 23) 
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7 Öteberi 

8 Basılı kâğıt ve defterler 

9 Telefon kurma ve konuşma 

10 Taşıt giderleri 

11 Kira 

12 Başka giderler 

Bu bölüme geçen yıla nazaran 100 000 lira fazla ödemek ko
nulmuşta. Sonradan bundan 91 998 lira düşülerek 1998 lirası 
ufak onarma işleri bölümüne 90 000 lirası da fidanlıklarda 
yapılacak kulüpler karşılığı olarak yapı ve esaslı onarma iş
leri bölümüne nakledilmiş idi. Diğer maddelerdeki ödenekler 
mevcut hizmetlerin tahmini karşılığı olarak konulmuştur, 

Hastalıklar ile ve böceklerle savaş. 

1 Mücadele alât ve cihazları 

2 ilâç 

3 îşçi gündelikleri 

Bu hizmetin ancak 50 000 lira ile karşılanabileceği anlaşıldı
ğından geçen yıla nazaran 10 000 lira fazlasiyle 50 000 liralık 
ödenek teklif edilmiş idi. 

Yangınlar ile savaş 

1 3116 sayılı Kanunun 90, 91 ve 92 nci maddeleri gereğince ya
pılacak ödemeler. 

2 Söndürme alât ve cihazları 

Geçen yılın aynı olarak konulmuştur. 

Kamulaştırma 
Geçen «yılın aynı olarak teerbît edilmiştir. 

Teknik araştırma istasyonları ve denemeler 

1 Geçici görev yolluğu 

2 Kırtasiye 

3 Döşeme ve demirbaş 

1948 yılı 
Bütçesi 

1949 yılı 
Teklifi 

2 000 

5 000 

10 000 

1 

1 

685 000 

800 000 

40 000 

40 000 

80 000 

80 000 

800 000 

50 000 

808 002 

5 000 
10 000 
35 000 

50 000 

76 350 
3 650 

80 000 

800 000 

10 000 
1 000 
10 000 
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4 Aydınlatma 

5 Isıtma 

6 öteberi 

7 Basılı kâğıt ve defterler 

8 Telefon kurma ve konuşma 

9 Kira 

10 Taşıt giderleri 

11 Başka giderler 

1948 yılı 
Bütçesi 

1949 yıh 
Teklifi 

2 000 
1 000 
10 000 
2 000 
2 000 

1 
2 500 

108 499 

50 000 140 000 

Bu bölüme geçen yıla nazaran fazla konulan 90 000 lira 1948 
yılı içinde İsveç'ten celbedilen orman uzmanının teklif ve 
tavsiyeleri veçhile yeniden yapılacak araştırma istasyonları
nın kuruluş ve teçhizatı karşılığı olarak konulmuştur. Diğer 
maddelerdeki ödeneklere yeniden kurulacak olan bu istasyon
ların ihtiyaçları göz önünde tutularak konulmuştur. 

Örnek Orman İşletmeleri kuruluş giderleri 200 000 

1 Geçici görev yolluğu 

2 Kırtasiye 

3 Döşeme ve demirbaş 

4 Aydınlatma 

5 Isıtma 

6 Öteberi giderleri 

7 Basılı kâğıt ve defterler 

8 Telefon kurma ve konuşma 

9 Kira 

10 Taşıt giderleri 

11 Başka giderler 

Bu bölüme geçen sene 200 000 lira konulmuştur. Bu ödenek
ten 100 000 lirası yapı ve tesis karşılığı olarak bu sene büt
çesinin 6 neı kısmındaki yapı ve esaslı onarma bölümüne nak
ledilmiştir. 

10 000 
1 000 
10 000 
1 500 
500 
250 

1 000 
1 000 

1 
2 000 
72 749 

200 000 100 000 
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Harta ve kadastro işleri 5 000 2 500 
Bu bölümden geçen yıla nazaran 2 500 lirasının tasarrufu 
mümkün görüldüğünden bu miktar noksaniyle teklif edilmiş
tir. 

Okullar, kurslar ve yurtlar' genel giderleri. 

Orman Fakültesi yurdu genel giderleri 241 401 
5204 sayılı Kanunla Orman Fakültesi Ziraat enstitülerinden 
ayrılarak istanbul Üniversitesine bağlanmış olduğundan bu 
Fakültenin yatılı öğrencilerinin iaşe, ibate ve sair bilûmum 
giderlerini karşılamak üzere 1949 yılı Bütçesinde bu "madde-
nin yeniden açılmasına ve 241 401 liralık ödenek konulmasına 
zaruret hâsıl olmuştur. 

Orta orman okulları 280 000 203 000 
Bu maddeye geçen yıla nazaran 75 000 lira noksaniyle 205 000 
lira konulmuştur. Noksanlık Bursa orta orman okulunun bi
rinci sınıfının ve Bursa Ticaret okulunda orman işletmeleri. 
hesabına okumak üzere bu sene öğrenci alınması. Ve Bolu Orta 
Orman Okulunda ancak 20 öğrenci alınmasına karar verilmiş 
olması dolayısiyel yapılan tasarruftan ileri gelmiştir. 

Kurslar 1 1 
Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da bu maddeye ödenek konulma
mıştır. 

Onarma işleri 21 998 
Geçen yıl bu bölüm (Yapı ve onarma işleri) unvanını taşımak
ta idi. Bu sene yapı ve esaslı onarma işleri bu bölümden ay
rılarak 6 ncı kısma nakledilmiş ve bu bölümden yalnız ufak 
onarma işleri karşılığı için 21 998 liralıködenek bırakılmıştır. 

Genel muhasebe kanununun 48 nci maddesini ilgilendiren 
giderler. ^ 
Geri verilecek paralar 40 000 50 000 

Mahkeme harçları 30 000 54 000 

70 000 104 000 

ötedenberi bütçelerde mahkeme harç ve giderleri ayrı ayrı 
bölümlerde gösterilmekte idi. 1948 yılmdanberi Maliye büt
çesinden bu bölümler birleştirilerek bir madde halinde sevk e-
dilmiş ve katma bütçelerinde genel bütçeye uygun olarak ha
zırlanması istenilmiş olduğundan bu hizmetlere ait ödenekler bu 
bölümün ikinci maddesinde toplanmış ve konulan ödeneğin ih
tiyacı karşılamıyacağı düşünülerek geçen yıla nazaran 34 000 
lira fazlasiyle 104 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. $$ 

( S, Sayısı : 23) 
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1948 yılı 1940 yılı 

B. M. ödeneğin çeşidi Bütçesi Teklifi 

30 Hazineye verikeek para 250 000 250 000 
Geçen yılın aynıdır. 

31 Pasif korunma 1 İ 
Geçen yılın aynıdır. 

32 Yazı, Yayın ve Propaganda işleri 30 000 

1 Yayın işleri 18 000 

2 Satınalma ye abone işleri 8 000 

30 26 000 

Geçen yıla nazaran 4 000 lira noksaniyle konulmuştur. 
4489 sayılı kanun gereğince yabancı memleketlere gönderile
ceklerin yolluk ve ödenekleri. 30 000 30 000 

1948 yılında bu bölüme konulan ödenekten sarfiyat yapılma
mıştır, 1949 yılında staj ve tahsil için yabancı memleketlere 
gönderilmesi düşünülen orman mühendislerinin yolluk ve öde
neklerinin 30 000 lira ile karşılanabileceği tahmin edildiğinden 
geçen yılın aynı olarak 30 000 lira teklif edilmiştir. 

34 Veznedarlık işleri giderleri 
1 Para taşıma giderleri 13 450 13 450 

2 Banka veznedarlık ücreti 8 050 8 050 
Geçen yılın aynı olarak konulmuştur ve ihtiyacın: tam kar
şılığıdır. 

25 Geçen yıl borcu 15 000 15 000 
Geçen yılın aynıdır. 

36 Eski yıllar borçları 
1 1944 - 1947 yılları borçları 13 100 13 100 

2 1937 - 1943 yıllan borçları 2 500 2 500 
Geçen yılın aynıdır. 

37 Hükme bağlı borçlar 10 000 25 000 
Bu bölüme konulan ödeneğin tamamı 31 , VIII . 1948 günü
ne kadar tamamen ödeme emrine bağlandığı ve elde daha 
karşılanmıası gereken ihtiyaçlar bulunduğu cihetle 1949 yılı 
içinde ek ödenek isfcemiye mahal kalmaması için bu bölüme 
15 000 lira fazlasiyle 25 000 lira teklif edilmiştir. 

38 1715 sayılı Kamunun 8 nci maddesi gereğince kâğıt para amor
tismanı 140 124 
Bütçeye konulan ödeneğin toplamına göre hesaplanarak ko
nulmuştur. Ve geçen yıla nazaran 2 005 lira noksandır. (Tefrik 
edilen kanuna göre bu ödenek kaldırılmıştır.) 

(;S, Sayısı : 23) 
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1948 yılı 1949 yılı 

Ödeneğin çeşidi Bütçesi Teklifi 

1946 yılı Bütçe Kanununun 7 nci maddesi gereğince Ziraat 
Bankasından ödünç alııan paranın faiz ve diğer giderleri 274 800 272 903 
ödünç olarak alınmış olan bir milyon liranın 1949 yılında 
ödenecek üçüncü taksiti ile % 8,5 faiz ve Muamele Vergisi kar
şılığı olarak konulmuştur. 

Ormancılık işlerinde faydalı hizmetler*' görülen memıurlara 
yardım. 4 000 
Şimdiye kadar (Y~azı, yayın ve propaganda ) bölümündeki 
ödenekten yapılmakta olan bu yardım 1949 yılı bütçesinde tek
lif edilerek bu bölüme konulmuştur. 

Devlet orman işletmeleri döner sermayesi, 100 000 100 000 
Geçen yılın aynı olarak konulmuştur. 

1537 sayılı Kanun gereğince Fakülteyi bitireceklere verilecek 
avans. 7 100 7 900 
1949 yılında Orman Fakültesini bitirecek 79 parasız yatılı 
öğrenciye verilmek üzere ve 100 lira hesabiyle konulmuştur. 
Geçen yıla nazaran 800 lira fazladır. 

Yapı ve esaslı onarma işleri 610 000 
Geçen yıl bu bölüme 900 000 liralık ödenek konulmuş idi. Bu 
meblâğ (teknik hizmetler) bölümünün muhtelif maddelerinde
ki ödeneklerden yapı ve esaslı onarma işleri için harcanan pa
ralar dâhil değildir. Ve ödeneğin büyük kısmı Genel Müdür
lük binası inşaatı için kontdmuştu. Genel Müdürlük binasının 
inşaatı 1948 yılı bitmeden sona ereceğinden bu ihtiyacın kar
şılığı olarak konulan ödenekten 520 000 liralık tasarruf sağ
lanmıştır. Brj. sene bütçesine konulan 610 000 liradan' 90 000 
lirası fidanlıklarda yapılacak kulübeler inşaatı karşılığı, 60 000 
lirası teknik araştırma istasyonları inşaatı karşılığı 100 000 
lirası örnek orman işletmeleri yapıları karşılığı olup teknik 
hizmetler bölümündeki ödeneklerden tefrik edilerek bu bölüme 
nakledilmiştir. Geriye kalan 360 000 liradan 100 000 lirası 
Hatay ve Lüleburgaz fidanlık binaları inşaatı karşılığıdır. 
40 000 lirası esaslı onarmalar karşılığı 220 000 (lirası da Genel 
Müdürlük binası inşaatı için 1947 Bütçesine konulan ödenek
ten sarfediTmiyen 310 000 liraya mukabil yapılması icabeden v-
işleıtra bir kısmının ikmali ve sıhhi tesisat ile kalorifer tesisatı
nın tamamlanması karşılığı olarak konulmuştur. 

(S. Arası : 23) 
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Bütçe gelirlerinin tahminine gelince 

1949 yılı 
Gelirin çeşidi tahmini 

Devlet Orman işletmelerinden alınacak Tarife Bedeli, 
Piyasa satışlarından 
Resmî dairelere satıştan 
Maden direği satışından 
(Ereğli Kömürleri İşletmesine eski tarife ile) 1/10 tarife köylü zatî ihtiyacı. 
(Tomruk) satışından 
1/10 tarife köylü zatî ihtiyacı (Odun) satışından 
Köylü pazar satışı (Odun) 

Toplam 

Eski yıllardan bakiye tarife bedeli 

Toplam 

Devlet Orman İşletmeleri genel giderlerinden Genel Müdürlük Payı 

1949 yılı aylık ve ücretlerinden 

Eski yıllardan devredilen aylık bakiyeleri 

Toplam 

8 200 094 
3 017 500 
1 506 875 
259 260 

112 853 
452 200 

1 303 450 

6 652 138 
1 547 956 

8 200 094 

5 662 004 

4 594 500 
1 067 504 

5 662 004 

Devlet ormanlarından eldeki sözleşmelerle yapılacak tahsilat 5 000 
Geçen yıl bütçesine tahmini olarak 30 240 lira konulmuştu. . 
Haziran 1948 sonuna kadar yapılan tahsilat 11 440 lira isede eski yıllarda ya
pılan sözleşmeler tasfiye edilmekte olduğundan bu bölümde daha fazla gelir te
mini tahmin edilmediğinden ancak 5 000 lira konulmuştur. 

Çeşitli gelirler " 12 665 
Bölümün mahiyeti ve eski yıllar tahsilatı göz önünde tutularak 12 665 liralık 
gelir tahmin edilmiştir. 

Eski yıllar satışından yapılacak tahsilat 5 000 
1948 yılı Bütçesine konulan 133 685 liraya mukabil Haziran 1948 sonuna kadar 
bu bölümden yapılan tahsilat 374 liradan ibaret olduğundan 1949 yılı Bütçesi
ne 5 000 lira konulmuştur. 

Orta Orman Okulları 5 000 
1948 yılının 10 000 liralık gelir tahminine mukabil Haziran 1948 ayı sonuna 
kadar bölümden yapılan tahsilat miktarı 2 550 liradan ibaret olduğu ve yeni
den paralı yatılı öğrenci alınmıyacağı cihetle 5 000 lira gelir tahmin edilmiştir. 

(S. Sayısı: 23) 
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1949 yılı 

Getirin çeşidi tahmini 

İşletmeler hesabına Ticaret Okulunda okutturulan 19 Öğrencinin Orta Or
man Okulundaki iaşe, ibate ve diğer giderleri karşılığı olup işletmelerden alı
nacak para 22 800 
Geçen yıl öğrenci adedi 28 olduğundan bunların gideı-leri karşılığı ona göre 
hesap edilerek konulmuştu, bu sene yeniden öğrenci alınmamasına karar veril
miş ve bu itibarla 19 öğrencinin yıllık giderleri karşılığı hesaplanarak 22 800 
lira konulmuştur. 

Müsadereli emval satışları «'> 000 
Müsadere olunup satılan inal bedellerinden, her türlü nakil, muhafaza ve diğer 
bütün giderler düştükten sonra işletmelere katma bütçeye devredilecek bakiye 
olup bu miktar tahmin edilmiştir. 

Orman Fakültesi Öğrenci Yurdunda okuyacakların Yurt giderleri karşılığı 32 450 
Orman Fakültesinde paralı yatılı olarak okuyan öğrencilerin Yurt giderleri 
Genel Müdürlük Bütçesine konulmuş olduğundan paralı olarak okuyan 59 öğ
rencinin beherinden alınacak 550 lira hesabiyle elde edilecek 32 450 liranın da 
Genel Müdürlük Bütçesine, iradı uygun görülmüş ve bu bölüm açılmıştır. 

(S . Sayîttrî © ) 



— 17 — 
Rapor 

13. XII. 1948 

Orman Genel Müdürlüğünün 1949 yılı Bütçesine 13 950 013 lira ödenek konmuş olup geçen yıl
dan 202 555 lira bir noksanlık göstermektedir. 

Kısımlar arasındaki fazlalık ve noksanlıklar şu suretle dağılmaktadır: 
Fazlası Noksanı 

Birinci kısım (Özlük haklar) 205 100 78 551 
îkinci kısım (Yönetim giderleri) 41 999 168 000 
Üçüncü kısım (Daire hizmetleri) - 478 520 1276 502 
Dördüncü kısım (Borçlar) 15 000 142 021 
Beşinci kısım (Yardımlar) 4 000 — 
Altıncı kısım (Sermaye, kredi ve tesisler) 717 000 — 

Yekûn 1 462 519 1 665 074 

Maaşlı memurlar aylığı ve aylıklar 6 099 100, 1948 ve daha evvelki yıllarda kadrosuz terfi 
edenlerin terfi farkları 453 600, 1949 yılında kadrosuz terfi edeceklerin terfi farkları 79 750; orta 
orman okullarından evvelce çıkmış olup hizmette bulunan 199 ve 1948 Eylül devresinde ve 1949 
Haziran devresinde mezun olacak 146 ki, ceman 345 mühendis yardımcısının 2919 sayılı Kanun 
gereğince hesaplanan aylıklarından maaş tasarrufundan sağlanan 353 850 liradan başka verilecek 
247 800 lira ki, ceman 6 870 250 liradır. Bundan hariç olan L - cetvelinin yıllık tutarı ise 1344 300 
liradır. Bu sene L-cetveline alman memurların sayısı 44 tür. Açık aylığına 10 000 emekli, dul ve 
yetim aylık ve ödeneklerine 1 000 lira noksan konulmuştur. 

Hizmetlilerden 1948 de 43 kişinin tasarruf maksadiyle kadrodan çıkarıldığı 1949 tasarısında ise 
iki hizmetlinin aylıklarına 25 er lira zam yapılmak için kadro değişikliği yapıldığı ve fidanlıklara 
12 hizmetli ilâve edildiği görülmüştür. ' 

Orman Fakültesinin 5234 sayılı Kanunla Yüksek Ziraat Enstitüsünden ayrılarak İstanbul Or
man Fakültesine bğalanması üzeıine bu fakültenin P . K. B. dan başka son üç sınıfının bulunduğu 
fakülte binasında Orman Gettel Müdürlüğü hesabına tahsilde bulunacakların ve hattâ bu fakül
tede kendi hesabına ücretli olarak tahsil edeceklerin iaşe ve ibatelerine bakmak üzere 22 kişilik bir 
idare ve hizmetliler kadrosu tesis ve bu maddeye ilâve edildiği görülmüştür. Bunların kadro tutar
ları 25 200 liradır. 

Her ne kadar Orman Fakültesi şehirden uzak bir yerde ise de, mektep ve fakültelerin, Millî Eği
tim Bakanlığına veya Üniversiteye bağlanmalarında» istihdaf edilen gayelerden biri de bu müesse
selerdeki gençlerin öğretim ve yetiştirme bakımından ihtisas sahibi ellere tevdii olduğundan ve Or
man Genel Müdürlüğünün Ankara'dan bu yurdun veya pansiyonun iyi işlemesini sağlaması her 
yönden imkânsız olduğundan (Bütün öğrencilerin burs'a bağlanması suretiyle iş halledilmek üze
re) dişçi kadrosu çıkarılıp diğer kadroların 1949 senesi için toptan İstanbul Üniversitesine devre
dilmesi daha uygun olacağı mütalâasmdayım. 

Bu maddeden 31 500 ve geçici hizmetliler maddesinden de 1 250 lira tasarruf sağlanmıştır. 

Yabancı uzmanlar ve tercümanlar ücreti olarak aç^an Mlüme 50 000 lira kontûmuştur. @eçen 
sene geçici daire hi«netl«ri'Hertipinde btmaaK maddede ffitâO lira bulunmakta idi. İ&aip^n mâ-
hiy«ti'itibariyle oriük haklar a lamda g^rMraeai uygun görtilduğÜBd*n bu de'ğ^İkök ytfpıbftrçrtır. 
Bu ödenekle Amerika'dan bir uzman ge t İ rü#^ î afcîaçüml^ 

(S . Smfr : 23) 
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kikatta bulunmuş ve rapor vermiş olduğuna göre yeni bir uzman getirilmiyerek bu ödeneğin tasar
ruf edilmesi yerinde olacağını arzederim. 

Emekli keseneğinin 19641 ve geçici tazminatın 4 500 lira, yakacak zammının 1 000, ölüm yardı
mının 2 500 lira noksanlariyle ihtiyacı karşılıyacağı düşünülerek ona göre ödenek konulduğu, 
emekli ikramiyesine 10 000, çocuk zammına 50 000, Doğum yardımına 10 000 lira fazla konulduğu 
görülmüşse de ölüm yardımından 2 500 liranın düşülmemesi ve doğum yardımına tasarruftan daha 
20 000 lira ilâvesi muvafık olacaktır. 

Yabancı dil imtihanını kazanmış olanlara verilecek ikramiyelere ait talimat yürürlüğe girmiş 
olduğundan bu maksatla bölümüne 3 000 lira konulmuştur. 

Yönetim giderlerinden merkez döşeme ve demirbaşına inşaatı sona ermiş olan Genel Müdürlüğün 
yeni binasının mefruşatına karşılık olmak üzere 20 000 lira fazla ödenek konulmuştur. 

Posta telgraf ve telefon ücret ve giderlerinden 1947 katî hesabına göre kanunun tatbik devresi 
olan 9 aylık müddette 138 000 lira sarfoİunmuş ve 1948 in 10 ayı içerisinde de 101 110 lira tediye 
emrine bağlanmış olduğundan geçen yıldan 86 000 lira noksaniyle idare edilebileceği anlaşılmıştır. 
1948 içerisinde bu bölümden 21 475 lira indirilip başka anadde ve bölümlere aktarılmıştır. 

1949 yılında yeni tmerkez binasına taşmılacağı hesaplanarak kira karşılığından 23 500 lira dü
şülmüştür. 

Motorlu taşut giderlerinden 16 000 lira noksaniyle işin idare edilebileceği anlaşılmış, yeniden 
»aJtmalınaoak iki hayvanın masriafı da göz önüne alınarak motorsuz taşıt giderlerine 2 000 lira fazla 
konulmuştur. Fidanlıklar için yeniden' bir traktör, 2 kamyon, 4 kamyonet satınalmacaktır. 

Sürekli, geçicd ve müfettişler görev ve yollukları geqen senenin »aynı olup yabancı memleketlere 
gönderileceklerin yolluğu karşılığı olarak 10 000 lira konulmuştur. 1948 senesinde İsveçten* gelip 
avdet eden mütehassısın gösterdiği lüzum üzerine kendisiyle beraber İsveç te çalışmak üzere gönde
rilen iki Türk ormancısı için bu bölüme 16 000 lira aktarılmıştır. 

Merkezin D eetvelin'de eksiltme % olmadığı için giyeceklerde bir değişiklik yapılmamış ve tedavi 
giderleri de aynen konulmuştur. 

Gteçen yıl sınırlama için toptan konulan 245 000 lira yerine, bu sene 40 000 lira fazlasiyle ödenek 
konulmuş ve maddelere bölünmüştür. Bu fazlalık sınırlama komisyonu sayısının 1948 içerisinde 20 
den 25 şe çıkarılmasından ve bu sene de bu kadar komisyonun çalışmaya devam edeceğinden ileri 
gelmektedir. 

Esasen sene içerisinde bu bölüme 15 000 liralık bir aktarma yapılmıştır. 

Amenajıman bölümüne 18 119 lira fazlasiyle konulan 268 119 lira da maddelere ayrılmıştır. 

İhtiyacı karşılamak üzere ağaçlandırma ve fidanlıklara 8002 hastalıklar ve böceklerle savaşa 
10 000 lira fazla konulmuş yangınlarla savaşta bir değişiklik yapılmamıştır. 

Kamulaştırma için 1948 in 10 ayı içerisinde 462 325 lira ödenmiş ve 1947 Kesinhesabı da adı 
geçen yıl içinde 402 638 lira sarf edildiğini göstermiştir. Bu tediyat ormanların kamulaştırma evra
kı tekemmül ettikçe yapılmakta ise de bu bölümden 200 000 liralık bir indirme yapılabileceği tah
min olunabilir. 

Teknik araştırma istasyonları ve denemeler bölümüne 90 000 lira fazlasiyle 140 000, örnek orman 
İşletmeleri kuruluş giderleri bölümüne de 100 000 noksaniyle 100 000 lira konulmuştur. Ayrıca 
43 noö boljtmde birincisi için 60 000 ikincisi için 100 000 liralık b!re» inşaat ödeneği görülmekte* 
j^r.40*7k«Mnlıesabuıuı.tetkikından birincisinden 727 ikincisinden43 753 lira sarfolunduğu 1948 
.de dördüncüsünden 6 000 lira sarfolunduğu ikincisinden birşey sarf olunmadığı görülmüştür. 

(S. Sayışı:.33) 
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Hükümetin inşaat hususunda tasarrufa karar verdiği bir sırada yeniden bina inşa edilmîyerek 

daha doğma çağında bulunan bu teşekküllerin mevcut binalardan faydalanması daha muvafık 
olacağmdan bunlara ait inşaat ödeneklerinin tamamen kaldırılması ve her birerine 50 şer bin li
ralık ödenek konulmak suretiyle birinciden 90 000 ikinciden 50 000 liranın tasarruf edilmesi uygun 
olacağı mütalâasındayım. 

Okullar, kurslar ve yurtlar bölümünden Orman Fakültesi büro genel giderleri namiyle bir madde 
açılarak 241 401 lira ödenek konulduğu görülmüştür. Bunun içerisinde 184 parasız, 59 paralı yatılı 
talebenin iaşe ve ibate masrafları ve otobüs mubayaa ve işletme masrafları 30 burslu talebe de dâhil 
olmak üzere 214 talebenin her türlü giyecek, masrafları; ilâç, tedavi ve yurdun, büro ve sair mas
rafları ile dersi olan profesör ve vazifeli asistan ve lâburanların ve bâzı memurların yiyecek kar
şılıkları da bulunduğu anlaşılmıştır. 

Orman Fakültesinde talebe işlerinde kullanılmak üzere evelce otobüsler bulunduğuna göre bu 
vasıtaların yine talebe nakliyatında kullanılarak iki otobüs mubayaası için derpiş edilen 20 000 yurt 
memurlarından başka Fakülte müntesibininin iaşesi caiz olamayacağından bunlar için derpiş edi
len 6, 300 liranın düşülerek 215 101 liranın bırakılması ve yurt memurları kadroları dolayısiyle 
yukarda arzettiğim gibi bu paranın da bu senelik istanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi Bütçesine 
nakledilmesi ve yurdun Orman Genel Müdürlüğünce değil, şehirden uzakta ve fakülte binaları içeri
sinde bulunması hasebiyle Fakültece idare edilmesi muvafık olacağını arzeylerim 

Orta Orman okullarından bu sene Bursa'dakinin ilk sınıfına talebe alınmamasından ve Bolu okulu
na da ancak 20 talebe alınacağından 75 000 lira eksik ödenek konulmuştur. 

Yapı işleri bölümü onarma işlerinden ayrılmış ve onarma işlerine 21 998 lira ödenek konulmuş
tur. • 

Geri verilecek paralar Bütçesine bu sene 45 000 liralık ek ödenek verildiği, göz önüne alınarak 
10 000 lira fazla konulmuş mahkeme harç ve giderleri birleştirilerek 30 000 liradan 54 000 liraya çı
karılmıştır. 

Yazı,f yayın ve propaganda işlerinden 4 000 liralık bir indirme yapıldığı görülmüş Amerika'ya bir 
ay evvel staja gönderilen 5 memur için geçen seneki gibi 30 000 lira konulmuştur. Geçen yılki öde
nekten ancak bir kısmı sarf edilmiştir. 

Geçen yıl borçlarına 17 400 lira aktarma yapıldığı anlaşılmış ve hükme bağlı borçların kifayet et-
miyeceği düşünülerek 15 000 lira fazla ödenek konulmuştur. 

Ziraat Bankasından birkaç sene evvel akdedilen bir milyon liralık istikraz karşılığı olarak 272 903 
lira konulmuştur. Bu borçtan daha takriben 424 000 lirayı aşan bir bakiye kalacaktır. Muhtelif bö
lümlerden tasarrufunu mümkün saydığı 576 100 liradan bu hesabın kapatılarak artan 150 000 küsur 
liranın da Devlet Orman işletmeleri sermayesi için ayrılan 100 000 liraya eklenmesi muvafık olur. 

Yardımlar adı ile açılan bölüme 4 000 lira konulmuştur. 

Yapı ve esaslı onarma işleri onarma için konulan 610 000 liradan 220 000 lirası Genel Müdürlük 
binasının inşaatının ikmali ve sıhhi tesislerine, 40 000 lirası esaslı onarmalara, 100 000 lirası Ha
tay ve Lüleburgaz fidanlık binalarının inşaasma, 90 000 lirası fidanlıklarda yapılacak kulübe
lere sarfedilecektir. Teknik araştırma ve örnek Orman işletmeleri inşaatına sarfedileeek 160 000 

liranın ise tasarruf edilebileceğini yukarda arzettiğimden Komisyonca tasvip Duyurulduğu tak
dirde bu bölümün 450 000 lira olarak düzeltilmesi lâzımgelecektir. 

Sınırlama ve amanejman işlerinde çalışanlar senenin 7 - 8 ayını arazi üzerinde geçirmekte 
olduklarından bunlara ait «Ks> formülündeki (Kamp levazımı) tadiliyle, şimdiye kadar porte-
tif karyola, portetif sandalya, hurç ve mutfak edevatı alınabilmekte idi. Son zamanlarda bu mai-
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zemenin: bu tâbire dâhil olmadığı mülahazasıyla vize edilmediği öğrenildiğinden bu bölümlerin 
«R-» formülüne bunları da kapsayacak birer cümle ilâve edilmesi lâzımdır. 

24 neii böümün ll 'nei maddesine ait «R» formülüne de (Teknik araştırma istasyonlarının ku
ruluş ve teşkilât puanları giderleri) cümlesinin ilâvesi icabetmektedir. 

Gelir Bütçesi 

Orman Genel Müdürlüğünün 1949 yılı için Devlet Orman İşletmelerinden aîacağı tarife bedelle
rinde geçen yıla nazaran 47 579 lira bir noksanlık, İşletmelerin Genel giderlerinden Genel Müdürlük 
payında 90 016 lira bir fazlalık vardır. Tarife bedelinden J «547 956 lirası, genel giderler payın
dan da 1 067 504 lirası eski yıllardan devredilen bakiyelere aittir. 

Müteakip bölümlerden 1949 yılında daha az gelir umulduğundan miktarlar tenzilâtlı olarak 
konulmuş, evvelce tarife bedelleri meyanında tşletmeleree ödenen müsadereli emval satışlarının 
bundan sonra ayrı gösterilmesini sağlamak için 5 000 liralık Orman Fakültesi öğrenci yurdunda 
para ile kalacak 59 öğrencinin ödeyeceği paralar için de 32 450 liralık birer bölüm açılmıştır. U-
mum Müdürlüğün gelir bütçesi 13 950 013 lira olarak masraf bütçesi ile denktir. 

Oranın Genel Müdürlüğü gelir bütçesinin hemen tamamı, Orman İşletmelerinden alman tarife 
bedelleri lie Orman Genel Müdürlüğü kadrolarında bulunan orman mühendisleri ve sair memur ve 
hizmetlilerin İşletmelerde çalıştırılmasına karşüık olan verilen paylar teşkil etmektedir. Gerek mer
kezde gerek illerde biri malî sistem üzerine diğeri ticari sistem üzerine çalışan iki muhasebe teşkilâtı 
bulunmaktadır. Hem Genel Müdürlük bütçesinden hem de İşletme bütçelerinden âmme hizmetleri 
ifa edilmektedir. Her iki bütçeye de inikas etmiyen bu âmme hizmetleri (bu işlerde kullanılan me
murların maaş ve sair özlük haklarına isabet eden miktarlar hesaba katılmadan) senede ortalama 
27 629 958 liraya yükselmektedir. İşletmelerin senelik iş hacımları 70 000 000 ve fabrikaların ki 
12 500 000 lira raddesindedir. Umum Müdür hepi katma bütçe hem İşletmeler işlerini yürütmekle 
görevlidir. Bu bakımdan geçen seneki raporda da arz ve izah edildiği üzere iki muhasebenin birleş
tirilerek işlerin bir tek bütçe ile yürütülmesi hem tasarruf sağlıyacak, hem de her zaman için işlerin 
umumi seyrini daha esaslı ve daha kolay bir surette tetkik ve mütalâaya imkân verecektir. 

Bütün dünyaca ormanların önce varlığı ve korunması ondan sonra kâr getirmesinin düşünülmesi 
esas kabul edilmiş olduğundan bâzı Orman İşletmelerimin ticari ve iktisadi işletmeler halinde gö
rülerek Devlet ormanları camiasından ayrı mütalâa edilmesine imkân yoktur. Böyle bir hal o or
manlarda kârlılık »prensiplinin öne alınması dem *k olur ki, bu da ormanlanmız için yeni bir tahrip 
vesilesi olabilir. 

Bunun için bütün orman işlerini birbirinden ayrılmaz bir bütün halinde görmek zaruridir. Bu 
zarurette, bulunacak yeni ve özel bir şekille tek bütçe işinin biran evvel tatbikat sahasına konul
masını lüzumlu kılmaktadır. 

Saygılarımla arzeylerim. 

Bıırsa Milletvekili 
Fahri Bük 

i S. Sayısı : 23 ) 
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Bütçe Komisyonu raporu 

T.B.M.M. 
Bütçe Komisyonu 10.1,1949 

Esas No. 1/390 
Karar No, 61 

Yüksek Başkanlığa 

Orman Genel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçesi 
hakkında Başbakanlığın 30 . IX. 1948 tarihli ve 
6/3346 sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise sunu
lan kanun tasarısı Komisyonumuza havale Duyu
rulmakla Tanm Bakanı Cavid Oral ve bu idare 
Genel Müdürü ile Maliye Bakanlığı temsilcisi 
hazır oldukları halde incelenip görüşüldü. 

Genel Müdürlük Bütçesini Komisyon adına 
inceliyen raportörün raporu okunmuş ve rapor
törce verilen izahlarla sorulan suallere Hüküme
tin yaptığı açıklamalar dinlenmiş ve bütçenin 
incelenmesine başlanmıştır. 

Gelir Bütçesi : 
Genel Müdürlüğün Gelir Bütçesi geçen yıla 

nazaran (202 555) liralık bir azalışla (13 950 013) 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

Bu azalış daha ziyade eldeki sözleşmelerle ya
pılacak tahsilat, çeşitli gelir, eski yıllar satışın
dan yapılacak tahsilat gibi eski Orman muame
lâtına mütaallik işler gelirlerinde olup bunların 
da yıldan yıla tasfiye edilmesinden doğmaktadır. 

Gelir Bütçesinin ikinci bölümü olan Devlet 
Orman işletmeleri genel giderlerinden Genel 
Müdürlük payı olarak tahsil edilen para üze
rinde durulmuştur. Alman izahlara göre bu 
para Genel Müdürlük kadrosunda bulunan Or
man mühendisleri ve sair memur ve hizmetlilerin 
işletmelerde çalıştırılmasına karşılık olarak veri
len paylardan terekküp ettiği anlaşılmaktadır. 
idarenin biri işletmecilik ve diğeri âmme hizmeti 
olmak üzere iki çeşit görevi olduğu ve bu sebeple 
biri işletme muhasebesine ve diğeri de malî mu
hasebeye göre iki nevi hesap tutmak zarureti hâ
sıl olduğu ve bu sebeple işletme gelirinden 
böyle bir pay ayırmak icabettiği anlaşılmış ve 
Komisyonumuz idarenin muhasebe sisteminde 
vahdet temmi için bir esas bulunmasını kayde 
değer görerek Gelir Bütçesi Komisyonumuzca ay
niyle kabul edilmiştir. 

Gider Bütçesi : 
Gider Bütçesi de bu yıl (202 555) liralık bir 

noksanlıkla (13 950 013) »lira olarak tesbit 
edilmiş bulunmaktadır. Bu noksanlığın bölüm
ler itibariyle tevziî ve sebepleri raportörce açık
lanmış bulunduğundan burada tekrar edilmemiş
tir. Yine raportörün tetkiklerine göre bütçe
nin bâzı tertiplerindeki ödeneklerin kifayetsiz
liği anlaşılmış ve bunların tasarrufu mümkün 
tertiplerden aktarılarak tamamlanması ve hiz
metliler kadrosunda bulunan bir dişçinin kaldı
rılması teklifi Komisyonumuzca kabul edilerek 
gerekli ameliye yapılmıştır. 

Bu suretle Gider Bütçesi de yekûna tesir et-
miyen bu değişikliklerle ayniyle kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısı : 
Tasarının 1 - 8 nci maddeleri ayniyle kabul 

edilmiştir. 
Dokuzuncu madde, amanejman işlerinde çalı

şanlara verilecek yevmiyelerin 1508 sayılı Ka
nun gereğince tesbitine dair hükmü ihtiva etmek
tedir. Bu madde ile belirtilen yevmiyelerin Ha- ' 
rita Genel Müdürlüğü memurlarına buna benzer 
verilen yevmiyelere göre azlığı açıklanarak bun
ların da aynı dereceye yükseltilmesi teklifi Ko
misyonumuzca kabul edilmiş ve bütçeye konan 
ödenekte bir değişiklik yapılmadan bu yevmiye
lerin Başmühendisler için 540, başmühendis yar
dımcıları için 450, mühendisler için 350, mühen
dis yardımcıları için 250 kuruş olarak tesbiti Ko
misyonumuzca da uygun görülmüş ve madde bu 
esasa göre yazılmıştır. 

Orman Fakültesindeki Talebe Yurdunun is
tanbul Üniversitesi Kanununun, görüşülmesi sıra
sında Orman Genel Müdürlüğüne bağlı olarak 
kalması Komisyonumuzca kabul edilmiş idi. Ocak 
ayma mahsus Geçici Bütçenin Kamutayda görü
şülmesi esnasında bu vurdun, Millî Eğitim Ba
kanlığınca kurulacak umumi yurt müessesesinin 
kuruluşuna kadar yine üniversiteye bağlı ola
rak kalması ve gereken ödeneğin Üniversite 
Bütçesine eklenmesi hakkındaki önerge Kamu
tayca kabul edilerek istanbul Üniversitesinin 
Ocak ayı Geçicî Bütçesinde bu yolda değişiklik 
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yapılmış bulunduğundan Orman Genel Müdürlü
ğü Bütçesinde bulunan) 1949 yılı için bu işe ait 
ödeneğin adı geçen Üniversite Bütçesine naklini 
temin edecek bir hükmün bu bütçe tasarısına ek
lenmesi gerekli görülmüş ve 10 ncu madde bu 
maksatla Komisyonumuzca tasarıya eklenmiştir. 

10 - 13 ncü maddeler 11 - 14 ncü madde ola
rak ayniyle kabul edilmiştir. 

Yukarda arzedilen şekilde yeniden hazırla
nan Orman Genel Müdürlüğünün 1949 yılı Bütçe 
tasansı ve ekleri Kamutayın onayına arzedilmek 
üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Sözcü 
Mardin Ankara Amasya 

R. Erten M. Eriş A. K. Yiğitoğlu 

Ankara Ankara Aydın 
.V. C. Akkerman C. Gölet Ol. R. Alpmaun 

Bursa Çoruh Edirne 
F. Bük Dr. C. Kazancıoğlu M. N. Giindüzalp 

îsparta İstanbul Kastamonu 
K. Turan S. Bekter M. Akalın 
Kastamonu Kocaeli Konya 
T. Coşkan Dr. F. Ş. Bürge M. A. Binal 

Malatya Manisa Niğde 
M. S. Eti F. Kurdoğlu R. Gürsoy 

Samsun Seyhan 
M. A. Yar eker A.R. Yüregir 

Tokad ürfa 
R: A. Sevengü E .Tekeli 
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Orman Genel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe Kanunu tasarısı 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

MADDE 1. — Orman Genel Müdürlüğü 1949 
yılı giderleri için bağlı (A) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere 13 950 013 lira ödenek verilmiş
tir. 

MADDE 2. — Orman Genel Müdürlüğü 1949 
yılı giderlerine karşılık olan gelirler bağlı (B) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 13 950 013 
lira tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Orman Genel Müdürlüğünce 
1949 yılı içinde elde edilecek gelir çeşitlerinden 
herbirinin dayandığı hükümler bağlı (C) işaret
li cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelle yazılı ge
lirlerin tarh ve tahsiline 1949 yılında da devam 
olunur. 

MADDE 4. — Orman Genel Müdürlüğünün 
30 . VI . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 19 
ncu maddesine giren hizmetlileri bağlı (B) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

Nümaralariyle adları bağlı (E) işaretli cet
velde yazılı bölümlerden 30 . VI . 1939 tarihli 
ve 3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince 
yönetimi gerekli geçici hizmetliler 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 ve
rilir. 

Bu bölümlerden alınacak kadroların eldeki 
kadrolara ekleme olmaması gerektir. 

MADDE 5. — Orman Genel Müdürlüğü Ku
mlusu hakkındaki 4 . VI . 1937 tarihli ve 3204 
sayılı kanunla eklerine bağlı cetvellerde yazılı 
kadrolardan bağlı (L) işaretli cetvelde gösteri
lenler 1949 yılında kullanılamaz. 

MADDE 6. — 8 . I I . 1937 tarihli ve 3116 
sayılı Orman Kanununun kamulaştırmaya iliş
kin hükümlerinin yerine getirilmek ve Devlet 
Orman İşletmelerinin kuruluş ve işletmesi için 
1949 yılı içinde kapatılmak üzere (1 000 000) 
liraya kadar avans almıya ve ertesi yıl bütçe
lerine konacak ödeneklerle kapatılmak sartiyle 
en çok beş yıl süreli (2 000 000) liraya kadar 
istikraz bağıtlan yapmaya ve bankalardan he
saplar açtırmaya Tarım Bakanı yetkilidir. 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞÎ 

MADDE 1. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 'J."-- Ayniyle kabul edilmiştir, 

MADDE 3. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Ayniyle kabul edilmiştir 

MADDE 5. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — 8 . I I . 1937 tarihli 3116 ve 
4785 sayılı Orman Kanununun kamulaştırmaya 
ilişkin hükümlerini yerine getirmek ve Devlet 
Orman işletmelerinin kuruluş ve işletilmesi için 
1949 yılı içinde kapatılmak üzere (1 000 000) 
liraya kadar avans almaya ve ertesi yıl bütçele
rine konacak ödeneklerle kapatılmak sartiyle en 
çok beş yıl süreli (2 000 000) liraya kadar is
tikraz bağıtlan yapmaya ve bankalarda hesap
lar açtırmaya Tanm Bakanı yetkilidir. 
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MADDE 7. — Orman Genel Müdürlüğü Or
ta ve Bölge okulları ile Orman Fakültesi öğren
cilerinden alınacak ücretler bağlı (M) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 8. — Geçen yıl borçları bölümün
deki ödenek üstünde çıkacak borçlar, ilgili ol
dukları hizmetlere ilişkin bölümlerden bu bö
lümlere Maliye Bakanlığınca aktarılacak öde
neklerden ödenir. 

1937 -1947 yıllarına ilişkin olup 14 . VI . 1927 
tarihli ve 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Ka
nununun 93 ncü madesine göre zamanaşımına 
uğramamış ve karşılıkları yılları bütçelerinde 
bulunan borçlar 1947 yılı gider bölümleri ar
tıklarından eski yıllar borçları bölümlerine Ma
liye Bakanlığınca aktarılacak ödeneklerden öde
nir. 

MADDE 9. — 2 . VI .1929 tarihli ve 1.508 
sayılı kanun gereğince amenajman ve ağaçlan
dırma işlerinde çalışacaklara verilecek günde
lik tazminat başmühendisler için (350) başmü
hendis yardımcıları için (300) mühendis ve mü
hendis yardımcıları için (250) kuruştur. 

MADDE 10. — 8 . 2 . 1937 tarihli ve 3116 
sayılı Orman Kanununun belirttiği hüküm ve 
şartlar gereğince ormanların sınırlama işine 
1949 yılında da devam olunur. 

MADDE 11. — Gider bölümlerinden yapıla
cak harcamalara ilişkin formül bağlı (B) işaret
li cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 12 Bu Kanun 1 Ocak 1949 tari
hinde ydriİTİüğe girer. 

24— 
B. K. 

MADDE 7. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — 2 . VI. 1929 tarihli ve 1508 
sayılı Kanun gereğince amenajman ve ağaçlan
dırma işlerinde çalışacaklara verilecek günde
lik tazminat başmühendisler için (540) başmü-

| hendis yardımcıları için (450) mühendisler için 
(350) ve mühendis yardımcıları için (250) ku
ruştur. 

MADDE 10. — Bağlı (A) işaretli cetvelin 
2 nci bölümünün 2 nci maddesine konulan öde
nekten (23 400) lirası ile 27 nci bölümünün 1 
nci maddesine konulan (215 100) İka taallûku
na göre 1949 yılı Bütçe Kanunu ile istanbul 
Üniversitesinin 1949 yılı Bütçe Kanununa bağlı 
(B) işaretli cetvelde gelir ve aynı zamanda adı-
geçen kanuna bağlı (A) işaretli cetvelin ilgili 
bölümlerine Maliye Bakanlığınca ödenek kay
dedilir. 

MADDE 11. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Ayniyle kabul edilmiştir. 
MADDE 13. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

( S. *am;: .;â8V 
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MADDE 13. — Bu.Kanunu Maliye ve Tarım 
Bakanları yürütür. 
Başbakan Devlet Bakanı Devlet Bakanı 
H. Saka Başb. Yardımcısı 

Barutçu 

MADDE 14. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

Adalet Bakanı 
Fuad Sirmen 
İçişleri Bakanı 
M. H. Göle 

Maliye Bakanı 
Ş. Adalan 

Bayındırlık Bakanı 
Nihat Erim 

Sa. ve So. Y. Bakam 
Dr. K. Bayizit 

Tarım Bakanı 
Oavid Oval 

Ticaret Bakanı 
C..8. BarUs 

Millî Savunma Bakanı 
H. Çakır 

Dışişleri Bakanı V. 
T. B. Balta 

Millî Eğitim Bakanı 
T. Banguoğlu 

Ekonomi Bakanı 
C. Ekin 

Gümrük ve • Tekel Bakanı 
E. Ertşirgil 

Ulaştırma Bakanı 
Gülek 

Çalışma Bakanı 
T. B. Balta 
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1048 1949 yılı için 
yık UülUu&etçe Koıaisyo*ie4 

ödeseği faunam kabul edüe» 
*>. >I. Ödeneğin Çe§İdİ tJra Lira Lira 

Birinci kısım - Aylık, ücret, 
ödenek emekli ikramiyesi ve 

benzeri ö&Hhk kaklar 

1 - Aylıklar ve ücretler 
Aylıklar 

1 Memurlar aylığı 6 788 150 6 870 250 6 870 250 
2 Açık aylığı 60 000 50 000 50 000 
3 Emekli, dul, vetim aylık ve 

ödenekleri " * 321 000 320 000 320 000 
4 Temsil ödeneği 2 100 2 100 2 100 

1 
o 
-w 

3 
4 

Bölüm toplamı 

Ücretler 
Memurlar ücreti 
Hizmetliler' ücreti 
Geçici hizmeîiler ücreti 
Askerlik ders öğretmenleri üc
reti 

Bölüm toplamı 

7 171 250 

204 54/) 
370 740 

5 000 

855 

581 135 

7 242 350 

204 540 
339 180 

3 750 

865 

548 325 

7 242 350 

204 540 
337 380 

3 750 

855 

546 525 

Yabancı uzmanlar ve tercü
manları ücreti 0 50 000 50 000 
4805 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek emekli keseneği 365 654 346 013 346 013 
Geçici tazminat 46 000 42 500 42 500 

II - Başka haklar 
1683 sayılı Kanunun 58 nci 
maddesi gereğince verilecek 
emekli ikramiyesi 15 000 25 000 25 000 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar * 
gereğince verilecek zamlar ve 
yardımlar 
Çocuk zammı • 400 000 450 000 450 000 
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Ödeneğin çeşidi 

Yakacak zaııum 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 

Bölüm toplamı 

1948 

ödeneği 
Lira 

15 000 
60 000 
20 000 

495 000 

1949 yılı için 
) f tikünıct^n Komisyon e u 

istenen 
Lira 

14 000 
70 000 
17 500 

551 500 

kabul ediletı 
Lim 

14 "000 
90 000 
20 000 

574 000 

3656 sayılı Kanunun 5 IKI 
maddesi gereğince ödenecek 
yabancı dil para mükâfatı 0 3 000 3 000 
1437 sayüı Kanun gereğine© 
Fakülteyi bitireceklere verile
cek avans 7 100 0 0 

İkinci -kî-sîM .- Yönetim gider-
fart 

Birinci kısım toplamı 8 682 139 8 808 688 8 829 388 

I - Hizmete ilişkili olanlar 
Merkez büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirba» 
Aydınlatma 
Isıtma 
öteberi giderleri 

Bölüm toplamı 

İller büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
Aydınlatma 
Isıtma 
öteberi giderleri 

Bölüm toplamı 

Basılı kâğıt ve defterler 

10 000 
7 000 
2 900 
3 500 
5 000 

28 400 

2 500 
2 000 
2 000 
4 000 
2 500 

13 000 

25 000 

10 000 
27 000 
2 900 
3 500 
5 000 

48 400 

2 500 
2 000 
2 000 
4 000 
2 500 

13 000 

25 000 

10 000 
27 000 
2 900 
3 500 
5 000 

48 400 

2 500 
2 000 
2 000 
4 000 
2 500 

13 000 

26 000 

(S^Sayfcâ-̂ '23 •) 
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1. 

1 
2 

1 
2 
3 

4 

Ödeneğin çeşidi 

Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
Posta ve telgraf ücretleri 
Telefon ve başka haberleşme 
ücret ve giderleri 

Bölüm toplamı 

Kira karşılığı 
Taşıt giderleri 
Motorlu taşıt giderleri 
Motorsuz taşıt giderleri 
Motorlu taşıt satınalnıa karşı-
lığı 
Motorsuz taşıt satınalnıa kar
şılığı 

Bölüm toplamı 

I I - özlük olanlar I 

1948 
yılı 

ödeneği 
Lira 

270 000 

16 000 

286 000 

' 52 000 

55 000 
18 000 

100 000 

7 500 

180 500 

1949 yi 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

184 000 

16 000 

200 000 

28 500 

\ 39 000 
' 20 000 

62 000 

3 000 

124 000 

h için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

184 000 

16 000 

200 000 

28 500 

39 000 
20 000 

62 000 

3 000 

124 000 

20 000 
25 000 

130 000 

20 000 
25 000 

130 000 

20 000 
25 000 

130 000 

Yolluklar 
1 Sürekli görev yolluğu 
2 Geçici görev yolluğu 
3 Müfettişler yolluğu 
4 Yabancı memleketlere gönde

rilecekler yolluğu 1 10 000 10 000 
5 Yabancı uzmanlar ve tercü

manları yolluk ve başka gider-
leri "' 0 10 000 10 000 

Bölüm toplamı 175 001 195 000 195 000 

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 783 401 657 400 657 400 

(S/Sayışı: 33) 
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M. Ödeneğin çeşidi 

1948 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1949 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Üçüncü kısım - Daire hizmet-
leri 

1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

1 
2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

1 
2 

3 
4 

I - Esaslı olanlar 
Sınırlama 
3116 sayılı Kanunun 12 nci 
maddesi gereğince yapılacak 
ödemeler 
Kırtasiye 
Demirbaş 
Aydınlatma 
Isıtma 
öteberi giderleri 
Kira karşılığı 
Taşıt giderleri 
Başka giderler 

Bölüm toplamı 

Amanejman 
Geçici görev yolluğu 
1508 sayılı Kanun gereğince 
verilecek tazminat 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
Aydınlatma 
Isıtma 
öteberi giderleri 
Basılı kâğıt plân ve defterler 
Kira karşılığı 
Taşıt giderleri 
Başka giderler 

Bölüm toplamı 

Ağaçlandırma ve fidanlıklar 
Geçici görev yolluğu 
1508 sayılı Kanun gereğince 
verilecek tazminat 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 

(S.: Say*».: 

245 000 

. 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

245 000 

250 000 
• o 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

250 000 

800 000 
0 

0 
0 
0 

.23;) 

0 

80 000 
2 500 

750 
2 000 
2 500 
4 250 
8-000 

120 000 
65 000 

285 000 

0 
15-0ÖÖ-

30 000 
5 000 

500 
1 000 
1 000 
1 000: 
4 000 

500 
70 000 

140 119 

268 119 

0 
20 000 

15 000 
5 000 

50 000 

0 

80 000 
2 500 

750 
2 000 
2 500 
4 250 
8 000 

120 000 
65 000 

285 000 

0 
15 000 

30 000 
5 000 

500 
1 000 
1 000 
1 000 
4 000 

500 
70 000 

140 119 

268 119 

0 
20 000 

15 000 
5 000 

50 000 
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M. ödeneğin çeşidi 

5 Aydınlatma 
6 Isıtma 
7 öteberi giderleri 
8 Basılı kâğıt ve defterler 
9 Telefon kurma ve konuşma 

10 Taşıt giderleri 
11 Kira karşılığı 
12 Başka giderler 

Bölüm toplamı 

Hastalıklarla ve böceklerle sa
vaş 

1 Mücadele alet ve cihazları 
2 Haç ... 
3 îşci gündelikleri 

Bölüm toplamı 

Yangınlarla savaş 
1 3116 sayıh Kanunun 90, 91 ve 

92 nci maddeleri gereğince ya
pılacak ödemeler 

2 Söndürme alet ve cihazları 

Bölüm toplamı 

3116 ve 4785 sayılı Kanunlar 
gereğince yapılan kamulaştır
ma karşılığı 
Teknik araştırma istasyonları 
ve denemeler 

1 Geçici görev yolluğu 
2 Kırtasiye 
3 Döşeme ve demirbaş 
4 Aydınlatma 
5 Isıtma 
6 öteberi giderleri 
7 Basılı kâğıt ve defterler 
8 Telefon kurma ve konuşma 
9 Kira karşılığı 

1948 
yüi 

ödeneği 
Lira 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

800 000 

40 000 
0 
0 
0 

40 000 

80 000 

0 
0 

80 000 

soo ooo 
50 000 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

1949 yılı için 
Hükümet*^1 

istenen 
fini 

8 000 
8 000 
2 000 
5 000 

10 000 
1 
1 

685 000 

808 002 

0 
5 000 

10 000 
35 000 

50 000 

0 

76 350 
3 650 

80 000 
CS—»«ı «•«"•'• 5£Jmııu.JJC<ln' 

800 000 

0 
10 000 
1 000 

10 000 
2 000 
1 000 

. 1 000 
2 000 
2 000 

• • • • î - • 

Komisyonca 
kabul edilen* 

lira 

8 000 
8 000 
2 000 
5 000 

10.000 
1 
1 

685 000 

808 002 

0 
5 000 

10 000 
35 000 

50 000 

0 

76 350 
3 650 

80 000 
*** - 1 1 ftl 1 1 . • - . . r 

600 000 

0 
10 000 
1 000 

10 000 
2 000 
1 000 
1 000 
2 000 
2 000 

î 

(^Bşl^m^tâ) 
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M. 

10 
11 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

Ödeneğin çeşidi 

Taşıt giderleri 
Başka giderler 

Bölüm toplamı 

örnek ormaü işletmeleri kuru 
luş giderleri 
Geçici görev yolluğu 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
Aydınlatma 
Isıtma 
öteberi giderleri 
Basılı kâğıt ve defterler 
Telefon kurma ve konuşma 
Kira karşılığı 
Taşıt giderleri 
Başka giderler 

Bölüm toplamı 

1948 
yıh 

ödeneği 
Ura 

0 
0 

50 000 

200 000 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

200 000 

1949 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Uvı» 

2 500 
108 499 

140 000 

0 
10 000 
1 000 

10 000 
1 500 

500 
250 

1 000 
1 000 

1 
2 000 

72 749 

100 000 
. .t-:-..1,. ' - g~r> 

Komisyonca 
kabul edilen 

Ura 

2 500 
18 499 

50 000 

0 
10 000 
1 000 

10 000 
1 500 

500 
250 

1 000 
1 000 

l 
2 000 

32 749 

50 000 

Harita ve kadastro işleri 
Okullar, kurslar ve yurtlar ge 
nel giderleri 
Orman Fakültesi yurdu genel 

5 000 2 500 2 500 

giderleri 
Orta Orman okulları 
Kurslar 

Bölüm toplamı 

Yapı ve onarma İşleri 
Onarma işleri 
Genel Muhasebe Kanununun 
48 nci maddesini ilgilendiren 
giderler 
Geri verilecek paralar 
Mahkeme harçları 

0 
280 000 

1 

280 000 

900 000 
0 

40 000 
15 000 

241 401 
205 000 

1 

446 401 

0 
21 998 

50 000 
54 000 

215 101 
205 000 

1 

420 102 

0 
21 998 

50 000 
54 000 

Bölüm toplamı 55 000 104 000 104 000 



32 

M. Ödeneğin çeşidi 

1948 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1949 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Mahkeme giderleri 

II - Geçici olanlar 
Devlet Orman İşletmeleri dö 
ner sermayesi 
Hazineye verilecek para 
Pasif korunma 
Yabancı uzmanlar ve tercü 
manâlr 

0 Ücret 
0 Yolluklar ve başka giderleri 

Bölüm toplamı 

Yazı, yayın, ve propaganda 
işleri 

1 Yayın işleri 
2 Satmâlma ve abone karşılığı 

15 000 

62 000 
18 000 
80 000 

30 000 
0 o 

Bölüm toplamı 30 000 

4489 sayılı Kanun gereğince 
yabancı memleketlere gönde- RT-
rileceklerin yolluk ve ödenek- *J 
leri 

* * • ? : : -

30 000 

0 

100 000 0 
260 000 250 000 

1 1 

0 

0 
18 000 
8 000 

26 000 

30 000 

0 

0 
250 000 

1 

o 

o 
18 000 
8 000 

26 000 

40 000 

1 
2 

Veznedarlık işleri giderleri 
Para taşıma giderleri 
Banka veznedarlık ücreti 

Bölüm toplamı 

Kurumlara katılma payı 
Düşünülmiyen giderler 

Üçüncü kısım toplamı 

13 450 
8 050 

21 500 

'• ı 

ı 
4 231 504 

: mrtr •>ı r. itt,v-, ;' v 

13 450 
8 050 

21 500 

'""'::"i' fi/.: 
0 

3 433 522 

13 450 
8 050 

21 500 

0 
0 

3 077 222 

( S, Sayısı: 23 ) 
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ödeneğin çeşidi 

1948 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1949 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Dördüncü kısım ~ Borçlar 

Geçen yıl borçlan 15 000 15 000 15 000 
Eski yıllar borçlan 
1944 - 1947 yıllan borçlan 13 100 13 100 13 100 
1937 - 1943 yıllan borçlan 2 500 2 500 2 500 

Bölüm toplamı 15 600 15 600 15 600 

Hükme bağlı borçlar 10 000 25 000 25 000 
1715. sayılı Kanunun 8 nci 
maddesi gereğince kâğıt para 
amortismanı 140 124 0 0 
1946 yılı Bütçe Kanununun 7 
nci maddesi gereğince Ziraat 
Bankasından ödünç alman pa
ranın faiz ve diğer giderleri 274 800 272 903 682 903 

Dördüncü kısım toplamı 455 524 328 503 738 50i 

Be§iıiçi Ipısım - Yardımlar 

Ormancılık işlerinde faydalı 
hizmetleri görülen kurumlara 
yardım 0 4 000 4 000 

Beşinci kısım toplamı 0 4 000 4 000 
I, ffıl . ı „ ı " ' ı l , I X 

Altıncı kmm - Sermaye, kredi 
ve tesisler - , '-

Devlet Orman İşletmeleri dö 
ner sermayesi 0 100 000 194 100 
1437 sayılı Kanun gereğince 
Fakülteyi bitireceklere verile
cek avans 0 7 900 7 900 

'•('S. SayıSİ: 23) 
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Ödeneğin çeşidi 

1948 
yûı 

ödeneği 

1949 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
lira Ura 

Yapı ve esaslı onarma işleri 

Altıncı kısım toplamı 

KISIMLAR TOPLAMI 

0 

0 

610 000 

717 900 

441 500 

643 500 

Birinci kısım toplamı 
İkimi kısmı topktfnı 
Üçüncü- kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
Beşinci kısım toplamı 
Altıncı kısım toplamı 

GENEL TOPLAM 

8 682 139 
783 401 

4 231 504 
455 524 

0 
0 

14 152568 

8 868 688 
657 400 

3 433 522 
328 563 

4 000 
717 900 

13 35© 013 

8 829 388 
657 400 

3 077 222 
738 503 

4 000 
643 500 

13 950 013 

B CETVELİ 

Gelirin çeşidi 

Devlet orman işletmelerinden 
alınacak tarife bedeli 
Devlet Orman İşletmeleri ge
nel giderlerinden Genel Mü 
dürlük payı 
Devlet ormanlarından eldeki 
sözleşmelerle yapılacak tahsi
lat 
Çeşitli gelirler 
Eski yıllar satışından yapıla
cak tahsilat 

1948. 
yâ**: 

tahminleri 
lira 

30 740 
123 482 

133 685 

1940 yılı için 
üikfaftetfe Komisyonca 

tahmin edilen tahmin edilen 
Iâ?a lira 

8 247 673 8"200 094 8 200 094 

5 571988 5 602 004 5 662 004 

5 000 
12 665 

5 000 

5O00 
12 665 

5 000 



- 3S--

B. M. Gelirin çeşidi 

6 Orta orman okulları 
7 işletmeler adına Ticaret Oku 

lunda okuyan 19 öğrencinin 
Orta Orman Okulundaki iaşe. 
ibate ve diğer giderleri karşı
lığı olup işletmelerden almaca]: 
para 

8 Müsadereli emval satışları 
9 Orman Fakültesi Öğrenci Yuf 

duna paralı olarak alınacakla-
kırdan yapılacak tahsilat 

1948 
tahminleri 

Tvirıı 

10 000 

35 000 
0 

1949 yıîı için 
Hükümetçe Komisyoööü 

tahmin edilen tahmin edilen 
Lira Tjıra 

5 000 

22 800 
5 000 

32 450 

5 000 

22 800 
5 000 

32 450 

QWmh TOPMM 14 152 568 13 950 013 13 950 013 

Daktilo 

Görevin çeşidi 

Motorsikletçi 
Takipçi 
Baş odacı 
Kalöliferei 
Odacj 

MERKEZ 

D OHTTOLt 

Sayı Ücret 

16 
Gece bekçisi 

175 
150 
135 
130 
115 
200 
200 
200 
135 
150 
115 
125 
uo 
100 
90 
75 
70 

100 

Görevin çeşidi 

Daktilo 
Odacı 

Makinist 

tLLEU 

FİDANLIKLAR 

Baş fidantı 
Şoför 
Baş fidancı 

Fidancı 
' Ambar memuru 
Daktilo 
Arabacı 
Bekçi 
Odacı 

&ayı Ücret 

27 
20 

~So 

20 
16 
14 

125 
70 
Cü 

400 
350 

2 200 
5 150 

10 175 
6 175 

150 
180 
115 
İlâ 
115 
90 
90 

S. "Sayı'a VU3) 



Görevin çeşidi 
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Sayı Ücret I Görevin çeşidi 

•"••••••' Orta Orman okuttun 

Askerlik ders öğretmenleri ücreti 
(10 aylık; 
Doktor. 
Aşçı 

2< 
o 

36 
100 
110 

Bahçıvan 
Gece bekçisi 
Odacı 

» 
s > •••• 

0 CETVELİ 

Yergilerini resimlerin ve başka 
gelirlerin dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 
Kanun. 

8 . 2 ,1937 
13., 6 .1938 

özet 

3116 
3444 

Orman kanunu 
Orman kanununa ek kanun 

B. ... M. Giderin 

E CETVELİ 

3 Geçici hizmetliler 
Yabancı uzmanlar ve tercümanları ücreti 

M CETVEÜt 

Okulun adı 

Orman fakültesi 
Bursa orta orman okulu 
Bolu orta, orman okulu 

Yıllığı 

550 
375 
345 

(S. Haym : f$) 
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D. Görevin çeşidi 

MERKEZ 

9 Şube müdür muavini 

İLLEU 
7 Orman başmühendisi 
7 S. 1. Orman başmühendis, yar

dımcısı 
6 S. 1. Kıdemli orman mühendis 

yardımcısı 
7 S. 2. Kıdemli orman mühendis 

yardımcısı 
8 S. 2. Orman t?a§mühendis yar

dımcısı 
10 S. 2. Orman mühendisi 
11 S. 3. <s> » 
13 Orman kondoktoru 
13 S. 2. Orman başkâtibi 
14 S. 3. Orman kâtibi 
14 S. 3. » mesaha memuru 

Sayı Aylık 

10 40 

60 

60 

70 

60 

2 
90 
45 
33 
8 
50 
393 

50 
35 
30 
20 
20 
15 
15 

D. Görevin çeşidi 

7 Orman komiseri 
7 &> Fen memuru 

10 ı» » » 
11 » Mühendisi 
12 » Mühendis yardımcısı 
12 <> Fen memuru 
9 Sorumlu sayman 

10 » •» 
14 Orman kâtibi 
14 » Mesaha memuru 
7 Fidanlık müdürü 

13 Muhasip veya mutemet 
9 Avukat 

10 » 
11 »' 
12 i 

Sayı Ücret 

1 
1 
i> 

4b 

10 
10 
1 
3 
8 
1 

3ü 
1 
1 
i"» 

6 
12 
12 

170 
170 
100 
S5 
75 
75 

120 
100 
50 
50 

170 
60 

120 
100 
85 
73 

R CETVELÎ 

B. : 14-M. 1 :—Motorlu taşıt giderleri 
M. : 2 — Motorsuz taşıt giderleri 

Motorlu taşıtların işletme, onarma, ve garaj giderleriyle motorsuz taşıtların donatım onarma 
ve hayvan yem ve sair bütün giderleri. 

M. : 3 — Motorlu taşıt satınalma karşılığı 
1949 yılında satm alınacak motorlu vasıtalar 

Adedi Cinsi Kullanılacağı yer 

1 Traktör Orman bölge fidanlıkları iein 
2 Kamyon » » » » 
4 Kamyonet » * * V .. 

B. 16 — Giyecekler 
Merkezdeki hizmetlilerin elbise, ayakkabı, paltolan ve memurların i* gömlekleri ve şoförlerin 

muşamba ve cisme ihtiyaçları. 

(S. Sayısı.v23)-



- 38 — 
B. : İS—Sınırlama 

M. : 8 — Taşıt giderleri 
Tahdit komisyonları reis, âza ve kâtipleriyle bilirkişilerin hayvan kiralan ve kamp değiştirme 

giderleri buradan verilir. 

M. : 9 — Başka giderler 
İşçi gündelikleri, çadır ve diğer kamp levazımatı portatif karyola, portatif sandalya, hurç gibi 

kamp levazımatı ve mutfak edevatı, teknik aletlerin onarma bedelleri bu maddeden ödenir. 

/' t ' • B. : 19 •— Amenajman 
M. : 10 — Taşıt giderleri 

Amenajman mühendis ve mühendis yardımcılarının hayvan kiraları ve kamp değiştirme giderleri 
mi maddeden verilir. 

M. : 11 — Başka giderler 
İşçi gündelikleri, çadır ve portatif karyola, portatif sandalya hurç gibi diğer kamp ve mutfak 

edevatı levazımatı boya teknik teçhizat bedelleribu maddeden ödenir. 

B. : 20 — Ağaçlandırma ve fidanlıklar 
M. : 4 — Döşeme ve demirbaş 

MotörM tulumba, pulluk ve yedekleri püskürtme aletleri, kazma; kürek, tırpan her nevi ma
kaslar bu hizmetle ilgili diğer bütün demirbaş bedelleri buradan verilir. 

M, : 12 —- Başka giderler 
İşçi gündelikleri, fidanlık kurma, sürüm ve fidanlık arazisi hazırlama giderleriyle her nevi tek

nik teçhizat, elektrik tesis ve kullanma, su tesis ve kullanma; motorlu tulumbalann işletme gider
leri, ilâç parası doktpr ve veteriner vizite ücretleri fidanlık arazisi kamulaştırma ve tazminat kar-
şılıklan vergi, resim, pul, harç ve her nevi tekâlif ile tebligat ücretleri bu maddeden verilir. 

B. . 23 — Kamulaştırma karşılığı 
Özel kanununa göre kamulaştmlması gereken orman, arazi ile bunların içindeki her çeşit ya

pı ve tesislerin kamulaştmlması karşılıktan ve bu maksatla yapılaemk her çeşit harcamalar. 

B. : 24 — Teknik araştırma istasyonlan ve denemeler 
M. : 11 — Başka giderler 

B. : 25 — örnek orman işletmeleri kuruluş ve giderleri 
M. : 11 — Başka giderler 

İşçi gündelikleri, bunların her çeşit iyileştirme giderleri ve bunlara verilecek tazminat karşılık
ları kesme, taşıma, temizleme, toplama ve işletme giderleri; her nevi teknik teçhizat, lâboratuvar 
alât ve malzemesi, elektrik tesis ve kullanma su tesis kullanma, motorlu ve motorsuz lâboratuvar 
malzemesi, küçük onarma işleri giderleri doktor; veteriner, taşıt ve vizite ücretleri, ilâç bedelleri, 
orman, arazi satmalma ve kamulaştırma ve her nevi tazminat karşılıkları, teknik araştırma istas
yonlarının kuruluş ve teşkilâtına ait proje giderleri vergi, resim, pul, harç, mukavele ve noter 
masrafları buradan ödenir. 

(Bağaya* ^-23) 



B. : 26 — Harita ve kadastro işleri 
Satın alınacak haritaların bedelleri ve harita için ihtiyar olunacak diğer «isterler bu bgiamden 

odeair. 

B. : 27 M. : 1 — Orman fakültesi yurdu genel giderleri 
Yiyecek, içecek, öğretime ara verme aylarında yemek ücreti, yakacak aydınlatma temizlik, der

man, makina yağı, lâstik onarma, ve benzin giderleri, hasta öğrencinin iyileştirme karşılığı ile sa
tın alma giderleri yönetim giderleri basılı kâğıt ve defterler, lâboratuvar işlik ve tesis giderleri 
parasız yatılı öğrencinin kitap, defter ve sair öğretim levazımı odacıların elbisesi giyim eşyşsı gi
derleri giyim eşyası ve diktirme bedelleri, hamam, traş, parasız yatılı öğrencinin harçlığı, P.T.T. 
giderleri ve telefon kurma, konuşma karşılığı, ilân ücretleri, döşeme demirbaş ve öğretim âletleri 
giderleri, elektrik havagazı ve su tesisleri giderleri, gündüzlü olarak alınacak öğrencilerin yiye
cek, giyecek ve sair giderlerine karşılık olarak ayda 90 lirayı geçmemek üzere verilecek burslar, 
kamp giderleri, kira bedeli ve buna ait giderler. 

M. : 2 — Orta orman okulları 
İaşe ve ibate masrafı, okullar ve müştemilâtının idare giderleri, okul kitap ve risaleleri asa

rı müfide satın alınması ve bunların levazım ve masarifi tab'iye ve teclidiyesi telif ve tercüme 
ücretleri veya hakkı telif mubayaası, tatbikat genel masrafları 500 liraya kadar alât edevat ve 
lavazımı fenniye ve kimyeviye alelûmum cezayi tıbbiye, kütüphane, idman ve müze ve lâboratu-
varları için levazım ve ders levazımı mubayaası ve bilcümle yedek parçaları ve alelûmum masa 
rifi nakliye bendiye, ambalaj ve vesait ve alâtm tamir masrafları, okullara tahsis edilecek vesaiti 
nakliyenin tamir ve işletme ve idare gibi masarifi ve her türlü tecrübeler masarifi, doktor ve dişçi 
vizite ücretleri ve her türlü tedavi giderleri öğrencilerin iç çamaşırları, melbusat, şapka' ve ayakkabı 
giderleri, yoksul talebeye muavenet, hamam ve tıraş ücretleri, iki okul arasında nakledilen talebe
nin yol masrafları, öğretmen ve öğrencilerin memleket dâhilinde müştereken yapacakları ilmî ve 
fennî tatbikat; tetebbuat ve seyahatleri masrafları tasfiyesi ieabeden her türlü kira rüsum ve ver* 
giler ve her nevi sigorta bedelleri ve masrafları okullar ve müştemilâtının tamirlerinde çalıştırı
lacak amele ve ustaların yevmiyeleri ve bu tamirde» kullanılması zaruri malzeme ve gereçlerinin 
mubayaası ve bununla ilgili pılân mühendis ve keşif ücreti mükâfat tevzii merasimi masrafları, 
imtihanlarda davet edilecek mümeyyizlerin müfettişlerin memur ve muallimlerin yemek masrafları 
posta ve telgraf masrafları telefon kurma ve görüşme giderleri, mubayaa ve okul hizmetlerine 
ait gazete ilânları, yakacak, ışık, su, kırtasiye, demirbaş ve müteferrika giderleri ve bunlarla il
gili masrafları, kamp masrafları. 

B. : 28 M. : 2 — Yapı ve onarma idleri 
Arsa ve binaların satmalına, kamulaştırma, .yapı ve kuruluş ile mevcutlarının onarma ve bü

yütülmesi ve yapısı le esaslı onarma genel giderleri. Fidanlık ve ağaçlandırma alanlarında yapıla
cak her nevi iş evleri su tesisleri köprü kuruluş ve onrma giderleri ve diğer tesis giderleri tek
nik araştırma istasyonlarının ve örnek orman işletmelerinin deneme evleri, atelye fabrika kurut
ma fırınları lâboratuvar ve sair tesis giderleri ve arsa ve binaların tapuca kütüğe geçirildiği ta 
rihten itibaren tahakkuk etmiş ve edecek vergisi ve yapıya ait proje pılân giderleri ve bunlar 
için açılacak yarışma değer ve giderleri bu bölümden verilir. 

B. : 29 - M. : 2 — Mahkeme harçları 
Mahkemelere ve icra dairelerine ödenecek harç, resim vergi, her türlü giderler hakem ve ilân 

ücretleri. Açılan dâvaların ve icra kovuşturmalarının gerektirdiği her türlü giderler ile üzerine 
sonuçlanan dâvalarda ilâm ve diğer tarafa ödemek ödevi yüklenen mahkeme giderleri. 

( S. Sayım •. 23 ) 
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& : 32-ML : 1 — Yayın işleri 

iktisadi ve meslekî mecmualar ve kitap, gazete, harta satınalma telif ve temime ücretleri 
basın ve yayın yenileme karşılığı giderleri. Film makine satınalma hazırlama ve kira karşılıkları 
haber alma ve propaganda giderleri bu bölümden verilir* 

B. : 35 — Geçen yıl borçları 
B. : 36 — Eski yıllar borçları 

Teşkilâtı kaldırılmış olan Orman Koruma Genel 1 Komutanlığının geçen ve eski yıllar borçlan da 
bu bolümden verilir. 

» • « 

(S, Sayısı c 23) 
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1949 Yılı 

Tekel G. M. Bütçesi 



Tekel Genel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
Komisyonu raporu (1/392) 

T. C. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 30. IX. VJ-İ& 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 71-1156, 6/3313 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Katma bütçe ile idare edilen Tekel Genel Müdürlüğünün Balkanlar Kurulunca Ü0 . I X . 1948 
tarihinde Yüksek Meclise sunulmnası 'kararlaştırılan 1949 yılı Bütçe Kanunu tasarısının gerekçe 
ve ilişikleriyle birlikte sunulduğunu saygılarnnla arzederim. 

Başbakan yerine 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 

F\ A. Barutçu 

1949 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı Gerekçesi 

Madde 1 : 1949 Yılı gider bütçesiyle teklif'olunan 38 440 910 liralık ödeneğin gerekçesi ekıi 
(1) sayılı cetvelde bölüm ve madde itibariyle anlatılmıştır. 

Madde 2 : 1949 yılı için tahmin olunan (202 190 157) lira gelire ait izahat ilişik (2) sayılı cet
velde gösterilmiş, idarenin gelir ve giderleri hakkında .ayrıca tafsilât verilmiştir. 

Madde 3 : Tekel Genel Müdürlüğünce tahsil edilecek resimlerden her birinin dayandığı hüküm
lere ait (C) cetveli bu maddeye eklenmiştir. 

Madde 4 : Tekel O en el Müdürlüğünün 30.YI.1939 tarihli ve 3656 sayılı kanunun 19 neu madde
sine dâhil hizmetlileri kadroları bu maddeye eklenmiş ve mezkûr kanunun 9 neu maddesi gereğince 
geçici hizmetlerde kullanılacak memur ve hizmetlilerin ödenekleri alâkalı tertiplere konulmuştur. 

Madde 5 : Tekel Genel Müdürlüğünce gelecek yıllara, geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren 
kanunlara ait' (G) cetveli bu maddeye eklenmiştir. 

Madde 6 : 1948 yılı bütçesinin düyun hakkındaki hükümleri 1949 yılında tatbiki gereken yıllara 
ait hükümleri ihtiva etmek suretiyle yazılmıştır. 

Madde 7 : Tekel Genel Müdürlüğü hesabına yurt içinde ve dışında Üniversite, Yüksek Ziraat 
Enstitüsü ve Yüksek Mekteplerin muhtelif şubelerinde tahsil ettirilecek öğrencilerin giyim, yatım, 
yiyim ve sair giderleri olarak tahakkuk edecek miktarların ilgili dairelerin bütçe kanunlarına bağ
lı (B) işaretli cetvellerine gelir ve ayni kanunlara bağlı (A) işaretli cetvellerin ilgili bölümlerine 
Maliye Bakanlığınca ödenek kaydedilir. 

Madde 8 : 1948 yılı bütçesinin (7) nci maddesinde yazılı olup hükümlerinin 1949 yılında da 
tatbiki gereken adı geçen madde ona göre yazılmıştır. 

Madde 9 : Gider bölümlerinden yapılacak sarfiyata ait formülü gösterir (R) cetveli bu madde
ye eklenmiştir. 

( S. Sayîii • 35 ) 
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Gider bütçe gerekçesi 

BlRlNCl KISIM 

Aylık, ücret, ödenek ve benzeri özlük haklar 

1, Ücretler 

Ücretler : 

Memurlar ücreti : 
Memurlar ücreti geçen yılın aynıdır. Çeçen yıllarda yapılan üst derece yükselme zammı 
tasarruf edilecek kadro maaşlariyle karşılanacaktır. 

Hizmetliler ücreti : 
Hizmetliler ücreti kadro tutarından esas itibariyle fy 10,75 tasarruf edilmiştir. Fakat, Te
kel maddeleri kaçakçılığının meni ve takibi ile görevlendirilen atlı koruma ve tahsil memur
larının c/ç 94 üne 85 ile 115 lira arasında ücret verilmekte olduğu halde bunların besle
meye mecbur oldukları hayvanlar için yem bedeli olarak 5190 sayılı Kanun gereğince ay
da 15 lira ödenmektedir. Hayvan yem bedelinin ayda 15 lira üzerinden tesbit edilmesine 
başlıca saik, atlı posta müvezzileri ile seyyar sağlık memurlarına da bu miktarda yem 
bedeli verilmesinden ibarettir. Halbuki, posta müvezzüeri ile sağlık memurlarının maaş 
tutarları en az 150 liradan başlamaktadır. 
Bu itibarla, hayvan yem. bedellerini sözü geçen memurlara kıyasen almakta olan ve kaçak
çılığın takip ve önlenmesinde faaliyet gösteren koruma ve tahsil memurlarına verilen üc
retlerin de emsali Devlet memurları derecesine çıkarılması bir zaruret halini almıştır. Bu 
sebeple asgari 125 lira ve âzami 175 lira ücret üzerinden yeniden hazırlanan koruma ve 
tahsil memurları kadrosuna göre (D) cetvelinin bu kısmına geçen seneye nazaran 224 400 
lira ilâve edilmiş bulunmaktadır. Bununla beraber, yukarda bahsi gecen (}h 10,75 nispetinde
ki tasarruf dolayısiyle bu tertip geçen yıla nazaran; yalnız 4 880 lira ilâve edilerek 
2 S30 380 lira olarak teklif edilmiştir. 

Geçici hizmetliler ücreti * -^«••$•»• 
Kadroda yapılan % 25 azaltma dolayısiyle tm maddeye geçen yıl ödeneğinden (146 850) lira 
noksan iyi e (438 150) lira konulmuştur. 
Yabancı uzmanlar ücreti : 
Mevcut bulunan ve getirilecek olan yabancı uzmanlara mukaveleleri gereğince verilecek 
ücretleri karşıhyan bu maddeye geçen yıl Ödeneğinden (14 114) lira noksaniylc (140 886) 
lira konulmuştur. 

2. — Başka haklar 

Temsil ödeneği: , 
Genel Müdürün temsil ödeneğini karşıhyan bu bölüme geçen yılın aynı olarak (2 100) 
lira, konulmuştur. 

Tazminatlar : 

Geçici tazminat: 
Ankara'da vazife gören memurların konut ödeneklerini karşıhyan bu maddeye gecen 
yılm aynı olarak (20 000) Hm konul muştur. 

( S. Sayısı : 25 ) 
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2 Kasa tazminatı: 
Vezne memurlariyle kıymet muhafızlarına satış ambar memurları dâhil verilecek kasa 
tazminatım karşılıyan bu maddeye geçen yılın aynı olarak (250 000) lira konulmuştur. 

4178, 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak zamlar ve yardımlar: 

1 Çocuk zammı: 
1947 ve 1948 yılları sarfiyatı nazara alınarak bu tertibe (700 000) liranın kâfi geleceği 
anlaşıldığından gecen yıldan (41 000) lira noksan teklif edilmiştir. 

2 Yakacak zammı: 
Bu maddeye geçen yılm aynı olarak (20 000) lira konulmuştur. 

3 Doğum yardımı: 
Bu maddeye geçen yılın aynı olarak (70 000) lira. konulmuştur. 

4 ölüm yardımı: 
Geçen yıllar sarfiyatı nazara alınarak bu tertibe geçen yıldan (20 000) lira noksaniyle 
(40 000) liranın kifayet edeceği anlaşılmış ve ona göre ödenek teklif olunmuştur. 
3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince verilecek yabaneı dil mükâfatı: 
Bu tertibe (60 000) liranın kâfi geleceği anlaşıldığından bu miktar ödenek konmuştur. 
2921 sayılı inhisarlar Genel Müdürlük Tekaüt Sandığı Kanunu gereğince verilecek Te
kaüt Sandığı payı: 
Memur ve hizmetlilerin ücretlerinden kesilen % 5 tekaüt aidatı mukabili olarak bu bölü
me (716 233) lira ödenek konmuştur. 

ÎKİNCt KISIM 

Yönetim giderleri 

1 — Hizmete ilişik ohmlar 

Büro giderleri : 

1 Kırtasiye : 
Bu maddeye geçen yıhn aynı olarak (120 000) lira konulmuştur. 

2 Döşeme ve Demirabş : 
Bu maddeye geçen yıl ödeneğinden (20 000) lira noksaniyle (100 000) Ura konulmuştur. 

3 Aydınlatma : 
Bu maddeye geçen yıl ödeneğinden (10 000 lira noksaniyle (40 000) lira konulmuştur. 

4 Isıtma : 
Bu maddeye geçen yıl ödeneğinden (10 000) lira noksaniyle (130 000) lira konulmuştur. 

5 öteeri giderleri : 
idarehane ve satış depolariyle büroların her türlü idare masraflarını karşılıyan bu mad
deye geçen yıl ödeneğinden (30 000) lira noksaniyle (133 000) lira konulmuştur. 

6 Spor giderleri : 
3530 Sayılı Beden Terbiyesi Kanunu hükümlerine göre yapılacak ödeme ve sair giderleri 
karşılamak üzere bu maddedeki ödenekten (5 000) lirası geçici görev yolluğuna nakle
dilmiş ve (8 000) lira noksaniyle (30 000) lira konulmuştur. 
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Temsil giderleri : 
Kullanma yetkisi Genel Müdürlüğe bırakılmış olan bu maddeye gecen yıl ödeneğinin ay
nı olarak (5 000) lira konulmuştur. 
5237 Sayılı Belediye gelirleri kanunu gereğince ödenecek vergi ve resimler : 
Bu yıl çıkan ve 1949 yılı için mükellefiyet yükliyen 5237 sayılı Belediye gelirleri Kanu
nu gereğince ödenecek aydınlatma, temizleme vergileriyle sair vergi ve resimleri kar
şılamak üzere bu maddeye (50 000) lira konulmuştur. 

Basılı kâğıt ve defterler : . 
Bu bölüme geçen yıl ödeneğinden (5 000 ) lira noksaniylo (100 000) lira konulmuştur. 

Posto, telgraf ve telefon ücret ve giderleri : 

Posta ve Telgraf ücretleri : 
Bu maddeye geçen yıl ödeneğinden (50 000) lira noksaniyle (350 000) lira konulmuş
tur. 

Telefon ve başka haberleşme ücret ve giderleri : 
Bu maddeye 1947 ve 1948 yılları bütçelerinde (80 000) lira ödenek konulmuş ise de ih-
tiyaeı karşılıyamadığmdan 1947 yılında (20 000) ve 1948 yılında (30 000) liralık ek öde
nek istenilmek zaruretinde kalınmıştı. 1949 yılı için bu maddeye gederi yıl ödeneğinden 
(10 000) lira fazlasiyle (90 000) lira konulmuştur. 

Kira karşıtlığı : 
1947 ve 1948 yılları sarfiyatı nazara alınarak bu bölüme (825 000) liranın kâfi geleceğ? 
anlaşıldığından geçen yıldan (175 000) lira noksan teklif edilmiştir. 

Taşıt giderleri : 

Sat mal ma karşılığı : 
Taşıtların satmalına karşılığı olarak bu maddeye geçen yıl Ödeneğinden (165 000) lira 
noksaniyle ve ihtiyaç nispetinde olarak (85 000 lira) konulmuştur. 

Onarma giderleri : 
Taşıtların esaslı onarma giderlerini karşılıyan bu maddeye geçen yıldan (8 000) lira nok
saniyle (2 000) lira konulmuştur. 

? - özlük olanlar 

Yolluklar : 

Sürekli görev yolluğu : 
1947 ve 1948 yılları sarfiyatı nazarı dikkate alınarak bu tertibe (70 000) lira kifayet ede
ceği anlaşılmıştır. 

Ge<jîci görev yolluğu : 
Geçen senelerde diğer masraf bölümlerinden ödenmekte olan bir kısım geçici görev yol
lukların bu maddede toplanması prensip olarak kabul edilmiş olduğundan diğer ter
tiplerden bu maddeye ceman (384 560) lira nakledilmiştir. Bu suretle bu maddenin ye
kûnu (265 000 4- 384 560 — 649 560) liraya baliğ olmakta ise de geçen seneki Ödenek 
miktarı olan (265 000) liradan (54 200) liranın tasarruf edilebileceği anlaşıldığından 
bu tertibe >649 560 — 54 200 - 595 360) lira ödenek teklif edilmiştir. 

i S, Sayısı : 25 ) 



B. M. 

3 Müfettişler yolluğu : . . % 
Bu maddeye geçen yıldan (20 000) lira noksaniyle (110 000) lira konulmuştur. 

4 Yabancı memleketler yolluğu : 
Yabancı memleketlerde tesis olunmuş ve olunacak şube ve acentelikler münasebetiyle 
muvakkat görevle gönderilecek müfettiş ve memurların da yol giderlerini karşıhyan bu 
maddeye geçen yılın aynı olarak (75 000) lira konulmuştur. 

5 Yabancı uzmanlar yolluğu . 
Yabancı Uzmanların yol ve başka zaruri giderlerini karşıhyan bu maddeye geçen yıl Öde 
neğinden (30 000) lira noksaniyle (50 000) lira konulmuştur. 

10 Giyecekler : 
(R) Cetvelinde gösterilen memur ve hizmetlilerin giyim eşyası bedellerini.karşıhyan bu 
bölüme geçen yıl ödeneğinden (50 000) lira noksaniyle (115 000) lira konulmuştur. 

11 Tedavi, yol ve başka giderler : 
Geçen yıllar sarfiyatına göre bu bölüme (86 000) liranın kâfi geleceği anlaşıldığından 
ona göre teklifte bulunulmuştur. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Daire hizmetleri 
* 

1. - Esasi? altınlar 

14 Deneme, arıtma ve savaş giderleri: 

1 Deneme ve arıtma giderleri: 
Enstitüler merkez ve taşra teşkilâtının araştı tına, inceleme, deneme, arıtımı ve üretme iş
leri için yapılmakta olan giderlere ilâveten 1949 yılında Artvin, TmaJbzon, Trakya, Ay 
dm, Hatay ve Pazar'da olmak üzere altı yerde teknik tütüncülük teşkilâtının tamam 
lanması ve bunlardan başka Hatay, İlinin Yayladağ İlçesinde bir tütün deneme tarlası, 
İskenderun İlçesinde bir tömbeki denem? tarlası ve Rize İlinin Pazar İlçesinde bir puro-
hık tütün deneme tarlası tesisi için (40 000) liranın sarfı icabetti ği gerekmekte ise de 
(30 000) lira geçici görev yolluğu kısmına nakledildiğinden (240 000) lira teklif 
edilmiştir. 

2 Savaş giderleri : 
Bıı maddedeki ödeneğin (40 000) lirası geçici görev yolluğuna nakk^lümeditHııder: 
(30 000) lira teklif olunmuştur. 

15 Kaçağı önleme ve kovalama giderleri: 

1 Ekim ve yazma giderleri: 
Bu maddedeki ödeneğin (100 000) lirası geçici görev yolluğuna nakledildiğinden (170 000) 
lira, teklif olunmuştur. 

2 Emanet ambarları: 
Bu maddeye geçen yıl ödeneğinin aynı olarak (130 000) lira konulmuştur. 

3 Koruma ve taşıma giderleri: 
Bu maddeye geçen yıl ödeneğinin aynı olarak (30 000) lira konulmuştur. 
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Kayakla uğraşma, giderleri: 
Bu maddeye geçeu yıl ödeneğinin aynı olarak (30 000) lira konulmuştur. 

5190 sayılı Kanun gereğiuee koruma ve tahsil memurlarına verilecek hayvanı yeni bedeli 
ile hayvan, s-atınalma karşılığı: 
Bu bölüme gemi yıl ödeneğinin aynı olarak (126 000) lira konulmuştur. 

Mahkeme giderleri: 
Bu bölümdeki ödenekten (10 000; lirası gemici görev yolluğuna ve {'60 000) lirası mah
keme harçları kısmama nakledildiğinden (10 000) lira teklif olunmuştur 

Para tayıma giderleri: 
<ieçen seneki ödeneğin kâfi gelıniyeeeğj anlaşıldığından bu bölüme (10 000; lira İasia-
siyle (450 000) lira fcımuknuştur. 

İkramiye : 

Bu bölüme geçen yıl ödeneğinin aynı olarak (850 000; iira konulmuştur. 

< fenei Muhasebe. Kanununun 48 nei -maddesini ilgilendiren giderler: 

<^eri verilecek paralar: 
Bu maddeye gecen yılın aynı olarak (10 000) lira konulmuştur. 
Mahkeme harçları: 
Mahkeme giderleri bölümünden naklen bu tertibe konulan (30 000) liranın, 1948 yılı 
masrafları nazarı dikkate alınarak, kâfi geimiyeeeği anlaşıldığından (40 000) lira ko
nulmuştur. 

Kaçağın men ve takibine dair olan 1918 .sayılı Kanun ve ekleri gereğince yapıiaeak 
ödemeier: 
P»n bölüme geçen yıl ödeneğinin aynı olarak (10 000 J lira konulmuştur. 

Müsakkafat ve arazî vergileri: 
İdarece kiraya verilen bina. ve araziye ait Müsakkafat ve Arazi Vergileriyle emanet am
barlarının bina ve sair vergilerini karşılamak üzere bu. maddeye geçen yıl ödeneğinin 
aynı olarak (5 000) lira konulmuştur. 

Nispeti kanunla 'belirtilmiş kesenek ve ikramiyeler: 
4250 sayılı Kanunun 40 neı maddesindeki kayda göre hususi İstihlâk Resmini ödemiyeıı 
şarap kaçakçılığını haber verenlere ikramiye verilmesi mümkün görülemediğinden sene
de (20 000) litreyi tecavüz etmiyen bu yoldaki 'kaçakçılık muhbirlerine 1905 sayılı Kanu
nun 6 neı maddesinde yazılı nispetler dâhilinde verilmesi lâzımgelen ikramiye için bu 
maddeye (500' lira. ödenek konulmuştur. 

'-'• - Çv-şitti olanlar 

Kongre giderleri -. 

İç. kongreler: 
Bu maddeye geçen yıldan (9 999) lira noksaniyle (1) lira konulmaştur, 

Dış kongreler; 
Bu maddeye geçen yıl ödeneğinin aynı olarak (40 000) lira konulmuştur. 
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Uluslaı*arası kurumlara katılma yapı: 
Bu bölüme geçen yıl ödeneğinin aynı olarak '10 000) lira konulmuştur. 

Staj ve öğretim giderleri: 

4489 sayılı Kanun gereğince yurt dışına gönderileceklerin staj giderleri: 
Bu maddeye geçen yıl ödeneğinden (15 000) lira noksaniyle (25 000) liranın kâfi gele
ceği anlaşıldığından ona göre teklifte bulunulmuştur. 

Öğrenci ödeneği: 
Bu maddeye geçen yıl ödeneğinden (25 000) lira noksaniyle (75 000) liranın kâfi gele
ceği anlaşılmıştır. 

Propaganda ve sergi giderleri: 
Bu bölüme geçen yıl ödeneğinden (20 000) lira noksaniyle (180 000) lira konulmuştur. 

4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu gereğince şarapçılara verilecek 
prim ve yapılacak başka ödemeler: 
Bu bölüme geçen yıl ödeneğinin aynı olarak (150 000) lira konulmuştur. 
Hükme bağlı borçlar: l 

Geçen yılın aynı olarak (5 000) lira konulmuştur. 

Kaza sigortası: 
Bu bölüme geçen yıl ödeneğinden (3 500) lira noksaniyle (1 500) lira konulmuştur. 

Tayın işleri: 
Satmalına ve abone karşılığı: 
Bu tertibe (15 000) lira ödenek konulmuştur. 

Başka her çeşit giderler: 
Bu bölüme (35 000) lira konulmuştur. 

3. — Geçici olanlar 

Kurs genel giderleri: 
Bu bölümdeki ödeneğin (5 700) lirası geçici görev yolluğuna nakledilmiş ve (2 300) li
ra teklif olunmuştur. 
Yurt dışı acente ve mümessilliklerin her türlü giderleri: 
Bu bölüme 1949 yılında teşkilâtlandırılacak olan Belçika ve İngiltere'deki ŞUDC ve acen
teliklerle sair memleketlerde açılması düşünülen şube ve acenteliklerin giderleri de göz; 
önüne alınarak geçen yıl ödeneğinden (176 000) lira fazlasiyle (296 000) lira konul
muştur. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

Borçlar 

Geçen yıl borçları: 

Bu bölüme geçen yıl ödeneğinin aynı olarak (40 000) lira konulmuştur. 

Eski yıllar borçlan: 

1944 -1947 yılları borçları: 
Bu maddeye geçen yıl ödeneğinin aynı olarak (50 000) lira kQöulmu$fcu,r< 



1928 - 1943 yılları borçlan.-
Bu maddeye geçen yıl ödeneğinin aynı olarak (5 000) lira konulmuştur. 

BEŞtNCt KISIM 

Yardımlar 

İşçilere ve çocuk yuvalarına: 
13 . VI . 1947 tarihinde yürürlüğe giren (İş yerleri İç yönetmeliği) ne doğum yardımı, 
ücretli mezuniyet ve sair gibi işçilere bütçeden nakdî yardımlar yapılmasını ieahetti-
ren yeni hükümler konulmuş olduğundan bu maddeye geçen yıl ödeneğinden (75 000) 
lira fazlasiyle (300 000) lira konulmuştur. 

İşçi kurul ve sendikalarına: 
İşçi kurul ve sendikalarına daha vâsi şekilde yardımda bulunabilmek için bu bölüme 
geçen yıl ödeneğinden (200 000) lira fazlasiyle (260 000) lira konulmuştur. 

Memur ve hizmetli çocukları öğrenci pansiyonlarına: 
Bu bölüme geçen yıldan (35 000) lira ııoksaniyle (75 000) lira konulmuştur. 

Çeşitli hayır kurumlarına: 
Bu bolüme geçen yıl ödeneğinin aynı olarak (3 000) lira konulmuştur. 

ALTINCI KISIM 

Sermaye 

Kredi ve Tesisler 

Yapı, bina satmalına, demirbaş, makine ve tesisat işlerile bunların onarılmaları, 5113 
sayılı Kanun gereğince yaptırılacak veya satın alınacak tütün bakım ve işleme ev ve 
ambarlarının her çeşit giderleri: 

Yapı, bina satın alma ve onarma giderleri; 
19*49 Yılında lüzumlu görülecek idare, fabrika, tuzla, imal ve doldurma evlerî," depo bi
naları yaptırılması bunların yerleriyle arsa, bahçe ve binaların istimlâki veya satın alın-
ması, mevcut binaların genişletilmesi vt onarılmaları giderleriyle bu yıl inşesı takarrür 
ettirilen hastane binası 3437* sayılı Tütün ve Tütün İnhisarı Kanunu idareyi ekici tütün
lerinin hüsnümuhafazasiyle mükellef kıldığından bunu temin için yaptırılacak emanet 
ambarları da göz önüne alınarak bu maddeye lüzumu halinde Genel Muhasebe Kanunu
nun 50 nci maddesi mucibince % 50 nispetinde gelecek yıllara sâri mukaveleler akde
dilmek üzere geçen yıl ödeneğinden (2 219 112) lira noksaniyle (2 400 000) lira konul
muştur. 

Demirbaş, makine satın alma, kurma ve onarma giderleri: 
İdarenin bilûmum işletme yerlerindeki makine ve tesislerin yenilenmesi ve onarılması, 
Yavşan Tuzlasına isale olunacak tatlı suyun noksan, kalan malzeme bedeli ve m tefriş 
masrafı, Çamaltı Tuzlasında yapılacak tuz yükleme ve çuvallama tesisatı ve İzmir Müs
kirat Fabrikası santral tesisatı ve yaprak tütün deposunda yaptırılacak tesisat da göz 
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önüne alınarak bu maddeye gecen yıl ödeneğinden (765 500) lira fazlasiyle (1 545 500.) 
lira konulmuştur. 

8 5113 Sayılı Kanun gereğince yapılacak veya satın alınacak tütün bakını ve işleme ev ve 
ambarları giderleri: 
Hükümetçe onanacak programa göre yıllık ödeme miktarı (o) milyon lirayı geçmemek 
üzere tütün bakım ve işleme ev ve ambarları yaptırmak veya satın almak için muktazi 
bilûmum giderleri karşılamak üzere bu maddeye (3 600 000) lira konulmuştur. 
4898 Sayılı Kanun gereğince yeniden yapılacak fabrika, imal ve doldurma evleriyle mev̂  
cutlarınm genişletilmesi giderleri: 
Bu bölüme (7 000 000) lira konulmuştur. 

5089 Sayılı Kanun gereğince şaraplık üzüm bağı yetiştireceklere yapılacak ikraz; 
Bu bölüme geçen yıl ödeneğinin aynı olarak (250 000) lira konulmuştur. 

* 

Gelir Bütçesi Gerekçesi 

Tekel Genel Müdürlüğünün 1949 yılı bütçesinin gelir kısım (202 190 157} lira olarak talimin 
edilmişti?. 

. Bu tahmin, içinde bulunduğumuz yılın (8) aylık satışları ve satışların geçen yıllara nazaran 
takip ettiği seyir maliyet ve masrafların vasati bedelleri göz önünde bulundurularak tesbit edilmiştir. 

1948 yılı (8) aylık satışların 1947 yılının (8) aylık satışlariyle mukayesesi aşağıda gösterilmiştir. 

Nev 1 

Tütün 
Bira 
İçkiler 
Tuz 
Barut 
Çay 
Kibrit 
Çakmaktaşı 

Kilo 
Litre 

— 
Ton 
— 

Kilo 
Sandık 
Aded 

1947 
Kilo - Litre 

11 
12 

656 476 
477 415 
— 

143 935 
— 

670 358 
41 563 

295 300 

yılı 
Lira 

83 827 858 
6 133 571 

31 452 629 
5 683 460 
4 344 470 
9 662 815 
4 156 300 

29 530 

I - Tütün satışları 

1948 
Kilo - Litre 

11 
12 

516 951 
817 093 
— 

130 510 
— 

848 981 
42 083 

329 610 

yılı 
Lira 

84 784 334 
6 344 462 

30 964 859 
5 149 249 
4 718 898 

12 488 974 
4 208 315 

32 961 

Ocak 1947-Ağustos 1947 ayları zarfında (11 656 476) kilo olan satış miktarı 1948 yılının aynı 
aylarında (11 516 954) kiloya düşmüştür. Bu vaziyete göre geçen seneye nazaran % 1,19 nispetin
deki düşüklük devam ettiği takdirde bu sene sonundaki satış miktarı (17 926 166 — 213 326 -
17 712 840) kiloyu bulacağı neticesine varılmış ise de düşüklük nispetinin Temmuz nihayetinde 
% 2,78 ve Ağustos nihayetinde % 1,19 olduğu nazarı dikkate alındığı takdirde bu nispetin yıl so« 
nunda % 1,—) kadar olacağı hesap edilerek 1949 yılı satışı (17 750 000) kilo tahmin edilmiştir. 
Vasati satış fiyatı 740,36 kuruş' hesabiyle tutarı (131 414 127) liradır. 

i l - Bira satışı 

1948. yülnm (8) aynıda (6 344 000) lirayı bulan bira satışının sene sonunda (9 500 000) lira 
olacağı hesap edilmektedir. -. . . 
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1949 yılı bira satışının ise (16 500 000) litrede (13 000 000) lira olacağı tahmin edilmiştir, 

ITT - D. İçkiler satışı 

1947 yılında (31 952 629) lira olan (8) aylık satış 1948 yılında (30 964 859) liraya düşmüş 
ise de 1948 yılı diğer içkiler satışlarının her nevinin takip ettiği seyir göz önünde tutularak yapılan 
tahmin neticesinde 1949 yılı satışlarının (52 216 508) lira olacağı hesap edilmiştir. 

IV - Tuz satışları 

1947 ve 1948 yılları (8) aylık satış mukayesesinin 1948 yılı aleyhine (13 425) ton bir eksiklik 
müşahede edilmekte ve satış seyrinin aynen devamı halinde bunun sene sonunda (25 000) tonu bu* 
lacağı hesap edilmektedir. 

1947 yılı satış yekûnundan bu miktar tenzil edilerek 1949 yılı satışları (215 000) ton olarak tah
min edilmiştir. Tutarı (8 815 000) liradır. 

V - Barut satışları 

1948 yılı (8) aylık satışlarında geçen yıla nazaran mevcut (375 000) lira fazlalığın yıl sonuna 
kadar (562 000) liraya baliğ olacağı anlaşıldığından buna nazaran 1949 yılı satışları 1947 yılı sa
tışlarından bu miktar fazlasiyle (8 834 935) lira olarak hesap edilmiştir. 

VI - Çay satışları 

Çay tedariki imkânları göz önünde bulundurularak 1949 yılı satışı t l 200 000) kilo olarak 
tahmin edilmiştir. 

Bu sn tıstan elde edilecek hasılat (2J 600 000) liradır. 

VII - Kibrit satışları 

1947 ve 1948 satış seyrine göre 1949 yılı kibrit satışları (66 000) sandık tahmin edilmiştir. Bu 
satıştan elde edilecek hasılat (6 600 000) liradır. 

VIII - Çakmak ve çakmaktaşı 

1947 ve 1948 satış seyrine göre 1949 yılı çakmaktaşı satışları (500 000) aded tahmin edilmiştir. 
Bundan elde edilecek hasıla! (50 000) liradır. 

Maliyet ve giderler 

1. — Tütün 

Bir kilo tütün maliyetindeki muhtelif unsurların nispetleri şöyledir: 
Kuruş % 

Yaprak tütün 
Malzeme 
İşçilik 
Genel giderler payı 

Toplam ; 
Satış giderleri 

(S. Sayısı j 

257.12 
57.87 
17.26 
22.80 

355.05 
73.23 

428.28 

i--26). 

60.04 
13.51 

^ 4.03 
5.32 

S2.90 
17.10 

100.— 
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A) Yaprak tütün mubayaa vasati fiyatları ve işleme, ve bakmı giderleri nazarı itibara alı

narak yapılmış olan tahmin neticesinde işlenmiş yaprak tütün maliyetinin (257.12) kuruş olacağı 
hesaplanmıştır., 

B) Malzeme; 

1947 bilançosuna göre bir kiloya isabet eden malzeme bedelinin (,'52.---) kuruş oiduğu göz önünde 
tutularak 1949 yılı için (57.87) kuruş hesaplan m işi L\ 

O) İşçilik ve ' genel giderler payı: 

1948 yılında kilo başına (12.46) kuruş hesaplanan işçilik ve (16.29) kuruş, hesap edilen genel 
giderler payı 1949 yılı için (17.26) ve (22.80) kuruş olarak tahmin edilmiştir. 

D) Satış giderleri: 

Satış giderlerinin (34.10) kuruşu bey'iye, (39.13) kuruşu da, nakliye, sigorta ve sair gi
derleri teşkil eylemektedir. 

İT. — Bira 

1948 yılı için (22.86) kuruş olarak tahmin edilmiş olan bir litre bira maliyeti 1949 yılı için 
(24.38) kuruş olarak hesap edilmiştir. 

III. — Diğer içkiler 

(Jzürn ve şişe fiyatlarındaki artış göz önünde tutularak yapılan tahminler neticesinde 1949 yılı 
diğer içkiler maliyetinin satış hasılatına nispeti % (41.14) olarak tahmin edilmiştir. 

1948 yılında % (16.07) olarak hesap edilmiş olan satış giderlerinin satış hasılatına nispeti de 
1949 yılı için % (16.18) olarak talimin edilmiştir. 

IV - Tuv. 

Tuz maliyeti 1947 yılı bilançosu göz önünde tutularak 1949 yılı için (0,879) kuruş ve satış 
giderleri de (0,989) kuruş tahmin edilmiştir. 

' V - Barut 

Maliyet bedeli satışın % (58,89) unu teşkil etmektedir. Beyiye ve sair giderleri de % 
(11,60) tır. 

VI - Çay 

Bir kilonun maliyeti (860,74) kuruş ve bir kiloya isabet eden satış giderleri de (131,22) kuruş 
olarak hesap edilmiştir. 

VII - Kibrit 

Beher sandık maliyeti (77,70) lira ve beher sandık basma isabet eden satış giderleri de (14,20) 
lira hesap edilmiştir. 

VIII - Çakmak ve çakmaktaşı 

Beher çakmaktaşı maliyeti (1,43) kuruş ve bir adede isabet eden satış giderleri de (0,69) kuruş 
hesap edilmiştir. 

( S-. Sayışa : 25) 
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Tütün r 
Satış 
Maliyet, Beyiye, nakliye 

İçki : 
Satış 
Maliyet, beyiye, nakliye 

Tuz • 
Satış 
Maliyet, nakliye 

Barut : — ' W 
Satış 
Maliyet, beyiye, nakliye 

Çay : 
Satış 
Maliyet, beyiye, nakliye 

Kibrit : 
Satış 
Maliyet, beyiye, nakliye 

Satışların tahlili 

ölçü 

Kilo 

Lira 

Ton 

Lira 

Kilo 

Sandık 

Sataş 

17 750 000 

215 000 

l 200 000 

56 000 

Vasati fiat 
kuruş 

740,36 
428.27 

% 56,39 

4 100,— 
1 868 — 

cir 65.23 

l 800,---
091,96 

10 000,-
9 190, 

Satış bedel i 

131 414 127 
76 018 376 

65 216 508 
36 772 298 

8 815 000 
4 015 000 

8 834 935 
5 763 135 

21 600 000 
11 903 520 

6 600 000 
6 065 400 

Kar 

55 395 751 

28 444 21ü 

4 800 000 

3 071 S00 

9 (196 480 

534 600 

Çakmak ve çakmaktaşı : 
Satış 
Maliyet, beyiye, nakliyp 

Aded ;00 000 

Satış kârları : 
Haricî satış kârları 
Maliyete giren bütçe giderleri ve sair giderler 

Faiz, amortisman, sabit kıymetler sigortası ve sair masraflar 

Bütçe cetvelinde gösterilen, sataş, kârları (Tekel gflirleri) 
Bütçe geliri 
Millî Savunma Vergisi 

10, 
2,12 

1 600 000 
8 670 000 

50 000 
10 600 39 400 

101 982 241 

10 270 000 

4.559 000 + 5 711 000 

107 693 241 
1 250 000 

93 246 916 +94 496 916 

Bütçe gelirleri toplamı 202 190 157 

Bütçe giderleri 
Tayyare Besmi 
Belediye Payı 

38 440 910 
1 279 989 
3 461 117 —43 182 016 

Hazine hissesi : 
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Rapoı 

s . I . 1949 

Tekel Genel Müdürlüğünün 1949 yılı Bütçe tasarısını tetkik ettim, (İnhisarlar Teşkilâtı; hak 
kındaki 4036 sayılı Kamında izah edildiği üzere hükmî şahsiyeti haiz bir devlet müessesesi olan ve 
Devletin en mühim gelir kaynaklai'mdan birini teşkil eden bu İdarenin umumi durumu hakkında 
bâzı mâruzâtta bulunduktan ve bu vesile ile bâzı temennilerimi burada belirttikten sonra bütçe in
sansı üzerindeki incelemelere geçmekte fayda mülfdıaza ediyorum. 

Yüksek heyetinizce bilindiği üzere Tekel Oienel .Müdürlüğü; 

Tütün, 

Tuz, 

ispirto ve ispirtolu, içkiler, 

Kibrit^ 

Barut ve patlayıcı maddelerle av malzemesi, fişek ve r-ovelver inhisarlarını işletir, idare eder. 
istihsallerini satar, çay, çakmak ve çakmak taşı satışını elinde tutar. 

Bilhassa memleketin feirai istihsalinde mühim mevkii olan tütünlerimizi iç ve dış piyasalarda 
kıymetlendirmek, fabrikalar tesis etmek ve kanımla kendisine tevdi edilen bu işlerden âzami ran

dıman temin edecek şekilde faaliyetini tanzim eylemek bn idarenin vazifeleri eümlesindendir, 

Yukarda saydığımız işlerin her biri ile ayrı ayrı meşgul olmak üzere ftenel Müdürlüğe bağlı 
olarak çalışan şubelerle diğer merkez teşkilâtından maada Tekelin 50'"! yerde satış teşkilâtı var-

d ı r. 

Memleketin muhtelif yerlerine dağılmış olan bu satış teşkilâtından 257 si ayrıca şu mevzular-
la da meşgul olmaktadır, 

aı Tütün ziraatine mütaallik kanuni muameleler. 

bî Yaprak tütün mubayaası, 

e) Yaprak tütün bakım ve işleme işleri» 

d) Üzüm, incir, anason gibi iptidai maddeler mubayaası. 

e) Deneme şarap evlerinin işletilmesi. 

\') Hususi şarap âmillerinin imalâtının murakabesi. 

ü•} Nakliyat ve transit işleri, 

deriye kalan 246 satış teşkilâtım. ehemmiyetlerine göre ikiye ayırmak, mümkündür. Bunların 
130 u 15000 kilodan fazla tütün maraulleriyle 15000 litreden fazla içki ve 1000 kilodan fazla. 
cay ve ehemmiyetli miktarda, kibrit satan satış teşkilâtıdır. I Kî sı ise bu. miktarın dununda satış 
yayarı teşkilâttır. 

Bu satış teşkilâtından bir kısmım ilga ederek satış işinin acente veya bayilere bırakılması hu
susunda Bütçe Tâli Komisyonu tarafından vâki teklin incelerken şu mülâhazaların göz önünde bu
lundurul ması lüzumuna kaniim; 

J. — Tuz satışı, serbest olmakla beraber Tekel satLş teşklâtından bir kısmı, memlekette hız 
buhranını önlemek veya tuz. fiyatlarında nâzım, rolü oynamak maksadiyle ambarlarında ekseri-

.S . Sayısı : 25) 
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ya tuz da bulundurmaktadırlar. Satış teşkilâtı kaldırılacak yerlerde tuz satışını tanzim işinin ak
saması ihtimalini hesaba katmak lâzımdır. 

'i. -— Münhasıran satışla iştigal eden teşkilâtlı: senelik masrafları •> 000 lira ile 12 000 lira 
arasında değişiyor. Masrafı yüksek olarüar nispeten azdır. Bununla beraber İter yer için vasati 
S 000 lira bütçe masrafı kabul edilse dahi ortalama bir hesapla yılda 40000 kilo veya litrelik 
.satış yapan bir idarenin masrafı karşılığı litre veya kilo basma 20 kuruş isabet, eder. Bedel iti
bariyle de masraf nispeti % 4 tür. Bayi veya acentenin - tek fiyat esasının devamı tabiî olduğu 
rıa göre * bu miktardan aşağı bir kârla bu işlere girişip girişemiyeeeği mülâhazaya değer. 

3. — Bütün Tekel maddelerinin her zaman ve fasılasız olarak satışa arz edilebilmesi zaruri 
olduğundan en ufak yerlerde dahî idare takriben 50 000 liralık mal bulundurmak zorundadır, 
Acenteye veya bâyiin bunu ne suretle ve ne miktar bi: sermaye tahsisi ile teinin edeceğini düş iril
mek lâzımdır. 

-1. — Hulâsa, bu hususta bir karar alırken bir taraftan teşkilâtı kaldırılacak yarlerde, mü
teşebbislerin bulunup bulunmaması, nakliye fiyatlarının tâyini, bayi veya acente ile herhangi bir 
ihtilâl vukuunda karşılaşılacak aksaklıklar, satışlarda emniyet ve istikrar ve tuz temininde halkın 
mâruz kalacağı güçlüklerden maada kaçakçılıkla uğrşma hususunda raslanaeak zorluklar göz 
önünde bulundurulması, diğer taraftan da satış teşkilâtının ilgası halinde ehle edilecek menfaat 
hesaplanmalıdır. 

Kanaatim, mevcut satış teşkilâtından mühim bir kısmının ilgasının büyük bir fayda temin 
edemiyeceği ve bilâkis bâzı zorluklarla karşılaşılmasmın muhtemel olabileceği merkezindedir. 
Bununla beraber her yerin hususiyetine ve mahalli şartlara göre oralardaki satış teşkilâtının 
ipkası mı, yoksa ilgası mı, muvafık olacağının Teke! İdaresi tarafından etüd edilmesi yerinde 
olur. 

Tekel İdaresince satınaimacak iptidai maddelerle fabrika, imalâthane, tuzla ve yaprak tütüı 
depoları ile nakliye vesaitinin levazımı, işletme ve idare masrafları, demirbaşlarla makina alât ve 
edevatının yedek aksamı ile tamirleri, sigorta ü< retleri ve bütçeye dâhil olmıyan sair her nevi iş
letme masrafları için 2159 sayılı Kanunla kabul edilmiş olan 25 milyon lira sermaye, mütaakibeı» 
çıkarılan kanunlarla artırılmış ve e:ı son 4524 sayılı Kanunla 100 milyon liraya iblâğ edilmiştir 
Bundan maada 1 Haziran 1946 tarihinden itibaren Tekele bağlanmış olan muvakkat Kibrit İşletme
sinin 5 295 175 liradan ibaret döner sermayesinin de ilâvesiyle Tekelin döner sermayesi 105 295 175 
liraya varmıştır ki, hepsi ödenmiş bulunmaktadır 1947 bilançosuna nazaran Tekelin sabit kıymetler' 
tutarı 57 380 639 liradır, 

Tekelin islettiği fabrikalar şunlardır : 

Aded 

5 Tütün fabrikası.. 
1 Tütün atelyesi, 

10 Müskirat fabrikası, 
1 Kibrit fabrikası, 
1 Kereste fabrikası (îyidere). 
1 Kereste atelyesi (Tatava), 
1 Kutu fabrikası (Matbaa ile birlikte1,, 
1 Yedek parça ve tamir atelyesi 

ve 50 yi mütecaviz tuşla ile halen faaliyette olan 1^ şarap evi. 

Bu tesisleri işletebilmek ve ondan âzami randıman almak için sahip bulunduğu 105 295 175 lira 
döner sermayenin kifayetsizliği karşısında Tekel İdaresi, bu sermayesin, bir misli artırılması ta§eb-
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büsünde bulunmuştur. Mütehassıslara yaptırılan tetkiklerde 195 milyon liraam döner sermaye ola
rak kâfi gelebileceği neticesine varılmış ve bunun üzerine hazırlanan ibanun projesi Bakanlar Kuru
luna sunulmuş ise de bu tasarının sonradan geri alındığı haber alınmıştır. 

Tekel, döner sermayesinin kifayetsizliğini şu kredilerle telâfi «etmeye çalışmaktadır• 
1, — 51 buçuk milyon lira Merkez Bankasındaki devamlı kredi (% 4 faizli), 
2, — 4, 3 milyon lira İş Bankası ile yapılan mukavele mucibince akreditif kredisi (% 7 faizli). 
3, — Yarım milyon lira Tutum Bankasındaki kredi (% 7 faizli),. * 

Bundan maada yapıttk tütün mubayaası sırasında, 2ü - 25 milyon liralık muvakkat bir mevsim 
kredisine müracaat zaruretinde kalındığı gibi Hükümetin tensibi ile yapmakta olduğu destekleme 
mübaya-atı içi ti alınan kredi de bunların haricindedir. 

Tekelin döner sermayesinin artırılması, hem faaliyetinin daha verimli olmasını hem de masraf
larının azalmasına olan tesiri bakımiMİan çok mühimdir. Bundan maada Tekelin Merkez Bankasın
daki reeskont kredisinin., emisyona olan tesiri de ayrıca mütalâaya d<eğer. Hükümetin bu mesele 
üzerinde ehemnıiyetiıe durmasını temenniye sayan1 görürüm. 

Tekel İdaresinin iktisadi devlet teşekkülü haline İfrağı : 

''eli itibariyle iktisadi bîr teşekkül olmasına rağmen Tekel İdaresi bugün âdeta bir devlet 
dairesi gibi idare edilmektedir. Halbuki bu idarenin meşgul olduğa tütün, tuz, ispirto ve ispirtolu 
içkiler, kibrit, infilâk maddeleri gibi mevzular ayrı ayrı hüviyetler taşıyan ve ayrı ayrı ihtisasa 
İhtiyaç gösteren teşebbüslerdir. Böyle olunca bunların her birinin Tekel teşekkülüne merbut birer 
müessese halinde idaresi, hesap ve muameleleri ile nıurakabeleriniıı iktisadi Devlet Teşeklcûlleri 
usullerine tâbi bulunması bir emri zaruridir. Bu mevzu muhtelif vesilelerle görüşülmüş ve evvelki 
seneler Tekel Bütçesini tetkik eden arkadaşlar da buna etraflıca temas etmişlerdir. Ben burada me
seleyi esasından deşmeyerek ona dokunmakla iktifa ediyorum. Hükümetin bu mevzuu bir an evvel 
ele alması, Tekel işlerinin daha faydalı ve verimli olması bakımından fevkalâde mühimdir. 

Tekel hakkındaki bu umumi mülâhazalardan sonra bütçe tasarısının tetkikina geçiyorum. 

Bütçe kanun tasarısında yazıldığı üzere Tekelin 1949 yılı muhammen bütçe giderleri yekûnu 
38 440 910 lira ve gelirleri ise 202 190 157 liradır. 

Gelirlerin sureti tevzii şöyledir : 

38 440 910 Lira Bütçe giderleri karşı lığ*. 
159 008 141 Lira Hazine hissesi, 

1 279 989 Lira Hazine tayyare resmi. 
3 461 117 Lira Belediyeler hissesi. 

202 190 157 Toplam 

1949 yüı muhammen bütçe giderlerinin 1948 senesi bütçe giderleriyle mukayesesinde aşağıdaki 
neticeye varılmıştır 

Masraf nevileri 1948 yılı. 1949 yılı tfark 

Memur ücretleri 
Diğer ücret ve personel masrafları 
İdare masrafları 
Bnvestisman masraflar.' 

Toplam 

11 497 000 
6 584 845 
6 109 610 
19 404 112 

43 895 mi 

U 497 000 
6 503 749 
5 807 661 
14 632 500 

38:4*0 910 

— • 

81 096 
601 949 

4 77,1 612 

5.464:667 
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Buna nazaran; 1949 yılı bütçe giderlerinin 1948 yılı giderlerinden 5 454 657 lira noksan: ol

duğu görülüyor. Bütçedeki bu eksiklik, müfredatı aşağıda yazılı bâzı bölüm ve maddelerdeki 
6 Mİ 525 lira tasarruf ile yine müfredatı aşağıda yazılı bir kısım bolüm ve maddelere yapılmış 
olan ilâveler neticesinde tahassül etmiştir. 

1949 yılı bütçesinde geçen yıla nazaran yapılmış olan 6 911 525 lira tasarruf şu bölümlerdedir. 

B. M. Lira 

1 3 Geçici hizmetliler ücreti 
Yabancı uzmanlar ücreti 
Çocuk zammı 
ölüm yardımı 
Döşeme ve demirbaş 
Aydınlatma 
Isıtma 
Spor giderleri 
Basılı kâğıt ve defterler 
Posta ve Telgraf ücretleri 
Kira karşılığı 
Taşıt satm alma karşılığı 
Onarma 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 
Müfettişler yolluğu 
Yabanca uzmanlar yolluğu 
Giyecekler 
Tedavi yol ve başka giderler
le, kongreler 
4489 sayılı Kanun gereğince yurt dışına gönderileceklerin staj giderleri 
Öğrenci ödeneği 
Kaza sigortası 
Memur ve hizmetli çocukları öğrenci pansiyonuna yardım 
Yapı, bina satın alma ve onarma giderleri 
5113 sayılı Kanun gereğince yaptırılacak veya satın alınacak tütün bakım ve 
işleme ev ve ambarları giderleri 425 000 
4898 sayılı Kanun gereğince yeniden yapılacak fabrikacıma! ve doldurma evle
riyle mevcutlarının genişletilmesi giderleri 2 850 000 

28 Kurs genel giderleri 2 000 
1715 sayılı Kanun gereğince kâğıt para amortismanı 434 610 

3 

4 

5 
6 
7 
8 

9 

10 
11 

22 

27 
35 

1 
4 
2 
3 
4 
6 

1 

1 
2 
1 
2 
3 
5 

1 
1 
2 

1 
2 

146 85ü 
14 114 
41 000 
20 000 
20 000 
10 000 
10 000 
8 000 
5 000 
50 000 
175 000 
165 000 
8 000 
80 000 
245 340 
20 000 
30 000 
50 000 
14 000 
9 999 
15 000 
25 000 
3 500 
35 000 

1 999 112 

Toplam 6 911 525 

G-eçen yıla nazaran 1949 yılı Bütçesindeki artışların ise şu kısımlarda olduğu müşahede edilmiş
tir. 

<S. Sap&i:25) 
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B. M. Un 

1 2 Hizmetliler ücreti ÎR?,. ^ 4 880 
3656 sayılı Kanunun 3 nci maddesi gereğince verilecek yabancı dil para mü
kâfatı * 60 000 
2921 sayılı İnhisarlar Umum Müdürlüğü Tekaüt Sandığı Kanunu gereğince 
verilecek tekaüt sandığı payı ' 14 988 
5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince ödenecek vergi ve resimler 50 000 
Telefon ve başka haberleşme ücret ve giderleri 10 000 
Deneme ve arıtma giderleri 40 000 
Mahkeme harçları 10 000 
Para taşıma giderleri 10 000 
Nispeti kanunla belirtilmiş kesenek ve ikramiyeler 500 
Yurt dışı acente ve mümesilliklerin her türlü giderleri 176 000 
Yayın işleri . 10 000 
İşçilere ve çocuk yuvalarına yardım 75 000 
İşçi kurul ve sendikalarına yardım 200 000 
Demirbaş, makine satın alma, kurma ve onarma giderleri 795 500 

4 
6 
14 
21 
19 
21 

33 
34 

9 
2 
1 
3 

6 

Toplam 1 456 868 

Bütçenin bölüm 1 madde 1 memurlar ücreti tertibi geçen yılın aynı olarak 11 497 000 lira olup 
şu unsurlardan terekküp etmiştir. 

Lira 

a) Teşkilât Kanununa bağlı cetvele göre ücretlerin senelik baliği 
b) 1 . VIII . 1948 tarihinde verilmekte olan üst derecelerin seneliği 
c) 1 . IX . 1948 den 31 . X I I . 1948 tarihine kadar verilecek üst 
d) 1949 yılında verilecek üst derecelerin tutarı 

e) Kadro imkânlarından hâsıl olacağı tahmin edilen tasarruf 

f) Yabancı memleketler ücret farkları 
Budan yapılacağı tahmin edilen tasarruf 

g) Münhallerden tahmin edilen tasarruf ."" • 

Toplam 11 497 000 

Yukarıki tasnife göre diğer ücret ve personel masraflarında geçen yıla nazaran 81 096 lira bir 
noksan mevcut ise de bu kısmın hizmetliler ücreti tertibinde 4 880 lira bir fazlalık mevcuttur. Gi
der Bütçesi gerekçesinde de izah edilmiş bulunduğuna nazaran bu maddede geçen yıla nazaran % 
10,75 nispetinde bir tasarruf yapılmış ise de ücretleri pek az olan atlı koruma ve tahsil memur
larına, atlı posta, müvezzileriyle seyyar sağlık memurlarına kıyasen 5190 sayılı 
Kanun geerğinee 15 lira hayvan yem bedeli verilmesine mukabil sözü geçen 
bu memurların maaş tutarları en az 150 liradan başladığından kaçakçılığın takip ve önlen
mesinde faal bir rol oynıyan atlı takip memurları ücretlerinin de emsali devlet memurları derecesi* 

ecelerin seneliği 

Toplam 

297 600 
190 150 

* , , M 

10 851 900 
488 400 
321 600 
226 650 

11 888 550 
116 000 

11 772 550 

107 450 

11 880 000 
383 000 

\— 

(S. Sayım : 25) 
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ne çıkarılması zaruri tm!nıurwş ve yeni kadronun bu şekilde tesbİti netîc teinde bu maddeye geçen 
yıla nazaran ilâve edilmif o'an 4 880 lira kabule şayan görülmüştür. 

İdare masrafları kısmında da geçen yıla nazaran 601 949 lira bir noksanlık mevcuttur. Bu husus
ta tasarıda etraflı izahat verilmiş olduğuna göre burada daha fazla teferruata girilmemiştir. 

Bnvestisman masraflarına gelince; 

Bütçenin bu kısmındaki tasarruf geçen yıla nazaran %25 raddesindedir. 14 632 500 liradan ibaret 
bulunan bu kısım masrafların, 

a) 2 400 000 Lirasını bina satınalma yapı ve onarma giderleri. 
b) 1 545 500 » Demirbaş, makina satın alma ve kurma giderleri, 
c) 3 600 000 » 5113 sayılı Kanun gereğince yapılacak Yaprak Tütün Bakım ve işletme 

evleri, 
d) 7 000 000 » 4898 sayılı Kanun mucibince yeniden yapılacak fabrika, imal ve doldurma 

evleri ile mevcutların genişletilmesi giderleri, 
e) 87 000 » da taşıt giderleri teşkil etmektedir. 

Bunlardan a, b, c, ve e, fıkralarındaki giderler ayrı ayrı birer programa bağlanmış olup alınan 
izahata göre bu programların senesi içinde tahakkukuna çalışılacağı anlaşılmıştır. 

d, fıkrasındaki 7 000 000 liralık ödeneğe gelince; 

Tekel idaresi, uzun süren savaş yularında normalin fevkinde çalışmalar dolayısiyle bir kısım 
fabrika ve tesislerinin yıpranmış olduğunu ve bunlardan yine bir kısmının şirketlerden idareye dev
redilip amorti müddetlerini de& doldurmuş bulunduklarını göz önünde tutarak 20 . V . 1946 tarihinde 
4898 sayılı Kanunla Hükümetçe onanacak programdairesinde 50 milyon liralık yeni fabrikalar kur
mak ve mevcutlarmı genişletmek yetkisini almış idi. Buna dayanılarak Bakanlar Kurulundan alman 
6 . VIII . 1946 gün ve 3/4300 sayılı karara müsteniden; 

Lira 

1. — 12 000 000 Kilo kapasitede bir sigara fabrikası 18 000 000 
2. — 12 000 000 Litre kapasitede bir bira fabrikası 8 000 000 
3. — 4 000 Ton kapasitede bir malt fabrikası 3 300 000 
4. — Ankara Bira Fabrikasının tevsii 1 700 000 
5. — istanbul Bira Fabrikasının tevsii 1 000 000 
6 . - 4 bira imalâthanesi ' 1 000 000 
7. — 25 000 000 Litre kapasitede şarap fabrikası 10 000 000 
8. — Fıçı, Kapsül fabrikaları ve kuru buz tesisleri 4 000 000 
9.—Yardımcı Malzeme Fabrikası 1000 000 

10. — Av malzemesi tesisatı 1 000 000 
11. — Poşet Kibrit Fabrikası 500 000 
12. — Hususi tertibatlı nakil vasıtaları 500 000 

Toplam 50 000 000 

Yapılması derpiş edilmiştir. 

Bu ana programdan sonra detay üzerine yapılan etüdler ve Amerika'ya giden heyetin yaptığı 
tetkikler neticesinde gerek Amerika'da fiyatların artmış olması ve gerek 7 Eylül Kararlarının tevlit ettiği 
kur farkları sebepleriyle 50 000 000 lira ile yukarda tadat edilen işlerin ikmaline imkân olamıyaca-

( S. Sayısı : 25 ) 
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ğı anlaşılmış ve aşağıda yazılı işlerin yapılması için 6308 sayılı ve 31 < VIII . 1947 tarihli Kararname 
ile evvelki program tadil edilmiştir. . • . . , • < -

Sigara sanayii için 21 500 00Q Lira 
Bira sanayii için 22 500 000 Lira 
Şarap sanayii için 4 000 000 Lira 
Müteferrik sanayi ve nakil va
sıtaları için 2 000 000 Lira 

Toplam 50 000 000 Lira 

Bu kararnamenin neşrinden sonra Sigara Fabrikası etrafındaki çalışmalar ilerlemiş, gerek bu 
mevzuda ve gerek Bira ve Şarap Fabrikaları işlerinin son durumu muvacehesinde kararnamenin 
yeniden gözden geçirilmesi lüzumu hâsıl olmuştur. Amerika'da bir müessese ile Sigara Fabrikası 
için yapılmış olan mukavele gereğince fabrikanın 37 600 000 liraya çıkacağı anlaşılmış olduğun
dan program bir kere daha, 

Sigara sanayii için 37 600 000 Lira 
Bira sanayii için 8 150 000 Lira 
Şarap «anayii için 4 250 000 Ura 

Toplam 50 000 000 Lira 

olarak tadil edilmiştir. 

Alâkadarlardan alınan izahata göre yeni sigara fabrikasının açılmasını mütaakıp, 

1. — Tütün zayiatının önlenmesinden, 

2. — Fazla mesai ücretlerinden, 

3. — İşçilikten, 

4. — Gramaj farklarından, 

5. — Kutu el işçiliğinden, 
senede takriben 2 500 000 liralık bir tasarruf temini derpiş edildiği anlaşılmıştır. Bunların hari
cinde bugün rakamla ifade edilemiyen, 

a) Tamir masraflarının azalması, 

b) Iskartaların azalması ve önlenmesi, 

c) Tahmil ve tahliye işlerinde tasarruf, 

d) Nikotin fabrikasının bu meyanda tesisi dplayısiyle temin edilecek gelirler de ayrıca na
zarı itibara alınabilir. 

1949 yılı Bütçesine konulan 7 000 000 lira ödeneğin 3 500 000 lirasının yukarda bahsi geçen 
Maltepe Sigara Fabrikasına ve mütebakisinin de bira ve şarap sanayiinde sarfedileceği anlaşıl
mıştır. 

( S. Sayısı : 25 
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Bütçe giderleri yekûnunu teşkil eden 38 440 910 liralık ödeneğin bölüm ve maddeleri ayrı ayrı 

gözden geçirilmiş ve bunlardan: * 

Bütçeye Raportörce İndirilen 
B. M. konulan ödenek teklif edilen ödenek 

9 
140 886 
40 000 
75 000 

90 886 
25 000 
15 000 

50 000 
15 000 
60 000 

Yabancı uzmanlar ücreti 
Dış kongreler masrafı 

22 2 öğrenci ödeneği 
26 4250.sayılı Kanun gereğince şarapçılara 

verilecek prim ve başka, ödemeler. 150 000 50 000 100 000 
Yurt dışı acente ve mümessilliklerin her 
türlü giderleri 296 000 250 000 46 000 

ceman 271 000 lirftam bütçeden indirilmesi mümkün görülmüştür. Buna mukabil 35 nci bölümde 
ki memur ve hizmetli çocukları öğrenci pansiyonlarına yardım tertibindeki 75 000 liranın geçen se-
neki ödenek miktarı olan 110 000 liraya çıkarılması muvafık olacaktır. 

Tekel gelirleri 

B. cetvelinin birinci bölümünü satış kârları (Tekel gelirleri) teşkil eder. Tütün, tuz, içki, çay, 
kibrit ve infilâk maddelerinden toplanan bu bölümün1 mühim kısımları üzerinde durarak bu hususta 
biraz malûmat vermekte fayda vardır. 

1. — Tütün : 

1949 yılı bütçe tasarısında tütünün muhammen satış miktarı 17 750 000 kilo, vasati satış fiyatı 
740,36 'kuruş, maliyet ve satış masrafları 428,27 kuruş olarak gösterilmiştir. Buna nazaran tütün
den tahmin edilen kâr miktarı 55 395 751liradır. 1948 senesinde on aylık satış miktarı 14 723 053 
kilo olmasına ve iki aylık satışın bu nispet dâhilinde 2 944 610 kilodan ibaret olacağı tahmin edilme
sine göre 1949 yılı satış miktarına 17 750 000 kile tahmin edilmesinde isabet vardır. Satış masrafları 
ile maliyet fiyatlarına gelince; malzeme ve umumi masraflarla işçi ücretlerinin yükselmesinden do
layı 1949 yümda 1948 yüın a nazaran tahmin 36,33 kımış daha yüksektir. Bu sebeple 1949 yılı 
tütün satış kârı 1948 senesinden 3 414 749 lira noksandyle tahmin edilmiştir. Maliyet fiyatlarmırt 
tesbitine tesir eden unsurların seneden seneye artması tütün »atış kârını düşürmektedir. Bu vaziyet' 
karşısında tütün ve sigara fiyatlarına bir miktar zam yapılması muvafık olup olmıyacağı münakaşa 
mevzuu olabilir. Hükümetin bu hususta ne düşündüğünü bilmiyorum. Yapılan bir tetkik neticesinde 
tütünlerin nevilerine göre beher pakete âdil bir nispet dairesinde olmak üzere yapılacak 5 - 25 ku
ruş arasındaki bir fiyat zammının bütçeye senede 40 000 000 lira raddesinde bir gelir fazlası sağlı 
yabileeeği anlaşılmaktadır. 

Tütün mevzuunu ele almışken Tekelin elindeki stok miktarı ile geçen seneki destekleme muba
yaası hakkında muhterem komisyonunuza biraz malûmat arzetmek isterim. 

( 8. Sayısı : 25 ) 



1 . XI . 194S tarihinde Tekel depolarında mevcut tütünlerin miktarı, destekleme mubayaası 
tütünleri hariç olmak üzere, aşağıdaki cetvelde gösterildiği üzere 48 790 657 kilodur. 

Kilo Mahsul senesi Bölgesi 

8 183 073 1946 ve daha eski Marmara 
9 820 000 1947 » 

18 003 073 Toplam 

12 443 053 1946 ve daha eski Karadeniz 
9 505 000 1947 a> 

21 948 053 Toplam 

3 218 502 1946 ve daha eski 
2 000 000 1947 

5 218 502 Toplam 

871 690 1946 ve daha eski 
2 749 339 1947 

Ege 
» 

Şark 
t» 

3 261 029 Toplam 

48 790 657 Genel toplam 

Tekelin, elinde bu suretle iki senelik stok bulundurması, tütünlerimizin bütün dünyaca tanın
mış olan nefasetini muhafaza edebilmesi için iki fermantasyon devresi geçirmesi maksadına ma
tuftur. Bu sebeple 1946 yılma kadar elinde kâfi miktarda stoku bulunmayan Tekel İdaresi 1946 
dan itibaren stok miktarını artırmaya çalışmış ve bunu temin edebilmiştir. 

Tekel, kendi ihtiyacı haricinde Hükümetin tensibiyle bir de destekleme alımı yapmıştır ki, bu
nun miktarı 10 740 283 kilodur. Bu tütünlerin yüksek evsafta olan 6 400 000 kilosu harice satılmış 
ve bu satıştan takriben 4 592 000 lira kâr temin edilmiştir. Geri kalan tütünlerin ne zaman ve ne 
suretle satılacağı malûm olmadığından 1949 yılı Bütçesine bu destekleme alımından mütevellit 
başkaca bir satış kârı konulmasına mahal görülmemiştir. Esasen bu kabîl alımlardan husule gelecek 
kârın hangi hesaplara geçirileceği hakkında henüz ne bir karar ne de bir anlaşma mevcut de
ğildir. Bu vesiyle ile Hükümetin bu ciheti de açıklamasında fayda mülâhaza etmekteyim. 

Tekel ve Tekelin iştirklerinden olan Tütün Limitet Şirketinin 
alan aşağıdaki kredilerle temin edilmiştir: 

yaptıkları destekleme mubaya-

6 000 000 lira Millî Korunma fonundan, 
18 000 000 lira tütün ekicilerinden tahsil edilip Ziraat Bankasında bulunan % 5 lerden, 
15 000 000 lira Bonu ihracı suretiyle Merkez Bankasından. 

Millî Korunma fonundan alınan 6 000 000 lira ile tütüncülerin % 6 lerini teşkil eden meblağdan 
4 850 000 lirası Tütün Limitede verilmig geri kalan 28 150 000 lira da Tekelin destekleme muba
yaasına tahsis edilmiştir. 

2. ~~ Tuz : 
Tekelin halen işletmekte olduğu 54 tuzlanın senelik istihsal kapasitesi 276 000 tondur. Bundan 
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ortalama 225 000 ton dâhilde sarf edilmekte ve geri kalan 50 000 ton kısmen dâhilde stok edilmek
te kısmen de talep vukuunda döviz mukabili harice satılmaktadır. 1947 senesinde Tekelin dâhilde 
sattığı tuz miktarı 241 000 tondur. Harice de 33 000 ton sevkedilmiştir. 1948 senesin dahilî satışı 
1947 ye nazaran düşük bulunuyor. On aylık satış miktarı 194 180 tondur. 1949 
Bütçe tasarısı hazırlanırken İ948 yılının sekiz aylık satış vaziyeti esas alınarak satış miktarı 
215 000 ton tahmül edilmişse de 1948 senesinin on aylık fiilî vaziyetine göre 1949 yılı için satış mik
tarının 220 000 ton olarak tahmin edilmesi mümkün görülmektedir. Filhakika, 1948 yılının on ay
lık satış miktarı 184 180 ton olup buna 1947 yılının iki aylık satış miktarı olan 37 010 tonun ilâvesi 
halinde, yekûn 221 190 tona baliğ olacağına göre 1949 senesi satış" tahmininin 220 000 ton olarak 
hesap edilmesi uygun mütalâa edilmiştir. 

Haricî satışlara gelince; 1947 yılında 33 000 ton olan satışların, alınan malûmata göre 1948 yı
lında 50 000 tonu bulacağı ve mevcut talepler karşısında 1949 yılı için de aynı miktarda satış yapı
labileceği anlaşılmaktadır *Bu hesaba göre; 

5 000 tonun satış kârı 5 000 X 21.95 - 109 750 Lir» 
5 000 tonun Millî Savunma vergisi 50 000 » 
Harice satılacak 50 000 ton tuzun satış kârı (beher tonda takribi kâr 5 lira he

sap edilmiştir.) 250 000 » 

Toplam 409 750 
% 5 Belediyeler payı 17 988 

K-i. 

Gelir fazlası 391 762 » 

Netice olorak bütçenin gelir kısmına 391 762 liranın ilâvesi muvafık olur. 

Tuzun, tuzlalarda beher kilosu Millî Savunma Vergisi ile birlikte 4 kuruşa satılmakta olmasına 
rağmen tuzlalar haricinde satış serbest olduğu için yurdun muhtelif yerlerinde büyük farklar gös
teren ayrı ayrı fiyatlarla satılmaktadır. Bu fiyat tahavvülüne başlıca âmil, nakliye masraflarıdır. 
Yapılan bir istatistiğe göre memlekette sarf edilen tuzların fiyat, miktar ve nispeti aşağıda gösteril
diği şekilde tesbit edilmiştir : 

Nispeti 

% 1,91 
% 12,13 
% 16,66 
*fo 24,44 
% 17,77 
fa 14,27 
% 8,07 
% 4,75 

İstihlâk miktarı 
(Ton olarak) 

4 000 
25 400 
34 900 
51 200 
37 200 
29 900 
16 900 
10 000 

Satış fiyatı 

4 - 6 kuruş 
6 - 7 » 
7 - 9 » 
9 - 1 2 » 

1 2 - 1 3 » 
14 - 18 » 
18 - 21 » 
2 1 - 4 5 » 

Görülüyor ki 1936 senesindenberi tuzlalarda kilosu; 4 kuruşa satılan tuz birçok yerlerde müstehli
ke pek yüksek fiatlarla intikâl etmektedir. Şayanı dikkat olan cihet aşağı fiyatla yapılan satışların 
İstanbul, îznıir gibi büyük şehirlerde bulunması, yurdun ücraıköşelerinde ise tuz fiatlarmın eok 
yüksek olmasıdır. 

Nakil vasıtaları ve ambar temini hususundaki zorluktan dolayı tuzun da diğer Tekel maddeleri 
gibi her yerde ayni fiyatla satılmasının hemen sağlanabileceğini pek ümit etmemekle beraber fiyatlar 
arasında bir mukarenet ve muvazene tesisi için Tekel İdaresinin bu işi ehemmiyetle ele almasmı lü
zumlu görmekteyim. 
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3. — ispirto ve ispirtolu içküsr : 

Bu kısım mamuller için 1948 Bütçesine konulmuş olan 22 '844 510 lira gelire mukabil 1949 senesi 
gelir tahmini 5 '599 700 lira fazlasiyle 28 444 210 liradır. Bunun 6 161 100 lirası bira, 18 908 880 li
rası rakı ve mütebakisi de şarap, likör, kanyak, ispirto ve sairenin satış kârları olarak tahmin edil
miştir. 

Bira : 

1948 senesi muhammen satış miktarı 20 000 000 litre ve on aylık fiilî sarfiyat 16 321 830 litredir. 
1949 yılı muhammen satış miktarı ise 16 500 000 litre gösterilmiştir. Bir litrenin tahminî maliyeti 1948 
de 22,86 kuruş 1949 da 24,38 kunıştur. Şişeli biranın litresi Müdafaa Vergisi hariç 50 kuruş ve fıçılı 
biranın litresi 40 kuruştur. Tekel İdaresi, şişeli biranın litresine 30 kuruş ve fıçılı biranın litresine 
20 kuruş zam derpiş ettiğinden bu zam dolayısiyle satış miktarında husuje gelecek düşüklüğe rağmen 
satış kân 1948 deki 2 256 000 lira tahmine mukabil 1949 da 6 161 100 lira olarak tahmin edilmiş ve 
hütçeore o suretle konulmuştur. 

Bakı : 

1948 senesinde rakı satış miktarı 8 606 000 litre ve satış kârı da 18 052 300 lira tahmin edilmesine 
mukabil 1949 senesinde satış miktarı 7 200 000 litre ve satış kârı da rakı fiyatlarına evvelce yapılmış 
olan zam dolayısiyle, 18 908 880 lira tahmin edilmiştir. Satış miktarının 1948 yılma nazaran az tah
min edilmesi, dokuz aylık sarfiyatın düşük bir miktar göstermiş olmasındandır. Bu miktar 5 404 329 
litredir, Bu düşüklüğün Mayıs 1948 de rakı fiyatlarına vâki zamdan ileri geldiği söylenmektedir. Bu
nunla beraber rakıya, Jitre başına 50 kuruş daha zam yapılmasında rakı sarfiyat miktarı bakımından 
bir mahzur görmemekteyim. Şu takdirde bu seneki tahmine esas olan 7 200 000 litre rakmın satışın
dan 3 600 000 lira bir fazla gelir temim mümkündür. Vakıa rakı fiyatlarma vâki olacak zam netice
sinde sarfiyatın azalacağı ve fiyat zammından sağlanacak faydaya mukabil sarfiyatın düşmesi sure
tiyle gelirin azalacağı ileri sürülmekte ise de rakı fiyatlarına vasati % 7 nisbetini ancak bulacak olan 
50 kuruşluk bir zammın satışı düşüreceği mütalâasını yerinde bulmamaktayım. Zamma taraftar olmı-
yanlar şu mütalaaları ileri sürebilirler: 

I. - Rakı fiyatı yükselince bununla ülfet edenler kaçak rakı elde etmeye çalışırlar, kaçakçılık ar
tar. 

II. - Bakı içmeyi itiyat edinenler bunun yerme ucuz fiyatlı olan ispirtoyu içmeye başlar ki bu da 
sıhhati ihlâl eder. 

III - İçkiye alışanlar rakıyı pahalı bulunca onun yerine şarap veya birayı tercihe giderler. 

Buna karşı cevabım şudur .-

I - Kaçakçılıkla uğraşmak Tekelin vazifeleri, cümlesindendir. Bunun için bütçeye esaslı tahsi
sat konmuştur. Bundan maada fiyatlara takriben %7 nispetinde vâki olacak eüz'î bir zam netice
sinde kaçakçılığa sapacakların ve kaçak rakı satacakların mühim bir yekûn teşkil etmiyeceği mu
hakkaktır. 

II - Filhakika bundan evvel rakı fiyatları yüksek olduğu zamanlarda bâzı kimseler rakı yerine 
ispirto içmek yolunu tutmuşlarsa da son zamanlarda (Philalat d'Ethile) isminde bir maddenin 
ispirtoya ilâvesi halinde, ispirtonun evsafı bozulmadığı halde tadını - içmeye imkân vermiyecek 
derecede- acılaştırdığı için bu mahzur da bu suretle bertaraf edilebilecektir. Bâzı memleketlerde 
böyle yapıldığını alâkadarlar söylüyorlar. 

III - Bakı yerine şarap veya bira içmeye gidileceği yolundaki mütalâayı bir an için varit gör
sek dahi aradaki fark kısmen telâfi edileceğinden maada umumi sıhhat ve hattâ asayiş namına bun* 
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dan ancak memnun olmak ieabeder. Binaenaleyh rakı fiyatlarına litre başına 50 kuruş bir zam 
yapılması çok yerinde olur. Bundan hâsıl olacak menfaat - 1949 senesi rakı satış miktarının tah
minine göre 3 600 000 liradır. Bununla beraber bu zam neticesinde satış miktarında cüz'î bir 
azalma ihtimali varit görülüyorsa bunun için 600 000 lirasını ihtiyat ayırmak suretiyle gelir kısmı
na 3 000 000 liranın ilâvesini muvafık görmekteyim. Bunu yüksek encümene bir teklif olarak arz-
ediyorum. 

Gelir bakımından ehemmiyeti tâli derecede olan diğer ispirto ve ispirtolu içkiler hakkındaki iki 
senelik mukayeseli malûmat kısaca aşağıda gösterilmiştir. 

Nevi 

Likörler 
Votka 
Vermut 
Kanyak 
Şarap 
ispirtolar 

Satış 
miktarı 

100 000 
100 000 
138 750 
220 250 

3 140 000 
3 557 400 

1 9 4 8 
Satış 
bedeli 

360 800 
585 950 
312 650 

1 265 260 
2 913 500 
5 020 640 

Kâr 

99 887 
409 854 
21 393 

541 912 
170 004 

1 126 875 

Satış 
miktarı 

120 000 
130 000 
135 000 
224 650 

3 123 900 
4 11.2 000 

1 9 4 9 
Satış 
bedeli 

483 000 
759 500 
414 000 

1 579 630 
3 384 615 
5 257 960 

Kâr 

109 855 
522 988 
75 624 

718 819 
124 875 

1 298 230 

ispirto ve ispirtolu içkilerin istihsali için mubayaa edilen yaş üzüm, kuru üzüm, incir, arpa \e 
anason fiyat ve miktarları aşağıda mukayeseli olarak gösterilmiştir. 

Yaş üzüm : 

Mubayaa bölgesi 

Ankara 
Akhisar 
Bilecik 
Bursa 
Çal 
Çorum 
Develi 
Elâzığ 
Erdek 
Antep 
Hadım 
tbradı 
izmir 
İsparta 
Kalecik 
Karaman 
Kilis 
Kırıkhan 
Kırıkkale 
Kırşehir 
Malatya 

1 9 

Kilo 

219 857 
93 430 
13 281 
99 348 
31 825 
15 416 

133 858 
300 088 

67 882 
861 295 

8 475 
2 111 

948 091 
116 016 
121 507 
15 386 

132 487 
38 387 

125 420 
102 834 

17 938 

4 6 

Vasati fiyat 
Kuruş 

10,79 
11,27 
17,50 
17,73 
12,33 
16,19 
11,24 
14,99 
15,00 
9,88 
9,75 

15,00 
15,78 
14,86 
9,15 

12,25 
9,07 

16,87 
8,97 
7,48" 

18,53 

1 9 4 7 

Kilo 

459 129 
— 
4 307 
— 
7 493 
— 
— 

164 277 
52 738 

1 054 593 
2 433 
6 498 

2 188 701 
109 737 
93,334 
— 

97 587 
— 

125 971 
— 
— 

Vasati fiyat 
Kuruş 

15,53 
— 

17,97 
— 

15,00 
— 
— 

19,91 
18,00 
12,75 
15,00 
15,95 
17,18 
16,70 
14,03 

— 
13,60 

— 
13,67 

— 
— 
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Mubayaa 

Manisa 
Maraş 
Safranbolu 
Senirkent 
Tokad 
Tarsus 
Trakya 
Ürgüp 
üri'a 
Yozga'd 

Kuru üzüm : 
Adana 
Diyarbakır 
Anteb 
Kayseri 
Konya 
îzmir 

İncir : 

İzmir 
Muğla 
Hatay 
Aydın 

Arpa : 

Ankara' 
Aydın 
Eskişehir 
Kayseri 
Manisa 
İstanbul 

SHHHP-

bölgesi 

Toplam 

Toplam 

Toplam 

Toplam 

r? — • " 

Kilo 

297 322 
130 032 
13 214 
19 789 

227 518 
8 007 

3 214 440 
787 548 

64 363 
30 259 

8 257 454 

200 972 
402 174 
855 365 

1 527 490 
134 401 

- -

3 120 392 
=r.-^rr~",. ..•:,-• 

236 864 
— 
— 
— 

236 864 
•: • ; . ' • - — : : : - : ; 

2 225 952 
815 000 

1 123 101 
854 391 
161 870 

"•-

5 180 314 

( & 

Vasati fiyat 
Kuruş 

10,93 
11,58 
20,52 
12,96 
1.5,06 
18,02 
16,24 
7,76 

10,42 
9,76 

13,55 

32,36 
29,68 
38,49 
26,50 
29,82 

30,71 
: ~ : . r = r : r ~ 

12,00 
— 
— 

12,00 
:-.~ ~:rrr:^r~':.:' 

19,50 
21,53 
19,04 
21,53 
21,68 
— 

2$12 
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Kilo 

92 700 
— 
— 

51 622 
— 

5 204 495 
197 847 

— 
13 fî06 

9 927 068 

259 073 
1 052 048 
3 106 018 
1 689 068 
1 392 483 
6 581 904 

14 080 594 
= — z = = 

i 647 875 
201 074 
49 274 
29 502 

1 927 725 

:~==:=: 

3 275 716 
— • 

— 
..,-

3 074 480 

6 350 196 

Vasati fiyat 
Kuruş 

—. 
14,99 

— 
— 

23,77 
— 

18,06 
16,82 

— 
11,85 

16,99 

41,88 
36,38 
44,37 
42,64 
45,10 
72,37 

56,68 
: = = = — r 

37,77 
17,98 
19,41 
20,00 

20,83 
rTr~-^.z^rrz:.r-

• 

18,80 
— 
— 
.— 
— 

18,98 

18,89 
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V asati fiyat V asati fiyat 
Mubayaa bölgesi Kilo Kuruş Kilo Kuruş 

Anason : 

Antalya 
Aydın 
Balıkesir 
Bursa 
Edirne 
Eskişehir 
İzmir 
İzmir (Tüccar) 
Merkez 

Toplam 

144 131 
12C.039 
30 562 
47 520 
3 354 

147 119 
56 945 
3 101 

558 771 

96,77 
104,70 
98,01 

108,25 
106,32 
100,67 
147,07 
155,00 

106,14 

420 065 
315 396 
29 929 
92 272 

5 841 
140 679 
118 003 

— 
11 163 

1 133 650 

162,02 
162,01 
155,38 
160,97 
160,00 
160,96 
195,25 

— 
195,12 

165,43 

4. — Çay : 
1948 senesinde çay sarfiyatı 1 250 000 kilo tahmin edilmişti. Buna mukabil on aylık satış 

1 104 000 kilodur. 1949 Bütçesi tahmininde bu satış miktarının esas tutulması lâzımgelirse de Tekel 
İdaresi kilosu 20 lira üzerinden yeni bir nevi çay ihdas etmek ve kilosu 12 liraya satılan çay nevtai 
piyasadan kaldırmak hususunda bir karara vardığından satış miktarının azalacağı düşünülerek 1949 
senesi çay satışı 1 200 000 kilo tahinin edilmiştir. Çay satış maliyeti 1949 icra 991,96 kuruş olarak 
hesaplanmıştır. Piyasaya iki nevi üzerinden arzediieeek çay satış fiyatları ise 16 ve 20 lira olarak 
tesbit edilmiştir. Bu hesaplar üzerinden bütçeye satış kârı olarak konulan miktar 9 696 480 liradır. 

Tekel idaresi, piyasaya arzettiği çayların takriben % 90 nmı hariçten getirmektedir. Maliyet
leri, çayların cinsine göre 534 ile 920 arasındadır. Halen istihsali 150 000 kilodan İbaret ola;ı 
Rize çaylarının maliyeti ise 12 liradır. Rize çaylarının maliyetinin bu derece yüksek olmasını tevlit 
eden âmillerin neler olduğunu tetkik ederek bu konuda Hükümetin gerekli tedbirler alması lüzrı-
munu belirtmeyi borç bilirim. 

5. — Kibrit: 

1948 yılının on aylık satışı 55 484 sandıktır. Geçen yılın son iki aylık satışı da 11 247 sandık 
olup mecmuu 06 731 sandık edor. Bu itibarla 1949 yılı bütçesinde satılacağı tahmin edilmiş olan 
66 000 sandık muvafık görülmüştür. 

Maliyet ve satış masraflarına gelince; 1948- yılında 93,96 lira olarak tahmin edilen maliyet ve 
satış masrafları tutarı 1949 yılında 91,90 lira tahmin edilmiştir. Buna nazaran 1949 bütçesindeki 
satış kârları geçen yıldan 154 080 lira faz-lasiyle 534 600 lira olarak hesap edilmiştir. 

Yapılan tetkikat neticesinde kibrit sanayii için senelik takriben 18 000 metre mikâbı tomruğa 
ihtiyaç olduğu, buna mukabil ormaml aranızdan ancak 13 000 metre mikâbı tomruk alınabileceği fakat 
önümüzdeki seneler için bu miktarın dahi temin edilmesi müşkül olacağı anlaşılmıştır. Bu itibarla hariç
ten mühimce bir miktar tomruk veya kibrit çöpü temininin bir emri zaruri olduğu neticesine varılmak
tadır. Kibritin asli maddesini teşkil eden tomruğun yukarda arzedildiği veçhile 5 000 metre ırikâbı, 
noksaniyle elde edilmesinden husule gelen açık, kısmen kibrit çöplerinin kısaltılması ve kısmen de dış 
kutularının karton ile imal edilmesinden tasarruf edilen miktar ile kapatılmaktadır. 
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Kibrit fabrikasının daha rasyonel çalışmasını tefinin için Teteel İdaresince bir mütehassısa ihtiyaç 
olduğu anlaşıldığı ve bunun teminine çalışılacağı alâkadarlardan öğrenilmiştir. 

6". — Barut ve patlayıcı maddeler: 

1949 yılı Bütçesinde barut ve patlayıcı maddeler satışı 8 834 935 lira tahmin edilmiştir. Bunun 
% 53,72 sini maliyet vıe % 11,51 ni de satış masrafları teşkil etmektedir. Bu maddeler satışından tah
min edilen kâr geçen yıla nazaran 871 450 lira fazlasiyle 3 071 800 liradır. 

Gelir Bütçesinin diğer kısımlarını teşkil eden çeşitli gelirler, para cezalan, çeşitli hasılat ve geri 
alma bölümleri için yapılan tahminler de 1947 yılı tahsilâtiyle 1948 yılının sekiz aylık hasılatı 
esas olarak alınmıştır. 

Savunma vergilerinin de yukarda arzedilen tütün, içki, tuz, kibrit ve çakmak taşı satış tahmin
leri esas alınarak tesbit edildiği ve esasa göre yapılan 1949 yılı tahminlerinin 1948 yılma nazaran 
1 854 346 lira fazlasiyle 93 246 916 lira hesap edildiği anlaşılmış ve başkaca üzerinde durulacak bir 
nokta görülmemiştir. 

Netice 

Bu suretle Tekel Genel Müdürlüğünün 1949 yılı Bütçe tasarısının gider ve gelirleri üzerinde 
yaptığım incelemeler neticsinde yukarda arzedildiği üzere giderlerden 271 000 — 35 000 = 236 000 
liranın tasarruf edilebileceği ve tuzdan 409 750 lira, rakı satışlarından da 3 000 000 liralık bir 
kâr sağlanabileceği anlaşılmaktadır. Elde edilecek ceman 3 645 ?50 liralık gelir fazlasından 
135 000 lirasının Hazineye Tayyare .Resmine ve 48 038 lirasının da belediyeler payına tefriki ica-
bettiğinden mütebaki 3 462 712 liradan 962 712 lirasının Hazine hisesine ilâvesinin ve 2,5 milyon 
lirasını da 4898 sayılı Kanunla yapılması takarrür eden tesislere karşılık olmak üzere Tekel Büt
çesinin kredi ve tesisler kısmındaki hususi bölümüne geçirilmesinin muvafık olacağını ve bu suretle 
Tekel istihsal ve kârlarının artırılması hususundaki programın biran evvel tahakkuku imkânının 
sağlanabileceğini arz ile Komisyonun bu bapta bir karara varmasını rica ederim. 

• • 

Faaliyet ve muamele hacmi milyarı aşan bu mühim Devlet müessesesinin bütün muameleleri hak
kında bir bütçe tetkik raporunda daha fazla malûmat ve izahat venneyi caiz görmediğimden ancak 
mühim gördüğüm hususların umumi hatlarını burada belirtmekle iktifa etmiş bulunuyorum. Rapo 
runıu Sayın Encümenin Yüksek nazarlarına hürmetlerimle arzederim. 

Diyarbakır Milletvekili 
İhsan Hâmid Tigrel 

( & Sayiöi •: 2ö) 
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Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 10 A . 1949 
Esas No. 1/392 
Karar No. 60 

Yüksek Başkanlığa 

Tekel Genel Müdürlüğünün 1949 yılı Bütçesi 
hakkında Başbakanlığın 30 . IX . 1948 tarihli 
ve 6/3343 sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise su
nulan Kanun tasarısı Komisyonumuza havale 
buyrulmakla Gümrük ve Tekel Bakanı Emin 
Erişirgil, Maliye Bakanı Şevket Adalan, Tekel 
Genel Müdürü Yusuf Ziya Ersin hazır oldukları 
halde incelenip görüşüldü. 

Genel Müdürlüğün 1949 yılı Bütçesini Ko
misyon adına inceliyen raportörün raporu okun
muş ve bu idareyi ilgillendiren konular üzerinde 
durulmuştur. 

Bunların başlıcaları, ispirtolu içkiler, bira; 
tütün, kibrit, çay, tuz, haricî satışları, yapı ve 
tesisler gibi idarenin esaslı meşgalesini teşkil 
eden işler olup her biri üzerinde uzun tetkikler 
yapılmıştır. 

İspirtolu içkilerin ağırları sağlık, asayiş yön 
ilerinden, her yıl olduğu gibi tartışma konusu ol
muş ve memleketi ağır alkollü içkilerden müm
kün olduğu kadar kurtaracak ve hafiflerin reva
cını temin edecek şekilde hareket edilmesi üzerin
de durulmuştur. Hattâ ağır içkilere zamlar ya
pılarak meselâ; bu yıl bira fiyatlarına 30 kuruş 
ilâvesi hakkındaki Hükümet teklifinin değişti 
riknesi hususları başlıca görüşmeye esas teşkil 
etmiştir. Buna dair sonuçlar Gelir Bütçesinin 
tahlilinde aşağıda arzedilecektir. 

Biranın memlekette geniş ölçüde sarfedildiği 
ve mevcut iki fabrikanın tevsiiyle yeniden 
(12 000 000) litrelik bir bira fabrikasının kurul
ması, 4898 sayılı Kanunla verilen 50 milyon li
ralık yetki çerçevesi içinde hazırlanmış olan 
programa ithal edilmiştir. 

Yine bu program geerğince (25 000 000) lit
re kapasitede bir şarap fabrikasının inşası su
retiyle bir taraftan memleket şaraplarının ihra
cım temin edecek yolda yürünürken diğer taraf
tan da deneme şaraphaneleri tesis etmek, husu
si şarap âmillerinin imalâtını murakabe etmek 
suretiyle şarapçılığın; geniş mikyasta inkişafına 
çalıştığı. alman izanlardan anlaşılmıştır. 

Tütün mevzuunda idare, iki şekilde çalış
maktadır. 

a) Tütün tekeli olarak, 
b) Memleket tütüncülüğünü himaye etmek, 
Tekel olarak çalışmalarında tütünün işleme 

usullerinde ıslahat yapmak, daha teknik imalât 
ile nefis tütünler elde etmek. İmalâtta daha ran-
tabl olmak maksatlariyle yukarda adı geçen 
programa dâhil 12 milyon kilo kapasitede bir 
sigara fabrikasının tesisine geçilmiş ve elde da
ima iki yıllık tütün bulundurmak suretiyle nefaset 
cihetinin teminine çalışılmış olduğu bildirilmiş
tir. 

Himaye çalışmaları ise, tütün kampanyala
rında fiyat düşüklüğünü önlemek üzere müda
hale alımları yapmak suretinde vâki olmaktadır. 
Bunun için de 6 milyonu millî korunma fonun
dan, 18 milyonu, Türk ekicilerinden tahsil edi
lip Ziraat Bankasında bulunan '% 5 lerden elde 
edilen fondan ve 15 milyonu da bono ihracı su
retiyle Merkez Bankasından elde edilen para
lardan olmak üzere teşekkül eden sermayenin 
kullanılması ile ve Tekelin iştiraklerinde olan 
Tütün Limitet Şirketi ile birlikte çalışılarak ya
pılmaktadır. Bu destekleme alımları tütün pi
yasasında çok iyi neticeler husule getirmekte 
olup bu şekilde elde edilen tütünlerin satışından 
da kâr temin edildiği ifade edilmiş ve geçen yıl 
satılan kısmının kârı olan (4 592 000) liranın 
tütün ekicilerine inikas ettirilmesi ve % 5 ler
den elde edilen fona ihtiyat akçesi olarak kay
dının düşünüldüğü Hükümetçe ifade edilmiştir. 

Kibrit sarfiyatının gün geçtikçe çoğaldığı 
ifade edilmiş şimdilik dışarıdan ithali zaruri 
olan ve çöp imalinde kullanılan kavak cinsinin 
memlekette yetiştirilmesi için Orman Genel Mür 
dürlüğü ile anlaşma halinde oldukları ve bu se
beple evvelce lüks olarak yapılması düşünülen 
mukavvadan mamul poşet kibritlerinin ihtiyacı 
önlemek üzere imali için gereken teşebbüslere gi-
rişildiği ve yukarda bildirilen programa Po-' 
şet Fabrikasının da ithal edildiği bildirilmiştir, 
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Çay işi : 
Bu konuda uzun tartışmalar olmuş ve Rize' 

de yetiştirilen ve o mıntakanm yegâne kalkınma 
vasıtası olan ve bugüne kadarki tatbikattan çok 
iyi neticeler alman çaycılığımızın halen aksa
makta olan imalât noksanlıklarını izale ederek 
birinci sınıf çaylar arasında yer alacağı, bugün 
kü 30 bin dekarlık sahanın sekiz yaşına girmesi 
halinde bütün memleket çay ihtiyacını tama-
nüyle temin edeceği ve Hopa'ya doğru bu saha
nın genişletilmesi suretiyle, ihraç maddesi ola
rak memlekete bir döviz kaynağı da olacağı ya 
pılan tartışmalardan anlaşılmış ve birkaç bakan
lık ve dairenin mevzuuna ve müdahalesine ma
hal olan bu çay işinin idare noktasından tasfiye
siyle ziraat mevzuunda Tarım Bakanlığına, 
fabrikasyon hususunda da Tekele bağlanmasının 
ve bunların hudutlarının sarih olarak belirtilme
sinin çay dâvasını halledecek başlıca unsurlar
dan biri olduğu izah edilmiştir. Keza Tekel ida
resince, Rize çayının ıslah ve inkişafı için 
çay Tekelinin uzunca bir müddet Tekel İdaresin
de kalması gerektiği göz önünde tutularak bu 
konuda nakil, ambar ve ambalaj vaziyetlerinin 
ıslahı ve bu suretle çay nefasetinin temini için 
gereken tedbirlerin alınmış ve alınmakta olduğu 
ifade edilmiştir. Komisyonumuz, Rize çayının 
daha geniş olarak bu ziraate elverişli mmtaka-
larda yapılmasının temini hususunda gereken 
tedbirlerin alınmasını Hükümete tasviyeye değer 
bulmuştur. 

Tuz satışlarının birçok bölgelerde yüksek fi
yatlarla yapıldığı ve memleketin her tarafında 
bir fiyatla satılması hususunda Hükümetçe ted
bir alınması hususu temenni edilmiştir. 

Tekel maddelerine memleket dışında pazar
lar temini, gerek bu maddelerin sürümünü ço
ğaltmak ve gerekse döviz temini bakımından 
önem arzetmekte olduğu ve bu konuda her yıl 
tartışmalar yapıldığı gibi idareye en geniş im
kânlar temin eden kanuni yetkilerin de sağ
landığı belirtilmiş ve idarenin bu imkânlardan 
geniş bir surette istifade için çalışmakta olduğu 
ifade edilmiştir. 

Genel Müdürlük yukarda arzedilen program 
gereğince geniş bir kalkınma sahası içinde ça
lışmakta bulunmuştur. Buna ait etraflı malû
mat aşağıda gider kısmında arzedüecektir. Bu 
geniş izahlardan.sonra Komisyonumuz bütçenin 
incelenmesine geçmiştir. 

Gelir bütçesi : 
Genel Müdürlüğün 1949 yılı gelir bütçesi 

geçen yıla nazaran (12 650 581) lira fazlasiyle 
(202 190 157) lira olarak teklif edilmiştir. Bu 
fazlalığın (.11 642 235) lirası.satış kârlarında 
(1 854 346) lirası Savunma Vergisinde ve 
(50 000) lirası da diğer tertiplerdedir. Buna 
mukabil çeşitli gelirlerde (706 000) lira ve çe
şitli hasılatta da (190 000) lira bir azalış kay
dedilmiştir. 

Komisyonumuz gelir bölümlerinde bilhassa 
satış kârları üzerinde durmuştur. Bu tertibe gi
ren tekel maddelerinden bira fiyatlarına bu yıl 
litrede 30 kuruşluk bir zam yapmak suretiyle 
3.9 milyon küsur liralık bir gelir temini sağ
lanmak istenilmiştir. Komisyonumuzda yapılan 
tartışmalar sonunda bira fiyatlarının artırılma
sı yerinde görülmemiş ve bu fiyat artışlarının 
daha ziyade ağır alkollü içkilere inikas ettiril
mesinin birçok yönlerden uygun olacağı ifade 
edilerek, bilhassa iptidai madde bedellerinde ve 
imal masraflarında husule gelen artış sebebiyle 
bugün maliyet derecesinde bir fiyatla satılmak
ta olduğu Hükümetçe ifade edilen biraya his-
sedilmiyeeek şekilde bir zam yapılması ve 
gelirin de böylece aksatılmaması uygun görül
müş ve neticede bu esas göz önünde tutularak 
bira ve ağır alkollü içkilere yapılacak zammın 
Hükümetçe ayarlanması kararlaştırılmıştır. 

Çay satışlarına ait izahlara göre bu yıl halen 
mevcut birinci ve ikinci nevi çay kalitelerine 
ilâveten üçüncü ve daha iyi bir çay kalitesinin 
piyasaya çıkarılacağı ve bunun 20 lira fiyatla 
satılacağı ifade edilmiş ve bu yıl 12 liralık ha
len mevcut ikinci nevi çayda (100 000) ve bi
linci nevide (700 000) ve yeniden yapılacak 
harmandan da (500 000) kilo ki ceman 
(1 300 000) kilo çay satılacağı tahmin edilmekte 
ye bu takdirde fiyat vasatisine ve geçen yılın 
(\ 341 000) kilo satışa nazaran bu gelirde 
(192 480) liralık bir azalış husule geleceği ve 
bu miktarın gelirden düşülmesi gerektiği ifade 
edilmiştir. * 

Tuz satışlarında Ira yılın on bir aylık satış
larına göre bir inkişaf olacağı ve bunun bütçeye 
|859 750) liraîjr bir t&tU gettr tayyedeceği de 
4iftmitf e3îhııiş *ve*WtUktentl sstış laflarına 
Şivesi KoınisyöOTjMSsee kekul tdfimi#fr. 

Hükümet, yakmfa ııradfldiği veçhile "bira
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nın litresine 10 ve rakının litresine de (50) ku-
ru|luk bir zammı tensip etmiş ve buna nazaran 
bira ve rakının satış tahminlerinde, gelirlerin
de ve maliyetleriyle diğer masraflarında deği
şiklikler husule gelerek Hükümetçe bira için ev
velce gelire yapılan zamdan (2 767 500) liranın 
indirilmesi ve ağır alkollü içkilere yapılan fiyat 
zammından dolayı (2 475 012) lira eklenmesi 
gerekmiştir. 

Çakmaktaşı tekelinin kaldırılması hakkında 
Komisyonumuz gündeminde bir tasarı mevcut 
olup Yüksek Kamutaya sunulmak üzeredir. Bu
na nazaran 1949 yılında çakmaktaşı geliri ola
rak tahmin edilen (39 400) liranın yine bu ter
tipten indirilmesi kap etmiştir. 

Bu hareketlerden sonra birinci bölümün top
lamı (107 528 623) Ura olarak tesbit edilerek 
kabul edilmiştir. 

İkinci ve üçüncü bölümler geçen yılki tahak
kuklara göre yerinde görülmüş ve çakmaktaşı 
tekelinin kaldırılmasından dolayı (60 000) lira
sı Savunma Vergisinden ve (39 400) lirası da 

kârdan olmak üzere eldeki çakmak ve taşlarının 
satışından dördüncü çeşitli hasılat bölümüne 
(99 400) liranın eklenmesi gerekmiş ve Komis
yonumuzca bu değişiklik yapılmıştır. 

Altıncı nâzım gelirler bölümünü teşkil eden 
Savunma Vergileri gelirine yukardaki değişik
liklere uygun olarak tuz satışının inkişafından 
(50 000), biranın tahmin edilen 16 küsur milyon 
litrelik satış tahmininin yeni vaziyete göre 18 
milyon litre olarak tahmin edilmesinden dolayı 
(300 000) liranın eklenmesi, rakı satış miktarı
nın yeni zam sebebiyle azalacağı hesaplanarak 
(322 684) lira ve çakmak tekelinin kaldırılması 
sebebiyle de (60 000) liranın da bu bölümden 
indirilmesi gerekmiş ve bu hesaplar neticesinde 
bu tertipte (93 214 232) lira olarak kabul edil
miştir. 

Bu ameliyelere göre satışların tahlili haklan* 
daki tablo aşağıdaki şekilde değişmiş ve Hazine 
hissesi de bu hesaba göre (165 813) lira bir ar
tışla (159 173 954) lira olarak tahmin ve tesbit 
edilmiştir, 
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Tütün : 
Satış 
Maliyet, beyiye, nakliye 

İçki : 
Satış 
Maliyet, beyiye, nakliye 

Tuz : 
Satış 
Maliyet, nakliye 

Barut : 
Satış 
Maliyet, beyiye, nakliye 

Çay : 
Satış 
Maliyet, beyiye, nakliye 

Kibrit : 
Satış 
Maliyet, beyiye, nakliye 

— 32 -
Satışların tahlili 

ölçü 
Vasati fiyat 

Satış Kuruş Satış bedeli Kâr 

Kilo 17 750 000 740,36 131 414 127 
428,27 76 018 376 55 395 751 

Sandık 

Satış kârları : 
Haricî satış kârları 
Maliyete giren bütçe giderleri ve sair gi
derler 

Faiz, amortisman, sabit kıymetler sigorta 
sı ve sair masraflar 

Bütçe cetvelinde gösterilen satış kârları (Te
kel gelirleri) 

Bütçe geliri 
Millî Savunma Vergisi 

Bütçe giderleri 
Tayyare Resmi 
Belediyeler payı 

Bütçe gelirleri toplamı 

Lira 

Ton 220 000 

Lira 

64 367 996 
36 216 274 28 151 722 

40,95 9 008 600 
4 098 580 4 909 750 

8 834 935 
% 65,23 5 763 135 3 071 800 

Kilo 1 300 000 1 723,— 22 400 000 
992,— 12 896 000 9 504 000 

66 000 10 000,— 6 600 000 
9 190,— 6 065 400 , 534 600 

101 526 623 
1 850 000,-

8 670 000,— 10 520 000 

4 559 000 +5 961 000 

107 528 623 
1 349 400 

93 214 232 +94 563 632 

202 092 255 
38 179 910 
1 266 827 
3 471 564 42 918 301 

Hazine hissesi 159 173 954 
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Bu maruzata göre Gelir Bütçesi Komisyonu

muzca (202 092 255) lira olarak kabul edilmiş 
bultmmaktadıi'. 

Gider Bütçesi ; 

Genel Müdürlüğün Gider Bütçesi geçen yıla 
nazaran (5 454 657) lira bir noksanlık arzetmek-
tedir. Bu azalışın, kısımlar ve bölümler itibariy
le tahlili rapotörün raporunda etraflıca izah edil
miş olup burada tekrar edilmemiştir. 

Komisyonumuzda cereyan eden görüşmeler sı
rasında birinci bölümün geçici hizmetliler ücre
tinden (129 000) liranın indirilmesi ve bu para
nın kaçağı önlemek bölümünün emanet ambarları 
maddesine nakli ve bu maddeye ait (R) formülün
de de bir değişiklik yapılması istenmiştir. (R) 
formülünde yapılan değişikliğe göre emanet am
barlarında kullanılan geçici mahiyetteki kantar
cı, markacı, koruyucu ve tartıcı gibi geçici hiz
metlilerin ücretlerinin de amele gündeliği gibi ve
rilmesi istenilmektedir. Verilen izahlara göre ilâ
vesi istenilen bu kimselerin esas itibariyle amele 
oldukları, ancak işlerinin mahiyeti itibariyle ken
dilerine ücret verildiği ve işin genişliği ve ne ka
dar kimse bu'işte kullanılacağı evvelden kestiri-
lemiyeceğinden bunların ücretlerinin bu tertipten 
verilmesinin gerektiği anlaşılmış, aldıkları para
nın adı ücret olmasına ve unvanlarına bakılmak
sızın işin gereklerine uyularak ve yalnız bu ida
reye ve bu hizmete manhasır olmak üzere bu ter
tipten verilmesi Komisyonumuzca uygun görül
müş ve istenilen aktarma yapıldığı gibi (R) for
mülünde de buna dair bir değişiklik yapılmıştır 

Raportörün yaptığı incelemelere göre bâzı bö
lümlerden tasarruf yapılması mümkün görülerek 
indirme teklifleri kabul edilmiş bulunmaktadır 

Altıncı kredi ve tesisler kısmında bu yıl ya
pılmak istenilen işler üzerinde de durularak bu 
yılki ödeneklerin nerelere harcanacağı hakkın
da şu bilgiler edinilmiştir. Bu bölümün birinci 
maddesindeki (2 400 000) lira ile bu yıl, muhte
lif mahallerde ambarlar, barut depoları inşası 
ve emanet ambarları yapılması, işletmeye ve 
Enstitüye ait inşaat ve geçen yıldan kalan işle
rin tamamlanması; 

İkinci maddesinde bulunan (1 545 500) lira 
dan: 

170 000 lira tütün fabrikalarının türlü tesis ve 
gereçlerinin; 

245 000 » Tuzlalar; 
705 000 » Muhtelif müskirat fabrikaları; 
330 000 » Yaprak tütün dopaları; 
95 000 » Muhtelif işletmeler; 

inşa ve teçhizlerinin yapılmasına tahsis edil
diği; 

Üçüncü maddede bulunan (3 600 000) lira 
ile muhtelif mahallerde inşa edilecek depoların 
inşası; 

Diğer bölümdeki (7 000 000) lira ile Maltepe 
Tütün Fabrikasının inşa ve tesisi, İstanbul ve 
Ankara Bira Fabrikalarının tevsi ve tesisleri
nin ikmali; 

İşlerinin 1949 yılı programı gereğince de
vam edeceği anlaşılmıştır. 

Gider toplamı da yapılan bâzı tasarruflarla 
(38 179 910) lira olarak Komisyonumuzca kabul 
edilmiştir. 

Kanun tasarısı : 
Tasarının birinci ve ikinci maddeleri (A) ve 

(B) cetvelleri toplamlarına göre düzeltilmiş 7 
nci maddede bölüm numarası değiştirilmiş ve 
diğer maddeler ayniyle kabul edilmişlerdir. 

Yukarda arzedilen değişikliklerle Tekel Ge
nel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe tasarısı ekleriyle 
birlikte Kamutayın onayına arzedilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Mardin 
R. Erten 
Amasya 

A. K. Yiğitoğh 
Aydın 

Ol. R. Alpman 
Diyarbakır 

Ş. TJluğ 

Eskişehir 
Muhalifim 

A. Potuoğlu 
Kastamonu 
M. Akalın 
Konya 

M. A. Binal 
Niğde 

R. Gürsoy 

Başkan V. 
Diyarbakır 

1. H. Tigrel 
Ankara 

Sözcü 
. Ankara 

M. Eriş 
Ankara 

f AT, C. Akkerman C. Gölet 
Bursa 

F. Bük Dr. 
Edirne 

M. N. Gündüzalp 

İsparta 
K. Turan 

Kastamonu 
T. Coşkan 

Malatya 
M. 8. Eti 

Samsun 
M. A. Yörük er 

Urfa 
E. Tekeli 

Çoruh 
C. Kazanctoğlu 

Eskişehir 
Muhalifim 

H. Polatkan 
İzmir 

S. Odyak 

Kocaeli 
Dr. F. Ş. Bürge 

Manisa 
F. Kura oğlu 

Seyhan 
A. R. Yüregir 
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Tekel Genel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe Kanunu tasarısı 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

MADDE 1. — Tekel Genel Müdürlüğü 1949 
yılı giderleri için ilişik (A) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (38 440 910) lira ödenek ve
rilmiştir. 

MADDE 2. — Tekel Genel Müdürlüğü 1949 
yılı gelirleri ilişik (B) işaretli cetvelde gösteril-
diği üzere (202 190 157) lira tahmin edilmiş
tir. 

MADDE 3. — Tekel Genel Müdürlüğünce 
1949 yılı içinde elde edilecek gelir çeşitlerinden 
her birinin dayandığı hükümler bağlı (C) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı 
gelirlerin tarh ve tahsiline 1949 yılında da de
vam olunur. 

MADDE 4. — Tekel Genel Müdürlüğünün 
30. V I . 1939 tarih ve 3656 sayılı Kanunun 19 
ncu maddesine giren hizmetlileri kadroları ili
şik (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Numara-
lariyle adlan ekli (E) işaretli cetveldeki bö
lümlerden 30 . VT . 1939 tarihli ve 3656 sayılı 
Kanunun 9 ncu maddesi gereğince yönetimi ge
rekli geçici hizmetliler için aylık ücretli memur 
ve hizmetliler kullanılabilir. Bunların kadrola-
riyle bunlardan uzmanlık yeri olanlar Bakanlar 
Kurulu karariyle belirtilir ve ertesi yıl bütçe
siyle Büyük Millet Meclisine verilir. Bu bölüm
lerden alınacak kadroların eldeki kadrolara ek
leme olmaması gerektir. 

MADDE 5. — Tekel Genel Müdürlüğünce 
gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye 
yetki veren kanunlar bağlı (G) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

MADDE 6. - - Geçen yıl borçları bölümünde
ki ödenek üstünde çıkacak borçlar ilgili olduk
ları hizmetlere ilişkin bölümlerden bu bölüme 
Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödeneklerden 
ödenir. 1928 - 1947 yıllarına ilişkin olup da Ge
nel Muhasebe Kanununun 93 ncü maddesine gö
re zamanaşımına uğramamış ve karşılıkları yıl
ları bütçelerinde bulunan borçlar 1949 yılı gi
der bölümleri artıklarından eski yıllar borçlan 
bölümüne Maliye Bakanlığınca aktarılacak öde 
neklerden ödenir. 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİBİŞİ 

MADDE 1. - Tekel Genel Müdürlüğü 1949 
yılı giderleri için ilişik (A) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (38 179 910) lira ödenek veril
miştir. 

MADDE 2. — Tekel Genel Müdürlüğü 1949 
yılı gelirleri ilişik (B) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere (202 092 255) lira tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

( S, Sayısı : 25 ) 
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Hü. B. K. 

MADDE 7. — Yurt içinde ve dışında okuttu
rulacak öğrenciler için bağlı (A) işaretli cet
velin 22 nei bölümünün 2 nci maddesindeki öde
nek ilgili dairelerin 1949 yılı bütçe kanunlarına 
bağlı (B) işaretli cetvellere gelir ve aynı ka
nunlara bağlı (A) işaretli cetvellerin ilgili bö
lümlerine Maliye Bakanlığınca ödenek kayde
dilir. 

MADDE 8. — Olağanüstü hallerin devamı 
süresince Tekel Genel Müdürlüğünün fabrika, 
tuzla, işletme evleri gibi iş yerlerinde toplu ola
rak çalıştırdığı işçilere ve hizmetlilere (bu iş 
yerlerinde çalışan memurlar dâhil) giderleri 
döner sermayeden ödenmek üzere çalıştıkları 
günlerde günde bir defa yemek verilebilir. 

MADDE 9. — Gider bölümlerinden yapılacak 
harcamalara ilişkin formül ekli (R) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

MMADDE 10. — Bu kanun 1 Ocak 1949 ta
rihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 11. — Bu kanunu Maliye ve Güm
rük ve Tekel Bakanları yürütür. 

Devlet Bakanı 
Başbakan 

H. Saka 
Devlet Bakanı 

Başb. Yardımcısı 

Millî Savunma Bakam 
H. Çakır 

Dışişleri Bakanı 
N. Sadak 

Millî Eğitim Bakanı 
T. Banguoğlu 

Ekonomi Bakanı 
C. Ekin 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
E. Erişirgil 

Ulaştırma Bakanı 
Gülek 

Çalışın Bakanı 
T. E. Balta 

Adalet Bakam 
F. Sirmen 

İçişleri Bakam 
M. H. Göle 

Maliye Bakam 
§. Adatan 

Bayındırlık Bakam 
N. Erim 

8a. ve So. Y. Bakanı 
Dr. K. Bay izi i 
'Tarım Bakanı 

C. O mi 
Ticaret Bakam 

C. .S*. Barlas 

MADDE 7.— Yurt içinde ve dışında okut
turulacak öğrenciler için bağlı (A) işaretli 
cetvelin 24 ncü bölümünün ikinci maddesinde
ki ödenek ilgili dairelerin 1949 yılı Bütçe Ka
nunlarına bağlı (B) işaretli cetvellere gelir ve 
aynı kanunlara bağlı (A) işaretli cetvellerin il
gili bölümlerine Maliye Bakanlığınca ödenek 
kaydedilir. 

MADDE 8. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

(&^yışı.::2&) 



A - CETVELİ 

1948 1949 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
M. Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

Birinci hısım - Aylık, ücret, 
ödenek, emekli ikramiyesi ve 

benzeri özlük haklar 

4178 ve 4598 sayılı Kanunlar 
gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 

1 Çocuk zammı 
2 Yakacak zammı 
3 Doğum yardımı 
4 ölüm vardım 

1 
2 
3 
0 
4 

1 
2 

I - Ücretler 
Ücretler 
Memurlar ücreti 
Hizmetliler ücreti 
Geçici hizmetliler ücreti 
Temsil ödeneği 
Yabancı uzmanlar ücreti 

Bölüm toplamı 

11 - Başka haklar 
Temsil ödeneği 
Tazminatlar 
Geçici tazminat 
Kasa tazminatı 

Bölüm toplamı 

11 497 000 
2 825 500 

585 000 
2 100 

0 

14 909 600 

0 

20 000 
250 000 

270 000 

11 497 000 
2 830 380 

438 150 
0 

140 886 

14 906 416 

2 100 

20 000 
250 000 

270 000 

11 497 000 
2 830 380 

309 150 
0 

100 886 

14 737 416 

2 100 

20 000 
250 000 

270 000 

741 000 
20 000 
70 000 
60 000 

700 000 
20 000 
70 000 
40 000 

700 000 
20 000 
70 000 
40 000 

Bölüm toplamı 891 000 830 000 830 000 

3656 sayılı Kanunun 5 ne: 
maddesi gereğince verilecek 
yabancı dil para mükâfatı 0 60 000 60 000 

( &. Öayısı.:. 25) 
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ödeneğin çeşidi 

1948 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1949 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

2921 sayılı İnhisarlar Umum 
Müdürlüğü Tekaüt Sandığı 
Kanunu gereğince verilecek 
Tekaüt Sandığı payı O 716 233 716 233 

Birinci kısım toplamı 

İkinci kısım - Yönetim gider
leri 

I - Hizmete ilişkin olanlar 
Büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
Aydınlatma 
Isıtma 
öteberi giderleri 
Spor giderleri 
Temsil giderleri 
Vergi ve resimler 
5237 sayılı Belediye Gelirleri 
Kanunu gereğince ödenecek 
vergi ve resimler 

Bölüm toplamı 

Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
Ve giderleri 
Posta ve telgraf ücretleri 
Telefon ve başka haberleşme 
ücret ve giderleri 

Bölüm toplamı 

Kira karşılığı 

16 070 600 

120 000 
120 000 
50 000 

140 000 
163 000 
43 000 
5 000 
5 000 

• 
0 

646 000 

105 000 

400 000 

80 000 

480 000 

1 000 000 

16 784 749 

120 000 
100 000 
40 000 

130 000 
133 000 
30 000 
5 000 

0 

50 000 

608 000 

100 000 

350 000 

90 000 

440 000 

825 000 

16 615 749 

120 000 
100 000 
40 000 

130 000 
133 000 
30 000 
5 000 

0 

50 000 

608 000 

100 000 

350 000 

90 000 

440 000 

825 000 

<SJ~Seyi» «,3fr> 
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1948 
yılı 

ödeneği 

1949* yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
M. 

1 
2 

1 
2 
3 
4 
5 

Ödeneğin çeşidi 

Taşıt giderleri 
Satmalına karşılığı 
Onarma 

Bölüm toplamı 

II - Özlük olanlar 
Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici ögrev yolluğu 
Müfettişler yolluğu 
Yabancı memleketler yolluğu 
Yabancı uzmanlar yolluğu 

Lira 

250 000 
10 000 

280 000 

150 000 
265 000 
130 000 
75 000 

0 

Lira 

85 000 
2 000 

87 000 

70 000 
595 360 
110 000 
75 000 
50 000 

Lira 

85 000 
2 000 

87 000 

70 000 
595 360 
110 000 
75 000 
50 000 

Bölüm toplamı 

Giyecekler 
Tedavi» yol ve başka giderler 

ikinci kısım toplamı 

620 000 

165 000 
100 000 

3 376 000 

900 360 

115 000 
86 000 

3 161 360 

900 360 

115 000 
86 000 

3 161 360 

0 

8 

Üçüncü kısım - Daire hizmet
leri 

I - Esaslı olanlar 
Yapı, bina satmalma, demirbaş 
makine ve tesisat işleriyle bun
ların onarılmaları, 5113 sayılı 
Kanun gereğince yaptırılacak 
veya satınalınacak tütün ba
kım ve işleme ev ve ambarları
nın her çeşit giderleri 
Yapı, bina satınalma ve onar
ma giderleri 
Demirbaş*i; makine • satmalma, 
kurma ve onarma giderleri 

4 619 112 

780 000 

0 

0 0 

i®r:Sa¥m.:2b:) 



1948 1949 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
ödeneğ in çeşidi Lira Lira Lira 

4898 sayılı Kanun gereğince 
yeniden yapılacak fabrika, 
imal ve doldurma evleriyle 
mevcutlarının genişletilmesi 

5113 sayılı Kanun gereğince 
yaptırılacak veya satmalına-
cak tütün bakım ve işleme ev 
ve ambarları giderleri 4 100 000 0 0 

Bölüm toplamı 9 499 112 0 0 

giderleri 
Deneme, arıtma ve savaş gider
leri 
Deneme ve arıtma giderleri 
Savaş giderleri 

Bölüm toplamı 

Kaçağı önleme ve kovalama gi
derleri 
Ekim ve yazma giderleri 
Emanet ambarlan 
Koruma ve taşıma giderleri 
Kaçakla uğraşma giderleri 

Bölüm toplamı 

9 900 000 

230 000 
70 000 

300 000 

270 000 
130 000 
30 000 
30 000 

460 000 

0 

240 000 
30 000 

270 000 

170 000 
130 000 
30 ooo 
30 000 

360 000 

0 

240 000 
30 000 

270 000 

170 000 
259 000 
30 000 
30 000 

489 000 

5190 sayılı Kanun gereğince 
koruma ve tahsil memurlarına 
verilecek hayvan yem bedeli 
ile hayvan satınalma karşılığı 126 000 126 000 126 000 
1918 sayılı Kanun ve ekleri ge
reğince yapılacak ödemeler 
Mahkeme giderleri 
Para taşıma giderleri 
İkramiye 

10 000 
50 000 

440000 
850 000 

0 
10 000 

450 000 
850 000 

0 
10 000 

450 000 
850 000 

f S. Sayısı : 25 ) 
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ü 

i 
0 
2 

4 
5 
-

1 
2 

ödeneğin çeşidi 

Genel Muhasebe Kanununun 
(48) nci maddesini ilgilendiren 
giderler 
Geri verilecek paralar 
Hükme bağlı borçlar 
Mahkeme harçları 
Kaçağın meni ve takibine dair 
olan 1918 sayılı Kanun ve ek 
leri gereğince yapılacak öde
meler 
Bina ve arazi vergileri 
Nispeti kanunla belirtilmiş ke
senek ve ikramiyeler 

Bölüm toplamı 

I I - Çeşitli olanlar 
Kongre giderleri 
iç kongreler 
Dış kongreler 

Bölüm toplamı 

1948 
yılı 

ödeneği 
Lira 

. 10 000 
5 000 

0 

0 
0 

0 

15 000 

0 
0 

0 

1949 yıl] 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

10 000 
0 

40 000 

10 000 
5 000 

500 

65 500 

1 
40 000 

40 001 

ı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

10 000 
0 

40 000 

10 000 
5 000 

500 

65 500 

i 
25 000 

25 001 

Uluslararası kurumlara katıl
ma payı 
Staj ve Öğretim giderleri 
4489 sayılı Kanun gereğince 
yurt dışına gönderileceklerin 
staj giderleri 
öğrenci ödeneği 

0 

40 000 
100 000 

Yabancı uzmanlar 
0 Ücretler 
0 Yolluk ve başka giderler 

155 000 
80 000 

Bölüm toplamı 235 000 

Propaganda ve sergi giderleri 200 000 

10 000 

25 000 
75 000 

Bölüm toplamı 140 000 100 000 

10 000 

25 000 
15 000 

40 000 

180 000 180 000 

{ S Sayısı * 25 ) 
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Ödeneğin çeşidi 

1948 
yüı 

ödeneği 
Lira 

1949 yüı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

2921 sayılı Kanun gereğince 
Tekel Tekaüt Sandığı payı 701 245 0 
4250 sayılı îspirto ve İspirtolu 
içkiler İnhisarı Kanunu gere 
gince şarapçılara verilecek 
prim ve yapılacak başka öde-
meler 
Hükme bağlı borçlar 
itaza sigortası 
Yayım işleri 
Satınalma ve abone karşılığı 
Başka her çeşit giderler 

Bölüm toplamı 

150 000 
0 

ö 000 

0 
0 

*0 

150 000 
5 000 
1 500 

15 000 
35 000 

50 000 

50 000 
5 000 
1 500 

15 000 
35 000 

50 000 

III-Geçici olanlar 
Kurs genel giderleri 10 000 2 300 2 300 
5089 sayılı Kanun gereğince 
şaraplık üzüm bağı yetiştire 
çeklere yapılacak ikraz 250 000 0 0 
Yurt dışı acente ve mümessil 
İlklerin her türlü giderleri 0 296 000 250 000 

Bolüm toplamı 55 000 55 000 
= = = = = = = u - . , - .#; •::,7:ar,ı,r. 

x& AN»***): 

Üçüncü "kısım toplamı 23 341 357 2 966 301 2 874 301 

Dördüncü hısım - Borçlar 

Geçen yıl borçları 40 000 40 000 40 000 
Eski yıllar borçları 
1944 - 1947 yılları borçları 50 000 50 000 50 000 
1928 1943 villan borçları 5 000 5 000 - 5 000 



Ödeneğin çeşidi 

1715 sayılı Kanunun 8 nci mad
desi gereğince kâğıt para 
amortismanı 

Dördüncü kısım toplamı 

1948 
yılı 

ödeneği 
Lira 

434 610 

529 610 

1949 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

0 

95 000 

0 

95 000 

Beşinci kısım - Yardımlar 

İşçilere ve çocuk yuvalarına 
İşçi kurul ve sendikalarına 
Memur ve hizmetli çocukları 
öğrenci pansiyonlarına 
Çeşitli hayır kurumlarına 
Kongre giderleri ? 

İç kongreler 
Dış kongreler 

Bölüm toplamı 

Uluslararası kurumlara katıl
ma payı 
Yurt dışı acente ve mümessil
liklerin her türlü giderleri 

225 000 
60 000 

110 000 
3 000 

10 000 
40 000 

50 000 

10 000 

120 000 

300 000 
260 000 

75 000 
3 000 

O 

o 

o 

o 

300 000 
260 000 

75 000 
3 000 

0 

o 

o 

Beşinci kısım toplamı 578 000 638 000 638 000 

Altıncı kısım - Sermaye, kredi 
ve tesisler 

Yapı, bina satmalma, demirbaş, 
makine ve tesisat işleriyle" bun
ların onarılmaları, 5113 sayılı 
Kanun gereğince yaptırılacak 
veya satınalmacak tütün ba
kım ve işleme ev ve ambarları
nın her ijeşit giderleri 
Ya]3i, bina satınalma ve onar
ma 'giderleri 0 2 400 000 2 400 000 



• 

Ödeneğin çeşidi 

Demirbaş, makine satmalma, 
kurma ve onarma giderleri 
5113 sayılı Kanun gereğince 
yaptırılacak veya satınalma-
cak tütün bakım ve işleme ev 
ve ambarları giderleri 

Bölüm toplamı 

4898 sayılı Kanun gereğince 
yeniden yapılacak fabrika, 
imal ve doldurma evleriyle 
mevcutlarının genişletilmesi 
giderleri 
5089 sayılı Kanun gereğince 
şaraplık üzüm bağı yetiştire
ceklere yapılacak ikraz 

Altıncı kısım toplamı 

1948 
yılı 

ödeneği 
Lira 

1949 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

0 1 545 500 1 545 500 

0 3 600 000 3 600 000 

0 7 545 500 7 545 500 

0 7 000 000 7 000 000 

250 000 250 000 

0 14. 795 500 14 795 500 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 
İkinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
Beşinci kısım toplamı 
Altıncı kısım toplamı 

GENEL TOPLAM 

16 070 600 
3 376 000 

23 341 357 
529 610 
578 000 

0 

43 895 567 

16 784 749 
3 161 360 
2 966 301 

95 000 
638 000 

14 795 500 

38 440 910 

16 615 749 
3 161 360 
2 874 301 

95 000 
638 000 

14 795 500 

38 179 910 

t.S, Sayış*- 25) 



B ÖETVELİ 

B. M. Gelirin çeşidi 

1 Satış kârları (Tekel geliri) 
2 Çeşitli gelirler 
3 Para cezaları 
4 Çeşitli hasılat 
5 Geri alma 

Nâzım gelirler 
6 Tütün, içki, tuz, kibrit ve 

Çakmaktaşı Savunma Vergi 
leri 

1948 
yılı 

tahminleri 
Lira 

16 051 006 
1 336 000 

180 000 
550 000 
30 000 

1949 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

tahmin edilen tahmin edilen 
Lira 

107 693 241 
630 000 
220 000 
360 000 
40 000 

Lira 

107 528 623 
630 000 
220 000 
459 400 
40 000 

91 392 570 93 246 916 93 214 232 
GENEL TOPLAM 189 539 576 202 190 157 202 092 255 

O Ö1TV1LÎ 

Vergilerin ve resimlerin ve başka gelirleri Ti 
dayanakları 

Tarihi Nev'i No, 

17.6.1938 Kanun 
28.5.1934 > 

Tütün 

ö Z E T 

5 194$ 

2460 

İ t .5 .1940 * 

29» 5,1941 » 

27 5,1942 

4040 

4226 

4âU 

Tütün ve Tütün İnhisarı kanonu 
Tütün ve müskirattan alınacak müdafaa vergisi 
hakkında 
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resim
lere zam terasına ve bazı maddelerin mükellefiyet 
mevzuuna alınmasına dair kanunun 12 nei mad* 
desi 
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bası vergi ve resi» 
lere zam İcrasına dair olan 3828 numaralı kanuna 
ek kanunun 27 nei maddesi 
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 nei maddesi. 
fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resim 
ler® zam fanıma d«£? olan 8888, 4226 myûî kt 

S: Sayısı : 25 



Vergilerin ve resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Tarihi Nev'i No, Ö Z E T 

14.6.1943 Kanun 

26.3.1945 » 

4.1.1940 Kararname 

10.6.1944 Kararname 

3.9.1941 * 

11.12.1936 Kanun 
39.5.1941 > 

S65,194§ > 

443? 

4708 

2/12537 

3/ 962 

S/16540 

nanlarla tapu harçları hakkındaki 1451 sayılı ka
nunun bazı hükümlerinin değiştirilmesine dair. 
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resim
lere zam icrasına dair olan 3828, 4040 ve 4226 
sayılı kanunlara ek kanun. 
Tütün ve müskirattan alınacak müdafaa vergim 
hakkındaki kanunu değiştiren kanun. 
Tütün ve Tütün İnhisarı Kanunu tatbik suretini 
gösteren nizamname. 
Nizamnamenin 37 nei maddesinin değiştirildiğine 
dair. 
4040 sayılı kanunun 27 neî maddesi mucibine* 
asker sigaraları H. talimatname, 

Tw 

14.6, IMS 

3078 
4040 

4415 

4437 

Tm kanunu 
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resim
lere zam icrasına dair olan 3828 numaralı kanuna 
ek kanunun 27 nci maddesi 
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resim 
lere zam icrasına dair olan 3828? 4226 sayılı k& 
a unlari a tapu harsları hakkındaki 1451 sayılı ka 
nunun bazı hükümlerinin değiştirilmesine dair. 
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resi» 
lere zam icrasına dair olan 3828, 4040 ve 4226 sa
yılı kanunlara ek kanun, 

8 , 6 . 1942 Kanun 
17.5.1940 » 

ît s . im » 

27 . 5 .1942 

**' 

28,6.1943 > 

1 . 8 , İfttt KaramasM 

İspirto w ispirtolu içkiler 
1250 İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu 
3828 Fevkalâde vaziyet dolayısiyle ban vergi vt resim

lere zam icrasına ve bazı maddelerin mükellefiyet 
mevzuuna alınmasına dair kanunun 12 nei maddesi 

4040 Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resim
lere zam icrasına dair olan 3828 numaralı kanuna 
ek kanunun 27 nei 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 dıtr 
kanunun 7 nci maddesi 

3460 Tütün ve müskirattan alınacak müdafaa vergini 
hakkında 

2/18436 İnhisarlar idaresinin 12. VII. 1942 tarihinden i& 
baren inhisar dışında olarak buz, gazoz, soda, malî 
hulâsan, asid karbonik ve kolonya yapıp satmaam* 
isin verildiği hakkmda kararsam* 
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V ergilerin ve resimlerin ve başka, gelirlerin 
dayanakları 

Tarihi Nev'İ No. O Z E T 

15.8.1943 Kaçarname 

10 , 1 , 1148 Kanım 

» . « . ' 1948 » 

14 . 0 . 

4 9 If M » 

M:! :{ . 194."» 

2/18617 4250 sayılı kanunun 10 ve 20 nei maddelerine gör* 
dış memleketlerden getirilen ispirtolu ıtriyat ile ta
babette ve sanayide kullanılan ispirtolu maddeler* 
den ve yurda sokulan ispirto ve ispirtolu içkilerden 
alınacak inhisar resini miktarının tâyini ve yurt 
içinde satılan inhisar altındaki ispirto ve ispirtolu 
içkilerden almacak inhisar resminin asgari ve isa* 
mi hadlerinin tesbiti hakkında kararname 

2/19329 Bjr kısım sıhhi müesseselerle eczanelere verile
cek ispirtoların fiatı hakkında kararname 

4âÜB Fevkalâde vasiyet dolayısiyle bazı vergi ve resim
lere sam icrasına dair olan 3828,4226 sayılı kanon
larla tapu harçları hakkındaki 1451 sayılı kanunu» 
bası hükümlerinin değiştirilmesine dair 

«Aİt Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bası 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 nei maddesinin değiştiril
diğine dair. 

1708 Tütün ve müskirattan almanak müdafaa vergisi 
hakkındaki kanunu değiştiren kanun. 

H . 1 . 1943 Kamın 

*4.6. (943 Kararname 

Barut r# paifaym ma4â$Ur, silâh, ve teferruatı 
4374 Barut ve patlayıcı maddeler, silâh ve teferruatı in

hisarı hakkında kanun 
2/Ş0244 Barut maddelerine ait yeni satış fi ati an 

Kahvt v§ soy 
26 . S , 1942 Kam» 
m , S•. 1942 Kararna»t 

29 . 4 . 194S » 
il 6 1946 Kanını 

4223 
2/'18662 

2/19827 
4950 

Kahve ve Çay İnhisarı Kamımı 
4223 sayılı kanunla inhisar eltma elman kakta vs 
çaylardan alınacak asgari vt asamı inhisar resmi 
hakkında karamama 
Kahve ve çaydan alınacak inhisar resmi hakkımda 
Kahvenin Tekel konusundan çıkarılması hakkında 
kanun.* 

29J.2.194f» Kanun 

27 . 5 . 194G 

Kibrit v$ 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 kamın 

(S/ Sayısı- 25 Î 
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1948 ve 1949 yılları mukayeseli olarak 

Görevin, '-eşitii 

Şef kontrol 
» » 

Kontrol, ayırma, dağıtma. 
Depo ambar memuru 

» 
» 
» 
>> 

» 
» 
» 
">> 

Lisan bileîı &teno daktilo 
Kâvist 

» 
Teknisiyei'i sanatkâr Ressam. Şoiör 

» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

Laborant 

havı ücrt'.! üvevkı. ı* es idi 

4 
ü 
o 
•j 

t 
4 
ti 
(5 

!4 
27 
21 
28 
1.0 

t 
} 

.) 

.1 

î 
ü 
9 

10 
10 
1 
5 
•> 
1 
•j 

4 
4 

500 
400 
875 
350 
325 
300 
260 
225 , 
200 
170 
150 
125 
115 
100 
600 
500 
400 
400 
350 
300 
260 
225 
200 
170 

^150 
125 
115 
260 
2.25 
200 

Labûi'uut 
» 
» 

S;nıl',,;i) nii'Miuru ve telefoncu 

V 

},• y, » 

SU'ÜL vt. Daktilo 
' / • » 

;,. 

>.- > ; • 

;. > , 
"•: > > 

Al üre bb ty t, Hemşire 

> ; • 

s >:• 

Koruıua ve tahsil memuru 
;: » » 
;"• » » 

'Odacı. bekçi, kantarcı 
İtiuiyeci- kapıcı 
llnlıçivan. namaşırd 

.;• » 
v' ~» 
> » 

E CETVELİ 

M. 

1 o Geçici hizmetliler ücreti 
I 4 Yabancı uzmanlar ücreti 
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Kanun 
No, 

1050 Genel Muhasebe Kanununun 50 ve 52 ncicı maddelerinde gösterilen hizmetler, 
4898 Tekel Müdürlüğü ihtiyaçları için gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hakkında. 
5113 Tekel Genel Müdürlüğünce yaptırılacak tütün bakım ve işletme evleri için gelecek yıllara 

geçici yüklenmeJere girişilmesi hakkında. 

* ̂  E OETVELÎ 

B. ; İ - M. : 1 — Memurlar ücreti 
Yurt dışında açılan ve açılacak olan fabrika, şube ve acentelikler ile mümessilliklerde istih

dam olunacak memurların ücret farkları da bu maddeden ödenil'. 

M. ; 4 — Yabancı uzmanlar ücreti * 
Mukaveleleri mucibince yabancı uzmanlara verilecek ücret ve ikramiyelerle mesken tazminatları 

ve buna benzer masraflar bu maddeye dâhildir. 

B, : ö — 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince verilecek yabancı dil mükâfatı 
Bu husustaki tüzük ile tesbit edilmiş olan 1 500 veya 1 000 liralık nakdî mükâfata müstahak 

olduğu halde şimdiye kadar istihkaklarını alamamış olanlarla bu yıl içinde mükâfata müstahak 
olanlara verilecek paralı* bu tertipten ödenir, 

B. : 7 - M. ; i — Kırtasiye 
M. : 2 — Döşemece demirbaş 

M. : 3 — Aydınlatma 
M. : 4 — Isıtma 

Fabrika, atelye, bakını ve işleme, imal, ve doldurma evleriyle tuzlaların yukrda yazılı gider
leri hariçtir, 

B .- 7 - M. 5 — Öteberi giderleri 
1. Bütçeden alınacak döşeme ve demirbaşların kıymetlerini artırmıyan tamirat ve bakım mas

rafları; 
2o Genel Müdürük merkezindeki memurların muayeneleri ve âcil tıbbi müdahaleler için bu

lundurulması îcabeden ilâçlarla sıhhi, malzeme bedelleri, 
0. Bütçeden alınacak demirbaş, döşeme ve kırtasiye, basılı evrak ambarları işçilik ücret ve 

masrafları; 
1. Mülhakata gönderilen kırtasiye, basılı evrak ile sair bütçe malzemesinin ambalaj masraf

ları; 
5. Şenlik giderleri, 
8, tdarehane ve satış depoları taşmıa gıderleri^derleri $ ; 
7* Reklâm nevinden olmıyan ilânlar; 

•&a ***:'&): 



— 49 — 
8. İdarenin bulunduğu binalardaki temizlik giderleri, kira ile tutulan han hizmetlilerine ve

rilecek oda başı ücretleri; 
9. Müfettiş ve muhakkiklerce celp, veya tâyin olunan bilirkişilerle, ifadelerine müracaat mak-

sadiyle celplerine lüzum görülecek kimselere ait giderlerle takdir olunacak ücretler; 
10. Cüz'i miktardaki malzeme bedelleri, ufak tefek tamir masrafları, odun kırma ücreti, ısıtma 

maddelerinin nakliye ücretleri, su bedeli, soba kurma ücreti re bütçenin diğer bölümlerinde kar
şılığı olmıyan sair masraflar da bu maddeden karşılanır. 

M, : 6 — Spor giderleri 
5330 Sayılı Beden Terbiyesi Kanununa tevfikan muhtelif işletmelerimizde vücuda getirilmiş 

veya getirilecek olan saha ve tesislerin inşa, tadil veya bakım v emuhafazaları masrafları, her 
nevi spor malzemesi bedeli, spor için ahar mahal-le gönderileckelerin gittikleri yerlerdeki yemek 
ve yatmak masraflariyle yapılacak sair giderler bu maddeden ödenir, 

M. : 7 — Temsil giderleri 
Tekel idaresini ilgilendiren mevzulara münhasır olmak kaydiyle bu ödeneğin sarf yeri Genel 

Müdürlüğün' takdirine bırakılmıştır 

M. : 8. — 5287 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince ödenecek vergi ve resimler 
Fabrika, atelye, bakım ve işletme, imâl ve doldurma evleriyle tuzlalar ve emsali iş yerleri 

dışında kalan idarehane ve satış depoları ve büroların 5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu ge
reğince Ödenecek vergi ve resimleri bu maddeden ödenir, 

B. : 8 — Basılı kağıt ve defterler 
B. : 9 - M. : 1 — Posta ve telgraf ücretleri 

M. : 2 — Telefon ve başka haberleşme ücret ve giderleri 
Fabrika, atelye, bakım ve işletme imâl ve doldurma evleriyle tuzlaların yukarda yazılı 

masrafları hariçtir. 

B. : 10 — Kira karşılığı 
İdarece kira ile tutulan ve tutulacak olan bilûmum ebniye ve arsalarının kira bedelleri, hesap 

organizasyonunda kullanılacak makinelerin kiraları ve bu işlerle ilgili diğer masraflar bu bölüm
den ödenir. 

B. : 11. : - M. : 1. — Satınalma karşılığı 
Bu madde için tahsis olunan ödenekle aşağıda gösterilen taşıt vasıtaları satın alınacaktır, 

Aded Muhammen bedeli 

1 
5 
2 
0 
4 
2 

35 000 
43 500 
1 600 
1 000 
2 400 
1 500 

lira motorlu deniz teknes: 
» Kamyon 
» Motorlu bisiklet 
» Bisiklet 
* At 
>> Yük arabası 

85 000 
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B. ; 12.-M. : i — Sürekli görev yolluğu 
M. : 2 — Geçici görev yolluğu 

Fabrika, atelye, bakım ve işleme, imâl ve doldurma evleriyle tuzlalarda çalışanlar haricinde, ka
lan bilûmum memur ve hizmetliler. 

B. : 12 - M. : 4 — Yabancı memleketler yolluğu 
G-erek yabancı memleketlerdeki şube,aeento mümessillik ve fabrikalara gönderilecek müfet

tiş ve memurlarla ve gerek Tekel İdaresini ilgilendiren mevzulara ait tetkikat için yabancı mem
leketlere gönderilecek İdaremiz veye başka idarelerin müfettiş ve memurlarının yollukları da bu 
tertipten ödenir, 

B. : 12 • M. : 5 — Yabancı uzmanlar yolluğu 
tabancı uzmanların mukaveleleri gereğince ödnecek yolluk ve her çeşit giderleriyle kısa müd

detler için ihtimar sanatları enstitüsü ve benzeri diğer «teşekküllerden getirilecek uzmanlara veri
lecek yolluklarla mukaveleleri gereğince yapılacak sair giderler bu maddeden ödenir. 

B. : 13-Giyecekler 
Fiilen t&kip işlerinde bulunan takip âmir ve memurlariyle koruma tahsil ve ambar memur ve 

mutemetlerine, şehir ve kasabalardan uzak mesafelerde bulunan barut depo memur ve hizmetlilerine, 
yollama, gümrük memurlarına, bina haricinde sevkıyat ile meşgul memur ve hizmetlilere, satmalma 
memurlarma tahsildarlarına, merkez ve taşra revirlerinde çalışan: laborantlar ile idare ve satış depo
larındaki odacı, bekçi ve şoförlere ve emsali diğer memur ve hizmetlilere verilmesi zaruri olan elbise, 
kasket, kaput, muşamba, fotin ve deri çizme gibi giyecek eşya bedelleri bu tertipten ödenir. 

B. : 15 «M. : 1 — Deneme ve Arıtma giderleri 
Enstitüler merkez vo taşra teşekküllerinin araştırma, inceleme, deneme ve ıslâh ve üretme işleri 

için satmalınacak ve istimlâk edilecek veya kira ile tutulacak olan bağ, bahçe, arsa, tarla, bina kuyu 
ve bunlar için lüzumlu olan alât, demirbaş, kitap, malzeme, kırtasiye bedelleriyle taşıt masrafları 
ve bunlar için lüzumlu olan alât, cihaz, demirbaş, kitap, malzeme, kırtasiye bedelleriyle taşıt masrafları 
çilere parasın olarak fide dağıtmak üzere kurulan ve kurulacak olan örnek ve dağıtma fidelikleri 
masrafları ve yukarda gösterilen işlerde çalıştırılacak işçilerin gündelik.vo yolluklariyle tütün ekici
leri arasında yapılacak müsabakalarda kazananlara mükâfat olarak verilecek para veya tütün ekimi 
ile malzeme bedelleriyle Enstitülerin merkez ve taşra teşekküllerinin yakacak, aydınlatma ve tele
fon giderleri ve Tekel İdaresinin örnek bağlarının her türflü bakım masraflariyle diğer giderler bu 
maddeden ödenir. 

M. : 2 — Savaş giderleri 
Tütün ekim bölgelerindeki hastalıkları önlemek iein kurulacak mücadele ve toplu fidelikler, tütün 

fidelik tarla vo kurutma yerlerindeki ekicilere aldırılacak tedbirler için yapılacak tesis, kira, işçi yev
miyeleri ve malzeme bedelleri gibi masraflarla Tarım Bakanlığı teşkilâtiyle birlikte yapılacak savaş 
kontrolü giderleri ve bu hususta yapılacak sair giderler bu maddeden ödenir. 

B. 16 - M. 1 — Skim ve Yarma giderleri 
3437 sayılı Kanun ile tahmil edilen tütün tahmin, yazma, tartma ve itirazları tetkik işlerinde 

çalıştırılan hariçten alınacak üyelerin, tahdit komisyonları ve idare heyetlerinin gündelikleri, ka-
. mına aykırı olarak ekilen tütünlerin sökülmesi, yasak ekimlerin menedilmesi, uğrunda yapılacak 
her türlü giderlerle kanun tatbikatına ait diğer giderler bu maddeden ödenir. 
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M. . 2 — Emanet anbarlan 

Ekici tütünlerinin 3437 sayılı Kanunun tarif ettiği şekilde muhafaza vo bakımım sağlamak için 
kullanılan işçi, istifçi ve aktarmacıların gündelikleri ve kantar, markacı, koyuncu ve tartıcı gibi 
hizmetlilerin ücretleriyle diğer ambarlama ve bakım işleri, emanet ambarlarının kira bedelleri ve 
diğer müteferrik masraflar bu maddeye dâhildir. 

M. : 3 — Koruma ve taşıma giderleri 
Kaçak eşyanın nakil, muhafaza ve imha masraflariyle zabıta ile müştereken yapılacak toplu 

hareketlerde zabıtaya ait yol masrafları ve taşıt kiraları, Tekel altında bulunan oyun kâğıdı 
kaçakçılığından doğan giderlerle gümrük eşyasının tasıma giderleri bıı maddeden karşılanır. 

M. : 4 ^-Kaçakla uğranma giderleri 
Kaçakla gizli olarak uğraşma işleri için ihtiyar olunacak giderlerle muhbirlerin mükâfatlandırıl

madı ve bunların zaruri masrafları ve bu hususta yapılacak sair giderler bu maddeden ödenir. 

B. : 17. — 5190 sayılı Kanun gereğince Koruma ve tahsil memurlarına verilecek hayvan yem be
deli ile hayvan satmalma karşılığı 

Kaçak takibinde istihdam olunan atlı korama ve tahsil memurlarmm hayvanları için verilecek 
yem bedelleriyle yine bu kanun gereğince hayvanı ölen veya yeni vazifeye giren atlı koruma ve tahsil 
memurlarına hayvan sat m almak üzere verilecek avanslar da bu bölüme dâhildir. 

B, : 18 — Mahkeme giderleri 
Bilûmum dâvaları idare lehine intaç edenlere 2159 sayılı Kanunun S nci maddesi mucibince öde

necek vekâlet ücretleri, kadro temin edilememesinden dolayı idare avukatı bııluıımıyan mahallerde 
hariçten temin edilen avukatlara verilecek ücret ile delil tesbiti, bilirkişi ve muhammin ücretleri ve 
Tekel altında bulunan oyun kâğıdı kaçakçılığından doğan suçlara ait dâvaların giderleri ve yapılacak' 
sair giderler bu bölümden karşılanıl'. 

B. : 19 — Para tasıma giderleri 
Yaprak tütün ve müskirat ilk maddeleri mubayaası için gönderilecek paraların taşıma giderleri 

haricinde kalan diğer para taşım» ücretleri bu bölümden ödenir. 

B. : 20 — İkramiye 
Memur ve (D) cetveline dâhil hizmetlilerin ikramiyeleriyle kaçakçılık suçundan dolayı hük-

molunan para cezaları tahsilatından bu paralar: tahsil eden idare memurlariyle koruma ve tahsil 
memurlarına tahsil ettikleri paraların ck 5 i nispetinde verilecek paralar bu bölümden ödenir. 

B. 21 - M. : 2 — Mahkeme harçları 
Mahkemelere ve îera dairelerine ödenek harç. resim, vergi ve her türlü giderler bu maddeden 

ödenir. (Oyun kâğıdı kaçakçılığından doğan suçlara ait giderler dâhildir.) 

B. : 21-M. : 3 .— Kaçağın men ve takibine dair olan 1918 sayılı Kanun ve ekleri gereğince yapı
lacak- ödemeler 

1918 yay ılı Kanun ve ekleri hükümlerine göre hak edenlere verilecek peşin -ikramiyelerle kaçak 
takibinde ölen veya sakatlananlara 2550 sayılı Kanun gereğince verilecek tazminatlar ve Tekel altın
da bulunan oyun kâğıdı kaçakçılığından doğan ödemeler bu maddeye dâhildir. 
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M. : 4 — Bina ve arazi Vergileri 

idarece kiraya verilen bina ve araziye ait müsakkafat ve arazi vergileriyle emanet ambarlarının 
bina ve sair vergileri bu maddeden ödenir. 

M. : 5 — Nispeti kanunla belirtilmiş kesenek ve ikramiyeler 
4250 sayılı Kanunun 40 ncı maddesindeki kayda göre şarap kaçakçılığını haber verenlere ikra

miye itası mümkün görülemediğinden, şarap imalâtından alman Hususi İstihlâk Resmini ödemeden 
yapılan ve senede 20 bin litreyi tecavüz etmiyen bu yoldaki kaçakçılık muhbirlerine 1905 sayılı 
kanunun 6 ncı maddesinde yazılı nispetler dâhilinde verilmesi gereken ikramiyeler bu maddeden 
ödenir. 

B. : 22..M. : 2 —Dış kongreler 
Dış memleketlerde Tekel mevzuu ile ilgili olarak tertip edilecek kongrelere iştirak için gerekli her 

nevi giderler bu maddeden ödenir. 

B. : 23. — Uluslararası kurumlara katılma payı 
Milletlerarası Şarap Ofisi ve Ihtimar Sanatları Enstitüsü ve bunlara benzer Tekel mevzuu ile ilgili 

diğer müesseselere verilecek • âzalık aidatı ile bu işlere ait her türlü giderler bu bölümden ödenir. 

B. , 24 - M. :.2 — Öğrenci ödeneği 
İdareye lüzumlu fen elemanları yetiştirmek üzere yerli üniversitelerle Yüksek Ziraat Enstitü

lerinden, yüksek mekteplerin muhtelif şubelerinde ve lise muadili ziraat okullarında idare hesabı
na okutulacak öğrencilerin yiyecek, giyecek, yatacak giderleri karşılığı olarak kendilerine veri
lecek olan en çok 100 lira nispetindeki harçlıkla riyle yatılı mekteplerde okutturulacaklarm mek
tep ücretleri ve giyecek giderleri, kendilerine haftada verilecek beş lira harçlıklariyle icabında ve
rilecek yol giderleri ve yurt dışına gönderilecek öğrencilere de Devletçe tatbik edilen formül da
iresinde verilecek giderler bu maddeden karşıla nu*. 

B. : 25 — Propaganda ve sergi giderleri 
Müfredatı aşağıda yazılı giderler bu bölümden ödnir 
1. — İzmir Fuarı için yapılacak her türlü giderler. 
2. — Memleket içinde ve dışında açılacak sergi, fuar, panayırlara iştirak ve prapağanda mas

rafları. 
3. —Daimî ve geçici meşherler tesisi ile bu hususta apılacak sair giderler. 
4. — Reklâm mahiyetinde olarak gazete ve mecmualara verilecek ilân ücretleriyle afiş, broşür, pa

no ve takvim tabı masrafları, 
5. — Reklâm ve numune olarak dağıtılan mamulât bedelleri, 
6. — Büyük şehirlerdeki idare depolarında ve büyük caddelerdeki bayi dükkânlarında yapıla

cak numune vitrinleri masrafları, 
7. — Sair şekillerde yapılacak prapağanda, yayın ve neşriyat giderleri, 

B. : 26 — 4250 sayılı ispirto ve ispirtolu içkiler inhisarı Kanunu gereğince şarapçılara verilecek 
Prim ve başka yapılacak ödemeler 

4250 sayılı ispirto ve ispirtolu içkiler İnhisarı Kanununun 16 ncı maddesi gereğince iyi şarap 
yapımını teşvik ve öğretmek üsere özel >yapıcılar arasında açılacak müsabakalarda muvaffak olan
lara tesbit edilen esaslara göre verilecek mükâfat ile dış memleketlere çıkarılacak şaraplar için 
verilecek primler mezkûr kanunun tatbikatına ait diğer giderler bu bölümden ödenir. 

(S. Sayısı : 85) 



' B. : 29 - M. : 1 — Satın alma ve abone karşılığı 
Her türlü broşür, gazete, dergi ve eserlerin alım ve abone karşılığı bu tertibe dâhildir. (Fabrika, 

depo, tuzla, gibi işyerleri hariçtir.) 

M. : 2 — Başka her çeşit giderler 
Yaptırılacak tercüme ve etüdlerle telif ücretleri, bastırılarak genel yazı, broşür, kitap ve bilân-

ee ve raporlar giderleri ile sair ggiderleı* bu madreye dâhildir. 

B. : 30 — Kurs genel giderleri 
Tütün eksper ve müskirat fen memurları ve tuz kursu talebelerinin kitap, kırtasiye ve iş göm* 

legi bedellediyle bu .kurslara .ait sair giderler bu bölümden ödenir. 

B. : 31 — Yurt dışı acente ve mi'tessüliklerin her türlü giderleri 
Yurt dışında açılmış ve açılacak şube, aeenta ve mümessilliklerin her türlü giderleri bu bölüm

den ödenir. Bu ödeneğin harcama sureti, yaptırılacak belirtici kâğıtların hazırlanması döner ser
maye giderleri hakkındaki usullere tâbidir. 

B. : 34 — işçilere! ve çocuk yuvalarına yardım 
Fabrika, atelye, imal ve doldurma ve yaprak tütün bakımı ve işleme evleriyle tuzlalarda, nakli

yat ve tahmil ve tahliye işlerinde ve emsali iş yerlerinde çalışan işçilerle hizmetlilere çeşitli kanun, 
larla yapılmakta olan yardımlar üstünde ve dışında talimatnamesi gereğince yapılacak her türlü 
tediyeler ve çocuk yuvalarının bilûmum giderleri bu bolümden ödenir. 

B.: 35 — İşçi kurul ve sendikalarına yardım 
Her türlü işçi kurul ve sendikalarına yapılacak çeşitli yardımlar bu bölümden karşılanır. 

B. : 36 — Memur ve hizmetli çocukları Öğrenci pansiyonlarına yardım 
Tekel mensupları memur ve hizmetlilerinin çocuklarını okutmak üzere açılmış bulunan yurt

ların her türlü giderlerini karşılamak üzere bütçeye konuları ödenek Tekel Mensupları Yardım 
derneğine ödenir. 

B. : 37 — Çeşitli hayır kurumlarına yardım 
Menafii umumiyeye hadim cemiyetlerle benzerleri yardım teşekküllerine, öğrenci ve meslek 

kuruUariyle ilmî, bedenî, fikrî teşebbüslere doğrudan doğruya veya tertip edilen müsamerelere ait 
biletleri almak suretiyle yapılacak yardımlar bu bölümden ödenir. 

B . : 38 - M. : i — Yapı, bina satmalına ve onarma gelirleri 
1949 yılında lüzumlu görülecek İdare, fabrika, tuzla, ambar, imâl ve doldurma evleri, depo ve 

ikametgâh binaları ve emanet ambarları yaptırılması bunların yerleriyle arsa, bahçe ve binaların 
istimlâki veya satmalmması mevcut binaların genişlettirilmesi ve onarılmaları giderleriyle bu işler 
için kullanılacak işçilerin gündelikleri ve bu işlere ait proje, plân tanzimi ücretleri proje ve kon
trol malzemesi bedelleri ve bu hususda-yapılacak sair giderler bu maddeden ödenir. 

B. : 38 - M. : 2 — Demirbaş, makina satınahna, kurma ve onarma giderleri 
İdarenin bilûmum işletme yerleri için satınaHn acak makina, motor, tezgâh ve emsali bedelle

riyle yeniden yapılacak her nevi tesis masrafları ve eskilerin genişlettirümesi ve onarılması gider
leri ve tuzlalarda yapılacak her nevi tesis ve tevsilerle bu içlerde kullamlaoak işçilerin gündelikleri 

(S. dayısı; 29) 



— ü— 
ve bu tesislere ait plân ve projelerin tanzim ücretleri ve proje, kontrol malzemesi bedelleri ile bu 
hususta yapılacak sair giderler bu maddeden ödenir. 

B. : 38 * M. : 3 — 5113 sayılı Kanun gereğine* yaptırılacak veya satınahnacak tütün bakım ve 
işleme ve ambarlama giderleri 

Hükümetçe onanacak proprama göre tütün bakım ve işleme ev ve ambarları yaptırılması, sa 
tınalmması veya istimlâk edilmesi ve bunların inşa edilecekleri yerlerin istimlâk edilmesi veya 
satmalmması giderleriyle bu işlerde kullanılacak işçilerin ücretleri ve bu işlere ait plân ve proje 
tanzimi ücretleri, proje ve kontrol malzemesi bedelleri ve bu hususta yapılacak sair giderler bu 
bu maddeye dâhildir. 

B. : 39 — 4898 aayıh Kanun gereğince yeniden yapılacak fabrika, imli ve doldurma evleriyle 
mevcutların genişletilmesi giderleri 

Hükümetle onanacak programa göre fabrika1, imal ve doldurma evleri yaptırılması bunların 
inşa edilecekleri yerlerin istimlâk edilmesi veya satınahnması ve mevcutlarının genişletilmesi vt 
bunlara gerekli makina, alât ve araçlar ile teçhiz vasıtası satmalmması ve bu işlerde kullanılacak 
işçilerin gündelikleri ve bu işlere ait proje, plân ve kontrol ücreti ve malzemesi bedelleri ve bn 
hususta yapılacak sair giderler bu tertibe dâhidir. 
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Kadronun adı 

Takipçi 

Koruyucu ve tartıcı 

Nakli veci 

Beden terbiyesi öğretmeni 

İlköğretim eğritmeni 

» » 
Kurs öğretmeni 

» » 

Tercüman 

Aded 
Aylık ücret 
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2 
1 
1 
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11 
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[lj 3888 sayılı Kanuna göre haftada dört ders verecektir. 
[2j 3-958 soy-ılt Kanuna göre haftada iki ders verecektir, 
[3] 3888 sayıh Kanuna göre haftada bir ders verecektir. 
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S. Sayısı: 25 e ek 
Tekel Genel Müdürlüğü 1949, yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işa
retli cetvelde yapılması kararlaştırılan değişiklikler hakkında Baş

bakanlık tezkeresi ve Bütçe Komisyonu raporu (3/326) 
fM,*Z. 

C??'" 
T. O. 

Başbakanlık 9 , II . 1949 
Muamelât Genel Müdürlüğü 

Tetkik Müdürlüğü 
Sayı: 71-1156,6-502 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
30 . IX . 1948 tarihli ve 71-1156/6-3343 sayılı yazımızla sunulmuş olan Tekel Genel Müdürlüğü 

1949 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin ilişik cetvelde gösterilen tertiplerinden cem-
an (700 000) liranın indirilmesi, Bütçe Kanunu Tasarısının 1 nci maddesinin de ona göre düzel
tilmesi, ilişik gerekçede yazılı sebeple Bakanlar Kurulunca kararlaştırılmış bulunduğundan adı 
geçen Genel Müdürlük 1949 yılı bütçe kanunu tasarısının bütçe komisyonunda müzakeresi sıra
sında buna göre değiştirilmesine müsaade buyrulmasinı saygılarımla rica ederim. 

Başbakan 
Ş. Günaltay 

Gerekçe 
, Gösterilen tertiplere taallûk eden hizmetlerin ifasında âzami tasarrufa riayet ve hizmetlerin 

müteessir olmaması da $oz önünde bulundurularak bu miktarların indirilmesi mümkün görül
müştür. t .̂'''•'' 

Bütçe Komisyonu rapora 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 15.11,1949 
Esas No. 3f,326 
Karar No 

Yüksek Başkanlığa 
. , . - — - • " - - " " - ? % 

Tekel Genel Müdürlüğünün 1949 yılı Bütçe İlişte cetvelde gösterilen tertiplerden yapılan 
Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin bâzı ter» bu indirmelere rağmen hizmetlerde âzami tasar-
tiplerinden (706 000) liranm indirilmesi ve bu rufa itina sur^iyle İşlerin aksamadan ifası müm-
kanunun birinci maddesinin ona göre düzeltil*, kün olduğu ve buna göre tasarının birinci mad-
mesi hafcKİnda Yüksek Meclise sunulmuş olan desinde gerekli değişiklik yapılması hakkında 
Başbakanlığın 9. U .1949 tarihli ve 6/502 sayıh Hükümetçe yapılan açıklama Komisyonumuzca 
tezkeresi Komisyonumuza havale buyurulmakld uygun görülmüş, ancak işçilerle çocuk yuvaları-
Gümrük ve Tekel Bakanı hazır olduğu halde in* na ait ödenekten indirilen (25 000) liranın bu 
celenip görüşüldü. : ü ;•, ^; Ij^sâetÖr daha iyi ifası bakımından yerinde bı-



2 -
rakılarak bu miktarın geçici görev yolluğundan 
indirilmesi Hükümetle mutabık olarak Komisyo
numuzca kararlaştırılmış ve cetvelde buna göre 
değişiklik yapılmıştır. 

Bu değişikliklerin, Kamutaya sunulmuş bu
lunan adı geçen idarenin 1949 yılı Bütçe tasa
rısında da yapılması hususu Kamutayın onayı
na arzedilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunu
lur. 

Başkan 
Mardin 

R. Erten 
Kâtip 

Ankara 
F. öymen 

Başkan V. 
Diyarbakır 

/. B. Tigrel 

Sözcü 
Ankara 
M.Erii 

Amasya Ankara 
A . K. Yiğitoğht N. C. Akkerman 

Ankara Aydın 
C. Gölet Ol. R. Alpman 

Çorun 
Dr. C. Kazancıoğlu 
Eskişehir İsparta 

Muhalifim K. Turan 
A. Oğuz 

îzmir İzmir 
M. Birsel S. Odyak 

Kastamonu Kütahya 
T. Co§kan Muhalifim 

A. Tahtakûıç 
Manisa 

F. Kurdoğlu A 
ürfa 

E. Tekeli 

Bursa 
F. Bük 

Diyarbakır 
V. Dicleli 

İstanbul 
8. Bekter 

Kastamonu 
M. Akalın 
Malatya 
M. 8. EH 

Seyhan 
. R. Yüregir 
Diyarbakır 
C. Ekin 

B. M. 

12 

19 
20 
24 

25 
31 
34 
35 
38 

Başbakanlık tttkeresine bağlı 
CETVEL 

ödeneğin çeşidi 

Ücretler 
Geçici hizmetliler ücreti 
Büro giderleri •••.,' : \.• * v 
Döşeme ve demirbaş 
öteberi giderleri 
Spor giderleri 
Yolluklar 
Geçici görev yolluğu 
Para taşıma giderleri ty$i*-ş:c;$'' /''V;-^-. •*. 
İkramiye 
Staj ve öğretim giderleri 
4489 sayılı Kanun gereğince yurt dışına gönderileceklerin staj giderleri 
Propaganda ve sergi giderleri 
Yurt dışı acente ve mümessilliklerin her türlü giderleri 
İşçilere ve çocuk yuvalarına 
İşçi kurul ve sendikalarına 
Yapı, bina, satmalına, demirbaş, mafea ve tesisat işleriyle bunlann ona
rılmaları, 5113 sayılı Kanun gereğince yaptırılacak veya satınalınacak tü
tün bakım ve işleme ev ve ambarlarının her çeşit gidarlarl 
5113 sayılı Kanun gereğince yaptırılacak veya satınalınacak tütün, bakım 
ve işleme ev ve ambarlan giderleri 

Lira 

15 000 

15 000 
10 000 
10 000 

10 000 
15 000 
50 000 

10 000 
20 000 

100 000 
25 000 

100 000 

Topta» 

(S. f*yuı i 25 e ek) 



— 3 — 
Bütçe Komisyonu teklifin* b&ğk 

CBTVBL 

B. —M. Ödeneğin çeşidi Düşülen 
1 Ücretler 

3 Geçici hizmetliler ücreti 15 000 
7 Büro giderleri .& 

2 D5şeme ve demirbaş 
5 öteberi giderleri 
6 Spor giderleri 

12 Yolluklar 
2 Geçici görev yolluğa 

19 Para taşıma giderleri 
20 tkramiye 
24 Staj ve öğretim giderleri s,i ' 

1 4489 sayılı Kanun gereğince yurt dışına gönderileceklerin staj giderleri 
25 Propaganda ve sergi giderleri 
31 Yurt dışı acente ve mümessilliklerin her türlü giderleri 
35 İşçi kurul ve sendikalarına 
3S Yapı, bina satın alma, demirbaş, makine ve tesisat işleriyle bunların ona-

nlraalan, 5113 sayılı Kanun gereğince yaptırılacak veya satın alınacak tü
tün bakım ve işleme ev ve ambarlarının her çeşit giderleri 

3 5113 sayılı Kanun gereğince yaptırılacak veya satın alınacak tütün, ba* 
kim ve işleme ev ve ambarları giderleri 820 000 

Toplam 700 000 

15 000 
10 000 
10 000 

35 000 
15 000 
50 000 

10 000 
20 000 
100 000 
100 000 

(S. Sayın : 25 e ek) 





S. Sayısı: 76 

1949 Yılı 

Devlet Havayolları G. 
Bütçesi 



Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe Kanunu 
tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1 386) 

T. C. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 30 . IX . 194* 

Say i : 71 - 1162, G/3338 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Katma Bütçe ile idare edilen Devlet Havayolları İşletme Genel Müdürlüğünün Bakanlar Kuru
lanca 30. I X . 1948 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan 1949 yılı Bütçe Kanunu 
tasarısının gerekçe ve ilişîkleriyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
Başbakan yerine 

F. A. Barutçu 

Gerekçe 

Bakanlığıma bağlı Devlet Havayolları Genel Müdürlüğünün 1948 mali yılı Bütçesinin müza
keresi esnasında Bütçe Komisyonunun işletme muhasebesi tesisi hakkındaki temennisi üzerine 
ehemmiyetle durulmuş ve 1949 malî yılı içinde Genel Müdürlükçe Teşkilât Kanununda yapılacak 
tadilât hakkında bir kanun tasarısının Yüksek Meclise sunulması için lâzımgelen hazırlıkların 
ikmal edilmesine çalışılmış bulunmaktadır. 

Adı geçen Genel Müdürlüğün 1949 yılı gelir ve gider bütçelerine ait kanım tasarısı gerekçesi 
aşağıda açıklanmıştır : 

1939 Cihan Harbinin devamı müddetince gayretlerini askerî maksatlara sarfeden sivil havacı
lık, harbin sona, ermesiyle yeniden bütün dünyada inkişafa başlamış bulunmaktadır. 

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü de bu inkişafa uyabilmek için kendi teşkilât ve bünye
sine göre çalışmaktadır. 

Meydanların Milletlerarası Hava Anlaşmalarının ioabettirdiği esaslara göre yeniden tanzimi 
için Amerikan firmasiyle akdedilen mukaveleler tatbika başlamış olduğundan müspet neticeleri 
Önümüzdeki yıllar içinde tezahür etmiş bulunacaktır, 

Ezcümle VVestinhause firmasiyle akdedilen Mukavele mucibince gelmesi icabeden altı bin ton 
malzemeden iki bin tonu gelmiş J. G. White firmasiyle akdedilen Mukavele mucibince Yeşilköy, 
.Adana, Esenboğa yeniden inşa edilecek olan meydanların fennî şartnameleriyle memleketin 
birçok yerlerinde yeniden kurulacak olan renç ve telsiz istasyonlarının fennî şartnameleri ikmal 
edilmiş bulunmaktadır. 

Memleket dahilinde yapılan hava seferlerine halkımızın gösterdiği rağbet ve emniyetten cesa
ret alan İdare memleket dışı seferleri de yapmaya başlamış ve 1949 senesinde işletmiş olduğu Ati-

i S, Sayısı : 76 ) 



ua seferlerine ilâveten yeniden seferler açabilmesi için lâznngeleu hazırlıklara girişmiş bulun 
maktadır. 

Memleket dahilinde ve yurdun geniş bir bölgesinde yapılan hava seferlerine ilâveten Karadeniz 
sahillerini de ihtiva etmek üzere yeniden hazırlandığı programı 1949 yılında tatbika koymuş hv 
\ anacaktır. 

Bu esaslar dahilinde hazırlanan 1949 malî yılı Bütçe Kanun tasarısının 1 nci maddesinde yazıh 
20 509 185 liraya ait ödeneğin müfredatı aşağıda gösterilmiştir. 

1948 yılı 1949 yılı 
B. Lira Linı 

1 218 900 218 900 Geçen yıla ait ödeneğin kifayeti anlaşıldığından aynen teklif edil
miştir. 

2 1 566 180 1 786 600 Hükümetçe alman tasarruf tedbirlerine uyularak hizmetliler için 
kabul edilen (,19i-; yılı için) V 529 580 liradan % 10 düşülerek 
1 376 622 lira ödenek kalmıştır. 

1949 yılında yapılacak hizmetler için bu tertibe eklenmesi zaruri 
olan miktarlar aşağıda izah edilmiştir.-

a) İdarenin en mühim dört meydanı ulan Yeşilköy. Ankara, izmir 
ve Adaaa meydanlarında vuku bulan arızaları günü güne ve uçuk 
seferlerini inkitaauğratmaya mahal kalmadan derhal tamir ve ba
kımlarını yapmak üzere daimî tamir ve bakım ekiplerine ihtiyaç ol
duğundan bu maksatla 41 400 Ura; 

b) Yoleu nakliyatında kullanılan uçakların, ve bunlara ait malze
melerle inşa ettirilecek meydanlara lüzumlu telsiz ve sair cihanların 
yabancı memleketlerden satınalınmasmdaaı dolayı bunların tasnifi 
ve ait olduğu hesaplara geçirilmesi ve miirettep mahallere şevkleri 
rıİn temini için .yabancı dil bilen malzeme kontrol şefi olarak bir 
personel için H tR'O Ura: 

e) Yeşilköy meydanının Jİilletlerarası uçakların uğrağı ve transit 
yolu üzerinde olmasından dolayı yabancı memleketlerden bu meyda
na gelen uçak adedinin gün geçtikçe çoğalması yüzünden vukuu mel
huz uçak yangınında çalışmak üzere kuvvetli bir itfaiye ekibinin bu
lunmasına gerek İstanbul Belediyesi ve gerekse Genelkurmay Baş
kanlığınca lüzum gösterilmiş olduğundan bu hizmetin ifası maksa 
diyie 20 880 Jir.-e 

d) Uçak yolcularına mahsus bilet ve bagaj işlerinin ençok hareket 
merkezi olan Ankara, İstanbul ve İzmir'de Genel Müdürlükçe ka
rarlaştırılmış olup ve bu maksatla 1948 yılında bilet satış kondisyon 
ücretlerinden tasarruf edilerek Bakanlar Kurulundan alınan (E) 
cetveliyle daimî mahiyet arzeden bu hizmetlilere ait kadro (D) cetve
line geçirilmek suretiyle 36 660 liraya geçici hizmetler bölümüne 
dâhil bulunan uçak, radyo, motor, elektrik ve makina tekrı.isiyenleri 
kadroları toplamı olan 67 800 liraya ait kadronun da (D) cet
veline alınmasından dolayı bu tertibe aynen 173 378 lira ilâve edil
miştir. 

f S Sayısı : ?6 ) 
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1948 yılı 1949 yılı 

B. Lira Lira 

e) Aynı bölümün 3 ncii maddesine hava yollarının teknik ve idari 
işlerini tanzim ermek ve personelleri hava uçuş şartlarına uygun 
olarak yetiştirmek üzere getirtilecek yabancı uzmanların ücretlerine 
verilmek üzere 200 000 liralık ödenek konularak bu suretle bu bölüm 
1948 yılma nazaran 220 420 lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 

3 114 900 74 100 Geçici hizmetliler ödeneğinden % 25 tasarruf yapılarak geriye 
86 175 lira kalmış ise de yukardaki 2 nei bölümün (a) fıkrasındaki 
izahatta yazılı olduğu üzere (E) cetveli kadrosuna dâhil teknisiyen-
ler (D) cetveli kadrosuna alınmak suretiyle bunlara ait 67 800 lira 
düşülmüş ve geriye kalan 18 375 liraya başlıyaeak meydan inşaatının 
kontrolü için alınacak inşaat teknisiyeni kadrosu karşılığı olarak 
55 725 lira eklemek suretiyle 1949 yılında 74 100 lira teklif edil
miştir. 

4 3 000 Genel Müdürlükte mevcut memurlardan Yabancı dil imtihanını 
vermiş olanlardan iki memura verilmek üzere 3 000 lira ödenek 
teklif edilmiştir. 

5 14 196 11 696 Mevcut memur kadrosuna nazaran bu bölümden 1949 yılında 2 500 
lira tenzil edilmiştir. 

6 7 500 1683 sayılı kanunun 58 nci maddesi gereğince ikramiyeye müsta
hak memurlara verilmek üzere bu yıl yeniden 7 500 liralık ödenek 
teklif edilmiştir. 

7 20 000 20 000 Geçen yıla ait ödeneğin kifayeti anlaşıldığından aynen teklif edil
miştir. 

8 17 900 17 900 Geçen yıla ait ödeneğin kifayeti anlaşıldığından aynen teklif edil
miştir. 

9 185 000 185 000 Geçen yıla ait ödeneğin kifayeti anlaşıldığından aynen teklif edil
miştir. 

10 40 000 40 000 Geçen yıla ait Ödeneğin kifayeti anlaşıldığından aynen teklif edil
miştir. 

11 96 745 97 868 (D) cetveline eklenen bâzı personellerin Devlet Demiryolları tekaüt 
sandığına katılmalarının temini için bu bölüme geçen yıla nazaran 
1 123 lira fazla ödenek teklif edilmiştir, 

12 116 500 105 500 Geçen seneki ödeneğe nazaran 11 000 lira eksiğiyle teklif edilmiştir. 

13 20 000 20 000 Geçen yıla ait ödeneğin kifayeti anlaşıldığından aynen teklif edil
miştir. 

14 29 000 39 000 Bir kısım uçak meydanlarının henüz şehirlerle telefon tesisatı bu* 
Ummamasından dolayı irtibatları temin edilememiştir. Bu meyanda 
Konya, Antalya ve Van meydanlarına ait telefon tesisatı için 10 000 
liraya ihtiyaç hâsıl okluğundan geçen yıla nazaran bölümün 2 nci 
maddesine 10 OOOlira fazla ödenek konulmuştur. 
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B. 1948 yılı 1949 yılı 
Lira Lira 

1.5 45 000 66 000 Uçak biletlerinin satışın] temin için Ankara, İstanbul, ve İzmir * 
de tutulan binaların kira karşılığı olarak 21 000 lira eklenmek su
retiyle 1949 yılı için teklif edilmiştir. 

16 67 500 108 500 1949 yılında meydan inşaatı başlıyaeağmdan bunlara gidecek inşa
at teknisiyenlerinin geçici yollukları için 13 000 lira ve getirilecek 
olan yabancı uzmanların yollukları karşılığı olarak 50 000 lira ek
lenmesine mukabil 1 ve 4 ncü maddelerden 22 000 lira düşülmek 
suretiyle 1948 yılma nazaran 1949 yılı için 41 000 lira fazla ödenek 
teklif edilmiştir, 

17 140 000 100 000 1948 yılında idare personellerine palto yaptırılmış olduğundan 
1949 yılı için bu bölümdeki ödenekten 40 000 lira düşülmüştür. 

18 6 000 6 000 Geçen yıla ait ödeneğin kifayeti anlaşıldığından aynen teklif edil
miştir. 

19 5 300 000 3 500 000 Hava ve yer taşıtlarına ait birçok malzemenin 1947 ve 1948 
yıllarında satın alınmış olduğundan 1949 yılı için bu bölümün sa
tmamla ve onarma tertiplerinden 1 800 000 liranın düşülmesi uy
gun görülmüştür, 

20 20 000 20 000 Geçen yıla ait ödeneğin kifayeti anlaşıldığından aynen teklif edil
miştir. 

21 550 000 1 865 000 1949 yılı içinde Trabzon meydanının yaptırılması suretiyle memle
ketin en verimli bir hattı olan Karadeniz hattının işletmeye açılma-
sınm temini için 1 000 000 lira ve diğer meydanlara kurulacak por
tatif ev, hangar ve atelye inşaatiyle mevcut meydanların umumi ta
mirleri yapılması İçin geçen yılki ödeneğe narazan 315 000 lira ile 
1 315 000 lira eklenmiştnr. 

22 25 000 25 000 Geçen yıla ait ödeneğin kifayeti anlaşıldığından aynen teklif edil
miştir. 

23 160 000 70 000 Ankara, İstanbul ve İzmir'de uçak yolcularına ait bilet satış işi 
Genel Müdürlükçe yapılacağından bu bölümden 90 000 lira düşül
müştür. 

24 10 700 000 12 000 (100 5076 sayılı Kanunla girişilecek yüklenmeler karşılığı olarak 1949 
yılı içinde geçen yıllara nazaran 1 300 000 lira fazlasiyle 
12 000 000 lira Ödenek teklif edilmiştir. 

25 40 000 15 000 Geçen yıla ait Ödenekten 25 000 lira düşülmek suretiyle 1949 
yılı için 15 000 lira teklif edilmiştir. , 

26 9 900 5237 Sayılı Belediye gelirleri kanunu gereğince meydanlarda mev
cut otobüs ve kamyonetlerin aylık vergileri ve yıllık pılaka ücret
leriyle idari binalarının, bina, tenvirat, tanzifat vergileri karşılığı 
olarak 1949 yılı için 9 900 lira ödenek teklif edilmiştir. 

27 X I Geçen yıla ait ödeneğin kifayeti anlaşıldığından aynen teklif edil
miştir 
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1948 yıh 1949 yılı 

B. Lira Lira 

110 000 Getirilecek yabancı uzmanların ücret ve yollukları yukarda bah
sedilen diğer bölüm ve maddelere geçirilmiş okluğundan bu bölüm
den 110 000 lira düşülmüştür. 

28 40 000 40 000 Geçen yıla ait ödeneğin kifayeti anlaşıldığından teklif edilmiştir. 
mistir. 

7 000 Geçen yıla ait ödeneğin kifayeti anlaşıldığından aynen teklif 
edilmiştir. 

5 000 Geçen yıla ait ödeneğin kifayeti anlaşıldığından aynen teklif edil
miştir. 

39 700 Geçen yıla ait ödeneğin kifayeti anleşıldığmdaıı aynen teklif edil
miştir. 

5 000 Geçen yıla ait ödeneğin kifayeti anlaşıldığından aynen teklif edil
miştir. 

Kâğıt para itfa karşılığının katma bütçelere konulmaması hakkın
da Hükümetçe teklif edildiğinden bu bölüme ödenek konulmamış
tır. 

29 

30 

31 

32 

33 

7 000 

5 000 

39 700 

5 000 

77 348 

19 776 870 20 509 165 Genel Toplam 

Bakanlığıma bağlı Devlet Hava Yolları Genel Müdürlüğünün 1949 yılı bütçe kanun tasarısının 
2 nci maddesinde yazılı 20 510 000 liranın müfredatı ve izahatı, aşağıda gösterilmiştir. 

1948 yılı 1949 yılı 
B. Lira Lira 

1 3 000 000- 3 000 000 1948 yılı gelir tahsilâtına nazaran 

2 200 000 200 000 Yıl sonuna kadar ancak 2 500 000 liralık bir gelirin elde edileceği 
hesap edilmekte ise de 1949 yılında işletme servisinin genişliyeceği 
düşünülerek 1948 yılında tahmin edilen gelirin aynen elde edileceği 
anlaşılmış ve buna nazaran 1949 yılı geliri; bilet, bagaj ve çeşitli 
gelir olmak üzere 3 200 000 lira olarak tahmin edilmiştir. 

3 10 965 000 11 880 000 1949 yılında Trabzonda yeniden bir meydan yapılması ve bu su
retle karadeniz sahillerinin İstanbul hava hattına bağlanmasının 
temini için 1 000 000 liraya ihtiyaç hasıl olduğundan hazineden 
yapılan yardım bölümünün 1948 yılma nazaran 915 000 lira fazla* 
siyle yapılması tahmin edilmiştir. 

4 5 612 000 5 430 000 1948 yılma nazaran devredilecek para miktarı 182 000 lira noksan 
devredeceği tahakkuk etmiştir. 

19 777 000 20 510 000 Genel Toplam 

Devlet Hava Yolları Genel Müdürlüğünün 1949 yılı gelir ve gider bütçeleri yukardaki bildirişe 
göre denkleştirilmiş ve bunlara ait kanun tasarısı hazırlanarak ilişik olarak sunulmuştur. 
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2 XII . 1548 

Devlet Hava Yolları Genel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçesi incelendi. 

Henüz teşekkül ve taazzuv devresinde bulunan Devlet Havayollarının bu günkü faaliyetini başlıca 
iki kısma ayırmak ve ayrı ayrı tahlile tâbi tutmak yerindedir. 

1. — Sivil havacılık işlerine ait görevler , 

2. — Uçak işletmeciliği 

Sivil Havacılık görevleri 

Memleketin uzak noktalarını birbirine bağlıyan hava seferlerini mümkün kılacak meydenlar vücu
da getirmek, Milletlerarası kanun ve nizamlara göre bu meydanları uçuş emniyetini sağlıyacak 
fennî aletlerle teçhiz etmek, Şikago anlaşması ile deruhde ettiğimiz vecibeleri yerine getirmek, Hava 
Yolları Genel Müdürlüğünün görevlerinin bir bölümünü teşkil etmektedir. 

Halen yurdumuzda sivil havacılığa açık 19 meydan vardır ki bunlardan 12 si beton ve 7 si de 
topraktır. 

Şikago anlaşmasına göre Ankara, İstanbul ve Adana meydanlarının Milletlerarası istandarda 
göre birinci sınıf hava meydanları haline getirmemiz deruhde ettiğimiz vecibeler icabıdır. Diğer 
meydanları da her türlü hava şartları altında uçuşa müsait bir hale getirmemiz sivil havacılığımızın 
inkişafı bakımından zaruridir. 

Şimdiye kadar Hazinenin yardımı ile vücuda getirilen tesisatın ıslahı ve tekemmül ettirilmesi 
için 4860 ve 5076 sayılı Kanunlarla idareye 43 000 000 liralık yetki verilmiştir. Bu yetkiye dayana
rak idare 1947 yılında "VVestinghouse ve «T. G. AVhite firmalariyle mukaveleler imzalamış ve işe baş
lamış bulunmaktadır. 

Westinghouse firması taahhüdü gereğince teslim eylemesi lâzımgelen malzemeyi yurdumuza getir
meye başlamıştır. Halen bu malzemenin % 81 i gelmiş bulunmaktadır. 1949 yılının ilk aylarında ta
ahhüdünü tamamlıyacağı tahmin edilmektedir. 

j . G. White firmasiyle imza edilen mukavele, inşa edeceğimiz milletlerarası meydanların plân 
ve projelerini hazırlamak, inşaat sırasında bmları kontrol etmek ve idare hesabına' Ameıika'dan 
alınacak olan inşaat makinelerini temin etmek hususlarını ihtiva etmektedir. White firması 1348 yı
lında Esenboğa meydanının pist, taksi rut, apron, direnaj projeleri ile diğer meydanlarda kurula
cak olan radyo, Navikasyon ve kominikasyon binalarına ait şartnameleri hazırlamış ve idareye 
tevdi etmiştir. 

Meydanlarda kurulacak olan Rene, teisız alıcı ve verici ve kontrol kuleleri gibi tesislerin etüd-
leri ile Yeşilköy, Esenboğa ve Adana meydanlarının haritaları da ikmâl edilmiştir. İnşaat bakımın
dan 1949 yılı Havayolları îdaresi için tam bir faaliyet devresi olacaktır. 

4860 ve 5076 sayılı Kanunlarla yapılacak inşaat ve tesisleri ve milletlerarası sivil havacılığın 
inkişafına uyarak ilerde yaptıracağımız işleri Devlet Havayollarından alarak diğer inşaat ve tesi
sat işlerinde olduğa gibi yapı işlerinde her veçhile salahiyetli bulunan Bayındırlık Bakanlığına 
vazife olarak tevdi etmek idari ve teknik baKimdan daha muvafık olur kanaatindeyim. 

Bu işler için 31. X . 1948 tarihine kadar 14 304 753 lira ödenmiştir. Nitekim Devlet Demiryol
ları ve Limanları inşa ve işletmek üzere 1042 sayılı kanunla kurulan «Devlet Demiryolları 7e Li-
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manian îdarei Umumiyesi» 1. VI. 1931 tari'-ınde idarî ve teknik zaruretlerle ikiye ayrılmış ve in
şaat kısmı Bayındırlık Bakanlığı teşkilâtıcıa eklenmiştir 

Uçak İşletmeciliği : 

Halen Devlet Havayollarının elinde faal, muhtacı tamir ve servisten çıkarılmış olarak ceman 
52 uçak vardır, 

Amerikalılardan alınan uçakların tadil masrafları hariç olmak üzere (52) aded uçak bedeli ola
rak 1937 den bugüne kadar 5 014 263 lira ödenmiş Lir. (44) adedi otobüs (5) adedi kamyon (2) «adedi 
sandal (1) adedi motosiklet olmak üzere (53) adad kara ve deniz taşıt vasıtası vardır iki, bu vasıtalar 
için (811 738) lira ödenmiştir. 

Yaz aylarında 19 ilimiz arasında sefer yapılmaktadır. Meydanların durumu dolayısiyle kıs 
aylarında yalnız Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana arasında uçuş yapılmaktadır. 

Son üç senedeki yolcu hasılatının artışından da anlaşılacağı veçhile uçak yolculuğuna rağbet art
maktadır. 

Yılı 

1945 
1946 
1947 
1948 

Geliri 
lira 

625 -688 
1 162 808 
2 655 227 
2 225 364 (9 aylık) 

Yolcu 
aded 

18 221 
37 308 
78 844 

Bagaj 
kilo 

82 882 
141 975 
394 905 

• 

Son on yıllık yolcu ve bagaj nakliyatı ütülizasyon nispeti 1946 yılında % 71 -ve 1947 yılında 
% 67 dir. 1947 yılında açılan yurt dışı seferlerinde ütülizasyon nispeti % 57 dir. 

Havayollarmca tatbik edilen yolcu tarifeli kilometre başına 12'5 kuruştur. Ecnebi şirketlerin 
kendi iç hatlarında tatbik ettikleri tarife vasati olarak 18,5 kuruştur. 

İATA Anlaşmasiyle yurt dışı seferleri için tatbik edilen tarife kilomötre basma 18,5 kuruştur. 
Halen tatbik edilen yurt içi tarife zarar etmektedir. Tarife işinin bir revizyona tâbi tutulması 
faydalı olur. 

Yukarda da arzedildiği gibi inşaat ve tesis işlerinin Bayındırlık Bakanlığına devri ve Ulaştır 
ma Bakanlığında bir Sivil Havacılık Dairesinin teşkili suretiyle Devtet Havayolları Genel Müdür
lüğünün sermayesi Hazinece temin edilen bir işletme müessesesi haline getirilmesi işin bünyesine 
daha uygun görülmüştür. 

1948 yılı Bütçesinin komisyonda tetkiki sırasında idarede bir işletme muhasebesinin meydana 
getirilmesi tavsiye edilmiş ise de henüz bir adım atılmamıştır. Bunun sebebi Teşkilât Kanununda 
değişiklik yapılması suretiyle bir yetki alınması zaruretinden ileri gelmiş ve Teşkilât Kanunu tasa
rısı bu esasa göre hazırlanmış bulunmaktadır. 

Bütçenin tahlili 

Gider Bütçesi 

1949 yılı için 20 509 165 lira teklif edilmiştir. 1948 yılı Bütçesine nazaran muhtelif bölümlerde
ki fazlalık yekûnu 2 950 943 liradır. Buna mukabil yine muhtelif bölümlerde yapılan indirmeler ye
kûnu 2 218 648 liradır. 1949 yılı Bütçesinin Genel Toplamı 1948 Bütçesine nazaran 732 295 lira faz
ladır. 
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1948 Bütçesine nazaran 1949 yılı Bütçesindeki artış ve eksilişler bölüm itibariyle aşağıda tesbit 
edilmiştir. - , r , ^ ^ _ _ 
B. ödeneğin çeşidi Artış L i Eksiliş Li. 

220 420 

3 000 

7 500 
1 123 

10 000 
21 000 
63 000 

40 800 

2 500 

11 000 

22 000 
40 000 

1 800 000 
1 315 

90 000 

2 Ücretler 
3 Geçici hizmelüer 
4 3656 sayılı Kanun gereğince ödenecek yabacı dil mükâfatı 
5 Geçici tazminat Vj*h j 
6 1683 sayılı Kanun gereğince verilecek emekli ikramiyesi. 

11 Emekli keseneği — 
12 Yönetim giderleri. 
14 Posta Telgraf ve Telefon giderleri 
15 Kira karşılığı. 
16 Yolluklar. 
17 Giyecekler. 
19 Hava ye yer taşıtları giderleri 
21 Meydanlar ve İstasyon binaları. 
23 Geri verilecek paralar ve bilet satış komüsyontL 
24 4860 ve 5076 sayılı Kanunlar gereğince girişilecek yüklenmeler kar

şılığı. 
25 4489 sayılı Kanun gereğince staj için yabancı memleketlere gönde

rilecek memurların yolluk giderleri 
26 Vergi ve resim karşılığı 
— Yabancı uzmanlar ve tercümanlar. 
33 1715 sayılı Kanunun 8 nci maddesi gereğince kâğıt para amortis

man karşılığı. 

Toplam 

Bölümlerdeki artış ve eksilişlerin sebepleri: 

Bölüm- 2. •— Ücretler: 

L — Ankara, İstanbul, îzmir ve Adana meydanlarında vukuu melhuz arızaları önlemek üze
re teşkil edilecek tamir ekiplerinin bir yıllık ücret tutarı olarak 41 400 lira. 

2. — Yabancı memleketlerden satın alınan malzemeleri tasnif ve mürettep mahallerine şevkini 
temin için angaje edilecek yabancı dil bilir kontrol şefinin bir yıllık ödenek karşılığı olarak 
6 600 lira. 

3. — Yeşilköy meydanında teşkil edilecek yangın söndürme ekibinin bir yıllık ücret tutarı 
olarak 20 880 lira. 

4. — 1948 ylmda E cetvelinde olup Ankara, İstanbul ve İzmir'de teşkil edilen bilet satış bfr-
rolan kadrolarının bir yıllık tutarı olarak 36 660 lira. 

5. — 1948 yılında E cetvelinde. olup D cetveline alınan uçak, radyo, motor, elektrik ve* ma
kine teknisiyenlerinin bir yıllık kadro tutarları olarak 67 800 lira. 

6. — 1948 yılı Bütçesinin 22 nci bölümünün birinci maddesinde (yabancı uzmanlar, tercü
manlar, memurlar ücreti ödeneği) 1949 yılı Bütçesinin ikinci bölümünün (Yabancı uzmaular ve 
tercümanlar ücreti) olan üçüncü maddesine nakledilmiştir. 

1948 de 65 000 olarak kabul edilen ödenek bu yıl Amerika'dan getirilecek olan organizatör eki-

1 300 000 

9 900 

2 950 923 

25000 

110 000 

77 348 

2 218 648 
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bin tahsisatını karşıîamak üaere 200 000- Ircayaı ç^karihaMştır. İki: yüz bin. lira fazlalık bundan 
mütevellittir. 

Bölüm: — Geçici Hizmetliler: 

1948 de 114 900 lira olarak kabul edilen bu ödenekten % 25 tasarruf suretiyle 28 725 lira 
düşüldükten sonra geri kalan 86 175 liradan teknisiyenler kadrosu lutarı olan 67 800 lira ikinci 
ücretler bölümünün 2 nci hizmetliler tertibine nakledilmiş ve 1948 ödeneğine nazaran 18 375 
lira kalmıştır. 1949 yılında meydanlar inşaatı kontrol kadrosu için 55 725 lira ekleme sure
tiyle 1949 için talebedilen ödenek 74 100 liraya baliğ olmuştur. 

Geçen yıla nazaran eksiliş 40 800 lira tutmaktadır. 

Bölüm: 4 — 3656 sayılı Kanun gereğince ödenecek yabancı dil mükâfatı: 

Genel Müdürlük kadrosunda çalışan iki memur yabancı dil imtihanmı vermiş olduklarından bun
lara ödenmesi icabeden mükâfat karşılığı olarak 3 000 lira ödenek teklif edilmiştir. 

Bölüm: 5 — Geçici tazminat: 

Teklif edilen 1949 kadrosundaki memurların mesken bedeli yıllığı 11 696 lira tuttuğundan 
1948 yılı ödeneğine nazaran 2 500 lira eksik teklif edilmiştir. 

Bölüm: 6 — 1683 sayılı Kanun gereğince verilecek emekli ikramiyesi: 

1949 yılında emekliye ayrılacak memurların ikramiyeleri karşılığı olarak 7 500 lira teklif edil
miştir. 

Bölüm: 11 — Emekli keseneği: 

2 nci ücretliler bölümünün 2 nci hizmetliler maddesinde 1948 yılma nazaran fâzla teklif edi
len- 20 420 liranın % 5,5 hesabiyle Devlet Demiryolları Tekaüt Sandığına ödenmesi icabeden emek
li keseneği karşılığı olarak 1 123 lira fazla teklif edilmiştir. 

Bölüm: 12 — Yönetim giderleri: 

1948 yılma nazaran bu bölümün beş maddesinde yapılan tasarruf tutarı 11 000 liraya baliğ 
olmuştur 

Bölüm- 14 — Posta telgraf ve telefon giderleri; 

Konya, Antalya ve Van meydanlarının telefonla şehirlere bağlanması için 1949 yılı Bütçesi 
ile 10 000 liralık tesis masrafı tutarı geçen yıla nazaran fazla olarak teklif edilmiştir. 

Bölüm: 15 — Kira karşılığı: 

istanbul ve İzmir'de kurulan bilet satış bürolarının ayda 1 000 lira hesabiyle bir yıllık kira 
tutarı olarak 12 000 lira. 

Adana'da tesis edilecek bilet satış bürosu ile umum müdürlük binasında ilâveten kiralanacak 
kısmın bir yıllık kira karşılığı olarak 9 000 lira ki ceın'an 1948 yılı ödeneğinden 21 000 lira faz
la teklif olunmuştur. 

Bölüm : 16. — Yolluklar : 

1949 yılında meydan inşaatına nezaret edecek teknisiyenlerin geçici yollukları için 13 000 
lira ve Amerika'dan getirilecek organizasyon ekibinin yolluğu olarak 50 000 lira fazla Ödenek tek
lif edilmiş ve buna mukabil sürekli görev yolluğundan 2 000 lira yabancı memleketler yolluğun
dan da 20 000 lira eksik yapılmıştır ki, aradaki artış 41 000 lira tutmaktadır. 
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Bölüm : 17. - Giyecekler : * ^ , r > ^ * . ? - • " V ? *« 4 fjj 

Müstahdemin palto^is^hkfekı iki seaederbir verildiğinden 1949 yılmdajla^pısrsönele-palto yaptı
rılmış olduğundan 1949 ödeneği 40 000 lira eksik teklif edilmiştir. 

Bölüm : 19. — Hava ve yer taşıtları giderleri : 

Hayave yer- taşıtlarına aifc*matör?ve -yedek: malzemele^y^mühlms^k^ısmı ;1047 ̂  ve>«1948 ryıH&rın-
da^satınalmmış/ olduğundan te bölümünikinci satınalm» madde«iaden.l ,.400:000 İi^a ve ıüçünc,ü 
onarma maddesinden 400 000 liraki cem'an 1 800 000 lira eksiltilmiştir. 

Bölüm : 21. — Meydanlar ve istasyon binaları, hangar ve atelye yapma kamulaştırma ve onar
ma giderleri : 

1949 yılında yapılacak Trabzon kava meydanı için 1 000 000 ve diğer maydanlarda kurulacak 
10 aded portatif ev ve 2 hangarla Ankara'da kurulacak tamir atelyesinin inşaat bedeli olarak 
315 000 lira ki, 1948 yılına nazaran cem'an 1 315 000 lira fazla ödenek teklif edilmiştir. 

Bölüm : 23. — Geri verilecek paralar ve bilet satış komüsyonları *. 

Ankara, İstanbul ve İzmir'de kurulan ve Ada na'da kurulacak olan bilet satış büroları dolayı-
siyle acentalara mukaveleleri mucibince ödenmesi icabeden komüsyonlardan 90 000 lira tasarruf 
edileceğinden 1949 yılı Bütçesinde bu miktar noksan teklif edilmiştir. 

Bölüm : 24. — 4860 ve 6076 sayılı kanunlar gereğince girişilecek yüklenmeler karşılığı : 

1949 da inşaata başlanacağından 1948 yılına nazaran 1 300 000 lira fazla teklif yapılmıştır. 

Bölüm : 25. — 4489 sayılı Kanun gereğince staj için yabancı memleketlere gönderilecek mamur
ların yolluk ve başka giderleri : 

1949 yılı için takarrür etmiş bir program yoktur. Bu bölüm için 15 000 lira yeter görülmüş ve 
25 000 liralık eksiltme yapılmıştır. 

Bölüm : 26. — Vergi ve resimler karşılığı . 

5237 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince otobüs ve kamyonetlerin aylık vergileriyle yıl
lık plâka ücretleri ve geçmiş yıllarda 8 nci bölümün öteberi giderleri tertibinden ödenen meydan 
binalarının bina, tanzifat ve tenvirat resim ve vergilerinin bir yıllık tutarı olarak 9 900 lira ö icnek 
teklif edilmiştir. 

Bölüm — Yabancı uzmanlar, tercümanlar, memurlar ücretleri : 

1949 Bütçesinde bu ödenek 2 nci bölümün 3 ncü maddesiyle 200 000 lira ve 16 nci bölümün 5 nci 
- maddesiyle 50 000 lira teklif edilmiş olduğundan 1949 yılı Bütçesinde bu bölüm yer almadığından 

1948 yılına nazaran 110 000 lira eksik gösterilmiştir. 

Bölüm : 33. — 1715 Kanunun 8 nci maddesi gereğince kâğıt para amortisman karşılığı : 

Kâğıt para itfa karşılığının katma bütçelere konulmaması hakkında Hükümetçe kanun teklif edil
diğinden 1949 yılı için bu bölüme ödenek konmamıştır. Bu suretle 1948 yılına nazaran 77 3*8 lira 
eksiliş vardır. 

Gelir Bütçesi : 

1949 yılı için 20 510 000 lira teklif edilmi^ir. 1948 yılı Bütçesine nazaran 3 ncü bölümde 915 000 
lira fazlalık ve 4 ncü bölümde 182 000 lira noksanlık vardır. 1949 yılı Bütçesinin genel toplamı 
1948 yılı Bütçesine nazaran 733 000 lira fazladır. 
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Bölüm : 3. — Hazineden yardım : 

1949 yılı iş programına göre 1948 yılına nazaran 915 000 lira fazla teklif edilmiştir. !*<.; husus
ta Maliye Bakanlığının mutabakatı alıno&tylır. 

Bölüm : 4. — Geçen yıldan devreden paralar : 

Bütçenin tanzimi sırasında banka hes alı cari bakiyelerine nazaran yıl sonuna kadar yapı? acak 
masraflar da göz önünde tutularak 1948 e göre 182 000 lira eksik devredileceği tahmin edumir,ıir. 

Yüksek Komisyonun tasvibine arzolunur. 

tzmir Milletvekili 
Stdat Dikmen 

(S. Sayuı: 16) 
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Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu -, 6.1.1949 
Esas No. 1/386 
Karar No. 57 

Yüksek Başkanlığa 

Devlet Havayolları İşletme Genel Müdürlüğü 
1949 yılı Bütçesi hakkında Başbakanlığın 
30. IX . 1948 tarihli ve 6/3338 sayılı tezkere
siyle Yüksek Meclise sunulan kanun tasarısı Ko
misyonumuza havale buyurulmakla Ulaştırma 
Bakanı Kasım Gülek ve Maliye Bakanlığı adına 
Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürü hazır ol
dukları halde incelenip görüşüldü. 

Bu tasarıyı inceliyen raportörün raporu 
okunmuş ve Genel Müdürlüğü ilgilendiren ko
nular üzerinde izahlar alınmıştır. Bütçenin ince
lenmesine gelince : 

Gelir bütçesi : 
Jdarenin gelir bütçesi geçen yıla nazaran 

(733 000) lira fazlasiyle (20 510 000) lira ola
rak teklif edilmiştir. Bu gelirin (11 880 000) 
lirasını Hazine yardımı teşkil etmektedir. Diğer 
gelir bölümlerinde hemen bir değişiklik bulun
mamaktadır. Komisyonumuz, .geçen yılın hasılat 
seyrine göre bu yıl için yapılan tahminleri ye
rinde* görmüştür. Yalnız gider bölümlerinde, aşa
ğıda arzedileceği veçhile indirilen (30 000) lira
ya karşı Hazine yardımından da bu miktarın 
düşülmesi suretiyle gelir bütçesi toplamı 
(20 480 000) lira olarak Komisyonumuzca tesbit 
ve kabul edilmiştir. 

Gider bütçesi : 
Gider bütçesi de geçen yıla nazaran (732 293) 

lira fazlasiyle (20 509 165) lira olarak tesbit 
ve teklif edilmiştir. 

Bölümlerin artış ve eksiliş sebepleri raportö
rün raporunda açıklandığından burada tekrar 
edilmemiştir. 

Bu idarede diğer işletmelerde olduğu gibi 
harb sonu dünyasının havacılık anlayışına ve 
Şikago anlaşmasına uygun olarak kendini düzen
lemekte ve buna göre tesbit edilip Hükümetçe tas-
dik edilen bir program gereğince kalkınma yoluna 
girmiş bulunmaktadır. 

Bu maksatla 4860 ve 5076 sayılı Kanunlarla 
idareye 43 milyon liralık bir yüklenme yetkisi 
verilmiş ve buna dayanılarak biri malzemeye di
ğeri uluslararası esaslara göre inşa edilen An
kara, istanbul ve Adana Hava limanlarının inşa 
projelerine ait olmak üzere iki Amerikan firma-
siyle yapılan anlaşmalar gereğince hazırlıklar ya
pılmış olup 1949 yılında bu esaslar dairesinde in
şaata başlanmış bulunacaktır/Bundan başka, şim
dilik Ankara, istanbul, Adana arasında yapılmak
ta olan kış seferlerinin Doğu bölgesine de yapılma
sını temin maksadiyle Trabzon Hava Meydanının 
inşasına bir milyon lira ödenek konulmuş ve Erzu
rum bölgesinde de müsait bir meydan için incele
meler yapılmakta olduğu bildirilmiştir. 

Gider Bütçesinin kira karşılığı maddesinden 
30 bin lira idare merkezinin Posta Telgraf ve Te
lefon binasında yer almasından indirilmesi ve iş
letme giderlerinden de yine 30 bin lira indirile- , 
rek bu yıl istanbul'da toplanacak Havacılık Kon
gresi giderlerini karşılamak üzere ayrı bir bölüme 
konulması hakkındaki Hükümet teklif i uygun gö
rülerek kabul edilmiş ve yüklenmeler karşılığı ola
rak üçüncü kısımda yer alan 12 milyon liranın 
da 6 ncı sermaye, kredi ve tesisler kısmına akta
rılması Komisyonumuzca kararlaştırılmıştır 

Bu değişikliklerle Gider Bütçesi de (20 479 165) 
lira olarak Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Bütçe Kanunu tasarısı : 
Tasarının bir ve ikinci maddeleri A ve B 

cetvelleri yekûnlarına göre düzeltilmiş ve diğer 
maddeleri ayniyle kabul edilerek ek ve cetvelle-
riyle birlikte Kamutayın onayına arzedilmek 
üzere Yüksek Başkanlığa sunulmuştur. 

Başkan Başkan V. Sözcü 
Mardin Diyarbakır Ankara 

R. Erten t. H. Tigrel M. Er%f 
Ankara Ankara Aydın 

N. C. Akktrman C. Gölet Ol. fi, Alpman 
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Çoruh İsparta îznıir Konya Malatya Manisa 

Dr. C, Kazancıoğîu Kemal Turan 8- Dikmen M. A. Binal M. 8. Eti F. Kurdoğlu 
İzmir Kastamonu Kocaeli Seyhan Urfa 

S.Odyak T. Coşkm Dr.F.Ş.Bürge A.B.Yür*gk EtTtteü 

(A •«ym: 7ö> 



Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1949 yüı Bütçe Eaaunu tasarısı 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

MADDE 1. — Devlet Havayolları Genel Mü
dürlüğü 1949 yılı giderleri için bağlı (A) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere 20 509 165 lira 
ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Havayolları Genel Mü
dürlüğünün 1949 yılı giderlerine karşılık olan 
gelirler bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 20 510 000 lira tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Devlet Havayolları Genel Mü
dürlüğünce 1949 yüı içinde elde edilecek gelir 
çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler 
bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cet
velde^ yazılı gelirlerin: tarh •ve tahsiline 1949 yı
lında da devam olunur. 

MADDE 4. — Devlet Havayolları Genel Mü
dürlüğünün 30 . VI . 1939 tarihli ve'3656 sayılı 
Kanunun 19 ncu maddesine giren hizmetlileri 
bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Numaralariyle adları bağlı (E) işaretli cet
velde yazılı tertiplerden 30 . VI . 1939 tarihli 
3656 sayılı Kânunun 9 ncu maddesi gereğince 
yönetimi gerekli geçici hizmetler için aylık üc
retli memur ve hizmetliler kullanılabilir. Bun
ların kadroları ile bunlardan uzmanlık yeri 
olanlar Bakanlar Kurulu karariyle belirtilir ve 
ertesi yıl bütçetsi ile Büyük Millet Meclisine 
verilir. Bu bölümlerden alınacak kadroların el
deki kadrolara ekleme olmaması gerektir. 

MADDE 5. — Devlet Havayolları Genel Mü
dürlüğünce gelecek yıllara geçici yüklenmelere 
girişmeye yetki veren kanunlar bağlı (G) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 6. — Devlet Havayolları Genel Mü
dürlüğünün pilot, makinist ihtiyacı noksanları 
gerektikçe Genel Kurmay Başkanlığının uygun 
bulması üzerine Millî Savunma Bakanlığınca 
temin olunur. Bu suretle geçici olarak Havayol
ları idaresinde çalıştırılacakların aylık ve uçuş 
zamları Millî Savunma Bütçesinden ve tahak
kuk edecek yolluk kilometre uçuş paralariyle 
ikramiyeleri Devlet Havayolları Genel Müdürlü
ğü Bütçesinden ödenir. 

MADD& J. — Devlet Havayolları Genel 
Müdürlüğü 1949 ydı> giderleri için bağtt; (A) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere (20 479 165) 
lira Menefc verilmiştir. 

MADDE. 2. — Devlet Havayolları Genel 
Müdürlüğünün 1949 yılı giderlerine karşılık 
olan gelirler bağlı (B) işaretli cetvelde, göste
rildiği üzere (201480 000) lira tahmin edil
miştir. 

MADDE. 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi 
ayniyle kabtıl edilmiştir. 

MADDE 4 . — Hükümetin 4 ncü maddesi 
ayniyle kabul edilmiştir; 

MADÎTET 5. — Hükümetin 5 nci maddesi 
ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 6. —Hükümetin 6 ncı maddesi 
ayniyle kabul edilmiştir. 
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MADDE 7. — Geçeri yıl borçları bölümün
deki ödenek üstünde çıkacak borçlar ilgili ol
dukları hizmetlere ilişkin bölümlerden bu bölü
me Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekler
den ödenir. 

Eski yıllara ilişkin olup 26 , V . 1927 tarihli 
ve 1050 sayılı Kanunun 93 ncü maddesine göre 
zamanaşımına uğramamış ve karşılıkları yılları 
bütçelerinde bulunan borçlar 1949 yılı bütçesi
nin gider bölümleri artıklarından eski yıllar 
borçları bölümüne Maliye Bakanlığınca aktarıla
cak ödeneklerden ödenir. 

MADDE 8. — Gider bölümlerinde yapılacak 
harcamalara ilişkin formül bağlı (R) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 9. — Bu Kanun 1 Ocak 1949 tari
hinde yürürlüğe girer. 

MADDE 10. — Bu Kanunu Maliye ve Ulaş
tırma Bakanları yürütür. 

Başbakan 
E. Saka 

Devlet Bakanı 
M. A. Renda 

Millî Savunma Bakanı 
Münir Birsel 

Dışişleri Bakanı 
N. Sadak 

Millî Eğitim Bakanı 
Reşat Ş. Sirer , 

Ekonomi Bakanı 
..:,., Ç. Ekin. 

Devlet Bakanı 
Başb. Yardımcısı 

Barutçu 
Adalet Bakanı 1 

Ş. Devrin 
İçişleri Bakanı 
M. H. Gole 

Maliye Bakanı 
U. N. Keşmir 

Bayındırlık Bakanı 
Gülek 

Sa. vs So. Y. Bakanı 
Dr.B.TJz 

Gümrük ve Tekel Bakanı Tarım Bakanı | 

Ulaştırma Bakanı 
$. Koçak 

T. Coşkan 
Ticaret Bakanı 

M. N. Gündüzalp 
Çalışma fiakanı 

T. B. Balta 

MADDE 7..'.~- Hükümetin 7 nci maddesi 
ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Hükümetin 8 nci maddesi 
ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Hükümetin 9 ncu maddesi 
ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 10. —r Hükümetin 10 ncu maddesi 
ayniyle kabul edilmiştir. 
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A CETVELÎ 

1948 1949 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
U çe§İdl Lira Lira Lira 

Birinci hısım - Aylık? ücret, 
ödenek, emekli ikramiyesi ve 

benzeri özlük haklar 

I - Aylık ve ücretler 
Aylıklar 
Memurlar aylığı 
Açık aylığı 
Emekli, dul5 yetim aylığı 
Temsil ödeneği 

Bolum toplamı 

Ücretler 
Memurlar ücreti 
Hizmetliler ücreti 
Yabancı uzmanlar ve tercü
manlar ücreti 

Bölüm toplamı 

212 100 
1 000 
1 000 
1 800 

218 900 

36 600 
1 529 580 

0 

1 566 180 

212 100 
1 000 
1 000 
1 800 

218 900 

36 600 
1 550 000 

200 000 

1 786 600 

212 100 
1 000 
1 000 
1 800 

218 900 

36 600 
1 550 000 

200 000 

1 786 600 

Geçici hizmetliler ücreti 114 900 74 100 74 100 
3656 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesi gereğince ödenecek 
yabancı dil mükafatı 0 3 000 3 000 
Geçici tazminat 14 196 11 696 11 696 
1683 sayılı Kanunun 58 nei 
maddesi gereğince verilecek 
emekli ikramiyesi 0 7 500 7 500 
3424 sayılı Kanunun 5 ncimad 
desi gereğince uçak arızasında 
Ölenlerin ailelerine verilecek 
tazminat 20 000 20 000 20 000 
41785 4598 sayılı kanunlar ge 
reğince yapılacak zam ve yar 

Çocuk zammı 13 400 13 400 13 400 
Yakacak zammı 500 500 500 
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f 

9 

10 
11 

M. 

3 
4 

1 

2 

Ödeneğin çeşidi 

Boğam yardı itil 
ölüm yardımı 

Bölüm toplamı 

5213 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek kilometre uçuş para
sı tazminat ve başka giderler 
İkramiye 
Emekli keseneği 
4805 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek emekli keseneği kar
şılığı 
Hizmetliler D. D. Y. tekaüt 
sandığına katılma hissesi 

1948 
yılı 

ödeneği 
Lira 

2 000 
2 000 

17 900 

185 000 
40 000 

10 605 

86 140 

1949 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lir s lAvtı 

2 000 
2 000 

17 900 

185 000 
40 000 

10 605 

87 263 

2 OOU 
2 000 

17 900 

185 000 
m ooo 

10 605 

87 263 

12 

13 
14 

1 
2 
3 
4 
5 

Bölüm toplamı 

Birinci kısım toplamı 

îkincı hısım - Yönetim gider
leri 

1 - Hizmete ilişiği olanlar 
Büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
Aydınlatma 
Isıtma 
öteberi giderleri 

Bölüm toplamı 

96 745 

2 273 821 

8 000 
30 000 
24 000 
25 000 
29 500 

116 500 
— ' ; — ' . ' . « • • ; , -.-

97 868 

2 462 564 

6 000 
27 000 
22 000 
23 000 
27 500 

105 500 

97 868 

2 462 564 

6 000 
27 000 
22 000 
23 000 
27 500 

105 500 

Basılı kâğıt, defterler • 
Posta, telgraf ve telefon üc
ret ve giderleri 

1 Posta ve telgraf ücretleri 

20 000 

4 000 

20 000 

4 000 

20 000 

4 000 
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\L Ödeneğin çeşidi 

1948 1949 yılı için 
.yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği îstenen kabıü edilen 
Ura 'Lira Lira 

o 

15 
./ 

16 
1 
2 
3 
4 

5 

Telefon ve başka haberleşme 
ücret ve giderleri 

Bölüm toplamı 

Kira karşılığı 

I I - özlük olanlar 
Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu . 
Geçici görev yolluğu 
Müfettişler yolluğu 
Yabancı memleketler yolluğu 
ve başka giderler 
Yabancı uzmanlar yolluğu ve 
başka giderler 

Bölüm toplamı 

25 000 

29 000 

45 000 

12 000 
24 000 

l 500 

30 000 

0 

67 500 

35 000 

39 000 

66 000 

10 000 
37 000 
1 500 

10 000 

50 000 

108 500 

35 000 

39 000 

36 000 

10 000 
37 000 
1 500 

10 000 

50 00c 

108 500 

17 Giyecekler 
18 4598 sayılı Kanun gereğince 

yapılacak tedavi giderleri ve 
yollukları 

140 000 

6 000 

İkinci kısım toplamı 424 000 

100 000 

6 000 

445 000 

100 000 

6 000 

415 000 
==sseaess=-r 

üçüncü kısım - Daire hizmet
leri 

19 

20 

I - Esaslı olanlar 
Hava ve yer taşıtları giderleri 

1 işletme 2 100 000 2 100 000 2 070 000 
2 Satmalına 2 400 000 1 000 000 1 000 000 
3 Onarma 800 000 400 000 400 000 

Bölüm toplamı 5 300 000 3 500 000 3 470 000 

Taşıma giderleri 20 000 20 000 20 000 
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Ödeneğin çeşidi 

194S 
yılı 

ödeneği. 
Lira 

550 000 
25 000 

1949 ytfî 
Hükümetçe 

isten©» 
Lira. 

1 865 000 
25 000 

i IÇİİJ 
Komisyonea 
kabul ©dilen 

Lira 

1 865 000 
25 000 

Meydanlar ve istasyon binaları 
hangar ve atelye yapma kamu
laştırma ve kurma giderleri 
Ecza ve sıhhi gereçler gideri 
Geri verilecek paralar ve bilet 
satış komüsyonu 160 000 70 000 70 000 
4860 ve 5076 sayılı Kanunlar 
gereğince girişilecek yüklen» 
meler karşılığı 10 700 000 12. 000 000 0 

II - Çeşitli olanlar 
4489 sayılı Kanun gereğince 
staj için yabancı memleketlere 
gönderilecek memurların yol
luk ve başka giderleri - 40 000 15 000 15 000 
Vergi ve resimler karşılığı 0 9 900 9 900 
Yabancı uzmanlar» tercüman 
lar, memurlar 
Ücretler 65 000 0 O 
Yolluk ve başka giderler 45 000 0 0 

Bölüm toplamı 110 000 0 O 

Sigorta ücreti 1 1 1 
Yayın ve propaganda giderleri 
Satmalına ve abone bedelleri 40 000 ;}0 000 30 000 
Diğer her çeşit giderler 0 10 000 10 000 

Bölüm toplamı 40 000 40 000 40 000 

Mahkeme giderleri 
Temsil giderleri 
İstanbul'da toplanacak Hava 
cılık Konferansı her çeşit gi
derleri 

Üçüncü kısım toplamı 

7 000 
ö 000 

D 

6 257 001 

7 000 
8-000 

0 

17 556 901 

7 000 
5 000 

30 000 

5 556 903 

f S. Sayısı; 76) 



in çeşidi 

21 
İ94S 

ödeneği 
Lira 

1949 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Dördüncü kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 
1715 sayılı Kanunun 8 nci mad
desi gereğince kâğıt para 
amortisman karşılığı 

Dördüncü kısım toplamı 

39 700 
5 000 

77 348 

122 048 

39 700 
5 000 -

0 

44 700 

39 700 
5 000 

0 

44 700 

Altıncı kısım - Sermaye, kredi 
ve tesisler 

4860 ve 5076 sayılı Kanunlar 
gereğince girişilecek yüklen
meler karşılığı 10 700 000 12 000 000 12 000 000 

. KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısım toplam» 2 273 821 2 462 564 2 462 564 
İkinci kısım toplam] 424 000 445 000 415 000 
Üçüncü kısım toplamı 6 257 001 17 556 901 5 556 901 
"Dördüncü kısım toplamı 122 048 44 700 44 700 
Altıncı kısım toplamı 10 700 000 12 000 000 12 000 000 

GENEL TOPLAM 19 776 870 20 509 165 20 479 165 

(S, S«yı»î 76) .,^A 



2 
3 
4 

B CETVELİ 

B, . M. Gelirin çeşidi 

İşletme geliri 
1 Meydanlar bilet geliri 
2 Meydanlar bagaj geliri 

Bölüm toplamı 

1948 
yılı 

tahminleri 
Lira 

2 500 000 
500 000 

3 000 000 
SBsasessz 

Çeşitli gelirler 
Hazineden yardım 
Gecen yıldan devreden paralar 5 612 000 

1949 yılı iğin 
Hükümetçe Komisyonca 

tahmin edilen tahmin edilen 
Lira 

2 500 000 
500 000 

3 000 000 

Lirs, 

2 500 000 
500 000 

3 000 000 
• ', •A.'ıl.,".'.:ı1".1 

200 000 200 000 200 000 
10 965 000 11 880 000 11 850 000 

5 430 000 5 430 000 
GENEL TOPLAM 19 777 000 20 510 000 20 480 000 

Görevin çeşidi 

Pilotlar 

Başpilot kontrol ve yetiştirme pi
lotları 
Birinci sınıf pilot 

•' » » :s> 

îkinci >> * 

Toplam 

Telsizciler 

Telsiz merkez başmemura 
» istasyon başmemuru 
> * '» 
» * memuru 

» Başmakinisti 
•» istasyon makinisti 
» uçak elektrik makinisti » 
* elektrikçi 

D 

Sayı 

6 
20 
7 
6 

39 

. i 
15 
5 

12 
15 
2 
3 
1. 
1 

CETVELİ 

Ücret 

550 
475 
400 
350 

, 

350 
270 
240 
225 
200 
350 
270 
250 
225 

S Sö? 

Görevin çeşidi 

» Aküm'lâtöröü 
» * yardımcısı 

Telsizci 
>» 
» renç makinisti 

Başat telsiz memuru 
Meydan rasat memuru 
Kule » . » 
Radyo aletleri teknisiyeni 

* tamircileri 
» ustabaşısı 
;» aletleri tamircisi 

T 

Makinisti et 

Birinci sınıf basmakinist 
» » » 

Başmakinist 
» yardımcısı 

m ? 76) 

Sayı tîcret 

1 
2 
6 

15 
10 
4 

11 
5 
1 
3 
1 
1 
I 

270 
200 
250 
225 
225 
225 
200 
200 
370 
300 
370 
325 
300 

Toplam 116 

J 475 
2 400 
3 400 
2 325 



Görevin çeşidi Sayı ücret \ Görevin çeşidi Sayı Ücret 

İstasyon şef makinisti 
.» » » 

Birinci simi servis revizyon makinisti 
.» » makinistler 

ikinci amil' makiuiol. 
» » » 

üyüncü » » 
» » >:• 

Makinist yumağı 

Meydanlar 

Birinci sınıl meydan müdürü 
ikinci sınıf meydan müdürü 
Üçüncü sınıf meydan müdürü [1 j 
Dördüncü sınıf meydan müdürü 
Birinci sınıf -meydan memuru [2] 
İkinci sınıf meydan memuru 
Meydan kâtibi 

ÇeşİtU memuriyetler 

Tayyare teknisiyeni 
Radyo * 
Tayyare >> 
Radyo * 
Motor > 
Elektrik * 
Makina » 
Malzeme kontrol şeiü [3 
Bilet satış kontrolörü 
Bilet satış şefi 
Bilet satış memuru 
Odacı 

10 
0 

20 
Q 

10 
8 

.50 

Toplam 1.4.0 

Toplanı 5G 

300 i 
250 \ 
250 I 
250 i 
225 j 
225 I 
200 j 
200 ! 
175 j 
1.20 ! 

>.'. 
4 
6 
7 
10 
7 
W 

350 
300 
250 
225 
200 
175 
150 

550 
550 
550 
550 
475 
475 
475 

Baş kontrolör 
Kontrolör 
Daire müdürü 
Depo memuru 
Garaj âmiri 
Kâğıt takip memuru 
Kâğıt dağıtıcısı 
Hostes 
Daktilo 
Daktilo 
Memur adayı 

Çeşitli sanatkârlar 

1 
1 
1 
7 
î 
t 
1 
5 
5 
5 
9 

475 
350 
250 
200 
300 
200 
175 
250 
150 
125 
100 

Toplam 58 

Kaynakçı 
Bordo aletleri baş makinisti 
Bordo aletçisi 
Marangoz 
Marangoz 
Tornacı 
Tesviyeci 

Toplam 

625. j Frezeei 
625 I Boyacı 

Uçak döşemecisi 
Kanat terzisi 
Gövde terzisi 
Saraç 
Kaloriferci 
Pist bakım ve tamir ustası 

•» > tamircisi 
Baş bahçıvan 
Bahçıvan 

85 ; İtfaiyeci 

4 
15 
1 
1 
1 

250 
400 
250 
250 
225 

250 

250 
250 
250 
270 
250 
200 
150 
300 
150 
175 
125 
175 

[1,2] Genel Müdürlük bunlardan dördünü memleketimizle yabancı memleketler arasında anlaşma 
hav m seferleri dolayısiyle o memleketlerde calışUğıtakdirde ücretlerini üç misline kadar artırmaya 
yetkilidir. 

[3] İngilizce bilmesi şarttır* 



Görevin çeşidi 

İtfaiye şoförü 
Şoför 

Aşçı 

Çeşitli hkmetUler 
Odacı başı 

24 
Sayı Ücret 

Toplam 

10ü 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

3 
10 
27 
1 

_—.. 
71 

180 
200 
175 
150 

Odacı 
Bekçi 
Renç bekçisi 
Sürekli işçi 
Meydan tamir çavuşu 
İtfaiye amelesi 
Yolcu salon memuru 

30 
35 
9 

40 
7 

12 
1 

80 
100 
125 
80 

100 
100 
200 

Toplam 135 

B. M. 

E CETVELİ 

3 Yabancı uzmanlar ve tercümanlarımı! 
ücreti 

Geçici hizmetliler ücreti 

ö CETVELÎ 

Müstenit olduğu 
kanunun 

Tarih No. 

:;.¥!. 1938 3424 Devlet Havayolları Genel Mü
dürlüğü Teşkilât Kanunu 

Q CETVELÎ 

Kanunun 
Tarih No, 

13JI.1946 4860 
18.VI.1947 5070 

<&at9MM76) 



— 2 5 -
R - CETVELİ 

B. : 17 — Giyecekler 
(D) cetvelinde yazılı hizmetlilerden Pilot, Telsizci, Makinist, Sanatkâr, meydanlar ve çeşitli 

hizmetliler bölümünden görevleri yazılı olanlarla çeşitli memuriyetler bölümünde yazılı garaj âmi
ri, kâğıt takip memuru, depo memuru, hostes ve meydanlarda bulunan sıhhat memurlarına bu 
bölümdeki ödeneğin müsaadesi ve idarece tâyin edilecek esaslar dahilinde iş tulumları ile birer 
takım elbise, palto ve ayakkabı yaptırılır, 

B. : 18 — 4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak tedavi giderleri ve yollukları 
Ücretli memurlarla hizmetlilerin tedavi ve yol giderleriyle cenaze giderleri de bu tertipten ve 

rileeektir. 
•••• . ; . , . . , - . . , _ . . . , . - . . . . , 

B. : 19 - M. : 1 — İşletme 
Benzin, yağ satmalma bedelleriyle nakliye ücretleri ve hava seyrüseferleri için lüzumlu olan uçuş 

hava ve yer telsizleri ve diyağramlariyle motor, tayyare, telsiz kodları ve frekans tabloları ve 
teknik tesisatın bakım ve idamelerine ait tablolar ve mecmualar, Şikago Anlaşmasına göre uçak 
ve uçucu personelde bulunması gereken belgeler ve dış memleketlere gidecek uçakların manifesto 
tabiyesi ve manifestoya yapıştırılacak pul bedelleri ile işletme ile ilgili her türlü basılı kâğıt ve 
defterler, yolculara seyyahat esnasında verilecek yiyecek ve içecek bedelleri ve bu işlerle ilişikli 
işletmenin emniyeti, tevsii, ve yeniden yapılacak tesisler için lüzumlu malzemeye ait bilcümle ar
diye, navlun, sigorta giderleri yolcu, memur ve müstahdemlerin meydan şehirarası gidiş ve ge-
üslerine ait taşıt giderleri ile teknik veya idari sebeplerle vâki olacak sekteler veya mecburi iniş
lerde yolcu ve personelin bagaj, gazete ve sairenin tarife hükmüne göre yetiştirilmeleri gereken 
yerlere kadar taşınması giderleri ve yabancı memleketlere yapılacak seferler için işletmenin temini 
maksadiyle (t. A. T. A.) international Air tranporte association şirketine ödenecek paralar ve bun
larla ilişikli her çeşit giderler bu bölümden ödenir. 

B. : 19 - M. : 2 — Satmalına 
Hava ve yer taşıtlariyle sağlık, yangın söndürme taşıtları ve telsiz cihazları ve bunlara gere

ken motor ve gereçlerle atelye gereçlerinin satınalınması ve bu hususata ait başka bütün sa
tmalına giderleri bu tertipten verilir. 

B. : 19 - M. : 3 — Onarma 
Hava ve yer taşıtlariyle sağlık, yangın söndürme taşıtları ve telsiz cihazları ve bunlara gereken 

motörlerin onarması giderleri ve bu işlerle ilişikli başka bütün giderler. 

B. : 22 — Ecza ve sıhhi gereçler giderleri 
Asit işleriyle çalışan akümülâtörcü ve yamağı ile boyacıya safi olarak verilmekte olan süt be

deli de bu tertipten ödenir. 

B. : 23 — Geri verilecek paralar ve bilet satış komüsyonu 
Bir yıl evvel fazla veya mükerrer alman paraların sahiplerine geri verilmesiyle bilet satış ve 

bagaj komüsyonları ve bunlarla ilişikli her çeşit giderler bu tertipten ödenir. 

B. : 25 — Vergi ve resimler karşılığı 
5137 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince ödenecek vergilerle meydan ve idare binalarına 

i S. Sayısı :76) 



~.m. 
ait bina, Tenvirat ve Tanzifat Vergileri ve bil Itfötmdea ilgili diğer vergi ve resimler bu tertipten 
ödenir. 

E. : 27 — Yayın ve propaganda giderleri 
Madde 1. — Yolculara mahsus bilet ve bagaj etiketleri kâğıt ve baskı giderleri. 
Madde 2. — Halkın tayyare yolculuğunu istekle karşılıyabilmesi için. iç. ve dış memleketlerde ya

pılacak propaganda ile ilgili başka bütün giderleri ve tercüme giderleri, 

B. : 33 — 4860,5076 sayılı Kanunlar gereğince girişilecek yüklenmeler karşılığı 
Meydan, pist, hangar, işletme binaları ve bunlara ait her çeşit tesisatım yapılması ve yaptırıl 

ması, mevcutların genişletilmesi, düzenlenmesi, teJsiz ve sair cihazlarımı» satmalına ve kırma gider
leri, (kamulaştırma giderleri meydanlara gerekli her türlü makina teçhizat ve taşıtlar aatmalma be
delleriyle bunlar için harcanacak ambalaj, taşıma ve sigortalama giderleri, yapı ve kurma işlerine 
ait keşif, plân, proje giderleri ile bunların tercüme ve teksir giderleri, bu işlerin inceleme ve düzen* 
leme muayene ve teslim alma ücret ve giderleri, satmalmaeak malzemenin muhafazası iğin tutula
cak depo kirasiyle gümrük resmi, ardiye ve bu işler için kullanılacak yabancı uzmanların yollukla-
riyle sözleşmeleri gereğince yapılacak her çeşit ödemeler ve bu işlerin gerektirdiği büûnvam giderler 
bu tertipten ödenir. 

T. C. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Kararlar Müdürlüğü 

Karar Sayısı : 3/7043 
Karar Sureti 

Ücretleri Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1948 yılı bütçesinin (E) cetveline giren 3 ncü 
« Geçici hizmetliler ücreti» bölümüne konulan ödenekten verilmek üzere adı geçen Genel Müdürlük 
emrinde çalıştırılacaklara ait ilişik cetvelde yazılı kadroların 1.1.1948 tarihinden geçerli olarak 
onanması; Ulaştırma Bakanlığının 24. X I I . 1947 tarihli ve 24756/8630 sayılı yazısı ve Maliye Ba
kanlığının 4 . I I . 1948 tarihli ve 1148/4/201 sayılı mütalâası üzerine, 5158 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 13 . I I , 1948 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

Cumhurbaşkanı 
İsmet inönü 

Başbakan Devlet Bakanı Devlet Bakam Adalet Bakanı Millî Savnuma Bakanı 
H. Saka Başb. Yardımcısı M. A. Renda Ş. Devrin M. Birsel 

F. A. Barutçu 
içişleri Bakanı Dışişleri Bakanı Maliye Bakanı Millî Eğitim Bakanı 
M. II. Göle N. Sadak H. N. Keşmir E. Ş. Sirer 
Bayındırlık Bakam Ekonomi Bakanı Sa. ve So. Y. Bakanı Gümrük ve Tekel Bakanı 

K. Gülek O. Ekin Dr. B. üz Ş. Adalan 
Tarım Bakanı Ulaştırma Bakanı Ticaret Bakanı Çalışma Bakanı 

T. Çoşkan Ş. Koçak M. N. Gündüzalp T B, Balta 
f S. Sayısı: 16 ) 
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Bolüm: 3 — ödeneğin çeşidi: 

Geçici hizmetliler ücreti. 

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğünde çalıştırılacakların 1 - I . 1948 tarihinden 31 , XII 
1948 tarihine kadar kadrosu. 

Kadronun adı 

Mütercim 

Tayyare teknisiyeni 
Motor teknisiyeni 
Radyo teknisiyeni 
Elektrik teknisiyeni 
tnşaat teknisiyeni 
Makine teknisiyeni 
Fennî tesisatçı 
Daktilo (Lisan bilmesi şarttır) 
Sürveyyan 

Sayı 

1 

Hikmetliler 
2 
2 

. 2 
2 
2 
2 
î 
1 
1 

15 

Aylık ücret 
Lira 

400 

625 
625 
625 
550 
550 
550 
475 
250 
300 

Süre 
Ay 

12 

12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

( S, 3fty»w t 76 ) • 





S. Sayısı: 76 ya ek 
Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe Kanunu tasa
rısına bağlı (A ve B) işaretli cetvellerde, yapılması kararlaştırılan 
değişiklikler hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Bütçe Komisyonu 

raporu (3/322) 

T. (). 
Başbakanlık 9. / / . 1949 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı? 71-1161, 6-499 
Büyük Miîîot Meclisi Yüksek Başfcanh&ma 

30 . İ.X . 1948 tarihli ve 71 -1161/6 - 3338 sayılı yazımızla sunulmuş olan Devlet Havayoü&n 
Genel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe Kanunu tasarısına bağlı (B) işaretli cetvelin 3 ncü (Hazineden 
yardım) bölümünden (177 877) liranın ve ayıı tasarıya bağlı (A) işaretli cetvelin 19 ncu (Hava 
ve yer taşıtları giderleri) bölümünün 1 nci (İşletme) maddesinden de aynı miktarın indirilmesi ve 
Bütçe Kanunu tasarısının 1 ve 2 nci maddelerinin de ona göre düzeltilmesi, ilişik gerekçede yazıh 
sebeple Bakanlar Kurulunca kararlaştırılmış bulunduğundan adı geçen Genel Müdürlük 1949 yıl i 
Bütçe Kanvınıı tasarısının Bütçe Komisyonunda müzakeresi sırasında hıma göre değiştirilmesin*1 

raüsaadf buyrulmasmı saygılarımla rica ederin; 
* Başbakan 

N. Ct-Vtvaltav 

Gerekçe 

Kış mevsiminin şiddetle hüküm sürmesi yüzünden umumi seferlerin evvelce düşünülen tarzda 
ve devamlı şekilde yapılması mümkün olamamış ve bu sebeple uçaklarda sarf edilecek benzin VP 
yağ gibi akaryakıt sarfiyatı ile sair işletme giderlerinden bu miktar tasarruf sağlanmıştır 

M 1 
ğ Bütçe Komisyoıss raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyanv 15 ., 11 1949 
Esas No, 3/383 
Karar No. Pfi 

Yüksek Başkanlığa 

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1949 Ulaştırma. Bakanı Kemal Satır ve adı geçen 
yılı Bütçe Kanunu tasarısına bağlı cetvellerde idare Genel Müdürü ve Maliye Bakanlığı tem 
ve Bütçe tasarısında bâzı değişiklikler yapılma silcisi hazır oldukları halde incelenip görüşül 
sı hakkında Yüksek Meclise sunulan Başbakan- dü. 
lığın 9 . II . 1949 tarihli ve 6/449 sayılı tez- Bu teklif ile, adı geçen tasarıya bağlı (A) 
peresi Koınisyottumuşa. havale buvunümakla işaretli cetvelin 9 ncu bölümünün işletme mad-



desinde; kış seferlerinden bâzılarının kaldırılmış 
olması sebebiyle (177 877) liranın tasarrufu 
ve buna mukabil (B) cetvelinin Hazineden yar
dım tertibinden bn miktarın indirilmesini)! 
mümkün olduğu ve bu değişikliğe göre tasarı
nın bir ve ikinci maddelerinde gerekli düzelt-
melerin yapılması istenilmekte olup alman izahla
ra göre teklif yerinde görülerek Komisyonumuz 
ea da ayniyle kabul edilmiştir. 

Komisyonumuzca Kamutaya sunulmuş bulu 
nan bu idarenin 1949 yılı Bütçe tasarısında da 
bu değişikliğin yapılması hususu Kamutayın 
onayına arzedilmek üzere Yüksek Başkanlığa 
sunulur. 

Başkan Başkan V. . Sözcü 
Mardin Diyarbakır Ankara 
R, Erten î. TL Tigrel lif. Eriş 

Kâtip 
Ankara Amasya Ankara 

F, öymen A, K. Yiğitoğlu Ar, C. Akkerman 
Ankara Aydın Bursa 
C. Gölet Gl. R, Alpman F. Bük 
Çoruh Diyarbakır Eskişehir 

Dr. C, Kazancîoglu V, Dicleli Muhalifim 
A. Oğuz 

İsparta İstanbul İzmir ^ 
Kemal Turav 5f. Jiekter M. Birsçl 

İzmir Kastamonu Kastamonu 
,S\ Odyak M. Akalm T. Coşkan 
Kütahya Malatya Manisa 

Muhalifim M. S. EH F. Kurdoğlu 
A. Tahtakıhç 

Seyhan Urfa Diyarbakır 
.4. K. Yürenir E. Tekeli C. Ekin 

(S. Sayısı . 76 ya ek) 



S. Sayısı: 77 

1949 Yılı 

Devlet Denizyolları ve Liman 
lan işletme G. M. Bütçesi 



Devlet Denizyolları ve Limanları işletme Genel Müdürülüğü 1949 
yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/385) 

T. C. • 
Ba§ba»kanlık hv . IX . JöiS 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Sayı: 71 - 1163, 6/3336 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Katma bütçe ile idare edilen Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme (^enel Müdürlüğünün 
Bakanlar Kurulunca 30 . IX . 1948 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan 1949 yıb. 
Bütçe Kanunu tasarısının gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan yerine 
Devlet Bakam ve Başbakan Yarduaeısî 

F, A. Barutçu 

1949 yılı Gider Bütçesi Gerekçesi 

B. M. 

2 1 1949 yılı birinci bölümün birinci maddesine geçen yıla nazaran 259 OÜÜ lira ve ikinci 
maddesine de 406 542 lira noksan ödenek teklif olunmuştur. Bu da 31 . VII . 1948 ta
rihinden itibaren (D) cetvelinde yapılmış olan % 10 tasarruftan ileri gelmektedir. 
3. neü maddedeki geçen yıla nazaran 100 000 liralık noksanlık da halen (E) cetvelinde 
müstahdem öğretmen ve hizmetlilerin (C) ve (D) eetvellerindeki kadrolara alınması 
suretiyle sağlanmıştır. 

1 4 Geçen yılın aynıdır. 

1 5 1948 yılı Bütçesinde 25 nei bölümün 1 nci maddesini teşkil eden bu ödenek geçen yıl
daki miktardan 150 000 lira eksik olup halen kullanılmakta olan uzmanlarla Amerika'-
dan yeniden getirilmesi kararlaştırılmış bulunanların ücretlerine karşılık olarak kon
muştur. 

2 1948 yılında üç aylık olarak ödenen miktarlar nazara alınarak bu giderlerin geqm yıla na
zaran 80 000 lira noksaniyle 200 000 lira ile sağlanması mümkündür, 

3 Ankara bürosundaki memurlara verilen mesken tazminatı olan 1948 yılının aynıdır. 

4 Geçen yılın aynıdır. 

5 1947 ve 1948 yolları sarfiyatı göz önünde tutularak bu maddenin 100 bin liralık ödenek
le karşılanacağı neticesine varılmıştır. 

§ 3 @eçen yılın aynıdır. 
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1948 yılma konulan ödenek kâfi gelmediğinden ayni bölümün birinci maddesinden 20 000 
liralık bir aktarma yapılması zaruretinde kalındığı nazara alınarak bu miktar artırıl
mıştı!1. 

3 neü madde için olduğu gibi sene içinde 10 000 liralık aktarma yapıldığından 30 000 
liraya çıkarılması zaruri görülmüştür. 

Geçen yılın yönetim giderleri ödeneği olan 1 525 000 liradan % 20 nispetinde 305 000 
liralık bir tasarruf sağlanarak bu kısım toplamı 1 220 000 lira olarak teklif olunmuş
tur. 

Bu maddede geçen yıla nazaran 2 645 000 liralık bir fazlalık görülmektedir. Bu da 1948 
yılı içinde kömür fiyatlarına yapılan zamla diğer işletme masraflarının artmasından 
ileri gelmektedir. 

1947 ve 1948 yılları sarfiyatının seyri 1949 yılında yapılacak işler için ödenecek işçi 
gündelikleri ve malzeme bedelleri hesaplanarak bu ma'dde geçen yıla nazaran 425 000 
lira noksaniyle 12 870 000 lira olarak hesaplanmıştır. 

Geçen yılın aynıdır. 

Geçen yılın aynıdır. 

3633 sayılı Kanunun 31 nei maddesine istinaden hazırlanmış olan içtüzük gereğince ida
rece giydirilmeler» lâzım gelen memur ve gemi adamlarının giyim eşyası ve ayrıca işçi 
sağlığını koruma nizamnamesi, mucibince fabrika ve atelyelerde işçilere demirbaş olarak 
verilmesi lâzım gelen giyim eşyası sarfiyatının 1949 yılında 850 000 lirayı bulacağı "he
saplanmıştır. 

Yukarda adı geçen tüzük gereğince yedirilmeleri gereken gemi adamlarının ve onlar gi
bi iaşeye tâbi olanların yiyecekleri karşılığı olarak geçen yıla nazaran 200 000 lira nok
saniyle 2 500 000 lira tahsisat konulmuştur. 

Geçen yılın aynı olarak 3 000 000 lira ödenek teklif olunmuştur. 

Geçen yıl bu bölüme Sosyete Şilebin alacakları karşılığı olarak konulan 400 000 lira 
ödenmiş bulunduğu gibi 3980 sayılı Kanunun 3 neü maddesi gereğince kullanılan kre
dinin itfa bedelinden İdareye düşen hissenin 252 000 liradan ibaret olacağı anlaşılmak
la bu miktar teklif olunmuştur. 

Geçen yılm aynıdır. 

» x> » 

• » • » » 

5074 sayılı Kanuna göre girişilecek yüklenmeler karşılığı olan bu bölüm geçen yıla na
zaran 5 000 000 lira noksaniyle 30 000 000 lira teklif olunmuştur. 

Halen İngiltere'de staj ve tahsilde olan talebelerimizin tahsillerini ikmal edip mem
leketimize dönmek üzere olduklarından bunların yol masrafları karşılığı olarak bu mad-
deyo yalnız 10 000 lira ödenek konulmuştur. 
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23 2 Geçen yılın aynıdır. 

23 

24 

25 

3 s» 

s> 

» 

26 Eskiyen hastahane koğuşu demirbaşlarım yenilemek ve artan ilâç paralarını karşılamak 
üzere geçen yıla nazaran 30 000 lira fazlasiyle 200 000 lira ödenek konulmuştur. 

27 Harice sefer yapan gemilerin artması dolayısiyle geçen yıla nazaran 300 000 lira faz
lasiyle 1 300 000 lira ödenek tahmin olunmuştur. 

28 1948 Yılı tahakkuklarını göz önünde tutarak 35 000 lira arttırılmıştır. 

29 1 Yeni teklif edilen kadro üzerinden hesaplanmıştır. 

29 2 Geçen yıla nazaran 4 510 lira arttırılmıştır. 

30-34 Geçen yılın aynıdır. 

35 Bu bölüme geçen yıl konulan 90 000 lira halen mevcut sanat okulu masraflarına ilâve
ten fabrikalar ve taşra şubelerinde iş kanununa göre açılması lâzım gelen işçi kursle-
rina kâfi gelmediğinden iş kanunu icaplarını yerine getirmek üzere bu bolüme 30 000 
üra fazlasiyle 120 000 lira ödenek konulmuştur. 

38-41 BIT bölümler gecen vılm avındır. 

1949 yılı Gelir Bütgesi gerekçesi 

1949 yılı Gelir Bütçesinin birinci bölümünün bazı maddelerinde aşağıdaki değişiklik yapılmış
tır. 

1. — Zuhurat seferleri hasılatiyle, Askerî taşımalar maddeleri kaldırılarak yapılan hizmetin 
mahiyeti itibariyle şilepçilik hasılatı meyanında mütalâa edilmiştir. 

2. — Muntazam posta seferleri ve şilepçilik maddeleri ie ve dış seferler olmak üzere ikişer 
maddeye ayrılmıştır. 

B. — Sefer gelirleri: 

M. : 1/2 — Muntazam posta seferleri geliri yurt içinde 17 500 000 ve yurt dışında 4 450 000 
olmak üzere 21 950 000 lira tahmin olunmuştur. 

1948 yılı Bütçe tahminlerinden 1 970 000 lira noksan olan bu rakam 1947 yılımda elde edilen. 
katî gelir miktarı; 1948 yılı gelirinin seyir sureti ve 1949 yılının ancak 4 neü ayında sefere işti
rak edeceği umulan Amerika'da hali tamirdeki 6 geminin hâsılatı nazarı İribare nbnarak hesap 
binmiştir. 

M. - 3/4 — Şilepçilik geliri yurt içinde 2 000 000 ve yurt dışında 15 000 000 olmak üzere 1948 
yılı Bütçe tahminlerine nazaran 5 140 000 lira noksaniylc 17 000 000 lira olarak tahmin edilmiş
tir. Bu tahminde 1948 yılında temin edilmiş ve edilmesi umulan hasıl n t göz; önünde tutulmuştur. 

M. : 5 — Şehir hatları hâsılatının tahmininde 1948 yılında hizmete girememiş olan ve 1949 yi 
İrada girmesi muhakkak bulunan altı şehir hattı vapuru dolayısiyle hasılatta- nıkubrüanak faz-
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lalık nazara alınmış ve geçen yıhu aynı 8 500 000 lirayı bulacağı tahmin olunmuştur. 

M. : 6 — İzmir körfez hattı hasılatı gecen senenin aynı olarak 500 000 lira tahmin edilmiştir, 

M. : 7 — Van Gölü hasılatı 1947 yılında inkişaf göstermiş olmakla beraber son zamanlarda 
otobüs nakliyatının bu inkişafı gerilettiği nazara alınmış ve geçen yıla nazaran 10 000 lira fazla
siyle 100 000 lira tahmin edilmiştir. 

B. : 2 — Greçen yıla nazaran 50 000 lira fazlasiyle 290 000 lira tahmin edilmiştir, 

B. : 3 - f4eçen yılın aynıdır. 

B. : 4 — Yükleme, boşaltma ve aktarma gelirleri geçen yıla nazaran 555 000 lira fazlasiyle 
S 960 000 lira tahmin olunmuştur. 

B. : 5 — Ambar, antrepo ve rıhtımlar hasılatı, 1947 yılı son ayları ile 1948 yılında bu gelirde 
kaydedilen inkişaflar da nazara alınarak • 

M. : 1 — Ambar, ve antrepo ardiyesi gecen yıla nazaran 1 620 000 lira fazlasiyle 5 900 000 lira, 

M, : 2 — Hamallıklar gecen yılın aynıdır, 

M. : 3 — Rıhtım resmi geçen yıla nazaran 1 150 000 lira fazlasiyle 7 500 000 lira; 

M. : 4 — Palamar ve şamandıra ücreti geçen yıla nazaran 1 000 lira fazlasiyle 27 000 lira ki, 
bölüm itibariyle 2 771 000 lira 1948 Bütçesine nazaran fazlalık tahmin olunmuştur. * 

B. : H -~ Geçen yılın aynıdır. 

B. : 7 — 1948 tahakkuklarına göre ve bu gelirin c/r 50 si Hazineye ödeneceği de nazara alma. 
rak gecen yıldan 250 000 lira ııoksaniyle -100 000 Lira -olarak tahmin edilmiştir. 

B. : S~» İskeleler geliri, geçen yıla nazaran 50 000 lira fazlasiyle 150 000 lira tahmin olunmuştur, 

B. : 9 — Fabrika, havuzlar, atelyeler gelirleri derine göre iaşe kârları 30 000 000 lira, faiz ve ak-
lira noksaniyle 700 000 lira olarak tahmin edilmiş 

B. : 10 — Çeşitli gelirler ; 

M. : 1 — Bina kiraları geçen yılın aynıdır. 1947 ve 1948 yılındaki seyrine nazaran 200 000 

M. : 2, 3, 4 — 1947 yılının alman kati neticetir. 
çe farkları 100 000 lira ve çeşitli gelirler 1 000 000 lira olarak tahmin edilmiştir. 

Fi. : 11—Geçenyılın aynıdır. 
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JUpor 
27 . XII . 1948 

Devlet Denizyolları ve Limanları İstetme Genel Müdürlüğü 1949. yılı Bütçesi. 

1 .6.1939 tarihinde 3633 sayılı Kanunla kurulan ve yine 24 . 1 . 1944 tarihinde 4517 sayılı 
Kanunla Liman işletmeleriyle birleştirilen Devlet Denizyolları ve limanları İşletme Genel Müdür
lüğü, altısı ecnebi şirket; olmak üzere yirmi teşekkülden meydana gelmiştir. 

1. — Seyri Sefain 
2. — Vapurculuk Türk Anonim Şirketi 
3. — Sosyete şilep 
4. — Akay idaresi 
5. — Şirketi Hayriye 
6. — Haliç şirketi 
7. -— İmir körfez hattı şirketi 
8. — Gemi kurtarma şirketi 
9. — Van gölü işletmesi 

10. — İstanbul Liman şirketi 
11. — İzmir? Liman şirketi 
12. — Trabzon Liman şirketi 
13. — İstanbul rıhtım şirketi 
.14. — İzmir rıhtım şirketi 
15. — Fabrika Havuzlar idaresi 
16. — Jstinye Dok şirketi 
17. — Fenerler idaresi 
18. — Tahlisiye idaresi 
19. — Kılavuzluk ve Romorköreülük idaresi 
20. — Gümrük Antrepolar idaresi 

Bn yirmi müesseseyi birleştirmeden gaye, kuruluşları itibariyle hepsi deniz ulaştırması ile il
gili âmme hizmeti gören ve aynı zamanda iktisadi ve ticari karekter taşıyan ve vazifeleri itiba
riyle de yekdiğerini tamamlıyan teşekküllerin koordine bir halde çalışması ve malî bünyeleri za-
yıflıyan idarelerin deruhde ettikleri hizmetlerin aksatılmadan yürütülmesi zararlı olan servislerin 
açıklarını kârlı İşletmelerin neticeleriyle kapatarak hizmetin görülmesinin temini ve dolayısiyle Ha
zineye bâr olunmaması, birleşik bir çalışma progra.mi.vle islerin tasarruflu ve daha düzenli yürütül
mesidir. 

Sermayesinin mühim bir kısmı Hazinece devredilen teşekküllerin varlığından ve bir kısmı da 
satın alman şirketlerin aktifinden tah&ssül eden idarenin malî bünyesini kısaca belirtmek faydalı 
olacaktır. 31. XI I . 1947 muvazenesinde bilançoya ait mahsubat ikmal edilmemiş olduğundan 
o.î . XII . 1946 Bilançosu ele (alınmıştır. 
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Aktif Lira 

Sabit kıymetler 
Kasa ve bankalar 
Stoklar 
İştiraklerimiz, 
Bitmemiş işlerimi?. 
Alacaklarımız 
Nâzmı hesaplar 

Pasif : 

Sermaye hesapları 
Çıkarılan bonolar 
Borçlarımız 
Karşılıklar 
Nâzını hesaplar 
1946 senesi kârı 

51 884 604,29 
7 648 285,38 
5 860 154,44 

802 532,00 
15 586 460,13 
17 833 307,66 
2 470 258,19 

.102'085 602,0i < 

64 187 630,4b 
12 000 000,00 
19 358 673,28 

1 356 083,42 
2 470 258,19 
2 712 956,7i. 

102 085 602,09 

Fazla tafsilâta girmeden aktif ve pasif hesapların bölümler itibariyle müfredatı şöylece tesbit 
edilmiştir. 

Aktif 

Lira 

Sabit kıymetler: 
Arazi ve arsalar 
Binalar 
Sabit tesisat 
Müteharrik tesisat 
Vasrtalar ve envanterleri 
Makine ve aletler 
Demirbaş eşya ve mefruşat 

.1 939 662,66 
7.306 137,19 
7 469 074,38 

105 180,65 
31 769 921,46 
1 815 401,73 
1 479 226,22 

51 884 604,29 

Kasa ve bankalar; 
Kasa 
Bankalar 

260 469 ,06 
7 387 816,32 

7 648 285,38 
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Lırâ 

Stoklar 
Malzeme ambarları mevcudu l> 923 096,21 
Yapı ve ia§e ambarı .mevcudu U78 770,6ü 
Kömür ve akar yakıt mevvudu J76 770,6b 
Bımkerler • Ü43 796,49 

5 860 154,44 

İ§tirakternuiz 790 250,0u 
Esham ve tahvilât 12 282,00 

802 532,0*3 

{iştiraklerimiz hesabının 750 000 lirası Sosyete Şilep hisse senetleri, I 000 lirası Kooperatif 
hisriesi ve 39 250 lirası da hali tasfiyede mülga Trabzon Limanı hisse senetleri.> 

Lira 

Bltmtüiiş işler !•'> f»86 400J-

Bu hesap dı§ memleketlere sipariş edilen gemi hesaplarîyle, resmî ve üiım reisini müesseselerle 
İdare arasındaki muamelâttan mütevellit hesap bakiyelerini îrae etmektedir. 

Alacaklarımı/' • Lira 

Tarife ve hasılat carisinden borçlular '2 168 940,70 
Muhtelif borçlular 9 792 363,4ü 
Muvakkat hesaplar 5 506 557,85 
İaşe cari hesabı İİ65 '455,68 

17 833 307,66 

Nâzmı Hesaplar ; 
Teminat mektubundan borçlular 'l 450 310,63 
mzım hesaplar 19 939,56 

2 470 258,19 

Pasif 

Sermaye Hesapları : l i r a 

Asli sermaye 43 444 706,30 
İhtiyat sermayesi 5 101 587,24 
Yenileme sermayesi 10 732 007,67 
Sigorta sermayesi 4 909 329,27 

H 18? 630.4? 
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Asli Sermaye: 

İdarenin teşekkülünde devraldığı kıymetlerin tutarlariyle satın aldığı şirketlerin aktiflerinin 
mukabilini ve eklenen yıllık kârları irae etmektedir. 

Lira 

ihtiyat sermaye: 5 101 587,24 

Bilançolarda tahakkuk eden kârların %20 si ihtiyat sermayesine tefrik edimektedir. 

Lira 'i * "'' ** 1 * ^'*! *"[*' TfJ^T* 

Yenileme sermayesi: 10 732 007,67 

İdarenin Muhasebe talimatnamesindeki «tecdit sermayesi, Denizbanktan devredilen müterakim 
amortisman karsılıklariyle aşınma ve yıpranmaya müsait sabit kıymetlerin hayat ve itfa müddet
lerine ve teknik icaplarına göre tesbit edilen nispetler dairesinde bunların orijinal kıymetleri 
üzerinden işletme masrafları meyanında tatbik edilen amortismanlardan tesis ve teraküm eder» 
hüküm gereğince, 

Binalar 
Sabit tesisat 
Müteharrik tesisat 
Vasıtalar ve envanterleri 
Kara vasıtaları 
Makina alât 
Demirbaş 

nispetleri üzerinden her yıl amortisman ayrılmaktadır. 

Sigorta sermayesi 4 909 329,27 

Gemilerin mukayyet kıymetler üzerinden blânço devrelerinde % 2 tefrik edilmektedir. 

Lira 

% 
% 
% 
% 
% 
% 
% 

Lira 

2 
2 

10 
5 
2V, 

10 
8 

Çıkarılan Bonolar 12 000 000,00 

5074 sayılı Kanun yetkisiyle çıkarılan ve blânço tarihinde enviguere bulunan bonoların muh
teviyatını göstermektedir. 

Borçlarımız: Lira 

Bütçe emaneti 
Muhtelif alacaklılar 
Bayiler 
Vergiler 
Muvakkat alacaklılar 
İaşe carisinden alacaklılar 

9 744 432,25 
2 809 592,72 
1 157 031,65 

528 429,40 
5 027 290,98 

91 896,28 

19 358 673,28 
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Karşılıklar: Lira 

Muhtelif karşılıklar 1 824 2@0>57 
Harb sigortası karşılığa Sİ 882,85 

1 356 083,42 

Harb sigortası karşütğt : 

îdareee 1946 yılında dahilî sigorta, haricinde yabancı sulara sefer yapan Ege ve istanbul vapur
ları için ayrılmış olan karşılıktır. Halen Yurt dış seferlerini yapan gemiler haricen sigorta ettiril
mekte olduğuna göre artrk bu hesap işlemiyecektir. 

1$46 stresi Isân : 

1946 yılı Bilançosuna göre idare 1946 yılında 3 391 105,90 lira ktr temin etmiştir. Bu meblâğın 
% 20 si ihtiyat sermayeye tefrik edilmiş olduğundan kâr hesabında 2 712 966,72 lira görülmektedir. 

1946 yılı kâr ve zarar tablosu : 
Giderler : 

Umumi idare masrafları 6 081 9,11,70 
Işlatme masrafları 31 Q31. 336,64 
Tamir masrafları 3 881 723.81 
Amortismanlar 1 61Q 883,82 
Dahilî sigorta 801774,05 

43 407 629,8* 
1946 ydı kân 2 712 956,72 

W ' " W H . ' 

46,120 586,60 

Gelirter-: 
İşletme haaılatı 42 632 704,05 
Fabrikalar hasılatı 
Mütenevvi hasılat 2 580 850,14 

46 120 586,60 

(Bilançodaki kıymetler maliyetleri üzerinden mukayyet olup evalüe edilmemiştir). 

Netice itibariyle sigorta smw$m hariç asli sermaye, ihtiyat Küşpayesi ve yenileme sermayesi 
hesaplarının 31 . XII . 194& tarifcdfcki toplamını teşkil edeni 59^27^^1,21 liranın aktifte sabit kıy
metler, stoklar ve iştiraklsriöri* kasaplarının bilanço tarihindeki baJa^ehaSyle karşılaşmakta olduğu 
görülüyor. Bu duruma nazaran idarenin kendi fcaıynaklariyle kaManma yolunda hamle yapmasına 
imkân yoktur. 

1946 bilânçosiyle idarenin bünyesini belirtmeye çalıştım. Üç bin kilometreye yakm bir kıyı üze
rinde yolcu nakliyatının tamamını, ve yük nakliyatının da bir kısmını başarmakla görevli bulunan 
bu müessesenin harb sonrası kalkınma programına da kısaca teması faydalı buldum. 
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Kalkınma pr&gnmt i 

4844 ve 5074 sayılı kanunlarla gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmek üzere idareye 
150 000 000 liralık yetki verilmiştir. Bu yetkiye dayanılarak idarece tanzim edilen ve Bakanlar Ku
rulunca onaylanan kalkınma programı ve bu programın 30 . XI . 1948 tarihine kadarki tatbikat du
rumu 1 numaralı cetvelle tesbit edilmiştir. 

Bu program idarenin âcil ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Yurt ihtiyacını cevaplamak ve rasyonel 
çalışabilmek için iki numaralı cetvelle kısaca belirtilen kalkınma pllbiının ikinci bölümünün tatbiki 
düşünülmektedir. Bu plânın taha&kufc ettirilebilmesi için 51 600 000 dolara ihtiyaç vardır. Kal
kınma plânı tahakkuk ettiği takdirde, idare âmme hizmetinin1 görülmesi bakımından maliyet aran
maksızın çalıştırmakta olduğu yaşlı gemileri kısmen servisten çıkaracak ve bu suretie büyük tainif 
ve yakıt masraflarından kurtularak iktisadi çalışma imkânına kavuşacaktır. İdarenin bugünkü du
rumu bütün imkânları kullanarak artan ihtiyacı karşılamaya çalışmaktan ibarettir. 

Kalkınma plânı yüklenme takatlerinin idare bütçesine tahmil ettiği yük idarenin yıllık kârları 
ile ki^iiaâfc&Üecek miktarın #>k üstündedir. Gsnel Müdürlüğün sön ıbeş senelik bilanço yıllık 
kârları: 

1942 
1943-
1944 
1945 
1946 

Lira 

2 804 483,03 
7 035 645;i7 
2 940 464 34 
2 919 517,02 
2 712 956,72 

18 513 066;92 
lira tuttuğuna göre kalkınma programı ile hâsıl olan servet artışlarını sermaye tezyidi mahiyetin
de kabul etmek ve 3487 sayılı Kanunla Devlet Demiryollarında olduğu gibi bu nevi ödemelerin Ha
zinece deruhde edilmesi uygun olur. 

t§letme dtırumu: 

Yurt içinde: Karadeniz, Marmara, Eğe ve Güney Akdeniz olmak üzere dört bölgede 73 iskele 
arasında, 

Yurt dışında: Doğu Akdeniz'de 5 ve Batı Akdeniz'de 4 olmak üzere 9 iskele arasında muntazam 
yolcu seferleri, 

Şehir hatları olarak İstanbul'da 56, İzmir Körfezinde 12 ve tzmit Körfezinde 6 olmak üzere 74 
iskele arasında, 

Van Gölünde: 9 iskele arasında yolcu ve yük nakliyatı yapılmaktadır. 

Şilepçilikte Yurt içi ve Yurt dışı olarak iş durumuna göre çalışılmaktadır, 

Diğer hizmetler: 

İstanbul, îzmir, Trabzon limanlarında yükleme, boşaltma,' rıhtım hizmetleri, su verme, ambar 
ve ardiye hizmetleri, kılavuzluk, romorkörcülük, fener, can ve gemi kurtarma hizmetleri, gemi ta
mir işleri, gemi işletmeciliğine ilâveten görülmektedir. 

İdarenin deniz hatları, şehir hatları ve kurtarma işlerinde kullandığı vasıtaların tonaj, yaş ve 
neviteri itibariyle 31 . X . 1948 tarihindeki durumu êkli U sayılı cetvelde gösterildiği şekilde tes-
bit edilmiştir. 
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Vasıtalar parkının 1943 ve 1948 yılları mukayese edildikte (4 sayılı cetvel) son beş yıl içindeki 

gelişme ferah vericidir. (Kalkınma programı gereğince önümüzdeki aylarda filomuza katılacak 
gemiler yukardaki cetvellerde yer almamıştır) 

idman vasıtaları: 

İstanbul, îzmir ve Trabzon limanlarındaki makineli ve makinesiz vasıtalar: 

İstanbul Limanı 5 sayılı cetvelde 
îzmir Limanı 6 sayılı cetvelde 
Trabzon Limanı 7 sayılı cetvelde 

gösterilmiştir. 

Yolcu nakliyatı: 

Son on senelik devre içinde yolcu nakliyatı % 100 nispetinde artmıştır. 1936 dan itibaren pos
ta seferleri ile yapılan yolcu nakliyatı ve gelirleri 8 sayılı cetvelde tesbit edilmiş bulunmaktadır. 

Batı Akdeniz hattına 19 . VI . 1946 dan itibaren başlanmıştır. Ege Vapuru ile 31 . VII . 1947 
ye kadar 390 günlük bir süre içinde 15 sefer yapılmış ve karşılığında 3 352 000 lira gelir sağ
lanmıştır. 

İstanbul Vapurunun bu hatta tahsisinden sonra 450 günde yapılan 23 seferden 4 214 359 lira 
hasılat temin edilmiştir. 

Yurt dışı Doğu Akdeniz seferleri de muntazam işletilememiş ve buna rağmen son dört sene zarfın
da 5 403 548 liralık bir varidat sağlanmıştır. 

Hatlara göre son iki senelik ütilizasyon nispetleri aşağıda gösterilmiştir : 

1946 1947 
Hatlar % % 

Trabzon 
Bartın 
Mudanya 
Bandırma 
Karabiga 
Çanakkale 
İmroz 
Ayvalık 
îzmir 
Mersin 
Doğu Akdeniz 
Batı Akdeniz 

88,7 
105,7 
81,9 

112,6 
79,5 

— 
97,8 
93,2 
63,2 
42,4 
16,8 
15,5 

9a,3 
84,3 
84,6 

100,7 
64,9 
91,4 
75,8 
75,4 

. 84,3 
42,8 
19,5 
27,4 

Vasati 66,1 74,0 

(Nizamname mucibince gemilerdeki oturacak ve yatacak yerlere, geminin seyrine göre yolcula
rın katettikleri millere nazaran tesbit edilmiştir.) 

Yük Nakliyatı :••... . 

İskelelerde biriken yükler için ayrıca yardımcı seferler tertip edilmektedir, Tük nakliyatının 10 
yıllık seyrini gösteren rakamlar ekli 9 sayılı cetvelde gösterilmiştir 
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Bu cetvelin tetkikmdan da anlaşılacağı üzere yük nakliyatının senede yarım milyon tonu aşma-

dığı ve buna mukabil dış seferlerde hızla artmakta olduğu ve bunda son zamanlarda Amerika'dan 
ve dışardan getirilen malzeme ve akar yakıtın mühim bir rolü bulunduğu ve 3 milyon tonu aşan 
yurt içi yük nakliyat kesafetinin hususi teşebbüs erbabı armatörlere bırakıldığı anlaşılmaktadır. 

İdarenin yurt dışı yük nakliyatındaki hizmet ölçüsü hakkında bir fikir edinebilmek üzere de 
şimdiye kadar yapılan nakliyatın cins ve miktarı aşağıdaki rakamlarla belirtilmiştir. 

17 500 Ton Demir mamülâtı 
20 000 
30 000 
86 000 

217 000 
52 000 

252 000 

Tî> 

» 
T> 

-» 
» 
» 

Fosfat 
Maden direği 
Krom 
Akar yakıt 
Askeri yardım malzemesi 
Karışık eşya 

674 500 

Şimdiye kadar yabancı Bulardaki seferlerin geliri 36,5 milyon liraya varmış bulunmaktadır. 

Hayvan Nakliyatı: , , 

îdare gemileriyle yapılan hayvan nakliyatı yılda küçük baş hayvan 400 bini bulmaktadır. (Bü
yük baş 5 küçük baş itibariyle) 

Hayvan nakliyatının seyri hakkında bir fikir edinmek üzere üçer senelik fasılalarla beş devre
lik yıllara tesadüf eden rakamlar ve bunların geliri ile artış ve eksiliş nispeti aşağıda gösterilmiş
tir. 

[Sayı ve hasılatı ifade eden rakamlar üçer sıfır ilâ
vesiyle okunacaktır.] 
Bir evvelki Bir evvelki 

1936 yana- seneyena- 1936 yana- Devreye 

? ay) 

Yıllar 
(Malî) 

1936 
1939 
1942 
1945 
1948 

Hayvan 
Sayısı 

350 
424 
373 
263 
393 

zaran 
% 

__ 
+ 21 
+ 7 
— 25 
+ 12 

zaran 
ı% 

. 
[ + 2 1 
— 12 
— 29 
+ 50 

Hayvan 
Geliri 

215 
172 
212 
279 
257 

zaran 
;% 

—. 
— 20 
— 1 
.+ 30 
:+ 20 

nazaran 
% 

—— 
— 20 
+ 23 
+ 32 
— 8 

Deniz Batlarına toplu bir baktş : 

İstanbul, İzmir ve İzmit şehir ve körfez hatları dışında kalan ve deniz hatları olarak isimlen
dirilip yurdun Karadeniz, Marmara, Ege ve Güney Akdeniz kıyılarında ve dış sularda faaliyet gös
teren bu seferlerin yolcu yük ve hayvan nakliyat navlunlarından ve teferruatından tahassül eden 
umum gelir de topluca aşağıda gösterilmiştir. 
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Yıllar 

1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1.941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1948 
1948 

Şekir katiarı: 

İstanbul: 

(7 ay) 

(8 ay) 
(4 ay) 
(12 ay) 

Hasılat icmali 
Törir lirası 

3 354 
3 767 
3 m 
4 000 
4 745, 

%m 9 654 
21 W 
18 980 
13 240 
18 902 
26 521 
20 942 
10 38* 
31 328 

(Hasılata ü<; sıfır ilâve; 
İlk senegr» Bir sene evvele 
nazaran # nazaran % 

+ 12 + 12' 
+ 18 + 5 
+ 19 + 1 
I 41 + 19 
+ ®5 + 66 
+ ıss * + 22 
+ m + 120 
+ • # 6 — 11 
+-;aş5, ~ 30 
+ 464 + 43 
+ «Sİ + 40 

+ 834 + 1 8 

İstanbul şehir hatları nakliyatı on sene evvelisine nazaran % 200 nispetinde artmıştır. Tarife
lerde yapılan zam tutarı ise % 40 tır. Tarifelerin maliyetinin aşagr bulunması bü işletme bilanço
sunun zararla kapanmasına saik olmaktadır. 

famir: 

Burada da nakliyatta % 100 ve hasılatta % 150 nispetinde bir artış "vardır. 

TÂman hizmetleri: 

İstanbul, İzmir ve Trabzon limanlarının son 10 yıllık faaliyet ve hasılatını belirten 10 numa
ralı cetvel rapora bağlıdır. 

Bu tabloya göre, 10 sene evvelisine nazaran yükleme ve boşaltmada % 217, kömürde % 286, suda 
% 270, ardiye ve antrepo hizmetlerinde % 276 bir artış vardır. 

Fabrika ve Havuzlar; 

Devlet Denizyolları emrindeki Haliç fabrika ve havuzlariyle tstinye dok ve fabrikaiarmın 
sabit kıymetler bölümündeki mukayyet kıymetleri: 

lam 

Haliç fabrika ve havulan 3 919 238*1* 
îstinye dok ve fabrikaları 1 348 586^24 

lira tutmaktadır. 
5 267 824,3* 
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Bu iki müessesenin bugünkü iş mevzuumm başında İdarenin tesis ve taşıtlarının her türlü 
onarım isleri gelmektedir, 

Bu esas işin müsaadesi nispetinde harice de iş yapmaktadır. Son senelerde faaliyetinin takri
ben % 95 ni İdarenin işleri ve % 5 ni de hariç işler teşkil etmekte ve yıllık iş hacmi da 12/13 
milyon lira arasnda bulunmaktadır. İki gurup halinde çalışan bu teşekkülleri ticari esas ve kai
delerle modern endüstri ekonomisi prensiplerine uygun bir nizama bağlamak ve noksanlarının 
ikmali suretiyle yeni gemi inşaatının şimdiden temelini atmak denizciliğimizin inkişafı bakımın
dan üzerinde durulacak bir konudur. 

Fabrika idareci ve teknisiyenlerüıden edindiğim malûmata göre bu iki gurupta vasati olarak 
3 000 işçi çalışmaktadır. 

Memleketimizde yeni gemi inşaatını başarabilecek ttknisiyen vardır ve kalifiye deniz inşaat 
işçisi yetişmiştir. Şehir hatları gemilerinden başlamak suretiyle ve bâzı tesisat ilaveleriyle mev
cut işçi kadrosiyle yeni tekne inşaatını muvaffakiyetle başarmak mümkündür. 

Gemi kurtarma: 

Gemi kurtarma servisnin kâr mevzuu haricinde bir âmme hizmeti olarak mütalâası yerinde 
olur; dünya ölçüsündeki geleneğe uyan hususi şirketler bû işte kâr temin edebilirlerse de Devlet 
müessesesi hâlinde çalıştırıldığı takdirde fevkalâde ft&dİMieler müstesna kâr düşünülemez. 

Kıyı emniyeti, fenerler ve can kurtarma: 

Dünya deniz ulaştırması yararına yapılan bu hizmet mukabili rüsum alınmaktadır. Alınan rü
sum evvelce tesbit edilmiş olan altın esasına göredir. Sağlanan yıllık rüsumun 175 bin lirası 
masraf karşılığı olarak idareye bırakılmakta, bakiyesi 4076 sayılı Kanun gereğince Hazine ile 
bölüşülmektedir. 

1941 yılından bu yana her sene tesisler artırılmıştır. Halem bu servisin yıllık masrafı 600 bin 
lirayı aşmaktadır. Fenerle* İdaresi satın alma bedeli Denizyolları İdaresince Maliyeye tamamen 
ödenmiştir. Hizmet mukabili elde edilen bu servis gelirinden Hazinenin bir pay istememesi yerinde 
olur. 4076 sayılı Kânun hükmünü tadil edecek bir tasarı hazırlanması veyahut Devle1 Denizyolları 
1949 yılı Bütçe Kanununa bir maidde ilâvesi suretiyle bu gelirin tamamen idareye bırakılmasının 
temini tasvübiîıiae arz olunur. 

Van Gölü İşletmesi : 

İşletme, bu Yurt parçasının kalkınması bakımından faidelidir. Halen bu servisten kâr bekleme
melidir. 

Bu bölgede nüfusun artması ve iktisadi kalkınma müessesesinin zararını azaltacaktır. Bu servisi 
vatandaş hizmetine açılmış bir Devlet yolu olarak kabul etmek yerinde olur. Hudut demiryolunun 
ikmalinde işletme şekli ayrıca mütalâa edilebilir. 

1949 yılı Bütçesi : 

Bütçe tertip bakımından geçen yıla nazaran pek az farklıdır. Gelir hasmının iki bölümünde hası
lat tefriki yapılmakla iktifa edilmiştir. Bir işletme müessesesi olan idarenin teknik esaslara uygun 
maliyet sistemine dayanan, işletme işleriyle alâkalı miktar ve kıymet hareketlerinin zamanında ka
yıt ve takibini, işlerin ekonomik bakımdan sevk ve idaresinin kontrolünü mümkün kılacak ve ma
liyet tahliline elverişli bir hesap plânına ihtiyacı vardır. İdarede en kısa bir zamanda işletme mu
hasebesinin tesisi lüzumlu ve faidelidir. 
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1949 yılı Bütçesinin gider lağımları toplamı 102 840 398 lira olup 1948 yılı Bütçesine nazaran 
5 559 123 lira eksiktir. Gelir kısımları toplamı 75 627 000 liradır. Ve4 1948 yılı Bütçe gelir yekû
nundan 4 773 000 lira eksiktir. 1949 yılı Bütçesinin gider kısımları yekûnu gelire nazaran 27 213 398 
lira fazladn*. Gider kısmındaki fazlalık işletme masraflarmdan mütevellit değildir. Bütçe tahmin ra
kamlarına göre 30 milyon lirası 5074 sayılı Kanun gereğince girişilecek yüklenmeler karşılığı ve 3 
milyon lirası da tesislerin yapma, onarma ve kamulaştırma gideridir. Bu durum karşısında bütçenin 
gider kısmı toplamının gelir toplamından fazla oluşunu İdarenin zararı olarak mütalâa e'mek müm
kün değildir. Bu vesile ile idarenin kapital ihtiyacında bulunduğunu bir kere daha belirtmek yerinde 
olur. 

A - Cetveli (Giderler) 

Aylık, Ücret, ödenek ve b«nzerî özlük haklar ; 

1949 yılı teklifi 21 479 188 lira olup gider kısımları toplamının % 21 ni teşkil etmektedir. 
1948 yılına nazaran doğum ve ölüm yardımı maddelerine ilâve edilen 30 bin liraya mukabil diğer 
maddelerde 1 045 542 lira noksanlık vardır. 

Kadrolarda 1948 yılma nazaran eksiltme yapılmıştır. 

A d e d Yıllık Tutarı 
1948 1949 1948 1949 

C - Cetveli 2990 2888 9 760 000 9 501 000 
D- » 7054 6792 10 414 602 10 008 060 
E - * 34 — 130 000 30 000 

1948 yılında E cetvelinde yer alan öğretmen ve hizmetliler 1949 yılı teklifinde C ve D cetvel-
lerindeki kadrolara alınmıştır. Ve muhtemel sarfiyatı karşılamak üzere geçici memur ve hizmetliler 
için 30 bin liralık ödenek teklif edilmiştir. 

1949 yılında filoya katılacak gemilerin kadroları bütçe teklifinde yer almış bulunmaktadır. 

1949 da Doğu ve Batı Akdenize yapılacak ilâve seferler dolayısiyle 4 ncü' bolüm için teklif edilen 
Ödenek yetmiyeecktir. Tahminen bu ödeneğin 200 000 lira artırılması lâzımdır. 

Yazı işleri, Zat işleri, Muhasebe ve gereç servislerinin merkezde toplanması suretiyle bu servis 
kadrolarından tasarruf yapmak mümkündür. 

Yönetim giderleri : 

1948 de bu kısmı için 1 525 000 lira Ödenek Kabul edilmişti. 1949 yılı için % 20 nispetinde 
305 000 lira noksaniyle 1 220 000 lira teklif edilmektedir. 

Daire hizmetleri : ' 

1948 yılına nazaran 3 228 721 lira fazlalık ve 6 398 000 lira eksiklik vardır. 

1. -~ Sürekli hizmetler bölümündeki 2 675 000 liralık fazlalık kömüre yapılan ton basma dört 
lira zam ile 1949 yılında filoya katılacak gemilerin sarfiyatını karşılamak üzere konmuştur. 

2. — Giyecekler bölümüne eklenen 100 000 lira ile 1949 da artacak olan gemi adamlarının gi
yeceği, fabrika ve atelyelerdeki işçilere işçi sağlığını koruma nizamnamesi mucibince demirbaş 
olarak verilecek giyim eşyası bedelidir. 
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3. — Hastane ve revir giderlerine eklenen 30 000 lira ile hastane kovuşları demirbeşierı yeni

lenecek ve artan ilâç bedelleri karşılanacaktır. 

4. — Sigorta ücret-ye giderleri 1948 yılından 300 000 lira fazlasiyle 1949 yılı için 1 300 000 
lira ödenek istenilmektedir. Bu miktar 30 . 11 . 1948 tarihindeki gemilerin sefer durumlarına gö
re sigortalarına gayrikâfidir. 1949 da servise girecek gemilerle yabancı sulara sefer yapacak ge
milerin sigorta primlerini karşılayabilmek için teklif edilen miktara daha 700 000 lira ilâvesi 
icap etmektedir. 

5. — tş Kanunları gereğince ödemeler bölümüne 1948 yılma nazaran 35 000 lira fazla ödenek 
istenmektedir. İşçi sigortaları Umum Müdürlüğüne yapılan bu ödeme için 1948 yılında da 20 000 
liralık ek ödenek verilmiştir. Teklif 1949 giderlerini ancak karşılıyabilecektir. 

6. — Devlet Demiryolları emekli sandığına yapılacak ödemeler için 1948 yılından 58 721 lira 
fazlasiyle ödenek istenmektedir. 

Maaş ve ücret bölümleri yekûnu üzerinden hesaplanması lâzımgelen % 5 ile 3137 sayılı Kanun 
hükmü gereğince emekli sandığı yıllık masrafının nısfı olarak ödenmesi icap eden 34 510 liranın 
karşılığıdır. 

7. — Sanat okulu ve kurs giderleri: 1948 yılma nazaran 30 000 lira fazla ödenek istenmekte
dir. Bu fazlalıkla 1949 yılında iş kanunu hükümlerine göre fabrikalarda açılacak kursların gider
leri karşılanacaktır. 

B. Cetveli (Gelirler) ** 

1949 yılı gelir tahmini 1948 yılından 4 773 000 lira noksandır. Elde mevcut ve 1949 yılında va
sıtalar parkına ithal edilecek gemilerle tahmin edilen miktarları elde etmek mümkün ise de geç
miş senelerle içinde bulunduğumuz yıllık iş seyri ve konjonktür tahlilleri bâzı bölüm ve tahmin
lerinin yüksek tutulmuş olduğunu göstermektedir. 

Yolcu ve şilep gelirleri : Bütçe tahmininin % 64 nü teşkil etmektedir. 1948 Bütçesinde bu kı
sım için 55 150 000 lira tahmin edilmiştir. Tahakkuk ancak 41 milyon lira civarında olacaktır. Ke
sirlerden sarfınazar 14 milyon lira düşüklük vardır. 1949 tahmini geçen yıldan 7 100 000 lira nok
sandır. Bu servisten 1949 yılında 1948 yılı tahakkukuna göre 7 milyon liralık bir artış beklenmek
tedir. Böyle bir artış ancak yolcu ve yük taşımalarının 1948 den fazla olmasına bağlı bulunduğuna 
göre önümüzdeki yılda böyle bir durum hâsıl olacak mıdır? Bu konuyu incelerken Amerika'dan ge
tirilecek yardım malzemesi taşımalarının aynı tempo ile devam edip etmiyeceği, memlekete döviz 
sağlıyacağı ihracat durumumuzu ve yine dövize bağlı ithalât imkânlarımızı yolcu taşımalarında
ki ekonomik ve piskolojik sebepleri ve milletlerarası politik ve ekonomik şartları ele almak icap 
eder. Vaziyet bu şekilde mütalâa edilince tahminlerin iyimser bir görüşün mahsulü olduğu anlaşı
lır. 

Bilmünasebe arzedildiği gibi taşınla kudretinin artmış olmasına rağmen geçmiş yılların iş seyri
nin ve diğer şartları ümit verici görmekteyim. Gelir kısmının diğer bölümleri için aşağıdaki fark
lar tesbit edilmiştir. 

Bütçe 
Tasarısına Raportörüne 

B. M. Gelirin çeşidi Göre Göre Fark 

8 500 000 8 000 000 500 0 0 0 — 
500 000 500 000 — 
100 000 100 000 -

1 5 istanbul şehir hatları 
6 izmir körfez hattı 
7 Van Gölü işletmesi 
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B. 

2 
3 
4 

• 
5 

6 
7 
8 
9 

10 

* 

M. 

— 
1 
2 
a 
4 
1 
2 
3 
4 

— 
— 
— 
— 

1 
o 
4*4 

3 
4 

(tetirin çeşidi 

Kılavuzluk ve romorkörcülük 
Gemi kurtarma 
Tiearet eşyası yükleme boşaltma, 
Kömür yükleme, boşaltma. 
Tatlı su verme 
ihtiyari hizmetler 
Ambar, antrepo ardiyesi. 
Hamallıklar 
Bıhtım resmi 
Palamar ve şamandıra ücreti. 
Can kurarma 
Fenerler 
iskeleler 
Fabrika, havuz ve atelyeler geliri 
Bina kiraları 
İaşe kârları 
Faiz ve acyo farkları 
Çeşitli gelirler 

Bütçe 
Tasarısına 

Oore 

290 000 
365 000 

6 500 000 
l 350 000 

410 000 
700 000 

5 900 000 
1 235 000 
7 500 000 

27 000 
150 000 
400 000 
150 000 
700 000 
100 000 
300 000 
100 000 

1 000 000 

Raportörüne 
Göre 

290 000 
365 000 

5 500 000 
1 100 000 

300 000 
600 000 

6 200 000 
1 235 000 
7 f>00 000 

40 000 
240 000 
400 000 
100 000 
400 000 
100 000 
300 000 
100 000 

1 000 000 

Fark 

__ 
— 

1 000 000 — 
250 000. 
110 000 — 
100 000 — 
300 000 + 

. . „ . 

13 000 f 
90 000 + 
— 

50 000— 
300 000— 

•_.. 
. . • _ . . . 

. . . „ . 

36 277 000 34 370 000 1 907 000 

Temenniler : 

1. — İşletme maliyeti ele alınıp bugünkü ekonomik şartlara uygun olarak yolcu ve yük tarifele
rinin revizyona tâbi tutulması, 

2. — idareye Maliyetten aşağı bir tarife tatbik ettirilmemesi, 

3. — Elde meveut bâzı gemiler mazota tahvil edilmektedir. Yeni alman gemilerin bir kısmı da 
mazotla işler olduğuna göre mazottan alman gümrük resminin indirilmesi, 

4. — 4076 sayılı Kanuna göre nısfı Hazineye verilmekle olan fenerler varidatının idareye bırakıl
ması, 

5. — Yüksek Denizcilik Okulu için İdare Bütçesine ödenek konmaması ve bu okulun Millî Eğitime 
devri, 

6. — Devlet Başkanlığı taşıtları her türlü giderleri için idareye maktuan verilen 400 000 lira bu 
taşıtların yıllık masrafını karşılayamıyor. Sarfiyatı kapayacak yıllık masraf in idareye verilmesi, 

7. -~ 3023 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi gereğince istanbul ve izmir rıhtım varidatından Hazi
neye yılda" 200 00(1 lira ödenmektedir. r ; 

Bu paranın İdareye bırakılması, 

S. -~- Beynelmilel denizcilikte kabul edilen Kapo hakkının gemi adamları için nizamî bir şe
kilde'tanınması, ' " • ' 

9. — Devlet Demiryollarında olduğu gibi bir Sağlık sandığı kurularak personelin ve ailelerinin 
sağlıklarının korunması, . • ' 

( Ş. Sayısı : 77 ) 
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İU. —, Resmî devair ile idare. arasındaki ansüspan hesapların tasfiyesi.. 

11. —• r>237 sayılı Kanunla Liman îşgaî Resmi olarak belediyelerce istenilen paranın mâkul 
bir tarifeye bağlanması, 

Yüksek Komisyonun tasvibine arzohmur. 

Saygılarımla. 

İzmir Milletvekili 
Sedat Dikmen 

(S. Sayısı ili) 



[1] SAYILI CETVEL 

Taahhüdün çeşidi 

İsveç'ten alman ödemiş Şilebi bedeli 
isveç'ten alman Trabzon Şilebi bedeli 
tsveç'ten alman Trabzon Gladorası ve telsizi 
Amerika'dan alman İstanbul Vapuru bedeli 
Amerika'dan alınan altı şilep bedeli 
Amerika'dan alman altı şilep donatım mas
rafları 
Amerika'dan alman altı şilep faizi 
Amerika'dan alman 2 Viktori 2 Tanker be
deli 
Amerika'dan alman 2 Viktori 2 Tanker 
tamir ve tadilleri 
Amerika'dan alman 2 Viktori 2 Tanker 
faizi 
Holânda'ya 6 gemi bedeli 
Amerika'dan (8 milyonluk kredi tutarı) 
Amerika'dan (8 milyonluk krediye iştirak) 
Amerika'da hali tamirde 6 geminin iptidai 
ve zaruri masrafları karşılığı 
Amerika'da (8 milyonluk kredinin faizi) 
İtalya'ya ısmarlanan 4 gemi 
İtalya'ya ısmarlanan 4 gemi mefruşatı 
Mısır'dan satmalman liman tesisi ve vasıta
ları 
Radar ve tesis cihazı ile malzeme {Aınerikfi'-
dan) 
Kuruçeşme istimlâki 
Kuruçeşme inşaatı 
Kuruçeşme %20 ilâve inşaatı 

Taahhüt 
yekûnu, 

1 798 
2 599 
246 

4 782 

843 
586 
698 
148 

10 500 596 

2 195 
2 606 

12 470 

1 907 

2 827 
8 387 

22 624 
7 918 

706 
2 978 

942 
421 

646 

042 

595 
627 
000 
400 

000 
400 

17 211 490 
1 500 000 

i 3 M 

976 

655 

067 
1 800 000 
4 100 000 
820 000 

1946 
yılında 
ödenen 

1 798 843 
586 080 

— 
8 882 844 
2 630 837 

l 131 200 

.__ 

__.. 

— 

— 
— 
_... 

— 

613 496 
1 330 770 

— 

1947 
yılında 
ödenen 

— 
— 
— 

899 304 
480 760 

1 064 742 
137 720 

3 049 836 

1 907 042 

4 186 212 
— 
— 

_.. 
— 
— 
_.. 

1 311 655 

976 067 
876 333 

— 
__ 

Kasım 1948 
tarihine ka
dar ödenen 

2 013 506 
246 698 

— 
_ 

, 275 440 

— 

— 

157 378 
1 674 153 

— 
2 828 000 

706 000 
— 

-— 

— 
310 171 

1 129 580 
— 

18 1948 so 
kadar 
surette 
neeek 

44 

13 

57 

6 02 

15 



Taahhüdün çeşidi 

Henüz taahhüde bağlanmamış 
olanlar 
Şehir hatları büyük tip 4 gemi 
Şehir hatları küçük tip 2 gemi 
Şehir hatları araba Vap. 2 gemi 
Liman 10 aded şamandıra 
Liman Tophane rıhtımı temdidi 
Liman I aded toprak makinesi 
Liman 10 aded römorkör 
Motor atölyesi 8âHh havuz, dev 
var vinç 
Havuzlar, tersaneler ve malze
me, tesisleri karşılığı olarak 

11 380 000 
2 845 000 
3 000 000 

750 000 
5 500 000 
2 500 000 

500 000 } 

8 172 920 

2 082 924 

1946 
Taahhüt yılında 

yekûnu ödenen 

1947 
yılında 
ödenen 

18 1948 
Kasım 1948 kada 
tarihine ka- suret 
dar ödenen neee 

37 730 844 

37 730 844 150 000 000 11 974 070 14 889 671 9 340 926 9 0 

Not : Esasında 150 milyonluk pragrama dâhil olması îâzımgelen Amerika'da tamir 
6 geminin peşin mubayaa bedelleri 7 962 000 Türk lirası; 5126 sayılı Kanunla 10 mily 
ödenekten 5 milyon lirası aynı kanunun verdiği salâhiyete göre bono çıkarmak su 
umımstır, 



[2] SAYILI CETVEL 

Sarf mahalli 

I - Deniş hatları için 
II - Şehir hatları için 

III - Limanlar İçin 
IV - Denk tamirhaneleri 

Yekûn 

1949/1950 

7 550 
625 

1 189 
3 636 

13 OOT 

1950/1951 

6 750 
1 425 
1 800 
3 025 

13 000 

1951/1952 

5 950 
1 050 
1 750 
5 250 

14 000 

Um 

I - Deniz hatları paymın sarfı şekli : 
1949/1950 de 1 200 :1 800 tonluk beş yolcu ve yük gemisi ve onbiı* tonluk bir tanke 
(Hepsi 14 aded posta gemisi ve iki tanker) 
1950/1951 de 3 000 tonluk üç yolcu ve yük gemisi ye onbin tonluk bir tanker. 
1951/1952 de 5 000 tonluk iki gemi, 
Kredi Bankasından alınacak para ile de 3 000 tonluk üç yolcu yük gemisi. 
II - Şehir hatları paymın sarfı § ekli : 
1949/1950 de iki aded beşer yüz kişilik vapur ve bir aded boğaz fribotu 
1950/1951 de üç aded altışar yüz kişilik vapur ve bir aded boğaz fribofcu. 
(Hepsi 9 gemi ve 4 fribot) 
5195 de iki aded beşeryüz kişilik ve iki aded de altışar yüz kişilik beftka kredisinden 
III - Limanlar için : 
Römorkör» duba, sabih dev var maçana, tarak dubası, vinçler, kıkpejer. 
IV - Tezgâhlar, gesni inşaat malzemesi 
Büyük havuz, santral ve kreynîer. 



[S] »AYILI CETVEL 

Po«ta gemileri 

31 . X . 1948 de mevettt Devlet Denizyolları vasıtaları 

15 yaşma kadar 25 yaşına kadar 40 yaşıaa kadar 40ya$mdan 
Aded G. T. Ad*d G. T. 

11 802 5 236 

Aded G. T. Aded 

8 807 21 

Aded D. W Aded D. W Aded D. W Aded 

Şilepler 
Tankerler 
Araba vapurları 

Yekûn : 

İst. Ş. Hatları 
İzmir körfez hattı 
Kurtarma gemileri 

9 
3 
3 

20 

4 
3 

57 773 
28 028 

1 350 

G.T11 802 

D. W 87 151 

G.T 2 160 
G.T 1 291 

1 

2 

5 
1 

6 300 

G.T 5 236 

D.W6 300 

G.T 2 109 
G. T 147 

1 

3 

24 

1 660 

G. T 8 807 

D. W 1 660 

G.T 9 747 

2 

23 

17 
2 
5 

G. 

D. 

G 
. G 
G. 



[4] SAYILI CETVEL 

15 Y. kadar olan 25 Y. kadar olan 40 Y. kadar olan 40 Y. 
Sene Aded Tona Aded Tona Aded Tona Aded 

1943 D. H. Posta gemileri (groston) 6 13 216 — — 8 31 633 15 
1948 » » » 5 11 802 1 5 236 2 8 808 21 
1943 Şilepler (D. W) — — 1 6 300 — — 3 
1948 » » 9 57 773 1 6 300 — — 2 
3943 D. H. Araka Vap. (D. W.) 
1948 » » » 
1943 Tankerler (D. W.) 
1948 » » 
1948 İst. Şehir hat. (gros ton) 
1948 İzmir Körfez hat. (gros ton) 
1948 Kurtarma gemileri (gros ton) — — — — __ — 5 

4 
3 
1 
3 
4 
3 

1 800 
1 350 
7 400 
28 028 
2 160 
1 291 

— 
— 
1 
— 
5 
1 

— 
— 
1 660 
— 
2 109 
147 

— 
— 
— 
1 
24 
— 

— 
— 
— • 
1 660 
9 747 
— 

—. 
— 
— 
— 
17 
2 
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[5] SAYILI OBTVK. 

Vasıta cinsi 

Römorkörler 
Su gemileri 
Cer motörleri 
Yiik ve amele motoru 
Muht. Binek vasıtaları 
Kaldırma 
Tarama 
Taşıtlar 

Yekûn 

1 9 3 8 
Aded 

14 
6 
$ 
5 
6 
4 
1 

44 

G. Ton 

521.08 
687.40 
124.19 
162.78 
47.02 

560.56 
158.00 

— 

2,261.03 

1 
Aded 

12 
6 
S 
6 

12 
4 
1 

49 

9 4 3 
G. Ton 

467.75 
687.40 
153.01 
268.26 
86.10 

560.56 
158.00 

— 

2.381.08 
Makinasız liman vasıtaları : 
(Duba ,şalam ,mavun/ı ,orta kayık salapura, şat) 

1 9 4 S 
Aded 

20 
» 

10 
8 

18 
6 
2 

13 

83 

424 

G. Ton 

1.100.4! 
1.284.02 

234.67 
268.26 
134.62 
560.56 
191.06 

6.955.00 

10.133.61 

27.892.— 

[6] SAYILI CETVEL 

Vasıtalar 

Cer vasıtaları : 
Buhar 
Motorlu 

Makinasıs taşıtlar 
Tuz nakil vasıtaları 
Su ve mazot vasıtaları 

Uman ü. Md. 
devrinden 

Aded 

4 
4 

68 
11 
— 

-
G. T. 

153 
59 

10130 
1460 

— 

Bugünkü mevcut 
Aded G. T. 

6 189 
5 68 

94 12 680 
12 1 540 
4 400 

[7] SAYILI OBTVEL 

Vasıtalar 

Motorlu vasıtalar 
Makinasız taşıt 

Liman u. Md. 
devrinden 

Aded 

O 
A* 

G. T, 

11 
870 

Bugünkü mevcut 
Aded G. T. 

43 
12 

S7M 

(• S. ftayısı : 77 ) 



SAYILI OETVfcL 

Seneler 

1938 
1938 
1938 
1939 
1940 
194İ 
1942 
1943 
1944 
1944 
1944 
1945 
1945 
1945 
1946 
1946 
1946 
1947 
1947 
1947 
1948 
1948 
1948 • 

Yurt içi 
Yurt dışı 
Yekûn : 
Yurt içi 
Yurt içi 
Yurt içi 
Yurt içi 
Yurt içi 
Yurt içi 
Yurt dışı 
Yekûn . 
Yurt içi 
Yurt dışı 
Yekûn : 
Yurt içi 
Yurt dışı 
Yekûn .-
Yurt içi 
Yurt dışı 
Yekûn : 
Yurt içi 
Yurt dışı 
Yekûn : 

Yolcu 
sayısı 

874 
5 

879 
1045 
1268 
1351 
1599 
1942 
1299 

— 
1299 
977 

7 
984 

1475 
, 1 7 

1492 
1526 

13 
1539 
1359 

13 
1372 

1936 ya 
nazaran 

% T. 

4 25 '-
•r • 48 -

-K 80 -
4- 92 
+ 127 
4 112 

4- 84 

".'; 4. .V' 40 

4 - 1 1 2 

4 118 

•' P- 95 

Bir evvel ;• 
• neneye. •••"• 

nazaran 
;• %+ —-

•v./.v-f 10 
- • '••• 4 - 1 9 

v. 4- 21 
•f 6 

- 4 - - 18 
• : . ' " » ' ; ' 

„ 13 

' • : ! , , - - : • - 2 4 

'. 4- 52 

-f 3 

^ M 

Yolcu 
geliri 
T, h. 

1 953 
19 

1 972 
2 054 
2 277 
2 920 
4 198 
4,847 
4 382 
;•' . 12, 
4 394 
3 384 

440 
3 824 
5 236 
1 771 
7 007 
5 625 
2 351 
7 976 
4 984 
2 519 
7 503 

1946, yâ ; 

nazaran 
% T. :.:<: 

:;•....:.+..•• '.v'22. , 

4- 27 
-f 41 
4- 81 
4- 160 
4 200 

4- 172 

4- 137 

f 334 

4--'-394-

. ' , ' • • ; ) ' ! . : 

• - : f -365 - - ; 

Bir evvel 
seneye 

nazara» 
':'%V^,X 

• , . . , ' . . . • " , • 

V --V : V 
,.,.-; +«•,.''?.•: 9 

.-; •<-4--;.<.HH 

. • . : * . . . i l l i 

'.+.-.. •.•.•28 
4- 44 
4 15 

» . ' y ' . , ; . . . ; , • . ' • ' • . , 

9 

13 

+ 83 

, , :.±î 14 
. ; ! . • ' " 

••• -v^K fi 

( S. Sayısı • 77 ) 
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[9] SAYILI CETVEL 

Nakliyat ve gelir rakamları üç 
sıfır ilâvesiyle okunacaktır. 

Bir sene . Bir sene 
, 1936ya evveline 1936 ya evveline 

nazaran nazaran Gelir nazaran nazaran 
Yıllar , Yük, ton % % T.L. % % 

1938 

1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 

Yur t içi 
Y u r t dışı 
Yekûn : 
Yur t içi 
Y u r t içi 
Y u r t içi 
Yur t içi 
Y u r t içi 
Y u r t içi 
Yur t dışı 
Ye/kûn : 

ay) 1945 Yur t içi 

1946 

1947 

1948 

Y u r t dışı 
Yekûn : 
Y u r t içi 
Yur t dışı 
Yekûn : 
Yur t içi 
Yur t dışı 
Yekûn : 
Yur t içi 
Yur t dışı 
Yekûn : 

3&4 
2 

396 
457 
487 
481 
535 
610 
387 

387 
234 

16 
250 
432 

52 
484 
562 

:„ =: 269 
821 
460 
392 
852 

4-
-f 
-f 
~f 
4-
4-

4-

— 

4-

• i -

4-

28 
48 
56 
55 
73 
97 

25 

19 

56 

165 

< 
175 

4-
4-
+• 
._. 
4-
4-

.._ 

4-

4-

* 
4-

7 
15 

6 
1 

11 
14 

36 

35 

93 

69 

4 

1 799 
13 

1 812 
1 680 
2 003 
3 164 
4 648 

11 157 
8 517 

865 
9 882 
4 327 

927 
3 264 
7 573 ... 
2 368 
9 931 
9 195 
7 510 

16 705 
7 440 

16 128 
23 568 

.}.. 

4-
4* 
4-
4-
4-

, -t-

4-

4-

4-

4-

19 
10 
31 

108 
205 
632 

515 

245 

551 

996 

1446 

4- 5 
7 

— 19 
4- 58 
4- 47 
4- 140 

16 

44 

4 89' 

T (38 

t 41 

(S."Sayısı-: 77). 



[10] SAYILI CETVEL 

Yüklente. Boş. Akt. 
Lira a. % b. % 

1939 1.634 
1940 1.402 — 14 
1941 1.284 — 21 
1942 
1943 
1944 
1945 

14 

Kömür 
Lira a.% 

264 

2.291 + 40 + 78 240 
3.106 + 90 + 35 943 
3.636 + 61 — 15 957 
1.376 (7 ay) 630 

1944 göre 
1946 3.847 +135 + 46 1.207 

(468) (402) 
1947 5.266 + 222 + 37 1.184 

(629) (323) 
1948 3.331 (8 ay) 657 

h,% 
Su 
Lira 

78 
323 + 22 + 22 90 
312 + 1 8 — 3 116 

+ 59 + 35 148 
+ 257 +126 243 
+ 263 + 13 261 

135 

+ 395 + 37 383 
(116) 

+ 348 — 10 422 
(157) 

ÎW 

Ardiye ve hamaliye 
a, % b. % Lira a. % 

+ 90 
+212 
+ 236 

+ 321 

+441 

Tahmin 4 ay ilâvesiyle : 
1948 5.161 +217 — 2 1.019 + 286 — 14 285 +270 

h.% 

+ 

846 
15 + 15 572 — 

27 2086 
64 5619 

7 2841 
1890 

47 3816 

4651 

32 7171 

+ 147 
+ 564 
+ 236 

350 

Rıhtım R 
Lira 

900 
32 579 — 

33 + 29 850 +- 12 + 66 377 

10 5880 + 595 

+ 150 611 
+ 163 866 
— 40 560 

864 

+ 35 2 297 

+ 55 7 175 

4 398 

726 82 6 708 + 

Not . 1 — a % = ilk seneye göre 
b % = Seneler bir evvelkine göre 
2 ' — Limanlar Umum Müdürlüğü Bütçesinden 

Bulunan fenerler, tahlisiye, iskeleler hasılatı 
Bu hesaplardan çıkarılmıştır. 1939 - 1943 

3 — Parantes içindeki rakamlar idare hizmeti olup (8 ay) 
Yekûnda dâhildir. 
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Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 1/385 
Karar No. 55 

5.1.1949 

Yüksek Başkanlığa 

Devlet Denizyolları ve Limanlan İşletme 
Genel Müdürlüğünün 1949 yılı Bütçesi hakkında 
Başbakanlığın 30 . IX . 1948 tarihli ve 6/3336 
sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan kanun 
tasarısı Komisyonumuza havale Duyurulmakla 
Ulaştırma Bakanı Kasını Gülek, bu îdare Genel 
Müdürü ve Maliye Bakanlığı adına Bütçe ve 
malî Kontrol Genel Müdürü hazır oldukları hal
de incelenip görüşüldü. 

Tasarıyı Bütçe Komisyonu adına inceliyen 
raportörün raporu okunarak raportör tarafın
dan verilen izahlar alındıktan sonra bütçenin 
umumi heyeti üzerinde görüşmeler ve idareyi 
ilgilendiren türlü konular hakkında Hükümetçe 
lâzımgelen açıklamalar yapılmıştır. 

Harb sonu devresine kadar idarenin elinde 
bulunan ve kıyı hizmetlerine tahsis edilen gemi
lerin, kemiyet itibariyle kifayetsizliği kadar, key
fiyet ve yaş itibariyle de hizmetlerin gereklerini 
yerine getirecek durumda olmadıkları ve çok 
yaşlı olmaları sebebiyle daimî bir tamire muhtaç 
olan bu gemilerin işletme noktasından ekonomik 
ve rantabl bulunmadıkları gibi bu yüzden mal 
ve can emniyetinin de daimî bir tehlikeye mâruz 
kaldığı izahtan vareste bulunmaktadır. 

Hükümet, harbin sona ermesinden itibaren 
idarenin, iç, dış ve şehir hatlan, liman hizmet* 
İ eri, kıyı emniyeti yönlerinden kalkınması zaru
retlerini göz önüne alarak bir program tesbit 
etmiş ve 4844 ve 5074 sayılı Kanunlarla 150 mil
yon liralık bir yetki alarak bu programı tahak
kuk ettirmek yoluna girmiştir. 

Alman izahlara nazaran bu yetkinin 112 
milyon liralık kısmı yüklenmelere bağlanarak 
bununla 8 şilep, bir yolcu gemisi (İstanbul) 
2 Viktyori tipi gemi, iki tanker, altı şehir hat
tı gemisi ile İtalya'da yaptırılan dört gemi te
nlin edilmiş ve bunlardan gayri olarak 
(8 107 722) liralık liman tesis vo vasıtaları alın
mış veya yüklenmelere bağlanmıştır. Geri kalan 

37 küsur milyon lira ile de henüz yüklenmelere 
bağlanmamış bulunan'dört büyük, iki küçük 
şehir hattı gemisi ile iki araba vapuru, liman 
hizmetlerine mahsus vasıta, makine ve teçhizat 
vinçler alınmasının, motor atelyesi, sâbih ha
vuz ve diğer tesisler vücuda getirilmesinin tes
bit edilen program gereklerinden olduğu anla
şılmıştır. Bunlardan başka peşin para ile 
(7 962 000) lira mukabilinde Amerika'dan al
tı yolcu gemisi daha satın alınmış olup bunla
rın halen Amerika'da tamir edilmekte olduğu 
ifade edilmiş ve bunlardan dördünün 1949 yılı
nın dördüncü ayında sefere katılacağı da bildi
rilmiştir. 

İdarenin muhasebe vaziyetinin ıslâhı ve bir 
işletme muhasebesinin tesisi ve bütçenin tertip 
ve tanziminde de bu esasa uygun bir düzeltme 
yapılması geçen yıllarda da temenni edilmişti. 
Hükümet tarafından verilen izaha göre idare
nin iktisadi Devlet Teşekkülleri esaslarım bağ
lanarak tam ticari bir işletme haline konacağı 
ve bunun için hazırlıklar ilerlemiş olup yakın
da gereken kanun tasarısmın Meclise sunulaca
ğı da belirtilmiştir. 

Gerek bu konular ve gerekse üyelerce soru
lan birçok hususlara gereken cevaplar alındık* 
tan sonra tasarının incelenmesine geçilmiştir. 

Gelir Bütçesi: 
Gelir bütçesi geçen yıla nazaran 4 773 000 

liralık bir azalışla (75 627 000) lira olarak tah
min ve teklif edilmiştir. Bu azalış, bâzı bölüm
lerin artışına mukabil azalmanın daha fazla 
olmasından ileri gelmektedir. Noksanlık en zi
yade sefer gelirlerinde görünmekte olup bunun 
da sebebi 1948 yılında yurda gelmesi beklenen 
altı yolcu gemisi ile altı şehir hattı! gemisinin gel
melerinin gecikmesidir. Bu gecikmeler de inşa
atta vukuagelen teehhür ve Amerika'dan alı
nan altı yolcu vapurunun yüklenmeye bağlan^ 
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masının bâzı malî sebeplerle gecikmesinden. 
ileri gelmektedir. Gelir artışları, ikinci kısmı 
teşkil eden yükleme, boşaltma, aktarma, am
bar, antrepo, rıhtım ve iskele gelirlerinde ve 
üçüncü kısmın çeşitli gelirlerinde görülmekte
dir. 

Gelir tahminleri, 1947 yılı tahakkukları esas 
tutularak 1948 yılının 8 aylık tahsilatı ve buna 
1947 yılının son dört aylık • gelirinin ilâvesi su
retiyle hesap edilmiştir. 

Gelir tahminleri yapılırken askıda bulunan 
hesaplardan Millî Savunmaya ait tahakkuk et
miş 6 küsur milyon liralık bir alacağın 1948 yılı 
sonunda tahsili mümkün olmuş ve bundan 
(900 000) liralık bir nakdin 1949 yılına devri 
imkân dâhilinde görülerek gelire eklenmesi ve 
buna mukabil gider kısmında izah edileceği veç
hile bâzı hizmetlere ait ödeneklerin artırılması 
istenmiş ve Komisyonumuzca bu açıklama yerin
de görülüp bu değişiklikle Gelir Bütçesi 
(76 527 000) lira olarak kabul edilmiştir. 

Gider Bütçesi : 
Gider Bütçesi de geçen yıla nazaran (5 559 123) 

lira noksan iyle (102 840 398) lira olarak tesbit 
edilmiş bulunmaktadır. Bu noksanlık birinci 
özlük haklar kısmında (1 015 542) lira olup bu 
da İdare kadrolarında yapılan personel tasarru-
fındart ileri gelmektedir. 

İkinci yönetim kısmında bu yil % 20 kadar 
bir tasarruf yapılmıştır. 

Üçüncü idare hizmetleri kısmında 6 milyon 
küsur bin liralık bir eksikliğe mukabil 3 milyon 
küsur bin liralık bir artış vardır. Eksikliğin 
(5 748 000) lirası 5075 sayılı Kanun gereğince 
girişilecek yüklenmeler karşılığı ile 3980 sayılı 
Kanun gereğince kullanılan kredinin faiz ve itfa 
karşılığı bölümlerinde olduğu ve bunun malî 
muamelelerden ileri geldiği hesap edilirse İdare 
hizmetlerinde 3 milyon kadar bir artış bulun
maktadır. Bunun da 1948 yılında sefere giren 
ve 1949 yılında girecek olan yeni vasıtaların iş
letme karşılığından ileri gelmekte olduğu ifade 
edilmiştir. . 

Bir de kâğıt para amortismanı İçin her yıl 
bütçenin % biri olarak ayrılan miktarın bu yıl 
katma bütçelerden kaldırılmış olmasından da 
bir milyondan fazla bir nolcsanlik kaydedilmiş
tir. 

Gider Bütçesinin görüşülmesi sırasında dör
düncü bölümün dördüncü maddesinde, Batı 
Akdeniz seferlerine tekrar başlanmış olmasın
dan dolayı (200 000) lira ve sigorta ücret ve 
giderleri bölümüne de yeni gemiler sebebiyle 
(700 000) liranın ilâvesi gerektiği Hükümetçe 
bildirilmiş ve gelir kısmında izah edilen karşı
lık mukabilinde bu ödeneklerin ilâvesi Komis
yonumuzca uygun 'görülmüştür. 

İdarenin giriştiği yüklenmeler karşılığı ola
rak bütçeye konan 30 milyonluk ödeneğin aİtın-
cı sermaye, kredi ve tesisler kısmına konması hu
susunda Komisyonumuzca bir karar alınarak ge
reken değişiklik yapılmış ve ayrıca satmalman 
rıhtımlar taksitlerine konan ödenekten (10 000) 
Ura noksan tediye icabettiği anlaşılarak bu in
dirme sapılmıştır. 

Bu suretle Gider Bütçesi Komisyonumuzca 
(103 730 398) lira olarak kabul edilmiştir. 

Gider ve gelir yekûnları arasında Komisyo
numuzun kabulüne göre (27 208 398) liralık 
bir fark hâsıl olmaktadır ki, bu da bütçenin. 
1949 yılı açığını teşkil etmektedir. Bu açığın, 
tasarının 3 ncü maddesi hükmü gereğince 3633 
sayılı- Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak bo
no ihraç edilmek suretiyle kapatılacağı anlaşıl
maktadır.. Gerçi bu miktar işletmeden mütevel
lit bir açık olmayıp yenileme programının tat-
bikmdan doğan sermaye tezyidinin karşılığıdır. 
Bu Genel Müdürlük bir işletme müessesesi oldu
ğuna göre sermaye çoğaltmalarının Devlet De
miryollarında olduğu gibi Devletçe deruhde edil 
mesi temenniye şayandır. Kalkınma programı
nın karşılığını temin maksadiyle her yıl bu ida
reye yükletilen malî külfetin ilerde İdarenin iş
letme- bünyesini sarsacak bir durum dahi vücu-
*da getirmesi mümkündür. Bu itibarla Hii,kü-
metin bu hususta esaslı bir karar alması ye
rinde olur. 

Bütçe Kanunu tasarısı : 
Tasarının 1, 2 ve 3 ncü maddelerinde yu

karda arzedilen hususlara uygun olarak gereken 
değişiklikler yapılmış ve diğer maddeler İdare
nin bünyesine uygun ve bir yıla münhasır malî 
hükümleri ihtiva etmekle ayniyle kabul edilmiş* 
t ir . . , ' - / ' .'•.... 

Bu suretle yeniden hazırlanan Devlet Deniz-
yollan ve Limanları işletme Genel Müdürlüğü-

( S. Sayısı,:, 77 ) 
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nün 1949; yılı Bütçe , K a u u ^ 
cetveller Kamutayın onayına arzedilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkan V. • Sözcü 
Mardin Diyarbakır Ankara 

R. Erten t. H. Tigrel M. Eriş 
Kâtip : 
Ankara Ankara Ankara 

. F. Öymen N. C. Akkermaiı O. Gölet 

Aydın . Bursa , Eskişehir 
Gl. R. Alpman F. Bük Muhalifim 

A. Oğuz 
İsparta izmir Kastamonu 
K. Turan S. Dikmen T. Coşkan 
Kocaeli Manisa Niğde 

Dr.F. §. Bürge F. Kurdoğlu R. Gürsoy 
Samsun Seyhan Uria : , 

M. 4 , Yörüker A. R.Yüregir E. TektM\ 

( S. Sayısı : 77 ) 
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Devlet Denizyolları ve Limanlan işletme Genel Müdürlüğü 1949 yılı Bütçe 

Kanunu tasarısı 
IltîKÜMETÎN TEKLİFİ 

MADDE 1. ~ Devlet Denizyolları ve Li
manları İşletme Genel Müdürlüğü 1949 yılı gi
derleri i$n bağlı (A) işaretli cetvelde gösteril* 
diği üzere (102 840 398) lira ödenek verilmiş 
tir. 

MADDE 2. — Devlet Denizyolları ve Liman
ları İşletme Genel Müdürlüğü 1949 yılı gelirleri 
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 

(75 627 000) lira tahmin olunmuştur. 

MADDE 3. — Açık olan (27 213 398) Ura 
7. VI. 1939 tarihli ve 3633 sayılı kanunun 32 ci 
maddecine dayanılarak yapılacak borçlanmalar
la kapatılır. 

MADDE 4. — Devlet Denizyolları ve Liman
lan İsletme Genel Müdürlüğünce 1949 yılında 
elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin da-
yandığı hükümler bağlı (C) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. Bu cetvelde yaaıh gelirlerin tarh 
ve tahsiline 1949 yılında da devam olunur. 

MADDE 5. — Devlet Denizyolları ve Liman
ları İşletme Genel Müdürlüğünün 1949 yılı kad-
rolariyle bunlardan Uzmanlık yeri olanlar bağlı 
(Ç) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 6. — Devlet Denizyolları ve Liman
lan İşletme Genel Müdürlüğünün 30. VI. 1939 
tarihli ve 3656 sayılı kanunun 19 ncu maddesi
ne giren hizmetlileri kadroları bağlı (D) işa
retli cetvelde gösterilmiştir, 

Numaraları ile adlan bağlı (E) işaretli cet
velde yazılı bölümlerden 30. VI. 1939 tarihli ve 
3656 sayılı kanunun 9 ncu maddesi gereğince yö
netimi gerekli geçici hizmetliler için aylık üc
retli memur ve hizmetliler kullanılabilir. Bun-
lamı kadroları ile bunlardan Uzmanlık yeri 
olanlar Bakanlar Kurulu Karariyle belirtilir ve 
ertesi yıl bütçeleriyle Büyük Millet Meclisine 
verilir. Bu bölümden alınacak kadroların elde 
ki kadrolara ekleme olmaması gerektir. 

MADDE 7. - Devlet Denizyolları ve Li
manlan İşletme Genel Müdürlüğü taşıtlarında 
parasız veya inik ücretle yolculuk yapacaklar 

h (P) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRlŞİ 

MADDE 1. — Devlet Denizyolları ve Li
manları işletme Genel Müdürlüğü 1949 yılı gi
derleri için bağlı (A) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere (103 730 398) lira ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Denizyoilan ve Liman
ları işletme Genel Müdürlüğü 1949 yılı gelirleri 
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(76 527 000) lira tahmin olunmuştur. 

MADDE 3. — Açık olan (27 203 398) lira 
7 . VI. 1939 tarihli ve 3633 sayılı Kanunun 32 
nci maddesine dayanılarak yapılacak borçlan
malarla kapatılır. 

MADDE 4. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 6. - Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

( 8. Savısı : 77 ) 
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MADDE 8. — Devlet Denizyolları ve Liman
ları İşletme Genel Müdürlüğünce gelecek yılla
ra geçici yüklenmelere girişmeğe yetki veren 
kanunlar bağlı (G) işartli cetvelde gösterilmiş
tir. 

•MADDE 9. ~— ü c milyon Liraya kadar yeşil
li maddeler ve işletme gereçleri stoku yapmaya 
ve bunun için eldeki parası yetmediği takdirde 
ulaştırma Bakanlığının onayı ile iki milyon lira
ya kadar kısa vadeli istikrazlar yapmaya veya 
bankalarda hesaplar açtırmağa Genel Müdür
lük yetkilidir. 

MADDE İÜ. — İdareye ilişkin Fabrika, atel-
ye ve iş yerlerinde yükleme ve boşaltma işle
rinde toplu olarak işçilere ve hizmetlilere (bu iş 
yerlerinde çalışan memurlar dâhil) çalıştıkları 
günlerde ve günde bir defa olmak üzere parasız 
yemek verilir, 

MADDE 11. — Devlet Denizyolları ve Li
manları İşletme Genel Müdürlüğü ulaştırma 
Bakanlığının izni üç. yılı geçmemek üzere gele
cek yıllara geçici kiraya verme ve kiralama 
sözleşmeleri yapabilir 

MADDE 12, Bu kanuna bağlı (A) işaretti 
«•etvelin 23ncü bölümünün 2uci ve 3ncü madde
lerine konulan ödenek, taallûkuna göre ve ihti
yaç. nispetinde 1949 yılı bütçe kanuniyle üni
versitelerin 1949 yılı bütçe kanunlarına bağlı 
(B) işaretli cetvellere gelir ve ayni zamanda 
adı geçen kanunlara bağlı (A) işaretli cetvelle
rin ilgili bölümlerine Maliye Bakanlığınca öde* 
nek kaydolunur. 

MADDE 13. — Geçen yıl borçları bölümün
deki ödenek üstünde çıkacak borçlar ilgili ol-
dukları hizmetlere ilişkin bölümlerden bu bö 
lüme Maliye Bakanlığınca aktarılacak Ödenek
lerden ödenir. 1943 - 1947 yıllarına ilişkin olup 
da 26. V. 1927 tarihli ve 1050 sayılı muhasebe! 
Umumiye Kanununun 93 neü maddesine göre 
zamanaşımına uğramamış ve karşılıkları yıllan 
bütçelerinde bulunan borçlar, 1949 yılı bütçele
rinin gider bölümleri artıklarından eski yıllar 
borçları bölümüne Maliye Bakanlığınca aktarı
lacak ödeneklerden ödenir, 

B, K. 

MADDE 8. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Aynivle kabul edilmiştir. 

! MADDE 11. — Avnivle kabul edilmiştir. 

.MADDE 12. —'Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

i S. Sayısı : 11): 
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MADDE 14. — (xider tertiplerinden yapıla
cak harcamalara ilişkin formül bağlı (B) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 15. — Bu kanun 1 Ocak 1941) tari
hinde yürürlüğe girer 

MADDE 1(5. — Bu kanunu Maliye ve 'Ulaş
tırma Bakanları Yürütür. 

Başbakan Devlet Bakanı Devler Bakanı 
ÎT. Saka Başb. Yardımcısı 

Adalet Bakanı 
S. Devrin 

İçişleri Bakını 
M. H. GöU 

Maliye Bakam 
S. Adalan 

Bayındırlık Bakanı 
Gülek 

Millî Savunma Bakanı 
'Münir Birsel 
Dışişleri Bakanı 

N. Sadak 
Millî Eğitim Bakanı 

E. Ş. Sirvr 
Ekonomi Bakanı 

O. Ekin 
•Sa. ve So. Y. Bakanı tfümrük ve Tekel Bakanı V, | 

Dr. B. U^ S. Adalan \. 
Tarım Bakanı Ulaştırma Bakanı j 

T. Coşkun £'• Koçak 
Ticaret Bakanı Çalışma Bakanı j 
M. Gündüzalp Tahsin B, Balta I 

IJ, K. 

MADDE 14. ~ Ayniyle kabul edilmiştir 

M A DDK 15. 

MADDE İÜ. 

Ayniyle kabul edilmiştir 

Ayniyle kabul edilmiştir 

( S, Öayıa -"7 '• 
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A OETVELÎ 

1948 1049 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği jstenca kabul edilen 
ÖdeneğİIl Çeşidi Lira Lira Lirn 

Birinci kısım - Aylık, ücret, 
ödenek ve benzeri özlük haklar 

1 - Aylık ve ücret 
Ücretler 
Memurlar ücreti 
Hizmetliler ücreti 
Geçici memur ve hizmetliler 
Temsil tahsisatı 
Yabancı uzmanlar ve tercü
manlar 

Bölüm toplamı 

9 760 000 
10 414 602 

130 000 
2 100 

400 000 

20 706 702 

9 501 000 
10 008 060 

30 000 
2 100 

250 000 

19 791 160 

9 501 000 
10 008 060 

30 000 
2 100 

250 000 

19 791 160 

Emekli, dul, yetim ve öksüz 
aylıkları 280 000 200 000 200 000 

11 - Başka haklar 
Geçici tazminat 528 528 528 
3633 sayılı Teşkilât Kanunu
nun 31 nci maddesi gereğince 
verilecek fazla mesai, ikrami
ye, gişe, fena hava ve diğer 
munzam tahsisat 1000000 1 000 000 1 200 000 
4178 ve 4599 sayılı 
gereğince yapılacak 
yardımlar 
Çocuk zammı 
Yakacak zammı 
Doğum yardımı 
Ölüm yardımı 

Bölür 

kanunlar 
zam ve 

a toplamı 

450 000 
2 500 

35 000 
20 000 

507 500 

400 000 
2 500 

55 000 
30 000 

487 500 

400000 
2 500 

55 000 
30 000 

487 500 

Birinci kısım toplamı 22 494 730 21 479 188 21 679 188 

s S. Snvısr : 77 ) 
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1948 1949 yılı i§in 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

(»deneği istonfl-n foaîml edüeîi 
Ödeneğin Çeşidi Lira Lira Lim 

ikinci kısım - Yönetim erirler 
leri 

1 - Hizmete ilişkin olanlar Kl 
Büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş; 
Aydınlatma 
Isıtma 
Öteberi giderleri 

" ' , ' , : . • ; ; 

60 000 
60 000 
55 000 
35 000 
60 000 

48 000 
48 000 
50 000 
30 000 
48 000 

48 000 
48 000 
50 000 
30 000 
48 000 

Bölüm toplamı 270 000 224 000 224 000 

Basımevi ve basılı kâğıt gider
leri 
'Basımevi giderleri 1.70 00o 136 000 136 000 
Basılı kâğıt ve defterler 100 000 80 000 80 000 

Bölüm toplamı 270 000 216 000 216 000 

Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
Posta ve telgraf 50 000 40 000 40 000 
Telefon ve başka haberleşme 
giderleri 150 000 120 00o 120 000 

Bölüm toplamı 

Kira karşılığı 

11 Özlük olanlar 
Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 
Müfettişler yolluğu 
Yabancı memleketler yolluğu 

200 000 

80 000 

12 000 
73 000 
40 000 

500 000 

160 000 

80 000 

•s 000 
60 000 
30 000 

375 000 

160 000 

80 000 

8 000 
60 000 
30 000 

375 000 

(S, Sayısı w,»* \ 
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Ödeneğin çeşidi 

1948 
yıb 

ödeneği 
Lirn 

1949 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lİl';"l Tiİl'il 

675 OOO 

30 000 

1 525 000 

513 000 

27 000 

1 220 000 

513 000 

27 000 

1 220 000 

Yabancı uzmanlar ve tercü
manlar yolluk ve başka gider
leri ' 50 000 40 000 4.0 000 

Tedavi, yol ve saire giderleri 

İkinci kısım toplaırn 

Üçüncü kısım - Dm re hizmet
leri 

l - Sürekli olanlar 
Deniz ve kara taşıtları ve fab
rika ve atelye giderleri 
İşletme 17 970 000 20 H45 000 20 <̂ 45 000 
Fabrika, havuz, dok ve atelye-
lerin yapma, onarma ve satm
alına giderleriyle başka her 
cesit ücret ve .giderleri i:"i 205 000 .12 870 000 12 870 (XXI 

Bölüm toplamı 31 265 000 33 515 000 33 516 000 

Fenerler,, radyofarlar ve kıyı 
emniyeti başka tesislerinin her 
türlü giderleri 160 000 160 000 160 000 
Yükleme ve boşaltma giderleri 3 500 000 3 500 000 3 500 000 
Giyecekler 750 000 850 000 850 000 
Yiyecekler 2 700 000 2 500 000 2 500 000 
Bina, fabrika, atelye, tersane, 
dok, Ipzak, rıhtım, iskele, fener 
ve başka tesislerin yapma, 
onarma ve kamulaştırma gi-
derleri 3 000 000 3 000 000 3 000 000 
3980 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi gereğince kullanılan 
kredinin itfa ve faiz karşılığı 1 000 000 252 000 252 000 

( S; Sayısı • 77 ) 
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19 Genel Muhasebe Kanununun 
48 nci maddesini ilgilendiren 
giderler 

1 Geri verilecek pa ra la r 
2 Mahkeme harçlar ı 
3 İ r a t getiren mülklerin vergi ve 

resimleri 

Bölüm toplamı 

20 Mahfeme giderleri 
21 Faiz, acyo ve akçe farkları 

I I - Çeşitli olanlar 
0 5074 sayılı Kanun gereğince 

girişilecek yüklenmeler karşı
lığı 

22 Staj ve tahsil giderleri 
1 Yabancı memleketlerdeki öğ

rencilerin tahsil ve staj lider
leri 

2 Teknik Üniversi te ve Tıp Fa
kültesinde okut tu ru lacak öğ
renci giderleri 

8 Yüksek Denizcilik Okulunda 
okut turu lacak öğrenci giderle
ri 

Bölüm toplamı 

23 Vazife sırasında ölen memur 
ve hizmetlilerin teçhiz ve tek 
fin giderleriyle bunlardan ka
zaya uğrıyanlann yiyecek, gi
yecek ve tedavileri için yapıla 
cak yardım giderleri 

24 Telifr tercüme, yazı, yayım ve 
abone ücret ve giderleri 

25 Hastane ve revir giderleri 
26 Sigorta ücret ve giderleri 

1948 1049 yık iok 
yılı ftfkiimatee Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
fiira I Ara, Lira 

15 000 15 000 15 000 
10 000 10 000 10 000 

8 000 8 000 8 000 

33 000 33 000 33 000 
35 000 35 000 35 000 
80 000 80 000 80 000 

35 000 000 30 000 000 0 

:Î5 ooo IO ooo m ooo 

12 000 12 000 . 12 000 

100 000 100 000 100 000 

147 000 122 000 122 000 

10 000 10 000 10 000 

15 000 15 000 15 000 
170 000 200 000 200 000 

1 000 000 1 300 000 2 000 000 
< s. Bavım : 77 » 
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ödeneğin çeşidi 

1948 
vih 

ödeneği 
Lira 

1949 yılı için 
Hükümetçe Komisyoaca 

istenen kabul edilım 
lira Lira 

3003, 4772 sayılı Kanunlar ge
reğince ödemeler , 450 000 485 000 485 000 
3137 sayılı Kanun gereğince 
Devlet Denizyolları ve Liman
ları İşletme Genel Müdürlüğü 
Emekli Sandığına yapılacak 
ödemeler 
Kesenek 920 789 975 000 975 000 
(lider karşılığı 30 000 34 510 34 510 

Bölüm toplamı 950 789 1009 510 1009 510 

3530 sayılı Beden Terbiyesi 
Kanunu gereğince yapılacak 
işler 5 000 5 000 5 000 
Devlet Başkanlığı Deniz taşıt 
larmın her türlü yaptırma sa
tmalına ve işletme giderleriyle 
sigorta ücretleri 
Temsil giderleri 
Düşünülmiyen giderler 
Amsterdam'da Uluslararası 
kurtarma ve kaza olduğunda 
ilk yardım kurulu bürosuna 
ortaklık payı 
Sanat Okulu ve kurs giderleri 

100 000 
10 000 

5 000 

200 
90 000 

100 000 
10 000 
6 000 

200 
120 000 

100 000 
10 00ü 
6 000 

200 
120 000 

Üçüncü kısım toplamı 80 476 989 77 307 710 48 007 710 

'Dördüncü kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçları 40 000 40 000 40 000 
1943 - 1947 yılları borçları 30 000 30 000, 30 000 
Satmalınan rıhtımların sözleş
meleri gereğince yıllık taksit 
ve obligasyon faizleriyle itfa 
karşılık ve giderleri 60 000 60 000 50 000 



— 40 
1948 1949 yılı için 
yûı Hükümetçe Koıııisyöiıua 

ödeneği istenen kabul edika 
ödeneğin çeşidi M™ \Anı Uvn. 

3023 sayılı Kanunun 4 ncii 
maddesi gereğince Hazineye 
Ödenecek ardiye ücretleri his
sesi 200 000 200 000 200 00ü 
3633, 5074 sayılı Kanunlar ge 
reğince çıkarılmış ve çıkanla 
cak olan bonoların faiz, acyo 
itfa ve sair giderleri 2 500 000 2 500 000 2 500 000 
1715 sayılı Kanunun 8 nci mad
desi gereğince kâğıt para 
amortismanı 1 069 302 0 ö 

Dördüncü kısım toplunu 3 899 302 2 830 000 2 820 000 

Besinci kısım - Yardımlar 

İşçi kaza yardım sandıklarına 
yardım 3 500 3 500 3 500 

Altım-1 kınını - Sermaye, kredi 
re tesisler 

5074 sayılı Kanun gereğince 
girişilecek yüklenmeler karsı 
lığı 0 0 30 000 000 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kışını toplamı. 22 494 730 21 479 188 21 679 188 
İkinci kısım toplamı . î 525 000 1. 220 000 1 220 000 
üçüncü kısım toplamı 80 476 989 77 307 710 48 007 710 
Dördüncü kısım toplamı 3 899 302 2 830 000 2 820 000 
Besinci kısım toplamı 3 500 3 500 3 500 
Altıncı kısım toplamı 0 0 30 000 000 

GENEL TOPLAM 108 399 521 102 840 398 103 730 398 
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B CETVELİ 

M. Gelirin çeşidi 

1948 
yılı 

tahminleri 
Lira 

1949 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

tahmin edilen tahmin edilen 
Lira Lira 

1 
1 

2 

3 

4 

5 

6 
7 

2 

3 

Birinci kısvrn 

Sefer gelirleri 
Muntazam posta seferleri 
(Yurt içinde) 
Muntazam posta seferleri 

(Yurt dışında) 
Şilep seferleri (Zuhurat ve ki
ralamalar dâhil) Yurt içi 
Şilep seferleri (Zuhurat ve ki
ralamalar dâhil) Yurt dışı 
istanbul şehir hatları (îzmit 
Körfezi dâhil) 
îzmir körfez hattı 
Yan Gölü işletmesi 

Bölüm toplamı 

Kılavuzluk ve romorkörcülük 
gelirleri 
G-emi kurtarma geliri 

Birinci kısım toplamı 

23 920 000 1 

22 140 000 ; 

8 500 000 
500 000 
90 000 

55 150 000 

240 000 
365 000 

55 755 000 

r 
17 500 000 

4 450 000 

2 000 000 

15 000 000 
8 500 000 

500 000 * 
100 000 

48 050 000 

290 000 
365 000 

48 705 000 

17 500 000 

4 450 000 

2 000 000 

15 000 000 

8 500 00ü 
500 000 
100 000 

48 050 000 

290 000 
365 000 

48 705 000 

îkinci kısım 

1 

2 

3 
4 

Yükleme, boşaltma ve aktarma 
gelirleri 
Ticaret eşyası yükleme ve bo
şaltma ve aktarma 
Kömür yükleme ve boşaltına 
ve aktarma 
Tatlı su verme işleri 
İhtiyari hizmetler 

Bölüm toplamı 

6 200 000 

1 100 000 
405 000 
700 000 

8 405 000 

6 500 000 

1 350 000 
410 000 
700 000 

8 960 000 

6 500 000 

1 350 000 
410 000 
700 000 

8 960 000 

( S. Sayısı ; 77 ) 



1948 1949 yılı için 
yılı Hükümetçe Komisyonca 

tahminleri tahmin edilen tahmin edilen 
GteÜriîl çeşidi Lira Lira Lira 

Ambar, antrepo ve rıhtımlar 
gelirleri 
Ambar ve antrepo ardivesi 4 280 000 5 900 000 5 900 000 
Hamallıklar 1 235 000 1 235 000 1 235 000 
Rıhtım resmi 6 350 000 7 500 000 7 500 000 
Palamar, şamandra ücreti 26 000 27 000 27 000 

Bölüm toplamı 11 891 000 14 662 000 14 662 000 

Can kurtarma geliri 
Fenerler geliri 
İskeleler geliri 

150 000 
650 000 
100 000 

150 000 
400 000 
150 000 

150 000 
400 000 
150 000 

İkinci kısım toplamı 21 196 000 24 322 000 24 322 000 

Üçüncü kısım 

Fabrika, havuz ve atelyeler ge
lirleri 900 000 700 000 700 000 
Çeşitli gelirler 
Bina kiralan 
îaşe kârları 
Faiz ve akçe farkları 
Çeşitli gelirler 

100 000 
174 000 
75 000 
800 000 

100 000 
300 000 
100 000 

1 000 000 

100 000 
300 000 
100 000 

1 000 000 

Bölüm toplamı 1 149 000 1 500 000 1 500 000 

Üçüncü kısım toplamı 2 049 000 2 200 000 2 200 000 

Dördüncü kısım 

Devlet Başkanı deniz taşıtları 
için Genel Bütçeden 400 000 400 000 400 000 

(S. Sayısı: 77) 
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B. M Gelirin çeşidi 

1948 
yılı 

tahminleri 
Lira 

1949 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

tahmin edilen tahmin edilen 
Lira Lira 

Beşinci hısım 
12 Geçen yıldan birikmiş gelir ar

tıkları 1 000 000 0 900 000 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 55 755 000 48 705 000 48 705 000 
İkinci kısım toplamı 21 196 000 24 322 000 24 322 000 
Üçüncü kısım toplamı 2 049 000 2 200 000 2 200 000 
Dördüncü kısım toplamı 400 000 400 000 400 000 
Beşinci kısım toplamı 1 000 000 0 900 000 

GENEL TOPLAM 80 400 000 75 627 000 76 527 000 

C CETVELİ 

Gelir çeşitlerinden herbirmin dayandiğv hükümler 

Nevî Tarihi No. ö z e t i 

Kanun 

» 
» 
»• 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

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 

.3936 

.1936 

.1938 

.1939 

.1941 

.1941 

.1944 

. 1945 

576 

2239 
2665 
3004 
3023 
3025 
3056 
3318 
3633 

4076 
4083 
4517 
4697 

Hükümetle Fenerler İdaresi arasında münakit ihtilâfnamenin 
tasdiki 
Denizyolları İşletme Kanunu 
İstanbul Rıhtım, Dok ve Antrepo Şirketinin satınalınmas) 
İskelelerin sureti idaresi 
İstanbul ve İzmir limanlarının sureti idaresi 
Vangölü İşletmesi 
Montrö'de imzalanan yeni mukavelenin tasdikına dair 
Türk Gemi Kurtarma Şirketinin tasfiyesi ve devri hakkında 
Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlükle
rinin Teşkilât ve Vazifelerine dair 
Fenerler hasılatından Hazineye ödenecek miktar hakkında 
Haliç vapurlarının işletme inhisarına dair 
liman ve Deniz İşletmelerinin birleştirilmesi 
Şirketi Hayriyenin satınalmmasma dair Sözleşmenin onan
ması hakkında 

( S. Sayısı ; 77 



D. Görevin çeşidi 

Ç - CETVELÎ 

Sayı Ücret D. 

GENEL MÜDÜRLÜK MERKEZ KURULUŞU 

Genel Müdürlük 

1 Genel Müdür (Uzmanlık yeri
dir) 

2 Genel Müdür yardımcısı (Uz
manlık yeridir) 

3 Genel Müdür yardımcısı (Uz
manlık yeridir) 

Müşavirlik 

2 Müşavir (Biri uzmanlık yeridir) 
6 Gemi yapı yüksek mühendisi 
6 Makina yüksek mühendisi 
6 Elektrik yüksek mühendisi 

Hukuk Müşavirliği 

2 
3 
4 
6 
7 
8 

10 
11 
11 

Birinci hukuk müşaviri 
İkinci » :» 
Avukat 

» 
I» 

Raportör (şef) 
Raportör 
Memur 

> 

Genel Kâtiplik 

3 Genel kâtip 

Yazı İşleri Servisi : 

10 Memur 
11 Memur 

Kayıt İşleri Servisi : 
6 Şef 

13 

875 

750 

625 

750 
400 
400 
400 

750 
625 
550 
400 
350 
300 
225 
200 
200 

1 625 

1 225 
1 200 

1 400 

Görevin çeşidi 

9 Memur 
10 » 

Yayın İşleri Servisi 

6 Kalem âmiri 

Yönetim amirliği : 

8 Yönetim âmiri 

Ankara Bürosu .• 

5 Şef 
12 Memur 

Teftiş Kurulu 

Müdür 
Başmüfettiş 
1 nei sınıf müfettiş 
2 ,» » .» 
3 ncü » » 
Müfettiş yardımcısı 
Servis şefi 

Sayı Ücret 

1 250 
2 225 

1 400 

1 300 

1 
1 

10 

13 

6 
7 
8 
7 
8 
9 

10 
11 

Genel Muhasebe Müdürlüğü 

Müdür 1 
» yardımcısı 1 

İşletme muhasebe uzmanı (Uz
manlık yeridir) 1 

Malî Muhasebe ve İşletme Mu
hasebesi Servisleri : 

Sef 

,» 
Kalem âmiri 
Başmemıır 
Memur 
Memur 

475 
175 

1 
2 
2 
2 
2 
3 
1 

625 
550 
475 
400 
350 
250 
300 

550 
550 

625 

3 
1 
2 
1 
1 
6 
5 
1 

400 
350 
300 
350 
300 
250 
225 
200 

(' S, Savısı : 77 ) 



0. Görevin çeşidi Sayı Ücret î T). 

Sorumlu Saymanlık Servisi : 

4 Sorumlu sayman 
5 Kalem âmiri 
9 Memur 

10 » 
12 » 
7 Başveznedar 
8 Veznedar 
9 » 

1 
1 
2 
5 
1 
1 
1 
1 

35 

Zat; ne Picü işleri MüdüHüğü 

4 Müdür 
5 » yarduncısı 

Kadro ve Tâyin İşleri Servisi : 

7 Kalem âmiri 
10 Memur 

Sicil işleri Servisi: 

7 
8 
9 

10 
11 
12 

Kalem âmiri 
Baş memur 
Memur 

T> 

2> 

» 

Tahakkuk İşleri Servisi: 

7 Kalem âmiri 
9 Memur 

10 » 

Kâğıt Kayıt İşleri Servisi: 

12 Memur 

23 

Tarife ve etüd Müdürlüğü 

550 
300 
250 
225 
175 
350 
300 
250 

550 
475 

1 350 
I 225 
3 175 

350 
300 
250 
225 
200 
175 

1 350 
1 250 
1 225 

175 

Müdür 625 

Görevin çeşidi 

Tarife Servisi: 

4 Tarife uzmanı (uzmanlık yeri
dir.) 

5 Tarife uzmanı (uzmanlık yeri
dir.) 

8 Başmemtır 
10 Memur 

4 

4 

7 
10 

Etüd Servisi : 

Mali etüdler uzmanı (uzman
lık yeridir.) 
Ekonomi etüdler uzmanı (uz
manlık yeridir.) 
Kalem âmiri 

istatistik Servisi: 

6 Şef 
9 Memur 

10 Memur 
11 > 
12 » 
13 » 

Gereç Müdürlüğü 

3 Müdür 
4 Müdür yardımcısı 
5 Denetçi 

Yazı işleri Servisi: 

6 Şef 
7 Kalem âmiri 
9 Memur 

10 » 

Ismarlama Servisi : 

4 Gereç uzmanı 
7 Başmemur 
9 Ismarlama memuru 
8 Sayman 

Sayı Ücret 

1 550 

1 475 
3 300 
1 225 

550 

550 
350 
225 

1 
2 
6 
1 
1 
1 

400 
250 
225 
200 
175 
150 

24 

1 625 
1 550 
2 475 

1 400 
1 350 
2 260 
1 225 

1 550 
1 350 
5 250 
1 300 

S. Savısı : 77 ) 



î>. 

• 

8 
9 

7 
12 

9 
10 

T 
12 

Görevin çeşidi 

Alım ve satım ve yollama Serv 

Başmemur 
Satraalma memuru 

Binalar ve Demirbaş Kıymetler 
Servisi : 

Kalem âmiri 
Memur 

Merkez mafaısası : 

Teslim alma memuru 
Sayman 

Matbaa : 

Başmemur 
Sayman 

Sayı 

İSİ : 

1 
1 

1 
1 

1 
3 

1 
1 

Ücret 

300 
250 

350 
175 

, 250 
225 

300 
175 

ı D-
4 

t 5 

6 

8 
8 

11 

9 
10 
10 
11 
12 

Görevin çeşidi 

Yüksek mühendis veya mimar 
(Uzmanlık yeridir) 
Yüksek mühendis veya mimar 
(Uzmanlık yeridir) 
Yüksek mühendis veya mimar 
(Uzmanlık yeridir) 
Yapı işleri memuru 
Kalem âmiri 
Memur 
Mutemet 

Yapı Atelyeei : 

Sayman 
Mutemet 
Memur 

» 

Ahm Satımı Komtsyonu 

3 Başkan 
4 Üye 
7 Kalem âmiri 

12 Memur 
8 Satınalma ve piyasa memuru 
9 » » » 

27 

625 
550 
350 
175 
300 
250 

Teslim Alma Kurulu 

Başkan 
6 Üye 
7 » 
9 Memur 

13 » 
9 Gümrükleme memuru 

12 » » 
13 » » yardımcısı 

Yap% Müdürlüğü 

3 Müdür (Yüksek mühendis veya 
mimar) (Uzmanlık yeridir) 

475 
400 
350 
250 
150 
250 
175 
150 

1 625 

Seferberlik Müdürlüğü 

Müdür 
Şef 
Memur 

12 Memur 

SağUh Müdürlüğü 

4 
7 

11 
10 
13 

MüJür (Tabip) 
Tabip 
Sağlık memuru 
Memur 

Hastam 

Sayı Ücret 

550 

475 

1 
1 
1 
3 
1 

1 
1 
2 
1 
1 

400 
300 
300 
200 
225 

250 
225 
225 
200 
175 

19 

1 
1 
1 
1 

475 
350 
250 
175 

550 
350 
200 
225 
150 

Baştabip 
Uzman tabip (Dahiliye şefi) 

» » (Hariciye şefi) 
» » (Lâboratuvar şefi) 
» » (Böntgen) 
» » (Poliklinik şefi) 
» » (Göz) 

Diş tabibi 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

550 
475 
475 
475 
400 
400 
400 
350 

( S. Sayısı : 77 ) 



D. Görevin çeşidi 
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Sayı Ücret j D. 

8 Asistan tabp (Hariciye) 
8 » » (Dahiliye) 
9 Başhemşire (Diplomalı) 

10 Hemşire » 
11 » » 
6 Başeczaeı 
7 Eczacı 
7 Yönetim âmiri 

10 Memur 
10 Mutemet 
9 Satmalına memuru 

1 
1 
1 
3 
o 

1 
1 
1 
o 

1 
1 

23 

Genel toplam 222 

İŞLETMELER 

Deniz Hatları işletme Müdürlüğü 

2 işletme müdürü (Uzmanlık ye
ridir) 1 

3 İşletme müdürü yardımcısı 
(Uzmanlık yeridir) . 2 

Denet Servisi : 

6 İşletme denetçisi 
7 » » 
8 » » 

Yazı İşleri Servisi : 

6 Şef 
8 Kalem âmiri 

10 Memur 
12 » 

Zatişleri Servisi : 

7 Şef 
8 Başmemur 

11 Memur 
12 » 

Gelir Deneti Servisi : 

4 Şef 
5 Başmemur 

300 
300 
250 
225 
200 
400 
350 
350 
225 
225 
250 

750 

625 

400 
350 
300 

400 
300 
225 
175 

350 
300 
200 
175 

550 
300 

Görevin çeşidi 

9 Memur 
10 » 
11 » 
12 » 

Yabancı Seferler Servisi 

4 Şef 

Hareket kısmı : 

5 Kalem âmiri 

İnceleme Kısmı : 

6 Kalem âmir 

7 
9 

10 
12 

Hesapişleri Kısmı 

Kalem âmiri 
Memur 

» 
» 

Tercüme, Muhabere ve Kayıt 
Kısmı : 

Sayı Ücret 

6 250 
4 225 

11 200 
9 175 

1 550 

1 475 

1 400 

1 350 
1 250 
1 225 
1 175 

10 Memur 

Yollama Servisi 

Gereç Servisi : 
5 Şef 
7 Kalem âmiri 
S Baş memur 

10 Memur 
12 Memur 

225 

5 
7 
9 

11 

8 
9 

10 
11 
12 

Şef (Uzmanlık yeridir) 
Kalem âmiri 
Memur 

Yük ve İskeleler Servisi : 

Şef 
Memur 

» 
» 
» 

1 
1 
>•> 
o 1 

1 
2 
1 
1 
o 

475 
350 
250 
200 

300 
250 
225 
200 
175 

1 475 
1 350 
2 300 
2 225 
5 175 

( S. Sayısı : 77 ) 



D. 

9 
12 

4 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

9 

6 
8 
o 

6 
8 
9 

10 
10 
12 
13 
7 
9 
9 

4 
5 
4 
5 
5 
5: 
8 
6 
8 

10 
11 
10 

7 
8 

Görevin çeşidi 

Ortaköy Kömür Deposu : 

Memur 
» 

Yiyeeek tşleri Servisi : 

Şef 
Baş memur 
Memur 

» 
» 
» 
» 

Sayman 

Muhasebe Servisi : 

Sorumlu sayman 
» » yardımcısı 

Muhasebe uzmanı (Uzmanlık 
yeridr) 
Şef 
Sayman 

» 
» 

Memur 
» 
» 

Baş veznedar 
Veznedar 
Mtrtemıet 

Enspektörlük Servisi : 

Güverte baş enspektörü 
» enspektörü 

Makine baş enspektörü 
» enspektörü 

Telsiz ve elektrik enspektörü 
Kamara baş enspektörü 

» enspektörü 
Kalem âmiri 

Başmemur 
Memur 

» 
Mutemet 
Desrriçark âmiri 
Devriçark âmiri yardımcısı 

Sayı 

:ı 
2 

1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 

1 
1 

1 
1 
4 
7 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
2 
1 

1 
1 
1 
2 
1 
4 
8 
2 
1 
1 
1 

- İ t ™ 

Ücret 

250 
175 

550 
300 
250 
225 
200 
175 
150 
250 

400 
300 

625 
400 
300 
250 
225 
225 
175 
150 
350 
250 
250 

550 
475 
550 

475 
475 
475 
300 
400 
300 
225 
200 
225 
350 
300 

( S. Say 

1). 

4 
5 
8 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

5 
8 
9 

.11 
12 

9 
12 

12 
13 

9 
10 

o 

3 
4 
5 
6 
8 
9 

10 
U 

6 
7 
8 

ısı : r 

Görevin çepc 

İstanbul Acentahfci: 

Acent-a 
Şef 
Baş memur 
Sayman 
Veznedar 
Memur 

» 
» 
» 

İzmir Aeentahğı : 

Acenta 
Baş memur 
Memur 

» 
» 

Çamaşır Atölyesi : 

Şef 
Memur 

Tophane Atelyesi ; 

Memur 
» 

Telsiz İstasyonu: 

Telsiz telgrraf mmuru 
» » » 

Gemi adamları : 

Kaptan 
» 

Kaptan 
> 
» 
> 
» 
3» 

» 
Birinci zabit 

» » 
» » 

11) 

Sayı Ücret 

!  
T~

l 

1 
1 
1 
1 

10 
5 

17 
3 

1 
' 1 

1 
.1 
4 

1 
1 

1 
1 

2 
2 

2 
11 
16 
16 
12 

1 
1 
1 
1 
5 

27 
24 

560 
400 
300 
350 
300 
250 
225 
200 
175 

475 
300 
250 
200 
175 

250 
175 

175 
150 

250 
225 

750 
625 
550 
475 
400 
300 
250 
225 
200 
400 
350 
300 



B. Görevin çeşidi 

7 Güverte zabiti 
9 » * 

10 » » 
3 Baş makinist 
4 > * 
5 Başmakhıist 
6 > 
(5 ikinci makiniat 
7 » » 
8 ^ ;-
7 Makine Mbit] 
9 » » 

10 s. * 
11 » ** 

ö Gemi tabibj 
ti » » 
7 » » 

10 Gemi sağlık memuru, 
8 Gemi kâtibi 
9 Gemi kâtibi 

10 » »' 
12 » » yardımcısı 
13 » » » 
9 Telsiz telgraf memuru 

10 » » » 
11 

Devlet Başkamna ait deniz 

bavarana Vatı : 
3 Kaptan 
6 i nci zabit 
7 Güverte zabiti 
9 » ». 
5 Tabip 
3 Başmaküiisl 
6 2 nci makinist. 
7 Makine zabiti 
9 » :> 
3 Elektrik mühendisi 
9 Telsiz telgraf men turu 

Er tuğra! Yatı.-. 

4 Kaptan 
7 1 nci zabıt 

Sayı 

10 
42 
56 
12 
16 
16 
14 
5 

29 
24 

7 
35 
71 
10 
G 
S 
i 

14 
13 
12 
37 
5b 
32 
32 
3 

915 

taşıtları 

1 
i 
1 
1. 
} 

1 
I 

-i 

••> 
i 

• t 

İ 
I 

~~ 4 9 -
Ücret 

350 
250 
225 
625 
550 
475 
400 
400 
350 
300 
350 
250 
225 
200 
475 
41)0 
350 
225 
300 
250 
225 
175 
150 
250 
225 
200 

625 j 
400 
350 
250 
175 
625 
400 
350 
250 
625 
250 

550 
350 ! 

.„..>.£& :SWB 

1 D. Görevin çeşidi 

8 Güverte zabiti 
5 Başmakinist 
7 2 nci makinist 
8 Makine zabiti 

1 Acar Motoru . 

7 Kaptan 
7 Makine zâbiü 
9 » » 

Sakarya Motoru : 

7 Kaptan 
7 Makine zabiti 
9 » 30 

| 

Şehir Hatları İşletme Mudürt 

2 İşletme müdürü (Uzmanlık ye
ridir) 

3 » » yardımcısı 
manlık yeridir) 

4 » s> yardımcısı 
manlık yeridir) 

Denet servisi; 

7 İşletme denetçisi 
8 » » 
9 

10 » 

Yazı işleri servis;. 

10 Memur 

Zatişleri servisi 

6 Şef 
8 Başmenıur 

10 Memur 
11 * 
13 » 

Gelir Deneti Servisi 

7 Şef 
8 Başmemur 

M : V 1 

(üz-

(Uz-

Sayı 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

_~—, 
26 

uyu 

1 

1 

1 

i 
4 
2 
J. 

1 

1 
•> 
1 
1 
1 

1 
1 

Ücrel 

300 
475 
350 
300 

350 
350 
250 

350 
350 
250 

; * 

750 

625 

550 

350 
300 
250 
22-

225 

400 
300 
225 
200 
150 

350 
300 



*0 
D. 

10 
11 
12 
13 

Görevin çeşidi 

Memur 
» 
» 
» 

Yollama Servisi : 

6 Şef 
7 Kalem âmiri 
S Başmemur 
9 Memur 

11 » 

Gereç Servisi : 

7 Şef 
9 Memur 

10 !» 
11 * 
10 Satmalına memuru 

Muhasebe Servisi : 

G Sorumlu sayman 
7 Şef 
8 Savman 
9 Memur 

10 ,» 
13 » 
9 Veznedar 

10 Mutemet 

Enspektörlük Servisi 

5 
6 
9 

13 

5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

Enspektör 

Memur 
» 

Gemi Adamları 

Kaptan 

» 
".i> 

.» 
» 

• » 

» 

m 

7 
8 
6 

21 

Ücret 

225 
200 
175 
150 

D. 

5 
G 

8 
9 

Görevin yeşidi 

Başmakinist 
» 
^ 
.» 

İkinci makinist 

1 400 
1 050 
İ 300 
3 250 
1 200 

1 35ü 
2 250 
1 225 
2 200 
1 225 

400 
350 
300 
250 
225 
150 
250 
225 

1 475 
2 400 
1 250 
1 150 

4 
16 
18 
13 
13 
20 
12 
1 

Sayı 'Ücret 

475 
400 
350 
300 
250 
225 
200 
175 

İÜ » » 
11 Makine zabiti 

iskele ve Vapur Memurları 
Servisi : 

8 
9 

12 
13 
12 
13 
9 

10 
11 
12 
12 
13 
12 
12 
10 
11 
12 
13 
11 
12 
13 
13 
11 
12 
13 
11 
12 
13 
12 
18 

Şef 
Başmenmr 
Memur 

Mutemet 

İskele başmem uru 

•» memuru 
» • » 

Abonman vesika memuru 
;» gişe memuru 

Gişe memuru 
» 

Yük 

» » 
Mevki hesap memuru 

-» memuınt 
» • » 

Mevki memuru 
Kapı » 

» » 
» » 

Torba » 
» » 

4 
13 
24 
2ü 
28 
51 
11 

475 
400 
350 
300 
250 
225 
20ü 

1 
1 
1 
I 
2 
i 
1 

• 1 

1 
4 
9 
6 

13 
') 
• • > 

2 
32 
37 
36 

9 

14 
12 

5 
15 
72 
8 

23 
114 

1 
»> 

350 
30Ü 
250 
175 
150 
176 
150 
250 
225 
200 
175 
175 
150 
175 
175 
225 
200 
175 
150 
200 
175 
150 
150 
200 
175 
150 
200 
175 
150 
175 
150 

770 

İstanbul Liman İşletme' Müdürlüğü, 

2 İşletme müdürü (Uzmanlık 
yeridir) 1 750 

.& 3*38» - T*-) 



I). Görevin çeşidi 

- 5 1 -
Sayı Ücret ; D : 

6 İşletme müdürü yardımcısı 

Denet Servisi : 

ı> işletme dene.te.isi 
i » » 

Yazı İşleri Servisi : 

9 

n 

7 
9 

10 
11 

Kalem âmiri 
Memur 

Zatileri Servisi 

Şef 
Memur 

!» 
•>> 

Gelir Deneti Servisi : 

6 'Şef 
7 Kalem âmiri 
S Memur 
9 » 

10 > 
11 » 

Gelir Toplama Servisi 

fi Şef 
7 Kalem âmiri 
5 Başmemur 
9 Memur 

10 » 
11 >> 

Gereç Servisi : 

6 Şef 
10 Memur 

9 Satmalına memuru 

Yiyecek İsleri Servisi 

7 Şef 
10 Memur 
11 » 
10 Satmalına memuru 

1 400 

1 400 
2 350 
2 300 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

250 
200 

1 350 
2 250 
3 225 
1 200 

1 400 
3 359 
4 300 
1 250 
1 225 
3 200 

1 
1 
•) 

s 
9 
5 

400 
350 
300 
250 
225 
200 

400 
225 
250 

350 
225 
200 
225 

Muhasebe Servisi : 

5 Sorumlu sayman 
7 Başsayman 
8 Sayman 
9 Memur 

10 » 
7 Başveznedar 
9 Veznedar 

Yükleme - Boşaltma Servisi 

5 Şef 
8 Kalem âmiri 

10 Memur 
1 1 • » • 

7 Deniz baş puvantörü 
8 
9 
7 
8 
9 
9 

10 
11 
32 

» 

Kara 
» 

» 
» » 

Puvantör 
» 
» 

Ambarlama Servisi : 

5 Şef 
7 » yardımcısı 
7 Enspektör 
9 Memur 
8 Ambarlama baş memuru 
9 » » » 

10 » » s> 
10 y> memuru 
11 » "» 

Manifesto Servisi : 

6 Şef 
7 Kalem âmiri 
9 Memur 

10 •» 
11 » 

Su ve Kömür Servisi : 

« Şef 

(S. Sayısı: 77) ...,„.,.,^ 

1 
1 
2 
7 
5 
6 
5 
i 
1 
2 
6 
8 
61 
2 

1 
1 
1 
1 
s 
14 

8 
n 

475 
350 
300 
250 
225 
350 
250 

475 
300 
225 
200 
350 
300 
250 
350 
300 
250 
350 
225 
200 
175 

475 
350 
350 
250 
300 
250 
225 
225 
200 

400 
350 
250 
225 
200 

1 400 

http://dene.te.isi


0. 

9 
10 
11 
12 
10 

6 
9 

11 

4 
6 
5 
6 
7 
S 
9 

10 
11 
11 
fi 
7 
8 
8 

.10 
U 
S 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

r> 
8 
9 

i% 
5 
5 
6 
i 

Görevin çeşidi 

Memur 
» 

% 
» 

PnvantÖr 

balonlar ve Rıhtımlar Servisi 

Şef 
Memur 

Taşıtlar Servisi : 

Baş enspektör (Şef) 
Şef yardımcısı 
Enspektör 

:» 
Kalem âmiri 
Baş memur 
Memur 

» 
» 

Devricark memuru 
Kaptan 

» 
*>> 

. • > > 

» 
» 

tlrinei makinist 
Makine zabiti 

» » 
> » 
» » 
» » 
» » 

Kılavuzluk ve Röraorkörcülük 
Servisi -. 

Şef 
Kalem âmiri 
Memur 

> 
Baş kılavuz kaplan 
Kılavuz kaptan 

» » 
» » 

Sayı 

2 
1 
1 
1 
4 

l 
.1 
2 

1 
1 
1 
1 
1 
5 
3 
3 

1 
4 

15 
9 

16 
24 
33 

1 
15 
1.4 
0 

23 
21 
18 

i 
1 
1 
2 
3 
3 

12 
7 

( 

— Sİ — 
Ücret 

, 250 
225 
200 
175 
225 

400 
250 
200 

550 
400 
475 
400 
350 
300 
250 
225 
200 
200 
400 
350 
300 
250 
225 
200 
300 
400 
350 
300 
250 
225 
200 

475 
300 
250 
225 
475 
475 
400 
350 

S. Sayı 

D. Görevin çeşidi 

8 Kılavuz kaptan 
9 » » 

11 Kaptan 
11 Makine zabiti 

Sayı 

9 
1 
2 
1 

599 

Kıyı EmmiyeH işletme Müdürlüğü 

3 İşletme müdürü (Uzmanlık ye
lidir) 

Muhasebe servisi 

6 Sorumlu sayman 
10 Sayman 

8 Veznedar 

Zatişîeri servisi • 

7 Şef 
9 Memur 

10 V 
11 » 
12 >> 

Gereç servisi : 

0 Memur 

Gelir toplama servisi : 

6 Şef 
8 Memui' 
9 » 

11 » 

Fenerler servisi : 

5 Şef 
11 Memur 

Cankurtarma servisi • 

6 Şef 
11 Memur 
6 Bölge âmiri 
8 Tabip 

10 Sağlık memuru 
11 » » 
12 Kaptan 

sı- r 77) 

1 

1 
1 
1 

i 
1 
i 
1 
1 

1 

•t 

1 
1 
2 
2 

1 
! 

! 

O 

2 
1 
1 
2 

ücrel 

300 
250 
200 
300 

625 

400 
99f> 

300 

350 
250 
225 
200 
175 

250 

400 
300 
250 
200 

475 
200 

400 
200 
400 
300 
225 
200 
175 



1). Görevin, eesKii Savı ücret j JL* Görevin çeşidi Sayı 

12 Makina zabit; 175 \ 7 Kalem âmiri 

fiospektörlük servisi 

~t Enspektör 
4 Radyofar uzmanı 

475 
550 

34 

Gemi Kurtarma İşletme Müdürlüğü 

4 İşletme müdürü (uzmanlık yeri
dir) , 

G Sorumlu sayman 
8 Sayman 
9 > 
P Veznedar (mutemetlik de yapa

caktır). • 
0 Başmemur 
0 memur 

LO istasyon memuru (Malzeme 
ambar memurluğunu da yapa 
çaktır > 

\ Kaptan 
5 Kaptan 
7 Birinci zabit 
tf Güverte zabiti 
5 Başmakinisf 
R » 
S İkinci makinist 
8 Makine zabiti 
9 » » 

10 » » 
9 Telsiz telgraf memuru 

1 1 >•> » * 

40 

Haliç Fabrika ve HavuzUrı t§ldmc Alüâürlüğü 

2 İşletme müdürü (Yüksek mü
hendis) (Uzmanlık yeridir 1 I 750 

3 İşletme müdür yardımcısı 
(Yüksek mühendis) 1 625 

t Yüksek mühendis (Uzmanlık 
veridir) 

1 
1 
l 
1 

1 
I 
• ) 

I 
•) 
• ) 

4 
! 

o • 

»> 
4 
k> 

4 
2 
2 
4 

550 | 
100 
300 
350 , 

300 
250 
250 

225 
550 
475 
350 
300 
475 
400 
300 
300 
250 
225 
250 
200 

fi 
(î 
i 

9 

•t 

n 
fi 
r; 
s 
fi 

o 

5 

i 550 

( S- Sayısı 

(Temi Yapı İşletme Başmü
hendisliği : 

Başmühendis (Uzmanlık yeridir1 

Atelye yüksek mühendisi 
Deniz montaj yüksek mühen
disi 
Gemi yapı mühendisi veya az
mam 
(remi yapı mühendisi veya uz
manı 
Ağaç işleri yüksek mühendisi 
Ağae isleri mühendisi veya 
uzmanı 
Havuz kaptanı 
Kaptan 

Makjna tşletme Başmühendisliği : 

Makina işletme başmühendisi 
(Uzmanlık yeridir) 
Montaj yüksek mühendisi 
Atelye yüksele mühendisi 
Teknik kimyager (Yüksek mü
hendis) 
Boşaltma, ve kompresör maki
nisti 
Makina form en i 

Konetrüksiyon Bürosu Başmü

hendisliği : 
Başmühendis (Uzmanlık yeridir) 
Başkonsriktör (Yüksek mü
hendis) 
Gemi yapı yüksek mühendisi 

Rlektrik işletme Başmühendisliği 

Başmühendis (Uzmanlık yeridir» 
A i el ye yüksek mühendisi 
Montaj yüksek mühendisi 

Teknik Büro : 

Keşif ve akort yüksek mühendisi 
Başmemur 

77) 



Tl Görevin çeşidi 

Muamelât, Tahakkuk ve Yazı 
İsleri Servisi: 

fi 
8 
9 

10 
11. 

5 
G 
8 
9 

11 
8 

fi 
i 
fi 

0 
11 

Şef 
Kalem âmiri 
Baş memur 
Memur 

» 

Muhasebe Servisi; 

Sorumlu sayman 
Kalem âmiri 
Sayman 

> 
Memur 
Veznedar 

Gereç, Servisi : 

Şef 
» yardımcısı 

Teslimalma. memuru 
Sayman 
Memur 

12 

t 

9 
11 

Yiyecek İşlevi Servisi 

Sof 
Memur 

Sağlık Servisi : 

8 
s 
8 

n 
12 

s 
10 
13 

Diş tabibi 
Göz !» 
Sağlık memuru 

.» » 

Orta Sanat Okulu 

Müdür 
öğretmen 

- 6 4 -
Sayı Ücret D 

1 
o 

1 
2 
1 

1 
1 
3 
o 

i 

1 

400 
300 
250 
225 
200 

475 
400 
300 
250 
200 
300 

ı m-
I 300 
1 300 

300 
1 200 
1 175 

1 300 
S 225 

ÎS 150 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Gemialtı Atelyesi Başmühendisliği : 

Başmühendis (Uzmailık yeridir) 1 625 

(S . Sayısı ? 

5 Başmühendis yardımcısı (Yük
sek mühendis) 

fi Gemi yapı işletme şefi (Yük
sek mühendis) 

fi Makina ve elektrik işletme şefi 
(Yüksek mühendis) 

fi Fabrika ve atelye yüksek mü
hendisi 

fi Elektrik yüksek mühendisi 
8 Mühendis veya uzman 
0 Kaptan 

10 » 
S Başmemur 

- 0 Memur 
7 Tabp 

12 Sağlık memuru 

Tîasköy Atelyesi Başmühendisliği 

1 475 

1 400 

1 400 

1 400 
1 400 
1 300 
1 250 
1 225 
1 300 
3 250 
1. 350 
1 175 

1 
1 
o 
1 

2 

î 

1 

400 
350 
250 
250 
200 
175 

850 
250 
200 

<» 
6 

(i 

9 
S 
8 
9 
9 
8 

Başmühendis (Uzmanlık yeridir) 
Gemi yapı işletme şefi 
sek mühendis) 
Deniz montaj yüksek 
dişi 
Makina zabiti 
Geree âmiri 
Başmemur 
Memur 
Tahakkuk başpuantörü 
Tabip 

(Yük-

nıiihen-

1 

I 

J 
o 
u 
1 
1 
1 
1 
1 

625 

400 

400 
250 
300 
300 
250 
250 
300 

121 

tstinyc Fabrika ve Dokları İşletme 
Müdürlüğü 

İşletme müdürü (Yüksek mü
hendis) (Uzmanlık yeridir) I 025 

Gemi Yapı İşletme Başmühen
disliği : 

Başmühendis (Uzamnlık yeri
dir) 1 625 
Gemi yapı atelyesi yüksek mü» 
heidisi 1 400 
Ağaçişleri yüksek mühendisi 1 4*)0 
Havuzlama ve montaj yüksek 
mühendisi 1 400 

77) 



D. Görevin çeşidi Sayı 
— 55 — 

Ücret ! 1). Görevin çeşidi Sayı 

8 
7 
8 

10 
11 
10 

o 
7 
8 

10 

6 
8 

10 

Makine ve Elektrik İşletme 
Başmühendisliği . 

Başmühendis (Uzmanlık yeri
ndir) 
Atelye yüksek mühendisi 
Montaj yüksek mühendİBİ 
Elektrik yüksek mühendisi 
Makina formeııi 

Konötrüksyoıı Bürosu Başmü
hendisliği ; 

Başmühendis (Uzmanlık yeri
dir) 
Yüksek mühendis 

Keşif Broşu ; 

Mühendis 

Havuzlama ve Kızakiama îşieri : 

Dok kaptanı 
Dok başmakinisti 
» pilotu ve römorkör kaptanı 
» makinisti 
» vardiya makinisti 

Makine zabiti 

işletmeler bürosu : 

Kalem amiri 

Muamelât, Tahakkuk ve yazı 
İşleri Servisi ; 

Şef 
Kalem âmiri 

> » 
Memur 

Muhasebe Servisi 

Sorumlu sayman 
Sayman 
Memur 
Veznedar 

Gereç servisi ı 

Şef 

' i) Sayman 
I 11 y> yardımcısj 

Sağlık Servisi : 

625 i 
400 İ 
400 | 
400 7 Tabip 
400 11 Sağlık memuru 

625 i 
400 İ 

1 400 

i 3 Şilepçilik işletme müdürü (Uz
manlık yeridir) 

300 
350 
300 

200 
225 

1 800 İ 

0 
10 
11 

Merkez İşletme toplamı 2543 

tmıir İşletme Müdürlüğü 

İşletme müdürü (Uzmanlık 
yeridir) 

Yazı ve Zatişlerî Servisi : 

Kalem âmiri 
Memur 

Muhasebe Servisi 

1 
1 
1 
2 

1 
1 
2 
{ 

-t 

t 

\ 

400 
350 
300 
225 

400 
300 
225 
300 

ââo 

4 
7 
9 

10 
8 

7 
12 

< 
9 

10 
1 1 

S, Sayısı-

Sorumlu sayman 
Baş sayman 
Memur 

"a 
Veznedar 

Gereç servisi : 

Kalem âmiri 
Memur 

Gelir Deneti Ser 

Kalem âmiri 
Memur 

» 
%> 

11) 



D. 

5 
7 
7 

• 

8 

7 
8 
9 

10 
11 

9 
10 
10 
11 
12 
12 
13 
12 

5 
6 

7 
9 

10 

7 
11 
9 
8 
9 

10 
11 

6 

Görevin çeşidi 

Körfez Vapurları işletme Sen 

Şef 
Güverte enspektörü 
Makine » 

Geıni Adamları Kısmı ; 

Kaptan 

Makine zabiti 
* * 

» » 
Gemi kâtibi 

Yollama kısmı : 

Baş memur 
Memur 
Gişe memuru 

» » 
» » 

Mevki memuru 
» » 

Yük memuru 

Liman İşletme Servisi : 

Şef 
Enspektör 

Tahakkuk ve muamelât kısmı: 

Kalem âmiri 
Memur 

» 

Yükleme, boşaltma kısmı: 

Kalem âmirî 
Memur 
Çamaltı tuzla memuru 
Başpuvantör 

» 
Puvantör 

• » 

Ambarlama kısmı: 

Kalem âmiri 

Sayı 

fisi: 

1 
1 
1 

3 
5 
1 
o 

7, 
1 
1 

3 
1 
7 
3 

11 
o 

11 
2 

1 
1 

1 
4 
1 

1 
1 
1 
2 
4 
5 
İ! 

1 

-~M~ 
Ücret 

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 
250 
300 
250 
225 
200 

m 1 
CS. ;flİ91 

1 D. Görevin çeşidi 

9 Ambarlama başnıemuru 
ı 9 » memuru 

10 » » 
11 > * 
"11 Salon memuru 

Taşıtlar ve işçiler kısmı : 

: 8 Kalem âmiri 
| 9 Başmemur 

11 Memur 
12 » 

9 Kaptan 
10 > 
9 Makine zabiti 

10 Makine » 

Kılavuzluk, kısmı: 

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) 

9 Tabip 

Yazı işleri servisi: 

10 Memur 

Muhasebe servisi: 

B Sorumlu sayman 
10 Memur 
11 Veznedar 
12 Mutemet 

I . Î W ) . \ . ^ J 

Sayı 

2 
i 
5 
2 

I 
i 
>> 

1 
8 
2 
9 
4 

\> 

1 
i 

2 
1 
! 

1 

.164 

1 
1 

1 

1 
i 
1 

ı 

Üerel 

2üü 
250 
225 
200 
2ÜÜ 

aoo 
250 
200 
175 
250 
225 
250 
225 

•M 

250 
200 
250 
225 
25ü 

250 

550 
25ü 

22^ 

40ü 
225 
200 
175 



D. Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Gereç servisi: 

10 Memur 

îşletme servisi: 

7 Şef 
8 Kalem âmiri 
9 Memur 

11 » 
12 » 
10 Başpuvantör 
11 Puvantör 
12 » 
13 » 
7 Güverte enspektörü 
7 Makina » 

Van İşletme Müdürlüğü 

3 îşletme müdürü (uzmanlık ye
ridir) 

Muhasebe servisi: 

6 Sorumlu sayman 
9 Sayman 

10 Memur 
11 Veznedar 

1 
1 
4 
2 
5 
4 
2 
2 
3 
1 
1 

34 

225 

350 
300 
250 
200 
175 
225 
200 
175 
150 
350 
350 

625 

l 400 
1 250 
1 225 
1 200 

D. Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Gereç servisi: 

7 Şef 

Yiyecek işleri servisi: 

8 Kalem âmiri 

Sağlık servisi: 

6 Tabip 

İşletme servisi: 

6 Baş enspektör 
8 Kalem âmiri 

12 Memur 
8 Kaptan 

10 Kaptan 
8 Makina zabiti 
9 » » 

10 » » 
10 Gemi kâtibi 
11 Gemi kâtibi 
12 » > 
11 Telsiz telgraf memuru 

1 350 

300 

35 

Taşraı İşletmeleri yekûnu 223 

400 

1 
1 
1 
6 
2 
6 
1 
1 
2 
2 
3 
1 

400 
300 
175 
300 
225 
300 
250 
225 
225 
200 
175 
200 

Genel toplam 2988 
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D - CETVELİ 

Görevin çeşidi Sayı Ücret Görevin çeşidi Sayı Ücret 

GENEL MÜDÜRLÜK MERKEZ KURULUSU 

Müşavirlik 

Ressam ve graf iker 
Fiş memura 
Daktilo 

Hukuk Müşavirliği 

Takip memuru 

Daktilo 

Genel Kâtiplik 

Yazı İşleri Servisi : 

Daktilo (Yabancı dil bilen) 
Tercümeci 
Piş memuru 
Daktilo 

Kayıt İşleri Servisi : 

Yollama memuru 
Dağıtma s> 

Yayın İşleri Servisi : 

Fiş memuru 
Daktilo 

Yönetim Amirliği : 

Yönetim memuru 
Başodacı 

:•> yardımcısı 
Odacı 
» 

Ankara Bürosu odacısı 
Bekçi 
Kapıcı 

1 200 
1 200 
1 130 

$ 

1 
1 
İ 
1 

175 
150 
175 
130 

1 400 
1 300 
1 300 
2 150 

1 150 
2 150 

1 
1 
1 

39 
32 
1 

10 
8 

200 
150 

200 
150 
130 
120 
100 
120 
120 
120 

Aaansörcü 
Kaloriferci 
Temizleyci 
Bahçıvan 

Blektrik ve Telefon İşleri Servisi 

Başteknisyen 
Elektrikçi 
Telefon santrale» 

2 
3 
8 
1 
1 

1 
1 
2 
d 

120 
120 
100 
130 
100 

25ü 
200 
150 
130 

Teftiş Kurulu 

Daktilo 

125 

1 

1 

Genel Muhasehe Müdürlüğü 

Mali Muhasebe ve işletme Muha
sebesi Servisleri: 

Fiş memuru 
Daktilo 

» 
Dağıtma memuru 

Sorumlu Saymanlık Servisi: 

Fiş memuru 
Tahsildar 
Daktilo 

Zat ve Sicü işleri Müdürlüğü 

Kadro ve Tayin İşleri Servisi. 

175 

1 
1 
1 
2 

1 
1 
1 

200 
175 
125 
100 

250 
175 
150 

Tahkik memura 
Fiş memuru 

Tahakkuk İşleri Servisi 

Tahkik memuru 

1 
1 

1 

300 
200 

300 
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Görevin çeşidi 

Fiş memuru 

Kâğıt Kayıt İşleri Servisi 

Daktilo 

59 -
Sayı ücret 

175 

2 176 
1 150 

Görevin çeşidi 

TeslinuU'ma Kurula 

Uzman gümrükçü 
Daktilo 
Uzman i§çi 

Sayı ücret 

1 475 
1 150 
1 250 

3 

Tarife ve et ud Müdürlüğü 

HoLlerit servim : 

Başmekanogr&f 
Mekanograf 

Gereç Müdürlüğü 

Yazı İşleri Servisi 
Daktilo 

Ismarlama Servisi : 

Tercümeci 

Merkez Mağazası : 

Ambar başınemnru 
Piş memuru 
Reyyon memuru 
Şoför 
Hademt» 

Matbaa : 

Başnıatbnam 

1 
1 
4 
2 
4 

12 

ı 
ı 

t-

1 

5 
1 
1 
2 

î 

17 

270 
200 
175 
150 
130 İ U V 

150 
180 

350 

300 
200 
200 
175 
100 
100 

300 

! Yapı Müdürlvjğv 

| Daktilo 
| * 
I Gereççi 
j Fennî tesisatçı 

» a> 
Ressam vegrafiker 

» ı> 
Sürveyyan 
Jaloneu 

Yapı Atelyesi : 

Atelye teknisyeni 
Ustabaşı 
Fotoğrafçı ve plân tekstreisi 
Projetor 
Fiş memuru 
Ambar memuru 
Kapıcı 
Bekçi 

Seferberlik Müdürlüğü 

Daktilo 

Sağlık Müdürlüğü 

Daktilo 

1 
1 
1 
3 
3 
3 
1 
2 
3 
o 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 

29 

î 

1 

1 

150 
130 
175 
300 
250 
225 
250 
225 
150 
130 

300 
225 
175 
175 
225 
150 
130 
130 

130 

130 

Ahm, Hatim Komisyonu 

Daktilo \ 150 Bostanı* 

Fiş memuru 
Ambar memuru 

î 200 
1 175 
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80 
Görevin çeşidi 

Dağıtma memuru 
Daktilo 

» 
Karantinam 
Laborant 
Eczacı kalfası 

Pansımancı 

Hastabakıcı 

Çamaşır depocusu 
Terzi 
Berber 
Hamamcı 
Aşçı 

» yamağı 
Bulaşıkçı 
Odacı 

» 
Hademe 

Bekçi 
Kapıcı 

Genel toplam 

Sayı Ücret 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
6 
4 
1 
1 
1 

43 

255 

İŞLETMELER 

Deniz Hattan işletme Müdürlüğü 

Denet servisi: 

Daktilo 

Yazı işleri servisi: 

Tercûmeci daktilo 
bilen) 
Daktilo 
Dağıtma memuru 

(Yabancı dil 

130 
175 
150 
150 
200 
200 
175 
150 
150 
130 
130 
115 
130 
130 
150 
115 
200 
150 
115 
100 
115 
100 
100 
90 
75 
130 
100 

1 İ50 

300 
150 
150 

Görevin çeşidi 

Zatişleri servisi: 

Daktilo 

Gelir deneti servisi: 

Daktilo 

Yabancı seferler servisi hareket 
kısmı: 

Fiş memuru 

Kambiyo, takip ve muamelât kısmı 

Fiş memuru 

İnceleme kısmı: 

İnceleyici 
» 

Tercüme, muhabere ve evrak kısmi: 

Baştercümeci 
Tercûmeci daktilo (Yabancı dil 
bilen) 
Tercûmeci daktilo (Yabancı dil 
bilen) 
Daktilo 

Yollama servisi: 

Daktilo 
» 

Yük ve İskeleler Servisi : 

Daktilo 
Gereç servisi : 

Daktilo 
Bekçi 

Ortaköy Kömür Deposu : 

Bekçi 

Muhasebe. Servisi 

Fiş memuru 

( S. Sayısı : 77 ) 

Sayı Ücret 

1 150 

1 160 

t! 200 

1 175 

1 
2 
2 

1 

1 

1 
1 

1 
1 

185 
175 
150 

500 

300 

250 
160 

100 
ıso 

2 150 

1 
2 

2 
1 

150 
120 

120 
100 

1 175 



- 61 — 
Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Daktilo 

Bnspektörlûk Servisi 

Daktilo 

İstanbul Acentalığı : 

Tercümeci 
Daktilo 
Dağıtma memuru 

İzmir Acentahğı : 

Daktilo 
Odacı 
Bekçi 

Çamaşır Atelyesi : 

Şoför 
Çamaşır kurutucusu 
Ambarcı 

Tophane Atelyesi ; 

Atelye teknisyeni 
Ustabaşı 
Ambarcı 

Telsiz İstasyonu : 

Dağıtma memuru 

Gemi adamları : 

Güverte lostromosu 
» » 

• . • • » • » 

Dümenci 

Usta gemici 

» 

Gemici 

» 

175 
150 

4 150 

2 275 
2 150 
1 150 

1 150 
1 100 
1 100 

1 175 
1 130 
1 130 

1 270 
1 200 
1 150 

133 

15 200 
25 175 
17 150 
50 138 
40 123 
50 108 
44 
50 
50 

Görevin çeşidi 8ayı Ücret 

103 
138 
113 

73 108 
55 123 
20 108 
125 103 
85 98 

126 90 

Marangoz 

Mavnacı 
Makine lostromosu 

Yağcı 

Ateşçi 

Kömürcü 
> 

Silici 
Elektrikçi 

Kazancı 
Pombacı 
Kamara memuru 

Başkamarot 

Kamarot 

Kumanyacı 
Başaşçı 

Aşçı 

» yamağı 

Ekmekçi 

10 
10 
15 
1 
15 
25 
27 
80 
40 
181 
52 
80 
170 
35 
135 
85 
5 
14 
15 
18 
9 
6 
18 
10 
5 
18 
21 
69 
311 
311 
57 
1 
19 
65 
64 
5 
41 
22 
50 

158 
138 
123 
138 
200 
175 
150 
138 
113 
108 
123 
108 
103 
103 
98 
98 
300 
250 
225 
200 
183 
183 
210 
183 
158 
133 
123 
95 
85 
80 
158 
210 
158 
133 
105 
95 
80 
55 
95 

2990 

Devlet Başkanına- ait tahtlar 

Savarona yatı: 

Güverte lostromosu 
Marangoz 

200 
183 
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Görevin çeşidi 

Dümenci 
Gemici 
Motorcu 
Buz makinisti 
Tornacı ustası 
Borucu ustası 
Makine lostromosu 
Kazan lostromosu 
Yağcı 
Ateşçi 
Süici 
Baselektrikçi 
Elektrikçi 

* 
Metrdotel 
Kamara memuru 
Başkamarot 
Kumanyacı 
Kamarot 

» 
» 

Başaşçı 
Aşçı 
Ekmekçi 
Çamaşırcı 
Ütücü 

Ertuğrul yatı: 

Güverte lostromosu 
Motorcu 
Dümenci 
Gemici 
Elektrikçi 
Makine lostromosu 
Yağcı 
Ateşçi 
Kömürcü 
Kamara memuru 
Kumanyacı 
Kamarot 

» 
» 

Aşçı 
Aşçı yamağı 

Acar motoru. 
Usta gemici 

Sayı 

4 
16 
o 
1 
1 
1 
1 
2 
6 

10 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
6 
4 
1 

.1 
1 
2 
1 

1 
1 
2 
5 
1 
1 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

-
1 

( 

Ücret 

138 
123 
175 
240 
175 
175 
200 
200 
138 
123 
100 
300 
250 
200 
280 
210 
150 
150 
125 
118 
105 
183 
125 
118 
105 
105 

175 
150 
138 
123 
225 
175 
138 
123 
103 
183 
158 
125 ! 
118 1 
105 
158 

85 j 

138 I 

S. Say] 

j Görevin çeşidi 

1 Gemici 
Yağcı 
Kamarot 

Sakarya motoru: 

Gemici 
Kamarot 

1 Şehir Hattan tfhtme 

Yazı işleri Servisi : 

Daktilo 

Zat İşleri Servisi ; 

Daktilo 

Gelir Deneti Servisi : 

Fiş memuru 
Damgacı 

Yollama Servis! : 

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 

sı : 77 ) 

Sayı 

2 
1 
1 

3 
1 

111 X X I 

' - * - - * - ' • • * — 

Müdürlüğü 

1 

-

1 

1 
1 

1 

1 
3 
1 
1 
J 
î 
1 
1 
1 
4 
2 

2 
1 
1 
3 

ücret 

123 
138 
150 

123 
150 

150 

150 

130 
90 

150 

150 
130 
130 
250 
130 
150 
150 
200 
115 
100 
90 

150 
130 
130 
150 



Görevin çeşidi 
— 63 — 

Sayı Ücret 

Enspektörlük Servisi t 

Tahkik memura 
Daktilo 

Köprü Atelyesi : 

Atelye teknisyeni 
Elektrikçi 
Fiş memura 

Gemi adamları : 

Güverte lostromoca 
» » 

.» » 
Gemici 
Usta gemici 
Miço 
Mavnacı 
Makine lostromosu 

Yağcı 

Ateşçi 
Kömürcü 
işaretçi 
Çımacı 

Kamarot âmiri 
Kamarot ve torba hamalı 
Kamarot 

Temizleyci 

21 
27 
26 
54 
98 

100 
1 

22 
16 
1 

20 
4 

153 
2 

17 

55 
11 
19 
1 
1 

57 
51 
64 
10 

300 
150 

1 300 
1 220 
1 150 

158 
138 
123 
108 
118 

98 
110 
158 
138 
158 

13 138 
44 123 

113 
108 
118 
108 
103 

113 108 
4 100 

95 
85 
80 

200 
155 

95 
85 
80 
95 

10 85 

1049 

istanbul Ltnum İşletme Müdürlüğü 

Yazı işleri servisi: 

Daktilo 130 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Zat İşleri Servisi • 

Daktilo 

Gelir Toplama Servisi-

Daktilo 

Gereç Çervişi: 

Mağaza memuru 
» » 

Bekçi 
Hamal 

Yiyecek İşleri Servisi; 

Yönetim memura 
Mağaza memuru 
Baş aşçı 
Aşçı 

» yamağı 
Garson 

Muhasebe Servisi: 

Daktilo 
Dağıtma memuru 
Tahsildar 

Yükleme - Boşaltma Servisi: 

îşçi yönetim memuru 
Takip memuru 
Yollama memuru 
Depo memuru 
Daktilo 
Markatör 
Kaloriferci 
Tamirci 
Bekçi 
Kapıcı 
Hademe 

Ambarlama Servisi: 

Takip memuru 
Rıhtım memuru 
Ambar memuru 

î 130 

1 130 

1 
2 
1 
4 
2 

1 
1 
1 
1 
2 
4 

1 
2 
4 

1 
3 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
2 
6 

2 
1 
1 

175 
150 
130 
115 
100 

200 
150 
175 
125 
110 
110 

150 
150 
175 

150 
130 
115 
115 
130 
115 
115 
100 
115 
115 
115 

175 
ısa 150 
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6* 
Görevin çeşidi 

Daktilo 
Baş vinççi 
Vinççi 
» 
» 
» 
» 

Elektrikçi 
İtfaiye eri 
itfaiye yardımcısı 
İtfaiyeci 

» eri 
As&nsörcü 

» 
Tamirci 
Başbekçi 
Başbekçi yardımcısı 
B & ç i 
* 

Sayı 

1 
2 
17 
5 
1 
7 
1 
1 
1 
1 
7 
19 
2 
8 
2 
1 
1 
15 
64 

Ücret 

130 
208 
158 
143 
138 
133 
118 
240 
183 
153 
158 
120 
120 
115 
200 
150 
135 
120 
115 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Sû - kömür servisi: 

Yollama memuru 
Su memuru 

Salonlar ve rıhtımlar servisi: 

î§çi yönetim memuru 
» » » 

Kapıcı 
Bekçi 
Hademe 
Hademe 
Kaloriferci 

Taşıtlar servisi: 

Fiş memuru 
Takip memuru 

Yollama memuru 
Depo başmemurtt 
Depo memuru 
Muşamba başmemuru 
Muşamba memuru 

» dikicisi 
Ambar memuru 
Daktilo 

150 
130 

1 
1 
1 
9 
5 
5 
2 

1 
I 
2 
2 
18 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

150 
130 
100 
115 
100 
90 
115 

200 
230 
150 
130 
150 
160 
130 
200 
150 
150 
150 
180 

Demirbaş muhafızı 
Tarak teknisyeni 
Armador 
Dalgıç 

» 
Dalgıç mürettebatı 
Vinççi 
Elektrikçi 
Başbekçi 

» yardımcısı 
Bekçi 
Odacı 
Bakım başlostromosu 

Güverte lostromosu 

Dümenci 
Gemici 
Marangoz 
Sandalcı 
Mavnacı 

Makine lostromosu 
» » 

Yağcı 

Ateşçi 
Kömürcü 
Kumanyacı 
Aşçı 
Kamarot 

Klavuzluk ve Römorköroülûk Servisi 

Yollama memuru 
Gözcü 
Palamarcı 
Pundacı 
Sandalcı 
Gemici 
Hademe 

1 
2 
3 
3 
2 
2 
2 
8 
1 
6 
65 
1 
1 
9 
10 
22 
20 
121 
4 
14 
286 
273 
6 
2 
1 
85 
61 
10 
1 
1 
1 

1 
2 
2 
3 
6 
11 
2 

130 
250 
183 
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 
95 

150 
138 
150 
150 
138 
138 
110 

1316 

K%y% Emniy$ti İ$Utn%$ Müdkrlüğü 

Muhasebe servisi 

Pİş memuru 150 

(S. Sayısı : 77 ) 



Görevin çeşidi 

Daktilo 

Eatialeri 

Daktilo 

Servisi : 

Gereç Servisi : 

Ambarcı 

Fenerler Servisi •. 

Fenerler yönetim ı 
» 
•» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 

> 
» 
» 
» 
» 
s» 
» 
» 
» 

Fener garâiyanı 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
3> 

> 

* 
> 
» 
» 
> 
» 
> 
» 
»^ 
» 
» 
> 

nen 
> 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
> 
» 

— 65 — 
Sayı Ücret 

Can Kurtarma Servisi : 

Can sandalları yönetim Me. 
» ;» » » yardımcısı 
» sandalı reisi 
» » » birinci yardımcısı 
» > » ikinci » 
» sandalcısı 

Roketçiler reisi 
t» > yardımcıs ı 

Roketçi 
Sis topçusu 

» » 
Şoför 

26 
19 
8 

130 

150 

1 158 

1 
1 
2 
2 
1 
5 
1 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
1 

210 
170 
165 
160 
150 
145 
140 
130 
125 
110 
165 
155 
140 
135 

10 130 
9 125 
9 120 
9 110 

16 105 
18 100 

90 
85 
80 

210 
185 
160 
150 
140 

2 
2 
7 
6 
4 
65 135 
11 150 
10 140 
72 130 
1 145 
2 130 
2 170 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Telefon teknisyeni 
Telefoncu 
Elektrik motorcusu 
Yağcı 

Marangoz 
Nalband 
Sis düdükleri baş montÖrü 
İstasyonca 

> 
Lostromo 
Gemici 
Odacı 

Enspektörlük Servisi : 

Atelye teknisyeni 
Radyofarcı 
Radyof ar yardımcısı 

» ustası 
» yağcısı 

Fenerler makine teknisyeni 

391 

Gemi Kurtarma İşletme Müdürlüğü 

Demircivekaynakçı 
Başdalgıç 

Makina 

150 
130 

2 160 
130 
125 
130 
120 
250 
200 
175 
165 
130 

8 150 
120 
100 

250 
200 
175 
140 
115 
175 
150 
125 

Tercümeci daktilo (Yabancı dil 
bilen 
Gereçç. 
Elektrikçi 
Güverte başlostromosu 

» lostromosu 
Usta gemici ve dümenci 
Gemici 
Marangoz 

» 
» 

Makina başlostromosu 
» » 

Yağcı 
Ateşçi 

1 
1 
1 
1 
5 

22 
6 
2 
1 
1 
1 
4 
8 

22 

210 
175 
300 
300 
250 
175 
150 
300 
225 
200 
300 
250 
200 
175 

350 
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GSrovin çöjidl 
-m 

Sayı Ücret 

Dalgıç 

Komânyacı 
IJaşaşçı 
Aşçı 
Kamarot 

r-f 

4 
1 
6 
1 
4 
5 
1 

300 
225 
200 
175 
175 
133 
125 
I0Ö 

ıöo 

'Haliç Fabrika ve Havuzlan İşletme Miıdürlilğü 

3 îş rtemuru 1 175 
Daktilo 1 150 

Gemi Yapı İşletme Başmühendisliği : 

Deniz montaj teknisyeni 1 300 
Ağaç işleri teknisyeni ' 1 300 
Atelye teknisyeni 1 300 
Havuz işletme teknisyeni 1 300 
Şoför 2 283 

Makina İşletme Başmühendisliği : 

Makina atelye teknisyeni 1 300 
Makina montaj teknisyeni 1 300 

Kontrüksiyon bürosu Başmühendisliği: 

Bessanı ve graf iker 2 300 
» » 1 250 

Elektrik İşletme Başmühendisliği : 

Atelye teknisyeni 1 300 

Teknik büro : 

İCeşif ve akord teknisyeni 2 350 
Maliyet ve zaman hesabı teknisyeni 2 350 
İstatistik teknisyeni 1 350 
Makina teknisyeni 1 300 

Muamelât, Tahakkuk ve Yazı İşleri 
Servisi : 

Fiş memuru 2 200 
» » 5 175 

Yönetim memuru 1 210 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Daktilo 
f Dağıtma memuru 

Başitfaiyeci 
Hademe 
Bekçi 
Kapıcı 

Muhasebe Servisi : 

Tahsildar 
Daktilo 

Gereç Servisi .-

Ambar memuru 
Fiş memuru 

» » 
Daktilo 
Hademe 

Yiyecek İşleri Servisi . 

^Daktilo 
Mağazacı 
tHademe 

bağlık Servisi • 

Fiş memuru 
Pansumancı 
Hademe 

Orta Sanat Okulu : 

Yönetim memuru 
^Fiş memuru 

Daktlo 
Başhademe 
Hademe 

Camialtı Atelyesi Başmühendisliği 

^Ağaç işleri teknisyeni 
» » » 

: Tahkik memuru 
->Ambar başmemuru 

» memuru 

**Fiş memuru 
> » 

2 
1 
1 
4 
1 
3 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

2 
1 
1 
1 
1 
4 

1 
1 
1 

r-t 

1 
1 
1 

150 
150 
158 
120 
120 
150 

175 
150 

150 
175 
150 
130 
100 

150 
150 
100 

150 
130 
100 

175 
175 
150 
150 
115 
75 

,300 
250 
300 
210 
200 
130 
175 

4 130 
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Görevin çeşidi 
— er— 

Sayı Ücret 

Daktilo 
Başbekçi 

Hasköy Atelyesi Başmühendisliği 

Ağaç işleri teknisyeni 
Gemi yapı işleri teknisyeni 
Makina teknisyeni 
Ambar memuru 
Fiş memuru 

Daktilo 
Başbekçi 
B«kçi 
Hademe 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

88 

150 
175 

300 
300 
300 
200 
175 
130 
150 
175 
120 
120 

tstinye Fabrika ve Dokları İsletme Müdürlüğü 

Gemi Yapı İşletme Başmühendisliği : 

Gemi yapı montaj teknisyeni 1 
Atelye teknisyeni 1 

Makina ve^Elektrik İşletme Başmü
hendisliği : 

Makina montaj teknisyeni 1 
Elektrik atelye teknisyeni 1 

Konstrûksiyon Bürosu Başmühen
disliği : 

Başressam ve grafiger 1 
Ressam ve grafiger 1 
Arşivci 1 

Keşif Bürosu : 

Teknisyen 1 

Havuzlama ve Kızaklama İşleri : 

Gemici 2 
Dâlgı§ 1 
Ateşçi 1 

300 
300 

300 
300 

350 
250 
130 

300 

123 
175 
123 

İşl/ştmeBürosu : 

Fij memuru 1 1 7 5 

Görevin çeşidi 

Daktilo 

Sayı Ücret 

1 150 

Muamelât Tahakkuk ve Yazı İşleri 

Servisi : 
Fiş memuru 

Yönetim memuru 
Daktilo 
Şoför 
İtfaiyeci 
Bekçi 
Kapıcı 
Hademe 

Muhasebe Servisi : 

FİŞ »memuru 
Tahsildar 
Daktilo 

Gereç Servisi : 

Mağaza memuru 
R6yyon memuru 

5 
3 
1 
1 
2 
1 
3 
2 
3 

3 
1 
1 

1 
3 

175 
150 
175 
150 
2Ö0 
150 
m 
125 
100 

175 
150 
150 

175 
175 

44 

Merkez işletmeleri toplamı 6089 

hrmr Uhtme MüdürmU 

Yazı ve Zat İşleri Servisi : 

Fiş .memuru 
Daktilo 

Muhasebe Servisi 

Tahsildar 
Daktilo 

Gerşç Servi» : 

Mağazaca 

Ambarcı 
Mubayaası 
Kantarcı 
İstif çi 

150 
130 

150 
130 

175 
150 
175 
175 
100 
100 
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Görevin çeşidi 

Başodacı 
Kapıcı 
Bekçi 
Odoeı 

Gelir Deneti Servisi : 

Fiş memura 

Matbaacı 

Körfez Vapurları işletme Servisi 

Gemi adamları kısmı : 

Güverte lostromosu 
Makina lostromosu 
Yağcı 
Ateşçi 

^ 
Kömürcü 
Gemici 

Kamarot 

Yollama Kısmı : 

Çımacı 
İskele bekçisi 

Liman İşletme Servisi Ambarlama 
kısmı : 

itfaiyeci 
» 

Taşıtlar ve işçiler Kısmı : 

Motor kaptanı 

> » 
Liman taşıtları lostromosu 

Dalgıç 
> 

Ateşçi 
> 

Yağıcı 

Sayı Ücret 

1 
1 
1 
4 
4 
1 
1 
4 

12 95 

95 
90 

1 183 
2 118 

3 183 
158 
143 
138 
278 
208 
208 
158 
123 

3 113 
4 123 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

1 
1 
1 
8 

1 
2 
1 

8 
5 
6 
4 
5 
5 
1 

10 
18 

105 
100 
100 
90 

175 
150 
150 

138 
138 
123 
123 
113 
108 
123 
118 
108 

Dümenci 
Gemici 

> 
» 

Baş bekçi 
Bekçi 

Atelye : 

Motorcu 
Marangoz ustabaşı» 
Gemi yapı » 
Tornacı » 
Tesviyeci > 
Dökmeci » 
Fiş memuru 
Daktilo 
Pansımancı 
Odacı 
Bekçi 
Lostromo 

Sağlık Servisi : 

4 
24 
4 
1 
2 

18 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

138 
123 
118 
108 
130 
110 

300 
278 
278 
278 
278 
278 
175 
130 
130 
90 

110 
138 

Pansımancı 1 130 

205 

Trabzon îşlettM Müdürlüğü 

Yazıişleri Servisi : 

Daktilo 

Muhasebe Servisi : 

Fiş memuru 

Gereç Servisi : 

Fiş ve ambar memura 
itfaiyeci 
Bekçi 

Odacı 

işletme Servisi : 

Postacı 
» yardımcısı 

1 115 

1 130 

1 
1 
4 
1 
2 

1 
1 

130 
138 
100 
90 
75 

115 
100 
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Görevin çeşidi 
— 69 

Sayı Ücret 

Şoför 
Motor kaptanı 
Başvinççi 
Vinççi 
Atelye ustabaşısı 

> kalafatçısı 
Salon hamal basısı 
Mavnacı 

» 

Gemici 

Van îşletmt Müdürlüğü 

Yazıişleri Servisi : 

1 
8 
1 
2 
1 
1 
2 

11 
9 

26 
2 

19 

96 

135 
143 
200 
135 
143 
108 
100 
123 
118 
113 
118 
108 

Fiş memuru 
Daktilo 

Muhasebe Servisi : 

Fiş memuru 
Tahsildar 

Gereç Servisi : 

Fiş memuru 
Gereççi 
Ambarcı 
Hamal 
Odacı 

> 
Temizleyici 
Bekçi 

> 
Körzot bekçisi 
Bahçıvan 
Şoför 

> 
> 
» yardımcısı 

Otel yönetim memuru 

1 
1 

1 
1 

1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
5 
1 

175 
115 

150 
130 

175 
150 
175 
90 
90 
80 
90 

115 
90 
90 
90 

200 
175 
130 

90 
150 

Görevin çeşidi 

Berber 
Büfeci 
Garson 

Çamaşırcı 
Çamaşırcı 
İtfaiyeci 

» eri 

Yiyecek İşleri Servisi 

Ambarcı 
Aşçı 
Aşçı yamağı 

» > 
Bulaşıkçı 
Garson 
Ekmekçi 

Sağlık Servisi : 

Hastabakıcı 

İşletme Servisi : 

Fiş memuru 
Daktilo 
Ambarcı 
Anterepocu 
Güverte lostromosu 

Dümenci 

Gemici 
Yağcı 

Kamarot 
Fener ve iskele bekçisi 

» » » 

» motorcusu 
Yolcu salonu bekçisi 

Sayı Ücret 

150 
100 
115 
100 
90 

100 
90 

150 
100 

175 
130 
100 
90 
90 
90 

100 

1 115 

1 
1 
1 
2 
5 
3 
8 
6 

32 
5 
4 
3 
8 
3 
4 
3 
1 
2 

175 
100 
115 
150 
138 
123 
108 
98 
98 

138 
123 
108 

95 
115 
100 
90 

200 
90 
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Görevin çeşidi 

Atelye : 

Atelye teknisyeni 
Takım mağazacısı 
Elektrik santralcisi 

» motorcu 
Fenn tesisatçı 

n 
Sayı Ücret 

400 
150 
200 
200 
150 

Görevin çeşiclî 

Yağcı 

Sayı Ücret 

1 130 

147 

Taşraı işletmeleri toplam 448 
r=aa) 

(D) cetveli genel toplamı 6792 

E CETVELİ 

B. M. ödeneğin çeşidi 

1 Ücretler 
3 Geçici memur ve hizmetliler ücreti 
5 Yabancı uzmanlar ve tercümanları 

ücreti 

F CETVELİ 

A — GÖREVİ GEREĞİNCE PARASIZ YOLCULUK YAPMAK HAKKINI TAŞIYANLAR 

Bütün hatlarda 

1. — Milletvekilleri bütün hatlarda birinci 
mevkilerde (lüks dâhil) kimlik cüzdanlarını gös
termek suretiyle parasız yolculuk yaparlar. 

2. —Devlet Denizyolları ve Limanları 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^ 
çekleri 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 
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- 71 — 
hizmetlilere güvertede seyahat etmek üzere gi
diş - dönüş parasız permi verilir. 

4. — Devlet Denizyolları ve Limanları İşlet
me Genel Müdürlüğü kadrosu içindeki aylıklı 
memur ve hizmetlilerle aile bildirimlerinde yazılı 
aileleri ef radma ve beraberlerinde yolculuk etmek 
zorunda olan hizmetçilerine senede bir defa ol
mak üzere hattma 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, idare Fabrikaları Sanat Okulu öğrenci
lerine senede bir defaya mahsus olmak üzere hat
tma 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 eşyaları için dahi parasız 
taşıma izni verilir ve ölenlerin cenazeleri para
sız taşmır. 

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 bunların 1000 kiloya kadar ev eşyaları için 
dahi parasız taşıma izni verilir. 

Bu suretle yolculuk edecek olanlardan 15 ya
şından küçük olan çocuklara aile efradından 
biri katılabileceği gibi aile efradmdan 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 hizmetlüere verilen 
haklardan faydalanırlar. 

9. — Yukarıdaki maddelerde yazılı aile efra
dından maksat memur ve hizmetlilerin bakımı ile 
ödevli oldukları kimselerdir. 

10. — içişleri 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. 

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 me
murları 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. — Ük 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, İnebolu, 

Zonguldak, izmir, Antalya, Mersin ve iskenderun 
iskelelerinden her seferde hem gidiş hem dönüşte 
dördü parasız dördü % 50 düşüklü; 

b) Yukarda yazılı iskeleler ile istanbul 
dışında başka bütün iskelelerde her seferde nem 
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gidişte ve hem dönüşte ikisi parasız ikisi %50 dü
şüldü; 

c) İstanbul'dan Kabotaj hatlarına kalkacak 
vapurlara her seferde üçü parasız üçü % 50 dü
şüldü. 

18. — Devlet Denizyolları ve Limanları iş
letme Genel Müdürlüğü görülecek gereğe göre 
bütün hatlarda tâyin edeceği mevkilerde yılda 
dört yüz kişiye kadar permi vermeğe yetkilidir. 

Şehir Hatlarında 

19. — İstanbul şehir hatlan 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 hatlan vapurlarının uğradığı kıyı 
ilçelerinin kaymakamları ile bucak müdürleri 
memuriyet bölgelerine giren iskeleler ile köprü 
arasmda birinci mevkide, 

c) Cumhuriyet savcısı ile yardımcıları: 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- f 
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 
hatları 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. •— Retmt 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 İş
letmesi kadrolarına giren memur ve hizmetliler 
kimlik cüzdanlarını göstermek suretiyle vapur
larda parasız yolculuk yaparlar. Bunlardan ge
mi mürettebatı ve odacı, bekçi ve benzeri hizmet
liler ikinci mevkide ve diğerleri birin ci mevki
de yolculuk yaparlar. 

25. — Devlet Denizyollan ve Limanlan İş
letme Genel Müdürlüğü kuruluşuna giren işçi
ler : İkametgâhları 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 Başkanlığ* 
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 » 

Umir Körfez Hatttnda 

27. — İzmir körfez vapurlarında isme yazılı 
parasız paso ile birinci mevkide yolculuk yapa
bileceklerin memuriyet adlan ile yolculuk bölge 
ve mevkileri aşağıda yazılıdır: 

a) Vali ve belediye başkanı ile yardımcıları, 
b) Emniyet müdürü, bölge liman başkam 

ile Cumhuriyet savcı ve yardımcılan. 
c) Belediye meclisi üyeleri, 

Ümit Körfez Hattında 

28. — İzmit Valisi ile Belediye Başkam ve 
Emniyet Müdürü İzmit körfez vapurlarında bi
rinci mevkide parasız yolculuk yaparlar. 

( S. Sayısı : 77 ) 
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29. — Karşılık esasına göre parasız yolculuk 
yapmak hakkını taşıyanlar aşağıda yazılıdır: 

a) Devlet Denizyolları ve Limanlan işletme 
Genel Müdürlüğü ile Devlet Demiryolları ve Li
manlan îşletmo Genel Müdürlüğü arasında kar
şılıklı olarak isme yazılı onar paso, 

b) İdare ile diğer deniz ve Taşıma ku
rumlan arasında karşılıklı olarak isme yanlı en 

eok ellişer paso, 
c) Devlet Denizyollan ve Limanlan tşletme 

Genel Müdürlüğü ile yabancı vapur kumpanya
lar! arasında her iki tarafın memurlan ile aile
leri için karşılıklı miktarda parasız veya düşük 
permi 

30. — Devlet Denizyolları ve Limanlan îşlet-
me Genel Müdürlüğü tarafından görülecek gere
ğe göre şehir hatlan vapurlarında tâyin edilecek 
mevkilerde en çok parasız kırk paso verilebilir. 

a CETVELI 
Karnın No. 

3633 

4R44 

5074 

Tarihî 

6 .1939 

il . 1 . 1948 

U 194" 

Devlet Denizyolları ve Devlet Limanları İşletme Genel Müdürlükle
rinin Teşkilât ve Vazifelerine dair. 
Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü ihtiyacı 
iein gelecek yıllara gerici yüklenmelere girişilmesi hakkında 
Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü ihtiyaç 
lan için gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesine dair olan 
4844 sayılı Kanını le Genel Müdürlüğün 1947 yılı Bütçe Kanununda 
d eğişiklik yapılm a s h akkınd a, 

( a Sayısı: 17) 
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B, : 6 - M. : 3 — Aydınlatma 
Asansörlerin motor giderleri dâhildir. 

; " M. : 5 — Öteberi giderleri 
Kutlama, ilân ve su giderleri dâhildir. 

B. : 0 — Kira karşılığı 
Hollerith makineleri kira karşılıkları ve, giderleri dâhildir 

B. 12-M. : 1 ~ İşletme 
Denk ve kara araçlarının işletilmesine ilişkin mûstehlek ve mûstehlek 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 hu tertipten ödenir, 

M, : 2 — Fabrika, Havuz, Dok ve Atelyelerin yapma, onarma ve satmalma giderleri ile başka her 
çeşit ücret ve giderleri 

Deniz ve kara araçları ve kısımlarının satınalma, yapına ve onarmasına gereken her çeşit mas-
tehlek ve mûstehlek olmayan maddeler karşılıkları , etüd, pro.je, 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. : 13 — Fenerler, radyolar 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 mûstehlek ve 
mûstehlek olmıyan her türlü maddeler ve gereçler ve demirbaş satınalma giderleri ve bu tesisle
rin bakım giderleriyle cankurtarma hizmetlileri arasındaki sanatkârlardan cankurtarma binaîan 
ve araçlarının onarım ve inşasında ve icabında yaptırılacak sair işlerde çalıştırılacak olanlara üc
retlerine zamimeten en ç.ok iki hneuk lira yevmiyeleri de mı tertipten verilir. 

B. : 14 — Yükleme ve boşaltma giderleri 
Ticari eşya yükleme, boşaltma, ambar, aktarma, taşıma ve hamallık ücretleriyle işçi yedirme

leri ve vücutça işe yaramıyaeağı sağlık muayenesiyle anlaşılan İşçilere verilecek tazminat ?* hiz
mete ilişkin başka her türlü giderler bu tertipten verili?. 

B. : 15 — Giyecekler 
3633 sayılı Kanunun 31 nei maddesine dayanılarak yapılan tüzük ile işçi sağlığını korama 

yeti tüzüğü gereğince verilecek elbiseler ve Kıy*. Emniyeti İşletmesinin cankurtarma sandalla
rında ve roket ekiplerinin tayf alıklarında çalışan cankurtarma mensuplarına demirbaş olarak veri
lecek muşamba, gocuk ve iş elbiseleri bu tertipten ödenir, 

B. : 17 - Bina, fabrika, atelye, tersane, dok, kızak, rıhtım,, iskele, fener ve başka tesislerin yap 
ma, onarma, ve kamulaştırma giderleri 

Bina, fabrika, atelye, tersane, dok, kızak, rıhtım, iskele, fener ve başka tesislerin yapma, onar-
ma ve kamulaştırma giderleri, İdareye ilişkin belirli tesislerin yapma, yaptırma ve onarma gider 

( S. Sayısı t 77 ) 
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İeriyle kamulaştırma karşılıkları, arsa satınalma. ctüd, proje, kesil ücretleriyle bu işlere ait usta 
ve işçi gündelikleri ve bunların nakil ücretleri, yemek giderleri, atelyenin makina, tezgâh, alât, 
edevat ve demirbaşlarının satmalma, onarma ve yenileme., tesis ve bakım giderleriyle bunların 
isthlâk ettikleri her türlü madde ve gereçleri karşılıklan dâhildir. 

B : 20 — Mahkeme giderleri 
Mahkeme, noter, hakem, dispeeei sözleşmeli serbest avukat iierol ve giderleri İra tertipten 

(»denir. 

B. : 22 — Staj ve tahsil giderleri 
M. : 1 — Yabancı memleketlerdeki öğrencilerin tahsil ve staj giderleri 

Yabancı memleketlerdeki öğrencilerle stajyerlerin her türlü tahsil, yol ve yönetim giderleri 
dâhildir. 

M. : 2 — Teknik Üniversite ve Tıp Fakültesinde okutturulacak öğrenci giderleri 
Tıp Fakültesi Yurt giderleri dâhildir. 

B. : 23 — Vazife sırasında ölen memur ve hizmetlilerin teçhûs ve tekfin giderleriyle bunlardan 
kazaya uğrayanların yiyecek, giyecek ve tedavileri için yapılacak yardım giderleri 

Can kurtaran bölgelerinde kazazedelerin yiyecek ve giyecek ve tedavileri için yapılacak her çeşit 
giderler bn tertipten verilir. 

B. : 25 — Hastane ve revir giderleri 
İdareye ilişkin hastane ve revirlerin ilâç, niâf ve edevat, demirbaş, yemek ve başka her ı,ür.lü 

Giderleriyle kadrodaki doktorlarla ifası mümkün olmıyan hallerde ödenecek serbest doktor üc
retleri bu tertipten verilir, ödevli bulunduğu zamanlarda hastane mensupları da yemeklerini 
hu tertipten yerler 

B. : 34 — Sanat Okulu ve kurs giderleri 
Kurs öğrencilerinin yiyecek, giyecek ve içecekleriyle bunların gerektirdiği taşıma giderleri 

kurs öğrencilerinin harçlıkları; kursa getirilecek memurların yolluk ve gündelikleri, öğrencilerin 
defter, kalem, silgi, ders gereçleri, spor ve beden terbiyesi hareket ve müsabakaları, hamam, traş, 
ilâç, tedavi, cenaze, çamaşır için sabun, çivit, soda, malûl öğrencilerin memleketlerine gönder
me, hava tebdili giderleri ve öğrencilerin memleketlerine gidip gelme yol giderleri, kitap ve ders 
notları için kâğıt, çoğaltma gereçleri, dersane, yatakhane, mutfak eşya ve gereçleri, kitap telif ve 
tabı ve yayım ve konferans ücretleri, temizlik, koruma, giderleri dâhildir. 

ı ı *mW • • 

( S. Bayisi : 11) JL, 





S. Sayısı: 133 e birinci ek 
Edirne Milletvekili Mahmut Nedim Gündüzalp ve yüz kırk arkada
şının, 1949 yılı Bütçe Kanunu tasarısına bağlı ( A ) işaretli cetve
lin sermaye, kredi ve tesisler kısmındaki 16 ncı bölümü ile (R) 

cetveli hakkında önergesi ve Bütçe Komisyonu raporu 

Yüksek Başkanlığa. 

Cumhuriyet Hükümetleri, tarihimizde ve va
tandaşlarımızın kalbinde müstesna bir mevki 
olan ve medeniyetimizin muhteşem âbidelerini 
sinesinde toplıyaıı kahraman Edirne'mizin bir 
Jıudut şehri haline gelmiş olması ve nüfusunun 
yedide altısını kaybetmiş bulunması neticesi 
düştüğü harabiyetten kurtararak kalkındır
mak emeliyîe birtakım idari tedbirlere bas vur
muştur. . 

Bilhassa geçen umumi harbin bizde de za
ruri kıldığı tedbirler yüzünden Edirne'nin kat
lanmak zaruretinde kaldığı fedakârlıklar da 
göz önünde tutularak bu tedbirlere ilâveten 
Umumi Bütçeden de yardımlar yapılması cihe
tine gidilmeye başlanmıştır. Nitekim 194ü -1947 
yılları bütçelerinde (Genel müfettişlikler böl
gelerinde yapılacak yollar ve imar işleri gider
leri) ve 1948 yılında Genel Müfettişliklerin kal
dırılması sebebiyle (Doğu bölgeleri ile sınır ille
rinde yaptırılacak yollar ve imar işleri her türlü 
giderleri) adı ile acılan tertiplere ödenekler 
konulmuş ve kabul edilmiştir. 

1949 yılı Bütçsiude ise bu tertibin yerme 
Maliye Bütçesinde (Doğu illeri kalkınması) adı 
île açılmış bulunan tertibe 10 milyon lira ödenek 

konmak suretiyle bu illerin kalkınması için 
Hükümetçe gösterilen alâkayı şükran ile kar
sılarız. Ancak yeni tertibin unvan ve ifadesi 
üzerinde gösterilmekte olan hassasiyete de iş
tirak etmekle beraber şimdiye kadar talihi bu 
i Herden ayrı telâkki edilmemiş olan Edirne 'nin 
bu yıl bir unvan değişikliği ve bir şekil yüzün
den feda edilmesini ve yardımdan mahrum bı
rakılmasını uygun göremiyoruz. 

İler iki şıkkı bir arada telif ve mütalâa 
eden bir tertip olmak ve tefrik gerekiyorsa ge
lecek yıl bütçesinde yapılmak üzere, aşağıdaki 
teklifimizin kabul Duyurulmasını rica ederiz. 

1. Maliye Bütçesinin kredi ve tesisler 
kısmının 16 neı bölümünün unvanından sonra 
parantez içinde olarak (Hudut ili Edirne dâhili 
kelimelerinin ilâvesi; 

2. *— (R) cetvelüıe 16 numara altında (Hu
dut ili Edirne'nin kalkınması için yapılacak 
yardımlar da bu tertipten verilir) formülünün 
ilâvesi. 

Edirne 
M. N. Gündü.iülp 

ve arkadaşları 
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Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M, 
Bütçe Komisyonu 

Kurar No. M 
26 . / / . 1949 

Vük*wk Ba^karılığa 

Maliye Bakanlığı Büteesinin sermaye, kredi 
ve tesisler kısmınım (Doğu Anadolu Kalkınma 
Giderleri) adlı !fo" neı 'bölümüne konulmuş bnkı
nan İÜ milyon. liralık ödeneğin bolüm adına (hu
dut; ili Edirne dahil) kaydının ve bolüme ait- (il s 
cetvelindeki t'ormüKine. de buna mütenazır 'bir 
kaydın eklenmesi maksadîyie Edirne Milletve
kili Mahmut Nedim Gündüzalp ve 149 arkadaşı 
tarafından verilmiş olan önerge Kamutayca dik
kat "nazarına ahnarak. Komisyonumuza veril
mekle önerge' sahiplerinden Mahmut; Nedim 
Gündüzalp ıİklime), Maliye Bakanı İsmail 
ftüştü Aksal ve Bayındırlık Bakanlığı adına Ba
kanlık Müsteşarı hazır oldukları halde incelenip 
görüşüldü. 

Komisyonumun çoğunluğu, yapılan görüşme-
ier sonucunda adı geçen ödeneğin Hükümetçe 
te^bit edilecek harcama şekil ve hududu içine 
Edirne'nin de ithalini man itibariyle uygun gör-
raüş ve ancak bu harcamanın Doğu Anadolu kal
kınması için belirtilecek âmme hizmetleri mahi
yet ve seviyesine mütenazır olması esasım da 
kabul etmiştir. 

Binaenaleyh Komisyonumuz, sözü geçen 16 
neı bölüm unvanının: 

(Doğu Anadolu ve Edirne İli kalkınma gi
derleri) şeklinde değiştirilmesi ve (R) cetveline 
ayrıca bir formülün ilâvesine lüzum olmadığı 
netice ve kararma varmıştır, 

Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkanvekili Sözcü 
Mardin Diyarbaku* Ankara 
E. Erten L H. Tigrel M. Eriş 

Amasya Ankara Ankara 
,1. K. YiğitoğUı €. Gölet Dr. .4. H. Belgit 

Bursa Çoruh Diyarbakır 
P. Bük f)r. V. Kamnctoğlu V. Dicleli 

İstanbul Diyarbakır İzmir 
«s*. Bekler Ş. TJluğ S. Dihmeu 

İzmir tCastanı^ru Mal«t; a 
tf. Odyuk M. Akaktı M, S. EH 

Malatya 
Ş'. Tugay 

Urla 
E. Tekeli 

1, Kamutayca dikkate alınarak Konim 
yuna havale edilmiş bulunan Önergenin esas 
itibariyle kahuliyle 16 neı bölüm unvanının 
<Doğu Anadolu ve Edirne İli kalkınma gider
leri» şeklinde değiştirilmesi hakkındaki karara 
iştirak ederiz. 

2. — Ancak bu bölüme konmuş ödenekten 
rJdinıo İli kalkınması için harcanacak para
mı ı «Doğu Anadolu kalkınması için belirtilecek 
âmme hizmetleri mahiyet ve seviyesine müte
nazır olması» yolundaki mütalâa ve mülâhaza
ların birinci fıkrada kabul edilen ve Korniş-
yonca da dikkate alman eeas prensine aykırı bu-
Umduğ'ü ve mâna ve. mefhumu itibariyle de vu
zuh ifade etmediği ve Bütçenin tatbik ve icra 
sında müessir olabilecek hukuki mahiyet ve 
kıymet taşımadığı görüşündeyiz. 

Ay dm Samsun Edirne 
(rl. E, Alpmatı M, A. Ybrüker M. <V. Gîmd/ûzalr> 

( B- Sayısı : 133 e birinci e k ) 



S. Sayısı: 133© ikinci ek 
Ankara Milletvekili Hıfzı Oğuz Bekata ve Elli beş arkadaşının, 1949 
yılı Bütçe Kanunu tasarısına bağlı (D) işaretli cetvelde değişiklik 

yapılması hakkında önergesi ve Bütçe Komisyonu raporu 

Büyük Millet Meclisi Kadrosundan dış he
kimliğinin kaldırıldığım gördük bir sene evvel 
büyük masraflar ihtiyariyle ihdas edilmiş olan 
hu klinig büyük bir ihtiyaca tekabül ediyordu, 
Memur, hizmetli ve Muhafız Bölüğü ile bine ya 
kin bir topluluğun dişgİ ihtiyacı çok zaruri ve 

»A .11 . W49 

Yüksek Başkanlığa 
mübremdir. Bu kadronun idareci Üyeler tek
lifi veçhile 1949 Bütçesine bağlı (D) cetvelinde 
bırakılmasını arz ve teklif ederiz. 

Ankara 
H. O. Bekata 

ve arkadaşları 

İ 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. Al. M. 
11 îitçe Komisyonu 

Esas Nu. 
Karar No. 98 

25.11,1949 

Yüksek Başkanlığa 

Büyük Millet Meclisi 1949 yılı Bütçe tasarısı
nın hizmetliler cetvelinde yer alıp Komisyonca 
bu yıl kaldırılması kararlaştırılan 300 lira üc
retli di§ hekimi kadrosunun (D) cetvelinde bı
rakılması hususunda Yüksek Meclise sunulup na
zarı dikkate alınarak Komisyonumuza verilen 
Önerge idareci Üye Reeai Güreli (Tokad) ve 
önergede imzası olanlardan 61. Fikri Tirkeş 
(Sivas) hazır oldukları halde incelendi. 

Komisyonumuzda yapılan 
cunda : 

görüşmeler sonu-

a) Devlet dairelerinde istihdam edilmekte 
olan doktorlara mütenazır olarak bir de diş heki
minin istihdamı cihetine, hizmetin mahiyeti ba 
lamından, gidilmediği; 

b) Ankara'da bir Devlet Hastanesi ve iki 
Askeri Hastane mevcut olduğundan ^e tamların 

diş cerratıisine kadar en modern tesisatı da ihti
va etmesine göre Meclis memur ve hizmetlilerinin 
Numune Hastanesinde, koruyucu asker müfre
zesi eratının askerî hastanelerde tedavileri müm
kün olduğundan Meclisçe ayrıca bir diş tedavisi 
hizmetine lüzum olmadığına; 

e)< Her yıl bütçe Kanunlarına bağlı olarak 
tetkiki Yüksek Meclise arzedilen hizmetli kadro
larında Komisyon ve Meclisin incelemelerinin so
nucuna göre tasarrufa hukukan muktedir oldu
ğuna; 

göre, diğer Devlet dairelerine de emsal 
teşkil etmemek üzere Meclis dis hekimi kadrosu
nun (D) cetvelinden çıkarılması hususunda Ko
misyonumuzca evvelce verilen kararın değiştiril
mesine lüzum ve zaruret olmadığı neticesine va
rılmıştır 



- t 
Kamutayın tasvibine arzedümek üzere Yük

sek Başkanlığa sunulur. 
Başkan Bagkanvekili Sözcü 
Mardin Diyarbakır Ankara 

R. Erten L H. Tigrel M. Eriş 
Amasya Ankara 

A. K. Yiğitoğlu C. Gölet 

Ankara 
Dr. A. ff. 8elgil 

Eskişehir 
A. Pokıoğlv 

Malatya 
M. S. Eti 

Bursa 
k\ Bük 

İsparta 
(jekinser 

Kemal Turan 
Malatya 

§. Tugay 

Diyarbakır 
V. DteUli 
Konya 

31. A, Binal 

Niğde 
A*. Oıırsoıı 

\>m<\ 

(S. Sayısı - 133 e ikinci ek '< 



S. Sayısı: 133 e üçüncü ek 
Manisa Milletvekili Faik Kurdoğİu ve yüz bir arkadaşının, 1949 
yılı Bütçe Kanunu tasarısına bağlı (L) işaretli cetvel hakkında 

önergesi ve Bütçe Komisyonu raporu 

16.11.1949 

Yüksek Başkanlığa 

1. — 1949 yılı Bütçesi Komisyonda inceleııir-
ken Devlet teşkilatında bâzı bakanlıkların teşki
lât veya hususi kanunlariyle kabul edilmiş bulu
nan memur kadroları fiilî kadrodan (L) cetveline 
alınmak suretiyle iptal edilmiştir, 

Anayasanın 93 ncü maddesinin sarahatine uyu
larak teşkilât ve hususi kanunlariyle kurulmuş 
olan vazifelerin kanun yollariyle kaldırılmadıkça 
iş başında bulunan memurların vazifeleri iptal 
edilemez. Bu hal mevzuatımıza aykırıdır. 

1931 yılma kadar Büyük Meclise sunulan büt
çelerde Devlet teşkilâtına ait bütün memur kad
roları masraf giderleri gibi ekli olarak verilir, 
lıımlar üzerinde tasarruflar yapılırdı. Her yıl 
Devlet kadrolarının incelenmesi yüzünden hâsıl 
olan karışıklıklar, vazife istikrarım ve Devlet 
hizmetlerini bozduğu için 1931 Barem Kanunun
dan; itibaren memur kadroları ayrı kanunlarhı 
teshil edilmiş olduğundan bütçelerde yalnız: her 
çeşit giderlerle (E, D) cetvelleri üzerinde tasar
ruf, yapılarak (L) cetvelindeki memur kadrola
rına dokunulmamaktadır. Usul ve mevzuat böy
le iken geçen yıldan beri Komisyon bu esastan ay
rılarak teşkilât ve kadrolar üzerinde tasarruflar 
yapmaya başlamıştır. Bunun meydana getirdiği 
zararlar çok büyüktür. 

2. —- Devlet vazifelerinde istikrar bozulmak
tadır. Çünkü her yıl kadrolardan bîr kısmı me
murların (L) cetveline annmasiyîo o vazifeler ip
tal edilerek memurlar haklı olarak ümitsizliğe 
düşmektedirler. Bu yüzden Devlet hizmetleri esa
sından sarsılmaktadır. 

3. — Bütçenin Umumi Heyette görüşülmesi 
sırasında hangi memuriyet ve memurların ilga 
veya iptal edildiklerine dair kadro cetvelleri büt
çelere bağlı olmadığından farkına varılmaksınn 
vazifeler iptal ve ilga edilmektedir. 

4. — Teşkilât kanunları Büyük Meclisin ala
kalı Komisyonundan geçtikten sonra kanuniyet 
kesbettijH \om vn?ifçl?rin iptal ve ilgası da- aynı 

Komisyonlardan geçip kanunlaşması gerektir. 
Bu çok önemli husus göz; önüne alınmadan alın
mış olan karar doğru değildir. 

5. — Bütçe Komisyonu çoğunluğu bu yıl bâ
zı Bakanlıklarda Müsteşar muavinlikleri ile İn
celeme Kurullarım Neşriyat müdürleriyle dok
torları (L) cetveline almışlardır. Bu hususta ya
pılan tasarruf (110 000) lira arasındadır. 

6. — Komisyon aynı mahiyette olan Bakan
lıklardaki aynı vazifeleri ipka etmiş ve bâzıları
nı (L) cetveline almıştır ki bunların sayısı yir
miyi geçmez. 

Anayasanın 93 ncü maddesi bütün memur
ların vasıfları, hakları, vazifeleri, maaş ve mu-
hassastiyle sureti tâyin, terakki ve azillerinin 
hususi kanunlarla yapılacağım sarahaten emret
tiğine göre bu yolda vazifelendirilmiş teşkilât 
ve memuriyeti eri, hükmü bir yıla cari olan Büt
çe Kanunu ile Anayasanın ruhuna ve sarih met
nine aykırı olan ve onun teminatı altında hu
susi kanunlarla da kabul edilmiş bulunan me
murları haklarından mahrum etmenin doğru 
olanııyacağı ve şayet Bakanlıklar kadrolarında 
bu vazifeler fazla ve lüzumsuz ise usulüne uyu
larak kanun yollariyle kaldırılmasının kanun
lara uygun olacağı kanatindeyiz. 

Büyük Millet Meclîsi, Başbakanlık, İçişleri, 
Sağlık ve Sosyal Yardım ve Çalışma Bakan
lıkları ile "Emniyet Genel Müdürlüğü gibi fiilî 
kadrolarında ve hâlen iş başında bulunan ve 
ilişik cetvellerde yazılı memurları (L) cetveline 
almak suretiyle vazifelerine son verilecek olan 
ve yekûnları yirmiyi geçmîyen memurların Ana
yasanın 93 ncü maddesinin sarahatine ve husu
si kanunlarının memurlara bahşetmiş olduğu 
teminat ve haklara göre kadrolarına iadesini 
arz ve teklif eyleriz. 

Manisa 
Faik Kurtoğhı 
i'f a ricada*! ari 



- 2 — 
V : -

1949 yılı Bütçe müzakereler' arazında (L) cetveline alman l&drolar 

D. 
Aylık 'Yıllık m 

Göreviu çeşidi Adod ash tu tan 

Büyük Millet Meclisi 

9 Doktor 1 40 3 000 

Başbakanlık 

10 Hususi kalem memuru 1 35 '3 000 

[{•işleri Hakimliği 

3 Müsteşar muavini '2 100 18 000 

Tetkik Lieveti 

4 Üye 
5 Neşriyat Müdürü 

2 90 15; 000 
1 80 6 600 

Emniyet Genel Müdürlüğii 

8 
9 
7 
8 
!) 

5 
0 

Doktor 
» 

Dişçi 
» 
» 

Neşriyat 
öğretmeı 

Maliye 

müdürü 
1 

Bakan 

1 
1 
1 
1 
1. 

lığı 

1 
3 

50 
40 
60 
50 
40 

80 
85 

4 200 
3 600 
4 800 
4 200 
3 600 

6 600 
9 000 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakahltğı 

3 Müsteşar muavini I 100 9 000 
- •• ' - • • • * • - - • < • - • • • * f * « c * . r , « « t : . i « « • * » «r," 

Da misina ve inceleme Kurulu 

3 Üye 
1.0 Birinci mümeyyiz 
1.2 Memur 

2 100 18 000 
1. 35 3 000 
1 25 2 400 

D. Görevin çeşidi 
Aylık Yıllık 

Aded aslı tutarı 

Çalışma Bakanlığı 

A r aştırma Kurak; 

Üye 1 100 9 000 

Toplam 

(D) Cetveli hakkındaki, imzalara ilâveten iş
tirak edenler : 

C iresutı izmir 
/. Sabuncu l)r. İL Tl. Cura 

Konya 
//. Karagülle 
Giresun 

T. Ekmen 
Ankara 

V. H. Alay 
Corum 

E. Alpsar 
Ordu 

Dr. Z. M. Sezer 
Aydın 
E. Bilgin 
Tokad 

R. Önder 
Muğla: 

.1. Çakır 
Kütahya 

//. BenU 
Tekirdağ' 
E. Atae 

Ordu 
•* İT. Yalman 

Aydın 
M. Aydın 

Manisa 
/. Ertem 

Aydın 
N. Akkor 

Ankara 
Ar. (1. Akkermen 

Trebzon 
A. Sartalioğlu 
Kütahya 

M, tspartahgif 
Erzurum 
8. Koçak 

Kırklareli 
Dr. F. Vmay 

Aydın 
N. Göktvpe 

Bolu 
// . it. fiymen 

Ankara 
E. İT. Brgun 

Bolu 
L. Gören 

Bursa 
A.. Duru 

Tunceli 
3f. Tan 
Van 

M. Koçak 
Gümüşüne 

Ş. Sökmcnsüer 
Tekirdağ 

C. Tfybadtn 
(h) Cetveli hakkındaki takrire iştirak ede

ri/ : 
Ankara, Manisa Konya 

A. Çubukçu Ol. A. R. Artunkal R. Erd 
Bursa " Tokad Kayseri 

.1. Akgüc N. Poroy R. Özsoy 
Ordu Trabzon 

// . Şarlan T. Gökvel 
Üe imza okunamadı 

(S. Sayısı , 133 s üçüncü ek) 
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Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Karar No. 97 
24 .II . 1949 

Yüksek Başkanlığa 

Büyük Meclisin 22 . ÎT . 1949 tarihli toplan-
tısında sunulup, nazara alınması kararı üzerine 
Komisyonumuza tevdi buyurulan ilişik önerg'c, 
Önergo sahiplerinden bir kısmı ve Maliye Ba
kanlığı temsilcisi hazır bulunduğu halde Komis
yonumuzda okundu. 

A) İnceleme sırasında: 
îlk defa 1931 yılında tatbika başlanmış bu

lunan (10 cetveline alma yoliyle muayyen kad
roları mevkuf tutma usulünün 1949 yılma ka
dar geçen zaman zarfında: 

1. Yalnız münhal memuriyetlere hasredil-
uıiyetfek, vakit vakit meşgul memuriyetlere de 
teşmil suretiyle tatbik edildiği, 

2. 1931 tarihinden sonra yayınlanmış Teş
kilât kanunlarının çoğunda ihtiyaç ve hizmetin 
inkişafına intizamı mevkuf kalmak üzere (D 
cetvelinde bekletilecek kadrolar hakkında mu
vakkat madde hükümleri bulunduğu. 

3. Bu mevzularla ilgili mevzuat ve anlayış 
tarzları, 

4. (L) cetvelinin aynen munıafaza veya 
tamamen kaldırılması hallerinde fayda ve za
rarlar ve tamamen kaldırılması fikrinde olan
ların mütalâaları, 

Gözden geçirildi. 
B) Neticede: 
1949 Malî yılına kadar gerek meşgul gerek 

münhal memuriyet kadroları hakkında yapılmış 
tasarrufla r Büyük Meclisin tasvip ve tasdikinden 
geçmiş olduğuna nazaran hiçbir vecih ve suretle 
bunlara da râci olabilecek, bir hükmü ve bir ma
nayı ihtiva etmemek üzere Bütçe Kanunu tasa
rısı ile. 

1. Münhal olup o yıl iyinde lrullanılınıyn<--n-
]h veya, kullanılmasında fayda veya âmme hizmeti 
bakımından zaruret olmadığı, kanaatine varıla
cak memuriyetlerin o yıl içinde mevkuf tutulmak 
üzere (L) cetveline alınmasının gerek Komisyo
numuzca \ e gerek Hükümetçe Büyük Meclise tek
lif edilebileceğine 5 e karşı, 8; 

2. Meşgul bulunan memuriyet kadrolarının 

ne'Hükümet ne de Komisyonca, ilgili kanunlar
da usulen tadilât yapılmadıkça (L) cetveline 
alınması teklifinin uygun ohnıyacağma 6 ya 
karsı 7 oyla karar verildi. 

C) Bu prensiplerin tesbitinden sonra : 
1949 Bütçe tasarısı bakımından duruma geçi

lerek. Büyük Meclis çoğunluğunun izhar buyur
duğu temayüle ve yukarda mâruz çoğunlukla 
müttehaz Komisyon kararma tevfikan, Komis
yonumuzca (L) cetveline alınmış ilişik listede ya
zılı memuriyetlere ait kadrolarınTDU cetvelden çı
karılmasına ve ödeneklerinin ilgili bölüm ve 
maddelerine ilâvesine çoğunlukla karar verildi. 

Büyük Meclisin tasvibine sunulmak 'üzere 
Yüce Başkanlığa arzolunur. 

Başkan 
Mardin 

Muhalif etim ilişiktir 
F. Erten 

Bu "Rapor Sözcüsü 
Manisa 

F. Kurdoğlu 

Aydın 
Gl. H. Alpman 

Diyarbakır 
Muhalefetim ilişiktir 

V. Dicleli 
Konya 

M. A. Bina! 

Başkanvekili 
Diyarbakır 

/ . H. Tigrel 

Amasya 
Muhalifetim ilişiktir 

A. K. riğitoğlv 
Çoruh 

T>r. C. Kazan cıoğlv 
Bdirnp 

Uf. N. Gİinâüzalp 

Malatya 
Muhalefetim ilisikt ir 

• M. s. mi 
Kastamonu Malatya 
T. Coşkan 8. Tvğay 

Urfa 
Muhalifim 
E. Tekeli 

Teşkilât kanunlarında mevcut mevkuf kad
roları da ihtiva eden (L) cetveli özerinde ta
sarruf etmek mevzuu üzerinde alınacak ka
rarın şümulünü tâyin daha esaslı bir tetkika 

* ( S. Sayısı : 133 e üçüncü ek) 



ihtiyaç göstermektedir. Bu bakımdan çekin-
serim, 

Ankara İstanbul 
C. Gölet S. Bekter 

Kadrolorın (L) cetveline alınmayı işi bun
ların münhal olup olmamasiyle değil, kulla
nılmasına ihtiyaç ve zaruret bulunup bulun-
mamasiyle ilgili bir konudur. Bu bakımdan 
meselenin (L) cetveli mekanizmasına toptan 
lüzum olup olmadığı meselesidir. 

Bugün sekiz bin memurluk kadrosunu 
ihtiva eden (L) cetvelinin ihtiyaca göre kad
roları ayarlıyacak yeni teşkilât kanunları yü
rürlüğe girinceye kadar 18 yıldan beri olduğu 
gibi devamına zaruret vardır. 

Bu zarureti bunların münhal olma sebe-
bebîne bağlamak mümkün değildir. 

Bu sebeple işi kadroların münhal olup 
olmamasına göre ikiye ayırıp buna göre 
oya konulmuş olmasından dolayı karara kar
şı çekinser kalmış bulunuyorum. 

Kastamonu 
M. Akahn 

Münhal olmıyan kadroların da lüzumsuz
luğu sabit olduğu takdirde ( D cetveline alı
nabilmesi lehindeki görüşümüzü ve çoğunluk 
kararma muhalefetimizin dayandığı sebepleri 
aşağıda arzedıyoruz. 

Curasını evvelemirde belirtmek faydalı 
olur ki ekseriyet kararının dayandığı hiçbir 
gerekçe yoktur. Komisyon evvelce aldığı ka
rarda değişiklik yapılmasının tatmin edici ve 
makûl sebeplere dayanması gerekeceğinde 
şüphe yoktur. 

Yüksek Meclise sunulan önergede Teşki
lât Kanununa göre ihdas edilen kadroların 

Meclisçe ( L ) cetveline alınması, Anayasa, 
Muhâsebei umumiye kanununa, îçtüzüğürnüg 
hükümlerine aykırı olduğu iddia edilmiş bu
lunduğu halde Komisyonca yapılan son gö
rüşmede bunların varit olmadığı anlaşılmş 
ve önerge sahipleri de kararlarını bunlara 

(S. Sayım 

I -
dayatmağa imkân bulamamışlardır. 

Hükümetin şimdiye kadar (L) cetveline 
yalnız münhalleri almakta olduğu hakkındaki 
iddianın da doğru olmadığı yıllardan beri 
Bütçe Kanunu tasarılarında (L) cetveline alı
nan kadrolardan açıkta kalacak memurlar 
hakkında hükümler konması ve tatbikatın da 
bu yolda cereyan etmiş olması ile sabittir. 
Nitekim 1949 yılı bütçesiyle de Hükümetin 
bu yola gitmiş olduğu anlaşılmıştır. 

Çoğunluğun düşüncesi bir an için kabul 
edildiği takdirde 1949 Bütçe Kanunu tasarı
sının lt> ncı maddesindeki (L) cetveline ait 
hükmün fuzuli olarak tasarıda yer almış ol
ması icap eder ki buna imkân yoktur. 

Diğer taraftan fiili kadroya iadeleri iste
nen memurlukların hizmet bakımından lüzum 
ve ehemmiyetleri hakkında da hiçbir zaruret 
öne sürülmemektedir. 

Halbuki bir kadronun (L) cetveline*alın
ması münhal olup olmadığına göre değil buna 
lüzum ve zaruret bulunup bulunmadığına 
gor* halledilecek, bir meseledir. 

Memurların hakkı ve teminatı lüzumsuz 
kadroların muhafazası ile değil, açıkta kalacak 
memurların aylık ve emeklilik hakları bakı
mından mağdur olmamaları île sağlanır kî bu 
da mevzuatımızda yer almakta ve sağlam esas
lara dayanmaktadır. 

Aksi takdirde yalnız (TY) eetvelîyle değil teş
kilât kanunlarında yapılacak değişiklikler île 
de fazla kadroların darlaştınlmasına imkân 
olmaması iktiza, eder. 

Bu sebeple teşkilât kanunlarında ihti
yaçtan fazla kadrolar bulundukça (h) cetveli 
müessesesinin işletilebileceğini ve bunun ka-
unn hükümlerine ve ihtiyaca uygun bulundu
ğunu ve 1931 yılından beri de bu yolda tatbi
kat yapıldığını arzederiz, 

Amasya Diyarbakır 
A. K. Yiğit oğlu Y. Dicleli 

Malatya Mardin 
M. 8. Eti R> Erten 
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1949 yılı Bütçe mmakereleri sırasında (L) cetveline alman kadrolar 

Aylık Yıllık 
D (-îörevin çeşidi Aded aslı tutarı 

Büyük Millet. Meclisi 
9 Doktor 

Başbakanlık 
10 Hususi kalem memuru 

1 40 3 600 

1), Görevin çeşidi 
Aylık Yıllık 

Aded aslı tatarı 

1 35 3 000 

İçişleri Bakanlığı 
3 Müsteşar muavini *J 

Tetkik Heyeti 
4 Üye , 2 
fi -Neşriyat Müdürü I, 

100 18 000 

90 İŞ 000 
80 6 600 

Emniyet Genel Müdürlüyü; 
S Doktor i. 50 I 200 
9 ••, J. 40 3 000 
7 Dis<:i 1 60 4 800 
S :> 1 50 4 200 
9 » 1 40 3 600 

Maliye Bakanlığı 
F> Neşriyat müdürü 1 80 6 600 

10 Öğretmen 3 35 9 000 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 
.3 Müsteşar muavini 1 100 9 000 

Danı§ma ve Ineeleme Kumlu 
3 Üye 2 100 18 000 

10 Birinci mümeyyiz 1 35 3 000 
12 Memur 1 25 2 400 

tHBMttMfeib&asi.: 
Çalışma Bakanlığı **k 

3 Üye 
Araştırma K u m u 

1 100 9 000 

Toplam 22 123 600 

i>m<( 

( S. Bayisi : İ 33 e üçüncü e k ) 




