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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı 1950 yılı Büt

çesi kabul olundu. 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile; 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 

1950 yılı Bütçelerinin tümü görüşüldü. 
Saat 15 te toplanılmak üzere Birleşime ara 

verildi. 

ikinci Oturum 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı; 
Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü; 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı; 
Tekel Genel Müdürlüğü 1950 yılı Bütçeleri 

kabul olundu. 
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğ

rencilerinden sınıfta kalmış bulunanların imtihan 

.•:„•<•:#!:<: Teklifler 
1. — Balıkesir Milletvekili Eminittin Çelik-

öz:ye beş arkadaşının, Balıkesir eski Milletvekili 
Mehmet. Çayit Emir'e vatani hizmet tertibinden 
aylık bağlanması hakkında Kanun teklifi (2/228) 
(Bütçe Komisyonuna); 

2. -~r Malatya Milletvekili Mahmut Nedim 
Zabcı'nın Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlik
leri hakkındaki Kanunun 21 nei maddesine bir 
Mera eklenmesine .dair Kanun teklifi (2/229) 
(Tarım ve Bütçe Komisyonlarına); 

Raporlar 
3. — Devlet Orman İşletmeleriyle kereste 

Fabrikajarının 1945 - 1946 yılı hesap dönemini 
teşkil eden 15 aylık Genel Bilançosu ve ilişikleri 
cetvellerin, sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlı
ğa tezkeresi ve Sayıştay Komisyonu raporu 
{3/484:); (Gündeme); 

durumlarına dair olan Dilekçe Komisyonu ra
poru, kabul edildi. 

Birleşime ara verildi. 

üçüncü Oturum 
Tarım Bakanlığı; 
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü; 
Orman Genel Müdürlüğü 1950 yılı Bütçeleri

nin tümü üzerinde görüşüldü. 
24 . II . 1950 Cuma günü saat 10 da toplanıl

mak üzere Birleşime son verildi. 
B,aşkanvekili Kâtip 

Bingöl Milletvekili Manisa Milletvekili 
F. F. Düşünsel H. öztarhan 

Kâtip 
Mardin Milletvekili 

Dr. A. Uras 

4. — İşçi Sigortaları Kurumu Kanununun 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna 
bâzı maddeler eklenmesi hakkında Kanun tasa
rısı ve Çalışma Komisyonu raporu (1/712) (Gün
deme) ; 

5. — Marshall Plânı (Avrupa, Kalkınma Pro
gramı) çevresi dâhilinde elde edilecek yardımla
rın bütçe ve Hazine hesaplarına intikal şekline 
ilişik Kanun tasarısı ve Bütçe Komisyonu rapo
ru (1/680) (Gündeme); 

6. — Muhtaç Çiftçilere ödünç tohumluk veril
mesi hakkındaki 5254 sayılı Kanunun üçüncü 
maddesinin değiştirilmesine dair Kanun tasarısı 
ve Tarım ve Bütçe Komisyonları raporları (1/695) 
(Gündeme); 

7. — Posta Kânunu tasarısı ve Adalet Komis
yonu mütalâasiyle İçişleri ve Ulaştırma Komis
yonları raporları (1/165) (Gündeme); 

2. — HAVALE EDİLEN KÂĞITLAR 



B İ R İ N C İ O T U R U M 
Açılma saati : 10 

BAŞKAN — Başkan vekili Cevdet Kerim tncedayı 
KÂTİPLER : Cenap Aksu (Kocaeli), Dr. Aziz üras (Mardin), 

BAŞKAN —- Oturum açılmıştır. 

BAŞKANLIK DÎVANININ KAMUTAYA SUNUŞLARI ' 

Kanununun 502 nci maddesinebâzı fıkralar ek 
lenmesi hakkındaki Kanun teklifimi geri alıyo
rum. ...-.••.: - -•, 

(•tereken muamelenin yapılmasını ârzeylerİın. 

Malatya ...Milletvekili,. 
.......Mahmut. .Nedim Z.apçı. 

BAŞKAN — Geri veriyoruz, 

1. — Malatya Milletvekili Mahmut Nedim 
Zabci'nın, Ticaret Kanununun 502 nci madde
sine bâzı fıkralar eklenmesine dair olan Ka
nun teklifinin geri verilmesi hakkında önergeni 
(4/193) (2/207) 

BAŞKAN — önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
28 . X I I . 1949 tarihinde sunduğum, Ticaret 

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1950 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve 
Bütçe Komisyonu raporu (1/618) 

A) Tarım Bakanlığı Bütçesi : 

2. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü 
düdüğü 1950 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Büt
çe Komisyonu raporu (1/624) 

3. — Orman Genel Müdürlüğü 1950 yrı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu r>ı-
poru (1/628) 

BAŞKAN — Tarım Bakanlığı Bütçesinin 
görüşülmesine devam ediyoruz. Söz, Emin Soy
sal 'm. 

EMİN SOYSAL (Maraş) — Sayın arkadaş
lar; tohumluk dağıtımında güz mevsiminin fe
rahlatıcı tesirlerini birçok münasebetlerle a il
etmiştim. 

Tarım Bakanlığından ricanı şudur ki, bahar 
ekiminde çiftçinin muhtaç olduğu tohumluğa 
bir an evvel tevzi etmelerini bilhassa rica ede
riz. Bâzı mıntakalar arpayı ve bilhassa yazl'k 
buğdayı Şubat, Mart aylarında ekerler. Bunla
rın tohumluğunun süratle temini kuraklık mın-

' takalar için çok zaruridir. 
Arkadaşlar; zirai kalkınma için en esaslı 

mesele, kanaatimce eleman meselesidir.. Şikâyer-
1 erimiz, dertlerimiz çoktur. Fakat biz, .^eleman 
yetiştirme hususunda klâsik usuller, ziraat .sa
hasında klâsik usullerle gidiyoruz. Bu..bakın
dan ziraat mekteplerini ele almamız lâzımdır. 

Teknik ziraat okulları, açıldığı gibi durmak
ta ve üzerinde ret uş yapılmamaktadır.. Bunla
rın memlekete olan faydaları, ne dereceye ka
dardır, devam etmeleri. lâzım •••mıdır, bunlar 
üzerinde ehemmiyetle durmamız, gerekir. 

Ziraat liseleri ise 18:38 de açılmış, menşei iti
bariyle o zamandan bu zamana kadar bâzı -ta
dillerle bugünkü şeklini almıştır. Fakat .sene
lerden beri ziraat liseleri üzerinde de; ^uralroa-
maktadır, bunların bulundukları yerler.! öğret
men vaziyetleri, ziraat vasıtaları, müfredat 
programları memleketin bünyesine uygun vşekil-
de tadilât ve ıslaha muhtaçtır. . . . 

Sonra yeni gelenv aletler için açdan-kurslar-
rını -mücerret olarak Tarım, Bakanlığı idare 
etmektedir, bu hususta teknik tedrisatta hk;.vol-
mazsa Millî Eğitimle i§ birliği yapılmamasını 
uygun bulmam. Hülâsa Ziraat .Fakültesi de dâ-

— 1141 — 
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hil, ziraat sahamız için ziraat elemanını yetiş
tirmemiz zaruridir, öyle eleman ki, ziraate ken
disini verecek ve köylünün içine girecek, bil
gisini köyün "bünyesine, köylünün kalbine ve 
ruhuna sirayet ettirecek eleman olmalıdır. Bu 
tip eleman yetiştiremediğinıiz müddetçe bu dâ
va bir devri bâtıl şeklinde her zaman devam 
edip geçecektir. Bir 'bakıma ziraat mektepleri
mizin Millî Eğitim Bakanlığına devri lâzımdır. 
Ziraat Bakanlığı hu mekteplerin yetiştirici bün-
yesîyle, mahiyetiyle meşgul olamamakta olup 
fbu hususta da mazur görülmesi lâzımgelen cep
heleri bünyesinde muhafaza etmektedir. Bu ba
kımdan ziraat mekteplerini Millî Eğitim Bakan
lığına topyeMn devretmek yerinde olur. Ta
rım Bakanlığının köylülerle sıkı münasebeti ba
kımından, yetiştiricilik yönünden, köy enstitü
leriyle irtibatını çok az görüyorum. Halbuki 21 
tane köy enstitüsü münhasıran köylüler için 
eleman yetiştiren müesseselerdir. Bunlar Tarım 
Bakanlığı için bulunmaz birer nimet olmalı ve 
orada kendisine lâzımgelen işleri yapmalıdır. 

Sayın arkadaşlar, Türkiye'ye Marshall Plâ
nından ziraat makineleri getirilmektedir. Bu zi
raat makineleri mahiyetleri itibariyle daha zi
yade 'büyük çiftçilere verilen aletlerdir, büyük 
çiftçilerin alabileceği aletlerdir. Benim görüşü
me. göre, Marshall Plânından gelen aletlerden 
küçük ve orta çiftçiler istifade edememektedir
ler. Bu, ehemmiyetli bir noktadır. Bu nokta 
üzerinde Tarım Bakanlığının dikkatle durması 
lâzımdır. Marshall Plânından aldığımız parayı 
iki veya üç bin miktarında olan büyük çiftçi^ 
lere vermek, küçük ve orta çiftçiyi bundan is
tifade ettirmemek büyük; hatadır. Benim kana
atime göre Marshall Plânından aldığımız para 
ile bir fabrika kursaydık, alet getirmekten da
ha iyi olurdu. Amerika'nın piyasa olarak: Obize 
sattığı bu vasıtaların ömürleri âzami dört beş 
senedir. Dört beş sene sonra tekrar bir Mars
hall Plânının peşinde mi gezeceğiz? Zaten Mars
hall Plânının müddeti iki sene kalmıştır diyor
lar. 

Bir fabrika meselesi mevzuubahis oldu. Bu
rada bir tayyare fabrikamız boş durmaktadır. 
Bu tayyare fabrikasına teknik teçhizat verdiği
miz takdirde pek âlâ ziraat aletleri yapabilir. 
Bendeniz mühendisleriyle de kısmen görüştüm. 
Boş duracağına memleketin milyonları, bu sa
hada istifade etmemiz yerinde olur. 

2.1950 0 : 1 
î Marshall Plânından selektör, pulluk, yayık, 

tırmık, tohum makinesi gihi aletler de getirip 
küçük ve orta çiftçiye dağıtmak yerinde olur. 

Sayın bir arkadaşımız hiz pulluk yapama
yız dedi. Eğer böyle ise bizim medeni seviyemiz 
çok geri demektir. Yapabilir bu millet. Yapan
lar vardır. 

Sayın arkadaşlar, zirai sahada vakit kısa 
olduğu için işin içine fazla giremiyeceğim. 

Sulama işi, küçük sulama ,küçük batak, köy
lerin içme suları ve buna muvazi köy koruluk
ları meseleleri köy kalkınmasında çok ehem
miyetli mevzulardır. Tarım Bakanlığının bu sa
hada her hanın bir plânı yoktur. Köylerin bün
yesine girecek vaziyette plânlaşmış değildir. Ba
husus küçük sulama işlerine hiç ehemmiyet ve
rilmemektedir, küçük sulama işleri ta eski de-

v virlerden kalma, denebilir ki Sultan Fatma 
devrinden kalma ark hakları, ark mülkiyeti, 
köylünün zararına kullanılan ark âdetleri var
dır. Bu işi halletmek lâzımdır. Köyün yanından 
bir ark geliyor bu, bir şahsa aittir, bütün köy
lü bu arktan istifade edemiyor. Küçük sulama 
işlerinin eski âdet ve ananelere göre devam eden 
ve köylünün zararına olan bu ark sistemini 
halletmesi lâzımdır. 

Arkadaşlar; fidanlık işi. Tarım Bakanlığına 
bağlı mahdut fidanlıklarda 100, 200 fidan al
mak için köylü 3 - 4 günlük yol yürümektedir. 
Bu usulden vazgeçmeli her vilâyet dâhilinde 
bir fidanlık tesis etmek zarureti vardır. Orman 
işinde diyecek bir şeyim yoktur. Şimdiye kadar 
orman kanunu çıkmalı idi. Orman işlerinde 
millet, Devlet ayrı çalışmaktadır. Millet ve Dev-

I letin ormanları koruması için ve bunların geliş
mesi için elele vermesi ve buna göre bir sistem 
kurması lâzımdır. 

Ziraat teşkilâtı; ziraat teşkilâtı, başından 
sonuna kadar yeni baştan bir revizyona tâbi 
tutulmalıdır. Yoksa şuraya yama buraya yama 
basit usullerle Türkiye ziraati gelişemez. Bu 
milletin zirai kalkınması temin edilemez, arka
daşlar. (Vakit geldi sesleri) ziraate tahsis edi
len bütçe azdır. 43 milyona yakın bir bütçenin 
kırk milyona yakını memur maaşatma veril
mektedir. Ziraat hayatımıza intikal eden bir 
para göremiyorum. Bu Devletin, bu milletin 
ziraat kalkınması babında bütçeye en aşağı yüz 
elli iki yüz milyon lira koymalıdır. Vilâyetlerin 

I birer ziraat plânı olmalıdır, Valiler, ziraat mü-
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dürleri ve ziraat muallimleri gelişi güzel çalış
maktadırlar. Köylü ile esaslı ve müessir irtibat
ları yoktur. Bu şekilde ziraat işi yürümez. 

BAŞKAN — İbrahim Arvas 
İBRAHİM ARVAS (Van) — Muhterem ar

kadaşlar, Ziraat Bakanlığının ziraatın makine-
leştirilmesi hususundaki siyasetini memnuni
yetle müşahade ediyoruz. Arkadaşıma ve mesai 
arkadaşlarına bu hususta muvaffakiyetler dile
rim. Ancak şimdiye kadar gelen makineler bü
yük çiftçilerin eline düşmüştür. Orta ve küçük 
çiftçiler için bir formül bulsunlar, onlar da is
tifade etsinler. Hele Orman ve Toprak Kanu
nunu bir an evvel getirmesini rica ediyorum. 
Bu Meclis dağılmadan evvel gelmeli ve kanun-
laşmalıdır. 

Tohum islâh istasyonları elhamdülillah mem
leketin her tarafında vardır, yalnız Van'ımız 
bundan mahrumdur. Aziz arkadaşıma çok rica 
edeceğim, Van'da ve bilhassa Albak ovasında 
yani Başkale Kazasında bir tane tohum ıslah is
tasyonu tesisini lütfetsinler. Sonra bizim Albak 
ovası en eski Türk yuvasıdır, 200 bin dönüm 
sulak arazisi vardır. Bu ovanın da makineye 
kavuşturulmasını çok rica ederim. Bu arada Er
ciş ovasını, Van ovasını da lütfen unutmasınlar, 
bütün bu ovaları bu vasıtalardan müstefit kıl
sınlar. 

Sonra aziz Bakanıma bu Millet Kürsüsünden 
şükranlarımı da sunmak isterim, Erciş'de bir 
hara tesis etmişlerdir. 

Mâruzâtım bu kadardır. (Bravo sesleri) 
FAHRİ KARAKAYA (Elâzığ) — Sayın ar

kadaşlarım, Tarım Bakanlığını ilgilendiren iş
lerde yavaş yavaş bir ilerleme vardır. Ama 
memleketin bünyesini, kalkınmasını pek yakın
dan alâkadar eden bu tarım işleri böyle yavaş 
ilerlerse bundan umduğumuz faydayı temin 
edemeyiz. Hızlı ilerlemek zaruretindeyiz. Mar-
şal Plânından tarım aletleri, traktör ve saire 
getirtiliyor, fakat geçen şu bir senelik zaman 
zarfında gördük ki bu aletlerin, tevzii işinde 
hakikaten çok haksızlıklar ve adaletsizlikler ol
du. Bu. istifadeli mevzudan makineleri getiren, 
tevzie memur edilen firmalar, tüccarlar istifade 
ettiler. Kendi intihap çevreme lütfen 7 tane 
traktör ayrılmıştı, fakat tek bir tane alamadı
lar. En son, bir vatandaşa, Tarım Bakanlığı, İs
tanbul'da Doğu şirketinden alacaksın demiş. 

.1950 O : 1 
Fakat o vatandaş oraya gittiği zaman anin mis
tir ki peşin para verenlere veyahut bir sene vâ
deyi kabul edenlere verilmiştir. En sonunda bu 
firma, sizin hakkınız var ama Tarım Bakanlı
ğının emriyle bunlar Şeker Şirketine verildi di
ye cevap vermiştir. Demek oluyor ki, vatandaş
lara peşin para ile veriliyor, kendileri dört tak
sitte ödiyeceklerdir, bunu mükemmel işleterek 
faizinden kendileri istifade ediyorlar. Vatandaş
ların bundan çok şikâyetleri olmaktadır. 

Bizim ilden de 10-15 çocuk alarak Devlet 
çiftliklerine gönderdiler ve orada kurs göster
diler. Traktör ve alet olmadıktan sonra kurs 
göstermişsin ne faydası olacaktır? Bunlar az za
man zarfında bellediklerini de unutacaklardır. 

Sonra, Tarım Bakanlığının ehemmiyetle üze
rinde durması lâzımgelen bir mevzu var ki, ma
alesef hiç üzerinde durulmuyor. Bunu dairei in-
tihabiyemde bizzat gördüm. Geçen gün Bayın
dırlık Bakanı, yüksek huzurunuzda açıklamıştır-
ki, sulama mevzuu ele alınmıştır. Fakat ne ya
zık ki bu işle Tarım Bakanlığı zerre kadar alâ
kadar değildir. Yalnız bir profesör göndererek 
suyu tahlil ettirmiştir, o kadar. Halbuki bu iş
le doğrudan doğruya Tarım Bakanlığının alâ
kadar olması icabeder. Elâzığ Vilâyetinin için
den geçen suların her iki tarafındaki arazi su
lanırsa bundan zürraın çok istifadesi olacaktır. 
Fakat arzettiğim gibi, bu işle Bakanlık alâ
kadar değildir. Bence, asıl bu işin Tarım Ba
kanlığınca yapılması ve ancak sınai tesislerinin 
Bayındırlık Bakanlığına verilmesi lâzımdır. Ma
alesef tatbikat tamamen bunun eksi oluyor. Bu 
işler bu şekilde yürüyemez. 

Sonra bâzı ınıntakalarda meyvacılık jılınış 
yürümüştür. Bunun için bir bahçivan kursa ve
ya okulu açarak bir şeyler yapmak lâzmıgelirdi. 
Bu işlerde çok geri kalmışızdır. Fenni bir ]-ah-
çivanlığa, meyvacılığa gidilmemiştir. 

Veteriner ve hayvan sağlık memurlarına da 
bir iki kelime ile temas edeyim. Bir iki senedir 
köyleri gezerim. Oralarda bir iki sene evvelin
den şarbona mübtelâ hayvanlar vardı, oralara bu 
müddet zarfında ne veteriner ve ne de hayvan 
sağlık memurları gitmediklerinden bu hayvan
lar bn. hastalıktan kurtnlamamışlardn-. Ancak 
bizim teşebbüsümüz neticesinde gitmişler ve bir 
miktar hayvanı kurtarmışlardır. Ama bu arada 
çok miktarda hayvan telefatı olmuştur. 

1143 
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En son. olarak şunu arzeeieyim ki, ziraat 

teşkilâtı, birlikleri ve memurları köylü ve çift
çi ile bağdaşamamışlar, anlaşanmmaışlarelır. 
Yani içine girmemişlerdir, kendilerine köylü 
itimat etmemiştir. Fennî usulde ziraat işlerin
de köylüye rehberlik etmemişlerdir. Bunların 
işi kırtasiyecilik ve bâzı kanunların verdiği 
yetkilere; göre komisyonlarda vazife almak ve 
bir de zirai istatistikleri yapmaktır ki, bu da 
tamamen havadır. Ziraat müdürü telefonu açaçı 
nahiyelere-, kazalara, ne kadar tohum ekilmiş-
tiı , ne kadar buğday çıkması ihtimali vardır 
ekilen arazi ne kadardır, bilmem şu ve bu. Bu. 
aldıkları şeyleri sanki katî bir malûmat imiş 
gibi, sıhhatli bir şeymiş gibi buraya gönderir
ler. Bu sene tohum tevzi işinde bizim nazarı 
eiikkatimizi celbetti; Tarım Bakanlığı diyor ki., 
sizin ekime müsait, ziraate müsait şu kadar 
arazini? Acardır. Bu, neye; istinat; ediyor bilmi
yorum, bu-dar havadır, bava ile iş yörür mu? 
Cidden bunlar feci şeyler. 

Bu ziraat müdürlerini, fen memurları teş
kilâtını hakikaten ve memleket nef'ine olacak 
şekilde, köylüye verimli kılmak için ıslah et
mek çok lâzımdır 

Sayın bakanın malûmatından, bilgisinden 
çok ümitvarız. Kendilerinden bu cihetin sür'-
atle tahakkukunu rica ediyoruz, zira memleke
tin artık tahammülü yoktur, işin gecikmemesi 
lâzımdır. 

ZÎYA GEBOLOĞLU (Bitlis) — Muhterem 
arkadaşlar; dünkü gün ve bugün benden önce 
konuşan arkadaşlarımın bir çoğu ziraat ve or
man durumları hakkında muhtelif konulara 
temas ederek yapılan önemli işler üzerinde 
takdirkâr ve yapılmıyan ve yapılması gereken 
işlerde de tenkidkâr konuşmalarda bulunduk
larından bendeniz artık genel konular üzerin
de konuşarak kıymetli vaktinizi israf edecek 
değilim. 

Yalnız Doğu illerinde köylü ve halkın muh
taç bulunduğu zirai kalkınma ve orman teşki
lâtında görülmekte olan noksanlıkların elüzel-
tilmesi hakkında kısaca bir iki nokta üzerinde 
açıklamada bulunacağını. 

1 : Genel savaştan beri köylü ellerinde bu
lunan ve r^iHegayyip eşhastan Hazineye inti
kal eden arazilerin Tpraklandırma Kanunu ge
reğince topraksız çiftçiye verilmesi kararlaştı-

2.1950 O : 1 
rıldığı ve her yıl yurdumuzun her tarafında 
köylü muayyen günde sevinçler içinde bu ka
nunu kutladıkları ve bu. kanunun bir an evvel 
tatbikini beklemekte oldukları ve aradan yıl
lar geçtiği halele tatbik, edilmemesinden çok 
üzüntü duymakta ve kendilerini toprağın sa
hibi saymamakta ve bu vesile ile ziraate de 
fazla önem vermemekte ve bu. yüzden birçok 
mümbit arazi gagyrimezru kalmaya mahkûm 
bulunmaktadıı, 

Topraklandırma ve Tapulama Kanununun 
komisyonela incelenmekte bulunduğu malûm 
ise de bu kanunlar üzerineleki tetkikatın bir an. 
önce ikmali ve 1950 senesinde yurdumuzun 
her tarafında tatbika geçilmesi zamanı gelmiş
tir. Tehcir dolayısiyle ençok arazi boşluğu 
Doğu. illerindedir Bu kânun, tatbik sahasına, 
geçince bu yıl içinde Doğu illerinin birkaç ilin-
ele kurullar kurularak Topraklandırma ve Ta
pulama Kanununun bu illerde tatbikma başlan
ması ve köylüyü toprağa sahip kılınmasını Sa
yın Tarım Bakanından rica ediyorum. 

İkinci ricam da: Bitlis Ormanları hakkında
dır. Orman mefhumu içine girmiş olan Bitlis 
ormanları yalnız yaprakları 'keçilere yedirilen 
ve dipleri soba önlerimle kuruluk olarak yakı
lan yapraklarla, soba ve ocaklarda kullanılan 
meşe oelunlarıelır. Bu ormanlarda çam, gürgen 
gibi başka cins odun. olmaelığı gibi bu orman
lardaki meşe odunlarından kereste ve tomruk 
imali de mümkün değildir. 1944 senesinde Bitlis 
Orman Teşkilâtı kurulmadan önce oidunun be
her kilosu âzami bir kuruşa satılmakta ve her
kesin evleri önüne getirildiği halde, teşkilâttan 
sonra fiyatlar her yıl yükselmiş ve 1949 da Bit
lis merkezinde kilosu elört kuruşa satılmakta 
ve nakliyesiyle birlikte 5,5 kuruşa mal olmakta
dır. Bu kadar pahalı fiyatla satılmasına rağ
men idare bir gelir temin edememekte ve her 
sene merkezden yapılan yardımlarla idare, edil
mektedir. Geliri giderini koruyamıyan bu muaz
zam.-teşkilâtın lüzumsuzluğu ve bu kadronun 
azaltılması ve zarar etmiyecek bir duruma ge
tirilmesi hususunu daha önceden arzetmiş ve sa
yın Bakan da geliri giderini koruyamıyan Bitlis 
ve bunun gibi bir kısım işletmelerin kaldırıla
cağım vait buyurmuştu. Yalnız bu gibi işlet
melerin. kaldırılmasiyle durum, düzelmiş olamı-
yacağından ormanların tahripten kurtarılması 
ve halka odun ve kömürün ucuz fiyata maledil-
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mesi bilhassa orman muhafaza ve bakım memur
larından halkın çekmekte olduğu zorlukların 
önlenmesi ve gerekli tedbirlerin alınması lâ
zım gelmektedir. 

Bu hususun da önlenmesi için komisyonda 
incelenmekte olan Orman Kanununun bir an ev
vel ikmali ve Meclise sunulması ve idari işler 
hususunda tedbir alınmasını. Sayın Tarım Baka
nından rica ederek mâruzâtıma son veriyorum. 

BAŞKAN - • Kemal Zeytinoğlu. 
KEMAL ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Muh

terem arkadaşlar. Tarım Bakanlığının büyük 
su işleri meseleleri ile yakından münasebeti 
olduğu için bendeniz bu mevzuda bâzı mâruzât
ta ve Sayın Bakandan da bâzı istirhamlarda 
bulunacağım. 

Hepiniz bilirsiniz ki, su işleri mevzuunda, 
nehirlerin yaptığı zararları, tuğyanlar netice
sinde husule gelen tahribatı önleyici ıslahatı 
yapmak ve tedbirleri almak, bu nehirlerin bu 
şekilde ıslahından sonra cetveller ve kanallarla 
o sulardan istifade etmek suretiyle sulama ame
liyelerine girişmek ve bu suretle de hem arazi
yi tahribattan önlemek, vet'i'.n •u'ln'inak ve hem 
de sulama neticesinde yine arazinin kabili
yetini ve randmanmı yükseltmek esastır. Şimdi 
bu böyle olduğuna göre Tarım Bakanlığı ile 
Bayındırlık Bakanlığı, ki, büyük su işleri 
mevzuu Bayındırlık Bakanlığnm vazife şümulü
ne girer, müşterek çalışması ve bu sahada müş
terek bir program hazırlamak suretiyle bunu mem
leket ihtiyaçlarına, en önde gelen ihtiyaçlarına 
göre ayarlamak ve tatbik etmek neticeyi de bir 
an evvel istihsal etmek dımmıundadırlar. 

Bu arada yine Tarım Bakanlığının bir kolu 
olan orman işlerinin büyük su işleriyle yakın 
münasebeti vardır. Hepiniz takdir buyurursu
nuz ki, tuğyanların ana sebeplerinden birisi de 
ormanın bulunmayışıdır. Meyilli, çıplak ara
zide sular amansız bir şekilde büyük bir süratle 
akar ve binnetice suyun sarfiyatı artar Şu hal
de su işlerinde ıslah ameliyelerine girişirken bu 
gibi projelerin tatbikatında teşcirin de büyük 
ehemmiyeti olduğunu takdir etmek lâzımdır 
Bendeniz bunun memleketimizde en karakteris
tik misalini Seyhan bölgesinde gördüm. Tarsus' 
un Befdan Nehri feyazanını önlemek üzere Toros 
eteklerinde yapılmış kuşaklama kanalları 1947 
yılındaki büyük feyazanda Toroslardan inen sel 
sularını tutacak mâniter olmadığı için büyük bir 
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süratle gelmiş ve bu kuşaklama kanalnı, ivicaç 
noktalarında, en kuvvetli çalıştığı yerlerde del
mek suretiyle Tarsus ovasini tahribata mâruz 
kılmıştı. Tarsus ovasından Toroslara doğru ba
kıldığı zaman bir tablo halinde bu tuğyanın se
bebi-âdeta el ile tutulur vaziyette görülmektedir. 
Toros eteklerinde tek ağaç kalmamış, olduğun
dan dağlarda karların erimesi ve yağmurların 
yağmasiyle hâsıl olan seller büyük bir hızla ova
ya doğru teveccüh etmesi neticesi olarak kuşak
lama kanalını delmiş ve mezruatı tahrip eyle
miştir. 

Şimdi bu izahat karşısında sayın Bakandan 
ricam şudur; büyük su işlerinin bir program 
dâhilinde başlar göründüğü şu günlerde, acaba 
orman Umum Müdürlüğü ile münasebeti oldu
ğuna göre, Tarım Bakanlığı ile Bayındırlık Ba
kanlığı arasında müşterek bir çalışma var mıdır, 
varsa bu çalişma nasil bir program halinde ele 
alınmıştır. Bu hususlarda malûmat itasını ri
ca ediyorum. 

BAŞKAN — Necmeddin Sahir Sılan (Yok 
sesleri) Arif Çubukçu (Yok sesleri) Zihni Or-
hon. 

ZİHNİ ORHON (Kars) — Ben yine İğdır 
Ovasından bahsedeceğim. Diyeceksiniz ki, illal
lah bıktık, bütün Kars Milletvekillerinin elin
den. Bunun sulaması yapılsın, söylemiyelim. 17 
senedir bu iş halledilmemiştir. Şaka değil, 17 
senede neler kaybettik. Bu ova cidden feyizli 
bir arazidir. Yalnız suyu yoktur. Su da yanıba-
şında akıyor. Araş Nehri, bizim millî nehrimiz. 
Bunlardan 'başkaları istifade ediyor. Karşı ta
rafta hakikaten su yoktu. 17 sene içerisinde 
oraları gül gülüstan oldu. Gerçi bu meselenin 
'halli Bakanlığa ait değildir, hariciyeye mi ait
tir, nereye aitse Hükümet bu işi halletmelidir. 
Bu ova halkını süründürmeye mahal yoktur. 
Karşıda felâketimizden haz duyanlar vardır. Bu 
mesele bir an evvel halledilsin, bu ova da feyiz 
ve berekete kavuşsun. Bu münasebetle bir şey 
arzedeceğim; gerçi Bayındırlık Bakanlığına ait
tir, Ziraat Bakanlığını da alâkadar eder. İğdır 
ve Tuzluca ovalarının en yüksek yerleri 1000 -
1200 metreyi bulur. Sinek Yaylasında bir Ba
lık Gölü vardır. Gölün yüksekliği 1700 metre 
kadardır. Bu Balık Gölü'nün suyu Doğuya doğ
ru akar, Ağrı Dağı'nm tamamiyle altından ge
çer. O kısımlarda büyük hir kamışlık bataklık 



B : 55 24. 
peyda>h eder. Yani bu sudan Beyazıt Ovasının 
istifade etmesine imkân yoktur. Acaba bir etüd 
yapılsa, bu suyu bir tünelle İğdır Ovasına, Tuz
luca Ovasına akıtsak olmaz mı? Bu bir tekliftir, 
etüd yapılsın. 

Kars, feyizli bir araziye sahiptir, otu, suyu, 
havası güzeldir. îki bin metrelik yaylalar,, Ege 
kadar zengin hayvan ve mevaddı hayvaniyeden 
istihsal yapabilir. Şimdiye kadar bir inekhane 
yapılmıştır, teşekkür ederiz, sağ olsunlar. Bir 
de yağ üzerine ufak bir müessese açıldı, bun
dan razı değiliz, çünkü hiçbir iş görmedi, yal
nız ihtikâr yaptı. Bir sözlü soru dolayısiyle ge
çenlerde Sayın Bakan da bunu kabul ettiler. 

En feyizli bir arazi üzerinde hayvan cinsini 
ıslah için bilhassa at emsini ıslah için tedbirler 
almaya, ne kadar makine çıksa da ata ihtiyaç 
vardır. Bilhassa at Türkün arkadaşıdır, at cin
sini muhakkak ıslah etmek için bir hara teşkil 
edilmelidir. Maalesef bugüne kadar bir şey, bir 
şey yapılmamıştır. 

Muhlis Ekmen'in bakanlığı zamanında, o 
civara teşrif etmişler beraber bu mmtakayı gez
miştik. Peynir yapılan yerleri gördüler sıon de
rece de tiksindiler. Fakat bir şey yapılmadı. Bu
rada bir sütçülük mektebi mi yoksa kursları 
mı açılmalıdır ki, faydalı neticeler almak müm
kün olsun. Bilhassa bu hususu rica ederim. 

İkincisi; Emin Sazak arkadaşımız Doğu'da 
makineyi tamim edelim, onları buna alıştıralım, 
dediler. Doğu'nun Erzurum, Kars vilâyetleri, 
hattâ Karaköse'nin bir kısmı Birinci Cihan 
Harbinden evvel makine ile ziraat yaparlardı. 
îstilâda bütün o makineler tahrip edildi. Halk 
eline makine geçse makine ile ziraat yapacak
tır. Hakikaten çok calibi dikkat bir meseledir : 
Ook defa Erzurum, Karaköse ve Kars illerinde 
harmanlar kar altında kalır. Bilhassa harman 
makinesi oralara çok lüzumludur. Sayın Bakan
dan rica ediyorum, bu illerin valileriyle temasta 
bulunsun, bilhassa oralara makine göndersin. 
Hattâ atla işler makineler olursa yine olur. 

Kars'ta bir toprak dağıtma komisyonu var
dır. Merkezle beraber on kazaya bir tek komis
yon.. Bu komisyon da yedi ay karlar altında 
kalan arazi üzerinde çalışamayıp yalnız beş ay 
çalışacağına göre bu bir tek komisyon kâfi de
ğildir. Gerçi güçlük olduğunu da takdir ediyo
rum, fakat Sayın Bakandan rica ederim, Kars'a 
iki komisyon daha göndersin. 
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İBRAHİM REFİK SOYER (Niğde) — Muh

terem arkadaşlar, ben tasavvur etmem ki, hiçbir 
Türk zir^atle ilgilenmesin. Bu sebeple ben de 
huzurunuzu işgal ediyorum ve bâzı maruzatta 
bulunacağım. Bunlardan birincisi; Marshall 
Yardımından getirilen traktörlerin bıçaklarının 
az miktarda getirilmesidir. Ve çok pahalı olma
sıdır. Çiftçilerimiz bundan müştekidir. Bu basit 
şeyleri, 20 - 25 lira arasında tedarik edebiliyor
lar. Bunun ucuzlatılmasını yahut da Karabük 
fabrikalarında yaptırılmasını, şayet işleri çok 
da bunları yapamazlarsa o zaman da sanat ens
titüleri olan veya demircilik sanatı ileri bulu
nan yerlerde sanatkârların yapabilmesi için ora
lara çelik levhaların gönderilmesinin teminini 
rica ederim. 

Bir de, pulluk ve diğer ziraat aletlerinden 
Gümrük Resminin alınmaması ve çiftçinin elin
de kalan gaz ve benzin tenekelerinin rutubetli 
ambarlarda çürüyüp gitmesini önlemek için 
bunları az çok bir fiyatla satın alacak bir alıcı 
bulundurulursa çiftçiler tahrip etmeksizin gö
türüp oraya teslim ederler ve onlar da bunları 
yeniden bu işte kullanırlar. Bunun da teminini 
rica ediyorum. 

3 ncü istirhamım; meyva ağaçları için gön
derilen ilâçların öldürücü maddelerinin nispeti 
bâzan az olmasıdır. Bu ilâçlar birinci defasında, 
tesir etmiyor, ağaçlar tahribata uğruyor ve bu 
hal sonradan anlaşılıyor, ve yeniden ilâç getirt
mek ihtiyacı hâsıl oluyor. Fakat halk bundan 
mutazarrır olmuş bulunuyor. Bu ilâçların evve
lâ iyi bir kontrolden geçirilmesini ve halka on
dan sonra, tevziinin teminini rica ediyorum. 

4 ncü mâruzâtım; fidanlıklar hakkında ola
caktır. Bunların memlekete getirdikleri iyilikler 
hepinizin malûmudur. Fidanlıklar, hakikaten 
çok faydalı olmuşlardır. Hakikaten meyva ağaç
larımız ve diğer ağaçlar çoğalmaya başlamıştır. 
Fakat son senelerde öyle zannediyorum ki 
bâzı fidanlıklarda fidanlar azalmıştır. 
Mevcut fidanlar, halk çok rağbet ettiği için kâ
fi gelmiyor. Bu itibarla, yeniden fidanlıklar 
tesis edilmesini ve müesses olanların da takviye 
edilmesini rica ediyorum. 

5 nci maruzatım; bâzı illerimizde hayvan 
azlığından dolayı gübre azlığı halka müşkülât 
çıkarmaktadır. Bu, bizde de vâkıdır. Halk suni 
gübre kullanmaya alışmıştır. Fakat bunun her 
cinsi piyasada arandığı zaman bulunamamakta-
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dır. Bir de fiyatı çok yüksektir. Bu memleketin 
istihsalinde faydalı olduğu için bunun fiyatının 
ucuzlatılmasını ve her cinsinin bütün memleket
lere gönderilmesinin teminini rica ediyorum. 

6 ncı maruzatım; ağaçların gövdelerine arız 
olan haşerattan başka bir de köklerine arız olan, 
ve bilhassa elma ağaçlarının köklerine arız olan 
bir kurt vardır. Bizim tarafta bunun adına Ma
nas diyorlar. Arkadaşlar, bu kurt, elma ağaç
larının, Niğde'nin zevkle yediğiniz Amasya cin
si elma ağaçlarının köküne arız oluyor ve yıldan 
yıla ağaçları kurutuyor. Halk bundan çok muz-
tarip ve endişelidir ,çünkü memleketin geliri 
bundan dolayı düşmektedir, halk zarar görmek
tedir. Bu kurt için bâzı ilâçlar bulunmuş. Me
selâ, (Ağrusid) diye bir ilâç var ama kendim 
gördüm ve tecrübe ettim, bu ilâç pirenin gözüne 
toz ekmeye benzer, onu ben tuttuktan sonra ilâ
ca atmaya ne lüzum var kendim öldürürüm. Zi
raat Bakanlığı bu cihete çok ehemmiyet vere
rek bir çare ve bu kurtları öldürücü bir ilâcın 
tedariki neye mütevaffık ise meşgul olmalarını 
rica ederim. 

7 nci mâruzâtım: Sulama işlri hakkında ola
caktır. 

BAŞKAN — Vaktiniz geçmiştir, mâruzâtı
nızı ona göre ayarlayınız. 

İBRAHİM REFİK SOYER (Devamla) — 
Cümlenizin malûmudur ki; 

Sulama işlerini inşaat işleri gibi saymamak 
lâzımdır. Sulama işlerini bilhassa Ziraat Ba
kanlığı bizzat ele alması iktiza eder. Ziraat Ba
kanlığı filân yerde inşaatım var der, bunun 
projesini verir ve projenin tatbikini ister, 
Bayındırlık Bakanlığı da bunu tatbik eder. 

Ziraat Bakanlığı, nerede yapılacak ziraatin 
nevine göre sulanacak arazisi varsa, nerede su
yu varsa, nerede suya ihtiyaç varsa ve nerede 
bunlar için bent ve baraj yapmak yeya kanal 
açmak lâzımgeliyorsa bunları ihtiyaçların 
ehemmiyet sırasiyle tesbit ettikten sonra ve dü
zenledikten sonra Bayındırlık Bakanlığına veya 
kendi büyesi içinde bulunduracağı inşaat he
yetlerine yaptırılır. Bu işin bundan başka çıkar 
bir çaresi ve çıkar yolu yoktur. Memleketin 
artık susuz kalmaya takati kalmamıştır. Bu iş 
bir ziraat işidir, istihsal işidir; Bayındırlık Ba
kanlığı ile bir alâkası, yoktur. 

Arkadaşlar; bendeniz bir Alman profesörü
nün, beşerî çağrafya dersinde bulundum. Bu 

. 1950 O : İ 
zat, eski dikme suretiyle ziraatin, sapanla zira-
ate inkılâbının mehdinin, yani doğduğu yerin, 
Asya'da Türk İli olduğunu ispat etmiştir. Şu 
halde Türk'ler saban ziraatini icadetmiş ve zi-
raati ilerletmeye yardım etmiştir. Binaenaleyh 
biz sanayiimizin geri kalması yüzünden maki
neleşme işinde geç kalmış olsak bile, ben Türk 
Milletinin yakında ziraatçiliğin şahikasına eri
şeceği knaatindeyim. (İnşaallah sesleri) 

Benim bu kanaatimi, içerde ve dışarda yük
sek ziraat tahsili yapan ve bizzat kendi mül
künde tatbikat yaparak ziraat işlerinde tam 
bir vukuf kespetmiş olan Sayın Caeid Oral'ın 
bu işin başına geçmiş olmasını da modern ziraa-
timiz için bu memleketin hayrına telâkki edi-
yo.rum. 

İBRAHİM ARVAS (Van) — İştirak ediyo
ruz. 

BAŞKAN — Abidin Potuoğlu. 
Abidin Potuoğlu (Eskişehir) — Sayın arka

daşlar; dündenberi arkadaşlarımız, hakikaten 
çok mühim olan Tarım işleri üzerinde görüştü
ler, konuştular. Bendeniz bunlar üzerinde 
durmıyacağım. Yalnız bugünkü istihsalâtımızla 
çiftçiliğimizin durumu üzerinde bir maruzatta 
bulunacağım. 

Arkadaşlar; biliyorsunuz ki, bu memleketin 
% 80 i çiftçi olan, köylü olan kitlenin refahı 
ve kalkınması ve istihsalin artması için muhalif 
ve muvafık bütün arkadaşlar aynı hassasiyetle üze
rinde durmaktadır. Yalnız burada ayrıldığımız bir 
nokta var. Muvafakat çeşitli yayınlarla sahibi 
salâhiyet ağızlardan şurada burada yapılan be
yanatla istihsalin arttığını, köylünün müreffeh 
olduğunu ileri sürüyorlar. 

İBRAHİM ARVAS (Van) — Bu sene müs
tesna, kurak geçti, bu seneyi karıştırmayın. 
öbür senelerle mukayese edin. 

ABİDİN POTUOĞLU (Devamla) — Mese
lâ işte pamuk 200 000 balyadan 500 000 balyaya. 
nohut 600 tondan 60 000 tona istihsalden birer 
parça almak suretiyle istihsalâtımızm art
tığını ispata çalışıyorlar ve köylünün eskisine 
nispetle daha müreffeh olduğunu, daha iyi ge
çim şartlarını haiz bulunduğunu söylüyorlar. 

Muhalefet de diyor ki, hayır arkadaşlar, is-
tihsalât artmadı. İşte nitekim istihsalâtm art
madığını gösteren deliller de meydandadır, 1948 
senesinin en bolluk bir sene olduğu halde, 1949 
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senesinde beş, on vilâyete münhasır bir mevziî | 
kurak oldu,, kendimizi dahi doyuramıyacak 
halde kadlık, Amerika'dan, Suriye'den buğday 
almak mebcuriyetinde kaldık. Bir taraftan da 
hayvanlarımız azalmaktadır iddialarını ileri sü
rüyor. 

Acaba hakikat nasıldır?, istihsalimiz artmış 
mıdır 1 Eksilmiş midir?. Hakiki mukayeseyi 
nasıl bulabilirim diye düşündüm. 

Fakat şunu da arzedeyim ki, Sayın Tanrı 
Bakanı şimdi kürsüye teşrif buyurarak 1945 te 
7 milyon hektar, 1948 de 9 milyon hektar ara
zide ziraat yaptık diyecekler. 

Lâkin bunlar tatmin edecek durumda değil
dir. 

Nihayet bunun en mâkul mukayese yolu ve 
ne dürüstü millî gelirde hakikati arama yoludur. 

Malûmaliniz Millî gelir Hükümetin kendisi
nin tesbit ettiği ve bize verdiği, gerekçesinde 
görülmektedir. Bu Millî gelire göre bizim istih-
salâtımız artıyor mu?. Eksiliyor mu?. Ki, artık 
bu Millî gelirin haricinde birşey kalmıyor. Çün
kü arpası da, buğdayı da. pamuğu da, davarı 
da, sığırı da, hepsi bunun içine giriyor. Girdi
ğine göre bu Millî gelir artıyor mu?. Eksiliyor 
mu?. Ve Millî gelire göre köylümüzün hayat 
standardı nedir?. Bunu tetkik ettim. 

Daha ileriki tarihlere gitmiyeceğim. Kısaca 
mâruzâtta bulunacağım. 

1942 de 3 milyar 710 milyon, 
1943 te 4 milyar 403 milyon, 
1944 te 3 milyar 451 milyon, 
1947 de 4 milyar 302 milyon, 
1948 de 5 milyar 304 milyon 
1949 da 4 milyar 583 milyon. 
Şimdi bu rakamlara göre, yani bu 1949 sene

si 1943 senesinin aşağı yukarı mukabili oluyor. 
1948 senesi az çok bol bir sene olması itibariyle 
gerçi biraz fark ediyorsa da 1949 senesini nor
mal diyemezsek fevkalâdeliği dolayısiyle 1948 
senesine de normal diyemeyiz. Bu bakımdan 
mukayesemize esas olmak üzere 1948 senesini. 
bile alsak 1943 senesine nazaran bir milyar lira ı 
bir fazlalık vardır. Fakat şunu nazarı itibara 
almak lâ^ımgelir ki ; 1943-1948 senesi arasında 
birçok değişen âmiller vardır. Bir defa para 
ayarı değişmiştir, paramız düşmüştür. Çünkü 
1943 de 120 kuruşa sattığımız tütünü 250 kuruşa 
satıyoruz, 60 kuruşa sattığımız pamuğu 150-200 
.kuruşa satıyoruz. Bu birinci âmil; ikinci âmil, | 
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1943 e nazaran nüfusumuz artmıştır, tabiatiyle. 
Her sene de nüfusumuzun inkişaf ettiğini ham-
dolsun görüyoruz. Bu inkişafı da nazarı itibara 
alırsak, demek ki, en bol sene 1948 senesinde 
dahi 1943 senesinin istihsalâtı olmamıştır. Bil
mem bunun hakkında, sayın Bakan ne buyura
cak?.. Acaba bizim başka bir gelirimiz var mı, 
yahut bu rakamlar yanlış mı?.. Bunu bilhassa 
izah etmelerini rica ederim. Bu esasa göre 1943-
1948 seneleri en bol sene olduğuna göre millî 
gelirimizde bir fark olmadığı, bilâkis düşüş ol
duğu görülüyor. Bizim esas gelirimiz, millî geli-
rimizdir, bu vaziyet karşısında istihsalâtımız ar
tıyor demek, beyhude bir lâftan ibaret kalıyor. 

Şimdi ikinci kısma geliyorum; Çiftçinin ha
yat istandardı acaba nasıldır?.. 

Sayın arkadaşlar, bu biraz acıdır. Bizim 
1949 senesinde dört buçuk milyar liralık bir mil
lî gelirimiz vardır. Bunu 15 milyon çiftçiye tak
sim ettiğimiz takdirde vasati olarak bir çiftçiye 
300 lira gelir düşüyor. Vasati dediğimiz bu 300 
lira içerisinde Devlet Ziraat işletmelerinin bü
yük gelirleri, büyük çiftçilerin gelirleri, büyük 
sürü sahiplerinin gelirleri bunun içindedir. Bun
lardan başka bunun içinden vergileri çıkara
cak olursak vasati bir hesap tutmak suretiyle 
ancak bir çiftçi nyfusunun bir senede iki yüz 
lira geliri olduğu neticesine varabiliriz. Arka
daşlar, bir çiftçinin senelik geliri 200 liradır 
demek bir çiftçi nüfusa yevmiye 60 kuruş isa
bet etmektedir. Yevmiye 60 kuruş bir çiftçinin 
ancak ekmek parasıdır. Demek ki bizim çiftçi
miz yalnız ekmekle geçiniyor, işte hesap, işte 
rakam. Bunu, Hükümetin verdiği millî gelir ra-
kamlariyle tesbit ettim. Hakikaten bizim çiftçi
mizin vaziyeti fecidir. Çiftçi refahtadır, şöyle
dir böyledir diye kendi kendimizi aldatırsak bü
yük hata etmiş oluruz. 

Bu mukayeseyi yaptıktan sonra Marşal Plâ
nına geçiyorum. Marşal Plânı memleket için ha
kikaten çok büyük ve hayırlı bir yardım olmuş
tur. Ve zamanında yetişmiştir. Fakat bunun tat-
bikındaki bâzı hataları da burada arzetmeyi bir 
borç bilirim. Evvelâ Marşal Plânında büyük zi-
raate yani traktörü ve traktörle yapılan ziraate 
gidilmiştiı*. Evet makineleşmek bizim için haki
katen lâzımdır. Ama bunun muhakkak küçük 
çiftçinin makineleşmesiyle muvazi, hattâ küçük 
çiftçinin makineleşmesini daha ehemmiyet ve 
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ilerde mütalâa etmek lâzımdır. Halbuki bu ci
hete ehemmiyet verilmemiştir. 

Bütçe Komisyonunda Sayın Bakandan şimdi
ye kadar kaç traktör, kaç plluk getirdiğini sor
dum. 4 bin traktöre karşı ancak beş bin pulluk 
getirdik dediler, bu da gösteriyor ki, küçük çift
çiye lâzım ziraat âletlerine pek ehemmiyet veril
memiştir ve verilmediğini de göstermektedir. 
Bunun için ben de, demin bir ziraatçı arkadaşı
mızın salâhiyetle söylediği gibi atlı ziraate gitmek 
ve küçük çiftçiyi atla teçhiz etmek zorundayız ve 
ben de tecrübe görmüş bir çiftçi arkadaşınız sıf a-
tiyle arzedeyim ki, biz er geç atlı ziraate gitmek 
mecburiyetindeyiz. 

BAŞKAN — Vaktiniz dolmuştur. 
ÂBİDİN POTUOĞLU (Devamla) — tivet 

vaktim kalmadı, kısaca arzedeceğim. B.iı- kısım 
mustahsıla traktör ve pulluklar % 12,5 peşin 
% 25 i de c/c 7.0 faizle verildi, bir kısmı ise 
% 37,5 peşin vermek mecburiyetinde bırakıldı. 

Evvelâ dört sene vâde dedik, sonra altı se
neye çıkardık. Şimdi 35 sene vâde ve % 2,5 fa
izle aldığımız bir krediyi köylüye 4 - 6 senede 
ödemek ve % 7,5 faiz vermek mecburiyetinde bı
rakılması istihsale bir yardım mahiyeti düşün
mek deği^, çiftçiyi zarara sokmak olur. 

Şimdi\ kredi işlerinden ve sair husustaki ko-
nuşmalarimdan vazgeçerek , mevcut bir iki suali
mi sormakla iktifa edeceğim: 

1. (Hçen sene Sayın Bakan bir kalkınma pro
gramı getireceklerini vait buyurmuşlardır. (Je
ti rm em işi erdir, sebebi nedir? 

2. Zirai ve Veteriner savaşları hakkında da 
vâdedilen kanun henüz getirilmemiştir. Bundan 
senede 400 - 500 milyon lira zararımızı mucip 
olan bu konu şimdiye kadar niçin getirilmemiş
tir. 

3. Hayvan hırsızlığını önleme ve çiftçi mal
larını koruma kanunları kifayetsiz olduğundan 
bu hususta da bir kanun getireceklerini vait bu
yurmuşlardı, gelmemiştir, ne zaman gelecektir? 
aynı zamanda küçük ziraat âletlerinin Gümrük 
resminden muaf tutulması için de bir kanun ge
tireceklerdi. Çünkü bugün traktörden Gümrük 
Resmi alınmadığı halde pulluktan alınmaktadır. 
Bu tasarının da şimdiye kadar getirilmediğinin 
sebebi nedir? Bunların da Sayın Bakan tara
fından cevaplandırılmasını rica ederim. 

HÜSEYİN ULUSOY (Niğde) — Ziraatimiz 
geniş ölçüde makineleşiyor. Yalnız bu makine-
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leştirme işi yapılırken içimde ukde olan bir nok
ta vardır. Biz akaryakıt dâvasını millîleştirme-
dikçe ve akaryakıt dâvasını sağlam bir esasa 
bağlamadıkça makineleştirme dâvamızı daima 
zayıf görürüm. Her hangi bir politik zaruretle 
akaryakıtı tedarik edemediğimiz takdirde ma
kineli ziraatten hayvanlı ziraate geçebilmek için 
Hükümet ne gibi tedbir düşünmektedir? Bu hu-
snısta aydınlatılmamızı bilhassa rica ederim. 

İktidar ve Cumhuriyet Hükümetlerinin ta
rımla olan münasebetlerinin ölçüsü olarak, za
man zaman bu kürsüden, bâzı noktai nazarlar 
ileri sürülmektedir. Bunlar, Tarım Bakanlığına 
ayrılan tahsisat miktarını ele alarak İktidar ve 
Hükümetlerinin tarımla olan ilgisini tam ola
rak ölçmek istiyorlar. Benim kanaatime göre, 
Tarım Bütçesinde yer alan tahsisat yalnız tarım 
politikasının tatbikinin idaresine ait tahsisattır. 
Yoksa Cumhuriyet Hükümetlerinin tarımla olan 
ilgisi yalnız bu ölçüde değildir. Köylüye ve ta
rımla iştigal edenlere yapılan Ziraat Bankası 
yardımları Donatım Kurumunun yardımları, 
Üretim Çiftlikleri için konmuş olan tahsisat, 
fevkalâde hallerde çiftçiye yardım için konmuş 
olan tahsisat, sulama işlerine ayrılan tahsisat 
barajlara ayrılan tahsisat, Ziraat Fakültesine 
ayrılan tahsisat, Marshall Yardımından malze
me karşılığı olarak verilen tahsisat ve hepsinin 
üstünde Toprak Mahsulleri Ofisine ayrılan 200 
milyon liralık tahsisat, ki, bunlar İktidar Par
tisinin ve Cumhuriyet Hükümetlerinin Türk 
köylüsüne ve çiftçisine verdiği önemin ölçüsü 
olarak ele almak icabeder. Bunların yekûnu bu
gün için 500 milyon lira tutar. Böyle dar im
kânlar içinde, Türk köylüsü ve çiftçisinin emri
ne bu kadar geniş ölçüde imkânlar hazırlaması İk
tidar Partisi Hükümetlerinin samimiyetinin bir 
ifadesidir. 

Türk çiftçiliği gelişmiş midir, gelişmemiş mi
dir diye zaman zaman bâzı fikirler ortaya ko
nuldu. Millî gelir, şudur, budur diye hesaplar 
yapılır. Ben bunları bir tarafa bırakıyorum. 

Arkadaşlar; bizim ziraatimiz, tarımımız bir 
intikal devresindedir, aşar kalktıktan sonra bi
zim zira atimizin istikameti yıldan yıla değiş
mektedir. Hububat ziraatimiz daha az verimli 
topraklara kaymakta, sebzeciliğimiz ve rneyva-
cılığımız ve hattâ pamuk daha verimli toprak
lara intikal etmektedir, bu mahsullerin ekimi 
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günden güne, gelişmektetedir. Türkiye'deki zi
raat gelişmesini yalnız hububat ile ortaya ko
yarsak yanlış bir istikamete gitmiş oluruz. 

Bütün istihsalâtımızı ayrı ayrı ortaya ko
yarsak bu takdirde daha isabetli ve daha doğ
ru bir netice elde ederiz, ve doğrusu da budur. 

Meselâ Türkiye'de 1939 za nazaran pamuk
taki gelişme nedir? Keza 1939 a nazaran şeker 
pancarmdaki gelişme nedir? 

Abidin Potuoğlu arkadaşımıza sorarım, 1939 
za nazaran bunların ne kadar geliştiğini burada 
niçin ifade etmiyorlar? 

Sonra, yağlı tohumlar, 1989 a nazaran ala
bildiğine gelişmiştir. Sebze ve meyva ziraati de 
arkadaşlar, bütün Orta Anadolu'da günden gü
ne gelişmektedir. Yalnız hububat ziraatine tah
sis edilmiş sahalarda dahi meyva ve sebze zi
raati inkişaf e t m e k t i r . Tekrar arzediyorum; 
hububat ziraati sırf verimsiz topraklara hasre
dilmiş mahiyete doğru gitmektedir. Yalnız hu
bubat ziraatini memlekette ziraatin kalkınması 
için bir ölçü olarak alınması doğru değildir. Bu 
vaziyet, böyle bir mülâhaza bizi yanlış bir isti
kamete doğru götürür. Bu hususta daha ölçülü 
hareket etmelerini kendilerinden rica ederim. 

Dün Hasan Polatkan arkadaşımız burada 
konuşurken, Refik Koraltan yerinden bağırdı; 
onlar dedi, bu edebiyattan anlamazlar. 

Hakikaten arkadaşlar, mesnetsiz politika 
edebiyatından anlamak bizim için mukadder de
ğildir. 

Bu arada bendeniz de bir iki temennide bu
lunacağım. 

Marshall Plânı ile gelen ziraat aletlerinin 
Donatım Kurumu tarafından yapılan tevziat iyi 
gitmektedir. Ancak hususi firmalar tarafından 
yapılan tevziatta, bilhassa taksitli ve vadeli sa
tışlarda mustahsıla müşkülât çıkarılmaktadır. 
Bu "hususta Sayın Bakanın nazarı dikkatini 
celibederim. 

İkincisi; mücadele işlerinde hir mevzuat ki
fayetsizliği vardır. Bütün ziraat mensubu arka
daşlarımız cidden güzel çalışıyorlar, ellerinden 
gelen oütün gayretleri sarf ediyorlar. Fakat ma
alesef pek çok yerlerde ou mücadele, halk tara
fından tatbik edilecek kadar gelişmemiş vazi
yettedir. Binaenaleyh müeyyideleriyle tarım 
mücadelesini esaslı bir prensipe bağlamak mec
buriyetindeyiz, 

.1950 O : 1 
Sözümü bitirirken, 1949 yılında Muhalif 

Parti arkadaşlarımızın mevzii göstermesine 
rağmen, gayet şümullü olan kuraklık karşısın
da Hükümet ve Tarım Bakanlığı ve Tarım Ba
kanlığının 'bütün teşkilâtının cidden feragatle 
çalışarak tohumluğu vaktinde yetiştirmek hu
susunda gösterdiği gayrete burada teşekkür et
mek lûtfunda bulunan arkadaşlarımızın hu sa
mimî duygularına 'ben de bütün kalbimle katı
lıyorum. 

KEMAL CEMAL ÖNCEL (Denizli) — Ar
kadaşlar, 'bundan iki gün önce Ticaret ve Eko
nomi Bakanlığının Bütçesi görüşülürken, söz 
almıştım. Orada Ziraat Bankası mevzuuna da 
temas etmek istiyordum. Fakat en muvafık ye
rin Ziraat Bakanlığı Bütçesi olduğunu düşüne
rek bu husustaki fikirlerimi bu bütçenin müza
keresine bıraktım. Arzu ettim ki, Ziraat Banka
sı mevzuunu Ziraat Bütçesi içinde konuşayım. 

Arkadaşlar, Türkiye'de bâzı mevzularda fi-
ııans müesseseleri arasında iş bölümü olduğu 
malûmunuzdur. Türk Devlet sanayiinin finans 
müessesesi olan Sümerbank, mahiyeti ve fonk
siyonu dolayısiyle İşletmeler Bakanlığına bağlı
dır. Bundan başka maden işlerimizi finanse 
eden 'bir Eti Bank vardır ki, bu da iş sahası iti
bariyle keza İşletmeler Bakanlığına bağlı bir 
müessesedir. Türk köylüsünün zirai kredi ve 
finansman müessesesi olan Ziraat Bankası ise 
Tarım Bakanlığına değil, Ekonomi ve Ticaret 
Bakanlığına bağlanmıştır. Bu bankanın Tarim 
Bakanlığına bağlanması için bu Mecliste müta-
addit konuşmalar olmuş ve her söz alan millet
vekili bankanın Tarım Bakanlığına bağlanması 
yolunda temennilerde bulunmuşlardır. Fakat 
yıllardan beri gösterilen bu arzuya nedense bir 
türlü erişememiş bulunmaktayız. 

. Ben de yine Ziraat Bankasının Tarım Ba
kanlığına bağlanmasını rica edeceğim. 

Arkadaşlar, Türkiye'nin zirai istihsal politi
kasını, istihsal işlerini Tarım Bakanlığı organi
ze etmezse hayırlı bir netice alınamaz. Ziraat 
Bankası iş sahası itibariyle köylüye yardım et
mektedir. Ama 'bunun dışında aynı zamanda ti
cari finansman meseleleri ile de uğraşmaktadır. 
Elimde Sarayköyden gelme Toprak Kanununun 
tatbikatiyle ilgili şayanı dikkat bir mektup var-

Bu kanunun bir maddesinde, toprak sahibi 
kılman köylüye yeter derecede donatım, teçhizat 
ve işletme kredisi verilir diye bir bahis vardır 
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Bugün bu şartlar altında böyle bir donatım ve 
teçhizat için yani tohumluk, ahır, at, pulluk ve 
sair araçlar için dört beş bin liraya ihtiyaç var
dır. Maalesef Ziraat Vekâleti bu fona çok az bir 
para ayırmakta ancak 250 lira verebilmektedir. 
250 lira ile bir şey yapılamaz tabiî. Vekâlet bu 
durumu bildiği için Ziraat Bankası nezdinde 
teşebbüste bulunuyor, diyor ki, elimizdeki imkân
larla bu çiftçilere siz kredi verin. Banka, hayır 
diyor, bunu kanunen Vekâlet üzerine almıştır, 
ben yapamam, 

Asıl şayanı dikkat tarafı şudur arkadaşlar: 
Bu köylü toprak sahibi olmadan yani ecir iken, 
toprak sahibinin, ağanın iken 1500 lira kredi al
makta idi. Şimdi ise banka tarafından beş para 
verilmemektedir. Toprak sahibi köylü istihsale 
yanaşması lâzımgelirken böylelikle bilâkis istih
salden uzaklaştırılmaktadır. Eğer banka, Ziraat 
Bakanlığına bağli bir müessese olsaydi bu işler 
daha kolaylıkla hallolunur kanaatindeyim. 

Bir de, dün konuşan bâzı arkadaşlar, Zirai 
Donatım Kurumuna temas ederek bu müessese
nin kaldırılmasni istediler. 

Arkadaşlar, Türkiye Zirai Donatım Kurumu 
makine ve diğer malzemeyi köylüye temin eden 
bir müessesedir. Böyle bir müessese nasıl kal
dırılır? Ne imiş? Bir komisyoncunun yaptığı 
işi, yapıyormuş yok arkadaşlar. Evet, bu 
müessese Türk tüccarına mâni oluyor, 
onlar da yapabilirler. Fakat, memlekette 
öyle şeyler olur ki; bunu tüccar yapamaz. An
cak bunu bu müessese yapabilir. Zirai istihsal 
bir defa teknik bilgi; teknik teçhizat ve onu işle
tecek sermaye ve kredi işidir. Donatım Kuru 
mu bu üç unsurdan bir tanesini yapmıya çalışı
yor. Şayet bu müessese iyi çalışmıyorsa bu, im
kânsızlıktan sermayesizlikten ileri gelmektedir. 
Çünkü 50 milyon lira sermayesi vardır, fakat 
kendisine ancak 27 milyon liralık bir sermaye 
verilmiştir, onun da bir kısmı donmuş bir hal
dedir. 

Tüccarın yapamıyacağı iş şudur: O yalnız 
satar, ve satmasını bilir, halblki Donatım Ku
rumu sattığı malzemenin ömrünü uzatmakla 
mükelleftir. Bu faaliyetlerini şükranla ifade 
etmek isterim. Onun Türkiye'ye Marşa] yar
dımı ilt gelen makinalarm istihsalin artmasını 
sağlama bakımından iyi işletilmesi ve çalıştı
rılması hususunda tedbirler alınmıştır. Tamir 
atelyeleri yapılmıştır, 
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Arkadaşlarım, bundan evvel Türkiye'ye 

birçok makinalar geldi. Bunların kısa bir za
manda makina maşatlığına malzeme oldu. Biz 
onları çalıştırmasını bilmiyorduk. Şimdi bu 
makinalar için her yerde kurslar, açılmış ve bu 
yolda mesai devam etmektedir. Bu iş çok şa
yanı şükran bir şekilde inkişaf etmektedir. 

Hüseyin Ulusoy arkadaşım, Türkiye'de zi
rai tenevvün arttığına, işaret ettiler çok doğru
dur. Yurtta yağ nebatları artmıştır bir nebati 
yağ sanayiinin yurtta kurulması zaruridir. Bu
nun için yetişmiş elemanımız yoktur. Bakanlık
ta bir de zeytincilik teşkilâtı vardır. Tam ran
dımanlı bir surette çalışmamaktadır. Avrupa 
ve Amerika'ya bir takım gençler gönderiyoruz. 
Zeytin yağı ve diğer yağ sanayii bir ihtisas 
işidir. Bu gibi nebati yağlarda ihtisas kesbet-
mek için Avrupa'ya ve Amerika'ya gönderilen 
gençler içerisinde bilhassa bu nebati yağ sana
yiine ehemmiyet verilmesini rica ederim. Söz
lerim bundan ibarettir. 

EMlNÎTTlN ÇELÎKÖZ (Balıkesir) — Sa
yın arkadaşlarım, halkımızın % 85 i çiftçi ol
ması, itibariyle Tarım Bakanlığı teşkilâtı ve 
faaliyetleri bizi ziyade ilgilemektedir. 

Ekip biçme alanında köylülerimizin, çiftçi
lerimizin göreneklere, geleneklere bağlı kalma
ları şüphe yok ki istihsal yönünden pek de hoş
nutluk da, olmaz? 

Geniş bir hinterlântı bulunan Balıkesir ili
nin toprağiyle boğuşan ve geçimini o güzel 
topraklarda arayan halk, didişmesi nispetinde 
emeğinin, alın terinin karşılığını alamaz. 

Sebebi: Teknik çalışmaz, modern çiftçi alet
lerine sahip değildir? Talim ve örnek görmez. 

Fidanlığımıza yardım olunmalıdır, cidden 
buna muhtacız. 

Sayın Tarım Bakanı arkadaşımız, bu güz, 
vilâyetimizin her çevresini dolaştı, gördü köy
lüler ve kasabalar halkımızla konuştu, dertleşti. 
Her türlü yoksul ve muhtaç cephelerini, gizli 
kapaklı kalamaz ve kalmıyacak kadar derinli
ğe ve genişliğine eşeledi, halkla samimî hasbi-
hallerde bulundu. O da, bizim kadar bizden 
oldu. Ve bizim dertlerimizle dertlendi. Olması 
lâzımgeleni, imkân buldukça yapmakta tered
düt etmiyeceğine kanaatimiz tam ve kâmildir. 

Ondan ötürü, tarım teşekküllerinden iste
diğimiz ve beklediğimiz ve cidden muhtaç ol-
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duğumuz hareket ve faaliyetleri, bu kürsüden 
sayıp dökmeye lüzum görmüyorum. 

Eğer Balıktsir Vilâyeti bir kitap farzedilir-
se, Saym Bakan Cavit Oral arkadaşımız o kita
bı ince ince okumuş ve ezber etmiştir. Bekli
yoruz, o kitabın öne sürdüğü tarım alanındaki 
ihtiyaçlarımızı tez elden karşılasın diye.. Değer 
arkadaşlarım. 

Hareketli, öğretici toprak kabiliyetini ölçü-
cü, ekip biçmeyi modernleştirici, her an çift
çinin yanında bitimi ve verimi ve daha her 
şeyci, kavrayıcı, sancı, yapıcı bir tarım teşkilâtı 
bizi kalkındırma âmillerinden en birincisi ola
caktır. 

Balıkesir Vilâyetini bir kitap olarak Tarım 
Bakanı Sayın arkadaşımızın koltuğunda bıra
karak ihtiyaçlarımıza karşı duracağına inandı
ğımı beyandan haz duyduğumu arzederek geçi
yorum. 

Balıkesir Vilâyetinin, 919 köyü, 14 ilçesi, 33 
bucağı vardır. 581 681 de nüfusu vardır. Er
kekleri daha çoktur. Hemen hemen her köyü 
hayvan beslerVeterinere hürmetkardır, Kendi
sinden ziyade hayvanına bakmayı ve veterineri 
dinlemeyi sever. Bunun içindir ki, her ilce mer
kezimizde bir veterinerin bulunması büyük bir 
ihtiyaç karşılığı olacaktır. 

Balya Boz ırkının gitgide inhitata yüz tut
ması yüreklerimizin acısıdır. Eski gününü tut
ması memleket çapında İstenen önemli bir keyfi
yettir. Meşgul olunmasını görmek, üzerinde 
çalışmaların iyi sonuçlarını görmek emelimizdir. 

Bandırma, Gönen, Manyas, Susurluk arasın
da köylerde Merinosçuluk hatırı sayılır derece
dedir. Devlet 1938 yılından beri bunun üzerin
de çalışmaktadır. Ama, istenen kadar sayıda 
halis merinos yetiştirmemiş olduğunu söylemek
te acı duyarım. 

Merinos yanında yerli bulunmamak lâzım. 
Bunu sağhyamıyorlar. Pahalıya maledilen ve 
fakat, çok ucuza verilen merinos koçlarından, 
halk bâzı siyasi tesirlere ve yanlış malûmat ve 
fikrine dayanarak istifade edemiyor. 

Kısaca söylemek gerekirse : 
Islah işi son derece düşük ve randımansız-

dır. 
Ziraat kanunlarında, Orman kanunlarında 

mevcut müeyyidelere benzer müeyyideler, ve
terinerin elinde yoktur. 
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Merinos bölgesi diye bir bölge ayrılmalıdır, 

bu şarttır. Bunu sağlıyaeak bir kanuna ihtiya-
I cı katidir. 
i Merinos koçlarını satanlar iyi bakmıyanlar, 
I kesen ve yiyenler, sürüsünde yerli koç bulundu

ranlar olursa böyleleri için kanuni bir ceza mü
eyyidesi bulundurursa ıslah işi süratle yürür. Bu
gün merinosçuluk % 40 randıman veriyorsa şa
yet, ben zannetmiyorum, üç yıl sonra hemen 

I % 100 yükseleceğine kaniim. 
Bandırma. Gönen, Susurluk, Manyas hava

lisinde 29 700 merinos mevcuttur. 12 yılda bu 
yekûnun ancak bulunması acıdır. Çünkü bu 
işe başlarken salahiyetlilerin beş yıl içinde bu 
yerlerde iki yüz bini aşacak kadar merinosa eri
şilebileceğini beyan etmiş oldulklarını hatırlı
yorum . 

Hükümetimizin bu uğurda yaptığı fedakâr
lık çok, büyüktür. Sonuç, küçümsenecek hal
dedir. 

Saydığımız muhitler merinos yetişmesine o 
kadar müsaittir ki, geçen kış o kadar şiddetli 
olmuştur, hepinizce malûm, yerli koyun ve ku
zular çok telefat vermiştir. Tek kan merinos
larda çok az ölüm olmuştur. Çünkü onlar kazık 
yalıyarak karınlarım doyurmasını bilirler. 

Bu Merinos hayvanlarının bu bölgelerde ve 
bilâhara İzmir - Aydın mmtakalarında da ya
yılarak memlekete bir gelir kaynağı olacağı şüp
hesizdir. Esasen Balıkesir, İzmir, Aydın hava
lisinde ilk defa görülen bu hayvanlar asıl vata
nı bu topraklardan İspanya, Fransa, Almanya, 
Macaristan ve Romanya'ya gitmişlerdir. Bu 
diyarlarda, merinosçuluk canlı ve verimi bir 
'hale gelecektir. Buna imanım yüksektir. Yal
nız, merinos yetiştirme ve koruma ve ıslah et
meye dair, müeyyideli ve mmtakaları "belirli bir 
kanuna girmesini, Tarım Bakanlığından, rica 
etmeyi en önemli bir vazife sayarım. 

Muhterem arkadaşlar, son olarak arzediyo-
rum: Ormanlarımızdan istifade edip etmeme 
hususunda ziyade meddücezirlere tâbi olan 
halkımız, işletmelerin mevcudiyetlerinin düş
manı gibi gözükürlerdi. Çok şeyler oldu. 

Son yıllarda, ihtiyaç, zati ihtiyaç, ziraat ya-
raçları gibi köylünün muhtaç olduğu şeylerin 
sağlanması için kolaylıklar gösteriliyor. Orman, 
memleketinizin haytıdır. Bence düsturumuz şu 
olmalıdır: 
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Ormandan istifade edelim ve fakat tek or- | 

man ağacı eksilmesin. 
3116 numaralı Kanun 4785 numaralı Kanun 

tadil edilmiş encümenlerden geçmiştir; Bütçe 
Encümeninde görüşülüyor. 

Bunun intaç edilerek heyeti umumiyeye 
getirilmesini; kanunlaşmasını; halkımız, dört 
gözle bekliyor: 

Çünkü orman ve halk bu tadillerden çok 
faydalanacaktır. 

Ormanların ve zeytinliklerin sınırlarını bir
birinden ayıracak kanun tasarısının da Yük
sek Meclise gelmesini isterdim. Çünkü memle
ket ve millet hayrına, ormanlarımızın, zeytin
liklerimizin nef'ine olacaktır. Gelemediğine üz* 
günüm getirilemediğine sebep bulamadım. Sa
yın Tarım Bakanının bu yönde dikkat nazarı
nı cel'bederim. 

Tarım Bakanlığı iş ailesine başarılar diliye-
rek sözlerimi bitiririm. Huzurunuzda eğilirim 
sayın arkadaşlarım değerli milletvekilleri. 

MUSTAFA KORKUT (Antalya) — Muh
terem arkadaşlar; 

Tarım Bakanlığı Bütçesi münasebetiyle ben 
de söz almış bulunuyorum. İki gündür birçok 
arkadaşlar her sahada konuştular, bendeniz de 
•bâzı noktalara temas ederek heyeti âliyenizi 
tenvir etmek istiyorum. 

Bu sene Bütçe Komisyonunun çalışması şa
yanı şükrandır. Donatıma ve Ziraat Bankasına 
ilâveler yapmış ve yeni yıl içinde Tarım Ba- I 
kanlığı Bütçesinin mutlaka artırılmasını maz
batasına almıştır. Bu anlayışla çalışan Bütçe 
Komisyonuna çiftçiler adına teşekkürlerimi 
sunmayı bir borç bilirim. 

Sayın Emin Sazak köy kütüklerinden bah-
setiler. Sayın Tarım Bakanı bu kütük i§ini ele 
alacak olursa tarım alanında yepyeni, Avrupa-
vari bir adım atmış olur. 

Yine üstadımız Emin Sazak mibzerden bah
settiler. 

Arkadaşlar; dairei intihabiyemde el 'ân arpa 
buğday tohumunu el ile atarlar. Mibzerle to
hum atmak çok istifadeli olduğu halde Antal
ya ve havalisinde mibzer hemen hemen hiç yok 
mesebesindedir. 

Bu sene ekim zamanında Antalya Donatım 
satış mağazasında hayvanla çekilir bir araba 
ve buğday tohum ekim mibzeri gördüm. Şah- | 
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san alacak oldum. Fiyatı da pek ucuz, üç yüz 
lira arasında idi. Maalesef mibzerle tohum ekim 
ayarını köylerde bilmedikleri için memurdan 
'bir defa gösterilmesini rica ettim. Memur, ben 
gidip gösteremem dedi. Çünkü oradaki vazife
sine bakacak başka yardımcısı yoktu. Merkeze 
yazınız da muvakkat bir usta göndersinler di
ye ricada bulundum. Çift zamanı geçti, usta da 
gelmedi; ben de mibzeri almadım. 

Şimdi sayın Tarım Bakanından ricam; An
talya Donatımına hayvanla çekilir çok mik
tarda mibzer gönderip de çiftçilere de taksitle 
satılırsa ve mibzerin kullanılmasını gösterecek 
bir de usta gönderirlerse, Antalya ve havalisine 
mibzeri yerleştirmiş ve çiftçilerin duasını almış 
olurlar. 

Tohum işi : 
Arkadaşlar, bu geçirdiğimiz sene mahsulü

müzün pek az olduğu cümlemizin malûmudur. 
Çok çiftçilerinizin tohumu dahi yok idi, Sayın 
Tarım Bakanı bu çiftçilerimizin tohum ihtiya
cını zamanında vermiş ve verilen tohumlar za
manında toprağa atılmıştır. Sayın Bakana ve 
onun kıymetli daire müdürlerine teşekkürlerimi 
sunarım. 

Veteriner işleri: 
Gezdiğim haralarda veteriner işlerinde gör

düğüm hummalı çalışma hızı beni çok mütehas
sis etmiştir. Arkadaşlar hayvanlarımız, sığırla
rımız bugün % 30 nispetinde ıslah edilmiş du
rumdadır. Bu alanda da Sayın Bakana ve onun 
çalışkan, kıymetli veteriner âmirlerine teşek
kürlerimi sunarım. 

Yalnız Sayın Bakandan bir ricam var, hara 
olan illerde hususi muhasebenin ellerindeki da
mızlıkları alıp da bu işi haranın veterinerleriyle 
yaptırırlarsa daha verimli olur kanaatindeyim. 

Arkadaşlar, 
Dün bir arkadaş konuşmasında Donatım ve 

Kombinaların kaldırılmasından bahsettiler. Ma
alesef bu arkadaşların sözlerine iştirak ede-
miyeceğim. 

Arkadaşlar; şu harb yıllarında Donatımın 
ve Kombinaların çiftçilere göterdikleri kolay
lıklar ve hizmetler hudutuzdıır. Çiftçiler makine 
alât ve parçalarını bulmakta hiç güçlük çekme
diler. Bu kıymetli iki müessese ellerindeki mev
cut parçaları çiftçilere lüzumunda maliyet fiya
tına verdiler. Ellerinde bulunmıyan parçaları 
atelyelerinde yaptırıp maliyetini alarak çiftçiye 
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verdiler. Bu alanda da Sayın Tarım Bakanına, 
Donatım ve Kombinaların kıymetli İdare mü
dürlerine dairei intihabiye^ı adına teşekkürle
rimi sunarım. 

Orman işleri: 
Orman Kanunu konuşulurken görüşlerimi 

ayrıca söyliyeceğim. Arkadaşlar, dün konuşma
sında bir arkadaşım bu sene - odun ve kömür 
alımı işlerinde halkın güçlükle aldığını ve al
makta sıkıntı çektiklerini söylediler. Ben maal
esef buna da iştirak edemiyeceğim. odun, kömür 
mubayaası işinde halka bu seneki kadar kolay
lık gösterilmemiştir. Bu sene havaların çok 
sağuk gitmesine rağmen halk odun kömür almak
ta hiç müşkülât görmemiştir. 

Bakan ve Orman Umum Müdürlüğü Sayın 
Şeker'e teşekkür etmeyi bir borç bilirim. 

Arkadaşlar, Çok Sayın Başbakan GünaltayV 
dan ve Tarım Bakanından çok mühim bir rica
da bulunacağım. Antalya çiftçilerine pamuk 
ekimi alanında verdikleri hız çok değerlidir. 
Antalya pamuğu «lyafiyla mâruf dünya piyasa-
sınea tanınmış yüksek kaliteden olduğu malû
mu âlileridir. 

Pamuk mahsulü meydana geleli üç buçuk ay 
olduğu halde Antalya'da küçük ve büyük çiftçi 
ellerinde iki buçuk milyon kiloya yakın pamuk 
mevcuttur. Sümerbank'a günlerdir rica ediyo
ruz halen alıcılarını göndermedi, inanın arka
daşlar Antalya pamuk çiftçileri bugün için çok 
kötü bir duruma düşmüşlerdir. Yeni ekim za
manı geldi, tarlalarını hazırlıyacaklar, paraları 
yok.. Bankadan alacaklar, eski borçlarını ver
meden Bankalar para vermiyor.Bu satış işiyle 
Sayın Tarım Bakanının ilgilenmesini rica ediyo
ruz. Ve satış işinin temini için çok sayın Gü-
naltay'ın acele emirlerini Antalya çiftçileri dört 
gözle bekliyorlar. 

Arkadaşlar, bataklıklar işine gelince; 
Dün yine bir arkadaşımın konuştuğu gibi bu 

bataklıkların kurutulması işi Tarım Bakanlığı
na verilirse yerinde bir iş olur. Antalya'da da 
birçok mühim bataklıklar vardır. Elmalı'da iki 
mühim göl vardır. Birisi Karagöl, diğeri de Av
lan gölüdür. Karagölü Hükümet ele almış bulu
nuyor. Fakat çalışma tarzı pek zayıftır. Avlan 
gölü ise henüz ele alınmamıştır. 

Bir de Korkuteli'nin Manay gölü bataklığı 
vardır. Sayın Günaltay Hükümeti bu mühim 

. 1950 O : 1 
bataklıkları kurutturur ise toprak dâvası kö
künden helledilmiş olur. 

Çok kıymetli vaktinizi aldığımdan dolayı he
yeti âliyenizden özür diler ve sözlerime son ve
ririm. 

ALÎ RIZA ARI (İstanbul) — Sayın arka
daşlarım, benden evvel söz almış olan Emin 
Soysal, Mustafa Korkut, ibrahim Refik Soy er 
ve diğer arkadaşlarımın temas ettikleri mevzu
lara temas etmek istemiyorum. Yalnız.temas 
edilmiyen bir kaç meseleden bahsetmek istiyo
rum. 

Bir defa bizim memleketimizde hakikaten 
Tarım Bakanlığının son senelerdeki mesaisi si
tayişe şayandır. Yalnız memlekette hakikaten 
elimizde bâ.zı elamanlar vardır ki bunlar iyi or
ganize edilebilirse meselelerimizin bâzılarını hal
ledebiliriz. 

Meselâ Marshall Plânından sonra memleketi
miz makine hayatına girmiş bullunuyor. Diğer 
taraftan birçok sanat mektebi mezunları işsiz
dirler. Ve orta mektep mezunlarından da işsiz 
olanlar vardır. Lise mezunları vardır k i ; onlar
da işsizdir. Bir tarafta da tamir atelyelerimiz 
vardır, tayyare fabrikamız vardır, Karabük 
fabrikamız vardır. Evvelce de arzettiğim gibi 
bunlar .zararına çalışmaktadır. Bu fabrikalar 
vo tamirhaneler bu makinelerin parçalarını mü-
kemmelen yapabilirler. Bunlar bu parçaları ya
pacak şekilde organize edilirse hem kendilerine 
kâr temin etmiş olurlar, hem de tarım sahasın
da, faydalı olabilirler. Bu da, doğrudan doğruya 
muhtelif Bakanlıklar arasında halledilecek bir 
iştir. Bunları düşünmek ve organize etmek kıs
men de idare meclislerinin vazifesidir. Çünki, 
bir idare meclisi muayyen şartlar dahilinde bir 
cetveli imza etmek veya muayyen yerlerden ve
rilen prafe edilmiş yazıları itmam etmek için 
bir nevi imza mümeyyizi vaziyetinde çalışan bir 
adam olmamalıdır. Başka memleketlerde böyle 
değildir. Oralardaki zevat, bulundukları yerin 
kâr ve zarar hesaplarını düşünmek müesseseyi 
kâra götürecek işleri nazara almak ve onları 
empoze etmek vaziyetindedirler, bizde de böyle 
olmalıdırlar. Herkes kendine düşen vazifeyi 
yapmadığı içindir k i ; bizde randıman daima dü
şük olur ve neticede başka memleketlere nazaran 
daima az olur. Binaenaleyh biz tarımı tenkid 
değil, ona bu sahada da, memleketin çok geniş 
bir sahasına ait olan bu mesele üzerinde de 
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her bakımdan faydalı olmak imkânlarını ken
dimizde aramalıyız. Bendenizin bu mesele üze
rinde durmamın sebebi daha ziyade işçi ve En
düstri meselesinden dolayı sizleri rahatsız et
miş olmaklığım bu işle ilgili olmasındandır. 

1947 de yapılmış bir hesaba nazaran memle
kette Endüstri sahasında 600 bin işçi çalışmakta 
idi. Buna mukabil bugünkü hesaba nazaran ise 
toprak işlerinde çalışan işçiler 1 milyon 600 bin
dir. O itibarla tarım sahası da memleketimizin; 
ayrı bir iş sahası demektir. O itibarla sizleri 
bu mâruzâtımla tekrar rahatsız etmiş olduğum 
için affmızı rica ediyorum. 

îkinci bir mesele! Arkadaşlarımın temas et
tiği eleman meselesine geliyorum. Raşit Hatip-
oğlu zamanında bu arkadaşımız tarafından ge
tirilmiş bir Kanun vardı. Bu Kanuna göre tesis-
edilmiş Amasya, Konya, Hatay, Koçaş, Mani
sa'da beş yerde Tekniz Ziraat Okulumuz ve 
Çayırova ile Alata'da da iki tane Bahçıvanlık 
okulumuz vardı. Burada okuyan ve oradan 
çıkan çocuklar Yüksek Ziraat mühendisleriyle 
köylü arasında intikal işini göreceklerdi. Bıi' 
nevi mutavassıt işi göreceklerdi. Bir vesile ile 
komşu bir memlekete gitmiştim. Onlar bizde a 
evvel bu işe başlamış ve iyi neticeler almışlar
dı. Birkaç ehemmiyetli nokta vardır, bunlar 
üzerinde durmak isterim. Bu mektepten çıka a 
çocuklar hakkında Kanunun garip bir maddesi 
vardır : 

Bu mekteplerden çıkan çocuklardan birisini. 
alıp aylığını kendiniz vererek kendi bahçeniz
de çalıştırmak isterseniz, çalıştıramazsınız. Mut
laka Tarım Bakanlığına müracaat ederek ona 
izin.alacak ve ondan sonra bahçenizde bahçı
van olarak çalıştırabileceksiniz. Ama o çocu.'c 
Alata'dan okuldan çıktıktan sonra Tarsus'ta 
yol ameleliği yaparsa ona birşey yok. Geçen 
sene de rica etmiştim bu maddenin tebdili lâ
zımdır. Ama o şekilde tebdil etmeli ki bu mek
teplerden çıkan bir insanı herkes kendi bahçe
sinde, tabiî aylığını vererek, çalıştırabilmeü. 
Ben Koçaş'tan çıkmış böyle bir tarım talebe
sini Silâhtarağa'da bir bakkalın yanında çı
raklık ederken, Alata'dan çıkan birisinin de 
Tarsus'ta amelelik ettiğini kendim gördüm. 
İsterlerse isimlerini verebilirim. Ricam şu ola
caktır : Yeni tesislere gitmiyelim. Bu mektep
lerin sistemli çalışmaları için bunlara topra'c 
verelim, gayenin tahakkuku için kendilerine 
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bu kanunun vadettiği şeyleri vererek bunların 
yüksek ziraat teşkilâtı arasında faydalı yeı' 
almaları çok faydalı olacaktır. Benim mâruzâ
tımın hulâsası şudur ki acaba bu hususdarı ih
tiva eden bir tedbir almak mümkün değil ni 
dir, eğer buradan alınacak tedbirler hakkında 
beyanatta bulunulursa hem kendileri hem de 
bu işle alâkalıları sevindû niş olurlar?. 

Yine ziraat işimizde bir mücadele mevzuu-
muz vardır, istanbul'da kendi bahçemde h*-
şeratla mücadele için bir makam buldum. Zi
raat müdürlüğüne müracaat etmiş olmama rağ
men. Bu hususta daha esaslı ve bu işle daha 
sıkı alâkadar olacak bir müessese bir yer bu
lundurulamaz mı? 

Suni gübre meselesine gelince, Karabük'te 
bir sanayi vardır, istihsalde bulunmaktadır 
diğer taraftan memlekette suni gübre sıkıntı n 
çekilmektedir, gübre istenilen miktarda değil
dir. Bu hususta ne düşünülüyor ? 

Çiftçiyi topraklandırma teşkilâtı ismen var 
ve bâzı çalışanlar da vardır, fakat bugünün 
şartlarına uygun bir vaziyette değildir. Bu 
hususta birşey düşünülmekte midir ? 

Antakya'da kurutulmuş bir bataklık var
dır. Halk okaliptüs ekilecek diye beklemekte
dir. Ne zaman ekilecektir?. 

îskân ve toprak işinin tanzimi düşünülmüş
tü. Kanunu gelmemiştir. Bunu da saygılarım
la rica ediyorum. 

ZİYA CEZAROĞLU (Tekirdağ) — Sayın 
arkadaşlar, yorulduğunuzu ve zamanın dar ol
duğunu hiçbir zaman gözümden kaçırmayacağım. 

Zirai kalkınma, iki kelime ile, çiftçinin para 
kazanması' demektir. Ona şunu verelim, bunu 
verelim demekle bu iş olmaz. Onun kalkınması 
doğrudan doğruya para kazanması ile mümkün
dür. Eğer büyük şehirlerin ucuz "beslenmesini 
ondan bekliyorsak hiçbir zaman çiftçinin kalkın
masını sağlıyamayız. înşaallah bir gün gelir to
runlarımız görür. Fakat Türk çiftçisi kalkınm-
caya kadar bunu beklememiz lâzımdir. Evvelâ 
çiftçi kazanır, sonra şehirliyi ucuza besliyebilir. 

Bâzı arkadaşlarımız Marşal Yardımından 
bahsettiler; Marşal Yardımının bilhassa Donatım 
Kurumu ile olanı gayet muntazam olmuştur. 
Burada çalışan arkadaşlara bilhassa teşekkür 
etmek borcumuzdur. Yalnız bâzı ufak tefek nok
sanlar olmuştur. Meselâ; yedek parça gayet* az 
gelmiştir. Birçok traktörlerin tekerlekleri lâs-
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tikli olduğu halde yedek lâstik getirilmemiştir. 
Traktör lâstiği parçalanmış bir çiftçinin yedek 
lâstik bulamadığını yakmen biliyorum. 

Gene bâzı arkadaşlarımızın temas ettikleri 
veçhile teraktörlerden ve büyijk pulluklardan 
Gümrük Eesminden muaf oldukları halde küçük 
çiftçilerin kullandıkları bir demirli, iki 
demirli pulluklar ve ufak tırmıklar, aile 
ziraatinde kullanılan ve meselâ arıcılık 
araçları vergiye tâbi idiler. Ben bunu 
belirten arkadaşlara şunu söyliyebilirim ki, 
benim âcizane teklif ettiğim bir kanun ait oldu
ğu encümenlerde iltifat görmüş ve Hükümetçe 
de muvafakat gösterilmiştir. Bu tasarı halen 
Bütçe Komisyonuna gelmiştir. Bütçe Komisyonu 
Başkanı arkadaşımızdan el'ân rica ediyorum, bu 
günlerde bir imkân bulup bu kanunu çıkarırlar
sa, bu devrede hakikaten iyi kanunlardan birini 
daha millete hediye etmiş olacağımıza kaniim. 
Bu kanun, büyük çiftçilerin aletleri vergisiz. 
küçüklerinki vergili gibi bir vaziyeti de orta
dan kaldıracak ve çiftçilerimizin sevincini gör
mekle biz de sevinecek ve memnun olacağız. 

Bir de deniyor ki, bu traktörler büykk çift
çilere verildiği halde küçük çiftçilere verilmiyor. 

İBRAHİM ARVAS (Van) — Ben makamı 
teşekkürde söyledim. 

ZİYA ERSİN CEZAROÖLU (Tekirdağ) — 
Fakaf birazda öyle değil. Ağlamıyan çocuğa me
me vermezler derler, biraz da ağlamasını 'bil
meli. Ama gülerek de istenilirse yine verilir, 
sade ağlamakla değil. 

Gelen iki bin traktörden 500 kadarı şeker 
fabrikasına verilmiş, şeker fabrikası eliyle tevzi 
edilmiştir. Şeker Şirketi bu traktörleri üç, beş 
köyü veya yirmi, otuz köylüyü "bir araya geti
rip onlara 'bir tane veriyor, .bütün takımları ile 
beraber veriyor. Bunların içinde büyük çiftçi 
yok, hemen hepsi orta çiftçi. Demek ki küçük 
çiftçiler de "buridan pekâlâ istifade etmiştir. 
Traktör tevziatı çok güzel olmuştur ve dona
tım kurumunun im hususta yaptığı iyilikler 
çok yerindedir. Hiçbir teşekkül kuvvetli bir 
büyük çiftçi yerine böyle otuz küçük çiftçiyi 
karşısına alıp onun derdini dinlemez. 

Hayvancılık mevzuu da vardır, sayın arka
daşlar. 

Hakikaten hayvancılık mevzuunda ve bil
hassa sâri hastalıklarda eskiden baytar deni
lirdi, şimdi veteriner denilen teşkilâta başın-
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dan nihayetinle kadar cümlesine teşekkür et
meyi bir borç bilirim. 

Doğduğum günden bugüne kadar hayvancı
lıkla iştigal etmiş 'bir arkadaşınız olarak arze-
deyim ki hakikaten değerli kimselerdir. 

Yıllardır memleketi kasıp kavuran Çor = ; 
vebal bakari hastalığı memleketimize milyon
lara mal olmakta iken 'bu sâri hastalık bugün 
memleketimizde yoktur. 

î ran dâJhilinde yakın zamanda çıktığını işit
tiğimiz bu hastalığın huduttan içeri sokulma
ması için derhal harekete geçtiler ve memlekete 
ıgirememiştir ve giremiyecektir. 

Şarbon diye bir hastalık vardır. Bugün bu 
'hastalığın ilâcı memleketimizde o kadar güzel 
ve bol yapılmaktadır ki, kendilerini ne kadar 
tebrik etsek, kendilerine ne kadar teşekkür et
sek azdır. Bundan 25 sene evvel bin rica ile 
Pastör müessesesinden getirttiğimiz 'bu ilâcı bu
gün memleketimizde sebil denecek derecede ya
pıyoruz. Artık bu şarbon hastalığı kıymetli ve
terinerlerimizin elinde tepe aşağı gelmiştir. Biz 
bu veteriner teşkilâtına namütenahi müteşek
kiriz. Kendilerine bu kürsüden teşekkür etmeyi 
bir borç bilirim. 

Sonra arkadaşlar; tesis kredisini tetkik et
tim. Hayvancılık bakımından bir tesis kredisi 
yoktur. Ben, tarla alacağım, çift çubuk yapa
cağım diyenlere tesis kredisi vardır da ben şu 
güzel yerde hayvancılık yapacağım diyene şu 
memlekette bir tesis kredisi yoktur. 

Hayvanatın ıslabı bakımından hakikaten gü
zel haralar tesis edilmiştir, hattâ emsali Balkan 
devletlerinde bulunmıyan hattâ birçik mem
leketlerin üstünde güzel çalışan haralarımız 
vardır. Fakat bunların elindeki aygır, boğa, da$-
mızlık inek, kısrak ne de olsa mahdut miktarda 
bulunmaktadır. Halbuki memleketimiz geniş
tir. Binaenaleyh, istiyen olursa hususi teşebbüs 
sahiplerine - esasen boğa, ve aygır damızlık ve
riyorlar - kredi temin edilirse hayvancılığımı
zın inkişafına hizmet edecek olan bu hususi te
şebbüs arzettiğim gibi gerek kredi ve gerekse 
hayvan ve dişi damızlık temin etmek suretiyle 
onların takviye edilmesini ve bu işin program-
laştırılmasmı ileri görüşlü Bakanımızdan has-
satan rica ederim. 

Bir de şunu arzedeceğim. Arkadaşlar, mem
leketimizdeki hayvancılık ve bilhassa büyük is-
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tihsal göçebelerin elindedir. Bunlar Yazın Sivas I 
Yaylalarında, Kışın Çukurova'da barınırlar. 
Yani bunlar şu memlekette, bu memlekette göçe
be olarak devam etmektedir. Bu göçebe hay
vancılık sâri hastalıklarının yayılmasına, devam
lı bir yerde durmadıkça bir hayvandan tam 
randıman alınmamasına sebep olmaktadır. Bu 
extensif ziraatte fayda az olur İptidai zaman
lara ait bir şeydir. 

Şunu misal olarak arzedeyim. Şarkta, Orta -
Anadolu'da bir koyundan vasati 20 - 30 lira 
alınabilir. 

Sayın arkadaşlarım, Bursa'da bir hususi 
çiftçi bir tek koyundan 120 lira kazanmakta
dır. Bunun ellisi masraf olsa yine üstün bir 
kazanç temin ediliyor demektir. 

ABÎDÎN POTUOĞLU (Eskişehir) — Bu 
ne yahu? 

ZÎYA ERSİN CEZAROĞLU (Devamla) — 
Misalini verdim, ben çobanın adını da söyle
rim. Bu zat senin de dostundur. 

Bir de kümes hayvanları mevzuu vardır, bu 
iş, şimdiye kadar memleketimizde lâyıkı veç
hile tutunamamıştır. 

Aile ziraatinin başında kümes hayvancılığı 
gelir. Bunun Millî irada sağladığı faydayı hiç 
küçümsememek lâzımdır. Bâzı milletler bundan 
zengin olmaktadır. Biz de böyle bir realitenin ; 
içerisindeyiz. Biz de muhakkak surette bu işi ; 
memlekette tutturmalıyız. Macaristan bizim \ 
dörtte birimiz kadar bir toprak parçası M 
olduğu halde İngiltere'ye şu kadar vagon veya s 
ton hindi göndermiştir, biz bir tane bile gön- * 
deremedik. Bizim memleketimizde de var ama, 
yetiştirmede usulsüzlük hâkimdir. 

Toprak mahsulleri Ofisinin Ziraat Bankası-
na bağlanması artık zaruridir. Esbabı mucibe- ; 

sini de zikrederdim, fakat vaktimiz dardır, Sa
yın Başkan vaktin geldi diyecektir. Bu sebeple 
yalnız belirtmekle iktifa ediyorum: 

Arkadaşlar, zirai kalkınmada bir şeyi daha 
söylemeden geçemiyeceğim. 

Gümrüklü akaryakıt, gümrüksüz buğday it- J 
halatı Bu hususta şunları söyliyeceğim. Bunun 
miktarı da şudur: I 

300 bin ton buğday, 110 bin ton un gümrük- 1 
süz getirtildi. Bir tek kilo benzinden 40 kuru
şa yakın vergi alıyoruz. Bununla yapılacak is
tihsalin ne türlü Amerika'dan girecek ve ciha
nın dört tarafından girecek buğdaylarla re- | 
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kabet edeceğini Sayın* Bakanın lütfen kitaba 
geçirerek tetkik etmesini rica ederim. 

Bir arkadaş da dedi ki, Devlet çiftlikleri is
kân edilsin 

BAŞKAN — Vaktiniz bitti. 
ZİYA ERSİN CEZAROĞLU (Tekirdağ) — 

Yürüyerek söyliyeyim isterseniz Bitiyor. 
Devlet çiftliklerine Devletin elindeki vası

talar ve Füzyon Kanunu ile yeniden bütün 
Türkiye'ye tohumluk yetiştirmekle vazifelendi
rilmiş, 50 - 100 - 500 - 5000 nüfusa değil, bütün 
yurt çiftçilerinin malı olmuştur. Çiftlikler dağı
tılamaz. 

BAŞKAN — Sinan Tekelioğlu. 
(Yok sesleri) 
Söz Bakanındır. 
TARIM BAKANI CAVİD ORAL (Seyhan — 

Muhterem arkadaşlarım, dünden beri muvafık 
ve muhalif olarak konuşan 28 kıymetli arkada
şımın memleketin en ciddî ve esaslı mevzuu 
hakkındaki ileri sürmüş oldukları fikirlerden 
istifade ettim ve etmeye çalışacağım. 

Esas itibariyle, yapılmış olan tenkidleri mahi
yetleri bakımından ikiye ayırmak lâzımdır. 

Birisi, muhalefetin yirmi beş senelik zirai 
politikamız üzerindeki tenkidleri, diğeri de mu
vafık arkadaşlarımın bütçe tekniği bakımından 
1949 senesinde Tarım Bakanlığının faaliyeti 
üzerinde yapmış oldukları tenkidlerdir. 

Muhalif arkadaşlarımın yirmi beş senelik zi
rai politikamız hakkında ileri sürmüş .oldukları 
tenkidleri sonraya bırakarak, 1949 senesinde 
Tarım Bakanlığının ne gibi faaliyet gösterdiği
ni, ne gibi işler yaptığını öne almayı usul ba
kımından daha faydalı buluyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Tarım politikası 
dendiği zaman memleket nüfusunun % 
82 sini alâkadar eden Millî geliri toprağa 
dayanan, denk bütçesi ve ticaret muvazenesi. 
hepsi topraktan alınan mahsullerle temin edi
len bir mevzuun şümul ve ehemmiyeti hiç şüp
he yok ki, buradaki kıymetli arkadaşlarımı ol
duğu gibi bütün memleketi yakından ve ciddî 
bir surette ilgilendiren bir mevzudur. 

Ancak memleketşümul hu mevzuu ikiye ayı
rarak izahına girişecek olursam zannederim ki, 
arkadaşlarım da bundan kolaylık görmüş olur
lar. 

Tarım hiç şüphe yok ki, memleketin her işi ile, 
bütün branşları ile alâkahyher vekâletle ilgisi 
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olan bir mevzudur. Eğer biz tarım politikasını 
ikiye ayırarak birisini köy politikası olarak, 
şüphe yok ki, bunun için köyün kalkınması, sos
yal durumu hepsi mündemiçtir. 

ikincisi; istihsal politikası olarak ele alacak 
olursak 'birincileri memleketin umumi politi
kası içinde bırakarak bir Bütçe tekniği bakı
mından şu anda Tarım Bakanlığının kendi iç 
işi olarak ele almış olduğu ve üzerinde çalıştığı 
ve 'bir sene müddetle de haşladığı ve 'başardığı 
işleri anlatmak mecburiyetiyle karşılaşmış bu
lunuyorum. Yalnız ;bunu anlatmadan şunu ar-
zedeyim ki; 'bilhassa muhterem arkadaşlarımın 
Tarım Bakanlığının Bütçesinin azlığı üzerinde 
durmaları veyahut toptan bir hassasiyet gös
termeleri beni ciden mütehassis etmiştir. Haki
katen büyük ve mütekâsif "bir ziraat memleketi 
olan Türkiye'de Tarım Bütçesinin diğer bütçe
lerin hepsinden daha kaharık, hepsinden daha 
fazla olması bir zarurettir. Bu (hususta arka
daşlarımın "beni desteklemiş olmaları dolayısiy-
le kendilerine ayrı ayrı teşekkür ederim. An
cak şunu da arzedeyim ki eğer bu seneki 'büt
çemizin karakteri göz önünde tutulursa Hükü
metiniz, elindeki bütçe imkânları ve malî taka
ti nispetinde tarıma bir şeyler vermeye çalış
mıştır. Bütün Bakanlıkların bütçeleri tetkik 
edildiği zaman görülecektir ki *bu seneki büt
çenin karakteri tarımdır, sağlık ve sosyaldir ve 
nihayet bayındırlıktır. Malî vaziyetimiz ancak 
buna imkân vermiştir ve bu imkân nispetinde 
de Tarım Bakanlığına geçen senekine ilâveten 
(9) milyon İkalik fazla bir tahsisat ayırmıştır. 
Bununla beraber derhal ilâve edeyim ki önü
müzdeki yıllar, temenni ederim ve olacağına 
da hiç .şüphe etmiyorum, bu nispet daha çok ar
tacak ve bir programa bağlanmış olan ve uzun 
vadeli bir programla esaslandırılaeak olan Ta
rım politikamız da, Tarım Bütçesi de hepimizi 
ve 'bütün memleketi tatmin edecek bir miktara 
varacaktır. 

Bütçenin bu vaziyetini göz önünde tutarak 
1949 yılında tarım politikamızı şöylece ve kı
saca ifade edebilirim. 

Mümkün olduğu kadar kısa zamanda bize 
semere vereeek mevzular üzerinde paramızı ve 
emeğimizi teksif etmektir. Yalnız bu münase
betle arkadaşlarımın ehemmiyetle ileri sürdük
leri bir noktayı tebarüz ettirmek mecburiyetin
deyim. Bu da Tarım Bakanlığının bir program-
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; la çalışıp çalışmadığı meselesidir. Arkadaşlar 
I geçende bir vesile ile arzetmiştim. Tarım Ba

kanlığı, bugün elinde mevcut beş yıllık bir 
programla çalışmaktadır. Gerçi bu program 
henüz Hükümetten geçmiş değildir. Ancak 
Bakanlığın en mütehassıs elamanlariyıe toplan
tıya iştirak eden değerli ve tecrübeli mebusları
mızın fikir ve kanaatleriyle ortaya konmuş 
olan bu program, mütevazı olmasına rağmen 
çalışmalarımızda bize esas teşkil etmektedir. 
Geçen seneden itibaren bütün çalışmalarımız 
bu programa göre ayarlanmış ve o istikamette 
yürünmüştür. Fakat Hükümet, büyük bir ikti-

I sadi Devlet programı hazırlamak kararında ol-
I duğu için bu programı bu Devlet programının 

hazırlanmasına kadar kabulünü tehir etmiştir. 
Fakat Tarım Bakanlığı kendi zaviyesinden bu 

. programla çalışmasına devam etmektedir. 

Bugünkü tarım politikamızı bâzı arkadaşla
rım bir taklitçilik olarak ifade ettiler. Bilhas
sa muhalefet partisine mensup olan Hasan Po-

I latkan arkadaşım Alman veya Amerikan taklit
çiliği diye belirttiler. Arkadaşlar, ben bu fikre 
iltihak etmiyorum. Zira bizim tarım politikamız 

i ilham ve istikametini günlük ve arızi hâdiseler-
I den değil, taklitçilikten ve imrenişten de değil, 
I memleket realitesinden, köyden, köylüden al

makta, ve ona göre çalışmaktadır. Hiç şüphesiz 
I bizim Alman ziraatinden de; Amerikan ziraa-
I tinden de istifade ettiğimiz ve edeceğimiz bir-
I çok şeyler vardır ve bunları hiçbir zaman ih-
I mal de etmiyeceğiz. İleri memleketlerin zirai 
I seviyesine yükselmek için onların ilminden, on

ların tekniğinden her zaman istifadeye çalış
mak bizim için bir mecburiyettir. Ancak bu 

I taklitçilik demek değildir. Onlardan istifade et
tiğimiz şeyleri memleket realitesine uydurarak 

I tatbik edebilirsek bu bizim için büyük bir za-
I man kazancı ve büyük bir fayda temin eder. 
I Bugünkü takip ettiğimiz tarım politikasının 

ana hatlarını şöyle tebarüz ettirebilirim : İstih
sal teknolojisini düzeltmek, istihs&lâtı artırmak, 

I maliyeti düşürtmek ve standart tiplere gitmek, 
I bitki ve hayvan hastalıkları ile mücadele etmek, 

zirai öğretimi memleketin her tarafına yaymak 
ve zirai araştırmaya ehemmiyet vermek. 

I Muhterem arkadaşlarım, istihsal teknolojisi 
I dediğimiz zaman Türkiye'nin, bugünkü ileri 
1 memleketlere nazaran vasıta bakımından geri 
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kalmış vaziyetini derhal göz önünde .canlandır- | 
manız lâzımdır. Üzülerek söylemek mecburiye
tindeyim ki; istihsal vasıtaları bakımından 
memleketimiz birçok şeylerin tesiri altında ge
ri kalmıştır. Halbuki bu memlekette istihsalin 
artırılması için başta gelen faktörlerden birisi
ni modern istihsal vasıtaları teşkil eder. 1948 
senesine kadar memlekette mevcut traktör ade
di 3200 ü geçmemekte idi. Bu 3200 traktörün de 
1200 ü hurda olarak bulunmaktadır. 

Türkiye bibi arazisi geniş, toprakları müm
bit ve verimli olan bir memlekette bu kadar 
az vesaitle iş yapmanın kabil olmadığını, hiç 
şüphe yok ki, takdir buyurursunuz. 

O Türkiye ki istihsalâtmı süratle artırmak 
mecburiyetindedir, O Türkiye ki iktisadi refa
hını, sosyal düzenini sağlamak için yalnız ken
di ihtiyacını karşılayacak değil, dışarıya da ih
racat yapmak mecburiyetinde olan bir Devlet 
vaziyetindedir. Şu halde böyle bir memleketin 
istihsalâtmı artırabilmesi için mümkün olduğu 
kadar medeni ve modern vasıtalardan istifade 
etmesi lâzımdır ve şarttır. Bu itibarla Marshall 
Plânının Türkiye'ye de teşmili memleket ziraati 
için çok faydalı ve çok hayırlı olmuştur. 

Yalnız şunu arzetmek isterim ki, konuşan 
arkadaılarm ifadelerinden anladığıma göre 
Marşa! plânının mânası ve mahiyeti henüz iyi
ce anlaşılmış görünmemektedir. Çünki gerek 
konuşan bâzı arkadaşlarımın ifadelerinden ve 
gerekse zaman zaman dolaştığım yerlerde va-
tandalşarın serzenişlerinden anladığıma göre, 
Marşal plânı her şeyi evet her istenilen şeyi 
yapma imkânını verir gibi bir kanaat hâsıl 
olmaktadır. Bu tamam iyi e yanlıştır. Arkadaş
lar, Marşal plânının esprisi ikinci Cihan har
binden yoksul bir vaziyette çıkmış olan Avrupa 
memleketlerine Amerikalıların insani bir ha
reketle yardıma geçmiş olmalarının ifadesi de
mektir. Bu maksatla 19 memleketin bu Marşal 
plânından istifade ettirilmesine karar verilmiş, 
bunun içine Türkiye de dâhil edilmiştir. Fakat 
bu şartsız bir yardım değildir. Amerika'lılar 
bize vermiş oldukları malezme ile 1952 sene
sine kadar hububat istihsalâtımızı arttırmamızı 
ve artacak bu istihsalden kendi ihtiyacımızı 
karşıladıktan sonra üste kalan miktarını da 
yoksul olan Avrupaya ihraç etmemizi şart koş
muşlardır. 

. im o : i 
Yani Türkiye bu Marşal plânına girdiği se

neden itibaren bir mükellefiyet altına girmiş 
bulunmaktadır. 

Türkiye kendisine verilen makinalar ve mal
zemeler ile istihsalâtmı artıracak ve bundan 
kendi ihtiyacını karşıladıktan sonra bakiyesini 
dünya piyasalarına göre, rayice göre ihraç yap
mak mecburiyetinde kalacaktır. 

Demek oluyor ki, iş bizim istediğimiz gibi 
değil, bunda bir şart bir mükellefiyet vardır. 

ik i muhterem arkadaşım memlekete evvelâ 
pulluk lâzım iken traktöre gitmek ne mâna 
ifade eder dediler. 

Arkadaşlar; Marşal plânı izahatına girme
den evvel şu noktayı bilhassa tebarüz ettirmek 
isterim ki, Türkiye hayvan ziraatine istinat 
eden bir memlekettir ve daima da böyle kala
caktır. Ancak Türkiye'nin bugün Marşal plâ
nına istinaden getirtmekte olduğu traktörlerin 
adedi, memleketin toprak vüsati göz önünde 
tutulursa, bu miktar hiçbir şey ifade etmez. 
Tasavvur buyurunuz ki, Danimarka gibi, Ho-
lânda gibi küçücük memleketlerde 20 - 30 bin 
traktör meveut iken, Türkiye'de Maraşl plâ
nından evvel ancak iki bin traktör vardı. Ni
hayet 1952 ye kadar bu müddet zarfında mem
lekete gelecek traktör adedi her sene iki bin 
olduğunu kabul etsek 10 - 12 bin traktör eder, 
ki, 10 - 12 bin traktör Türkiye için fazla bir mik
tar ifade eder mi? Arkadaşlarım bu endişe ve te
lâşı mucip olacak bir şey midir ki? Sanki bu hay
van ziraatini aksatan, hayvan ziraatini bertaraf 
eden bir hareket mi sayılır? Hayır arkadaşlarım, 
hayır. 

Yalnız şunu, bu işin mesuliyetini üzerinde 
taşıyan bir arkadaşımız sıfatiyle, söyliyeyim ki, 
Türkiye ziraatinin kalkınması, istihsalin artırıl-
masi için muhakkak surette bu koyu hayvan zi
raatinin yanında makineleşmek yolunda gitmek 
mecburiyetindeyiz. Kalkınmak için makine kul
lanmak zaruretindeyiz. Başka türlü istihsali 
artırmaya imkân yoktur. Bütün medeni mem
leketler insana hayret verecek miktarda traktör 
ve makine kullandığı halde Türkiye hâlâ ben 
karasabanla ziraat yapacağım diye bir iddiada 
bulunamaz ve bundan sakat da bir zihniyet ola
maz. Onun için bir taraftan küçkk müstahsilin 
küçük ziraat vasıtalarını temin etmeye çalışırken, 
diğer taraftan da bu memlekete traktör sokmaya 
çalışacağız ve buna devam edeceğiz. Ve memle-
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keti mümkün olduğu kadar makineleştirmekte 
ısrar edeceğiz. Zira Türkiye'nin kalkınması an
cak böylelikle mümkün olabilecektir. Sonra şunu 
arzedeyim ki, memlekete giren bu traktörler ve 
buna benzer şeyler yalnız büyük çiftçiye, yal
nız orta işletme sahibine inhisar etmiş veya et 
tirilmiş de değildir. 

Arkadaşlar; bugüne kadar memleketimize bi
rinci tranşdan 1872, ikinci tranşdan 2200 trak
tör girecektir. Birinci tranş tahakkuk etmiştir. 
İkinci tranşdan da şimdiye kadar giren traktör
lerin adedi 800 ü bulmuştur. Mütebakisi ise Ni
san ayına kadar gelecektir. Böylelikle gerek bi
rinci tranşdan ve gerekse ikinci tranşdan gire
ceklerin mecmuu 4000 traktörü bulacak demektir. 

Bundan sonra 1950 programının tatbikatı gele
cektir. 

Bilirsiniz ki, biz, bu traktörlerin tevziinde 
bâzı şeylere teşebbüs ettik, hatırlarsınız, vilâyet
lerde valilerin başkanlığında tevzi komisyonları 
kurduk. Fakat itiraf etmek mecburiyetindeyim 
ki, bu tevzi komisyonları işlemedi. Birçok sızıl
tıları ve şikâyetleri mucip oldu. Traktör bel
gesini alan vatandaşlar tarafından traktörleri 
vaktinde alınmadı, benim emrime tahsis edilmiş
tir, nasıl olsa alırım diye cephelerde belgeler ta
şındı. Bu vaziyet sırada olan insanları telâşa 
düşürdük. Diğer taraftan bu yardımı bize yapan 
devletin mümessili de endişe göstermeye başladı 
ve bize Türkiye traktör kullanamıyacaktır, çün
kü gelen traktörleri depolarda ve mağazalarda 
beklemektedirler gibi şikâyetlerde bulundu. 

Dolaştığım yerlerde de vatandaşlar haklı ola
rak; belgeleri alan kimseler bunları cebinde ta
şımaktadırlar, traktörleri ne zaman alacaklardır 
ve ne zaman bize sıra gelecektir gibi bâzı şikâ
yetler ileri sürdüler. 

Bütün bunları tetkik ettikten sonra komis
yonlarla bu işin yürüyemiyeceğini ve işi ser-
'best bırakmakta fayda olacağını düşündük ve 
komisyonları kaldırdık. Bundan 'böyle traktör 
almak istiyen çiftçilerin bulundukları mıntaka-
dan çiftçi olduklarına dair bir vesika almala
rını şart koştuk. Ve arkadaşlarım bundan son
ra da traktörler süratle satılmaya başladı. Bu
gün sırada bekliyen sayısız vatandaşımız var
dır. 

Demek oluyor ki bir işi fazla kayda ve şar
ta bağlarsak bunu yürütmek güç olacaktır. 
Bugün her istiyen müstahsil vatandaş kendi vi-
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lâyetinden alacağı 'bir çiftçi belgesiyle giuir) 
her hangi bir firmadan veya donatımdan iste
diği küçüklükte veya (büyüklükte veya orta 
çapta bir traktör almakta serbesttir. 

Sonra tevzi komisyonlariyle dağıttığımız za
man bu da vatandaşları isyana sevk etti. Ben 
ister büyük alırım, ister küçük alırım, istersem 
orta alırım. Buna kimsenin karışmaya hakkı 
yoktur, diye birçok itirazlarla karşılaştık. 

Bence traktör alan bir insan, ve bunun için 
para veren bir insan aldığı şeyi nerede kulla
nacağını ve bunun kendisine kâr mı . zararmı 
getirip getirmiyeceğini idrak eden bir insandır. 
Belki bunların için'den % 5 - 10 fire verebiliriz. 
Ama, şunu ka)bul etmek lâzımdır ki ; bunu alan
lar niçin aldıklarını Ve nerede kullanacakları
nı bilen kimselerdir. Bunu da böyle kabul et
mek lâzımgelir. 

Arkadaşlar, bir iki arkadaşım dediler ki; 
alman bu traktörler ve buna ait parçalar paha
lıdır. Ben zannetmiyorum, böyle değildir. Çün
kü, Marshall Plânı ile memleketimize gelmek
te olan traktörler ve malzeme firmalarla Tarım 
Bakanlığı arasında bir yönetmeliğe bağlanmış
tır. Bugün Millî Korunma Kanunu ile bir firma, 
dışardan getirdiği maldan % 35 kâr haddi alır
ken Marshall Plânı ile memleketimize girmek
te olan traktörlerin satıcıları, bütün masraflar 
da dâhil olmak üzere % 20 bir had içinde kâr 
almaktadırlar ki, 'bunun ancak 3,5 - 4 kârdır, 
üst tarafı masraftır. 

Eğer arkadaşlarım, ihtiyari zahmet ederler 
de, serbest piyasada satılan traktörlerin fiyat 
farkını mukayese edecek olurlarsa, küçük, or
ta ve büyük çaptaki, traktörlerin kiminde iki 
bin, kiminde 3 bin, kimihde de beş (bin lira ka
dar bir fark olduğunu görürler. 

Sonra arkadaşlarım; bü Marshall Plânının 
tatbikatı dile kolay gelen bir şeydir. Fakat ha
kikat hiç de öyle değildir. Amerika'lılar yal
nız kredi açmışlardır. Fakat bu kredinin karşı
lığı malzemeyi hazırladık, emrinize amadedir, 
§u fahrikadan veya bu fabrikadan alacaksınız 
diye, böyle bir şey yoktur. Amerika Devleti 
Amerika, serfoest ticaret memleketidir. Ben sa
na kredi açarım, üst tarafını temin etmek, fab
rikalarla konuşmak, anlaşmak doğrudan doğ
ruya size aittir. Ve bunu ancak siz yapacaksınız 
demektedir. Biz bu vaziyet karşısında memle
ketimizde Fabrikaları temsil eden mütaaddit 
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firmalarla temas ederek Amerika'dan dünya
nın en iyi makinelerini bu Marşal Yardım Plâ-
niyle memleketimize getirmeye muvaffak olmuş 
bulunuyoruz ve bunları getirmekteyiz. Yede'<; 
parça ise üzerinde en çok durduğumuz bir 
şeydir. Arkadaşlar; yedek parça içinde Ame
rikalı uzmanlarla mücadele halindeyiz. Çünkü 
onlar memleketimize böyle yeni traktörler gi
rerken büyük nispette yedek parça istememizi 
hayretle karşılamaktadırlar. Bizse memleketti 
yedek parçanın fazla bulunması faydalı olaca
ğı kanaatinde ısrar etmekteyiz. Ve bu suretle 
de memlekete mümkün olduğu kadar fazla ye
dek parçası temin etmekteyiz. Size rakam arz ia
deyim birinci ve ikinci tiranjda 2 034 606 d >-
lârlık yedek parça siparişi verilmiştir-. 1950 
siparişi bunun dışındadır. 195$ için % 20 nis
petinde yedek parçası kabul etmiş bulunuyo
ruz. Bu yedek parçasından şimdiye kadar mem
lekete gelmiş olan miktar, 1 232 499 dolarlık
tır. öyle zannederim ki şimdiye kadar Türki
ye'ye bu nispette bir yedek parçası gelmiş de
ğildir. 1950 de ki iki milyona yakın dolarlık 
yedek parçasını nazarı dikkate alırsak iki sene 
zarfında Türkiye'ye dört milyon dolarlık ye
dek parçası gelmiş olacaktır. 

Sonra bir taraftan memlekete bol miktarda 
yedek getimeye çalışırken diğer taraftan mem
lekete gelen makinelerin iyi kullanılmasını te
min için tamir ve sairesini nazarı dikkate ala
rak atelyeler kurmaya başlamış bulunuyoruz. 
Bugüne kadar gerek Donatım gerekse firmala
rın getirttikleri seyyar atelye sayısı 22 yi bul
muştur. Yalnız Donatım 6 yerde sabit atelye 
kurmaya başlamış ve kurmakta olduğu atelye-
lerden bir kaçını da ikmal etmiştir. Firmalar* 
ise bâzı bölgelerde kendi makinelerinin tekasüf 
ettiği yerlerde sabit atelyeler kurmaktadırlar. 

Diğer taraftan eleman yetiştirmeye çok 
ehemmiyet veriyoruz. Geçen sene 890 küsur 
eleman ytiştirdik. Bu krş kurslarımrz devanı 
etmektedir. Nisanda 2400 kişilik yeni kurslarr 
hazırlıyoruz. Şeker şirketi de aynı vaziyette 
eleman yetiştirmeye çalışmaktadır. Yani arka
daşlar, görüyorsunuz ki bir sene içerisinde bu 
kadar mühim işi mümkün olduğu kadar 
başarmaya çalışmak kolay bir «ey değildir. Biz 
bunda büyük bir muvaffakiyet gösterdiğimiz 
iddiasında değiliz, ama bütün imkânlarımız nis
petinde ben ve arkadaşlarım çalışmaktayız. 
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İBRAHİM ARVAS (Van) -~ Doğrudur, Al

lah razı olsun. 
TARIM BAKANI CAVlD ORAL (Devamla) 

-— Sonra büyük müstahsil bundan istifade edi
yor, küçük frıastahsıl istifade etmiyor diye bir 
şey de ifade edilemez. Birlikler kurmak suretiy
le küçük müstahsil da bu gelen traktör ve ma
kinelerden istifade etmektedirler. Şimdi mem
nuniyetle arzedeyim ki, bâzı vilâyetler hareke
te geçerek, hususi muhasebelerinden para ayı
rarak birlikler teşkil etme yoluna gitmektedir, 
bu suretle küçük müstahsıla traktör ve buna 
benzer makine ve âletler teminine çalışmak
tadırlar. Demek oluyor ki, gelen traktörler yal
nız orta işletme sahibine veya büyük çiftçi
lere tahsis edilmiştir gibi bir şey yoktur. 

Arkadaşlar, bir taraftan Marshall pılâniyle 
büyük malzeme getirilirken diğer taraftan da 
bilhassa büyük ekseriyeti teşkil eden küçük 
ınııstahsılın vasıtaları üzerinde de ehemmiyetle 
durmaktayız. Bâzı arkadaşlarımız dediler ki, 
memlekete hiç pulluk getirmiyor, böyle değil
dir. Büyük miktarda pulluk girmektedir. Yalnız 
Şeker Şirketi 10 bin plluk getirmiş bunun 
beş binini geçen sene satmış diğer beş binini de 
satamadığı için deposunda saklamaktadır. Bunu 
Abidin Potuoğlu arkadaşımızın bilmesi lâzımdı, 
çünkü kendi mıntakasında bununla ilgilidir. 
Bunun yanında Donatım da geçen sene 10 bin 
pulluk yaptırmıştır. Bu seneki iş programına gö
re 15 bin pulluk yaptıracaktır. Bundan başka 
şurada, burada yapılan birçok yerli pulluklar 
vardır. Bu işi bu kadar küçük görmemek lâ
zımdır. Size şu anda tam rakam veremiyeceğim, 
fakat bu memlekette her sene elli bine yakın 
pulluk yapılmakta ve sarf edilmektedir. Bununla 
beraber biz bu işi daha esaslı olarak halletmek 
mecburiyetindeyiz. Bunun için büyük bir fab
rika ile temasa geçtik. Adapazarı Pulluk fabri
kasını daha iyi bir şekle sokmak istiyoruz. 
Temasa geçmiş olduğumuz Massey Harris Fabri
kası mümessili ve teknisiyenleri halen memleke-
timizdedir, 10 günden beri tetkiklerine başla
mışlardır. Adapazarı 'na gittiler orayı gördük
ten sonra Karabük'e gidecekler ve daha bâzı 
mmtakalarımızı dolaşacaklar. Öyle ümit ediyo
ruz ki, bu firma ile memleketimizin ihtiyacını 
karşılıyacak bütün küçük tarım malzemesini 
pulluk, mibzer, çapa, orak makinesi gibi ve bun-
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lara benzer bütün küçük müstahsilin küçük zi
raat vasıtalarını yapacak bir fabrikanın kurul
masını çok arzuluyoruz. Ve bu fabrika ile an
laşabileceğimizi ümit etmekteyiz. 

Eğer bu fabrika kurlacak olursa artık mem
leket çiftçisinin bu küçük vasıta bakımından 
ihtiyacı karşılanmış olacak ve dışardan pulluk 
getirmek lüzum ve zaruretini hissetmiyeceğiz. 

Sonra arkadaşlar, şurasını da arzedeyim, 
bizim müstahsil, bir pulluğu benimsedi mi onun 
yerine bir başkasını almakta çok tereddüt gös
terir, Memleketimiz bu bakımdan da muhtelif 
mmtakalara ayrılmıştır. Ege mmtakası Kolus, 
Orta Anadolu Oliver ve Alman pulluklarını 
kullanır, bâzı mmtakalarda ve Trakya'da Ma
carların pullukları, kullanılmaktadır. Bu pul
lukların yerine yenilerini ikame etmek için za
man geçmesi lâzım geliyor. Bununla beraber 
Donatımın yapmakta olduğu pulluklar son za
manlarda memleketin her tarafında tutunmaya 
ve takdir görmeye başlamış ve sürümü gittikçe 
artmaktadır. Fakat arzettiğim gibi bu Massa-
harris ile anlaşacak olursan memleketin büyük 
bir ihtiyacı karşılanmış olacaktır. 

Abidin Potoğlu arkadaşımız 35 senelik tak
sit ve faizden bahsettiler. 

Arkadaşlar; gerçekten bu kredi 30 senelik
tir. Biz tevzi ettiğimiz bu makinelerin dört se
nede kendilerim amorte edebileceiğni ümit 
ederek bunları dört senelik bir taksite bağla
yarak % 37,5 ilk taksitleri almıya başlamıştık. 
Fakat hâdiseler bize, bilhassa bu senenin ku
raklık gitmesi dolayısiyle dört senede ödene-
miyeceğini gösterdiği içindir ki biz de vâdesini 
altı seneye çıkardık ve ilk taksitleri i% 20 ye 
indirdik. 

Yalnız şıunu arzedeyim ki, üzerinde ehemmi
yetle durdukları bir mevzu vardır ki o da kü
çük müstahsildir. Arkadaşlar işte biz bu Mar
şa! yardım nlânmdan küçük müstahsil] istifa
de ettirmek için, bu yardım plânından yalnız 
traktör alanların istifadesini düşünmemiş, bu 
parayı bir an evvel tahsil ederek, Ziraat Ban
kasındaki bir fona yatırmak suretiyle, memle
ketin en çok muhtaç olduğu kredi işini sağla
mak yoluna gitmişizdir. Eğer biz. bu malzeme
nin karşılığım altı sene içinde tahsil ederek Zi
raat Bankasında, toplarsak bu. suretle elde edi
lecek 50 - 60 milyon liradan bilhassa küçük 
müstahsil istifade edecektir. Şu halde tuttuğu- j 
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muz yolun hayırlı ve faydalı olaeağına arka
daşlarımızın da kanaat getirmiş olacağına 
kaniim. 

tşte Marşal yardım plânını bu suretle izah 
ettikten sonra üzerinde ehemmiyetle durduğu
muz bir mevzuun da ucuz maliyetli, iyi kaliteli 
ve standart., cinsten ve tipten, mahsul yetiştir-
mel? olduğunu arzetmek isterim. 

Arkadaşlar, iki arkadaşım bu yeni kurtulan 
ve bir Marttan itibaren meriyete girecek olan 
Devlet Üretme Çiftliklerinin aleyhinde bulun
dular. Bir noktai nazardır. Fakat şunu derhal 
arzetmeliyim ki, Türkiye gibi tohumluğu dejene
re olmuş, karışmış çok çeşitlenmiş ve memlekette 
fertlerin yapmamış olduğu, yapmamakta olduğu 
bir işi, yani tohumların ıslahı işini memleketin 
zirai faydaları bakımından bizzat Devletin ele 
alması zarureti vardır. Biz bu zarurete inandı
ğımız içindir ki, şimdiye kadar kâr kastiyle 
çalışan ve o suretle istihsal yapan Devlet Zira
at İşletmeleriyle, Zirai Kombinaları birleştir
mek suretiyle 5433 sayılı Kanunla Devlet Üret
me Çiftliklerini kurmuş bulunuyoruz. Bu çift
liklerin bu memlekete tohumluk, iyi damızlık 
ve fidan temini işlerinde önümüzdeki senelerde 
çok fayda sağlıyacağı ve memleket ziraatinin 
bundan âzami istifade göreceği bir hakikattir. 

Söz sırası gelmişken şunu da arzedeyim ki 
Ahmet Oğuz arkadaşım dün hep su işleri üze
rinde durdu. Ve zirai kalkınmanın daha ziyade 
su işine bağlı olduğunu ileri sürdü. 

Hiç şüph« yokki, memleketimizde su politi
kasının bir an evvel tahakkuk edebilmesi hepi
mizin istediği bir şeydir. Hükümetiniz bu konu 
üzerinde plânlı ve programlı olarak çalışmak
tadır. 

Arkadaşlarım, yalnız bizim gibi su politika
sı henüz tahakkuk etmemiş memleketlerde ve 
bilhassa Orta Anadolu gibi geniş bir hububat 
mmtakasmda istihsalâtm artması için medeni 
vasıtaların da çok mühim rolü olduğunu unut
mamak lâzımdır. Çünkü biz kurak ve ç/orak 
olan mmtakalarımızda bu medeni vasıtalardan 
istifade ederek kuru ziraat sistemini tatbik ede
bilirsek hiç şüphe yok ki bugünkü hektar ve
rimi yarın çok daiha artabilir. Bugün bizim ıs
lah istasyonlarımız'da dönümden 260 kilo buğ
day, 350 kilo arpa alınmaktadır. Bu rakam 
5 - 6 senenin vasatisidir. Halbuki Türkiye'nin 
buğday vasatisi ancak 70 kilodur. Eğer biz, 
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arzettiğim gibi, bu kuru zirat sistemini tatbik 
edebilirsek, bugünkü verim vasatisini en az 
100 kilonun üstüne çıkarmak kabildir: Bu ra
kama vardığımız zaman ise Türkiye ziraat ve 
«ekonomisinde bir ferahlık kendisini kolaylıkla 
'hissettirebilecektir. 

Birçok arkadaşlarım su işinde Tarım Ba
kanlığını ilgili 'buldular. Kayıt ta/biî. Tarım Ba
kanlığı ziraat 'bakımından, hayvancılık bakı
mından su işiyle yakından ilgilidir. Fakat iş
lerin taksimi bakımından su işlerinin Bayındır
lık Bakanlığına verilmesi daha uygun görül
müştür. Yalnız Tarım JSakanlığı, Bayındırlık 
Bakanlığı ile su işlerini, bataklık işlerinde da
imî temas halindedir. Zira iş birliği halinde 
çalışmak zarurettir ve böylece de yapılmakta
dır. 

Hakikat şudur ki arkadaşlar biz, gerek ken
di ihtiyacımızı karşılamak ve gerekse ihracat 
yapabilmek için bol istihsal yapmak mecburi
yetindeyiz. Yapılan hesaplara göre Türkiye'
nin - bütün seneler üzerinde ayrı ayrı durmı-
yaoağım - 1955 te (binde 11 nüfus artışı nazarı 
(itibara alınarak nüfusumuz 21 milyon 267 193 
ü bulduğu zaman ihtiyae 9 378 000 ton olacak
tır. 

1960 da ise nüfus 22 218 607 ye çıktığı za
man bu miktar, 10 466 000 tona çıkmaktadır. 

Halbuki, bugün bizim istihsal etmekte oldu
ğumuz miktar normal senelerde kendi ihtiyacı
mızı karşılamakta, kurak senelerde ise bizi sı
kıntılı bir vaziyete düşürmektedir. Bu .sebepten 
bir taraftan hububat istihsalini fazlalaştırmaya 
çalışırken, diğer taraftan da ihracat yapacağı
mız maddeler üzerinde çalışmak ve istihsalâtını 
artırmak lâzımgelmektedir. Geçen seneki tabi
at cilvelerini hatırlarsınız. Ancak bu yalnız bi
zim memlekete mahsıivS bir şey değildir ve dün
yanın her tarafında her zaman vâki olan hâdise
lerdir. Zaman zaman kuraklıktan ve tabiî âfet
lerden dünyanın en ileri memleketleri dahi za
rar görmektedirler. Almanya, Fransa, Danimar
ka, Holânda ve Amerika gibi ileri ziraat mem
leketleri de bir nispet içinde bizim gibi onun 
mahkûmudurlar. Onun tesiri altında kalabilir
ler, tabiat âfetleri zora karşı koyucu şeylerdir. 
Fakat şunu arşedeyim ki; geçen sene hububat 
mahsulümüzün kıt olmasına mukabil diğer mah
sullerimiz yüzümüzü güldürecek nispette fazla 
olmuştur. Pamuk, pancar, ay çiçeği, fındık, tü-
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tün, meyva gibi. FaUrtflt i&haliflerimizi bunlar 
içinden yalnız olmıyanı alır f# i&ermde duracak 
olurlarsa, tabiatiyle Türkiye'de mr iatHisİİİ' ar
tışı yoktur, demektir. 

Arkadaşlarım; üzerinde en çok durduğumuz 
mevzulardan birisi de mücadele işidir. Mücade
leye çok ehemmiyet veriyoruz. Bunu şöyle teba
rüz ettirebilirim: 1948 mücadele için tahsisatı
mız bir buçuk milyondu, 1949 da, 3,5 milyona 
çıktı. Ve bu sene ise 5 küsur milyondur. Tarım 
Bakanlığının Bütçesi için de bu işe ne kadar 
önem verilirse, yerinde bir iş yapılmış olur. Zi
ra birçok defalar ifade ettim. Haşere ve hasta
lık yüzünden kayıbımız milyonları bulmaktadır. 
Bunları önlemek ise bizim başka bir vazifemizi 
teşkil etmektedir. 

Mücadele Kanunu hazırlanmış, Bakanlar Ku
rulundan çıkmış, bugün yarın B. M. Meclisine 
gelecektir. Mücadele işlerinde takip edeceğimiz 
yol; yalnız Devlet teşkilâtiyle mücadele değil
dir, bu teşkilâtla vatandaşı da ilgilendirmek 
icap etmektedir. Çünki Türkiye'de yapılacak ne
bat hastalıklariyle ve haşerelerle mücadele yal
nız Devlet teşkilâtının başaracağı bir iş değil
dir. Vatandaşın sakı sıkıya alâka göstermesi ve 
kendi işiyle kendisinin de alâkadar olması şart
tır. 

Arkadaşlarım Çiftçi Mallarını Koruma Ka
nunundan bahsettiler. Bu kanun Büyük Millet 
Meclisindedir. Kemal Turan arkadaşımız bu hu
susta bir teklif yapmıştır, biz de bu teklife iş
tirak etmekteyiz. Bu kanun, üzerinde her zaman 
konuşmak imkânı vardır. 

ÎBRAHÎM ARVAS (Van) — Bakanımızdan 
cevap isteriz. 

TARIM BAKANI CAVÎD ORAL (Devamla) 
— Zeytincilik Kanunu hazırlanmıştır. Zeytinci
lik muhtelif mmtakalarımız için çok esaslı bir 
mevzudur. Bunun için bir kongre yapılmış, bu
günkü ihtiyaçları karşılıyan bir tasarı hazır
lanmıştır. Onu da bugünlerde Büyük Millet 
Meclisine sunmak üzereyiz. Mektep meselesine 
temas ettiler, Arkadaşlar bu sene mevcut ziraat 
mektepleri ele alınmaktadır. Köyün realiteleri
ne göre bir istikamet vermek için Çayırova Tek
nik Ziraat Okulunda bir kongre toplandı, 23 
gün dvam eden bu kongrede orta ziraat mek-
tepleriyle teknik ve bahçıvanlık mekteplerimi
zin bugünkü vaziyeti üzerinde mütehassıslar ta-
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rafından eok etraflı olarak konuşuldu ve bâzı ! 
kararlara varıldı. Yeni tasarıları hazırlanmak
ta ve yakında Meclise sunulacaktır. Eleman ye
tiştirme hususunda çok dikkatli ve gayretli ol
mak lâzımdır. Çünkü ziraat, bir ilimdir. Bunu 
memleketin her tarafına yaymak mecburiyetin
deyiz. Bu mekteplerde ne kadar çok eleman 
yetiştirebilirsek memleket ziraat ine o kadar ha
yırlı ve faydalı olmuş oluruz. Şunu da bu mü
nasebetle arzedeyim ki, Ali Rıza Arı arkadaşım 
temas ettiler, Teknik Tarım okullarının tasarısı 
değiştirilmektedir, dediğiniz gibi bu çocuklara 
serbestiye! verilecektir. 

Diğer mühim işlerimizden birisi de Tarım 
Bakanlığının teşkilât Kanunu çok eskimiştir, 
günün ihtiyacını karşılıyaıniyor. En kıymetli 
ziraatei elemanlardan şikâyet ettiler, masa ba
şından kurtulamıyorlar iş sahasına çıkamıyor
lar, Çiftçi ile alâkalanmıyorlar dediler. Bun
lara bir dereceye kadar hak vermek mecburiye
tindeyim. Ama, yüksek müsamahanızla arzede-
rek arzedeyim ki, bu memurlarımızın da haklı 
oldukları çok tarafları vardır. 

Bugünkü mevzuat onları masalarına 
bağlamakta ve brokrat bir hale getirmektedir. 
Sonra memurlarımızın köylüye, çiftçiye sık 
sık alâkalarını temin için vasıtaları da yoktur. 
Medeni dünyada her şey vasıtaya dayanmak
tadır, süratle dayanmaktadır. Halbuki bir 
memuru bürasundan çıkarıp köye göndermek 
için biz günlerce zaman kaybetmek mecburiye
tinde kalıyoruz. Bütün bunları bertaraf etmek 
için iyi bir kanun tasarısı hazırlamaktayız, bu 
Teşkilât Kanunu Yüksek Meclis tarafından ka
bul edildikten sonra ziraatçilerirnizi bürolar
dan ziyade tarlalarda çalıştırmak köylülerin 
emrinde koşturmak bizim başlıca vazifemizi 
teşkil edecektir. Tabiatiyle sta.jiyerler mese
lesi de bu teşkilât kanunu içinde halledilecek
tir. Tarım Bakanlığı 1070 küsuru bulan bu 
çocukların bugünkü hazin vaziyetini nazarı 
dikkate almış olanların meslek şevkini artır
mak ve biraz da maddî menfaatlerini sağlamak 
maksadiyle bir tasarı hazırlamıştır. Teşkilât 
Kanuniyle birlikte Yüksek Meclise sevkedile-
cektir. 

Toprak Kanunu, biliyorsunuz B. M. Meclisi 
komisyonlarında müzakere edilmektedir. Tarım, 

J.1950 O : 1 
! İçişleri, Adalet ve Bütçe Komisyonlarından çık

mıştır, bugünlerde rııznameye alınması muhte
meldir. Toprak Kanuniyle, Toprak Umum Mü
dürlüğü ve İskân Umum Müdürlüğünü birleşti
ren bir füzyon kanunumuz da vardır, o da Büt
çe Komisyonunda konuşulmaya başlanmıştır. Ka
nun çıktığı takdirde bugünkü topraklandır
mayı hızlandırmaya çalışacağız. 

Arkadaşlar, bu münasebetle arzedeyim ki, 
topraksız Türk köylüsünü topraklandırmak, 

. onu istihsal hayatına karıştırmak, kendisine 
ve yuvasına faydalı kalmak Hükümetimizin 
takibetnıekte olduğu başlıca bir politikadır. 
Öyle ümit ediyorum ki, yeni kanun çıktıktan 
sonra bu iş biraz daha hızlanacak ve daha tat
minkâr olacaktır. Ana hatlar üzerinde durmak 
suretiyle ziraat işlerimiz hakkında izahatımı bu" 
suretle bitirmiş oluyorum. Biraz da veteriner 
işleri hakkında izahatta bulunmak isterim. 

Hayvancılık politikamızı şöyle hulâsa edebi
lirim : 1 - Salgın ve paraziter hayvan ha.stahk-
lariyle mücadele etmek; 2 - Et, koşum, yün ve 
deri bakımından hayvan ıslahına ehemmiyet 
vermek lâzımdır. Deri bakımından, hayvan 
ıslahına ehemmiyet vermek lâzımdır. 

Hayvan mecmuamız sayım harici 55 küsur mil
yon, sayım dâhili 45 milyon adediyle memleketin 
gerek zirai ve gerekse ekonomisi bakımından naza
rı dikkate alınması lâzım gelen ve önemle üze
rinde durulması icabeden bir varlığın ifadesi
dir. Şunu da arzedeyim ki; mücadele işlerinde 
veterinerlerimiz ellerinden geldiği nispette ve 
imkânlar dahilinde çalışmaktadırlar. Fakat 
mevcut veteriner ve sağlık memuru adedi bu
günkü ihtiyacı karşılıyacak durumda değildir. 
Başka memleketlerde 5 bin hayvanın muayenesi 
ve 50 bin hayvanın kontrolü bir veteri
nere verildiği halde Türkiye'de H0 bin 
hayvanın muayenesi (114) bin hayvanın 
kontrolü bir veterinere verilmiştir. Bu
gün 5:>4 veterinerimiz ve :>85 sağlık 
memurumuz vardır. Buna rağmen, mücadele 
işlerinde veterinerlerimizin gösterdiği başarıyı 
şükranla ifade etmek mecburiyetindeyim. Mem
leketin muhtelif mmtakalarmda çeşitli hayvan 
hastalıkları, ki bunları adedi 28 i bulmaktadır, 
ile mücadele etmek ve baışarıh neticeler istih
sal eylemek her halde kaydedilecek bir hakikat 
olsa gerektir. Önümüzdeki yıllar veterinerleri
mizi vesait bakımından takviye ettiğimiz tak-
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dirde, ki bu yoldayız, daha başarılı işler göre
ceklerini umuyoruz. 

1949 da 'bilhassa bu mücadele işlerinde bi
zim için lüzumlu olan serum, aşı ve bakteriyo
lojik maddeler istihsaline çok ehemmiyet ver
dik. Bu sahadaki istihsal 8,5 milyondan 14 mil
yon daha çıkmış 'bulunuyor. Memleketimizde 
'hayvan hastanelerinin adedinin arttırılmasına, 
'bâzı yerlerde de yeni bakteriyoloji müessesele
rinin kurulmasına karar - verdik. Nitekim Elâ
zığ'da (bir 'bakteriyoloji müessesesi kurulması
na başlanmıştır, Van da da lâboratuvar tesisi
ne başlanmış 'bulunuyor. Aşılar o mmtakada 
imal edilerek bozulmadan yine o mmtakadaki 
hastalıklarla mücadele edilmesini kolaylaştıra
caktır. Bu hususta teferruata girmiyorum, (Kâ
fi kâfi sesleri) 

Müsaadenizle biraz da ıslah işlerine temas 
edeyim. 

Arkadaşlar, ıslah işleri günden güne in
kişaf etmektedir. Bugüne kadar memleketi
mizde beş hara mevcut idi. Bunu yediye çıkarı
yoruz. Zeylan deresinde ve Bafra'nın Karaköy 
nahiyesinde olmak üzere iki hara kuruyoruz. 

tnekhane adedlerinin artırılmasına da ça
lışıyoruz, buna rağmen şunu arzedeyim ki mev
cut damızlık müessese ihtiyacı karşılıyacak 
durumda değildir. Zamanla bunların adedinin 
artırılması lâzımdır. Fakat bu da bir bütçe 
meselesidir. 

Bundan başka Eskişehir'de Hasırca Aygır 
Deposunu kuruyoruz. Esasen öteden beri ıslah 
işinde, muayyen mıntakalarda muayyen ırklar 
tesbit edilmiştir. 

Meselâ Trakya'da boz ırk, Balıkesir ve ci
varında Monte fon, Şark vilâyetlerimizde de 
kırmızı, sarı Cenupta ise sarı kırmızı, Orta Ana
dolu'da kara sığırın ıslahı üzerinde geniş me
safe alınmıştır. 

Arkadaşlar, şunu şükranla arzedeyim ki, Or-
taanadolu istisna edilirse, sığırcılığımız diğer 
mıntatoalarda çok inkişaf etmiştir. Ortaanado-
lu'da karasığır üzerinde çok müspet neticeler 
alınmıştır. Arkadaşlardan her hangi birisi Kon
ya'ya uğramak fırsatını bulurlarsa kendilerine 
bizim oradaki harayı ziyaret etmelerini rica 
ederim. Cılız, işe yaramaz dediğimiz karasığırın 
nasıl şekil değiştirdiğini kendileri hayretle mü
şahede edeceklerdir, 
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EMİN SOYSAL (Maraş) — Bunların köy
lere yayılış nispeti ne kadardır.! 

TARIM BAKANI CAVÎD ORAL (Devamla) 
— Arzedeyim; bugün 14 bin aygına, 50 bin bi
rinci sınıf boğaya, ikinci sınıftan da 54 bin 'bo
ğaya ihtiyaç vardır; 'buna mukabil elimizdeki 
bütün damızlıkların adedi muayyendir. Ve az
dır. 

Bu sebeple biz damızlık ihtiyacım karşılamak 
için şimdi sun'i tohum alma yoluna gitmiş bu
lunuyoruz. Esasen bütün dünya bunu tatbik 
etmeye başlamıştır. Biz de geçen sene Balıke 
sir'de tatbik ettik ve müspet netice aldık, bu so
ne bunu 11 yere daha teşmil edeceğiz ve çok 
müspet neticeler alacağımızı umuyorum. 

Enver Kök arkadaşımız konuşmalarında ara]) 
atından bahsettiler. 

ENVER KÖK (Sinob) — İngiliz atından. 
TARIM BAKANI CAVİT ORAL (Devamla) 

— O halde ben yanlış anladım. Fakat şükranla 
burada arzetmek isterim ki haralarımızda yetiş
tirilen arap atları çok iyi kalitededir, hattâ ge
çenlerde bir Avusturyalı gelmişti, birçok haraları 
gezdikten sonra bana; haralarınızda yetiştirilen 
arap atı cinsi dünyanın hiçbir yerinde yoktur, 
bu atlarımızla, bu damızlık materyelinizle övüne
bilirsiniz, bundan çok istifade edebilirsiniz, dedi. 

Bir de bizde yetiştirilen Nonyais at cinsleri 
vardır. Bunlar bilhassa Karacabey civarında 
çok rağbet görmüştür, çünkü bu hayvanlar ko
şuma kabiliyetli, gürbüz ve kuvvetli hayvanlar
dır. Bunların adedinin gittikçe artmasına çalı
şıyoruz. Sonra Karacabey yarımkanları vardır. 
Sığır da Montofon cinsi de hayli ileri gitmiş 
ve oldukça taammüm etmektedir. Onun için 
heyeti umumiyesi itibariyle ıslah işlerimiz, ve
rimli bir istikamette yürümektedir. Haraların 
çalışması çok müspettir. Fakat dediğim gibi ih
tiyacı karşiliyacak adette değildir. Temenni 
edelim ki, imkân buldukça bu müesseselerin ade
di artsın ve memleketin damızlık ihtiyacı daha 
çok karşilanma imkânı sağlansın. 

Müsaade, ederseniz biraz da orman işlerimiz
den bahsedeyim; (Öğleden sonra sesleri, .devam 
edin dinliyoruz sesleri). Yoruldunuz biliyorum. 
yalnız orman hakkında da birkaç kelime söyle
mek yerinde olur.. 

Arkadaşlarım orman işleri sizleri, memleketi, 
Hduğu kadar Hükümeti de müteessir eden bir 
mevzu teşkil etmektedir. Çünkü mevcut orman-
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lar, ihtiyacı karşılıyaeak bir durumda değildir. 
Bugün memleketin yüz ölçümünün % 13 nü teş
kil eden ormanlar hektar itibariyle ancak 10,5 
milyondu. Bu 10,5 milyonun da 3,5 milyonu 
koruluk, 7 milyonu baltalıktır. 

Orman yangınla, orman keçi ile, orman ka
çakçılar tarafından, orman tabiat tarafından 
tahrip edilmektedir. Az olan, ihtiyacı karşılamı-
yan, fakat memleketimiz nüfusunun büyük bir 
ekseriyetini ilgilendiren bir iş olduğu için de 
birçok şikâyeti mucip olmaktadır. Mütehas
sısların ifadesine göre bir memleketin normal 
orman memleketi sayılabilmesi için bu nispetin 
% 20 yi bulması lâzımdır. Zengin bir memleket 
olarak tarif edilebilmesi için yirminin de üstüne 
çıkması icabetmektedir. Halbuki Türkiye dün
yanın fakir orman memleketleri arasındadır. 
Bugün orman içinde 6 500 köy vardır. Bu altı 
bin küsur köyde 2,5 milyona yakın insan barın
makta ve oturmaktadır. Şimdi bu vaziyeti göi 
önüne getirirseniz ormanları korumanın yalnız 
Devlet teşkilâtiyle, Orman Umum Müdürlüğü
nün bakım memurlariyle kabil olmıyacağmı tak 
dir buyurursunuz. Orman, arkadaşlarımın işa
ret ettikleri gibi memleketin sosyal hayatında 
ekonomik hayatında, zirat hayatında yerini ve 
ehemmiyetini bütün milletin ve memleketin 
kalbinde ve şuurunda bulmadıkça, ağaç sevgi
si gönüllerimizde yerleşmedikçe bu ormanları 
korumaya ve kurtarmaya imkân yoktur, arka
daşlar. Nitekim bunun tecrübesi yapılmıştır. 
Orman askere verilmiştir. Korunamamıştır, as
kerden alınmıştır, korunamamıştır. 

Orman, arkadaşların bâzılarının söyledikleri 
gibi bugün bir politika mevzuu, bir demogoji 
mevzuu olmuştur. Herkes bol keseden orman 
dağıtmakta, kereste vermekte, ağaç hediye et
mektedir. Fakat şunu teessürle ifade edeyim ki ; 
bu memleketin hayati bir mevzuunu teşnis eden 
bu işde siyaseti demogojiyi bertaraf edip bü
tün memleket ayni anlayış içinde ormanlarına 
sahip olmaya teşebbüs etmezse zaten az olan, 
zaten kısır olan ormanlarımızı korumak ve kur
tarmak çok güç olacaktır. 

Şurada müsaade ederseniz bir iki rakam ifa
de edceeğim : 

Bugün kullanılacak odun ihtiyacını meml •-
kette 3.648,839 metre kübtür. Yakacak odun 
ihtiyaç; ise 11 milyon 730,930 metre kübtür. 
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Buna karşı 4 senelik vasati istihsal kullana' 
cakta 731 639 m3 tür. Yakacak odun miktarı 
da 6 620 571 m3 tür. 

Şimdi bu kullanılacakla istihsal edileni bir 
birinden düştüğümüz zaman 9 028 079 m* açık 
demektir. Görüyorsunuz ki bu açık kaçakçı
lıkla temin edilmektedir. Maatteessüf bu* 
gün linyitlerimiz halen ihtiyacı karşılıyaeak 
vaziyette değildir. Bunun için Bir an evvel 
kömür istihsaline gitmek ve bu suretle mevcut 
ormanlarımızı korumak zorundayız. 

BMÎN SOYSAL (Maraş) — Linyit istihsa
line gidelim. 

TARIM BAKANI CAVÎD ORAL (Devem-
la) — Linyit de bunun içine dâhildir. Arzetti-
ğim gibi orman işi bütün vatandaşları ilgilen
dirdiği için bu mevzu üzerinde çok durulmuş
tur. Hükümetiniz 3116 sayılı esas Orman Ka
nununda vatandaş lehine ve ormanları daha 
iyi korumak düşüncesiyle bâzı tadiller yapmak 
lüzumlna kani olmuş ve bir tasarı hazırlamış
tır ve bu tasarı Büyük Millet Meclisine tak
dim edilmiştir. Bu tasarı Tarım Komisyonun
da ve diğer komisyonlarda konuşulmuş, bugün 
Bütçe Komisyonuna sunulmuştur, öyle ümit 
ederim ki Toprak Kanunu da Büyük Millet 
Meclisi tatile gitmeden evvel müzakere edile
cektir. B;u yeni tasarı vatandaşa birçok kolay
lıklar göstermektedir. Fakat diğer taraftan da 
cezai müeyyideleri şiddetlendirmektedir. Böyle
likle bir dereceye kadar ormanları korumak 
kabil olacaktır. Ormanları korumak için bu
günkü orman koruyucularına memuriyet vasfı 
vermeyi düşündük Orman İşletmeleri bütçesiyle 
mülhak bütçeyi birleştirmeye karar verdik ve 
bu suretle bir tasarı hazırladık, Hükümete sun
duk. Bıı tasarı kabul edildikten sonra zanne
derim ki korunma imkânları biraz daha kuvvet 
bulacaktır. Yalnız şunu arzedeyim ki arkada
şımın ifade ettiği orman yangınları çoğalmamış 
bilâkis azalmıştır. Elimizdeki istatistiklere gö
re geçen sene 600 küsur yangın olmuştur. 

1945 te 1169 yangın olmuş ve 165 307 hek
tar orman yanmıştır. 

1946 da 1023 yangın olmuş ve 125 115 hek
tar orman yanmıştır. 

1947 de 868 yangın olmuş ve 59 999 hektar 
orman yanmıştır. 

1948 de 630 a düşmüş ve 32 463 hektar ara-
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zi yanmış, 1949 da 655 yangın olmuş ve 26 503 
hektar orman yanmıştır. 

Bu hususta elimizdeki imkânlarla ormanla
rımızı korumaya çalışıyoruz. Arzettiğim gibi 
bu daha ziyade teşkilâtımızla vatandaşların 
elbirliği etmesine bağlıdır. 

Orman işlerinde en çok ehemmiyet verdiği
miz, işler mevcut ormanların iç yollarını yap
ma, yangın kule ve kulübelerini inşa etme ame-
najman plânlarını ve haritalarını tamamlama
dır; Bu sahalarda çalışıyoruz. Yollar için Ame
rika'dan hususi makineler getirteceğiz yangın 
kule ve kulübelerinin adedini artırmış bulu
nuyoruz. 

Telefon şebekesine çok önem veriyoruz ve bun
da da epeyce muvaffakiyet sağladık. Zaten bu 
yangın adedinin azalmasında bunların da bü
yük yardımı olmaktadır, öyle ümit ederim ki 
yol işlerini halledersek bugünkü ormanlarımı
zın kapasitesi daha çok artmış ve ihtiyaçlar 
daha kolaylıkla karşılanmış olacaktır. Bundan 
sonrası için işletmeleri mümkün olduğu kadar 
ormanların içerisine sokmaya çalışacağız. Ol
man dışına yapılmış olan bu binaları zamanla 
tasfiye ederek orman içinde onları daha müte
vazı şekilde yerleştirmek başlıca işlerimizden 
olacaktır. 

ABDULLAH YAYC10ĞLU (Maras) — İs
tihsalin müzayede ile satışı işleri 

TARIM BAKANI CAVİD ORAL (Devamla) 
— Satış işlerinin müzayede ile olması şundan 
ileri gelmiştir. Artırma ve eksiltmeye gidilme
diği takdirde pazarlıkla yapılan satışlarda va
tandaşlar arasında iltimas yapıldı gibi bir şüp
he uyanmaktadır. 

Arzettiğim gibi, mevcut orman işletmeleri
nin adedini indirdiğimiz takdirde bu iş kendili
ğinden halledilmiş olacaktır. Bugün 113 orman 
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işletmesi vardır. Bunların adedini 15 - 20 ye in
dirmek istiyoruz. Bu takdirde idare işlerimiz
den tasarruf edilmiş olacaktır. Bu suretle odun 
ve kereste de mümkün olduğu kadar uuuzhya-
caktır. 

Arkadaşlar, artık fazla vaktinizi almak is
temiyorum. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, saat 13 ü geçiyor. 
Bütçe üzerinde 30 arkadaş görüştü, bakan gö
rüşüyor. Bu gidişle geceleri de çalışmaya mec
bur kalacağız. Bu itibarla müsaadenizle heyeti 
umumiyesi hakkındaki müzakereye bir az daha 
devam edip, bitirelim. (Muvafık sesleri) 

TARIM BAKANI CAVÎD ORAL (Devamla) 
— Vakit daraldı, sizleri sıkmamak için sözleri
me nihayet vermek istiyorum. Teferruata git
meden kısa olarak size tarım politikamızın ana 
hatlarını tebarüz ettirmiş bulunuyorum. Bir se
ne zarfında yapmış olduğumuz işler bundan 
ibarettir. Belki bu bir sene içinde tamamlıya-
madığımız,. başaramadığımız işler de olmuştur. 
Ama elimizden geldiği kadar ben ve bütün teş
kilâtım bu memleket dâvasında çalışmış ve gay
ret göstermiş bulunuyoruz, önümüzdeki sene 
yeni bütçe ile bu gayretimizi daha çok teksif 
etmek suretiyle Büyük Meclisin müzaharetini 
ve sempatisini kazanmaya çalışacağız, ve bu 
büyük memleket dâvasının bir an evvel tahak
kuku için elimizde olan bütün imkânları kulla
nacağız. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. Bö
lümlere geçilmesini oyunuza sunuyorum: Kabul 
edenler.. Etmiyenler.. Bölümlere geçilmesi ka
bul edilmiştir. 

öğleden sonra saat 15 te toplanılmak üzere 
oturuma son veriyorum. 

Kapanma saati : 13,15 



Î K Î N C I O T U R U M 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Başkanvekili Cevdet Kerim İncedayı 

KÂTİPLER : Cenap Aksu (Kocaeli) , Dr. Aziz Uras (Mardin) 

BAŞKAN — Oturum açılmıştır. Tar ım Ba
kanl ığının Bütçesinin bölümlerinin görüşülmesi
ne başlıyoruz. 
B. 
101 

Lira 
5 320 

Mİil mistir. 
Başkan ödeneği 
BAŞKAN — Kabu 

201 Ayl ık lar 12 577 114 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir . 

202 Hizmetliler ücre t i 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

203 Geçici hizmetliler ücre t i 
, BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

204 Yabancı uzman ve hizmetliler
le t e rcümanlar ın ın ücret leri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

205. (leç-ici tazminat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

200 4178 ve 4598 sayılı kanun la r 
gereğince yapı lacak zamlar ve 
yard ımlar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

207 3656 sayılı Kanunun 5 nci mad
desi gereğince ödenecek yaban
cı dil para mükâfat ı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

208 5431) sayılı K a n u n u n 3 ncü 
maddesine göre memur la ra veri
lecek ikramiye karşı l ığı 
l1» AŞK AN — Kabul edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanunun 14 ncü mad
desinin (D) ve (.1) f ıkra lar ı ge
reğince Türkiye Cumhuriyet i 
Emekli Sandığına yapı lacak 
ödemeler karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

210 Temsil ödeneği 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

217 Kanunlar ı gereğince verilecek 
ücret ler ve tazminat la r 
BAŞKAN - ^ Kabu l edilmiştir. 

582 0.00 

197 730 

126 480 

145 000 

583 800 

4 500 

10 000 

869 453 

2 100 

92 145 

B. 
3,01 

302 

3,03, 

304 

305 

• 3,06 

307 

3,08 

309 

312 

403 

405 

412 

4 Ki 

417 

418 

Merkez büro giderler i 
BAŞKAN —-Kabu l edilmiştir. 
İller büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğı t ve defterler 
BAŞKAN —- Kabu l edilmiştir. 
Posta, te lgraf ve telefon ücre t 
ve giderleri. 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Kira karşıl ığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
tüyecekler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 1 
BAŞKAN - - Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderler i ve yol
lukları 
BAŞKAN —• Kabul edilmiştir. 
Taşıt lar giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Tarım öğretmenler i gerekli gi
derler i 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Temsil giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yem bedeli 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4481 .sayılı Kanun gertğince sa-
t ına lmacak ilâçlar karşıl ığı 
BAŞKAN _ Kabul edilmiştir. 
Okullar genel giderler i 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Tarımsal savaş işleri ) 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Tarhı ziraat ı ıslah, deneme, 
üre tme ve tecrübe işleri 
BAŞKAN ~ Kabul edilmiştir. 

Lira 
35 400 

111 500 

33 750 

171 000 

157 000 

58 500 

264 250 

3,0 

457 

150 

5 

41 

000 

500 

000 

000 

500 

500 

961 000 

958 600 

471 750 
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B. 
419 

420 

B : 55 

Bahçe tarım işleri bağcılık, 
m-eyvacılık, sebzecilik ve süs ne
batları ve çay 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Tavukçuluk, ipekçilik ve arıcı
lık isleri 

24.2 
Lira 

9:58 000 

82 500 

Dr. FUAD ITMAY (Kırklareli) — Muhterem 
arkadaşlar, bu mevzuda kimse konuşmadığı için 
müsaadenizle bendeniz birkaç söz söyliyeceğim. 

Avrupa ve Amerika'da çocuk mevzuunu tet
kik ederken, aile refahında mühim tesiri olan 
küçük kümes hayvanlarının da çok mühim tesiri 
olduğunu yakından müşahede ettim. Yalnız 
Amerika'da küçük kümes hayvanlarından 
1 200 000 dolarlık bir istifade sağlanmıştır. Gö
rülüyor ki, bu küçük kümes hayvanları çok ve
rimli ve aile refahına tesiri meydandadır. Onun 
için ben sayın Ziraat Bakanından rica ediyorum. 
Büyük işler arasında bilhassa bu küçük hayvan
ların da çoğaltılması için tavuk istasyonları da 
tesis etsin, bu suretle her evde 5 - 10 tavuk ye-
tiştirilirse memleketin serveti artar. Bu hususa 
da önem verilmesini rica ediyorum. 

BAŞKAN — 420 nci bölüm kabul edilmiştir. 

Lira 
Kauçuk bitkileri ıslah, tecrübe, 
deneme, üretme ve imal işleri 11 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Pamuk işleri genel giderleri 112 873 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Tohum temizleme evleri ve maki-
tıa işleri genel giderleri 400 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Veteriner savaş, tahaffuz evleri 
hastaneler, bakteriyoloji ve serum 
kurumları ve lâboratuvar kurma 
ve yönetim işleri giderleri 1 621 250 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

425 Veteriner zootekni ıslah ve üret
me işleri giderleri 1 456 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

426 Merinos işleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

427 4760 sayılı Toprak Bayramı Ka
nunu uygulama giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

B. 
421 

422 

423 

424 

185 200 

1 000 

1950 
B. 
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451 

452 

453 

427 

458 

476 

477 

478 

479 

480 

501 

502 

504 

601 

701 

711 

Küçük su gezici arteziyen işleri 
ve sulama istasyonları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yayın giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4489 sayılı Kanuna göre staj için 
yabancı memleketlere gönderile
ceklerin' yolluklariyle başka her 
çeşit giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Milletlerarası "kongere ve konfe
ranslara katılacakların yolluk ve 
giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
İç kongreler ve teknik toplantılar 
genel giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Fuarlar, sergiler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Kurslar genel giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Avanslar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
3437 sayılı Tütün Tekel Kanu
nunun uygulama giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
3039 sayılı Çeltik Ekim Kanunu
nun uygulama giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yarışlar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Kara - sığır tecrübelerinin 1941 -
1944 yıllarında tahakkuk etmiş 
giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
904 sayılı Islahı Hayvanat Kanu
nunun 11 nci ve 12 nci maddeleri 
gereğince yapılacak yardım 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Ormanlar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Kamulaştırma 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 

139 000 

68 000 

130 000 

15 000 

10 000 

55 001 

530 000 

25 000 

250 

250 

30 000 

39 495 

15 000 

104 000 

150 000 

187 500 

110 000 

1169 
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B. 

712 

721 

422 

723 

731 

732 

733 

734 

735 

736 

737 

738 

739 

740 

741 

742 

743 

785 

Toprak Kanunu gereğince yapı
lacak kamulaştırma işleri 
BAŞKAN — Kahul edilmiştir. 
Teknik tarım ve teknik bahçı
vanlık okullarından mezun ola
cak öğrencilere 4486 sayılı Ka
nunun 5 nci maddesi gereğince 
verilecek vasıta ve malzeme, kar
şılığı 
BAŞKAN — Kahul edilmiştir. 
Toprak îşleri GeneJ Müdürlü
ğü makine ve teçhizat karşılığı 
BAŞKAN — Kahul edilmiştir. 
4481 sayılı Kanunla satmalma-
cak makine, aletler ve gereçler 
satmalına giderleri 
BAŞKAN — Kahul edilmiştir. 
Ziraat savaş işleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Tarla ziraati işleri 
BAŞKAN — Kahul edilmiştir. 
Bahçe ziraati işleri 
BAŞKAN — Kahul edilmiştir. 
îpekböcekçilik ve tavukçuluk 
ve arıcılık işleri 
BAJŞKAN — Kahul edilmiştir. 
Kauçuk işleri 
BAŞKAN — Kahul edilmiştir. 
Pamuk işleri 
BAŞKAN — Kahul edilmiştir. 
Tohum temizleme evleri ve ma
kine işleri 1 
BALKAN — Kahul edilmiştir. 
Küçük su ve sulama istasyonları 
BAŞKAN — Kahul edilmiştir. 
Veteriner savaş işleri 
BAŞKAN — Kahul edilmiştir. 
Veteriner zootekni işleri 
BAŞKAN — Kahul edilmiştir. 
Merinos işleri 
BAŞKAN — Kahul edilmiştir. 
Okullar 
BAŞKAN — Kahul edilmiştir. 
Kurslar 
BAŞKAN — Kahul edilmiştir. 
4753 sayılı Çiftçiyi Topraklan
dırma Kanununun 47 nci mad
desi gereğince açılacak özel fon 1 
BAŞKAN — Kahul edilmiştir. 

Lira 

43 000 

136 000 

110 000 

24 500 

813 000 

243 000 

124 000 

16 500 

8 500 

100 000 

750 000 

76 000 

217 000 

118 000 

5 500 

169 000 

750 000 

250 000 

B. Lira 
786 Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 

Bankasına yapılacak ödemeler 469 998 
BAŞKAN — Kahul edilmiştir. 

787 Döner sermayeler 2 465 003 
BAŞKAN — Kahul edilmiştir. 

Devlet Üretme Çiftlikleri Oenel Müdürlüğü 
Bütçesi: 

BAŞKAN — Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğü 1950 yılı Bütçe Kanununa geçi
yoruz. 

Devlet Üretme Çiftlikleri Oenel Müdürlüğü 
1950 yılı Bütçe Kanunu 

MADDE 1. — Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğü 1950 Bütçe yılı giderleri için, 
bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(•\ 086 225) lira ödenek verilmiştir. 

A - CETVELÎ 

lî. Lira 
201 Aylıklar 1 270 100 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
202 Hizmetliler ücreti 433 440 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
203 Geçici hizmetliler ücreti 180 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
205 Geçici tazminat 22 732 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
206 4178 ve 4598 sayılı Kanunlar ge

reğince yapılacak zamlar ve yar
dımlar 47 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

207 3656 sayılı Kanunun 5 nci mad
desi gereğince ödenecek yabancı 
dil para mükâfatı 1 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

208 5433 sayılı Kanunun 23 ncü mad
desine göre memurlara verile
cek ikramiye 141 345 
BAŞKAN —. Kabul edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanun gereğince 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığına yapılacak ödemeler 
karşılığı 119 432 
BAŞKAN —' Kabul edilmiştir. 
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B. 

210 

218 

301 

302 

303 

304 

305 

306 

307 

308 

309 

407 

416 

417 

419 

451 

456 

461 

Temsil ödeneği 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
5433 sayılı Kanunun 27 nci mad
desi gereğince veznedar ve yar
dımcılarına verilecek kasa taz
minatı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Merkez büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
İşletmeler ve merkez atelyesi 
büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Posta telgraf ve telefon gider
leri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Kira karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince ya-
pılasak tedavi gideleri ve yolluk
ları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Taşıt giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Genel Muhasebe Kanununun 48 
nci maddesini ilgilendiren gider
ler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
5433 sayılı Kanunun 28 nci mad
desi gereğince okul giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
5433 sayılı Kanunun 29 ncu mad
desi gereğince yapılacak ödeme
ler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Mahkeme giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yayın işleri -
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Düşünülemiyen yiderler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Pasif korunma biderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 
2 100 

15 375 

36 000 

18 000 

40 000 

32 000 

20 000 

3 000 

65 001 

12 000 

6 200 

6 000 

25 000 

60 000 

10 000 

10 000 

15 000 

20 000 

B. 

476 

502 

601 

Lira 
300 000 Kurs giderleri 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 25 000 
BAŞKAN — Kabın edilmiştir. 
5433 sayılı Kanun yürürlüğe 
girmeden evvel Zirai Kombina
lar İdaresi işletmelerinde çalı
şırken ölen veya sakatlananlara 
yapılacak yardımlar 15 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

701 Onarma işleri 35 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

731 Yeni yapılar 1 000 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

(Birinci madde tekrar okundu). 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelle beraber ka
bul edenler.. Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğü 1950 Bütçe yılı giderlerine kar
şılık olan gelirler, bavlı (B) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (4 086 225) lira tahmin edil
miştir. 

B - CETVELt 

B. Lira 
1 Döner sermayenin yıllık safi ge

lirinden ayrılacak katma büt
çe giderleri karşılığı 4 071 225 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

2 Memur lojmanlarından alınacak 
kira bedelleri 10 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

3 Çeşitli gelirler 5 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

(İkinci madde tekrar ikundu) 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelle beraber ka
bul edenler.. Etmiy enler.. Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Devlet Üretme Çiftlikleri Ge* 
nel Müdürlüğünce 1950 Bütçe yılı içinde elde 
edilecek gelirlerin dayandığı hükümler, bağlı 
(C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde 
yazılı gelirler döner sermayeden katma bütçe-. 
ye verilir. 
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BAŞKAN —• Maddeyi cetvelle birlikte oyu

nuza sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul etmi
yenler.. Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğünün 3656 sayılı Kanunun 19 ncu 
maddesine giren hizmetlerinin kadroları, bağ
lı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gere
ğince geçici mahiyetteki hizmetler için Bakan
lar Kurulu karariyle kadro alınabilecek tertip
ler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
Bu kadrolar ertesi yıl bütçesiyle Büyük Millet 
Meclisine sunulur ve bunların eldeki kadrolara 
ekleme olmaması şarttır. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelle birlikte oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Devlet Üretve Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğü Görev ve Kuruluşu hakkındaki 
7 . V I . 1949 tarihli ve 5433 sayılı Kanuna bağlı 
cetvellerde yazılı kadrolardan, bağlı (L) işaret
li cetvelde gösterilenler 1950 Bütçe yılında 
kullanılamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelle birlikte oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Madde kabul olundu. 

MADDE 6. — Gider bölümlerinden yapıla
cak harcamalara ilişkin formül, bağlı (R) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelle birlikte oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler.. Kabul etmi
yenler.. Kabul edildi. 

MADDE 7. — 7 . V I . 1949 tarihli ve 5433 
sayılı Kanunun geçici 5 nci maddesine göre An
kara'da Gazi Orman Çiftliği ile Devlet Ziraat 
İşletmeleri Kurumu Ticari İşletmeler Müessese
sinin durum ve idare şekilleri ayrı kanunla be-
lirtilinceye kadar bu çiftlik ve müessese, Dev
let Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü tarafın
dan ve Genel Müdürlük kadrolarına dâhil me
mur ve hizmetlilerle idare olunur. Yönetim gi
derleri Genel Müdürlük Bütçesinin ilgili tertip
lerinden ödenir. Bunların işletmesiyle ilgili her 
türlü giderler Genel Müdürlük döner sermaye
siyle yürütülür. 

BAŞKAN — Maddeyi kaimi edenler.. Etmi
yenler... Kabul edildi. 

, 1950 O : 2 
MADDE 8. — Bu kanun hükümleri 1 Mart 

1950 tarihinde yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Etmi

yenler... Kabul edildi. 

MADDE 9. — Bu kanunu Maliye ve Tarım 
Bakanları yürütür. 

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

Tümünü açık oya sunuyorum. 

Orman Genel Müdürlüğü Bütçesi : 

BAŞKAN — Orman Genel Müdürlüğü 1950 
yılı Bütçe Kanununa geçiyoruz. 

Orman Genel Müdürlüğü 1950 yılı Bütçe Kanunu 

MADDE 1. — Orman Genel Müdürlüğü 1950 
Bütçe yılı giderleri için, bağlı (A) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (15 836 540) lira öde
nek verilmiştir. 

A - CETVELİ 

B. 
201 Aylıklar r, 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
202 Ücretler 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
203 Geçici hizmetliler ücreti 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
204 Yabancı uzman ve hizmetliler

le tercümanlarının ücretleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

205 Geçici tazminat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

207 3656 sayılı Kanunun 5 nci mad
desi gereğince ödenecek yaban
cı dil para mükâfatı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

208 5439 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desine göre memurlara verile
cek ikramiye karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

209 5434 sayılı Kanun gereğince 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli 

Lira 
780 400 

526 980 

827 250 

1 

58 000 

554 000 

7 731 

im — 



Ö. 

210 

214 

217 

221 
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Sandığına yapılacak ödemeler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Temsil ödeneği 
BAŞKAN —Kabul edilmiştir. 
Kazaya uğrıyacak işçilere ve
rilecek tazminat karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Askerlik ders öğretmenleri üc
reti 
BAŞKAN —Kabul edilmiştir. 
Emekli, dul, yetim aylık ve öde
nekleri 

24.2 
Lira 

880 848 

2 100 

450 

536 001 

HASENE İLGAZ (Çorum) — Efendim; gez
miş olduğum bir yerde; bizden uzak olan mem
leketlerin birinde, tahrip edilen ormanların ih
yası için yeniden fidanlıklar tesis edildiğini 
gördüm. Burada Orman Genel Müdürlüğü Büt
çesi üzerinde bir araştırma yaptım; muhtelif 
bölümleri karıştırdım buna ait bir kısma tesa
düf edemedim. Bu bütçe içinde, tahrip edilen 
ormanların yeniden ihyası için konulmuş hiçbir 
ödenek yoktur. Halbuki arkadaşlar.. 

BAŞKAN — Müsaade eder misiniz? Sözleri
nizin bu bölüm ile bir alâkası yok. Okunan bö
lüm, emekli, dul, yetim aylık ve ödeneklerine 
aittir. 

HASENE İLGAZ (Devamla) — Efendim ; 
bölümün maddelerinde, sınırlamada çalışacak 
işçilerin gündelikleri, amanejmanda çalışacak 
işçilerin gündelikleri, ağaçlandırılmada çalışa
cak işçilerin gündelikleri) gibi tâbirleri vardır. 
Bu münasebetle konuşuyorum. 

BAŞKAN — Bu bölüm söylediklerinize ait 
değildir. 

BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI RIZA ER
TEN (Mardin) — Aşağıda gelecektir. 

BAŞKAN 221 nci bölüm kabul edilmiştir. 

B. 
224 

301 

302 

303 

304 

Banka veznedarlık ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Merkez büro giderieri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
İller büro gidçrleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN —Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 

Lira 

43 500 

72 455 

27 201 
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ve giderleri. 195 001 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

305 Kira karşılığı 26 002 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

306 Giyecekler 6 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

307 Yolluklar 256 002 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 15 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

309 Taşıt giderleri 65 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

407 Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 48 nci maddesini ilgilendi
ren giderler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

412 Hastalıklarla savaş giderleri 
BAŞKAN —Kabul edilmiştir. 

416 Okullar ve yurtlar genel gider
leri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

418 Fara taşıma giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

420 Teknik araştırma istasyonları 
ve denemeler giderleri 
BAŞKAN —Kabul edilmiştir. 

421 Harita ve kadastro işleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

423 Yangınlarla savaşa ait 3116 sa
yılı Kanunun 90, 91 ve 92 nci 
maddeleri gereğince yapılacak 
ödemeler 76 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

425 Sınırlama 343 000 
BAŞKAN —Kabul edilmiştir. 

426 Amenajman 396 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

427 Ağaçlandırma ve fidanlıklar 923 001 

NAŞİT FIRAT (Samsun) — Bir sual. Şim
diye kadar bu fasıldan, fidanlıklardan istifade 
edilerek suni orman yetiştirildi mi, yetiştirildi 
ise s'a'hası ne kadardır? 

Dr. SAİM ALİ DİLEMRE (Rize) — Orman 
iki, üç günde yetişmez yahu. (Gülüşmeler). 

TARIM BAKANI CAVÎD ORAL (Seyhan) 
— Muhtelif yerlerde vardır, orman içi ve or-

104 000 

85 000 

305 

13 

7 

21 

160 

450 

000 

000 

— 1İ73 
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man dışı olarak 18 bin hektar hesap edilmekte
dir. 

NAŞÎT FIRAT (Samsun) — Teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — 427 nci bölüm kabul edilmiştir. 

B. 
451 

452 

Yayın ve propaganda işleri 
BAŞKAN — Ka'bul edilmiştir. 
4489 sayılı Kanuna göre staj 
için yabancı memleketlere gön-
derileee'klerin yollukları ve baş
ka her çeşit giderleri 

Lira 
14 000 

40 000 

TARIM BAKANI CAVlD ORAL (Seyhan) 
— Efendim, Marshall Plânından istifade etmek 
üzere Amerika'ya beş eleman gönderdik. Bunla
rın masrafları tamamiyle Marshall Plânından 
verilecektir, yalnız yol masrafları bize aittir. 
Bu beş kişinin her biri için ikişer bin liradan 
10 000 lira lâzımdır, istirhamımız, aşağıda gele
cek olan 785 bölümden 10 000 liranın oradan 
düşülerek bu 'bölüme eklenmesidir. 

BAŞKAN — Yani 785 nci 'bölümden 10 000 
lira çıkarılacak, 452 ye eklenerek buradaki 
40 000 lira, 50 000 lira olacaktır. Komisyon 
muvafakat ediyor değil mi? 

BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI RIZA 
ERTEN (Mardin) — Sonradan tahakkuk eden 
ihtiyaca binaen istiyoruz. 

BAŞKAN — 452 nci bölümün, aşağıda ge
lecek 785 nci bölümden 10 000 lira almak su
retiyle 50 000 liraya iblâğı teklifini oyunuza 
sunuyorum. Ka'bul edenler'... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

B. 
453 

458 

476 

501 

502 

505 

Kongre ve konferanslara iştirak 
e'deceklerin yolluk ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Fuar ve sergilere katılma gider
leri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
'Kurs giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçlan 
IBAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Hükme bağlı borçlar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Bira 

10 000 

2 000 

5 000 

15 000 

20 000 

250 000 

1950 
B. 
60 

Lira 

25 000 

790 000 

68 000 

5 000 

Ö : 2 

Ormancılık işlerinde faydalı hiz
metleri görülen kurumlara yar
dım 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

701 Onarma işleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

711 Kamulaştırma işleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

721 Taşıtlar satınalma karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

722 Hastalıklarla ve böceklerle mü
cadele alât ve cihazları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

723 Yangın söndürme alât ve cihaz
ları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

724 Teknik alât ve cihazların alma 
ve onarılması 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

725 3116 sayılı Kanunun 9 ncu mad
desi gereğince alınacak silâh ve 
teçhizat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

73.1 Yapı işleri 
'BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

732 Fidanlıkların her nevi su tesis 
ve onarma giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

785 Devlet Orman işletmeleri döner 
sermayesi 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

(Birinci madde tekrar okundu), 

BAŞKAN — Maddeyi cetveli ile beraber ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde cetveli ile 
kabul edildi. 

MADDE 2. — Orman Genel Müdürlüğü 
1950 Bütçe yılı giderlerine karşılık olan gelir
ler, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üze
re (15 846 939) lira tahmin edilmiştir. 

75 500 

6 000 

250 000 

52 000 

45 001 

B - CETVELÎ 

B. Lira 
Devlet orman işletmelerinden 
alınacak tarife bedeli 10 500 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Eski yıllardan Devlet orman iş
letmeleri genel giderlerinden Ge-

— 1174 
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B. Lira 

nel Müdürlük payı artıkları 5 297 543 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

3 Devlet ormanlarından eldeki 
sözleşmelere göre yapılacak tah
silat 3 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

4 Çeşitli gelirler t 29 946 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

5 Eski yıllar satışından yapılacak 
tahsilat 3 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

6 Orta Orman Okulu 3 460 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

7 Müsadereli emval satışı 10 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

(ikinci madde tekrar okundu). 

BAŞKAN — Maddeyi cetveli ile beraber 
kabul edenler... Etmiyenler... Madde cetveliyle 
beraber kabul edildi. 

MADDE 3. — Orman Genel Müdürlüğünce 
1950 Bütçe y_ılı içinde elde edilecek gelir çeşit
lerinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı 
(C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvel
de yazılı gelirlerin tarh ve tahsiline 1950 Büt
çe yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveli ile beraber 
oyunuza sunuyordum. Kabul tdenler... Etmiyen
ler... Madde; cetveli ile beraber kabul edildi. 

MADDE 4. — Orman Genel Müdürlüğünün 
30 . VI . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 
19 ncl maddesine giren hizmetlileri, bağlı (D) 
işaretli cetvelde gösttrilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğin
ce geçici mahiyetteki hizmetler için Bakanlar 
kurulu kararı ile kadro alınabilecek tertipler, 
bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
kadrolar, ertesi yıl bütçesi ile Büyük Millet 
Meclisine sunulur ve bunların eldeki kadrolara 
ekleme olmaması şarttır. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveli ile beraber 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Madde cetveli il© beraber kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Orman Genel Müdürlüğü Ku
ruluşu hakkındaki 4 . VI . 1937 tarihli ve 3204 
sayılı Kanunla eklerine bağlı cetvellerde yazılı 
kadrolardan bağlı (L) işaretli cetvelde göste-

2.im Ö : S 
rilenler 1950 Bütçe yılında kullanılamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveli ile beraber 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Madde cetveli ile beraber kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — 8 . XI . 1937 tarih ve 3116 
sayılı ve 9 . VII . 1945 tarihli ve 4785 sayılı 
Orman kanunlarının kamulaştırmaya ilişkin 
hükümlerini yerine getirmek ve Devlet Or
man işletmelerinin Kuruluş ve işletilmesi için 
1950 Bütçe yılı içinde kapatılmak üzere 
(1 000 000) liraya kadar avans almaya ve erte
si yıl bütçelerine konacak ödeneklerle kapatıl
mak şartiyle en çok 5 yıl süreli (2 000 000) li
raya kadar istikraz bağıtları yapmaya ve ban
kalarda hesaplar açtırmaya Tarım Bakanı yet
kilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 7. — Orman Genel Müdürlüğü Orta 
ve Bölge Okulu öğrencilerinden alınacak ücret
ler, bağlı (M) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetveli ile beraber 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Madde cetveli ile beraber kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Geçen yıl borçları bölümün
deki ödenek üstünde çıkacak borçlar, ilgili ol* 
dukları hizmetlere ilişkin bölümlerden ve bu 
bölümlere Maliye Bakanlığınca aktarılacak öde
neklerden ödenir. 

1937 - 1938 yıllarına ilişkin olup 14.VI.1927 
tarihli ve 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Ka
nununun 93 ncü maddesine göre zamanaşımı
na uğramamış ve karşılıkları yılları bütçele
rinde bulunan borçlar, 1950 yılı gider bölüm
leri artıklarından eski yıllar borçları bölümle
rine Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenek
lerden ödenir. 

MAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

MADDE 9. — 2 . VI . 1929 tarihli ve 1508 
sayılı Kanun gereğince amenajman ve ağaç
landırma işlerinde çalışacaklara verilecek gün
delik tazminat, başmühendisler için (540) baş
mühendis yardımciları için (450) mühendisler 
için (350) ve mühendis yardımcıları için (250) 
kuruştur. 

- uw — 
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BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde cetveli ile 
beraber kabul edildi. 

MADDE 10. — Orman Fakültesi Yurdu hiz
metlilerinin ücret ve diğer istihkakları ile yur
dun genel giderlerine harcanmak üzere, bağlı 
(A) işaretli cetvelin 202 nci bölümünün 4 ncü, 
209 ncu bölümün 1 nci ve 2 nci maddeleriyle 
416 nci bölümün 1 nci maddesine konulan öde
neklerden gerekli miktarları îstanbul Üniver
sitesi 1950 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işa
retli .cetvele gelir ve adı geçen kanuna bağlı 
(A) işaretli cetvelde mevcut veya yeniden açı
lacak tiplere ödenek kaydetmeye Maliye Ba
kanı yetkilidir. 

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

MADDE 11. — 8 . II . 1937 tarihli ve 3116 
sayılı Orman Kanununun belirttiği hüküm ve 
şartlar gereğince ormanların sınırlama işine 
1950 Bütçe yılında devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul, edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul edil
di. 

MADDE 12. — Gider bölümlerden yapıla
cak harcamalara ilişkin formül, bağlı (R) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelle birlikte oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Madde kabul edildi. 

MADDE 13. — Bu kanun 1 Mart 1950 tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN •— Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edildi. 

MADDE 14. - - Bu kanunu Maliye ve Tarım 
Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler.. Etmiyenler.. Madde kabul edil
di. 

Tümünü, açık oya arzediyorum. 

B — Ulaştırma Bakanlığı Bütçesi: 

4. —• Devlet Demiryolları ve Limanları İşlet
me Genel Müdürlüğü 1950 yılı Bütçe Kanunu ta
sarısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/621) fi] 

1] 140 sayılı basmayazı tutanağın sonundaâar. 

Ö : % 
5. — Devlet Denizyolları ve Limanları işleU 

me Genel Müdürlüğü 1950 yılı Bütçe Kanunu ta
sarısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/622) | l j 

6. —•• Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 
1950 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Ko
misyonu raporu (1/623) |2] 

7. — Posta, Telgraf ve Telefon işletme Genel 
Müdürlüğü 1950 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve 
Bütçe Komisyonu raporu (1/629) [3] 

BAŞKAN — Ulaştırma Bütçesine başlıyoruz. 
Söz istiyenler : 
Şahin Lâçin, 
Salamon Adato, 
Enver Kök, 
Dr. Aziz Uras, 
llüsamttin Tugaç, 
Mustafa Reşit Tarakçıoğlu, 
Dr. Bsad Oktay, 
Kemal Zeytinoğlu, 
Sinan Tekelioğlu, 
İhsan Yalçın, 
Sırrı, tçöz, 
Veziroğlu, 
Muammer Yarımbıyık, 
Abidin Potuoğlu. 
Arkadaşar, Ulaştırma Bakanlığı Bütçesini 

Devlet Demiryolları, Devlet Denizyolları, Dev
let Havayolları, Posta, Telgraf ve Telefon Umum 
Müdürlüğü bütçeleriyle beraber kül halinde mü
zakere edeceğiz, tuttuğumuz usule göre. Söz 
alan arkadaşların bunlarla beraber mütalâaları
nı beyan buyurmalarını rica ederim. 

Buyurun Şahin Lâçin. 
ŞAHİN LÂÇÎN (Afyon Karahisar) — Muh

terem arkadaşlar, Ulaştırma Bakanlığının bu
günkü hüviyeti ve kendine bağlı mülhak büt
çeli umum müdürlüklerle olan münasebeti üze
rinde durmak bugün düne nazaran daha büyük 
bir ehemmiyet kespetmiş bulunmaktadır. 

Büyük Meclisinizin malûmudur ki, fiilen 
ve resmen işe başlıyarak pek yakın zamanda 

[1] 156 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 

[2] 143 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 

[3] 141 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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Teşkilât Kanunu kabul edilmiş bulunan îşlet- I 
meler Bakanlığı, yalnız Sümerbank ve Eti 
Bank'a bağlı müesseselerle Türkiye Şeker fab
rikalarının işlerinin yürütülmesi görevini üze
rine almış bulunmaktadır. 

Ulaştırma Bakalığına bağlı bulunan, bir ba
kıma âmme hizmeti gören, bir bakıma göre de 
iktisadi ve ticari hayatın icaplarını karşılama 
zorunda olan ve üzerlerinde Devlet Dmiryolları 
Denizyolları ve Limanları ve Devlet Havayolları 
İşletmeleri etiketini de taşıyan bu müesseselerin 
müstakillen bir İşletmeler Bakanlığı kurulduk
tan sonra ayrı bir Bakanlık teşkilâtına mevzu 
olmaları, üzerinde durulacak bir meseledir. 

Asıl mühim nokta, kurulduğu günden beri 
kuruluş maksadı istikametinde bu Bakanlığın 
münakalât işlerimizin iktisadi hayatımızda ko
laylıklar ve ferahlıklar temin edecek tarzda tan
zimi yolunda esaslı hiçbir netice vermemiş ol
ması keyfiyetidir. 

Bu ciheti böylece tesbit ettikten sonra her 
işletme için görüşlerimizi ayrı ayrı açıklamak 
istiyoruz. 

Devlet Demiryolları : 
Arkadaşlar; bu idare âmme hizmeti gören bir 
müessese olmakla beraber, aynı zamanda ikti
sadi ve ticari karakteri de olan bir işletmedir. 

Bu işletmenin lokomotif, yolcu ve yük va
gonu adedini ilk işe başladığı tarihe göre artır
mış olmasına rağmen rasyonel çalışma siste
mini tatbik edememek durumunda bulunduğu 
görülmektedir. 

Satmalınan yolcu vagonlarından bir kısmı 
banliyö hatlarında çalıştırılmakta ve ekseriya 
boş gidip gelmekte olduğu gibi, alelûmum vası
talardan tam bir hareket programı ile istifade 
edilemediği ve uzun mesafelere tahsis edilen 
vagonlar da az olduğu için yolcular ayakta ve 
koridorlarda gidip glmek suretiyle seyahat 
etmek ıstırarında bırakılmaktadır. 

Bu idarede organizasyon işleri çok zayıftır. 
9 işletmede 912 yolcu vagonu bulunduğu ve her 
işletmeye 100 vagon isabet ettiği halde bunların 
idare edilememesi, bâzı hatlarda vagonların 
boş gidip gelmesi, bâzılarında ise balık istifi 
hainde birbini üzerine yığılmış olarak yolcu ta-
şınmasi organizasyon bozukluğundan başka ne 
ile ifade edilebilir? 

Eşya nakliyatında da sıkıntı çekilmekte, 
tevzi işleri bir türlü düzenlenememektedir. Eşya ı 
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yüklü vagonlar bâzan bir istasyonda kör hatta çe
kilmek suretiyle günlerce bekletilmekte ve menzi
line geç varmaktadırlar. 

Mevcut olduğu bildirilen 14 bine yakın yük 
vagonunun iyi tevzi edildiği takdirde memleket 
ihtiyacına belağan mabelâğ kâfi geleceği ve hat
tâ ihtiyaçtan fazla olduğu anlaşılır. 

Harbeien sonra Amerika'dan satın alman 88 
aded lokomotif Avrupa Standardına uygun ol
mayıp Amerika Standardina göre alınmak sure
tinde kalındığı ifade edilmekte ise de bu loko
motiflerden mühim bir kısmının bugün tamir 
edilmek üzere atelyelere çekildiği ve sıra bekle
diği anlaşılmaktadır. Yaptığımız tetkikat, bunla
rın standart uygunsuzluğundan başka maden 
kömüriyle çalıştırmak için tertibata malik 
bulundukları, idarenin ise bunları lin
yit kömüriyle de çalıştırmak mecburiye
tinde bırakılması yüzünden pek kısa bir zaman 
içinde tamire muhtaç bir hale geldiği neticesini 
vermiştir. 

Milyonlarca lira mukabilinde ve borçlanılarak 
temin edilebilen bu lokomotiflerden hakkiyle 
istifade edebilmek için - Mütaahhidi kim olursa 
olsun - linyit kullanılmasından sarf i nazar edil
mesi icabeder. 

Denilecektir ki; maden kömkrü döviz temini 
için ihraç edilmektedir. Mademki maden kömürü 
ihraç ediliyor, neden maden kömüriyle işliyen 
lokomotifler alınmıştır? 

Esasen bu lokomotifler de bin müşkülâtla 
ve dövizle mubayaa edilmiştir. Şu halde bunla
rın tamir atelyelerinde sıra beklemeleri karşı
sında maden kömürünün getireceği dövizi dü
şünmek, Dimyat'a pirince giderken evdeki bul
gurdan olmak gibi bir şey değil midir? 

Linyit, lokomotiflerin ömrünü azaltmakta ve 
çabuk kadro harici edilmelerini mecburi bir ha
le koymakta ve esasen borç ile teinin edilen bu 
lokomotifler yüzünden idare uzun zaman vazi
yetini düzeltemeyecek bir hale düşmektedir. 
Tek hatlı olan demiryollarımızda işletme em
niyeti tesisatının kurulamaması veya takviye 
edilememesi birçok kazalara sebebiyet vermek
tedir. Bilecik'te vukubulan son elim hâdise bu
na bir misaldir. Kazaların sık sık tekerrür et
mesi karşısında irkilmemek mümkün değildir. 

Yol bakımına da lüzumu kadar ehemmiyet 
verilmediği görülmektedir. 1949 Yazında İstan
bul - İzmit arasında vukuagelen heyelan yüzün-
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den uzun zaman münakalâtın sekteye uğraması 
ve yolcuların eşyalariyle birlikte İzmit'e kadar 
vapurla, otomobillerle seyahat etmek ıstırarın
da bırakılmaları buna açık bir misaldir. Bu gibi 
küçük tamirlerin en işlek yerlerimizde ve bü
yük depolara yakın mesafede bu kadar geç ve 
güç yapılabildiğini düşünürsek, fevkalâde hâ
diseleri karşılamak için idarenin ne kadar zayıf 
bir durumda olduğu meydana çıkar. 

İdarenin bu vaziyetleri olsun düşünerek ter
tibat alması, yollardaki arızaları görüp tamir 
ve lüzumlu tadilâtı yapması lâzımgelir. Bilhas
sa harb sonu iktisadi ve ticari durum Devlet 
Demiryollarının ekonomik şekilde çalışmasını 
icabettirmektedir. Yolcu taşımalarında tren üc
retlerinin artırılmış bulunmasına rağmen 1948 
senesinde 1947 ye nazaran bir eksilme göze 
çarpmaktadır. 

Gelir Bütçesi gerekçesinde 1947 senesinde 
yolcu geliri 46 637 810 lira olduğu halde 1948 
senesinde 44 787 455 liraya düştüğü zikredil
mekte ve 1949 senesi için tahmin edilen 50 mil
yon lira yerine bütçenin hazırlandığı tarihte 
44 635 799 lira tahsilat olduğu anlaşılmaktadır. 
1950 senesi Bütçesinde de yolcu ücretleri 50 
milyon lira olarak tahmin edilmiş bulunmakta
dır. Seneden seneye düşmekte olan yolcu üc
retlerinin normal halin avdeti, otomobil ve oto
büs nakliyatının günden güne inkişafı göz önün
de tutulacak olursa bu tahminin de diğer sene
ler gibi tahakkuk ettirilemiyeceğini yukardaki 
rakamlardan istidlal suretiyle çıkarmak müm
kündür. 

Mesajeri gelirlerinde de bir gerileme görül
mekte 1947 de 794 060 lira olan gelir 1948 de 
569 948 liraya düşmüş bulunmaktadır. Bunda da 
kamyon ve otobüs nakliyatının tesiri olduğu in
kâr edilemez. 

Seyrihafif taşımaları ise daha ziyade maden 
kömürü, linyit, demir cevheri krom ve pancar 
gibi iktisadi Devlet Teşekkülleri nakliyatına 
inhisar etmekte ve ticari nakliyat ise daha ucuz 
tarife tatbik eden, depodan yükliyerek depoda 
boşaltmak suretiyle birçok kolaylıklar gösteren 
ve vaktinde piyasaya yetiştiren kamyon nakli
yatına doğru bir seyir takip etmektedir. 

Şu halde idarenin tarifede yükseltmeler su
retiyle değil, günden güne inkişaf etmekte ve 
daha da inkişaf edecek olan şose nakliyatına 
muvazi bir hattı hareket takip etmesi ve bu hu-
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susta radikal tedbirler alması lâzımgeleeeği ka
naatindeyiz. Böyle yapamadığı takdirde gider
lerini kendi kaynaklarından sağlıyacağı gelir
lerle karşılıyamıyacak duruma girerek daima 
bütçe ve işletme açığı vermek ıstırarında kala
cağı tabiîdir. 

iler sene bütçe müzakerelerinde tarifelerin 
ekonomik duruma göre düzenleneceği her bakan 
tarafından ayrı ayrı ifade edildiği halde düzen
leme cihetine gidilmemesi sayın Bakanın ten-
kidlerden faydalanıldığmı ifade etmesine rağ
men hiç de nazarı itibara alınmadığını ve ida
renin yolunda devamdan ayrılmak istemediğini 
göstermektedir. 

Memurların durumuna gelince: Cidden bü
yük bir feragat ve fedakârlıkla çalışan memur, 
teknisiyen ve işçilerin terfih edilmeleri lâzım
dır. Geçen gün bir soruya cevap veren sayın 
Bakan yeni Barem Kanununun Yüksek Mecli
sinize takdim edilmek üzere Bakanlar Kurulun
da tetkik edilmekte olduğunu söylemişti. 

Bunun bu devrede çıkarılmasının teminini 
beklemekte olduğumuzu açıklamak isteriz. 

Devlet Havayolları: Arkadaşlar, hava se
ferlerine halk fevkalâde rağbet göstermekte ve 
bu rağbet günden güne artmaktadır. Bilhassa 
.yurt içi seferler inkişaf etmtktedir. 

Yurt dışı seferlerinin de Kıbrıs ve Berut'-
tan sonra bu yıl içinde Lidda, Kahire ve Şam 
seferleri başlıyacağı raporda zikredilmektedir. 
Geçen sene sayın bakanın bu kürsüden «Halen 
bizimle hava hattı işletmek için anlaşma yapan, 
anlaşmaları henüz teati edilmiyen ve müzakere 
halinde olan memleketler adedi 20 dir» demişti. 
Halbuki Bütçe Komisyonunun raporunda ve ge
rekçede ancak üç memleket ile anlaşma yapıl
dığı zikredilmekte olduğuna göre diğer memle
ketlerle niçin anlaşma yapılmadığını veya ya
pılamadığını sayın bakanın açıklamasını dileriz. 

Diğer memleketlere işi iyen uçakların üc
ret tarifesi, «lata» Anlaşmasına göre tanzim 
edilmektedir. «Bu uçaklarda kullanılan akar 
yakıtın bir tonu 642,62 liraya mal olmaktadır. 
Bunun 322,59 lirası Gümrük Resmidir. Bu re
sim - raporda da işaret edildiği veçhile - satış 
fiyatının % 50 sinden fazladır. Alelûmum ha
vacılığımızı inkişaf ettirmek ve bu arada dış 
seferlerde de rekabeti temin etmek ve zarara 
girmemek için Gümrük Resminin indirilmesinde 
zaruret olduğuna kaniiz. 

— 1178 — 



B : 55 24. 
Uçak durumu: Devlet Havayollarının elin

de bulunan 52 uçaktan bugün yolcu servisinde 
çalışabilecek 31 uçak elde edildiği rapordan an-
şılmaktadır. 1944 senesinde satmalımp bir müd
det kullanıldıktan sonra yedek malzemesi ol
madığından tam bir ölü sükûneti içinde uçak 
mezarlığında yatmakta olan Yünkers Alman tay-
yaresiyle, 70-75 bin liraya İngilizlerden satmalı-
nan ve ideal bir uçak: olduğu, ifade edilmesine 
rağmen geçirdiği bir kaza neticesinde artık 
bir daha sefere çıkarılamıyan Asrovan uçağı
nın bugünkü dıurumu hakkında sayın bakanın 
izahat vermesini rica ederim. 

Portatif ev ve hangarlar: Bu tesisat icabe-
den yerlerde kurulmuş ise de bunların keşifle
rinde isabetsizlik vardır. Her birisi evvelcede 
arzettiğimiz gibi, müteaddit temditlere ve mü-
taaddit ilâvei inşaata yol açmıştır. Bu hareket
lerin mütaahhitleri himaye maksadiyle yapıl
dığı anlaşılmaktadır. Bu, mahkemece kesbi ka
tiyet etmiş bir ilâmla sabittir. Şöyle k i : İstan
bul meydanına ait 13 bin küsur liralık mobil-
ye bir mütaahhide veriliyor, şartnamesine gö
re mobilye 13 gün içinde yetiştirilmek mecbu
riyetindedir. Büyük biı yekûn tutan mobilye-
nin bu kadar müddet zarfında yetiştirilmesine 
imkân göremiyen mütaahhit teslim edilmiş gibi 
göstermek için çare arıyor ve bu çareyi de bir 
zarf içine koyacağı bir miktar parayı malı te
sellüm edecek memura vermek suretiyle işi hal
letmek istiyor. Memur namusludur, vazife âşı-
kıdır. Verilen parayı kabul etmiyor ve hâdiseyi 
mahkemeye intikal ettiriyor. Fiil mahkemece 
sabit görülerek mütaahhit mahkûm ediliyor. 
'Tabiatiyle artık bu mütaahhide Havayollarında 
ve diğer Devlet teşkilâtında iş verilmemesi ica-
foeder. Çünki: Muhasebei Umumiye Kanunu 
hükümleri bnnu âmirdir. Kanun emretmese 
bile suiistimali tahakkuk etmiş bir mütaahhide 
iş vermemek lâzımgelir. Halbuki iş tamamiyle 
aksine cereyan etmiştir. Havayolları inşaatının 
mühim bir kısmının bu ilamlı mütaahhide veril
diği ve buna verilen inşaatın her birisinde tem
didi müddet ve ilâvei inşaat olmak üezre hi
mayeye mazhar kılındığı bize vâki ciddî şikâ
yetlerden öğrenilmiş bulunmaktadır. 

Arkadaşlar; geçen sene bu idarenin bir iş
letme muhasebesi olmadığını söylediğimiz za
man teşkilât kanununda yapılacak tadilât 
hakkında bir tasarı getirileceği ifade edilmişti. 
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Bu seneki gerekçede ise, bir teşkilât kahuhtl 
hazırlanmış ise> de Yüksek Kamutaya sunnılaca-
ğı sırada Devlet Havayolları İdaresinin genel 
teşkilâtının âtide göstereceği inkişâfa uygun 
olarak kül halinde Amerikalı uzmanlara tetkik 
ettirilmesi ve alınacak neticeye göre bir Teşki
lât Kanunu hazırlanması daha faydalı görüldü
ğü ve üç uzman getirilerek tetkik ettirildiği, 
bunların muhtasar bir rapor yerdikleri, esas 
raporlarını Amerika'dan göndereceklerini ve 
bundan sonra da Teşkilât Kanunu hazırlanarak 
Yüksek Meclise sunulacağı, bu tasarıda işletme 
muhasebesi hakkında da hükümler bulunacağı» 
zikredilmektedir. 

Arkadaşlar; bu teşkilât, iktisadi ve ticari 
bir Devlet müessesesidir. Bunun behemahal bir 
işletme muhasebesi bulunması zaruridir. Geçen 
sene getirileceği bildirilen tasarının Yüksek 
Meclise sunulması icabederdi. Eğer uzmanların 
raporuna göre bir değişikliğe ihtiyaç hâsıl olur
sa yeni bir tadil teklifi ile bu temin edilebilirdi. 

Görülüyor ki, iktidar hükümetleri uzman 
'hastalığına tutulmuşlardır. Her bakanlık bir 
veya ibirkaç uzman getirtmekte, raporlar almak
ta ve bu raporları birbiri üzserine istif etmek 
sureti ile raflarda tozlanmaya mahkûm bir hal
de bırakmaktadır. Balıkçılık hakkında abnan 
77 aded rapor gibi. 

İş rapor mevzuuna kalınca Meşrutiyetten 
Cumhuriyete devredilmiş birçok raporlar oldu
ğunu da hatırlam'ak icabeder. 

Ne zaman bu hastalıktan kurtularak kendi 
'bünyemize göre çalışmak imkânına malik ola
cağız? İşte ibunu kestirmek güçtür. 

Havayolları İdaresinin geliri tetkik edilince 
Hazineden yapılan 550 000 liralık yardımla 
7 512 873 lira olduğu ve giderinin de buna gö
re ayarlandığı görülür. 

Bu idarenin içişlerini tanzim ederek bir plân 
dâhilinde çalıştığı takdirde daJha .çok muvaffak 
olacağı, inşa işleri hariç, iç ve dış seyrüsefer iş
lerinde Hazine yardımına muhtaç olmadan ge
lirinin giderini karşılıyabileceğini umuyoruz. 
Bunun temini için de idarenin modern uçaklar
la takviyesi lüzumuna kaani bulunuyoruz. 

Memur durumuna gelinöe : Bu idarenin en 
ehliyetli ve liyakatli elemanları seçmek ve mu
ayyen prensiplere bağlanmak sureti ile mensup
larına tatmin edici ücretler vermesini ve kad-
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TOİar dışındaki hizmetlere ait kadroların da di
ğer Devlet daireleri kadroları ile mütenasip bir 
hale getirilmesini işaret ederken, artık yaş had
dini aşmış, kendinden istifade imkânı olmadığı 
düşünülerek emekliye ayrılmış olanların istih
dam edilmelerinde mahzur telâkki ettiğimizi 
a-çıklamak isteriz. 

Devlet Denizyolları ve Limanları işletmesi : 
Arkadaşlar; bu idare de Devlet Demir ve 

Havayolları gibi âmme hizmeti gören ve aj^nı 
zamanda iktisadi ve ticari karakter taşıyan bir 
müessesedir. Altısı ecnehi şirket olrrrak üzere 
20 teşekkülden meydana gelmiştir. Bu teşekkül
ler evvelce ayrı ayrı çalışmakta iken muhtelif 
tarihlerde geçirdikleri istihaleler neticesinde 
tek bir umum müdürlük olarak tevhit edilmiş
lerdir. Bunların iştigal mevzuları ayrı olduğun
dan birleştirilmelerinden istenilen faide hâsıl 
olmamıştır. Lüzumlu sürat ve itina ile mesai 
yapmak imkânından da mahrum kalmışlardır. 

Bunların birleşmesinden yalnız bir netice 
çıkmaktadır. O da zarar eden müesseselerin 
açıklarını kâr eden müesseselerin kârlarından 
kapamak suretiyle açık miktarının az gösteril
miş olmasından ibarettir. 

Bu kadar değişik bir hizmeti 'bir elden ida
re edebilmek için fevkalâde bir organizasyona 
ihtiyaç vardır. İdarenin bugünkü çalışma sis
temi ve kuruluş tarzı buna imkân vermemekte
dir. 

Deniz hatları İşletmesi : 
Bu işletmede Karadeniz, Akdeniz, Ege ve 

Marmara deniziyle yabancı memleketlere yapı
lan insan ve yük nakliyatı mevzuubahistir. Bu 
idare Amerika'dan satmaldığı 7 yolcu, 10 yük 
ve İsveç'ten aldığı iki yük gemisini bu hatlar 
için tahsis etmiş ve en ziyade dış memleketlere 
Sefer yapmayı derpiş etmiş bulunmaktadır. 
Memleket hatlarında 'bilhassa Karadeniz ve Ak
deniz'de yolcu nakliyatmdaki izdiham seneler
den ber i , devam etmektedir. Üç seneden 
fberi bu durumu Yüksek Huzurunuzda izah 
ettiğimiz halde idare vatandaşların her türlü 
mahrumiyet ve sıkıntılara katlanmak suretiyle 
yaptıkları seyahate higâne kalmakta, bütün 
ümidini İtalya'daki Ansaldo tezgâhlarına sipa
riş edilen 4 gemiye bağlamış bulunmaktadır. 
Bunlar gelince İstanbul ve Adana vapurlarının 
iç hatlara tahsis edilerek sıkıntı ve ıstırabın gi
derileceği ifade edilmektedir. 
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Ansaldo tezgâhlarına sipariş edilen gemile

rin 1948 yılı içinde geleceğini eski Bakan Şük
rü Koçak, 1949 da geleceğini yeni Bakan huzu
runuzda bildirmiş ise de, Bütçe Komisyonunda 
ve bir soru münasebetiyle de Büyük Mecliste 
verdiği izahatta 1950 yılı içinde geleceğini ifa
de etmiş bulunmaktadır. 

Gemi inşa işlerinin bir mukaveleye bağlan
ması ve inşa müddetinin tesbiti lâzımgelirdi. Bu
gün geliyor, yarın gelecek, önümüzdeki yıl. için
de mutlaka, gelecek gibi ifadeler bu idarenin iş
leri ciddiye almadığını göstermek bakımından 
ehemmiyetlidir. Binaenaleyh İtalya'dan gelecek 
gemilerle değil, yeni gelenlerle birlikte mevcut 
gemiler iyi bir işletmeye tâbi tutulursa izdiha
mın ve gecikmelerin mühim bir kısmının halle
dileceğine inanıyoruz. 

Bu arada evvelâ vatandaşların medeni insan
lara lâyık şartlar içinde seyahatinin temin edil
mesi ve buna göre işletme programı yapılması 
doğru olur kanaatindeyiz. 

Armatörler iç hatlarda yolcu ve eşya nakli
yatı yaptıkları sıralarda hem kazanç temin edi
yorlar, hem de yolcu ve eşyaların iskelelerde 
günlerce beklememesini ve vatandaşların mede
ni şartlar içinde seyahatlerini sağlamış bulunu
yorlar. Ucuz navlun ve fazla sefer yapmak su
retiyle memleketin umumi iktisadiyatı için çok 
faydalı rol oynuyorlardı. 

Fakat 2239 sayılı Kanunla iç hatlarda posta. 
vapurculuğu inhisar altına alınınca ve aynı ka
nunla şilepçilik işlerinin de tahdit edilerek İs
tanbul Limanına şileplerin nakledebilecekleri 
eşya cinsi, aded itibariyle teke indirilince yu
karda arzettiğimiz sıkıntılar başgöstermiş ve 
armatörler şilepçilik sahasında Devlet tarafın
dan kendilerine mukavemet eclemiyecekleribir 
rekabet ihdas edildiğini görmüşlerdir. 

Her ne kadar İstanbul Limanı hariç, en çok 
üç Türk limanından bir veya iki Türk limanına 
âzami üç cins eşyanın taşınmasına müsaade edi
liyorsa da, memleket ticaretinin bel kemiğini 
teşkil eden İstanbul limanı, bundan hariç tutul
duğu için memleket iktisadiyatı ve nakliyatına 
amelî hiçbir faydası dokunmamaktadır. Takyi-
dat kaldırıldığı takdirde armatörlere asıl faali
yet sahalarında daha sıerbest çalışma imkânı ve
rilmiş ve. aynı zamanda deniz ticareti de teşvik 
edilmiş olacaktır. Sayın Bakanın Bütçe Komis
yonunda Devlet Denizyollarının inhisarında bu-
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lunan karışık eşya taşınmasına armatör gemile- I 
rinin de tahdide tâbi tutulmadan iştirak edebi
leceklerini ve bu maksatla bir kanun tasarısı 
hazırlanarak sevkedildiğini bildirmesini, mem
nuniyetle karşıladığımızı belirtirken, bugünün 
şartlarının mahiyeti politik olmıyatı bu müspet 
işlerin derhal halledileceği ümidini vermediği
ni de işaret etmek isteriz. 

1933 senesinden beri serbest çalışmak imkâ
nından mahrum edilmiş olan armotörlerin bir 
an evvel durumlarının düzeltilmesi için Yüksek 
Meclise verildiği bildirilen tasarının bu devrede 
çıkarılmasını arzu etmekteyiz. 

Şehir hatları: 
İstanbul şehir hatları nakliyatı 1940 senesi

ne nazaran % 234 nispetinde arttığı, yani sene
de 50 milyonu mütecaviz yolcu taşıdığı halde 
bilançosunu zararla kapadığı rapordan anlaşıl
maktadır.. 

Bu zararın tarifelere ancak ;% 40 zam yapıl
masından ileri geldiği ifade edilmektedir. Bu 
hatlar için yeniden bir vapur alınmamıştır, ye
ni bir iskele kurulmamıştır. Böyle olduğu hal
de zarar etmesi idaı;iıin hesapsız çalışmasından 
ileri geldiğini göstermektedir. 

Gemi mubayaası işleri: 
Arkadaşlar; Amerika'dan iki milyon yedi 

yüz yirmi bin dolara alınıp 11,8 milyon dolar
lık tadil masrafından sonra ayrıca getirme ve 
tamire nezaret heyeti, mühendis, çarkçılar ve 
tahkik heyetleri, sigorta masrafları gibi mik
tarı malûm olmıyan masraflar yapıldıktan son
ra memlekete gelince de birtakım revizyon mas
rafları yapılan ve bunların mubayaası için giden 
heyetlere de bir buçuk milyon liraya yakın 
avans verilen ve henüz hesapları tasfiye edil-
miyen gemilerin durumunu beraberce tetkik 
edelim: 

Satın alınan gemilerden Ankara'nın 800 yol
cu kamarası vardır bu gemi hiç yük almaz. Bu
nun seyir masrafı fevkalâde yüksektir, bu ne
reye çalışabilir? izmir ve Karadeniz hattı bu 
gemiyi kaldıramadığı gibi Marsilya seferi de 
masrafını karşılıyamamaktadır. 

. İstanbul'un eşi olan Adana vapuru da çok 
masraflıdır, İzmir'e yaptığı seferlerde zarar 
ettiği söylenmektedir. 

Doğu Akdeniz seferleri için Kadeş vapuru
nun 300 bin lira sarfı ile kömürlükleri kaldırıl
mış, kazanları değiştirilerek mazota çevrilmiş- | 
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tir, ayrıca bir ambarı da üçüncü mevki haline 
getirilmiş olmasına rağmen geminin bizatihi 
mevcut kamaraları bile dolmamakta ve her se
ferinde mühim miktarda zarar ettiği ifade edil
mektedir. 

Bu gemilerin hepsi de motorludur ve ekono
mik değildir. Bunların nıotörlerini tamir için 
atelye de yoktur. Motor atelyesi alınsa bile per
soneli en az 8 - 10 senede yetişebilir. 

Sayın Bakan bir soruya verdiği cevapta mo
torlu gemilerin adedinin artırılacağından bah
setti. Bir arıza vukuunda bu gemilerin tamirle
rine memleketimizde imkân olmadığına göre ne 
yapılacaktır? 

Armatörler de bu müddet zarfında birtakım 
gemiler almışlardır. Bunların en pahalısı 4 500 
tonluk Abandot gemisidir. 400 000 liraya alın
mıştır. Memleket bünyesine uygun olan gemiler 
kömürle işliyenlerdir. Armatörler bu cins gemi 
mubayaasını uygun bulmakta ve yaptıkları se
ferlerden kâr temin etmektedirler. İdare ise bi
lançosunu zararla kapamaktadır. 

Arkadaşlar; yukarda da arzettiğimiz veçhi
le Devlet Denizyolları İdaresi rasyonel çalışma 
devresine girememiş ve mubayaalarında bile da
ima basiretsiz hareket etmiştir. 

Geçen yılkı konuşmalarımızda da açıkladı
ğımız gibi sefiri ile, Başbakanı ile el ele veren 
Hükümetin satın alma işlerini olsun ihmal, hata 
ve yolsuzluk karışmadan idare edememiş olma
sını, Maliye müfettişleri işe el koyduktan sonra 
da bir seneyi mütecaviz bir zamandan beri yol
suzluk ve skandal işlerinin neticelendirilememe-
sini esefle karşıladığımızı belirtmek isteriz. 

Fabrika ve havuzlar: 
Bu iki müessese idarenin tesis ve taşıtlarının 

her türlü tamir işleri ile iştigal ettiği gibi !% 5 
nispetinde de hariçten iş almakta olduğu rapor
da zikredilmektedir. 

Bu müesseselerin tamir masrafları normalin 
çok üstüne çıkmaktadır. Bu müessesede yapılan 
tadil ve tamir işlerinin bidayeten keşfi yapıl
madığı gibi işin sonunda da derhal bir hesap çı
karmak mümkün değildir. Ancak uzun zaman 
sonra umumi masrafların da ilâvesi sureti ile 
büyük masraflar çıkarılmaktadır. 

Kıymetleri 7 000 000 un üstünde bulunan bu 
müesseselerin ticari esaslara göre işlemesi için 
modern bir endüstri ekonomisi prensipleri dâ-
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bilinde çalışmaları ve mirasyedice masraflar
dan kaçınmaları icap eder. 

Bir de gemi kurtarma inhisarı vardır. Bu in
hisar Karadeniz Boğazı ile Boğaz'n Karadeniz 
ağzında mahdut bir sahaya, Çanakkale Boğazı ve 
Bozcaada Kanalına şâmil bulunmaktadır. Yani 
gemi hareketlerinin en kesif bulunduğu sular 
üzerinde bir inhisar vardır. Geri kalan binlerce 
millik sahiller, inhisar sahasının dışındadır. Türk 
sularında kurtarma servisine ihtiyaç gösteren ka
zaların % 95 inin inhisar sahasında, % 5 inin de 
serbest sahalarda vukua gelmekte olduğu bu işle 
ilgili kaynaklardan öğrenilmiştir. 

— İnhisar sahasının dışında vukua gelen de
niz kazaları için Denizyolları Gemi Kurtarma 
idaresinin armotörden peşin para almadıkça ge
misini tahrik etmemekte olduğu da ifade edil
mektedir. 

Sahillerin en işlek kısmı inhisar altına alın
dığı için diğer kısımlarda tahlisiye işlerini görmek 
üzere ne bir ecnebi şirketinin ne de yerli bir 
firmanın alâkalanmasına ve teşekkülüne tabiatiy-
le imkân yoktur. 

Şu halde inhisar harici sahada vukua gelen 
deniz kazalarında da. Denizyolları İdaresi bil
hassa Türk gemilerinin işlerini aynı hassasiyet
le başarmalıdır. 

Liman işletmesi : İdarenin kâr veren en 
mühim işletmesi bu müessese olduğu halde ma
alesef lâyık olduğu ehemmiyet verilmemekte
dir. 

Yalnız Kuruçeşme'de 7 milyon ]ira sarfe-
dilerek modern bir kömür yükleme istasyonu 
yapılabildiği, ayrıca İstanbul Salıpazarı rıhtım 
temdidinin yapılarak büyük tonajda bir iki ge
minin bu rıhtımda serbestçe çalışmasının müm
kün olacağı, diğer limanlarımızın da yeni va
sıtalarla takviye edilmesine devam olunacağı 
Bütçe Komisyonu raporunda izah edilmekle 
beraber, bu sahada da henüz ciddî bir gelişme 
olmamıştır. Bu idare harb sonu ihtiyaçlarına 
göre faaliyetlerini henüz tanzim, edememiştir. 
kadrosu çok geniş olduğu halde bu işlerden 
anlıyan elemanın mevcut olmaması liman işleri
nin aksak gitmesine sebep olmaktadır. 

Tahmil ve tahliye işlerinde amele gündelik
le çalıştırıldığı için randıman alınamamakta
dır. Bunlar ton esasına göre çalıştınlmalıdır. 
Yükleme ve boşaltma işlerinin mihanikleştiril-
mesi ve bunların insan kuvvetiyle yapılması 
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sisteminden mümkün mertebe uzaklaşılarak 
sürat ve maliyet ucuzluğu temin edilmelidir. 

Bu işletmenin geliri : İş hacminin icabettir-
diği tevsiat ve inşaatı yapmaya müsait iken 
Denizyolları İdaresinin vapur satmalma işi için 
büyük meblâğlara muhtaç olması, sefer veya 
bir çürük geminin idamei hayatı için lüzumlu 
görülen büyük tamir masraflarına ve yeni alı
nan bir şilebin taksitine sarfedilmesi kendi za-
raruri inkişaflarını sağlıyamamakta ve tabiat-
tiyle bunlardan artan para ile de liman inşası 
mümkün olmamaktadır. 

Kadrolar; bu idarenin fazla miktarda büro 
memuru istihdam ettiğini, yüksek maaşlı 
emekliler kullandığını, kadronun yeni baştan 
tanzimi lâzımgeldiğini evvelce arzetmiştik. 

Bu yıl bütçesinde görüyoruz ki, memur ade
di 331 aded artırılmış, masraf bütçesine de 
1 314 100 lira gibi bir meblâğ ilâve edilmiştir. 
Hükümet bunun için gerekçesinde beş esbabı 
mucibe zikretmekte ise de en mühimmi Ansal-
do tezgâhlarına sipariş edilen dört geminin 
zâbitan ve mürettebatının kadroya ilâvesi ve 
merkezdeki levazım bürosunun iş icaplarına 
göre organize ve takviye edilmemesidir. 

Arkadaşlar; gemilerin ne zaman geleceği 
kati olarak malûm değildir. 1948 denildi gel
medi, 1949 denildi yine gelmedi. Şimdi de 
1950 de geleceği bildirilmekte ise de yine şüp
heli görülmektedir. 

Bu durum karşısında mürettebatın, bir sene 
evvelinden tâyinine lüzum olmasa gerektir. 
Esasen gerek büro, gerekse, teknik kadrolar
daki fazlalıkla ihtiyacın karşılanabileceği müm
kün görülmektedir. 

Yıllardanberi tasarruf temini cihetine gidi
leceği, kadrolarda ihtiyaçtan fazlasının ten
sikata tâbi tutulacağı ifade edilmesine rağmen 
levazım bürosu gibi servislerin kadrosunun 
artırılmasını işletmecilik bakımından doğru 
bulnı anlaktayız. 

•Sayın Bakan geçen seneki bütçe konuşmasın
da Bakanlığının yapacağı işlerden bahsederken 
bunları iki kısma ayırmıştır: 

1. — Mevcut ulaştırma vasıtalarından, ulaş
tırma sanayimden ve ulaştırma personelinden 
âzami istifade temin etmek; 

2. — Yurdumuzun bugünkü ve gelecekteki 
ihtiyaçlarına göre bunları plânlı bir şekilde ye
nilemek, artırmak ve takviye etmek. 
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Bakıyoruz ki, Sayın Bakanın Bakanlığına 

bağlı işletmelerde yukarda tafsilâtiyle arzettiği-
miz veçhile bu iki prensipe riayet edilmemiş ve 
halen de riayet edilmemekte bulunmuştur. 

Çok açık bir lisanla söylenen bu prensip tat
bik edilebilmiş olsa hakikaten bu işletmelerden 
beklenen faydalar kısmen sağlanmış olurdu. Fa
kat görüyoruz ki, dört seneden beri yapılan ten-
kidler nazarı itibara alınmamakta, ancak nazari 
olarak cevaplandırılmakta ve bir türlü tatbika 
geçilememektedir. 

Arkadaşlar; hulâsa olarak arzederiz ki, ulaş
tırma Bakanlığına bağlı bulunan bu işletmelere 
karekteristik vasıflarına uygun bir şekil verilme
sini ve memleket ihtiyaçlarını tam mânasiyle kar-
şılıyabilecek bir duruma getirilmeleri lâzımgeldi 
ğini Millet Partisi adına belirtmekte fayda mülâ
haza ediyoruz. 

BAŞKAN — Devlet Üretme Çiftlikleri ve Or
man Genel Müdürlüğü bütçe tasarılarına rey 
vermiyen var mı? 

Oy toplama muamelesi bitmiştir. 
Salamon Adato. 
SALAMON ADATO (İstanbul) — Muhte

rem arkadaşlar, Ulaştırma Bakanlığının ilk Teş
kilât Kanununu gözden geçirecek olursak teşki-
lindeki maksadın, muhabere ve münakale saha
larında âmme hizmetini gören gerek Devlete ge
rekse hususi teşebbüslere ait bütün teşekküllerin 
faaliyetlerini takip etmek, inkişaflarını sağlı-
yacak tedbirleri almak, bunların faaliyetlerine 
Millî iktisadiyatımıza uygun veçhe vermek, ara
larında koordinasyon tesis etmek, bu teşekküller
le âmme arasındaki münasebetleri tanzim ve can 
ve mal emniyet ve selâmetini temin eden mevzu
atın tatbikatını kendi teşkilâtiyle kontrol etmek. 
hulâsa memlekette emniyetli ve ucuz bir müna
kale sistemi kurmak, idame ve inkişaf ettirmek 
olduğu anlaşılır. 

Hakikat bu merkezde iken, bugünkü Ulaştır
ma Bakanlığı, Teşkilât Kanununda sonradan ya
pılan tadilât ile d-3 bir kat daha zaıfa uğrıyarak 
maksat ve gayelerine uygun bir fonksiyon yapa
mamaktadır. Bu hal ise, mezkûr Bakanlığın 
hikmeti vücudu üzerinde bizleri düşünmeye sev-
kedebilir. 

Halbuki bu Bakanlığın biraz evvel tebarüz et
tirdiğim vazifelerinin büyük öneminde hemfikir 
olduğumuza şüphe yoktur. Millî ekonomizin ve 
beynelmilel ekonomik münasebetlerimizin temel 
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taşı olan münakale ve muhabere işlerimizi kendi 
kaderine bırakmaya ve gelişigüzel bir idare ce
reyanına kaptırmaya hiçbirimizin müsamaha 
göstermesine imkân tasavvur edemiyoruz. 

Tatbikatta bugünkü Ulaştırma Bakanlığı bir
az evvel de arzedildiği üzere maalesef bu vazife
lerini bihakkın göremiyecek bir duruma düştL-
rülmüştür. Meselâ, memlekette deniz ticareti fa
aliyetinin hemen hemen tamamını inhisar ha
linde elinde bulunduran Devlet Denizyolları 
İdaresi ile bu Bakanlığın bugünkü münasebeti
ni gözden geçirecek olursak bu hükme varmakta 
asla tereddüt edilemez. Filhakika bu umum mü
dürlük Vekâlete aksettirmek, daha doğrusu,, 
mesuliyetine Vekâleti teşrik etmek istediği işle
ri veyahut, mevzuat gereğince, Vekâletin im
za ve tasvibine arzı zaruret olan işleri kendi 
antetli kâğıdı üzerinde yazılı olarak Umum Mü
dürün parafiyle ve Ankara'daki irtibat bürosu 
vasıtasiyle Bakanlık makamına arzeder, imza 
edilir ve bu suretle iş olup biter. O halde Ba
kanlıktaki Deniz Nakliyatı Dairesinin vazfesi 
ve maksadı teşkili nedir?. Bu daire, sırf husu
si donatanların filosu ile uğraşmak ve sadece 
Vekâlete bağlı liman başkanlıklarının işlerine 
bakmak için mi kurulmuştur?. 

Kanaatimizce, gerek hususi teşebbüslere gerek
se Devlete ait olsun, işletmelerin Vekâletin kon
trolü altına alınması icabeder. İşletmeler faali
yet gösterir, Devlet bu faaliyeti kontrol eder. 
Kendi faaliyetini kontrol salâhiyetine sahip olan 
işletmeler, dünyanın hiçbir tarafında yoktur. 

Umum müdürlüklerin kontrolsüz kalmaları
nın acı neticelerine sık sık şahit olmaktayız 
Çorum Vapuru hâdisesi bunlardan birisidir. Bü
tün deniz ticareti faaliyetlerini Devlet namına 
kontrol ederek mevzuat hükümlerinin tatbikini 
temin etmekle mükellef merkez ve liman işleri 
bölge müdürlükleri ve bunlara bağlı liman baş
kanlıkları teşkilâtı vardır. Haddizatinda çok 
lüzumlu ve faydalı bir teşkilât. Fakat, bu teşki
lât demin arzettiğim zihniyetin tesiri altında ya-
r'ı mefluç bir hale gelmiştir. Sadece hususi şa
hıslara ait sandalları, motorları ve armatör r'i-
lostınu kontrol edebilmektedir. Öte taraftan 
deniz ticaretimizin yüzde seksenini inhisar ha
linde elinde tutan Devlet Denizyolları İdaresi
nin faaliyetini murakabe etmek haddine mi düş
müştür ? 
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(Bu gemi, bu iş, Devlet Denizyollarmındır. 

Devet Denizyolları ise bir devlet idaresidir. 
Mevzuata elbet riayet eder. Teşkilâtı var. Ken
di kendini kontrol eder. Hem idareyi fazla taz
yik edip gelirini azaltmak da doğru değildir.) 
Zihniyeti hâkim olduğu içindir ki, bu teşkilât 
gözünün önünde rı-htıında duran Çorum vapuru
nu kontrol edememiş ve istiap haddinin fazla 
yolcu almaya mâni olamamıştır. 

ilergün İstanbul rıhtımından kalkan gemi
lerde müşahede edilen büyük izdiham aynı zih
niyetin bir neticesidir. 

Halbuki bir armatör, gemisinde kanunen 
bulundurmaya mecbur olduğu mürettebattan 
bir kişi noksan olsa veyahut yük nakleden bir 
gemiye bir yolcu binse, bu teşkilât o geminin 
seferine müsaade etmez. 

Ulaştırma Bakanlığının denizde can ve mil 
emniyetini sağlamak için hazırladığı bir tali
matnameye göre bir geminin aynı zamaıuhı 
hayvan ve yolcu nakletmesi memnudur. Bu ta
limatname uzun müddet Denizyolları İdare i 
tarafından tatbik edilmemiş ve geçen sene büt
çe müzakereleri esnasında bu nokta bir tenkit 
mevzuu olmuştur. 

Denizyolları İdaresine mensup gemilerin ar
tık yolcu ile beraber hayvanat nakil ettikleri
ni Bütçe Komisyonunda beyan etmiş olan Sa
yın Ulaştırma Bakanımız müessir müdahalesiy
le elde edilen bu neticeyi memnuniyetle kaydet
tiğimizi arzeylerim. 

'Bundan birkaç gün evvel Yüksek Meclis, De
nizde Can. Emniyetinin Korunması hakkında 
Londra'da 1929 yılında akdedilen Milletlerarası 
Anlaşmaya katılmamıza dair bir Kanun kabul 
etmiştir. Bu kanun mevkii meriyete geçmekle 
birçok önemli taahhütler altına girmiş bulunu
yoruz. Bu ciheti göz önünde tutmuş olan Ulaş
tırma Komisyonu gerekçesinde (..Ulaştırın ı 
"Bakanlığı Deniz İşleri Dairesi Teşkilâtında bil
hassa. bu vazife ile meşgul olacak olan servisi-ı 
kuvvetlendirilmesi ve Denk ve Liman idareleri
mizde bu vazifeleri ifaya memur teknik mua
yene servislerinin de muktedir unsurlarla teçh'/ 
olunarka değiştirilmesi yolunda bir temelini de 
bulunmuştur. 

Sayın Ulaştırma Bakanının bu mevzuun bü
yük nezaketini takdir ederek üzerinde hassasi
yetle duracağına şüphe etmiyoruz. 
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I Sayın arkadaşlar; müsaadenizle Ulaştırma 

Bakanlığına bağlı Yüksek Denizcilik Mektebi 
hakkında bir iki söz söyliyeceğim. Yüksek Deniz 
ellik Okuluna alınacak öğrenci sayısının azal 
tılması ve okul tatbikat gemisinin hizmetten çı
karılması dolayısiyle, 57 800 liranın ödenekten 
indirildiği Ulaştırma "Bakanlığı Bütçesinin 41(5 
ncı böümünün tetkikından anlaşılmaktadır. 

Kanaatimizce gerek öğrenci sayısının azal
tılması ve gerekse okul tatbikat gemisinin hiz
metten çıkarılması yerinde olmıyan tedbirler
dir. 

Hususi armatörlerimizin mâruz kaldıkarı bü
yük müşküllerden biri de kalifye gemi persone
linin temini hususunda gördükleri zorluktur. 
Yüksek Denizcilik Mektebinin yetiştirdiği ele
manların adedi mahduttur. Bu mektepten çıkan 
elemanlarla Denizyolları İdaresi evvelâ ken
di ihtiyaçlarını tatmin eder. Denizyolları İdare
si, son zamanlarda yeni birkaç gemi aldığından 
hususi teşebbüse ait gemiler bu mektepten 
mezun olan gençlerden, bihakkın istifade edeme
mektedirler. 

Öğrencilerin, adedi azaltıldığı takdirde arma
törlerin bu hususta daha büyük müşkülâta mâ
ruz kalacakları şüphesizdir. 

Bizce, Yüksek Denizcilik Okulunda öğrenci 
adedini azaltmak şöyle dursun bu adedi artır
mak ve üçüncü kaptana bilgili ve tecrübeli mü
rettebat yetiştirmek için amelî kurslar açmak 
lâzımdır. 

Mektep tatbikat gemisinin kaldın masına ge
lince: Bütün dünya milletLeriniıı gerek harb 
filoları ve gerekse ticaret filoları için ayrı ayrı 
mektep gemilerine sahip oduklarına ve bu ge
mileri bütün dünya limanlarına göndererek bü
yük masraflar pahasını içindekileri yetiştirmek
te olduklarına şahit olduğumuz bu .devirde bi-

j zirn bu mektep tatbikat gemisini kaldırmak hu-
! susunda verilen, kararda büyük bir isabet ol

madığı mütalâasmdayız. 
I Eğer mektep gemisi küçük ve maksada vefa 
| etmiyorsa bu gemiyi yenisi alınıncaya kadar 

muhafaza etmek doğru bir hareket olur. Deni
lebilir ki, Devlet Denizyollarının bunca gemisi 
vardır. Öğrenciler bunlarda tatbikat görsünler. 
Fakat İni gibi tatbikatlardan büyük bir faaliyeti 
ameliye elde etmek mümkün değildir. Nitekim 
bu sene son sınıfı güverte öğreneiferi Bakır 
Şilebi ile Karadeniz'e birkaç kere gidip geldiler. 
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Bu öğrencilerin büyük mikyasta bu tatbikat- I 
lardan istifade ettiklerini zan ve tahmin etmi
yoruz. Halbuki, öğenciler, kendi tatbikat ge
milerinde miçoluktan kaptanlığa kadar her ka
deme gemi personeli hizmetlerini münavebe ile 
bilfiil yaparlarsa daha büyük bir mümarese pey
da •ederler. 

Sayın arkadaşlar; büyük servetleri ve birçok 
oanları kendilerine tevdi ettiğimiz kaptanları
mızın büyük bir dikkat ve ihtimamla yetiş
tirmek ieabettiği noktası üzerinde hemfikir ol
duğumuza şüphe yoktur. Kaptanlarımızın en 
ufak ihmalleri yüzünden arasıra Millî serveti
mizin zıyaa uğradığı maalesef görülüyor ve 
bundan çok müteessir oluyoruz. Edirne Şilebi
mizin, ziyamdan dolayı henüz büyük bir teessür 
duyduğumuz bugünlerde, kaptanlarımızın iyi 
ytişmelerine mâni olacak tedbirleri isabetli ted
bir olarak kabul edemiyeceğimizi Sayın Bakana 
arzederiz. 

Devlet Denizyolları ve Limanları Genel Mü
dürlüğüne ait bütçe raporunda tebarüz ettiril
diği üzere, bu umum müdürlük 20 muhtelif te
şekkülün birleşmesinden meydana gelen bir ida
redir. 

Gördükleri işlerin mahiyetleri itibariyle ek
serisi birbirine tamamiyle yabancı ve zıt birçok 
işletme unsurlarını bünyesinde toplamış olan 
bu idare bütün dünyada bir benzeri mevcut ol-
mıyan bir teşkilât manzarasını arzetmektedir. 

Senelerden beri ne ıslahı ve ne de mazarratı
nın tahdidi yoluna gidilemiyen bu Genel Mü
dürlük her sene biraz daha fazla zarar etmiş 
ve buna rağmen de her sene masraflarını ve ida
re personeli mevcudunu çoğaltmış ve nihayet 
bugünkü devasa .cüssesiyle huzurunuza çıkmış
tır. Devletçilik zihniyetini en fazla tatbikat bul
duğu saha deniz ticareti olduğundan, deniz t£ 
caretimizin her şubesi, inhisar halinde bu idare
nin elinde bulunmaktadır. Serbest ticaret için 
açık bırakılan yegâne nefes borusu şilepçilik 
idi. Bu idare, Amerikan ve Hazine yardımiyle 
aldığı mütaaddit şilepleri kendi hesabına işle
terek bu nefes borusunu da tıkamaktan geri 
kalmamıştır. 

Hazine bu idareye senelerden beri Amerikan 
kredisi, Marşal Yardımı Hazinenin kefaletiyle 
bono ihracı ve saire suretiyle milyonlarca lira 
kıymetinde nakdi sermaye yardımı yapmıştır. 
Fakat bu paralar idaresizlik yüzünden israf 
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I edilmiştir. îdare, çalıştıracağı hatların hakiki 

ihtiyacına ve bu hatların hususiyetlerine uymı-
yan birçok masraflı gemiler satın almıştır; bu 
gemilere ayrıca, hudutsuz tamirat ve tadilât 
masrafları yapılmış tamirleri için uzun müddet 
muattal bırakılmış ve bu suretle.gemilerin ma
liyeti, aynı evsafta yaptırılacak yeni gemi fiya
tından daha pahalı olmuştur. 

Diğer taraftan mevcut eski gemilerin tadi
lât ve teçhizatına'da ölçüsüz sarfiyat yapılmış
tır. 

Her sene huzurunuza bir miktar daha şişkin 
kadro ile ve bir miktar daha kabarık masraf 
bütçesiyle çıkmayı alıştığı ve yüz de bulduğu 
için idare, bu vsene de yine huzurunuza geçen 
seneye nispetle fazla bir masraf salâhiyetini 
istiyerek gelmiş bulunmaktadır. 

Her ne kadar masraf bütçesi yekûnu, geçen 
sene 103 milyon ve bu sene 101 milyon olarak 
gösterilmekte ve bu suretle iki milyondan iba
ret bir noksanlık görülmekte ise de bu tena
kuz, zahiridir ve tasarruftan ileri gelmemekte
dir. Bu bütçede geçen sene yatırımlara 33,5 
milyon lira konulmuş ve bu sene, aynı kısma 
22 milyon lira vaz'edilmiştir. Binaenaleyh bu 
yatırımlar arasında 11,55 milyonluk bir fark 
mevcuttur. Bu 11,5 milyondan masraf farkı ola
rak iki sene bütçesi arasında müşahede edilen 
iki milyon tenzil edildikte bu seneki bütçenin 
ücret ve masraflar fasbna 9,5 milyon lira ilâve 
edildiği meydana çıkar. Binaenaleyh, geçen se
neye nazaran idareye 9,5 milyon lira fazla mas
raf tahsisatı verildiğini kabul etmek zorunda
yız. 

Millet Hazinesinin ölçüsüz yardımlarına maz-
har olan bu idare, üstelik hususi amatörlerin 
gemilerinin tâbi olduğu vergi, resim ve harçla
rın bir çoğundan da muaftır. Ezcümle tahlisiye, 
fener, rıhtım ve şamandıra resim ve ücretlerini 

• ödemez. Bünyesine almış olduğu işletmelerin he
men: kâffesi verimli ve kayda değer derecede 
kâr getirebilen iktisadi teşekküllerdir ve tari
feleri son haddine kadar yükseltilmiş bulunmak
tadır. Ve her biri inhisar sayesinde rakipsiz, 
külfetsiz gelir toplamaktadır. Bütün bunlara 
rağmen bu idare, huzurunuza bu sene de ayrıca 
18,milyon liralık büyük bir bütçe açığı ile gel
miş bulunmaktadır. tşin asıl hayret edilecek 
tarafı ise, 18 milyon gibi muazzam bir bütçe açı-
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ğı olan bir idarenin geçen seneye nispetle 9 mil
yon lira kadar fazla masraf salâhiyeti istenme
sidir; 

Bu idarenin teşkilâtı normale irca edilebil
seydi bu zararlar çoktan önlenmiş olurdu. Ni
tekim diğer memleketlerde bunlara mümasil te
şebbüsler, kazanç temin etmektedirler. Bu ida
renin bünyesine dâhil teşebbüslerin her biri, 
farzı muhal olarak, birer mültezime verilse her 
halde bir taraftan yavaş yavaş sermayeyi itfa 
etmek ve bir taraftan da Hazineye mühim gelir
ler temin eylemek kabil olur. Nitekim, bir za
manlar İskenderiye hattı zararlarını ve rekabet 
karşısında zararına çalışan Karadeniz postala
rının açığını kapatan Haydarpaşa - Kadıköy se
ferleri ; o tarihten beri tarifeleri 1% 500 ve yolcu 
miktarı % 200 artmış olmasına rağmen bugün 
bu idarenin elinde, senede 3 000 000 lira kadar 
bir zarar kaydetmekte olduğunu hayretle öğre
niyoruz. 

istanbul'dan İzmir, Trabzon limanları idare 
edilemez. Liman işletmesi, gemi işletmeciliği ya
pamaz. Gemi işletmesi deniz endüstrisi işletme
ciliğini veya kıyı emniyeti hizmetlerini ifa ede
mez. 5 - 10 kişi ile görülmesi kabil büro hizmet
leri için 100 lerce memur kullanan bir işletme
den kâr beklenebilir mi? Gemi adedi ve tonaj 
artmakla, gemi personeli miktarı çoğalır, yok
sa işletme merkezindeki büro personelinin mik
tarı çoğalmaz. Bu idarede gemi adamları ve is
kele, atelye, ambar, rıhtım ve saire gibi yerler
de çalışan işletme personeli hariç tutulmak şar
tı ile merkezde çalışan büro adamları miktarı 
1 700 den fazladır. Her işletmenin ayrı muhase
besi, ayrı malzeme servisi, ayrı personel servisi 
olduğu gibi, ayrıca umum müdürlükte de mu
hasebe. malzeme, personel servisleri vardır. 

Haliç fabrika ve havuzlarında çoğu yüksek 
mühendis olmak üzere 33 mühendis istihdam 
edilmektedir. Burası sadece bir gemi tamirat 
atelyesi ve havuzlardan ibarettir. Eskiden 2 -3 
mühendis ile idare olunurdu. 5 - 6 gemiyi kızağa 
koyan muazzam şantiyelerde dahi mevcut mü
hendislerin adedi 3 - 5 arasındadır. Bu yetmi
yormuş gibi merkezde de ayrıca 3 yüksek mü
hendis müşavir vardır. 

Şirketi Hayriye ve Haliç işletmelerini de içi
ne almış olan şehir hatları işletmesinde gemi 
adamları, iskele ve geri memurları, gişe memur
ları, ve sair hakiki işletme personeli hariç ol-
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mak üzere, sırf büro hizmeti gören 152 memur 
istihdam edilmektedir. Halbuki Şirketi Hayriye 
ve Haliç işletmelerinin merkezde kullandıkları 
büro memurlarının miktarı 40 ı geçmezdi. 

İdareye mensup 'bir iskele memurunun saba
hın beşinden gece yarısına kadar vazifesi başın
da bulunmaya medbur olduğunu ve yaz kış rüz
gârların en sert estiği iskelelerde çalışan çima-
cılarm hafta tatilinden bile mahrum bırakıldık
larını göz önünde bulundurduğumuz takdirde, 
idarenin mesaiyi rasyonel bir şekilde tanzim 
edemediği neticesine varılır. 

Tophanedeki bina ile Merkez Rıhtım Hanını 
Ibüro personeline tahsis etmiş olan idarenin, ay
nı personel için fazla olarak Yeni Liman Salo
nu Hanında bürolar teminine çalıştığını görün
ce endişe duymamak mümkün değildir. 

Kanaatimizce teşkilâtın ıslahı artık bir za
ruret halini almıştır. Bu idareye ait bütçe ra
porunda «Bu idarenin şimdiye kadar tâbi oldu
ğu kanun ve hükümler tatbikatında birçok müş
küller ile karşılaşıldığından işletmenin bünye
sine ve mahiyetine uygun yeni ve modern bir 
teşkilât kanununa, merkezci usuller yerine, so
rumluluğu, yetkiyi ve şahsi teşebbüs ve hizmet
leri göz önüne alan hükümlere ihtiyacı olduğu» 
tebarüz ettirilmiştir. 

Bu idarenin İktisadi Devlet Teşekkülleri 
hakkındaki Kanun hükümlerine göre idaresi 
düşünüldüğü ve bu yolda bir kanun tasarısı 
Yüksek Huzurunuza getirileceği salâhiyettar 
kimseler tarafından beyan edilmiştir. İdarenin 
bugün'kü Teşkilât Kanununda mevcut hüküm
lerde İktisadi Devlet Teşekküllerinin haiz oldu
ğa serbestiyi bu idareye esasen bahşetmekte
dir. 

Kanaatimizce vapurculuk işi şahsi teşebbüs
lere bırakılmalı ve demokrat memleketlerde ka
bul edilen usul ve teamüle göre bu endüstri ile 
iştigal eden müesseselere lüzumu halinde gemi 
inşaat ve işletmeleri için prim verilmelidir. İs
tanbul ve İzmir şehir hatları ya şalisi teşebbü
se veyahut mahallî belediyelere devredilmeli, 
tahmil ve tahliye işleri, dok ve havuzlar da şah
si teşebbüslere bırakılmalıdır. Nispeten uzun 
vadeli olan bu işlerin intacına intizaren kanaa
ti mizce müstaceliyetle alınması icabeden bâzı 
tedbirler mevcuttur. 

Devlet şilepçilik faliyetinden hemen vazgeç
meli ve memleket içinde ve dışında şilepçiliği 
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tamamiyle donatanlarımıza terketmelidir. De
nizyollarının elindeki şilepler, donatanlara mü
sait şartlarla satılmalıdır. Deniz ticareti filomu
zun büyütülmesi için gerekli tedbirler alınma
lıdır. Ezcümle donatanlarımızı dış sularda se
ferler yapmaya teşvik etmeli ve bunun içinde 
elde ettikleri dövizlerin nısfı için kendilerine 
prim verilmelidir. Şunu arzetmek mecburiyetin
deyiz ki, bankalardan nispeten yüksek faizle 
para istikraz etmek suretiyle yeni gemi alan 
armatörler, Dünya piyasasında navlunların düş
mesi ve İngiliz Lirasının kıymetinin sukutu yü
zünden çok müşkül bir durumdadırlar. 

Ecnebi armatörlerin kendi hükümetlerinden 
büyük mikyasta himaye gördükleri bir zaman
da armatörlerimizin Hazinenin büyük yardım
ları ve kendisine verilen mütaaddit imtiyazlar 
sayesinde büyük israflar yapan bir idarenin 
amansız rekabetine mâruz kaldıkları bir haki
kattir. 

Binaenaleyh, memleket dâhilinde muhtelif 
eşya nakli hakkında mevcut memnuiyeti kaldı
racak olan ve birkaç senedenberi armatörleri
mizin büyük bir sabırsızlıkla bekledikleri kanu
nun bir an evvel çıkarılması ve memlekette ih
raç edilecek malların tercihan Türk gemileri 
ile naklini temin etmek keyfiyeti artık bir za
ruret halini almıştır. 

Sayın Ulaştırma Bakanı, Bütçe Komisyonun
da tevcih edilen sualleri cevaplandırırken kâfi 
derecede gemi mevcut bulunmamasından dola
yı Karadeniz sahillerinde yolcu nakliyatı servi
sinin tatminkâr bir şekilde yapılamadığını ifa
de buyurmuşlardır. 

Yüksek malûmunuzdur ki, bu sahillerdeki 
yolcuların büyük bir kısmı mütevazı halk ta
bakasına mensup ve güvertede seyahat etmek 
zaruretinde bulunan vatandaşlardır. 

Denizyolları idaresi, Karadeniz hattına kon
forla seyahati temin eden birkaç gemi tahsis et
miştir. Bu gemiler güvertede yolcularının seya
hatine müsait olmadığından bu gibi yolcular 
seya'hat hususunda çok müşkül bir durumda 
bulunmaktadırlar. 

Bu ihtiyacı tehvin için armatörlerimize ait 
gemilerden Karadeniz'e giden gemilere, yolcu 
taşıma müsaadesi verildiği takdirde birçok va
tandaşlara kolaylıkla seyahat etmek imkânı ve
rileceği gibi armatörlerimizin faaliyet sahası 
biraz tevsi edilmiş bulunacaktır. 
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Diğer taraftan can emniyetini koruyan bey

nelmilel kaidelere göre şileplerle on iki yolcu 
seyahat edebilir. 

Armatörlerimizin gemilerinden kömür nak
liyatı için Karadeniz'e giden her gemi on iki 
yolcu alabilecek bir durumdadır. Fakat deniz
yollarına verilen imtiyaz yüzünden bu imkân
lardan istifade edilemediği ve bunun neticesi 
olarak hem yolcular sıkıntı çekmekte ve hem 
de armatörler, bu buhranlı zamanlarda birkaç 
lira fazla varidat temin etmek imkânından 
mahrum bırakılmaktadırlar. 

Sayın Ulaştırma Bakanı, yolcu nakli için 
armatörlerden bir müracaat vâki olmadığını 
Bütçe Komisyonunda beyan etmişlerdir. 

Takriben üç sene evvel Halk Partisi Kurul
tayında, memleket kara sularında mulhtelif eş
ya nakli için hususi teşebbüse müsaade veril
mesi hakkında ittihaz olunan kararın Hükü
metçe bugüne kadar infaz edilmediğini gören 
armatörlerin, üzerinde ısrarla durdukları bir 
talepleri terviç edilmediğini görünce denizyol
larını büyük bir kıskançlıkla elinde tut tuğu im
tiyazlardan iki tanesinden birden feragat edil
mesini istememelerini tabiî görmek icabeder. 

Heı endüstrinin kendine mahsus vesait., te
sisat ve alâtı vardır. Deniz nakliyat endüstrisi
nin bu vesait ve tesisatı üç kısımdan ibarettir. 
Birinci kısım gemi. ikinci kısım liman, üçüncü
sü de denizdir. 

Gemi ile liman sıkı bir surette birbirine bağ
lıdırlar. Çünki liman, gemileri karşılamak ve 
onları emniyet altına almak için inşa edilir. 

Limanlarımızın gemilerle olan bu irtibatla
rı dolayısiyle liman işletmesi, Devlet Denizyol
ları İdaresinin tâli bir hizmeti halindedir. Li
manlar, aynı zihniyetle idare edildiğinden, de
niz nakliyatında olduğu gibi liman işletmesin
de dahi maalesef inkişaflar kaydetmek müm
kün olamamıştır. 

Yüksek heyetinizce malûm olduğu üzere 
İstanbul, İzmir ve Trabzon limanlarını işletmek 
üzere Türk şirketleri kurulmuştur. 

İstanbul Limanının şirket tarafından müd
deti idaresinde muamelelerde ticari zihniyet 
hâkim olmuş ve bu sayede liman asri vasıtalarla 
teçhiz olunduğu gibi liman işlerine lâzımgelen 
düzen verilmiş ve ücretler de haddi mâkule 
indirilmişti. Maalesef şirketlerin idaresi yalnız 
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birkaç sene devam etmiş ve «herşey Devlet 
içindir» nokta i nazarı galip gelerek liman .şir
keti, güya sermayesi limanı bihakkın teçhiz 
için gayrikâfi olduğundan bahsile feshedilmiş 
ve bu suretle liman işleri de Devletin yedi ida
resine geçmiştir. 

İstanbul'un Liman işleriyle yakından alâ
kadar olmuş olan bir teşekkülün raporunda 
tebarüz ettirildiği üzere: «istanbul'un bir li
man şehri olmasına rağmen, şehir, limanın ne 
inşası ve ne de idaresiyle en ufak alâkaya ma
lik değildir. Modern bütün ticaret limanları ya 
belediyeler ve ya onların da iştirak ettiği'muh
tar teşekküller tarafından müstakili en idare 
edilirler. Halbuki İstanbul'da Liman İşletmesi, 
Ulaştırma. Bakanlığına bağlı Devlet Denizyol
ları İdaresinin tâli bir hizmeti halindedir'. Bu 
durum, limanla şehrin birbirini destekliyeceği 
müşterek bir plân altında imar ve idare im
kânını ortadan kaldırmakta, liman sahası gerek 
şehir ve gerek liman olarak istanbul'un en ba
kımsız, iptidai yerleri kalmaktadır. Bu tenkidi 
haklı bulmamak mümkün değildir. 

Salâhiyet sahibi bir zat gazetelerde çıkan 
yazılardan birinde dunumu inceledikten sonra 
İstanbul Limanı hakkında şu mütalâada bu
lunmuştur : 

(İstanbul şehrinin istanbul Limanı ile hiç
bir alâkası yoktur. Okadar ki yıllardan beri 
milyonlarca lira tutan Rıhtım Resmi - ki beledi
yelere ait bir iskele parası mahiyetindedir -
Devlet müesseselerinin kasalarına girdiği halde 
Eminönünün Haliç tarafında durmadan çöken 
küçük rıhtım parçası bile yine istanbul Beledi
yesi tarafından yapılmaktadır... istanbul şehri, 
kendi limanının idaresi ve imariyle yakından 
alâkadar edilmeli ve limanın temin ettiği men
faatlerden faydalanmalıdır). 

Bu. mütalâaya ilâve edeceğimiz tek bir ke
lime yoktur. Ancak istanbul hakkında ileri sü
rülen bu noktai nazarı memleketin bütün li
manlarına teşmil etmek icabeder zanmndayız. 

Binaenaleyh limanların idaresini Denizyol
ları Umum Müdürlüğünden almak ve dünyanın 
en ziyade inkişaf etmiş olan limanlarında tat
bik edilen usulü kabul etmek kanaatimizce mem
leket hesabına yapılacak en hayırlı işlerden bi
rini teşkil eder. 

Muhterem arkadaşlar, Ulaştırma Bakanlığı 
Bütçesi hakkında noktavı nazarımızı izah eder

ken Edirne şilebinin ziyama kısaca temas ettim. 
Sözlerime nihayet verirken, bu kaza münasebe
tiyle hatıra gelen bir iki nokta hakkında kısaca 
mâruzâtta bulunmama müsaadenizi rica ederim. 
Aldığımız malûmata göre, yeni şilep tipi olan 
Edirne vapuru iki buçuk milyon lira kıymetin
de idi. Bu gemi sigortacılara sigorta ettirilme
miştir. Sigortacılara sigorta ettirilmediğinden 
bahsediyorum çünkü; idarenin salâhiyattar kim
selerinin gazetelere intikal eden beyanatından 
mezkûr geminin ,idarenin kendi bünyesi içinde 
bulunan dahilî sigorta teşkilâtı tarafından si
gorta edildiğini öğrenmiş bulunuyoruz, llaki-
katta denizyolları idaresinin tanı mânasiyle iş-
liyen dahilî bir sigortası mevcut ve gemileri bu 
sigorta ile temin etmek mümkün ise aynı ida
reye mensup diğer bâzı gemilerin harice, yani 
sigorta şirketlerine sigorta ettirilmesi ve bu si
gortalar için idarenin binlerce lira miktarında 
sigorta ücreti ödemeye mecbur kalması ne su
retle izah edilebilir. Diğer taraftan bu beyanat, 
bu idareye ait 1950 yılı Bütçe Raporunun dör
düncü sahifesinin son fıkrasında yazılı «Halen 
yurt dışı seferlerini yapan gemiler, haricen si
gorta ettirilmekte» ibaresiyle tenakuz halinde
dir. Kanaatimiz şudur ki ; Edirne şilebinin yük
lediği ve asli kıymeti ehemmiyetsiz olan küspe
ler için idarenin aldığı navlun, gemiyi dışarıya 
sigorta ettirmeye mütehammil değildir. 

Fırtınaların bütün şiddetiyle hüküm sürdü
ğü bir- mevsimde, gemilerini sigortasız olarak 
uzun seferlere gönderen ve zararla iş görmek
ten çekinmiyen ve birçok imtiyaz ve yardımlara 
mazhar olan bu idarenin millet için çok külfetli 
olduğu muhakkak bulunan müthiş rekabeti kar
şısında, maliyet fiyatını daima göz önünde bu
lundurduğundan her hangi bir navlunla mal 
nakline muvafakat edemiyen ve müdebbir bir 
tüccar gibi gemilerini sigorta ettirmek zarure
tinde bulunan ve ayrıca birçok rüsum ve vergi 
ödiyen hususi ticaret filomuzun bu şartlar için
de inkişaf edebileceğini zannetmiyoruz. 

Denizyollarının bünyesi içinde hakiki mahi
yette bir sigorta mevcut bulunmadığından bu 
idare bir- kazaya sebebiyet veren kendi kaptan
ları aleyhine İra s ettikleri zararların tazmini 
talebiyle dâva açmak usulünü kabul etmiştir. 

Kaptanın iradesi haricinde kalan ufak bir 
hatası, deniz işlerinde, vahim neticeler tevlit 
edebilir. Bunun içindir ki sigorta şirketlerinin 
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normal olarak temin ettikleri zararlara kaptan
larının kusurlarından, mütevellit, haller de dâ
hildir. 

Bir armatörün cemisini idare eden ka[ita
nın bir seyir hatasından mütevellit zararları 
kaptana ödetmek için onun aleyhine dava ika
me ettiği işitilmiş bir şey değildir. Fakat tat
bikattaki bu teamüle rağmen, Denizyolları İda
resinin hiç bir amelî faydası olmadığı halde bu 
gibi dâvaları açtığından haberdarız. Bu gibi dâ-

. yaların hiçbir amelî faydası olmadığı fikrinde
yiz. Çünkü bir kaptan ,bütün müddeti hayatın-
ea çalışsa dahi değil zararı, mahkeme masrafla
rını dahi ödiyemez. 

Edirne Şilebinin sebebi garkı hakkında Ulaş
tırma Bakanlığının yaptırmakta olduğu tahkikat 
neticesinde gemi kaptanının kusuru olduğu anlaşı
lır ise idare, kabul ettiği usule uyarak dâva 
ikame eder ve kaptan aleyhine iki buçuk mil 
yoııluk bir hüküm istihsal ederse böyle bir dâ
vada mühim bir yekûn tutan mahkeme harçları 
heder olmaz mı?. 

Bizce kaptanlar aleyhine dâva ikame et
mek usulü zararlıdır. Çünkü bu usul ile iyi kap
tanlarımızı idareden uzaklaştırır veyahut onları 
daimî bir endişe içinde bulundururuz. 

Bizce bu Edirne Şilebinin garkı hâdisesi do-
layısiyle kaptandan ziyade muaheze edilecek 
kimse, iki buçuk milyon lira kıymetinde olan bu 
gemiyi kış mevsiminin en fırtınalı günlerinde 
uzak bir sefere sigortasız gönderen ve sigor''i 
priminin tediyesine mütehammil olmıyan bir 
navlunla geminin sefere çıkmasını tensip edea 
kimsedir. Ancak mesuliyet bu şekilde tâyin 
edildiği takdirde Millî servetin zıyaa uğrama
sını önlemek mümkün olur kanaatindeyiz. 

BAŞKAN — Efendim, oyların sonucunu ar-
zediyorum : Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1950 Bütçe Kanunu tasarısına 7 ret 
ve 281 kabul ol in ak üzere 288 oy verilmiştir. 
Muamele tamamdır. Tasarının Kanunluğu 281 
oyla kabul edilmiştir. 

Orman Genel Müdürlüğü 1950 Bütçe Kamum 
tasarısına 281 oy verilmiştir. 270 kabul, 11 ret 
vardır. Muamele tamamdır. Tasarının Kanunlu
ğu 270 oyla kabul edilmiştir. 

Sayın arkadaşlar, yarın ayın yirmi beşi. Öy
leye kadar bütçe bitmediği takdirde öğleden son
ra da, diğer günlerde olduğu gibi, müzakereye 
devamı yüksek tasvibinize arzedeceğim : 

Kabul edenler.. Etmi.yenler.. Bitmediği tak
dirde yarın öğleden sonra bütçe görüşmelerin? 
devam edeceğiz. Yüksek tasvibinize iktiranı et
miştir.. 

ENVER KÖK (Sinob) — Muhterem arka^ 
daşlar, Ulaştırma Bakanlığı Bünyesi içinde nıii-
lalâa edilen Denizyolları hakkında geçen senekı 
bütçe müzakerelerinde bâzı mâruzâtta bulun
muştum. 

Denizyolları deyince karşımıza âmme hizme
ti, zararına âmme hizmeti gören bu müessese ç> 
kıyor. 

Arkadaşlar, bütün dünya milletleri, denizden, 
deniz nakliyatından para kazanırlar. Hele bizn ı 
Denizyolları gibi hususi teşebbüslerin önüne ka
nunlarla çekilmiş setler ve kendisine birtakım 
muafiyetler ve imtiyazlar bahşedildikten sonra 
bu müessesenin zarar etmesi su götürür bir hâ
dise değildir. 

Meclisin yıllardan beri gemi mubayaası ve 
ihtiyaçları için Denizyollarına vermiş olduğu pa
rayı, yirmi müesseseden devralmış olduğu tesi
satı ve alât, edevatı bugünün kıymetlerine gö
re valorize edersek, bizim önümüze serilmiş olan 
Denizyollarmdaki kıymetin birkaç misline ba-
iiğ olacağına hiç şüphe yoktur. 

Geçenlerde, küçük bir armatör Denizyolları 
hurdalığından Hora tahlisiye gemisini almak is
tedi. 70 yaşında bir gemi. O zaman müzayedeye 
çıkarmak istediler, hurda gemiye 265 bin lira 
istiyorlardı. Eh, tasavvur buyurun, Envanterin
de im kadar seneden beri hizmet görmüş, sıfıra 
inmiş bir gemi 265 bin lira olursa, diğer gemile
ri bugünkü envanter içinde gösterilen kıymetle
re mukayese etmek lâzımgelirse, bu, birkaç. 
misline çıkar. Bugünkü sermayeyi kabul etseic, 
200 milyon desek, 60 senede, bugün mevzu ser
mayeyi ödiyecek olursa, 60 sene zarfında ne di
rek kalır, ne pası. O halde Denizyolları fasit bir 
daire içinde bocalayıp duruyor. 

Benden evvel konuşan arkadaşlarını, tafsi
lâtlı konuştular. Ben yalnız bir noktaya ilişece
ğim. O da, Edirne Şilebi meselesi. Evet deniz 
kazası olur, sigorta meselesi hakikaten çok mü
himdir. Beyanlardan öyle anlıyoruz ki, Deniz
yolları dahilî bir sigorta yapmış 18 milyon lira. 

Arkadaşlar kâr etmiyen bir müessesenin si
gorta parasını ihtiyat olarak ayırmasına imkân 
var mı'?. Bu bir hesap oyunudur. Dış seferlere 
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gideri gemilerimiz muhakkak sigorta edilmeli- [ 
dir. Memleketin 2,5 - 3 milyon lira parası heba 
olmuştur. Ne söylerlerse söylesinler, hakikat 
budur. Bu noktanın Sayın Bakan tarafından 
aydınlatılmasını rica ederim. 

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

nim Satır arkadaşımdan iki sualim var. 
Birisi; bir tayyare meydanı işidir. Mardin 

Vilâyetinin Suriye ve Irak' la hemhudut olması, 
İran' la hududu iki yüz kilometre bulunması, ve 
Londra ve Hindistan yolu üstünde ve en kısa 
memerrin üstünde olması dolayısiyle vilâyete 
tayyare meydanı açmak zaruretini daha evvel 
belirtmiş Devlet de tayyare yerini istimlâk et
miştir. Mümkün değil midir ki 1950 senesinde 
bu meydanı açmak? Bunu açmakla hem büyük 
bir ihtiyacı karşılamış ve hem de bu memleke
tin halkını sevindirmiş olurlar. 

İkincisi, arkadaşlar şehirlerarası telefon 
Diyarbakır'a kadar gitmiştir. Mardin'e kuş uçu
şu 83 kilometre bir yer kalmıştır. İ rak 'a birleş
tirileceği söylenmektedir. Bunun da ne vakit 
yapılacağını arkadaşımdan soruyorum, maruza
tım bundan ibarettir. 

Dr. ESAD OKTAY (Kars) — Sayın arka
daşlarım, Ulaştırma Bakanı arkadaşımdan ve o 
şubeye dâhil ulaştırma işlerinde çalışan arka
daşlardan bâzı ricalarım var, onu arzedeceğim. 

Kars ve havalisinde hayvan ve hayvan mah
sulleri yetiştirmenin memleketimizde en önemli 
yer tuttuğu bilinen bir mesele olduğu meydan
dadır. Bir soru münasebetiyle arzetmiştim, bu 
işler için hayvan nesrinin ıslâhı, hayvan yemi 
meselesinin halli ve hayvan mahsullerini değer
lendirme ile arzu edilen seviyeye yükselebilir. 
Sayın Tarım Bakanı bu işlerle esaslı surette alâ
kadar olacağını tebşir etti. Memnunuz, memle
keti için hayırlı olacaktır. Bu işin tamamlanma
sında ulaştırma işi, en mühim rol oynar. Bu iti
barla ulaştırma işlerinde gördüğüm ve işittiğim 
bâzı aksaklıklara temas etmek istiyorum. 

Bilhassa Kars'ın mahsulü olan canlı hayvan 
ihracatı üzerinde duracağım: 

Kars ' tan canlı hayvan İstanbul'a iki yol
dan gelir : Birisi, Hopa'dan deniz yoliyle, diğe
ri de demiryollariyle.. Hopa'dan yükleme mese
lesinde çekilen müşkülât bir defa vapuru bekle
me hususunda tecelli eder. Tabiî bazan elde ol-
mıyan hava ve sair sebeplerle oluyor. Fakat 
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[ muayyen zamanlarda vapur gelmeyince orada 

hayvanların beklemesi zarureti hâsıl oluyor ki, 
ot yiyen bu hayvanların bir hayli masrafı olu
yor ve bu yüzden maliyetler yükseliyor. Sonra 
yükleme işlerinde vapurun ve o hücrelerin isti
ap ve hacım miktarı nazarı itibara alınmıyor. 
Söylendiğine göre 100 koyun konacak yere 150-
200 koyun sığdırılıyor, bu sebeple de vapur İs
tanbul'a gelinceye kadar 50 - 100 hayvan zayi 
oluyor. Bu da Millî servetin zıyaı demektir. 

Sonra vapurlar yükünü aldığı halde birçok 
iskelelere uğrıyor. Bâzı iskelelerde de 50 koyun 
almak için günlerce, saatlerce beklemek zorun
da kalıyor. Bu yüzden de vapur 4 - 5 gün bir 
gecikme ile İstanbul'a geliyor. Bilhassa canlı 
hayvan nakliyatında gün değil, saatin bile çok 
önemi vardır. 

Bir de, gemilerde hayvanlara su verme işi 
gelişi güzel yapılıyor ve dört beş günde bir 
su veriliyormuş. Bunu da bir intizama sokmak 
lâzımdır. 

Ufak bir mesele daha vardır: İskelelerde 
koyun ve sığır yüklenirken koyun başına 25 ve 
sığır başına da 50 kuruş diye bir para güya mal 
sahibinden ödünç alınmış gibi gösterilerek alı-
nıyormuş. Halbuki bu para süvariye verilmek
te imiş. Bu işin de tetkikini ve hakikaten böyle 
bir şey varsa, Bakanlığın bu işten haberi olmı-
yabilir, düzeltilmesi yerinde olur. 

Devlet Demiryollarındaki hayvan nakliya
tından da bahsetmekliğime müsaadenizi rica edi
yorum. Malûmunuz olduğu üzere bilhassa Kars 
bu hayvan ve hayvan mahsulleriyle geçinir, bu 
itibarla hayvan nakliyatı ile alâkası fazladır. 
Kars'ın hayvan ihracatı sayesindedir ki, bu 
memlekette et ucuz ve bol olabilir. Erzurum'
dan bu tarafa geniş hattâ münakale oldukça 
muntazamdır ve bilhassa bu sene hiçbir şikâ
yet olmamıştır. Fakat Kars'la Erzurum arasın
daki dar hatta bilhassa bu ' mevsimde büyük 
aksakıklar oluyor. Bâzan kömür, bâzan vagon 
yok, bâzan da yol karla kapalıdır. Tabiî bu 
işde tabiatın rolü de mühimdir. Ama vaktinde 
tedbir alınırsa bu, asgariye iner. 

Sonra; Demiryollarında bu hayvan nakliya
tı uzun sürüyor ve dört, beş günde Kars' tan İs
tanbul'a gelmesi mümkün iken hayvanat ancak 
yedi, sekiz güude geliyor. Arkadaşlar, burada 
nazarı dikkate amacak mühim nokta hayvana
tın fire vermesidir. İstanbul'un senevi istiklâ-
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kini 600 000 baş olarak kabul edersek bu hay
vanatın nakil yüzünden de % 10 fire verdiğini 
hesap edersek demek senede 60 000 baş hayvan, 
sırf bu teehhür yüzünden kayboluyor demektir. 
Ekspres yapmak lâzımgelirse kanaatimce in
sanlar için değil hayvanlar için yapılmalıdır. 
Çünkü hem iktisadidir, hem de insanidir. Yani 
hayvanatın Kars ' tan îsanbıü'a dört, beş günde 
yetiştirilmesini temin hususunda Sayın Bakanlı
ğın ve alâkalı Umum Müdürlüğün bu cihete lâ
yık olduğu ehemmiyeti vermelerini rica ediyo
rum. 

Son olarak bir ricam daha, var, Kars'a gitti
ğimiz zaman mütemadiyen tekrarlar dururuz, 
bu da tayyare meselesidir. 

Kars memleketin en uzak bir bölgesidir, 
huduttur. Tayyare alanı için bir sahası vardır, 
yalnız bir silindirin geçmesi bunu temin ede
cektir. Ve Kayseri, Elâzığ gibi buraya da tayya
re inebilecek bir sahanın hazırlanabilmesi ka
bil olacaktır; şayet kabil olursa buraya da bir 
işletm-e açılmasını rica edeceğim. Memleket için 
hayırlı bir iş olacaktır. 

KEMAL ZEYTİNOÖLU (Eskişehir) — 
Muhterem arkadaşlar; harb sonrası normal iş
letme devrine gireli bir hayli zaman olduğu hal
de Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
Umum Müdürlüğünde hâlâ birçok işler sarih 
ve katı hükümlere maalesef bağlanamamıştır. 
Hattâ talimatnamelerin hükümleri ile cari mu
ameleler arasında ehemmiyetli farklar vardır. 

Her an değişen, ve değişmekte olan ihtiyaç
lar muvacehesinde en iktisadi, en emin, en iyi ve 
elverişli vasıtaları arayıp bulmak, talimatname
lerin ihtiyaçları karşılıyamıyan veya aksıyan 
kısımlarını ıslah etmek icabederken bu yapıl
mamakta, birtakım günlük kararlara bağlı ka
lınmaktadır. 

Devlet Demiryollarının son yıllardaki inki
şafı nazarı itibara alınarak bugüne kadar kaza
nılmış tecrübelerden faydalanmak suretiyle, 
mevzuatın esaslı ve ciddî etüdlerle değiştirilme
si lâzımgelmektedir. 

iyi bir işletmenin en birinci şartı bünyesinde 
topladığı hizmetlerin muayyen üslûp ve kaidelere 
bağlanmış olmasıdır. Şahsi takdir ve günlük 
kararlar, mütenakız emir ve talimatnameler hiç 
bir zaman başarılı bir işletmeyi sağlıyamaz. De
miryolları gibi hizmet sahası çok geniş olan bir 
müessesede tesisat ne kadar mükemmel olursa 
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olsun yalnız başına bir şey ifade etmez. İşlet
me prensiplerinin isabetle tâyin edilmiş olması 
muvaffakiyet temininde en büyük rolü oynar. 
Tesisatın ıslahı, muharrik ve müteharrik ede
vat parklarının genişletilmesi yanında organi
zasyon, işlerinin geriliğini de bertaraf etmek 
lâzımdır. Bir işletme zihniyet ve hüviyeti içeri
sinde faaliyetlerde bulunmaya mecbur olan iş
letmenin ihtiyaçlarına cevap verir şekilde yeni 
nizamnamelere kavuşturulması lüzumuna "bil
hassa işaret etmek isterim. 

Bir istasyonda, tecrübeli bir istasyon şefi, 
çekirdekten yetişmiş, mesleğinin ehli istasyon 
şefi, meselâ altı katarın, gecikmiş bulunan sekiz 
katarı bekleyip beklememesi lâzımgeldiğini tel
grafla veya telefonla Genel Müdürlükten sor
mak mecburiyetinde bırakılmaktadır. Kanaatim
ce bu merkeziyetçilik işletmede randıman ver
mez. Mademki tecrübeli bir istasyon şefi olarak 
ona o vazife verilmiştir, bu kadarcık bir salâ
hiyetin de kendisine bağışlanması iktiza eder. 
Bu noktaya böylece işaret ettikten sonra, hepi
nizin malûmu olduğu veçhile Amerika'dan alı
nan lokomotiflere de bir nebze temas edeceğim. 
Bu lokomotifleri memleketimize geldikten kısa 
bir zaman sonra maalesef tezgâha çekmek zo
runda kaldık, çünkü kısa zamanda hurdalaştı-
rıldılar. Sayın Bakan tarafından belki, bu mo
dellerin bizim şimdiye kadar alışık olmadığımız 
modellerden olması gibi birtakım esbabı mucibe 
ve mazeretlerle izahına gidilebileceği cihetle, 
müsaadenizle bendeniz, tekrar söz almak imkâ
nı da malûmumuz olduğu üzere güç bulunduğun
dan, şimdiden arzetmek isterim ki bu modeller 
gerçi bizim alışık olduğumuz Alman modelle
rinden başkadır, fakat mubayaaya giden heyet
lerin orada bu vaziyeti daha evvelden takdir et
mek suretiyle, onların dingil ve bandaj vaziyet
lerini etüd etmiş olarak memlekete dönmüş ol
maları ve kurslar açmak suretiyle lüzumlu mik
tar elaman yetiştirilmesi, dışardan aldığımız bu 
makinelerin harabiyetine meydan verilmemesi 
icabetmez miydi? 

Arkadaşlar, memlekette hemen her yerde 
bilhassa fortrafik günlerinde ve aylarında va
gon darlığı mevcuttur. Bu vagon darlığını bir 
işletme olarak fortrafik günlerinde kabul etmek 
imkânı varsa da bunun da nihayet bir haddi 
mevcuttur. Fortrafik günlerinde dahi bu darlı
ğın haddi asgariye indirilmesi İşletmenin, 
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Umum Müdürlüğün vazifesidir. Ye İni yolda ça
lışması. ieabcder. 

Ayın şekilde yolcu vagonlarının darlığı da. 
bu. münasebetle zikre şayandır. Bendeniz Antla
ra, - İstanbul hattı, dışındaki güzergâhta yaptı
ğım seyahatlarda sanki bir memleket değiştir-

• misim gibi yo'eu vagonlarmdaki çehrenin bir
den bire değişliğini ve bakımsızlığın tamamen 
gözle görülür ve elle tul ulur vaziyette artmış 
okluğunu müşahede ettim. Kara kuyu istikame
tinde yolcu vagonlarının izdihamı o derecede 
îdi ki. dışarıya, her hangi bir ihtiyaç için çıktığı
nız zaman tekrar vagona, binmek ve yerinize 
oturmak imkânı, hâsıl olmuyordu. 

Onun. için. bendeniz çok rica. ediyorum, yal
nız göz önündeki ve muayyen eşhasın seyahat 
ettiği hatlardaki vagon vaziyeti i'e değil, bütün 
memlekette işliyen hatlar üzerinde aynı titizlik, 
aynı hassasiyetle alâkalanılsın. 

MÎTAT AYDİN (Aydın) —. Muayyen eşha
sın seythat ettiği, ne demektir? 

KEMAL ZEYTİNOGLU (Devamla) — Onu 
sayın. Bakan cevaplandıracaklardır, her linki»1. 

ULAŞTIRMA HAKANI Dr. KEMAL SATHİ 
(Seyhan) — Orasını ben de duymadım iyice. 

KEMAL ZEYTİNOGLU (Devamla) — Ar-
zedeyim. Gayet tabiîdir ki, Ankara. - İstanbul 
arası muayyen, eşhasın, en çok seyahat ettiği 
bir güzergâhtır. Bilhassa Ankara Milletvekilleri
nin. ve yüksek erkânın bulunduğu bir yer olma
sı itibariyle bu. hatta temizlik bakımından ol
sun, vagon ihtiyacı bakımından olsun fazlaca 
dikkat edilmetedir. Lakat buna mukabil yur
dun diğer taraflarındaki hatlara bu kadar ihti
mam. gösterilmemektedir. Den bizzat bu hatlarda 
seyahat. edi]> gördüm. Vatandaş çok rahatsız ol
maktadır, sıkıntı çekmektedir'. 

Dunu söylemek istedim. 
Şimdi arkadaşlar bir noktaya daha temas 

edip sözlerime son vereceğim. 
Umum müdürlüğün verdiği bir takım kart

lar vardır ki, bu kartlarla bir takım eşhasın 
seyahat ettiklerine şahit oluyorum. Bunu Bütçe 
Komisyonunda da mevzuubahis etmiştim. Tren
de seyahat ederken bakıyorsunuz, karşınızda 
bir bayan bir kart uzatıyor. Bu kart meselâ 
Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından verilmiş
tir. Bana öyle geliyor ki bu kart meselesi biraz 
suiistimal edilmiştir. Bu hususta sayın bakanın 
nazarı dikkatini celbederim. 
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Lir noktaya daha temas etmeden geçenıiye-

ceğim. O da, personel statüsü bir takım kanun
larla anlaşılmaz hale gelmiş I), yol memurla
rının ikbal ve istikbali henüz garanti edileme
miştir. Şimdi yeni bir Barem Kanunu Büyük 
Meclise sunulmuş bulunmaktadır. Ben şahsan 
bu baremi tatmin edici bulmamakla beraber, 
henüz komisyondaki neticesi taayyün etmediği 
için bir mütalâa serdetmiyeceiğm. Devlet De
miryollarında çalışan işçilerin gelişi güzel şu
raya buraya nakledilmeleri bu vatandaşları ra
hatsız ediyor ve sıkıntı içinde bırakıyor. Bu 
yüzden âdeta işçilerin içinde bir korku vardır, 
bunları sık sık değiştirirsek, rahatsız edecek 
olursak her halde iyi birşey olnııyacaktır, âdeta 
hepsinin içinde bir korku vardır. Bu korkudan 
bunları azade kılmak lâzımdır. Buna mukabil 
denilebilir ki bu nihayet bir işletmedir, bir 
atelyeden diğer bir atelyeye nakletmek işlet
menin hakkıdır. Hakkıdır ama sosyal kanunla
rımız tamam değildir. İşsizlik sigortası vesaire 
gibi bir takım sosyal kanunları tamamlamadan 
bu hakkı işletmede göremiyorum. Muhakkak ki 
bir esasa bağlanması doğru ve âdilâne bir ha
reket olur. 

BAŞKAN — Cenap Aksu. 
GUNAP AKSU (Kocaeli) — Ulaştırma Ba

kanlığının Bütçesi müzakere edilirken bende
nizde iki küçük ricada bulunmak istiyorum. 
Bunlardan birisi; umumi tenkitlere girmiyeee-
ğim. hem vakit yok hem do bilhassa bu vadide mu
halif arkadaşlar olan ve olmıyanı tenkit ettikleri 
için bize hiçbir şey kalmadı, Bunlardan birisi; 
İzmit Körfezine Yalova 'dan itibaren Karamür
sel, Dcğirmendcre, Gölcük iskelelerine uğra
mak suretiyle İzmit'e tahsis edilen vapur se
ferleri dolayısiyle bu mıntaka halkının şükran 
ve minnetlerini sayın bakana arzetmeme müsa
ade etsinler. Yıllardan beri, bilhassa karşı sahili 
bilen arkadaşlarımız çok zor ve muztarip du
rumda olduklarını takdir ederler, senelerden 
beri bu bir dilek olarak tekrarlanıp dururken 
fakat bir netice alınmazdı. Bilhassa geçimleri 
nıeyvacıbk ve üzümcülük üzerine müesses olan 
bu mıntaka halkı t - 2 vasıta değiştirmeden 
malların1 istihlâk merkezlerine götürme
lerin*: imkân yoktu. Üzümünü. zamanına 
göre kirazını, elmasını toplıyan müstahsil bun
ları karşı istasyonlardan birisine götürür Hay
darpaşa'ya gider oradan da ikinci bir vasıta 
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ile karşı hale götürürdü. Bu yüzden hem za
man kaybeder hem de malı fire verdiği için 
zarar eder. Halbuki sayın bakanın lütuf ve de
vletleriyle bu mmtakada tesis edilen gerek iç 
hat, gerekse körfezi İstanbul'a bağlıyan vapur 
seferlerinden* sonra bu mıntaka halkı iktisa-
den gelişmeye başladı. Tekrar teşekkür «derim. 
Mıntakanuı sol sahili bu suretle çok istifade 
ediyor, sağ sahilinde tren mevcut olduğu için 
uğramamaktadır. Diğer iskeleler için bir şey 
söylemeye hakkımız yoktur. Ancak Danca gibi 
hat güzergâhından içeriye doğru girmiş bir yer 
için vapurun uğramaması bir noksandır. İkmal 
ve ihzar ettiği bir tesisi bu suretle Danca'ya da 
uğratmak suretiyle itmam buyururlarsa o mın
taka halkının minnettarlığını kazanmış olacak
lardır. Diğer sahillere de uğrarsa tabiî halk 
memnun olur. Fakat asıl ihtiyaç Danca'dadır. 

İkinci temas edeceğim mesele de, her sabah 
ve her akşam Haydarpaşa'dan kalkıp Adapaza-
rına giden bir katarımız vardır. Tren sabahleyin 
7,10 da kalkar ve yarımla bir arasında Adapa-
zar'ma ulaşır. Sabah seferlerine bir şey diyece
ğim yoktur ama akşam seferleri sırasında geniş 
mikyasta izdiham olmaktadır. Zeytinoğlu arka
daşımızın beyanları bende bir tedai uyandırdı, 
uzun seferlerde, meselâ Diyarbakır - İstanbul 
yolu uzun bir seferdir, senede bir veya iki defa 
sefer eden yolcu mahrumiyete katlanabilir. Ama 
körfez halkının bilhassa bunun içerisinde Düz-
ceye kadar olan kısım da dâhil, 4 - 5 yüz bin 
nüfus bu hattan istifade eder. Bu mıntaka hal
kının İstanbul'la alâkası çok fazladır. Çocukları 
İstanbul'da okula gittiği için, alâkaları vardır, 
velhâsıl senede bir defa değil, haftanın her gü
nü gitmek ihtiyacmdadırlar. Bu gidiş geliş
lerinde 5 - B saat ayakta durmak mecburiyetin
de kalmaktadırlar. Sayın bakanımızın bu hatta 
ya fazla vagon vermek veyahut da burayı ban
liyö hattı içine almak suretiyle buna bir çare 
bulacaklarına eminim. Şimdiden bunun yapıl
mış olduğunu farzederek kendilerine teşekkür
lerimi sunarım. 

'SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Sayın 
arkadaşlar; yalnız bir umum müdürlüğü bir ba
kanlıktan daha kuvvetli olan ,daha fazla Dev
let işleri ile meşgul olan bilûmum Ulaştırma Ba
kanlığının Bütçesi müzakere edilirken, bu hu
susta birkaç kelime söylemek arzusu bende de 
hâsıl oldu. 
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Arkadaşlar, Ulaştırma Bakanlığının işlerinin 

çok ağır olduğunu kabul etmemek insanın elin
den gelmez. Bilhassa P. T. T. İdaresi, Devlet 
Demiryolları, D. Denizyollarının işleri her gün 
halkı alâkadar eder. P. T. T. İdaresinin memur
ları, her zaman bu kürsüden bütçe müzakerele
rinde arzettiğim gibi, Devletin en mağdur me
murlarıdır. Tabiî bunun gibi D. 1). Yolları ve 
D. Dz. Yollan personelleri de aynı şekildedirler. 
Hükümet her sene bunlar için bir kanun getire
rek bunları terfih edecekler gibi söyler. Fakat 
o kanun bir türlü gelmez. Arkadaşlar P. T. Te
lefon idaresinde 20 senedir aynı maaşta kalmış, 
hayatını yıpratmış kimseler vardır. Pekâlâ bi
liyoruz ki memleketin bütün inkılâplarında, bil
hassa İstiklâl Harbinde postacı ve telgrafçıların 
Devlet demiryolları personellerinin, denizyolla
rı personellerinin bu memlekete yapmış olduk
ları hizmet diğer memurların yaptığı hizmetler
den hiçbir zaman geri değildir. Fakat biz onla
rı bugüne kadar diğer memurlar derecesine 
getirmiş değiliz. Amiral Fahri'nin Bakanlığı za
manında bu işin temin edileceği ileri sürülmüş 
ise de maalesef o zat dahi bunu yapmaya mu
vaffak olamamıştır, bugüne kadar ondan sonra 
gelen bakanlar dahi yapamadılar. Şimdi de yeni 
seçim olduğuna göre, yeni bakanımızın da bunu 
yapacağına emin değilim. 

Asıl meseleye gelelim. Arkadaşlar, bu umum 
müdürlüklerden tam mânasiyle işlemiyen ve 
randıman vermiyen umum müdürlükler olduğu
nu bizden evvel burada söz söyliyen arkadaşlar 
ifade ettiler. O da hepimiz biliyoruz ki Devlet 
Denizyollarıdır ve Ulaştırma Bakanlığına bağlı 
olan umum müdürlüklerin Amerika'ya gönder
diği memurların orada yaptıkları mubayaalar
da, malzemelerden memlekete fayda gelmediği
ni ve aksine zarar geldiğini her gün görüyor. 
işitiyor ve okuyoruz. 

Arkadaşlar, Ulaştırma Bakanlığı, maalesef 
diyeceğim, bu umum müdürlük üzerinde mura
kabe vazifesini ifa edememektedir. 

Meselâ Devlet Denizyolları Umum müdür ve 
muavini Amerika'ya tetkik seyahatine gitmiş, 
denizden anlamıyan, vapurdan aıılamıyan, bir 
kimseler acaba neyi tetkik edecekler.' Acaba bu
nun için ne kadar harcirah aldılar? 

A B D V h!* A il V A Y ( T()(") LU (M a raş) — Ne 
zaman gitmiş, eski müdür mü, yeni müdür mü? 
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SİNAN TEKELÎOĞLU (Devamla) — Bil

mem, onu Bakan daha iyi bilirler. Vapur almak 
için oraya kadar bir arkadaşın kendi kardeşi na
mına almış olduğunu haber alıyoruz, acaba bun
dan Ulaştrma Bakanının haberleri var mi? 

Nazar isimli bir vapurla, bir tarama gemisi 
alınmış, memlekete gelmiş, acaba bu gemileri 
alan kimdir, bu gemileri alanlar hakkında Ulaş
tırma Bakanı lâzmıgelen takibatı yapmış mıdır? 

Sonra, ikinci bir sual? Devlet Demiryolları, 
posta, telgraf ve telefon memurları, denizyolları 
memurları, acaba memur mudur, değil midir? 
Bu hususta Ulaşhrma Bakanının Meclisi tenvir 
etmesini istiyorum. 

Benim bildiğime göre; bunlar memurdur. 
Yalnız Devlet Devlet Demiryolları şirketten 
Devlete intikal ettiği için, bunlar muamelelerini 
Danıştay da göremiyor. Yeni bir kanun hazırlan
mış, geliyor. O kanuna bir madde koyarak, bu 
memurların da haklarını aramalari için Danış
tay a müracaat etmelerinin kabul edilmesi ica-
beder. 

Adana'da yeni bir fabrika yapılmış. Hepimiz 
biliyoruz ki, Demiryollarının iki tarafında mev
cut olan arazinin, 30 zar metrelik iki kısmı Dev
let Demiryollarına aittir. 

Eğer bunlar sahipli ise Devlet Demiryolları 
istimlâk eder, eğer sahipli değilse doğrudan doğ
uya Devlet Demiryollarına intikal eder. 

Adana'da bir fabrika yapılmıştır, bu fabrika 
Devlet Demiryollarına ait olan otuz metrelik 
araziden 20 metresini işgal etmiştir. Orasının 
metresi 15 - 20 lira olduğuna göre Devlet Demir
yolları yüksek mikyasta zarara uğramıştır, Ulaş
trma Bakanlığı bu hususta nıalûmattar mıdır? 

Telefon İdaresindeki vaziyet de maksada kâfi 
gelecek şekilde değildir. Hepimiz şehirler ara
sında muhavereler yapıyoruz, aradan 15 - 20 
gün geçtikten sonra elinize bir kâğıt geliyor,. 
o kâğıt hiçbir maksadı ifade edecek vaziyette 
değildir. Oradaki memurun vaziyetine bağlı
dır. 4,5 lira borcumuz vardır diyorlar, acaba 
bu 4,5 lira neye aittir, bilmiyoruz? Bu zat nere 
ile muhabere etmiştir. Başkasının hesabı bura
ya geçmiş olmasın. Hiçbir tarafla muhabere et
mediğim halde bana İskenderun'la muhabere 
ettin diye 4,5 liralık bir makbuz verdiler. Evde-
kilere Iskenderunla konuştunuz mu diye sordum 
etmediklerini söylediler. Bu makbuzlara kimlerin 
muhabere ettiği hangi tarihlerde muhabere edil-
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diği, bir kayıt olarak konmalıdır. Münakalât 
Bakanından istirhamını bu kadardır. 

BAŞKAN — İhsan Yalçın, yok; Srrı Içöz 
(Yok sesleri). Ahmet Veziroğlu. 

AHMED VEZİROĞLU (Afyon Karahisar) 
— Efendim, mâruzâtım kısa olacaktır. Demiryol
larında Milletvekilleri kompartımanları kaldı
rıldıktan. sonra, şimdi de makinisler için kom
partıman ayrılmakla ve makinistin istirahatini 
teinin maksadiyle bâzı hatlarda altı kişilik 
birinci veya ikinci mevki kompartımanlar ka
patılmakta ve üzerine makinistlere mahsustur 
diye işaret konulmaktadır. 

Makinistlerin nöbet değiştirdikleri zaman 
da istirahatini sağlamak ve uykusunu alabilmesi 
için bunlara bir yer vermek lâzımdır: fakat 
bu gibi yerleri yolcu vagonlarından ziyade, 
furgonlarda yapılacak bir bölme ile temin et
mek mümkünken, altı yolcunun istifade 'ede
ceği bir kompartımanın bir makiniste tahsis 
edilmesi doğru değildir; bundan vazgeçilmeli
dir. 

Bunu böylece kaydettikten sonra P. T. T. 
idaresindeki, aksaklıkları müsaadenizle kısaca 
arzedeceğim. 

Bâzı ilce merkezlerindeki telgrafhanelerde 
birer memur bulunduğu için büyük kasabalarda 
geoe muhaberatı yapılamamaktadır. Meselâ 
bizim Afyon İline bağlı birkaç ilçede geceleri 
telgraf muhaberesi yapılmasına imkân yoktur. 

Sonra ilce ve bucak merkezlerinde bulunan 
posta idarelerinde köylerimize kadar posta 
tevziatının ne şekilde yapıldığı yüksek heyeti
nizce de malûmdur. Postahanelerde her köye 
mahsus ayrılan posta kutularından köy mektup
ları toplanır. Ve mahallî Pazar günü veya muh
tar tesadüfen ilce ve bucak merkezine uğradı
ğında, postadaki mektup ve sair ey i alıp köyüne 
götürür. Bu mektuplar muhatabına varır mı, 
varmaz mı .orası da meçhuldür. Gönül arzu eder 
ki, Avrupa'da olduğu gibi posta tevziatının 
köylerimize kadar motosikletli müve^i'erle ya
pılması düşünülsün. 

Şehirle kasabalarımız arasında iş]iyen posta 
seerlferinde de öteden beri bir ihmal ve lâkay-
dilik mevcuttur. Meselâ, iki gün içinde elmize 
gelmesi mümkün olan mektuplarımızın 3 - 4 gün 
tehirli oarak geldiği çok vâkidir. Hattâ dün bir 
mektup aldım iki günde gelmesi lâzımken pos
tanın damgasına göre beş günde elime geçmiştir. 
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Geçen sene de bu gibi aksaklıklara tesadüf 

ettiğim için posta damgasına göre bu teahhürün 
sebebini araştırmak üzere, zarfı Genel Müdür
lüğe yollamıştım. Bu gibi gecikmeler telgraf
larda da vardır. Bazan bir yolcunun verdiği 
telgrafın kendisi o mahalle vardıktan nice son
ra, ulaştığı sık sık tesadüf edilen hallerdendir, 
Bundan başka adığımız bir telgrafı ancak ka
rine ile okumak mümkün olmkta ve bazan oku-
kuyamadığımızı memurlara gösterdiğimizde ken
dileri de okumakta zorluk çekmektedirler. 

Telefon muhaverelerine gelince; (şehirler 
arası telefonu ile konuşmak insana bir azap ver
mektedir. Misal olarak arzedeyinı: Bundan bir
kaç ay evvel Burdur'la muhavere etmek istedim. 
Akşamın saat yedisinden itibaren saat 12 ye ka
dar bekledim ve mütaaddit defalar da santral
den rica ettiğim halde nihayet gece yarısında 
muhatabımın bulunmadığı bildirilmiştir. 

İstanbul telefonları da bir başka âlemdir. 
Şehir içerisinde dahi bazan konuşmak imkânsız
dır. Yine bir misal olarak arzedeyim; İstanbul '-
da bulunduğum bir gün konuşmak için telefonu 
açtım, tekrar tekrar açtım, her açışta bittabi 
paraları bayıldım. (Gülüşmeler) ne çare ki ne 
o arkadaşın sözünü ben ve ne de benim sözümü 
arkadaşımın anlaması mümkün olmuyordu. En 
nihayet bir taksiye atlayıp arkadaşımın yanma 
gittiğimde; bizim telefonlarda melânj vardır 
her zaman konuşmak mümkün olmuyor dedi. 

Posta, telgraf ve telefon muhaberatının 
ehemmiyetini takdir buyurursunuz. Bunla
ra lâyık olduğu derecede mesai sarf ederek in
tizama konması lâzımdır. Şimdi de mahallî ma
hiyetteki temennilerimi arzedeceğim. 

Afyon İline bağlı Bolvadin, Emirdağ'ı ilçe
leri telefon ana hattına bağlıdır. Yalnız Eskişe
hir - Ankara ile muhabere etmek mümkün ol
maktadır. Bu kasabaların asıl ticari işleri İstan
bul ve İzmir'le olduğundan, bu yerlere muhabe
re imkânı verilmesi; ve Antalya - Afyon telefon 
hattı Keçiborlu İlçesinden geçtiği için Keçibor
lu'ya pek yakın 20 - 25 kilometre mesafede olan 
Dinar İlçesinden buraya bir telefon hattı çek
mek suretiyle telefon muhaberesinde faydalan
masını umum müdürden rica etmiştim. Fakat 
teknik sebepler gösterilerek, şimdilik imkân ol
madığı bildirilmiştir. Ben sayın Bakandan rica 
ediyorum; meramın elinden hiçbir şey kurtula
maz, İmkânlar bulunabilir. Yeterki arzu edil-
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miş olsun. Geçen yıl Posta Telgraf ve Telefon 
Bütçesinin müzakeresi sırasında posta ve telg
raf memurlarından paraya vâzıulyed olanlar 
için (Kanunu mahsusları gereğince Maliye ye 
banka veznedarlarına tatbik edildiği gibi) pos
ta, telgraf ve telefon memurlarına da kasa taz
minatı verilmesi için temennide bulunduğumda; 
sayın Bakan verdikleri cevapta (posta, telgraf 
ve telefon memurlarına kasa tazminatı verilme
si için bir kanun tasarısının yakında huzurunu
za sunulacağını bildirmişlerdi ki, tam bir yıl 
geçmiş olduğuna göre, vaitlerine ne kadar sa
dık bulunduklarını öğrenmek istiyorum. Sayın 
arkadaşlar, posta, telgraf ve telefon memurları 
ile bilhassa atlı ve yaya müvezziler feragat ve fe
dakârlıkla çalışmalarına mukabil aldıkları üc
ret, ailelerini geçindirecek derecede değildir. 
Bu memurların terfihi için lâzımgelen tedbirin 
alınması icabeder ki sayın Bakanın nazarı dik
katine arzederim. 

MUAMMER YARIMB1YJK (Trabzon) — 
Devlet Denizyolları İdaresinin insan ve hayvan 
nakliyatında kabulleştiği ödevi lâyikiyle göre
mediğini tebarüz ettirerek bu işin düzenlenme 
yolları üzerinde bâzı mütalâalar arzedeceğim. 

İstanbul'dan Karadenizin her hangi bir is
kelesine ve bu iskelelerden İstanbul'a hareket 
ve seyahat edecek insanlar büyük bir ıstırap 
içindedirler. Hareket edecek vapurlarda sıra ve 
nöbet almak için günlerce, haftalarca ve bazan 
da aylarca beklemektedirler. Bu vaziyet karşı
sında, vatandaşın elinde parası olup olmadığı 
nı, işinin beklemeye müsait bulunup bulunma
dığını insafla düşünmek lâzımgelir. Vatandaş 
bekliyemiyecek bir durumda ise karaborsaya 
baş vurduğu takdirde ' pekâlâ işini görebiliyor. 
Alelekser vapurların hareket günlerinde halkın 
acantahaneler önünde birikip şikâyet ayazeleri-
ni yükselttiklerini esefle görüyoruz. Bu vaziyet 
İstanbul'da böyle olduğu gibi diğer sahilleri
mizde de hemen hemen ayni durumdadır. 

Sonra, idarece her şehre, her sınıf yolcu için 
bir kontenjan verilmiştir. Bu kontenjan listesi
ni acantedan aldım, inceledim. Şehirlerarasında 
ve şehirlerin iş hacmiyle mütenasip iyi nispet 
gözeti.lmediğini gördüm. Bu nispetsizlik yüzün
den hizmet ifa olunamıyor. Bunu gören halk 
haklı olarak şikâyetlerini söylüyorlar. Biz 
bunlara müskit cevap veremiyoruz. Bu kon
tenjan cetvellerinin tanziminde işe hisler karışı-
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yor. Bu itibarla evvelâ kontenjan sisteminin kal
dırılmasını rica ediyorum. 

Hayvan nakliyatı işine gelince : Bu da yü
rekler acısı teşkil edecek mahiyettedir. Bir mi
sal'arzedeyim, Hopa, Rize ve Trabzon için, 
'.) 000 koyun, 600 kontenjan verilmiştir. Vapuı1 

ilk liman olarak Hopa'dan 'hamulesini alıyor, 
zaten 1 Topa'da •> 000 den fazla hayvan bekledi
ğinden yalnız bu limandan da hayvanların ta
mamını almış vaziyette bulunmuyor. Bu şekilde 
Rize ve Trabzon'dan hayvan alamamak durumu 
hâsıl oluyor. Bu limanlardaki hayvanlar dahi 
bir hafta bekliyor. Bu bir hafta içinde bu üç li
mana yeniden daha bir •miktar da hayvan ge
liyor. Biı- hafta orada kalan hayvanlar bir ta
raftan masrafa boğuluyor, diğer taraftan el
lerinden kaybediyor. Üstüne yeniden gelmiş 
olanlar bu izdihamı artırıyor. Bu defa yeni haf
tanın vapuru geliyor. Bütün bu iskelelerde bi
rikmiş olan binlerce hayvandan yine bir miktar 
nı alıyor, alamadığı hayvanlar tekrar sahipleri
ne masraf ve etten zarar veriyor. Bu hal böyle 
devanı ediyor. 

Arkadaşlarım; bir işin vazife olarak alın
dıktan sonra başarılması ve halkı memnun ede
cek bir derecede tertiplenmesi lâzımdır. Bu se
beple Denizyolları idaresi iskelelerin insan ve 
hayvan ihtiyaçlarını göze alarak bu ihtiyacı kar-
şılıyacak tedbir alması ve her halde halk şikâ
yetine meydan vermiyecek isabetli tedbirler a'a-
rak ona göre vapurları tahrik etmesi lâzımdır. 
Ama vapurumuz bu kadardır. Ve ancak halk 
hizmetinin bu kadarını görebiliyoruz denecek
se bu takdirde yapılacak iş ikidir. Biri yeni va
purlar tedarik ederek ihtiyacı karşılamak, ikin
cisi eğer bu da yapılanııyacaksa bu işteki inhi
sardan vez geçilerek meydanı bir an evvel ser
best ve açık bırakmaktır. 

Sonra insan nakliyatını hayvan, nakliyatın
dan ayırmak ve sürat vapurlarına yük almamak 
gibi bir parça fantazi olan bu iş hakikatta ca
zip fikir olabilir. Fakat arkadaşlarım bu iş bi
zim bünyemize ve işimize uygun değildir. Hay
van nakliyatını evvelce olduğu gibi insan nakli-
yatiyle vapurlarımızda birleştirebiliriz ve bizim 
iş hacnıımıza ve bünyemize uygun olan da bil
din*. Bunda ben büyük bir mahzur görmüyo
rum. Yalnız bunun mahzurlu ciheti hayvanla
rın insanlarla yan yana vapurlarda bulundum'-
ması keyfiyetidir. Bu ciheti düzenlemek ve va-
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purlarımızda insanla hayvanın bulunacağı yer
leri ayırmak ve hattâ bir birlerini görmıyecek 
vaziyette işi tertiplemek kabildir. Bu, yapılma
dığı ve insanla hayvan nakliyatı ayrı ayrı va
purla yapıldığı içindir ki tatbikatta arzeyledi-
ğim aksaklıklar husule gelmiş ve halkın haklı 
olarak şikâyetlerine meydan verilmiştir. 

Arkadaşlarım; Kanaatimce yanlış olan bu iş 
etrafında alınmış olan kararın bizim bün
yemize ve işimize uygun bir şekle ge
tirilmesini rica ediyorum. Sonra b i r d e ; 
Karadeniz'e yeni açılmış olan sürat va
purları işi vardır. Bu vepurlar iskeleler
den kâfi derecede eşya almamaktadırlar. Bu 
tarz masrafı korumaz ve çok hayırlı ve yerin
de olarak açılmış olan bu seferleri yaşatmaz. 
Bunun için sürat vapurları zaten mahdut liman
lara ve yalnız vilâyetler merkezlerine uğramak
ta olduğundan bunların limanlara muvasalatla
rından evvel alacakları yükleri mavnalara yük
lemek ve mavnaları vapurun demirliyeceği yer
de ve vapurun geldiğinde derhal yüklemeye 
müsait bir vaziyette bulundurmak maksadı te
min edecek ve arzeylediğim gibi idarenin çok 
hayırlı ve yerinde olarak aldığı bu güzel kara
rın yaşamasına ve bu seferlerin idamesine im
kân verecektir. 

Bir de vapurlarımızda tahmil ve tahliye iş
leri vardır. Vapur bordosuna kadar sağlam ola
rak gelmiş olan tüccar malı vapura alınırken 
ve vapurda bulunurken veya vapurdan boşal
tılırken kâfi derecede himaye görmemektedir. 

Vapurlarımız bir vince 10-15 çuvala kadar 
mal bağlamaktadır. Bütün hata buradadır. Ec
nebi vapurları beş altı çuvaldan fazla vince ver
miyorlar ve vapur ambarlarına eşyanın indiril
mesinde müteessir olmamaları ve amba
lajlarının hüsnü muhafazası için hasır 
sermekte ve buna rağmen dökülenleri 
zıyaa uğratmıyarak toplayıp hasara uğrı-
yan çuval veya sandık içine koymaktadırlar. 

Bizim vapurlarımızın hareket tarzına gelince 
tamamen aksinedir. Altı parça yerine 10-15 par
ça vince veriliyor ve arzeylediğim himaye ve 
sahabet sistemlerinin hiçbiri tatbik olunmuyor. 
Faraza bir vince 10-15 sandık şeker bağlanıyor 
ve vincin tazyikmdan veya etrafa çarpmasından 
sandıklar kırılıyor ve şeker taneleri vapurun 
ambarına bir tarafa sandığı da ya tamamen ve-
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ya kısmen boş olarak diğer bir tarafa atılmak
ta dıı*. 

Bir misal ile arzedeyim bu şekildeki tahmil 
ve tahliye işlerimiz mal sahiplerini cidden mü
teessir etmekte ve ticaretimizi darbelemekte ve 
vapurlarımıza karşı olan emniyeti sebkeyiemek-
tedir. 

Arzeylediğim hususlar üzerinde Sayın Baka
nın ehemmiyetle durmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Abidin Potuoğlu. 
ABÎDÎN POTUOĞLU (Eskişehir) — Sayın 

arkadaşlar, bendeniz Devlet Demiryolları Büt
çesini tetkik ederken 7 milyon lira kadar vari
dat fazlasını gördüm. Bütçe Komisyonundan 
sordum. Bunun 1949 senesi zarfında tarifelere 
yapılan zamdan elde edilecek hasılat olduğunu 
söylediler. 

Sayın arkadaşlar, biliyorsunuz ki memleket
te hayat pahalılığı oldukça mühim bir mesele 
halini almıştır. Ulaştırma Bakanlığının tarifele
re böylece her zamma, muhakkakki hayat pa
halılığı üzerinde müessir olacaktır, müessir ol
mamasına da imkân yoktur. Meclise 3 - 5 milyon 
liralık bir vergi kanunu geldiği zaman burada 
hepimiz titriyoruz. Çünkü artık böyle şeylere 
memleketin tahammülü kalmamıştır diyoruz. 
Fakat ötede Meclisin haberi olmadan 6 - 7 mil
yon liralık bilvasıta bir vergi almış oluyoruz. 

Demek ki bir tarife farkı ile hayat pahalılı
ğı üzerine müessir oluyor ve bilvasıta bir vergi 
almış oluyoruz. Devlet demiryollarının sıkıştık
ça tarife zammına gidecek yerde daha tasar
ruflu hareket etmesinin mümkün olduğuna ka-
niyim. Bu ciheti tebarüz ettireyim ki, böyle 
olur olmaz bütçede açık olunca her zaman he
men tarifeye zam yapmak suretiyle memlekette 
hayat pahalılığını ileri götürmesi doğru değil
dir. 

Bir de, arkadaşlarım da temas ettiler .yolcu
ların vaziyeti hakikaten elimdir. 

Arkadaşlar ^vatandaştan para alıyor, bilet 
veriyoruz. Bileti elinde ,fakat yer yok. Nihayet 
koridorlarda itelene sümelene gidiyorlar. Bu, 
çok acı bir şeydir. Bunun da bir an evvel Ba
kan arkadaşımız yahut D. D. Yolları Umum 
Müdürlüğü tarafından önlenmesini rica edece
ğim Harb filân biteli beş sene oldu, bunu ıslah 
etmemiz gerekirdi, hâlâ yapamadık. 

Bir de paso meselesi vardır, arkadaşlarımın 
temas etmş olmalarına rağmen kısa da olsa ona 
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da temas etmek istiyorum. Bu hususta da titiz 
davranmalarını rica edeceğim. 

P. T. T. Bütçesi de bizi düşündürecek vazi
yettedir. Bunun bütçesi 22 400 bin lira bir açık 
göstermektedir. Gerçi Maliye Bakanı biz bun
ları âdi masraflara sarfetmiyoruz, envestisman-
lara sarfediyoruz diye ifade buyurdular, 
fakat neticei tetkikatta bu işin böyle olmadığı 
meydandadır. Malûmu âliniz envestismanlar 7 
nci kısımda toplanmıştır. - birçok âdi masraflar 
da bulunduğu ve meselâ taşıt satmalmalar falan 
gibi, âdi ve ufak tefek tamirler, şunlar bunlar 
da olduğu halde bunların hepsini bilfarz enves-
tisnıan olduğunu kabul etsek dahi bu 7 nci kı
sım yekûnu 15 milyon 100 bin liradır. Şu halde 
22 milyon açık olduğuna göre, 7 milyondan faz
la bir para, âdi masraf, için bütçe açığı veriliyor 
ve bu para doğrudan doğruya emisyon suretiy
le kapatılıyor. Bir Devlet Bütçesinin açığı - en-
vestismanı bir tarafa bırakıyorum - âdi açığı bi
le emisyon suretiyle kapatılırsa bu, acı bir ha
kikattir. Bunu böylece, belirttikten sonra biraz 
da telefon işleri üzerinde duracağım. 

Hakikaten ortada bir telefon şebekesi var
dır. Güya telefon muhaberesi yapıyoruz ama, 
görüşebilirsen aşkolsun. Kazalar için 15 er da
kikalık bir seans verirler. Muayyen müddeti 
vardır, şu saatten şu saate kadar, evvelce ha
ber verirsiniz, vakti gelir telefonu açarsınız, bi
liyorsunuz ki birçok yerlerde şehir şebekesi yok
tur. Aradığımız adam ya çarşıdadır, ya pazar
da. O bulunup gelinceye kadar seans geçer, ko
nuşamazsınız, kalır ikinci seansa. Üçüncü se
ansta, uğraşırsınız, yine görüşemezsiniz. Bazan 
üç gün beklersiniz. Bu da insana hakikaten 
azap vermektedir. Bunu ya büsbütün kaldıra
lım ,yahut da ıslah edelim. 

Dr. FAHRÎ ECEVÎT (Kastamonu) — Ne 
yapsın peki? 

ABÎDÎN POTUOĞLU (Devamla) — Onu 
onlar düşünsünler artık, onların vazifesini de 
ben yapacak değilim ya. 

Şimdi bir nebze de denizyollarından bahsede
ceğim; denizyollarının bugün ihtiyacı karşıla
madığını ve birçok hataları olduğunu arkadaş
larım belirttiler. Yalnız bir iki noktaya temas 
edeceğim. Bu idarenin açığı da P. T. T. İdare
sinde olduğu gibi nihayet emisyon suretiyle ka
patılıyor. 
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Bir de denizyollarında hakikaten israf dene

cek bir şekilde masraflar yapıldığı görülüyor. 
Bir defa denizyollarında pasolar çok fena bir şe
kilde kullanılıyor. Bu iç denizlerde değil, dış 
denizlere de sirayet etmiştir. Marsilya'ya giden 
yolcu ya paso ile veyahut tenzilâtlı ücretle gi
diyor. Filhakika Bütçe Komisyonu bu hu
susu düzeltti ama henüz tatminkâr değildir. 
Denizyollarında israf olduğunu gösteren delil
lerden birisi de; Deniz Bayramı diye 1 Tem
muzda eğlence tertip edilmesidir. 19-49 yılında 
1 Temmuz Bayramında bin kişiden fazla da
vetli vardı. Ne kadar masraf olduğunu ve bu
nun nereden verildiğini sordum. Yirmi bin li
ra dediler. Bir günde yirmi •bin lira. Bunun tah
sisatı yoktur. Umumi masraflar meyanmdaıı 
Çıktığını söylediler. Bu hakikaten acıdır. Ger
çi yirmi bin liralık 'bir tahsisat 80 milyon lira
lık bir 'bütçede bir tesir yapmaz ama bu tasar
rufun nasıl anlaşıldığını gösterir, faiz hakiki ta
sarruf yollarını aramalıyız. Bu sene 'bayram için 
bütçeden 15 bin lira ayrıldığını ve resmi kut
lama masrafı konduğunu öğrendim. Bunun da 
maddesi gelince kaldırılmasını teklif edeceğrn. 
Denizyollarında israf vardır. 

EŞREF DİZDAR (Giresun) — Deniz Bay
ramı yapılmalıdır. 

Korgl. ADÎ RIZA ARTUNKAL (Manisa) — 
O günün mânasını unutmamak lâzımdır. 

ABÎDÎN POTUOĞLU (Devamla) — Bayra
mı millet yapar, yoksa on veya yüz kişi millet 
kesesinden kendisine 'bayram ziyafeti çekemez. 

Korgl. ALÎ RIZA ARTUNKAL (Manisa) — 
Dünyanın her tarafında vardır. 

EŞREF DÎZDAR (Giresun) — Senin kafan 
bunu almaz. 

ABDÜLHAK FIRAT (Erzincan) — Arka
daşlar, saat çok ilerledi. Onun için temas ede
ceğim 'birkaç konuyu tafsilâta girmeksizin doğ
rudan doğruya objektif olarak arzedeceğim. 

1949 yılında îstan'buPda idim, ayını hatır
lamıyorum, bir arkadaşım seyaJhate çıkmak üze
re 'benimle veda etti fakat iki gün sonra kendi
sini sokakta gördüm. Sen gidecektin niye git
medin? Dedim. Dedi ki : B.enim bineceğim va
purun bilet ücretlerine 'bir gün evvel % 10 zam 
yapmışlar ben de gitmekten vazgeçtim. Peki, 
dedim, senden evvel 'bilet alanlar? Çünkü va
pur biletleri bir hafta evvelinden satılmaya baş-
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lıyor. Onlar eski tarife ile 'bilet almışlar, fakat 
zam, 'benim bilet alacağım gün yapıldığı için 
bizim de yeni tarife üzerinden bilet almaklığı-
mız icabediyormuş. Bunda müsavatsızlık ve is
tikrarsızlık gördüm. Bu bir. 

îkincisi; 'birkaç gün sonra trene bindim se
yahat ediyordum bir gazetede tesadüf ettim 
haç için verilmiş olan Giresun Vapurunu bir 
tüccar, vapuru kendine kiralandığı takdirde 
hem kendisinin kazanacağını hem de idareye 
500 000 gibi bir para kazandıracağından bah
settiği halde idare buna yanaşmamış. Tabiî ba
siretsizlikten eksik halk taşımak suretiyle za
rarlı bir sefer yapmıştır. 

Şimdi de Devlet Demiryollarına geçiyorum 
burada tesadüf ettiğim bir hususa temas edece
ğim. Erzincan'da istasyonda bekliyordum. Bi
risi geldi, üç 'haftadır (beklediği halde bir has
tasını nakletmek için yataklı bulamadığını ve 
benim delâlet etmemi rica etti. O sırada ben de 
aynı ihtiyaçta idim. Mamafih buna imkân bu
lursam kendisine haber vereceğimi söyledim. 

Bu sıkıntının sebebi de şudur : Erzincan 
için her trende bir kompartıman tahsis edili
yor. Halbuki Erzincan nüfus itibariyle artmak
tadır, şimdi 15 bine çıkmıştır. Orada tümen var, 
birtakım mühendisler ve memurlar var.. Anla
şılıyor ki, bir kompartımandaki bu iki yatak 
ihtiyaca kâfi değildir. Çünkü mevcut yataklar 
Erzurum'da doluyor. îşte Erzincan'a iki yatak, 
Sivas'a iki yatak tahsis ediliyor. Sivas bu hu
susta daha talihlidir. Çünkü Samsun'dan ve 
Diyarbakır'dan gelen trenler de oradan geçti
ği için yer bulmak imkânına maliktir. Fakat 
bizim Erzincan'da bu vaziyet yoktur, çok sı
kıntı çekilmektedir. Halk bundan daima mus
tariptir. Bir kompartımanın iki yatak adedinin 
de dörde çıkarılması elzemdir. Bundan başka 
haftada bir yapılan Doğu Ekspresinden başka
sında vagon restoran yoktur. Bu trenle seyahat 
edenler âdeta kumanya yapmak mecburiyetinde 
kalıyorlar. Yolculuk uzun olduğu için dayanıklı 
şeylerden meselâ pastırma, sucuk gibi şeylerden 
tedarik edildiği için tren koridorlarında bunla
rın parfümleri herkesi rahatsız etmektedir. Ha-
kikatan bu hatanın da düzeltilmesi lâzımdır. 

Sonra, trenle buradan îzmit'e gidiyoruz. 
Burada bir yolcu geliyor, rica ediyor, bir has
tam vardır, bana bir yer veriniz diyor. Hayır 
diyorlar biletler bitmiştir, size fazladan kori» 
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dorda yer veremeyiz deniyor. Çok güzel, bir 
esas, bir prensip, bir disiplin ittihaz edilmiştir, 
takip ediliyor. Fakat İzmit'e gidiyorsunuz, sa
bahleyin restorana gidiyorsunuz ki restoran le
balep doludur, tiren yolcularının bir kahval
tı etmesine veya sıcak birşey almasına imkân 
yok. Bunun sebebini sordum., efendim kapılar 
açık olduğundan giriyorlar dediler.. Sonra me
murlar geliyor garın kesmediği bileti orada ke
siyor. Bunlar Haydarpaşa'ya kalkmamak üzere 
oraya yerleşmiş müşterilerdir. 

Son olarak tayyare meselesine temas edece
ğim. Burada bir albüm var. Bunda bir harita 
vardır. Bu harita hava seferlerimizi gösteri
yor. Ankara - Samsun, Ankara - Kayseri, 
Malatya - Elâzığ - Erzurum, sonra Ankara - Si
vas - Malatya - Erzurum olarak gösteriyor. Er
zincan arada kalıyor. Sivas'a giden hat yine 
kezalik Malatya'dan geçiyor, Erzncan'a uğra-
mıyor. Bizim başka birkaç türlü ulaştırma 
yolumuz var, denizyolları, demiryolları gibi. Bun
lar seferler yaptığı zaman muayyen olan yer
lere uğrarlar, bazan müşteri ve eşya bulur alır
lar, bulmazlarsa dahi yine uğrıyarak giderler. 
Yani eşya ve yolcunun muhakkak olması şart 
değildir, muhakkak olan münakale seferini 
yapmaktır. 

Erzincan'da halk tarafından sayın bakana bu 
bahis açılmış, zararlı mı olur faydalı mı olur 
takdir edemeyiz denmiş. Bir arkadaşımız mey
dan yapalım falan demişti. Erzincan'daki ha
va meydanı Türkiye'de olan hava meydanlar] 
arasında pek güzel bir meydandır. Belki de 
mahallî teşkilât buraya bir miktar para sarfı
na icabettirebilir 

Birkaç sene evvel hatırlarsmi2; Atina, hava 
seferi tertip ettik, zarar edildi. Çünki oraya gi
den gelen dört motorlu ve saatte 450 kilometre 
mesafe kateden ecnebi bir tayyareye mi binerler. 
yoksa bizim saatte 220 kilometre giden iki mo
torlu tayyareye mi biner? Tabiî zarar edilir. Ni
tekim 75 000 lira zararla bu seferin kapatıldığı
nı gazetelerde o zaman okumuştum. 

Binatnaleyh her şeyde kâr tarafını da düşü
neceği?,. ama bazan zarar da olur. 

Fakat Erzincan 'da fabrika yapıyoruz, elek-
tirik santrali yapıyoruz, imar hareketleri oluyor, 
mühendis, mimar mütaahhit ve saire gidip gele
cektir, eğer tayyare de buraya uğrıyacak olursa 
bu insanları getirip götürecek ve burada çalışan-

2.İÖ5Û Ö :i 
I larm ameliyata, muhtaç ve derhal müdahaleyi. 

icabettiren hastalarını da mahalline yetiştire
cektir . 

Ben bunları sayını genç bakana açmıştım, ve
saitin kâfi. gelmediğinden bahsetmek istedim, sa
yın bakan nedense dinlemek istemediler, ne ya
palım işte dört katara çıkardık ya, dediler. 

Tabiî ben maksadı tavzih ettim, tiren istemi
yoruz; dedim tirende yatak istiyoruz dedim. Fa
kat anladım ki bunu dinlemek ve yapmak iste
miyorlar Söylemek istemiyordum, ama ıstıra
bım beni tahrik etti, huuzrunuzda açmak lüzu
munu duydum. Bu hususa genç bakanın dikkat 
nazarlarını atfetmelerini ve bu işleri ıslah etmek 
için arkadaşların söz ve yardımına kıymet ver
melerini huzurunuzda rica ediyorum. 

ZÎHNl ORHON (Kars) — Arkadaşlar, her-
I şeyden uzun boylu bahsettiler; yalnız birşey 
I kaldı, o da bu memlekette yetim vaziyetinde 

bulunan tersanedir. Ben, tersane istiyeceğim. 
Şimdi her şeyimiz tamam da, noksan yalnız 

I tersane mi?. Demeyiniz, önümüzdeki tecrübeler 
gösterdi ki, dışarıdan vapur satın almak, dışarı
ya vapur sipariş etmek epeyce zor oluyor ve son-

| ra da dedikodulara sebep oluyor. Birkaç sene 
evvel Bulgar'ların Varna'da bir tersane yap
tıklarını gazeteler yazdı. Sırp'ların Dobrovnik 
isminde bir kravözör yaptıklarını işittik. 

ister onlar yapmış olsun, ister yapmamış ol
sun mademki, kendi kendine yeter bir millet 
olmak zarııretindeyiz, tersaneye lüzum vardır. 
Fakat bunun yekten yapılmasının mümkün ol
madığını da biliyorum. 

Şimdi Sayın Bakandan rica ediyorum, bu 
hususta bir karar ve tasavvur var mıdır?. Biv 
teşebbüs var mıdır?. Buna dair biraz izahat ver
sinler, buna da bir yer verilsin. 

BAŞKAN — Tarakçıoğlu. 
MUSTAFA REŞİT TARAKÇIOĞLU (Trab

zon) — Efendim, Ulaştırma Bakanlığı büyük 
ve ağır halk servisini, mesuliyetini üzerine al
mış mühim bir Bakanlıktır. Aldığı servisler içe
risinde bâzı iyi işlemiyen cihetler bulunabilir 
ama şu birkaç yıl içinde yapılmış olan işleri de 
belirtmek insafında bulunmamız icabeder. Ben 
geçen sene Trabzon'la telefonla konuşamıyor-
dum. Şimdi konuşuyorum, ben Trabzon'la konu
şurken başka bir arkadaş İstanbul'la konuşa-

| mıyormuş, bu kâfi midir?. Bizim Erzurum'un 
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fcelebi, yani hayvan alıp satanları, tayyareye 
bindi mi doğru istanbul'a gidiyor. Hattâ çoban 
istiyor, îstanbuldan tel veriyorlar, bir çoban 
daha gönderin, diyorlar. Çoban atlıyor tayyare
ye gidiyor İstanbul'a. İşte bu servisin yapıl
makta olduğunu gösterir. 

Şimdi posta işlerinde mektuplarımız sürati:; 
gidiyor. Telgraf işlerimiz de iyidir. Geçen sen o 
bir ucuz tel usulü kabul ettiler. Yalnız bu pos
ta ve telgraf işlerinde çalışan bir sınıf var; mü-
vezzi sınıfı. 

Efendim, bu sınıf devekuşu gibi, memur de
ğil midir? Memurdur ama terfi etmez, çünkü 
kadro yoktur denilir. Çocuk zammı alamazlar. 
Fakat biz onu evlerimizde, mağazalarımızda hep 
bekleriz. Gördük mü işte ticaretimize yahut 
çoluk çocuğumuza dair bir haber alacağız diye 
seviniriz. Lâkin bize daima müjde getiren, bu 
memur sınıfını içinde bulundukları geçim zor-
lulundan bir türlü kurtaranlayız. Ben çalışkan 
ve genç Bakanımızdan müvezzi zümresine şefkat 
göstermesini rica ederim, (Doğru sesleri). 

Arkadaşlarım, müsaadenizle şu Karadeniz'in 
gemi nakliyatından bahsedeceğim. Bütçe Komis
yonunun raporunu okudum. İkinci Dünya Har
binden sonra bizim seksen beş bin ton hacmmda 
34 gemimiz vardı, bugün 205 bin ton hacmmda 
57 gemimiz vardır. Demek ki, aşağı yukarı ge
milerimiz ton hesabiyle beş sene evvelisine nis
petle 2,5 misli kadar artmıştır; bu netice şayanı 
şükrandır. Fakat sıkıntı vardır, bir sıkıntı var
sa, bu, yalnız gemilerin adedinde ve tonun az
lığında değildir yolcu mütemadiyen işliyor, yük 
işliyor. Daha çok gemiye ihtiyacımız var. Daha 
çok ton hacmmda gemileri çalıştırmaya mecburuz. 
Ama arkadaşlar, metot, usul var ya. Eğer usul 
ihtiyaca uygun değilse tonu ne kadar artırsak da 
yine sıkıntıyı bertaraf etmiş olmayız. 

Şimdi benden evvel Muammer Yarımbıyık 
arkadaşım kontenjan usulünden bahsettiler. 
Aleyhinde bulundu. Hoş ben lehinde bulunacak 
değilim. Ben de aleyhinde bulunacağım. Ama 
biraz daha açıklamak istiyorum. 

Karadeniz sahili halkının arazisi yok, yahut 
pek dar, meyva, fındık falanla yaşamaya mec
burdurlar, iş olan yerlere gitmek için mütemadi
yen yolculuk yapacaklar. Türkiye'miz sahilleri 
arasında en çok yük ve yolcu Trabzon hattından 
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herhalde vapurlar kâfi gelmediği için olacak ki, 
kontenjan usulü yapılmıştır. İskelelere muayyen 
bir miktar yolcu ve tüccar eşyası kontenjanı 
veriliyor. Faraza Of, Of deyip geçmeyin Oflu 'nun 
topalı Şili'ye gidermiş, artık iki ayaklısi düşü
nün nereye kadar gideri Geçim zor, başka çare 
yok. Eh, şimdi Of'a 30 güverte yolcusu konten
jan ayrıldı, 31 geldi mi olmaz. Ama orada 230 
tane Oflu yığılmış bekliyor. 

Arkadaşlar, şimdi otuzunu aldın kaldı 200 
200 e biraz daha ilâve edildi. Yine gelecek olan 
vapur 30 nu aldı. Mütemadiyen artıyor tabiî, 
arkası geliyor. Adam kalkıp Ereğli'ye Zongul
dağ'a gidecek. İneklerini, koyunlarını, tarlasını 
hattâ evini satmış gelmiş kasabaya bir Vakfı
kebir var. Şimdi gidin Zonguldak'a, 30 bin ame
lenin on bin tanesi o havalidendir. Efendim ben 
öyle aileler bilirim ki arzettiğim gibi evini tar
lasını satmış, gelmiş vapur bekliyor. O kaçıncı 
biliyor musunuz, 91 nci. Oraya kontenjan ise 
15. Ne yapsan adamcağız kahve köşelerinde, 
aşçı dükkânlarında şurada burada parasını yedi 
bitirdi. Bu defa köye gidiyor, ne ev var, ne 
tarla! Bomboş, yağmurda, karda ıslandığı caba! 
Bu hikâye değil arkadaşlar. Allah aşkına Cemil 
Bey (genel müdür) şu kontenjanı kaldın verin. 

BAŞAKN — Sizin kontenjan da bitti. 
MUSTAFA REŞİT TARAKÇIOĞLU (De

vamla) —• Efendim, bizim kontenjan bitti ama 
bir kelime daha rica ediyorum. Gemilerde yol
culara nasıl muamele edilir, eşyasını alımında, 
veriminde nasıl itina olunur. Ta süvarisinden 
mürettebatına kadar bir kurs açmalı, bunlara. 
Öğretmelidir mürettebata yolcuya şöyle mua
mele yapılır, gemideki eşyaya şöyle bakılır, di-
yo öğretmelidir. Affedersiniz helanın kapısının 
kancası kopmuştur; gemi yalpa vurdukça ka
pı tan, tun diye kıyamet koparır. Bunun tami
ri gayet kolaydır. Vapurun marangozu vardır, 
ustası vardır. Bu yapılırsa gürültüden kurtulu-
lur. Bunu mürettebata öğretmelidir. Hoca gibi 
senin vazifen şudur, diye öğretmeli. 

BAŞKAN —• Başka söz istiyen yoktur. Söz 
Ulaştırma Bakanınındır. Sözü Ulaştırma Baka
nına vermek üzere on dakika oturuma son ve
riyorum. 

Kapanma saati : 18,30 
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BAŞKAN — Oturum açıldı. Söz Ulaştırma 
Bakanınmdır. 

ULAŞTIRMA BAKANI Dr. KEMAL SATIR 
(Seyhan) —• Muhterem arkadaşlar, sayın mil-
letvekillerimizin hassasiyetle üzerinde dur
dukları ulaştırma işleri hakkında mâruzâtta bu
lunmak üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 
Ulaştırma, hakikaten bütün vatandaşları, her 
cins, her çeşit vatandaşları yakînen ilgilendi
ren, memleketin ekonomisinde, ziraatinde, ti
caretinde. sanayiinde ve Millî savunmasında en 
büyük yeri olan bir Bakanlığmızdır. Ve haki
katen ulaştırma, dinamizm istiyen günlük te
kâmülü takip etmek zaruretinde olan bir mü
essesedir'. Teknik vasıtalarımızın kâfi derece
de olmayışı, tesislerimizin kısmen noksanlığı
na rağmen ulaştırma camiasında çalışan bütün 
arkadaşlarımın gayretiyle, feragatkâr ve feda
kâr clışmaları neticesinde darp memleketle
rindeki meslektaşlarımızdan hiç de geri bulun-
mıyan başarılarını huzurunuzda tekrar etmek, 
benim için şerefli bi r vazifedir. Ulaştırma ca
miasının teker teker umum müdürlükerini mü
talâa edecek olursak bunların hemen hepsinde 
galip olan vasıf âmme hizmetidir. Bununla bera
ber Devletin iç ve dış emniyetini sağlıyaeak 
«musiri da nefsinde toplaması bakımından 
üzerinde hakikaten ne kadar durulsa yeridir. 
Arkadaşlarımın, ikaz, irşat ve Bütçenin tatbi
katında yol gösterici mahiyetteki kıymetli di
rektiflerini huzurunuzda minnetle anarım ve 
bunların mümkün olduğu kadar ulaştırma ca
miası tarafından dikkatle nazara alınacağını, 
tatbiki mümkün olanların mümkün mertebe ek
siksiz tatbik edileceğini arzederim. Ancak, hiç, 
şüphesiz, bunlardan bir kısmının da çeşitli se
bepler dolayısiyle belki tatbiki mümkün ol-
mıyabilir. Bunları da arkadaşların sözlerine 
cevap olarak mâruzâtta bulunacağım. 

Ulaştırma idarelerinizin her sene bir evvel

kine nazaran* büyük bir inkişaf göstermektedir. 
Halkı memnun etmek için elinden gelen her 
fedakârlığı yapmaktadır. Hiç şüphesiz mütaa-
kıp seneler geçmiş senelerden daha verimli ola
cak, memleket ve vatandaş hizmetinde daha 
müsmir neticeler elde edilecektir. Dün hiçbir 
şey olan Türk Ulaştırması bugün bir varlık ola
rak, sizin bir an içîn esirgınediğiniz bir varlık 
olarak memleket bünyesinde personellerinin 
fedakârlığı ve feragati sayesinde şerefli vazife
sine devam etmektedir. 

Bu demek değildir ki, ulaştırma idarelerimiz 
Bütün vazifelerini ideal bir şekilde yapmakta
dır. Böyle bir iddiada bulunacak değilim. TTiç 
yoktan bugüne ulaştırdığımız bu camianın el
bette ki bilgisinde, tecrübesinde birtakım nok
sanlıklar mevcuttur. Her gün bu feragatli ve 
fedakâr Türk çocukları, tecrübelerine Garp ilim 
metotlarını da ekliycrek, daha mütekâmil bir 
şekilde yurt hizmetinde çalışmaktadırlar. Bun
ların hakikaten övülmeye değer tarafları var
dır. Ulaştırma camiasında çalışan bu zümre, 
Devletin diğer dairelerinde vazife gören diğer 
memurlar gibi telâkki edilmemelidir. İşlerinin 
ağırlığı, dinamik oluşu, sürekli oluşu, gecesi ve 
gündüzü olmayışı bu camiada çalışanların ne 
kadar müşkül şartlar içinde vazife gördükleri
nin bir delilidir. Yüksek Meclisiniz her vesile ve 
fırsatta vazifelerinin ağırlığını takdir buyura
rak bu zümre üzerindeki himayesini eksik et
memiş onu teşvik edici, ona yol gösterici mahi
yetteki drektiflerini bir an için olsun esirgeme
miştir. Ulaştırma islerinin gün geçtikçe mütekâ
mil bir safhaya ulaşması hususunda âzami gay
ret göstermesi ve yine tekâmülü için lâzımgelen 
ödeneğin talep edildiği zaman esirgemeyişi, bu 
memleket ulaştırmacılığının istikbalde dünya 
ulaştırmacılığı arasında en ön safta yer alaca
ğının bir delilidir. 

Arkadaşlar, ulaştırma müesseselerimizden 
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havayolları, denizyolları, demiryolları ve P. 
T. T., bugünün imkânlarına göre, güçlerinin 
yettiği kadar vazifelerini görmektedirler. Bun
lar hakkında teker teker ve fakat kısaca maru
zatta bulunmayı faydalı telâkki etmekteyim. 

Bunlardan demiryolu: 
Ne idi, ne oldu? Bugünün demiryollarının 

uzunluğu 7700 kilometredir. Bunun dört bin ki
lometresi intikalen idarenin bünyesinde toplan
mış, 3500 küsur kilometresi inşa edilerek idare
ye devredilmiştir. Cumhuriyette yoktan başlı-
yan idarenin bugün 7700 kilometreye vâsıl olan 
şebekesi muvaffakiyetle idare olunmaktadır. 
Dün dört bin küsur kilometre olan hatlarda 
biletçisi, makinisti ve memuruna kadar yaban
cılar tarafından idare edilen bu müessese, bu
gün bünyesinde, bütün işletmelerinde bir tek 
yabancıya ihtiyaç hissettirmeden kendi kuvveti, 
kendi varlığı ve Türk çocuklarının liyakatli ida
releri ile vazife görmektedir. Bu hatlarımızm 
yurdun dört tarafına dağılışında ideal bir eko
nomik çalışma bugün elde edilememektedir. 
Çünkü bu hatlarımızm yer yer, üzerinden ge
çen lokomotiflerin dingil sikletine tahammül 
kabiliyetleri birbirine uymamaktadır. Bizim ga
yemiz iyi bir ekonomik çalışma ve hatların mü
tecanis oluşuna ve ağır lokomitiflerin, bunun 
neticesi olarak çok yük taşıyacak büyük va
gonların geçmesine mütehammil hatlara ulaş
ın amızdır. 

Biz bugün yurdumuzda merhale olarak 20 
dingil sikletini ele almış bulunmaktayız. Bu sik-
lete ulaşmak için 230 küsur kilometrelik bir hat
tı takviye etmemiz 20 dingil sikletine çıkar
mamız icabetin ektedir. Bunun için her sene 200 
kilometrelik bir hattı takviye etmek üzere prog
ramlanmış bulunuyoruz. Evvelâ Amerika'dan 
temin ettiğimiz banka kredisiyle bir kısmını da 
Marshall Yardımından temin ettiğimiz yardım
larla Irmak - Kayseri arasındaki hattı takviye 
etmiş bulunacağız. Bu hattın haritadaki duru
mu göz önünde bulundurulacak olursa görür
sünüz ki, yurt iki kısma ayrılmış bulunmaktadır. 
Ortadaki zayıf hat dolayısiyle yurdun bir tara
fından öte tarafına ağır lokomotifleri kaydır
mak imkânı olmuyor. Bunun için Irmak'la Kay
seri arasındaki, hattı takviye etmiye karar ver
dik. Mubayaaya girişmiş bulunuyoruz. Bu ta
savvurumuzu kısa bir zamanda, tahakkuk etti
rebileceğimiz ümidindeyiz. Artık bu hatlardan 
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Irmak - Kayseri arasında çıkacak bir takma 
malzemeyi daha zayıf olan Garbi Anadolu böl
gesine kaydırmak suretiyle oraların da takviye
sine çalışacağız. 

Hat durumumuzu bu şekilde kısaca ifade et
tikten sonra, bu hatlardan istifade için onun 
üzerindeki muharrik ve müteharrik edevattan 
da biraz bahsetmek lâzımdır. Ancak bu suretle 
sayın arkadaşlarım ifade ettikleri sıkıntıların 
mahiyetini umumi olarak ifade etmiş olacağım. 

Keza D. D. Yolları İdaresi kurulduğu gün 
kendisnie 309 lokomotif intikal etmişti, bugün 
eskilerden birkısmı çıkarıldıktan sonra bu loko
motif sayısı 876 dır. Keza idare teessüs ettiği 
gün 574 yolcu vagonu intikal etmiş, bugün bu
nun miktarı 1024 tür. Yük vagonu 5 bin olarak 
intikal etmiş bugün bunun yekûnu 13 900 dür. 
323 furgon intikal etmiş, bugün 341 furgona 
malikiz, işin inkişaf derecesi okuduğum rakam
larla ıttılaınıza arzedilmiş bulunmaktadır. 

Şimdi rakamlar böyle olduğu halde pek es
kiye gitmeden 1939 la 1949 arasındaki bu hat
lar üzerindeki muvmanı arzedecek olursam bi
raz daha vaziyeti izah etmiş olurum. 

1939 da beş. milyon ton eşya, 1949 da 8 milyon 
400 bin 100 ton; 1939 da 23 milyon yolcu. 194 * 
da 49 600 000 yolcu; 1939 da 15 milyon tren 
kilometresi 1949 da 21 milyon tren kilometresi. 
inkişaf el ile tutulacak bir vaziyettedir. Bu in
kişafın bir kısmını da biz lâyikı veçjhile karşı
lamaktan âciz bir vaziyetteyiz. 

Bugünkü sıkıntımızın en mühimi yolcu hu-
susundadır. 1939 senesine nazaran yüzde yüz 
nispetinde bir artış kaydeden bu yolcu hare
ketlerini bugünkü malzeme ile lâyikı veçhile 
karşılamaktan uzak bulunuyoruz. 1939 dan 
sıonra dünyanın arzetmiş olduğu vaziyeti huzu
runuzda tekrar ifade edecek değilim. Hiçbir 
memlekette ne yolcu vagonu, ne yük vagonu, 
ne de bunları tahrik edecek lokomatif tedarik 
etmek mümkün değildi. Son dünya harbi biter 
bitmez Avrupa memleketlerinden ihtiyacımız 
olan bu malzemeyi tedarik etmek mümkün de
ğildi. îster istemez Amerika piyasasına gittik 
ve esasen malî takatimiz bakımından da ihtiya
cımızı karşılıyacak yolcu vagonu, yük vagonu 
ve lokomotifi almaktan da mahrumduk. Ame-
rikadan kredi bulduk ve bununla Amerikadan, 
arkadaşlarımın şikâyet ettikleri 88 lokomotif mu-
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bayaa ettik. Filvaki bu lokomotifler tanı Avrupa 
standardına göre ayarlanmış, lokomotif değildir, 
tamamen Amerikan, standardına göre de değil
dir. Amerika bize, arzu ettiğimiz lokomotifleri 
yapmak için ellerinden gelen fedakârlığı yap
mışlardır. Ondan sonra da bu lokomotiflerin 
kontratosunu imzalamış bulunuyoruz. Bunu im
zaya da mecburduk. 

Biraz evvel arzettiğiıu gibi, Avrupa, memle
ketlerinden bir tek lokomotif almak mümkün 
değildi, o tarihlerde. Birçok Avrupa memleket
leri Amerikadan lokomotiff mubayaası için hare
kete geçmiş bulunuyorlardı. Hâdiselerin ânın
dan mütalâa etmemenin, insanların ne kadar 
hataya »evkedeceğini arzettiğim misalle müm
kündür. Bu meyanda Fransa da Amerika'dan 
lokomotfi mubayaa etmiştir, tkinci Dünya Har-
bmdan sonra bu lokomotiflerden, şikâyet edil
miştir. Bizim işimize yarıyan lokomotifler mi?.. 
Yoksa bizim işimize yaramıyor da paramızı gö
türmüşüz de sakağa, mı atmışızdır. Böyle bir şey 
mevzuubahis değildir. Lokomotifler çalışmakta
dır, yurdumuza büyük hizmetler görmektedirler. 
Bu lokomotiflerin diğer Alman istandardı lo
komotiflere nazaran hususiyeti aynı zamanda 
linyit yakabilmek hususiyetini kendisinde top
lamış olmasındadır. Takatleri bunun üstündedir. 
Son zamanlarda Ekonomi.Bakanlığı memlekette 
linyit mevzuu meyanmda lokomotiflerde de lin
yit yakılmasını ileri sürmüş linyit yakmak mev
zuunu tetkik etmek üzere bir Alman mütehas
sısı davet, edilmiştir. Bu Alman, mütehassısı bir 
Alman lokomotif fabrikasının direktörüdür. 
Kendisine Amerika'dan aldığımız lokomotifler 
arasından birisi tahsis edildi ve bunun üzerin
de tecrübeler yaptırıldı. 

Bugün olduğu gibi o günlerde de bu loko
motifler ve bununla beraber ilerde temas ede
ceğim gemiler de bir dedikodu mevzuu oldu. Bir 
ilgili Bakan ve mesul bir arkadaşınız olarak bu 
iş üzerine ben de parmağımı koydum. Acaba ha
kikaten biz bunlarda aldanmış mıyız Veyahut 
bu işin içinde bizim tasavvur edemiyeceğimiz 
anormal hareketler mi vâki olmuştur? Huzuru
nuzda ifade edeyim ,bunu o zaman Demiryol
ları İdaremize de haber vermeden o zamanki 
Ekonomi ve Ticaret Bakanı olan arkadaşım 
Cemil Said Beyden rica ettim, mütahassıs gün
lerce üzerinde çalıştı. Bu lokomotif hakkında 
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bir rakip firmanın yetkili şahsiyetinden malû
mat almak istediğimi söyledim. Keza Cemil Said 
Beyden rica ettim, adamın kendisine haber verme
yin nasıl olsa linyit mevzuu için sana rapor ve
recek ve bu raporu izah etmek için yanma gele
cek o zaman bana derhal telefon et oraya ge
lirim ve kendisiyle senin odanda konuşacağım 
dedim ve hakikaten bir iki gün sonra bu Alman 
mütahassıs Cemil Said Beye izahat vermek üze
re Ekonomi ve Ticaret Bakanlığına gelmiştir. 
Arkadaşım beni davet etti, Almanca tercümanlı
ğını da bizzat Cemil Said Bey yaptı. O zamana 
kadar gerek idarenin bünyesinde, gerek idare
nin dışında bu mevzu hakkında ne kadar dedi
kodu işitmişsem bunları not etmiştim ve o ada
ma teker teker bu sualleri tevcih ettim. Ken
disinden aldığım cevaplardan, huzurunuzda 
maaliftihar arzederim, huzur duydum. Verdiği 
cevaplarda, bu lokomotiflerin Türkiye ' 
de mevcut lokomotiflerin en iyisi olduğu, 
çünkü fennin en son terakkiyatma göre yapıl
dığı, fiyatlarda bir aldanma mevcut olmadığı, 
ufak tefek arızalarının her zaman, her yerde, 
dünyanın hangi memleketinden olursa olsun her 
cins lokomotifte birtakım arızaların vukuage-
lebileceğini ifade etti. Çekme kabiliyetlerini, 
yük taşıma kudretlerini mevcut diğer lokomo
tiflerin hepsinden üstün olarak beyan etti. İfa
de edeyim ki, cidden huzur duydum. Bununla 
beraber bizim lokomotiflerimizin de arızaları 
olmadı mı? Bizim lokomotiflerimizde de arıza 
oldu. Bunun için de Amerika'daki firmaya rüeu 
etmiş bulunmaktayız. Kendisinden bu arızaların 
telâfi edilmesi için lâzım olan parayı talep et
tik. Bu arızalar, af buyurun, teknisiyen değilim 
fakat nakledeceğim, kazan cidarları arasındaki 
antrtuvaz çubuklarının kırılmasından ileri geli
yor, bandajlar laçka olmuş ve buna benzer bir-^ 
takım lâflar. Bunlar için de Amerika'daki lo
komotif fabrikasına müracaat ettik. Bunların 
memleketimizdeki tamir ve tashihleri için sar-
fedeceğimiz masrafları talep etmiş bulunmak
tayız. Yüksek Meclisinizden hiçbir devlet işi, 
hiçbir millet hizmeti saklanamıyacağma göre, 
sormadıkları halde söyliyeyim, bizim o zaman
ki telâkkimize göre bu lokomotiflerin bir kusu
ru da fazla kömür yakmaları idi. Halbuki haki
katen arkadaşımızın ifade ettiği gibi aksama
mızın neticesi olduğu sonradan tahakkuk etti. 
Bunlar, diğer lokomotiflerimizde olduğu gibi, 

— 1203 



B : 55 24.2 
kömürü ateşçi tarafından atılmaz. Otomatik 
olarak atılmaktadır. 

Nihayet bunların bir takım ayarlama sure
tiyle, geldiklerinden birkaç ay sonra, kömür 
sarfiyatları da ayarlandı. Bunlar bilhassa ağır 
eşya nakliyatında, maden ve nakliyatında fay
dalı olduğundan Zonguldak Havzasında faali
yette bulundurulmaktadır. Ve kendilerinden 
evvel alman lokomotiflerden daha verimli ol
muşlardır. Bunlar geleli seneyi tecavüz etmiş
tir. Halen 20 küsur tanesi tamirdedir. Teknik 
arkadaşlarımın bana verdikleri malûmata naza
ran 'bu çeşit forse çalışan makinelerin muayyen 
zamanlarda tamire alınmaları ve revizyona tâ
bi tutulmaları lâzım ve tabiîdir. Lokomotif 
mevzuunda arzedeceklerim aşağı yukarı 'bu ka
dardır. 

Yolcu vagonlarımıza geçiyorum. Yolcu vagon
larımızda da tablo aynıdır. 1939 da harb başlamış, 
ondan evvel alman vagonlar ise kısmen yıpranmış
tır. 1939 a nazaran 1949 da trafik bir misli artmış, 
evvelce 20 milyon yolcu taşırken bugün bu 
miktar 49 milyona çıkmıştır. Bu kadar artışa 
mukabil, o nispette vagon almak imkânına ma
lik olmamışız, harb seneleri olması dolayısiyle 
hu imkândan istemiyerek mahrum kalmışız. 
Harfo bitince Avrupa'nın hali malûm, Avrupa'
dan vagon tedarik etmek mümkün olamamış. 
Amerika'dan vagon almak hatıra gelirse de on
ların standardize vagonları bizim bünyemize uy-
mıyacağı için mechuri olarak Avrupa piyasası
nın açılması beklenmiş ve ilk defa Çekoslovak
ya'ya 50 vagon sipariş etmişiz. Bilâhara 1948 
senesi sonunda Avusturya'ya 80 vagon sipariş 
etmiş bulunuyoruz. Çekoslovakya'dan satmal-
dığımız vagonlar çok daha 'büyük ve uzun me
safe vagonları olup bunların 16 sı halen gelmiş 
'bulunuyor. Önümüzdeki senelerde taahhüt mu
cibince peyderpey gelecektir. înşaallab içinde 
bulunduğumuz senenin yaz sonuna kadar bu 
va-gonlar da gelmiş olur. Bununla da ihtiyacı
mızı karşılamak mümkün değildir. Bu sene ka
bul buyuracağınız Demiryolu Bütçesi ile yeni
den kırk yolcu vagonu sipariş etmiş bulunaca
ğız. Bunlar da büyük vagonlar olacaktır. Bu
nun yanında bugün muvaffakiyetle işlemekte 
olan motorlu tren mevzuunu ele almış bulunu
yoruz. Bunlardan 14 - 16 tanesini yakında ta
ahhüde 'bağlamış olacağız. Ve bunun çalışacağı 
mmtakalardan 'bir kısım vagonları sıkışık du-
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rumda olan bölgelere kaydırmak suretiyle mem
leket dahilindeki, umumi izdihamı her yerde ön
lemeye çalışacağız. 

Bunlar harb yıllarında Cumhuriyet hükü
metleri tarafından 'başarılmış hareketlerdir. 
Yalnız vagon izdihamı vardır, biz hiçbir zaman, 
tasavvur eder misiniz ki, yolculara ancak yeri
niz nispetinde bilet verin, ve nispeten bu izdi
ham önlenir ve ondan sonra da bilet satmayın, 

Bu mümkün mü efendim? Penceresinden gi
rer, kapısından girer, yolcu geçireceğim der ve 
yer işgal eder. Bunun başka türlü ifadesi müm
kün değildir; mutlaka binecektir ve arzu etti
ği yere gidecektir. Biz bu hususta elimizden ge
len gayreti sarfediyoruz, bütün varlığımızı, bü
tün bilgimizi bu istikamete sarfederek, bu hu
susta teknisiyen arkadaşlarımızın her çeşit fa
aliyetlerinden istifade ederek çalışıyoruz. Bu 
nıeyanda yük vagonlarımız bahis mevzuu oldu. 
Bugün yük vagonunun miktarı memleket ihti
yacına kâfi gelmektedir; 14900 yük vagonu
muz vardır. Senenin iki ayında sıkıntı çekmek
teyiz. Bu iki aylık sıkıntıyı yenmek için 60 - 70 
milyon liralık vagon mubayaa etmek lâzımdır. 
Elimizdeki mevcut vagonlar senenin diğer ay
larındaki ihtiyaçlarımızı karşıladıktan başka 
Ibir kısım aylarda da muattal durmaktadır. Bir 
iktisadi işletme olsun, rantabl çalışsın derken 
fortrafikteki sıkıntıyı gidermek için bu mües
sesenin bu kadar parasını vagona yatırmak 
zannederim ki, hiçbir arkadaşın arzu etmiyece-
ği bir şeydir. Bu işletme her yerde (böyle bir, 
Dünyanın her tarafında sıkışık mevsimleri var
dır. Bütün arkadaşlarımız hu sıkışık zamanla
rımızda hir ferahlık yaratmak için çalışmakta
dırlar. 

Vagon mevzuu işinde arkadaşlarımız mu
in arese ve bilgi edinmiş arkadaşlardır. Ama de
miyorum ki, tam ihtiyacımıza cevap verecek, 
inkişaf ettirecek vaziyettedir, fakat kendileri 
bu bilgilerini idareye intikal ettirmek suretiy
le memleket hizmetlerini ifa etmektedirler, es
kiden bir yük vagonu yedi günde dönüyordu, 
'bugün bu miktar beş güne inmiş bulunuyor. 
vasati olarak. Bir iktisadi işletmedeki büyük 
merhale atlıdığı bu müesseseler ve bu mevkide 
çalışan arkadaşların gayretiyle her günkü tec
rübelerini ihmal etmeyip, israf etmeyip müesse
senin ve milletin hizmetine hasrettiklerinin bir 
delili olarak ifade edilebilir. Keza arkadaşlarım, 
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işl^tmennPSfrırumunu bu şekilde çerçeveledikten 
sonra, arkadalşarımm tarifeleı mevzuunda ha
yat pahalılığındaki temaslarına intikal edeceğim. 
Ve bilhassa işi tetkik etmeden iktidaı partisini 
tenkid etmek vesile ve bahanesi sayın muhalif 
arkadaşlardan gelmetkedir. Ama tenkidin ehem
miyetini inkâr edecek değilim. Ben tenkidden, 
muhalefetin tenkidinden iktidarın da o nispette 
ders alacağı kanaatindeyim. Bu hiç şüphe yok 
ki dünyanın her tarafında böyledir. Bu işin biz 
de de müsmir olması şayanı temennidir. Bu gün
kü tenkidlerde böyle bir durum yoktur. 

Bendeniz arkadaşlarım gibi ezberden konuş-
mıyacağım, huzurunuzda rakamlara müsteniden 
konuşacağım, 

KEMAL ZEYTÎNOĞLTJ (Eskişehir) Konu
ları kimi 

ULAŞTIRMA BAKANİ KEMAL SATIR 
(Devamla) — Potuoğln arkadaşım da, Millet 
Partisinden arakdaşlarım da konuştular. 

ŞAHÎN LÂÇÎN (Afyon Karahisar) Tari
fenin yeniden yapılmasını söyledik. Yoksa ha
yat pahalılığına inikasından bahsetmedik. 

ULAŞTIRMA BAKANİ KEMAL SATIR 
(Devamla) — Potuoğlu arkadaşım ifadede bulu
nurlarken, son zamanlarda yapılan tarife zam
ları münasebetiyle hayat pahalılığından bahset
tiler. Burada konuşuldu filân zabta geçmiş bu
lundu. Bir tenkid sonradan inkâr edilecekse hiç 
söylenmesin daha iyi. tşte işletme maliyeti: Bir 
genel giderlere göre; bir de işletme giderlerine 
göre hesap edilmiştir. 

1939 senesinde bir yolcu - kilometrenin ma
liyeti 1,03 idi, 1949 da bir yolcu - kilometrenin 
maliyeti 1,68 dir. Bir safi - ton kilometrenin 
maliyeti 1,5 idi, 1949 da 3,69 dur. Bir ham ton 
- kilometrenin maliyeti 0,53 idi, bugün 1,47 dir. 
Bu, işletme giderlerine göre yapılan bir hesap
tır. Genel giderlere göre bu şu şekilde izah edi
lebilir. 

idarenin umumi masrafları da bu hesabın 
içine girdikten sonra bir yolcu kilometrenin ma
liyeti 1,30 dur. 1939 da. 1949 da 2,06 dır. Bir 
safi ton kilometrenin maliyeti 1939 da 1,93, 1949 
da ise 4,53 tür. Ham ton kilometrenin 1939 da 
0,67 1949 da 1,81 dir. 

Elemeği ve malzemenin, ücretlerin artışını 
bugün vasati olarak yüzde 300 ilâ 400 kabul 
ederseniz buna mukabil işletmede bu yüzde 
200 - 220 artmıştı. 
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Tarifelere zam da alelûmum yolcuda v« yükte 
yüzd€ 8? dir. 

Bu kadar âmme lehine, memlekette her han
gi bir fiyat kamçılamasını tahrik etmemek için 
büyük fedakârlıklar gösteren bir müessesenin 
gayet cüz'i olarak yaptığı zammı memlekette 
sanki bir hayat pahalılığı yaratıyormuş gibi 
buradan ifade etmek ve bunu memlekete du
yurmanın ne kadar hakikata uygun olmadığını 
elimdeki bariz rakamlar ifade ediyor. 

işletmenizin hergün biray, daha iyiye doğru 
gittiğini, her sene bir evvelki seneden daha iyi 
olduğunu ifade etmiştim. 

Ütilizasyon da, 1939 da % 33 idi, 1949 d i 
İm miktar % 64 e çıkmıştır. Hiç şüphe yok ki, 
bu % 64 ün büyük bir kısmını yolcu teşkil et
mektedir. Yolcu ütülizasyonu fazladır. Arka
daşlarımın ifade ettiği gibi bâzı yerlerde vagon
lar boşmuş, bâzı yerlerde dolu imiş böyle bir-
şey yoktur. 

ŞAHÎN LÂÇlN (Afyon Karahisar) — Ban
liyö diye tasrih ettim. 

ULAŞTIRMA BAKANI KEMAL SATİR 
(Devamla) — Banliyö hatlarında bâzı sefer sa
atlerimiz müstesna diğer saatler banliyönün 
boş olmadığını bütün arkadaşlarım bilirler. Bu 
ütilizasyonun yüzde 47 si yük nakliyatına ait
tir. 

Arkadaşlar, varidat bakımından Devlet De
miryolları bir evvelki seneye nazaran geri de
ğildir, çok ileri durumdadır. Yolcu nakliyatın m 
her sene biraz daha artmıştır. Bu sene de daha 
iyi olacağını tahmin etmek mümkündür. 

Yol bakımımız ihmal edilmiş değildir. Yol
larımıza muntazaman bakmaktayız. Hatlarımı-
zm değişmesi mevzuuna bir nebze tems etmiştim. 
Bunlardan her sene 200 kilometresini değiştire
ceğiz. Aynı zamanda bu hatların alt kısmı da 
her sene elden geçmektedir. Fennin ve ilmin, 
tecrübenin son aldığı şekillere göre en son sis
temlere göre bunların tamirine, onarılmasın.* 
dikkat edilmektedir. Bundan 7 - 8 ay evvel bil
fiil yolda çalışan liyakatli 3 yol çavuşumuzu 
Fransa'da tatbik edilen en son yol tamir siste
mini öğrenmeleri için gönderdik. Bu arkadaşlar 
orada iktisap ettikleri tecrübelerine yeni bilgi
let' de katarak memleketimize döndüler. Ve on
ların''bu bilgilerinden diğer personelimizi de is
tifade ettirmek suretiyle bu yol bakımında da-
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ha modern ve yeni makineler de sipariş etmiş 
olduğumuzdan yarın yol bakımımız bugünkün
den daha mükemmel olacaktır. 

Arkadaşlarım af buyursunlar, birçok arka
daşlarım sualler sordular bendeniz bunları içe
ride okudum, umumi olarak cevap veriyorum, 
arkadaşların isimlerini zikretmiyorum. Çünkü 
maksat bizi irşat, ikaz, yol gösterme olduğuna 
göre dâvaya bu yönden ele aldım ve bundan do
layı hangi arkadaşlarımın ne sorduklarını te
barüz ettirmedim. Onun için aflarını rica ede
rim. Arzu buyururlarsa, burada notlarım var 
arkadaşların hepsinin isimlerini kaydettim kim
lerin söz aldıklarını ve ne söylediklerini teker 
teker arzedebilirim. (Lüzum yok sesleri). 

Şimdi arkadaşlar; söz alan sayın arkadaşlar
dan bir kısmı da kazalardan, heyelanlardan ba
his buyurdular. Bu mey anda Denizyollarını izm 
da mâruz kaldığı felâketten de bahseden arka
daşlarım oldu. İliç şüphesizdir ki, her kaza, bil
fiil içinde bulunan bir arkadaşınız sıfatiyle en 
az sizler kadar beni de müteessir etmektedir ve 
uykumu uyutmaz bir hale gelmektedir. Bir Türk 
çocuğu olarak memleket içinde normal bir sefe
rin, muvakkat bir zamana inhisar etse dahi in-
kitaa uğramasından müteessir olmıyacak hiçbir 
vatandaş tasavvur edilemez. Ama bunun yanın
da şunu da kabul etmek lâzımdır ki, biz, Devlet 
elinde olsun, vatandaş elinde olsun, ulaştırma
cılık yapacaksak kaza olacaktır. 

Tren tahrik edersiniz kaza olur, tayyare uçu
rursunuz kaza olur. gemi yürütürsünüz kaza 
olur. Bizde olduğu kadar dünyanın hiçbir tara
fında az kaza olmamıştır. Hattâ getirttiğimiz 
bu Amerika'lı mütahassıs bu az kaza karşısın
da, kabiliyetimizin azlığını görmüş deıuiştirki 
daha kabiliyetinizi artırınız, zarar yok bir ?ız 
daha fazla kaza yapıtı demiştir. (Sağdan Ame
rikan kafası sesleri) Tabiî deve katarı gibi tren 
yürüttüğünüz zaman kaza olmaz. Ama biz vası
talarımızı mümkün olduğu kadar kazasız fakat 
süratli yürütmeye ç.al.şıyo uz. Amerikan kafası, 
Türk kafası, bugün sürat devrindeyiz, geri ka
lamayız doğrusu budur. Bugün sürat asrındayız, 
atom devrindeyiz. Bunu böyle telâkki etmek 
lâzımdır. Bunun aksi mütalâa ve münakaşa edi
lemez. 

KEMAL ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Sa
yın Bakan mevzuu kavramamışsınız6' 

ULAŞTIRMA BAKANI Dr. KEMJffj SATİR 
(Devamla) -— Mütahassıs değilim. 

KEMAL ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) Sa
yın Bakan, mevzuu kavrayamamışsın. 

ULAŞTIRMA BAKAN! Dr. KUM AL SATIR 
(Devamla) — Mühendis değilim. 

KEMAL ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) — Bu 
akılla gidersen asıl bundan sonra kaza olur. 

ULAŞTIRMA BAKANI Dr. KEMAL SATIR 
(Devamla) — Arkadaşlarını, dünya kaza duru
mu şudur - af buyurun vaktinizi alacağım, fa
kat bunlar söylendi, verilmesi lâzımgelen ceva
bın da Yüksek Meclis kürsüsünden verilmesi lâ
zımdır. Milletin ulaştırma camiasına sempatisi 
ancak bu suretle olur ve ancak bu ınüessseeler 
bu şekilde yükselir, ilerler. Ve memlekete fay
dalı olur. 

Kazalara gelince: Dingil kilometreye düşen 
miktar İtalya'da 0.04. Romanya,'da 0,04, Türki
ye'de 0,08, Fransa'da 0,09, Belçika'da 0,11, Al
manya'da 0,12, Çekoslovakya'da 0,12, Bulgaris
tan'da 0,12, Macaristan'da 0,28, Yunanistan'da 
0,29, Suriye'de 0,48 dir. 

Görülüyor ki Türkiye'deki kaza miktarı, 
beynelmilel mecmualardan çıkarıldığı üzere, 
dünyanın en büyük kaza yapan memleketlerin
den değil, buna mukabil en az kaza yapan ıııem-
1 eketlerinden birisidir. 

Arkadaşlarını, demiryolu mevzuuna son ver
meden evvel, takaddümen bahsettiğim gibi, bu 
personel hakikaten elinde ve kendilerine ema
net edilen bilcümle demiryolu vasıta ve malze
mesini hüsnü suretle kullanmak ve memlekete 
o nispette nafi olmaktadır. Gecesi olınıyan, gün
düzü. olmıyan, mesai saati diye hiçbir şeyi olını
yan ve buna. mukabil büyük, mesuliyet taşıyan 
vicdani, mesuliyeti, maddi mesuliyetinin üstün
de olan bu camianın yurda olan hizmetini, va-
tanperverane çalışmasını şükranla kaydetmek 
benim için bir vazifedir. Ve bu arkadaşlarla be
raber çalışmanın bahtiyarlığı beni ömrümün so
nuna kadar mesut edecek bir keyfiyettir. Biz. 
bunların bu. feragatle, fedakârlıkla çalışmaları
na karşılık olacak derecede olmasa da kısmen 
olsun, terfih etmeyi düşünüyoruz. Biz demiryolu 
mevzuunda yapmak istediğimiz zammı şu ve bu 
gaye için, parti propagandası yapmak için yap
mıyoruz. Biz bu adamların hakkını vermek için 
yapıyoruz. Biz barem mevzuunu huzurunuza ge-
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tirdiğimiz zaman Yüksek Meclisinizin atıfetine, 
merhametine değil takdirine arzediyorıız, tak
dir edeceğinizi umuyoruz. 

ŞAHİN LÂÇÎN (Afyon) — Dört senedir söy
lersiniz, ancak bugün getiriyorsunuz. 

KEMAL ZEYTÎNOĞLU (Eskişehir) — Biz
de. takdir ediyoruz. 

ULAŞTIRMA BAKANİ Dr. KEMAL SATIR 
(Devamla) — Bu vatansever arkadaşlarımızın 
sıkışık durumlarını, maddi sıkıntılarını berta
raf edebilmek için Yüksek Meclis komisyonla
rında barem kanunları vardır, müzakere edil
mektedir, iltifatınıza mazhar olacağını kuvvet
le umuyorum, Meclisin bu devresinde çıkacağın
da hiç şüphem yoktur. Bu mevzudaki mâruzâtı
mı Barem Kanunu çerçevesi dâhilinde, bu ka
nun görüşülürken arzedeceğim. Şimdi fazla vak
tinizi almamak için kışın şiddetli ve hararet 
derecesinin sıfırın altında 40 olduğu zamanlar
da, bâzı yolları karların kapattığı kış ayların
da kısmen seferlerimiz inkitaa uğramış; bu me-
yanda bilhassa Doğu mmtakasında, Şark bölge
mizde hayvan nakliyatı biraz gecikmiştir. Uzun 
süren kışın inzimamı, sayın. Zihni Orhon arka
daşımızın da ifade buyurduğu gibi, dar hatta
ki son zamanlarda, vukubulan fazla nakliyat da 
buna eklenecek olursa, hayvan nakliyatında bi
raz rötarı mucip hareketlerimiz olmuştur. Bu 
hususta bugün ferahlamış durumdayız. Serbest 
muntazam ve süratli bir şekilde nakliyat yap
maktayız, bunun için de elimizd*en gelen gayreti 
sarf etmekteyiz. 

Arkadaşlar; sayın arkadaşlarımın vâki ten-
kidlerine bu şekilde umumi olarak cevap ver
dikten sonra, camianın ikinci bir umum müdür
lüğü olan Devlet Havayollarına geçiyorum : 

Türk Havayolları 1933 senesinde 2 uçakla 
tecrübeye başlamıştır. 1939 senesinde bu uçak 
miktarı tezyit edilmiş 7-8 e çıkarılmış1 ve mem
leketimizde tecrübelerin müspet netice \ ermesi 
dolayısiyle muntazam hava seferleriyle Devlet 
Havayolları arzı hizmet etmiştir. 

1938 senesinde 8 uçak'a 128 bin kilometre
lik bir hizmet yapmıştır ve 300 küsur kişi taşı
mıştır. 

Buna bukabil 1949 senesinde iki milyon ye
di yüz küsur bin kilometre yapmış, 80 000 ni 
mütecaviz yolcu nakliyatı yapmışızdır. Havayol
larının bu 11 senelik gelişmesi 2 000 küsurdur. 
Bu gelişmenin belli ba.şlı fakktörünü bu mües-
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ses-enin hizmetinde çalışan personelin liyaka
tinde aramak lâzımdır. Bir taraftan yer hiz
metlerini gören arkadaşlarımız, diğer taraf
tan hakikaten dünyada emsallerine az tesadüf 
•edilecek kadar cesaret, bilgi ve kahamanlık 
numunesi olan Türk pilotları vatandaşın hava 
ulaştırmasına olan emniyet ve itimadının art
mış ve bu müessese 10 - 11 nene gibi kısa bir 
müddet zarfında artış nispeti olarak % 2123 
bir artış göstermiştir. Bu övünülecek bir şey
dir. Bu rakam dünya ölçüsünde bir rekor diye 
telâkki edilebilir. Yurdun muhtelif yerlrine 
Yaz ve Kış uçuşları yapmaktayız. Kastımız yur
dumuzu Şark'tan Garb'e, Şimal'den Cenub'a 
en kısa bir müddet zarfında bağlamak ve bu 
mmtakalardaki vataııdaşarımızı arzu ettikleri 
mukabil taraflara, fennin bu son icadından 
istifade ettirmek emelidir. 

Takdir buyurursunuz ki, hayvancılık her şey
den evvel zenginlik işidir, bol malzme işidir. 
Biz böjie bir zenginliğe kavuşmadan dahi, ar-
zettiğim gibi, arkadaşlarımın iyi çalışması neti
cesi olarak havacılığımızı bugün odukça ileret-
miş bulunuyoruz. Arzumuz, geyemiz, idealimiz, 
bugün yabancı milletlerin elinde bulunan ve bi
zi imrendiren büyük, konforlu, emniyetli tay
yarelere sahip olmaktır. Günün birinde bu uçak
lara sahip olduğumuz zaman, şunu huzurunuzda 
ifade etmekten ze4k duya im ki, hiçbir yabancı 
şirkete bütün Şark Bölgesi bize gösterdiği iti
barı gösterin iyecektir. Türk bayrğına, Türk 
Milletine olan hayranlık Şark'taki geniş mil
letlerin bizim vasıtalarımıza hevesini ve teha
cümünü artıracaktır. Daha şimdiden başkaları
nın vasıtası olduğu halde bizim bayrağımızı 
kendi vasıtalarına koymak suretiyle bizimle 
şimdiden iş birliği talep eden memleketler var
dır. Yabancı sefere çıkardığımız, yabancı sefer 
olarak yaptığımız Ankara - İstanbul - Kıbrıs -
Beyrut hattında uçaklarımız o hatta çalışan 
diğer uçaklardan daha çok rağbet görmektedir
ler. Eğer aşağı yukarı, bu seferlerde o hatlarda 
çalışanlarla müsavi vanıfta uçak koyacak olur
sak bu Şark milletlerinin memleketimize karşı 
olan hayranlığını, kendi vasıtalarımızma olan 
rağbetleriyle fiilen gömüş olacağız. 

Garp memleketlerine elimizde mevcut uçak
larla sefer açmak ve o hatlarda çalışan sür
atli büyük uçklaria rekabet etmek mümkün de
ğildir. Ve bundan dolayıdır ki, istanbul - Atina 
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hava seferini bir müddet evvel kapmak zorun- I 
da kaldık. Çünkü, o hatta çalışan uçaklar bizim i 
200 küsur kilometrelik süratimize mukabil 400 
kilometre yapıyorlar ve aynı zamanda bizim
kilerden daha büyük ve daha konforlüdürler. 
Bu yüzden bu hatta tutunmak mümkün olmadı. 
Eğer elimizde onların kullandığı uçaklardan I 
olsa, ar/yettiğim, bizim pilotların elinde Garp 
memleketlerine de açacağımız uçak seferleri bü
yük rağbet görecek ve memleketimizi, şanlı bay
rağımızı dünyanın dört tarafında göstermek 
ve ona karşı olan hayranlığı artırmak imkânına 
sahi]) olacağız. 

idealimiz, inşaallah tahakkuk ederse, günün 
birinde lxiyle büyük uçaklara sahip olmak şere
fine nail oluruz. ,ı 

Arkadaşlar; biz beynelmilel havacılık anlaş- I 
masına dâhil bir milletiz. Eğer tasvip buyura
cak olursanız, bu bütçede bir münakale yapmak 
suretiyle önümüzdeki aylarda, îeao toplantısını I 
Türkiye'de yapmayı düşünüyoruz. Bu münaka
leyi bunun için rica ediyorum. Bu toplantı ya
bancı mümessiller ve şirketler tarafından bize 
telkin edilmişti. Memleketimizde beynelmilel bir 
toylantmm ehemmiyetini elbette takdir buyu
rursunuz. Birçok milletlere mensup 100 yabancı 
mütehassıs içerisinde çeşitli bilgiye sahi}) uz
manlardan ve fikir adamlarından biz de bu sa
hadaki eksiklerimizi öğrenmek fırsatına nail 
olacağız. Bunların yurdumuza gelmeleri son 
zamanlardaki yabancı şirketlerin memleketimiz
den ayrılma temayülü gösterdikleri şeklindeki 
rivayetlerin bu çeşit talepler dolay isiyle fiilen 
tekzip edilmiş olacaktır. 

Biz, birçok yabancı memleketlerle karşılıklı 
hava anlaşmalarına sahibiz. Fakat bu demek 
değildir ki, biz, her anlaşma yaptığımız memle- j 
kete uçak seferi yapacağız. Yapmak hakkına 
malikiz fakat elimizdeki vasıtanın kifayetsizliği | 
dolayısiyle yapma iktidarına malik değiliz. Yal- I 
nız, buyurdukları gibi Mısır, Suriye, önümüzdeki 
sene Beyrut, Şam olarak ifade edilmesi lâzım 
değil. Biz, Garp memleketleriyle de hava anlaş
malarına malikiz. Fakat, arzettiğim gibi, ora
lara sefer yapacak vasıfta uçağa sahi}) olmadığı
mız dolayısiyle harekete geçmiş değiliz. Yoksa 
fiilen, geçen sene de ifade ettiğim gibi, başka 
memleketlerle de hava anlaşmasına fiilen ma
likiz. Bir kısmı da Yüksek Meclisinizden geçmek 
üzere Dışişleri Bakanlığımızca tedvir edilmekte | 
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ve kanuniyet kesbetmesi için huzurunuza şevke-
dilmeye çalışılmaktadır. 

Meydanlarımızdan üçünü beynelmilel vasıfta 
ve Şikago Havacılık Konferansı Anlaşması 
esasları dâhilinde yapmakta olduğumuzu da bü
tün dünyaya ilân etmiş bulunuyoruz. Bunlardan 
birisi İstanbul'da, ikincisi Ankara'da Esenboğa'-
da, üçüncüsü ise Adana'da yapılacaktır. 

Bunlardan İstanbul'dakinin inşasına başla
nılmıştır. Ve hergün geceli gündüzlü hümmali 
bir faaliyetle çalışılmaktadır. Bu meydan ikmal 
edildiği takdirde dünyanın en büyük uçakları 
dahi bizim bu meydanımıza inecek ve uçacaktır. 
Bugün fiilen muhafaza etmekte olduğu Şarkın 
muvasala merkezi olmak vasfını daha da geliş
tirecek ve önümüzdeki günlerde daha birçok 
memleketlerin uçakları bizim meydanlarımız
dan istifade etmek suretiyle yine gidecekleri he
defe doğru bizden hareket edip yollarına devam 
edeceklerdir. 

Havayollarıınız hakkındaki maruzatını aşağı 
yukarı budur. Bir arkadaşım, Devlet Havayol
larında yaş haddine dâhil memurlar var mı di
ye sormuş. Bugün Devlet Havayollarında hiçbir 
maaşlı memur yoktur. 

ŞAHİN LÂÇİN (Afyon Karahisar) — Altı 
tane var diye raporda yazılı.. 

ULAŞTIRMA BAKANI Dr. KEMAL SATIR 
(Devamla) — Yalnız müteferrik hizmetler me-
yanında emekli birkaç telsiz memuru varsa da 
bunlar mütehassıslardır. Uzun seneler meslekte 
edindikleri bilgi ve tecrübeyi Havayollarına ver
mektedirler. Tlavıyollarmm bu mütehassıslara 
ihtiyacı vardır. Bunları yaş haddini doldurduk
ları halde müstahdemler neyanmda kanunun 
çerçevesi dâhilinde, istihdam etmekteyiz. 

ŞAHİN LÂÇİN (Afyon Karahisar) — Bâzı 
hangar]ardan bahsetmiştim. 

ULAŞTİRMA BAKANI Dr. KEMAL SATIR 
(Devamla) — Arkadaşımın bir suali oldu. Fa
kat ben buna o dakikaya kadar muttali değil
dim. İlgililer tarafından verilen cevabı da oku-
mıyacağını çünkü bilfiil bu işle meşgul olup ona 
göre kesin olarak kendisine ve matbuata cevap 
vereceğim için huzurunuzu işgal etmek istemem. 

Birtakım arkadaşların temenniye müstenit 
suallerini bir rehber, bir ışık olarak telâkki 
edip, önümüzdeki çalışmalarımızda nazara ala
cağımızı arzederek ,onların cevaplarından beni 
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affetmelerini rica ediyorum. Zaten bunların te
menni mahiyetinde olduğunu ifade buyurmuş
lardı. 

Arkadaşlarım; Denizyolları Bütçemizin iza
hına girmeden evvel arkadaşlarımın temas et
tikleri armatörlerden bahsedeceğim. 

Armatörlerimiz, Devlet elindeki deniz tica
ret filomuzda da olduğu gibi, Cumhuriyet dev
rinde taazzuva başlamışlar ve inkişaflarını bil
hassa son senelerde göstermişlerdir. Bunların 
son senelere kadar ellerinde mevcut filolar eski 
ve yıpranmış bir vaziyette idi. Bir zamanlar ge
mi tedariki hakkında birtakım kayıtlar kon
muş, bilhassa yaş bakımından tahdit edilmişti. 
Bu sebeple armatör filomuzun inkişafı biraz ba
ti olmuştur. Son zamanlarda bu yaş haddi kal
dırıldı, onan yerine muayyen bir tonaj kondu 
ve dendi ki, 1500 yük tonundan aşağı gemi sa
tın alnım-iz. Bundaki gaye yurt içinde küçük 
gemi inşaatını himaye etmektir. 1500 tondan 
aşağı gemi alınmaz dendikten sonra mubayaa 
edilecek geminin beynelmilel bir tasnif mües-
sesesince klâslandırılmış olmasını şart koştuk. 
Hükümetiniz büyük bir anlayışla ve döviz sı
kıntısına rağmen son iki sene içinde 4,5 - 5 mil
yon dolara yakın bir dövizi armatörlerin emri
ne tahsis etti ve bugün armatörlerin elinde bu
lunan filo 361 bin grostonu bulmuştur. Arma
törlerin elindeki ticaret filomuzun biraz daha 
inkişafı yurda hizmetleri ve kıymetli döviz te
min etmelerini sağlamak için Kurultayımızın 
bize gösterdiği ışık dâhilinde armatörlere ko
nulmuş olan eşya nakli tahdidatının kanunla 
kaldırılması için huzurunuza bir kanun tasarısı 
gelmiştir ,encümenlerde görüşülmektedir, bu 
devre içinde, kanuniyet iktisap edeceğini ve bu 
suretle armatörlerimize daha faydalı hizmetler 
görmesi imkânının verileceğini ummaktayım. 

Arkadaşlarım; artık temcit pilâvı gibi tek
rarlanan bir mevzu da; Denizyollarının Ameri
ka 'dan aldığı gemiler meselesidir. Bu, birçok ke
reler tekrar edilmiştir, sözlü soru mevzuu olmuş
tur, uzun boylu konuşulmuştur. Bunun mütema
diyen konuşulmasmdaki faidei ameliyeyi ben 
anlıyamıyorum. 

ŞAHÎN LÂÇÎN (Afyon Karahisar) — Ne
tice?. 

ULAŞTIRMA BAKANI Dr. KEMAL SATIR 
(Devamla) — Bunun neticesi Adalet tarafından 
ilân edilecektir. Mesele adalete intikal etmiştir. 
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Bir seneden beri adalete tevdi edilmiş bulun
maktadır. 

Biz Adalet mekanizmasına hükmetmeyi d e 
ğil aklımızdan geçirmeyi tahayyül dahi etme
yiz. Türk Adliyesinin istiklâline saygı göster
mek O. H. P. si hükümetlerinin başlıca vasfıdır. 

Onun için işde bir suiistimal olup olmadığı
nı menfi veya müspet cevabını ancak adalet me
kanizması verecektir. 

Netice olarak bu alman gemilerden Denizyol
ları bugün fiilen istifade etmekte ve memleke
ti de istifade ettirmektedir. 

Bugün Amerika'dan alınanlar sayesinde Türk 
gemileri Akclenizin her tarafından hasretle anı
lan, itibar gören, iyi işleten kaptan ve persone
lin elinde bihakkın Türk Milletini temsil etmek 
vasıf ve liyakatini gösteren gemilerle Şanlı 
Bayrağımızı yabancı sularda dolaştırmaktadır. 
Bayrağın gittiği yere ticaretimiz de gidecektir. 
Memleketimizi şerefle tanıtan Türk kaptanlarını 
ela diğer emsali personeller gibi yâdetmeyi, Türk 
denizcilerinin ahfadı olan bu bilgili çocukları 
yâdetmeyi ayrıca vazife bilirim, (iştirak ederiz 
sesleri). 

Arkadaşlarım, bizim Denizyolları bir taraf
tan kendi bünyesine ait sosyal problemleri çöz
meye çalışırken diğer taraftan yurt ve vatandaş ih
tiyacını en iyi bir şekilde karşılamanın maddi 
şart ve imkânlarını elde etmeye ve elde olan 
lüzumu en iyi şekilde kullanmaya uğraşmaktadır. 
Bu vadide yalnız kendi bilgi ve tecrübelerimize 
güvenmeyip tecrübe ve ihtisas sahibi arkadaşla
rımızın da yardımına baş vurmaktayız. 

Hatırlıyacağınız veçhile Lozan Muahedesi 
mucifoince kıyılarımızda kabotaj hakkına sa-
nip olduk. Fakat elimizde gemi olmadığı için 
Ibu hakkımızı ancak üç sene sonra kullanmaya 
'başladık. Üç sene sonra bir Temmuzda Denizci
ler Bayramı yaptık, Lozan'da kazandığımız hak
kımızdan üç sene sonra kavuştuğumuz bu maz
hariyeti yâdetmekte ve onu lâzımgeMiği şekil
de kutlamaktayız. O gün hiç olan denizyolları 
filomuz "bugün elle tutulur bir varlıktır. 1949 
yılında yaptığımız 1 Temmuz Bayramı kutla
ma masraflarını, bütçemizin 6 ncı faslının 5 nci 
maddesindeki 48 000 liralık tahsisattan bütçe 
formülünün sarahati dairesinde yapmış bulunu
yoruz. Bir kısım hatlarımızda sıkıntı vardır. 
Bugün bu sıkıntıyı ezcümle Karadenizde fiilen 
karşılıyacak durumda değiliz. 
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Bir kısım arkadaşlarımız kontenjanın kaldı

rılmasından bahsettiler. Buna mukabil her gün, 
'her vesile ile, gerek bizim parti teşkilâtımızdan, 
gerek vatandaşlardan, gerekse sair teşekküller
den ve nihayet milletin mümessili olarak Kara
deniz Milletvekili arkadaşlarımdan kendi iske
lelerine de vapur uğratılması için temenniler ve 
isteklerde bulunmaktadırlar. Biz her gün 'bun
larla karşı karşıyayız. Sahillerde büyük, küçük 
'bütün meskûn yerlere hem vapur uğratacağız, 
hem de kontenjan tatbik etmiyeceğiz; bu ikisi 
nasıl telif edile'bilir? 

Can emniyeti hakımın'dan gemilere muayyen 
hadden fazla yolcu almamak vaziyetini de 'bu
na eklerseniz. Vaziyetin jbir kararla halledile
cek kadar basit olmadığı anlaşılır. 

Bununla beraber üzerinde durup bu mevzuu 
'biraz dana bilgilerine itimat ettiğim arkadaşlar
la istişare etmek ve fiilen o bölgeyi temsil eden 
arkadaşlarımın da fikirlerini alarak müspet ve 
faydalı bir neticeye varmaya çalışacağımı hu
zurunuzda ifade etmek isterim. 

Arkadaşlarım günün aktüel bir mevzuu ol
duğu için müsaadenizle biraz da Edirne Şilebin
den 'bahsedeyim : 

Şilebi kaybedişimiz içimizin en büyü'k sızı
şıdır. Biz 1923 te gemiye sahip değildik. Bugün 
hatırı sayılır bir filoya sahihiz. Biz evvelce ge
miye sahip olmadığımız gibi pek yakın zaman
lara kadar kendi denizlerimizden dışarı da çık
mış değiliz. Eğer biz denizcilikte çalışacak ve 
lbugün yaptığımız gibi şanlı bayrağımızı Dünya
nın dört bucağındaki limanlarda ve denizlerde 
dalgalandıracaksak, tehlikeleri de göze alaca
ğız ve denizciliği ancak o zaman yapmış olaca
ğız. Marmara Denizinde ve diğer iç sulardaki 
denizcilik, denizcilik olmaz. Kaldı ki; Marmara 
Denizinde de kaza olur. Dünyanın her tarafın
da kazalar ya dikkatsizlikten, ya bilgisizlikten, 
yahut da büyük şanssızlıklardan olur. Kaza 
olacaktır arkadaşlar. înşaallah bundan sonra 
olmaz. Fakat, kaza olur ve nitekim olmuştur da. 
işin şayanı şükran tarafı hiçbir denizcimizin 
kaybedilmemiş olmasıdır. Başka memleketlerde. 
arkadaşlarımın bana ifade ettiği gibi bir gemi 
kaybettik, fakat bir kaptan kazandık derlermiş. 
Biz de gemiyi kaybetmiyelim ve fakat kaptan 
kazanmaya elimizden geldiği kadaı gayret ede
lim. Arzusunda olmakla beraber olan-kazalar] da 
serin kanlılıkla ve ibret göziyle karşılamak du-
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rumunda olacağız, Bu gemimiz, bildiğiniz gibi 
Manş Denizinden, Şimal Denizine gitmekte iken 
ve almış olduğu yükü boşalttıktan sonra, dönüş 
için idareye yapılan muhtelif tekliflerden, en 
uygun hangisi ise, o tarihe kadar idareye 9 - 10 
teklif yapılmıştı. Onu alıp dönecekti, Bâzı arka
daşlarım bir takım mülâhaza ileri sürüyor. Ge
mi giderken bir de karşılığını bilmeden gider mi? 
diyorlar. Tesadüf şilepçilikte gemi kaptanının 
bilgisine, sahilden onu idare eden büronun dün
ya piyasaları ile irtibatına güvenerek bayrağını 
çeker ve denize açılır. Yük. götürür ekseriya, 
karşılığını bularak hareket eder. bâz] ahvalde 
karşılığını bulmadan da yükünü bıraktığı liman
dan başka limanlara, doğru navlun bulmak: için 
denizlere açılır. Ticaret böyle olur. Her zaman 
karşılık: bulayım diye düşünürse ozaman gemi
ler, rıhtımlarda limanlarda demirli olarak bek
ler. Nitekim. Edirne Şilebimi? karşılık bulmadan 
hareket etti fakat idare, akdi yapaı yapma; 
acantalara tamim verince daha Man* Denizine 
varmadan, bu kazaya uğramadan navlun için 
9 - 10 teklif aldı. Fakat, bir şanssızlık eseri ola
rak maalesef bunların hiçbirini almadan denize 
gark oldu, 

Kaza hakkındaki tahkikatıma henüz sona er
memiştir. Sayın Adato'nun dediği gibi biz mut
laka. batan geminin kaptanını mücrim diye ya
kalayıp adalete tevdi etmeyi mebdei hareket 
olarak almadık. Arıyoruz, araştırıyoruz, huku
ki durumunu, idarî durumunu tetkik ettiriyoruz. 
Netice neyi gerektirirse onu yapacağız. 

Tahkikat safhalarından bugüne kadar edindi
ğimiz bilgilere göre, gemi sisli bir havada civa
rındaki yerleri ve işaretleri seçememiş biraz da 
akıntılara kapılarak meşum kazaya uğramıştır. 

Bu gemi niçin dış sigortaya tâbi tutulmadı 
diye bir takım suallerle karşılaşmış ve karşılaş
maktayız. 

Meselenin esası şudur: İdarenin teessüsünden 
beri vücuda getirilmiş bir dahilî sigorta müesse
sesi vardır. 1941 yılında Bakanlar kurulunun 
tasdikinden geçen Muhasebe talimatnamesinin 
1 9 - 2 0 nci maddeleriyle resmî şekli iktisap et
miş bulunan bu sigortanın 1939 daki sermayesi 
484 bin liradan ibaret ikan 1947 de fi milyon 
980 bin lira, 1948 de 7 milyon 410 bin ve 1949 
ise 9.633.000 liraya baliğ olmuştur. 

İdare, satınalma mukavelelerinde haricî si-
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gorta için hüküm bulunan gemileriyle dahilî si
gorta sermayesinin tahammülü dışında kalacak 
kadar yüksek kıymetli gemilerini harice sigorta 
ettirmekte geri kalanlarını da dahilen bizzat si
gortalamaktadır. Bu vaziyete göre halen Birle
şik Amerika'dan satın alman 6 şilep, iki tanker 
ve altı yolcu gemisi harice sigortalıdır. Bu ge
miler umumiyetle harici seferlerde çalışmakta
dırlar. Diğerleri de dahilî sigortaya tabidirler. 

Keza idarenin aldığı bir prensip kararma 
göre, dahilî sigortaya tâbi olan gemiler Akde
niz'in dışına çıktıkları veya Akdeniz ve Kara
deniz'de muayyen limanlara sefer ettikleri tak
dirde vaziyet gözden geçirilir, uğranacak liman 
bakımından hususi bir tehlike görülür veya 
geçilecek deniz bakımından bir fevkalâdelik kar
şısında kalınır ve harici sigorta şartları uygun 
bulunursa dahilî sigortaya inzimamen harice se
fer sigortası da yapılır. Meselâ, bundan bir 
müddet evvel Baltık denizine sefer yapan Edir
ne'nin kardeşi ödemiş şilebi için, uğrıyacağı 
limanlar itibariyle faydalı görülerek ayrıca ha
ricî sigortalara sefer sigortası yaptırılmıştır. 
Bu defa Edirne'nin vaziyetini de idare ihmal 
etmeyip tetkik etmiş, fakat limanlar bakımın
dan bir hususi tehlike görmediği, geçilecek de
nizlerde de bilinmiyen veya fevkalâde sayılan 
tehlikeler mevcut olduğu için ve dünya rekabe
tine uyarak kabul ettiği navlunu da müsait gör
mediği için munzam bir sigorta yapmak yolu
na gitmemiştir. Bu bir takdir meselesidir. Hüs
nü niyetle idarenin nefi için düşünü'müş, fakat 
hâdisat, talihsizliğin de inzimamı ile umul
madık neticeyi doğurmuştur. Bilinse elbette 
munzam sigorta yapılıp ve Riziko dahilî sigor
tadan uzaklaştırıldı. Ama hâdiseleri evvelden 
keşfetmek mümkün değildir. Bu hâdise dahilî 
sigortanın ilk mâruz kaldığı hâdise değildir. 
1944 yılında batan krom şilebi ve trak gemileri 
ve daha irili ufaklı birçok vakalar bu sigorta 
tarafından karşılanmıştır. Kısmen harice sigor
talı bulunan krom şilebi ile tamamen dahilen 
sigortalı bulunan trak gemisi için dahilî sigorta 
746 000 küsur liralık tazminatı karşılamıştır. 

idare dahilî sigortalarını % 2 primle yap
maktadır. Halbuki haricî sigortalar, iyi vasıflı 
mümasili, gemi1 er için % 3 ile % 5 arasında 
değişmektedir. Şu halde idare dahilen sigorta 
yapmayıp bütün sigortalarım harice yapmış 
olsaydı şimdiye kadar asgarî 13-14 milyonluk 
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bir primi de harice ödemiş bulunacak ve bunun 
büyük bir kısmı da döviz olarak memleket dışı
na çıkmış bulunacaktı. Şimdi ise 9 milyon kü
sur liralık bir sermaye idarenin elinde kalmış ve 
finansman hususunda idare şüphesiz bundan ay
rıca ferahlık duymuştur. 

Hulâsa arkadaşlar, bu türlü sigorta bizim 
icadımız değildir. Bu çaptaki müesseselerin dün
yanın her tarafında tatbik edebildikleri bir 
usuldür. Ve elbetteki, bir sigorta fonksiyonunun 
mevcut olduğu yerde rizikoları da karşılamak 
bahis mevzuu olacakttır. 

Arkadaşlarım, birazda P. T. T. den bahse
deceğim: Pek kısa olarak, arzu buyurursanız 
bir kaç kelime ile arzedeyim. (Söyleyin, söyle
yin sesleri) 

VEHBÎ SARIDAL (Niğde) — P. T. T. men
suplarını hizmetlerinden dolayı takdir ediyo
ruz. 

ULAŞTIRMA BAKANI Dr. KEMAL SATIR 
(Devamla) — Arkadaşlarım, sık sık tekrarla
maktan zevk aldığım için bir defa daha P. T. T. 
mensupları üzerinde duracağım. Bunlar, yurdun 
mücadelesinde, müdafaasında iç ve dış hizmet
lerde feragat numunesi insanlar olarak emriniz
de ,hizmetinizdedir. Çalışırlar, çünkü vatanse
verdirler. Kendileri ister P. T. T. bünyesinde 
olsun, ister Bakanlığımın diğer bünyesinde ol
sun memleket menfaati için hiçbir tehlikeden 
kaçınmazlar. Nitekim son bir tren kazamızda, 
izmit mevkiinde büyük bir selin olduğunu ön
deki istasyona haber vereyim diye uğraşırken 
bir muhabere memuru, selin hücumuna mâruz 
kalmış ve şehit olrnuştur. Bu demiryolu muha
berecisi ve P. T. T. camianndaki emsalleri gibi 
vazife uğrunda fedayı nefs edenlerle şeref du
yalım : Posta - t e l g r a f l a r faziletli arkadaşlar
dır ve feragatle çalışmaktadırlar. Bunların mağ
dur sınıfı olan müvezziler ve hat bakıcıları var
dır. Kış demez, gece demez, gündüz demez ya
bancı demez, düşman demez hasret kavuşturan, 
her eve beklenmekte olan havadisi ulaştırırlar. 

Yıllardır mağdur olan bu arkadaşlar için bu 
sene Bakanlar Kurulunun kabulü ile Bütçe Ko
misyonunuzun da himayesi ve tasvibi ile, bu 
mağdur zümrenin terfihi cihetine gidilmiş ve 
bunların kısmı âzaminin terfihi bu sene, kabul 
edeceğiniz bütçe ile sağlanmış bulunacaktır. 

Bunlara her sene bir kat elbise verilirdi, bu 
sene tasvip edeceğiniz bütçe ile, iki kat elbise, 
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ayakkabı ve kaput vermeyi kabul ettik. Bunlar 
Devlet memurlarının faydalandıkları haklar
dan faydalanırlar. Ancak terfileri birtakım ka
yıt ve şartlara tâbi idi. Bu sene, kabul buyura
cağınız bütçe- ile, bu feragatli zümrenin de der
dine derman olacaksınız 

AHMED VEZÎROĞLU (Afyon Karahisar) 
—Kasa tazminatı? 

ULAŞTIRMA BAKANI Dr. KEMAL SATIR 
(Devamla) — Kasa tazminatı Posta Kanununda 
vardır; kabul buyurduğunuz takdirde bu da 
tahakkuk etmiş olacaktır. 

Arkadaşlarım; P. T. T. bu kadar yurt hiz
metinde çalışırken hiç şüphe yok ki Yüksek 
Meclis bunlara karşı atıfetini esirgemiyecektir. 

Bunlar memleketin her türlü ahval ve şera
itinde vazifelerini büyük bir dürüstlükle ve in
tizam dâhilinde göreceklerdir. Bunlar her va
tandaşın sırdaşıdırlar bunlardan sır çıkmaz ve 
bunlar kendilerine emanet edilen vazifeyi hiçbir 
zaman suiistimal etmeden ifa etmek yolunu tu
tarlar. Filhakika bütçesi açık gibi görünür, fa
kat bu nihayet karekter itibariyle bir âmme hiz
metidir. (Kâfi sesleri) 

Arkadaşlarım arzu buyururlarsa teker teker 
cevap veririm, yoksa umumi olarak mâruzâtım 
bundan ibarettir. (Alkışlar) 

ŞAHÎN LÂÇÎN (Afyon Karahisar) — Bir 
sualim var. 

BAŞKAN — Arkadaşlar, yarın ayın 25 sidir, 
26 pazar günüdür. Hkkümete, bütçeyi tanzim ve 
tebligat işlerini yapabilmesi için bir iki gün 
bırakmak lâzımdır. Heyeti umumiyesi bitmiştir, 
bölümlerin müzakeresine geçelim. 

ŞAHÎN LÂÇÎN (Afyon Karahisar) — Kaza 
bahsini izah ederken sürat asrında olduğumuzu 
ifade ederek sürat istemiyenleri geri kafalıkla 
itham ettiniz. Biz kazaların vukubulduğunu 
açıladık. Bilecik'te bir kaza olmuştur. Zincirle
rini koparmak suretiyle olmuştur, süratle alâ
kası yoktur. Bunun geri kafalıkla münasebeti 
nedir? Hiçbir kimse, sürat arasında bulunduğu
muzu inkâr etmiyor. Hepimiz işlerin süratle ge
lişmesini istiyen arkadaşlarız. Bu ifadenizi 
geri almanızı rica edeceğim. 

ikincisi, Denizyolları için gemi mubayaa olun
duğu zaman bir Bakan arkadaşımız kürsüden, 
bu işde komisyoncunun sahtekârlığından bahset 
misti. 

1950 0 : 3 
ULAŞTIRMA BAKANI Dr. KEMAL SA

TIR (Devamla) — Onların hepsi Adalette. 
ŞAHÎN LÂÇÎN (Afyon Karahisar) — Kö-

müsyoneu da adalete intikal etti mi? 175 bin 
lira komüsyon verildi, halbuki bu komüsyoneu 
sahtekârlıkla itham edildi. 

Sonra alman bu vapurların çürük olduğuna 
ve hiç bir devlet tarafından alınmadığına dair 
Bakanlığınızı ikaz eden oldu mu? Bir de bunu 
rica ediyorum. 

ULAŞTIRMA BAKANI KEMAL SATIR 
(Devamla) — Ben bu gemilerin çürük olduğuna 
dair vekâletimize bir ikaz yapıldığı hakkında 
malûmata sahip değilim. Öteki suallerinize ve
rilecek cevap, bunların adliyede olduğudur. 

Arkadaşımın benim gibi düşündüğüne çok 
sevindim. Fakat kendilerinin bundan başka bir 
şey düşünmiyeceklerine kaniim. 

ŞAHÎN LÂÇÎN (Afyon Karahisar) — Fa
kat kullandığınız ifade? 

ULAŞTIRMA BAKANI KEMAL SATIR 
(Devamla) — Zabıtlar meydandadır. Arkadaşım 
lütfetsinler okusunlar. Sözlerinde böyle bir 
şey yoktur. 

ŞAHÎN LÂÇÎN (Afyon Karahisar) — Ko
nuştuğunuz sözler yanımdadır. Okurum. Zapta 
müracaata lüzum yok. 

Dr. KEMAL SATIR (Devamla) — Müsaade 
buyurun. 

Kendilerinin ifade ettiği gibi, ki, o sözü tek
rar söylemiyorum, itham etmiş değilim. Zabıt 
buradadır. Tetkik buyururlar. Eğer hakikaten 
benim kendilerinin şahsını istihdaf eder mahi
yette böyle bir sözüm geçmişse ben bunu geri 
almayı zevk bilirim. Yalnız okusunlar. 

ŞAHÎN LÂÇÎN (Afyon Karahisar) — O 
halde mesele yok. Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Bölümlere geçiyoruz. 

B. Lira 
101 Bakan ödeneği 5 320 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
201 Aylıklar * 1 465 400 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
202 Hizmetliler ücreti 289 680 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
203 ÎUer geçici hizmetliler ücreti 5 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
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Yabancı uzmaıi v« hizmetlilerle 
tercümanlarının ücretleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geçici tazminat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4178 ve 4598 sayılı Kanunlar 
gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
3656 sayılı Kanunun 5 nei mad
deleri gereğince ödenecek ya
bancı dil para mükâfatı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4539 sayılı Kanunun 3 ncü mad
desine göre memurlara verilecek 
ikramiye karşılığı 
BAŞKAN —Kabul edilmiştir. 
5434 sayılı Kanunun 14 ncü mad
desinin (D) ve (J) fıkraları ge
reğince Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığına yapılacak 
ödemeler karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Temsil ödeneği 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geceleri vazife gören liman me
murları ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Ücretler ve tazminatlar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Merkez büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
İller büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Kira karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
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23 000 

40 000 
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1 500 

1 500 
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309 

403 

416 

417 

418 

421 

4 400 

451 

453 

501 

502 

701 

702 

721 

722 

72' 

724 

Taşıtlar giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Temsil giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yüksek Denizcilik Okulu genel 
giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Liman ve kıyı hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Liman İdarelerinin deniz taşıt
ları işletme giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Devlet Başkanlığı deniz taşıtla
rının her türlü yaptırma, satm
alına ve işletme giderleriyle sigor
ta ücretleri için Devlet Deniz
yolları ve Limanları İşletme Ge^ 
nel Müdürlüğüne 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yayın giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Milletlerarası kurum ve der
nekler giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Onarma işleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Limanları temizleme, tarama ve 
mendirek giderleriyle şamandıra 
bakım ve onarma giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yüksek Denizcilik Okulu deniz 
taşıtlarının satmalına karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Şamandıra yaptırma ve yerine 
götürme giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Umanlarda kıyılardan verilecek 
işaret, malzeme ve vasıtalarını 
kurma, satınalma, onarma ve 
başka giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Liman İdarelerinin deniz taşıt
ları satınalma, yaptırma, onar
ma, bakım, krzağa çektirme gi-

Lira 
3 500 

1 500 

275 000 

31 500 

12 000 

400 000 

4 000 

10 000 

4 000 

5 500 

3 000 

335 000 

15 000 

800 

— 1213— 
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B. Lira 

25 000 derleri ve kızak karşılıkları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

725 Resim, fen aletleri ve malzemele
ri ve fotoğraf makin a ve malze
mesi satmalına ve onarma gider
leri 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Devlet DemiryoUan Bütçesi: 

BAŞKAN — Devlet Demiryolları ve Liman
ları Genel Müdürlüğü Bütçesinin madde ve bö
lümlerine geçiyoruz. 

Devlet DemiryoUan ve Limanlan İşletme Ge
nel Müdürlüğü 1950 yılı Bütçe Kanunu 

MADDE 1. — Devlet Demiryolları ve Li
manları İşletme Grenel Müdürlüğünün 1950 
Bütçe yılı giderleri için bağlı (A) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (173 800 000) lira öde
nek verilmiştir. 

A - CETVELİ 

B. Lira 
1 Ücretler, ödenek ve kesenekler 6 419 470 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
2 Geçici tazminat 221 368 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
3 Yolluklar 156 850 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4 Personelin diğer hakedişleri 488 631 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
5 Tüzüğüne göre ödenecek talhsi-

sat, fazla mesai ve nö'bet ücret
leriyle tazminatlar 48 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

6 Diğer giderler 369 900 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

7 Çeşitli giderler 1 144 501 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

8 Uluslararası demiryolu münase
betlerinden doğan giderler 303 750 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

9 Vergiler, resim ve harçlarla geri 
verilecek paralar 275 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

10 Mahkeme giderleri 30 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

B. 
11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

Yabancı uzmanlar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Personele verilecek ikramiyeler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Demiryollar spor kurumlarına 
yardım 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Malî mükellefiyetler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Ücretler ve kesenekler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Personelin diğer hakedişleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Tüzüğüne göre ödenecek tahsi-
sat, fazla mesai ve nö'bet ücret
leriyle tazminatlar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Diğer giderler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Öğretim giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Personele verilecek ikramiyeler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Ücretler ve kesenekler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geçici tazminat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Personelin diğer hakedişleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Tüzüğüne göre ödenecek tahsi
sat, fazla mesai ve nö'bet ücret
leri ile tazminatlar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Diğer giderler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Tedavi giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Personele verilecek ikramiyeler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Ücretler ve kesenekler ! 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geçici tazminat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
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95 000 

137 500 

559 000 

209 307 

80 000 

266 204 

4 600; 

5 200 
4 

38 53? 

Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Personelin diğer hakedişleri 2 049 303 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Tüzüğüne göre ödenecek tah
sisat, fazla mesai ve nöbet üc
retleriyle tazminatlar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Diğer giderler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Bakım giderleri 19 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Personele verilecek ikramiyeler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Ücretler ve kesenekler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geçici tazminat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 
BAŞKAN _— Kabul edilmiştir. 
Personelin diğer hakedişleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Tüzüğüne göre Ödenecek tahsi
sat, fazla mesai ve nöbet ücret
leriyle tazminatlar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Diğer giderler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Fidan yetiştirme ,ekim ve bakım 
giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Personele verilecek ikramiyeler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Ücretler ve kesenekler 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geçici tazminat 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 
BAŞKAN -^ Kabul edilmiştir. 
Personelin diğer hakedişleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Tüzüğüne göre ödenecek tahsir 
sat, fazla mesai ve nöbet ücret* 
leriyle tazminatlar 6 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Diğer giderler 33 550 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir, 
Muharrik ve müteharrik ed«-

1 440 

9 750 

160 000 

500 

223 869 

27 168 

34 000 

72 015 
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vat ile atelyeler alât ve edeva
tının bakımı 15 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir, 

54 Personele verilecek ikramiyeler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

55 Ücretler ve kesenekler İ 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir; 

56 Geçici tazminat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

57 Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

58 Personelin diğer hakedişleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

59 Tüzüğüne göre ödenecek tahsi
sat, fazla mesai ve nöbet ücret
leriyle tazminatlar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir, 

60 Diğer giderler 
BAŞKAN. — Kabul edilmiştir. 

61 Personele verileeek ikramiyeler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

62 Ücretler ve kesenekler 10 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

63 Geçici memur ve hizmetliler üc
reti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

64 Geçici tadminat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

65 Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

66 Personelin diğer hakedişleri 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

67 Tüzüğüne göre ödenecek tahsi
sat, fazla mesai ve nöbet ücret
leriyle tazminatlar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

68 Diğer giderler 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

69 Yükleme ve boşaltma giderleri 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

70 Personele verilecek ikramiyeler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

71 Ücretler ve kesenekler 4 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

72 Geçici memur ve hizmetliler üc
reti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

73 Geçici tazminat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
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65 000 
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25 872 

79 500 
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323 550 

599 891 

105 000 

346 294 

75 500 

55 260 

13 000 

247 702 
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74 Yolluklar 8 250 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
75 Personelin diğer hakedişleri 835 224 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
76 Tüzüğüne göre ödenecek tahsi

sat fazla mesai ve nöbet ücret
leriyle tazminatlar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

77 Lokomotifler giderleri 24 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

78 İkramiyeler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

79 Ücretler ve kesenekler 6 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

80 Geçici memur ve hizmetliler üc
reti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

81 Geçici tazminat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

82 Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

83 Personelin diğer hakedişleri 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

84 Tüzüğüne göre ödenecek tahsi
sat, fazla mesai ve nöbet ücretle
riyle tazminatlar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

85 Trenler giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

86 Personele verileeek ikramiyeler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

87 Ücretler ve kesenekler 2 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

88 Geçici memur ve hizmetliler üc
reti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

89 Geçici tazminat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

90 Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

91 Personelin diğer hakedişleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

92 Tüzüğüne göre ödenecek tahsi
sat, fazla mesai ve nöbet ücret
leriyle tazminatlar 201 550 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

93 Manevra giderleri 2 218 306 
BAŞKAN— Kabul edilmiştir. 
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650 000 

100 000 

332 570 

71 470 

16 200 

3 900 
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U r a 
Personele verileeek ikramiyeler 10 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Ücretler ve kesenekler 6 376 513 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geçici tazminat 68 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 7 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Personelin diğer hakedişleri 712 437 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir, 
Tüzüğüne göre ödenecek tahsi
sat, fazla mesai ve nöbet ücret
leriyle tazminatlar 160 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Diğer giderler 238 300 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Muharrik ve müteharrik edeva? 
tm bakımı ve servise hazırlanma 
giderleri 2 890 600 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

102 Personele verilecek ikramiyeler 35 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

103 Kaza, hasar ve zıya 375 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

104 Ücret ve kesenekler 249 166 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. . 

105 Geçici tazminat 1 152 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

106 Yolluklar 2 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

107 Personelin diğer hakedişleri 77 792 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

108 Tüzüğüne göre ödenecek tahsi
sat, fazla mesai ve nöbet ücret
leriyle tazminatlar 2 470 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

109 Diğer giderler 11 300 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

110 tşletme ve bakım giderleri 1 713 595 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

111 Yükleme ve boşaltma giderleri 1 000 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

112 Personele verilecek ikramiyeler 5 000 
BAŞKAN ~ Kabul edilmiştir. 

113 Ücretler ve kesenekler 30 474 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

114 Yolluklar 1 125 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
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115 Personelin diğer hakedişleri 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
116 Tüzüğüne göre ödenecek tahsi

sat, fazla mesai ve nöbet ücretle
riyle tazminatlar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

117 Diğer giderler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

118 İşletme ve bakım giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

119 Personele verilecek ikramiyeler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

120 Yol, yapı ve tesislerin yenilen
mesi 6 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

121 Birinci sınıf demirbaşlarla ma
kine, tezgâh, alât ve edevatının 
ve motörlerin yenilenmesi 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

122 Muharrik ve müteharrik edevat 
ile demirbaşlarının yenilenmesi 
BAŞKAN ~ Kabul edilmiştir. 

123 Yol, yapı ve tesislerde sermaye 
artışları 7 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

124 Birinci sınıf demirbaşlarla maki
ne, tezgâh, alât, edevat ve mo-
törlerde sermaye artışları 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

125 Muharrik ve müteharrik edevat 
ile diğer araçlarda sermaye ar
tışları 13 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

(Birinci madde tekrar okundu) 

BAŞKAN — Maddeyi cetvellerle beraber 
oyunuza sunuyorum.. Kabul edenler.. Etmiyen-
ler., Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Demiryolları ve Li
manları İşletme Genel Müdürlüğünün 1950 Büt
çe yılı giderlerine karşılık olan gelirler, bağlı 
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(173 800 000) lira tahmin edilmiştir. 

94.2,1960 O : 3 
l i r a 
4 984 

650 

1 115 

512 279 

2 000 

335 6§0 

128 000 

6 500 

108 382 

293 390 

749 088 

B - OETVELt 

B. Lira 
1 Yolcu ve bagaj taşımaları 51 100 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

B. 
2 Yük taşımaları 106 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Demiryolu taşımaları ile ilgili 
diğer gelirler 4 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir, 
Limanlar ve rıhtımlar gelirleri 7 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
İskeleler gelirleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Trabzon - İran transit yolu ge
lirleri 
BAŞKAN 
Satışlar 
BAŞKAN 

Kabul edilmiştir. 

Kabul edilmiştir. 

Lira 
400 000 

750 000 

500 000 

520 100 

150 000 

200 000 

m 900 8 Çeşitli gelirler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

(İkinci madde tekrar okundu) 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelle beraber oyu
nuza sunuyorum.. Kabul edenler.. EtmiyenleT.. 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Devlet Demiryolları ve Li
manları İşletme Genel Müdürlüğünün daimî me
mur ve hizmetlileri bağlı (C) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelle beraber oyu
nuza sunuyorum,. Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Devlet Demiryolları ve Li
manları İşletme Genel Müdürlüğünce 1950 Büt
çe yıh içinde elde edilecek gelir çeşitlerinden 
her birinin dayandığı hükümler bağlı (D) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı 
gelirlerin tarh ve tahsiline 1950 Bütçe yılında 
da devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelle beraber oyu
nuza sunuyorum.. Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Devlet Demiryolları ve Li
manları İşletme Genel Müdürlüğünün 2847 ve 
3173 sayılı kanunları dışında çalıştıracağı hiz
metlilerin kadroları, bağlı (E) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelle beraber oyu
nuza sunuyorum.. Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Devlet Demiryolları ve 14* 
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manian İsletme Genel Müdürlüğünce gelecek 
yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki ve
ren kanunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde göste
rilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelle beraber oyu
nuza sunuyorum.. Kabul edenler.. Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

2,1950 O : S 
MADDE 7. — Gider bölümlerinden ve cari 

hesaplardan yapılacak harcamalara ilişkin for
mül, bağlı (R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Yarın sabah saat 10 da toplan
mak üzere Birleşime son veriyorum. 

Kapanma saati : 20,45 

!«•» 

DÜZELTIŞLEE 

Bu Birleşim Tutanak Dergisine bağlı basmayazılardaı aşağıdaki düteltişler yapılacaktır: 

'S. Sayısı Sayfa Sütün Satır Y a n l ı ş D o ğ r u 

140 
140 
140 
140 
140 

B. M. 

123 
123 
123 

1213 
124 

125 

125 

125 

125 4 

170 2 
171 1 
171 2 
172 1 

8 Bölüm : 47 — Madde : 1. 
8 Bölüm : 47 — Madde : 1. 
4 Bölüm : 47 — Madde : 1. 
2 Bölüm : 47 — Madde : 1. 

Bölüm : 53 
Bölüm : 53 
Bölüm : 53 
Bölüm : 53 

218 nci sayfadan sonraya aşağıdaki yazı eklenecektir: 

T e r t i b i A ç ı k l a m a 

Servet çoğalmaları 

Üst yapıda sermaye artışları 
Yol tesislerinde sermaye artışları 
Rinalarda ve diğer gayrimenkuller-
de sermaye artışları 
Liman tesislerinde sermaye artışları 
Birinci sınıf demirbaşlarla makina, 
tezgâh, alât, edevat ve motörlerde 
sermaye artışları [-
Lokamatiflerde, tenderlerde ve de
mirbaşlarında sermaye artışları 
Motorlu vagonlarda ve demirbaşla
rında sermaye artışları 
Yolcu vagonlarında ve demirbaşla
rında sermaye artışları 
Yük ve hizmet vagonlarında ve de
mirbaşlarında sermaye artışları j 

Yeni ilâve ve tadillerle kıymetlerde husule gelen 
artışlar ve mevcuda katılmak suretiyle yeniden 
yapılan mubayaalar, yeni gayrimenkul iktisabın
da tapuya tescil harç ve masrafları, yeni muba
yaalar ve mubayaa, muayene ve tesellüme müte-
ferri giderler, artırma, eksiltme, pazarlık ilânla
rı, mukavele giderleri, bonolara yapıştırılacak 
pullar ve faizleri ile buna ait düğer giderler, nak
liye, sigorta ve Gümrük resimleriyle Muamele 
Vergisi ve Dizbarko ücretleri, projeler, keşifna-
meler, kontrol masrafları bu tertipten ödenir. 

Cari hesaplı servisler giderleri 

önceden tertibinin veya aidiyetinin tâyini mümkün olamıyan hakedişlerle gerek hariçten mu
bayaa edilecek ve gerekse mağazalardan alınacak her türlü malzeme bedelleri aşağıda gösterilen 
cari hesapların birinden ödenir veya mahsup edilir. Bu suretle elde edilen malzemenin kullanıla
cağı yere verilmesinde bunlar için yapılan masrafın (elemeği ve malzeme) tutarı maliyet esasla-
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B : 56 24.2 .1950 O : 3 
rma göre tâyin edilerek ait olduğu tertiplere maledilmek suretiyle önceden kaydedildiği cari hesap
tan düşülür ve bütçeye intikal ettirilir. 

Devlet Demiryollarında bu maksatla açılan cari hesaplar şunlardır: 
Atelyeler cari hesabı (Yol ve Cer atelyeleri ile motor atelyesi) 
Travers Fabrikası cari hesabı 
Basımevi cari hesabı 
Dikimevi cari hesabı 
Çeltek madeni cari hesabı 
Mahrukat cari hesabı 
Malzeme cari hesabı 
Ecza metharı cari hesabı 
îaşe cari hesabı 
Malzeme kâr, zarar cari hesabı 

1. Cer atelyeleri ile motor atelyesi ve yol atelyesi, travers fabrikası, basım ve dikim evleriyle 
Çeltek Madeni İşletmesi, mahrukat cari hesaplarından ödenecek veya mahsup edilecek giderler bütçe
nin 53 ncü bölümüne ait formülde yazılı olanlardır. 

2. Memleket içinden alınan raylarla balast giderleri ve memleket dışından tedarik edilmekte 
oları (muharrik ve müteharrik edevatla ray, travers, inşaat ve demir konstrüksiyonlar gibi yol 
malzemesi hariç olmak üzere) idarenin muhtelif servislerinin ihtiyacını karşılamak üzere satm-
alman bilûmum malzeme, bidayette malzeme carihesabından ödenir. 

3. İlâçlar, malzeme hesabı tavassutu ile satınalmarak ecza metharı hesabına münakale edilir. 
4. iaşeye lüzumlu olan maddeler kısmen iaşe merkezlerinin bulundukları mahallerce ve kıs

men malzeme hesabı tavassutu ile satın alınarak iaşe hesabına münakale edilir. İaşe merkezlerin
de çalışan ahçı ve yardımcılarının hakedişleri vebunlara müteferri tediyeler bütçenin 53 ncü bö
lümüne ait formül dairesinde bilâhara bütçeye intikal ettirilmek üzere bidayeten iaşe hesabından 
ödenir. 

5. Malzeme kâr ve zarar cari hesabı : 
Mağazalar, malzeme lâboratuvarı, teslim alma ve yollama müdürlüğü, Haydarpaşa Satınalma 

Komisyonunun bütçenin, 53 ncü bölümüne ait formüle dâhil bilûmum giderleri ile yakacak zammı ve 
aşağıda yazılı diğer giderleri. 

a) îlân ücretleri; 
b) Satmalmalarda ve deniz aşırı yollamalarda verilen sigorta primleri; 
c) Fennî muayene ücretleri; 
ç) Liman yükleme ve boşaltma ücretleri ve dizbarkolar; 
d) Taşıma ve navlunlar; 
e) Şartname ve mukavelename tercüme giderleri; 
f) Malzemede (stok ve sevkiyatta) tesbit edilen eksiklik, hasar ve zayiat bedeli (mesulleri 

yoksa); 
g) Bilûmum fiyat farkları; 
h) Vapur, tramvay, otobüs ücretleri gibi muayyen tarifeli taşıt ücretleri; 
i) Mağazalar, teslim alma, lâboratuvar, satınalma komisyonu ve malzeme dairesince tanzim 

ve imza edilen belgelere ve bonalara yapıştırclacakpul bedelleri; 
ı) Matlûba alınan paraların ret ve iadesi; 

j) Gerek mubayaa edilen ve gerek numune olarak gelen her türlü malzemenin Gümrük Res
mi, Muamele Vergisi ve buna müteferri diğer giderleri; 

k) Mağazalarla teslim alma ve yollama müdürlüğü, malzeme lâboratuvarında beslenen ke
di ve köpek iaşe ücretleri; 

1) Ambalaj sandıklarının imali ve bunlara mahsus tahtaların biçilmesi, mayiat hesalannın 
tamiri giderleri; 
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B : 55 24.2 .1950 O : 3 
m) îstalya ve cer ücretleri; 
n) Supalan, şomaj, acyo ve kambiyo farkları; 
o) Ardiye ve antrepo ücretleri; 
ö) Beyanname ve müdafaa pulu bedeli; 
p) Rıhtım ücreleri; "' 
r) Haricî lâboratuvarlara yaptırılan malzeme tahlil ücretleri; 
s) Gümrük hamaliyeleri; 
ş) Satışlardan hâsıl olan zararlar; 
u) Mubayaa ve tesellüme mütaallik her türlü giderler. 

S. Sayısı Sayfa Sütün Satır Y a n l ı ş D o ğ r u 

Sayı Ücret Sayı Ücret 

143 37 2 19 Birinci sınıf meydan Birinci sınıf meydan 
müdürü 10 200 memuru 10 200 

143 40 B. 701 den evvel aşağıdaki bölüm konacaktır: 

B. : 457 — İstanbul'da yapılacak Havacılık Konferansı her çeşit giderleri 
İstanbul'da toplacak Hava Konferansı ile ilgili ağırlama ve taşıt gibi her çeşit giderlerle konfe

ransın devamı süresine münhasır olmak üzere steno, daktilo ve tercüme işlerinde çalıştırılacak 
olanların istihkakları bu tertipten ödenir. 

S. Sayısı 

143 
141 
141 
665 
668 

669 
669 
673 
673 
676 
678 
680 

686 
688 
693 
705 
710 

Sayfa 

42 
56 
58 

Sütün 

nci sayfa 

1 
2 

1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 

2 
1 
1 
2 
1 

— 
— 

Satır Y a n l ı ş 

kamilen kalkacaktır. 
39 
10 
18 

4-8 

31 
41 

3 
3 

43 
39 
7 

30 
37 
21 

2 
22 

B. 421 - M. : 6 
istihlâk kısmı 
tümünü açık oyunuza 
45 gün geçtikten sonra 
edenler ... Etmiyenler 
edilmiştir. Pazar günü 
günüdür. 

işler 
oturur 
(Seçim listelerinin) 
(Seçim 

ilk kabul 

oy 

« Belediyeler, münakaleyi 
Karma Komisyon 
ile) tâbirinden sonra 
mahiyetindeki 
2 - Sandık alanlarının 
partilere bağımsız 
bu torbayı getiren 
asli ikisi 
10 ret çekinser 

(el 

Kabul 
verme 

ilânı 

. tesbiti 

D o ğ r u 

B. : 421 - M. : 4 
İstihlâk Resmi 
tümünü oyunuza 
45 gün geçtikten sonra ilk pazar 
günü oy verme günüdür. 
BAŞKAN — Anlaşıldı. 
Bu tashihle maddeyi oynuza su
nuyorum. Kabul edenler ... Etmi
yenler ... Kabul edilmiştir. 
işçiler 
oturan 
(Seçmen listelerinin) 
(Seçmen 
«Münakaleyi 
Geçici Komisyon 
tâbirinden sonra (ile el ilânı ma
hiyetindeki 
2 - Sandık alanlarının tesbiti 
partilerle bağımsız 
bu torbayı, sandığa getiren 
asli diğer ikisi 
10 rettir, çekinser 

— 1220 — 



B : 55 24.2 .1950 0 : 3 
Sayfa Sütun Satır Y a n l ı ş D o ğ r u 

714 2 nin sonuna aşağıdaki satırlar konacaktır: 

723 
723 
723 
725 
727 

1 
2 
2 
1 
2 

39 
44 
46 

2 
33] 

terfik 
lık teklifler geldi. 
meselesine 
yaptırmıyacağız, bunu 

ncü satırı teşkil eden (BAŞKAN 
e aktır. 

BAŞKAN — Tasarının tümü 
hakkında söz istiyen var mı? 
Maddelere geçilmesini kabul 
edenler ... Etmiyenler ... Madde
lere geçilmesi kabul edilmiştir. 
terfih 
lıkta teklifler geldi. 
meclisine 
yaptırmıyacağız, dersem bunu, 

Kabul edilmiştir) ibaresi kaldırıla-

ıve^ı 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1950 yılı Bütçe Kanununa verilen oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

AĞRI 
Müştak Aktan 
Ahmet Alpaslan 
HalM Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Esad Uras 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Naki Oevad Akkerman 
Me'brure Ak&oley 
İbrahim Rauf Ayaşlı 
Avni Refik Bekman 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergun 
Muammer Eriş 
Cevdet Gölet 
Mümtaz ökmen 

Üye sayısı : 465 
Oy verenler : 288 

Kabul edenler : 281 
Reddedenler : 7 

Çekinserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 170 

Açık Milletvekillikleri : 7 

[Kabul edenler] 
Fakihe öymen 
Dr. Ahmet HâmitSelgil 
61. Naci Tınaz 

ANTALYA 
Dr. Galip Kahraman 
Rasih Kaplan 
Mustafa Korkut 

AYDIN 
Dr. Sabri Akın 
Neşet Akkor 
Gl. Refet Alpman 
Mitat Aydın 
Emin Bilgen 
Nuri Göktepe 

BALIKESİR 
Abdi Ağabeyoğlu 
Muzaffer Akpmar 
Esat Altan 
Fuat Bilal 

- 12 

Osman Niyazi Burcu 
Orgl. Izzeddin Çalışlar 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çeliköz 
Hilmi Şeremetli 
Fahrettin Tiritoğlu 
ismail Hakkı Uzunçarşılı 

BİLECİK 
Memduh Şevket Esene1 al 
Dr. Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Ziya Geboloğlu 

BOLU 
Hasan Şükrü Adal 
Hasan Oemil Çambel 
Lûtfi Gören 

21 — 

Hıfzırra'hınan R. öymt 
Cemil özçağlar 
Celâl Sait Siren 
İhsan Yalçın 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altuy 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Ahmed Münir Erhan 
Muhlis Erkmen 
Cemil öz 
Faik Yrlmazipek 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Mustafa A. Renda 
Gl Zeki Soydemir 



Ahmet İhsan Zeyneloğlu 
ÇORUH 

Ali Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Atıf Tüzün 
Asım Us 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atalay 
İsmet Eker 
Basene İlgaz 
Suheyp Karafakıoğlu 
Necdet Yücer 

DENİZLİ 
Dr. Hamdi Berkman 
Abidin Ege 
Naili Küçüka 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Vedat Dicleli 
Cavit Ekin 
Feyzi Kalfagil 
İhsan Hâmid Tigrel 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 
Mahmut N. Gündüzalp 

ELÂZIĞ 
Mustafa Arpacı 
Fahri Karakaya 
Hasan Kişioğlu 
Dr. İbrahim T. öngören 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 
Rauf Bayındır 
Abdülhak Fırat 
Nahid Pekcan 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Ak göl 
Salim Altuğ 
Nafiz Dumlu 
Gl. Vehbi Kocagüney 
Şükrü Koçak 

GAZİANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Gl. Aşir Atlı 
Dr. Muzaffer Canbolat 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Molen 
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GİRESUN 

Celâl Esad Arşev en 
Tevfik Ekmen 
Kâzım Okay 
İsmail Sabuncu 
Ahmed Ulus 
Fikret Yüzatlı 

GÜMÜŞANE 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 
Edip Tör 
Tahsin Tüzün 

HATAY 
Gl. Eyüp Durukan 
Hasan Mursaloğlu 
Suphi Bedir Uluç 

İSPARTA 
Kâzım Aydar 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
Kemal Turan 

İSTANBUL 
Dr. Adnan Adıvar 
Ekrem Amaç 
Ali Rıza Arı 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Atıf Ödül 
Dr. Mim Kemal öke 

İZMİR 
Şevket Adalan 
Benal Nevzat Anman 
Lâtife B. Çevrekbaşı 
Esat Çınar 
Sedat Dikmen 
Sami Gülcüoğlu 
Ekrem Oran 
Şükrü Saraçoğlu 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Şerafettin Karacan 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Abdurrahman Sürmen 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Muzaffer Akalın 
Cemil Atay 
Hamdi Çelen 
Dr. Fahri Ecevit 
Fethi Mağara 

. 1950 O : 3 
Âdil Toközlü 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Hayrullah Ürkün 

KIRKLARELİ 
Zülhtü Akın 
Korgl. Kemal Doğan 
Şevket ödül 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
İsmail H. Baltacıoğlu 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
tsmail Rüştü Aksal 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
Ali Dikmen 
Nihat Erim 
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 
Fatin Gökmen 
Hulki Karagülle 
Naim Hazim Onat 
Dr. Aziz Perkün 
Tevfik Fikret Sılay 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Orgl. Asım Gündüz 
Memduh Ispartalıgü 

MALATYA 
Esat Doğan 
Atıf Esenbel 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 
Mustafa Naim Karaköylü 
Dr. Cafer özelçi 
Osman Taner 
Abdülkadir Taşangil 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artunkal 
İsmail Ertem 
Şevket Raşit Hatipoglu 
Dr. Lûtfi Kırdar 
Faik Kurdoğlu 
Dr. Memduh N. Otaman 
Yaşar özey 
Hilmi öztarhan 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Rıza Çuhadar 
Dr. Kâmil İdil 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Şemsettin Ekmen 
Rıza Erten 
Abdülkadir Kalav 

MUŞ 
Halid Onaran 

NİĞDE 
Ferit Ecer 
Rifat Gürsoy 
Vehbi Sandal 
İbrahim Refik Soyer 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Mehmet Furtun 
Amiral H. Gökdalay 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Naşit Fırat 
Rıza Isıtan 
Yakup Kalgay 
Dr. Sadi Konuk 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Dr. Makbule Dıblan 
Dr. Kemal Satır 
Sinan Tekelioğlu 
Ali Münif Yegena 



SttRD 
Sabri Çeliktuğ 
Lûtfi Yavuz 

StNOB 
Jjûtfi Aksoy 
Cevdet Kerim încedayı 

SÎVAS 
Mi ta t Şükrü Bleda 
Nazif Ergin 
Şemsettin Günaltay 
Hikmet Işık 
Kâmil Kitapçı 
Muttalip öker 
Necmettin Sadak 
ismail Mehmed Uğur 
Şakir Uma 
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TEKİRDAĞ 

Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Ekrem Pekel 
Cemil Uybadın 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Recai Güreli 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Reşit önder 
Mustafa özden 
Nazım Poroy 
Refik Ahmet Seven gil 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 

. 1950 O : 3 
Sırrı Day 
Zekiye Dranaz 
Temel Göksel 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Ali Sarıalioğlu 
Mustafa R. Tarakçıoğlu 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 
Mahmut Tan 

URFA 
Osman Ağan 
Atalay Akan 
Hasan Oral 
Esat Tekeli 

VAN 
Muzaffer Koçalk 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Fahri Akgöl 
Celâl Arat 
Ziya Arkant 
Kâmil Erbek 
Sırrı Içöz 
ihsan Olgun 

ZONGULDAK 
ismail Ergemer 
Ahmet Gürel 
Sabri Koçer 
Naim Kromer ' 
Orhan Seyfi Orhon 

AFYON KARAHİSAR 
Şahin Lâçin 
Ahmed Veziroğlu 

ESKİŞEHİR 
Abidin Potuoğlu 

[Reddedenler] 
İSTANBUL 

Salamon Adato 
Enis Akaygen 

Fuad Hulusi Demirelli 
ZONGULDAK 

Ali R. Incealemdaroğlu 

[Oya katılmtyanlar] 

AFYON KARAHİSAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Mehmet Aşjkar 
IJazim Bozca 
Hasan Dinçer 
Kemal özçoban 
Dr. Cemal Tunca 

ANKARA 
Falih Rıfkı Atay 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Raşit Börekçi 
lisan Ezğü 
Iıimet inönü (Cumhur
başkanı) 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
Tayfur Sökmen 
Nıırullah Esat Sümer 
(t) 

AYDIN 
Dr. Mazhar Germeu 

BALIKESİR 
Süreyya örgeevren 
Orgl. Kâzım Özalp 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BURDUR 
Ahmet Ali Çınar 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Zehra Budunç 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Abdürrahman Konuk 
Muhittin Baha Pars 
Dr. M. Talât Simer 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Niyazi Çıtakoğlu 
Behçet Gökçen 
ihsan Karasioğlu 
Ali Rıza Kırsever 
Nurettin Ünen 

ÇORUH 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 

ÇORUM 
Dr. Mustafa Cantekin 
(î.) 

Münir Çağıl 
DENİZLİ 

Reşad Aydınlı 
Cemil Çalgüner 
Hulusi Oral 
Kemal Cemal Öncel 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Osman Ocak 

EDİRNE 
Fethi Erimçağ 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet öktem 

ELAZIĞ 
Fuad Ağralı 

ERZURUM 
Mesut Çankaya (I.) 
Cevat Dursunoğlu 
Münir Hüsrev Göle 
Şakir Ibrahimhakkıoğlu 

ESKİŞEHİR 
ismail. Hakkı Çevik 
Ahmet Oğuz 
Hasan Polatkan 
Emin Sazak 

Kemal Zeyt&noğlıa 
GAZİANTEB 

Cemil Alevli 
Cemil Said Barlas 
(Bakan) 

GİRESUN 
Eşref Dizdar 
Dr. Galip K. Zaimoğlu 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Ahmet Kemal Varınca 

HAKKARİ 
Selim Seven (I.) 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Abdülgani Türkmen 
(t) 
Rasim Yurdman 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Halil Atalay 
Salih Inankur 
Refik Koraltan 
Dr. Aziz Koksal 
Dr. Ali Menteşeoğlu 



Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Cihad Baban 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
d.) 
Faruk Nafiz Çamlıbel 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Osman Nuri Koni 
Fuad Köprülü 
Recep Peker 
Ahmet Kemal Silivrili 
Hamdullah S. Tanrıöver 
(D 
Orgl. Cemil C. Toydemir 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

ÎZMÎR 
Münir Birsel (Bakan) 
Dr. Hüseyin H. Cura 
Atıf înan 
Rahmi Köken (I.) 
Sait Odyak 
Haydar Rüştü öktem 
Dr. Kâmran örs 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
'Mehmet Bahadır (î.) 
Akif Eyidoğan 
Tezer Taşkıran 
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KASTAMONU 

Gl. Abdullah Alptoğan 
Tahsin Coşkan 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Gl. Salih Avgın 
Sait Azmi Feyzioğlu 
Kâmil Gündeş 
Reşid özsoy 
Faik Seler (I.) 
Ömer Taşçıoğlu 
Reşit Turgut 

KIRŞEHİR 
Nihat Erdem 
Sahir Kurutluoğlu 

KOCAELİ 
Amiral Şükür Okan 
Sedad Pek 

KONYA 
Dr. Sadi Irmak 
Ali Rıza Türel 

KÜTAHYA 
Halil Benli (I.) 
Hakkı Gedik 
Dr. Ahmet ihsan Gürsoy 
Adnan Menderes 
Ömer Özdek 
İhsan Şerif özgen 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
Abdurrahim U. Beydağı 

(t) 
Şefik Tugay 
Mahmud Nedim Zabeı 

[Açık Millet 
Antalya 
Erzurum 
Kırklareli 
Samsun 
Sivas 
Yozgad 
Zonguldak 
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MANİSA 

Yunus M. Alakant 
Kâmil Coşkunoğlu 

MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
(Bakan) 
Emin Soysal 
Hasan Reşid Tankut 

MARDİN 
irfan Ferid Alpaya 

(t) 
Yusuf Mardin 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Abidin Çakır 
Necati Erdem 
Asım Gürsu 
Nuri özsan 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

MUŞ 
Hamdi Dayı 

NİĞDE 
Halid Mengi 
Şükrü Süer 

ORDU 
Arif Hikmet Onat 
Yusuf Ziya Ortaç 

RİZE 
Hasan Oavid Belûl (I.) 
Dr. Fahri Kurtuluş 
Fuad Sirmen (Bakan) 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Hüsnü Çakır (Bakan) 

vekillikleri] 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Ömer Karataş (I.) 
Muin Köprülü 

SEYHAN 
Kasım Ener 
Kasım Gülek (I.) 
Cavid Oral (Bakan) 
Hilmi Uran 
Ahmet Remzi Yüregir 

SİİRD 
Etem izzet Benice 
Ali Rıza Esen 

SİNOB 
Suphi Batur 
Enver Kök 
Yusuf K. Tengirşenk 

SİVAS 
Reşat Şemsettin Sirer 
(Bakan) 
Gl. Fikri Tirkeş 

TEKİRDAĞ 
Fayık öztrak 

TRABZON 
Daniş Eyiboğlu (I.) 
Ali Rıza Işıl 
Raif Karadeniz 
(Başkan V.) 
Muammer Yarımbıyık 

URFA 
Vasfi Gerger 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
ibrahim Arvas 

ZONGULDAK 
Emin Erişirgil (Bakan) 
Nuri Tarhan (I.) 

7 
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AĞRI 
Müştak Aktan 
Ahmet Alpaslan 
Halid Bayrak 

AMASYA 
Ahmet Eymir 
Zeki Tarhan 
Esad Uras 
Ali Kemal Yiğitoğlu 

ANKARA 
Naki Cevad Akkerman 
l^e'brure Aksoley 
ibrahim Rauf Ayaşlı 
Arif Çubukçu 
Emin Halim Ergun 
Cevdet Gölet 
Fakihe öymen 
Dr. Ahmet HâmitSelgil 
Gl. Naci Tınaz 

ANTALYA 
J}r. Galip Kahraman 
Basih Kaplan 
Mustafa Korkut 

AYDIN 
Dr. Sabri Akın 
Neşet Akkor 
Gl. Refet Alpman 
Mitat Aydın 
$min Bilgen 

Nuri Göktepe 
BALIKESİR 

Ajbdi Ağabeyoğlu 
Muzaffer Akpmar 
Esat Alton 
Fuat Bilal 
Osman Niyazi Burcu 
Ojrgl. îzzeddin Çalışlar 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
Üye sayısı 

Oy verenler 
Kabul edenler 

Reddedenler 
Çekinserler 

Oya katılmıyanlar 
Açık Milletvekillikleri 

465 
281 
270 

11 
0 

177 
7 

[Kabul edenler] 
Hacim Çarıklı 
Eminittin Çeliköz 

Süreyya örgeevren 
Fahrettin Tiritoğlu 
ismail Hakkı Uzunçarşıh 

BİLECİK 
Memduh Şevket Esendsl 
Dr. Muhlis Suner 

BİNGÖL 
Tahsin Banguoğlu 
Feridun Fikri Düşünsel 

BİTLİS 
Ziya Geboloğlu 

BOLU 
Hasan Cemil Canibe! 
Lûtfi Gören 
Hıfzırralmıan R. öymen 
Cemil özçağlar 
Celâl Sait Siren 
thsan Yalçın 

BURDUR 
Orgl. Fahrettin Altay 
Dr. M. Şerif Korkut 

BURSA 
Fahri Bük 
Aziz Duru 
Ahmed Münir Erhan 
Muhlis Erfcmen 
Cemil öz 
Muhittin Baha Pars 
Faik Yılmazipek 

ÇANKIRI 
Dr. Akif Arkan 
Rifat Dolunay 
Mustafa A. Renda 
Gl. Zeki Soydemir 
Ahmet ihsan Zeynoloğlu 

ÇORUH 
Ali Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Atıf Tüzün 
Asım Us 

ÇORUM 
Edip Alpsar 
Naim Atalay 
ismet Eker 
Hasene İlgaz 
Suheyyp Karafakıoğhı 

Necdet Yücer 
DENİZLİ 

Dr. Hamdi Berkman 
Abidin Ege 
Naili Küçüka 

DİYARBAKIR 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Vedat Dicleli 
Cavit Ekin 
Feyzi Kalfagil 
ihsan Hâmid Tigrel 
Şeref Uluğ 

EDİRNE 
Mehmet E. Ağaoğulları 

ELÂZIĞ 
Mustafa Arpacı 
Fahri Karakaya 
Hasan Kişioğlu 
Dr. ibrahim T. öngören 

ERZİNCAN 
Rauf Bayındır 
Abdülhak Fırat 
Nahid Pekccan 
Sabit Sağıroğlu 

ERZURUM 
Eyüp Sabri Akgöl 

Salim Altuğ 
Nafiz Dumlu 
Gl. Vehbi Kocagüney 
Şükrü Koçak 

GAZİANTEB 
Ömer Asım Aksoy 
Gl. Aşir Atlı 
Dr. Muzaffer Can'bolat 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Mele»1 

GİRESUN 
Celâl Esad Arseven 
Eşref Dizdar 
Tpvfik EkiTiPn 1 C V XI İV i'J tvıı ı ı n ı 

Kâzım Okay 
ismail Sabuncu 
Ahmed Ulus 

GÜMÜŞANE 
Şevket Erdoğan 
Şükrü Sökmensüer 
Tahsin Tüzün 

HATAY JE1£XX A . X 

Gl. Eyüp Durukan 
Hasan Mursaloğlıı 
Suphi Bedir Uluç 

tSPARTA 
Kâzım Aydar 
Rifat Güllü 
Sait Koksal 
Kemal Turan 

İSTANBUL 
Ekrem Amaç 
Ali Rıza A n 
Dr. Nikola Fakaçelli 
Atıf ödül 
Dr. Mim Kemal öke 
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İZMİR 
Şevket Adalan 
Benal Nevzat Anman 
Lâtife B. Çeyrekbaşı| 
Esat Çınar 
Sedat Dikmen 
Sami Gülcüoğhı 
Ekrem Oran 
Dr. Kâmran örs 
Şükrü Saraçoğlu 

KARS 
Fevzi Aktaş 
Şerafettin Karacan 
Dr. Esad Oktay 
Zihni Orhon 
Abdurrahman Sürmen 
Hüsamettin Tugaç 

KASTAMONU 
Muzaffer Alkalin 
Cemil Atay 
Hamdi Çelen 
Dr. Fahri Ecevit 
Fethi Mağara 
Âdil Toközlü 
Baki Tümtürk 

KAYSERİ 
Hayrul'lah Ürkün 

KIRKLARELİ 
Zühtü Akın 
Korgl. Kemal Doğan 
Şevket ödül 
Dr. Fuad Umay 

KIRŞEHİR 
ismail H. Baltacıoğlu 
Şevket Torgut 

KOCAELİ 
Ahmet Faik Abasıyanık 
İsmail Rüştü Aksal 
Cenap Aksu 
Fuad Balkan 
Dr. Fazıl Ş. Bürge 
Ali Dikmen 
Nihat Erim 
tbrahim Süreyya Yiğit 

KONYA 
Dr. Hulusi Alataş 

B : 55 24.2 
Mitat Şakir Altan 
Muhsin Adil Bkıal 
G-l. Ali Fuad Cebesoy 
Sedad Çumralı 
Dr. Muhsin F. Dündar 
Rasim Erel 
Şevıki Ergun 
Fatin Gökmen 
Hulki Karagülle 
Naim Hazim Onat 
Dr. Aziz Perkün 
Tevfik Fikret S 'hy 
Halis Ulusan 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Orgl. Asım Gündüz 
Memduh îspartalıgil 

MALATYA 
Esat Doğan 
Atıf Esenbel 
Mehmet Sadık Eti 
Dr. Hikmet Fırat 
Mustafa Naim Karaköylü 
Osman Taner 
Abdülkadir Taşangil 

MANİSA 
Korgl. Ali Rıza Artunkal 
tsmail Ertem 
Şevket Raşit Hatipoğlu 
Dr. Lûtfi Kırdar 
Faik Kurdoğlu 
Dr. Memduh N. Otaman 
Hilmi öztarhan 
Feyzullah Uslu 

MARAŞ 
Rıza Çuhadar 

MARDİN 
Mehmet Kâmil Boran 
Şemsettin Ekmen 
Rıza Erten 
Ahdülkadir Kalav 

MUĞLA 
Abidin Çakır 

MUŞ 
Halid Onaran 
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NİĞDE 

Ferit E cer 
Rifat Gürsoy 
Vehbi Sandal 
tbrahim Refik Soyer 
Hüseyin Ulusoy 

ORDU 
Dr. Vehbi Demir 
Mehmet Furtun 
Amiral H. Gökdalay 
Dr. Zeki Mesut Sezer 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 

RİZE 
Tahsin Bekir Balta 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Ali Zırh 

SAMSUN 
Naşit Fırat 
Rıza Isıtan 
Yakup Kalgay 
Dr. Sadi Konuk 
Mehmed Ali Yörüker 

SEYHAN 
Kemal Çelik 
Dr. Makbule Dıblan 
Dr. Kemal Satır 
Ali Münif Yegena 

SİİRD 
Sabri Çeliktuğ 
Ali Rıza Esen 
Lûtfi Yavuz 

SİNOB 
Lûtfi Aksoy 
Cevdet Kerim încedayı 

SİVAS 
Mitat Şükrü Bleda 
Nazif Ergin 
Şemsettin Günaltay 
Hikmet Işık 
Kâmil Kitapçı 
Muttalip öker 
Necmettin Sadak 
tsmail Mehmed Uğur 
Şakir Uma 

TEKİRDAĞ 
Emin Ataç 
Ziya Ersin Cezaroğlu 
Ekrem Pekel 
Cemil Uybadın 

TOKAD 
Feyzi Eken 
Recai Güreli 
Cemal Kovalı 
Mustafa Lâtifoğlu 
Reşit önder 
Mustafa özden 
Nazım Poroy 
Refik Ahmet Sevengil 

TRABZON 
Faik Ahmed Barutçu 
Sırrı D ay 
Zekiye Dranaz 
Temel Göksel 
Hamdi Orhon 
Hasan Saka 
Ali Sarıalioğlu 
Mustafa R. Tarakçıoglu 
Muammer Yarımhıyık 

TUNCELİ 
Necmeddin Sahir Sılan 
Mahmut Tan 

URFA 
Osman Ağan 
Hasan Oral 
Esat Tekeli 

VAN 
Muzaffer Koçak 
Rüştü Oktar 

YOZGAD 
Celâl Arat 
Ziya Arkamt 
Kâmil Erkek 
Sırrı îçöz 

ZONGULDAK 
tsmail Ergener 
Ahmet Gürel 
Sabri Koçer 
Naim Kromer 
Orhan Seyfi Orhon 
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[Oya hatılmıy anlar] 

edenler ] 
KAYSERİ 

Reşit Turgut 

MUĞLA 

Asım Gürsu 

ilmıyanlar] 

AFYON KARAHÎSAR 
Dr. Cemal Tunca 
Ahmed Veziroğlu 

ESKİŞEHİR 

Abidin Potuoğlu 

AFYON KARAHİSAR 
Gl. Sadık Aldoğan 
Mehmet Aş'kar 
Hazim Bozca 
Hasan Dinçer 
Şahin Lâçin 
Kemal özçoban 

ANKARA 
Falih Rıfkı Atay 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Avni Refik Bekman 
Raşit Börekçi 
Muammer Eriş 
İhsan Ezğü 
İsmet İnönü (Cumhur
başkanı) 
Hümtaz ökmen 

ANTALYA 
Niyazi Aksu 
Tayfur Sökmen 
Nurullah Esat Sümer 
(t) 

AYDIN 
Dr. Mazhar Germen 

BALIKESİR 
Süreyya örgeevren 
Orgl. Kâzım Özalp 

BİLECİK 
Reşit Bozüyük 

BİTLİS 
Muhtar Ertan 

BOLÜ 
Hasan Şükrü Adal 

BURDUR 
Abmet Ali Çınar 

BURSA 
Atıf Akgüç 
Z^hra Budunç 
Mustafa Fehmi Gerçeker 

/ Redd 
Kemal Zeytinoğlu 

İSTANBUL 

Fuad Hulusi Demirelli 
Osman Nuri Koni 

Abdurrahman Konuk 
Dr. M. Talât Simer 

ÇANAKKALE 
Hüseyin Bingül 
Niyazi Çıtakoğlu 
Behçet Gökçen 
ihsan Karasioğlu 
Ali Rıza Kırsever 
Nurettin Ünen 

ÇORUH 
Dr. Cemal Kazancıoğlu 

ÇORUM 
Dr. Mustafa Cantekin 
Münir Çağıl 

DENİZLİ 
Reşad Aydınlı 
Cemil Çalgüner 
Hulusi Oral 
Kemal Cemal öncel 
Dr. Behçet Uz 

DİYARBAKIR 
Osman Ocak 

EDİRNE 
Fethi Erimçağ 
Mahmut N. Gündüzalp 
Dr. Bahattin öğütmen 
Mehmet öktem 

ELÂZIĞ 
Fuad Ağralı 

ERZİNCAN 
Ziya Ağca 

ERZURUM 
Mesut Çankaya (1.) 
Cevat Dursunoğlu 
Münir Hüsrev Göle 
Şakir îbrahimhakkıoğl u 

ESKİŞEHİR 
İsmail Hakkı Çevik 
Ahmet Oğuz 

Hasan Polatkan 
Emin Sazak 

GAZİANTEB 
Cemil Alevli 
Cemil Said Barlas (Ba
kan) 

GİRESUN 
Fikret Yüzatlı 
Dr. Galip K. Zaimoğlu 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi Ataç 
Edip Tör 
Ahmet Kemal Varınca 

HAKKÂRİ 
Selim Seven (.1.) 

HATAY 
Abdullah Çilli 
Abdülganı Türkmen 
(t) 
Rasim Yurdman 

İÇEL 
Haydar Aslan 
Halil Atalay 
Salih İnankur 
Refik Koraltan 
Dr. Aziz Koksal 
Dr. Ali Menteşoğlu 
Dr. Celâl Ramazanoğlu 

İSPARTA 
Şevki Yalvaç 

İSTANBUL 
Salamon Adato 
Dr. Adnan Adıvar 
Enis Akaygen 
Cihad Baban 
Celâl Bayar 
Gl. Refet Bele 
Mareşal Fevzi Çakmak 
(t) 

SEYHAN 
Sinan Tekelioğlu 

SİNOB 
Suphi Batur 

ZONGULDAK 
Ali R. Incealemdaroğlu 

Faruk Nafiz Çamlıbel 
Mekki Hikmet Gelenbeğ 
Fuad Köprülü 
Recep Peker 
Ahmet Kemal Silivri! i 
Hamdullah S. Tanrıöver 
(î.) 
Orgl. Cemil C. Toydemir 
Hüseyin Cahit Yalçın 
Senihi Yürüten 

İZMİR 
Münir Birsel (Bakan) 
Dr. Hüseyin H. Cura 
Atıf İnan 
Rahmi Köken (t.) 
Sait Odyak 
Haydar Rüştü öktem 
Hasan Âli Yücel 

KARS 
Mehmet Bahadır (1.) 
Akif Eyidoğan 
Tezer Taşkıran 

KASTAMONU 
Gl. Abdullah Alptoğan 
Tahsin Ooşkan 

KAYSERİ 
Fikri Apaydın 
Gl. Salih Avgın 
Sait Azmi Feyzioğlu 
Kâmil Gündeş 
Reşid özsoy 
Faik Seler (î.) 
Ömer Taşçıoğlu 

KIRŞEHİR 
Nihat Erdem 
Sahir Kurutluoğlu 

KOCAELİ 
Amiral Şükür Okan 
Sedad Pek 
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B : 55 24. 2 .1950 O : 3 
KONYA 

Dr. Sadi Irmak 
Ali Rıza Türel 

KÜTAHYA 
Halil Benli (I.) 
Hakkı Gedik 
Dr. Ahmet îhsan Gürsoy 
Adnan Menderes 
Ömer Özdek 
îhsan Şerif Özgen 
Ahmet Tahtakılıç 

MALATYA 
Abdürrahim U. Beydağı 
(t.) 
Dr. Cafer Özelçi 
Şefik Tugay 
Mahmud Nedim Zabcı 

MANİSA 
Yunus M. Alakant 
Kâmil Coşkunoğlu 
Yaşar özej 

[Açık Milletvekillikleri] 
Antalya 
Erzurum 
Kırklareli 
Samsun 
Sivas 

' Yozgad 
Zonguldak 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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MARAŞ 
Dr. Kemali Bayizit 
(Bakan) 
Emin Soysal 
Dr. Kâmil îdil 
Hasan Reşid Tankut 
Abdullah Yaycıoğlu 

MARDİN 
irfan Ferid Alpaya 
(t) 
Yusuf Mardin 
Dr. Aziz Uras 

MUĞLA 
Necati Erdem 
Nuri Özsan 
Dr. Mitat Sakaroğlu 

MUŞ 
Hamdi Dayı 

NİĞDE 
Halid Mengi 
Şükrü Süer 

ORDU 
Arif Hikmet Onat 

Yusuf Ziya Ortaç 
RİZE 

Hasan Cavid Belûl (î.) 
Dr. Fahri Kurtuluş 
Fuad Sirmen (Bakan) 

SAMSUN 
Hüseyin Berk 
Hüsnü Çakır (Bakan) 
Ömer Karataş (I.) 
Muin Köprülü 

SEYHAN 
Kasım Ener 
Kasım Gülek (î.) 
Cavid Oral (Bakan) 
Hilmi Uran 
Ahmet Remzi Yüregir 

SİİRD 
Etem îzzet Benice 

StNOB 
Enver Kök 
Yusuf K. Tengirşenk 

Reşat Şemsettin Sirer 
(Bakan) 
Gl. Fikri Tirkeş 

TEKİRDAĞ 
Fayık öztrak 

TRABZON 
Daniş Eyiboğlu (î.) 
Ali Rıza Işıl 
Raif Karadeniz 
(Başkan V.) 

URFA 
Atalay Akan 
Vasfi Gerger 
Suut Kemal Yetkin 

VAN 
İbrahim Arvas 

YOZGAD 
Fahri Ak göl 
îhsan Ol^'im 

ZONGULDAK 
Emin Erişirgil (Bakan) 
Nuri Tarhan (I.) 
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Devlet Demiryolları ve Umanları İşletme Genel Müdürlüğü 1950 
yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/621) 

TC: ' . 
BaşbokanM ' i . XII , 1949 

Mü&ot$lât Genel Müdürlüğü 
tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71-1432 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Katma bütçe ile idare edilen Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Genel Müdürlüğünün 
Bakanlar Kurulunca 30 . XI . 1949 tarihinde Büyük Millet Meclisine sunulması kararlaştırılan 
1950 yılı Bütçe Kanunu tasarısının gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arze* 
4erim. 

Başbakan • 
Ş. Oünaltay 

$ • , • • - . • . #«*çe İ t a m ı aertl«$«»i 
? . ; < • • • : • • • » , : ' : ; :

 : ^ : " . - " . , 
Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Genel Müdürlüğünün 195Q yılı Bütçe Kanunu tasa» 

rısmm geretcçes} aşağıda arz ve i«nh, olunmuştur. 

Bfe&M» nıâdde i Devlet Demiryolları ve,.Limanın işletme Genel Müdürlüğünün $950 Malî y*. 
Unda göreceği işler karşılığı olan ödeneklerin miktarını tesbit etmektedir. Görülecek işlerle, bul
ların gerektirdiği ödenekler (A) işaretli eetvelin bölüm ve maddelerinde gösterilmiş ve teklif edi
len.Ödeneklerin lüzumu sebepleri de gider bütçesi tasarısına dair olan gerekçe ile ayrıca açıklan
mışta 

İkinci madde : (B) işaretli <eetvel, idarenin türlü gelir kaynaklarım ve her kaynaktan 1950 
bütçe yılı içinde elde edileceği tahmin olunan'gelir tutarları ile bunların genel toplamını göster
mektedir. Gelir tahminlerinin dayandığı esaslar da gelir bütçesi gerekçesinde ayrıca açıklanmış
t a ;.;•• 

Üçüncü tsadde : Devlet Demiryolları ye Limanlari İşletme Genel Müdürlüğünün Teşkilât ve 
Vazifelerine dair olan 1042 sayılı ^anunun tadili hakkındaki 1483 sayılı Kanunun 3 neü madde
sinde^ genel idare teşkilâtı her sene ihtiyaca göre bütçelere raptolunaçak kadrolarla tesbit olu
nur, denilmekte olduğundan bu hİfem« dayanılarak hizmetin inkişafı da nazarı dikkate alınmak 
suretiyle hazırlanan kadrolar, bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiş ve ayrıca kadro cetvellerinin 
sonuna, Genel Müdürlüğe yetki verenlüzumlu bâzı fıkralar eklenmiştir. 

Dördüncü madde : Genel Müdürlükfe işletilmekte olan demiryolları ile başka motorlu taşıtla
rın, liman, iskele ve maden ocaklarının gelirlerinden her birinin dayandığı hükümlerin bütçeye 
bağlı «D» işaretli cetvelde gösterildiğime ve bu cetvelde yazılı gelirlerin usulü dairesinde 19®0 
bül^eyılında da tahsiline devam edüeceği hükmünü ihtiva etmektedi?. ,y ^ 

Beşinci madde : 3173 saydı Kanuna ek 4620 sayılı Kanunun yedinci madİdesf^reğınce 2847 

u ( E Sayısı• 1*0) 



ve 3173 sayılı kanunların hükümleri dışında gtÜAfttwla«öLİf kfzraetlilerin sayıları» görev ve çeşitleri. 
bağlı «E» işaretli cetvelde gösterilmiştir* 

Altıncı .madde : Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğüne, gelecek yıllara 
geçici yüklenmelere girişme yetkisi veren, kanunların bütçeye bağlı «G» işaretli cetvelde gösteril
diğine dairdir. 

Yedinci madde : Devlet Bütçesinde olduğu gibi muhtelif tertiplere dâhil bulunan ödeneklerin 
ve cari hesaplardan yapılacak tediyelerin sarf mahallerini tayin hususunda kolaylıklar sağlamak 
ve DU suretle bütçeye mütaallik sarfiyatın Muhasebei Umumiye Kanununa göre tertibine mutaba
katını kontrol edebilmek için «E* işaretli cetvdhalinde hazırlanan formülün bütçeye eklendiğine 
dairür* £;*• ' . ; ^ '• • 

Sekizinci madde : Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Genel Müdürlüğünce para işeri
nin yürütülmesi ve kömür için 2,5 milyon, malzeme için de 7 milyon liralık stok yapılması maîc-
sadiyle Genel Müdürlüğe 12,5 milyon liraya k*dar kısa süreli istikrazlar yap»â«yft tfe ba-Bkaİar-
da hesaplar açtırmaya 1948 yûı Bütçe Knununun yedinci maddesi yetki vermskİe idi Harbden 
evvelki fiyatlara göre tesbit edilip bugüne kadar devam edegelen bu stok salâhiyetine ait miktar
lar, harb yıllarında kömür ve malzeme fiyatlarında husule gelen büyük ölçüde artışlar dolayısiyle 
bugünkü ihtiyaçları kacşılıyaraamakta bulunduğundan, para işlerinin yürütülmesine tekabül eden 
miktar üç milyon lira olarak aynen kalmak üzere, kömür stokunun 5 milyona, malzeme stokunun 
da 12 milyona çıkarılması suretiyle ^0 milyon liraya kadar kısa süreli istikrazlar akdi bankalar
da hesaplar açtırılması maksadiyle madde tadUen teklif olunmaktadır. .-.•• '--•• 

Dekuzuncu madde : Millî--Savunma Bakanlığı, Toprak Mahmulleri ve Petrol ofisleri gibifes-
mî teşekküller tarafından, bunların, demiryolları m eivar tesisleri önüne iltisak hatları yüklem* 
ve boşaltma yolları ve rampalarla benzeri işler yaptırılması maksadiyle Devlet Demiryolları ve Li
manları îşletme Genel Müdürlüğüne yatırılan paralat önceleri emanete alınarak bu hesaptan sar-
fiyat yapılmak ve bilâhara da Muhasebei Umumiye Kanununun 55 nci maddesine tevfifc*fi bir ta
raftan gelir, bir taraftan da gider bütçesinin ilgili tertibine veya özel bir bölüme ödenek kayde
dilerek bu ödenekten tediyat iöra edilmek saret'yle muamele yapılmakta idi. Her ikişekil deMev
zuata uygunsuzluğu bakımından mahzurlu görülerek yukarda yazılı maksatla idareye yafârÜ&eak 
parslar bir taraftan irada alınmakla beraber, işletme-için muayyen ödenekten masra£ yâp1lma*ı 
ve bu ödeneğin kâfi gelmemesi halinde irat edilen miktar kadar ek ödenek istenilmesi suretiyle iş
leri» ifast cihetine gidilmesi derpiş edilmiş ise de Deirtiry allara Bütçesi, işletmenin normal gider-
leriffl ane^tasa^pirtlaFİa sağlıyaeak miktarda ol m$f sebebiyle bu bütçeden masraf yapılması ve 
bilâhara ek ödenek istihsali için kanun sevkı formaliteleri, teklifin kanuniyet iktisabına kadar 
geçecek zaman zarfında işletmenin ödeneksiz kalmasını- intaç edeceğinden büyük mahzurlar tevlit 
edecek mahiyette görülmüştür. 

Bu itibarla, adı geçen teşeklçüllerin talebiyi) Devlet Demiryollannea yapılacak bahis konumı 
işler için tahsil olunacak paraların bütçeye bağlı «A* ve «B» işaretli cetvellerde özel bölümlere 
gelir ve Ödenek kaydedilmek üzere Genel Müdür üğ^ yetki verilmesinin daha uygun olacağı dü
şünülmüş ve bu mütalâa ile madde kaleme alınmıştır; 

1949 Bütçe Kanununda geçici olarak yer alan madde, 
* 

Çöbaabey - Ntısaybin ana hattı ile Derbesiye - Miv̂ dfft şube hattindan ibaret Cenup Demiryol-
larmıtf Deflet Demiryolları ve Limanlan İşletme Genel Müdürlü#ürte devri'fle ifletihöesi hakkm- ": -
daki 5391 sayılı Kanun halen yürürlüğe girmiş ^h-nduğündan, bu sene teklifine ithaline îü«um 
kalmaastıştJi. ..,-..-• 

Önuneu ve on birinci maddeler : Kanunun yürürlüğe gireceği tarihle kanun hükümlerini yürü
tecek Bakanları göstermektedir. 

( : |^%r i8 f ; . ip f ) 
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Genel Mütalâa 

Devlet Demiryolları ye Limanları İşletme Öefeıel Müdürlüğünün 1950 malî yılı bütçesi de, bun
dan evvelkiler gibi ı^ütevazin olarak tanzim' ve takdim kılınmış ve bu yılın 173 800 000 lira ola
rak teklif edilen gelir ve gider bütçeleri, 1949 yıfinıh on iki aylık normaldevresi için'kabul bu-: 
yunılan 161 930 000 liraya nazaran 11 870 000 lira bir fazlalık arzetnıekte bulunmuştur. 

1949 yılında ilk defa tatbik edilen işletme bütçesi, 1950 yılında bir kısım hizmetler genel gider
lerden ayrilarak müstakil gruplar haline alınmak suretiyle daha ziyade tekemmül ettirilmiş ve 
ayrıca tatbikatçılara kolaylıklar sağlamak için de bütçe formülü eklenmiştir. 

Bir işletme müesesesi olan Devlet Demiryolları için lüzumu aşikâr olan işletme bütçesi tatbİkav 
tının ilk semereli neticesi, aşağıdaki mukayeseyi yapmak imkânının husulü suretiyle elde edilmiş 
bulunmaktadır. 

Yukarda arzedile» 11 870 000 lira fazlalığın hangi servislere ait olduğunu gösteren bu cetvel 
aynı servislerin 1949 yılı ödenekleri ile'mukayese imkânını da vermektedir. *; • 

Servisler 

Genel Müdürlük giderleri 
Okullar, pansiyonlar ye iğretim giderleri 
Sağlık işlefi giderleri t 
Yola ve yapının bakımı giderleri 
Makina ve.tedevatın, bakımı giderleri 
Trafik gidemem ;

; - .<•• 
Liman işleri .giderleri. , :,. v. 
Trabzon* - îtran işletmesi giderleri 
Yenil.emeiea» . ,- - ; -
Servet vartışiari. •. M-

1950 teklifi 
jira 

20'515'220 
1 477 516 
3 941 978. 
25 960 022 
16 461 023 
73 208 469' 
5 062 125;. 

552- 627 
6 470 160 
22 150 860. 

1949 yılı için 
kabul buyuru-

îan 
Lira 

27 185 921 

25 389360 
15 449 200 
61 197 024 
2/617 450 

519 050 
11310 000 

28 261 995 

Fazlası 
Lira 

Noksanı 
Lira , 

1 2ül 207 

570 662: 
1OH/823 

12 011 445 
444675 
33-57T 

5 160 160 
6 111 135 

Toplam 173 800 000 161 930 000 19 232 342- 7 362 342 

Genel giderler kısmındaki noksanlık 1949 yılında bu grupa alınmış plan Emekli Sandığına 
ödenecek muadillerin, ait oldukları gruplara verilmesinden ve servet artışları kışmindaki noksan
lık ise 1950 yılına sirayet edecek olan bir kısım ödemelerin 1949 yılı munzam iki aylık devresine 
tesadüf? etmesinden mütevellit bukumtaktadir. • , 

Getvelh^ tetkikmda da görüleceği Veçhile Devlet Demiryolları, 1950 gider bütçesini tanzim eder
ken 9 niiİyâr hain' ton kilometre yapâ<^ğıni tahmin ile bima göre işletmenin ana servislerine lü
zumlu ilâveleri yapmış ve bu meyanda trafik kısmındaki fazlalık ise bilhassa kömür fiyatlarına 
yapılan zamdan ileri gelmiştir. ;, ;: . . ••;. : , ., ^ 

îdareran>*195Q yıh gelir bütçesi hemen hemen katiyete yakın bir isabetle tahakkuk edeceği 
umulan;-tahminlere, istinat etmektedir» Gider bütçesi ise dört sene-evel başlıyan ve onu takip eden 
her şene djB,üzerinde hassasiyetle durulan işletme, giderlerinde .tasarruf ve ekonomik işletme pren
siplerine âzami derecede riayet esasları dairesinde ihtiyaçların en mübremleri nazara alınmak 
suretiyle hazırlanmış ve ancak bu suretledir ki üteyazin bir bütçe meydana gelebilmiştir. 

( S, Sayısı : .140) .;. 



1950 yılında da idare: :" " 

W $ , •,••::• .%->: • • : • :.i. •. . .•;•:• , . \ . 7 

• \ . - . l - - . - : - . - J t i . ; • * S - ' V .-.;;;. . ; . ; • ; - ; . -

6 470 160 Liralık yenileme . . . :; 
22 150.860 Liralık servet,artışı, , 
8*32,1 100 .ı Jiralık^mutyayaa; edilen'|yptlarm taksitleri.. 

37 142 120 

Kkrşîİığr'ölarak ödenek' teklif-etmek suretiyle gelirinin % 21, 3706 ni servet 'artışlanha ayır
mış bulunmaktadır. " , : ' - ; ' : r . ; ;•.-. 

E>U münasebetle Bakanlar Kurulunca onanacak programa tevfikan Devlet Demiryolları ihti
yacı dçin .385 milyon liraya kadar gelecek, yıllara geçici yüklenmelere girme yetkisi veren 5073 sa
yılır. K^n^na^ iS ı t inad^g i r^ yüklenmeler ve yapılan tediyeler hakkında da malûmat arzı uygun 
görülmüştür. 

Müfredatı aşağıdaki cetvelde de'görüleceği veçhile 385 milyon liralık yüklenme yetkisine is
tinaden bütçenin hazırlandığı güne kadar 186 091 329 liralık taahhüde girişilmiş ve yine bu ana 
kadar 87 723 177 liralık nakdî ödeme yapılmıştır. Girişilen taahhütlerden ödenmiyen kısımlar 
98 368 125 lira olup buna mukabil halei]. 39 498 867, ,50 liralık bono tedavülde bulunmaktadır. 

Salâhiyet bakiyesi olan 198 908 671 liralık kısma mukabil 1950 yılında taahhüde bağlanacağı 
umulan belli başlı işler şunlardır: •'-.'•' 

Programda derpiş edilen işlerin mahiyeti 

1. A : Yeniden yol v e c e r atelyeleri yapılması vemev-
cutlarm genişletilmesi «Demir kpnstrüksiyon, cam tec
vit malzemesi dâhil».. 
B) Lokomotif depo ye sundurmaları ile.lokomörfle
re su verme ve su tasfiye tesislerinin inşa, ıslâh ve 
tevsii 
C) Atelyelerin inşaat ve tevsiatı ile ahenkli oljarak 
yeniden mağazalar yapılması ve mevcutlarının geniş
letilmesi' 
Ç) istasyon binaları ile istasyonlara lüzumlu d^ğer 
mebani ve bilûmum hizmet ve sıhhat binaları inşaatı.. 
2. Yol, köprü ve emniyet tesisleri işleri «munzam 
umumi hizmet hatları inşası, yol ve köprülerin takvi
ye,-tevsi ve yenilenmesi, emniyet ve muhabere tesis
lerinin yapılması ve genişletilmesi» 
3. Liman işleri, iskelelerin ve limanlardaki sabit 
tesislerin inşa ve tevsii, tahmil ve tahliye vasıtaları ve 
deniz taşıtları satın alınması 

Programı ge
reğince ayrı
lan ödenek 

Lira. 

Bütçenin ih
zarına değin 
girişilen yük

lenmeler.. 
Lira.. 

Girişilecek 
Yüklenmeler 

Lira 

35 227 992 . 15 791 771 19 436 221 

9 612 573 

5 840 338 

12 128 015 

41 723 568 

2 040 664 

3 260 063 

1 906 105 

6 723 299 

29 753 041 

1 223 664 

6 352 510 

3 934 233 

5 404 716 

11 970 527 

817 000 

( S. Sayısı ri4Ö ) 
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Bütçenin ih-

Programı ge- zarına değin 
reğince ayrı- girişilen yük- Girişilecek 
lan ödenek lenmeler Yüklenmeler 

Programda derpiş edilen işlerin mahiyeti Lira Lira Lira 

4. Muharrik ve müteharrik edevat «Muharrik Ve mü- 238 760 766 110 408 366 128 292 4Ö0 
teharrik edevat satın alınması, asli ve yedek parçalar 
tedariki ve şaseler üstünde yapılacak imalât masraf
ları».. 
5. Atelyelçr ye depolar teçhizat ve tesisat, elektrik 39 666 084 16 965 020 22 701 064 
santralleri, kum tesisatı ve muhtelif tezgâhlar vesair 
malzeme... 

Toplan.. 385 000 000 186 091 329 198 908 671 

Yapılan ve yapılacak olan ödemeler 

•'•'•• ödenecek 
ödenen olan İcmal 

Yılı • lira Lira "Lira 

1944 4 486 477 '— 4 486 477 
1945 4 797 453 — 4 797 453 
1946 12 000 000 — 12 000 000 
1947 SÖ 000 000 — 30 000 000 
1948 22 265 974 -~ 22 265 974 
1949 14 173 273 10 819 776 24 993 049 
1949 (ytfı iki aylık devre). — 6 560 845 6 560 845 
1950 — 20 041878 20 041878 
1951 ve mükakip yıllar — öO 945 653 60 945 653 

87 723 177 98 368 152 186 091 329 

1950 yılı ödeneği 
Lira 

Mevcut taahhütler karş*hğ> istenilen ödenek 20041878 

(S. S^psı : 14&) 



Tutarı 
Lira 

2 277 000 

100000 
350 000 
,646 800 
28 000 
283 642 

1080 yılı için yeniden 'istenilen 

İşin mahiyeti 

öebze •aryantı 
Mütörlü trenler için Gümrük Resmi 
Sivas santrali montajı 
Adapazarı santraK montajı ve sair işleri 
Adapazarı atelyesi çofajı 
Kavrama vinçleri 
Adapazarı tezgâhları 

Bu yıla isa
bet eden 

Lira 

400 000 
100 000 
100 000 
350 000 
300 000 

28 000 
£83 642 

Toplam 1 561 642 1 561 642 

3 685 442 21 603 520 

' Bunlara ilâveten yapılması düşünülen bellibaşh işler 

17 000 000 14 - 16 motorlu tren 
7 000 000 40 yoleu vagonu île 10 furgon 
2 900̂  000 mkij^hir Cer Atelyesi tevsiatı 

264 000 » elektrik tesisatı 

30 849 442 Toplam. 

'...i' 

Bütçe .gider kısmı gerekçesi 

Birinci kısım işletme giderleri 

i- Genel Müdürlük giderleri ..••». 

B. 1 - M. 1 — Daimî memur ve hismetliler ttereti; : ' . 

' Teklif olunan ödenek : 5 «54 030 lira 

Bu madde için teklif olunan 5 654 030 liralık ödenek 1949 yılının aynı madde ödeneğine naza
ran 1 494 970 Ura noksanlık arzetmekte ise de kakikatta ^oksanjık.mevcut değildir. Büt§e genel 
tnütajla k]&ın.H d̂a 4& ar? edildiği veçhile 1949 yılında genel idare giderleri aracında, bulunan 
sağlık ve öğretim teşkilâtı maliyetlerinin de ayrıca bilinmesi lüzumlu görülerekbu Jü?B«ştler 
1950 Malî yılında müstakil birer grup halinde nazara alınmış ve bu teşkilâta ait giderler de ge
nel idare giderlerinden çıkarılarak kendi grupla»! arasına ntkltdilıaigtir. 

m* Sayu*: *40) 
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Bu madde ödeneğinin 1949 yılı ile, mukayesesi aşağıda gösterilmiştir. 

. : 1949 yılı 1950 yılı 
ödeneği ödeneği 

Bu madde ödeneğine dâhil daireler . • - / Lira Lira 

Genel Müdürlük 
Teftiş Kurulu 

...Yayın ve Müdevvenat Müdürlüğü 
Beden Terbiyesi Müdürlüğü 
istatistik Müdürlüğü 
Ticaret ve Hasılat Dairesi 
Maliye ve Saymanlık işleri Dairesi 
Zat İşleri Müdürlüğü 
Malzeme Dairesi 
Hukuk İşleri Müdürlüğü. 
Daire Müdürlüğü 
İşletme müdürlükleri ve amirlikleri 

/ •> .., ; Toplam , 

196 000 
244 000 

50 000 
. 4 1 000 

30. 000 
1 035 000 
1 435 000 

306 000 
292 000 
169 000 
211 000 

1 357 000 

s &. 366,, 000 

124 572 
256 7^5 

63 000 
39 340 

,78 634 
1.163 317-
1 400 000 

328 077 
299 711 
287 280 
193 314 

1 420 000 

5 654 030 

Bu mukayese neticesinde beliren fazlalık, metnur artışı neticesi olmayıp personelin fiilen al
makta oldukları ücretlerle terfi sürelerini doldUırcakların terfi farklarından, ve verilecek kademe 
zamlarından mütevellit bulunmaktadır. ^ 

B. 1 - M. 2 — Türkiye Cumhuriyeti, Emekli Sndığına yapılacak ödemeler 

Teklif olunan ödenek : 618 329 lira 

Bu madde ödeneği, 5434 sayılı Kanuna istinaden muhtelif namlarla ve muhtelif zamanlarda 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına ödenmedi gereken ve aşağıda nevileri gösterilen giderler 
karşılığı olarak teklif edilmektedir. 

Bu madde ödeneğinin tesbitinde; 

1. % 5 ler için teklif edilen kadroların.tutarları, , 

2. % 25 lerde yeniden hizmete alınması muhtemel olanlar için tahminen, 

3. •% 100 ler için, 1950 yılında terfi etmeleri lazımgelenler için sicil kayıtlarına nazaran, 

4. % 1 ler, kadrolarına nazaran bilhesâp teshir olunan ücretler tutarı üzerinden, 

5. Emekli Sandığı yönetim giderlerinden idare hissesi karşılığı, tahmini olarak, 

6. 55 ten eksik yaş yılları için ödenecek ;% 10 1ar, bu durumda dlanlar nazara alınarak, 

7. Emekli ikramiyesi, 1950 yılında emekliye ayrılacaklara göre, 

8. 5434 sayılı Kanunun geçici 27 nci maddesi gereğince memur ve müstahdemlerin itibari 
müddet zamları için sandığa verilecek ı% 15 ler, bıı durumda olanlar nazara alınarak hesap edil
miştir. 

Bu ödeneğin ilgili dairelere göre tevsii aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.. 

•.(.S.-Sayısı* 140) 



Daireler 

Genel Müd. 
Teftiş Kurulu 
Yayın ve Müdevvenat Müdürlüğü 
Beden Terbiyesi Müdürlüğü 
İstatistik Müdürlüğü 
Ticaret ve Hasılat Dairesi 
Maliye ve Saymanlık işleri Dairesi 
Zat işleri Müdürlüğü 
Malzeme dairesi 
Hukuk İşleri Müdürlüğü 
Daire Müdürlüğü 
İşletme müdürlükleri ve amirlikleri 

tfo 5 1er | 
Lira 

6 611 
12 839 
3 150 
1 967 
8 877 

58 165 
70 702 
16 524 
15 105 
14 364 
8 793 

71 000 

288 097 

% 251er }% 1001er 
Lira 

, • 

— 7 -

' — 
' — 

500 
100 
— 
— 
— 
— 

600 

Lira 

265 
397 
196 
67 

100 
5 000 
2 348 
1 345 
1 200 

460 
— 

3 000 

14 378 

Yönetim 55 ten ek-
f% 1 1er giderleri sik yaşlar ik 

Lira Lira Lira 

1 362 
2 568 

630 
393 

1 775 
11 633 
14 140 
3 305 
3 021 
2 873 
1 759 

14 200 

132 
150 
44 
33 
63 

407 
250 
137 
174 
55 
— 

500 

— 
— 

6 500 
— 
— 

10 000 
• • — . ' 

1 000 
1 600 

— 
— 
— 

57 659 1 945 19 100 
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B. 1 - M. 3 — İşçi Sigortalan Kurumuna yapılacak ödemeler. 

Teklif olunan ödenek: 351 lira 

Bu madde ödeneği, ücretlerini 1 nci bölüm ödeneklerinden alanlardan iş yerlerinde çalışan
ların 4772 ve 5414 sayılı Kanunlar gereğince iş kazalariyle meslek hastalıkları, analık ve ihtiyar
lık sigortaları karşılığı olarak teklif edilmektedir. 

îş kazalariyle meslek hastalıkları ve analık sigortaları karşılığı olarak 1949 yılı Bütçesinin 12 
nci bölümünün 3 ncü maddesiyle (750 000) liralık ödenek kabul buyurulmuştu. 1950 yılında, ihti
yarlık sigortası primleri ile birlikte bahis konusu diğer primler bu yıl bütçemizde aidiyetine göre 
alâkalı tertiplerine nakledilmiş olduğundan valnız, daire müdürlüğünde çalışan bu nevi hizmet
liler nazara alınarak 1950 yılında buna göre 351 liralık ödenek teklif edilmiştir. 

B. 1 - M. 4 — İşçiler Emekli Sandığına yapılacak ödemeler. 

Teklif olunan ödenek : 480 lira 

Bu madde ödeneği, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı hakkındaki 5434 sayılı Kanunun ge
çici 2 nci maddesi gereğince Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü İşçileri 
Emekli Sandığı namı altında geçici olarak çalışım asma devam edecek olan sandığa, aynı kanunun 
12 nci maddesinin 2 nci fıkrasının C bendi hükmüne göre Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
ile ilgileudirilmiyecek olan işçilerle, amele, yol çavuşu, mütahassıs amele, hamal, hamalbaşı, tay
fa, gemici, bahçivan, lâmbacı, lâvajeı, dreziuörlerm hakedişlerinden 2454 sayılı Kanunun hüküm
leri uyarınca % 5 emekli keseneği muadili ile i% 1/2 maluliyet karşılığı olarak yapılacak ödeme
ler için teklif olunmaktadır. 

1949 yılında Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Genel Müdürlüğü memur ve hizmetlileri 
için (İşçiler dâhil) tekaüt «andığına ödenecek emekli kesenekleri muadilleriyle % 1/2 maluliyet 
karşılıkları genel idare giderleri arasında müstakil bir bölümde yer almıştı. 

5434 sayılı Kanunla memur ve hizmetliler, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına iştirak et
tirilmekte olup işçilerle işçi durumunda bulunan yukarda unvanları yazılı personel Devlet Demir
yolları ve Limanları İşçileri Emekli Sandığında bırakılmakta ve bunlar da hizmet nevilerine göre 
ilgili tertiplerinde ayrı ayrı gösterilmiş bulunduğu cihetle bu maddede teklif edilen ödenek de 
geçen yıla nazaran tabiatiyle fark husule gelmiş bulunmaktadır. 

B. 1 - M. 5 — Bareme tâbi olmıyan hizmetliler ücreti. 

' ;;"..,," , Teklif olunan ödenek : 114 680 lira ' - - • — - - - " ^ ' : » 

Bu madde ödeneği, Bütçe Kanunu tasarısına bağlı (E) işaretli cetvelde görev, unvan ve ücret
leri yazılı hizmetlilerden 1 nci bölümün 1 nci maddesinde gösterilen dairelerde çalışanların hake-
dişleri karşılığı olarak teklif olunmaktadır. 

19İ9 yılı ödeneğine nazaran bu maddede "görülen noksanlık, bu hizmetlilerin çalıştıkları hizmet 
sahalarına göre ilgili tertiplerinde gösterilmiş bu-1 un m asından ileri gelmekte olup bunlar nazara 
alındığı takdirde madde ödeneğinde noksanlık değil, fazlalık mevcut olduğu görülür. Fazlalık, 
faaliyet sahası genişletilecek olan holerit makine1 erinde ilâveten istihdamına lüzum hâsıl olan hiz
metlilerin ücretleri karşılığıdır. V , ' . < : •. 

( S . Sayısı: 140) 
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ödeneğin dairelere göre tevzii aşağıdaki tabloda gösterilmiştir 

Servisi Lira 

Genel Müdürlük 
İstatistik Müdürlüğü 
Maliye ve Saymanlık işleri 
Zat işleri Müdürlüğü 
Malzeme dairesi 

, 

Toplam 

11 640 
84 200 
14 040 
2 400 
2 400 

114 680 

;'X\-Ç^:%' ;\ -y ^ ( ^ ^ B . l - M. 6 — Geçici memur ve. hizmetliler ücreti. : " ? * * • -1***-'» ^"V T* 

, Teklif olunan ödenek : 24 000 lira &**'?*?*?'«*«-*?*>*.-

Bu madde ödeneği, 1949 yılı için kabul buyurulan miktardan 1 000 lira noksan olarak teklif 
edilmektedir. 

B. 1 - M. 7 — Temsil'ödeneği 

Teklif olunan ödenek : 2 100 lira 

Bu madde ödeneği, 5027 sayılı Kanun hükümleri gereğince Bakanlar Kurulu karariyle tesbit 
olunan miktar dâhilinde Genel Müdüre her ay verilmesi icabeden 175 lira temsil ödeneği karşılığı 
olup 1949 yılının aynı olarak teklif olunmaktadır. 

B. 1 - M. 8 — Emekli, dul ve yetim aylıkları ^ , ' „ ' , . . ' . 

Teklif olunan ödenek i 5 500 lira '"''» *' rı ' ?, * V ? i * ? *! * t *L 

Bu madde ödeneği, 9 . 1 . 1933 tarihli ve 734 sayılı Büyük Millet Meclisi kararı gereğince 
idare bütçesinden verilmekte olan emekli, dul ve yetim aylıklarına karşılık olarak teklif olun
maktadır. Geçen seneye nazaran 2 000 liralık artış, bu aylıkların 5434 sayılı Kanun hükümleraine 
göre zamma tâbi tutulmuş buhmmasmdandır. 

İ K ^ r ' r . / "•'•" , . 
B. 2 - M. — Geçici tazminat . 

, Ş ? ~ -; •'' :; -; ; • 7 •' • -•) -'«• -' Teklif o lunan ödenek : 221 368 l ira . "' 'P *, : i '.;<; v 

Bu bölüm ödeneği, 2847 sayılı Kanuna göre vazife merkezleri Ankara'da olanlardan 
aşağıda gösterilen dairelerde çalışanlara verilecek tazminat karşılığı olarak bu durumda* olanların 
adedlerine ve derecelerine göre bilhesap tesbit ve teklif olunmuştur. Greçici tazminatın dairelere 
göre tevzi şekli aşağıda gösterilmiştir. 

( İh Sayısı^ İ4Q) 
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Servisi 

Genel Müdürlük 
Teftiş Kurulu 
Yayın, ve Müdevvenat Müdürlüğü 
Beden Terbiyesi Müdürlüğü 
İstatistik Müdürlüğü 
Ticaret ve Hasılat Dairesi 
Maliye ve Saymanlık işleri Dairesi 
Zat İşleri Müdürlüğü 
Malzeme dairesi 
Hukuk İşleri Müdürlüğü 
Daire Müdürlüğü 
İşletme Md. ve amirlikleri 

Lira 

3 576 
13 188 
3 216 
2 148 
5 000 
59 000 
58 820 
18 312 
15 000 
5 168 
23 940 
14 000 

221 368 

B. 3 — Yolluklar 

Teklif olunan bölüm ödeneği 156 850 lira 

Birinci bölümün 1 nci maddesinden ücret alan personelin gerek sürekli ve gerekse geçici görevle 
yurt içinde yapacakları seyahatler ve devir ve teftiş yolluklariyle ücretleri hangi tertibe dâhil 
olursa cJsu» gerek memuren gerekse demiryolları kongre ve konferansları dışında kalan kongre 
ve konferanslara iştirak etmek üzere yurt dışına gönderileceklerin yollukları bu bölümde göste
rilmiş ve yollukların nevi ve servis itibariyle tevzii ve tertipleri aşağıdaki cetvelde arzedilmiştir. 
Geçen seneye nazaran 86 650 liralık noksanlık yabancı memleketler yolluğundaki indirme ile sağ
lık işleri, Öğrenci pansiyonları ve ilkokulların bu nevi giderlerinin kendi tertiplerine nakledilmiş 
olmasındaa mütevellit bulunmaktadır. 

Yabancı 
Sürekli gö- Geçici gÖ- Devir ve tef- memleket-
rev yolluğu rev yolluğu tiş yolluğu 1er yolluğu 
Madde : 1 Madde : 2 Madde : 3 Madd : 4 

Servisi Lira Lira Lira Lira 

Genel Müdürlük 
Teftiş Kurulu 
Yayın ve Müdevvenat Müdürlüğü 
Beden Terbiyesi Müdürlüğü 
İstatistik Müdürlüğü 
Ticaret ve Hasılat Dairesi 
Maliye ve Saymanlık İşleri Dairesi 
Zat İşleri Müdürlüğü 
Malzeme dairesi 
Hukuk işleri Müdürlüğü 
Daire Müdürlüğü 
işletme Müdür ve amirlikleri 

7 500 2 000 
32 500 

1 000 

15 000 

250 
800 
100 
200 
— 
—, 

1 100 

2 450 

600 
10 000 
1 000 
1 000 
12 000 
1 000 
10 000 

43 100 

30 000 
14 000 

500 
4 000 
300 
— 

12 000 

96 300 15'. 000 

( Ş . Sânısı: 1 4 0 ) -
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B. 4 — Personelin diğer hak edişleri 

Teklif olunan bölüm ödeneği : 471 000 lira 

Ücretlerini birinci bölümden alan personele kanunlarına göre ödenmesi gereken çeşitli hak ediş
lerle yönetmeliği' gereğince resmî elbise verilmesi lâzımgelenlerin giyim eşyası bedeli karşılığı ola
rak bu bölümde ceman 471 000 lira ödenek teklif edilmektedir. Bu nevi hak edişlerin cinsleri ile 
miktarları ve daireler itibariyle sureti tevzii aşağıdaki cetvelde gösterilmiştir. 

Servisi 

Genel Müdürlük 
Teftiş Kurulu 
Yayın ve Müdevvenat Müdürlüğü 
Beden Terbiyesi Müdürlüğü 
İstatistik Müdürlüğü 
Ticaret ve Hasılat Dairesi 
Maliye ve Saymanlık İşleri Dairesi 
Zat İşleri Müdürlüğü 
Malzeme dairesi 
Hukuk İşleri Müdürlüğü 
Daire Müdürüğü 
İşletme rnüdürükleri ve. amirlikleri 

Çocuk 
zammı 

Madde : 1 
Lira 

3 120 ' 
9 000 
2 268 
2 052 
3 720 

47 000 
89 000 
15 000 
16 000 
7 320 

37 272 
150 000 

381 752 

Doğum 
yardımı 
Madde: 2 

Lira 

\. 32 719 

32.719 

Ölüm 
yardımı 

Madde: 3 
Lira 

750 
500 
500 
500 

1 000 
1 000 
5 000 
3 000 
3 000 
1 000 
1 000 
8 000 

25 250 

Giyim 
eşyası 

Madde: 4 
Lira 

— 
— 
— 
— 
— 

' — 
1 362 

— 
— 
— 

7 495 
14 992 

23 849 

Yakacak 
zammı 

.Madde: 5 
Lira 

— 
— 
— 
90 
— 

540 
1 530 

— 
- r -

270 
— 

5 000 

7 430 

Personele verilecek giyim eşyasının maliyet fiyat]arı şöyledir: 

Açık yaka serj elbise 
Batıldres serj elbise 
Kapalı yaka serj elbise 
Batıldres şayak elbise 
Uzun kastor kaput 
Kısa etek kastor kaput 

Lira K. 

86 
80 
40 
42 
62 
50 

50 
58 
28 
35 
80 
50 

B. 5 — Tüzüğüne göre ödenecek tahsisatlarla fazla mesai, nöbet ücretleri ve tazminatlar 

Teklif olunan bolüm ödeneği : 48 000 lira 

Bu bölümde teklif olunan ödenek, ücretlerini 1 nei bölümden alan personele tüzüğüne göre veril
mesi gereken ve aşağıdaki cetvelde nevi ve mahiyetleriyle, miktarları gösterilmiş bulunan tahsisatlarla 
fazla mesai ve nöbet ücretleri karşılığı olup 1949 yılma nazaran 9 000 lira noksaniyle teklifte bulu
nulmaktadır. Noksanlık, müstakil birer grup halinde mütalâa edilmesi dolayısiyle okullar, pansiyon
lar ve kurslarla sağlık işleri teşkilâtına ait bu nevi giderlerin kendi gruplarına nakledilmiş olmasın
dan iler?, gelmektedir.; { 

(S.,Şap3i>,A#)) 
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Servisi 

Genel Müdürlük 
Maliye ve saymanlık işleri dairesi 

Beyanı 
Lira 

Tahsisatlar 
Madde : 1 . 

Lira 

23 000 

Fazla mesai ve 
nöbet ücretleri 

Madde :. 2 
Lira 

6 000 
5 000 

Hizmet evi tahsisatı 
Gişe tahsisatı 

Zat îşleri Müdürlüğü 
İşletme müdür ve amirlikleri 

8 000 
15 000 

23 000 

23 000 

10 000 
4 000 

25 000 

B. 6 — Diğer giderler 

Teklif olunan bölüm ödeneği : 369 900 lira 

! * i* i ! " ? P f 

Bu gurupa dâhil teşkilâtın ısıtma, aydınlatma, öteberi, makina ve aletlerle demirbaş ve mefruşatı
nın bakımı, haberleşme, kırtasiye ve basılı kâğıtlavla defterler ve idareye bağlı bulunmıyanlara veri
lecek mükâfatlar karşılığı olarak bu bölümün çeşitli maddeleri için ceman 369 900 lira ödenek teklif 
olunmaktadır. Bu nevi giderlerin tertipleriyle servislere sureti tevzii aşağıda gösterilmiştir: 

Servisi 

45 

.'S 

S 
â 

Tİ 
d 

«3 

1 eö 

rd
ın

l 

ro 

2 
rç» «3 
% 
U 
O) 

Lira 
< 

Lira 

Genel Müdürlük 
Teftiş Kurulu 
Yayın ve Müdevvenat Müdürlüğü 
Beden Terbiyesi Müdürlüğü 
İstatistik. Müdürlüğü 
Ticaret ve Hasılat Dairesi 
Maliye ve Saymanlık işleri 
Zat İşleri Müdürlüğü 
Malzeme Dairesi 
Hukuk İşleri Müdürlüğü 
Daire Müdürlüğü i 

1 500 
18 000 

2 000 
M 500 

500 
000 

2 000 
35 000 

O 
Lira 

6 500 
100 

150 
500 

25 000 
400 
500 
200 

40 000 
İşletme Müdür ve amirlikleri 40 000 30 000 8 000 

94 000 75 500 81 350 

(S. Sayısı: 140) 
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Lira 

100 
100 
500 

150 
1 000 
1 000 

300 
250 
100 

2 500 
800 

irs 

o 

«6 

Lira 

10 000 
450 

200 
2 500 
5 000 

600 
5 000 
1 000 

25 000 

<c3 

O) 
«H 

2 

V 

Lira 

2 000 
400 
405 
95 

3 000 
5 000 

25 000 
10 000 
3 000 
1 000 

100 
10 000 

6 800 49 750 60 000 

»feJO ö 

«û es b-

^ 'S S 
^ - 1 

Lira 

2 500 

2 500 
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B. 7 — Çeşitli giderler 

Teklif olunan bölüm Şdeneği : 1 144 501 lira 
Genel idare giderleri gurupuna dâhil teşkilâtın aşağıda nevileri gösterilen çeşitli.giderleri için 

bu bölümün muhtelif maddelerinde geçen seneye nazaran (145 500) lira iazlasiyle (1 144 501) 
lira ödenek teklif olunmaktadır. 

Bu bölümün 5 nci faiz, acyo ve akçe farkları maddesinde geçen yıla nazaran görülen 210 000 
liralık fazlalık Bütçe Kanununun verdiği salâhiyete istinaden bankalardan yapılacak istikrazlar
la açtırılacak hesabı carilerin ve is'kontö ettirilecek bonoların faizleri ve masraflariyle muhtemel 
acyo ve akçe farkları nazara alınarak hesaplanmasından mütevellittir. 

Buna mukabil, hizmet nevilerine göre alâkalı tertiplerine nakledildiğinden kira karşılığı mad
desinde 14 500 lira, Hollerit makineleri masraflarında da 1950 yılında yapılacak fiilî tediyeye gö
re 43 000 liralık bir eksiliş kaydedilmiştir k i ; bu eksiliş 1949 yılında ödenmiş olan Gümrük Resmi
nin 1950 yılında nazara alınmamış olmasından ileri gelmektedir. 

Bölüm ödeneğinin maddelere göre tevzii: *'i * • * ! *'_f* ?•* ! -* >' * • • ' •'*' , - ^ * ^ J 

M. Madde ismi 

1 Düşünülmlyen giderler 
2 Genel Müdürlük temsil giderleri 
3 Kira karşılığı 
4 Pasif korunma 
5 Faiz, acyo ve akçe farkları 
6 Sigorta sermayesi karşılığı 
7 îlân ücretleri 
8 Hollerit makineleri giderleri 

Tutan 
lira 

3 000 
5 000 
5 500 

1 
mo ooo 
300 000 
1 000 

230 000 

1 144 501 
= = = 3 3 = 

Hollerit makineleri giderleri müfredatı: 
Lira 

Makinelerin 12 aylık kira gideri 66 738 $ X 2,85 lira = 190.203,30 190.203,30 
Yeni gelecek makinelerin tesisat gideri 4.000,00 $ X 2;85 lira = 11.400,00 
Makinelerin 12 aylık kart sarfiyat gideri 4.255,00 $ X 2,85 l i r a = 12.126,70 
Makinelerin 12 aylık kâğıt ve saire gideri 5.000,00 
Makinelerin 12 aylık kira, vergi giderleri 6.270,00 
602 A tipi makinenin navlun ve sigorta gideri 1.000,00 
602 A tipi makinenin gümrük gideri 4.000,00 

Toplam 230.000,00-

t S . S a ^ : < 1 4 0 ) 



— 16 — 
R. 8 — Uluslararası Demiryollar münasebetlerinden doğan giderler. 

Teklif olunan bölüm ödeneği: 328 000 lira 

Bu bölümü terkip eden maddeler ve teklif olunan ödenek miktarları aşağıda da görüleceği veç
hile ceman 328 000 liradan ibaret olup ödenek, 1950 yılında yapılacak fiilî tediyeler nazara alı
narak hesaplanmıştır: 

M. Madde ismi 

1 Demiryolları kurum ve kongrelerine katılma giderleri. 
2 Demiryol birlikleri, takas büroları ve mümessil idareler giderlerinden düşen 

paylar. 
3 Komşu Demiryollarına verilen rödövanslar ve ücretler. 
4 Transit vagonlarının tatil, tazmin ücreti ve kiralanacak vagon ve lokomotif

lerin kira karşılığı ve sair giderleri. 

Toplam 

B. 9 — Vergiler, resim ve harçlarla geri verilecek paralar 

Teklif olunan bölüm ödeneği : 275 000 lira 

İdareye ait bina ve arsalarla arazi vergi ve resimleri ve bunlar meyamnda idare namına tescil
leri gerekli olanların tapu harçları ile evvelki yıllarda İşletme geliri olarak irat kaydedilmiş olup-
da geri verilmesi iktiza eden paralar için teklif olunan 275 000 liralık ödeneğin tertip itibariyle 
miktarları aşağıda gösterilmiş ve Belediye vergi ve Resimleri Kanununun tahmil ettiği mükellefi
yetler dol ayı siyi e birinci maddede de, 65 000 liralık bir artış husule gelmiştir. 

M. Madde ismi Lira 

Teklif olunan 
ödenek 
Llira 

8 000 

20 000 
200 000 

100 000 

328 000 

1 Binalar, arsalar, arazi vergi ve resimler ve tapu harçları. 75 000 
2 Gevi verilecek paralar ve kesenekler 200 000 

Toplam 275 000 

B. 10 — Mahkeme giderleri ,: * v : . '* • ~ ' ''•: "' " ? 

Teklif olunan bölüm ödeneği : 30 000 lira 

İdare dâvalarını takip edecek serbest avukatlara verilecek ücretlerle mahkeme gider ve harç
ları için, geçen sene kabul olunan miktarların aynı o'mak üzere bu sene de bu bölümde birinci 
maddeyi teşkil eden serbest avukat ücretleri olarak 5 000 ve ikinci maddeyi teşkil eden mahkeme 
giderleri, harçları olarak da 25 000 lira ki ceman 30 000 lira ödenek istenmektedir. 

B. 11 — Yabancı uzmanlar ^ 

Teklif olunan bölüm ödeneği : 116 200 lira. f »f* ^ 

Bu bölümde, mevcut bir yol mütahassısmın ücreti ile yolluğu 1950 yılında Amerika'dan gele-

( S, Sayası: 140) 



cek bir'lfcrife, bir'Muhasebe, bir* cer ve 3 aded ate İyeler uzmanı, ki ceman 6 yeni uzmaiiııt* yaınıi 
yollukları ve diğer giderleri karşılığı olarak aşağıda müfredatta gösterildiği veçhile ceman 
116 200 lira ödenek teklif olunmaktadır. 

Amerika'dan gelecek ve, iki sene memleketimizde kalacak olan uzmanların ücretleri Amerikan 
iktisadi İş Birliği idaresi (E. C. A) Economic Çurporation Administration tarafmdan Ödenecek j 
idare, sadece bunların eşleriyle birlikte ,New - York - Türkiye harcırahlarını ve Türkiye'de'kal
dıkları müddete ş.it iaşe ye ibate masraflarını ö diyecektir. Bu bolüm için teklif edilen ödeneğin 
.yukardaki izaha göre hesabı aşağıda arzolunmuştur. 

Madde 1 

Tertibi: Yabancı uzmanlar ücretleri 1 aded yol mütahassısı mühendi
sin ajtla 1 350. liradan 12 aylık ücreti 

Madde 2 

Tertibi: Yolluklar 

1 aded yol mütahassısı için 
Amerika'dan gelecek: 
4 uzmanın eşleriyle birlikte geliş ve yol masrafları 
2 uzmanın yalnız kendileri için geliş ve yol masrafları 
Türkiye'de iaşe ve ibateleri karşılığı 
Diğer giderler ** 

16 200 Lira 

Lira 

2 000 

14 400 
3 600 
64 800 
15 200 

100 000 

Toplam 

-• 

100 000 

116 200 

B. 12 — Personele verilecek ikramiyeler 

' Teklif olunan Ödenek : 60 000 lira 

Bu bölüm ödeneği, ücretlerini 1 nci bölümden alan personele yönetmeliği gereğince verilecek 
ikramiye karşılığı olarak teklif edilmektedir. 

1949 yılında, personele verilecek ikramiyeler 11 nci bölümde toplu olarak nazara alınmış^iken b\i 
yıl personelin dâhil bulunduğu hizmet gruplarına göre alâkalı tertiplerine geçirilmiş bulunmakta
dır. 

• ... • ;•• B.< 13; — Demiryol spor kurumlarına yardım' 

Teklif olunan bölüm ödeneği : 3 000 lira ^ " "" . ~~V. 

Bu bölümde, geçen şene dâhil olan Demiryol Dergisine yardım ödeneği çıkarılmış ve yalnız De
miryol spor kurumlarına idarenin yapacağı yarûım karşılığğı. olmak üzere 3 000 liradan ibaret 
bir ödenek teklif edilmiştir. 

- (S. flı*nnl40) 



Jt^ lİ^İI* l>rr~?jİ!ton a j ^ ^ LhniiBİarm seae&k faiz; *&.Hâ*.<kmşı&klattx *te başla gi-
••'-•.'••'.• jjcrieri 

Teklif olunan ödenek : 8*1521 100 lira 

}%x madde ödeneği, satın alınmış olan Demiry<xlları ve Limanların kanunlarına göre 1950 yılın
ca ö#ei)weşiîcabeden senelik faiz ve itfa karşılıkları î|e sair. masrafları için 8 521 100 Iîra olarak 
tekÖf e&jjnektedirJ Bu madde ödeneninde, görüleri 908 900 liralık eksiliş,/İzmir* kasaba hattı mu
bayaa bedelinin erken ödemeye tâbi'tutulması dolayığîyle tamamen kapanmış bulunmağından ve 
sterlin devalüasyonu sebebiyle de Aydın hattı mubayaa taksitlerinin hesabında sterlinin (11,3856) 
kuru yerine (7,91) liradan hesaplanmasından ileri gelmektedir. 

Bu madde ödeneğinin «prf jfâ*hatk,n sağ ıda 

Anadolu 
Mersin r Tarsus - Adana 
Haydarpaşa Limts* 
Şark Demiryolları 

Aydın 
Anadolu emarj»wuı giderleri 
Aydık Breterjm&n i ler ler i 
B a . ^ ifiderier -rp rotchtemel kur farkları 

^öfcfcerÜmişitir.. 

jplam 

• 

İsviçre 

8 676 
65 

647 

Frangı 

959 
592 
115 

1 669 000 

11 058 
-.•|T*!-..,*7""Wi 

667 

04 
40 
65 
00 

09 
B 3 5 = = 5 * Ş = 

Sterlin 

146 440 

# 

r 

Kur " 

66,38 
66,38 
66,38 
66,38 

7,91 

Toplam: 

"Tutan 

5 759 765 
43 540 

429 555 
1 107 882 

7.340 743 

i ıs8 m 
10 000 

5 000 
7 016 

8 521 100 

41 
24 
37 
20 

22 

00 
00 
00 
78 

00 

B. 14 -> M. 2 — 3525 sayılı Kanunla tasdik olunan kredinin idarece kullanılan kısmın itfa ve faiz 
karşılığı 

Teklif olunan Ödenek: 2 300 -8311ira 

„ Şu maddede, 3525 sayılı Kanunla tasdik olunan 10 milyon sterlinlik krediden Devlet Demir
yollarına tahsis, edilen ve itfası da bu idareye terettüp eden kısmın 1950 yılma isabet eden senelik 
normal'itfa ve faiz karşılığı ile Hazînece erken Ödemeye tâbi tutulan ksımdan idarece Ödenmesi 
gereken miktarın bir kamına karşılık olmak üzere ceman 2 300 831 lira ödenek teklif edilmektedir. 

Bu madde için teklif edilen ödemek geçen yıl servet çoğalmaları kısmında yani 1949 Bütçesinin 
70 nci bölümünün 2 nci maddesinde yer almakta iken bu y:l buradan çıkarılarak mahiyeti itibariyle 
malî mükellefiyet karekterini taşıdığından bu bölüme nakledilmiştir. 

î^rmal itfa, ve erken ödeme karşılığı olarak teklif olunan 2 300 831 lira ödeneğin müfredatı 
aşağıda gösteriîmîştir. 

.<». --S*£it:-İfö) 



^ m^ 
1950 yılı normal itfa karşılığı; 

Reıi^mal 
Fak 

Toplam 

1949 yıl1 normal i t | ^n$an borcumuz 
Erken ödeme doîayısîyle bu yılda tediyesi düşünülen 

Ğ eneî itfa 
mîktarr 

£ 

430 000 
346 195 

776 195 

i düşünülen 

İstırap 
nispetimiz • 

24 624 
yU 624 

İdare 
hissesi Kur 

£ Lira 

105 883 7,91 
85 247 7,91 

191 130 

'* Toplam 

Muadili 

2300831 00 

B. 15— Eski yıllar borçları ?« - u i ,; 

T " ' . ^,. 1 ^ i f olunan ödenek : ^ 0 0 0 Ura •'' *? 

J Ü ^ M y l ı KaniMMMfd@ ncü maddesi dışında kalan ve eski yıllar bütçelerinden mütevellit buku 
naap^bea^İMPdaa^ıhğı olarak geçen yıldan 20 000 lira fazlasiyle ödenek teklif olunmaktadır. Fazla
lık 1949 yılında ödenek kifayetsizliği sebebiyle öd?neraiyen bu kabîl borçlann 1950 yıHıda ödenme» 
sini mümkün kılmak için teklif edilmiştir. *' ~ 

ti - OkuTİAr, pansiyonlar/hırslar ve fiaj giderleri 

B. W — TTcrçtler VB Jçasenekler 

Teklif olunan bölüm ödeneği: 378 855 lira 

Öğretim maliyetlerinin ayrıca bilinmesi lüzumlu ğörüünüş olduğundan okullar, pansiyon ve 
kurslarla sîtaj giderleri yukarda da arzedildiği gibi genel giderler grapundan çıkanlara!* müstakü 
bir grup halind toplanmış bulunmaktadır. 

Cl cetveline dâhil bulunup ücretlerini bu bölümden alanlarla Barem^Hfctodattyanîûrm^ret. 
lerfetue«feesenekleri muadilleri 1 nci bölümün 1, 2, 5 nci maddjrfarMe feafreötesesttûar ^Biri
sinde teshil edilerek ve ayrıca saat hesabiyle ders vereceklere tediyesi gereken ders ücretleri de 
naaffa afenarak bu-^ütüfl! için ceman 378 855 lira ödenek teklif edilmektedir. 

H a ^ T î •:"" 
Tertibi : Ücretler 

; . . 

*,0foEffîa1r • 
Panoiysni»* 

Lira 

• . " : • • • - • - - 1 ' - ' • 

. Kuşstar . 
Lira 

. . 

Ders ücreti 
Lira 

Topl«m 
Lira 

Umreme tSoi •«eretrer'' 14T705 m-2it ıspocr m ^ r 

Madde 2 : 
Tertibi: Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak ödemeler. 34 914 



- â o 

% 51er 
% 25.ler 
% 100 ler. 
% 1 İer 
Katılma payı 
55 ten eksik yaş 

/Emekli ikramiyesi 
Geçici 27 nci madde 

Toplam 

Madde 3 : 
Tertibi : Bareme tâbi olmıyanlar 
ücreti 

Okullar 
Pansiyonlar 

Lira 

7 972 

. 3 0 0 
1 594 

34 

8 000 
1 500 

> 
Kurslar 
Lira 

8 477 

200 
1 695 

142 

5 000 
— . 

,' i 

Yekûn 
Lira 

16 449 

500 
3 289 

176 

. 13 000 
.1.500 

19 400 

11 700 

15 514 

7 320 

34 914 

19 020 

Toplam 

' V. 

19 020 

378 S55 

B. 17 — Yolluklar. • - ,-.;,: 
Teklif olunan bölüm ödeneği : 21 80O - , ' • • < - :;.-

ücretlerini, 16 ncı bölümden alan.personelin gerek sürekli, gere^.geçici görevle yurt içinde 
yapacakları seyahatler ve devir ve teftiş yollukları ile üöretleri hariği tertibe dâhil olursa olsun 
etüd ve staj maksadiyle yabancı memleketler^ gönderilecekleriri yollukları için. aşağıda gösteril
diği veçhile muhtelif maddelere ceman 21 800 lira Ödenek teklif edilmektedir. 

M. Madde ismi Lira 

1 Sürekli görev yolluğu 
2 Geçici görev yolluğu 
3h Devir; Ve teftiş yolluğu 
4 ' Yahgfccı memleketle]4 yolluğu 

Toplam 

1 550 
50 

200 
20 000 

21 800 

B. 18 — Personelin diğer hakedişleri 

' - ! ' Teklif olunan bölüm öderieği: 38 149 lira 

Bu bölüm ödeneği, ücretlerini 16 ncı -bölümden alan personele kanunlarına göre ödenmesi gere
ken; «çeşitli, hakedişlerle yönetmeliği gereğince resmî elbise verilmesi lâzımgelenlerin giyim ...eşyası 
bedefi karşılığı olarak teklif, edilmektedir. 

( S. Sayım ; 140 ) 



Bu hakedişlerin • fc&rl:vi nia«4yyel^l!lİİIB miktarları aşağfdaJri e e y t f d e ^ & ^ m ^ i r v ; <''' ¥$'& 
%%,•& r î * ; '• 

r Teklif olunan 

M. Madde ismi I^ira,..., ;?• 

1 Çocuk ^ » m ı ^^-r^öfî 
2 Doğum yardımı . . . 1 $25 
P^OlJim yardımı > 2 500 
İ" Giyim eşyası. .. '! 4 624 

,- r-'rfa; • V* Û&-4 '&#$$ fW| &* ̂ ^ - - Ç<$ in s ?1-iü ,.'.'.c"»:v <i5 

B. 19 —Tüzüğüne göre ödenecek tahsisat, fazla mesai ve nöbet üsre^er^0i^t t^z^na^r..^.,^ 

Teklif olunan bölüm ö â e ^ f :':âO04iraAJ-<•<%* ^:b?u îih^Gs nnt Of 

ücretlerini, 16 fncı bölümden alan personele tüzüğüne göre verilmesi gereken, .ye-aş^^^^M'd 
ve mahiyetleri ile miktarları gösterilmiş bulunan tahsisatlarla fazla mesai ifgrgtjt J^ty^iğp. .jpJşC^ 
teklif olunmaktady-. ^ . ; ^ ^ . ̂  .... ^ ^ , , ^ , , ^ ^ " ^ , , 2 ^ ^ 0 ^ 

M. Madde ismi 
_ . , : : _ _ , • , h . v i : . r i i l f | . v . ^ r 

1 T a h s i s a t l a r A - • » , < „ ; /,£.,'•'•-.»•.. W 
: <-*.<, ^;«J.->u •ıünı«.H {io'-;^Tr 

2 Fazla mesai ve nöbet ücreti v;>;, . ' ömîhtm %»«*" 
Toplam 200 

, J , B. 20 — Diğer giderler ] 

Teklif olunan bölüm ödeneği : 45 300 lira , . , . • , , ; , > . .-. rwt •«/ 

Eü gurupa dâhil teşkilâtın ısıtma, aydınlatma, öteberi, makina ve aletlerle demirbaş ve m^Sttişa^ 
tm bakımı, haberleşme, kırtasiye ve basılı kâğıtlarla defterler giderleri karşılığa'ölSİi^Hu Böltiıti'î^n 
nevileriyle müfredat hesapları aşağıda gösterildiği veçhile 45 800 lira - ddezî li; ^^if^l^MSpâiyfjiia^Y'cî. 

i t Okullar ve , * * Y*W»£ 
M. Madde ismi pansiyonlar: • x [M^lStafâtifi^. ":.>."VIAt&. &>vll 

1 ! Isıtma 15 000 15 150 28 000 
2 Aydınlatma 5 500 4 000 9 500 
3 öteberi gülerleri 2 400 1 500 3 900 
4 ••' Makhıa ve aletlerle demirbaş ve mefruşatm 

bakımı 1 0 0° ,-:<-.ı^ M»â t -ÂW 
5 Haberleşme . 800 ,. 100. ., l{• ..JjOŞ 
6 Kırtasiye ve basılı kâğıtlarla defterler 1 0 0 0 . v- ^ S v «^- ; ! - ^ 

Toplam 25 700 21 750'"^"^^'45'^ 

(S . Sayısı ş 140) 
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Teklif < * l i I e & # # ( ^ : İ f e * # & « 

Maö^şJ • Isıtma . . . ,;n6,,j 
Kuı^lar : .,.„,. . . . . . . ... '. 
ffifi fes kömür bedeli 050 X 50<** 
$Şja$t nakliyesi 

ir ve pangı$^n/l£r : 
•E^arfeftkjr-yatılı ilkokulu : 
8 sofoa, beheri 2,5 tondan 20 ton kömür bedeli 20 X 40 i 
Kömfcnafcj j»!^ .••:,;.N,,, .:,,;,,1( .,, ;;i..J_:ı•;.;...; ;.ıWi.. 
Eskişehir yatılı ilkokulu : 
70 ton kömür bedeli (KalorifiNt^ £0 X#ft*#? -• •- v-

i ^ ö m ^ i ^ ^ i ^ i - . ^ ^ , , , . v. , , , . ,, „,i / .. .;.,.• 
; ^ ^ ^ % ^ ^ r e | i , > U : ; ı t , , , . ; . ;...:..,.• , , ,,;., 
Ifbnya yatılı ilkokulu : 
80 ton kömür bedeli (Kaloriler ve sobada) 80 X 50=-
KÖm$rvnakliyesl . •> ,t. 
Kaloriferci ücreti 

rŞuca pansiyonu : 
r ^ ton kömür bedeli 30 X 50=. 
K«mÜMiak1iy««i ^ - ıs a< 

m ^ ' ; T 

Madde 2 : Aydınlatma 

''JfrM'tâ&fttt*-' (£eee* Mfi^ti sarfiyata* ftjr**)f 
Eskişehir » * » > » » 

Buca r|iîiRsiyonu (Ğ^ji^ieneki sar£gs**wfci8£M) 

>:<-&.•.£.• ->:•£ t! 

12 500 
500 

1& -Ö0O 

800 
50 

3 500 
150 

2400 

4Ö0Ö 
150 

2 400 

1 500 
W 

15 000 

Toplam 

Î&ÖÖÖ 

15 000 

28 000 

O^fa'dde 3 : ö t$ jş r i giderleri 

... Kurs.Jbinası temizliği ve diğer umumi temizlik malzemesi 1 000 
(HByNsr malzeme? ıh . . 5 0 0 

,İĞ X 500 ,„ İ: 500 

( S; &*$»- : 140 ) 



t lkokullgıs ı j iMi P — I J H U I I I I I M L ^- — ; #;:?*-i-. ; y * w 

lUVo js^ffi.ii'if.î-v^:"*"' :>W;--; ' ' : -*,*« ı, •'•''-. , , •;'--:.v'- ••" 
v^h-

Madde 4 : Makine T»»tKte«t^İiwrflbit •^»^«flR^Nii^ifcMi.-
^{itturalar : 
- $ttt#kullar ve pansiyonlar 

Madde 5 : f&Mtkşm.-."-
Kurslar : -
İlkokullar i* p«ifiİ3«mJ»r: 
Konya ilkokulu (yatılı) 
Diyarbakır yetıh ilkokulu 
Eskişehir yatılı ilkokulu 
Buca pansiyonu 

Madde 6 : fe*t»Bİye ve basılı kafalarla defterle? 
Kurslar: 

-İlkokullar ye^pemiyonlar: 
Diyarbakır y^Brgtolaılti 
Konya » * -.-**'-<• - ;• 
Eskişehir » •" > . - -' 
Buca pansiyonu 

''>;>r7;V^ı:^, 

'•••; . ' • • ' . u , ' 5 v ^ / f . - ' > i » / •; v.•--•• ... _ 

'î&rtü>.'î JÜ?'/.ÎÎT]2[ ^";^.:.s--*" 

S -*ıö8 " ^ l ^ ^ f , a 9 0 0 

r(Mâf • v*i&M 
500 

1 000 

- -

800 

ıoo 

m 

900 

500 

1 000 • 1 000 

Toplam 1 500 

r / : B. 21 -,Ö|ta>MiiJgi4)Mfeffc • .v--":.wr^'"001- v fjf* " 
- Telüif olunan lwlüm-yMen^^ 

'; -Bu bölümd*v-ifit*̂ re teknik eleman yetiştirilmesi maksiyle,ı^iİiMit^ 
lekelerde ve g ^ 6 r -yurt içindeki okullarda okutturulmakta olan öğrencilerin öğretim giderleri üe 
r̂ltt İrtasyoalinftı ftaftiAn memur ve hizmetlilerin çocuklarım okutmak maksadiyle açılmış bulunan 

fonlar ve i^olmü» giderleri ve yol, cer, hareket servisleri personelinin meslekî bilgilerini artır-



inak üzere, açdmış bulunan kurslar giderlerine karşılık ödenek teklif olunmaktadır. 
1949 yılı Bütçesinde yer almış bulunan meslek okulu giderleri bu okulun faaliyetine 1949 yı

lında nihayet verilmiş bulunması sebebiyle 1950 yümda bittabi ııaaara alınmaiüi#tır. 
Programında aynı zamanda umumi kültür dersleri yer almış, ve bu-sebaple liseye, muadeleti Millî 

Eğitim Bakanlığınca tasdik edilmiş bulunan bu okul tedrisatı ile mesleki eleman yetiştirilmesi, bu 
vadide fctibdaf olunan asıl gayeyi temine elverişli olmadığı gibi, birçok^ masraf ihtiyarını da müs-
telzim b&lfcnduğu anlaşıldığından, bunun yerine damiryollar teşkilâtında yol, içer Ve- hareket işle
rinde vazife.,alraıg ve lise mezunu olarak görevlen lirilecek personeli yalnız meslekî öğretime tâbi 

<>OÎ tutmak suretiyle maksadın temini daha verimli ve tasarruflu görülmüş ve bu maksadın husuli için 
„.., de EskişehirMeM meslek kursu tevsi olunmuştur. 
vŞ$ ;; Tertipje#jn$ göre gider miktarları ve sureti harapları aşağıda gösterilmiştir: 

w?: 

mı 

vm 

m 

mı 

Madde 1 : Tahsil için yabancı: j g ^ l s k ^ 

^$6 talebe mevcuttur. 
Beher talebeye ayda 400 İra hesabiyle 24 ta
lerinin bir senelik tahsisatı . 
tki talebenin bir aylık tahisatı 
2 talebenin dönüş harcırahı 
Behe£-s?$alebeye tahsil masrafı (6 ayda bir 250 
franfcrsenede 500 frank) 
12 t&fcbe X 500 = 6 000 İsviçre Frangı 
12 tafobe X 250 = 3 000 » * • i t * f 

9 000 

9 0 0 { ^ £ f ,38 kur == 
Talebenin tedavi giderleri 
Sömestr ücreti ... ,«;., 

İsviçre'deki talebe giderleri 

Amerika'da pahalı yerde 16 talebe X 480lira 
ayda? 680 lira X 12 = 92 160 
Uçu?uyerde : 
37 X 452.,== ayda 16 724 X 12 = 200 688 

m t — - — • • — 

••*?•'"' f f V ." f * * * " * « • * ' 

• $ Ş « * m i- * t ~ fi ••• * -••-

,-,,'• ••..%'k.şti'i *>:&}" •.•'• • 

- - • • ' 

5 975 
7 500 

••W, 500 

138 475 

., _ :;.'•;•*:?*- 292 848 

v. -Amerika 'daki talebelerin tahsisatı 
53 talebe 6 ayda 50, senede 100 dolar hesabiyle, 
53 X 100 = 5 300 dolar muadili tahsil masrafı 
Tedavi ve sair masraflar 53.Xf400 

•tâ fashr&'ify .-«.».rft'.'̂ S' ahn&j'ı? - ~:%- •'•••V:l-f-
ııtiımiry-l Amipti 'tHîfrmfov?. .-'7«<ri'— •' 

292 848 

14 974 
21 200 

329 022 
r-r. ', M U.BJVİ» 

Lira 

Lira 
; . | T « * . ı • • . • . : - • • • • • ' 

400 X 24 X 12-=F 115.200 
440 X 2 . = " 800 
750 X ı-G-m ;; 1500 

467 497 

• • . ' • • • ' • 

138 475 

329 022 

^Oen^&plam •; i#t67 497 

mm^m^m) 



Madde 2 ; Teknik Üniversite ile teknik eleman yetiştiren başka okullarda okutulan idare öğren
cilerinin giderleri ve burs ücretleri. 6 200 

Teknik Üniversitede : 
2 talebenin beherinin seneliği 1 100 X 2 = 2 200 ' 
Teknik Okulda : 
2 talebenin beherinin seneliği 1 1 0 0 X 2 = , 2 200 
Sanat Enstitüsünde : 
2 talebenin beherinin seneliği 9 0 0 X 9 2 = 1800 

Toplam 6 200 

Madde 3 : İlkokullar ve pansiyonlar genel giderleri : 

•ded 

Hademe 
Aşçı 
Nöbetçi memur 

37 
5 
8 

50 
-aass 

Telebenin adedi 

90 
120 
80 
175 

465 465 

515 

Konya Yatılı İlkokulunda 
Eskişehir » » 
Diyarbakır » » 
Buca Pansiyonu 

Talebe mevcudu 

îaşe edilecekler mevcudu : 

(Bir günlük iaşe 115 kuruş X 280 gün = 322 lira bir kişinin 280 günlük iaşe masrafı) 

152 kişi X 75 = 11 400 Elbise 
465 » X 4 = 1860 Kasket 
465 » X 23 = 10 695 Potin 
152 » X 5 0 = 7 600 Palto 
465 » X 14 = 6 510 Gömlek senede iki defa 

Toplam 38 Ö65j 

(â;^Byısı : 140) 
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Lira 

îaşe 322 lira X 515 . 165;83t) 
Melbusat ;^38/tHB5. 
Çamaşır yıkama giderleri YT1500 
Su : ' * 2WQ 
İlân ücreti - - W0 
Talebeye ders levazımı (465 talebe beherine 8 liradan 465 X 8 — 3T2T) 
Talebenin tedavi giderleri 1 000 
Diğer müteferrik giderler 1 000 

mo ©as 

Madde 4 : Kurs giderleri : 289 250 

Kurs görenlerin beheri için 130 kârüş olmak üzere 330 kişinm*K)0 günlük iaşesi 
Kapların kalaylanması 
Artırma, eksiltme ilân ücretleri 
Çamaşır yıkama bedelleri (demiıbaş) 
Kurs görenlerin çamaşırlarının yskaaması bedelleri 
990 kişinin günde 1,50 linfcdan »$G6cigiiititük gündelikleri (üç devrenin toplamı) 
İstihlâk edilen su bedeli 

toplam 289 250 

Bölüm 22 — Personele verilecek ikramiyeler 

' Teklif olunan ödenek : 250 lira. 

Ücretlerini, 16 nci $r$ümden alan pereonSefery^öneteTreliği! »genegince verilecek ikramiyeler kar
şılığı olarak 250 lira teküf olunmaktadır. 

77/ - 8a,ğkih îşi&m gidenleri 

Bölüm 23 —r-Ueretler v«rkesenekler 

Teklif olunan bölüm ödeneği : 1 871 977 lira 

Evvelce de arzedildiği veçhile sağlık işleri maliyetlerinin ayrıca bilinmesi lüzumlu görülmüş 
olduğundan sağlık işleri giderleri bu grupta toplanmı^bulunmaktadır. 

(C) -cetveline dâhil bulunup ücretlerini bu bölümden alanlarla bareme tâbi olmıyanlarm ücret
leri ve muhtelif sandıklara ödenecek paralar 1 nci bölümün 1, 2, 5 nci maddelerinde izah edilen esas
lar dairesinde tesbit edilerek bu bölüm için ceman 1 871 977 lira ödenek teklif edilmektedir. 

128 700 
300 
250 

4 500 
5 500 

148 500 
1 500 

f 8 . ^ayısî-'-fiÖ) 



- 2 £ 

1 taretler 
3' ~ Bareme tâbi ohnıy anlar-

M». Lİsa 

1 639 595^ 
76-020 

Ücretler ^toplamı 3? 7 ^ * 6 1 $ , 
2*Jl Türkiye Cumhuriyeti Emekli San-

difına yapılacak ödemeler lt0?36i 
; M » « ''•". " * 

:'• r . -•-•• • - > **• 

# * - 5 le*« 
%~ 25 1er 
% 100 1er 
%<> İrim?- . .... 
Ka tıiıaa ,giçlerleri 
55 ten eksik yaşlar 
Emekte ikramiyesi-
Gfef«£27 «ramadde! 

. 

85.7.81. 
W ' 

2 275 
m A5fen 

150 
— 

4&>Û8ö*o 
it&mii:"---

15Çr362 1 871 977 
J - " ^ • • - - • • • ' • - • • - O * ; • • • -

Bölüm 24 : Gecicjitazjşâaftjt; 

Teklif olunan ödenek : 36 168 

Bu bölüm ö4fi»aği Ankara merkezinde çalışan sağlık dairesi mensuplarına * 2847 sayılı Kanun 
gereğince verilecek tazminat karşılığı olarak aded ve derecelerine göre ^ilhesap tesbit ve teklif 
olunmuştur. 

BMürt*25'— ™ & k » 

Teftfifdlttttan bölüm ö(K*effe > 3S^9©r Ifr* 

B ^ b a ^ ü d * n * g ^ ^ . . ı i û ü \ b ^ £eçj% go?^v^ 
yurt içinde yapacakları seyahatlerle devir ve teftiş yollukları için tek$L .9fcQffl&fct&4wu. 

M. Maddenjn4şın^ .Liça 

1 Sürekli görev yolluğu 
2 Geçici » » 
3 Devir ve teftiş yolluğu 

1 000, 

Toplam 32,3^ 

Bölünr 26 — Personelin diğer hake&işleıi .-'•'-& < 

Teklif olunan bölüm..ödeneği : 132 233 lira , :. 

Bu bölüm ödeneği, ücretlerini 23 ncü bölümden alan personelin, mevzuata göre ödenmesi gereken 
çeşitli hakedişleriyle resmî elbise verilmesi lâzım gelenlerin giyim eşyası bedeli karşılığı olarak t^k-

•(;^Say»r,fcM0#r 
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lif olunmaktadır. Tertip itibariyle ödeneklerin sureti taksimi aşağıda gösterilmiştir 

M. Maddenin ismi Lira 

1 Çocuk zammı 
2 Doğum > 
3 ölüm » 
4 Giyim eşyası 
5 Yakacak zammı 

110 000 
3 260 
3 000 
13 723 
1 260 

Toplam 132 233 

Bölüm 27 — Tüzüğüne göre ödenecek tahsisatlarla, fazla mesai ve nöbet ücretleri ve tazminatlar 

Teklif olunan bölüm ödeneği : 9 100 lira 

Ücretlerini, 23 ncü bölümden alan personele tüzüğüne göre verilmesi gereken ve aşağıda nev'i ve 
mahiyetleriyle miktarları gösterilmiş bulunan tahsisatlarla fazla mesai ücretleri karşılığı olarak 9 100 
lira teklif olunmaktadır. 

M. Madde ismi Lira 

1 Tahsisatlar (hizmet evi tahsisatı) 9 000 
2 Fazla mesai ve nöbet ücretleri 100 

Toplam 9 100 

Bölüm 28 — Diğer giderler 

Teklif olunan bölüm ödeneği : 55 500 lira 

îdare hastaneleri hariç olmak üzere diğer sağlık teşkilâtının ısıtma, aydınlatma, öteberi, makina 
ve aletlerle demirbaş ve mefruşatının bakımı, haberleşme, kırtasiye ve basılı kâğıtlarla defterler 
giderleri karşılığı olup nevi ve miktarları ve bunlardan 1, 2, 3 ncü maddelere ait ödeneklerin sureti 
hesabı aşağıda gösterilmiştir. 

M. Madde ismi Lira 

! * 1 

1 Isıtma 7 500 
2 Aydınlatma 4 000 
3 öteberi giderleri 32 000 
4 Makina ve âletlerle demirbaş ve mefruşatın bakımı 1 000 
5, Haberleşme 2 000 
6 Kırtasiye ve basılı kâğıtlarla defterler 9 000 

Toplam 55 500 

(S . Sayısı: 140) 
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Madde 1 : Isıtma 

Sağlık başmümettişlikleri 
52 kısım hekimliği 
Diş kliniği 
Eczane 
Kalem odası 
Pansıman odası 

Toplam 

Soba adedi 

6 
52 
11 
26 
10 
15 

120 

120 soba, beher sobaya 2,5 ton hesabiyle ve tonu 21 liradan kömür bedeli 120 X 2,5 X 21 = 6 300 
Soba tamiri 600 
Odun ve saire 600 

Toplam 7 500 

Madde 2 : Aydınlatma. 
Lira 

120 oda, beherinde 100 voltluk lâmba hesabiyle günde 36 kilovat, beher kilovat 25 ku
ruştan günde 25 X 36 = ' 900 kuruş 900 kuruş X 300 gün = 2 700 

Diğer ceryan bedelleri 1 300 

Toplam 4 000 

Madde 3 : öteberi giderleri 
Sıtma savaşında kullanılmak üzere 70 ton mazot beher tonu 270 liradan 18 900 
Bina tathiratmda ve sıtma savaşında kullanılmak üzere bin kilo D. D. T. beher kilosu 

10 liradan 10 000 
Sağlık müfettişliklerinin su, çamaşır yıkama bedeliyle temizlik malzemesi giderleri 3 100 

Toplam 32 000 

Bölüm 29 — Tedavi giderleri 

Teklif olunan bölüm ödeneği : 1 798 000 lira 

îdare hastaneleri giderleri, îdare sağlık teşkilâtı dışında yaptırılan muayene ve tedavi giderleri 
ve diğer muayene ve tedavilerle sıhhi tedabir giderlerinden terekküp eden bu bölüm ödeneği, 
îdare personelinin sağlık durumlarının iyi bir halde bulunmasını ve bunlardan muhtacı tedavi 
olanların muayene ve tedavilerini temin etmek üzere teklif edilmekte olup teklifin, müfredatı ve 
sureti hesabı aşağıda arzolunmuştur : 

(S. Şayjşı: 140) 



Madde 1 : idare hastaneleri giderleri : 
Yatak adedi 

Gıda maddeleri : 
Eskişehir Hastanesi 
Ankara » 

iaşe edilen personel :, 
Hastabakıcı 
Hademe 
Hem^pre 
Lâburatuvar kalfesi 
Nöbetçi memuru 
Kaloriferci 
Bekşpr 
Şoför 
(E) cetveli hizmetlileri 
Asistan 
Eczacı 

250 
150 

400 

40 
110 

20* 
6 
2 
4 
4 
2 

36 
9 
2 

X 175 karaş X&65 gün 

Aded 
>.-. . . 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 

255 500 

Toplam 235 X 175^X309 — 150-600 

40^500 

IsBfcma. 

Eskişehir Hastanesi 400 ton kok 
Ankara Hastanesi 300 ton kok 
Eskişehir Hastanesi 200 ton linyit 
Ankara Hastanesi 150 ton linyit 
Payraplık odun 
Nakliye 

Tonu 
Lira 

X 50 = 
X 50 — 
X 2Î = 
X 21 = 

Lira 

20 000* 
15 000' 

4 200' 
3 150 

650 
1 000 

Aydınlatma : 
Ankara Hastanesi elektrik üçreta- (ayda, va&a^b, 
1 200 liradan) 
Ankara Ha'stanesi havagazı üöreti* (ayda4 vasati 
900'liradan) 
Eskişehir Hastanesi elektrik" ücreti (ayda1 vasati 
1 20GİÎradatt) 

Toplam 44 000 

12 500 

10*000 

12*500* 

44 000 

Toplam 35 000 35 000 

( S: Sayısı : 1W) 
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Su giderleri 

Ankara Hastanesi 42 m3 X 50 kuruştan X 365 8 000 

482 500 

Eskişehir Hastanesi maktuan 360 lira 
öteberi giderleri : 

Taşıt masrafları 
Benzin (ayda 800 kilodan senede 46 J*cm) 
Yağ 
Lâstik ( iki aded) 

3 500 
500 
500 

&<ÖÛ0 

?T^ im ,6 5â0 

Müstehleke (her hastaneye ayda 1 000 lira) 
Teçhiz, telsfin 
Demirbaş ve'mefruşatın bakımı 
Haberleşme 
Kırtasiye ve basılı kağıtlarla defterler 
İlân ücreti 
Kalay 

20 000 
5 000 
5 000 
2 000 

"1O"0ÛO 
3 000 

. 5 ; 000 

Toplam 53 500 

ĤsfffcBftê eJ'de kullanılan ilâçlar : 
'Mafişten alınan ilâçlar. Beher hastaneye biner li-
r a t a S ^ ö © lira X 12 = 
Medhardan verilecek ilâçlar : 
Ankara Hastanesi 
Eskişehir » 

55 ÖÖO 
75 000 

53 500 

24 000 

Toplam 13&000 130 000 

îdare hastaneleri gictetflasüıin genel toplamı 700 000 

Madde 2 : îdare sağlıte teşkilâtı dışında yaptırılan muarjıene v̂e tteüavi giderleri 
sureti hesabı : 

Sanatoryomlar : 24 #at&k X 10 X 365 = (Erenköy) 87 600 
10 » X 10- X 1865-= 36 000 

Toplam 123 600 

Jîajçiç hastaneler, hariç mütehassıslara tedavi ücretleriyle hariç lâboratu^ar tah
lil ücretleri, diş tedavi masrafları hasta taşıt giderleri 

Toplam 

75 000 

MaHöe 3 : Diğer muayenece i&o^vitetfleisiKhi t^Wöler%iÖ9i>löın 

hâ98 000 
muna ',. = 

W0 000 

?«. &&w A MQ ) 
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B. 30 — Personele verilecek -ikramiyeler. 

Teklif olunan bölüm ödeneği: 7 500 lira 

Bu bölüm ödeneği, ücretlerini 23 ncü bölümden alan personele yönetmeliği gereğince verile
cek ikramiye karşılığı olarak teklif olunmaktadır. 

IV - Yol ve yapının bakımı genel giderleri 
• 

B. 31 — Ücretler ve kesenekler. 

Teklif olunan bölüm ödeneği : 3 337 060 

Bu bölüm ödeneği, C cetvelinde gösterilen yol servisinin Genel Müdürlük merkezindeki idari 
teşkilâtiyle işletmeler yol baş müfettişlikleri teşkilâtında çalışan personelin ücret ve kesenekleri, 
1 nci bölümün 1, 2, 3, 4 ncü maddelerinde izah edilen esaslar dairesinde tesbit edilerek teklif 
edilmektedir. 

Geçen yıla nazaran görülen artış, terfi sürelerini dolduracakların terfi farklariyle verilecek ka
deme zamları ve geçen sene Genel Müdürlük giderleri meyanmda mütalâa edilmiş olaiı emekli 
keseneklerinin ve işçi Sigortaları Kurumuna yapılacak tediyelerin maliyet esaslarına uyularak bu 
bölüme alınmış bulunmasından tevellüt etmektedir. 

Madde 1 : Ücretler. 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak ödemelere esas olan ücretler 2 774 112 
Drezinörler ücreti 300 888 

Toplam 3 075 000 

237 510 

Madde 2 : Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak ödemeler 

Lira 

% 5 1er 
;% 25 1er 
{fa 100 1er 
i% 1 1er 
Katılma giderleri 
55 ten eksik yaşlar 
Emekli ikramiyesi 
Geçici 27 nci madde gereğince ı% 15 1er 

Toplam 

138 705 
1 500 
6 000 

27 741 
555 

10 000 
35 000 
18 009 

237 510 

Madde 3 : işçi Sigortaları Kurumuna yapılacak ödemeler 8 000 

Madde 4 . : işçiler emekli sandığına yapılacak ödemeler 
ödemelere esas ücret: 
225 aded drezinörün ücreti (Hepsi müseccel) 300 888 X % 5,5 = 16 550 

(S . Sayısı: 140) 



— M — ^ 

Teklif olunan bölüm ödeneği : 42 500 ura 

Bu bölüm öâeneği, ücretlerini 31 nei bölümden alan ye Ankara'da vaafafe>©feett pe*fcto4fe 
2847 sayılı Kasım- gereğince verileeek mesken tazminatı karşılığı oferak aded ve derecelerine gö
re bilhesap teklif "olunmuştur. ^amiH 

' M - ; : - '• ıîfle'3 
v ; f " B. 33 — Yolluklar. • ' s " r ^ j j g 

.,.-.-. , Teklif olunan bölüm ödeneğiI 95 ÖDö̂  lira -r . . 
-•"'••" ' - : . • ' . . . , ' . ' • - ' l f ' : i ; ^ ^ i B q 

Bölüm ödeneni/ aşağıda müfredatı arzedildiği veçhile, 31 nci bölümde sözü geçen personelin 
gerek süerklîftjei'ek geçici^^Sîfevle yurt içinde yapacakları seyahatler ve devir ve teftiş yollükr-
farı için* ge^ır«ŞEeden 3 000 lira fazla olarak teklif olunmaktadır. 

ura , . ••>-, M. ,: 

1 
2 
3 

Madde ismi , Lira 

Sürekli görev yolluğu 5 000 
Geçici görev yolluğu ' 85-000'. 
Devir ve teftiş yolluğu 55000 

"Toplam 95 000 

B. 34 — Personelin diğer bakedişleri. ? ^ -̂ , v. ^ 

, , . > Teklif o l u n a n l ^ t ^ ö d e n e ğ e , 2 - . O ^ ^ ; ' ^ ^ " / ^ ; / ^ ^ \ 

Bu bölüm ödeneği^ ücretlerini 3 ! nei bolümün 1- nei maddesiyle 37' nei bölümün vmihtelif mad
delerinden alan personele, kattmnlarma göre ödenmesi gereken? geşHli Make^şJgriyie yönetmeliği 
gereğince elbise verilmesi lâzımgelenleris giyim eşyasıbedeli karşılığı olarak bilhe&ap ve 1949 yı
lına nazaran 81 49f?îlîra nokıaniyle teklif otaamafetaiiî. -'-•$:• • rt-H^y 

Noksanlık, çocuk zammı ve giyim eşyası ödeneklerinde olup çocuk aamnundaki noksanlık 
1950 teklifinin 1949 yalı fiilî te fe ler ine istinat ettirilmesinden ve giyim eşyasındakî noksanlık 
ise personele yeni,yönetmeliğe göre ayakkabı verilmemekte olmasından ileri gelmektedir. 

- • —. ~M. Madde ismi Lira 

1 Çocuk zammı 1 675 000 
2 Doğum yardımı ^ 6 5 . 0 0 0 ^ 
3 Ölüm yftöfemr ^ ^ ^ s f 2O'00O 

^ - s, 'hfms2m^& 
5 Takacak zammı 

•i'f jtı»'tjj» 

Toplam **^ OH 80£ 

* • • 

B. 35 — Tüzüğüne göre ödenecek tahsisat, fazla mesai ve nöbet ücretleriyle tazminatlar. 

_ Teklif oluna» ödenek: 137 500 lira 

Bu bölüm ödeneği, ücretlerini Sİ nci bölümün 1 nci maddesiyle 37. nei bölümün muhtelif mad
delerinden alaa-ıaiSSnİ^ tüzüğüne göre verilmesi gereken ve aşağıda nevi ve ınaMyetleriyle mik-
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tarları gösterilmiş bulunan tahsisatlarla fazla mesai ve nöbet ücretleri karşılığı olmak üzere tek
lif olunmaktadır. 

Madde 1 : Tahsisatlar: Lira 

Hizmet evi 
Fena hava 
Su doldurma 
Munzam tahsisat (Ücretlerini 31 nci bölümün 1 nci maddesinden alan 
personele aittir.) 

Toplam 
** 

Madde 2 : Fazla mesai ve nöbet ücretleri 
(Ücretlerini 31 nci bölümün 1 nei maddesinden alan personele aittir) 

72 000 
60 000 
1 000 

2 000 

135 000 

Toplam 

. 

135 000 
2 500 

137 500 

Bölüm 36. — Diğer giderler. 

Teklif olunan ödnek : 559 000 lira 

Bu bölüm ödeneği, yol merkez teskilâtiyle inletmeler yol servislerinin aşağıda nevi ve mahiyetle
ri gösterilen giderleri için teklif olunmaktadır. 

Madde 1 : Isıtma : 
Kömür 3 600 ton X beher tonu 22,18 liradan = 
Odun 450 ton X beher tonu 44,70 liradan = 
Odun ve kömürün nakliye, tahmil ve tahliye giderleri 
Sobaların bakımı ve tamiri ile kurulması 
Sobaların ve baeaların temizlenmesi 
Kaloriferlerden yola düşen hisse 

Yekûn 

79 848 
20 115 
7 200 
70 000 
40 000 
5 000 

222 16o 
2 İKD 

220 000 

Madde t : Aydınlatma : 
Petrol, 77 124 kilo beher kilosu 25 kuruştan 19 281 
Lâmba adedi 2 273, beherinin senelik şişe, fitil, makine 
masrafları senede 5 lira hesabiyle 12 000 
Elektrik -4$gi»atmın bakımı, kordon, duy, lâmba, 
anahtar, priz ve saire 
Oryan bedeli ; İ20 oda beher odaya senede 100 liradan 

20 000 
12 000 

73 2S1 
3 281 

70 000 

(S.. Sayısı: 140) 



Madde 3- t 6teberi giderleri r •*--•'.•.--' 
Yazıhane, barakaların tathiri için süpürge ve temia-
Jik malzemesi 35 OOU-
2273 adet oda ve baraka . -

2? inletmelerde oda 
S5 tesrkezde oda 

2385-

N af talin, arap sabunu» basara! öldürücü mevad bedelleri. 
Yol servisi vagonları çamaşırlarının yıkanması gider
leri 4 « f t v 
Hizmet evi kiraları 2 0Ö0 
ölçü aletleri ayarlanması giderleri 10099 
Motorlu drezin, drezin ve vagonetlerin gr«i yağîan, 
belk2İû ve diğer müsteMek maddelerle -su bedelleri 139 000 

; < ;~ Yekûn i m i m 
Madde 4 : Makine ve aletlerle demirbaş ve mefruşa
tın bftkîmı. 
İsletmeler • 8 000 
Mefkc*» 1 000 
gadırbatamı 16 000 

I Yekûn 
* • . . " ' - . 

Madde 5 : Haberleşme 

Madde 6 : Kırtasiye ve basılı kâğıtlarla def terler 50'OÖO 

Bolüm M. — Üst yapmm bakımı teklif olunan bolüm" ödeneği: 1& 20$'30? lira 

M, Madde ismi Lir» 

1 Üst yapmın bakanı 15 388 716. 
2 Yol tesislerinin bakımı 186*363 
3 Binalarla sabit tesislerinin ve diğer sabit tesis

lerin bakımı s 1 561 22& 
4 Yola ait makinelerle yol alât ve edevatının ba

kimi 305 000 

Yekûn l*2Q&-aOT 

Bu bölüm, idarenin yol servisinin iştigal mevzuu olan işlere göre yukarda, tertipleri yazlti'dart 
maddeden terekküp etmektedir. Bu bölümde geçen seneye nazaran husule gelen fazlalık, yol per
sonelinden yapılan tevkifat muadilleri olarak emekli sandıklarına vukubulacak ödemelerin bura
ya alınmasından ileri gelmektedir. 

. • V > ; - . . _ " : , - . " - - ' . . , -'•• . ._'-."• 

{SfSayttrr!4&L 
. A 1 ' 
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Bu bölümü- teşkil eden her madde için teklif edilen ödeneklerin sureti hesaDi ayrı ayrı aşağıda 

arzolunmuştur. 

Madde 1 : Üst yapının bakımı; formülünde tasrih edilen ödemeler için aşağıda müfredatı gös
terildiği veçhile bu maddede 15 388 716 lira ödenek teklif olunmaktadır. 

işin mahiyeti 

Raylar (500 ton) ve makaslar (100 aded dil ve 
göbek) 
Travesler (50 bin traves) 
Diğer yol malzemesi 
Balast (290 bin metre küb) 
Yol malzemesi tamiri ve hata konması 
Yolun tanzimi ve bakımı 
İnşaata verilecek bakım ücreti ; 
Yarma, imlâ ve saire tanzimi 
Kar ve buz temizliği 

Malzeme 
Lira 

403 000 

1 000 000 
280 000 
— : 
25 000 
— 
—_ 
50 000 
— 

Elemeği 
Lira 

— 

200 000 
— 

1 650 000 
190 000 

10 119 276 
38 720 
600 000 
300 000 

Yekûn 
Lira 

403 000 

l' 200 000 
280 000 

1 650 000 
215 000 

10 119 276 
38 720 
650 000 
300 000 

Elemekleri : 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Ödemelerine 
esas ücretler tutarı 
İşçiler ücretleri: 
Travers fabrikasında S. 1 yol çavuzu 
Travers fabrikasında S. 2 yol çavuşu 
Travers fabrikasında 1 bahçıvan ücreti 
Travers fabrikasında 2 uzman amele 
Travers fabrikasında 1 amele 
Travers fabrikası işçileri 15 kişinin yekûnu 
Diğeı- personel : 
439 aded S. 1 yol çavuşu ücreti 
513 aded S. 2 yol çavuşu 
1432 uzman amelenin ücreti 
455 amelenin ücreti 

Toplam 

Kadrolu personel ücreti toplamı 

Muvakkatler ücreti 

1 884 
1 560 
1 380 
2 676 
1 104 
30 588 

907 116 
910 392 

1 955 736 
499 296 

4 311 732 

1 752 080 

4 311 732 

6 063 812 

5 835 564 

U 855 996 
Muhtelif sandıklara verilecek paralar — 532 720 532 720 

Toplam 1 758 000 13 630 716 15 388 716 

( & Sayısı: 140); 



*» Mt —* 
Türkiy* Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak 
ödemeler (Bu ödemelere -esas tutulan ücretler 

1 752 080 İiradh\) ^ 
% 5 ler ,• : 
% 25 lef 
% İOÖİer 
% 1 ler 
Katılma payı 
55 ten eksik yaşlar ; s* 
Emekli ikramiyesi 
Geçici 27 nei madde mucibince % 15 ler 

4 ; , Toplam 

İşçiler emekli sandığına yapılacak ödemeler (öde
meye esas tutulan ücretler z 4 311 732X%5,5) 
işçi Sigortaları Kurumuna yapılacak -ödemeler. 
(ödemeye esas tutulan ücretler 5 835 164) 
İş kazaları ile meslek hastalıkları ve analık sigor
taları primi % 2,5 
İhtiyarlık Sigortası 

Toplam 

Ücretler toplamı (5 760 lira geçici tazminat (Mes
ken dâhil) \ 
Mütaahhitlere verilecek Bolast ücreti 
İnşaata verilecek bakım ücreti 

Elemeği toplamı 

Madde 2 : Yol tesislerinin bakımı: 

îşin mahiyeti 

Tünel, yarma, i©lâ, 
Köprüler, viyadükler 
İşaret levhaları, sinyallar 
Teigöaf ve telefon hatları bakımı 

Huhtelif sandıklara verilecek paralar 

2«oa 
17 521 

£75 

412 400 112 800 

237 145 

Malzeme 
l i ra 

100 000 
300 00O 
30 000 

150 349 

580 349 

580 349 

145 Mk .-;,.:-
36 88S 

182 775 

Elemeği 
Lint 

200 000 
480 000 
•im 0 0 
414 &k 

1 214 651 
69 363 

ı,m m, 

182 775 

12^481 ^96»1fci 

13 '630.7X6...' 

Yekûn 
Lira 

300 000 
780 000 

:-::.f* ı x5o m 

1 795 Oba 
69 363 

;j.864^3€^ 

(&*Si3ö t t : , l # ) 



ücretler: 
Emniyet tesisatı 80 514 
Muhabere işleri * ^ 370 137 
Muhtelif yani 2 - 4 maddelere sirayet edenlerden 
bu kısma düşeceği tahmin edilen muhtelif kad
rolar ücreti tutarı olan 1 286 928 liradan 497 000 

947 651 [1] 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ile ilgili olan ücretler: 

Muhabere işleri 307 137 
Emniyet tesisatı 35 400 
Mumtelif kadroların bu kısma isabet eden 
497 000 liralık tutarının % 10 u 49 700 

392 237 

İşçiler Emekli Sandığı ile ilgili olanlar: . 
Muhabere işlerinde: 

Yol çavuşları 34 000 
Uzman amele 12 000 
işçiler 17 000 

63 000 63 000 

Muhtelif kadrolarda bu kısma isabet eden 497 000 liralık ücret tutarı
nın % 90 ı 
Emniyet tesisatında 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ile ilgili olan ücretler tutarı 
İşçiler Emekli Sandığı ile ilgili olan ücretler tutarı 

447 300 
45 114 

555 114 

392 237 
555 414 

947 651 

Ücretler beyanı 

Emniyet tesisatı ücretleri 
Muhabere işleri ücretleri 
Muhtelif ten isahet eden 

Türkîye Cumhuriyeti Emekli Sandığına verilecek paralar (Hesaha esas 
ücret tutarı 392 237 li*a) 

80 514 
370 137 
497 000 

947 651 

24 900 

[1] 2 500 lira geçici tazminat (mesken dâhildir) 

( S. Sayısı : 140 ) 



% 5 1er 
% 25 1er 
% 100 1er 
% ' l 1er 
Katılma payı 
55 ten eksik yadlar 
Emekli ikramiyesi 
Geçici 27 nci madde gereğince % 15 1er 

' - . . r - • * • 

W 

* 1 - * - - - * - ^ . • • 

:'. 

M- 'l . 

^m 
500 
800 

.3 922 
66 

M . — 
— 
— 

İşçi Sigortaları Kurumuna yapılacak ödemeler. 
İş kazalariyle meslek hastalıkları ve «nafak^sigortaları primi (Muvak
katler ücreti 267 000 lira :% 3,5 ğu) • : ,? 
Sıra sayılılar ücreti 60iQ0O-Mradır % 3,5 ğu 

İhtiyarlık sigortası 

İşçiler emekli sandığına verilecek paşalar 
(Tahakkuka esas ücret tutarı 555 414 Uranın % 5,5 ğu) 
Muvakkatlar ücretleri 

mm 

S 345. ; 

11 415 
2 500 

13 315 . 

- . • " . • " 

- 13 915 

• • ' - • : • - • 

Mm 

30 548 
267 000 

1 284 014 

Madde 3 : Binalarla sabit tesislerinin ve diğer sabit tesisjterin £akanu, 

İşin mahiyeti 

Binalar bakımı 
Bina dışı tesisler 
Su işleri 

Muhtelif sandıklara verilecek paralar ve mes
ken tazminatı 

Ücreti 

Malzeme 
Lira 

400 000 
110 000 
125 000 ' :•'" 

635 000 

635 000 

Elemeği-., r,..-
Lira 

550 000 
190 000 
125 000 

-.vafighOöâi 

926 228 

Tîekftn 
Lira 

950 000 
300 000 
299 000 

1 500 000 

; ^ t £ ^ 8 

1 561228 
ı 1 • ı 

er mm mj#o 
Muhtelif kadroların 1287 000 lira tutan umumi ücret miktarından bu 
loamaisabet edecek. olan. " ~ _ . ^ > JL 
Işfüer-^mekli saıtdığtıileuügili ücr^* tutarlaı,ı 598 500 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ile ilgili ücret tutarları 66 500 

• - • • - - * ^ - . * * 

665 000 

( a Sayısın 140) 
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Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına ödenecek 
paralar 
% 5 ler 
% 25 ler 
% 100 ler 
% 1 ler 
Katma payı 
55 ten eksik yaşlar 
Emekli ikramiyesi 
Geçici 27 nci madde gereğince % 15 ler 

îşçi Sigortaları Kurumuna yapılacak ödemeler 
(İhtiyarlık sigortası dâhil) 
îş kazaları ile meslek hastalıkları ve analık sigor
tası karşılığı (Muvakkatler ücretleri) 450 000 
Sıra sayılılar 70 000 

4 710 
3 325 

175 
500 
665 
45 

4 710 

18 600 

Hesaba esas ücret 520 000 X % 3 =* 15 600 

İhtiyarlık sigortası 3 000 

18 600 

İşçiler Emekli Sandığına ödenecek paralar 
598 500 lira X % 5,5 
Mesken tazminatı (Muvakkat tazminat) 
Muvakkatler ücreti • ' 

Madde 4 : Yola ait makinelerle yol alât ve edevatının bakımı. 

Malzeme 
tşin mahiyeti Lira 

Yol alât ve edevatının bakımı 130 000 
Tezgâh ve saire bakımı 75 000 

205 000 
Muhtelif sandıklara verilecek paralar ve mesken 
tazminatı 

205 000 
i , ı ' , es 

32 918 
5 000 

200 000 

926 228 

El emeği 
Lira 

100 000 
75 000 

175 000 

15 000 

190 000 
••m1 . ı s r a 

Yekûn 
Lira 

230 000 
150 000 

380 000 

15 000 •:<• 

395 000 

( S. Sayısı : 140 ) 



Ücretler ,: Muhtelif kadrolardan 1 287 000 lir* tutan* afetler üeret mik
tarından bu kısma isabet, edecek olan. \ . 
Türkiye Cumhriyeti Emekli Sandığı ile ilgili ücretler 
İşçiler Emekli Sandığı ile ilgili ücretler 

Türkiye Cumhuriyeti Emeldi Sandığına yapılacak ödemeler 
% 5 1er 
% 25 1er 
% 100 1er 
% 1 kr 
Katılsa payı 
55 ten eksik yaşlar 
Emekti ikramiyeleri 
Geçici 27 nci madde 

İşçi Sigortaları Kurumuna yapılacak ödemeler (İhtiyarlık Sigortası dâhil) 
İş kazaları ile meslek hastalıkları ve analık sigortaları karşılığı 
Muvakkatler ücreti 50 000 ' " 
Sıra sayılılar 20 000 " r ı ; }] *•' 

Hesaba esas. ücret 

İhtiyarlık Sigortası 

70 000 X %2,5 

12 €00 
112 590 

125 000 

625 
100 
100 
113 
52 

990 — 

.1 750 

1 500 

a 250 

İşçiler Emekli Sandığına yapılacak ödemeler 
112 500 liranın % 5,5 ğu 
Mesken tazminatı (geçici tazminat) 
Muvakkat ücretleri 

: -v 

125 000 

3 250 

6 187 
4 573 

50 000 

i • 
190 000 

Bölüm 38 — Personele verileeeİt ikramiyeler * * 
ı *.as 

::..,' ;, Teklif olunan ödenek : $& 000 Ura . 'v< 

Ücretlerini 31 ve 37 nci binenlerden alan per sonele yönetmeliğine tevfikan verilecek ikrami
ye karşılığı olarak 80 000 lira «teklif olunmakladır. .. t 

f ' . , t V . . . . . 
Bolüm 39,— Ücretler ve kesenekler 

T^fil olunan bölüm ödeneği : 266 204 lira - • . / « ; • 

O örtmelinde gösterilen tanm işleri kadrolarına dâhil memur ve hianetfilerin içffUeriyJt bun. 



lardan yapılan tevkif at muaditeriL-ne»; bölümün 1. % 3> 4 neü-nıad4elerİBde izah,-edilen^-esaslar 
^daw*sinde tesbit edilerek bu bölüm için 266 204 lira ödenek -teklif otlanmaktadır. 

JUira 

.̂ fetdde 1 : Ücretler 245 833 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli. San
dığı ile ilgili olanların ücretleri 114 541 
işçiler emekli Sandığı ile ilgili 
olanların ücretleri 131 292 
10 aded S. 1 yol çavuşu ücreti 
23 » S. 2 > ' > » 
24 » bahçıvan ücreti 
22 •» uzman amele ücreti 
8 » amele ücreti 

20 160 
39 180 
33 852 
29 352 
8 748 

131 292 
ıı 

••.\ . - y . ' . - . • 
. 245 388 

Madde 2 : Türkiye. Cumhuriyeti . 
Emekli Saldığına yapılaıcak öde
meler (114 541 lira üzerinden) 12 150 

% 5 ler _ 5 727 
r% 25 ler "'" 125 
% 100 ler 100 

r% 1 ler 1 145 
Kg|ı^ma payı 63 
55 ten eksik yaşlar — 
Emekli ikramiyesi 5 000 
Geçici 27 nci madde — 

12 150 
Madde 3 : îfçi Sigortalan Kuru
muna yapılacak ödemeler 1 000 

Madde 4 . J r J p l e r ^ . ^ ^ 
ğı^â yapılacak ödemeler, 

(131 29â'i.ö<^ &£) ; uv ..;•,, 7 221 

Bölüm 40 — Oeçic'i Uazmînât 

Teklif olunannttşiüm^Meneği : 4 600 lira 

Ücretlerini 39 neu bölümün r ^ nci madde^ vazife gören tarım işleri 
personeline 2847 sayılı Kanun gereğince venlecek mesken tazminatı karşılığı olarak bilhesap tek
lif ©lumnuştur. ;• > •.:• = ••. ; •••.';..••'. 



^ a i ^ ^ ^ ^ o l l ı ü ^ r . c r 

Btoİmm ödenek ütirtftteriııjr89me^üa^fim^f 1 ^ ^ ^ad&gtedcn r^^rf&^^m^m^^^^' 

karşılığı olarak aşağıda müfredatı g!o^^M^n^e^^\İ^M^mJfyki9^: -:>... • .ı >• - ••;... 

M.RT " MafldfenÖariT :̂ « Lira*' 

• 1 'Sürekli görev yolluğu A. ;•* • 100 
r»f$ HSteçici görev yolluğu '.•<- •: •/, 100 

3 Bevir^^^eft i^ y^Batı*"»*/; ^ ıMı 'S GDO 

• «Y- r - '5 200 

Bolüm 42 — Personelin diğ«*rr$ıfluAfi#erî?; 

Tektff o l f n ^ U S u m ^ i e ğ f : • ' « P H * ^ * 

Ücretlerini 39 ncu bölüntün -1 nci maddesinden alan personele kanunlarına göre ödenemedi ge
reken çeşitli hafcedişleriylS^ttıetmeliği gereğince resmî elbise verilmesi lâzımgelenlere verilecek 
giyim eşyası bedeli karşıfcj£ssei»»k«, berveçhiâti teklif olunmaktadır. 

M. Madde ismi l i ra 

1 Çîp9«Ûc«Wmm'»*'-: i ı -.. T • . - * 34.U00 
2 Doğum yardımı . . 1 Gg5 

' * ' ' '" ' ; i V - 3'̂ üSfîya^niı̂  ., " " ' " im"'1 ' l ' " ' l 

5 Yakacak aammı 180 
«•»V -. 

37 658 

Bölüm 43 — Tüzüğüne g*W» ödenecek tahsisat, fazla mesai ve nöfeefcr^retlerîyle tazminatlar. 
, ' .,... ,-¥>.y«,Si '^e%if ohman bslüm ö^'^f^l^M^' 

Ücretlerini 39 ncu böltüŞfia- 1 nci maddesinden alan persöiıeter*j«#j't** göre verilmesi gereken 
aşağıda nevi ve mahiyetleriyk- miktarları gösterilmiş bulunan tahsisatlarla fazla mesai ücretleri 
karşılığı olarak 1 440 lirtr<MH$ otaaopfefedır. 

M, ~».v Madde ismi l i r a 

1 T a h s j o t i ^ f ö t o ı h ] ^ 'tatofente^T V l SİÖ5! 1 340 
Su doldurma » 100 

•••«..-i '/•• '. .!• • -»,'•$.•;•' •' *'. .. • " . ;-r'..-'-{.. . / . İ '.Mor*;/: • : : • - , ? . - '••.-?•,;- ı \ " ; 

2 Fazla mesai 100 

1 «40 
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B. 44!— Diğer giderler. 

Teklif olunan bölüm ödeneği: 9 750 lira 

bu bölüm,ödeneği, aşağıda müfredatı gösterildiği veçhile tarım işlerinin ısıtma, aydınlatma, 
öteberi, makine ve aletlerle demirbaş ve mefruşatın bakımı, haberleşme, kırtasiye ve basılı kâğıt
larla defterler giderleri karşılığı olarak teklif olunmaktadır. 

M. 

1 
2 
3 

4 

5 
6 

Madde ismi 

Isıtma 
Aydınlatma 
öteberi (Büro sulan ile servis 
vagonlar temizlik malzemesi dâ
hil) 
Makine ve aletlerle demirbaş 
ve mefruşatın bakımı 
Haberleşme 
Kırtasiye ve basılı kâğıtlarla 
defterler 

Lira 

2 300 
3 000 

1 500 

1 500 
500 

950 

9 750 

Bölüm 45 — Fidan yetiştirme, ekim ve bakım giderleri 

Teklif olunan bölüm ödeneği: 160 000 lira 

Bu bölüm ödeneği formülünde tasrih edildiği veçhile, idarenin bahçe ve fidanları için yapılacak 
giderler karşılığı olarak teklif olunmuştur. Teklifin mesnedini teşkil eden hesap tarzı aşağıda arz 
olunmuştur. 

Lira 

Geçici işçi ve amele ücreti 
İşçi sigortaları kurumuna 
paralar 
Diğer müstehlek mevat 
Serlerin ısıtılması 
Sn parası* 

verilecek 

Toplam 

140 000 

2 231 
10 769 
1 250 
5 750 

160 000 

Bölüm 46 — Personele-verilecek ikramiyeler 

Teklif olunan ödenek : 500 lira 

Ücretlerini, 39 ncu bölümden alan personele yönetmeliğine tevfikan verilecek ikramiyeler kar
şılığı olarak (500) lira teklif olunmaktadır. 

(S . Sayım: 14<h) 
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V - Makine ve edevatın baktmt 

Genel giderler 

Bölüm 47 — Ücretler ve kesenekler 

Teklif olunan bölüm Ödeneği : 1 223 869 lira 

C cetvelinde gösterilen daimi kadrolara dâhil merkezdeki cer ve ateiyeler daireleriyle işletme
lerdeki cer baş müfettişliklerinde vazife gören memur ve hizmetlilerin ücretleri ve bunlara müte-
fcrri olarak muhtelif sandıklara yatırılacak: paralar, 1 nci bölümün 1, 2 nci maddelerinde izah 
ediien esaslar dairesinde tesıbit edilerek bu bölüm için 1 223 869 lira ödenek teklif olunmaktadır. 
Bu ödeneğin müfredatı aşağıda gösterilmiştir. 

Madde 1 : Ücretler 1094 33.} 

Ateiyeler merkez dairesi kadroları 
tutarı 

Cer dairesi kadroları tır 

Madde 2 : Türkiye 
Emekli Sandığına yapılacak 

% 5 1er 
% 25 1er 
% 100 1er 
% 1 1er 
Katılma payı 
55 ten eksik yaşlar 
Emekli ikramiyesi 
Geçici 27 nci madde gere
ğince % 5 1er 

» 

tan 

Cumhuriyeti 
: ödemeler 

Cer Dairesi 
Lira 

47 052 
518 
350 

9 410 
2 500 

15 000 
35 000 

10 000 

119 830 

153 292 
941 047 

1 094 339 

Ateiyeler 
Dairesi • 

Lira 

7 665 
— 

150 
1 533 

352 
— 
— 

— 

9 700 

129 530 

Yekûn 
Lira 

54 717 
518 
500 

10 943 
2 852 

15 000 
35 000 

10 000 

129 530 

Bölüm 48 — Geçici tazminat 

Teklif olunan bölüm ödeneği : 27 168 

Bu bolum Ödeneği, ücretlerini 47 nci bölümün 1 nci maddesinden alan ve Ankara'da vazife gören 
personele' 2847 sayılı Kanun gereğince verilecek mosken tazminatı karşılığı olarak bilhesap teklif 
olunmaktadır. 

(MiİajTO:î40) 



-^~4g&— 

Teklif olunan b$üft^e»!eğ**İ 34 000 lira 

Bu bölüm ödeneği, ücretlerini 47 nci bölümün 1 nci maddesinden alan personelin gerek sürekli, 
gerekse geçici görevle yurt içinde yapacakları seyahatlerle devir ve teftiş yollukları karşılığı olarak 
teklif olunmaktadır. • '' 

MI- Madde isttL.' 

Cer- • 
dair€sîi*r 

1 Sürekli görev yolluğu 
2 Geçici görev yolluğur 
3 Devir ve teftiş-yolluğu 

Atelyele-r 
dMr<$fK 

Lira' - Libâ;' 

1 7o04i 

3 750 , 
27 000" 

32 500 ""' 

250^ •: 
250 

1 000 

1 500"' 

2 000. 
4 000 

28 000 

34 000 

Böf&hıMiO ±~ Personelin diğer hakedişleri 

Teklif olunan bölüm ödeneği 68 165 lira 

Ücretlerini 47 hci böMmün 1 nci maddesinde* >-alaö personele- kaaatfnlarına^g$se ©denmesi gereken 
çeşitli hakedişlerle^-yöaiffteeöği gereğince resmî elbise verilmesi lâzımgelenlerin giyim eşyası bedeli 
karşılığı olarak teklif edilmekte «İtip>riifredatı aşağıda arzolunmuştur. 

M. 

1 
2 
3 

. 4 
5 

Madde ismi 

Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 
Giyim eşyası 
Yakacak zammı 
2 Başmüfettiş 360 lira 
4 Memur 360 > • 

720 

Cer 
dairesi 

Lira 

50 000 
6 175 
2 500 

— 
720 

59 §95^ 

Atelyeler 
dairesi 
Lira 

4 28İfl 

97^ 
500^ 

3 01*5" 
• — 

' 8 i :Î7Ö\ 

Yekûn 
Lira 

54 280 
7 150 
3 000 
3 015 

720 

68 ]65 

Bölüm 51 — Tüzüğüne göre ödeneçe^, tahsisat, fazla mesail ve nöbet ücretleriyle tazminatlar 

Teklif olunan bölüm ödeneği 6 000 lira 

Bu böiü,m ödeneği.47 nci bölümün 1 nci maddesinde ücret alan per-sonele tüzüğüne göre veril
mesi geçeken... aşağıda .nevi -ve mahiyetleri ile miktarları yazılı tahsisatlarla f&zja mesai ücretleri 
karşılığı olarak teklif olunmaktadır. ., 

( &Maywri<İMj 



M. >" İMadde ismi Lira 

1 u'ifüaiısisatlftBJ Cer (2i'8ÛO lira hizmet evi tahsisatı + 500 
taa-hav») 3 000 

2 ' ^ a z l a m*$ai ve nöbet* «ücretleri : Cer : ; ^3 000 

,M6 000 

Bölüm 5£2 — Diğer giderler 

Teklif ölıınan bolüm ödeneği : 331)50 lira 

Aşağıda müfredatı gösterildiği veçhile merkezde cer ve ateİyeler daireleri ile işletmelerdeki cer 
^aş ı^f i4 t t^^r i« t«§fc^i t t«bjaa to3â , tf^inİAtea, r%tete»i^itetesi»bm^^ v e 

mefruşatın bakımı, haberleşme, kırtaâÇ*e?$edkasıAı I lâ^}a^£<^1^le i i^ (&şÎ£r İ ! l ^ ^ l j ^ f l i ı n a k mwe 
r##$IÛıiiBauokM»k Tyj^ıtoıtg&lifc mütVfid^liv a § ^ d ^ göji^^seâşjiri 

Madde 1 : Isıtma. 

4KMecbfez 
Başmüfettişlikler ve teşkiîlşrd 
8 X 5 = 40 oda, beher odada 1 sobadan 40 soba, 

OilieMtfk sobada dörder ton kömür yakılacağına göre 
r&0G*i?4!=160 X 2 2 = 3 520 

Odun - $80 •..-.-
ulJSofcâifa&rması ve tamiri 420 

Kalorifer sarfiyatı . " L tj$Q0 

;<6n020 

Madde 2 : j^Şni la tma : 

ffijfâte 3 : öteberi 

ölç\i ayar harcırahı 
Temizlik malzemesi 

Madde 4 : Makina ve aletlerle demirbaş ve 

Cer Ateİyeler 
dairesi dairesi 

1 780 
6HQ20 

*,£5tt-

•v.lt0pQ. 

Yekûn 

mm 
6;,02P 

W<*5©0 

800 

rf̂ |800 

4 000 

3 000 

, " ' ~~ 

,3 0QQ 

;rİ0Q0 

500 

1 000 
' 1 ÖOO 

2 000 

./-•A*MQ0 

4 500 

3 000 

1 000 
ÎW0 

5 000 

4 500 

5 000 

r «••;!.JÖ0- uiil 7 5 0 

m. 8mm mi 
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Madde 5 : Haberleşme 

Madde .6 : Kırtasiye ve basılı 
kâğıtlarla defterler 

Cer 
Dairesi 

Lira 

5 000 

6 000 

Atelyeler 
Dairesi 

Lira 

1 000 

1 500 

Yekûn 
Lira 

6 000 

7 500 

Bölüm 53 — Muharrik ve müteharrik edevatla atelyeler alât ve edevatının bakımı 

Teklif olunan ödenek 15 003 271 lira 

Formülünde tasrih edilen ödemeler karşılığı olmak üzere müfredatı agağıda gösterildiği veç
hile bu bölüm için 15 003 271 lira ödenek teklif olunmaktadır. 

Bu bölüm ödeneğinde geçen yıla nazaran görülen 768 271 lira fazlalık emekli sandıklarına yapı
lacak ödemelerin bu tertibe nakledilmesinden ve bu yıl daha fazla adedde muharrik ve müteharrik 
edevat onarılmasının programa alınmasından tevellüt etmektedir. 

- "• * ' r-1 •< -t *> \ • Lira Lira 

A) Atelyeler alât ve edevatının bakımı 1 320 000 

B) Lokomotiflerin bakımı ve tamiri 10 430 000 
Arızalar dâhil olmak üzere tamiri yapılacak lokomotif adedi 596, beher 
lokomotifin tamir maliyeti 17 500 X 596 = 
C) Motorlu vagonların tamiri 230 000 
Ç) Yolcu vagonlarının tamiri 1 925 271 
856 vagon tamir edilecektir. Beher vagon 2 249 liradır. 856 X 2 249 .•» 
D) Yük vagonlarının tamiri 2 280 000 
5000 aded vagon tamiri yapılacaktır. Beher vagon 456 liradan 456 X 5 000 = 
E) Hizmet vagonlarının tamiri 138 000 
190 hizmet vagonu tamir edilecektir. Beheri 579 liradan 579 X 190=» 110 000 
24 vinç beheri 1 200 liradan 24 X 1200 ==\ 28 800 

138 800 

15 003 271 

Bu program dâhilinde muvakkat istihdamına lüzum hâsıl olmıyacaktır. Tesbit edilen rakamın 
tamir bakımından % 60 ı malzeme ve % 40 ı elemeğidir. 

Bölüm 54 — Personele verilecek ikramiyeler 

Teklif olunan ödenek: 65 000 lira 

Bu bölüm ödeneği, ücretlerini 47 nci bölümün 1 nci maddesiyle 53 ncü bölümden alan persone
le yönetmeliğine göre verilecek ikramiyeler karşılığı olarak teklif olunmaktadır. 

(-8.,8fVlft-:4|M>) 
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.. VI - Trafik giderler:\>. > ' ; ^ 

Genel giderler ; ' . . . . - . %] •:/?''i''^J^j 

Bölüm 55 — Ücretler ve kesenekler 

Teklif olunan bölüm ödeneği 1 397 837 lira 

C cetvelinde gösterilen daimî kadrolara dâhil hareket dairesi başkanlığı ile işletmeler hareket 
(başmüfettişlikleri memur ve hizmetlilerinin ücretleri de bu ücretlere müteferri diğer te&yeler. kar
şılığı 1 nci bölümün 1, 2, nçi maddelerinde izah edilen esa^ardaireSmdete^H edilerek*W bSlum 
îçm; 1 ; 387 8SI7 lira ödenek teklif edilmiş ve'müfredatı aşağıda gosterilaiiştir. V"' v 

Lira Lira 

Maddel : Ücretler ~ -. l 299 177 

Madde 2'•: TPürkiye Cumhuriyeti Emek
li Sandığına yapılacak ödemeler / - 98 660 

% 5 ler" ' ' " r 64 959* 
% 25 ler ; — 
% 100 ler 
% 1 ler * 
Katılma payı 
55 ten eksik ya$ yılları 
Emekli ikramiyesi 
Geçici 27 nci madde 

4 600 
12 992 
1 109 

10 000 
5 000 

98 660 

Bölüm 56. — Geçici tazminat 

f Teklif olunan ödenek: 25872Ura. 

Ücretlerini 55 nci bölümün 1 nci maddesinden alan ve Ankarada vazife gören personele 2847 
sayılı Kanun gereğince verilecek tazminat karşılığı solarak 25 872 lira teklif olunmaktadır. 

t >'*: B. 57 —Yolluklar 

' Teklif olunan bölüm ödeneği: 79 500 lira 

ücretlerini, 55 nci bölümün 1 nci maddesinden-alan personelin gerek sürekli gerek geçici gö
revle yurt içinde yapacakları seyahatlerle deyir ye teftiş yollukları karşılığı olarak aşağıdaki müf • 
{gedat veçhile70 500 Urâ^ teklif olunmaktadır. ' • • . ; ' . , " ' - » . . ' « 

: : M. Madde ismi 

1 Sürekli görev yolluğu 
2 Geçici görev yolluğu 
3 Devir ve teftiş yolluğu 

^ S L İ ^ ı e î : 140;) 

Lira * * • • 

500 < ,„. " 
4 000 * 
75 000 

79 500 

• •- . 'Lir*' 
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Devk* ve teftiş yolluğunda görüleı# jföi^ıkr^ ve baş. müfettişlerin, yö* 
uetmeliğftte göre her ay yapmak meçbu»3^tinde bulundukları turnelerin nazara alınmasından t«» 
velltit etmektedir. ' 

B. 58 — Personelin diğer hakedişleri 

Teklif olunan bolüm ödeneği: 106 780 lira 

, C t t f 4 ^ 4 İ ü İ ^ 5 IiXİİ^ÖİİİaiÜJl 1 nci maddes inden filan ..pı^anıifllft ,karnınlarma..gftfo*&â*,ı*yr\flai ga . 
;|Nlk*ıW$<^^ g^ruğiacerejıroî elbise v^rilrnosi iâ^ımg^jalna giy^* eş
yası bedeli kauş?i?ğ?i oi&*ak möûsedata aşanda arzediHîgi veçhile-. 106,7-80 lira?4*kî& oİqiM»aık.-
tadır., 

M'. Madde ismi Lira 

1 Çocuk zammı 
2 Doğum yardamı 
3 ölüm yardımı 
4 Giyim eşyası 
5 Yakacak zammı 

88 200 
,»6 500 
2Q00 
8 &70 
1 710 

106 780-

B. 59 — Tüzüğüne göre ödenecek tahsisat, fazla mesai ve nöbet ücretleriy4e tazminatlar. 
Vj$eM!if olunan bölüm ödeneği: 5 4§®Hli*& 

Bu bölüm ödeneği, 55 nci bölümün 1 nei maddesinden ücret alan personele tüzüğüne göre 
verilmesi gereken aşağıda nevi ve mahiyetleri ile miktarları yazılı tahsisatlarla fazla mesai ücret
leri karşılığı olarak teklif oiojojmakiadır 

M. Madde ismi Lira 

1 Tahsia&tl&r (Fena hava tahsisatı). ^720 
2 Fazla mesai ve nöbet ücretleri 

5 450 
• 

Bölüm 60 — Diğer giderler 

• - Teklif olı^n. böiüm .Sdflfceği :9Q 125 lira'; w , 

Bu .b®Jra ödeneği, aşağıda müfredatı ve sureta1 $ ^ 4 » * ' j ^ s ^ 
kant t ı ile İşletmeler höMfcttet başmüfettişltftiw'iwtee^l$liâtının ısıtma, aydınlatma, öteberi giderleri, 
âla^ina vis- aletlerle dernlrba^rve mTrfrüfşatm^^iî^ınu,haberİBşme, kırtasiye ve basılı kâğıtlarla def
terler giderleri1 ka,rşılrğY~olarak teklif olunöieletiâd^r. *, 

*-& $*Wfc*$k'-
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Madde i : Isıtma 

işletmelerde 40 oda,,,kwm,ıai&«fe^tfrl*rörer 
de 48 oda = 88 oda, 88 soba, beher sobada 
3 ton kömür yakıldığına göre 88X264X20 
ar* = , 
Tamir masrafı 
Merkez için 
Fayraplık öâşanv* mte<. 

Hç$£ Lira 

5*290' 
500 

•1*800 
Tâkr 

8 000 

8 ,w 
«Sİde 2̂ : Ajdmlatraa 
HttteJket dairesinin 

' îştetm'e ntreket başmüfettişHfc3eri ve 48' İti
şim hareket müfettişliği için 

Madde 3 : öteberi gideıteî»? ' 

Cumhurbaşkanlığı kompozisyonu çamaşırla-

Hareket servisime, ait ilâsrûcreti 
Mecmualar 
Şehir dahilî nşküy^t masrafları 
Damga resini:! 
Muhtelif g i d e r i 
Muhtelif nafc§tei$fcri 
Mföştehlek malzeme 
ölçü aletleri«& «aharlanma giderleri 
66 yatak'han«tti»şgüirlerî (Su, sabun ve ya
kıtlar) .••••••.;. :'•-•• 
igfetitatotof* başmüfe t t i ş l i k l e r i ve k ıs ım m % 
feJ&foptekliMS temiz l ik malzemes i 
Hareket serulo •• ^ğohlannın çamaşır yı
kanması ' " ' ' . ' • 

Madde '4 : Makine ve aletlerle, demirbaş v« 
mefruşatın bolötföjtî 

Madde 5 : Haberleşme 

Madde 6 : Kt»tUİyı v^ basıh kağıtlarla d#f-

2 200 

5sm: 

2 500 
20 

1 OÖO 
150 
100-
50 

m< 
150 
150 

20 000 

dmw: 

2 500 

1 380 

58 500 
t »I . . I \ . 

\ * 

. : • • : < ' • . . • • . . ' ' : 

" • ' , . ' ' . -

. • \ j . ~ : •<• • 

•; ı s W 
•> m.imm-

10 000 

7 125 

iiti*iibmÂtö?>-
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Bölüm 61 —Personele yerilecek ikramiyeler 

Bölüm ödeneği : 12 000 lira 

Bu 'bölüm ödeneği, ücretlerini 55 nci bölümün 1 nci maddesinden alan personele yönetmeliği
ne göre verilecek ikramiyeler karşılığı olarak teklif olunmaktadır. 

G*ar, istasyon, ambar ve geçitler genel giderleri 

i Bölüm 62 — Ücretler ve kesenekler 

Teklif olunan böl'üm ödeneği : 10 386 751 -lira ; 

Bu bolüm ödeneği, C cetvelinde gösterilen ve gar, istasyon, ambar ve geçitlerde çalışan perso
nelin 1 nci bölümün 1, 2, 3, 4 ncü maddelerinde, izah edilen esaslar dairesinde tesbit edilip müf
redatı aşağıda gösterilen ücretleri ve bu ücretlere mütef erri diğer tediyeler karşılığı olarak teklif 
olunmaktadır. (Je^n seneye nazaran husule gelen 1166 751 lira fazlalık; emekli sandıklarına 
ödenecek paraların - genel idare giderlerinden çıkarılarak buraya nakledjlmşşinden tevellüt etmek
tedir. • 

Madde 1 : Ücretler 
>»..-.. TüikiyevOumhuriyeti Emekli Sandığı ile il- , ; J . 

gili olanların ücreti 9 621 520 
.İşçiler Emekli Sandığı ile ilgili olanların^ üc- f 
reti - 50 456 

9 671 97e 

u 
7 
1 
11 

25 S80 
11 172 

.: 1'5'84: 
n m' 

! Adet Lira 
. . • • , . • • t ' . " • . • • . . . ' 

S. 1 lâmhaeı 
S. 2 » * 
Amele çavuşıt; 
Amele , * 

•• •'•••y: 50 456 

Madde 2 : Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığına yapılacak ödemeler •.'•>"':' 707 Q00' 

% 5 1er '[.'; , --,.,•-.. 
% 25 1er 
% 1001er 
% X 1er \\ .,;,• 
Katılma payı 
55 ten eksik yaşlar .• 
İSntekli ikramiyesi 
Öefiei-27 nci madde 

..İM*'. .. "r ta 

V 481 076 
3*000 -

20 000 
96 215 
1 709 

90 OÖO " 
15 000 

707 000 /. j 

(^,.$âyıs(W>Xl4%h^!-Sj 



— 5 3 , -
Madde 3 : tşşi Sigortaları Kuruliftuaft ^îpV ;, 
lâcak ödemeler 5 000 

at 

Madde 4 -işçiler Emekli Sandığına yâpjla- -^ 
cak ödemeler. - . J-
50. 456 liranın.% 5,5 i • • • / ' : ; • • : • • • ' ' & • v V 2 775 

ESS 

Bölüm 63. — Geçici memur ve hizmetliler ücreti 

Teklif olunan bölüm ödeneği : 15 000. lira 

vfi t t ma<|de ödendi, ^rafiğiuaı^ığv; mevs iml i çalıştınlaettk 
geçici personelin.ücretleri karşılığı olarak teklif olunmaktadır. Artış mevsimlerine münhasır olmak 
üzere personel tedariki zaruri ölup;buıilar için daimi kadrolar tahsisi uygun olamıyaoağından her 
demirypİ jşlstâaeşmde olduğu gibi Türkiye Devi et Demiryollarında da bu fejtöde;^^ 
makta^e-b^n^m ü ^ $ ^ :̂ r İ ? ^ •' •' 

Bölüm 64. — Geçici tazminat 

Teklif olunan ödenek : 51 600 lira 

Bu bölüm ödeneği'ücretlerini 62 nci bölümün 1 nci maddesindenJaİan Ankara'da vazife gören 
personele 2847 sayılı Kanun gereğince verilecek tazminat karşılığı olarak mevcut memurların adet 
ve derecelerine göre bilhesap teklif olunmaktadır. 

'f Bölüm 65. ^Yolluklar ': 

Teklif olunan bölüm ödeneği: 76 500 lira 

Bu bölüm ödeneği, ücretlerini 62 nci bölümün 1 nci maddesinden alan personelin gerek sürekli, 
gerek geçici görevle yurd içinde yapacakları seyahatler ve devir ve teftiş yollukları karşılığı olar*k 
1949 yılı ödeneğinin aynı olmak üzere aşağıda gösterilen miktarlarda teklif olunmaktadır. 

M. Madde ismi Lira 

1 Sürekli görev yolluğu 6 000 
2 <öe(çiei görev yolluğu " 70 000 
3 . :Devte ve teftiş yolluğu ^50$ 

76 5oo ; 
-rt'S'i: 

Bölüm 66. r— Personelin diğer, hakedişleri. . ; . .- /• r ; <, V 

'••• TekHf olunan^bö^ : ^ 

Bu bölüm ödeneği, ücretlerini 62n nci: bölümün İ nci maddesinden alaıı;peraonele/fcşnuîılarıııa 
göre ödenmesi'gereken çeşitli hakedişleriyle yönetmeliği gereğince resmî:> elbise verilmesi slazımge> 
lenlerin giyim eşyası bedeli karşılığı olarak teklif olunmaktadır. 

( a^ayû^tM^) 



M. te$4â»mm*^ "< ..••? •.:.,; •.••...:• ifam 

i Çocuk zammı 1 100 000 
2 Doğum ymttkm .,.-..,;•.,.,;•*"i 35-750 
3 ölüm yardımı 15 06Ö 
4 Giyim eşyası 424 Mtt 
5 Yakacak zammı 19 480 

1 594&« 

• "'- TekJîÖ olunan bolüm ö ^ n e $ : 2Î4 7150; lira 

;$pft4£İ^ nıaıldesmdeiL ilere* valanupersiMieıke ;tftfifttjtoi^^>/v&'-
rilmesi gereken aşağıdaki rtev'i ve< malÂKsti^riy^ 
nöbet ücretleri karşılığı olarak teklif olunmaktadır. 

M. Mâd&riismi Lira 

1 Tahsisatlar. Hizmet evi tahsisatı f>5 000 209 OOp 
Q $ ç » •'• "'•'' ^00o'^==^a^^ 
^elrö haya '• :» '*. 85 # 0 ""'"V, 
Temsil '" ' » ^ " " - ' 8 Oötf y"' " 
Bu doldurma 2 000 
Munzam tahniaat 18 000 

a»-?r4..o , •-•- 2 l̂ azSali mesai ve nöbet ücreti* ri 

B. 68— Diğfcr giderle». 
4f^klif olunan bölüm ödeneği: 1 05T5ÖÖ 

Bu bölüm ödeneği, a şab i l müfredatı gösteaiittiSI vegbfie^«»«? M a s ^ n , ambar ve geçitlerin 
ısıtma* aydınlatma, öteberi .giderLeri, makina ve aletlerle demirbaş ve mefruşatın bakımı, haber
leşme, kırtasiye ve basılı fal^dJtorla defterler giderleri ve bilet basım evi memur ve işçilerinin üc
ret ve sair hakeditleriyle he«*»**&<giderleri karşılığı olarak teklif olunmaktadır. 

Geçen seneye nazaran husule gelen fazlalık; öteberi, demirbaş ve mefruşatın bakımı ve haber
leşme giderlerinin ihtiyaca g©#Hfe*r~s©fte waflHs!rrîfı:ış- oînııtsmdaTi^ve aytrr zamanda bilet basımevi 
personeli için emekli sandıktoın(^4ya|||te^k ;&i^^ geçici taz
minat, yolluk, çocuk zammı, doğum ve Ölüm yardımları gibi sair hakedişlerinin bu tertibe alınma* 
s ı n c J i W ^ ^ İ * e İ t t t ^ ^ H 

-" tJ-Cfİ'î f 

( S . ^ l ^ ^ ^ l ) 
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Lira 

Madde 1 : İsıtma'.:•:;.: ; J - .: &. ;" .:•".'. • 

,6l6tgar v« istasyon mevcuttur. 205 istasyon 
«4^k mmtakadadır. 6 ayda 5 tondan, 410 

<&te*i£on 'mutccvll mır.takada .»Iduğumiau ti 
ayda 3 er tondan 
205 X 5• = 1 025 ton • : \ •. 
410 X 3 .= 1 230 toa 

"W#400 

2 255 

^Kömür 2 255 ton X 21 liradan 
m?au 615 ton X 38 liradan 
&>ba tamki, soba kurması, bakımı 
Tevzi kaJfftıleri teshini (8. aded-soba) 
KalorifeifirHtfifchin yerleri 
Diğer muhtelif giderler 
66 yatakhanenin-- teshini 66 X 3 = 198 so
ba X 3 ==-§94 ton X 22 lira » 

*̂ f§â*fce 2 : Aydınlatma 

615 İBtaaşron, beher istasyonda' 1 günde 1 
kilo petrtHî»ii^ılâk edildiğine göre günde 
615 kilo, -senede 365X615=224 475 kilo, 

Nseker kikwı «0 kuruştan X 224 475= 
Lâmba etnftferı;K-fitilleri, makinaları : 
Beher istasyonda 6 tâmbKtolduğuııâ ıgTOne 

HK%X 6=3690 lâmba beheri 5 liradan=* 
yatakhanâhrin tenviri : 66 aded X5 lâm-
ba= 330 lâmba günde 1 kilodan 360 kilo 
X senede-r360X 365=12 ton petrol 
Elektrik riMurafları 
Diğer müteferrik giderler 

Madde 3: : Öteberi giderleri: 
Tathirats5gsfe6fesi ücretleri ve sigorta 
Primleri^fîçHeazâlariyle meslek hastalıkları 

^Aftalık sigortası veHft̂ ffflflt/tsiffaİBteil) 
^Yfctakhane ve vagon çam ağırlan, yıkanması 
'SHudut harici hizmetler: 
;öÖ*r ve istasyonların müstehlek malzemesi: 
Süpürge ve temizlik bezi 

•ımms • 
23 370 

•'-- &&30-
um 

25 000 
• i2^m& 

12 500 

«âöT^Sûöı 

: ( . . " • ' • , . 

.,- > , . ' . • 

• * ' • • . ' . ' ' 

• . ' , . f : » - . , V -

160 000 
' I I İ İMIİ1İ 

67 342 

(\m<mo 

3 om 
70 000 

rf*§8 

150 000 
3 750 

v{4W*M*$*ifc) 
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Ara, istasyonların sicim, kurşun ve yapış
tırma maddeleri 
Su param ' " ; 

Lira. 

40 000 
30 te 

275000 

Madde 4 : Makina ve aletlerle demirbaş ve 
mefruşatın bakımı : 

(İstasyonlar, garlar ve ambarlar demirbaş. 
lan, portatif basküller bakımı dâhil) 
Madde 5 Aaberleşme 

25 000 

5 000 

Abonomau 22 adedX70 
Fazla mükileme ücreti 
Mektup .'-)': ',.:/ 
Şehirler «r|si mükâleme 

• • • • ' : • ' 

Hadde 6 :'Kırtasiye ve basılı kâğıtlarla def
terler 

Bilet basımevi giderleri: 
Memur ücreti 
îşçi ücreteri 

' \ i\ '.. ' '.'• 

Türkiye. Cumhuriyeti Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 
<fo 5 1er 
% 25 1er 
% 100 l«r : 

..%:.1:1«P : ; 
Yönetim giderleri 
55 ten eksik yaşlar 
Emekli ikramiyesi -t • 
Geçici 27 nci madde 

" * • • • ' • « s - ; . ... . • . . . - . ' , • : 

İşçiler Emekli Sandığına uçulacak ödemeler 
Geçici tazminat 

. Geçici görev yolluğu 
Çocuk zammı 

^Doğum yardımı 
Ölüm yardımı 

1 540 
440 

2 000 
1 020 

5 000 

10 78a 
24 558 

*35 340 

540 
, ~ :. .' 

, - * - - • • 

«108 
• • — • ' • ' . • 

— 
6 000 

• — 

e 6̂48 
" , " ' ', *• s s s [ 

-Z ' - ; . ' ' ' 

" 

475 000 

35 346 

6 €48 
• . . . . , ' ; ; . ' • 

• . " • ' " • • • • . 

• ' i • 

'•.-'.;'-
• 

&m 
v.r&tk 

• ko 
1 $60 

|»,750 
^ 5 0 0 

:m$$w*mm) 
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mssÂâ mesai Ototoû 
Isıtma 
Aydmlatma 
Makineler için cereyan' •'•:*.«••• 
öteberi gidileri 
Makine ve aletlerle d^mfelNiş re BMStr&fÜtffi» 
bakımı 
Kırtasiye ve karton 
Mürekkep, feniği, sicim 

Hamule senedi 
Bagaj bülteni İ-Cilt) 
Mesajeri (Ofit) 
Açık bilet (Cilt) 
Yolcu munzamı hasılatı 
Öitâns 
Abonman kartları 
Vezne irsalât makbuzları * ••---• ^ *5 0İK3 3--5İ0 

1.500 000 
20 000 
10 000 
IOOÖO 
15 000 
20 0Ö0 

; 2frWO 

125 000 
21 200 
8 000 
5 400 
rsso' 

3$ 000 
20 eoo 

fÖari nakliyat yol varakası 20 000 4Ü 
Diğer müteferrik kiyfeetli evrak — 23 741 

1 000 
500 
•600 

&m 
A <2©0 

2 000 
116 000 

7 500 
1 320 

nî-rrfı. 

Bilet basımevi giderleri toplamı 188' 209 
Gar, istasyon 'tfe ambarlarnı kırtasiye ve 
basılı kâğıtları ® 000 

Uf İ -r'-' 

-mm 
Krymetli evrak Âded iîte^ Mek 

Hasılat evr«kı m«*biUa*ı : 331- 701 23Î 7M 
asaaaaaaBB •• .•; r,-.,r r r ı - 1 

«tfe®Ğf0 
% 5 tenzil 25 «010 

v^.r.fı •;. 

475 000 

Bölüm 69 — Ylkfeme ı%.W»«4m^#a«rt«i 

' İNeklif olunan ödenek : 1,945 ÇfQ lira, . 

Formülde tasrih edilöö'Ve yükleme, boşaltma işleri için ihtiyarı, genrictti her türlü gider
ler kargılığı olarak aşağıda Müfredatı gösterildiği veçhile 1945 ?ö0feüra> ^itenek teklif olun
maktadır. u' ••••,.(• ' '--•.;-.',•-"::.•• i- M-,-.,;..-••• 

Bu bölümde görülen a#taş emekli saodafckrl ile Iş^J^StaiteıioısıftnımEJ »sapılan ödemelerle 
personelin çocuk zamları, dogmn, ölüm yardımları gibi sair fcakedislerinin de bu bölüme alınma
sından ve ayni'âümütıda 1949'yılında yapılan fiilî sarfiyatın da göz önünde bulundurulmasından 
tevellüt efcmelrtedir. 

(Si Sasnar: lâO) 
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Ücretler 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ile il
gili olanların ücreti 
İşçiler Emekli Sandığı ile ilgili olanların üc
reti 

348 415 

172 960 

521 375 
• ' ' - - • - — * 

Lira Lira 

521 375 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına ya
pılacak ödemeler 28 154 
% 5 1er 17 420 
•9$ 25 1er — 
% 100 1er 1 250 
% 1 1er • • ' 3 484 
55 ten eksik yaşlar — 
Emekli ikramiyesi 6 000 
Geçici 27 nci madde — 

28 154 

işçiler Emekli Sandığına yapılacak ödeme
ler (172 960 liranın % 5,5 ğu) 9 512 
Geçici hamal ücretleri 1 200 000 
1279 aded X 3 liradan = 3 837 lira X 313 
yevmiye = 1 200 981 İhtiyarlık Sigortası 48 000 
Geçici tazminat 5 760 

Aded 

Ankara Ambarında çalışan personel 
Başyardımcı 
Yardımcı 
Hamalbaşı 
Hamal 

Sütekli görev yolluğu 
Çocuk zammı (Beheri 120 liradan X 546 ço
cuk =5 
Doğum yardımı 100 liradan X 30 = 
Ölüm yardımı 
Giyim-eşyası ' 
Yakacak zammı (Erzincan Am'barında 3, Er 
zurum Ambarında '6 kigdye X 90 liradan) 

. ' - i , . ; ; . . . " • * • : , • • • • • • • • ~ - - . :• . 

5 
15 
2 

10 

32 

»„ 

X180 = 

65 520 
3 000 
1 000 

16 843 

810 

87 173 

5 760 

87 

300 

(S . Sayısı: 140) 



Lira Lira 

Hizmet evi tahsisatı 75 kişi X 120 liradaH^== 
İş kazaları ile meslek hastalıkları ve arra-' 
lık sigortaları 1 200 600 liranın % 3 i r=s ** 
İşlerin taahhüde raptı halinde buna müte-
ferri masraflar 

9 000 

36-000 

100; 

1 945 374 
374 

İ 945 ÖOÖ 

Bölüm.70 — Personele verilecek ikramiyeler 

Teklif olunan ödenek : 67 750 lira 

Bu bölüm ödeneği, ücretlerini 62 nci bölümün 1 nci maddesiyle 69 ncu bölümden alan perso
nele yönetmeliğine göre verilecekikramiyelerkarşılığı* olarakteklif olunmaktadır. 

Tren lokomotifleri genel giderleri 

Bölüm 71. — Ücretler ve kesenekler 

Teklif olunan bölüm ödeneği 4 905 651 lira 

Bu bölüm ödeneği, «G» cetvelinde gösterilen tren lokomotifleri kadrolarına dâhil memur ve 
hizmetlilerinin 1 nci bölümün 1, 2 nci maddelerinde izah edilen esaslar dairesinde tesbit edilip müf 
redatı aşağıda gösterilen ücret ve kesenekleri karşılığı olarak^ekİif edümktedir. 

Bu bölümde görülen 1145 651 lira fazlalık Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak 
ödemelerle şimdiye kadar muvakkatlerle iclarc (dilen makinist, ateşçiler kadrolarının ihtiyaca gö
re artırılmasından tevellüt etmektedir. 

i - • * & • * ' ' • • • ' • ; • • - : L i r a " • 

Madde 1 : Ücretler 4 542 961 

Madde 2 : 
Tertibi: Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığına yapılacak Memeler -£: v 362 690 

• 227 14$ 
' 7 301 

7 511 
45 430 

l i r a 

% 5 1er 
% 25 1er > 
% 1001er 
% l l e r 
Katılma payı 
Elli besten eksik yas — 
Emekli ikramiyesi 75 000 
Geçici 27 nci madde — 

h - , ?.•••• — 

362 690 

( S. Sayısı 1140) 



Bölüm 12. — Geçici memur ve hizmetliler ücreti 

Teklif olunan bölüm ödeneği 75 600 lira 
• ;# 

Bu bölüm ödeneği trafiğin arttığı meivsiraleıjde treıı lokomotiflerinde çalcişjtrplacak makinist 
ve ateşçi gibi geçifi personelin ücretleri karşılığı olarak teklif olunmaktadır. Teklif edilen ödene
ğin sureti hesabı aşağıda arzedilmiştir. 

Fortrafik mevsiminde çalıştırılacak mu
vakkat ateşçiler 100 aded 6 ay beherine 
120 lira X 100 = 72 000 
îş kazalariyle meslek hastalıklorı sigor
taları karşılığı 3 600 

75 600 75 600 

' ' Bölüm 73 — Geçici tazminat 

Teklif olunan ödenek 36 200 lira 

Bu bölüm ödeneği, ücretlerini 71 nci bölümün 1 nci maddesinden alan ve Ankara'da vazife gö
ren personele 2847 sayılı Kanun gereğince verrİeeek tazminat karşılığı olarak teklif olunmaktadır. 

.-, * 'Bolum 74 — Yolluklar 

Teklif olunan bolüm ödeneği 8 250 lira 

Bu Bolüm ödeneği ücretlerini 71 nci bölümün 1 nci maddesinden, alan personelin gerek sürekli 
ve gerek geçici görevle yurt içinde yapacakları seyahatlerle devir ve teftiş yollukları karşılığı 
alarak aşağıda gösterilen miktarlarda teklif olunmaktaçhr. 

M, •'•'..,.• Madde ismi Lira 

1 Sürekli görev yolluğu 250 
2 Geçici » » 8 000 

8 250 

Bolüm 75 —• Personelin diller hakedişleri 

Tekjif olunan bolüm ödeneği 821 224 

Bölüm ödeneği ücretlerini. 71 nci. bölümün 1 nci maddesinden alan personele kanunlarına gö
re ödenmesi gereken çeşitli halşec^şfeöâe yönetmeliği gereğinee resmî elbise verilmesi lâzımgelenlerin 
giyim eşyası bedeli karşılığı olarak teklif olunmaktadır. 

( S. £*yıaı: 140-) 



Madde kati fife* 

1 Çocuk zammı 
2 Doğu» yardımı 
S ölüm1 ferdimi 
4 (Kyim eşyası 
5 Yakacak zajnmı 

561 360 
26 000 
5 000 

21S444 
vım> 

821 224 

Bolüm 76 — Tüzij&üaje göre ödenecek tahsisat, fazla mesai ve nöbe,t 'f̂ jfffttlfttfrfe tazminatlar 

Btt bölüm ödeneği, 71 nci bölümün 1 nci .m^desj&dşn ücret alan personele tüzüğüne göre veril
mesi gereken aşağıda nev -i ve majb^etleriyle.m&ta^]4prı yazılı tahsisatlarla fazla me^i ücretleri 
karşılığı olarak teklif olunmaktadır. 

Madde 1 : TaMteatiar &&& 

Hizmet evi 2 000 
Bet^I»?* 10 000 
Munzam tahsüüt 2 000 

14 000 

Madde 2 : Farta mesai ve nÖİ3f t üer«*i 

Madde 3 : Tatimnatlar 30M©(V 

nraMtre tazütaafc 
Ameliyat tren*l# twftinatı 
Rampa tazminatı 
Bekleme tazminatı 
Ifclatfltumıinatı 

293 <K» 
5 000 
5 000 
5 000 

• : ; ı w 

309 600 

Bölüm 77 — Lokomotifler giderleri 
Teklif olunan bölüm ödeneği 24 599 891 lira 

Bu bölüm ödeneği, tren lokomotiflerinde istihlak edilen yakıtla]*, akar yakıtlar, yağlar, sokur ve 
diğer malzeme bedeüeri karşılığı olarak teklif olunmaktadır. 

(*, Baym: Ufc) 
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Geçen yıla nazaran husule gelen fazlalık bu yıl kömür fiyatlarına yapılan zamdan tevellüt etmckto 

olup ödeneğin sureti hesabı aşağıda müfredatiyle arzedilmiştir. 

Yakıtlar 
Tonu Fiyatı Lira 

Ereğli kömürü 
Çeltek kömürü 
Linyit kömürü 
Odun 
Tahmil tahliye giderleri 

Yakıtlar tutarı 

527.760 
54.518 

111.920 
980 

X 
X 
X 
X 

37,71 = 19 901 830 
11,80 = 643 312 
20,94 = 2 343 605 
38,00 = 37 240 

98») 

22 926 973 

Akar yakıtlar 
Ton Fiatı Lira 

Motorin 
Benzin 
Yükleme ve boşaltma 

Akar yakıtlar tu tan 

Rezidü yağı 
Sürşöf yağı 
B. B. yağı 
A. yağı 
W. yağı 
Valvalin yağı 
Vakum yağı 
D. T. E. yağı 
Tahmil ve tahliye giderleri 

400 X 
50 X 

200= 
400= 

Yağlar 
Ton 

914 X 
301X 

13 X 
5X 

6,5 X 
I X 

10 X 
2X 

Fiatı 

350= 
600= 

1000= 
1000= 
1000= 
1000= 
750= 
700= 

80 000 
20 000 

450 

100 450 

Lira 

319 900 
180 600 
13 000 

5 000 
6 500 
1 000 
7 500 
1 400 
1 300 

100 450 

Yağlar toplam] 536 200 536 200 

Sular 
5 186 753 ton X 15, 81 lira = 820 000 
Diğer müstehlek maddeler ile patinaj kumu ve saire 216 268 

24 599 891 

(S . Sayısı: 140) 
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Bölüm 78; —İkramiyeler 

Teklif olunan bölüm ödeneği : 105 000 lira 

Bu bölüm ödeneği, ücretlerM 71 nci bölümün 1 nci maddesinden ̂ âlan ^arsorişle yönetmeliğine 
göre veıüecek ikramiyelerle ve yine yönetmeliğine tevfikan kömür ^stüüâfâHÎe1 tasarruf sa^ıyltftlara 
verilecek kömür tasarruf ikramiyeleri karşılığı olarak teklif olunmaktadır. - • :•''•«"'* 

Bu bolümün birinci maddesi-ödeneği tren lokamotiflerinde çalışan ve idare lakelerinden en ağı
rını gören makinist ve ateşçilere verilecek ikramiye karşılığı olarak geçen seneye nazaran bir miktar 
fazlalık arzetmekte ise de hakikatte hizmet ağırlığı i'.e asla mütenasip bir miktarda değSdir. 

Mv Maddenin ismi îji ıira 

1 Personele verilecek ikramiyeler 55 000 
2 Kömür tasarruf ikramiyesi 50 000 

m ooo 

Trenler 6mel giderleri ' . , 

Bölüm 79 ~ Ücretlervekesinekler 

• s Teklif olunaı* bölüm-öde^ği ^6 34fr294 - ı 

Bu bölüm ödeneği, <C) cetvelinde gösterilen trafik grupunun trenler kadrolarına ctânil memur 
ve hizmetlilerinin 1 nci ^ölümünün 1, 2, 3, 4 ncü maddelerinde izah edilen esaslar dairesinde tesbit 
edilip müfredatı aşağıda gösterilen ücret ve keseseneklerikarşılığı olarak teklif edilmektedir. 

Teklifte geçen seneye nazaran görülen fazlalık eınkK saatihğfaa yapılacak tediyelerin JHIbölüme 
tınmasına ve tren personelinden^ gardf ren ve gardvagon adetlerinin ihtiyacı kaişıl^yacak miktarda 
^ısrtırılmasindan tevellüt etmektedir. 

Lira 

Madde 1 : Ücretler 
Hareket personeli ücretleri 4 337 924 
Cer personeli ücretleri . 1 566 277 

Toplam 5.984 201 5 904 20S» 

Madde 2 : Türkiye Cumhuriyeti eıaekli 
Sandığına yapılacak ödemeler 431 450 

Ücret y«fcûım ^ 9 0 4 201 
işçiler Emekli Sandığı ile ilgili olanlar 102 600 

Tevkif ata ests ücret 5 801 601 

% 5 ler 
% 25 ler 
% 100 ler 
% ^ l e r 

: " - . • : • • • • - ' - - . - ; - • ; 

(as*y«^i4ö3 

ssseoo 
5 890 

12 000 
58 OJt 
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Lira 

Yönetim giderleri 
Elli beşten eksik yaş 
Emekli ikrtoiyesi 
Geçici 27 nci madde 

Toplam 

544 
10 000 
50 000 
5 000 

431 450 

5 000 

5 643 

Madde 3 : îşçi Sigortaları Kurumuna 
yapılacak ödemeler 

Madde 4 : İşçiler emekli Sandığına ya
pılacak ödemeler 

(Cer kadrosuna dâhil tren personelinden 
95 aded amele ücreti olan 102 600 lira 
üzerinden % 5, 5 i 

Bölüm 80 — Öeçicİ memur ve hizmetliler ücreti 

Tgfelif olunan ödöaek : 75 500 

Bu bölüm ödeneği trafiğiıl arltiğı mev*Şuaaİ€t*de trenlerde Çalıştırılacak gardfren, gardvagon gibi 
geçici personelin ücretleri karşılığı olarak teklif olunmaktadır. 

Bölüm 81 — Geçici tazminat 

Teklif -olunan ödfcriek : 55- 260 

Bu botum ödeneği ücretlerinin 79 ncü bölümün 1 nci maddesinden alan ve Ankara'da vazife gören 
trenler personeline 2847 sayılı Kanun gereğince verilecek geçici tazminat karşılığı olarak teklif 
olunmaktadır. 

Bölüm 82 — Yolluklar 

Teklif olunan ödenek : 13 000 

Bu bölüm ödeneği ücretle*»* 7£ oeu bölümün 1 nci maddesinden alan personelin gerek sürekli, 
gerek geçici göuSSülê  Jrtirt içüâb y6^a®akları<«öpıftatler karşılığı olarak aşağıda gösterilen miktarlar 
teklif olunmaktasfer. c"*: "" • 

M. Madde iaöıi Lira 

1 Sürekli görev yolluğu 3 000 
2 Geçici görev yolluğu İfröGö 

Toplam 13 000 

IMlüM: $3 — Personelin diğer hakedisleri 

îelüjf olunan bölüm ödeneği : 1 235 452 

Bu bölüm ödeneği ücretletÜI 78 ncu bölümün 1 nci maddesinden alaı*#e*fconete kanunlarına göre 

O** Sa^cn :•• 1*0) 
•'•S': 
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ödenmesi gereken çeşitli hakedişlerle yönetmeliği gereğince resmî elbise verilmesi lâzımgelenlerin 
giyim eşyası bedeli kSrffâığı olarak teklif olunmaktadır. 

M. 

1 
2 
3 
4 
5 

Madde ismi 

Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 
Giyim eşyası 
Takacak zammı 

Bölüm toplamı 

Lira 

882 640 
22 750 
15 000 

296 522*" 

ın#* 
1 235 452 

ödeneğin cer ve hareket servislerine mensup personeline göre tefrik-ediliş şeklv aşağıdadır: 

-"" ~~" " " ~*":~ " " Lira 

Madde 1 : Çocuk zammı 
Ger personeli : 

Mevcut 2250 çocuk 
160 memur X 1, 7 = 2720 X 12 

Hareket personeli 

Madde 2 : Doğum yardımı 
Ger personeli °* _ ^* '* 
Hareket personeli 

Lir» 

270 000 
32 640 

302 640 
580 000 

882 640 

Toplam 882 640 

6 500 
16 250 

22 750 

22 750 

Madde 3 : ölüm yardımı 

Cer personeli 
Hareket personeli 

Madde 4 ; Giyim eşyası 

Cer personeli 
Hareket personeli 

15 000 

Toplam 

5 000 
10 000 

15 000 

81 270 
21* 252 

296 522 

Toplam 296 522 

(S . Sayısı: 140) 



Madde 5 : Yakacak zammı 

Cer personeli 
Hareket personeli 

LirV 

6 210 
12,330 

18 540 
1 

18 540 

Toplam 

B. 84 —r Tüzüğüne göre ödenecek, tahsisat, fazla mesai ve-nöbet.üeretlejj ile tazminatlar, 

••; Teklif olunan bölüm ödeneği: 578 215 

Bu bölüm ödeneği,79 ncu bölümün 1 nei maddesinden ücret alan personele tüzüğüne göre ve
rilmesi gereken aşağıda nevi ve mahiyetleri ile miktarları yazılı tahsisatlarla fazla mesai ücretleri 
ve tazmintları karşılığı teklif olunmaktadır. • ;• 

; ...„_._ Lira 

Madde 1 : Tahsisatlar :.'••• 

Hizmet evi tahsisatı . ,, 
Fena hava tahsisatı 

Munzam tahsisat , i . u—v. ^ 

Toplam 

Madde 2 : Fazla mesai ve' nöbet..ücretleri 

Madde 3 : Tazminatlar -:-. . 

Kilometre tzminatı .-•--.-....-̂ = 
Ameliyat trfcnİeri tazminatı 
Kampa tazminatı 
Bekleme tazminatı 
Yatak tazminatı 

Hareket 

8 000 

8 000 

450 000 
4 465 
700 

1 000 
1 000 

457 165 

Cer 

10 000 
2 500 
1 000 

13 500 , 

96 000 
1 500 

İ 000 
1 000 

99 500 

Toplam 

10 000 
10 500 
1 000 

21 500 

546000 
,',... 5-965 

' . ;700 :^ ooo 
2 000 

. 5Ş6 665 

21 500 

50 

556 665 

Bölüm 85. — Trenler giderleri - / ':•••>."••• 

Teklif olunan bölüm ödeneği : 650 000 lira 

Bu bölüm ödeneği, aşağıda müfredatı gösterildiği veçhile vagonlarda istihlâk edilen yağlar ve 
teshin için kullanılan kömürle diğer müstehlek mevad bedelleri ve geçici tathirat amelesi ücretleri 
karşılığı olarak teklif olunmaktadır. 

(S . Sayısı: 140) 



ödenekte husule gelen fazlalık trenlerde temizliği muhafaza edebilmek üzere tathirat amelesi 
adedlerinin artırılmasından ve müstehlek madde fiyatlarındaki artışlardan ileri gelmektedir. 

ödeneğin sureti hesabı aşağıda arzolunmuştur. 
•A,n Diri 

Muvakkat tathirat amelesi ücretleri 
İş -kazaları1- ° - ve :meslek hastalıkları 
attâffir sigortiîkrinpTİmi 
İhtiyarlık Sigortası prim£s-•••• - . -'*̂  'r 

•Vagon yağları ve yakıtlar : ': - .. 
EBZİdÜTağı 350 ton X 350 = 
Ereğli körrâkü ?L740 X 37,71 =• 
Linyit 160*20,94 = 
Çeltek 74 £^İ ,80 = 
Odun 20 2£S$8-,tR)' = 
Su 101 22f:m3 X 15,81 = 
Diğer müstehlek mevad 

Diğer giderler 

üe 

\ y:y,^-: :'2 
• ,iJ£\!.^;j "\ İİİ..,. 

122 500 
65 615 ı 
3 350-
873o 
760, 

J:V1^^6J-

. _- i > •• >- - - ' J > .." ! i 

>Lû(3&&'J8MK* 
96 

238 450 

385 000 
• :/;. rjj. 

11 550 
v'löOOO 

&X.,..:Ü < 

'•\î • <J c ? 

; t .ı •. j 

rc.\ >-
;I I V 
• • ̂ '-r-îv •' 

[._,' .... 

- , ' - » - " 
238 450 

650 000 

'•'"••̂ . ' ; o " ( Bolüm 86. — -Personele veTİlecek, ikramiyeler -:- ; ' i::ıİ}--J ;•.!? ' 

'"•'"'"' * '" Teklii olunan bölümMeneği : İÖCF 00Ö lira J ; ' ^ Y - ' " ' " ! ^ 

Bu bölüm ödeneği 79 neu bölümün 1 nci maddesinden ücret alan personle yönetmeliğine göre ve
rilecek ikramiyeler karşılığı, olarak teklif j olunmaktadır. Bu ödenek de geçen sene bu kısım personeline 
tahsis edilen miktara nazaran bir miktar fazlalık arzetmekte işe;de hakikatte bu kısımda çalışan 
personelin gördükleri işin ağırlığı ile mütenasip ol maktan "çok~ûzaİftır. 

, J J Manevra genel giderleri 

Bölüm 87. — Ücret ve kesenekler 

Teklif olunan bölüm ödeneği : 2 332 57&' 

Bu bölüm ödeneği, ~«0» cetvelinde gösterilen trafik grupünun manevra kadrolarına dâhil me
mur ve hizmetlilerinin 1 nci bölümün 1,2 nci maddelerinde izah edilen esaslar dairesinde tesbit edi
lip müfredatı aşağıda gösterilen ücret ve kesenekleri karşılığı olarak teklif edilmektedir, 

. r;j(& Öayışı |^İ4Ö) 



6 8 -

" • ' • ' " : ' ' : ' . ' . ' • • • • 

Madde 1 : Ücretler 
ütafctpersoneli ücretleri 
Hareket personeli ücretleri 

Toplam 

Ö«Mttâde 2 : Türkiye Cumhuriyeti 
Sandığına yapılacak ödemeler 

% 5 1er 
Jo 25 1er 
% 100 er 
% 1 1er âkı 
Yönetûna0fci<lrleri 
Elli beşt»ttj<H»ik yaş 
Emekli ikra&ûyesi 
Geçici 27 nci madde 

Toplam 

Lira 

— —»<, 

600 760 
1 542 600 

. 'Jkr.îitt' .J-HBÖ' i =.iaiÛ»-'^Uıf, 
^?rn343*360^ T2 -143^60 

Emekli i » . & 8 
tiSJS» «3^^5*10 

- W4 Î*G£ ' — ' ' mm* 
tttjRöOO 

TtefttfOO 
-««84 

I £*£08 . 
^ îb̂ oo 

40 000 
— 

189 210 

Bölüm 88. —- Geçici memur ve hizmetliler ücretT 

Teklif olunan bölüm ödeneği : 71 470 

Bu bölüm ödeneği traögiaaMB^gİ*^^ çalıştırılacak geçici perso
nelin ücretleri karşılığı olarak teklif olunmaktadır. Teklif edilen ödeneğin sureti hesabı aşağı
daki cetvelde görülmektedir. 

• ' . ' • " C e r v « _ - ' ,*, ' * . : - ' . ' • . . , • ; , , . 

lAf® ateşçi420pC 7 = 840 X 50 = 
îşçi sigortaları % 3 

Hareket» / *. , ^ **> 
50 makasçı 90 liradan 6 şar ay müd-
d e U t e : S ü : 
50JC90 X 6 = 
îşci sigortası % 3 '. 

Cer 
Hareket 

42-000 
.. . J 260 

43 660 

'T 
27 000 

810 

"•27*810 

43 660 
27 810 

71 470 

{ S.'Sayısı : 140) 



—. 69 — 
Bölüm 89 — Geçici tazminat 

Teklif olunan ödenek : 16 200 

Bu bölüm ödSıeğf ücretlerini 87 nci bölümün 1 nci maddesinden alan ve "Ankara'da vazife 
gören personele^^Tufrecfatı aşağıda gösterildiği veçhile 2847 sayılı Karnın gereğince verilecek 
tazminat karşılığı olarak teklif olunmaktadır. 

Oer^ 3 240 
Hareket 12 960 

Toplanı 16 200 

Bölüm 90 — Yolluklar 

~ Teklif olunan bölüm ödeneği : 3 900 
Vöî V SKİ 

bu bölüm Ödeneği ücretlerin^ 87^nci bölümün 1 nci maddesinden alan personelin gerek sürekli 
gerek geçici görevle yurt içinde yapacakları seyahatler karşılığı olarak aşağıda gösterilen mik
tarlarda teklif olunmaktadır. 

* tîira 

Madde 1 : Sürekli görev yolluğu 

Hareket 
Cer 

Madde 2 : Geçici görev yolluğu 

Hareket 
Cer 

Toplam 

Toplam 

1 000 
500 

T500 

1 800 
600 

2 400 

* rsoo 

* £-400 

Bölüm 91 — Personelin diğer hakedişleri 

Teklif olunan ödenek : 446 151 

*r < ^ J h 3 t t ^ 4 f f l l g ^ ^ a^n p resonek ,^wı la r ına 
it&ftm f i to9 :e | i a j^rg^R j ^ p j l j ^^^%r |e^^netmel i j^g | reğ inee resmî ^ i s e ven&ıesi lazımge-

lenlerin giyim eşyası bedeli karşılığı olarak teklif olunmaktadır. 

& (^.'Syısıflkö) 



— 70 — 
Bölüm ödeneğinin maddeler ve servis itibariyle sureti tevzii Iberveçhiâtidir. 

Lira 

Hareket'' ;'. 236 500 
Cer C J ; 9'âfİ'OO 

Toplam 330 000 

Hareket f •;••'? % '~*rrA^ :->.':'/: ? -Vrrflç ' . :*:# 500 
Cer 3 250 

Toplam : j 9 750 

Hareket 
Cer 

Madde 4..: Giyim e§yası 

Toplam 6 660 

Madde 1 : Çocuk zammı f
 ;

; •/. \ , ; ;; • ' : ; ; r 330.000; 

r l i r a : 
=c 

Madde 2 : Doğum yardımı 9 750 

Madde 3 : ölüm yardımı 7 500 

Tplam 

5 opo : 
2 500 

7 500 -*, :-.,. 

92 241 

Madde 5 : Yakacak zammı - - 6 660 

Hareketçe f 4 680 -
Cer • •:> 1 980 ^ 

Bölüm 92 — TüzüğüneJgöre Ö(l«ötıec:€k'tahsisat, fazla mesaî ve nöbet ücretleri ile tazminatlar 

Teklif olunan bölüm ödeneği : 201550 

' Bü bölüm ödeîieği,fJ8f n4eî bölümün 1 nci maddesinden'ücr^t afanpersonele tüzüğüne göre ve
rilmesi gereken aşağıda nevî ve mahiyetleri ile miktarları yazılı tahsisatlarla fazla mesai ücretleri 
ve tazminatlar karşılığı olarak teklif olunmaktadır. : " :. -, , . 

(,â. âayısı5İ4Ö) 



— 71 — 
Lira 

Madde 1 * Tahsisatlar 

Hareket 

Hizmet evi tahsisatı ... 30.000 
Fena hava .tahsisatı 15 000 

Toplam 45 000 

Madde 2 : Fazla mesai ve nöbet 

Madde 3 : Tazminatlar ,,,.,. 

Hareket 

Manevra tazminatı. 104 000 

Çer 

2 500 

2 500 

ücretleri 

Cer 

50 000 

. Toplam 

30 000 
17 500 

.47500 

Toplam 

154 000 

47 500 

50 

"İ54 000 

B. 93 — Manevra giderleri 

. ., : :r . . Teklif olunan ödenek : 2 ^18 306 

Bu bölüm ödeneği, manevra makinelerinde istihlâk olunacak yakıtlar akar yakıtlar, yağlar* 
sular ve diğer müstehlek malzeme bedelleri karşılığı olarak teklif olunmaktadır. Bu ödeneğin müf
redatı aşağıda gösterilmiştir. - w .. 

Ton 

35 960 Ereğli kömürü 
• 21 760 Linyit 
"10*656- Çeltek 

Lira 

37,71 
20,94 
11,80 
38,00 

1 356 051 
455 654 
125 741 

760 

450 Rezidü: 

50 Sürşöf 

Metre küb 

Kömür toplamı 1 938 206 

350,00" = ' 157 500 
600,00 ?F : m 000 

Yağlar toplamı ' 187 500 

459 600 Su -' 

Diğer müstehlek mevâd 

15,81 = 72 600 

20 000 



"HU-
Lira 

Kömür toplamı 1 938 206 
Ya|lar toplamı İ8f*?06 f 

Su ' 72 600 
Diğer müstehlek mevat 20 000 

Toplam 2~2IS~30IT~ 

Bölüm 94 — Personele verilecek ikramiye 

Teklif plunan ödenek : 10.Q0p_ 

Bu bölüm ödeneği, ücretlerini 87 nci bölümün 1 nci maddesinden alan personele yönetmeliğine 
göre verilecek ikramiyeler karşılığı olarak teklif olunmuştu?.11 4 l , rLa ' ' *' l**' "*'**' 

Depolar genel giderleri 

Bölüm 95 — Ücretler ve kesenekler 

Teklif olunan ödenek : 6 376 513 
***I.*.-. &&U .$n: t K ü t a ç - . i :1 ?>' 

Bu bölüm ödeneği (C) cetvelinde gösterilen trafik gurupundaki depolar kadrolarına dâhil memur 
ve hizmetlilerinin 1 nci bölümün 1, z~ty*$ ncü mâd̂ deİferiiVcte İzah 'İdilen esaslar dairesinde tesbit edi
lip. müfredatı. aşağıda, gösterilen ücret ve kesenekleri karşıhğı^olarak.teMif^edibnektedir^ 

Bölüm ödeneğînde, geçen seneye nazaran husule gelen 906 513, lira fazlalık, emekli sandıklarına 
yapılacak ödemelerin bu bölüme alınmasından ve depolar personelinden nezaret makinistleri, sabit 
ateşçilerle lavajcıların adedlerinin ihtiyaca tekabül edecek miktarlara iblâğ edilmesinden ileri gel
mektedir ^ 

Lira 

Ma^dje. 1 : Ücretler 5 918 233 

Lira 

îşçi ücretleri 3 614 765 
150 layâjcının ücreti 198JpO0^ 
24 amele çavuşu 31 JB80, 
219 uzman amele 289 080 
29.a amele 316 440 

Toplam 4 449 965 
308 kişi gayri müseccel oolduğuna göre 504 680 

V. 

Toplam 3 945 485 

Madde 2 : Türkiye Emekli Sandığına 
yapılacak ödemeler 206 000 



Lira 

/.»•ıs 2aa Depolar ücretleri 
îşçüer Emekli Sandığına dâhil olanlar 4 449. 965 

<> , 
Türkiye e*nab»tiyeti Emekli Sandığı
na yapılacak ödemelere esas . ücret 
miktarı ınV:,>:u.« *. " .• •• v .' t 

% 5:1er 
•* :•: •'••.."',•' .•<-, f % - â 5 4 e r " -' --
û'sic-jt^-- .' % .106'1er 

% İte©* 
Yönetim giderleri 
Elli besten 'eksik yaş 
Emekli i lmiyes i 
Geçici S t âe i madde 

o? 

1 73 413 
3 31fr i 
4.000. 

14,682, 
' 595 

30 000, 
75O0C 

J 5 000 

d 206^000 
K i l i , , 1 | 1 j | f 

; i . ; r ' ' ' ••'• -•".-••••;. 

Î n , *« ' 
i 

r Lira 

'• / .ü 

TJsfl.^nfHrsAî. fş kazalâriyle mesleTş "hastalıkları ve 

v ,">:? V.-

analık sigortaif 

m 35 

Madde 4 •": îfçiler Emekli Sandığına 
Ödenecek piaNftar 
(3 945 48&4ira ücret üzerinden) 

, <• 

Madde 3'. L JsİL .Sigortaları Çuruıiıttna 
ödenecek^ p^alar (İhtiyarlık Sigor- ,-.,/,,/• . , . v 
tas ı d â h i l i ^" . ' •"* * ' ' n ' ,'•",;•'";•' v 

İşçi Sigortaları Kurumuna 904 000 

^15*120 

'35 280 

217^300 

- i , 1 ' !iw 

r ' ^ Bölüm 96 — Geçici- im&â&fc -

,. _•;,' Jj Teklif olunan ödenek,: | ş ! İp6 , t . . 

Bu boîüm ödeneği, üçre^«r%ri 95 nci bölümün 1 ıtei maddesinden alan ve Ankara'da vazife gören 
depolar perkmeline 284?^hfi^anıoı gereğinee verilecek tazminat kargılığı olarak teklif olun
maktadır. : -.„^ i. 

- ^ - Bölüm 97. ̂ Yo l luâa r • V 

TekHf olunan bölüm ödeneği : 7 000 f 

ji, ücretlerini 95 nci bölümün 1 nci maddesinden alan personelin; gelek» itirekli, 
yapacakları seyahatler karşıbğı olarak aşağji^ gösteri t e» mikterlar 

ıhfr^i '^^p^p^fetftdır -



Lira 

Madcte l : Sürekli görev yolluğu 

Madete- 2- :- Geçici görev yolluğu 

BsKimı Ö8> — Personelin diğer hakedişleri 

XokH£ olunan bölüm ödeneği : 701 937 

Bu bölüm ödeneği, ücretleritei 96 nei bölümün 1 nci maddesinden alan pttsg4n£& kanunlarına göre 
ödenmesi gereken çeşitli hake<ffl$!eıile yönetmeliği gereğince resmî elbise Teafltaıasi lâzımgelenlerin 
giyim eşyası bedeli karşılığı olfaeak İerveçhi âti miktarlarda teklif olunmazdır. 

Lü» 

Madde 1 : Çocuk zammı 685 000. 

Madd& 2 ı Doğum yardımı 19 500 

Madde 3 : Ölüm yardımı 10 000 

Madde 4 : Gftyim eşyası 18, 357 

Madde 5 : Yakacak zammı (212 memur) 19 08Û 

Bölüm 99 — Tüzüğüne göre ödenecek tahsisat», fazla mesai ve nohet ücretleriyle tazminatlar 

Ttkfif olunan bölüm Ödeneği : 160 OOfc 

Bu bölüm ödeneği, 95 nci bölümün 1 nci maddesinden ücret alan personele tüzüğüne göre verilmesi 
gereken aşağıda nevi ve mahiyetleri ile miktarları yazılı tahsisatlarla fazla mesai ücretleri karşılığı 
olarak teklif olunmaktadır. 

Um 

Madde 1 : Tahsisatlar 

Hizmet evi takmm&ı 
Fena hava tahsisatı 
Munzam tahsisat 

l ap la» 

Madde 2 ; Fazla mesai ücreti 

50 000 

500 
14 500 
35 000 

5&ÖÛC 

110. 000 

t 

(*,$mm^ı*) 



•Bfcühu 180 — Jdtğpr «t&etfor 

Teklif «iutttth bolü» . « t en^ i : 538 300 

BU tbiüftm «teâaffe& «fâgtâa «K&fcıe<l«tı «österiUViği ^ec-inile tr«*fik tfîftfrçpvutfuı ştepftUur tes&itâtma 
tttitott* a^âmüttn*, Atebeci glâedeın, m»kk»a t*e «lafeierk ıieinH>feû| v«e aııefiru^tın «batan, hftber-

iartfea^e «e butik Jk»#rillafrla <<lfc§*er4«r {giderleri &*jî&il*gı <ûW»k ıfeefclif *Juaı»fiteto4ip. 

Lira 

•MttİAt X : İsıtu* 

i&elye kısmı 
Tezğüh kısmı 
I&rolaı 

Soba 

3 
1 
% 

49 000 

Beher 

X 
X 
X 

Ton 

T 
7 
*3 

. 1 

-sss 
tat 

Ton 

•35 
7 

*2 

$4 

54 ton X 52 depo ** *2 W ton 
20 yatakhane X 3 = 'flö * 

$$60 

Linyit 1 508 X 20, M *= Si 5^0 
Çeltîk 1 "352 X 11, tt) « 15 '953 

12 $80 46 523 
Odun 26 ton X *38 *»• 980 
Soba tamiri 1 497 

Toplam 49 000 

Üfca 

Mada© 2 ; Aydınlatma 140 000 

Madde 3 : öteberi giderleri 10 000 
•saeaesBsrs 

Madde 4 s Jfekirm ı* «Leteie *l««fc-
baş ve mefruşatın bakımı 2 000 

Madde 5 : Haberleşme 
Madde 6 : Kırtasiye ve basılı kâğıt
larla defterler 

,.J 



Bolüm 10İ — Muharrik ve müteharrik edevatın bakımı've servise hazırlama giderleri 

Teklif olunan : 2 890 600 

Formülünde tasrih edildiği veçhile bu bölüm ödöneği depolarda:muharrik ve vmüteharrik:lede
vatla depoların alât ve edevatının bakım ve tamirleri ve muharrik ve müteharrik ^devalaâ; ser? 
vise hazırlanmaları için sarf edilecek elemeği've malzeme giderleri karşılıkları olarak teklif olun
maktadır. * 

Bu böümde görülen fazlalık müstehlek mevad bedellerindeki artış ile geçici işçi ve amele sigor
ta primlerinin, depo alât ve edevatının bakım ve tamirleri giderlerinin bu bölüme alınmış olma
sından tevellüt etmektedir; ödeneğin sureti hesab] aşağıdadır: 

Lira 

Mağazalardan alınacak malzeme 
t̂ oba bedelleri. . 
Iskara ve bara!ar bedelleri 
Oeryan bedeli 
400 amele üç 
İ, 200 X 300 

liradan 

İhtiyarlık sigortası. 
İşçi sigortası 
Su 685 200 X 15, 
Kömür ve odun 
Ereğli 2.896 X 
Linyit 1 148 X 
Çeltek .,296 X 

20 ton odun 

İaşe 1 925 X.40 > 
Depo- aletlerinin ti 

• ' . • ' • ' ~ . | 

, 80 

37, 71 — 
20, 94 = 
11, 80 = 

X 38 = 

< 300 = 
ımiri 

yevmiye 

;109 208 
24 039 
3 492 

136 739 
760 

137 499 

.1 000 000 
SÖO 000 

"'! 74 000 
40 000 

360 000 
14 400 
16 200 

100 000 
135 000 

231 000 
120 000 

2 890 600 

Bölüm 102—• Personele verilecek ikramiyeler 

Tekli! olunan ödenek: : 35 000 

Bu bölüm ödeneği, ücretlerini 95 nci bölüm ödeneklerinden alan personele yönetmeliğine göre 
verilecek ikramiyeler karşılığı olarak tklif olunmaktadır, 

ti ; ^ : ' ^ s İ ^ 4 İ Ö ^ 



M i m 103. — Kaza,, ta tar ve zıya, 

îeJkİîrolunan bölüm öNİeneği : 375 000 
• . . - • ' • - . ' I *hmU 

Bu bölüm ieü.teldtt edilen ödeneğin aidiyeti ve miktarları 

Lira 
. " ' • • l ^ ^ ' 

Jfaddel : Kazalar netieesmfeyîlun a ^ ' ^ " ' ^ ^ ' - ^ " ; f i ^ H i 

^masifederleri . ^ i : ; » ^ , : ^ ^ 

Dreyman eMpJenljjasraflan 45,000 
™ v • : * % ! ^ L . "." '"*•-• ::^";'- • . - > : - ^ - ' • ' • • • - . 
Yol atelyesi, iıîââf'Ktarları giderleri 150,000 ' 

" W ; ; • / - v ... •-. -. . .i-?' .'. .>v 

195 OK) ^ " ^ 

Madde 2 : T e i n l e r İ80 # ) 

Tazminler., ^m^m^ım 

Malûl kalanlara ve ölenlere verilecek taz
minat 

^ n 

: taz-

« 1 

V .:"Ş?*"iİ'i 

^.<yfe0^-':V:'v':;'-'.. 

, ,, C " • , . Genel ©derleri ., . ' . ' . . : . . ' • • ; . . - / 
•~s r/v» «z-;*- ,-•• r : - . :;;.yr>i; V^u. , - *•*#/... i,-'v,»?!j ""£*«/'£?-» •-.>, "V-#/^l'V-1 >«**•-' ;^:-. i, £--*#. i;;o, ,^1 . 

Bölüm 104 -~ Üör^er:^kesenekler , ^ ^ . H U * . 

Teklif dslma*fcölöntödeneii e:0*ftâ66 lira ^ 

Bu bölüm ödeneği «0» cetvelmde. gö^erHen iimatt-işlerîr^ 
ânm JameOölümün 1, 2, nd, maddelerinde;, iza^^dilea^e^slar dairewnd* terfw| e^^fnl l f re . 

da gösterilen ücret y* kepenekleri -karşılığı o^ara» tekBf eai&nektgâjr. r^S-. rî.u^iA.'-- i î ' / i î - W8î* '*( ^ ^ * - •• *-•**• 



Matl&e 2 : 
Tertibi : Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
-S&nd̂ ına yapılacak ödemeler 16 995 

T. C.Em*&li Sandjğına yapılacalk ödemelerin çeşitleri ve miktarları 
Tediyeye eaa* Ücret miktarı 227 371 
Bareme tâfci olmıyaıılar . • 4 800 

.fe^r^,i '<;l#&#!- 'W!R1' 

# 5 l«r 
% 26 1er .. , 
% 100 1er 
$M4w 
Yönetim ,giderleri 
Elli beşten efe»& yaş 
Emekli ikramiyesi 
Geçici 27 ncd madde 

h — * ^ © » : , , - . ' " ^ • 
' — . - IM«*HK ""•"'•'''"' • < " » * * * — w " " ~ -

Madde 3 : 
Tertibi : Barem* tâlbi olimyan hizmet
liler ücreti 

İ1SÖ9 
— 

1 000 
2 274 *m 

—... 
— 

2 ÖÖÖ 

16 995 
1 

v '• " • ' • ' l \ ' 
..•ĵ pŞSi';'*"'1" '. 

* 
4 800 

.-İki Hmanda istihdam edilen 200 er lira ücretli îkı aâed dalgıç ücreti olarak 4 800.'Ur* t<fe!klif 
edilmektedir. 

löfcim im — 'Cte#£ taaminet 
" T ' [ ••-./* ttofcErf >akın«ı fidan* i 1JS2 İka ^ 

"Bu 1 ^ ! n . ^ « f i ^ ı : ^ . ı ^ M l ^ hcü 'bS^mün 1 nei maâdesmden alan ve â n t e ^ ^ ı r î û ^ 
gören personele *2İ*47 sayilı İFCanun gerekince VfeYElecek İamuriat'kaİrşıîİ$ı olarak rtelcfft tfrtthmalt-
tadır. 

Mt0^'^rJS^ : Bölüm: 106 — Yolluklar " :y"«~ ** — . • 
• Teklif olunan bölüm pdeenği 2 000 lira » 

Bu bolum ödeneği, ücretlerini 104 ncü bölümün 1 nci maddesinden alan personelin gerek 
sürekli, gerek geçici görevle yurt içinde yapacakları seyahatler ve devir ve teftiş yollukları kar
şılığı olarak aşağıda gösterilen miktarlarda teklif olunmaktadır. 

ite. idtos 



Â £?L Ftö*Q>' ÎÂT9, 

f Sürekli görev yolluğa t 500 
% G»*flbgöanrj«ti;*r ' -l 4 fe 

M I 
j » « . » 

. 2öbo 

Bölüm 107 — Personelin diğer hakedisjeri 
'""'"' ' v 'teklif olunan bölüm ödeneği 77 442 üra ; 

Bu bölüm ödeneği, ücretlerini 104 ncü bölümün 1 nci o t a d d e f & ^ ' a ^ ' ı f t m ı e l e kanunlarına 
göre ödenmeği gereken çeşitli hakedişlerle yönetınejdği geğ^fat^ *esn\Z M& 'vnÜumL lârungelen-
lerin giyim eşyalı bedeli karşılığı olarak aşa$âa- | ^ r i l ^ mjlft^&r<Ia tâtâf ölumuaktAdır. l 

•M. Madde ismi üıau 

1 Çb«ık zammı 
2 Btofum yardı»» 
3 fllfim yajdımı 
4 (üyim eşya&ı 

öaVûflfc 
«fir 

1060 
* * f t 

Bölüm toplamı 77 442 

Bölüm 1 » ^- Tüzüğüne göre ödenecek tahsisat, fazla, «N«t .<•* n#M-Metleriyle 
tazminatlar 

Teklif olunan bölüm ödeneği % 4 & Ü«ft\ 
# t ı bölüm ödeneği, 101 neü bölümün 1 nci maddesinden ücret akn personel* tüzüğüne göre Te

nime» gereken aşağıda nevi ve maliyetleriyle mi)rtarjarj yazılı tai*iıa.tîaj& Aşla mesai ücretle* 
ri karlılığı olarak teklif olunmaktadır. .' 

-.'-'• I 4 j * 

'"trVfry fahaİsati** * % 4BÛ 

fena kava testaaiı 12 X 100 * * v 1206 
Derince fena hava tesisatı 5 X 1Û6 .» • - . ' ' 660 ^> 

••••'• » e m )»etj yekin* -r«; 1700- -;••. -
,Gişetahagatı^^l^=S5 . ,( 

1#«İfc 

Tertibi,-» 



•: Bölüm 109. ^ 'Diğer , giderler 

,. ,Teklif olunan bölüm ödeneği : 11 300 Jira 

Bu bölüm ödeneği, aşağıda müfredatı gösterU<üğû veçhile' liman aşleri teşkilâtının ısıtma, aydın
latıra, öteberi, makine ve aletleri demir baş ve n.ıef?u|atın bakımı,;- haberleşme, kırtasiye ve baa-.li 
kâğıtlarla defter giderleri karşılığı olarak tekli Solunmaktadır., < 

Madde 1 : 
Tertibi : Isıtma 

4 başmüfettişlik .,, . ,. , ' . . - . . 
l Derince r Haydarpaşa 
. 5 X 8 " = 40 ' (beherîjiâç 8 od^) 

İ2 Haydarpaşa Başmuf et-

ıf-'- ••>" 

.Lira 

4 650 ' 

. ( . , •}. -:. V 

28 X 3 ton » 8 4 ton X 21 = 
Haydarpâşi Merkezinin kalorifer hissesi 

^ j ' : • • • • • • _ 

Soba tamiri v& saire . v 

' - l - y ; : , , ; - . , . . . . - • ; 

Madde 2 
-Tertibi'-.'Aydınlatma••.'.. -: "' - 'v'V.-V-

Madde 3 : 
Tertibi : öteberi g^derleri-V .' 

1^765 
2-735-
- - ' t. 

•s : İ50> 

4 650 

• " Y ' V ^ * •-' ' i" 

.. ' • , ' ' r. ( * 1 

~ 1 000 

1 250 

' Madde. .4. :t'., \ . ' ,, .v_. ' ( " ,'• 
Tertibi :'M!akine ve aletlerie .demirbaşın 
bakmıı ç 

Madde-6-v 
Tertibi: Haberleşme 
; • • * • * ; • . . , ; . - • : • • ; • ' ' • ' • ' 

Madde 6 : -C7.'-.T 
Tertibi: Kırtasiye ve-basüı kâğıtlar 

. 500 

&M 
<-*P 

1 900 

* ' v » ^* r•'""B. 110 -•M/rJb^- İşletin* giderleri 

Teklif olunan madde ödeneği: 726 095 lira 

Formülünde tasrih olunduğa veçhile bu madde ödeneği yakıtlar, akar yakıtlar, yağlar ve su
larla diğer müstehlek malzeme w^5ery$n bedelleri, araçların bakımı ve bu işlerde çalışanların üc
ret ve diğer hakedişleri, emekli sandıklarına, i ş ş i sigortaları kurumuna 'yapılacak ödemelerle gi
yim eşyası bedcNÜri ve diğer giderler karşılığı*olarak teklif okmmafctadtr.: ^ ' • • ' ' 

Bu maddede görülen artış, emekli sandıkları ve İşçi Sigortaları Kurumuna yapılacak ödemeler-

http://baa-.li


le kısmen müstehiek imadde fiyatlarındaki artışlardan ve ısıtma, aydınlatma, haberleaşme, çocuk 
zammı, doğum ye-ölüm yard ımla«-#bi ^de#le. ,itt Ve bu tertipten ücret alan personele ait tahsi
satların bu tertibe ithal edilmiş olmasından tevelâik etmektedir. 

Bu madde ödeneğinin sureti hesabı aşağıda gösterilmiştir. ><>, 

Madde 1 : 
Tertibi : işletme giderleri 

I/ira 

Ücretler 442 720 

Tüı i î ^ Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılaeak ö^demekre. 
esas ücretin tutarı. 

îşçiîtr emekli sanığına yapılacak ödemelere esas ücr^ün 
tutarı •••>'••' 
17 tayfenın ücreti . 
1 hamal başının ücreti ,.... 

23 172 
1 560 

417 394 

: 2* 732 

24 732 T44? 
• . » . . ' ' " . • • » • - ; ' • - , J - ' , . ' • • • • . • : ' ' " - . ' 

JÂM& i lâr* 
_ . , L . , . ; ; . t . 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı
na yapılacak ödemeler 46 7ÖG 
(Yapılacak ödemelere esas tutulan üc
ret 417 394 Uradır.) 
% 5 1er 20 870 
% 25 1er, — 
% 100 ler 1 500 
% 1 ler 4 174 
Yönetim giderleri* 156 
Elli beşten eksik yaş — 
Emekli ikramiyesi $0 000 
Geçici 27 nei madde — 

46 700 

İşçiler Emekli Sandığına yapılacak öde- . 
•meler /. İr 400 
(Yapılacak ödemelere esas tutulan ücret 
24 732 liradır) (24 732 X % 5,5 ==1360) 
îşçi Slfortaları lûırumuna yapılacak öde
meler (ihtiyarlık Sigortası dâhil) y5($ 
Sürekli görev yolluğu K500 
Geçici görev yolluğu 500^ 
Çocuk zantmı 5ğ 000 

oğum yardımı ^ 000 
üm yardımı J^500 



— 82 
Tim Lira 

Giyim eşyası 
Tahsisatlar (51 X 10 X 1 2 = 6 120.) 
Isıtana 
(32 oda X 3 X — 96 ton X 20 = 1920 
Müteferrik 80 

2 000 

6 
o 
— 

329 
120 
000 

Aydınlatma 15 000 
öteberi giderleri 7 500 
Makine ve aletlerle demirbaş ve mefruşa
tın (bakımı 1 000 
Kırtasiye ve basılı kâ^ıttar 6 000 
Kiralar 1 000 
Personel temizliği 500 

Yiakıtlar : 
700 ton ikömür ifeedeli 
Fayraplı'k odun ib&deli 
Nakliyesi 

Akaryakıtlar : 
Tonu 250 liradan 285 ton motorin 
Tonu 450 liradan lir ton benzin 
Tonu 250 liradan bir ton gaz 
Nakliyesi 

Yağlar : 
Tonu 1 000 liradan 4,5 ton B. B. yağı 
Tonu 1 500 liradan 1,5 ton Gres yağı 
Makine yağr 

Sular 
Malzeme 

21 700 
2 300 
1 000 

25 000 

71 250 
450 
250 

2 350 

74 300 

4 500 
2 250 

410 

7 160 

589 635 

25 000 

74 300 

7 16.0 
10 000 
20 000 

726 095 

( gf Sayım : idj 



^ Bölüm 110 - Madde 2! : Ârac^rın bakımı 

Teklif olunan madde ödeneği 587 500 lira 

Bu madde ödetoeii formülünde de açıklandığı veçhile deniz araçlarıyla Kı$aA atelyeleri alât ve 
edevatının bakım içlerine ait her türlü malzeme ve elemeği giderleri^ tfftekü'; Sadıklarına ye İşçi 
Sigortaları Kurumuna yapılacak ödemelerle personelin diğer* hak edişleri, jsltma aydınlatma, ha
berleşme ve demirbaş ve kırtasiye gibi giderler karşılığı olarak teküf dlvaMftJtkfcadır. ödeneğin sureti 
hesabı berveçhiâtidir. : , -

Ücretler 
Memur ve müstahdem ücretleri 
İşçi ücretleri 

2 amele çavuşu ücreti 
2 uzman amele ücreti 
işçiler ücreti 

Umumi ücretler 
Jşçiler 

Tftrkijre Cumhuriyeti Emekli Sandığı 
ÜA ilgiliolaıüarın ücreti 

Tjirkijre, Cumhuriyeti Emekli Sandığına 
yapılacaködenekler 
124 494 lira üzerinden 
% 5 1er; 
% 25'ler "- " ^ 
% 1001er 
%,1 1er 
Yönetim giderleri 
Elli beşten eksik yaş 
Emekli ikramiyesi 
Geçici 27 nginÂadde 

İşçi SigortaAf»* Kurumuna yapılacak 
ödemeler ; (Iht^irlık Sigortası dâhil) 
İşçiler Binei8#~ Sandığına yapılacak 
Ödemeler (245 807 lifaııın % 5,5 u.) .'/ 
Sürekli görev yoÖuğu 
(^iei'gfere?r ^lluğtP 

m 

Lire 

129 774 
240 522 

M3ÖI 

2 m 
2 640 

.240 527 

245 807 

370 mı 
245 807 

124 494 

6 224 

1 500 
1 245 

51 

9 02$ 
3Ş=' 

Lira 

370 301 

9 020 

2#Ö 



~.Âfc~ 

Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı-
Giyim eşyası 
Tahsisatlar (Fena hava) , 
Fazla mesai 
Isıtma 

Büyük sobalar 6X4 = 24 Ton 
k > 3X8 = 24 » 

Lira 

19 800 
2 ,000 

. 1 000 

. 2 520 

1 100 

48 

48X21 = 1008 Lira 
Soba 92 » 
Giderleri 

1100 

Aydınlatma 
öteberi giderleri 
Demirbaş bakımı 
Makina ve aletler bakımı 
Haberleşme 
Kırtasiye ve basılı kâğıtlar 
îaşe giderleri 
Liman taraması 

Toplam 

54/) 
4 000 
500 

110 000 

500 
15 000 
35 000 

587 500 

Bölüm 110 — Madde : 3 Bina ve tesislerin bakım giderleri 

Teklif olunan ödenek : 400 000 lira 

Bu madde ödeneği, formülünde tasrih edilen giderler için aşağıda müfredatı gösterilen ödeme
ler karşılığı olarak teklif olunmaktadır : 

Lira 

İskeleler 350 000 
Binalar 50 000 

400 000 

1949 yılında bu ödenek Yol Dairesi ödenekleri meyanmda gösterilmişti. 

Limanların hakiki maliyetinin bilinmesi bakımından bu nevi giderler de limanlar gmpuna 
alınmış bulunmaktadır. 

<•».-' Sayısı: 14Q 1* ' 



— 85 — 
Bölüm 111 — Yükleme ve boşaltma giderleri 

Teklif olunan ödenek : 1 000 000 lira ,:::;:: 

Bu bölüm ödeneği müfredatı aşağıda gösterildiği veçhile limanlarda yapılacak yükleme ve bo
şaltmadan mütevellit bilûmum giderleri karşılamak mâksadiyle geçen senenin aynı olarak teklif 
olunmaktadır. .'"•"'_"; 

Lira 

Geçici amele ücreti 250 000r 
işçi Sigortaları Kurumuna yapılacak 
ödemeler (ihtiyarlık sigortası dâhil) 15 000 
îş kazaları ile meslek hastalıkları ve 
analık sigortası : 
250 000 X % 2 = 5 000 
thtiyaılık sigortası : 
250 000, X % 4 = 10 000 

15 000 

Taahhüde raptolunanlar 735 000 

.1 000 000 

BÖlürnr 112 — Personele verilecek ikramiyeler 

Teklif olunan ödenek : 5 000 lira 

Bu bölüm ödeneği ücretlerini 104 ncü bölümle 110 ncu bölüm ödeneklerinden alan personele yö
netmeliğine göre verilecek ikramiyeler karşılığı olarak teklif olunmaktadır. 

Trabzon - lra,n Transit Yolu İşletmesi genel giderleri. • •'•; - • ' <; ;:<( 

Bölüm 113. — Ücret ler ve kesenekler ., \-,y. :"d"id< 

Teklif olunan bölüm ödeneği : 30 474 

Bu bölüm ödeneği, (C) cetvelinde gösterilen Trabzon - İran Transit İşletmesi kadrolarına dâhil 
memur ve hizmetlilerin birinci bölümün 1 ve 2 nci maddelerinde izah edilen esaslar dairesinde 
tesbit edilip müfredatı aşağıda gösterilen ücret ve keseneklerin karşılığı olarak teklif olunmakta
dır. 

(Sİfeayısı^l4Ö)' 



• . • " • • • * L i r a 

Madde 1 : Ücretler 

İşletme Müdürlüğü 
Saymanlık 
Hareket 
Hekimlik 

Toplam 

Madde 2 : Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığına yapılacak ödemeler 

% 5 ter 
% 25 1er 
% 100 1er 
% İler 
Yönetim giderleri 
Elli beşten eksik yaş 
Emekli ikramiyesi 
Geçici 27 nci madde 

Lira 

6 540 
12 000 
3 252 
6 588 " 

28 380 

İ 419 
141 
250 

28 38Ö 

2 094 

2 09% 

' ^ ' " / Bölüm 114. — Yolluklar 

Teklif olunan bölüm ödeneği : 1 125 lira 

Bu bölüm ödeneği, ücretlerini 113 neü bölümün 1 nci maddesinden alan personelin gerek sü
rekli, gerek geçici görevle yurt içinde yapacakları seyahatler ve devir ve teftiş yollukları karşılığı 
olarak aşağıda gösterilen miktarda teklif olunmaktadır. 

Lira Lira 

Madde 1 : • 
Tertibi r sörekli görev yolluğu 

işletme 
Muhasebe 

Madde 2 : 
Tertibi : Geçici görev yolluğu 

Muhasebe 

100 
200 

300 

100 

300 

100 

r.îteU 

('Sv.Şaym : J4Q) 



m 
Lira Lira 

Madde 3 : 
Tertibi: devi?'*e teftiş yolluğu 

Hareket 
Hekimlik 

525 
200 

725 ..• 

:o.:..;-J»5 

• ; . ' • . , - • " « 

Bölüm 115 — Personelin diğer hakedişleri 

Teklif olunan bölüm ödeneği •: 4 984 W »t :;£.-. 

Bu..bölüm ödeneği, ücretleriniaH3 neü bölümün birinci maddesinden alan personele kanunlarına 
göre ödenmesi gereken çeşitli hskedişierle yönetmeliği gereğince resmî elbise verilmesi lâzımgelen-
İerin giyim eşyası bedeli karşılığı olarak aşağıda müfredatı arzedilen 'şekifcfrulrö&f olunmaktadır. 

Madde 4 . 
Ttrtifci t öiyim eşyası 

îıira t<rra 

Madde 1 : 
Tertibi • Çocuk zammı 
işletme 
Saymanlık 
Hareket 
Hekimlik 

Madçle 2 : 
Tertibi : Doğum yardımı 

İşletme 
Saymanlık 
Hareket 
Hekimjik 

- • • 

Madde 3 : 
Tertibi : ölüm yardımı 

720' 
720 
240 
480 

2 160 

130 
358 ' 
m 
357 

975 

• ••• ^im 

975 

500 

359 

Madde 5 : 
Tertibi : Yakacak zammı 

İşletme £?0 
Saymanlık 450 



88 — 
Lira Lira 

Hareket 
Hekimlik 

90 
180 

990 

Bölüm 116 — Tüzüğüne göre ödenecek tahsisat, fazla mesai ve nöbet ücretleriyle tazminatlar 

Teklif olunan bölüm ödeneği 650 

Bu bölüm ödeneği 113 ncü bölümün 1 nci maddesinden ücret alan personele tüzüğüne göre ve
rilmesi gereken aşağıda nevi ve mâhiyetleriyle miktarları yazılı tahsisatlarla fazla mesai ücretle
ri karşılığı olarak teklif olunmaktadır. 

Lira Lira 

Madde 1 : 
Tertibi : Tahsisatlar 
Ev tahsisatı : 
Hekimlik 
Saymanlık 

Gişe tahsisatı 

Madde 2 : 
Tertibi : Fazla mesai 

600 

180 
180 

240 

600 

50 50 

Toplam 650 

. Bölüm 117 — Diğer giderler 

Teklif olunan bölüm ödeneği : 1 115 lira 

Bu bölüm ödeneği, aşağıda müfredatı gösterildiği veçhile Trabzon - îran İşletmesi Teşkilâtı
nın ısıtma, aydınlatma, öteberi giderleri, makine ve aletlerle demirbaş v« mefruşatın bakımı, ha
berleşme, kırtasiye ve basılı kâğıtlarla defter giderleri karşılığı olarak teklif olunmaktadır. 

Lira Lira; 
''CIZ 
BJadde 1 : 
Tertibi : Isıtma 

İşletme 
Saymanlık 
Hekimlik 

75 
95 
95 

265 

265 

• * , : , : 

CS7? ısı ; 



«9 
Lira Lira 

Madde 2 : 
Tertibi-: Aydınlatma 

İşletme 
Saymanlık 
Hekimlik 

Madde 3 : 
Tertibi : ötberi giderleri 

Madde 4 : 
Tertibi : Makine Ve aletlerle demirbaş 
ve mefruşatın hakimi 

Madde 5 : 
Tertibi : Hafeerleşme 

Madde 6 : 
Tertibi : Kırtasiye ve ibasılı kâğıtlar 

100 
100 
50 

250 

250 

100 

100 

100 

300 
lill l l H İ I S = 

İşletme ve bakım giderleri 

Bölüm 118 - M. 1 — İşletme giderleri 

Teklif olunan ödenek : 233 279 lira 

Bu madde ödeneği formülünde tasrih edilen giderler karşılığı olarak teklif edilmektedir. 

Bu ödeneğin müfredatı aşağıda gösterilmiştir. Bu tertipten geçen yıla nazaran görülen artış 
emekli sandıklarına yapılacak ödemelerle İsıtma, aydınlatma, haberleşme çocuk zammı, doğum 
ve ölüm yardımları gibi giderlerin ve bu tertipten ücret alan personele ait tahsisatların bu ter
tibe ithal edilmesinden tevellüt etmektedir. 

Lira Lira 

Ücretler 
1. C. Emekli Bandığına yapılacak öde
meler 
(89 136 - 1 344 = 87 792 lira üzerinden 
% 5 1er 4 390 
% 25 1er — 
% 100 ler 190 
% 1 ler 878 
Yönetim giderleri — 
Elli beşten eksik yaş — 
Emekli ikramiyesi — 

89 136 

5 458 

( S. Sayısı: 140) 



— 90 — 
Lira Lira 

Geçici 27 nci madde 

İşçiler emekli sandığına yapılacak öde
meler 

(1 344 lira üzerinden % 5,5) 
Ücretler toplamı.. 

Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 

Cer Hareket 

— 

5 458 

,k öde-
74 

94 668 

150 
500 

Çocuk zammı 7 560 + 
Doğum yardımı 1 000 + 
ölüm yardımı 300 + 
Giyim eşyası 
Yakacak zammı 2 700 + 
Ev tahsisatı 
Temsiliye 
Kilometre 7 200 
Isıtma — 
Aydınlatma 
Öteberi giderleri 

4 080 = 
220 = 
110 = 

540 = 

— 
300 
365 
150 

Makine ve aletlerle demirbaş ve mefru
şatın bakımı 
Kırtasiye ve basılı kâğıtlar 
Kiralar 
Belediye Vergi ve Resimleri 

İşletme malzemesi: 
Benzin 163 ton X 400 = 
Motorin 500 kilo X 200 = 
Tahmil tahliye 
Yağlar t 
B. B. Yağı 2 X 1000 = 
Diğer yağlar 
Su 
Diğer muhtelif malzeme 

11 640 
1 220 

410 
3 993 
3 240 

360 
120 

7 200 
300 
365 
150 

100 
200 

3 500 
13 000 

46 448 

65 400 
100 
163 

2 000 
22 000 

500 
2 000 

92 163 

94 668 

46 448 

92 163 

233 279 

( S. Sayısı : 140 ) 



- «t— 
fcölüm 118 Madde 2 — Araçların bakım giderleri 

Teklif olunan ödenek : 269 000 lira 

Bu madde Ödeneği formülünde tasrih edilen giderler karşılığı olarak teklif olunmaktadır* 
Geçen seneye nazaran bu tertipte görülen artı ,5, emekli sandıklarına yapılacak ödemelerle ısıt* 

ma, aydınlatma, haberleşme, çocuk zammı, doğum ve ölüm yardımları gibi giderlerin ve bu tertip* 
ten ücret alan personele ait tahsisatların bu maddeye ithal edilmiş olmasından tevellüt etmek
tedir. 

Lira 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandı
ğına yapılacak ödemelere esas ücretler 27 287 
İşçiler Emekli.Sandığına yapılacak öde
melere esas ücretler 77 539 

Üç aded uzman amele ücreti 
Beş aded amele ücreti 
İşçiler ücretleri 

104 826 

Lira 

4 020 
5 400 

68 119 

104 826 

Lira 

77 539 

Lira 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığına yapılacak ödemeler 
(Bu tediyeye esas ücret tutan 
27 287 liradır) 
% 5 1er 
% 25 1er 
% 100 1er 
% 11er 
Yönetim giderleri 
Elli beşten eksik yaş 
Emekli ikramiyesi 
Geçici 27 nci madde 

İşçi Sigortaları kurumuna yapıla
cak ödemeler 
İşçiler Emeldi Sandığına yapıla
cak ödemeler 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 
Çocuk zammı 

1 364 
• — 

100 
273 

— 
—-
— 
— 

1 737 

100 
300 

14 040 

1 737 

5 

4 265 

( S. Sayısı : 140 ) 



tara Lira 

Doğum yardımı 
ölüm yardsiH 
öiyimofyası 
Yakacak aammı 
Mwwwffi tahsitai 

Fazla mesai 
İsıtma 
Aydınlatma 
Öteberi giderleri 
Makine ve aletlerle 
mefruşatın bakımı 
(Hepsi malzeme) 
Taşe 
Haberleşme 
Kırtasiye ve bss&Ü 
terler 

Toplam 

demirbaş ve 

kâğıtlarla def-

7000 
500 

1 015 
4*70 

500 

23 225 
1 000 
1 500 

500 
2 000 

120 000 

4 000 
100 

500 

152 825 

269 042 

269 000 

Bilüm 118 - Madde 3. — Bina ve tesislerin bakımı giderleri 

Teklif olunan ödenek : 10 Ö00 lira 

Bu madde ödeneği formülünde tasrifr edilen giderler karşılığı olarak teklif edilmektedir. 

Bölüm 119 — Personele verilecek ikramiyeler 

Teklif olunan ödenek : 2 000 lira 

Bu bölüm ödeneği ücretlerinin 113 ve 118 ncı bölümlerden alan personele yönetmeliğine göre 
verilecek ikramiyeler karşılığı olarak teklif olunmaktadır. 

' ' • ^V''t' r'\* -, v * ?*'.'< İkinci ktsvm, 

Yenilemeler 

Gider bütçesin^ ihsnci kısmı bu yıl yenilenmesi zaruri görülen kıymetler için yapılması gereken 
giderlere tahsis olunmuştur, . 

(S.:Sa^u 140); 
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Bölüm 120 - Madde 1. — Üst yapının yenilenmesi 

. Teklif olunan ödenek : 4 885 660 lira 

Bu madde ödeneği normal işletme geliriyle yapılacak yenilemelerle 5073 sayılı Kaüuna göre yu]}\-
lacak yenilemeler karşılığı olarak teklif olunmaktadır.. 

Yapılacak yenilemelerin müfredat ve nevileri aşağıda gösterilmiştir. 

Lira 

a) Normal işletme gelirleriyle : 
80 aded makas tebdili ve bunun 
balastı : 

Makas imali 

Makas imali 
Makas travers 
Balast 

Marshall Yardım Plânından 
temin edilen ritalzeme ile poz 
yapılması, balast bedeli ile 
balast ve malzemenin yerine 
konması 

Lira 

580 000 
70 000 
50 000 

700 000 

700 000 

2 400 000 

3 100 000 

Lira 

3 100 000 

b) 5073 sayılı Kanuna göre Basra'dan 
alınan yol mazlemesi bedeli, faiz ve Güm
rük Besmi taksitleri 
Basra'dan alman tirfonların bedeli, faiz 
ve Gümrük resmi taksitleri 
66 ton cebirenin (Amerika'dan alınan) 
Gümrük Resmi taksiti 
Gediz Köprüsünün yenilenmesi 
Gebze varyantı 
Amerika'dan alınacak ray travers ve kü
çük yol malzemesi Gümrük resmi ve di
ğer masrafları 

47 396 

1*279 

374 
90 000 

400 000 

1 233 661 

Toplam 1 785 660 1 785 660 

4 885 660 

( S. Sayısı : 140 ) 



— 94 — 
Bölüm 120 - Madde 2 — Yol tesislerinin yenilenmesi 

Teklif olunan ödenek 1 400 000 lira 

* Bu madde ödeneğin malzemesi Export importB.ank kredisiyle temin edilen Alaşehir - İzmir, Ma
nisa - İzmir - Soma arası köprülerin tebdili ve feribetona çevrilmesi için teklif olunmaktadır. 

Bölüm 120 - Madde 3 — Binaların yenilenmesi 

Teklif olunan ödenek 50 000 lira 

Bu madde ödeneği İskenderun'daki ambarın uçan tavanının tebdili için teklif olunmaktadır. 

Bölüm 121 — Birinci sınıf demirbaşlarla makine tezgâh, alet ve edevatın ve motorların 
yenilenmesi 

Teklif olunan ödenek 128 000 lira 

Bu bölüm ödeneği aşağıda yazılı dairelerin yenilenmesi gereken birinci sınıf demirbaşlariyle 
makina, tezgâh, alât ve edevatının ve motörlerin yenilenmesi için teklif olunmaktadır. 

Lira 

a) Normal işletme 
Yol dairesi (Çadırlar 
muhtelif demirbaşlar) 
Atelyeler dairesi 
Hareket dairesi 
Cer dairesi 
Sıhhat dairesi 

giderleri ile: 
dâhil olmak üzere 

50 000 
10 000 
10 000 
30 000 
28 000 

128 000 128 000 

Bölüm 122. — Muharrik ve müteharrik edevat ile demirbaşlarının yenilenmesi 

Teklif olunan bölüm ödeneği ,6 500 lira 

Bu bölüm ödeneği aşağıda müfredat ve nevileri yazılı yenilemeler karşılığı olarak teklif olun
maktadır. 

Lira Lira 

Madde 1 : 
Tertibi : Muharrik ve müteharrik 

edevat ile bunların demirbaşlarının 
yenilenmesi : 

a) Normal işletme gelirleriyle lo
komotifler ve tenderlerin demirbaşla
rının yenilenmesi 5 000 5 000 

( S. Sayısı : 110 ) 
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Lira Lira 

Madde 2 : 
Tertibi : Motorlu vagonlarla demir

başlarının yenilenmesi 
a) Normal işletme giderleri : 500 500 

Madde 3 : Tertibi : Yolcu vagonla
rının yenilenmesi 

a) Normal işletme giderleri : 500 500 

Madde 4 : 
Tertibi : Yük ve hizmet vagonla

rının ve demirbaşlarının yenilenmesi 
a) Normal işletme giderleri : 500 500 

Üçüncü kısım 

Servet çoğalmaları 

İdarenin kalkınması için muhtaç olduğu yeni servet ve kıymetler bu kısımda mütalâa edilmiş 
olup bunlardan yıllık işletme gelirleriyle temin edilecekler ve 5053 sayılı Kanun hükmüne istina
den temin olunanlar ayrı ayrı gösterilmiştir. 

Bu bölüm ödeneği 1950 yılında yapılacak tediyelere tekabül edecek miktarlardadır. 

Bölüm 123 - Madde 1 — Üst yapıda: sermaye artışları 

Teklif olunan ödenek 200 000 lira 

Bu madde ödeneği aşağıda yazılı işler karşılığı olarak teklif olunmaktadır. 

Lira Lira 

a) Normal işletme gelirleriyle : istas
yon hatlarında tevsiat 100 dingile mü
sait uzatma ve üçüncü yol tesisi 100 000 100 000 

b) 5073 sayılı Kanuna göre : Sivas lo
komotif kantarı 100 000 100 000 

200 000 200 000 

( S. Sayısı : 140) 
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Bölüm 123 - Madde 2 — Yol tesislerinde sermaye artışları 

Teklif olunan ödenek 3&0 000 lira 

Bu madde ödeneği aşağıda yazılı işler karşılığı olarak teklif olunmaktadır. 

Lira Lira 

a) Normal işletme gelirleriyle : Hay
darpaşa - Ankara 238 'kilometredeki tü
nel temdidi 30 000 
Tahkimat 170 000 
Yeni emniyet tesisatı 180 000 

380 000 380 000 

b) 5073 numaralı Kanuna göre : 380 000 

380 000 

Bölüm 123 - Madde 3 — Binalarda ve diğer gayrimenkullerde sermaye artışları 

Teklif olunan ödenek 6 268 382 lira 

Bu madde ödeneği müfredatı aşağıda yazılı işler kai'şılığı alarak teklif olunmaktadır. 

Lira Lira 

a) Nopmal işletme gelirleıciyle : 
Balıkesir deposunun inşaatının ikmali 
Kamulaştırma (Dâvâlı) 
1949 dan 1950 yılına devreden işler 
Yangın ve elektrik tesisatı 
Mamak İstasyon binası 
İşletmelerde yeni inşaat 
Alsancak, Halkapmar, Balıkesir, Erzin
can ve Karkamış depolarına dingil in
dirme tesisatı yapılması 
Depolarda tezgâh temelleri 
Kayseri deposu plakturnanmın elektrikle . 
teçhizi 
Yerköy suyunun ıslahı 

50 000 
400 000 
150 000 
50 000 
25 000 
75 000 

80 000 
5 000 

15 000 
50 000 

900 000 900 000 

b) 5073 sayılı Kanuna göre: Adapazarı 
vagon atelyesi inşaatı 
Adapazarı vagon atelyesi demir kons-
triksiyonu gümrük resmi taksiti 
Kontrol ve proje masrafları 
Sivas döküm ve donatım fabrikası şofajı 
Sivas döküm ve donatım fabrikası santralı 

2 420 000 

34 982 
190 000 
173 000 
595 000 

( S . Sayısı: 140) 
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Lira Lira 

Çankırı ifana! inşaatı 
Adapazarı »vagoc atelyesi. santralı 
Adapazarı? vagon atelyesi elektrik tesisatı 
Adapazarı vagon atölyesi şofajı 
Haydarpaşa ikmal inşaatı 
Sivas santralı- ısentsjı 
Adapazarı santralı ve idarece yapılacak 
diğer işler 

Toplam 

Madde 4 : Liman tesislerinde sermaye artışları 
a) Normal işjetme gelirleriyle : 
Marshall yardım plânından temin edilen 
liman vinçJeısnhı montajı kaldığı 260 000 

482-400 
mooo 
300 000 
300 000 
113.400 
100 000 

3S0O0O 

5S6S382 

.: .•; ... . - ' _ « ; . „ 

5! 368 3S2 

6 268 382 

Bölüm 124 — Birinci sınıf demirbaşlarla makine, tezgâh, alât ve edevat ve motörlerde sermaye 
artışları 

Teklif olunan bölüm ödeneği 1 2&T31H)" lira 

Bu bölüm ödeneği, aşağıda müfredatı yazılı ister<kaı«s3lrğ> olarak 'teiaRf* olunmaktadır. 

a) Normal İşletme gelirleriyle: ' " . . 
T. ...;:.,Rltt»..-

Servis Yapılacak işler :Lâra- : • .;...i.... 

Yol • 

Üç aded tirfonaj makinesi 20 €00 
Kurp tashih makinesidir **fed 4 000 
Suflaj aletleri 50-, 000 
Muhtelif demirbaşlar V 904)00 

II a Atelyeler demirbaşları - 140 000̂  

f Mevcut istasyonlar demirbaş çoğaltmaları 
\ Açılacak istasyonlar denpjrbsşları 

Cer 

Sağlık 

Çankırı deposu için iki torna-tezgâhı 
Seyir müd4etfc4esbit makinestbir aded 
52 depo için muhtelif alât ve edevat 

Hastane-için bir jeep arabası 
Sepetli bir^motosiklet (Hastaneye) 
Hastaneler demirbaşları 
Methar ve^tcaaneler için buz dolabı 

20 000 
30**00$ 

59 000 
25 000 
58 000 

ıaooa 
5 000 
15 000 
7 000 

( Ş t 6ay4» :-14fl) 
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Tutarı 

Servis Yapılacak işler Lira 

Genel Müdürlüğe hizmet arabası olarak bir aded jeep 10 000 
Diğer devair için 10 000 

553 000 553 000 

b) 5073 sayılı Kanuna göre : 
Adapazarı atelyesi tezgâh ve vinçleri 283 642 

ş 

Muhtelif senelerde İngiltere'den ve Amerika'dan ya
pılan mubayaalar masrafları 456 748 

740 390 740 390 

1 293 390 

Bölüm 125 — Muharrik ve müteharrik edevat ile diğer araçlarda sermaye artışları 

Teklif olunan bölüm ödeneği 13 749 088 lira 

Bu ıbölüm ödeneği müfredatı aşağıda gösterildiği veçhile 5073 sayılı Kanuna istinaden girişi
len yüklenmeler karşılığı olarak (bu yıl ödenmesi gereken taksitler ve diğer giderler karşılığı ola
rak teklif olunmaktadır. 

Bölüm 125 - Madde 1 — 
Tertibi : Muharrik ve müteharrik ede
vat ile diğer araçlarda sermaye artışları Lira Lira 
Lokomotiflerde ve tenderlerde : 
a) Normal işletme giderleriyle : — — 
b) 5073 sayılı Kanuna göre : 
62 lokomotif resülmal, faiz ve gümrük 
resmi (Amerika'dan) 
26 lokomotif resülmal, faiz ve gümrük 
resmi 
88 lokomotifin nakliyesi taksiti 
Orta Avrupadan alman 50 lokomotif 
taksiti 
Orta Şarktan alman 24 lokomotif taksiti 
Çek'lerden alman 50 lokomotif taksiti 
İngiltere'den alman 37 lokomotifin 
Gümrük Resmi taksiti 

Madde 2: 
Tertibi : Motorlu vagonlarda sermaye artışları 
a) Normal işletme gelirleriyle : — 
b) 5073 sayılı Kanuna göre : ' 100 000 

100 000 

2 750 768 

1 319 135 
719 914 

269 800 
140 520 

1 872 325 

22 200 

7 094 662 7 094 662 

( S. Sayısı: 140 ) 
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Lira Lira 

Madde 3 : Yolcu vagonlarında sermaye 
artışları. 
a) Normal işletme gelirleriyle: — 
b) 5073 sayılı Kanuna göre: 
Çeklerden alman 50 yolcu vagonunun 
Gümrük Besmi taksiti " 49 386 
Avusturya'ya sipariş edilen 80 yolcu 
vagonunun taksiti 2 693 529 

2 742 915 2 742 915 

Madde 4 : Yük ve hizmet vagonlarında 
sermaye artışları i 
a) Normal işletme gelirleri: 
Marshall Yardım Plânından temin edilen 
cevher vagonlarının montajı karşılığı 140 000 140 000 

b) 5073 sayılı Kanuna göre: 
Orta Avrupa'da Amerikalılardan alınan 
271 yük vagonu taksiti 102 648 
Unra'dan alınan 204 yük vagonu Güm
rük Besmi taksiti 127 135 
Kanada'dan alınan 450 yük vagonu Güm
rük Besmi taksiti 97 559 
Çeklerden alman 1 209 yük vagonu Güm
rük Besmi taksiti ve faiz 1325 040 
Hava frenleri ve fren regülâtörleri Güm
rük Resmi taksiti 4 852 
Tüz çift cevher vagonu Gümrük Besmi 
taksiti 58 5Ö0 
Knor frenleri 1 927 777 
Kayrama vinçleri 28 000 

3 671 511 3 671 511 

3 811 511 

(S. Sayısı: İ4Ö ) 
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-Ctelir Bütçesi Gerekçesi 

Faaliyeti muayyen bir veya bii'Kaç maddenin imal veya istihsali gibi mahdut bir sahaya mün
hasır olmıyan, yurdun en büyük nakil mütaahhitligini ifa eden bir müessese olması itibariyle 
Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün Bütçesi muhtelif bakımlardan 
ehemmiyeti haiz bulunuyor. -

Demiryolları, giderlerini kendi kaynaklarından sağlıyacağı gelirlerle karşılıyamadığı takdirde 
bu muvazenesizlik ya bütçe açığı veya işletme açığı t a randa tecelli edecektir. Giderle gelir arasın
daki muvazeneyi tesis için zaruri giderlerden bir kısmının nazarı itibara alınmaması ve bu suretle 
bütçe giderleri toplamının, suni olarak azaltılması neticesinde ödenek kifayetsizliklerinin bakım 
hizmetlerini aksataçağma ye bu aksaklığın kısa veya uzun, bir zamanda işletme bünyesinde ve hattâ 
işletme emniyetinde sarsıntılar yaratacağına şüphe yoktur. Kaldı ki, bir Devlet müessesesi olarak 
Demiryollarının faaliyet gayesi, imtiyazlı bir şirket gibi imtiyaz müddeti içinde yalnız eııvestisman 
sermayesinin amortismanını ve plasman sermayesinin kârını sağlamaktan ibaret olmayıp mem
leketin gelişen taşıma ihtiyacına cevap yerecek veçhile tesislerini tevsi "ve ıslah etmek ve demiryol 
manzumesinin geljeeek. nesillere iyi bir şekilde intikalim temin eylemektir. Bu bakımdan işletme 
giderlerinin azaltılması ancak r&şyonel usullerin tatbiki ve lüzumsuz teşkilâtın kaldırılması gibi 
tedbirlerle mümkün olur. Lüzumlu ve hele zaruri giderlerden bütçe muvazenesi düşüncesi ile kısın
tılar yapılmasının, Devlet Demiryollarının elinde bulunan büyük Millî sermayenin tedricen kay
bına yol açacağı ve bu kayıpların bütçe muvazenesi gibi zahiri kazançla ölçülemiyeceği arz ve 
izahtan varestedir. Bütçe tahminlerinde kötümser davranılması bir kısım lüzumla giderlerden 
kısıntılar yapılmasına, fazla iyimser tahminler ise mümkün olan tasarrufların ihmal edilmesine yol 
açabilir. Binaenaleyh bütçenin, ihzarı anında, mevcut muhasebe ve istatistik kayıtları ile muhtelif 
yılların işletme neticelerini ele almak ve gelecek yıl proviziyonuıîda mümkün olan objektiviteyi 
muhafaza etmek icabeder. 

1950 işletme yılı gelirinin isabetle kestirilebilmesi için evvel emirde 1949 yılı işletme neticeleri
nin tâyini gerektir. Bir yıllık işletme faaliyeti,henüz nihayet bulmadığı cihetle bu neticeler bi
rinci altı aya göre hesaplanacaktır. Geçen işletme devrelerinin birinci ve ikinci altışar aylık gelir
leri arasındaki ortalama nispetler 1949 yılının ikinci altı aykk gelirinin bakikata yakın miktarlarını 
tesbite imkân verir. Evvelden*jgşöt#lmesi mümkün değişiklik sebepleri varsa bittabi ayrıca nazara 
almak lâzımdır. 

1949 yılının ilk dört aylık kesin rakamları ile henüz muhasebeye intikal etmemiş olan Mayıs ve 
Haziran aylarının gelir rakamları toplamı birinci altı aylık geliri ifade edecektir. Şukadar ki, 
askerî taşımalarda olduğu gibi merkezce tahakkuk ettirilen gelirler Mayıs ve Haziran ayları 
rakamlarına takribi olarak ithal edildiğinden bu iki ayın gelir rakamları yerine bu rakamların 
evvelki yılların aynı aylara ait takribi ve hakiki gelirleri arasındaki ortalama nispetlerle çarpım
larını hesaba katmak daha doğru olur. Bu suretle bulunan 1949 birinci altı aylık gelir rakamları 
şöyledir : 

Gelirin cinsi Lira 

Yolcu 20 133 423 
Bagaj 473 478 
Mesajeri 264 102 
Seyriseri 3 974 417 
Seyrilıafif 42 574 970 
Yükleme boşaltma 623 398 
Diğer gelirler 1 146 919 

(S . -Sayıs ı : 140) 
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Gelirin cinsi Lira 

Haydarpaşa 
Derince 
Mersin 
iskenderun 
Samsun 
Alsaneak 
Bandırma 
Akçay 
Sirkeci 
İzmit 
Sapanca 
Maltepe 
Transit 

Limanı 
» 
» 
» 
» 

iskelesi 
» 
» 
* 
» 
» 
» 

896 430 
207 931 
217 750 

1 404 462 
373 498 
86 867 
48 502 

3 489 
33 256 
6 118 

29 
56 151 
32 576 

72 557 766 

Demiryollarında ikinci altı aylık gelir birinci altı aylık gelirden umumiyetle fazladır. Bu faz
lalık Yaz aylarında geniş ölçüde başlıyan yolcu hareketlerinden dolayı yolcu gelirinde bulunduğu 
gibi, yaş meyva, sebze, pancar ve hububat taşımalarında Yaz ve Sonbahar aylarında seyriseri ye 
seyrihafif gelirlerinde de görülür. 1947 ve 1948 yıllarının birinci ve ikinci altışar aylık gelirleri 
arasındaki nispetlerin ortalamaları şunlardır : 

Yolcu 
Bagaj 
Eşya 
Muhtelif 
Limanlar 
•İskeleler 
Transit 

1 217 
1 335 
1 175 
1 185 
1 155 
1 072 
2 988 

1949 yılının birinci altı aylık gelir rakamlarının yukaıjdaki nispetlerle çrpmıları 1949 ikinci altı 
aylık gelirini verecektir. 

1947, 1948 birinci ve ikinci 
1949 birinci altı altışar aylık gelirleri arasın- 1949 ikinci altı 

Gelirin cinsi 

Yöteu 
Bagaj 
Mesajeri" 
Seyriseri 
Seyrihafif . 
Yükleme boşaltma 
Diğer gelirler 
Haydarpaşa Limanı 
Derince » 
Mersin » 
Samsun, » 
iskenderun * 

aylık geliri 

20 133 423 
473 478 
264 102 

3 974 417 
42 574 970 

623 398 
1 146 919 

896 430 
207 901 
217 750 

1 404 262 
373 498 

daki nispetlerin ortalamaları 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

1 217 
1 335 
1 175 
1 175 
1 175 
1 185 
1 185 
1 155 
1 155 
1 155 
1 155 
1 155 

• = 
= 
= 
= 
= 
3 = 

= 
== 
= 
= 
= 
= 

aylık geliri 

24 502 376 
632D93 
310 320 

4 669 940 
50 025 590 

738,727 
1 359 099 
1 035 377 

240 160 
251 501 

1 622 154 
431 390 

( S. Sayısı: 140) 
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1947, 1948 birinci ve ikinci 

Gelirin 

Alsancak 
Bandırma 
Akçay 
Sirkeci 
îzmit 
Sapanca 
Maltepe 
Transit 

cinsi 

iskelesi 
» 
» 
» 
> 
» 
» 

1949 birinci altı 
aylık geliri 

86 867 
48 502 
3 489 

33 256 
6 118 

29 
56 151 
32 576 

72 557 766 

altışar aylık gelirleri arasın
daki nispetlerin ortalamaları 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

1 072 
1 072 
1 072 
1 072 
1 072 
1 072 
1 072 
2 988 

ı n 

= 
= 
= 
= 
= 
= 

1949 ikinci altı 
aylık geliri 

93 121 
51 994 
3 740 

35 650 
6 558 

31 
60 194 
97 337 

86 167 352 

1949 yılının birinci ve ikinci altışar aylık gelir rakamlarının, toplanması suretiyle yıllık gelir bu
lunmuş olur. 

Gelirin 

Yolcu 
Bagaj 
Mesajerii 
Seyrüseri 
Seyrihafif 

einsi 

Yükleme boşaltma 
Diğer gelirler 
Haydarpaşa 
Derince 
Mersi/ı i 
iskenderun 
Samsun 
Alsancak 
Bandırma 
Akçay 
Sirkeci 
izmit 
Sapanca 
Maltepe 
Transit 

Limanı 
» 
» 
» 
» 

iskelesi 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Birinci altı 
aylık gelir 

20 133 423 
473 478 
264 102 

3 974 417 
42 574 970 

623 398 
1 146 919 

896 430 
207 931 
217 750 

1 404 462 
373 498 
86 867 
48 502 

3 489 
33 256 

6 118 
29 

56 151 
32 576 

72 557 766 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

ikinci altı aylık 
gelir 

24 502 376 
632 093 
310 320 

4 669 940 
50 025 590 

738 727 
1 359 099 
1 035 377 

240 160 
251 501 

1 622 154 
431 390 

93 121 
51 994 

3 440 
35 650 

6 556 
31 

60 194 
97 337 

86 167 352 

= 
= 
= 
= 
== 
= 
— 

= 
= 
= . 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

= 

Yıllık Gelir 

44 635 799 
1 105 571 

574 422 
8 644 357 

92 600 560 
1 362 125 
2 506 018 
1 931 807 

448 091 
469 251 

3 026 616 
804 888 
179 988 
100 496 

7 229 
68 906 
12 676 

60 
116 345 
129 913 

158 725 118 
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Hesaplanan yıllık gelir rakamlarının bütçe muhammen rakamları ile mukayesesi şöyledir : 

Gelirin 

Yolcu 
Bagaj 
Mesajcri 
Seyriseri 
Seyrihafif 

cinsi 

Yükleme boşaltma 
Diğer gelirler 
Haydarpaşa 
Derince 
Mersin 
İskenderun 
Samsun 
Alsancak 
Bandırma 
Erdek 
Akçay 
Sirkeci 
izmit 
Dü 
Sapanca 
Maltepe 
Transit 

Limanı 
» 
» 
» 
» 

iskelesi 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Bütçe tahmini 

47 646 750 
900 000 
800 000 

9 000 000 
90 168 000 
1 300 000 
2 200 000 
3 000 000 
500 000 
300 000 

1 900 000 
800 000 
160 000 
95 000 
1 000 
8 000 
85 000 
25 000 

150 
50 

5 800 
100 000 

158 994 750 

Hesaplanan 
gelir 

44 635 799 
1105 571 
574 422 

8 644 357 
92 600 560 
1 362 225 
2 506 018 
1 931 807 
448 091 
469 251 

3 026 616 
804 888 
179 988 
100 496 

— 
7 229 
68 906 
12 676 
— 
60 

116 345 
129 913 

158 725 118 

Fazlası 

__ 
205 571 

— 
— 

2 432 560 
62 125 
306 018 

— 
— • 

169 251 
1 126 616 

4 888 
19 988 
.5 496 
— 
— 
— 
— 
— 
10 

110 545 
29 913 , 

4 472 981 

Noksanı 

3 010 951 
— 

225 578 
355 643 

— 
— 
— 

1 068 193 
51 909 
— 
— 
— 
— 
— 
1 000 
771 

16 094 
12 324 

150 
— 
— 
— 

4 742 613 

Yukardaki tablonun tetkikmdan anlaşılacağı üzere yolcu geliri bütçe muhammen rakamından 
3 010 951 lira noksan bulunmaktadır. En mühim gelir kaynağı olan seyrihafif taşımaları arasında 
başhbaşma bir mevki işgal eden hububat taşımacının mahsul durumunun bir tabii olduğu göz 
önünde tutulursa, 1949 yılı sonunda elde edilecek hakiki seyrihafif gelirinin yukardaki tabloda 
görülen rakamın bir miktar dununda olacağına hükmetmek lâzımdır. Bu mülâhaza diğer gelir ra
kamları için de az çok varittir. Diğer taraftan konfor, sürat, emniyet ve ucuzluk gibi faktörlerin 
yanında yolcu trafiğine müessir olan en mühim faktörün psikolojik faktör olduğu hatırlanırsa 
yolcu geliri provizyonundaki marjların daha geniş tutulması icabettiği neticesine varılır. 

1950 işletme yılı gelirinin ne olabileceğini araştırmadan önce 1950 işletme nakil kapasitesinin 
bugünden daha fazla olup olmıyacağım cevaplandırmak muvafık olacaktır. 

Bilindiği üzere personel kifayeti ile işletmede tatbik edilen usullerin rasyonellik dereceleri dı
şında Demiryollarının nakil kapasitesi bilhassa ; 

A) Edevat Parkı mevcuduna, 

B) Müstehlek malzeme ve kömür temin ve tedariki imkânlarına göre taayyün eder. Ütilizasyonun 
artırılması ve rotasyonun azaltılması müteharrik edavattan istifade derecesini ve faal raakineleri-i 
çoğalması da cer kabiliyetini artırmaktadır. 1947 yılı başındaki makine «ayısı 1949 yılı sonuna kadar 
Çekoslovakya'dan gelecek makinelerle % 28 nispetinde fazlalaşmış bulunuyor. Cer kabiliyeti ile 
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muvazi olarak tren t^kilimkâBİariîiın^artması VB manevra hikmetlerinin kolaylaşması da tabiidir. 
Diğer taraftan 1948 yılı Kış aylarındaki anormal soğukların ve kömür sıkıntısının önümüzdeki yılda 
da tekerrür edebileceğini farzetmek için hiçbir sebep yoktur. Aksine olarak, havzanın modern tesi
satla: te |hki yolunda akman* ve alınmakta olan tedbirlerle..kömür istihlâkinin daha iyi bir şekilde dü
zenlenmesi sayesinde Demiryollarınaihtiyacı kadar kömür verileceğine emniyetle bakmak icabeder. 
Hülâsa gerek park mevcudunun gerekse malzeme ve bilhassa kömür temin ve tedariki imkânlarının 
incelenmesi 1950 nakil .kapasitesinin 1949 yılı nakil kapasitesinin üstünde olacağı neticesini vermek
tedir, 1950 nakil mevzularının ne olabileceğine gelince : 

Bu mevzuların gelir kaynaklarına göre ayrı ayrı tahlili ve 1949 yılı gelir rakamları yardımiyle 
bütçe tahminlerinin yapılması yerinde olacaktır. 

Yolcu taşımaları : 

Yukarda bilmünasebe kaydedildiği üzere 1949 yılında yolcu taraf iğinden elde olunacağı hesap-
lanan gelir bütçe muhammen rakamından 3 010 951 lira noksaniyle 44 635 799' liradır. 1948 yılında 
yolcu geliri 44 787 455 lira ve 1947 de 46 637 810 lira idi. Demiryollarının yolcu vagonları sayı 
sı yolcu hareketlerine kâfi yolcu treni teşkiline imkân vermemekle beraber park mevcudunun kıs
men olsun takviye edilmiş bulunması bu imkânları artırmıştır. Bundan başka muhtelif istikamet
lerde teşkil edilen sürat trenleri bilhassa uzak mesafeler yolculuklarını teşvik edici mahiye t tediı. 
Binaenaleyh diğer faktörler sabit kaldığı takdirde yolcu tara fiğinin ekonomik hareketlere mavili 
bir seyir takibetmesi tabiidir. 1947 yılında 21 394 491 i analı at ve 28 267 459 u banliyö olmak üze 
re 49 661 950 yolcu taşınmıştır. 1948 yılı rakamları anahatta 20 096 672 ve banliyöde 29 085 397 dir. 
1949 yılının ilk altı ayında banliyö yolcu sayısında geçen yıla nazaran cüzi bir artış vardır. An
cak yolcu trafiğinin inkişafı senenin ikinci altı aylık devresinde taayyün edecektir. Bu itibarla eko
nomik hareketlerin.daha müsait olacağı sezilen 1950 yılında yolcu trafiğinin sağlıyacağı gelirin 
^e 1949 un üstünde tahmini icabeder. 1919 yılında yolcu gelirinin 3 000 000, lira civarın
da noksan tahakkuk edeceği tahmin edilmekle beraber, yukarda arzolunan mülâhazalarla 1950 yı
lında bu noksanın fazlası ile telâfi edilerek yolcu gelirinin 50 000 000 lira olacağı tahmin edilmiştir. 

Bagaj taşımaları : 

Demiryolları Literatüründe bagaj taşımalarının yolcu taşımaları gurupunda mütalâa edilmesinin 
sebebi bu taşımaların genel olarak yolcu recimi dâhilinde cereyan etmesi ve yolcu nakliyat seyrini 
takip eylcmesidir. Bununla beraber her yolcunun behemehal bir bagajı bulunmıyacağı gibi taşıttırı
lan bagajların da ücrete tâbi olup olmaması yoleunun durumuna göre tahavvül eder. Bu itibarla 
yolcu geliri ile bagaj geliri arasında katî bir nispet tesisine imkân yoktur. 1948 yılı bagaj geliri bir 
milyonun biraz yukarısında idi. 1949 yılı için heseplanan bagaj geliri 1 105 571 lira olduğuna ve 
1950 yolcu trafiğinin 1949 dan aşağı obuasını gerektiren sebepler bulunmadığına göre 1950 bagaj 
geliri kesirlerden sarfmazarla 1 100 000 lira olarak tahmin edilmiştir. 

Mesaj eri taşımaları: ' • 

1947 de mesajeri geliri 794 060 lira idi. 1948 de bu gelir 569 948 liraya düşmüştür. Gerek Posta 
İdaresinin gerekse kamyon ve otobüslerin demiryolları mesajeri nakliyatının bir kısmını çektiğine 
şüphe edilemez. Diğer taraftan Demiryollarında seyrüseri taşımalarındaki inkişafa mukabil mesa
jeri nakliyatında bir azalma husule gelmektedir. Bu itibarla 1949 yılı için bühesap bulunan mesa
jeri gelir rakamı yuvarlatılmak suretiyle 1950 muhammen rakamı olarak kabul edilmiştir. 

Seyriseri taşımaları 

1947 de seyriseri taşımalarında elde edilen gelir 8 891 082 lira idi. 1948 de bu gelir 9 586 871 
liraya yükselmiştir. Seyriseri gelirinin yaş meyva ve sebze, hayvan, et ve balık nakliyatının in
kişafına, göre ehemmiyetli tahavvüller gösterdiği malûmdur. Grafik (Treöd) leri ve memleketin 
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setefeçilfe, meyva^ıhk ve1-, baldseıük sahalârmdâM şayanı dikiâi-. öık^fian Serideki §enele?de bu 
kay t t f t tm^^^ ı f^öe î^geHr^m ehemmiyetli art ı lar %ey&ded^hıe MÎelâlet etmeküedfe Miraafin 
tahininde bir îyııiıiserliğe düşmenaek üzere Î950 seyrüseri V ş$&minl$4B fiilî Haha*fo*fanldaTr ancak 
400'GOÖ» Ura îtiâm olarak lalmıim ik i ^ ^ edîbhiştiı. > v : ^ 

Seyrihafif taşımaları; 

: Demiryolu işletmesinde en m€him gelir kaynacını seyrihafif tanımaları teşkü etmektedir. Eski 
yılhtrın işletme neticeleri tetkik e^löMPzalâan gerek taşttıari tonaj ve ya^üi^Öldîomeir i .ge
rekse idareye temin ettiği gelir Rakımlarından mûahteftf cins maddelerin hemen hemen ayin sara
ları' muhafaza etmekte olduklari^rtilür.' ' : V . . . . 

Hububat, maden kömürü ve linyit, demir cevheri, krom, pancar gibi demiryolları tasama mev
zuları arasında mühim mevkileri olan maddelerin istihsal miktarları ve nakliyat proviziyonları 
üzerinde yapılacak araştırmalar seyrihafif gelir tahminini esas ittihaz edilecek ilk doneler! ve
rir. ;'.;;;v" •.•';•'•••;•,--;-,;. '=..••.•:.'•• .-;.-. "•' ••' r;> :=•.'•:-. >'•'-.'"•••• r'r 

1948 yılında 83 079 100 lira olan seyrihafif gelirinin 1949 yılında 92 000 00$ Hrayı b ı ç a ğ ı 
hejsâbetülmekte ise de, yukarda bilmünasebe arzedihîİği üzere im senekimabsul ^dttrftmimun mü/ 
sâütf Olmaması dolayisiyle fiilî tahakkuk rakamının bu miktardan dun olacağını kabul etmek d̂a
ha doğru olur. Gerek resmî neşriyattan gerek ilgili makamlarla yap^tn temasÜardaü^ ve yetkSî^ 
lerin beyanlarından anlaşıldığına göre 1950 yılında bilhassa, maden kömürü, Ihıyor ^om,4»«den 
cevheri ve pancar istihsali ehemmiyetli artışlar kaydedecektir. 

Diğer taj-aftan btı senekl kuraklığın önümiyzdgkjyıjda da, tekerrür ;ftdfebaeq^iııi düşünmek-
için hiçbir mâfettl jsel^p tyoktur, Bandan başka Amerikan i y&vâmmâm Wfâ kalkışmaya* haaj?e4i»-
le» .kısmınzirai istihsal üzer.jndekjf müspet neticeleri gjjriUstyoye ba$:.n«yvlM?,, ö«r#k akai geşekşe 
end^tr4yel sahada» Jşaşhyan, ve,devam eden inkişaf ayn^zamaadâ: demâryollarirt&şjma,mısnilaa»-
möıçoğaimasını ifade j^v^ T : 

1947 de 167 832 tonctn ibaret ;olân krom taşımaları 1948 de 219 968 tona baliğ olmuş ve yine 
1949 yılının yalnız yedi ayında 163 773 ton taşınmıştır. Bu rakamlar harb yılları sonunda dış pi-
yastlira' ®izı thıraüslanııs ctm fktfomun< yeniden beyûeİtftüei piyasada «bfsasîâyet kazandığını Sade 
etmektedir. Yalnız Devlet işletmelerinin 1950 yılı istihsalinin 3Q01 âO0^^©-olarak b,ess^a^ı^ıg^E 
önünde tutulursa 1950 yılında demiryollarının k>wı taşımalarından geniş . ölçüde faydalanacağı 
tezaİîür eder. . '•"'*." • , • . 

Defii^öfia*ma ek Mr tnaök sayılan yardım malâ^rösinta tlööö yılı içind* : ^ acbarafe.devam 
edeceği anlaşılmaktadır. Bu malzemenin çok mühim kısmı müştehlek malzeme olmadığından, bulu
ların zirai ye sınai saltada terakki ve inkişafa hizmet, edeceği, ve rdemiryolları nakliyatına. mşjzaaf 
tesMeri icra eyfiyecegi, aşikârdır. Yukarda arzedilen sebeplere^ 1>ınıwen; 1 9 ^ seyrihafif gelir, ra-
ikamı 1949 yılı i^in liesaplanan gelirin % 3 fazlasiyle ve/y^variatılması sure 

iBemiryollari tagıntölan ile1 4îgflİ:'diğer gelirler: 

Bütçede bu bölşüm iki maddeye ayrılmakta ve (birinci maddede yükleme ve bogaltma ikinci 
maddede,de diğer gelirler toplanmaktadır. 1949 için bilhesap bulunan yükleme ve boşaltma ge-
Hri5 l«'362ı İ25^radır: TSvveM ;serteler iblislerinde t j ^ l e » ^ vö böfrfl!tnta:geBri«el^yrt %i£ madde
de tgoB*«i41înedîği ^ in WSO < tafltaalhinde yâlnız 194®;- neticelerini ̂ ele slsıafe zartureti vasdarv Tapma 
Mabetlerinin ve limanla** fâaliyetinin artmasımn* y3Öd$Ma« ^e^ fâ t tma^ gelirlerim" aıftttBaa» tabiî 
ise de tam vagon taşımalarıma prensip olarak yükleme ve iboftfitma gönderici ve alıcılara-terk-
ediltfeteolduğuHdai^ 195$ taSfiaininin 12 000 liralık âtotiya* ımarjı Üe^İ 350Q0d Üra terinden 

u^%ai^^)rürttfüştür. B i bölümün ikinci maddesinde (Diğer geîirie|} naraiyle topbnan 
bohçaları som a j , açık arazi, hangar, antrepo kiralan,,a^iy^ üemleri, «maaet adaları 



— İM — 
gelirleri, vagon temizlik, teçhiz edevatı ve tartı ücretleri, kıymet 'bildirme ve lokomotif kiraları
dır. 1949 yılı sonunda bu madde gelirinin 2 500 000 lira civarında olacağı anlaşılıyor. Gar gider
leri ücretlerini de ihtiva eden !bu madde geliri, .tahsis edilen vagon say ısı ile mütenasifoen artaca
ğından 1950 tahmini, gar giderleri ücretleri ile tahsis edilen vagon sayısı nazarı itiibara alınmak 
suretiyle yapılmıştır. 

Limanlar : 

Devlet Demiryollarının elinde bulunan limanlardan, her birinin geliri bu bölümün müstakil 
maddelerini teşkil ediyor. 1949 yılı için hesaplanan gelir rakamları, yuvarlatılmak suretiyle; 
1950 gelir rakamları olarak ka'bul olunmuştur. Ancak, Mersin, İskenderun ve Haydarpaşa liman
ları gelir rakamları önümüzdeki yıl zarfında kuvvetle'beklenen faaliyet artışına binaen bir miktar 
artırılmıştır. 

İskeleler : 

İşletilmesi demiryolu idaresine muhtelif tarihlerde intikal etmiş olan iskelelerin gelirleri ge
çen seneden itifbaren bütçede ayrı ayrı gösterilmektedir. Geliri tamamen arızî mahiyette olan 
Dil ve Sabanca, iskeleleri dışında iskele gelir tahminleri 1949 yılı için hesaplanan rakamlar üzerin
den yapılmıştır. Yalnız Maltepe iskelesinin gelir rakamının 1949 inkişafına binaen 30 000 lira kadar 
yükseltilmesi uygun görülmüştür. 

Transit hattı : 

3163 sayılı Kanunla tekel ve imtiyazı tazammun etmemek üzere Devlet Demiryolları ve Liman-
' lan İşletme Genel Müdürlüğüne verilmiş olan Trabzon - İran Transit Hattı İşetmesi İran Transi
tinin başka yollara intikal sebebi ile verimsiz kalmış ve bu işletme daha. ziyade dahilî nakliyata in
hisar etmekte bulunmuştur. Son zamanlarda diplomatik kanaldan bu işletmenin inkişafına teşeb
büs edilmiş ve hattâ müzakerelere başlanmış olduğundan bu müzakereler müspet bir sonuç ver
diği takdirde transit hattı gelirinin büyük bir artış göstereceğine şüphe yoktur. Ancak hâdise
lere takaddüm etmemek üzere 1950 Bütçtsinde ortalama bir gelir rakamının teshiti muvafık mü
talâa edilmiştir. 

İşletme ile ilgili olmıyan gelirler kısmında 7 nci satışlar bölümü 1949 yılma nazaran 100 000 lira 
fazlasiyle 200 000 lira tahmin edilmiştir. 

Bu bölümün birinci maddesi geçen 1949 yılında olduğu veçhile 10 000 lira teklif olunmuştur. 
Bunlar muharrik ve müteharrik edevat enkazları ile, hurda demirbaş ve mefruşat, işletme için lü
zum ifade etmiyen emlâk ve arazi ve bunların haricinde kalan diğer satışlardan terekküp etmek
tedir. 

Yedinci bölümün ikinci maddesi için 1949 yılına nazaran 100 000 lira fazlasiyle 190 000 lira 
teklif olunmaktadır. Bu madde kullanılmıyan parça satışları kırıntılar, fidanlar ve tanm ürünleri 
satışları, basılı kâğıtlar, tarife ve trenlerin hareket cüzdanları mesafe cetvelleri, az kullanılır 
cinsten olup stoku muhafaza edildiği takdirde bozulması muhtemel bulunan ilâç satışlarından 
terekküp etmektedir. Bu maddede görülen 100 000 lira fazlalık arzedilen bu kabîl ilâçların 1950 
yılında yapılacak satışından elde edileceği tahmin olunan gelire tekabül etmektedir. 

Sekizinci çeşitiâ gelirler bölümü için 1949 yılına nazaran 344 650 lira fazlası ile 3 179 900 lira 
gelir tahmin edilmiştir. Bu bölümün birinci «Personelden alınacak sağlık kesenekleri» maddesi tah
mini, sağlık kesenekleri nispetinin yüksek dereceli memurlarda 1950 yılında bir miktar yükseltilmesi 
takarrür ettirilmiş .bulunduğundan 231 650 lira fazlası ile 1 516 900 lirayı bulacağı umulmakta
dır. İkinci pansiyonlar gelirleri maddesi için 1950 yılında sekiz bin lira fazlası ile 48 000 lira tek
lif edi'inektedir. 1949 yılında altı aylık tahsilat 24 000 lirayı bulmakta olduğundan 1950 yılı tah
minime bu miktar esas tutulmuştur. 
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üçüncü madde emlâk gelirlerine (büfe, büvet, hizmet evlerinden alman kiralar) ait olup W yıl 
yapılacak yeni tahsisler ve 1936 yılında tesbit edilen hizmetevi işgal ücretlerinin değişen şartlara 
gSre birer miktar artırılması tekarrür etmiş t A d l ^ ^ a n bu madde gelirinin 6!> 000 lirayı bula
cağı ümit edilmektedir. 

Dördüncü madde faiz ve akçe farklarına taallûk etmekte olup 1949 yılma nazaran 90 000 lira 
fazlası üe 100 000 lira tahmin olunmaktadır. 1949 yılı a,ltı aybk geliri esasen 102 000 lirayı teca
vüz etmiş bulunmakla beraber 1949 yili sterlin devaliasyonü ctolayısiyle bu miktarın daha fazlası 
ile elde edilmesi tabiî görülmektedir. 

Beşinci diğer gelirler maddesi geçen ve eski senelerde artık ödenek paralardan geri alınacak
lar,, elektrik, su, havagazı^ ısatma bedelleri, sarara uğratma tazminleri, üçüneü şahıslar iğin yapılan 
işlerde zamlar geçen ve eski yıllarda alman malzemeden geri verilecekle^ ambar fazlaları, ema
netlerden ve inancalardan gelir kayçUdile» rparalaıv hususi telgraflardan idare hissesi, havadan 
ve yer altmdan tesisler geçirilme veya buralarda tesisler kurma kiraları, talimatnamesine göre-in-
şaat dairesinden alman paralar, ilân ve reklam gelirleri, adı geçmiyen gelirler (telefon mükaleme 
feetleri vezne ve gişe fazlaları kömür satış kâr lan gibij, idare hastanelerinde tedavi gören hariç 
halalardan alman ücretlerden terekküp etmekte olup^ 1949 yılında olduğu gibi 1 450 000 Hra 
olarak tahmin ve teklif otanmnştar. 

rî rtcv TriP; a«bi 
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Rapor [ I ] 

Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

Devlet Demiryolları ve Limanlan İşletme Genel Müdürlüğü 1950 malı yılı Bütçe tasarısı 

İdarenin 1949 yalı bütçesi iktisadi bir işletme muhasebesini mümkün" kılacak şekilde tertiplenmiş ve 
ka%ul edilmişti. Maliyet prensipine dayanan bu tertip, yılı içerisinde muvaffakiyetle tatbik edilmiş 
ve; 4aha ileri bir şekil verilebilmesi için yeni hazırlıklar yapılmıştır. Bu suretle Komisyonumuzca 
üzerinde ısrarla durulan işletme maliyet muhasebesi tahakkuk etmektedir. 

Umum Müdürlüğün son on yıllık malî durumunu belirtmek için 1939 ve 1948 bilançoları bağlı 
olarak sunulmuştur. (Ek i ) . 

Her iki bilançoda da evalüasyon yapılmamıştır. Tesisat, demirbaş ve edevat ile bilûmum kıy-
metler idareye mâloldukları bedellerle mukayyettir. 

Umum Müdürlüğün 1948 bilançosunda yer alan hesapları kısaca tahlil etmek faydalı olacaktır. 

Menkul kıymetler : 441 448.92 lira 

İdarenin cüzdanında bulunan esham ve tahvilât mevcudunu.gösterir. Şöyle ki: 

İdarenin malı olan esham ve tahvilât Lira 

Anodolu- Demiryolları hisse senetleri ve tahvileri 
Millî reasürans hisse senetleri 
Merkez Bankası hisse senetleri 
Sapanca Gölü hisse senetleri 
Ergani istikraz tahvilleri 
Sivas - Erzurum tahvilleri 
Muhtelif tahviller 

Toplam 337 574.22 
Teminat olarak bulunan üçüncü şahıslara ait es
ham ve tahvilât 103 874.70 

197 873.56 
25 000.00 
66 780.00 
5 000.00 
2 400.00 
40 380.00 

140.66 

Genel toplam 441 448.92 

İştiraklerimiz; 34 306. 76 lira 

Avrupa'nın muhtelif mıntakalarma yapılmakta olan münakalâttan doğan trafik hesaplarını 
birleştirerek inceliyen ve muhtelif demiryol idarelerinin alacak ve borçlarının takas ve mahsu
bunu yapan Bürüksel'de Milletlerarası Takas ve Mahsup Bürosuna, teşekkülün nizamnamesi ge
reğince yatırılmış olan iştirak sermayesini teşkil eder. 

[1] Raporda sözü edilen tablo ve grafikler dosyasında mevcuttur. 

( S. Sayısı: 140) 



feütçedeıı ödenecek vadeli borçlar: 44 079 220. 76 Lira 

Bankalarda açtırılan kredilerle. akclolunan. istikrazlardan «İde edilen mebaüğ hariç öhnak 
üzere özel kanunlarla sağlanan kredilerden, işletme geliri hesabına-taallûk ettirilmek süneliyle 
kullanılan ve karşılıklı olarak (istikraz ve krediler ahesbı) alacağına kaydolunan mebaliğden te
diye ve mahsuplar çıkarıldıktan sonra kalan bakiye olup aşağıdaki paralardan müteşekkildir: 

Lira 

3525 sayılı Kanunla tasdik edilen on milyon ster
linlik ingiliz kredisi , ., .., • ;,*. 
4882 sayılı Kanunla tasdik edilen on milyon do
larlık Amerikan kredisi. 
1945 yılı Amerikan mubayaaları 
5073 sayılı Kanunla verilen yetkiye istinaden 
alınan malzemenin .Gümrük Resmi taksitleri ~ </ 
4515, 4903 ve 5073 sayılı kanunlarla girişilen 
yüklenmeler 

Toplam 

13 750 729.30 

2 478 254.08 
6 242 166.86 

4 637 607 J l 

16 970 462.81. 

44 079 Ö2Ö.76 

Muhtelif borçlular: 98 177 '376 25 lira 

Muhtelif borçlular aşağıda yazılı hesapların borç bakiyelerinden müteşekkildir. 

Lira 

Bağdat Şirketi 
Borçlu hesap 
Eşhas zimemi ' 
inşaat 
Irsalât 
Muhtelif ma.tlubat 
Muvakkat borçlular* 
Mücavir hatlar 
Tahsil senedatı 
Vergiler 

Toplam 

22 702 243.52 
830 361.23 
584 512.17 

3 114 077.38 
170 000.00 

7 684 419.77 
62 549 ®&M 

140 324,67 
186 113.93 
215 57097 

98 177 376.25 

Bağdad Şirketi : .,,••'•• - • 

1483 sayılı Kanunun'17 nci'maddesi gereğince gelir ve gideri avrt tutulmakta olan Bağdad De
miryollarının gelir ve gideri arasında aleyhte doğan farktır, 

Borçlu hesap : . ' v 

Memur ve hizmetlilerin ücret fazlasından, avanstan ve sair t-ilıetlerden doğan borçlarının kayde* 
dildiği hesaptır. 

'̂Sl •Sayfiu 140) • 



—. 116 — 
Eşhas zımemı : 

idare hizmetinde iken veyahut ayrılması dolayısiyle borçlanan memur ve hizmetlilerin çeşitli ha-
kedişlerinden doğan borçlarının kaydedildiği hesaptır. 

inşaat : 

Bayındırlık Bakanlığı Demiryollar ve Limanlar İnşaat Dairesiyle İşletme Genel Müdürlüğü 
münasebetlerinden doğan işlemlerin kaydedildiği bir cari hesaptır. 

Irsalât : 

Paraya ihtiyacı olan veznelere merkezden banka vasıtasiyle gönderilen paranın ıcaydedildiği he
saptır. 

Muhtelif matlubat : 

Kesmî dairelerle sair eşhas ve müesseselerin muhtelif cihetlerden doğan borçlarnın kaydedildiği 
hesaptır. Bu hesabın bakiyesini teşkil eden başhea alacaklar şunlardır : 

Lira 

Hazineden alacaklar , . ; 
Millî Savunma Bakanlığından 
Muhtelif resmî daire ve sair müesseselerden 

Toplam 

Bu alacakların : ' '' ' : ' " $ " % ' ' * ? ' t 

3 815 993.63 
703 502.30 

3 164 923.8* 

7 684 41.9.77 
--' •?'• ..TTZZ r-f 

95 647.33 lirası 1949 yılı içinde tahsil edilmiştir 
3 850 218.80 lirasının terkini için Maliye Baakanlığma müracaat edilmiştir. 
1 717 916.33 lirasının tahsili için borçlular aleyhine dâva açılması hazırlıklarına başlanmıştır. 

5 669 782.46 ' : . ^.^-r . ^ v \ , ^ i 

Muvakkat borçlular : f M ' 

Gerek memleket içindeki firma ve bayilerden ve gerek ecnebi memleketlerden satın alınmakta 
olan demiryol malzemesi bedeline mahsuben avans olarak tediye edilen mebaliğ ile Gümrük Resmine 
ve kırtasiye bedeline kargılık ödenen paraların kaydedildiği hesaptır. Bu hesabın müfredatı aşa
ğıda gösterilmiştir : 

„\\ ""-"X I ^ - ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ V S Ö ^ ^ ^ I ^ J ; , ' ŜSf̂ %-'"'"v '. Lira ..""'"'. V 

Alman firmaları 2 199 776.56 
Gümrükler 214 687.92 
yerli firmalar 841 318.96 
ingiliz kredisi 9 893 812.56 
Amerikan firmaları 39 307 571.55 
Diğer ecnebi firmalar 10 092 085.07 

Toplam 62 549 252.61 

L ^S. Sayısı: 140J 



Mücavir hatlar : 

Komşu derairyollarla karşılıklı olarak yürütülen münasebetlerin leh ve aleyhte doğurduğu 
hesap bakiyelerinin toplamını gösterir, Şöyleki : 

j . t *• . • « 

Borç bakiyesi Alacak bakiyesi 
Lira IÜra 

Cenup Demiryolları — 150 485.62 
Suriye » 10 057.73 — 
Suriye - Lübnan » 102-178.53 — 
Yunan » — 51 873.71 
Pranko Helenik » __ 13 117.21 
Bulgar » — 57 005.71 
Rus » 314.80 — 
D, H. B. (Suriye) » 300 755.86 — 

Toplam 413 306.92 272 482.25, 
Matlup bakiyesi olup tenzil 272 482.25 

1 1 ^ 140 824.67 
1(V** 

Tahsil senedatı : 

Bayındırlık Bakanlığı Demiryoliar ve Limanlar İnşaat Dairesi hesabma yapılan hizmetlerden 
doğan alaealdarı karşılamak üzere 4643 sayılı Kanuna dayanılarak kabul edilen % 5 faizli ve 
muhtelif vadeli bonolardır. 

Vergiler : 

Hizmet erbabı vergileriyle mütaahhitlere ve serbest meslek erbabına yapılan tediyelerden 
Maliye şubelerine yatırılmak üzere kesilen vergilerin kaydedildiği hesaptır. 

itfa sermayesi i 96 507 145.20 lira 

1042 sayılı Teşkilât Kanununun 49 ncu maddesi gereğince tesis edilen bir itfa fonudur. Bir hat 
veya bir binanın inşa ve tesisi için harcanıp da sermaye hesabına kapital olarak tahakkuk ettiri
len paranın (100) senede itfası için bir seneye düşen miktar kâr ve zarar hesabım*, borç geçiril
mek suretiyle tahakkuk ettirilir. (Sermaye kıymeti /100 sene = bir senelik itfa payı) 

Tecdit sermayesi ; 48 107 211,34 lira T N İ 

1042 sayılı Teşkilât Kanununun 47 nci maddesi gereğince tesis edilen bir yenileme fonudur. 
Muharrik ve müteharrik edevat ile demirbaş ve üst yapının yenileme senelik payları aşağıda gös
terilen süreler üzerinden ve yine itfa sermayesi gibi kâr ve zarar hesabma gider kaydedilmek sure
tiyle tahakkuk ettirilmektedir. 

Tecdit seneleri : 
Tezgâhlar için 30 yıldır 
Demirbaşlar için 20 > 
Lokomotifler için ,..*• 30 > ' 
Vagonlar için 36 * 
Üst yapı için ^ 6 0 > 

(Herhangi bir birliğin sermaye kıymeti /100 yıl adedi = senelik yenileme payı). 



Sigorta sermayesi : 2 772 257,27 lira 

Sigorta ücret ve sermayesi" ödeneğinden sigorta' şirketlerine prim olarak ödenen miktarlar çık
tıktan sonra kalan ödenek bakiyesi siyorta sermayesinde kalmaktadır. Gerek idarenin tesisat ve 
malzemesi ve gerek üçüncü şahısların mal ve mahsulleri % 25 nispetinde sigorta şirketlerine ve 
% 75 nispetinde sigorta sermayesi as sürelidir. . •• * 

Sigorta sermayesinin 1D47 yılı sermaye miktarına nazaran artışı 284 927,52 liradır. 

Kredi ve istikrazlar : 23 042 076,06 lira 

Kayıtları tediye senedatı hesabında yer alacak olan bonolar ve bu mahiyetteki ticari senetler 
hariç olmak üzere gerek bankalarda açtırılan kredilerden veya akdolunan kısa vadeli istikrazlar
dan elde edilen ve gerek özel-kanunlarla sağlanan kredilerden kullanılarak borçlanılan mebaliğin 
keydedildiği hesaptır. Bu hesabın bakiyesi aşağıdaki mebalığden müteşekkildir. 

. • • . ' • ' ' • L i r a 

İngiliz kredisi 15 570 239.07 
Amerikan kredisi > ' 2 834 229.28 
Gümrükler - 4 637 607.71 

Toplam. 23 042 076.06 

s » Muhtelif alacaklılar : 28 938 109,77 lira "-•'•: 

Muhtelif alacaklar aşağıda gösterilen hesapların alacak bakiyelerinden müteşekkildir. 

Lira 

Alacaklı (âdi emanette?) 9 923 800.63 
Bütçe emaneti * • , ' 5 387 496.66 
Dergi 1 206.95 
Hasılat cari hesabı " 773 818.44 
Malzeme kâr ye zararı , , 4 063 976.12 
Mütedavil sermaye .28 977.75 
P. T. T. . . ' / '.,,. 15 594.83 
Tekaüt sandığı . V .'.",-, 718 935.80 
Hazine 8 074 302.59 

Toplam 28 938 109.77 
• i - '-'.v l i ' - ' ı , > i ' ; . r : , ' , ' ı • • 

Alacaklı lıesap 

Âdi emanetlerin kaydedildiği hesap olup teminat paralarını, resmî daireler ve icralar namına 
kesilen paraları, kefalet, spor ve yardımlaşma aidutmı ve ölüm ya^drmrparası gibi üçüncü şahısların 
geçici mahiyetteki alacaklarım ihtiva eder. 

Bütçe emaneti : t- -.-:;.-; 

Bütçeden tediyeli olup emanete alınmış olan memur ve hiznıetlileVin -hakedişleriyle sene sonu 
dolayısiyle tediye.-edihniyerek emanete alman üçün"ü sah ıslar alacaklarid-fi*. • ' ' 

(avSayöfti^îiD:) 



jcy,:Q)*nj^^(ffA^g|iMnlıı^gelir - ve giderlerinin kaydedMiğj mutevasîsıt bir,hesaptır. 

^süaVcâr i feabı : , ! r
 ? 

Mâhiyeti itibariyle trafik hasılatının işletme gelirine intikalini şağlıyan veraynı zşmancUı gelir 
muhasebesiyle gider muhasebesi münasebetlerini kayıt ve-tanzim eden bir hesaptır. Bu hesabın ba-
K^^'idâ^enıtf Bii* btifcu mahiyetitti M^maaınâkt^irr' : ' ''•• 

Halzeme kâr vezararı : , . r i , : . 

Malzeme hesabının nâzımı olup satmalman malzeme bedellerine yapılan idari zamlarla tees&nırsek-
f ijedfe; Hâlen eâri .usule göre bu hesabın matlup J ^ k ı ^ ^ 
malzeme bedellerine her hangi bir zam yapılmaksızın geriye alınmaktadır. Mağazalarda çabgan 
memur ve hizmetlilerin ücretleri ve diğer hakedişleri, ilân, muayene, yükleme ve boşaltma ücret
leri yurt içinde nakliye ve navlun ücretleri, pul, ambalaj, aydınlatma, ısıtma; W)pek ve kedi besle
me giderleri gibi giderler bu hesaptan harcanır. Malzeme kâr ve zararı hesabısın hsfeiyesi idarenin 
bir borcu mahiyetinde değildir. 

Mütedavil sermaye : 

Ankara Gar Gazinosunun ihtiyaçlarını sağlamak için vaktiyle döner sermayerQİarak bütçelerle tah
sis olunan mebaliğin bakıyesidir. 

P. T. T. : ; 

P. T. T. Genel Müdürlüğü hesabına Devlet Demiryollarının İzmir'deki basım evinde yapılan iş
lerden ötürü tahakkuk eden borç ve alacakların kaydedildiği hesaptır. 

Tekaüt Sandığı : ,; -^•'•<"• ;'.'•.'• .•.-.;.: 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü Memur ve Hizn^gJleti^BkaÜfl Sandığı 
> MMürltifM»i'idare ü e onfevcsfe Hi^ımsefeetlermin^'ftfrfö^d^thetı^tö*. 

Hazine : 

3695 sayılı Kanunla tahsis edilen İngiliz kredisinden mubayaa edilen malzemenin avanslarının 
kaydedildiği hesaptır. 

Tediye senedatı : 70 020 950.13 lira . . . , 

5073 sayılı Kanuna göre girişilen yüklenmeler karşılığı olarak mütMÖrtott»©^ terilen Maliye Ba
kanlığınca kefaletli bonolar ile 4516 sayılı Kanuna dayanılarak çıkia^B^İHHiöiR'lîftde îeder. 

5073 sayılı Kanuna göre : 
Lira 

Yerli firmalara verilen 16 794 51812 
'I^e^^irnMarfe-verilen 28» İ02© 482.01 

Toplam 39 820 950.13 
4516 sayılı Kanun gereğince çıkarılan bonolar • 30 200 000.00 

Toplam 70 020 Wl$ 
.:••• ?.:l*Z-

Devlet DemiryoUarı Genel Müdürlüğü 1948 Bilânçosunaitf*BWifisd9 4etförtlldü|li veçhile kâr 

i f S . ı « ^ B ı ^ K 0 ) 
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ve zarar hesabı, idarenin kuruluşundan itibaren tahakkuk etmiş kârları mahsup edildikten sonra 
netice olarak 83 251 667.72 liralık bir zimmet bakıvesi irae etmektedir. Buna mukabil, pasifte tecdit 
sermayesi namiyle 48 107 211.34 lira ve itfa karşılığı olarak da 96 507 145.20 lira mevcuttur. Bu şekil
de itfa ve tecdit namları altında mükerrer olarak iki fon ayrılmaktadır.. Gerçi, 1042 sayılı Kuruluş 
Kanununun âmir hükümlerine göre bu fonlar ayrılmakta ise de mümasili işletmelerde böylece müker
rer fon tefrik edilmemektedir. 

Amerikalı' muhasebe mütehassısı Mr. White tarafından bu mevzu incelenmiş ve mükerrer 
olduğu kanaatine varılarak ıslahı lüzumu teklif edilmiştir. Bu mükerrerlik ıslah edilirken senele
rin terakümü olan zarar hesabı bakiyesinin de mahsubu cihetine gidilmesi muvafık olur kanaa
tindeyim. 

Genel Müdürlük son on yılbk bilançolarının seyrini gösteren grafikler bağlı olarak sunulmuş
tur. 

Aktif hesaplar: 
1 numaralı tablo: .' " T " r J r • ~ '*" T • " * * " "̂  

A) Sabit tesisat 
B) Muharrik ve müteharrik edevat r . . . » , . . » , , * . . . . „ . . . . „ , 
C) Demirbaş 

; „ . . , • . - . • . . . - . . . . . , • . , . , . - . 

2 numaralı tablo: : . • - . •> -,. v 
A) Stok malzeme 
B) Kasa, bankalar, portföy " "•""' ***'>"" *lJ "*' * *" ' : ' " 
C) Yapılmakta olan işler 

3 numaralı tablo: 
A) Muhtelif hesapları 
B) Kâr ve zarar hesaplarını göstermektedir. 

4 numaralı tablo: 
1 numaralı tabloda yer alan muharrik ve müteharrik edevat parkının gelişmesini göster
mektedir, 

Pasif hesaplar : * ! > • 

. 5 numadarı tablo: 
A) Sermaye ' 
B) Tediye senedatı 
C) itfa sermayesi "'•> : ; ' " " c ' • ' • l : . '<. .!?: A ;*•' 
D) Tecdit sermayesi 
E) Muhtelif alacaklılar 
F) Kredi ve istikrazlar. 
G) Sigorta sermayesi 
H) Menkul kıymetler hesaplarım göstermektedir. 

İdarenin son on yıl içinde ifa ettiği hizmetleri ve bu hizmetlerden elde ettiği gelirleri gösterir 
tablolar bağlı olarak sunulmuştur. Bu tablolar gelir bütçesine mütenazır olarak tanzim edilmiş
tir. 

6 numaralı tablo : 
A) Yolcu, 

. B) Bagaj, 
C) Seyriseri, 
P) Seyrihafif gelirlerini. w n '-' 

( S. Sayısı: 140) 



*f numaralı tablo i 
A) Mesajeri, 
B) Çeşitli, 
C) Limanlar, 
D) İskeleler, 
E) Trabzon transit hattı, 
F) Sağlık keseneği, 
ö) İşletme ile ilgili olmıyan gelirleri göstermektedir. 

Umum Müdürlüğün son on yıllık kaçlro durumu 8, 9, 10 numaralı tablolarla tesbit edilmiştir. 
Bu tablolarda, personel adedi ve bu personelin yılhk ödenekleri belirtilmiştir. 

8 numaralı tablo : 
Memur ve işçi kadrolarım ve ödeneklerini bir arada göstermektedir. 

9 numaralı tablo : 
1939 ve 1949 yılları memur kadrolarını ve bu kadroların yıllık ödeneklerini göstermektedir. 

10 numaralı tablo : 
1939 ve 1949 yılları işçi kadrolarının ve bu kadroların yıllık ödeneklerini göstermektedir. 

4515, 4903 sayılı kanunlar ve bu kanunları tadil eden 5073 sayılı Kanunla gelecek yıllara geçi
ci taahhütlere girişmek suretiyle idarenin kalkınmasını temin için verilen 385 milyon liralık yetki
den 19 . XI I . 1949"tarihine -kadar, Bakanlar Kurııkmça onanan programına uygun olarak 186 651 397 
liralık taahhüde girişilmiştir. Halen girişilecek yüklenmeler için 196 348 603 liralık yetki mevcuttur. 
Bu yetkinin kullanılması uzun vadeli kredi ve mühim miktarda döviz teminine bağlıdır. 1949 yılın
da yeniden 24 391 571 liralık taahhüde girişilmiş, buna mukabil bu yıl içinde, mukavelelerinin iptali 
veya bir. kısım ırialzemenin alınmasından sarfına, zar edilmesi dolay isiyle geçen seneden devreden 
taahhütlerden 21 103 462 liralık kısmı düşülmüştür. 

Bu yetkinin kullanılmasını sağlıyacak imkânların temini çarelerini aramak yerinde olur. Bu ka
nunlarla verilen yetkiye dayanılarak girişilen taahhütler karşılığı çıkarılan ve halen anvigür bulu
nan bonoların tutan 50 449 .585.02 liradır. 

İşletilen hatlar : 

Halen işletmeye açılmış hatların uzunluğu 7671 kilometredir. 1949 yılında yeniden işletmeye açıl
mış kısım yoktur. * 

İşletme ve ütilizasyon : 

Demiryollarımızın son beş yıllık faaliyet durumu ve ütilizasyon nispetleri aşağıda gösterilmiştir. 

Son beş yıl içinde : 

1. Yapılan müfit tren kilometre, • ^ >-*• \ 
2. Safi ton kilometre, 
3. Gelir tutarı, 
4. Ortalama gelir, 
a) Tren kilometre üzerine, 
b) Safi ton kilimetre üzerine, . . • „ , • ı•• :- ;•• ,- . 

(S. Sayısı: İ4Ö) 
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Sene 

1944-1945 
1945 (7 aylık) 
İ946 
1947 
1948 

Tren kilometre 

21 088 945 
11 948 075 
20 768 121 
22 465 673. 
21842 016 

Safi Ton 
kilometre 

2 647 111 920 
1 356 290 097 
2 472 669 752 
2 842,668 782 
2 722 851 533 

Umumi gelir 

132 155 472 
77 601 522 

134 402 881 
165 622 794 
158 530 337 

Bir tren 
Km. Geliri 

Lira 

6.00 
6.14 
5,97 

..6.77 
6.70 

Bir saf i ton 
Km. Geliri 

Kuruş 

4.00 
4.15 
3.96 
4.41 
4.42 

Ütilizasyon 
(Yük vagon dingillerinin vastai istiap kabiliyetinden istifade) 

Memleektler 

Türkiye Devlet 
Demirjîtölâ&ı 

Danimarka 
Macaristan 
isveç 
İsviçre 
Çekoslovakya 

Seneler 

1944 -1945 
1945 (7 aylık) 

1946 
1947 
1948 
1946 

. > 
» 
» 
> 

Yüklü' halinde eşya vagon* 
gülerinin 

diü-
tahmil sikletinden 
istifade 

67 
61 
67 
68 
67 
53 
65 

• 56 
49 
67 

Dolu ve boş eşya diııgiUeriniri 
tahmil sikle/tendenistifade 

nişpçti %_ 

52 
49 
51 
53 
51 
•45 
43 
44 
36 
45 

Genel Müdürlüğün son beş senelik servet çoğalmaları, senelerine ve kıymetlerin nevilerine gö
re aşağıda tesbit edilmiştir. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletin et Genel Müdürlüğü servet çoğalmaları 

1944 1945 1946 1947 1948 

1. Devlet De
miryolları büt
çesinden:! har
canmak sure
tiyle. 

Sabit tesisat 
Muharrik ve 
müteharrik e-
devat 
Demirbaş 
Tezgâh 

7 970 695- 87 1 018 295 87 1 734 158 52 3 128 155 13 4 278 '219 70 

1 785 644 51 79 343 83 453 352 61 6,349 020 92 60 974 760 45 
1944 194 86 400 959 16 2 018 133 97 2 357 048 09 . 3 9 5 206 61 

665 891 14 İ99 366 77 537 547 9? i 292 450 79 1 841 711 14 

Toplam 12 366 426 38 1 697 965 63 4 743 193 07 13 126 674 93 67 489 897 90 

( S , Sayısı,: 140) 
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2. Bayındır-, . , . , 
h k ' B f t k a ^ i ; ' : ' , ' : - ; , " ! ; ; ' '" " ; / "'/v'"'7"" : j ' " ? : 
Deri^rySMrı ' ' ; ' s r i:"-'"'' f . " ^ ;""'; - ^ •'•-"-' '- : ' 
inşaat bütçe- - . '" ' *'•' '** ' ' " ' ' ^ ' -̂  • 
sinden, ,jya$iy ..;• .\\.-•-.-.'••.•- •_J.̂ ", ^; ;"'.rV ! U "•,::•.; •.-• I&ı.vr.'. - *V:': ' 
lan, M t t e . - /.•:•••-.•;..- ••-.•' ,' • , ,:'.-,- . V - , V*"'>" Y. "~Y: > Y;;::..'.; ;-..; 

Sabit tesisat 15 715 580 76 7 838 239 97 17 460 785 69 — MMM$& Mı 

Toplam 28 082 007 14 9 536 205 60 22 203 978 76 13 126 674 93 84 362 380 5$ 

Gelir Bütçesinin tahUli 

Bfertfî t>8!tfiâî — Yeie^rebagaftaşimaları; ta*mîftf^<îilenl 51'3^000-^îü*a. î -..Û^V;;Y<._UH 

^ ^ ^ î k . g e j j r e ^ ^ ^ yı^nu> ^ a y j ^ r m d a ^ ^ Y İ ^ İ F ^ 

Ilikıei'bdlüı» - - Yüte tttfimalari ;̂  tahmia edikn 106 4ÖÛ>00& lira. •• ' . . ^ 

Bu yıl mahsul durumunun iyi olacağı ümitleriyle beraber maden cevheri nakliyatı da artmış 
ve !âyr#ew ĞeVher* nakil»tâ#if«lerİBde' ayaftainalâr j*a|nfi£iş 'bulunduğu -cihetle? %& bolum•'• için* ^ah-

' î ' ; * . : - ^•"-•: • • « : • • - • » : - . 

JJg^üriÎ3Ö$m ,T- D ş m ^ c ^ ^ 

Yük taşımalarındaki artış ve yükleme, boşaltma Ms»i<itlerinİR idare tarafindan yapılan kısmı* 
ma ,^şn;|}e^ltt^i„ş^^pkr^le ; tel^f; edilen. r m^kt»'̂ f:«]L^9f «^^tp*^^^.JS^%Byt|\î^^^İ^^L* 

B» îkİBci^tesi»^ Lteıâaâa#-ve iskeleler gelirleri; \ - * 

Dördüncü bölüm — Limanlar ve rıhtımlar gelirleri; tahmin edilen 7 500 000 lira. 

Nakil hizmetlerinin artışı ve tarif elerde yapılaeak ayarlamalarla tahmin, tahakkuk edebilir. 

Taşımalarda ümit edilen artışa ve 1949 gelirine göre tahmin uygun görülmüştür. 

III - Üçüncü kısım — Kara yoÜar işletme gelirleri: 

Altıncı bölüı».— Trab^pu - î?»n transit yolu g ^ ^ ^ t A ^ i | i . ç ^ ^ ; 4 ^ - ^ . 9 l ^ . . ' i ,̂,r= v 

X94öaydı fifitt-tahşilâtoifâ nastran tahmin, tahakkuk» edei^a*; v , ' ^r-J^ğj^W!$$ 

W••-" Dördüncü kısım-- İşletme ile ^gîH olmlyan gelirle* : >! ^ S İ ^ ^ ^ ^ ^ I I ^ y 

Yedinci b̂ölüm - Satışlar; tahmin e<$en 2Q0 0Q0 lira, , ' v ' l i " l i * ' ^ ^ ' S ^ ? ' " / - 7 T : 

Hurdalıklardan ve lüzumsuzluğu sa^it olan malzeme satışlarından elde edilebilecektir. 

Sekizinci bölüm - Çeşitli gelirler; tahmin edilen 3 179 900 lira. 

( ^ ^ a y p . : ^ 



i*- lift i-* 
1Ö4Ö irili ÜiÜ taiısîlâtini ve Bağlık kepeneğinde yapılan artışa nazaran Mimin tanakkut ede

cektir. ' : s -* • 
Gelir Bütçesinin çeşitli* bölümleri için tahmin edilen miktarlar hakkında yukarda kısaca malû

mat araolunmuştur. Bölümleri teşkil eden maddeler ve bu maddeler karşılığı yapılan tahminler 
hakkında idarece hazırlanan gerekçede etraflı izahat mevcuttur. 

1949 yılı Bütçesiyle tahmfn edilen 161 93(f 000 lira, yılı içinde fiilen tahakkuk etmektedir. 
Bu yıl tahminine nazaran, 1050 yılı 12 649 100 lira fazlasiyle 173 800 000 lira olarak tesbit edil
miş olup alınacak tedbirlerle ve inkişaf eden taşımalarla bu miktann da tahakkuk edebileceği 
ümit edflmektedir. • 

Gider Bütçesinin tahlili 

Birinci kısım 

I - Genel idare çifterleri; teklif edilen ödenek 20 515 220 lira 
Bu gurupta, 1949 yılma nazaran 6 670 701 1 ^ ise de; ha

kikatte azalma vâki değildir, idare, 1949 yılında tatbik ettiği muhtelif hizmetlerin maliyeti esasına da
yanan bütçesinde genel giderler meyanuta almış bulunduğu öğretim giderleriyle sağlık giderleri
nin maliyetlerini d© ayrıca görmedi İaydah bulmuş ve bu sebeple 19â0vyılında bu iki hizmet gi
derleri ayrı ayrı gösterilmiştir. Bundan maada yine 1949 yılında genel giderler arasında bulunan 
emekli kesenekleri muadilleri ve j^amiyelerle sigorta primleri her hizmetin taalluk ettiği grup
lara nakledilmiş bulunmaktadır. 

1950 yalında öğretim giderleri için 1477,516 ve .sağlık giderleri için de; 3 941978 lira tek
lif edilmekte olup bundan maada, 2 634 401 lira emekli keseneği, 400 000 lira ikramiye ve 750 000 
lira da îşçı/Sigortaları Kurumuna yapılacak tediyeler karşılığı olarak muhtelif gruplara alın
mış olduğuna göre; bunların mecmuu olan 9 203 895 lira ile yukarda arzedilen 6 670 701 lira ara
sında % 533 194 liralık bir fark hus^de atabektedir. 

Buna mukabil, 1949 yılında servet çoğalmaları kısmına dâhil bulunan İngiliz kredisi itfa ve faiz 
karşılığının 1950 yılında genel giderler grupımda -. ı- alınmış ol ması hasebiyle bu maksat için teklif 
edilen 2 300 831 liralık ödenek nazara alınırsa: , 

^mKr^\-;ir^W (2 533 194 — % 301 831 = 231 363lira) 
Bu grupta 231 363 lira fazlalık yakı olduğu görülür. Bu da, Türkiye Cumhuriyeti Emekli San

dığına yanılmak munzam muadil ödemeleri ve bu kanunun tatbiki giderleri karşılığıdır.: 

II - Okuilar, pansiyonlar, kurslar ve sitaj giderleri teklif edilen ödenek 1 477 516 lira 
Bu grupta; 1949 yılına nazaran görülen fazlalık, bina inşaatı ikmal edilerek tedrisata 

başlanmış bulunan Eskişehir'deki kurs giderleri karşılığıdır. Nitekim 1949 yılma* Ğkİşnen iki uy-
lik devre için de kurs giderleri karsağı Solarak ;26 700 liralık ek ödenek kabul buyıirulmuştur. 

. » > . . • ' ' ' 

Demfcf*yolu Meslek Okulunun lağvı ile üçer aylık devrelerle ve senedie dört defa personelin kur
sa tâbi tutulması ve bu suretle bilhassa Cer ve Hareket personelinin teknik bilgilerinin artırılması 
istihdaf edilmiş buluduğuna göre teklif yerinde görülmüştür. 



III - Sağlık i|leri giderleri^ teki i t edihn ödenek a 941 978 lira 

Personelin tedavisi ve mûeşseseöin haafane giderlerini karsılajnak üzere konulmuştur, ihtiyacı 
ancak karşılayabilecektir. '" . • ' * 

. ' ' . » , . • • • • ' * ' * < •> • , ' ' ' . • ' . « < * ' ' 

IV - yol ve yâpiinrt bakımı genel giderleri; teklif edilen-öd«teekf26 960 082'İha 

Bu grupta, 1049 yılına nazaran 570 662 lira bir fazlalık vardır. Bu fazlalık, emekli keseneği mua
dillerinin W grupta yer alntaaı&dan ve ayrıca yol bakmv giderlerinin artortlmasında» mütevellittir. 

k 
V ,• Makinde ve edevatın bakımı genel giderleri; tefcjif edüpa ödenek, 16,461 023 lira 

Bu grupta; 1949 yılma nazaran görülen 1 011 823 liralık fazlalık, idarettin çoğalin edevat par
kına dâhil muharrik ve jnüUharrik edevatın bakımı karşılığıdır 

i ' • * * • - » ü » 
, ' " * T , ' • r -•. ' * • , 

VI r Trafik giderleri -r teklif edilen »denek 13 208 469 lira 

, CteneL giderler, gar, istasyon, ambar ve geçitler, tren lokomotifleri, trenler,, manevra, (depolar. 
kaza, basar ve şâya kısımlarından terekküp eden fbu gurugfca; geçen yıla nazaran 12 011 44$ lira 
fazlalık vardır. 

BIL,fazjalığv doğuran; başlıca farklar şunlardır. 

lira 

Kömür,fiyat v«;4n>ijetar farkından 5 500 000 
Yükleme ve (boşaltma giderlerinin hakiki sarfi
yata nazaran hesaplanmasından 1 000 000 
Emekli keseneklerinin bu gurupa alınmasından; . 
ve 5434 sayılı Kanunun koyduğu m1ukellefiy;e,t-
lenjen 2 2Q0 000 
Onup demiryollarının personelinin intibakları- .„ 
mn yapılması için .kadroya almmasm&an ve mu- v 
vakkat ateşçilerle depolardaki geçici işçi .ve ame- , 
lenin daimî «pjönyeti.hait olanlarının keza kad- / ^ . • 
rpya almmaşından t.. , . ^.700 ^°° 
İkramiyelerin genel giderler gurupunldan hizmei. . ,•-
guruplarına alınmasından 3Ş0 000 

._ , 
VTT - Liman.işleri : Teklif edilen ödenek Ş 062 125 lira 

Liman işleri için teklif edildi tfdfcnek, 1949 yılına nazaran 444 675 lira fazla olup bu fazla-
Uk; 1949 yılında yol masraflan arasıHda bulunan liman bifikları ve sabit tesisleri bakımının, aidi* 
yeti hasebiyle bu gurupa alınmasından ileri gelmektedir. 

VIII - Trabzon - Iran transit yolu işletmesi giderleri; teklif edilen Ödenek 552 627 lira 

Bu gurupta görülen 33 577 lira fazlalık, işletme v* bakım giderlerinden mütevellittir. 

İkinci kısım . » , 

Yenilemeler': Teklif edilen ödenek 6 470 160 lira 

Bu Jfrsnnda geçen neneye mazaran 5 160 160 > lira fazlalık vardır. Bu farkın, 4 185 660 liram 
.üst yapının yenilenmesine ve 1 OÇO 000 lirası' y<SFtesjalerinin, yeni^n^^hte.^üisis edilmiştir. 

(&JffPlUft) . 



fi «o--
kârin : • • *"' 

' " ; :Servet e^ğauıiklâri: TeKîii edılen'ö<!eıtek;â!2r Î20fB6Ö lira 

Bu kısım ödeneği 1949 yılına nazaran 6 111 135 lira noksandır. Bu da; 5073 sayılı Kanuna göre 
girişilen ta^lıhüıtlerden 195Ö^yılının Ocak ve Şubat aylarına tesadüf, eden taksit tediyelerinin 1949 
yılı ek devresine alınmış olmasındandır. 

.:. -ITukardaki maruzatım; guruplar, âzerine olup bölümlerle, bölümleri teşkil eden. niaddeler hakkm-
da gerekçesinde etraflı izahat mevccuttur. 

Devlet Demıryöüarmın 1950 yılı gider bütçesi (9y milyar ham ton kilometre esası üzerinden 
cteklif edilmiş bulunmaktadır. : 

Mevcut edevat parkiyle tahmin edilen dokuz milyar ham ton ' Mlometrelik trafiğin yapılacağı 
mümkün görülmekte ve bu trafiğin icabettirdiği masrafları karşılıyacak ödenekler de bölümlerinde 
yer almış bulunmaktadır. 

îçla'renir( kalkınması bakımından 5073 sayılı Kanun gereğince girişilecek tâahhütlerle gerekli 
Lzeme,1 edevai ve'tesisler !lel$e edfilâİkçe demiryolîârrimiyl bir'';'şekilde; muRafâzâsî !l mümkün 

olacaktır. 

Bütçenin gerek hizmet ve gerekse masraf nevilerini göre, ;katagorık^^isi>e^îlr^!l^rv^çHrâtidir: 

a)'"Hizmet nevilerine göre : 

malzeme 

M 
Hizmetin nev'i 

Genel idare giderleri 
Okullar, pansiönlar;l kurslar ve staj 
giderleri 
Sağlık işleri giderleri * 
Yol ve yapının bakimi ^ettŞ6İrgiderleri 
Makina ve edevatni* bakimi giderleri 
Trafik giderleri 

'tıimari işleri genel giderleri 
Trabzon - îran transit yoKr ı|İetniesi 

"genel giderleri 
Yenilemeler 
SeWit Çoğaltmaları 

Toplam 

Ayrılan 
öâeiiek 
f:îüra 

20^515'220 

1 477 516 
3 9 4 M 7 8 

&'S6G;Ö22 
161 461!023 

•' 73^)8 469 
3 062 125 

^'ımm 
6 470 160 

2rî5(y 86Ö 
>03üft Ü .ili/.» - • 
173 800 000 

Bütçeye 
r 'nözârari , 

%> nispeti 

11,8 

00,9 
2,3 

14,9 
09,5 

;- r '42,l 
01,8 

0,3 
3,7 

H 12,7 
1 - ' • • • . - ' • ı 1 

..100,— 

b) Masraf nevilerine göre: 

Daimî memur ve hizmetliler ücreti 
r<'^ürliiy^ r6unınuriyeti* EmeÖî San

dığına yapılacak ödemeler 
îşçi Sigortalar"ı Kurumunaf'ykpûa-
ca^i$em$eniu ,,? , 
İşçiler Emekli Sandığına yapılacak 
ödemeler 

' ^Bareme tâbi" oMyan^ldzniltliİer 

62 941 358 

3 444 111 

424 941 . 

601 543 
•'i:':)2Îİ!-5âO-.. 

36,214 

1,982 

0,245 

0-34& 

: o;m 
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b) Masraf nevilerine göre 

Masrafı» nev'i 

Geçici hizmetliler ve amele ücretleri 
Temsil ödeneği 
.Emekli dul ve yetim aylıkları 
Geçici tazminat 
Yolluklar 
Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
Ölüm yardımı 
Giyim eşyası 
Yakacak zammı 
Tahsisatlar tüsüğüne göre ödene
cek tahsisatlar, fasla mesai ve nö
bet ücretleri ve. taspİBfitlar 
Isıtma 
Aydınlatma 
öteberi giderleri 
Demirhaş ve 8Mfr»§atın bakimi 
Haberleşme 
Kırtasiye 
İdareye bağlı almayanlara verilöşek 
ikramiye 
Dü^şnülmiyen -gjderier 
Temsil giderleri 
Ki*a karşılığı 
Pasif korunma 
Faiz, acyo ve taJsça farkları 
Sigorta sermayesi karşılığı 
tlâa^oretleri 
Hollerit makinaları giderleri 
Beynelmilel dşişairyoUar kongre ve 
konferanslarına katılma giderleri 
Beynelmilel birlikleri ve takas büro
ları temsil ve yönetim, giderleri. 
Konuşu demirysoilarına verilecek rö-
dövanslar. 
Tatili, edevat ücretleri 
Binalar, arsalar ve arazi vergi ve 
resimleri 
Geri verilecek paralar ve kesenekler 
Serbest avukat ücretleri 
Ma^kejııe giderleri -. ye harçları. 
Yabancı uzmanlar ücreti 
] 'trsonele verilecek ikramiyeler. 
DemiyyoLspor kaanımlariûa yardım 
Malî mükellefiyetler 

Ayrılan 
ödenek 
Lira 

8 948 760 
2 100 
5 500 

612 465 
639 625 

J6 103 352 
247 aw 
115 660 

1 ; ^ 8 7 2 

,w m 

i mms 
589 4X5 
524 r655 
729 >£Ş0 

75 2.50 
82 600 

600 316 

a m 
3 000 
&4)€0 

ıo m 
ı 

600 000 
300,000 
. x.m 
230 000 

8 000 

20 000 

• 200000 
100 000 

88 000 
2Ö0 

5 000 
25 000 
16 200 

550 000 
3 000 

1 821 931 

Bütçeye 
nazaran 

% nispeti 

M49 
0*001 
0,003 
0,352 = 
om 
3,^2 
0,142 

îQ*PQ7 
0,788 
0,073 

' ftftöS-
0^39 
£,302 
Qfm 
0,043 
0,048 
0,345 

0£02 
0^02 
0,003 
0yö05 

• w • -

&34Ş : 

..wa, 
•mi--
0,132 

Q#03;-:_ 
_.~ 

0,012 

0,115 
0,058 

0,051" 
0,115 
0/X)3 
0,014 
0,009 
0,316 
0,002 
6,227 

dS.S&m-.m) 
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B) Masraf nevilerine göre : 

Masrafın nevi 

Eski yıllar borçları 
Öğretim giderleri 
Pansiyonlar ve ilkokullar giderleri 
Kurs giderleri 
Sağlık giderleri 
Üst yapının, yol ve tesislerinin, Ibi-
nalar ve (tesislerin ve yola ait alet
lerin Ibakıonı 
Tarım gMerleri (Malzeme) 
Muharrik ve müteharrik edevatın 
haklim 
Yükleme ve boşaltma giderleri 
Lokomotif giderleri 
Trenler gHerleri 
Manevra giderleri 
Muharrik ve müteharrik edevatın 
bakımı ve servise hazırlama giderleri 
Liman araçlarının ve 'binalarının 
bakımı 
Transit vesait ve binalarının bakımı 
Kazalar neticesi yolun açılması gi
derleri 
Kazalar neticesi tazminat 
Limanlar işletme ıgiderleri 
Transit işletme giderleri 
îaşe giderleri 
Üst yapının ve yol tesislerinin ve 
binaların yenilenmesi 
Demirbaşların muharrik ve müta-
harrik edevatın yenilenmesi. 
Üstyapının, yol tesislerinin binaların 
ve diğer gayrimenkullerin ve liman 
tesislerinin kıymet artışları 
Demirbaşların kıymet artışları 
Lokomotiflerin ve tenderlerinin kıy
met artışları 
Motorlu vagonların kıymet artış
ları 
Yolcu vagonlarının kıymet artışları 
Yük ve hizmet vagonlarının kıymet 
artışları 

Ayrılan 
ödenek 

Lira 

50 000 
473 697 
230 015 
289 250 

1 657 500 

4 377 069 
17 769 

3 187 603 
735 000 

24 599 891 
238 450 

2 218 306-

2 269 000 

545 000 
129 958 

195 000 
180 000 
136 460 

92 163 
251 120 

6 335 660 

134 500 

7 108 382 
1 293 390 

7 094 662 

100 000 
2 742 915 

3 811 5İ1 

173 800 00 

Bütçeye 
nazaran 

% nispeti 

0,029 
0,273 
0,132 
0,166 
0,954 

2,518 
0,010 

1,834 
0,423 

14,154 
0,137 
1,276 

1,306 

0,314 
0,075 

0,112 
0,104 
0,079 
0,053 
0,144 

3,645 

0,077 

4,090 
0,744 

4,082 

0,058 
1,578 

2,193 

100 — 

( S. Sayısı: 140 ) 



Doğum yardımının 200 lira üzerinden maktuiyete bağlanması sebebiyle aşağıdaki tertiplere hiza
larında gösterilen miktarların zam edilmesi gerekmektedir. 

B. M. 

4 
18 
26 
34 
42 
50 
58 
66 
75 
83 
91 
98 
107 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

Eklenmesi 
icabeden 

Lira 

17 631 
875 

1 750 
35 000 

875 
3 850 
3 500 
19 250 
14 000 
12 250 
5 250 
10 500 

350 

125 081 

Buna mukabil, aşağıdaki tertiplerden de hizalarında gösterilen indirmenin yapılması lâzımdır. 

İndirilmesi 
icabeden 

B. M. Lira 

S 4 24 250 
14 2 100 83i 

Toplam 125 081 

1. İdare, ibütçesini âzami tasarruf zihniyetiyle yapmıştır. Temenniler sırasında da arzedildiği 
-gibi idarenin yeni ve ihtiyacı karşılıyacak bir teşkilât kanunu getirmesi lâzımdır. Kadrolar her 
sene lüzum ve .zarurete göre bütçelere bağlanmakta olup 195Û yılında Cenup demiryolları perso
nelinin intibakı ye çoğalan edevat parkı sebebiyle cer ve hareket kısımları için zaruri ilâveler ya
pılmıştır. 

2. Teklif edilen ödenekler ihtiyacı karşılıyabilecek kifayettedir. '"'"r~: 

3. 1949 yılında, bölümler arasında aktarma yapılmamış, sadece maddeler arasında icra edil
miştir. 

4. Memur ve hizmetliler ödenekleri, fiilî kadroların ve üst derece ayıklarının yıllık karşılığı 
miktarında ve tam olarak konulmuştur. 

5. İdare bütçesine bağlı (D) cetveli olmayıp bunun aynı olmak üzere (E) cetveli vardır ve 
bunlarda müteferrik müstahdemlerden ibarettir. 

, t & Sayısı ; 140) 
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6. Kanunlarına, göre ödenekleri yetmeğe de öenel Müdürlük salâhiyetiyle sarfiyat icrası müm

kün olan (Kanun : 5054) tertiplere yeter derecede ödenek teklif edilmiştir. 

7. Çocuk zamları çocuk adedine ve geçen senenin fiilî sarfiyatına nazaran hesaplanmıştır. 
Emekli kesenekleri, kanundaki nispetlere ve nispeti malûm olmıyanlar için de tahminlere müs

teniden konulmuştur. 

8. Borç tertipleri için istenilen Ödenek yeter derecededir. 

9. Mcburi hizmete tâbi olanlardan kadro dışında istihdam edilenler olmadığı gibi 1950 yılın
da mecburi hizmete tâbi olarak kendilerine iş verilecekler için dekadrolar hazırlanmıştır. 

10. Posta ve telgraf masraflarının peşin ödenmesi daha tasarruflu olmuştur. 

11. Motorlu kara taşıtı için, 1949 yılında ödenek teklif edilmemişti. 1950 yılı için Ankara 
hastanesine bir cip ile bir motosiklet ve İdarede hizmet arabası olarak kullanılmak üzere yine bir 
cip satmalmması maksadiyfe 25 000 lira ödenek teklif edilmektedir. 

İdarenin ve hastanenin emrinde mevcut olup satılacak olan eski taşıtların tamiri, yeni muba
yaa bedellerinden «ok fazla masraf ihtiyarını mucip olmakta bulunduğu cihetle teklif yerinde gö
rülmüştür. 

12. Kira ödenekleri mevcut ve mukaveleli binaların kiraı karşılığıdır. Muhtelif binalara ya
yılmış idare teşekkülleri yoktur. Kiralanan binalar, ambar, depo gibi hizmet binalarıdır. 

13. Yolluklar, talimatnamelerine göre devir mecburiyetinde olan teknik ve teftiş elemanları
nın ve diğer hizmetlilerin nizami seyahatlarma karşılık olarak ihtiyaca yetecek miktarda konul
muştur. 

14. Yatırımlar karşılığı kanuna ve programına uygundur. Müfredat hesapları gerekçede mev
cuttur. 

15. — İdare bütçesine (E) cetveli bu sene bağlanmıştır. Cetvel idare bünyesinin icaplarına uy
gundur. 

16. İdarede mütekaideıı istihdam edilenlerin adedi 27 den ibaret olup kendilerinden istifade 
edilmekte bulunan bu memurların devamı istihdamları zaruri görülmektedir. 

Temenniler 

İdarenin evvelki yıllar bütçeleri münasebetiyle do arzettiğim veçhile: 

1. Teşkilât Kanunu : 1042 sayılı Kanunun halen meriyette bulunan 6 ııcı maddesine göre 
Demiryolları memur ve hizmetlileri hakkında tatbik edilecek rejim, hususi müessese hüküm ve ka
ideleridir. Halbuki sonradan kabul edilen Barem ve Tekaüt kanunları Demiryolu memurlarının du
rumunu tamamen değiştirmiştir. Ikına rağmen 6 neVmaddenin meriyette kalmasının neticesi demir-
yol personelinin idari kararlara karşı müracaat mercii bulamayışından ibarettir ki bu durum me
mur vo hizmetlilerin garantisiz çalışmaları mânâsım ifade eder. Yine 1042 sayılı Kanunun 4 neü 
maddesi ile her sene ihtiyaca göre kadrolar tesbit olunur hükmü konulmuştur. Demiryolları gibi 
geniş bir işletme müessesesi kadrolarının ömürleri bir seıie olan büte*e kânunları ile tesbiti uygun 
değildir. İdarenin bugünkü durumuna göre eksiklikleri giderecek yeni bir Teşkilât Kanununa ih
tiyacı vardiı'. 

2. Tarife Salâhiyet Kanunu : 1042 sayılı Kanunun 18 ncî maddesi tarifelerle umumi tatbik 
şartlarının bîr kanunu mahsusla tâyin edileceğini ifade ediyor. Bu kanun henüz hazırlanmamıştır. 

(B . Say&ı : 140) ^ 



Çok geç kalmış olan bu kanunim demiryolu trafiği ve geliri bakımından biran evve'l Yüksek Mec
lise şevki lâzımdır. 

o. Memlekette bâzı sanayiin tutunup kökleşmesi için kuruluşlarında tesbit edilen tenzilâtlı ta
rifelerin kaldırılması ve idareye maliyetten düşük tenzilâtlı tarife tatbik ettirilmemesi (Şeker Şirketi 
va Karabük) 

Bunların biran evvel sahayı tahakkuka isaîiuin teminiyle beraber 1950 yılı için idarenin, ka-za 
sigortası mevzırftttttdâ, ele almasını -ve böylece vukuagelen kazalar neticesinde zıyaa uğrayan kıy
metlerin telâfisini temin eylemesi likumüTpa da işaret etmeyi faydalı gö-rmekteyim. 

Saygılarımla. 

İzmir Milletvekili 
Sedat Dikmen 

Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komiûyoftu 
fim' tö. ı/m 

Ram #0. 51 

31 . I . 1950 

Yüksek Başkanlığa 

EteYİ&t Demiryolları ve L&ffiâflları işletme 
Gettöl Mud^rlüğ-ünite 1950 yılı Bütçesi hak-
kıiiöa, Başbakanlığın 1 . XII .1949 tarihli ve 
71/1432 sayılı tezkeresiyle1 Yüksek Meclise su
nulan Kanun tasarısı KtftöteyüflüıüU'aa havale 
'buyurıtlntaMa Ulaştırma Bakanı Kemal Satır ve 
adi geçen îdare Genel Müdürü ve Maliye Ba
kanlığı adına Bütçe ve Malî Kontrol Genel Mü
dürü hazır oldukları halde incelenip görüşüldü. 

Bu Genel Müdürlük Bütçesini inceliyen ra
portörün raporu oTmnup genel izahlar alınarak 
'bütçenin tümü üzerinde görüşmeler ve bilâhara 
ıhütçenin bolüm ve mad^terme geçilerek gerek
li incelemeler yapılmıştır. 

Gider Bütçesi : 
Genel Müdürlüğün 1050 yılı Bütçesi 1949 

y ı h l i ^ ı K a ^ ' e â n « n mi&tffra'gSre (11 870 000) 
lir* bir fazlalık a r ^ m e k t e ve (173 800'000) li
ra olarak te^Mt ve * teklif» edilmiş tolunmakta-
dxr. 

tibinde de. hizmetleri daha kolaylıkla inceleme 
bakımından geniş 'bir gruplama sistemine gidil
miş ve bu suretle her hizmetin neye mal oldu
ğunu teferruâtiyle görmek imkânları sağlan

mıştır . 
Yukarda arzedilen fazlalığın ve buna karşı 

bâzı hizmetler ödeneklerinde görülen eksilişle
rin nerelerde ve ne suretle hâsıl olduğu hak
kında gerek Hükümet gerekçesinde ve gerekse 
raportörün raporunda genif izahlar bulundu
ğundan burada tekrarına lüzum görülmemiştir. 

Genel Müdürlüğün türlü hizmetleri üzerin
de yapılan görüşmeler sırasın&â alınan izahlara 
göre : 

Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü bu
gün 4 102 üilöBretresi esiri şirketlerden geçmiş 
ve S 610 kilometresi Cumhuriyet devrinde ya> 
pıhnış bulunan 7 712 kilometrelik bir ağ üze
rinde çakşaıekta olup şimdiye kadar • şirketler
den geçen hatların takviyesi, bina ve tesisleri
nin ta^tfrianraası için kendi gelirinden bunla
ra^ M m&pon lira •• sarfetandatir. 

( S . S a y m : »40) 
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1939 dan 1949 a kadar on yıllık devre için

de eşya ton kilometresi (1 300 000) den 
(2 800 000) e çıkmış, yolcu sayısı aynı devrede 
23 milyondan 49 milyona yükselmiştir. Yine bu 
süre içinde elemeği ve malzeme fiyatları 
% 300 - 400 arttığı halde işletme masrafı 
% 220 ye kadar yükselmiş ve yük ve yolcu ta
rifeleri ise %88 e kadar artmıştır. Bu nispet
ler, İdarenin rasyonel ve iktisadi çalışma yo
landa olduğunun delili olarak gösterilebilir. 

İdarenin elinde 'bugün serviste 876 lokomo
tif 912 yolcu ve 13 904 yük vagonu bulunduğu 
ve bilhassa yolcu vagonu sayısı ihtiyaca kifayet 
etmediği, smı harb yıllarının tesirleri altında. 
dünya piyasalarından, yolcu vagonu tedariki 
imkânları bulunamadığı, ancak harbden sonra 
işletme şekillerimize uygun olan Orta Avrupa 
memleketlerinden Çekoslovakya'dan 50 küçük 
vagon satınarmdığı ve Avusturya'ya ısmarla
nan 80 büyük vagonun bir kısmının geldiği ve 
diğerlerinin de önümüzdeki aylarda geleceği ve 
yeniden 40 vagon sipariş yapılmak üzere oldu
ğu, anca'k bunların servise girmesinden sonra 
bu alandaki sıkıntının giderileceği ve vagon 
sıkıntısına bir çare olmak üzere yük vagonla
rından çevrilme dördüncü sınıf yolcu vagonla
rının da bâzı yerlerde servise sokulduğu bildi
rilmiştir. Diğer taraftan motorlu trenlerin ade
dini de 16 ya çıkarıp kısa mesafelerde bunları 
servise sokarak tasarruf edilecek büyük vagon
ların da uzun mesafelere tahsisi suretiyle bir 
ferahlık temin edileceği ifade edilmiştir. 

Yük vagonlarının memleketin normal za-« 
manlardaki nakliyat ihtiyacını tamamiyle kar-
şılıyacak durumda olduğu, ancak iş mevsimle
rinde ve senenin en çok üç ayında nakliyat 
'hacminin çoğalması yüzünden geçici bir sıkıntı 
hâsıl olmakta ise de bunun da bâzı sipekülâs-
yonlara mâni olacak surette tertipler alınmak 
ve iş sahalarına göre tevziatı ayarlamak yoliy-
le tazyikin azaltıldığı ifade edilmiş ve bu mev
simlerde her talebi karşılıyacak 'bir vagon bol
luğu temininin idareye 40 - 50 milyona mal ola
cağı ve sermayenin uzun aylarında boş kalacak 
olan bu sermayenin faiz ve bakım masrafları
nın genel maliyete tesir edeceği, bu sebeple bu 
yola gidilmediği de ayrıca açıklanmış bulun
maktadır. 

llarbten sonra Amerika'dan derhal 88 loko
motif satın alındığı ve bunların Amerikan stan

dardına göre inşa edilmiş oldukları, Amerika fab
rikalarının Avrupa standardına uygun loko
motif yapmayı kabul etmemeleri yüzünden bu 
imal şeklinin kabulüne zaruret hâsıl olduğu ve 
bu sisteme personelin alışmaması yüzünden 
alışma devresinde bâzı arızalar hâsıl olmuş ise 
de halen personelin bunlara, da intibak halin
de bulundukları beyan edilmiştir. 

idarenin malî durumuna gelince: 
Yalnız kendi kaynaklariylc bir kalkınma 

programı tatbik etmekte olan idareye bu prog
ram 385 milyon liraya mal olacaktır. İdare şim
diye kadar bunun (188 651 397) liralık bir kıs
mını gerçekleştirmiş ve bundan da (98 542 953) 
lirasını kendi gelirleriyle ödemiş bulunmakta
dır. Bu miktarla birlikte 1939 yılından bu ya
na, idarenin kendi kaynaklarından, servet artır
ması için harcadığı para 359,5 milyon lirayı 
bulmaktadır. Şu vaziyete göre idare, kalkınma 
programını tam bir surette tatbik edebilecek 
kabiliyette olup, bunun tahakkuku memleket 
ekonomisinin menfaatlerine geniş ölçüde hizmet 
etmiş olacaktır. 

Harb süresinde yükselen personel miktarı
nın da normale doğru bir azalma yolunda oldu
ğu anlaşılmakta ve harb sırasında 46 748 i bu
lan sayı bugün 31 619 a düş'müş bulunmakta
dır. 

İdarenin, personelin ihtiyaçlarını daha iyi 
karşılıyacak yeni bir kanun tasarısı hazırlamış 
bulunduğu ve bugünlerde de Meclise gönderil
mek üzere olduğu anlaşılmıştır. 

İki yıldan beri idarece işletilmekte bulunan 
Cenup demiryollarının da bugün transit ve za
hire nakliyatı bakımından verimli bir halde bu
lundukları ve Karkamış'ta yapılan ve yapılmak
ta olan yeni tesislerle işletme zorluklarının önü
ne geçilerek İnanların tamamlanmasından son
ra daha rasyonel ve rantabl bir hale geleceği 
de ifade edilmiştir. 

İdarenin, İktisadi Devlet Teşekkülü haline 
konulması mevzuunun da incelenmekte olduğu 
ve bunun neticesinde gerekirse bu yola gidile
ceği de açıklanmıştır. 

Bölümler üzerinde yapılan incelemelerde do
ğum yardımları bölümlerine son kabul edilen 
kanuna göre yapılan (125 081) liralık zamma 
mukabil 14 ncü malî mükellefiyetler bölümünün 
ikinci maddesinden (100 831), ve 8 nci bölümün 
4 ncü maddesinden de (24 250) lira indirilmiş. 

( S. Sayısı : 1400 
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ve bu indirilişleriıı hizmetleri aksatmıyacağı 
anlaşılmıştır. Mahkeme giderleri bölümünde 
de mahkeme harçlarının ayrı bir maddede gös
terilmesi zaruretiyle bölüm içinde yeni açılan 
maddeye (3 000) liralık bir aktarma yapılmış
tır. 

Genel toplama tesir etmiyen bu aktarmalar
dan sonra gider bütçesi, teklif gibi (173 800 000) 
lira olarak kabul edilmiştir. 

Gelir bütçesi : 
Genel Müdürlüğün gelir bütçeside geçen yı

la nispetle (11 870 000) lira fazlasiyle 
(173 800 000) lira olarak tahmin edilmiş bulun
maktadır. 

Alınan izahlara göre 1949 yılının 8 aylık 
kesinhesaplarına ve son dört aym bir evvelki 
yıla nazaran tahminlerine göre 1949 yılı için 
tahmin edilen (16 193 000) liralık gelirin fiilen 
tahakkuk edeceği ve tarife artışında 5,5 milyon 
fazla bir gelir sağlıyacağı geçen yılın mahsul du
rumunun fena olmasına rağmen tahminatın ta
hakkukuna göre 1950 yılı mahsulünden şimdiden 
iyi olacağına dair bir çok deliller mevcut olma
sı sebebiyle gelir tahmininde bu cihetin ve bâ
zı gelirlerde görülen inkişafın göz önünde bulun
durulması gerekeceği Maltepe iskelesi gelirin
deki artışın burada yeni bir iskele kurulmuş ve 
petrol nakliyatına başlamış olmasından ileri gel
diği ve bu unsurlar nazara alınmak suretiyle 
1950 yılı tahminlerinin yapıldığı ifade edilmiş 
olup Komisyonumuzca da bu mütalâalar varit 

görüldüğünden gelir bütçesi de tahmin veçhile 
(173 800 000) lira olarak kabul edilmiştir. 

Bütçe tasarısı: 
Tasarı, genel olarak bütçeye ve Genel Mü

dürlüğün malî hususiyetine ait hükümleri kap
samakta olup ayniyle kabul edilmiştir. 

Devlet Demiryolları ve idmanları işletme 
Genel Müdürlüğünün 1950 yılı Bütçe Kanunu 
tasarısı ek ve cetvelleriyle birlikte Kamutayın 
onayına arzedilmek üzere Yüksek Başkanlığa 
sunulur. 

Başkan Başkan V. Sözcü 
Mardin Diyarbakır Kastamonu 

R. Erten 1. H. Tigml M. Akalın 
Kâtip 

Ankara Ankara Ankara 
F. Oymen M. Eriş €. Gölet 

Aydın Diyarbakır Edirne 
Gl. R Alpmun C. Ekin M. N. Gündüzalp 
. Erzincan Eskişehir istanbul 
AT. Pekcan Muhalifim Dr. A. Adıvar 

A. Potuoğlu 
İstanbul izmir izmir 

E. Amaç . S. Dikmen A. İnan 
Kastamonu Kırklareli Kırşehir 
T. Coşkun Korgl. K. Doğan Ş. Torgut 
Kütahya Malatya Ordu 

H. Gedik M. 8. Eti H. Yalman ' 
Samsun Samsun Urf a 

M, A, Yörüker A. R. Yüreğir E. Tekeli 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devlet Demiryolları ve Limanları Îşleetme Genel 
Müdürlüğü 1950 yılı Bütçe K«mmu tasarısı 

MADDE 1. — Devlet Demiryolları ve Li
manları İşletme Genel Müdürlüğünün 1950 
Bütçe yılı giderleri için bağlı (A) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (173 800 000) lira öde
nek verilmiştir. 

MAJ>DE 2. — Devlet Demiryolları ve Li
manları İşletme Genel Müdürlüğünün 1950 Büt
çe yılı giderlerine karşılık olan gelirler, bağlı 
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(173 800 000) lira tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Devlet Demiryolları ve Li
manları İşletme Genel Müdürlüğünün daimî me
mur ve hizmetlileri bağlı (C) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

MADDE 4. — Devlet Demiryolları ve Li
manlan İşletme Genel Müdürlüğünce 1950 Büt
çe yılı < içinde elde edilecek gelir çeşitlerinden 
her birinin dayandığı hükümler bağlı (D) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı 
gelirlerin tarh .ve tahsiline 1950 yılında da de
vam- eJnnur. 

MADDE 5. — Devlet Demiryolları ve Li
manları İşletme Genel Müdürlüğünün 2847 ve 
3173 sayılı kanunları dışında çalıştıracağı hiz
metlilerin kadroları, rHşik (E) işaretli cetvelde 
gösterîhniştir. 

MADDE 6. — Devlet Demiryolları ve Li
manları İşletme Genel Müdürlüğünce gelecek 
yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki ve
ren kanunlar, ilişik (G) işaretli cetvelde gös
terilmiştir. 

MADDE 7. — Gider bölümlerinden ve cari 
hesaplardan yapılacak harcamalara ilişkin for
mül, bağlı (R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 8. — Para işlerinin yürütülmesine ve 
(5 000 000) liraya kadar kömür, (12 000 000) 
liraya kadar malzeme stoku yapılması için Ge
nel Müdürlük (20 000 000) liraya kadar kısa 
süreli istikrazlar yapmaya ve bankalarda he
saplar açtırmaya yetkilidir. 

MADDE 9. — Millî Savunma Bakanlığı, Top
rak Mahsulleri ve Petrol Ofisleri gibi Devlet 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞtŞTtBtŞl 

Dvlet Demiryolları ve Limayan İşletme Genel 
Müdürlüğü 1950 yılı Bütçe Kanun tasarısı 

MADÖE 1. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Ayniyle kab**l -edilmiştir. 

MADDE 3. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Ayniyle kabul elilmiştir. 

MADDE 5. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

(-&. $sm •• W) 
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daire utatıüitaaoofota- tarafından, iltinfeMhatla-
«F"*Mflltttil, taMtye-^öîks», rampalar ve ben-
*WtNşl#F9*ptırılm3»lîfialfi3adiyle Deftiefc ©emir-
yolkiTi-re LimanlarJ^lfUtme îdaresinırîj«tırıla-
•cakparalar bağh- i A)- ve fB) işarettir cetveller-
de açılacak özel bölümlere gelir ve Maliye Ba
kanlığınca ödenek kaydolunur. 

MADDE 10. — Bu kaaun hükümleri 1 Mart 
1950 târihinden itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 11. — Bu kanunu Maliye ve Ulaş
tırma Bakanları yürütür. 

Devlet Bakanı 
Baş. B. Yardımcısı 

Adalet Bakam 
Ftmd Sirmen 
İçişleri Bakanı 

Maliye Bakanı 
X j£. -Aksal 

Bayındırlık Bakanı 

Sa. ve So. T. Bakanı 
Dr. KuBoyoit 
Ta rmir Bakanı 
Camii Oral 

Çalışma Bakanı 
Reşai & Sirtr 

Başbakan 
Ş. Günaltay 

Devlet Bakanı 
GiS. Barla» 

Millî Savunma Bakanı 
H. Çakır 

Dışişleri Bakanı 
N. Sadak 

Millî Eğitim Bakanı 
T* Bengvtğlu 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
• &edat Dicleli 

• r ©. ve Tekel Bakanı 
Dr. F. Ş. Mr$e 
Ulaştırma Bakanı 
Dr. MemalfSattr 

İşletmeler Bakanı 
Münir Birsel 

B. K. 

MADDE Î0. -»=« Ayniyle kabul edilmiştir. 

ftK£fOS& li.—tAfmyU kabul edilmiştir. 

•(Sı S i f » İ i 4 0 ) 



B. M. 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
8 

2 
3 

1 
2 
3 
4 

4 
1 
2 
3 
4 

— £30 . — 

A - CETVELİ 

ödeneğin çeşidi 

Birinci hısım - İsletme gider
leri 

I - Genel idare giderleri 
Ücretler, ödenek ve kesenek
ler 
Daimî memur ve hizmetliler 
ücreti 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığına yapılacak ödemeler 
İşçi Sigortaları Kurumuna 
yapılacak ödemeler 
İşçiler Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 
Bareme tâbi olmıyan hizmetli^ 
1er ücreti 
Geçici memur ve hizmetliler 
ücreti 
Temsil ödeneği 
Emekli, dul ve yetim aylıkları 

Bölüm toplamı 

Geçici tazminat 
yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 
Devir ve teftiş yolluğu 
Yabancı memleketler yolluğu 

Bölüm toplamı 

Personelin diğer hakedişleri 
Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 
Giyim eşyası 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

7 149 000 

1° 
750 000 

3 491 000 

132 000 

25 000 
2 100 
3 500 

11 552 600 
ı, , . C 

225 000 

5 000 
* 47 000 

121 500 
70 000 

243 500 

500 000 
B2 000 
35 000 
72 800 

1950 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

5 654 030 

618 329 

351 

480 

114 680 

24 Ö00 
2 100 
5 500 

6 419 470 

221 368 

2 450 
43 100 
96 300 
15 000 

156 850 
• 

381 752 
32 719 
25 250 
23 849 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

5 654 030 

618 329 

351 

480 

114 680 

24 000 
2 100 
5 500 

6 419 470 

221 368 

2 450 
43 100 
96 300 
15 000 

156 850 

381 752 
50 350 
25 250 
23 849 

(S. Sayısı: 140) 
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* 1940 195Ö yılı için 

Yıl ı Hükümetçe Komisyonca 
ödeneği istenen kabul edilen 

İ£. ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

5 

1 
2 

Yakacak zammı 

Bölüm toplamı 

Tüzüğüne göre ödenecek tah
sisat, fazla mesai ve nöbet üc
retleriyle tazminatlar 
Tahsisatlar 
Fazla mesai ve nöbet ücretleri 

Bölüm toplamı 

8 000 

677 800 

or 
0 

0 

7j*30 

471 000 

23 000 
25 000 

48000 

7 430 

488 631 

23 000 
25 000 

48 000 

Diğer giderler 
1 Isıtma 149 000 94 000 94 000 
2 Aydınlatma 0 75 500 75 500 
3 öteberi giderleri 45 000 81 3Ş0 81 350 
4 -Makina ve aletlerle demirbaş 

ve mefruşatın bakımı 6 500 6 800 6 800 
5 Haberleşme 43 400 49 750 49 750 
6 Kırtasiye ve basılı kâğıtlarla 

defterler 77 700 60 000 60 000 
7 idareye bağlı okm yanlardan 

Demiry ollar ve Limanlar için 
yararlıkları görülenlere verile
cek mükâfaf 5 000 2 500 2 500 

1 
2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 

Bölüm toplamı 

Çeşitli giderler 
Düşünülemiyen giderler 

- Genel Müdürlük temsil gider
l e r i '->'""''• 
Kira karşılığı 
Pasif korunma giderleri 
Faiz, aşyo ve akça farkları 
Sigorta sermayesi karşılığı 
îlân ücreti 
Hollerit makinalaın giderleri 

Bölüm toplamı 

326 600 

3 000 

10 000 
20 000 

1 
390 000 
300 000 

3 000 
7 273 ooa 

999 001 
• ' , : ' — - — • • 

369 900 

3 00a 

5 000 
5 500 

u X 
600 000 
300 000 

1 000 
230 000 

1 144.501 

369 900 

3 000 

5 000 
5 500 

1 
600 000 
300 000 

1 000 
230 000 

1 144 501 

(&^ym-140) 
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M. örneğin çeşi<fc, 

Uludhcrarası demirycltir müna
sebetlerinden doğ^n giderler 

1 Demiryoflafr kongre-re konfe
ranslarına katılma giderleri 

2 DemiryoUar birlikleri, takas 
büroları ve mümessil idareler 
giderlerinden düşen paylar 

3 Komsrçı demiryollarına verilen 
rödönrıaaLsiör ve ücretler 

4 Transit sağanlarının..tatil, taz
min ücreti ve kiralanacak va
gon ve lokomotiflerin.MrAkar-
şılığı ve diğer giderleri 

Bölttm toplamı 

Vergiler, resim ve harçlarla 
gerirroriiecek paralar: 

1 Binalar, Arsalar veriAsazi ver
gi ve resimleri ve Tapu harç
ları t: 

â Geri verilecek paralar ve kese
nekler 

Böhno toplamı 

MaMöriner-giderlerî* 
1 Serbest avukat ücretleri 
2 Mahkeme giderleri 
3 Mahtanafc harçların 

Bölüm toplamı 

Yabancı uzmanlar* 
1 Ücrette 
2 YolltfHar ve diğer giderler 

BöHtm toplamı 

Personele verilecek ikr&m&e-
ler 

1949 1950 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Lirm Liarar l i r a 

10 000 8 000 8 000 

25 090 ; 2Q̂ Q0fe? 20 000 

127 000- âOa.OOÖ»- 200 000 

30 000 100.000 75 750 

192 000 328 000 303 750 

10 000 75.Qûa< 75 000 

20&00CM mQQ&< 200 000 

210 000 23&00G 275 000 

5 000 5 000 5 000 
25 000 BMHfc-. 22 ©00 

0, 0 3 000 

30 000 30 000 30 000 

'2lî*960»-- 16 m 16 200 
30 '300 lOtfOÖO 100 000 

24T 2691 118 200? 116 200 

450 000 60 000 -60 000 

(S^y ı» ıü0^ 
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M. örteneğin çeşidi 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lirau 

1950 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
L M Lira 

Demiryollar spor kurumlarına 
yarcfoBfr 
MalbBJÜlcBİlefiyetldr 
Safın alman demıryoln ve.l i
manların senelik faiz ve itfa 
karşılıkları ve başka giderleri 
3525 sayılı Kanunla tasdik olu
nan krediden İdarece kullanı
lan tesımn itfa ve faiz karşılığı 

10 000 rw 3 000 

»•«W-0W1- $82tzlW 8 521 100 

0 2 3Öfr S3Î 2 200 000 

Bömm toplamı 9 520 000 10 821 931 10 721 100 

Eski yıllar borçları 30 000 50 000 50 000 

Gaâeililaregiderieri toplamı 24 765 761 20 515 220- 20 407 770 

I I - Okullar, pansiyonlar, kurs
lar *ve staj gid erleri 

Ücretler ve kesenekler 
DaimjL jnemur ve^ hizmetliler 
ücreti 
Türkiye n Cumhuriyeti Emekli 
Sandığına yapılacak ödemeler 
Bareme tâbi olmıyan hizmetli
ler ücreti 

Bottun toplamı 

Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Geçipi. görev yolluğu^, 
Devrf^Ve^eftiş yolluğu" 
Yabancı memlşketLejLyollnğu 

BöMtm toplamı 

P^rfuuıtlin ftigfr nılrflriiglftri 
Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 

0 

0 

0 i 

324 921 

34 914 

19tâttfei 

324 921 

34 914 

19 020 

0 
o 
o 

(U&iTnmxM<l$ 

ri i i i . i i JCtn 

378 855 

0 
0 
0.. 
0 

1 55CT 
5CT 

200-
20" 080 V 

1 550 
50 

200 
20 000 

• v m 

21~860 

29 400 
1 625 
2 500 

21 800 

29 400 
2 500 
2 500 

http://riiii.ii
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fi. ödeneğin çeşidi 

4 Giyim eşyası 

Bölüm toplamı 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

0 

0 

1950 yıl 
Hükümetçe . 

istenen 
Lira 

4 624 

38 149 

ı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

4 624 

39 024 

Tüzüğüne göre ödenecek tahsi
sat, fazla mesai ve nöbet ücret
leriyle tazminatlar r-t 

2 

1 
2 
3 
4 

5 
6 

1 

2 

3 

4 

Tahsisatlar 
Fazla mesai ve nöbet ücreti 

Bölüm toplamı 

Diğer giderler 
Isıtma 
Aydınlatma 
öteberi giderleri 
Makina ve aletlerle demirbaş 
ve mefruşatın bakımı 
Haberleşme 
Kırtasiye ve basılı kâğıtlarla 
defterler 

Bölüm toplamı 

öğretim giderleri 
Tahsil için yabancı memleket
lere gönderileceklerin giderleri 
Teknik Üniversite ile teknik 
eleman yetiştiren başka okul
larda okutulan İdare öğrenci
lerinin giderleri, verilecek 
burs ücretleri 
Pansiyonlar ve ilkokullar gi
derleri 
Kurs giderleri 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

0 

525 000 

12 960 

343 700 
38 500 

100 
100 

200 

28 000 
9 500 
3 900 

1 500 
900 

1 500 

45 300 

467 497 

6 200 

230 015 
289 250 

100 
100 

200 

28 000 
9 500 
3 900 

1 500 
900 

1 500 

45 300 

467 497 

6 200 

230 015 
289 250 

Bölüm toplamı 920 160 992 962 992 962 

(S. Sayısı: 140) 



B. M. ödeneğin çeşidi 

— 136 
1919 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1950 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

20 Personelin diğer hakedişleri 
1 Çocuk zammı 
2 Doğum yardımı 
3 ölüm yardımı 
4 Giyim eşyası 
5 Yakacak zammı 

22 Personele verilecek ikramiye
ler 0 250 250 
Okullar, kurslar ve staj gider

leri toplamı 920 160 1 477 516 1 478 391 

HU - Sağlık işleri giderleri 
23 Ücretler ve kesenekler 

1 Daimî memur ve hizmetliler üc
reti 0 1 639 595 '• 1 639 595 

2 Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığına yapılacak ödemeler 0 156 362 156 362 

3 Bareme tâbi olmıyan hizmetli
ler ücreti 0 76 020 76 020 

Bölüm toplamı 0 1 871 977 1 871 977 

24 Geçici tazminat 0 36 168 36 168 
25 Yolluklar 

1 Sürekli görev yolluğu 
2 Geçici görev yolluğu 
3 Devir ve teftiş yolluğu 

0 
0 
0 

1 000 
6 500 

25 000 

1 000 
6 500 

25 000 

Bölüm toplamı 0 32 500 32 500 

0 
0 
0 
0 
0 

110 000 
3 250 
3 000 

13 723 
1 260 

110 000 
5 000 
3 000 

13 723 
1 260 

Bölüm toplamı 0 131 233 132 983 

27 Tüzüğüne göre ödenecek tahsi
sat, fazla mesai ve nöbet ücret
leri ile tazminatlar 

1 Tahsisatlar 0 9 000 9 000 

C%A Sayası: W) 
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•Ödeneğin çeşidi 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1950 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
îika Lira 

Fazla mesai ve nöbet ücretleri 

BöÜLm toplamı 

Diğer giderler 
Isıtma 
Aydınlatma 
öteberi giderleri 
Makina ve aletlerle demirbaş 
ve mefruşatın bakımı 
, Haberleşme 
Kırtasiye ve basılı kâğıtlarla 
defterler 

Bölüm toplamı 

Tedevi-gfiddrleri 
İdare hastaneleri giderleri 
îdare sağlık teşkilâtı dışında 
yaptırılan muayene ve tedavi 

0 

0 

0 
o 
o 

o 
o 

o 

o 

400 

9 100 

O 

7 500 
4 000 

3̂2 -000 

İ'-OOO 
2 000 

9 000 

55 500 

700 000 

Gen«l Müdürlük, okullar ve 
pansiyonlar sağlık teşkilâtı gi

derleri toplamı 27 185 921 

mo 
9 100 

7 500 
4 000 
32 000 

1 000 
2 000 
9 000 

55 500 

700 000 

giderleri 
Diğer muavene ve tedavilerle 
sıhhi tedbirler giderleri 

Bölüm -toplamı 

0 

0 

0 

Personele verilecek ikramiye
ler 0 

Sağlık giderleri toplamı 0 

im>GQO 

900 000 

1 798 000 

7H§90 

^941*978 

198^000 

900 000 

1 798 000 

FÖOO 

3 943 728 

25 934 714 25 829 889 

IV - Yol ve yapının bakımı 
genel giderleri 

Ücretler ve kesenekler 
Daimî memur ve hizmetliler 
ücreti 3 000 000 3 075 000 3 075 000 

(M&m&itfû) 
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M. 

1 
2 
3 

1 
2 
3 
4 
5 

ödeneğin çeşidi 

Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığına yapılacak ödemeler 
îşçi Sigortaları Kurumuna ya
pılacak Memeler 
işçiler Emekli Sandığına yapı
lacak ödemeler 

Bölüm toplamı 

G-eçici tazminat 
Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 
Devir ve teftiş yolluğu 

Bölüm toplamı 

Personelin diğer hakedişleri 
Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 
Griyim eşyası 
Yakacak zammı 

Bölüm toplamı 

1949 
Yılı 

ödeneği 
Lira 

0 

0 

0 

3 000 000 

60 000 

5 000 
32 000 
55 000 

92 000 

1 740 000 
100 000 
15 000 

251 800 
29 000 

2 135 800 

1950 yi 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

237 510 

8 000 

16 550 

3 337 060 

42 500 

5 000 
35 000 
55 000 

9£ 00£ 

1 675 000 
65 000 
20 000 

224 303 
30 000 

2 014 303 

ıh için 
Komisyonca 
kabul edilen 

ifcira 

237 510 

8 000 

16.550 

3 337 060 

42 500 

5 000 
35 000 
55 000 

95:000 

1 675 000 
100 000 
20 000 

224 303 
30 000 

2 049 303 

Tüzüğüne göre ödenecek tah
sisat, fazla mesai ve nöbet üc
retleriyle tazminatlar 

1 
2 

1 
2 
3 
4 

5 

Tahsisatlar 
Fazla mesai ve nöbet ücretleri 

Bölüm toplamı 

Diğer giderler 
Isıtma ? 
Aydınlatma \ 
öteberi giderleri 
Makina ve âletlerle demirbaş 
ve mefruşatın bakımı 
Habcadşşme 

0 
0 

0 

275 000 

180 mo 

25 000 
4 000 

135 000 
2 500 

137 500 

220 000 
70 000 

190 000 

25 000 
4 OOO"' 

135 000 
2 500 

137 500 

220 000 
70 000 

190 000 

25 000 
4 000 

{fcSajaeı: 140) 
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L ödeneğin çeşidi 

6 Kırtasiye ve basılı kâğıtlarla 
defterler 

Bölüm toplamı 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

55 000 

539 000 

1950 yılı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

50 000 

559 000 

ı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

50 000 

559 000 

Bakım giderleri 
1 Üst vapının bakımı 15 250 000 15 388 716 15 388 716 
2„ Yol tesislerinin bakımı 1 700 000 1 864 363 1 864 363 
3 Binalarla sabit tesislerinin ve 

diğer sabit tesislerin bakımı 1 700 000 1 561 228 1 561 228 
4 Yola ait makinalarla yol alât 

ve edevatının bakımı 300 000 395 000 395 000 

Bölüm toplamı 18 950 000 19 209 307 19 209 307 

Personele verilecek ikramiye
ler 0 80 000 80 000 

Tarım işleri 
Ücretler ve kesenekler 

1 Daimî memur ve hizmetliler 

2 

3 

4 

1 
2 
3 

1 
2 

ücreti 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığına yapılacak ödemeler 
İşçi Sigortaları Kurumuna ya
pılacak ödemeler 
İşçiler Emekli Sandığına ya
pılacak ödemeler 

Bölüm toplamı 

Geçici tazminat 
Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 
Devir ve teftiş yolluğu 

Bölüm toplamı 

Personelin diğer hakedişleri 
Çocuk zammı 
Doğum yardımı 

(S. S&ym ' 

260 000 

0 

0 

0 

260 000 

4 600 

200 
100 

5 000 

5 300 

34 000 
2 000 

140) 

245 833 

12 150 

1 000 

7 221 

266 204 

4 600 

100 
100 

5 000 

5 200 

34 000 
1 625 

245 833 

12 150 

1 000 

7 221 

266 204 

4 600 

100 
100 

5 000 

5 200 

34 000 
2 500 



L 

3 
4 
5 

1 
2 

— 139 

ödeneğin çeşidi 

ölüm yardımı 
Giyim eşyası 
Yakacak zammı 

Bölüm toplamı 

Tüzüğüne göre ödenecek tah
sisat, fazla mesai ve nöbet üc
retleriyle tazminatlar 
Tahsisatlar 
Fazla mesai ve nöbet ücretleri 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

2 000 
...:. 880 

180 

39 060 

0 
0 

1950 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

1 000 
853 
180 

37 653 

1 340 
100 

1 000 
853 
180 

38 533 

1 340 
100 

Bölüm toplamı 

Diğer giderler 
1 Isıtma \ 
2 Aydınlatma S 
3 öteberi giderleri 
4 Makina ve aletlerle demirbaş 

ve mefruşatın bakımı 
5 Haberleşme 
6 Kırtasiye ve basılı kâğıtlarla 

defterler 

Bölüm toplamı 

4 000 
1 500 
200 
100 

2 000 
7 800 

Fidan yetiştirme, ekim ve ba
kım giderleri 160 000 
Personele verilecek ikramiye
ler 0 

1 440, 

2 300 
3 000 
1 500 

1 500 
500 

950 

9 750 

160 000 

500 

1 440 

2 300 
3 000 
1 500 

1 500 
500 

950 

9 750 

160 000 

500 

Yol ve yapının bakımı toplamı 25 389 360 25 960 022 25 995 897 

V - Makina ve edevatın bakımı 
Genel giderleri 

Ücretler ve kesenekler 
1 Daimî memur ve hizmetliler 

ücreti v 1048 000 1094 339 1094 339 

$&. Sifİsı: 140) 



1949 1950 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
M. ödeneğin çeşiçü Lira lârft JAra 

Tüzüğüne göre ödenecek tah
sisat, fazla mesai ve nöbet üc
retleriyle tazminatlar 

2 Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığına yapılacak ödemeler O 129 530 129 530 

Bölüm toplamı 1048 000 1223 869 1223 869 

Geçici tazminat 25 250 27 168 27 168 
YoHafeiar 

1 
2 
3 

1 
2 
3 
4 
5 

Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 
Devir ve teftiş yolluğu 

Bplüm toplamı 

Personelin diğer hakedişleri 
Çocuk -zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 
Giyim eşyası 
Yakacak zammı 

Bölüm toplamı 

£J)00 
5 000 

25 O00 

32 0OQ 

56 500 
11 000 

3 000 
90 

360 

70 950 

2 000 
4 000 

28 000 

u w 

54 280 
7 150 
3 000 
3-015 

720 

68 165 

2 000 
4 000 

28 000 

34 000 

54 280 
11 000 
3 000 
3 015 

720 

72 015 

1 
2 

1 
2 
3 
4 

5 
6 

Tahsisatlar 
Fazla mesai ve nöbet ücretleri 

Bölüm toplamı 

Diğşr giderler 
Isıtma l 
Aydınlatma J 
öteberi giderleri 
Makina ve âletlerle demirbaş 
ve mefruşatın bakımı 
Haberleşme 
Kırtasiye ve basılı kâğıtlarla 
defterler 

Bölüm-toplamı 

*Ö 
0 

0 

8 000 
3 000 

1500 
5,000 

12-000 

29 500 

3 000 
3 000 

6Q00 

8 800 
4,500 
5 000 

1 750 
6 000 

7 500 

33 516 

3 000 
3 000 

6 000 

8 800 
4 500 
5 000 

1 750 
6 000 

7 500 

33 550 

(S. , Sayası .:..14ft.) 
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Örneğin çeşidi 

MuİMwrik ve müteharrik ede-
vat ÜÖ alelyeler alât ve edeva-
tınm^fcakımı " 
Personele verilecek ikramiye
ler 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
L i » 

1950 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira.̂  

14,285^90- 15 003 271 15 003 271 

0 motife 6frO00 

M âkina ve edevatın bakımı 
toplamı 15 449 20fr 1# 461 02& 16 464 873 

VI - Trafik giderleri 
.Genel gi^ejjer 

Ücretler ve kesenekler 
Daipjî m^mur m*hizmetliler•:.. 
ücreti, 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Ş a n j a n a yapılacak ödemeler 

Bölüm toplamı 

1 170 000 

0 

1 170 000 

1 299 177 

m e# 
1 397 837 

1 299 177 

98 660 

1 397 837 
TT-r-r 

Geçici tazminat 
Yolluklar 

mm »sn 

\&K*im&Wıb 

25 872 

Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 
Devir ve teftiş yolluğu 

Bölüm toplamlı; 

Per^pnejin diğer Jıakedişleri 
Çocuk zammı 
Doğdun yardımı 
ölüm yardımı 
Giym epaş ı 
Yakacak zammı 

Bölüm toplamı 

Tü^Üzine göre $den$«ek tah
sisat, fazla mesai ve nöbet üc
retleriyle- tazminatlar 
Tahsisatlar 

45^QQ 

§9 000 

2 000 
6 000^ 
im: 

m4m 

0 

500 

79 m 
— - , ı m m r 

^8 -20& $ m 
2 000 
8 370 
1 710 

mm \ 

720 

500 
4Ş00 

75 000 

79 500 

88 200 
10 000 
2 000 
8 370 
1 710 

11Q 280 

720 
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M. ödeneğin çeşidi 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1950 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

2 Fazla mesai ve nöbet ücretleri 

Bölüm toplamı 

0 

Personele verilecek ikramiye
ler 

4 730 

5 450 

12 000 

4 730 

5 450 

1 
2 
3 
4 

5 
6 

Diğer giderler 
Isıtma \ 
Aydınlatma \ 
öteberi giderleri 
Makina ve âletlerle demirbaş 
ve mefruşatın bakımı 
Haberleşme 
Kırtasiye ve basılı kâğıtlarla 
defterler 

Bölüm toplamı 

7 000 

2 400 

1 250 
7 000 

8 000 

25 650 

8 000 
5 000 

58 500 

1 500 
10 000 

7 125 

90 125 

8 000 
5 000 

58 500 

1 500 
10 000 

7 125 

90 125 

12 000 

GAR, İSTASYON, AMBAR 
VE GEÇİTLER 

Genel giderler 
Ücretler ve kesenekler 

1 Daimî memur ve hizmetliler 
ücreti 9 220 000 9 671 976 9 671 976 

2 Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığına yapılacak ödemeler 0 707 000 707 000 

3 işçi Sigartaları Kurumuna ya
pılacak ödemeler 0 5 000 5 000 

4 işçiler Emekli Sandığına ya
pılacak ödemeler 0 2 7?5 2 775 

Bölüm toplamı 9 220 000 10 386 751 10 386 751 

Geçici memur ve hizmetliler 
ücreti 
Geçici tazminat 

0 
36 000 

15 000 
51 600 

15 000 
51 600 

(S. Sayısı Î 140) 
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ödeneğin çeşidi 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1950 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 6 000 
Geçici görev yolluğu 70 000 
Devir ve teftiş yolluğu 500 

6 000 
70 000 

500 

Bölüm toplamı 76 500 

Personeli]} diğer hakedişleri 
Çocuk zammı 890 000 
Doğum yardımı 50 000 
ölüm yardımı 5 000 
Giyim eşyası 465 000 
Yakacak zammı 15 000 

76 500 

1 100 000 
35 750 
15 000 
424 240 
19 480 

Tüzüğüne göre ödenecek tahsi
sat fazla mesai ve nöbet ücret
leriyle tazminatlar 

6 000 
70 000 

500 

76 500 

1 100 000 
55 000 
15 000 
424 240 
19 480 

Bölüm toplamı 1 425 000 1 594 470 1 613 720 

Tahsisatlar 
Fazla mesai ve nöbet ücretleri 

Bölüm toplamı 

Diğer giderler 
Isıtma l 
Aydınlatma S 
öteberi giderleri 
Makma ve âletlerle demirbaş 
ve mefruşatın bakımı 
Haberleşme 
Kırtasiye ve basılı kâğıtlarla 
defterler 

Bölüm toplamı 

Yükleme ve boşaltma giderleri 
Personele verilecek ikramiye
ler 

0 
0 

0 

285 374 
200 000 

10 000 
100 

450 000 

*945 474 

1 000 000 

0 

209 000 
5 750 

214 750 

117 500 
160 000 
275 000 

25 000 
5 000 

475 000 

1 057 500 

1 945 000 

67 750 

209 000 
5 750 

214 750 

117 500 
160 000 
275 000 

25 000 
5 000 

475 000 

1 057 500 

1 945 000 

67 750 

(S.Sayjş^UO) 
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B. M. Ödeneğin çeşidi 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lirft 

1950 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

71 

72 

73 
74 

75 

76 

TREN LOKOMOTİFLERİ 

Genel gidileri 
Ücretler ve kesenekler 

1 Daknî memur ve hizmetliler 

2 

1 
2 

1 
2 
3 
4 
5 

ücreti 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığına yapılacak ödemeler 

Böî&m toplamı 

G-eçiei memur ve hizmetliler 
ücreti 
Geçici tazminat 
Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 

Bölüm toplamı 

Personeli» diğer hakedişleri 
Çocuk zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı 
Giyim eşyası 
Yakacak zammı 

Bölüm toplamı 

3 760 OÖÖ 

Ö 

3 760 000 

0 
21 öoo 

1 000 
8 000 

9 100 

492 000 
40 000 

5 000 
214 000 
12 500 

763 500 

4 542 961 

362 690 

4 905 651 

75 60Ö 
36 200 

250 
8 000 

« 250 

561 360 
26 000 

5 000 
216 444 
12 42d> 

821 224 

4 542 961 

362 690 

4 905 651 

75 600 
36 200 

İ50 
8 000 

8 250 

561 360 
40 000 

5 Ö00 
216 444 
12 420 

835 224 

Tüzüğüne göre ödenecek tahsi
sat; fazla- mesai ve nöbet ücret
leriyle tazminatlar 

1 Tahsisatlar 
2 Fazla mesai ve nöbet ücretleri 
3 Tazminatlar 

Bölüm toplamı 

£ 
0 
0 

14 000 
50 

309 500 

14 000 
50 

309 500 

323 550 323 650 

77 Lokomotifler giderleri 19 900 000 24 59* 891 24 599 891 

(S.Sajıısi : 140) 
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78 
1 

»' - 2 

• 

ödeneğin çeşidi 

İkramiyeler 
Personele verilecek ikramiye- ^ 
1er 
Kömür tasarruf ikramiyesi 

Bölüm toplamı 

. v TBENL1R 

1949 
Y ı l ı 

örteneği 
larfc 

* 

—— : 

0 
0 

1 

0 

1950 yü] 
Hükümetçe 

istenen 
Lt ra 

aş m 
50 000 

.105 000 

- -, '" -~ m-* * - - S " ' * 

için 
Komisyonca 
kabul edilen 
* Lirat 

55 000 
50 000 

105 000 

Genel giderleri 
79* ÖÖ^Îi^veköBetoekl^r 

1 Daimî meraur ve. hizmetliler 
ücreti 

2 Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığına yapılacak ödemeler 

3 işçi Sigortaları Kurumuna ya-

f ılacak ödemeler 
şçiler Emekli Sandığına ya

pılacak ödemeler '; 

5 750.000 5 904 201 5 904 201 

'-,: 0 431 450 431450 

jQ §O0övs - fcOÖO 

0 5 643 5 643 

If 
81 
8 2 

> 

1 
2 

I 
2 

4 
5 

Bölüm toplamı 

Geçici memur ve hizmetliler 
ücreti 
Gkçici tazminat 
YoJJufcLar 
Sürekli görev yöffiığu 
Geçici görev yolluğu 

Bölüm toplamı 

Peröoıielin difer hakedişleri 
Çocuk zamntt 
Doğum yardımı 
ö lüm yardımı+ v ^ 
Giyim eşyası 0->.- ; 
Yakacak zamma; C 

Bölüm toplamı 

£ 750 0ı 

0 
38 6ÖÖ 

3 000 
6 000 

&ım 

750 000 

15 000 
325 000 

13 300 
1 

1 143 300 

S34tgŞ4 

75 soa 

moG^ 

882 mo 

15 m y 
29&5m 

V * 235 452 

6 346 294 

75 500 
# 2 6 0 

^000 
m ooo 
13 000 

882 640 
3^000 
15 000 

^ 296 522 
.; 18 540 

1 247 702 



Ödeneğin çeşidi 

Tüzüğüne göre ödenecek tah
sisat, fazla mesai ve nöbet üe* 
reMöriyle tazminatlar 
TâMis&tlar 
Fazla mesai ve nöbet ücretleri 
TazmiîâMar 

Bölüm toplamı 

Trenler giderleri 
Personele verilecek ikramiye
ler 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
I4ra 

0 
0 
o 

225 DOÖ 

0 

1950 yılı için • 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira 

21 500 
50 

556 665 

578 215 

650 000 

100 000 

21 500 
50 

556 665 

578 215 

650 000 

100 000 

;MA]srEVRA 

Genel giderleri 
Ücretler ve kesenekler 
Daimî memur ve hizmetliler 
ücreti 
Türkiye "Cumhuriyeti Emekli 
Saüdığösa Hrapüai©ak* Ödemeler 

Bölüm toplamı 

Gteçiei memur ¥e Hizmetliler 
ücreti 
Geçici tazminat 
Wllttfâar 
Sürekli görev yolluğu 
Gemici görev yolluğu 

Bölüm toplamı 

Pc$ÜoWelin diğer ha^edişleri 
00Cuk Izammı 
Doğum yardımı 
Ölüm yardımı . 
Giyim eşyası 

2 095 000 

0ı 

2 095 000 

0 
11 000 

2 500 
5 m 
im 

330 000 
20 000 
7 500 

116 000 

2 143 360 

189 210 

2 332 570 

ıı m 

i 500 
2 400 

3 900 

830 000 
9 750 
7 500 

92 241., 

2 143 360 

189 210 

2 33? 570 

71 470 
1$T200 

1 500 
2 400 

3 900 

330 000 
15 000 
7 500 

•/• 92 241 

%*8. m?m : a*Ö) 
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94 

1 « 

B. U. :m 

5 Yakadaki sammı 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
•hittiüi'ı* 

4 500 

C l l ü v ü a DOIIRt' 
sat, iSaria^aıesai ve »âl>e4'Scret-
teriyte taroıraatlar 

1 Tahsisatlar 
2 Fazla mesai ve nöbet ücretleri 
3 Tazminatlar 

Bögini toplamı 

Manev*a: giderleri 
Personele verilecek ikramiye
ler 

0 
' 0 

0 

i m yûı ifüı 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
*::ittSt Mm . 

ö. 6Ş0r 

B ö ^ toplamı 478 000 44$ 151 

47 50Q. 

t§*80$* 

6 660 
$61 401 

47 Ş$) 
50 

154 000 
201 550 $>1 550 

2 aea ÖOÖ 2 218 30e 2 218 306 

10 

96 

m 

T 

1 

2 

.£• 

4 

•İ 
2 

". 

1 

K. pisP0i4^ ' 
.fitoel gide^ri 

Ücretfer ve kesenekler 
Daimî memur ve hizmetliler 
ücrelî • ? (V 

Türkiye- Cumhuriyeti Emekli 
Sandl§fe^^ılaealt İMhaneler 
İşçi ^g€»takırr :Kurâaaufta ya
t a c a k ödemeler 
İşçiler Emekli Sandığına ya
kılacak ölemşler ^„. 

Bölüm toplamı 

Geçici tazminat 

SürefeB. g##v jrollti^n 
Geçici görev yolluğu 

• ;\. Bolüm toplamı 

Persoaeö» <ü#er hakeâifleK 
Çocuk zammı 

' ' î r ' ' ' ! l . * ', 

5 470 000 

, ' - > û 

0 

0 

5 47ÖÛ0& 

40 000 

2 000 
3 000 

5 000 

000 000 

ii&fe-

5 91s asa 

.' 206 000 

6 876 515 tfrİKt 

2 060 
5 ooe 
7 000 

635 000 

1." 

5 918 233 

206 000 

35 m 

217 000 

6 376 9X8 
•+r- =—* 

68 0 » 

. 2 000 
5000 

7000 

635 000 
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ödeneğin çeşidi 

Doğum yardımı 
ölüm yardımı 
Giyim eşyası 
Yakacak zammı 

Bölüm toplamı 

Tüzüğüne göre ödenecek tahsi
sat, fazla mesai ve nöbet ücret
leriyle tazminatlar 
Tahsisatlar 
Fazla mesai ve nöbet ücretleri 

Bölüm toplamı 

Diğefc giderler 
Isıtma 
Aydınlatma. 
öteberi giderleri 
Makina ve aletlerle demirbaş 
ve mefruşatın bakımı 
Haberleşme 
Kırtasiye ve basılı kâğıtlarla 
defterler 

Bölüm toplamj 

Muharrik ve müteharrik ede
vatın fakımı ve servise hazır
lanma giderleri 
Personele verilecek ikramiye
ler 
Kaza, hasar ve zıya 
Kazalar neticesinde yolun açıl
ması giderleri 
Tazminler 

Bölüm toplamı 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

50 000 
10 000 
16 000 
2 600 

578 600 

, o 
0 

0 

120 000 , 
4 000 

2 000 
100; 

39 900 

166 000 

• - • . - • 

2 600 000 

0 

175 000 
180 000 

355 000 

1950 yılı için 
Hükümetçe 

istenen. 
Lira 

19 500 
10 000 
18 357 
19 080 

701 937 

50 000 
110 000 

160 000 

49 000 
140 000 
10 000 

2 000 
250 

37 050 

238 300 

2 890 6ÖÖ 
, 

35 000 

195 000 
ISO 000 

375 000 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

30 000 
10 000 
18 357 
19 080 

712 437 

50 000 
110 000 

160 000 

49 000 
140 000 
10 000 

2 000 
250 

37 050 

238 300 

2 890 600 

35 000 

«r 

195 000 
180 000 

375 000 

Trafik giderleri toplamı 61 197 024 73 208 469 73 273 219 
ad*t';,'sist= 

(S. Sayısı: 140) 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
LiraSı 

1950 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 

VII - Liman işleri genel gi
derleri l 

Ücretler ve keseneler 
. 1. _Daimî..memuıu ve ..hizmetliler 

ücreti r 
2 Türkiye Cumhuriyeti Emekli 

Sandığına yapılacak ödemeler 
3 Bareme tâbi olmıyan hizmet

liler ücreti 

m 
106 

107 

108 

10£ 

^çic^tafminat 
Yolluklarf 

1 Sürekli görey yolluğu 
2 Geçici görev yolluğu 
3 Devir ye teftiş yolluğu 

•~;-•••;;•••••--•-•*Bölüm toplamı 

Personelin diğer hakedişleri 
1 Çocuk zammı 
2 Doğum yardımı 
3 ölüm yardımı 
4 Giyim eşyası 

büzüğüne göre ödenecek tahsi
sat, fazla mesai ve nöbet ücret
leriyle tazminatlar 

İ Tahsisatlar 
2 Fazla mesai ve nöbet ücretleri 

Bölüm toplamı 

Diğer giderler 
1 Isıtma . .^ : 
2 Aydınlatma 
3 öteberi giderleri 

•' ; * " » *' * -'i 

257 000 

0 

0 

Bölüm toplamı 257 000 

. 600 
1 000 

SOĞ 

1 900 

55 000 
: 2 500 
1 000 
25 426 

Bölüm toplamı 83 926 

0 

25 000 
1 250 

227 371 

16 995 

4 800 

249 166 

1 152 

, 500 
1 000 
500 

2 000 

5.5 00Q 
650 
1 W 
77 442 

2 420 

2 470 
=S= 

4 650 
1 000 
1 250 

227 371 

16 995 

4 800 

249 166 

1 152 

500 
1 000 
500 

2000 

55 000 
1 000 
1 000 
20 792 

77 792 

2 420 m 
İ 470 

4 650 
1 000 
1 250 

( S/Sayısı f; 140} 
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4 

5 
6 

ödeneğin çeşidi 

Makina ve âletlerle demirbaş 
ve mefruşatın bakımı 
Haberleşme 
Kırtasiye ve basılı kâğıtlarla 
defterler 

BöTıfm toplamı 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

l OOÛ 
500 

23 mo 

50 750 

İşletme ve bakım giderleri 
1 işletme giderleri 575 000 
2- Araçların- bakım giderleri 645 000 
& Bina TÖ tesislerin bafkım gider

leri 0 

1950 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Liıa l i ra 

500* 
2 000 

1 9Gfr 

11 300 

• « " » . ' 

726 095 
587 500 

400 000 

500 
2 000 

1 900 

11 300 

726 095 
587 500 

400 000 

Bölüm toplamı 1 220 000 1 713 59& İ 713 595 
=W=S3 

Yükleme ve boşaltma giderleri 1 000 000 I 000 000 1 000 000 
Personele verilecek ikramiye-: 

ler 0 5 000 5 000 

Liman işleri toplamı 2 617 450 3 062 125 3 062 475 

V l i r - Trabzon - tran transit 
yolu işletmesi genel giderleri 
Ücretler ve kesenekler 

1 Daimî memur ve hizmetliler 
ücret* 

2 Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığına yapılacak ödemeler 

Bölüm toplamı 

Yolluklar 
1 Sürekli görev yolluğu 
2 Geçici göfev yolluğu 
S Devir ve teftiş yolluğu 

Bölüm toplamı 

28 600 

28 (500 

300 
1 0ÖÖ 
1 5Ö0 

2 300 

28 380 

2 094 

30 474 

300 
100 
725 

1 125 

28 380 

2 094 

30 474 

300 
100 
725 

1 IÖ5 

( S. Sayısı : 14Û ) 
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Ofleneğin çeşidi 

Personelin diğer hakedişleri 
Çocuk zammı 
Doğuna yardımı . 
ölüm yardımı 
Giyim «şyafı 
Yakacak zammı 

Bölüm toplamı 

1949 
Yıl ı 

ödeneği 
I*in& 

29 000 
'3 000 
12 TKK) 
5 700 
"9 "300 

51 000 

1950 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
î&ra 

JM60 
975 
500 
359 
990 

4 984 

Komisyonca 
kabul ödilen 

Lir» 

2 160 
975 
500 
359 
990 

4 984 

Tüzüğüne göre ödenecek tahsi
sat, fazla mesai ve nöbet ücret
leriyle tazminatlar 
Ttibeisjöiar 
Fasla mesai ve rüftfet ücretleri 

o&ıtu& $o{Hamı 

Diğer giderler 
Isıtma 4 
Aydınlatma ^ 
öteberi giderleri 
Makanave âletleâe Jtemirbaş 
ve mefruşatın bakımı 
Haberleşme 
Kırtasiye ve basılı kâğıtlarla 
defterler 

Bölüm toplamı 

İşletme ve bakım giderleri 
IşMme giderler 
Araçların bakım giderleri 
Bina ve tesislerin bakım gider-
İsa 

3fc<öfim toplamı 

. . •*.... 
® 

o 

İBÛO 

uMfc-

100 m 
300 

1 1 5 0 

mStiM 2mm% 
0 

f4M'QBB 

em 
m 

650 

&& 
,^2İ&\ 

im 

ji)ö rar 
StJÖ 

am 
' » 

ms m& 
26£ÖÖ© 

10 000 

512 279 

600 
50 

650 

265 
250 
100 

. 100 
100 

300 

1 115 

233 279 
269 000 

10 000 

512 279 

(IS. Sâfr»ı: .İ4D) 



ödeneğin çeşidi 

1949 
Y ı l ı 

Ödeneği 
Lira 

1950 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
• L i r a Lira 

Personele verilecek ikramiye
ler 0 2 000 2 000 

Trabzon - îran transit yolu 
işletmesi toplamı 519 050 552 627 552 627 

Birinci kısım toplamı 132 358 005 145 178 980 145 178 980 

İkinci kişim - Yepüemeler 

Yol, yapı ve tesislerin yenilen^ 
mesi 
Üst yapının yenilenmesi 
Yol tesislerinin yenilenmesi 
Binaların venilenmesi -

700 000 
400 000 

50 000 

4 885 660 
1 400 000 

50 000 

4 885 660 
1 400 000 

50 000 

Bölüm toplamı İ 150 000 6 335 660 6 335 660 

Birinci sınıf demirbaşlarla 
makina, tezgâh, alâVve edeva
tının ve motörlerin yenilen
mesi 150 000 128 000 128 000 
Muharrik ve müteharrik ede
vat ile demirbaşlarının yenilen
mesi 
Lokomotiflerin ve tenderlerin 
demîrbaşîârİnın yenilenmesi 
Motorlu vagonlarla demirbaş
larının yenilenmesi 
Yolcu vagonlarının ve demir
başlarının yenilenmesi 
Yük ve hizmet vagonlarının 
ve demirbaşlarının yenilenme
si 

10 0Q0 

0 

0 

•a ' 

5 000 

500 

*500 

5 000 

500 

500 

0 500 500 

Bölüm toplamı 10 $00 6 500 6 500 

îkmci kısım toplamı 1 310 000 6 470 160 6 470 160 

|8 . Sa8Şfc:f!q) 



1949 1950 yılı için 
• r Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

'• ' ödeneği istenen kabul etilen 
B. ıM. ;ödeneğm çeşidi Lira Lira ; Lira ^ 

Üçüncü kısım - Servet çoğal-
malan 

123 Yol, yapı ve tesislerde sermaye 
• artışları 

1 Üst yapıda sermaye artışları 
2 Yol tesislerinde sermaye artış-

-: * -'•• lan "•-.«. ' -:. .v-v ;^: 

.'.:'-_ _ 3 Binalarda ve diğer Rayrim^n-
küllerde ^ermaytr artışları 

4 Liman tesislerinde sermaye ar
tışları 

, .:•!, 

o , 
0 
o ' 
0 

200 O0Q/; 
3sö (m 

6t268 382 

260 000 

r 200 000 

380 000 

6 268 382 

' 260 000 

Bölüm toplamı 0 7 108 382 7 108 382 

124 Birinci sınıf demirbaşlarla ma-
kina, tezgâh, alât , edevat ve 
motörlerde sermay^ artışları 

125 , IVIulıarrik ve müteharrik ede
vat ile diğer araçlarda serma
ye artışları ~ 

1 Lokomotiflerde, tenderlerde 
ve demirbaşlarında sermaye 
artışları 

2 Motorlu vagonlarda ve demir
başlarında sermayo artışları 

3 Yoku vagonlarmçla, ve çlemir-
başlarmda sermaye artışları 

. 4 Yük ve_ hizmet vagonlarında 
ve demirbaşlarında sermaye V 
artışları ' 0 3 811511 3 811511 

0 

0 
0 
0 

1 293 390 

t <M m 

2 742 9 ^ 

1 293 390 

7 094 662 

,r' y100 000 
V 2 742 915 

Bölüm toplamı 0 W?m • » ^13; 749 088 

Üçüncü kısım toplamı 28 261 995 22 fffimö 32-150 860 

(J§. Sa^i4 Uft) 



M. Ödeneğin çeşidi 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1950 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
îLira Lira 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısım : İşletme gider
leri toplamı 332 358 005 145 178 980 145 178 980 

ikinci kısım : Yenilemeler top
lamı 1 âM) QÛQ 6 470 İSO 6 470 160 

Üçüncü insim : Servet çoğal6 

maları toplamı 28 261 995 22 150 889 22 150 860 

OteN^t. TOPLAM 161 SSO tMJÖ I f 3 800 000 173 800 000 

M. 

B - CJETVJEÜ 

Gelirin çeşidi 

Yıl ı 
1950 yılı için 

Itükümetçe Komisyonca 
tahmin «Sitea tahmin.eflilen 

4iifft L i r a 

Birinci kt$ım - Demiryolu I§* 
fytmesi gelirleri 

^ötett^re bagaj taşımaları 

^ Bagaj 
*7 €46 <nm *5Ö*K)0138Ü 

ı mo ooo 
50 000 000 
1 100 000 

Bölüm toplası! 48 $461^60 tt 20*400 51 100 000 

1 Mesaim 800 000 600 000 
9 000 ,000 10 000 000 

90 168 000 95 800 000 

600 000 
10 000 000 
95 800 000 

Bölüm toplamı 99 968 000 106 400 000 106 400 000 

Demiryolu taşımaları ile ilgili 
diğer gelirler 

1 Yükleme ve boşaltma 
{% S«y^i: 140) 

1 300 000 1 350 000 1 350 000 



B. JI. ftelirin çeşidi 

1949 1950 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

tahminleri tahmin edilen tahmin edilen 
Lh#. & yra lira 

2 

4 

1-, 

2 
3 
4 
5 

5 
1 
2 
0 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Diğer gelirler 

Bölüm toplamı 

Birinci kısım toplamı 

İkinci kısım - Limanlar ve 
içfeâleler geUrlefi 

Limaalax ve rıhtm&la* gelir
leri 
Haydarpaşa Limanı ve Rıhtı
mı geliri 
Derince Limanı geliri 
Mersin "Limanı geliri 
Iskeo&efcfcıı Limanı feliri 
Samsun Limanı geliri 

Bölüm toplamı 

İskeleler gelirleri 
Alsancak iskelesi geliri 
Bandırma » » 
Erdek » » 
Akçay » >> 
Sirkeci » » 
İzmit » » 
Dil » » 
Sajjanca » » 
Maltepe » » 

Bölüm toplamı 

îkinci kısım toplamı 

2 200 000 

3 m OOQ 

152 014 750 

3 000 000 
590 000 
300 000 

1 900 000 mm 
6 500 000 

160 000 
95 000 

1 000 
8 000 

85 000 
25 000 

150 
3Q 

5 800 

380 000 

6 880 000 

3 400 000 

4 75$ 000 

162 250 000 

V •>. ' 

K 

3 5GG 0OÖ 
450 ÛÖÖ 
50Û eoû 

3 250 ooo 
800 0G€ 

7 500 00Û 

İÖOOOÖ 
100 000 

0 
8 000 

70 000 
12 000 

50 
50 

150 000 

596 m 

8 020 100 

3 400 ÖOÛ 

4 750 000 

162 250 000 
" T • 

T 

2 500 000 
450 000 
500 000 

3 250 000 
800 000 

7 500 000 

180 000 
100 0000 

0 
8 000 

70 000 
12 000 

50 
50 

150 000 

520 100 

8 020 100 
,'„M ' •',', -, ' . J J » 

6 

Üçüneü kısmı - Karayolları 
İşletmesi gelbieH' 

Trabzon - İran transit yolu 
gelirleri 100 000 

Üçüncü kısım toplamı 100 000 

150 000 

150 000 

150 000 
' « . • • • • • ' • * 

150 000 

{& Saŷ iî: 140) 



— 156 

&?L." •;;•. 

B. M. 

, • , . . , - , <• • . • • 

" , , . , . _ 

Gelirin çeşidi 

1949 
Y ı l ı 

tahminleri 
Lira . 

1950 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

tahmin edilen tahmin edilen 
Lira Lira 

Dçrdüncü "kısım - İşletme ile 
ilgili olmıyan gelirler. 

Satışlar 
T" Sermayeyi ilgilendiren satış

lar l -•* 1 0 000 
2. Sermave ile ilgili olmıvan sa

tışlar" " 90 000 

Bölüm toplamı 100 000 

. . . 8 f . : Çeşitli gelirler , 
; „' ',„ ;;..' 1 Personelden alman sağlık ke-
T-t' -••-• ,. .sengkler| ',_. "', 
;';; , ;.;2. Pansiyonlar gelirleri 
;v ; " ^3 Emlâk Juraları (hizmet evle-
'r v -'"^ rinden alınan paralarla büfe, 
"."?;."* r " büvet ve emsali binalar gelir-
"'^ :^ ; ' ;^* r Faiz ve akça farkları :"** 

• • 5 Diğer gelirler 

1 285 250 
.40 000 

50 000 
10 000 

1 450 000 

i': 

•-,r,r.';-. e;..'fl-

, , ' . : . . . , , • . ; • . 

••f'A- '-v»'-! 

/ • < ' - ' • • > ' • . ' - ' , * 

,i^.r:;-v.:-:.-ri:; 

Bölüm toplamı 

• Dördüncü kısım toplamı 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 
İk inc i ' kişim toplamı 

,, Üçüncü foşım toplamı 
w Dördüncü kısım toplamı 

2 835250 

2 935 250 

152 014 750 
6 880 000 

100 000 
2 935 250 

10 000 

190 000 

200 000 

1 516 900 
48 000 

65 000 
100 000 

1 450 000 

10 0ÖÖ 

190 000 

200 030 

1 516 900 
' 48 000 

65 000 
100 000 

1 450 000 

3 179 900 3 179 900 

3 379 900 3 379 900 

162 250 000 162 250 000 
8 020 100 8 020 100 

150 000 150 000 
3 379 900 3 379 900 

GENEL TOPLAM 161 930 000 173 800 000 173 800 000 

(S,,Şayifn: ,140$ 



Görevin çeşidi 

Bölüm : 1 - Madde : 1 

Genel Müdürlük 

Genel Müdür 
Genel Müdür Yardımcısı 
Müfettiş • (îdare Encümeni Ra
portörü) 
Genel kâtip 
S. 2 müfettiş / 
Kağıt vo dosya âmiri 
Kalem âmiri 
Kalem şefi 
-Gitasa » 
Sayman 
S. 1 memur 
s: 2 v 
Memur adayı 

Toplam 

"' Teftiş Kurulu 

Başkan 
Başkan yardımcısı 
Müfettiş 
Başmüfettiş 
Şube Müdürü 
S, 1 Müfefttil 
Şube Müdür Yardımcısı 
S. 2 Müfettiş 
Kalem âmiri 
Müfettiş Yardımcısı 
Sayman 

c 
Derece 

1 
2 -

'.. "' 
4 

' - 5 7 ' 
8 • • • • • 

8 
" 9 •-'.•" 
.10 
11 
i l ; 
12 
13 
14 

2 
4 
4 
6/1 
6/1 
6 / 2 -

'-V-7-: • 
8 
9 

10 
11 

- CBTVELÎ 

Sayı ; 

1 
3 

« 1 
1 
2 
1 

- • - 2 : 

1 
1 
1 

: : ; - : • . ; • • • • • 

Görevin çeşidi 

Kalem âmiri 
Masa şefi 
S 2. MenVar 
Şakirt ,". 
: : : , • ' • ' 

.7 7 
••. İ :. V 

v; 

j . : . : . v •. - . ' :. 

Toplam 

Beden Terbiyesi 

Müfettiş (Müdür) 
S. 2. Müfettiş (Antrenör) 
Sayman 
S. .1, Memur 
S. L » 
S. 2. » 

2 | •••*>• V ' . -

• 2 
3 

21 

!; Şube müdürü 

1 
1 
1 
5 
1 
i: 

:.;,1 
23 

1 
6' 
2 

' S. 1. Müfettiş 
Kalem âmiri 
Denetçi 
Masa şefi 

'.. Sayman 
S. 1. Memur 
S. 2. * 
Memur adayı 
Şakirt 

< «..-. 
(âgİimen) 

- . • - ' . / „ . , . . : r - - " .i:, 

Toplam 
- • • • . 

İstatistik Şubesi 

. İL ••'.".' i" ' •' 

i.'l..,::',. ,."v 

Toplam 

Derece 

9 
11 
13 : 
15 

'.-

' • • 

5 
8 

11 
12 
12 
13. . 

:. - . 

'; ' 

6/1 
6/2 
9 
9 

11 
11 
12 
13 
14 
15 

- • • " ' 

Sayt 

3 
2 
2 
1 

• — . — 

12 
-'=3=S 

1 
2 
2 
3 
1 
1 

10 
===== 

1 
1 
1 
I 
3 
1 
1 
7 

11 
" * 

28 
• • — - -

Toplam 

Bölüm : 1 - Madde : 1 

Yayın ve Mûdevvenat 

49 

Müfettiş (Müdür) 
S. 1. Müfettiş 
S. 2, » 

Bölüm : 1 > Madde : 1 

Ticaret ve Hasılat Dairesi' 

4 
6/2 
8 

1 
2 
1 

Başkan 
» yardımcısı 

Başmüfettiş 
Şube müdürü 

:S. 1. Müfettiş 
Şube müdür yardımcısı 
S. 2. Müfettiş 

3 
4 
6/1 

.6/1 
.6 /2 

• . . , . 7 

8 

1 
2 
1 
4 

14 
4 

17 

, ( ^ S W ı ; 1 4 0 ) 



Görevin çeşidi 

Kâğıt ve dosya, âiüiri 
Denetçi ,, 
Kalem âifiiri 
Müfettiş yardımcısı 
Kalem şerfl 
İnceleyici 
Masa seti 
Sayman 
S. 1. Memur 
S. 2 . * •„ ... 
])lomur açlayı 
Şakirt 

Toplam 

* • • • ' 

Matîye ve Saymanlık İşleri 

Sfeşkan 
*•• yardımcısı 
» » 

Müfettiş 
Merkez, saymanlık müdürü 
Şube müdürü 
Başmüfettiş 
S. 1. MeşjRİ sayman 
Ö..2. » » 
Ş. 1. Müfettiş 
Şube mü$*r yardımcısı 
8. 2. MüMtiş 
Kâğıt ve?dosya âmiri 
Denetçi 
Kalem âmiri 
Müfettiş yar duası» 
Kalem şefi 
İnceleyici 
Masa şefi 
Sayman 
S. 1 Memur 
S. 2 > 
Memur aflayı 
Şakirt 
Tezne ârtîri 
BaşvezttöŞar 
S; 1 Veznidar 
S. 2 Veznedar 
$. 1 Bekçi 

a ı 
*• 2* 

m * 
10 ., 2 
10 32 
11 34 
11 2 
12 48 
13 44 
14 70 
w s 

m 
T'I'HIMB ' 

1 

Dairesi 

3 1 
4 2 
5 1 
5 1 
5 1 
e/ı 4 
6/İ 1 
6/1 5 
6/2 S 
# 2 3 
7 10 
8 8 
8 2 
9 2 
9 37 

10 4 
10 6 
10 42 
11 10 
11 47 
12 59 
13 72 
14 m 
13 5 

s '•• t 

tf i r 
H 20 
f f 20 
f0/* 1$ 

(S . Say* 

| Görevin çeşidi 

S: 21 Befrçi 

Tffdttm 

Zatişleri Müdürlüğü 

Müdür 
Müfettiş 

* 
Başmüfettiş 
Şube müdürü 

» > yardımcısı 
S. 2 Müfcttiş 
Kâğıt ve. dosya âmiri 
Kalem âmiri 

» şefi 
Masa şefi 
Sayman 
8-. 1 meımjr 
S. 2 > 
Memur adayı • 
Şakirt 

Bolüm : 1 -

Toplam 

Madde : 1 

Malzeme dairesi 

Bâşkaır 
Başkan yardımcısı 
Başmüfettiş 
Şube mü4ürü 
g . l . Müfo'tiş 
Şube müdür yardımcısı 
Sipariş şefi 
S. 2. Müfettiş.. 
£akm âmiri 
Sipariş memuru 
inceleyici 
Kalem şefi 
Sayman 
Masa şefi 
M. 1. Me&ur 
& İ Mkstfir 
Memur a€fe$ı 

ifö:İ4ö;>, 

h'ifiiü x ı 

Derece 

16/2 

4 
4 
5 
6/1 
6/1 
7 

8 
9 

İd 
11 
11 
12 
13 
14 
15 

3 
,4 
6/1 
6/1 
6/2 
7 
7 
8 
9 
9 

10 
10 
11 
11 
12 

M 
14 



Grevin çeşidi 

Şakirt 

Toplam 

tirece Sayı 

15 2" 1 

T6 

Hukuk İşleri Müdürlüğü 

Daire Müdürlüğü 

Daire müdürü 
S. 1 şoför 
Memur adayı 
Şakirt 
S. 1 hademe 
S. 1 bekçi 
Ş. 2 hademe 
Hamal 

9 
13 
14 
15 
16A 

9«tax> 

işictmc mmmı-ı** 

Hüdür 
JCüşavir avukat 
Müdür yardımcısı 
-S. 1. Avukat (Bu kadrolar karşilı-
«ganda sözleşme ile serbest avukat 
kullanılabilir). 
S. 2. Avjtkat 
Kalem âmiri 
Kalem şeüî 
;Masa şefi 
"S. 1 nîeraür 
•SL'2 > 
Memur «Sayı 

4 
4 
5 

5 
S/2 
9 

to 
11 
n 
m 
14 

1 ! 
o 
il 

1. 

" j 
21 . ? 

£ '• 
o 

1 
5 
2 
3 
4 

56 

1 
2 
4 
2 

15 
13 

M/2 42 

im ^ 
435 

S. 1 îşîetmte müdürü 
$ . 2 » » 
Müfettiş 

» 
İşletme âmiri 
'Başmüfettiş 
Uman ve rıhtım liftfltâttlŞİ 
^Kâğıt^e B6sya âmiri 
[S. 2 Müfettiş 

•3 
4 

- ' * 
* 

L ^ l '. m 
*n 

• * • 

m 

•5 
3 
1 
1 

•2 
1 
2 
4 
1 

OÖrevin çeşidi 

Kalem *'$ifciri 
Denetçi 
Kalem ?|#i 
İnceleyip 
İEasaşi* 
feaymaâ 
S. 1 memur 
& 2. Meinûr 
Memur adayı 
Şakirt 
Yelcfaıcu 
Aşçıbaşı 
S. 1. Hafteme 
.S. 1. Bekçi 
j3. 2. Hajfeme 
,S. 2. Bekçi 

^Berece 

* 
9 

10 
«0 
11 
» 
ıs 
ıs 
14 
15 
15 
ts 
î« / l 
16/1 
Wt 
18/2 

Sayı 

Ü 
2 

22 
-* 
2* 
81 
m 
m 
55 
* 

""'$?> 
1 

m 
J> 

..ı» 
İP 

$ $ a m 

Bölüm : 16- Madde : 1 

&04-enci pansiyonları ve Ûkokullat 

S. 2 Müfettiş XMü4ür) 
Kalem âmiri (İîûâür) 
Kalem Şefi (Müdür) 
Kalem > (öğretmen) 
Masa » . -m-

S. 1 Memur # # â * a f c # 
başhemşire 
J3. 1 Memur (Ambar memuru) 
.S. 2 ' + (öğretmen) 
A 2 * ' 
Hemşire 
Memur *adayı 
.0. 1 Bekçi 
S. 1 Hademe .. , 

,S. 2 » 
S. 2 Bekçi 

8 
9 

10 
10 
11 
11 
12 
12 
13 

. J3 
43 
13 
14 
16/1 
İÇ/1 
10/2 
İÇ/2 

Toplam 

Kurster ; 

Müfettiş v(MMür> # 

5$9 

2 
3 
1 
6 
3 
1 
5 
1 
,2 
4 
,5 
2 
1 
1 

n 
26 

3 

n 

m^ş^iu®) 



Görevin çeşidi Derece Sayı j Görevin çeşidi Derece 

Başmüfettiş (Müdür Yardımcısı) 
* ' (Cer öğretmeni) 
» :•*.; (Hareket öğretmeni) 

1 Müfettiş (Müdür Yardımcısı) 
1 * (Has'lât öğretmeni) 
1 »; (Cer » 
1 »; (İşletme Ekonomisi 

öğretmeni) 
S, 2 Müfettiş (öğretmen) 
S. 1 Merkez Fen Memuru (öğret
men) 
S. 1 Telgraf Müfettişi (öğretmen) 
Kalem âmiri 

S. 
S. 
S. 
S. 

Kalem şefi 
Sayman 
S. 1 Memur 
S. 1 » 
S. 2 » 
S. 2. » 
ru) 
Memur adayı 
S. 1 Bekçi 
S. 1 Hademe 
S . 2 •••*• 

(Ambar memuru) 
(Sağlık memuru) 
(Satınâlma memu-

6/1 
6/1 
6/1 
6/2 
6/2 
6/2 

6/2 
. 8 , 

8 
8 
9 

10 
11 
12 
12 
13 

13 
14 
16/1 
1G/1 
16/2 

Toplam 

Bölüm : 23 - Madde : 1 

Sağlık işleri Müdürlüğü 

Müdür 
Müdür yardımcısı 
Uzman tabip 
Başmüfettiş (Biri eczacı) 
S. 1. Müfettiş (Eczacı) 
S. 1. Tabip 
S. 2. » 

4 
5 
6/1 
6/İ 
6/2 
6/2 
7 

S. 2. Müfettiş (Yönetim Müdürü) 8 
S. 3. Tabip 
S. 3. V (Diş tabibi) 
Kâğıt ve Dosya Âmiri 
S. 1. Eczacı 
Kalem Âmiri 
S. 2. Eczacı 
Kalem şefi 
Masa » 

8 
8 
8 
9 
9 

10 
10 
11 

1 
1 
2 
1 
2 
1 

1 
2 

İ 
1 
4 
5 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
2 
7 

20 

58 

1 
w 

,30 
13 
1 

34 
39 
2 
9 

14 
•1 
.1 . 

26 

o 
•> 
1 
o 
O 

Sayman 
S. 1. Memur (Sağlık memuru) 
Başhemşire ••'•': •'. ,.'" 
& 1. Memur 
S. 2. » (Sağlık memuru) 
Hemşire • . ...-• • ',•... ",:.-.',. 
S. 2. Memur 
Hemşire (Ebe) 
Eczacı kalfası 
Lâboratuvar kalfası . ; ; : 
s. ı . Şoför ', ."."••: .•.". 
Memur adayı ..'..' ' 
Etüv makinisti ve kaloriferci 
Şakirt 
Hasta bakıcı (İkisi başhademe) 
Telefoncu 
S. 1. Bekçi, 
S. 1. Hadme (Dördü kaloriferci) 
S. 2. Bekçi 
S. 2. Hademe (Üçü metharda sevk 
ve alma işlerinde) 

1.1 
12 
12 
12 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
İ4 

;14 
15 
15 
15 ; 
16/1 
16/1 
16/2 

16/2 

Toplam 

Böüm : 31 - Madde : 1 

Yol Dairesi 

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, ve yol müfettişi 
Şube müdür yardımcısı 
Mühendis şube şefi 
S. 2. Bölge mühendisi 
Diplomalı mimar 
S. 2. Mühendis yol müfettişi 
S. 2. Müfettiş 
S. 1. Telgraf müfettişi 

3 
4 
4 
4 
5 

6/1 
6/1 
6/2 
6/2 
6/2 

7 
7 
7 
7 
7 
7 
8 
a 

,(SL Saya»: 140) 



SÖrevin çeşidi Derece Sayı 

S. 2. Diplomalı mühjöttdi» 
S. 1. Şube şefi 
Kâğıt ve dosya îim&h 
S. 1. Merkez fen memuru 
S. 1. Atelye şube âmiri 
Kamulaştırma şefi 
S. 2. Şube şefi 
Kalem âmiri 
Denetçi 
S-. 2. Atelye şube âmiri 
S? 2. Telgraf müfettişi 
Başress»m> 
İnceleyici 
Kölem şefi 
Sv. 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. 1. Sabit makinist 
S. 2. Memur 
Memur adayı 
Şakirt 
S. 1. Bekçi 
Derezinör 
S. 2. Bekçi 
S. 2. Ha<îeme 

8 
8 
9 

• 9 
9 
9 
9 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
11 
11 
11 
11 
11 
12 
12 
12 
12 
13 
14 
15 

16/1 
16/1 
16/2 
16/$ 

Toplam 

Bölüm : 37 . Madde: 1 

Travers Fabrikası 

l^albrika lösım âmiri 
& 2. Ate%*e şube âmiri 
& 1. Ustabaşı 
Başmafcfji&t 
Sp^rnan* 
^ 1. M%«Ktr 

53 
19 

1 
19 
5 
9 

19 
8 
1 
5 
3 
1 
2 
1 

96 
10 
7 
9 

10 
9Q 
3 

120 
11 
14 
1 

55 
33 
12 
12 

225 
43 
9 

Öörevin çeşidi 

Başpuvantpr 
S. 1. Sabit makinist 
S. 2. Memur 
S. 1. Şoför 
Mfenıur adayı 
S. 1. Yor çavuşu 
S. 2. » » 
Şakirt 
Sabit makine ateşçisi 
S. 1. Hademe 
S. 1. Bekçi 
Bahçıvan 
Uzman Amele 
S. 2. Bekçi 
Amele 

Serece 

12 
12 
13 -
13 
14 
14 
18 
15 
16/1 
16/1 
16/1 
16/1 
16/1 
16/2 
16/2 

Sayı 

1 
8 
1 
1 
2? 
1 
1 
4 
8 
1 
2 
1 
2 
4 

• - \ - 4 

Toplam 

Toplam 

41 

rr«v •' 

tfŞÖer : 
S. 1. Usta 
S. 2. » 
S. 1. işçi 
S. 2. .» 
İşçi yardım 

Bölüm : 37 - Madde : 1 

Trtmers Fabrikası 

LC1S1 

1 
2 
3 
4 
5 

3 
3 
4 
4 
1 

1$ 

6/2 
9 

10 
10-
11 

m 

m& 
3 9 8 

1 
1 
1 
1 
1 
4 

Bölüm : 37-Madde : 1 
• | f ) « " ^ . : ... •'• • - • - — - . . . . . . . 

S. 1 Sürveyyım. 
S. 2 > 
S. 1 Yolçavuşu 
& 2 ' » 
Tol bekçisi 
Uzman amele 
Amele 

?vUm«*mf 
12 2 
13 88 
14 m 

16/^ m# 

ıe/r mâ 
16/? 4Ş# 

Toplam 3945 

(Bi &*ym:Ufr) 



ıes 
Görevin çeşidi Derece Sayı 

Bölüm 37 - Madde : 2 - 4 

Muhtelif 

Şefmontör 
S. 1 Sürveyyan 
S. 2 >' 

11 
12 
13 

Toplam 

Bölüm . 37 - Madde : 2 - 4 

Muhtelif 

İşçiler : 
S. 1 Usta 
S. 2 * 
S. 1 îşçi 
S. 2 > 
İşçi yardımcısı 

Toplam 

Bö7üm : 37 - Madde : 2 

Emniyet tesisatı işleri 

S. 1 Ustabaşı 
Şefmontör 

10 
11 

Toplam 

Bölüm : 37 - Madde : 2 

Emniyet tesisatı isleri 

İşçiler : 
S;:* Usta' 
S.-2- »; 
Ş. 1- İşçi 
S.-.2 »• -, 

Toplam 

24 
6 

18 

48 

4 
6 

10 

Gtöreviıı çeşidi Derece Sayı 

20 

Bölüm : 37 - Madde : 2 

Muhabere İsleri 

S. 2 Merkez fen nıemuru 
Şef montör 
S. 1 Telgraf sürveyam 
S. 2 » ' > 

1 Telefon tesisat memuru 
2 ,» » » 
1 Yol çavuşu 

Telgraf çavuşu 
Uzman amele 

S. 
S. 
S. 

10 
11 
12 
13 
13 
14 
14 
15 
16/1 

Toplam 

Toplam 

Bölüm : 39 - Madde : 1 

Tarım işleri 

Müfettiş 
Tarım müfettişi 
Fidanlık âmiri , 
Kalem âmiri 
S. 1 fidanlık fen memuru 
Sayman 
S. 2 fidanlık fen memuru 
S. 2 memur 
S. 1 yol çavuşu 
Memur adayı 
S. 2 yol çavuşu 
Şakirt 
S. 1 Bekçi 
Bahçivan 
Uzman amele 

4 
6/2 
7 
9 

11 
11 
12 
13 
14 
14 
15 
15 
16/1 
16/1 
16/1 

8 
3 
35 
15 
5 
4 
16 
67 
9 

162 

1 
2 
3 . 
4 
5 

87 
115 
214 
117 
33 

566 

İşçiler : 
S. 
S. 
S. 

1 Usta 
2 » 
1 îşçi 

Bölüm : 37 - Madde 

Muhabere isleri 

: 2 

1 
2 
3 

2 
4 
1 

1 
1 
6 
1 
5 
1 
S 
4 
10 
2 
23 
1 
1 
24 
22 

(S. Sayısı: 140) 



ÖÖrevin çeşidi 
_ 163 

Derece Sayı 

S. 2 hademe 
S. £ bekçi 
Amele 

16/2 
16/2 
16/2 

Toplam 

Bölüm : 47 - Madde : 1 

Cer Dairesi 

Başkan 3 
Başkan yardımcısı 4 
Müfettiş 4 
Başmühendis 5 

» 6/1 
Başmüfettiş 6/1 
Şube müdürü 6/1 
S. 1 Müfettiş 6/2 
S. 1 diplomalı mühendis 6/2 
S. 1 müfettiş (Kimyager) 6/2 
Şube müdür yardımcısı 7 
S. 2 mühendis cer müfettişi 7 
S. 1 elektrik işleri şefi 7 
S. 2 cer müfettişi 8 
S. 2 diploma i ı mühendis 8 
S. 1 merkez fen memuru 8 
Kalem âmiri 9 
Denetçi 9 
S. 2. Merkez fen memuru * 10 
Kalem şefi 10 
Başmakinist (Makina kontrolörü) 10 
S. 1. Ustabaşı 10 
S. 1. Ressam 11 
Masa şefi 11 
Sayman 11 
Şef montör 11 
S. I. memur 12 
S. 2. Ressam 12 
S. 2. Memur 13 
Memur adayı 14 
Şakirt 15 

Toplam 

126 

ı 
1 
3 
1 
1 

10 
1 
9 
5 
1 
2 
7 
1 

11 
13 
9 
Ö 

3 
4 
8 

23 
3 
6 

14 
3 
4 

22 
2 

15 
56 
13 

258 

Görevin çeşidi îfcrece Öayl 

Bölüm : 47 - Madde : 1 

Atelyeler Dairesi 

S. 1. İşletme müdürü (Başkan) 
Başkan yardımcısı 
Başmühendis 
S. 1. Diplomali mühendis 
Şube müdür yardımcısı 
S. 2. Müfettiş 
S. 2. Diplomalı mühendis 
S. 1. Merkez fen memuru 
Kalem âmiri 
Kalem şefi 
S. 2. Merkez fen memuru 
Masa şefi 
S. 1. Ressam 
S. 1. Memur 
S. 2, Ressam 
S. 2. Memur 
Memur adayı 
Şakirt 

Toplam 

Bölüm : 55 • Madde : 1 

3 
:4..'.; 
6/1 
6/2 

.7 
8 

9 
10 
10 
11 
11 
12 
12 
13 
14 
15 

Trafik 

42 

Başkan 
» yardımcısı 
» . » 

Hareket başmüfettişi 
Şube müdürü 
S. 1. Hareket Müfettişi 
Şube müdür yardımcısı 
S. 2. Hareket müfettişi 
S. 1. Gar şefi 
S. 2 Gar şefi 
Kalem âmiri 
S. 1. İstasyon şefi 
Kalem şefi 
Müfettiş yardımcısı 
S. 2. İstasyon şefi 
Masa şefi 
S. 1. Tren muayene memuru 
Sayman 

3 
4 
5 
6/1 
6/1 
6/2 

• 7 

8. 
8 • 

9 
9 

10 
10 
10 
11 
11 
11 
11 

1 
2 
1 

17 
1 

11 
4 

51 
10 
10 
3 

26 
7 
2 

15 
4 

19 
2 

( S. Sayısı : 140 ) 



m 
görevin çeşidi 

S. 1. Ressam 
S. 3. İstasyon şefi 
S. 1. Memur 
S. 2. Tren muayene memuru 
Hareket .memuru 
Başyardımcı 
Yardımcı 
Şakirt 

İarece 

11 
12 
12 
12 
13 
13 
14 
15 

Sayı 

1 
20 

' 20 
32 
9 
9 

30 
13 

0jörevin çeşidi 

Bölüm : 60 • Madde 

Bilet Basımevi 

S..2 Atölye müdürü 
inceleyici 
Memur adayı 
Şakirt 

Jîserece 

: 6 

6/2 
10 
14 
15 

Sayı 

1 
1 
1 
1 

Toplam 

Bölüm : 62 - Madde : 1 

320 

Talana 4683 

Toplam 

İşçiler 

Toplam 

Tmfik 
Gar, istasyon, ambar ve geçitler: 
S. 1. Hareket müfettişi 
S. 2. * » 
S. 1. Gar şefi 
S. 2. > » 
Ambar ıttüdürü 
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 
Baş yardımcı 
S. 2 Ambar saymanı 
Yardımcı 
Memur adayı 
Şakirt 
S. 1 Lâmbacı 
S. 2 » 
Amele ça-vuşu 
S. 1 Bekçi 
S. 1 Makasçı 
Ş. 2 Bekçi 
S. 2 Makasçı 
Amele 
&eçit betöjisi 
S. 2 Hadime (Yatakhane kade
mesi) 

-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 
W2 

16/2 

3 
4 

14 
64 

1 
185 

14 
170 

57 
438 

77 
942 

59 
60 

224 
546 
169 

14 
7 
1 

78 
230 
142 
695 

11 
883 

85 

S. 1 Usta 
S. 2 » 
S. 1 İşçi 
S. 2 » -

Bölüm 

• 

Yükleme boşaltma: 
Başyardımcı 

. Yardımcı 
Hamalbaşı 
Hamal 

9 

Bölüm 

Tren 

S. 1 Makinist 
S. 2 » 
Baş revizör 
Mezun ateşçi 
S. 1 Revizör 
S. 2 Revizör 
l<öko ateşçisi 
î^ompacı 

Toplam 

: 69 

Trafik 

7 1 -

Toplam 

Madde : 1 

lokomotifleri 

1 
2 
3 
4 

13 
14 
16/1 
16/2 

11 
12 
12 
13 
13 
14 
15 
15 

2 
4 
3 
2 

11 
aösas 

39 
124 
12 

122 

2&7 

* 

120 
4Ö0 

3 
395 

3 
4 

vm •249 

2183 

(& ıSftyw : 340) 



#6revin çeşidi ®»rece Sayı 

Bölüm : 79 - Madfe : î 

Trenler 

Ş. 1 Şeftren 
#j>ş rey&pr 
S. 1 Revizör 
Ş, 2 Şeftren 
Bagaj kondök£b>!ü 
S. "2. Revizör 
Revizör yardımcısı 
Kondöktör 
Gardfren 
Gardvagon 
Amele 

12 
12 
13 
13 
14 
14 
15 
15 
16/1 

16/1 
W2 

108 
22 
51 
317 
282 
133 
112 
654 
1020 
600 
95 

Toplam 

Bölüm : 87 - Madde : 1. 

Manevra 

S. 1. Mşl^nist 
"S. 2. "'.'» 
Mezun at£Şçi 
Loko » 
îfaşmanevracı 
3pfanavracı 
S. İ . Makasçı 
s. 2. •; 

11 
12 
13 
14 
14 
15 
16/1 

Toplam 

Bölüm : 95-Madde : 1. 

Depolar 

S. 4. Müfettiş (Depo Müdürü) 
S. 1. Elektrik işleri şefi 
S. 2. Müfettiş ( I^paMü^rü) 
Mühendis Depo şefi 
S. 2/Cer M^fetliği 
S. 2. Elektrik 'işleri $eîi ; 
S. 1. Depo Şefi 
S. 2. Atelye Şube Amiri 
Karem Şafii 

6/2 
7 
8 
8 
8 
8 
9 
9 

'<m 

20 
25 
92 

147 
85 

255 
460 

16/2 167 

1251 

o 
2 
4 
6 
1 
1 

25 
o 

Grevin çeşidi 

S. 2. Meikez fen memuru 
S. 2. Dep* Şefi 
S. 1. Ustı&aşı 
Sayman 
Şefmontife 
S. 2. Ustiöaşı -1 

S. 1. MeöSır 
BaşrevizöS* 
Montör 
S. 1. Sabit makinist 
S. 1. Nezfcfet makinisti 
8. 2. Memr 
S. 1. Re\«tiör 
S. 2. î^»Wet makinisti 
PuvanHıi 
Monur adayı 
S. 2. Revizör 
Magazacı 
Şakirt 
Revizör yardımcısı 
Sabit makine ateşçisi 
Lâva jcı 
Amele çavuşu 
Uzman a&ıele 
S. 1. Bek$ 
S. 2. > 
Amele 

Topftm 

İşçiler 
S. 1. Usıa 
Ş. 2. » 
Ş. 1. İşçi 
S. 2. » 
îşçi yardımcısı 
Dördüncü sene çırağı 
Üçüncü » » 

Toplam 

•U 
W 
ao 
14 

11 
12 
12 
12 
12 
m 
13 
13 
m 
u 
14 
14 
15 
15 
15 
16/1 
16/1 
16/1 

rn^ı 
mm 

Böltim: 104 - Hl^Rte : 1 

BaşmüfeKfc *p& 

(8. «aıa«:14e) 



Görevin çeşidi 

S. 1. Müfettiş 
S. 2. » 
Kâğıt ve dosya âmiri 
Kalem âmiri 
Liman şefi 
Kalem » 
Masa » 
Sayman 
S. 1. Memur 
S. 2. » 
Memur adayı 
Telefoncu 
Şakirt 
S. 1. Hademe 
S. 2. » 

Toplam 

Bölüm : 110 - Madde : 

Limanlar 

S. 1. Kaptan 
Ambar müdürü 
S. 1. Ambar şefi 
Deniz başpuvantörü 
Vesait şefi 
S. 2. Amfoar şefi 
Deniz başmemuru 
BaşpuvantÖr 
Deniz puvantörü 
S. 1. Römorkör kaptanı 
S. 1. Römorkör makinisti 
S. 1. Amlbar saymanı 
S. 2. » » 
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 

Derece 

6/2 
8 
8 
9 
9 

10 
11 
11 
12 
13-
14 
15 
15 
16/1 
16/2 

1 

8 
.9 

10 
10 
10 
11 
11 
12 
12 
12 
12 
12 
13 
13 
13 
13 
13 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
15 
.15 

~~ 166 — 
Sayı 

1 
8 
1 
5 
1 
5 
3 
4 
7 
7 

17 
2 
9 
8 
1 

83 

1 
2 
3 
2 

• 3 
6 
1 
1 
4 
4 

11 
10 
'7 
3 
2 
3 
1 

41 
1 
1 
2 
2 
o o 

5 
6 

Görevin 

Mağazacı 
Römorkör ateşçisi 
Tayfa 

çeşidi 

Sabit makine ateşçisi 
S. 1 Bekçi 
Hamal başı 
S. 2 Bekçi 

Bölüm : 110 -

Toplam 

Madde * 

Liman Ately eleri 

S. 1 Atelye şube 
S. 2 » »' 
Kalem şefi 
S. 1 Ustabaşı 
Masa şefi 
Şef montör 
Montör 
Memur adayı 
Amele çavuşu 
Uzman amele 
S. 1 Bekçi 
S. 2 Hademe 

S. 1 Usta 
S. 2 » 
S. 1 İşçi 
S. 2 :» 
îşei yardımcısı 

'> 

Bölüm 

Trabzon -

âmiri 
» 

• 

» -t 

Toplam 

İşçiler 

: 113-

Toplam 

Madde : 

Derece 

15 
16/1 
16/1 
16/1 
16/1 
16/1 
16/2 

.. 

2 

8 
9 

10 
10 
11 
11 
12 
14 
W/ı 
16/1 
16/1 
İ6/2 

1 
2 
3 
4 
5 

1 

Wan Tra/nsit İşletmeği 

İşletme, Müdürlüğü 

S. 1. Memur 12 

(S. Sayısı: 140) 



^Görevin çeşidi Derece 

S. 2. Memur 
S; 1. Hademe 
- . -r: 

• 

" " -' 
• 
Masa şefi 
S. 1. Memur 
S. 2. Veznedar 
Ş. 2. Memur 
S. 2. Hademe 

• 

13 
16/1 

Toplam 
• > • . ; • • • : . ' " 

Saymanlık 

ıı. 
12 
12 
13 
16/2 

— 1< 
Sayı 

1 
1 

3 
= 

1 
1 
1 
1 
1 

Yi — 
Görevin çeşidi 

•'-.,.-. Bölüm : 118 -Madde 
* } * { • ; • 

S. 2. Müfettiş (Depo Müdürü) 
S. 1. Şef Reyyon 
S. 1. Nezaret makinisti 
S. 2. Memur • 
Memur adayı 
Uzman amele 
S. 1. Bekçi 
Amele 
S. 2. Hademe 
S, 2. Bekçi 

Derece 

: 2 

8 
10 
12 
13 
14 
16/1 
M/1 
16/2 
16/2 
16/2 

Sayı 

1 
1 
İ 
i 
1 
3 
2 
5 
1 

.3 

Toplam 

Hareket 

S. 2. Tren muayene memuru 12 

Toplam 

Hekimlik 

S. 1. Tabip 
S. 2. Hademe 

6/2 
U/2 

Toplam 

Bölüm : 118 - Madde : 1 

Trabzon - Iran Transit İşletmesi 

S. İ. İstasyon şefi 
S. 3, » V 
Hareket memuru 
S. 1. Şoför 
S, 2. > 
S. 1. Bekçi 
S. 2. > 
Hamal 

10 
12 
13 
13 
14 
16/1 
16/2 
16/2 

Toplam 

2 
1 
1 
9 

21 
2 
2 
1 

39 

Toplam 

Bölüm : 118 - Madde : 2 

İşçiler 

21 

S. 1. Usta 
S. 2. » 
S. 1. tşçi 
S. 2. .» 
İşçi yardımcısı 

13 
1 
4 

Toplam 33 

Oari Hesaplardan ücret alanlar 

Mahrukat Cari Hesabından ücret alanlar 

•"—- Kömür Teslim Alma Şefliği 

S. 1. Müfettiş 
Ştibe Müdür yardnncESi- --' ;* 
Kömür Teslim Alma Şefi 
S. 1. Memur 
S. 2. » 
Memur adayı 
Şakirt 
S. 1. Hademe 

6/2 
T 
8 

12 
13 . 
14 
15 
16/1 

1 
1 
2 
o 

, -2 
5 
O 

12 

Toplam 28 

Ücretler tutarı 60 795 liradır. 

(S . Sayım :/140) 



S&eevin çeşidi Bfcrece Sayı 
.•jrgîiteiı.ı'. ^Jmiiirsna.^m.'.n'tmtmTuftfiim* 

Çelte» datMfettıbıddftır mm Alanlar 

Çeltek işletmesi. 

Müfettiş .({tşletme Âmiri) 
S. 1. Di jurnali Mühendis 
Kalem Â*iiri 
S. 2. MMİfez fen memuru 
Kalem- $&& 
S. 1. 8$N*rî&yan 
S. 1. Sifctt* makinist 
S. 1. Miattır 
Sr 2? Makinist 
fîaşpuvantöı* 
Sfc f: Memur 
Puvantör 
Memur adayı 
S. 2. Yol çavuşu 
Şakirt 
Yol çavu§ yardımcısı 
S. 1. Ha&eme 

5 
&/& 
9: 

m 
w 
12 
U 
m 
12 
12 
13 
14 
14 
15 
15 
l ^ İ ! 
W l 

1 
t 
1 
.> 
1 
1 
1 
2 
1 

1 
1 
»> 
1 

1 
4 
1 
1 

Toplam 

îşçÜer 

S. 1. Usta 
S. 2. *c 
S. 1. işçi 

Toplam 

23 

13 

Malzeme kâr ve zararı hmjme^iteftshakm; 

Hetydarpoşa Saünalma Komimffşmt 

(Siörevm çeşidfe İarece Sayı 

Müfettiş 
§hıbe mü<$ftrü 
Sipariş şefi 
löağıt v^-dosya âmiri 
Kafein âmiri 
S*yman 
S: T. Memur 
S. 2. > 

4 
m 

7 
8 
9 

11 
12 
18* 

1 
t 
3* 
1 
1 
3 
6 
3 

S. 1. Mağaza şefi 
; S. 2. >, » 

Kalem ftatiri 
Sipariş memuru 

ı î&lem şefi 
1 tazeleyici 

Şakirt 15 1 

Toplan* 1# 

Maileme Lâhoratuvar Müdürlüğü 

Müfettiş (Müdür) 
S. 1. Kimyager 
S. 2. Kimyager 
Sayman 
S. 2. Mettfur 
kâborattivar kalfası 
S. 1. Efeefeme 

4 
• 9 

m 
m 
W 
W 

. ^ / i J 

1 

s 
2 
t 
2 
I 
1 

Toplam 

Malzeme T estin* atam ve yollama 

Şube müsttirü 
Teslim alma şefi 
8. 2. Müfettiş? 
Kadem âmiri 
Sipariş memuru 
S. 2. Mağaza şefi 
İnceleyici 
Sayma» 
S. 1. Aİ&MMir 
Sr2: > 
Memur adayı* 
Sr fc Şoför 
Şakirt 

! Amele çavuşu 
Uzman amele* 
S. 1 Bekçi 
S. 1. H a t a t * 

Toplam 

Mağazalar 

11 

m 7 
8-
9 
9 
9 

10 
11 
îfr 
13 
14 
13 
15 

16/1 
16/1 
16/1 
1̂ *1 

1 
2 
1 
1 
4 
1 
2 

18 
4 
9 
1 
1 
1 
1 
6 
4 
2 

51 

«yr 
9 
9 
9 

10 
10 

T 
1 
* 
4 
2 

11 

( m Sfty4«a 14$ y 
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Görevin çeşidi Perece Sayı 

S. 1. Şef reyyon 
Sayman 
S* 1. Memur 
S. 2. » 
S, 1. Şoför ; 

Memur adayı 
S. 2. Şoför 
Şakirt 
Mağazacı 
Uzman amele 
Amele çavuşu 
S. 1. Hademe 
S. İ. Bekçi 
.İS. 2. Hââeme 
S, 2. Bekçi 
Amele 

10 
11 
12 
13 
13 
14 
14 
15 
15 

16/1 
16/1 
16/1 
16/1 
16/2 
16/2 
16/2 

Görevin çeşidi Derece Şayi 

Toplam 

22 
33 
27 
64 
4 

10 
4 
2 

31 
70 
9 
8 

22 
4 

14 
40 

397 

Dikim Evi cari "hesabından ücret alanlar 

Dikim Evi 

cŞube mü4ürü 
» * yardımcısı 

Kalem âmiri 
Sipariş memuru 
S. 1 şef reyyon 
Sayman ; 
S. 1 memur 
S. 2 memur 
Memur adayı 
Mağazacı 
S. 1 bekçi 
;S. 1 hademe 

6/1 
7 
9 

'•• i j ; 9 . 

10 
11 
12 
13 
14, 
15 

.16/1 
16/1 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
5 
2 
1 
2 
2 

Toplam 

' İsçiler 

'S. 2 usta 
S. 1 işçi 
S. 2 » 
îfçi yardımcısı 

21 

7 
24 
25 
13 

Basım Evi cari ntfsabffidftn üetet alanlar 

İzmir Basım Evi tie Kîrtmiye Müdürlüğü 

Şube müdürü 
» » yardımcısı 

S. 1 atefye şube âmiri 
S. 2 Mağaza şefi 
Sipariş memuru 
Kalem âmiri 
inceleyici 
S. 1 ustabaşı 
S. 2 ambar şefi 
Şef montör 
Sayman 
S. 1 memur 
S. 2 memur 
S. 1 şoför 
Memur adayı 
Mağazacı 
Uzman amele 
S. 1 Bekçi 
S. 1 hademe 
S.-2 bekçi 
S. 2 hademe 
Amele 

6/1 
7 

.8 
9 
9 

v 9 
AO 
ıo,.;.' 

, i i 
11 K ' n \ 
tt 
1 3 •'••' 

ıa... 
14 
15 
ÎÖ/İ 
16/1 
ÎÖ/İ 
16/2 

im; 

ımr 

ı 
1 
ı 
1 
1 

,-"i 
3 

:."".ş 
i 

; 2 
i 

' \ 5 
\ ıo 

1 
' 5 

•• 2 

^ 
4 
2 

• 1 

'" Vİ 
- V 

Toplam 

İşçiler 
S. l usta: 

• S . 2 : »•• 

S. 1 işçi 
S. 2 » 
işçi yardımcısı 
Dördüncü sene çırağı 
Üçüncü » » 
îkinci : • » / • • ; • ' $ 
Birinci » » 

1, 
2 
3 
4 
& 
6 
7 
8 
9 

.. . Toplamp 

Bölüm: 47 - Madde: 1 

s*öfc= 

32 
20 
23 
93 
/6 
16 
8 
7 

136 

Toplam 69 
Müfettiş 

Eskişehir Cer Atelyesi 
.^.1 

(& Ss^mı 140) 
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Görevin çeşidi Derece Sayı j Görevin çeşidi Derece 

S. 1. Atelye müdür yardımcısı 
Fabrika kısım âmiri 
S. 1. Diplomalı mühendis 
Atelye işletme mühendisi 
S. 2. Diplomalı mühendis 
S. 1. Merkez fen memuru 
S. 1. Atelye şube âmiri 
Kâğıt ve dosya âmiri 
8. 2. Atelye şube âmiri 
Kalem âmiri 
Kalem şefi 
S. 2. Merkez fen memuru 
S. 1. Ustabaşı 
S. 1. Ressam 
Masa şefi 
Sayman 
Şef montör 
S. 1. Makinist 
Montör 
S. 1. Memur 
S. 2. Makinist 
S. 2. Ressam 
•S. 2. Memur 
•Mezun ateşçi 
Puvantör 
Memur, adayı 
Loko. Ateşçisi 
ftf&nevrdcı 
Telefoncu 
Şakirt 
Sabit makine ateşçisi 
''S. 1. Bekçi 

S. 1. Hademe 
S. 2. Bekçi 
S. 2. Hademe 
Amele 

Toplam 

6/1 
6/2 
6/2 
7 
8 • 

8 
8 
8 
9 
9 

10 
10 
10 
11 

ıı 
11 
11 
11 
12 
12 
12 
12 
13 
13 
14 
14 
15 
15 
15 
15 
16/1 
16/1 
16/1 
16/2 
16/2 
16/2 

3 
3 
1 
1 
5 

"5 . 
5 
1 
9 
4 
1 
< 

İT 

i-. 
8 

3? 

1 
K 

1 
3 
8 
2 
5 

22 
2 
1 
1 

11 
2 

10 
7 

13 
2 

283 

483 

Dördüncü sene çırağı 
üçüncü •• » » 
Birinci » » ' 

Toplam 

Bölüm : 47 - Madde : 

Sivas Cer Atelyesi 

Müfettiş 
S. 1. Atelye müdür yardımcısı 
S. 1. Diplomalı mühendis 
S. 1. Elektrik işleri şefi 
S. 2. Diplomalı mühendis 
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 
Masa şefi 
Sayman 
Şef montör 
S. 2. Ustabaşı 
S. 1. Memur 
S. 2. > 

1 Puvantör 
Memur adayı 
Aşçıbaşı 
Şakirt 

! S. 1. Bekçi 
j S. j . Hademe 

S-. 2. Bekçi 
1 S. 2. Hademe 
| Âiaele 

6 
7 • 
9 

1 

4 
ö/l 
6/2 
7 
a 
8 
8 
8 
9 
9 
9 

10 
10 
11 
11 
11 
11 
12 
13 
14 • 
14 
15 
15 
16/1 
16/1 
16/2 
16/2 
16/2 

Toplam 

l§ÇÜer i 

S. 1. Usta " ^ ^ 1 270 j î^üer 

S.2. t» . ... • .v: 2 350 s, ;... Usta 1 
S. 1. İşçi ' 3 725 S: £ » 2 
S. 2. » 4 766 S. :• îşçi 3 
İşçi yardımcısı 5 121 ' S.'îî » _ 4 

( S. Sayısı : 1*0) 



Görevin çeşidi 

îşçi yardane'şı 
Dördüncü sene çırağı 
Üçüncü » » 
İkinci » » 
Öirinci » » 

Iterece 

5 
6 
7 
8 
9 

- m 
Sayı | 

"1 
127 , 

3 j 
33 
4 

1 40 

( Çorevin çeşidi, Derece Sayı 

Üoüncü sene çapağı 

Toj$am 

1 

518 

Toplam 

Bölüm : 47 - Madde : j 

ffalkapınar Cer Atelyesı 

8. 1. Atelye müdür yardımcısı 
S. 2. Diplomalı mühendis 
S. 1. Merkez fen memuru 
S. 1. Atelye şube âmiri 
S. 2. Elektrik işleri şefi 
S. 2. Atelye şube âmiri 
Kalem âmiri 
S, 2. Merkez fen memuru 
S. 1. Ustabaşı 
Masa şefi 
Şefmontör 
S. 1. Memur 
S. 2. Makinist 
S. 1. Sabit makinist 
S. 2. Memur 
Puvantör 
Memur adayı 
Telefoncu 
Şakirt 
Sabit makina ateşçisi 
S. 1. Bekçi 
Uzman amele 
Amele 

Toplam 

tşçüer 
S. 1. Usta 
S. 2. » 
S. 1. îşçi 
& 2. » : 
işçi yardımcBBv 

• 

.-

6/1 
8 
8 
8 
8 
9 
9 

10 
İÖ 
XI 
11 
12 
12 
12 
13 
14 
14. 
15 
15 
16/1 
16/1 
16/1 
16/2 

1 
2 
3 
4 
5 

1597 

2 
2 

ı 
2 
1 
3 
1 
1 
6 
1 

13 
4 
1 
1 
6 
2 

• « ' 5 

1 
1 
2 
3 

40 
38 

187 
•»' -

51 
101 
152 
121 
<J2 

. (a &m 

Bölüm: 47 -Madde: ı 

YedikuU Cer AUlyesi 

B. 1. Atelye müdür yardımeısı 
S. 1. Merkez fen memuru 
S. 1. Atelye şube âmiri 
S. 2. Atelye şube âmiri 
Kalem âmiri 

. S. 1. Ustabaşı 
Masa şefi 
Sayman 
Şef monitör 
3. 2. Ustabaşı 
vlontör • 

• - . • 

8. 1. Memur 
>. 2. Ressam 
•S. 2. Memur -
Puvantör 
Memur adayı 
Sabit makine ateşçisi 
S. 1. Bekçi 

• • • 

S. 1. Hademe 
Amele çavuşu 
Uzman amele 
Amele 

m t 
Toplam 

w 

tşçüer 

•S. 1. Usta 
•S. 2 . •» . . . . . . , , . . . 

S. 1. îşçi 
S. 2. » 
îşçi yardımeısı '; 
Dördüncü esne çırağı 

\ T o p t e . 

i 

Bör-J«> 

e/ı. 
8 v 
8 
9 
9 

10 
11 
i l 
- İ l 
l i 

"12 ;" 
12 
12 
1 3 - ; 

14 ; 

14 
16/1 
16/1 
16/1 
16/1 
16/1 
16/2 

ı.V-
2 / 
3 
4 
5 
6 

,_;• r. 

..- ı 
.1 
2 
5 
1 
3 
2 
1 

13 
v'-i 

3 
- ' 3 

2 
6 

";.( 4 
'' 4 

i' 1 

1 
1 

25 
78 

"t /*£? 

165 
• 

,88 
m 
135 
100 
49 
3 

487 
p n ı ıı 



»Sferevin çeşidi. Derece Savı 

Bölüm : 47 - Madde : 1 

Ankara Motor Atelyesi 

S. 2. Atelye müdürü 
,S. 2. Diplomalı mühendis 
S. 1. Merkez, fen memuru 
S. 1. Atelye şube âmiri 
Kalem âmiri 
Kalem şefi 
S. 2. merkez fen memuru 
S. 1. Ustabaşı 
Sayman '' 
Şef montör 
S. 2. Ustabaşı 
Montör ...• 
Ş. 1. Memur 
$. 2. Mafcjnist 
B. 2. Ressam 
Başrevizöı? 
S. 2. Memur 
Memur adayı 
Mağazacı 
Telefoncu r 

Şakirt 
Âmele çavuşu 
S. 2. Bekçi 
S. 2. Hademe 
Amele 

Toplam 

İşçiler 

Şvl* Usta 
S. 2. Usta 
S. 1. îşçi 
S. 2. îşçi 
îşçi yardımcısı 
'Dördüncü sene çırağı 

incü sene çırağı 

6/2 

8 
9 
10 
10 
10 
11 
11 
11 
12 
12 
12 
12 
12 
13 
14 
15 
15 
15 
16/1 
16/2 
16/2 
16/2: 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 

25 

Görevin çeşidi Derece Sayı 

56 

12 
12 
16 
23 

7 
1 

Bö üm : 37 - Madde Mufttelif 

Eskişehir Yol Atelyesi 

& 1. Atelye müdürü 
Başmühendis 
Fafyrika kısım âmjrv; 
.S, %. Diplomalı mühendis 
S. 2. » » 
S. 1. Atelye şube âmiri 
S. 2. » • :*:;.•••;•>. \ : 

Kalem şefi 
S. 1. Usta baş*'.';".. 
Masa şefi 
Sayman 
Şef montör . 
S. 1. Kısım şefi 
S. 2. Usta başı 
Montör 
S. 1. Memur 
Başpuvantöı* 
S. 1. Sürveyan 
Ş. 2. Menrar 
Memur adayı 
H. 2 Şoför (Motopomcu) 
S. 2. Yol çavuşu 
Şakirt 
S. 1. Bekçi 
:£. 1. Hademe _ 
S v 2 . Be.kçi 
Amele ; 

Toplam 

îşçileı 

Toplam 79 

S. rl Usta 
S. 2, » 
S İ . îşçi 
S. 2. » 

5 
5 
6/2 
6/2 
8 
8 
9 
10 
10 
11 
11 
ıı ; 
11 
11 
12 
12 ... 
12 
12 
13 
14 
14 
15 
15 
16/1 
16/1 
•Î6/2 
16/2 

1 
1 
1 
1 
5 
4 
3 
3 
1 
3 
1 

. 13 
2 
3 
.2 

:• 4 
1 
1 

- 9 
3 
1 
1 
1 
5 
5 
5 

133 

213 

1 
2 
o 

4 

75 
89 
152 
50 

Toplam •366 

. ' e '1. —AymuğmMÇp dâhilinde bulunn kadrolarda çalışan memur ve hizmetlileri-gerektikçe, kadro-
lam ile birlikte kendi gurupları arasında nakle ve bir servis hizmetlerinin geçici olarÜk if am;> için 

(S: Sayısı : 140) , 



diğer servis elemanlartffcb'çahşünlmast ve ücretle,rmin<$fametin taatâ&eltiği bölüme fatur6.e&lmesi 
suretiyle -ihtiyaca, karşılamaya Benel Müdürlük yetkilidir. ' 

.& — \£ett#tdfcan, M'eydartiek&ez 've Fityon'da T$ı% topraği- dışındaki demiryolu kmmtbmtdu 
\tmfye- ğöririj fol, ter vs hareket mmur ve hizm-etlifarinin ücretlerine ek olarak öteberi tertibinden 
verilecek tâmt^rfamiM«jr%ı Oenel Müdürlükçe tâyin olunura' - * 

Ek gö*e v taaminatı 

Görevin adi1 . «• S«£ı Aded 

Hastanele? baştabip ücretleri 

Ankara HaJrtanear; Baştabibi * $fö 
Eskişehir >, > 250 

i.** 

Çeşidi 
- * * > 

Kamın. 

» 

İ T * 

j> , caSTVELÎ 

Gelirteçi* dayatıdtğı konun* karar ceJüşükler 
-< ! • ; * ? - ; - ; * ) * ! 

Tarihi 

1 7 . 4 .1538 
4 . 2 .1340 

24. 5 .1340 

». 2 .1341 

&. 4 «1341 

27. 6 .0)26 

31. 5 .1927 

TV 

s i - * - ' 

18. r.l92T 

ı<W 

No. OıeU 
****. « * . < • * • 

222 Cezaların beş misline iblâğ edilmesine dair. 
40<P Telgraf ve Telefon Kanununun Telefon, ve telgraf 

muvazilerinin vazife esnasında Demiryollarından 
. parasız istifade edeceklerine dair 15 nci maddesi. 

506 Bafd&t hattımb Koayadin başhyan tasımının işle
tilmesi hakkındaki 5>n#i maddesi. 

551 Askerî malûllerin terfihi hakkındaki kanunun 8 
nei maddesi. 

601 • Şeker fnbrikatoflha imhsolunan. bntiyazat ve tnaa-
, fiyat hakkındaki kanunun 7 nci maddesi. 

904 Islâhı Hayvanat Kanununun 30 neu maddesi (Ser
gilere ve yarışlara pot İrilen ve götürülen ve damız* 
lık için er I hol tu »an hayvanat ıslâh ve teksin hay
vanat komisyonlarının it* ey!ivecekleri vesHca-
larla Hükümete ait berrî, ve bahrî bilcümle vesai
ti nakliye tarafından nısıf ücretle naklolunur). 

1042 Devlet Demiryolları ve Limanlan Umum! idaresi
nin teşkili hakkındaki kanunun, tarifelere dair 18, 
19, 20, 21, 22 nci maddeleriyle idari nakliyat* dair 
23 ncü ve muvakkat dördüncü maddeleri 

1147 ^Şimendiferlerde işletme nizamnamesi mucibince 
nakfi memnu oton mevacldı infiUkiyenin nakline 
müsaade edilmiştir. w 

file:///tmfye-


ÇeşMi... . . Tarihi No. öşeti 

J£an.un 80 ,1 .192$ 1483 Al^umnm tarifeler hakkında idare encümeninim 
kar&r ittihaz edeceğine dair olan 6 neı maddesi. 

» 2 . 6 . 1 9 2 9 - 1524 Saınsun - Sahil hattram işlenmesine dair plan 
kânunun 3 neü maddesi 

» 24, 4 .1930 3593 Hıfzıssıhha Kanununun 2 nci fasıl 57 ve 75 nci 
j maddeleri. (Kuduz musaplarının fakirlerinin te

davi yerlerine parasız nakli hakkmda). 
» 31 . 5 .1930 1667 Gibayet olunan varidatın kuruştan az kesirlerinin 

kuruşa iblağ edileceğine dair 2 nci maddesi. 
» 31. 5 .1930 1673 Beynelmilel yolcu ve eşya nakliyatı mukavelelerine 

(C. 1.V ve C. î. M.) e iltihakımıza dair. 
» 30 .3 .1931 1791 Cenevre'de 27 Temmuz 1929 da imzalanan mııka-

velenin tasdikma dairdir. (Mukavelenin 38 nei 
mevdesi gereğince esirlere gönderilecek eşya parasız 

» 30. 5 .1931 İS 15 Mudanya - Bursa Demiryolunun satın alınması. 
» 28.12.1935 2376 Sıcak ve soğuk maden sularının istismarı kanunu-

":.-':-.'' ..itfüi birinci maddesi. (Maden sularına ve şişelerine 
'"'': ' 'v '" •'/•'••" , : '. •' • ~" ' tevdiat) 

» 31: 5 . 1934 2488 tsavîr'- Kasabave Temdidi hatlarmın isletilmeai 
» 4 . 6 . 1 9 3 4 2493 Ymı&u Parlamento azasının parasız seyahatların» 

••••.'''• dair.-v 

...» 1 4 . 6 .1934 $510 tskfcn Kanonunun 5 . 1 . 1 9 3 5 tarihli mzamnameaâ-
.ıv..-'-. -: ? M • n i t 42 nci maddesi (Meecanen veya asgari tarife 

.-•>..-jvi*.' •,:.,-.•«4--.j/=!'•'•••'; i-w-.'*•'.•. ,* •<••• !•<••.:•>' •.'.•.-'./-•,•'üe.nakiller.) ••:. 
•j<(»•-.,.\:'.]'•? w%;• .;-.:• 22-. 12 .1934 ; 2ıî4i pemiryollarla beynelmilel eşya ve yolcu nakliyatına 

' ; , : > > ' . «•:••. ; ' daiı mukavelenin tasdiki hakkmda. 
*.*•# ,vfâ r ^ • 1 2 . 6 . 1 9 3 5 2784^:Ayd:m Demiryollarının işletilmesi. 

» .-.,.';";;•:.• 8 . 6 .1936 3004 Belediye ve hususi idarelerden idaremize devredi-
•i ;:v-v'up-u , i ^, . . )en iskelelerin mtistenidatı olan kanundur. (MmöV 

de : i ) . 
-v«» : •' ^i • «i-',&. 6 .1936 3008 «Kesini iş ve işçi bulmaf teşkilâtının tavassutu ile 

.; . İ iş balr ıuş oları işçilerin çalışacakları yere gitmele-
« r V.-f * ^ T- ..:-j;i-\., .."•;• .riiK^ ?u teşkilât tarafından verilen vesikalar üze-

;̂  ; , ; , , - ' , , , ' iv. T'ftv'ftt, ^esait: nakliye ücretlerinden % 50 
vs. ;,•.r.eti: h '. ; apıl r» şel.linde olan 71 nci maddesi. 

^ı» . •-:.}• lw,2 .1931 ,-••.; IÎ.Ö.H FOS I E.snununun r3 ncü maddesini tadil eden bo 
-.£,,- -.*.-.• ker, r posta aakliyıtrhm âdi trenlerde parasız ve 

..-,,•: .'.,;•--.- « sür.-, ;aî a r k ı m d a ücretle yapılacağına dair hük-
,,;...,,,.• •).,.,.. • ,,',,.; ••',•'••••• mü h i.M etn.ekted r. • , 

» . ; 8 . 2 .1937 3116 0?nna- Kanununun 94 ncü maddesi. (Yangın sön-
,,.,.',/, ._..,,. .,% ,, j t •,-.,- . •, diLr.rne^ üzere sevkedileceklerin 1/3 ücretle nakle-

, ; ' ..;,,i ; > V dilecekleıine dair.) 
> 2 8 . 4 . 1937 3159 Şarc Deı l i ryol lannm işletilmesine dair. 

,;.->,,-.,. .,,,:.,. M.-."5,. 5 .'1937 3163. Trabzon - Iran transit yolunda otobüs ve kamyon 
:.-. işledbıenil.akkmda. 

('S. Sayışı : 140) 



— 175 
Çeşidi Tarihi No. Ösetİ 

Kanun 7. 6 .lö3r <2r1 Tiiı4r|*e Cumhuriyetiyle îran Devleti Şehittşafaki 
arasımda imza edilmiş elan transit anlaşmasının 
tasdiki hakkında. . 

14. 6 «1937 3259 lşjk»t%tte nizamnamesinin birinci bapta 29, 37, 42 ve 
2 nci bapta 2G nci maddelerindeki tazminat miktar
larsın 10 misline çıkarılması. (Bu hadler 222 nu-

" marrJı kanunla daha evvel 5 misline çıkarılmıştır.) 
15.12.1937 . 32fc2 Büv îk Millet Meclisi âzalarının parasız seyahatle

ri R3MİL. İr. . ^ " 
17.12v"*9S7 3264 Fava maden hurdalarının dışan çıkarılmasının ya

sak bilmesi ve satmahnması kanununun 6 nci 
maddesi. (D. Demiryolları idaresince» Askeri fab-
rika'ar idaresinin naklettireceği hurdaların her to» 
nundaı; kilometre basma bir kuruşu geçmemek üze
re üurcalmır.) 

10. 6 .1938 3437 Tütün ve Tütün inhisarı Kanununun 115 nci mad
desi, (zîazine; Belediye ve Hususi idarelere ait* is-
keîekrt e müruriye ücreti alınmayacağına ve tüc
car tarafından bu iskelelerden geçirilecek tütün
lerden de ton başına 50 kuruş: müruriye ahnaca-
ca£ma dair). ' .̂̂ v-:--.-:..,. •.;.•:-

2 2 . 6 .1938 $473 Mahrukat kanununun 5 nci maddesi. (Vekiller He 
yeti karariyle % 50 ye kadar tenzilât yapılacağına 

• dair .) ' • '""' :r u î 
U. 6 •"', İ938 3487 Nafıa Bakanlığı inşaat dairesi tarafmdaa nakletti

rilecek demiryol inşaat malzemesinin ücretlerine 
ve butta müteîerri muamelâta dair olan bTî-hlei 

^ maddesi. 
Karabük demir ve çelik fabrikaları kanununun 
birinci maddesi. £ 

Beden terbiyesi kanununun 23 ncü maddesi. 
(Sporculara % 50 tenzilât yapılacağına dair.) 
Kırşehir ve Yozgat vilayetleriyle Keskin kazasın-
dafei yer sarsıntısı dolayısiyle yapılacak inşaat ve 
tamirat için Kızılay tarafından sevkedifecek ?.u-
şaa t malzemesinden, nakil ücıeti alınmayacağına 
dair,! 
Samsun limanının idaremize devrinde istinat edi
len kenon. .....,..-;, ^ * 
Ecnebi Devletlerden temin edilen malzemenin rıh
tım ücretleriyle ardiye resminden muafiyeti hak
ir nda, kanım. 
Askevî nakliyattan alınacak ücretlere dair kanu-

_:n.m.birinci maddesi. (Esas tarife ücretinin 1/3 çfi 
a)rj a cağına dair.) 

4 . 7 .194" 4.C K) Nal i1 ücret ve mrsraflariyle vergi tahsilatında 25 
kıy o ian az eksik erin takip edilmeyeceğine dair. 

28 . 6 .1938 

2B. $ .1938 

9.1.İ93Ö 

35S2 

353Ö 

3564 

1. 6 1939 

9.10.1939 

21. 4 .194:i 

36S3 

3729 

4Gl>4 

( « : Sayısı : 1.4!)} 



Çeşidi 

Kaiıun 

» 

Tarihi 
— 176 

No. 

22 . 9 .1941 
14. 8 .1942 
14 . 8 .1942 
25 .12 .1942 

14 . 1 .. 1943 

31. 5 .1944 

4128 
4301 
4303 
4341 

4373 

4572 

. • ' » . . 

» -.; 
Nizamname 

^ .. 
. » 
Karat 

Karar 

> 

24. 5 .1948 

28.6.İ948 
18. 5 .1872 
30. 5 ,1283 
20.12.1934 
4 . 6 . 1 9 4 1 

2 2 . 6 . 1 9 4 3 

6 .1 .1944 

5210 

5228 

2/15910 

2/20162 

233 

29. 1 .1944 353 

8. 6 .1944 3/1003 

17.6.1948 " 7640 

Ot«ti 

İlıca - Palamutluk hattının işletilmesi hakkında 
iskenderun limanının işletilmesi hakkında. 
Mersin limanının işletilmesi hakkında. 
D^ğer konmuş nakliyatta beyan edilen kıymetin on 
binde birinin prim olarak alınacağına dair. 

s Taşkın sulara ve su baskınlarına karsı korunma 
kanununun 13 üncü maddesi. (Sevkedıleceklerin 
1/3 ücretle nakledileceklerine dair). 
Bu kanunla otel, büfe büvet ve gazino işletmesine, 
şehir ve kasabalarla istasyonlar arasında otobüs ve 
kamyon işletmeğe, emanet odaları açmağa, Demir
yolu liman ve iskelelerde, tarife tatbikatına esas 
olan eşya tasnifini değiştirmeğe, kullanılmayan 
bilet bedellerinin iadesine ve demiryolun inzibat 
ve muhafazası ile ilgili olanlara idare binalarından 
yer yermeğe salâhiyet verilmektedir. 
Köy okulları ile öğretmen, sağlık memuru ve ebe 
evlerinin ve köy enstitülerinin inşaatına ait ka
nunun 9 ncu maddesi. 
Bina yapımının teşviki Kanununun 9 ncu maddesi. 
İşletme Nizamnamesi. 
Demlryollar Zabıta Nizamnamesi. 
Trabzon - Iran transit yolu işletme nizamnamesi. 
Hava Kurumunun havacılık dairesi mensuplarının, 
4004 sayılı kanundaki ücretlerle taşınmaları 
hakkında. 
Esas tarife emsalinin hamallık işlerinde 20 ve na
kil ücretleriyle diğer masraflarda 10 a çıkarıldı
ğına dair. 
Samsun Limanındaki hususi idare ve belediyeye aiı 
iskelelerin Devlet Demiryollarına devri hakkındaki 
K/497 sayılı kararın yürürlüğe konulması. (232 
sayılı karar ile ilgilidir.) 
Samsun Limanının Devlet Demiryollarına devri 
hakkındaki K/503 sayılı kararın yürürlüğe konul
ması hakkında. 
1483 sayılı kanunun 8 nci maddesine göre Devlet 
Demiryolları şebekesi üzerinde ücretsiz seyahat 
edecekler ve seyahat esasları. 
Emsale ait. 

( S. SAFISI : 140) 



E .•* CE'FVETtiî 

Görevin çeşidi Ücret Sayı 

Bölüm : 1 - Madde : 5 
, J v .-> ît *. 7 «* 0 * j © 

(reneZ üfüdürZıife 

Yabancı dil daktilosu 
Daktilo 
Dağıtıcı 

^ V " 
450 1 
200 
120 

Toplam 

Zatişleri 

Daktilo 200 

Maliye ve Saymanlık İşleri Dairesi 

Daktilo şefi 
» 

Dağıtıcı 

250 
200 
120 

Toplam 

Malzeme Dairesi 

Dalftiİo 200 

Holerit makineleri 

Uzman 
Delgi kontrol şefi 
Delgici [1] 
S. 1. mekanograf 
S. 2 mekanograf 
Şakirt mekanograf [1] 

750 
300 
250 
200 
175 
125 

1 
1 
5 
15 
10 
5 

Toplam 

Bölüm : 16 - Madde : 3 

37 

••' « i: * Ç * . ; . ' " . > i J » * 

Kurslar 

Aşçıbaşı 200 

[1] 8 aylık 

ĞÖrevih" çeşıctî Ücret Sayı 

Terzi 
Aşçı 

150 
130 

Aşçıbaşı 
Aşçı 

Toplam 

Pansiyonlar ve İlkokullar 

Toplam 

Bölüm: 23 - Madde : 3 

2Q0 
175 

Hastaneler ve llefkar 

Berber 
Marangoz 

> 
Elektrikçi 
Aşçı 
> 
» ' Yamitği 

Terzi 

> 
Ütücü 
Çamaşırcı 
Boyacı 

» 
Su tesisatçısı 

» !» 
İmam ve gassal 

Toplam 

Bölüm: 104 - Madde : 8 

idmanlar 

4 
1 

170 
250 
170 
140 
200 
200 
170 
150 
100 
250 
170 
150 
150 
150 
250 
175 
170 
150 
150 

2 
1 
1 
1 
2 
2 
6 
2 
2 
1 
1 
1 
4 
6 
1 
1 
1 
1 
2 

38 

Dalgıç 200 



- 1 7 8 — 
Görevin çeşidi Ücret Sayı Görevin çeşidi 

Cari hesaplardan 

Malzeme Lâboratuvar Müdürlüğü 
Marangoz 

Ücret Sayı 

215 ,1 
200 7 

Laborant 200 1 

Toplam 1 

Mağazalar 

Marangoz 250 1 

Toplam 

Dikimevi 

Makastar terzi 300 3 

G - CETVELİ 

Kanun N. 

2847 Devlet Demiryolları ve Limanları tşletme 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 kanunun ek ve tadillerinde değişiklik yapılması ve bu kanuna 
yeni bazı hükümler eklenmesine dair olan kanunun birinci maddesinde gösterilen hizmet
ler. 

5073 Devlet Demiryolları ve Lmanları tşletme Genel Müdürlüğü ihtiyaçları için gelecek yıllara 
geçici yüklenmelere girişilmesi hakkındaki 4515 sayılı Kanunun birinci maddesinin tadi
line dair olan kanunun birinci maddesinde gösterilen hizmetler. 

( S. Sayısı: 140) 



R - CETVELİ .̂ .̂ :""-" 

anttı; ÎBAEE öt^ıyiEt 

0. Gfttvçlinde gösterilen daiıııî kadrolara dâhil olarak merkez ve işletmelerde çalışai). ve ücretleri 
önceden belli bir hizmetin maliyetine giremiyen mamur ve hizmetlilerin aylık" ücretleri i|e.!k^d€Şftü-
zamları ve bullardan işten el çektirilenlerin açıkta kaldıran müddete, ait istihkakları, haklarında iş 
Kanun^ı uygulananlardangörevlerine? son verilecek, adı ..geçen kanunun 13 ncü ma^d^öat tevf ikaiı 
ödenecek ihbar müddetleri yevmiyeleri ile tazminatları bu tertipten ödenir. Bunlar ı 

ıien.eİ Müdürlük,JTeftiş Kurulu, Yayın v^ Mü^evvenat Müdürlüğü, Beden -Terb^esl J^dürljüğü 
Istatjstik Müdürlüğü, Ticaret vê  Hasılat 0airesit Maliye ve.Saymanlık işleri pairesi, ^ t İşleri Mü~ 
dü>lügd> Malzeme Dairesi;, Hukuk İşleri Müdürlüğü, Daire Müdürlüğü, işletme müdöriükleri ve âmir-
likİeri ^drolarmda ' ç a i ı ş ^ a r d ^ ibajrettir. . V . 

M. 2. — Türldye Cuınhuriyeti Emekli Sandığına yapılaoak ödemeler 
Devlet Demiryolları işçileri Emekli Sandığı ile ilgilenenler dışında kalan ve Tü^ayeGuftthîir^eti 

EmekM Sandığına dâhil bulunanlara mahsus olmak üzere : 
1. Türkiye Cumhuriyeti Jjtekli: Sandığı hakkındaki 5434 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin 

B bendi mucibince : , ^ r f f , r ; 
a) Keseneğe esas olan tam aylık veya ücret tutarı üzerinden her ay kesilecek % 5 emeklilik ke?. 

senekleri muadili olarak\ idarece Sandığa ödenecek paralar, 
b) Emeklil|k, hakka taninıyn bir vazifeye ilk defa girenlerin veya önceden emeklilik hakkı, tânuıan 

vazifelerde bıüunma^^ vazifesi emeHiljğe tabi Ea(e getirilenlerin (bu vazifelerde 
çalışmakta olanlarla keşg/nekİeü geri verilenlerden bunları iade etmek istemiyenler dâhil) emeklâ|ğe 
esas ilk tam aylık veya ücretlerinden kesilecek % 25 giriş kesenekleri muadili olarak idarece Sandığa 
ödenecek paralat," - ; ; 

c) EmeMil^e e s ^ aylık veya ü^ farkları 
naia4i|i olarak Marece Sadığa ödenecek mebaliğ. 

•2, F bendi mucibince ; , .-'-
Her yıl bütçesinin aylık veya ücret bölümlerindeki (Ücretlerini masraf tertiplerinden alan ye kad

roları tutarları ücret bölümleri arasında gözukmiy enler dâhil) ödeneklerin $i> 1 i nispetinde Şand^a 
verilecek ek karlıklar, / ; ' ' . . . -; • 

3. Aynı kanunun 28 nci maddesi gereğince, Emekli Sand:^ının her yıl katı mizanına göre ta-. 
hakkak edecek yönetim giderlerinden, idare tara ândan ödenen karşılıklar nispetinde sandıkça De
miryolları namına borç kaydeîien miktar, 

4. Aynı kanunun 34 ncü maddesi mucibince fiilî hizmet müddeti zammı yapılmasını gerektiren 
vazifelerde çalışanlarn yıllık çalışma müddetlerine göre yapılacak; zamlar karşılığı olmak üzere bu 
gibilerin oyıldaki son ayl k veyş ücretleri üzerin Jen eklenecek müddete ait istihkakları toplamının 
% 10 ü olarak sandığa gönde^ilfeek-nji^tMİar^ ^ ^ ^ -.->•"_ 

Yukarda, da ; işaret edildiği veçhüeîîffl hizmet müddeti zamm^ karşılığı olmak üzere Emekli 
Satf^ma Sîeıie^k ^ C&nhurtj*ti Eemekli Sand ği ile ilgfli bulunan 
memur; W hjzm^t^rüv finT hizittet müddeti zamları îâkkıridkolup 5İ34 sayılı Kanunun 12 neîtt*d- *' 
desi geıfeğhiöe $&?kiye Üüİnhttriyeti Emekli S a ^ ^ iİ6 Üğüeı jâ^ 
çileri Emekli Sandığı adı ile geçici olarak faaliyetinin devamına müsaade edilmiş bulunan sand ğa 
dâhil bulunanların fiilî hizmet müddeti zamları için bütçeden gerek işçiler Emekli Sandğına gerek
se Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sand gına bu nam ile tediye yapılmaz. 

5. Ayni kanunun 38 nci maddesi gereğince, 36 ve 37 nci maddeler hükümlerine tevfikan ekle 

( S . S ^ w : I 4 Ö ) 



necek itibari hizmet müddetleri zamları karadığı olmak üzere bu gibilerin istihkakları toplamının 
i% 10 u olarak sandığa gönderüecek miktarlar. 

6. Aynı kanunun 39 ncu maddesinin B bendi mucibince yaşları 55 i bulmadığı halde hizmet 
müddetleri 3u seneyi doldurmuş Duıuıuuâiarı seıubîyle kurumlarca re'sen emekliye sevkedileceklerle 
yine aynı maddenin F bendi gereğince ahlâk ve yetersizlik sebeplerinden dolayı tüzüğüne göre sicil
leri üzerine yine kurumlarca re'sen emekliye ayrılacakların 55 ten eksik olan her yaş yılı için ilgi
linin emekli keseneğine; esas aylık veya ücret tutarının yıllık toplamının,% 10 u olarak sandğa 
ödenecek paralar. 

7. Aynı kanunun 89 ncu maddesi mucibince İlgililere sandıkça ödenecek emekli ikramiyeleri. 
8. Aynı kanunun geçici 27 nci maddesi gereğince ,2454 sayılı Kanunla kurulan Devlet Demiryol

ları ve Limanları İşletme Umumi İdaresi İViemürlan tekaüt Sandığı ile ilgili bulunanların bu san
dıkla ügiienjneierinblen önce aylıklı vazifelerde iken kazanmış oldukları harb, esaret, Millî Mücadele 
ve mıntâka'kâmları7 gibi itibari müddet zamları toplamının her ay için Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli SancİlgV hakkındaki 5434 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte keseneğe esas vazife 
aylık veya* ücretleri tutarının % 15 i olarak bir defaya mahsus olmak üzere Emekli Sandığına 
ödenecek paralar, 

Bu tertipten yapılacak tediyeler kadroları bütçenin 1 nci bölümünün 1 nci ve 5 nci maddele
rine dâhil bulunanlara aittir. ' » 

." • • • . . .-, „ . \ « ;, « - . . : . *> - . . , . * " ' * * . v - T - f - W ' ; v i » * ^ 

M. 3 — İşçi Sigortaları Kurumuna yapılacak ödemeler 
İşçi Sigortaları Kurumuna ödenecek olan iş 'kazalariyle meslek hastalıkları karşılıkları ve ih

tiyarlık sigortası muadilleri bu tertipten verilir. 
a) İşçi sigortaları : 
Ücretleri, İ nci bölüm ödeneklerinden verilerek iş yerlerinde çalıştırılan ve 4772 sayılı İşçi Si

gortaları kânunundan faydalananların aynı kanun hükmüne tevfikan iş kazalariyle meslek hasta
lıkları ve analık sigortaları için İşçi Sigortaları Kurumuna ödenecek paralar, 

•H) İhtiyarlık Sigortası : 
İş Kanununun uygulandığı iş yerlerinde çalışan ve aynı kanun gereğince sigortalı sayılanlara 

541^' sayılı ihtiyarlık Sigortası Kanununa tevfikan ihtiyarlıkları halinde bağlanacak aylıklar ve 
diğer ödemeler karşılığı olarak sözü geçen kanunun 22, 24 ve 25 nci maddeleri hükümleri daire
sinde İşçi Sigortaları Kurumuna ödenecek paralar, 

Bu ödemeler kadroları birinci bölümün 1 nci maddesine dâhil bulunanlardan ne Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığı ve ne de Demiryolları İşçileri Emekli Sandığı ile ilğilendirilmiye-
cek olanlara ait olup bunlar; geçici işçi ve amelelerden ihtiyarlık sigortasına tâbi tutulacakla^^ 
la- nâlen"'^^^'dâhilinde' gayrımuseccef olarak idare hizmetinde bulunanlardan veya yine bir 
kadroya gayrimüseccel olarak tâyin edilecek olan işçiler, amele, yol çavuşu, mütehassıs amele, ha
mal, hamalbaşı, tayfa, gemici, bahçıvan, lâmbaçı, lâvajcj, drezinorlerden ibaret olup bunlardan 
tescilleri' yapılanların teşkillerinden sonra işçiler sigoçtaları ile alâkaları kesilerek 'Öemiryollara 
İşçüerı lİmekÎL Sanctİğı Üe ilgilendirilirler. 

M. 4 — İşçiler Emekli Sandığına yapılaca|ç ödemeler 
$|5J |ayi^ı ]£anuj% ktır^lupv ismi Türkiye, Cumhuriyet^ Emekli .San^ıgj fca^n$ajâ | | 3 4 şLayjJj 

Kanonun şy$<şi \!.nfij-'f^ad^şs|L;Ue (Öevjet pemirypllarj ye •Lişa^lar^ İşletme GejJfl | Iüdiir lu^ 
işçikr^gme^Ji §a^<^ıi ııa çevrUe^ ye aynı |na<İ<İe hükmünce, gececi olarak şali|maşma dşyaın 
edecek ^ a ^ ' ^ ^ ğ a 2454 sayılı Kan\m yükümlerine tevfikan ^detımesi ieabedei Ify-k, ÇŞaekli k§-
senjg&^e ' ^ j / Ş pâl^İiyf t k a k ı ş ı | 4 İerti^ten verilj^. 

Bu tertipten ödenecek keseneklerle mâ]$lıyet karşılıkları birinci bölümün tnçinci maddesi for
m ü l d e g§§|eçilen daimlerde ^a]ış^n ye 5434 sayılı Çanuıpın İŞ nci ma^esmiıı % p | . f a s ı n ı n 
C bendi hükmü gereğince* Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ile ilgilendirilmiyecek olan müsec-



eeî ışçüer)e vine müseccelen ,ĉ Uşan am|le, vol çavuşu nıü^ehass^ amele, h^a^£aış«|ba^ tavia^ 
gemici, oahçivah, İâmbacı, Iâvajcı, drezinörleriıi aylıklarından yupûan f? 5 emekİj tevkifatt mib 
adili ile, % 1/2 mâlûliveft karjtlığındair ibarettir. ' * ' '•' \ 

M. 5 — Bareme tâbi olmayan hizmetliler ücreti ** " ' } ' l 

4620 sayılı Kanunun 7 nci madde^,j^ğ£ne| bar$m^hük^l«jjne tâbi olmaksızın istihdam 
edilen ye (E) cetvelinde hizmet nevileri ile ücretleri gösterilen hizmetlilerin istihkakları bu tertip
ten'ödenir. Bunlar, birinci bölüm birinci nicelde formülünde Sayılan daireletçfe çalışanlardır. 

M. 4 — Oeçioi memur ve 4âımetB3sr ücreti 
Fortrafik münasebetiyle işlerin kesafet peyda ettiği zamanlarda merkezde çalıştırılacak geçici 

memur ve hizmetliler ücretleri bu tertipten Ödenir. 

M. 7 — Temsil ödeafegı .• 
5027 "sayıh' Kanun gereğince ittihaz olunan 3 . Kİ . 1947 tarih ve S/55S2 sa*yüı Bakanlar Kuru

lu kararı ile'aynl kantnv hükmüne tevfikan Genel Müdürlük makaramda bulunan zata ayda mak-
tuan verilecek 175 lira bıi tertipten Ödenir. " ' " ' '- ' * " ' 

91. 8 — Smekîl, dul ve yelim &ytdd&rı 
9 . 1 . 1933 tarihli ve 743 sayılı Büyük Millet Meclisi kararı mucibince Samsun • Sivas hattı 

tabipliğinde bulunan Vassaf İnanlı ile Ankara • Sivas mühendisliğinde bulunan Zihni'ye ve 
Erzurum hattında çalışan hareket memuru Hafız Hasan Zeki'ye veya bunların dul, yetimlerine 
verilen aylıklar bu tertiplen öde&&/< * • ı. 

B. 2 — Geçici tazminat 
Ücretlerini 1 nci bölümün 1 nci maddesinden alanlardan Ankara Belediye hudutları içinde 

§ turan memur ve hizmetlilere İdare barem kanunu İMikmüne'tevfikan ödenecek mesken tazmina
tı kftrsrîlğı bu tertipten ödenir. 

. îdare evlerinde- oturanlara ve Barem Kanununa bağit 2 ve 3 numataU eetveüetdeki işçi ^e ame
leye ait kadroların münhallerinde daha az üeretle geçici olarak çalıştırılanlarla (E) cetveline dâ
hil bulunanlara bu tazminat verilemez. 

. Ş.ıS „M.,İ rrr M ^ J ^ j M I A . 
1. Ücretlenni 1 nci bölümün: 1 u c i m ^ d ^ ödeaeğintifa. aiâöiAj^1!; »daimim meamrij^tfe tor 

yerden diğer bir yere nakledilen veya yeniden tâyin olunan asli, stajyer memur ve müstahdemlerin 
ve münhal bir kadroya daimî bir memur^e^.. vsk$j0t etmıek, üzere izam kılman vekil memurların 
vollukî&sL 

yet verilen veya emekliye ayrılanların ve vazifede iken ölenlerin yetim yç İİB^JBfflMtoini fljttff'tfr :* 
bak ailelerinin ihtiyari ikamet edecekleri yerlere kadar tahsisatlar tüzüğü gereğince tahakkuk ede
cek yollukları ile zamları bu tertipten öçlgnj]:. * 

1. Ücretlerini 1 nci bölümün 1 nci maddesinden a}a^memu£ $e ^izjne^e^lû jfac^^ bit ̂ aẑ i-
fenin ifası için memleket içinde başka yerlere gönderilenlere, mezun veya hasta olanlara vekalet 
etmek üzere izam kılınacaklara ve idare tarafından tedavi .edijmek üzere başka yerlere gönderi
leceklere verilecek yolluklar ye zamları bu tertipten ödenir.. 

Ts e.dayi maJesÂmyle. başka yerlere gönderileceklere gündelik yerilmez. 
% W^WRİ^'^ &&•£&*»$ ^ l a . r^ v ? y a \ » * m İ*mİ7™ toty£ ^ e l e r ^ c ^ n * 



lardan menfleket içkide t i r yere gand^eee^ veya getirtileceklere ödenmesi gereken yolluklar ve 
gündelikler de bu tertipten verilir. 

Tahsisatlar Tüzüğünün 21 nci maddesi şümulüne giren işçi ve hizmetlilere bu tertipten geçici 
görev yolluğu ödenmez. r9 

M. 3 — Devir ve teftiş yolluğu 
ücretlerini 1 nei bölümün 1 nci maddesinden alan genel idare erkânının şebeke üzerinde, iş

letme müdür ve âmirlerinin mıntakaları dâhilinde yapacakları devir ve teftişlerde ve idare müfet
tişlerinin teftiş maksadiyle vâki olacak seyahatlerinde tahakkuk edecek yollukları ve zamları bu 
tertipten ödenir. 

M. 4 — Yabancı memleketler yolluğu 
Ücretleri hangi tertibe dâhil olursa okun : , 
1, (jterek memuren, gerekse demiryolları kongre ve konferansları dışında kalan kongre ve kon

feranslara iştirak etmek ifcejft.yabancı memleketlere, gönderileceklerle bunların vagon servisle seya
hatleri halinde vagon personeline verilecek yolluklar, pasaport, vize masrafları; 

2. Türkiyeyi ziyaret eden ecnebi misafirlerin servis vagonu veya hususi katarla Türkiye hu
dutları dışına izamları halinde bunlara refakat edeceklerle hususi katar ve servis vagonu persone
line verilecek yolluklar. 

B. 4 - M. İ — Çocuk zammı 
Ücretini İ nci bölümün 1 nci maddesi Ödeneğinden alan.memur ve hizmetlilere 4620 sayılv 

Kanunun 8 nci maddesiyle ,5080 sayılı Kanundaki esaslar dairesinde, çocuk başına maktuan veri
lecek olan onar lira bu tertipten ödenir, -

M. 2 - - Doğum, yardımı 
Ücretlerini 1 nci bölümün 1 nci maddesi ödeneğinden alan memur ve hizmetlilerden çocuğu 

dünyaya gelenlere özel kanun gereğin ee yapılacak doğum yardımları bu tertipten ödenir. 

M. 3 — ölüm yardımı 
Ücretlerini 1 nci bölümün .1 nci maddesi ödeneğinden alan memur ve hizmetlilerin veya eşle

rinin ölümü halinde 4620 sayılı KanUnun.13* ncu maddesinin (B) fıkrası gereğince iki veya bir 
aylık ücret tutan üzerinden yapılacak yardımlar bu tertiplen ödenir. 

M. 4?*-» Oiyim eşyası 
Ücretlerini 1 nci bölümün 1 nci maddesi ödeneğinden alan memur ve hizmetlilere (demirbaş 

olarak verilenler hâriç olmak üzere) yönetmeliği gereğince verilmesi lâzımğelen giyim eşyası be
delleri mü tertipten karşılanır. ->'•'•'• 

M. 5 — Yakacak «aram 
Ücretlerini 1 nci bölümün 1 nci maddesi ödeneğinden alan memurlardan 1500 ve daha yüksek 

rakımlı yerlerde daimî olarak vazife görenlere 4178 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince 
ödenecek yakacak zamları bu tertipten verilir. 

' B. 5 -i. M. 1 ^ TaMsatla* 
Devlet Demiryolları Memur ve Hizmetlilerinin Aylıklarına' dair olan Kantin gereğince hazırlan

mış bulunan tahsisatlar ve tazminatlar ifîzuğûne tevfikan verilecek hizmet evi tahsisatı, gişe tah
sisatı, îeû& hava tahsisatı, temsil tahsisatı, su doldurma tahsisatı ve munzam tahsisat bu tertipten 

( S . % ı s i : Ö 0 ) . 



ödenir. Bu tertinten ödenecek tahsisatlar, ücretlerini 1 npi bolümün X nci maddesinden alanların 
bu nevi hakedişleri karşılığıdır. 

M. 2 — Fazla mesai ve nöbet ücretleri 
Devlet Demiryolları Memur ve Hizmetlilerinin Aylıklarına dair olan Kanım gereğince hazırlan

mış bulunan tahsisatlar ve tazminatlar tüzüğüne tevfikan verileee|ç fazla mesai ve nöbet ücretleri 
bu tertipten ödpnir. Bu tertipten ödenecek fazla mesai ve nöbet ücretleri, aylıklarını 1 nci bölüm 
ödeneğinden alanların bu nevi hakedişleri karşılığıdır. 

B .6 -M. l — Rıtnıa 
Birinci bölüm ve 1 nci madde, formülünde savılan, dairelerin ısıtılması enderleri bu tertipten 

ödenir. Tsıtma eider>ri, kalorifer ve sobalarda yakılan maden ve kok kömürleriyle îinvit, odun 
ve cıra bedelleri, havaeazt veya petrol ile ısıtma halinde havaeazı, petrol ye soba kurma gi
derleri, soba boruları mubayaası, soba ve teferruatımn tamiri bedellerinden ibarettir. 

M. 2 — Aydınlatma 
1 nci bölüm 1 nci madde formülünde savılan dairelerin gerek mesai icabı gerekse Ulusal ve 

Dinî bayramlarda ve tenvirat icrasını ererektiren sair günlerde aydınlatılması giderleri bu tertip
ten, ödenir. Avdmlatma giderleri;, elektrik ceryan ücreti, petrol beıleli, ampul, petrol lâmbası şi
şesi. lüks lâmbaları amvantı gibi avdınlatma iein ^kullanılacak sarf ve istihlâk edilecek mevad 
bedelleri d en ve asansörlerle dairelerde kullanılan elektrikli makinelerde - hoVerit makineleri ha
riç . istihlâk edüen elektrik ceryanı ücretinden ve duy, anahtar, priz değiştirme ve kordon tami
ri gibi giderlerden ibarettir. 

M. 3 — ö ^ r t g i d e r l e r i 
1 nci bölüm 1 nci madde formülünde sayılan dairelerin öteberi giderleri bu tertipten ödenir. 

öteberi giderleri; süpürge, tozalmak için. b«zr sabun, ve buna .mümasil temizlik levazımı bedeli 
ile iğne, iplik, sicim, pens kurşunin, istihlâk edilen su bedelleri, testi, ]n\j> ve kapağı, su tene
keleri, teneke maşrapalar, teneke huniler, amba^.i kâ^dı, her nevi ölçü'aletlerinin ayarlanması 
için gidecek ö'çü ayar müfettişlerinin ve idare memurlarının yollukları ile vagon daralarının 
alınması giderleri, bir daireden diğer bir daireye nakilde defterler evrak ve sair eşyanın taşıma 
giderleri, Cumhurbaşkanlığı kompozisyonu ve bilûmum servi» vagonun çamaşırlarının yıkanması 
ve radyo abotıeman giderleri, Ulusal ve Dînî bayramlarla sair resmî günlerde tören icrası, yurt 
içinde ve dışında açılacak fuar ve sergilere iştirak (gideceklerin yolluk ve gündelikleri hariç) 
gibi gederlerle demirbaş kaydina girmiyen mecmualarla günlük gazete mubayaa ve aboneman bedel
leri, şehir dahilindeki muayyen tarifeli nakil vasıtaları -giderleri ve Damga Resim giderleri, bütçe
de özel bir tertibi buîunmıyan bunlara mümasil diğer giderlerden ibarettir. 

M. 4 —Makinâ ve aletlerle demirbaş ve mefruşatın bakımı 
1 nci bölüm ve 1 nci madde formülünde sayılan devairde kullanılan ve tdare Demirbaş Tali

matnamesi hükümlerine tâbi tutulan her türlü makina ve aletlerle-demirbaş ve mefruşatın bakımı 
giderleri bu tertipten ödenir. Bunlar; yazı ve hesap makittalarj, resim yie harita masaları ile di
ğer her türlü masalar, teksir makinaları, koltuk, kanepe, sandalye, perdeler ve teferruatı, yazı 
takımları, tamponlar, ıstampalar, her nevi saatler (sayaçlar hâriç) hokka, stilolar, çakı, kalemtraş, 
pergel takımı, damgalar, numaratörler, kâğıt sepeti, süngerlik, haritalar, yan gm söndürme 
cihazları, nakli kabil dolap ve kütüphanelerle etejerîer, paravanalar, elbise askıları, zil butojÜan, 
her n&@ el .»fenerleri, halılar, paspas, vazolar, sumen, kibritlik, yatak takımları, masa muşamba
ları, karlık ve buzluklar, su-»oğtıtmar cihazları, kabiH-nakil Vantilatörler, çantalar, heykel, levha, 
her nevi yemek, kahvaltı, ve banyo takımları; çay, ve kahve •takımları,, tablo, termometre* barometre, 

| S . % ^ » : 140) 



—ifa — 
orfîifer, sancaK ve Dayraklar (işaret" baymakları harici kılıÂarı dânüj* kasalar ve sandıkla^ sigara 
tablaları, havlular, lâmbalar (lüks, gaz ve saire) gibi makina ve aletİerİe demirbaş ve" mefruşatın 
bakım ve tamiri, kitap teclidi gibi giderlerdir, 

M. S —- ^erlelm©' 
1 ncf Dölüm ve İ nci madcle formülünde sayiİan dairelerin fctare vasıtallarî dîışinciâ ihtiyar' ecte-

eefoen pbsla; t&|râf Ve ieîefbn ( M ve telsiz) g i & M bU^t ip teu Ödemr. 

M, 6 — Kırtasiye ve basılı kâğıtlarla defterler 
1 nci bölüm ye 1 nci mîjdde formülünde sayılan dairelerde kullanılan kalem sapı. kalem ucu, 

mürekkep, kurşun kalemi» çizgi kalemi, imza kalemi, müsveddelik, tezkerelik, tahriratlik ve tel
graflık İtâğıt, çeşitli Doy ve vasıfta çizgili, çizişiz ^ağıtlar, zarflarj mürekkep kurutma kalıt
ları, mektupluk lcâğıt ve zarflar, blöfe, el defterleri, mühür mumu, teksir mürekkebi, teksir kâğıt
ları, mumlu kâğıtlar, karbon kâğıtları, harita muşambası^ şapirograf̂ ^ musamDası, tarama kâğıdı ve 
kalemi, toplu iğne, her türlü raptiyeler, kordelâ", şerit, sünger, ofort, etiket, antet tabiyesi, yazı 
makinası şeritleri ile defter kâğıdı tab ve tecildi, dineriler türlü basılı kâğıt ve kırtasiye giderleri 
bu te*rt$p¥eli öİeriir. 

l ^ f - ^ f â a r e ^ ^ İ l i « m ^ a d l a r ^ ı ; ÖgmirvdÜor ve İ i m a ^ i ^ 
v f a i e W r a l i f c ^ 

Idar^mensunİarmın, dışında serbest veya resmî ye hususi müesseselerde çalışanlardan Bemir-
yollar ve Limanlar için muhtemel bîr zarar vpva kazanın önlenmesine yarıvaeak harekette bulun 
anlarla yangın ve kaza sırasında havatım tehlike ve sokmak suretivle yardıma koşanlara ve îdareye 
maddî ye mânevi favdalar sp#lıvaçak olanlara,lüzum ya miktarı idare encümeni kararma iktiran 
etmek şartiyle verilecek mükâfat bu tertipten ödenir. 

B . f / l & l ^ 
Bütçenm tanzimi sırasında mahivetlerinin' tâ yin'ne imkân bulunraryan ve bütçe vılr içinde 

zıîhuru muhtemel masraflarla Muhasebei IJmumiy* Kanununvın 59 nen maddesinin 2 nci fıkrası ge
reğince, imahkeme ilâmına müstenit; ibarcların alâkalı tertibinde tahsisatı bulunmaması veya bu 
tertiplere tahsisat temininin imkânsız olması\veyahut bütçecle mnawen bir tertibi'bulunmaması 
halinde Bakanlar Kurulu karariyle yapriacak tediyeler bu tertipten ö%nir. • 

••••-: . , . . . . ; . : . ' ; " . . - r ' f t * « ' ? • > = " \ ' " ' : " ^ 

M. 2 —* genel Müdürlük temsil giderleri 
îdaT^nlri yerMv^e yaban er di ğer aftüessesteitesekldUTe^^hîslar ile olan tema» vef nîünâsebetîerîn-

dçn do&acak temsil masraflarivle, teıtfsîî me¥zuür*a'(âren-^Şerr^sff^fl^t^'^ale^^bartlıflıriaâi, gez
dirme gibi misafir kabul giderleri bu tertipten yapılır. 

M. 3 — Kira karşılığı 
1 nöi bolüne ve-1 nci- mafdde formülün» cUfchiî- dairelerIhtiyfedHçiıi kiralanacak hizmet Mnala-

rımn*! Sara karşılığı bu tertipten ödenir. 

; - : ' — ^ • • ' — ~ - — - ; • • M r 4 — P a s t f ^ r w > n * giderleri 
"••• 'Be^ir^f^anlaî^har iç ö M ^ ü ş e r e pfeıifpko^ifltma^mütaaHöf'heı*törtü^gîderlerbu1 tertipten 
'' SSetftK*: " 

^ ^ M; £~-Fate, acys 've ' a l^ f^^ 
;> 1> « W e ^ ^ 
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mak üzere para işlerinin yürütülmesi için hususi' kanunları gereğince çıkarılacak bonoların ve ya
pılacak kısa süreli istikrazların, bankalar nezdinde açtırılacak hesapların faiz ve acyoları, ban
kalar vasıtasiyle yaptırılan tediyelerin havale masrafları, para durumu sebebiyle vaktinde yapıla-
mıyan tediyat için sözleşmeleri veya siparişnameleri gereğince tahakkuk ettirilecek faizler, 

2. Döviz tediyelerinde idare aleyhine taallûk eden kur f a r k l a n b u tertipten ödenir. 

?.~- M. 6 — Sigorta sermayesi karşılığı 
îdare sigorta sermayesine eklenmek üzere bütçe yılı başlarında sigorta sermayesi hesabına geçi

rilecek paralar bu tertipten karşılanır. 

M. 7 — îlân ücretleri 
Artırma, eksiltme ve pazarlığa mütaallik ilânlar hariç olmak üzere yapılacak idari ilânlar gider

leri bu tertipten ödenir. Mubayaata, satışa veya vaptırılaeak işlere mütaallik ilânlar bunların be
dellerinin ödendiği tertiplerden veya cari hesaplardan ödenir. 

M. 8 — Holerit Makineleri giderleri 
Holerit makinelerinin kira bedelleri, tesis ve montaj masrafları, nakliye, sinrorta giderleri; Güm

rük Resmi ve Muamele Vergisi ile istihlâk edilen elektrik cereyanı, kart, kâğıt ve sair her türlü 
müstehlek mevad. bedelleri bu tertipten ödenir. 

B. 8 - M. 1 — Demiryolları Kongre ve konferanslarına katılma giderleri 
Bevnelmilel d,emirvolları münasebatı icapları o^rak vahancı memleketlerde toplanacak de-

miryollar kongre ve konferans1 arma katılmak üıere gönderileceklerin volhıkları, pasaport, vize 
masrafları ile bu kongre ve konferansların memTeketimizde topTanması halinde buna mütaallik 
her türlü masraflar, ziyafet, gezinti, tertibi giderleri ve idareyi temsilen toplantıya iştirak edecek
lerin gündelikleri bu tertipten ödenir. 

M. 2 — Denûryollar birlikleri, takas büroları ve mümessil idareler giderlerinden düşen pavlar 
Anlaşmalarına istinaden demiryollar birlikleri, takas büroları ve mümessil idareler giderlerin

den Türkiye Devlet Demiryolları ve Limanları hissesine düşen miktarlar bu tertipten ödenir. 

M. 3 — Komşu demiryollarına vsrilen rödövanslar ve ücretler. 
Yapılan anlaşmaları gereğince komşu demiryollarına verilmesi icabeden ve muhtelif hizmetler 

karşılığı olan rödövanslar ve ücretler bu tertipten ödenir. Bu hizmetler; bi
na kirası, kör hat bakımı, lokomitifîerin depolarda ka1 ma ve muhafaza karşılığı 
ile turna.i, tercüman ücreti, trenlerin cerri, istasvonlam müşterek kullanılması, katar teşkili, lo
komotiflerin değiştirilmesi, makinelere verilecek su bedelleri, yatakhane, müşterek trenlerin cerri, 
müruriye ve idari nakliyat gibi hizmetlerdir. 

M. 4 — Transit vagonların tatil, tazmin ücreti, karalanacak vagon ve lokomotiflerin kira karşılığı 
ve diğer giderler. 

Devlet Demiryolları şebekesinde seyrüsefer eden yabancı memleketler vagonlarına ve teçhiza
tına anlaşmalrma göre verilmesi icabeden bekletme ücreti ile bunlardan hasara uğrıvanların tam 
veya kısmi tazminleri, yabancı demiryollarından kiralanacak vagon ve lokomotiflerin kira bedeli 
ve bu hususa ait mukavele masrafları ile sair giderler bu tertipten ödenir. 

B. 9 - M. 1 — Binalar, arsalar ve arazi vergi ve resimleri ve tapu harçları 
İ. îdare binaları ile arsaları ve arazisi için ödenmesi gereken her türlü vercri ve resimlerle 

bunların vaktinde, ödenmemesi yüzünden tahakkuk ettirilecek cezalar - varsa bilâhara müsebbip
lerine men sar ih te -
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2. Yeni yaptırılan veya yeniden iktisap olunan gayrimenkuller hariç olmak üzere mevcut 

gayrimenkullerin idare namına tescili için gerekli harçlar ve diğer giderler de bu tertipten öde* 
nir. 

M. 2. — Geri verilecek paralar ve kesenekler 
Muhtelif seyahat acanta ve büroları ' vasıta siyle sattırılan biletlerin bedelleri üzerinden mu

kaveleleri mucibince tediyesi meşrut komisyonlar, büyük ölçüde nakliyat yapanlara tenzilli tarifele
rin koymuş olduğu esaslar dairesinde verilecek x> Timler, alâkalılarından fazla tahsil edilmiş olup se
nesi içinde iade edilemiyen bilet bedelleri ve nakliye ücretleri ile sair reddiyat ve aidat bu tertipten 
ödenir. 

B. 10 - M. 1 — Serbest avukat ücretleri 
Kadrolarında tecviz edilenlerden maada mukavele ile istihdam edilecek avukatların ücretleri 

ve mukavele masrafları bu tertipten ödenir. 

M. 2 -— Mahkeme giderleri 
Mahkeme ve protesto masrafları, sair bilûmum adlî giderler bu tertipten ödenir. Sigorta mevzuuna 

mütaallik mahkeme giderleri sigorta sermayesi hesabından verilir. 

M. 3 — Mahkeme harçları 
Mahkemeler ve İcra Dairelerince Harç Tarifesi Kanununa göre alınan harçlar bu tertipten ödenir. 

B. 11 - M. 1 — Yabancı uzmanlar ücretleri 
Yabancı uzmanlara sözleşmeleri gereğince verilecek gündelik veya aylık ücretler bu tertipten 

ödenir. 

M. 2 — Yolluklar ve diğer giderler 
Yabancı uzmanlara sözleşmeleri gereğince ödenecek geliş ve gidiş yollukları ile sözleşmelerinde ya

zılı sair bilûmum giderler ve mukavele masrafları bu tertipten ödenir. 

B. 12 — Personele verilecek ikramiyeler 
Ücretlerini 1 nci bölümden alanlara yönetmeliğine tevfikan verilecek ikramiyeler bu tertipten 

ödenir. 

B. 13 — Demiryollar spor kurumlarına yardım 
Beden Terbiyesi Kanunu gereğince kurulan Demir Spor kulüplerinin türlü ihtiyaçlarını karşı

lamak üzere idareee yapılacak yardımlar bu tertipten ödenir. Bu yardım ödeneği defaten Beden 
Terbiyesi Müdürlüğü namına bankaya yatırılır. 

B. 14 - M. 1 — Satmalınan demiryol ve limanların senelik faiz ve itfa karşılıkları ve başka 
giderleri 

Kanun 
No. Taksit zamanı 

Anadolu Demiryolu 1375 Her senenin Mayıs, Ağustos, Kasım ve Şubat ay
larında 

Mersin - Tarsus - Adana Demiryolu 1375 Senede bir defa Mayıs ayında. 
Haydarpaşa Limanı 1375 Her senenin Mayıs, Ağustos, Kasım ve Şubat ay

larında. 
Aydın demiryolları 2745 Her senenin Mayıs ve Kasınç aylarında., 
Şark demiryolları 3156 Her senenin Haziran ve Aralık aylarında. 
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Kanunlarına tevfikan ödenecek itfa^vö-fiaiz kar^ılîkî»rı il^ «narjman ve başka giderler ve 

zuhuru melhuz kur farkları bu tertipten ödenir. 

M. 2 — 8Ö25 sayılı Kanunla tasdik olunan krediden idarece kullanılan kısmının itfa ve fak 
karşılığı 

3525 sayılı Kanunla tasdik olunan on Milyon «terünlik krediden 3980 sayıh Kanunun 3 ncü 
maddesi gereğince ödenmesi lâzımgelen itfa ve faiz karşılıkları bu tertipten verilir. 

- ' B. 15 — Eski yıllar borçlan 
1042 sayılı Kanunun 43 ncü maddesi dışında kalan ve Muhasebei Umumiye Kanununun 93 

ncü maddesi mucibince. zaman aşımına uğramamış bulunan bütçeden mütevellit eski yıllar borç
lan bu tertipten ödenir. 

• • • ' • • • , - . 

OKULLAR, PANSİYONLAR, KURSLAR VE STAJ GİDERLERİ 

B. 10 - M. 1—Daimî memur ve hizmetliler .ücreti 
C cetvelinde gösterilen öğrenci pansiyonları ve ilkokullar ve kurslar kadrolarına dâhil me

mur ve hizmetlilerin ayjik ücretleri ile kademe zamları ve işten el çektirenlerin açıkta kaldık
ları müddete ait istihkakları,^okullarda ve kurslarda saat hesabiyle ders verenlerin ücretleri ve 
bu ücrete müteferri fevkalâde zamlar bu tertipten ödenir. 

M. 2 — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak ödemeler 
Ücretlerini 16 ncı bölümün 1 nei ve 3 ncü maddelerinden alan ve öğrenci pansiyonları, ilk

okullarla kurslarda çalışanlardan Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ile ilgili olanlar için büt
çenin 1 nci bölümünün 2 nci maddesine ait formül dairesinde Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığına yatırılacak paralar bu tertipten ödenir. 

M. 3 — Bareme tabi olmıyan hizmetliler ücreti 
4620 sayılı Kanunun 7 nei maddesi gereğince barem hükümlerine tâbi olmaksızın öğrenci pan

siyonları ve ilkokullarla kurslarda istihdam edilen ve (E) cetvelinde hizmet nevileri ile aylıkları 
gösterilen hizmetlilerin ücretleri bu tertipten ödenir. 

B. 17 - M. 1 — Sürekli görev yolluğu 
Ücretlerini 16 ncı bolümün 1 nci maddesinden alan öğrenci pansiyonları ve ilkokullarla kurs

larda çalışanlara bütçenin 3 ncü bölümünün 1 nci maddesine ait formül dairesinde verilecek sü
rekli gorey yollukları bu tertipten ödenir. 

• • 

M. 2 — Geçici görev yolluğu 
Ücretlerini 16 ncı bölümün 1 nci maddesinden alan öğrenci pansiyonları ve ilkokullarla kurs

larda çalışanlara bütçenin 3 neü bölümünün 2 nci maddesine ait formül dairesinde verilecek ge
çici görev yollukları bu tertipten ödenir. 

M. » —Devir ve teftiş yolluğu 
Ücretlerini 16 nei bolümün 1 nci maddesinden alanların devir ve teftiş maksai|yle izamları halin

de verilecek dfefvir ve1 teîtiş yollukları bütçenin 3 i eü bölümünün 3 neü maddesine ait formül daire
sinde bu tertipten Üinir. 

(aSayıwvW) 
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•*** • • "İl*- M.-4.— Yabancı memleketler yolluğu 

Ücretleri hangi tertipten olursa olsun gerek etti i ve staj maksadiyle gerekse 4489 sayılı Kanun 
hükmüne tevfikan yabancı memleketlere gönderileceklerin yollukları, pasaport vize masrafları ha 
tertipten ödenir. 

B. 18 - M. 1 — Çocuk zammı 
Ücretlerini 16 neı bölümün 1 nci maddesinden alan öğrenci pansiyonları ve ilkokullarla kurslarda 

çalışanlara bütçenin 4 neü bölümünün 1 nci maddesine ait formül dairesinde verilecek çocuk zamları 
bu tertipten ödenir. 

.11 2 T- Doğum yardımı 
Ücretlerini 16 nci bölümün 1 nci maddesinden alan öğrenci pansiyonları -ve ilkokullarla kurslardı 

çalışanlara bütçenin 4 neü bölümünün 2 nei maddesine ait formül dairesinde yapılacak doğum yar
dımları bu tertipten ödenir. 

M. 3 — ölüm yardımı 
Ücretlerini 16 nci bölümün 1 nci maddesinden alan öğrenci pansiyonları' ve ilkokullarla kurslar

da çalışanlara bütçenin 4 neü bölümünün 3 neü maddesine ait formül dairesinde yapılacak ölüm 
yardımı bu tertipten ödenir. 

M. 4—Giyim eşyası 
Ücretlerini 16 nci bölümün 1 nci maddesinden alan öğrenci pansiyonları ve ilkokullarla kurslarda 

çalışanlara verilecek giyim eşyası tutarları bütçenin 4 neü bölümünün 4 neü maddesine ait formül 
dairesinde bu tertipten mahsup olunur. 

B. 19 - M. 1'— Tahsisatlar 
Ücretlerini 16 nci bölümün 1 nci maddesinden alan öğrenci pansiyonları ve ilkokullarla kurslarda 

çalışanlara bütçenin 5 nci bölümünün 1 nci maddesine ait formül dairesinde verilecek tahsisatlar btı 
tertipten ödenir. 

M. 2 — Pasla mesai ve nöbet ücretleri 
ücretlerini' 16 nci bolüm Ödeneğinden alan öğlenci pansiyonları ve ilkokullarla kurslarda çalışan

lara bütçenin 5 nci bölümünün 2 nci maddesine ait formül dairesinde verilecek fazla mesai ve nöbet 
ücretleri bu tertipten ödenir. 

B. 20 -M. İ —Isıtma 
Öğrenci pansiyonları ve ilkokullarla kursların ısıtılması giderleri bütçenin 6 neı bölümünün 1 nci 

maddesine ait formül dairesinde bu tertipten ödanir. ' 

M. 2.— Aydınlatma 
Öğrenci pansiyonları ve ilkokullarla kursların.. aydınlatılması giderleri, bütçenin 6 nci bölümünün 

2 nci maddesine ait formül dairesinde bu tertipten ödenir. 

M. 3 — öteberi giderleri 
öğrenci pansiyon,1 arı ve ilkokullarla kursların öteberi giderleri bütçenin 6 neı bölümünün 3 neü 

maddesine ait formül dairesinde bu tertipten ödenil. i;ti ' 

( & Sayası: 140) 



M. 4 — Matoa •< âWwfe demkb^ v< mefi^^a^ balonu 
Öğrenci pansiyonları ve ükokuüarla kursiann makine, aletler, demirbaş ve mefruşatları il*' sıra

lar vesair bilûmum ders aletlerinin bakım ve tamirleri bütçenin 6 neı bölümünün 4 neü ma<*desüic 
ait fonnül dairesinde bu teıtipten ödenir. 

' . . ' " • ' . 7 , \"',yy~ 
77'' ."•"7''. ^g^gtiwrii|gfrv 

öğrenci pansiyonları ve ilkokullarla kursların habeneşme giderleıi bütçenin 6 neı bölümünün 5 
nci maddesine ait formül" dair«&iatfc:6^ ödenir; 

• - • - • • ' L - — -.,-- • ••' •; - -v:-1 . . •-- • w . -•• ı . . « - s * ** 

M. 0 ^ - Kırtasiye w basılı kâğıtlarla def terie? 
öğrenci pansiyonları ve ilkokullarla kursların kırtasiye ve basılı kâ^ıtlariyle. defterleri giderleri, 

- öğlencilere ders icabı olarak verilenler haris - bütçenin 6 neı bölümünün 6 neı maddesine ait for
mül dairesinde bu tertipten ödenir, , •'„.'.-.--.•: 

a »İ - İ t 1 ^ Tahsü için ya^aaoı memleketlere g o ^ ^ 
İdareye karşı mecburi Mzmet taahhüt etmek suretiyle ve talebe olarak tabsü içm ecnebi memle

ketlere gönderileceklerin yohuıkarı, yabancı memleketlerde kaldıkları müddete ait Oımak üzere1416 
sayılı Kanuna göre Bakanlar Kurulu kararma müsceniden verilecek aynk ödenekler, pasaport, vize 
vesair masrafları, tahsil, lâboratuvar ve tedavi (dia imali hariç tedavisi da^ıü) giderjeri bu tertipten 
Ödenir. '• . ' r ' " ' ' • • ' v . . V "'-*'.: "•."••". •_•/'_:'__.' 

M. 2 — Teknik Ünivertise ile Teknik eleman yetiştiren başka okullarda okutulan idare öğrenci
lerinin giderleri ve burs ücretleri 

İdareye karşı mecburi hizmet yüklenmek gartiyle Teknik Üniversitede ve Çelmik tahsil veren diğer 
okullarda idare hesabına okutulan talebe masraflariyle burs ücretleri bu tertipten ödenir. Yatılı ola
rak okutulan öğrencilerin giderleri taallûkuna göre ve ihtiyaç nispetinde umumi bütçe ile Üniver
site bütçesine bağlı cetvellere gelir kaydedilmek suretiyle idarece toptan ödenir. 

- • - - : • • * ' x . - ' ~-'*T*< 

Okul bulunmıyan yerlerdeki memur ve hizmetlilerin ve bunlardan vazife başında kazaya uğnya-
rak ölenlerin iaşeleriyle ödevli olduklar*. e^cukların;n tahsillerini temin için açılan pansiyonlar ve 
ilkokullar taiebesiyie hizmetlilerin, nöbetçi memur ve.öğrencilerin iaşeleri, öğrenci meibusatı elbise, 
çamaşır, pijama, çorap, kasket, ayakkabı, talebeye verilen havlular terlik gibi -mubayaa ve'tamiri 
demirbaş çamaşırların ve talebe çamaşırlarının yıkanması, istihlâk edilen su bedelleri, kalay masraf
ları traş, hamam giderleri, talebeye harçlık ve ders levazımatı, artırma, eksiltme ye pazarlık ilânla
rı, kiralar, talebenin tedavisi, hasta ve malûl olanlarm aileleri yanma geri gönderilmesi, talelâeden 
ölenlerin cenaze ttâsrafl&rı bu tertipten ödenir. Pansiyonların ve oktüferın.. personele ait' olınak 
üzere muhtelif sandıklara! yatırılacak paralar, ^ocuk zammı, doğum, ölüm ya^mt^ yakacak zsmmi 
gibi diğer hakedişleri tahsisatlar ve fazla mesai ücretleri, ısıtma, aydmlatma, olteberi ye-makina 
ve aletlerle demirbaş ve mefruşatnı bakımı, haberleşme, kırtasiye ve basth kâğıtlarla def terler gider
leri 16, 18, 19 ve 20 nci bölümler ödenekleri meyaınmdaöır. " 

M. 4 -̂ K o r t g m m ":•-. 
îdare tarafından açılan muhtelif kurslara getirilenlerin. yevmiyeleri, iaşe giderleri, kalay 

masraf lan, kiralar, artırma, eksiltme, ve pazarlık ilânları bu tertipten ödenir. Kursların diğer gi-
derkrf21 nci Mfâmütt 3 neü mâdö^lşhlde sayılan tertiplere dafâMr; 

imstfmiimi 



- m -
£, 22-—Personele verilecek ikramiyeler 

Ücretlerini İŞ ncı bölümden alanlara yönetmeliğine tevfikan verilecek ikramiyeler bu tertipten 
Ödenir. 

SAĞLIK tŞLERÎ GÎDEBLERÎ 

B. 23 - M. 1 — Daimî memur ve hizmetliler ücreti 
C cetvelinde gösterilen sağlık işleri teşkilâtına ait kadrolara dâhil memur ve hizmetlilerin ay

lık ücretleri ile kademe zamları, işten el çektirenlerin açıkta kaldıkları müddete ait istihkakları 
ve hastaneler baştabiplerine verilen ek görev tazminatı ile İş Kanununun 13 ncü maddesi gereğin
ce verilecek işçilerin ihbar müddeti yevmiyeleri ve tazminatları bu tertipten ödenir. 

M. 2 — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak Ödemeler 
Ücretlerini 23 ncü bölümün1 ve Ş ncü maddelerinden alanlardan Türkiye Cumhuriyeti Emekli 

Sandığı ile ilgili olanlar için bütçenin 1 nci bölümünün 2 nci maddesine ait formül dairesinde 
mezkûr sandığa yatırılacak paralar bu tertipten ödenir. 

M. 3 — Bareme tâbi olmıyan hizmetliler ücreti 
4620 sayılı Kanunun 7 nci maddesi gereğince Barem hükümlerine tâbi olmaksızın sağlık işleri 

teşkilâtında istihdam edilen ve E cetvelinde hizmet nevileri ile aylıkları gösterilen hizmetlilerin 
ücretleri bu tertipten ödenir. 

B. 24 — Geçici tazminat 
Ücretlerini 23 ncü bolümün 1 nci maddesinden alanlara bütçenin 2 nci bölümüne ait formül 

dairesinde verilecek geçici tazminat bu tertipten ödenir. 

B. 25 - M. 1 —• Sürekli görev yolluğu 
ücretlerini 23 ncü bölümün 1 nci madedsinden ajanlara bütçenin 3 ncü bölümünün 1 nci mad

desine ait formül dairesinde verilecek sürekli görev yollukları bu tertipten ödenir. 

M. 2 — Geçici görev Yolluğu 
Ücretlerini 23 ncü bölümün 1 nci maddesinden alanlara bütçenin 3 ncü bölümünün 2 nci maddesi

ne ait formül dairesinde verilecek geçici görev yollukları bu tertipten ödenir. 

M. 3 — Devir ve Teftiş yolluğu 
ücretlerini 23 ncü bölümün 1 nci maddesinden alanların devir ve teftiş maksadiyle izamları ha* 

linde verilecek devir ve teftiş yollukları bütçenin üçüncü bölümünün 3 ncü maddesine ait formül 
dairesinde bu tertipten Ödenir. 
• ? - V '• 

B. 26 - M. 1 —' Çocuk zammı 
Ücretlerini 23 ncü bölümün 1 nci maddesinden alanlara bütçenin 4 ncü bölümünün 1 nci 

maddesine ait formül dairesinde verilecek çocuk zamları bu tertipten ödenir. 

M. 2 — Doğum yardımı 
Ücretlerini 23 ncû bölümün 1 nci maddesinden alanlara bütçenin 4 ncü .porjümünitin ikinci mad

desine ait formül dairesinde yapılacak doğum yardımı bu tertipten Ödenir. 

Ç S/Sayım.: 140), 
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M. 3 — Ölüm yardımı 

Ücretlerini 23 ncü bölümün 1 nci maddesinden alanlara bütçenin 4 ncü bölümünün 3 ncü madde
sine ait formül dairesinde yapılacak ölüm yardımı bu tertipten ödenir. 

M. 4 — Giyim eşyası 
Ücretlerini 23 ncü bölümün 1 nci maddesinden alanlara verilecek giyim eşyaları tutar1 an bütçe

nin 4 ncü bölümünün 4 ncü maddesine ait formül dairesinde bu. tertipten mahsup olunur. 

M. 5 — Takacak zammı 
Ücretlerini 23 ncü bölümün 1 nci maddesinden a'anlara bütçenin 4 ncü bölümünün 5 nci madde

sine ait formül dairesinde verilecek yakacak zamları bu tertipten ödenir 

B. 27 - M, 1 — Tahsisatlar 
Ücretlerini 23 ncü bölümün 1 nci maddesinden alanlara bütçenin 5 nci bölümünün 1 nci madde

sine ait formül dairesinde ödenecek tahsisatlar bu tertipten ödenir. 

M. 2 — Fazla mesai ve nöbet ücretleri 
ücretlerini 23 ncü bölüm ödeneğinden alanlara bütçenin 5 nci bölümünün 2 nci maddesine ait 

formül dairesinde ödenecek fazla mesai ve nöbet ücretleri bu tertipten verilir. 

B. 28 - M. 1 — Isıtma 
İdare hastaneleri hariç olmak üzere Sağlık işleri teşkilâtının ısıtılması giderleri bütçenin 6 ncı 

bölümünün 1 nci maddesine ait formül dairesinde bu tertipten ödenir o 
• - v > r - ) 

M. 2 — Aydınlatma " ' n 

îdare hastaneleri hariç olmak üzere Sağ1 ık İşleri teşkilâtının aydınlatılması gidenleri, bütçenin 
6 ncı bölümünün 2 nci maddesine ait formül dairesinde bu tertipten ödenir. 

•rf-1*h-j !••• • ••••• ' 

M. 3 — Öteberi giderleri 
İdare hastaneleri hariç olmak üzere bilûmum sağlık işleri teşkilâtının öteberi giderleri ile sıt

ma savaşında ve binaların tathiratmda kullanılan haşarat öldürücü her türlü mevat bedelleri ve 
bunların tatbiki giderleri bütçenin 6 ncı bölümünün 3 ncü maddesine ait formül dairesinde bu ter
tipten* ödenir. 

M. 4 — Makina ve aleterle demirbaş ve mefruşatın bakımı. 
İdare hastaneleri hariç olmak üzere bilûmum sağlık işleri teşkilâtının makine ve aletleriyle 

demirbaş ve mefruşatının bakım ve tamirleri giderleri bütçenin 6 ncı bölümünün 4 ncü madde
sine ait formül dairesinde bu tertipten ödenir. 

M. 5 — Haberleşme 
İdare hastaneleri hariç olmak üzere sağlık işleri teşkilâtının haberleşme giderleri bütçenin 6 

ncı bölümünün 5 nci maddesine ait formül dairesinde bu tertipten ödenir. 

M. 6 — Kırtasiye ve basılı kağıtlarla defterler , 
İdare hastaneleri hariç olmak üzere diğer sağlık işleri teşkilâtının reçeteler de dâhil kırtasiye 

ve basılı kâğıtlariyle defterler giderleri bütçeninö ncı bölümünün 6 ncı maddesine ait formül dai
resinde bu tertipten-ödemr. 

(S.; Saym,: 140} 
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B. 29 - M. 1 — idare hastaaeîeri giderleri 

Talimatnamesi gereğince idare tarafından tedavi ettirilmeleri ieabedenlerin tedavileri için açı
lan hastanelerde, hastaların ve personelle nöbetti tabip, eczacı.ve memurların iaşeleri, ilâç ve sa
ir her türlü tıbbî müstehlek mlzeme giderleri, ambalaj kâğıtları ve tıbbî kâğıtlarla, ilâç kutu ve 
şişeleri, arttırma, eksiltme ve pazarlık ilânları kalay giderleri, kiralar, hasta nakil masrafları, 
hastaneler etüv giderleri mevcut kadrolara* tây;n imkânı bulunamıvan hastanelerin ihtisas şube
lerinde mukavele ile çalıştırılacak uzman tabip1 ere verilecek ücretler, teçhiz ve tekfin giderleri, 
bütçenin 6 ncı bölümünün 1 nci maddesine ait formül dairesinde ısıtma, aynı bölümün 2 nci madde
sine ait formül dairesinde aydınlatma, 3 ncü maddesine ait formül dairesinde öteberi 4 ncü mad
desine ait formül dairesinde makine ve aletlerle demirbaş ve mefruşatın bakımı, 5 nci maddesine 
ait formül dairesinde haberleşme. 6 ncı maddesine ait formül dairesinde kırtasiye ve basılı kâğıt
larla defterler giderleri bu tertipten ödenir. 

M. 2 — İdare sağlık teşkilâttı dışmda yaktırılan muayene ve tedavi giderleri. 
idare hastanelerine yatırılmaları imkânı olmıvan ve talimatnamesi gereğince idare tarafından 

tedavi edilmeleri icabed^n hastaların resmî ve re^mî hastanelerde yer bulunmadığı bu hastaneler 
tarafından tahriren bildirilmesi halinde hususi hstanelerde, sağlık müesseselerinde yantırılan te
davileri sriderleri dıs lâboratuvarlarda yaptırılan mmrvene ve tahliller hariç sağlık müesseselerin
de tedavi altında iken vefat edenlerin cenaze masrafları, dısarda tedavi edilecekler için uzman 
doktorlara ve idarenin doktor ve diş tabibi bul^nmıvan yerlerdeki doktor ve diş tabiplerine ve-
rilpcek tedavi ücretleri ve evlerinde muayene edilecekler için verilecek taşıt araçları paraları; 
hasta nakil gidrleri bu tertipten ödenir. 

M. 3 — Di&er muayene ve tedavilerle sıhhi tedbirler giderleri 
Revirlerde, kısım hekimliklerinde, isletmeler ve şebeke üzerindeki idare eczanelerinden hasta

lara verilen her türlü il Adar, eczanelerde ilâç ihzarında kullanılan petrol, havagazı ve su bedel
leri, yalnız eczanelerin bütçenin fi ncı bölümünün 3 ncü maddesine ait formüle uvgun öteberi gi- f 
derleri, sağlık imdat kutuları giderleri, evlerinde muayene ve tedavisi icabedenlere gidecek sağ
lık servisi mensunlarma verilecek taşıt araçları naraları. s?nr sıhhi tpdabir siderlpri, etüv srider
leri, vazife malûllerine yantırılacak suni âza giderleri (Vazifeden doğan kazalarda dişleri kırı
lanlara suni diş imali dâhil) münhasıran diş çekme, doldurma ve tedavisi giderleri bu tertipten 
ödenir. 

B. 30 — Personele verilecek ikramiyeler 
Ücretlerini 23 ncü bölüm ödeneğinden alanlara yönetmeliğine tevfikan verilecek ikramiyeler 

bu tertipten ödenir. 

YOL VB YAPININ BAKIMI 

B. 31 - M. 1 — Baimî memur ve hizmetliler ücreti 
(C) cetvelinde gösterilen merkez ve isletmeler yol servisi kadrolarında çalışan ve ücretleri ön

ceden yolun belli bir hizmetinin maliyetine giremiyen memur ve hizmetlilerin avlık ücretleri ile 
kademe zamları ve işten el çektirilenlerin aeıkta kaldıkları müddete ait istihkakları ile îs Kanu
nunun 13 ncü maddesine göre verilecek işçilerin ihbar müddeti yevmiyeleri ve tazminatları bu 
tertipten ödenir. " """** 

M. 2 *—. Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak ödemeler 
Ücretlerini 31 nci bölümün 1 nci maddesinden alanlardan Türkiye CutAhuriyeti Emekli San-



^ i * â -
- i feğı^ iJgfli- ölaöİar4çin%otçenin 1 nci fco^um&nün 2 nci maddesine ait fortflül ^ r e s M e ^ S i ' -
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yatırılacak paralar bu tertipten ödenir. 

M. 3 — İşçi Sigortalarr-Kurumuna yapılacak ödemeler 
Meretlerini 31 nci bölüasüii* 1 nci maddesinden ajanlardan i&iler v&jötöyaîftık sigortalan ile il-

göifrlanîar için bütçenin 1 rietbülümünün 3 neu maddesine ait' formül 'dairfesfiıdr f|çi Sigortaları 
Kurumuna yatırılacak paralar bu tertipten ödenir. . ' " . - . 

M. 4 —• tşgiler1 Emekli Bandığına yapılacak ödemeler 
'• Ücretlerini 31 nci tulümün 1 nci maddesinden atanlardan îgçilerEmekli Sandığı ile ügili olan

lar için bütçenin 1 nci bölümünün 4 ncü maddesine ait formül -dairesinde '"-Emekli Sandığına 
yatırılacak paralar bu tertpten ödenir. 

WB^82 — Gtecioi~*a«ıiBat 
Ücretlerini 81 nci bölümün 1 nci maddesinden alanlara Mtçenin 2 nci bölümüne ait formül 

dairesinde verilecek geçici tazminat bu tertipten ödenir. 

-B/*S3 -«M. i - - IHa-ekH forev- yoöağıı 
Ücretlerini 31 nci bölümün 1 nci maddesinden alanlara bütçenin 3 ncü bölümünün 1 nci mad* 

desine ait formül dairesinde verileeek sürekli görev yolluğu bu tertipten ödenir. 

-H*2 — »öeçici görev yottağu 
Ücretlerini 31 nci bölümün 1 nci maddesinden alanlara bütçenin 3 ncü bölümünün 2 nci mad

desine ait formül dairesinde verileeek geçici görev yollukları bu tertipten ödenir. 

* î & 3 -^Bevir ve teftiş yoüsfru 
Ücretlerini 31 nci bölümün 1 nci maddesinden alanların devir ve 'teftiş amkşadiyle izamları 

halinde verilecek devir ve teftiş yollukları bütçenin 3 ncü bölümünün 3 ncü maddesine ait' formül 
dairesinde bu tertipten ödenir. 

B. 34 - M. 1"— Çfoetık «ssnmı 
Ücretlerini 31 nci bölümün 1 nci maddesinden ve 37 nci bölümün^ ş^t^yça^deJaj^4en^ı^nİara 

bütçenin 4 ncü bölümünün 1 nci maddesine ait formül dairesinde verilecek çocuk zamları bu 
tertipten ödenir. 

M. 2 -^ Boğum, yardımı. 
Ücretlerini 31 nci bölümün 1 nci maddesinden ve 37 nci bölümün çeşitli maddelerinden alanlara 

bütçenin 4 ncü bölümünün ^,Bcİ3m^ide^Mie,îai|rferm.ül 4ais0»nde ytjpıi*eak doğum yardımı bu ter
tipten ödenir. . 

M. 3 — ölüm yardanı 
Ücretlerini 31 nci bölümün 1 jıci n^adcte ş̂in^en ve 37>nci tulümün çeşitli maddelerinden alanlara 

bütçenin 4 ncü bölümünün 3 ncü maddesine ait formül dairesinde yapılacak, ölüm yardımı bu ter
tipten, ödenir. 

M. 4 —• Öiyime§$Mı 
. r ilerilerini ,31 noA holümün 1 nci maddecinden ve. 37. nci J îJİ l t i^ü^.^^U^a^eJârin^n a ^ n ^ a 
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bütçenin 4 ncü bölümünün 4 ncü maddesine ait formül dairesinde verilecek giyim eşyası tutarları 
bu tertipten mahsup edilir. 

M. 5 — Yakacak zammı 
Ücretlerini 31 nci bölümün 1 nci maddesinden ve 37 nci bölümün çeşitli maddelerinden alanlara 

bütçenin 4 ncü bölümünün 5 nci maddesine ait formül dairesinde verilecek yakacak zamları bu 
tertipten ödenir. 

B. 35 - M. 1 — Tahsisatlar 
Ücretlerini 31.nci bölümün 1 nci maddesinden alanlara bütçenin 5 nci bölümünün 1 nci maddem'-

ne ait formül dairesinde verilecek tahsisatlar bu tertipten ödenir. 

M. 2 — Fazla mesai ve nöbet ücretleri 
Ücretlerini yalnız 31 nci bölümün 1 nci maddasinden alanlara bütçenin 5 nci bölümünün 2 nci 

maaddesine ait formül dairesinde verilecek fazla mesai ve nöbet ücretleri bu tertipten ödenir. 

B. 36 - M. 1 — Isıtma 
Yol merkez teşkilâtiyle işletmeler yol servislerinin ısıtılması giderleri bütçenin 6 nci bölümünün 

1 nci maddesine ait formül dairesinde bu tertipten ödenir. 

M. 2 — Aydınlatma 
Yol merkez teşkilâtı ile işletmeler yol servislerinin aydınlatılması giderleri bütçenin 6 nci bölü

münün 2 nci maddesine ait formül dairesinde im tertipten ödenir. 

M. 3 — Öteberi giderleri 
• -Yol merkez teşkilâtı ile işletmeler yol servislerinin öteberi giderleri ve bu servisin elinde bulu
nan drezinlerin benzin, yağ-ve sair müstehlek mevad bedelleri bütçenin 6 nci bölümünün 3 ncü 
maddesine ait formül dairesinde bu tertipten ödenir. . 

M. 4. — Makine ve aletlerle demirbaş ve mefruşatın bakımı 
Merkez ve işletmeler yol teşkilâtının bürolarında kullanılan ve 37 nci bölümün 4 ncü maddesinde 

gostenjenîerin dışında kalan makine ve aletleri ile demirbaş ve mefruşatının bakım ve tamirleri gider
leri bütçenin 6 neı bölümünün 4 ncü maddesine ait formül dairesinde bu tertipten Ödenir. 

M. 5 — Haberleşme 
Yol merkez teşkilâtı ile işletmeler yol servislerinin haberleşme giderleri bütçenin 6 neı bölümünün 

5 nei maddesine ait formüldairesinde bu tertipten Ödenir. 

M. 6 — Kırtasiye ve basılı kâğıtlarla defterler 
Yol merkez teşkilâtı ile işletmeler yol servislerinin kırtasiye ve basılı kâğıtlariyle defterleri gider

leri bütçenin, 6 nci bölümünün 6 neı maddesine alt formül dairesinde bu tertipten Ödenir. 

B. 37 - M. "1 — Üst yapının bakımı 
Raylar ve makaslar, traversler, diğer yol malzemesi, balast, ray, makas, travers ve diğer yol malze

mesinin yerlerine konulması, yolun tanzimi, hattın terfii, tanzim işleri, buraj, ot, cüruf ve istasyon 
hatlarının temizlikleriyle plâtform tanzimi, yeni balastın hattın altma alınması giderleri, yarma, imlâ 
debuşe, derivâsyon tanzim ve tathiri, teybis ve tef cir işleri,, kar ve buz temizlikleri gibi üst yapmm 
bakımı işine ait her türlü malzeme ve el emeği giderleri, artırma, eksiltme ve pazarlık ilânları, 
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iaşe ve iadeye ınüteferri her türlü giderlerle hattın tabiî âfetler yüzünden kapanması halinde açma 
işlerinde çalıştırılacaklara verilecek yiyecek ve'içecek maddeleri bedelleri. 

El emeği, kadrolu personel ile geçici olarak çalıştırılan amele ve işçilerin aşağıda yazılı hakediş-
lerinden ibarettir: 

1. Bütçenin 1 nci bölüm ve 1 nci maddesine ait formül dairesinde (C) cetveline dâhil daimî me
mur ve hizmetlilerden bu işlerde çalışanların çalıştıkları müddete ait ücretleri ile geçici olarak çalış
tırılacak amele ve isçilerin ücretleri ve îş Kanununun 13 ncü maddesi gereğince verilecek işçilerin 
ihbar müddeti yevmiyeleri ve tazminatları. 

2. Bütçenin 1 nci bölümünün 2, 3, 4 ncü maddelerine ait formül dâiresinde muhtelif sandıklar»!, 
yatırılacak paralar. 

3. Bütçenin 2 nei bölümüne ait formül dairesinde geçici tazminat.. 
4. Bütçenin 3 ncü bölümünün muhtelif maddelerine ait formüller dairesinde çeşitli yolluklar. 
5. Bütçenin 5 nci bölümünün 1 ve 2 nci maddelerine ait formül dairesinde munzam tahsisat ve 

fazla mesai ücretleri. 

M, 2 — Yol tesislerinin bakımı 
Tüneller, yarma ve imlâ kar siperleri, kar tünelleri, köprüler, viyadükler ve dere tahkimatı, işaret 

levhaları, sinyallar ve emniyet tesisatı, kilometre meyil, hudut, geçit ve saire levhaları ile baryerle;.* 
ve diğer işaretler, telgraf ve telefon hatları ve cihazları (telefon santral memurları hariç olmak 
üzere) telgraf ve telefon işlerinde çalışanların ücretleri, •artır.ma, eksiltme ve pazarlık ilânları* iaşe 
ve iaşeye müteferri her türlü giderler ve yol tesislerinin bakımına ait şair malzeme ve elemeği gider
leri bütçenin 37 nci bölümünün 1 nci maddesine ait formülde yazılı olduğu veçhile bu tertipten 
ödenir. - '. .. 

M. 3 — Binalarla sabit tesislerinin ve diğer sabit tesislerin bakımı 
Liman ve Trabzon - îran transit yolu binaları ile, tesisleri hariç olmak üzere idarenin diğer her 

türlü binalarının ve tesislerin bakımı (Makine ve tezgâhlar hariç.) 
Lojmanlar, hizmet binaları, istasyon, atelye, depo ve diğer binalar ve bu binaların sabit tesisleri. 

bina dışı tesislerin bakımı (rampalar, peronlar, meydanlar, vagon kantarları, gabariler, fcaloraj, 
'parke ve saire ile plâkturnanlar). 

Su işleri (alimantasyonlar, bina harici su boruları, vanalar, su kuyuları, yangın muslukları, 
gruler, pompalar « makina ve tezgâhlarla pompacı ücretleri hariç » ) artırma, eksiltme ve ihale 
ilânları, iaşe ve iaşeye müteferri sair masraflar ve bu mevzua ait her türlü malzeme ve elemeği 
giderleri bütçenin 37 nci bölümünün 1 nci maddesine ait formülde yazılı olduğu veçhile bu ter
tipten ödenir. 

M. 4 — Yola ait .makinalarla yol alât ve edevatının bakımı 
Yol alât ve edevatının bakımı (ikinci sınıf yor demirbaşlarının yenilenmesi dâhil) tezgâh ve 

makinaların, şube ve şube atelyelerînin birinci sınıf demirbaşlarının bakımı ve tamiri (drezinler, 
vagonetler, motorlu pompalar, betoniyerler, buraj makinaları, konkasörler ve s-air makinalar) kaz
ma ve kürek ve sair hesapları, 36 nci bölümün 4 ncü maddesine ait formülün dışında kalan diğer her 
türlü makinalarla alât ve edevatın bakımına ait sair malzeme ve elemeği giderleri bütçenin 37 nci 
bölümünün 1 nci maddesine ait formülde yazılı olduğu veçhile bu tertipten ödenir. 

B. 38 — Personele verilecek ikramiyeler 
Ücretlerini 31 nei ve 37 nei bölümler ödeneklerinden alanlara yönetmeliğine tevfikan verile

cek ikramiyeler bu tertipten ödenir. 
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TARIM ÎŞLEJRİ 

B. 39 - Bt 1 — Daimî memur ve hizmetliler ücreti 
(C) cetvelinde gösterilen tarım işleri kadrolarına dâhil memur ve hizmetlilerin aylık'rücretleri 

ilecrkadeak©'zaaite^ı ve %ten el çektirilenleriııaçıkta kaldıkları müddete ait istihkaklarıâl&ıîş Ka-
nun^nunU3- n e ü - ı ı ^ ^ ihbar müddeti yevmiyeleri ve -tazminatları 
hu*tertij^eıv ödeni-r.-

My 2-—Titflay e »Cumhuriyeti Emekli-Saadığınayapjlaeak ödemeler 
Ücretlerini 39 ncu bölümün 1 nci maddesinden alanlardan Türkiye Cumhuriyeti Emekli San

dığı ile ilgili olanlar için bu.to.eBm." Uııoi bölümünün. 2 nci maddesine ait formül dairesinde Tür
kiye (>ı«d#*iyi!ti EıııekliSandığına yatırılacak paralar bu tertipten ödenir. 

M. 3 — İşçi Sigortaları Kurumuna yapılacak, ödemeler (İhtiyarlık sigortası dâhil) 
Ücretlerini 39 ncu bölümün 1 nci maddesinden alanlardan işçiler ve ihtiyarlık sigortaları ile 

ilgili olanlar için bütçenin 1 nci bÖMmünün 3 ncü maddesine ait formül dairesinde İsçi Sigor
talar*' Kuşumun»- yatırılacak paralar bu tertipten ödenir; 

M. 4 — İşçiler Emekli Sandığına yapılacak ödemeler 
ücretlerim 39 ncu böMhnünİnci maddesinden alanlardan işçiler Emekli Sandığı ile ilgili olan

lar için b*fc§&ttnJ'l nctb^ümtöıtn 4-ncü maddesine ait formül dairesinde işçiler Emekli Sandığına 
yatîrilfceak paraiâ'rbu tertipten ödenir. 

B. 40 — Geçici tazminat 
Ücretlerini 39 ncu bölümün 1 nci maddesinden a1 anlara bütçenin 2 nci bölümüne ait formül da

iresinde^verilecek:geçici tazminat bu tertipten ödenir. 

B. 41 - M: 1 — Sürekli görev yolluğu 
Ücretlerini 39 ncu bölümün 1 nci maddesinden alanlara bütçenin 3 ncü bölümünün 1 nci madde

sine ait formül dairesinde verilecek sürekli görev yolluğu bu tertipten ödenir. 

M. 2 — Geçici görev yolluğu 
Ücretlerini 39 ncu tbölümünr 1 nci maddesinden a1 anlara bütçenin 3 ncü bölümünün 2 nci maddesi

ne ait formül dairesinde verilecek geçici görev yolluğu bu tertipten ödenir. 

'• • ' " " ~ : M. 3 .— Devir ve teftiş^ yolluğu 
Ücretlerini 39 ncu bölümün 1 nci maddesinden alanların devir ve teftiş maksadiyle izamları ha

linde verilecek devir ve teftiş yolluğu bütçenin 3 neü bölümünün 3 ncü maddesine ait formül dairesin
de bu tertipten Ödenir. 

B. 42 - M. 1 — Çocuk zammı 
Ücretlerini 39-ncu bölska^a 1 nci maddesinden alanlara bütçenin 4 ncü bödtimünün' 1 nci madlele*. 

sine ait formül dairesinde verilecek çocuk zamları bu tertipten ödenir. 

M. 2 — Doğum yardımı 
Ücretlerini 39 ncu bölümün 1 nci maddesinden alanlara bütçenin 4 ncü bölümünün 2 nci maddesinle 

ait formül dairesinde yapılacak doğum yardımı bu tertipten ödenir. 
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VL 8>-ölüıı^yaytacı 
tlgr»tİ6gj^£9^ciiböiumüji;J iici-inaddeBİnd^ı a^niara btitç*£uı„4 ne&-. belümüfritaJd ^aoflî niriden, 

si»%iaiMî<»»lü<*da^ 

M. 4 — Giyim eşyası 
Ücretlerini 39 ncu bölümün 1 ncı maddesinden alanlara verilecek giyim eşyası tutarları bütçenin 

4 ncü bölümünün 4 ncü maddettBteia^f^B^â&ane»»AB>bı^teıttip#«L3aahsup olunur. * 

M. 5 — Yakacak zammı 
Ücretlerini 39 ncu bölümün 1 nci maddesinden alanlara bütçenin 4 ncü bölümünün 5 nci maddesi

ne ait formüldairesinde verilecek^ yaka^kzanaM^tteırtî^titeıiJâfflâi». 

ÜeMleeini*râ9»ııctt7b«>lttint«i).l nei madâesinden>. alaiiiaca -bütöeBİtı rö nci baüiınüıtüunl •neif«ııadde-
sİB&^aitefosıai.l daii'eiiade ver^eceteltafesiai^a**bili; tertipt#ö i)d«mı». 

M. 2 — Fazla mesai ve nöbet ücretleri 
Ücretlerini 39 ncu bölümün 1 nci maddesinden alanlara bütçenin 5 nci bölümünün 2 nci maddesi

ne ait formül daw€*twefeir: vecööeefefaBİa »mesai üeeetlerrbfrtegtjgitfi* ödento. 

B„-44Mul — Jaitmu. 
Tarım işleri teşkilâtua»rksıfcı]ma£ö-giderleri (Ser^^ net* 

bölümünün 1 nci maddesine ait formül dairesinde bu tertipten Ödenir. 

1VL2— Aydınlatma-, 
Tarım işleri teşkilâtının ııj ılııılıılılıııııııı fiilin, 1ın ı lıiilı.ı ııiııı fi in ı lıiiluiıııiiıııiıı (T imi ıııwı1ıUninimi< 

formül dairesinde bu tertipten ödenir. 

Mt 3 ̂  Öteberi giderleri 
Tarım işleri teşküâtann *ötebeei giderleri, bütçenin 6 «OJ bötüwwnün 8 ncü ma4d^in«Feifc<ö»ıaife 

dairesinde bu tertipten ödenir. 

MA;-—Makin*-ve »aletlerle.demirbaş ve-jaıeiruşala»^ ba4am*/ 
Tarım işleri teşfca4âtmiaîziraat aletleri d^*dâ4ûi<'oni^-üzeEe<:bilâ«mHumaktoftj ve- aleUe»ûl*trde

mirbaş ve mefruşatının bakım ve tamirleri giderleri, bütçenin -6 ncı bölümünün 4 ncü. maddesine 
ait formül dairesinde bu tertipten 'ödenir; 

filib — Haberleşme.. 
Tarım işleri teşkilâtının haberleşme giderleri bütçenin 6 ncı bölümünün 5 nci maddesine ait 

formül dairesinde bu tertipten ödenir. . 

M. 6 — Kırtasiye ve .basılı Mğ&Iarla defterler^ 
Tarım işleri teşkilâtının kırtasiye ve basılı kâğıtlarla defterler giderleri, bütçenin İS ncı bölümü

nün 6 ncı maddesine ait formül dairesinde* bit tertipten ödenir. 

B*45^- Fidan-yetiştirme ekimye balam-giderleri 
İdarenin bilûmum bahçeleri ile fidanlıkları için tohum, fidan, toprak saksı, gübre satmalma, ye

tiştirme, serlerin ısıtılması ve fidanlıklarda istihlâk edilecek sair mevad giderleri, ziraat aletlerinin 
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saplarının ve ikinci sınıf demirbaşların değiştirilmesi giderleri, bu uğurda çalışacak geçici işçi, 
amele ye bahçıvan ücretleriyle bunlara tş Kanununun 18 ncü maddesi gereğince verilecek işçilerin 
ihbar müddeti yevmiyeleri ve tazminatları, iş kazalariyle meslek hastalıkları ve analık sigortası için 
işçi sigortalarına ve lüzumunda ihtiyarlık sigortası karşılığı olarak ödenecek paralar bu tertipten 
verilir. 

B. 46 — Personele verilecek ikramiyeler 
Ücretlerini 39 ncu bölümün 1 nci maddesinden alanlara yönetmeliğine tevfikan verilecek ikra

miyeler bu tertipten ödenir. 

MAKtNE VE EDEVATIN BAKIMI 

B. 47 - M. 1 — Daimİ memur ve hizmetliler ücreti 
. (G) cetvelinde gösterilen daimî kadrolara dâhil olarak merkezdeki cer ve atelyeler dairele

riyle (Depolar hariç) işletmelerdeki cer'başmüfettişliklerinde vazife gören memur ve hizmetlilerin 
aylık ücretleri ile kademe zamları ve işten el çektirilenlerin açıkta kaldıkları müddete ait istih
kakları bu tertipten ödenir. 

M. 2 — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak ödemeler 
Ücretlerini 47 nci bölümün 1 nci maddesinden alanlardan. Türkiye Cumhuriyeti Eemkli San

dığı ile ilgili olanlar için bütçenin 1 nci bölümünün 2 nci maddesine ait formül dairesinde Tür
kiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yatırılacak paralar bu tertipten ödenir. 

B. 48 — Geçici tazminat 
Ücretlerini 47 nci bölümün 1 nci maddesinden alanlara bütçenin 2 nci bölümüne ait formül 

dairesinde verilecek geçici tazminat bu tertipten ödenir. 

B. 49 - M. 1 — Sürekli görev yolluğu 
Ücretlerini 47 nci bölümün 1 nci maddesinden alanlara bütçenin 3 ncü bölümünün 1 nci mad

desine ait formül dairesinde verilecek sürekli görev yolluğu bu tertipten ödenir. 

M. 2 — Geçici görev yolluğu 
Ücretlerini 47 nci bölümün 1 nci maddesinden alanlara bütçenin 3 ncü bölümünün 2 nci mad

desine ait formül dairesinde verilecek geçici görev yollukları bu tertipten ödenir. 

M. 3 — Devir ve teftiş yolluğu « 
Ücretlerini 47 nci bölümün 1 nci maddesinden alanlara verilecek devir ve teftiş yollukları 

bütçenin 3 ncü bölümünün 3 ncü maddesine ait formül dairesinde bu tertipten ödenir. 

B. 50 - M, 1 — Çocuk zammı 
Ücretlerini 47 nci bölümün 1 nci maddesinden alanlara bütçenin 4 ncü bölümünün 1 nci mad

desine ait formül dairesinde verilecek çocuk zamları bu tertipten verilir. 

M. 2 — Doğum yardımı 
Ücretlerini 47 nci bölümün 1 nci maddesinden alanlara bütçenin 4 ncü bölümünün 2 nci mad

desine ait formül dairesinde yapılacak doğum yardımı bu tertipten verilir. 
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Sî! 3 — ölfen yardıaıi 
Ücretlerini 4? nci bolümün İ nci maddesinden alanlara bütçenin 4 neü bölümünün âncü inad* 

desine ak formül dairesinde yapılacak ölüm yardımı bu tertipten öd«nir. 

M. 4 — Giyim eşyası 
Ücretlerini 47 nci bölümün 1 nci maddesinden alanlara verilecek giyim eşyası tutarları büt

çenin 4 neü "bölümünün 4 neü maddesine ait formül dairesinde bu tertipten mahsup olunur. 

M. 5. — Yakacak zammı 
Ücretlerini 47 nci bölümün 1 nci maddesinden alanlara bütçenin 4 neü böMmünün 5 nci 

maddesine ait formül dairesinde verilecek yakacak zamları bu tertipten ödenir. 

B. 51 - M. 1 — Tahsisatlar 
Ücretlerini 47 nci bölümün 1 nci maddesinden alanlara bütçenin 5 nei bölümünün 1 nci madde

sine ait formül dairesinde verilecek tahsisatlar bu tertipten ödenir. 

M. 2 — Fasla mesai ve nöbet üersüeri 
Ücretlerini 47 nci bölümün 1 nci maddesinden alanlara bütçenin 5 nci bölümünün 2 nci mad

desine ait formül dairesinde verilecek fazla mesai ve nöbet ücretleri bu tertipten ödenir. 

B. 52 - M. 1—Isıtana 
Merkezdeki Ger ve Atelyeler daireleriyle (depolar hariç) işletmelerdeki cer başmüfettişlikleri 

teşkilâtının ısıtma giderleri bütçenin 6 neı bölümünün 1 nci maddesine ait formül dairesinde bu 
tertipten Ödenir. 

M. 2 -— Aydınlatma 
Merkezde Cer ve Atelyeler daireleriyle (depolar hariç) işletmelerdeki cer başmüfettişlikleri 

teşkilâtının aydınlatma giderleri bütçenin 6 ncı ^ölümünün 2 riei maddesine ait formül dairesinde 
bu tertipten ödenir. 

M. S — Öteberi giderleri 
Merkezde Cer ve Atelyeler daireleriyle (depolar hariç) işletmelerdeki cer başmüfettişlikleri 

teşkilâtının öteberi giderleri bütçenin 6 ncı bölümünün 3 neü maddesine ait formül dairesinde bu 
tertipten ödenir. * 

M. 4 — Malana ve aletlerle demirbaş ve mefruşatın bakımı 
Merkezdeki Cer ve Atelyeler daireleriyle (depolar hariç) işletmeler cer başmüfettişlikleri 

teşkilâtının.makina ve aletleriyle demirbaş ve mefruşatının bakımı bütçenin- 6 neı bölümünün 4 neü 
maddesine ait formül dairesinde bu tertipten ödenir. 

M. 5 — Haberleşme 
Merkezde Cer ve Atelyeler daireleriyle (depolar huriç) işletmelerde cer başmüfettişlikleri 

teşkilâtının haberleşme giderleri bütçenin 6 neı bölümünün 5 nei maddesine ait formül dairesinde 
bu tertipten ödenir. 

M. 6 — Kırtasiye ve basılı kâğıtlarla defterler 
Merkezdeki Cer ve Atelyeler daireleriyle (depolar hariç) işletmelerde cer başmüfettişlikleri 

( S. Sayısı : 140 ) 
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teşkilâtının kırtasiye ve basılı kâğıtlarla defterler giderleri bütçenin 6 ncı bölümünün 6 neı mad-

-desinevait fwrtrüI;jdMresinde bu tertipten ödenir. 

B. 53 — Muharrik ve Müteharrik"Tedevat ile atelyeler alât Ve edevatının bakımı 
Atelyeler alât ve edevatı ile, (Makinalar, tezgâhlar dâhil), 1 nei sınıf demirbaşlarının bakımı 

ve temin1 dâhil,; olmak üzere lokomotiflerin, tenderlerin, motorlu vagonların, yolcu vagonlarının, 
yük vagonlarının ve her türlü hizmet vagonlarının bakım ve tamirleri ve ikinci • sınıf demirbaşla
rın tebdiline ait bütün malzeme ve elemeği giderleri : 

1. Bütçenin 1 nei bölümünün 1 nei maddesine ait formül dairesinde (C) cetveline dâhil daimî 
••«lemup«ye-Mertlilerden fou^4|le*de <ç»ltş&nla*ın çalıştıklara Müddete-ait'üer«ileriyles*g^şieî-4gçi ve 

amele ücretleri ve î ş^ Kanununun 13 neü maddesine göre verilecek işçilerin ihbar müddeti yev
miyeleri ve tazminatları; 

.2 . Bütçenin 1 nei bölümünün 2, 3 ve* 4. ncü maddelerine ait formül dairesinde Türkiye Cum-
hnriye1iIknekli"Sehdığina, ihtiyarlık sigortası dâhil olmak üzere işçi Sigortaları Kurumuna ve 
İşçiler Emekli Sandığına yatırılacak.paralar; 

3. Bütçenin 2 nei bölümüne ait formül dairesinde geçici tazminat; 
4. Bütçenin 3 ncü bölümünün 1 nei ve 2 rici maddelerine ait formül dairesinde sürekli ve 

* geçici görev yollukları; 
5. Bütçenin 4 ncü bölümünün muhtelif maddelerine ait formül dairesinde verilecek çocuk 

zamları, doğum ve ölüm yardımları, giyim eşyası bedelleri;* 
6. Bütçenin 5 nei bölümünün 1 ncirve 2 nei maddelerine ait formül dairesinde tahsisatlar ile 

• f aala mesai ücretleri; 
7. Bütçenin 6 ncı bölümünün 1, 2, 3, 5; 6 ncı maddelerine ait formül dairesinde ısıtma» aydın

latma, öteberi, haberleşme, kırtasiye ve basılı kâğıtlarla defterler giderleri; 
8. Kiralar, iaşe ve iaşeye müteferri bütün giderler, yangın Önlenmesine ve söndürülmesine ait 

her türlü giderler, personelin temizlenmesine ait sabun, kurulanma bezleri gibi yıkanma giderleri, 
vergi ve resimler. 

B. 54 — Personele verilecek ikramiyeler 
ücretlerini 47 ve 53 ncü bölümlerden alanlara yönetmeliğine tevfikan verilecek ikramiyeler bu 

tertipten ödenir. 

TRAFÎK GİDERLERİ 

B. 55 - M. 1 — Daimî memur ve hizmetliler ücreti 
(O) cetvelinde gösterilen Hareket Dairesi- Başkanlığı ile. İşletmeler Hareket Başmüfettişlikleri 

. kadrolarına dâhil memur ve hizmetlilerin aylık ücretleriyle kademe zamları ve işten el çektirilen-
lerin açıkta kaldıkları müddete ait istihkakları bu tertipten ödenir. 

M. 2 — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yatırılacak paralar 
Ücretlerini 55 nei bölümün 1 nei maddesinden alanlardan Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 

ile ilgili olanlar, için bütçenin 1 nei bölümünün 2 nei maddesine ait formül dairesinde Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığına yatırılan paralar bu tertipten ödenir. 

.-'**' •'' J •' B. 56 — Geçici tazminat 
Ücretlerini 55 nei bölümün i^nci maddesinden al alanlara bütçenin 2 nei bölümüne ait formül daire-

- sinde verilecek geçici tazminat bu tertipten ödenir. 
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Ücretlerini 55 nci bölümün 1 nci maddesinden alanlara bütçenin 3 ncü bölümünün 1 nei maçlar 
sine ait formül dairesinde verilecek sürekli görev yolluğu bu tertipten ödenir. 

. _ „ . . ..iv;ı -.-.... ..M..2 — Geçici görev yolluğu . , * ' . , , , , . . ••• ,*+*\ ., 
Ücretlerini 55 nci bölümün 1 nei maddesinden alanlara bütçenin 3 neti bölümünün, 2 nei madder 

-sine ait formül dairesinde verilecek geçici .görev ypllnaklşrı bu tertipten ödenir. / ••; •,-

M. 3 — Devir ve teftiş yolluğu 
Ücretlerini 55 nciİ^SÎömttri^'nci maddesinden alanlara devir ve' teftiş maksadiyle izamları ha

linde varileeek devir; ve tefftig-yollukları'bütçenin 3 ncü bölümünün 3 ncü maddesine «it fc#mŞhdai-
reain^€-.bu maddeden ödenir. •" \ . - v . t ., !; r 

B. 58 - M. 1 — Çocuk zammı 
Ücretlerini 55 nci bölümün 1 nci maddesinden alanlara; bütçenin 4 ncü bölümünün 1 nei»maddesine 

ajjfc ;j&3smitt/4air*sinde. verilecek^oeuk zamları . bu tertipten verilir. .-..;,*? ,'^.i j^.>, t M 

„ M. £— Doğum yardımı . . . - %" • •» 
Ücretlerini 55 nci bölümün*! isçi maddesinden alanlara- bütçenin 4 ncü bölümünün 2 nci maddesine 

rşiM^mül .dairesinde ;y^dac^|;doğımı yardımı b a tertipten ödenir. -^.- ,f 
'^"-•'•'•'•:h'-x; ' ."•'•'''"'• '-r &••*•/.: • : ' / V V « •.•/•/••••'''-Vy. r< - ~ : ; < • • . • ' - . • . . ; ^ . 

" •** '- ' : •'"••'••'•" * M; 3 ~ jÖİüm yanlıını "";;,., ! \ „ .,.,"* 
Ücretlerini 55 nci bölümün 1 nci maddesinden alanlara bütçenin 4 ncü bölümünün 3 ncü madde

sine ait formül dairesinde yakılacak ölüm yardımı bu tertipten veril», 

';"; •' ' "" M. 4 — Giyim eşyası J ' " ^ / S v ^ r ^ ^ ^ i ' ^ > 
Ücretlerini 55 nci bölümün 1 nci maddesinden alanlara verilecek giyim eşyası bütçenin 4 neü bÜ-

lümünün 4 ncü maddesine ai tJorp^^aB^inde ba i ^ r^ t e^ m u ^ p o^uııur. 

. . . Mvi> •— Yakcak zammı 
, Ücretlerini 55 nci böiüjnün 1 nci maddesinden alanlara bütçenin 4 ncü^bölümünün 5 nci maddesi

ne ait iormül <3&ırisindfi verilecek yakacak zamları bu tertipten ödenir, "'" ' . ^ " ///> 
" ' * ' : - ' . f ' l î t v •' •"- j i t f ! ? ^ » - ( • ^ • • J < - . , ' : ' < T.- "• . ' • • * - - * " . ' ' . - • * • ••• >.-•'••«.:. . ' . " V • - , • ,; . ? > * - ^ ' .'./. ••>;<, .Tif+ 
. . . " . ' ; , . * • a ."•- - • • - -5* ; - r ••• - « * ' - . • " ' . - - . - - i . . -• - . • " . , • • . • - , - • - • . • ' - ' • - ' i - ı J . • • 

. ••.. » » • » • ; • • ; - - : " - • « » " ' • > . . * * . i •;»• •• • •• - i - - - - > ' * ı ' .• . ; • • - •• • , .-. i . . . - . „ , , - „ i . ı , - ... ,-, - . . . . . • •_, i t j t S » ^ i 

Ücretlerini 55 nci bölümün 1 nci maddesinden alanlara bütçenin 5 nci boKîmüntnİ" nci madde
sine ait fonofö d&fresindıe ryergeçek tahsisatlar bfcÇteifâpten o^etıir^ -̂  îc . ^ «, -v 

" , .: •;:'. :. m 2 . ~ F i u a ^ / ; " r ^ •* 
s;,Ücj?etei»İ ^5 n ^ l ^ i p a ü ^ I :^ei maddesinden alalılara bŞçenin:•_.& ihicşi, b^işlp^^a ,2,#jş*â-,* oulâ^e 

sine ait formül dairesinde verilecek fazla mesai ve nöbet ücretleri bu tertipten;^îWr^v ' r ^ ^ J^ ^ 

S . 60 - l i . 1-^I t ı t iûa 

^ ^ ^ • ^ I ^ Î Ü S J HarckÖf Dajp^îfln merkez büroları ile işletmeler hareket başmüfettişlikleri bürolarının aya 
:•• i * 
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ması giderleri bütçenin 6 ncı WHia«nüa $ mi Mtftdftiifto Ait föraül dairesinde bu tertipten öde
ri*. . •; 

M. 3 — öteberi giderleri 
1, Hareket Dairesinin merkez teşkilâtı ite istetmeler herefcet başmüfettişliklerinin öteberi gider-

Uri bütçeni» 6 ncı b&ümünüa 3 ncü maddesine ait &r«ıül dait?esiad«» 
2. Garlar, istasyon!AT» ambarlar, tren iokomotif.^i v* terıü«rde ^l^«Jiiöjm yıkafliaal*rı için 

gerekli bilûmum giderler bu tertipten ödeny*. 

M» 4 — Makine ve aletler'e demirbaş ve mefruşatın balamı 
Harekât DaireRİniu merkez büroları ile işletmeler lıarskct bafuaâiettssiâklerkıia «aakiııe v* aletlfcriy-

le demirabş ve mefruşatın bakım ve tamirleri gider.eri bütçenin 6 ncı bölümünün 4 »cü iı**dd<*i-
ne ait formül dairesinde bu tertipten ödenir. 

J--"/;•:;•'- . . 1 1 5 — Haberle^ 
Hareket Dairesinin merkez teşkilâtı ite iletmeler haratert teyııüfettHiikkriûitı haberleşme fide

leri bütçenin 6 ncı bölümünün 5 inci maddesine ait formül dairesinde bu tertipten ödenir. 

WL % — Kırtasiye v* basılı kantlarla defterJer 
Hareket Dairesinin merkez teşkâitı ile iletmeler harsteet toçmüf ̂ ü^iiideriftin kırUeij^ v« ba»iı 

kâğıtlarda defterler giderleri bütçenin 6 ncı bölümünün 6 ncı maddesine ait formül dairesinde bu 
'?ertigıtei| ödenir. 

^ Bk «1 — Personele verileeek ikramiyeler 
Ücretleri 55 nci bölüme dâhil kadrolarda çalışanlara yönetmeliğine tevfikan verilecek ikrami* 

yeler bu tertipten ödenir. 

OAB, teTABYON, AMBAE VE (JBÇtTLKB 

B. 62 - M. 1 — Daimî W8m& Te nizmetlilerin ücret'eri 
t0» ffciveîiftde gfteteriten gar, Sstasytm, ambar vo f i t lerde $&lı$a» (tdevat tevsi bftroîanndaki-

ler dâhilj hamallar hariç) memur ve hikmetlilerin aylık ücretleri ite kadem* zamları ve isten «1 
çektiriteiılerin açıkta kaldıkları müddete ait istihkakları ile îş Kanununun 13 ncü maddesi ge
reğince verilecek ihbar müddeti ta^ö4mt:ârî bu tertiptEîi 6denir. 

M. 2 — Türkiye Cumhuriyeti Emekti 8fisfc$ı*& yapılacak ödemeler. 
Ücretlerini 62 nci bölümün 1 nci maddesinden alan ve gar, istasyon, ambar ve geçitlerde muh

telif isje^le çalışanlardan Türkiye .ttttaftnrfyeti İBfiteMi Söadiği İl* ilgili olanlar için 1 nci bölümün 
4 n*İ m^teifte Ait fbnnül dAit^ind^ Türkiye Gumlmri> t̂i Emekli aatt&ğtsi yt&isiftâak para-
lar bu tertipte* dâsKiıV 

İ t $ — işçi Sigortalan KuruöfttnA jTipıÎMak ödemler (Ihftiyarlık sigortası dâhil) 
Çer^rteİ 8S ttci b&umfrn İ nd maddesinden alan ve g&f, fetaşy&n, ambar:.vt f^îtterıî* muh-

teftf î#ei l* çahş&nî&rd&n %çiîer ve İhtiyarlık sigortaları ile ilgili olanlar fçin bttçettlh 1 nci b&lft-
jaünsan 3 ncü maddesine ait formül dairesinde îşçi Sigortaları Kurumuna yatırılacak paralar bu 
tertipten ödenir. 

.i • . ." b e t t . itf' ' * 
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Ücretlerini 62 nci bolümün 1 nci maddesinden alan ve gar, istasyon, ambar re gt^Meuif jı ask* 
telif işlerde çalışanlardan İşçiler Emekli Sandığı ile ügüi olanlar için bütçenin 1 nci bÖlİOTÜnüri 
4 ncü maddesine ait formül dairesini fi l ler Baftklî Smı^i|ına yatırılacak paralar bu tertipten 

B. 68 — Geçiri memur ve hikmetliler ücreti 
Trafiğin artması dolayısiyle bu artış mevsimine münhasır olmak üzere gar, istasyon, ambar ve 

geçitlerde çalıştırılacak geçici personelin fterttîeri ile !ç Ktmmnına ve 4772 sayılı Kanuna tevfikan 

B. 64— Geçici tazminat i 
Ücretlerini 62 nci bolümün 1 nci maddesinden alan ve gar, istasyon, ambarlarda çalışanlara 

bütçenin 2 nci bölümüne ait f or»HÖ tfrtirestode veyfleeek geçld tasmJnat bu tertipten Ödenir, 

Ücretlerini 62 nci bölümün 1 nci maddecinden alan ve gar, istasyeeç ambar 
şanlara bütçenin 3 ncü bölümünün 1 nci maddesine ait formül dairesinde verilecek sürekli görev 
yolluğu bu tertipten ödenir. » '. 

M. 2 — Geçici görev 
Ücretlerini 62 nci bölümün 1 nci maddesinden alan ve gar, istasyon, ambar ve geçitlerde çalı* 

şanlara bütçenin 3 ncü bölümünün 2 nci aaddeıihc att formül dairesinde verilecek geçici görev 

M. S — Devir ve teftiş yolluğu 
Ücretlerini 62 nci bölümün 1 nci maddesinden alanların devir ve teftiş maksadiyle vâki olacak 

seyahatlerinden dolayı alacakları d*r4r r© tefriş yoftng ı̂ Mtçenin 3 ncü bölümünün 3 ncü mad-
âmbm m «esna» dairesinde ** tersi**» ö*«»ir. 

ÜcretTerîni 62 nei böllîmün I ncî maddesinden alan ve gar, istasyon, ambar ve geçrrterdd çafe-
şanlara bütçenin 4 ncü bölümünün 1 nci maddesine ait formül dairesinde verilecek çocuk zamları 
bu tertipten ödenir. 

Ücretlerini 62 nci bölümün 1 nci maddesinden alan ve* gsp, IstayçpoB, amber *we- gê tfeıMfeiê p̂ Mş** 
lara bütçenin 4 ncü bölümünün 2 nci maddesine ait formül dairesinde yapılacak doğum yardımı 
bu tertipten ödenir. 

M.3 —öfi i» 
Ücretlerini 62 nci bölümün 1 nci maddesinden alan ve gar, istasyon, ambar ve geçitlerde çalışan

lara bütçenin 4 ncü bölümünflto & •*&< ıı ı»kfr>Un t& frwpttf daireewvİ8 yapılacak ölüm yardımi bu 

M. 4 — Giyim eşyan 
Ücretfariri «2 aei baitıain J ^ »aûddeaÜKİfû «iaa.*t^tA 



l a ra verilecek giyim eşyası 'Mlrçeî ı i i ı . '4 n c ü b ö l ü m ü n ü n ' 4 ncü. m a d d e s i n e a i t formül dairesinde bu 
t e r $ p t e ^ f ö a h & U p O İ U Ö 1 H V • ' • • ' • ; ? : ] : :,:;'.,, ' . - ; . : • : : . • . . : ; . : , . ; : •;••; :•'.:••:>,. •. ' .' ... . : . . < • . - ;.•:•..:<.• :\, 

t-t'.fyy^- •;••..; \;.d^:.>y^ Jffl. & r - Yakacak zammı ••-.;••••• > - M ; ;•..;.>'•* :•. '-
Ücretlerini 62 nci bölümün 1 nci maddesinden alan ve gar, istasyon ve ambarlarda çalışan

lara bütçenin 4 ncü bölümünün 5 nci maddesineait formül dairesinde verilecek yakacak zammı bu 
tertipten ödenir. ' ' y 

; " ' / > * . • • , ' . , i . . . . . . 

• ' . - B. 67 ^ M. 1 — Tahsisatlar , • *•*;.. 
Ücretlerini 62 nci bölümün 1 nci maddesinden a1 an ve gar,' istasyon, ambar ve geçitlerde çalışan

lara bütçenin 5 nci bölümünün 1 nci maddesine ait formül dairesinde veri'ecek tahsisatlar bu ter t ip
ten ödenir. •»• 

••'•••-: i - ' - v . ".•; ' M* 2 - i Fazla ıııesai ve »Öbeli ücretleri ••••]-••'• •:•-• '•':•*••'• 
Ücretlerini 62 nci bölümün 1 nci maddesinden alan ve gar, istasyon, ambar ve geçitlerde çalışan

lara bütçenin 5 nci bölümünün 2 nöi maddesine ait formül-'dairesinde verilecek faz'a mesai ve nö-
t*et;ücj$etfej|ra tertipte» ödenir, : ' = '•*'>•>• _•-"•'-"• •• ̂ '•;V •• • '•' • •:•.' v;>. ::..J;-
n-uif) ^ - > , ^ ; : , ^ , ' > - V ; " , - . . . A , - , : '•.. ••,:;_:.'•.,•: . / . ;: . f ; : . i > . . ? . . . , . ; > • •::; •• . : .„ . : , , . . • . : . ; ! - : ' / . . - • , ; :•. : ; ' - . . . ; - . •:, •%•; 

B. 68 - M. 1 Isıtma . . .^--"'v 
Gar, istasyon, ambar ve geçitlerin ısıtılması giderleri bütçenin 6 nci bölümünün 1 nci maddesine 

ait formül dâiresinde b u ter t ip ten Ödenir. 

•',."-, •,: ., • M. 2 —• Aydınlatma ••--.,..;.••,' 
Gar, istasyon, ambar ve geçitlerin aydmlatma giderleri ile garlarca isH5asyohlar , ;budutîarı dâhi

linde yapılacak sair aydmlatma giderleri bütçenin 6 nci bölümünün 2 nci maddesine ait formül da
iresinde bu ter t ip ten ödenir. '""'•• " 

-bx& r;̂ ;i i' &•>;.;:.+•:&; u •;.ii ^ 3 — öteberi giderleri •.:....'••..";/;. ••.,.; -v. 
îşaret bayraJ^arı giderleri de dâhil o^ak üzere gar, istasyon, ambar ve' geçitlerin öteberi gider

leri vagonlarla yatakhaneler çamaşır1 arının yıkattır İması giderleri ve lüzumunda kiralanacak han
gar, depo ve hizmetevi icar bedelleri ile gar ve istasyonlar peron amelesi ücretleri ve sigorta prim
leri b$tçe!nln jî nci bölümünün 3 ncü maddesine'ait formül dairesinde bu tertipten ödenir. 

M. 4 — Makine ve aletlerle demirbaş ve mefruşatın bakımı ; 
Gar, istisyon, ambar ve geçitlerin makineli bagaj arabaları da dâhil her türlü makine ve alet

leri ile demirbaş ve mefruşatının bakım ver tamir giderleri bütçenin 6 nci bölümünün 4 ncü maddesi-
tte-ait formül dairesinde bu tertipten ödenir. 

M. 5 — Haberleşme : . ; : 
Gar, istasyon, ambar ve geçitlerin haberleşme giderleri bütçenin 6 nci bölümünün 5 nci madde

sine ait formül dairesinde bu tertipten ödenir. 

< * • ' • M^6 ^^ Kırtatsiye ve basılı M ğ ı t ve def ter ler 
1. Gar, istasyon, ambar ve geçitlerin biletler dâhil her türlü kırtasiye ve basılı kâğıtlarla^def

ter giderleri, bütçenin 6 nci bölümünün 6 nci maddesine ait formül dairesinde, 
2, Bilet Basımevinin genel g ider le r i / • 

''•^'fâ)'* B u s e n i n 1 n c i bölİimünüıı 1 -ndi maddesine v t formül dairesinde ( € ) cetveline d â M daimî me
m u r ve hizmetli lerin ücre t le r i ile geçici işçi ve amele ücret ler i ve İ ş K a n u n u n u n 13 ncü maddesi ge-

V$. Sayisı : : 14Ö) 



re§ince verilecek ihbar müddeti»tazminatları, . :. :; : ;ı 
b) Bütçenin 1 nci bölümünün 2, 3 ve 4 ncü maddelerine ait formül dairesinde Türkiye Cumhuri

yeti Emekli Sandığına, iş kazaları, meslek hastalıkları ve analık sigortası ile ihtiyarlık sigortası 
için İşçi Sigortaları Kurumuna ve İşçiler Emekli Sandığın^ yatırılacak paralar, y;; 
- e ) Bütçenin 2 nci bölümüne ait formül dairesinde geçjei tazminat,/....•. ' ,, 
i ç) Bütçenin 3 ncü bölümünün 1 nci ve 2 nci maddelerine ait; formül dairesinde sürekli ve geçici 

görev yollukları, ; ; - ' . • • : • : ' . ; •...-./. •': 
d) Bütçenin 4 ncü bölümünün muhtelif maddelerine ait formül dairesinde verilecek çocuk zam

ları doğum ve ölüm yardımları, giyim eşyası, yakacak, zamlara, 
. e) Bütçenin 5 nci bölümünün 1 nçi ve 2 nci maldelerine ait formül dairesinde yerilecek tahsi

satlar ile fazla mesai ücretleri, 
, f) Bütçenin 6 nci bölümünün 1, 2, 3, 4, 5, 6 nci maddelerine ait formül dairesinde ısıtma; 

aydmlatmay öteberi makine ye aletlerle demirbaş ve mefruşatın bakım}, haberleşme^ kırtasiye ve 
basılı kâğıtlar, defterler giderleri; f^İ^^i.^ •-?<••'' •'•'•' 

g) Kiralar, iaşe ve iaşeye müteferri bütün. giderler, yangın önlenmesine ve söndürülmesine ait 
her türlü .giderler,. nersonelin temizlenmesine ait saban, kurulanma bezleri gibi yıkanma giderleri, 

h) Karton, mürekkep gibi müstehlek malzeme; ' 
Giderleri bu tertipten ödenir. ' ' ' • •"•:' "••'•• -<- •.'•'••••• •.';- '-: 

B. 69 r—Yükleme ve boşaltma giderleri 
G-ar, istasyon, ambarlarda yükleme ve boşaltma işleriyle Jlgilj görevleri yj&pai} başyardımcı ve 

yardımcıların istasyon ve ambarlarda bilfiil yükleme ve boşaltma işlerinde çalıştırılan daimî ha
malların gerek kadro karşılığı olarak ve- gerekse kadroya müstenit olmaksızın, çalıştırılacak geçici 
hamallar ve amelenin ücretleriyle fazla nesai ücretleri ve İş Kanununun 13 ncü maddesi gereğince 
verilecek işçilerin ihbar müddetleri, yevmiyeleri ve tazjn'mâtlari'; ! 

a) Bütçenin 1 nci bölümünün 1 nci hıaddesine ait' 'förınül dairesinde C cetveline dâhil memur 
ve hizmetlilerin ücretleri ile geçici işçi ve amele ücretleri; 

b) Bütçenin birinci bölümünün 2, 3, 4 ncü maddelerine ait formül dairesinde Türkiye Cum
huriyeti Emekli Sandığına, iş kazalariyle meslek hastalıkları, analık ve ihtiyarlık- sigortaları 
karşılığı olarak İşçi Sigortalafi Kurumuna ve İşçiler Eınekli Sandığına yatırılacak paralar;- ' 

c) Bütçenin 2 nci bölümüne ait formül dftFe'-ûnde gemici tazminat; 
ç) Bütçenin 3 ncü bölümünün 1 nci ve 2 nci mVtddelerjhe ait formül dairesinde sürekli ve ge-

cici görev yollukları; ' • / • :- > 
d) Bütçenin 4 ncü bölümünün muhtelif maddelerine ait formül dairesinde yerilecek çocuk zam

ları, doğum ve ölüm yardımları, giyim eşya;t, yakacak zamlaai; 
e) Bütçenin 5 nci bölümünün 1 nci ve .2 TKH. maddelerime ait formül dairesinde verilecek tah

sisatlar-; ile fazla mesai ücretleri;- r • ; 
f̂  Trhmil ve tahliye işlerinin taahhüd; raptı halinde bunamüteferri masraflarla.müteahhit

lere ödenecek paralar. 

p. 70 — Personele verilecek ikramiyeler 
Ücretlerini 62;nci-bö'liVı.ûtia jUnei ve C3, ud Klümün 6,ncı maddeleri ile 69 neu bölüm ödeneğin-

den alanlara yönetmeliği r?einince vrvüüMk ikramiyeler bu'tertipten ödenir. 

rA,;s'-. •• l^jJN LOKOMOTİFLERİ - .: , .,- . 

B, 71 - M. İ — Daimî memur ve hizmetliler ücretleri 
«£» eetVflin^ftli^^stcrileıı 1:-v.:".n gurnbı ııvjı tren lokomotifleri kısmmdaki makinist, mezun 

a^pçi^ve îoko ateşçileri ile pompajların .ve su işlerinde çalışan diğer persoaelin ücretleri, kade-
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me zamları ve işten el çektirilenlerin açıkta kaldıkları ositâülete ait ktüıkakiart ba terleten öde
nir. 

M. % — T&rkiye CttnAuriyeti Slmek i 3and^tna yapilaaak öcbemelar 
Ücretlerini 71 nci bölümün 1 nci maddesinden ;ılsn ve Türkiye Camîrariyetî Emekli Sandığı 

ile ilgili olanlar için bütçenin 1 nci bölümünün 2 nci maddesine ait formül dairesinde Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığına yatırılacak paralar bu tertipten ödenir. 

B. 72 — Geçici memur va htemtUüer ücreti 
Trafiğin artması dolayısiyle bu artış mevsimine münhasır olmak üzere tren lokomotiflerinde 

çalıştırılacak geçici personelin ücretleri ile îş Kanununun 13 ncü maddesi gereğince verilecek ih
bar müddeti yevmiyeleri ve tazminatları, iş kazalnriyle meslek hastalıkları ve anahk sigortaları 
karşılığı olmak üzere İşçi Sigortaları Kurumuna yatırılacak paralar bu tertipten ödenir. 

B, 73 — Geçici tazminat 
Ücretlerini 71 nci bölümün 1 nci maddesinden alanlara 'bütçenin 2 nci bölümüne ait formül 

dairesinde verilecek geçici tazminat bu tertipten ödenir. 

B. 74 - M. 1 Sürekli görev yolluğu 
ücretlerini 71 nci bölümün 1 nci maddesinden alanlara bütçenin 3 ncü bölümünün 1 nci mad

desine ait formül dairesinde verilecek sürekli görev yolluğu bu tertipten ödenir. 

KT. 2 — Oeçici görev yolluğu 
Ücretlerini 71 nci bölümün 1 nci maddesinden alanlara bütçenin 3 ncü bölümünün 2 nci mad

desine ait formül dairesinde verilecek geçici görev yolluğu bu tertipten ödenir. 

B. 75 - KL 1 — Çocuk sananı 
Ücretlerini 71 nci bölümün 1 nci maddesinden alanlara bütçenin 4 ncü bölümünün 1 nci mad

desine ait formül dairesinde verilecek çocuk zamları bu tertipten ödenir. 

M. 2 — Doğum yardımı 
Ücretlerini 71 nci bölümün 1 nci maddesinden alanlara bütçenin 4 ncü bölümünün 2 nci mad

desine ait formül dairesinde yapılacak doğum yardımı bu tertipten verilir. 

M. S — Ölüm yardmn 
Ücretlerini 71 nci bölümün 1 nci maddesinden alanlara bütçenin 4 ncü bölümünün 3 n«ü mad

desine ait formül dairesinde yapılacak ölüm yardımı bu tertipten verilir. 

M. 4 — Giyim eşyası 
Ücretlerini 71 nci bölümün 1 nci maddesinden alınlara verilecek giyim eşyası tutarları bütçenin 

4 ncü bölümünün 4 ncü maddesine ait formül dairesinde bu tertipten mahsup olunur. 

M. 5 — Yakacak zammı 
Ücretlerini 71 nci bölümün 1 nci maddesinden alınlara bütçenin 4 ncü bölümünün 5 nci madde 

sine ait formül dairesinde verilecek yakacak Z&H1T.M b ı tertipten ödenir. 

B. 76 - M. 1 — Tahsisatlar 
Ücretlerini 71 rm bfj$ûmün 1 nci maddesinden aknkıra bütçenin 5 nci bölümünün 1 nci maddesi-
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tıe ait formül dairesinde veriJsoek tahsigatlar bu tertipten #deair. 

11 2 — Fazla mesai ye nöbn ücretleri 
Ücretlerini 71 nci bölümün 1 nci maddesinden alankıa bütçeni» 5 nci bölümünün 2 »cimaddesine 

ait formül dairesinde verilecek fazla mesai ve nöbet ücretleri bu tertipten ödenir. 

M. 3 — Tazminatlar 
Devlet Demiryolları memur ve hizmetlilerinin aylıklarına dair olan kaaun gereğince hazırlanmış 

bulunan tah&j&At]*r ve tazminatlar tüzüğüne tevilken verilecek kilometre tazminatı, ameliyat trenleri 
taeraktatı» manevra tazminatı rampa tazminatı, bekleme tazminatı, yatak tazminatı bu tertipten öde
nir. 

Bu tertipten ödenecek tazminatlar ücretlerini 71 nci bölümün 1 nci maddesinden alan ve daimi 
kadrolara dâhil olanlardan ücretlerini difier tertiplerden «inakla beraber bu tazminatın tahakkukuna 
«saa vazifelerde çalınanlar m bu nevi istihkakları karşılığıdır. 

B. 77 — Lokomotifler giderleri 
Yakıtlar (Kömür, fayraplık bedelleri, depolardaki yükfeane ve boşaltma giderleri, nakliye) akar

yakıtlar (Yükleme ve boşaltma ve tankların temirik giderleri, yağlar, sular» su tasfiye tesisleri, ali-
mantasyonlarm her türlü giderleri ampuller, karbonat, tuzruhu, meşgale gibi diğer müstehlek mal
zeme giderleri bu tertipten ödenir. 

B. 78 - M. 1 — Personele verilecek İkramiyeler 
Ücretlerini 71 nci bölümden alanlara yöttetai3İi£ine tevfikan verilecek ikramiyeler bu tertipten 

ödenir. 

M. $ —- RtitrıÜr tas&rnif İkr&miyesi 
Kömür istiMAMnd© tasarruf «afhyanlara yönet mtıligî^e tevfikan veriî*eek İkramiyeler bu ter%ten 

ödenir. 

lıfc.tâfî2KR 

B. 70 - Ü. 1 — Date i <wmnr ve Watû*tlifcr Uorvtt 
«C» cetvelinde gösterilen v."> tren'erin s( y: iseferi esnasında serv;s yapan, cer ve hareket servi-

s'ne mensup şeftrenler ile başr vizör. r«v:z5 ̂ , ba;raj ktmdöktörlcri, kondoktör er, gardfren, 
f»wlv*g&n,8r> totâât aiöfcleteri ladrolarna dûhii m^m-tr ve htaet/tteria fcyfck ücr«tterîy!e kade
me zamları ve işten el çektiril enkriıı açıktı Aldıktan mlifldtte «*t ittiktetfelart i*, t» f&Mtmtt-
nun 13 ncü maddesi gereğince verilecek işçilerin ihbar müddetine ait yevmiyeleri ile tazminatları 
bu tertipten ödenir. 

& S — Türkiye Gernıfaurtyeti Eıaekli f*ndj|ıaft y*pılaeeJc Memeler 
Ücretlerini 79 ncu bölümün 1 nci maddesinden alan ve trenlerde çalıswil&Fdait *ftt*kiyfc t&ttı-

huriyeti Emek i Sandığı ile ilgili olanlar için bütçenin 1 nci bölümünün 2 nci maddesine ait formül 
dairesinde Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sa$öi§ın& yatırılacak paralar bu tertipten Ödenir. 

. ' • T - i * 
M. 3 — îşçi Sigortalar* Karttuuı* y&£i2«o»k ci?.a:ehr (ihtfjdaiık tjgtfrteiata tâfeü} 

Ücretlerini 79 ncu bölümün 1 nci maddesinden alanlardan işçiler ve ihtiyarlık sigortadan ile 
ilgili olanlar için bütçenin 1 nci bölüwlttflîı 3 ncü ffi&dctein» ait formül dairesinde işçi sigortaları 
kanmama yâtırüacıık pftraJ&r bu tertipten Süetti*» 
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M. 4 — îşçiler Emekli S^ndî^nayapüacak ödemeler 
Ücretlerini 79 ncu bölümün 1 nci maddesinden a:ar ve trenlerde çalışan işçilerden Emekli San

dığı ile ilgili olanlar için bütçenin 1 nci bölümünün 4 ncü maddesine ait formül dairesinde işçiler 
Emek iSandığına yatırılacak paralar im -tertipten, ödenir. 

B. 80 — Geçici memur ve hizmetliler ücreti 
Trafiğin artması dolayısiyle bu artış mevsimine münhasır olmak üzere trenlerde çalıştırılacak 

geçici memur ve 'hizmetlilerin ücretleri ile İş Kamı ıramın 13 ncü maddesi gereğince verilecek işçi
lerin ihbar müddetine alt ücretleri, tazminat arı ve iş kazalar'yle meslek hastalıkları, • analık ve 
ihtiyarlık sigortaları karşılığı olmak üzere :şçi sipcrtaları kurumuna yatırı acak paralar bu ter
tipten ödenir. 

B. 81-—Geçici tazminat 
Ücretlerini 79 ncu bölümün 1 nci maddesinden alan1 ara bütçenin 2 nci bölümüne, ait •'formül 

dairesinde verilecek geçici tazminat bu tertipten ödenir. 

' 5' B. 82 - M. 1 — Sürekli görev yolluğu 
Ücretlerini 79 ncü bölümün 1 nci maddesinder. alanlara bütçenin S cü bö'ümünün 1 nci mad

desine ait formül dairesinde verilecek sürekli görev yolluğu bu tertipten ödenir. ' 

M. 2 — Geçici görev yolluğu 
Ücretlerini 79 ncu bölümün 1 nci maddesinden alanlara bütçenin 3 ncü bölümünün 2 nci madde

sine ait formül dairesinde verilecek geçici görev yolluğu bu tertipten ödenir. 

B. 83 - M. 1 — Çocuk zammı 
Ücretlerini 79 ncu bölümün 1 nci maddesinden alanlara bütçenin 4 ncü bölümünün 1 nci madde

sine ait formül dairesinde verilecek çocuk zamları bu tertipten ödenir. 

M. 2 — Doğum yardımı 
Ücretlerini 79 ncu bölümün 1 nci madlesinden alanlara bütçenin 4 ncü bölümünün 2 nci maddesi

ne ait formül dairesinde yapılacak doğum yardımı bu tertipten ödenir. 

M. 3 — ölüm yardımı 
Ücretlerini 79 ncu bölümün 1 nci madlesinden alanlara bütçenin 4 ncü bölümünün 3 ncü mad

desine ait formül dairesinde yapılacak ölüm yardımı bu tertipten ödenir. 

M. 4 — Giyim eşyası 
Ücretlerini 79 ncu bölümün 1 nci maddesinden alan ve hareket ve Cer teşkilâtında çalışanlara ve

rilecek giyim eşyası bedelleri bütçenin 4 ncü bölümünün 4 ncü maddesine ait formül dairesinde bu 
tertipten mahsup olunur. 

M. 5 — Yakacak zammı 
Ücretlerini 79 ncu bölümün 1 nci m^ddosİTKİe' alanlara bütçenin 4 ncü bölümünün 5 nci maddesi

ne ait formül dairesinde verilecek yakacak zamları bu tertipten ödenir. 

,-. B. 84 - M. 1 Tahsisatlar , 
ücretlerini 79 ncu böümün 1 nci maddesinden alanlara bütçenin 5 nci,bölüngüsün 1'nci maddesine 

ait formül dairesinde ödenecek tahsisatlar bu tertipten ödenir. 

(,S. SaysM : 140') 



M. 2 — Fazla mesai ve nöbet ücretleri 
Ücretlerini 79 ncu bölümün 1 nci maddesinden alan cer ve hareket servislerine mensup tren

lerde çalışanlara bütçenin 5 nci bölümünün 2 nci maddesine ait formül dairesinde «verilecek;' fazla 
mesai ve nöbet ücretiri bu trtipten ödenir. 

M. 3 — Tazminatlar 
Ücretlerini 79 neu bölümün 1 nci maddesinden alanlara bütçenin 76 nci bölümünün 3 nçü mad

desine ait formül dairesinde ödenecek tazminatlar bu tertipten ödeniıv 

B. .85_— Trenler giderleri 
Trenleri terkip eden vagonların yağlanması ile vagonlarda ampul, temizlik malzemesi gibi istih

lâk etÜteeek mevat giderleri ve geçici tathirat amelesi ücretleri, bu ücretlere,müteferri iş kazft-
larıyft meslek hastalıkları, analık ve ihtiyarlık sigortaları karşılıkları bu tertipten ödenir. 

B. 86;—Personele verilecek ikramiye 
Ücretlerini 79 ncu bölüm ödeneğinden alanlara yönetmeliğine tevfikan verilecek ikramiyeler bu 

tertipten ödenir. ' 

MANEVRA GİDERLERİ i • - . 

B. 87 - M. 1 — Daimi memur ve hizmetliler ücreti 
'.«tî.»cetveli.nde-gösterilen ve manevralarda çalışan cer ve hareket servislerine mensup memur ve 

hizmetlilerin aylık -ücretleriyle kademe zamları ve işten el çektirilenlerin açıkta kaldıkları müddete 
ait istihkakları bu tertipten ödenir. 

• • , - • > 

M. 2 — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak ödemeler 
, Ücretlerini 87 nci bölümün 1 nci maddesinden ?>,lanlardan Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandjğı 
ile ilgili olanlar için bütçenin 1 nci bölümünün 2 n ?-i maddesine ait formül dairesinde Türkiye Cumhu
riyeti Emekli Sandığına yatırılacak paralar bu tertipten ödenir. 

B. 88 — Geçici memur ve hizmetliler ücreti 
Trafiğin artması dolay isiyle bu artış mevsimine münhasır olmak üzere manevralarda çalışacak 

geçici personelin ücretleri ile îş Kanununun 13 ıı?ü maddesi gereğince verilecek işçilerin ihbar müd
detine ait ücretleriyle tazminatlar, bu ücretlere înü el'orri iş, kazalariyle meslek Hastalıkları, analık v>, 
ihtiyarhk; sigortalı karşılıkları bu tertipten ödenir. - ; , 

B. 89 — Geçici tazminat 
Ücretlerini 87 nci bölümün 1 nci maddesinden alanlara bütçenin 2 nci bölümüne ait formül dai

resinde verilecek geçici tazminat. 

B. 90 - M. 1 - r Sürekli görev yolluğu 
Ücretlerini 87 nci bölümün 1 nci maddesinden alanlara bütçenin 3 ncü bölümünün 1 nci madde

sine ait formül dairesinde verilecek sürekli görev yolluğu, bu tertipten ödenir. 

M. 2 — Geçici görev yolluğu 
Üerltlerini 87 nci bölümün 1 nci maddesinden alanlara bütçenin 3.ncü bölümünün 2 nei m^dd«»i-

ne,-ait formül.daiı$Sinde verilecek geçici görev yolluğu. >,: 
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fc. & - M. 1 ~ Çtetıfc zaırimı 
" |)e^ffe*nıi 8T heı bölümün 1 nci maddesinden alanlara bütçenin 4 neü bölümünün 1 nci maddoHİ-
ne ait formül 'dairesinde verilecek çocuk zamları bu tertipten ödfenil*.. 

M. 2 — Doğum yardımı 
A Ücretlerini .87 nci bölümün 1 nci maddesindı n alanlara bütçenin 4 neü bölümünün. 2 nci ınad 1?-
slîie ait fbrmti) dairesinde yapılacak d o ğ ı t m y a ı d ^ ı bu tertipten ödeîiir. 

M. 3 — ölüm yardımı 
Ücreti erini 87 nci bölümün 1 nci maddesinden alanlara bütçenin 4 neü bölümünün 3 neü madde

sine art "^rrhftî clairesinde vapılaeak öHiın vardımı bu tertipten ö'denir. 

M. 4 — Öiyirtı e$yası 
Ücretlerini 87 nci bölümün 1 nci maddesinden alanlara verilecek; giyim eşyası tutarları bütçenin 

4 neü. bölümünün 4 neü maddesine ait formül dairesinde bu tertipten mahsup olunur. 

M. 5 — Yakacak zammı 
Ücretlerini 87 nci bölümün 1 nei, meddesinden alanlara bütçenin 4 neü bölümünün 5 nci mad

decine ait formül dairesinde verilecek yakacak zammı bu tertipten ödenir. 

...f:.,.4<(, 
B. 92 - M. 1 Tahsisatlar 

. :,,,.i ücretlerini, ,8.7 tnci s^ümü,n L̂ nci maddesinden alanlara nütçenin 5 nci bölümündün İnc i mad
desine ait formül dairesinde verilecek tahsisatlar bu tertipten ödenir. ,. 

-î.fftflrr&f» v ^ 4 ^ v 2 r r FM& mesai ve nöbet ücretleri 
^* t : ^M Q ^W^ ^ . Î ^ J I ^ P M I 1 1 ^ ^ - #e* maddesinden alanlara 'bütc/enii} 5 nci bölümünün 2 .n-ei-mad^ 
j ç j ^ n e a $ . ^ fazla mesai ve nöbet ücretleri bu tertipten ödenir. 

M. 3 — Tazminatlar 
Ücretlerini 87 nci bölücün; 1 nciv maddesinden alanlara bütçenin 76 neı bölümünün 3 neü mad

desine ait formül dairesinde verilecek tazminatlar bu tertipten ödenir. ' , 
r ^ f u s t 8.. '«»«S -M', • . « . . . • - . • 

* * } • • * ' . c . f ' f ' î 'At <**'« ,- \ ı ' . ; . I : . _-; . - - • • ' , . 

B. .93 — Manevra giderleri 
Manevra makûllerinde sarf ve istihlâk olunacak kömür, fayraplık odun gdönii yakıtlarla bunla

rın yükleme boşaltma giderleri, yağ, su ve diğer müstehlek mevad giderleri 'bu tertipten ödenir. 

•:.....:-,,.. ...,••,•,...„-, B. 94 —-Personele verilecek ikramiyeler 
'87 Aoi''bolüme dâhil kadrolarda çalişanlara yönetmeliğine tevfikan yerilecek ikramiyeler bu 

tertipten ödenir. 

DEPOİAR 

Bv 95 - M. 1 — Daimî memıilr ve hizmetliler ücreti 
«C» cetvelinde gösterilen ve depolarda çalışan memur ye hizmetlilerin aylık ücretleriyle kade-

me^zftmları ve i|ten el, çektiriılenlerin açıkta kaldığı/müddete ait istihkakları ile îş Kanununun 
l'£ neu maddesi gereğince verilecek işçilerin ihbar müddetlerine ait, yevmiyeleri ile tazminatları 
bu tertipten ödenir. ;;s> .üb <rrr 

" ! . _ ; _ ; ; : ; • • • • • . . ' • ; • - ; . A \ . . . : ; . _ . _ ' _ 

( S . Sayısı,:.440) 



M. 2 — Türkiye Ound^rçp^t^Jhaekfc Şşn4|jşı% yapılacak ödemeler 

hÜKyeti Emekli Sandığı ile • üRİlî ^ll|9lMrr - *fW* ? -,"3#*<Mf!1'l*r- Jı'. *^i '̂ ^BfÇK^1*̂ 1- -?İ"" ̂ pŜ B̂Ü*̂ " "̂ "̂ '"' " ^ 
mül dairesinde mezkûr sandığa yatırılacak paralar bu tertipten ödenir. 

M, 3 ̂  I | d Şj^ortaJan Kuntmuııa yapılacak odfmejer (İhtiyarlık aigortaıı 4 | _ r 

ücretlerini Ö ,̂ pei. $İ|j|$p^-, £ W» maddinden ^ftft yft, #epe^r4şs. çaj|şai^r| |p... jgjgĝ  vj| , j^jj.. 
yarlık sigortaları ile ilgili olanlar için bütçenin 1 nci bölümünün 3 ncü maddesine ait ffermui 
dairesinde İşçi Sigortaları Kurumuna y$4^ajeja3f pjf|raiaj£?bu^ tertipten ödenir. 

••"î:::»':'"'v" M. 4 — İşçiler Emekli Sandığına yapılacak ÖdemelÂr •**'• **,M 

Ücretlerini 95 nci bölümün 1 nci maddesinden alan depolarda çalışanlardan İsçiler Emekli 
Sandığı ile ilgili olanlar için bütçenin 1 n$i ^l |«»ünün .4 ,ncü maddesine ait formül dairesinde 
ÎŞŞİler îSmjöcli, Ş^ndayŞanayatırılacak paralar l>u tertipten ödenir. 
'"W;; ••• •'• r:'''" "''•': - ' •"''-' '•,"/•'"•'•• ' ••" :>-. : •.:•'' ,'.'•-;'"":./- '.' ; '.-:•••••'f/.~-> ;^ *•• -'• ^laia-ııu 

B. 90 — Geçici taaainat- / ""•*'•• H-;V ^>^^P .^«*fr 
Ücretlerini 95iâjıei bölümü» 1 nci m#dda»iaâ^ aj&n ve dejaplarda çalışanlara bütçenin 2 nci bö-

iüm.üne ait formül dairesinde verilecek geçici tazminat bu tertipten ödenir. 
•\)'-\'.'.-• • ; " " • • • • ' • ' • -. " ' • " . ' • ' " • ' ' i • ' i - ^ < » H 

v B. 97 - M. 1 — Sürekli görev yolluftı ' ' u "/ NiH 

Üeretlerini 95 nci bölümün 1 nci maddesinden alanlara bütçenin 3 ncü bölümünün 1 nci madde
sine ait formül dairçşiade wrikeek sürekli görev ^oim^Ueı bu testip t̂eJa, ödenir. 

M, 2 ̂ -Geçici görev yollumu , ' * ' ' * ' "v* 
ücretlerini 95 nci bölümün 1 nci maddesinden alan depolar servisi mensuplarına bütçenin 3 ncü 

bölümünün 2 nci maddesine ait formül dairesinde. verUeo«k geçici görev yollukları bu tertipten 
ö d e n i l . . • ' • • • • • •-: - - ' • • • 

T v'r •",.'., • " .../..•;"•.'.'." • ' , ' -".V-v . ' V v ; - ." vf ?;;•,'• ::^---^'^i. ^ "." V',; J *' 

B. 98 - M. 1 — Çocuk zammı : v , , *• 
Ücretlerini 95 nci bölüj>vü^vl wi ın*ddesifld«ıı â  ani a ^ bü t senin 4. neü bölümünün 1 nci madde 

sim> ait iopıül dairesinde verjjy^ek ç^uk zaodarı bu tertipten öd^ûr. 

M. 2 — Doğum yardımı ' ; > * * > ' > - > . * * • . . * * . 
İL-- . 

Ücretlerini 95 nci bölüaüıı 1 n^i madd^ i ı ^^ alanlara Ijüt^nin^4 ı ı c ü b ^ i l ^ ^ 
sine aitförmiiF dairesinde yapılacak doğum yardımı bu tertipten ödenir.' 

' Üe^etiâjöi S& nci ^İfimün İ nci nîaddesinden aknkra.bütçenin 4 ncü b^ünıü»ftn'3 V^ü!.ra«Wpr" 
QW ait formül daiıresİR£$eyapılacak ölûi» yardua^ bu te*fcipte|i ö4enır» . . * ' 

t j j ^ t l ^ n j ft5 n ^ bölümün 1 nffl ma^»aijftgen a l j j i^a ^ ^ ^ » 4 , ^ b g p j Ş ^ ^ ^ J ^ 
sine ait formül dairesinde verilecek gijim, eşya^ tut^lar^ bu ^ , , ; 

M. 5 — Yakacak «amnu 
Üeretlerini 95 nci bölümün. I. qai maddtw6nı] m aknjara bütçenin "4 ncü bölümünün 5 nci madde-

ssçbi ajt. formül dcirösinde ödenecek yak*cAk zamlgiM bu tfff^ten Yj^âiiç. , ,. , .? ^ ^:i.:• Ak 

.«* 

-.i.. ..-.-uiİL^b«ij;:îi*.U('f-; 

(.MMeMi.h^)' 
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' Ücretl ini 95 hei bölümün 1 nci maddesinden alanlara btit^ötiiri 5 nci bölümünün1 ttei madde
sine att formül dairesinde verilecek tahsisatlar bu tertipten ödenil. ' ' 

M. 2 — Fazla mesai ve ûöbetücretleri 
Ücretlerini 95 nci bölümün 1 nci maddeöirfotenalanlara büutçenin 5 nci bolüıffönÖH 2 nci madde

sine ait formül dâiresinde verilecek fazla mesai ve nöbet ücretleri bu tertipten Ödenir; 

B. 100 - M. 1 — Isifcüâ 
Depoların ısıtılması giderleri, bütçenin 6 nci bölüınünüh 1 nci maddesine ait formül dairesinde 

bu tertipten ödenir. 

* M. 2 — Aydınlatma. - w 
Depoların ve depo şubelerinin aydınlatılması giderleri, bütçenin fi nci bölümünün 2 nci mad

desine ait formül dairesinde bu tertipten ödenil. 

M. S — Öteberi^fiderleri 
Depoların öteberi giderleri ve depo yatakhane çamaşırlarının ve tren personeli hariç olmak 

üzere deponun diğer personelinin yıkanması giderleri bütçenin 6 nçı bölümünün 3 ncü maddesine 
ait formül dairesinde bu tertipten ödenir, 

M. 4 — Makine ve aletlerle denairba.7. ve mefruşatın balamı. . 
Depolar bürolarındaki makine ve aletlerle demirbaş ve mefruşatının bakım ve tamir giderleri, 

bütçenin 6 nöı bölümünün 4 ncü maddesine ait formül dairesinde bu tertipten ödenir: ; 

M. 5 — Habesrleşme. ? 

Depoların haberleşme giderleri, bütçenin G nci bölümünün 5 nci maddesine ait formül dairesin
de bu tertipten Ödenir. 

M. 6 — Kırtasiye ve basılı kâğıtlarla defterler. . '" 
Depoların kırtasiye ve basılı Kâğıtlarla defterler giderleri, bütçenin 6 nci bölümünün X) nci. mad

desine ait formül dairesinde bu tertipten ödenir. 

B. 101 — MtıfatiTik ve Mütenâb-ik edevatın bakımı ve servise hazırlama giderleri 
Depoların, muharrik ve müteharrik edevatın bakım ve tamirleri ve servise, hazırlama için ya-, 

pılacak çeşitli malzeme ve müstehlek mevat giderleri, muharrik ve müteharrik edevatın bakımı, 
gervise hazırlanması işlerinde kullanılan depola-m her türlü makine ve aletleriyle tezgâhlarının 
bakım ve tamirleri, muhamk kuvvet cereyan bedeli ve su giderleri ile bu işfclercle kullanılacak ge
mici personel ücretleri, îş Kanununun 13 ncü maddesi gereğince verilecek işlilerin ihbar müddetine 
ait yevmiyeleri ile tazminatlar, geçici amele ve işçilerin iş kazalariyle meslek hastalıkları, analık 
ve ihtiyarlık sigortaları karşılığı olarak tşçi Sigortası Kurumuna yatırılacak paralar, iaşe ve 
iaşeye mtteferri giderler, küfeler, sü' hortumları, vagonların tathirinde kullanılan haşarat öldürü
cü her türlü me^ t bedelleri ile ikinci sınıf demirbaşların tebdili giderleri ve muharrik ve müte
harrik edevatın bakımına ait diğer giderler bu tertipten ödenir. 

B. 102 — Personele verilecek ikramiyeler, 
96 nci bölüme dâhil kadrolarda çalışanlara, yönetmeliğine tevfikan verilecek ikramiyeler bu ter

tipten ödenir. , .,,,, 

, (S! S a y ı s ^ ^ O ) ; 



B. 103 • H. 1 •— Kazalar neiioesüıdr rota^ ^ 
Br&yhıan, karambol veya yol kapanması ve benzerib&lh^rdfbttnhırm b^rl^şaf edflmest i^n 

.sarf olunacak malzeme giderleri ile tahrik edilecek hususî katar 'giderleri ,y.e kullanılacak geeİGİ,, 
amele üeretleri bu hâdiselerde çaliştıhlaîılarş lüzumumda verilecek yiyeeek ve içecek maddeleri 
giderleri, imdat vagonlarında: bıüuadTjrulması lâzungelen müstehlek;mevad gidederi bu> tertipten 
ödenir. ^î*çalanân> kırılan edevatın tamir veya tecditleri giderleri ilgili gider-« grttplaröKİaB yap*-
h r . - • • • . : . 

M.2 —Taaakaer 
N a ^ eşyası kayıp ve hasarları (canlı hayvanlar dâhil)-%ğaj eşyası kayıp ye hasarları, emanet 

odalarına verilen eşyaların tazminleri ve kazalar neticesinde Ölenlerin vârislerine ve malul kala'K-
larla yaralananlara verilecek tazminat İU keza kazalar neticesinde idare personelinden ölenlerin 
vârislerine ve malûl kalanlara tüzüğüne, göre yerilecek tazminat bu tertipten ödenir; 

yangından mütevellit olarak nakil eşyası, bagaj, emanet odalarına yerilen, eşyaların kayıp ve 
hasarları dolayısiyle verilecek tazminat sigorta sermayesi hesabından karşılanır. 

*;•<•'-: '^••^•-••.••-^^ . .. ı s m s i ş t m t ..,- :",-..,>••• .« 
" . . • • " • • - * _ . - . • . * • • • • • • • - • - • - - . • • . . , . , . - v ( ~ * ~ V ; : . . - , , / . 

• • • • - • ' ' • ' '•Jl 

'**-•••'" B. 104 - M. 1 — Daimî memur ve Mametliler ücreti 
(C) Cetvelinde gösterilen liman servisi kadrolarına dâhil memur ve hizmetlilerin aylık ücret

leri ile kademe zamları ve işten el çektirîlenlerin açıkta kaldıkları müddete . ait istihkakları bu 
tertipten ödenir. • y'\ ! '. 

M. 2 — Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak ödemeler 
Ücretlerini 104 ncü bölümün 1 nci ve 3 neu maddelerinden alan limanlar servisi mensupların

dan' Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ile ilgili olanlar için bütçenin 1 nci bölümünün 2 reci 
maddesine ait formül dairesince mezkûr sandığa yatırılacak paralar; bu tertipten ödenir, ,; l. 

ı , ' • . • '• - • . . . t : . . . i "• 

M. 3—Bareme tâbi öhmyan İsmetliler ücreti 
4620 sayılı Kanunun 7 nci maddesi gereğince Bareme tâbi olmaksızın limanlarda istihdam 

edilen ve (E) cetvelinde hizmet nevileriyle aylıkları gösterilen'hizmetlilerin ücrtleri.'bu tert^ıte» 
ödenir. -•'•' , , ;. • 

• > • * - . - • " - ' • - . - M • ' ; : J • • • < - • ' • • • • " • . " " • " - : ' • - . . " ; . . . • 

' ' ^ " "' r \ B. 106 — Geçici taamİBat 
Ücretlerini 104 ncü bölümün 1 nci maddesinden alan limanlar servisi mensuplarına-Bütçenin 

2 nci bölümüne ait formül dairesinde verilecek geçici tazminat bu tertipten ödenir. 

! • ' • " * • " B< 106 - M. İ ^ S i i rek l^g^ 
Ücretlerini 104 ncü bölümün 1 nci maddesinden alan limanlar servisimensuplarına bütçemin. 

3 ncü bölümünün 1 nci maddesine ait formül dairesinde verilecek sürekli görev yoİlukları bu ter
tipten ödenir. •- * ' -> . ^ . J , , 

1 M. 2•'*— Iteeioi görev yoBağm : 

Ücretlerini 104 ncü bölümün 1 nci maddesinde.! alan limanlar servisi mensuplarına bütçenin % ıteü 
bölümünün 2 nci maddesine ait formül dairesindo verilecek geçici görev yollukları bu tertipten ödenir. 

l$r AmM •<».• -. ' M. 8 -^ Devir ve 
Ücretlerini 104 ncü bolümün 1 nci maddesinden alan limanlar servtet mensuplarının devir ve teî-

. ( S.-?!BayWf': 140-) . 



— m — 
tiş nıaksadiylo izamları halinde yerilecek devir ye teftiş yollukları bütçenin 3 ncü bölümünün 3 nen 
maddesine ait formül dairesinde bu tertipten ödenir. 

B. 107 - M. 1:— Çocuk zammi 
• Ücretlerini 104 ncü bölümün 1 nci maddesinden alan limanlar servisi mensuplarına bütçenin 4 ncü 

bölümünün 1 nci maddesine ait formül dairesinde verilecek çoeuk zammı bu tertipten ödenir. 

M. 2 — Doğum yardımı 
Ücretlerini 104 ncü bölümün 1 nci maddesinden alan limanlar servisi mensuplarına bütçenin 4 ncü-

bölümünün 2 nci maddesine ait formül dairesinde verilecek doğum yardımı bu tertipten ödenir. 

M. 3 — ölüm yardımı 
Ücretlerini 104 ncü bölümün 1 nci maddesinden alan limanlar servisi mensuplarına bütçenin 4 ncü 

bölümünün 3 neü maddesine ait formül dairesinde yapılacak ölüm yardımı bu tertipten ödenir. 

M. 4 — Giyim eşyası 
Ücretlerini 104 ncü bölümün 1 nci maddesinden alan limanlar servisi mensuplarına yönetmeliğine 

tevfikan yerilecek giyim eşyası tutarları bütçenin 4 ncü bölümünün 4 ncü maddesine ait formül dai
resinde bu tertipten mahsup edilir. 

B. 108 - M41 — Tahsisatlar 
''Ücretlerini 104 ncü bölümün 1 nci maddesinden alan limanlar servisi mensuplarına bütçenin 5 nci 

bölümünün 1 nci maddesine ait formül dairesinde verilecek tahsisatlar bu tertipten ödenir. " 

M. 2 — Fasla mesai ve nöbet ücretleri 
Ücretlerini 104 ncü bölümünden alan limanlar servisi mensuplarına bütçenin 5 nci bölümünün 

2 nci maddesine' ait formül dairesinde verilecek "v'a da mesai ve nöbet ücretleri bu tertipten ödenir. 

B. 109 - M, 1 — Isıtma 
Limanlar servisi teşkilâtının ısıtılması giderleri, bütçenin 6 ncı bölümünün 1 nci maddesine ait 

formül.dairesinde'bu tertipten ödenir. 

M. 2 — Aydınlatma 
Limanlar servisi teşkilâtının aydınlatılması gidenleri, bütçenin 6 ncı bölümünün 2 nci maddesine ait 

formül dairesinde bu tertipten ödenir, 

"M. 3—Öteberi giderleri 
Limanlar servisi teşkilâtının öteberi giderleri bütçenin 6 ncı bölümünün 3 ncü maddesine ait 

formül alresinde bu tertipten ödenir. 

M. 4 —-• Makine ve aletlerle demirbaş ve mefruşatın bakımı 
Limanlar servisinin bürolarındaki makine ve aletleriyle demirbaş ve mefruşatının bakını ve ta

mirleri giderleri, bütçenin 6 ncı bölümünün 4 neü maddesine ait formül dairesinde bu tertipten 
ödenir. 

M. 5 — Haberleşme 
Limanlar servisinin haberleşme giderleri bütçenin 6 ncı bölümünün 5 nci maddesine ait formül 

dairesinde bu tertipten ödenir. 

( S. Sayısı V/J40 ) ) 



M I Hııhııilj» 11 TUMİI Iıİjjifrln ıfcfttıltr 
Lmanlar servisinin kırtasiye ve, basılı kâğıtlarla defterler giderleri bütçenin 6 neı Mlümütfün 6 

ricı maddesine ait form^f ^iör«iİı^8 İm tertr^Nsa ödenir. 

•.'.'• = ...- m.tı»^m^& 
1. Deniz araçlarında kullanılacak yakıtlar, kottur ve^yrftphk «di^yftktfr yaiitlar, yağlar, «u-

lar ve diğer müstehlek malzeme ile cereyan bedelleri ve deniz vasıtalarının Belediye Resimleri, ka
zalar giderleri, • >; . ~. us:*•-•-,'• %r J . 
' ' % Bütçenin 1 nei bölümün** 1 nei maddesine ai t formül dairesinde «€*».cetvelin* d ih i l daimî 

raeıonr ve hİKim^literdem- W işlerrde çalışanlarla çalıştıkları wâkâıkg£k ah üeretleriyte «eçiei işçi ve 
amel* ü«et le*i ve fj K&aurommı 13aeü madesi gereğaıue veıü«e»k işp le ı ia ihbar nrüddtetlerine t î t 
yevmiyeleri ile tazminatları, ; ^ 

3. Bütçenin 1 nci bölümünün 2, 3, 4 neü maddelerine ait formül dairesinde Türkiye Cumhuri
yeti Emekli Sandığına, iş kataUüdrle n«al«k kasfekklan, ûHatk v« ihtiyarlık sigortalan karşılığı 
< ^ r ^ 1 ^ Ş^örtf&n K u * u « ^ 

4. Bü£fttâa? 3 neâ bölümünün l ve 2 nei m^îkk4e«iı>e ait formül (lah^skuie v<H'ilee«k wpe&i 
ve geçici görev yollukları; ; 

5. Bütçenin 4 ncü bölümünün muhtelif maddelerine ait formül dairesinde verilecek çoeuk-
zamları, doğum ve ölüm yardımları; giyim-eşyası, 

6. Bütçenin 5 nei bölümünün 1 ye 2 nci maddelerine ait fopmül daîresihde verilecek .tahsfeatlar 
He fazla; mesai ve nSbet ücretleri, • ' r̂ ; / • ' ^ *" 

•7. Bütçenin 6 neı bölümünün 1, 2, 3, 4, 5 ve6 nci madâele*i^wa^.^ıwHefr!d«ff«Hnde ısıtma, 
aydınlatma, öteberi, makine ve aletlerle demirbaş ve mefruşatın ve liman kantarlarının tamir ve 
bakımı giderleri, haberleşme, kırtasiye ye basılı kâğrtJsr defterler giderleri, 

8; Kiralar r ia§e ye i*şeye n&tetfem ^ 
ait her türlü giderler, personelin temizlenmesine ait sşSün^-kaJutenma bezleri fifffl» yıkanma gi
derleri, vergi ve resimler. t i , - ; • ' 

. ' - * * 
VL 2 — A r a l a r ı n bakım giderleri 

- . Iteıüz araçları öe lim*n atelye ve lantiyelerinâekiji lât ye edevatın (Itf^iîvŞer,' teşgâMar ve 
birtoei sinif; demijfcâglar ve ikiüri sınıf demirbaşların yenüenmeşi diÜîl) %akın>' :^^m^ m£0^ 
türlü malzeme ve elemeği giderleriyle limanların taranması giderleri bütçenin İJÖ ıifu^'bölümü
nün 1 nci maddesine ait formül dairesinde, bu tertipten ödenir. 

M. 3 — Bina ve tesislerin bakımı giderleri 
•"''''.Ttâmifâfvim. her türlü- binâlas#iesaibi t tesislerinin ve 'diğer saJbit'tesislerin (Vinçler dâhil) is
kelelerin bakımı için ihtiyarı gereken maizeme giderleri ile geçici amele ve işçi ücretleri bütçe
nin 110 neu bölümünün 1 nci maddesine ait formül dairesinde bu tertipten ödenir. 

B. .111 - - THUctome ve bogaâına p W « r i 
limanlarda.dehissden karaya ye kâradan denize yapdacak;r yüklettıe ve 

bütçenin 69 neu bölümüne ait formül dairesinde bu tertipten ödenir, 

B. 112—£e**oa«Ie verilecekikramiyeler 
Üsretleritti İ M ve İ10 nem bölütöler odeneklerhıden alanlara y4befcweîiği gereğ&jee verilecek 

ikramiyeler bu tertipten üfeıör. i : . .,-• _ i:-: •;.-., -'••. 
• o;, M . . , ö D B f ; . r - " . . ' ' • • • - ' : - ••• ^ W - ? M - J ~ : r * ^ 

- , . , . ı ^ / . . i ( ^ . - . * , ' ; - ' , * . f - * : ' - - - . . . _ . - . - . , . . - - . ^ , t r ; . , . . . . / . • . . - ^ : ^ C * ^ M v. •. 

( 8 . ^ 1 ^ ^ . 1 4 0 ) 
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TRABZON - ÎBAN TRANSİT YOLU İŞLETMESİ 

B. 113 - M. 1 Daimî memur ve hiametlüer ücreti 
«C»'cetvelinde gösterilen Trabzon - İran Transit Yolu merkez teşkilâtı kadrolarına dâhil me

mur ve hizmetlilerin aylık ücretleriyle kademe zamları ve işten el çektirilenlerin açıkta kaldık
ları müddete ait istihkakları bu tertipten ödenir. 

M. 2 — Türkijn Cumhuriyeti Emekli Sandığına yapılacak ödemeler 
Ücretlerini 113 ncü bölümün 1 nci maddesinden alan Tra'bzon - İran Transit Yolu tşletmesin-

<İe çalişânlardan Türkiye Cumlıuriyeti Emekli Sandığı ile ilgili olanlar için "bütçenin 1 nci bö-
.lumüjıün.2 nci?maddesine ait formül dairesinde THirkiye Cmrinuriyeti Emekli' Sandığına yatırıla
cak paralar bu tertipten ödenir. 

B. 114 - M . 1 —- Sürekli görev yolluğu 
Ücretlerini 113 neü bölümün 1 nci maddesinden alan Tra'bzon - İran Transit Yolu İşletme Teş

kilâtında çalışanlara bütçenin 3 ncü bölümünün 1 nci maddesine ait formül dairesinde verile
cek sürekli görev yolluğu bu tertipten ödenir. 

•M. 2 — • Geçici görev yolluğu 
Ücretlerini 113 ncü bölümün l:nei maddesinden alan Trabzon -İran Transit Yolu İşletme Teşki

lâtında çalışanlara bütçenin 3 ncü bölümünün 2 ne! i:\addesine ait formül dairesinde verilecek geçi''i 
görev yollukları bu tertipten ödenir. 

• • • - . : • S. — Devir ve teftiş yolluğu 
ücretlerini 113 ncü bölümün 1 nci maddesinden alanların devir ve teftiş maksadiyle izamlari ha

linde verilecek devir ve teftiş yollukları bütçenin Ö ncü:bölümünün 3 neü maddesine ait formül da
iresinde bu tertipten ödenir. 

B.115 - M. 1 — Çocuk zammı 
Ücretlerini 113 ncü bölümün 1 -nci maddesinden alan Trabzon - İran Transit Yolu tslciı-ıcsinde ça

lışanlara bütçenin 4 ricü bölümünün 1 nci maddesi ı. ait formül dairesinde verilecek çocuk zamlar1. 
bu tertipten ödenir. 

M. 2 — Doğum yardımı 
Ücretlerini 113 ncü bölümün 1 nci maddesinden alan Trabzon - İran Transit Yolu İşletmesinde ça 

lisanlara bütçenin 4 ncü bölümünün 2 nci maddecine ait formül dairesinde yapılacak doğum yardımı 
' bu tertipten yapılır. 

M. 3 — Ölüm yardımı 
Ücretlerini 113 ncü bölümün 1 nci maddesinde-1 alan Trabzon - İran Transit Yolu İşletmesinde ça

lışanlara bütçenin 4 ncü bölümünün 3 nöü maddesine ait formül dairesinde yapılacak ölüm yardmu 
bu tertipten yapılır. . 

M. 4 — Giyim eşyası 
" ;^Ücretlerini 313 neü bölümün 1 nci maddesinden alan Trabzon - İran Transit Yolu tşiermesiıule ça
lışanlara yönetmeliğine tevfikan verilecek giyim eşyası tutarları bütçenin .4 neü bölümünün 4 neü 
maddesine ait formül ^dairesinde bu tertipten mahsup edilir. 

, (S. S&yp: l . # ) 
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Ücretlerini 113 ncü bölümün 1 nci mad'esinden alan Trabzon - İran Transit Yr.la tşîefcmesinde ça

lışanlara bütçenin 4 ncü bölümittftr§ ftef mtKÜktöm- §Hformül «föfWiöde Verilecek yakacak zamtan 
bu t#rtipte* *e*i*iri • • . , . , • : : . . ^ ,•-. 

Ücretlerini 113 ncü bölümün 1 nci maddesinden alan Trabzon - İran Transit Yolu İşletmesinde ça
lışanlara bütçenin 5 nci bölümüaİB t B«fc mlatâiMtiNf sH toftrrUâ daiF«ânl& verilecek tahsisatlar bu 
tertipte* S t a l r , 

M. 2 — Fasla mesai re nöbet Ücretleri 
Ücretlerini 113 ncü bölümün 1 nci maddesibâttr thttt *Prtb«on - İran Transit Yolu tütmesinde ça

lışanlara bütçenin 5 nci bölümünün 2 nci maddesine ait formül dairesinde verilecek fazla mesai ve 
nöbet ücretleri bu tertipten ödelifc 

* l t f - H , l —lertma. 
Trttam - İrea Tlanafe yok* tişttiltıtan ısito^ pderlegiybi^e<»»mt ^nWlttiİBÜn.lncima4^ 

deafat̂  ait fenaitf dai*etftnW bı> tefcfcfrtaft 84e*fo 

Trabzon - İran Transit yolu teşkilâtının aydınlatma giderleri, bütçenin 6 nci bölümünün 2 
nci maddeeaa* t ^ fo»müi *â«e»MMk kut teıttjplen ö&Oûr 

H3.—Ötekerigiderieri 
Tıf>1mıwi »; k t » Tfaneft yeltı ttşkülıtaltt» ötebeei fidevİffti bwfc«.ettiifc $ IM» Vıittftwü»iwı a ne* 

maddesine ait formül dairesinde bu tertipten ödenir. 

M. 4 — MaJdne ve akünle demkbftşn mtmp&n bakma 
Trabzon - İran Trangit yolu teşkilâtmm bür-olarmdaki ptakine. ve alatlerl» demirbaş ve mefru

şatın bakım ve tamirleri giderleri bütçenin 6 nci bölümünün 4 ncü. maddesine ait formül dairesin
de bu tertipten ödenir. . 

, P «*** nltMIltşiDr 
frabaon • İran Transit yolu teşkilâtının haberleşme giderleri bütçenin 6 m böfÛmönffn 5 

nci maddesine ait formül dairesinde bu tertipten Ödenir. 

M. 6 — Kırtasiye ve basılı kalıtlarla defterler 
Trabzon • İran Transit yolu teşkilâtının kırtasiye ve basılı kâğıtlariyle defterleri giderleri, büt

çenin 6 nci bölümünün 6 nci maddesine ait formül dairesinde bu tertipten ödenir. 

B. 118 . M. X — tşjetme giderleri 
Yakıtlar, akaryakıtlar, yağlar, sular, malzeme ve ceryan bedelleri, kadrolu ve kadrosuz perso

nel ücretleri İle yakacak zamları bütçenin 110 ncu bölümünün 1 nei maddesine ait formül dairesin' 
de bu tertipten ödenir. 

H % — Araçların bakım giderleri 
Trabzon * îran Transit işletmesinde kullanılan bilûmum taşıt araçlarının bakımı için gerekli 

ttalzeme ve mevad bedelleriyle kadrolu, kadrosuz personel ücretleri, yakacak zamları bütçenin 110 
{& styttfcrl*)} 



hcn bölümünün 2 nci maddesine ait formüi daâresiadeItm tertipten ödenir. 

: M. 3 *TŞ. Bina, ve tesisleri» bşalanu giderleri 
Trabzon - İran Transit işletmesi işlerinde 'kullanılan binalarla sabit tesislerinin. ye diğer tesi-

satın bakımı için gerekli malzeme giderleri ile kadrolu ve kadrosuz personel ücretleri, yakacak 
zamları bütçenin 110 ncu bölümünün 3..nGÜ maddesine ait formül dairesinde bu tertipten ödenir. 

.; B. 119 - r Personele verilecek ikramiyeler 
Ücretlerini 113 ve 118 nci bölümlerden alanlara, yönetmeliğine tevfikan verilecek ikramiyeler 

bu tertipten ödenir. 

YENÎLEMELEE 

' B. 120 - M. 1 — Üst yapının yenilenmesi t. ._ , 
M .2 — Yol tesislerinin yenilenmesi 

M. 3 -Ü Binaların yenilenmesi 
Hattın tematiıen değiştirilecek yeniden yapılması (poz) kullanılmıyacak hale gelen veyahut 

teknik ve ekonomik şartlara uymıyan birinci sınıf demirbaşlarla nvakina ve alâtm yerine yenilerinin 
alınması, yıkılan binanın yerine yenisinin yapılması, tesislerin kullanılmaz hale gelmesinden ve
yahut kullanılmalarının ekonomik ve teknik'farfara uymamasından dolayı değiştirilmesi; 

B. 121 — Birinci sınıf demirbaşlarla mak^na, tezgâh, alat ve edevatın ve motörlerin 
yenilenmesi 

Parktan ihraç edilen her türlü muharrik'¥& : müteharrik edevat ile kayıtlardan ıskat olunan 
diğer taşıt araçlarının bagaj' ve el aVabalarîyle vinçlerin; yerlerine. yenilerinin, alınması giderleri; 

B. 122 — M. 1 — Lokomotiflerin ve tenderlerin demirbaşlarının yenilenmesi 
1VI 2 ~ IVtotörlü vagoMârla demirDaşlarınin yenilenmesi 

İd. 3 — "yolcu vagonlarının ve demirbaşlarının yenilenmesi 
M. 4 — Yük ve hizmet vagonlarının ve demirbaşlarının yenilenmesi 

Bu işlerin yapılmasına müteferri artırma, eksiltme ve pazarlık ilânları ile mubayaa, muayene 
ve tesellüme mütaallik diğer giderler, mukavele • giderleri, bonolara yapıştırılacak pullar, bonolar 
faizleri, nakliye, sigorta ve dizbarkp. ücretleri veGümrük Resmi ile Muamele Vergisi, proje, keşif 
ve kontrol giderleri bu tertiplerden ödenir. 

Yenilenen veya değiştirilenin kıymeti mukayyet kıymetinden fazla olsa dahi bu tertipten mah
sup olunur. , ,K s •....-• 

( & Sayısı :İ4Ö> 
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1950 Yılı 

Posta, Telgraf ve Telefon 
İşletme G. M. Bütçesi 



Posta, Telgraf ve Telefon işletme Genel Müdürlüğü 1950 yılı Büt
çe Kanunu raporu (1/629) 

T. C. 
Başbakanlık 1 . XII . 1949 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71 - 1435 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Katma bütçe ile idare edilen Posta, Telgraf ve Telefon işletme Genel Müdürlüğünün Ba
kanlar Kurulunca 30 . XI . 1949 tarihinde Büyük Millet Meclisine sunulması kararlaştırılan 
1949 yılı Bütçe Kanunu tasarısının gerekçe ve ilişiklikleriyle birlikte sunulduğunu saygılarımla 
arzederim. 

Başbakan 
$. Günaltay 

Posta, Telgraf ve Tenefon işletme G-enel Müdürlüğü 1950 yılı Bütçe Kanunu gerekçesi 

Posta, Telgraf ve Telefon işletme Genel Müdürlüğü 1950 Bütçe Kanunu süresi içinde hazırla
narak Büyük Millet Meclisinin Yüksek takdir ve tasvibine sunulmuştur. 

Kanuna bağlı cetvellerin incelenmesinde görüleceği üzere, 

Posta, Telgraf ve Telefon işletme Genel Müdürlüğü 1950 yılı Bütçe giderleri devreye ait ge
lire nazaran 22 400 000 lira bir açık arzetmektedir. Bu açığın çıkacak bonolar hâsıliyle kapa
tılması derpiş edilmiştir. 

Ancak, açık olarak görülen miktarın 14 134 400 lirası yapılacak bina ve tesisler karşılığıdır 
ki, idare sermayesinde bir artış ifade etmesi bakımından açık olarak telâkki edilmemesi lâzımge-
lir. 

Geri kalan 8 265 600 liradan 3 072 000 lirası da Emekli Sandığı Kanunu gereğince ödenecek kar
şılıklarla emekli, dul ve yetim aylıklarında yapılan zamdan ileri gelmektedir. Şu hesaba göre gider 
ve gelir arasındaki hakiki fark 5 193 600 liraya inhisar etmektedir ki, bu da her gün bir az daha ge
lişmekte olan işletme organlariyle münhasıran âmme hizmetlerini kolaylaştırmak maksadiyle gelir 
kaydı aranmadan açılan ve açılmakta olan yeni merkezlerin gerektirdiği giderlerden terekküp et
niktedir. - e ? - , . - , , 

Bundan başka işletme bakımından vücuduna şiddetle ihtiyaç görülen bir kısım hizmet ve gider
ler için bâzı bölümlere zamlar yapılmış ve bunların karşılığı diğer bölümlerden indirme suretiyle 
telâfi edilmiştir. Bununla beraber çıkarılacak bono miktarının mümkün olduğu kadar azaltılabil
mesi için gelirin çoğaltılmasına ilişkin bâzı tedbirler alınması da düşünülmektedir. 

Kanunda yapılan değişiklikler: 

1949 yılı Bütçe Kanununun 10 ncu maddesiyle alınan hüküm, 1950 Bütçe yılı Genel Muvaze-
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ne Kanununda ve umumi bir mahiyette yer aldığı için 1950 Bütçe Kanunundan çıkarılmış ve bunu 
takip eden madde numaraları bu esasa göre düzeltilmiştir. 

Ayrıca kanuna bağlı «A» işaretli cetvelin bölüm ve tertiplerinde Genel Muvazene Kanununa 
bağlı aynı işaretli cetvellerde yapılan değişikliğe muvazi düzeltmeler yapılmıştır. 

Gider gerekçesi 

B. 201 - M. 1, 2 — Merkez ve iller memurları aylığı : 26 369 700 

1949 yılı memurlar aylığı için 25 536 300 lira ödenek alınmıştı. 1950 yılında merkez ve iller 
memur aylıkları ayrı maddelere ayrılmış ve bu sebeple merkez memurları aylığı için 172 800 ve 
iller memurları aylıkları için de 25 591 500 lira teklif edilmiştir. 

Her iki madde tutarında geçen yıla nazaran 783 400 lira fazlalık vardır. 

Bu fazlalık, merkez teşkilâtından bir memurla iller teşkilâtından 7 tahsildar kadrosunun (L) 
cetveline alınmasına ve aynı zamanda 80 aded bakıcı ve dağıtıcı kadrosunun (D) cetvelinden 
çıkarılmasına karşı merkez teşkilâtından hizmetlerine ihtiyaç görülen bir müfettiş muavini ile 5 
fen müfettiş ve muavini, 7 levazım memuru ve fabrikaya ait bir sayman ve bir memur kadrosu

nun (L) cetvelinden çıkarılması ve 1667 bakıcı ve dağıtıcı kadrosuna mecmuu 500 100 lirayı 
bulan zamla 4598 sayılı Kanun gereğince bir ve ikinci üst derecelere terfi edecekler için 50 000 '-
lirası merkez ve 348 500 lirası iller kadrolarına ait olmak üzere ceman 398 500 liranın ilâvesin
den ileri gelmiştir. 

B. 201 - M. 3 - 4 — Merkez ve iller açık maaşı : 3 000 

Bu tertip için 1949 yılı Bütçesiyle bir madde de 3 000 lira ödenek alınmıştı. 

1950 yılı için merkez ve iller ayrı ayrı maddelere ayrılmış ve 500 lirası merkez, 2 500 lirası 
illere ait olmak üzere aynı miktar teklif edilmiştir. 

B. 202 - M. 1, 2 — Merkez ve iller memurları ücr«ti : 476 700 

Bu tertip için 1949 yılında bir tek maddede 476 700 lira ödenek alınmıştı. 

1950 yılı için 103 200 lirası merkez, 373 500 lirası iller ücretli memurlarına ak olmak üzere 
iki maddede ve aynı miktar olarak teklif edilmiştir. 

B. 202 - M. 3, 4 — Merkez ve iller hizmetlileri ücreti : 3 848 520 

Bu tertip için 1949 yılı Bütçesiyle bir maddede 3 814 620 lira ödenek alınmıştı. 

1950 yılı merkez ve iller hizmetlileri için ayrı maddeler açılmış ve bunlardan merkez hizmetli
leri tertibine 251 040, iller hizmetlileri tertibine ise 3 597 480 lira konulmuştur. Bu miktar geçen 
yıldan 33 900 lira fazladır. 

Bu fazlalık serviste hizmetlerine ihtiyaç görülen makine ustabaşısı, tesviyeci, tornacı, !boyacı, 
tamirci, posta taşıyıcı şoför, şoför, 'bekçi, hamal, başekci ve ekci gibi yıllık ücret tutarları 356 520 
lirayı ıbulan 144 hizmetli kadrosunun «D» cetvelinin iller kısmına ilâvesine karşı merkez kadro
sundan yıllık ücret tutarı, 2 760 lira olan bir yönetim memuriyle iller kadrosuna dâhil muhabe
reci, stajyer, daktilo, ekci, fiş memuru, takipçi, tahsildar, makinist, anten Ibakıcnsı, yağcı, bahçı
van ve işçi gibi hizmetlilerden yıllık ücret tutarı 319 860 lira olan 218 adedinin «D» cetvelinden 
çıkarılmasından tahassül etmiş/tir. , 

( S. %*T»ı : 14ü ) 



— 4 — 
P>. 203 - M. 1,2 — Geçici hizmetliler ücreti 267 410 

Bu tertip için 1949 yılı Bütçesiyle bir tek maddede 291 375 lira ödenek alınmıştı. 

1950 yılı için merkez ve illerde çalıştırılanlara ait olmak üzere müstakil bir bölümde iki mad
deye ayrılmış ve bu sebeple merkez geçici hizmetlileri ücreti tertibine 202 920 ve iller geçici hiz
metlileri ücreti tertibine de 64 440 lira ödenek konulmuştur. 

Bu miktarlar geçen yıla nazaran 24 015 lira eksiktir. Bu da saat hesabiyle ücret alan kurs ve 
meslek okulu öğretmenleri kadrosunun 100 zer liraya ve sanatoryum için alınması geçen yıl tasav
vur edilen hizmetlilerden bâzılarına ait ücretlerin geçen yıl düşünülen miktardan aşağıya indiril
mesinden ve altı hizmetlinin de kadrodan çıkarılmasından ileri gelmiştir. 

B. 204 — Yabancı uzman ve tercümanları ile hizmetlileri ücreti : 650 363 

1949 yılı Bütçesiyle hizmetliler bölümü arasında bir madde teşkil eden bu hizmetlilere 375 675 
lira ödenek alınmıştı. 

1950 yılı için müstakil bir bölüm açılmış ve geçen yıldan 374 728 lira fazlasiyle 650 363 lira 
teklif edilmiştir. 

Bu fazlalık halen mevcut olup 1950 yılında da çalıştırılmaları lüzumlu görülen uzmanlarla 
P. T. T. fabrikasının ıslah ve takviyesi için Amerika'dan getirtilecek 4, fen dairesi için, yine Ame
rika'dan getirilecek bir propagasyon uzmanı ve posta hizmetleri için yeniden getirtilecek bir uz
manın ücretleri karşılığıdır. 

B. 205 — Geçici tazminat : 263 000 

Geçen yılın aynıdır. 

B. 206 - M. 1,2 — Merkez ve iller memurları çocuk zammı : 2 350 000 

Bu tertip için 1949 yılında bir tek madde ile 2 319 500 lira ödenek alınmıştı. 

Her yıl artmakta olan çocuk adedi göz önüne alınarak 1950 yılı için 45 000 lirası merkez 
memurlarına 2 305 000 lirası iller memurlarına ait olmak üzere 2 350 000 lira teklif edilmiştir. 

B. 206 - M. 3,4 — Merkez ve iller memurları doğum yardımı : 250 000 

Bu tertip için 1949 yılı Bütçesiyle bir tek madde olarak 308 000 lira ödenek alınmıştı. 

Çocuk zammı ile muvazi olarak artmakta olan bu tertip için de 6 000 lirası merkez memurlarına 
ve 244 000 lirası iller memurlarına ait olmak üzere iki maddede 250 000 lira teklif edilmiştir. 

B. 206 - M. 5,6 — Merkez ve iller memurları ölüm yardımı : 30 000 

Geçen ydırı aynıdır. Ancak, 1949 yılı Bütçesinde bir tek madde olan bu tertip 1950 yılında mer
kez ve iiler memurları ölüm yardımı olarak ikiye ayrılmış ve memur adedine göre 1 000 lirası 
merkez, 23 C00 lirası iller memurları tertibine konulmuştur. 

B. 206 - M. 7 — Yakacak zammı : 75 000 

Geçen yılın aynıdır. 

B. 207 — 3656 sayılı Kanunun 5 nci maddesi gereğince verilecek para mükâfatı: 5 000 

Bu tertip için ihtiyaca göre geçen yıldan 7 000 lira noksaniyle 5 000 lira teklif edilmiştir. 

B. 208 —• 5439 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi gereğince memurlara verilecek ikramiye karşılığı : 
25 000 
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5439 sayılı Kanunun 3 ncü maddesine göre olağanüstü hizmetleri görülecek memurlara verilecek 

ikramiye karşılığı olup yeniden ihdas edilmiştir 

B. 209 - M. 1 — Emekli, Dul ve Yetim aylıkları 1 978 800 

Bu tertip için geçen yıl alman ödenek 1 199 000 liradan ibaretti. 

Ancak, yıl içinde emekliye ayrılan memurların fazlalığı dolayısiyle Genel Muhasebe Kanunu
nun 48 nci maddesi gereğince Maliye Bakanlığından 450 000 liralık mezuniyet almmış ve bu su
retle 1949 yılı için alman ödenek miktarı 1 649 000 liraya yükselmiştir. Geri kalan 329 800 lira da 
5434 sayılı Kanun gereğince mevcut emekli aylıklarına yapılacak zamları karşılamak için konul
muştur. 

B. 209 - M. 2 — 5434 sayılı Kanun gereğince Emekli Sandığına verilecek % 5 emekli, % 25 giriş 
kesenekleriyle artış farkları karşılığı 1 646 695 

1949 yılı Bütçesiyle emekli kesenekleri karşılığı olarak 1 276 890 lira ödenek alınmıştır. 5434 
sayılı Kanunun 1 Ocak 1950 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesi üzerine Emekli Sandığına öde
necek % 5 emekli, % 25 giriş kesenekleriyle artış farkları karşılıkları birleştirilereek mecmuu bu 
tertibe konulmuştur. 

B. 209 - M. 3 — 5434 sayılı Kanun gereğince Emekli Sandığına verilecek % 1 ek karşılığı : 
299 399 

Emekli Kanunu tatbikatı cümlesinden olarak yeniden ihdas edilen bu tertibe 299 399 lira öde
nek konulmuturs. 

B. 209 - M. 4 — Emekli ikramiyesi : 250 000 

Bu tertip için 1949 yılı Bütçesinin 7 nci bölümü ile 60 000 lira ödenek alınmıştır. 

Ancak, 1683 sayılı Kanuna göre emekliye ayrılan memurlara verilmekte olan ikramiye miktarı 
5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 89 ncu maddesiyle halen almakta oldukları maaş tutarı
na göre yükseltilmiş olmasından arada hâsıl olan farkın ödenmesini teminen bu tertibe 190 000 
liranın ilâvesi gerekmiştir. 

B. 209 - M. 5 — 5434 sayılı Kanun gereğince Emekli Sandığına verilecek yönetim giderleri karşılığı :1 

5434 sayılı Kanun hükümlerine göre emekli Sandığınca tesbit edilecek yönetim giderlerinin ida
re hissesine düşecek miktarın ödenmesini temin maksadiyle yeniden açılan bu tertibe tahakkuk ede
cek miktara göre ödenek aktarılmak üzere şimdilik bir lira konulmuştur. 

B. 209 - M. 6. — 5434 sayılı Kanun gereğince emekli sandığına ödenecek diğer gider karşılığj : 
1 433 000 

5434 sayılı Kanun hükümleri gereğince emekli sandığına ödenecek diğer* giderler için yeniden 
açılan bu tertibe 1 433 000 lira ödenek konulmuştur. 

B. 210. — Temsil ödeneği : 2 100 

5027 sayılı Kanun gereğince verilmekte olan bu ödenek için geçen yılın ayni olarak 2 100 lira 
konulmuştur. 

B. 211. — 4454 sayılı Kanunun 51 nci maddesi gereğince verilecek ücretler : 600 000 

Bu tertibe 1949 yılı için 400 000 lira ödenek alınmıştı. 

1949 yılı içinde tevsiine başlanan ve 1950 yılında da devam edecek olan Ankara ve İstanbul 
telefon tesislerinin gerektirdiği şebeke tevsiatınm ikmali için geceli gündüzlü çalışan memurlarla 
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makinist ve bakıcıların fazla çalışma ücretlerinin ödenmesini temin için 200 000 lira fazlasiyle 
600 000 lira teklif edilmiştir. 

B. 203 - M. 1. — Tahsildar keseneği : — 

Telefon ücretleri tahsilinde kolaylık olmak üzere alman tedbirler neticesinde aidatlı tah
sildar istihdamına mahal kalmamış olduğundan bu maksatla ödenek alınmasına artık lüzum 
kalmamıştır. 

B. 203 - M. 2. — Genel telefon merkezleri keseneği : — 

Telefon santral ve şebekelrinde yapılan tevsiat dolayısiyle ve genel merkez olarak çalıştırılan 
telefon sahiplerine hâsıl olan mutabakat üzerinebundan sonra bu merkez sahiplerine kesenek ve
rilmesinden f aragat edildiği cihetle bu tertip için ödenek konulmasına artık mahal kalmamıştır. 

B. 301 - M. 1. — Merkez kırtasiyesi : 9 000 

Bu tertip için geçen yıl 10 000 lira ödenek konulmuştu. 1950 yılı için 1 000 lira noksaniyle 
9 000 lira teklif edilmiştir. ' 

B. 301 - M. 2. — Merkez döşeme ve demirbaşı : 15 000 

Geçen yılın aynıdır. 

B. 301 - M. 3. — Merkez öteberi giderleri : 5 000 

Geçen yılın aynıdır. 
r '•'••' B. 301 - M. 4. — Merkez aydınlatması : 5 000 

Geçen yılın aynıdır. 

B. 301 - M. 5. — Merkez ısıtması : 10 000 

Geçen yılın aynıdır. 

B. 302 - M. 1 — îller kırtasiyesi : 100 000 

Geçen yüm aynıdır. 

B. 302 . M. 2 — îller döşeme ve demirbaşı : 115 000 

Bu tertip için geçen yıl 125 000 lira ödenek konulmuştu. 1950 yılı için 10 000 lira noksaniyle 
115 000 lira teklif edilmiştir. 

B. 302 - M. 3 — tiler öteberi giderleri : 150 000 

Bu tertip için geçen yıl 140 000 lira ödenek alınmıştı. Belediye vergi ve resimleri gereğince 
resmî binalar içinde aydınlatma ve temizleme resmi ödenmesi ve temizlemeye ait malzeme ile diğer 
öteberi giderlerinde müşahede edilen fiyat yükselmeleri dolayısiyle bu miktarın ihtiyacı karşılaya-
mıyacağı anlaşıldığından 1950 yılı için 10 000 lira fazlasiyle 150 000 lira teklifi zaruri görül
müştür. 

B. 302 - M. 4 — İller aydınlatması : 160 000 

Bu tertip için geçen yıl 150 000 lira ödenek 'konulmuştu. 1950 yılında yeniden açılacak mer
kez ve şubeler için gerekli aydınlatma giderleriyle aydınlatmaya ait malzeme fiyatlarındaki yük
seliş dolayısiyle ihtiyacı karşılıyamıyacağı anlaşılmış ve bu sebeple 10 000 lira fazlasiyle 160 000 
lira ödenek teklif edilmiştir. 
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B. 302 - M. 5 — iller ısıtma» : 260 000 

Bu tertipten 1949 yılında 250 000 lira ödenek alınmıştı. Resmî dairelere verilen kömür fiyat
larına yapılan zam ile odun ve diğer ısıtma gereçleri fiyatında vâki yükselmeler dolayısiyle ihtiya
cı temine 'kâfi gelemiyeceği anlaşılmış olmasından 1950 yılı için (bu tertibe 10 000 lira fazla öde
nek konulması zaruri görülmüştür. 

B. 303 — Basılı kâğıt ve defterler : 475 000 

Geçen yılın aynıdır. 

B. 304 - M. 1 — Merkez haberleşme ücret ve giderleri : 7 000 

Haberleşme ücret ve giderleri namiyle 1949 yılında açılmış olan tertibe 5 000 lira ödenek 
alınmıştı. 1950 yılında bu tertip merkez ve iller haberleşme ücret ve giderleri olarak ikiye ayrıl
mıştır. 

Ancak, bu miktar yabancı P. T. T. idareleriyle ve bilhassa pul koleksiyoncularına yapıl
makta olan haberleşmelerin artmakta olması sebebiyle ihtiyaca yetmiyeceği anlaşıldığından 1950 yı
lı için 2 000 lira fazlasiyle 7 000 lira teklif edilmiştir. 

B. 304 - M. 2 — iller haberleşme ücret ve giderleri : — 

Haberleşme münhasıran merkezde yapılmakta olduğundan bu tertip için ayrıca ödenek konul
masına lüzum görülmemiştir. 

B. 305 - M. 1, 2 — Merkez kira karşılığı : 300 000 

1949 yılında merkez ve iller kira karşılığı olarak raemzueen 270 000 lira ödenek alınmıştı. 

1950 yılı Bütçesiyle merkez ve iller kira karşılığı iki tertibe ayrılmış ve merkez hizmetleri, için 
kiralı (bina mevcut bulunmadığından yalnız iller tertibine 300 000 lira ödenek konulmuştur. 

B. 306 - M. 1 — Bakıcı ve. dağıtıcı giyecekleri : 900 000 

Bu tertip için 1949 yılında 450 000 lira ödenek alınmıştı. 

1950 yılında üç aylık miadı doldurmuş olan bakıcı ve dağıtıcılara ait pelerinlerin değiştirilme
si ve buna ilâveten giyim eşyası fiyatlarında görülen yükselmeler de göz önüne alınarak 450 000 li
ra fazlasiyle 9 000 lira teklif olunmuştur. 

B. 306 - M. 2 — Hizmetliler giyecekleri: 50 000 

Geçen yılın aynıdır. 

B. 307 - M. 1 — Sürekli görev yolluğu : 100 000 

Bu tertip için 1949 yılı Bütçesiyle 75 000 lira ödenek alınmıştı. 1950 yılı içinde emekliye ayrı
lanların ikamet edecekleri mahallere kadar verilecek zat ve aile yolluklariyle gerek bunların yer
lerine ve gerek işletme zaruretiyle yapılacak nakil ve tâyinler göz önüne alınarak 1950 yılı için 
25 000 lira fazlasiyle 100 000 lira teklif edilmiştir. 

B. 307 - M. 2. — Geçici görev yolluğu : 200 000 

1949 yılı bütçesiyle bu tertip için alman 150 000 lira ödenek şehir içi telefon şebekeleriyle şehir
lerarası telgraf ve telefon hatlarının ıslah ve takviyesinde çalıştırılan teknisiyenler ve Amerika'dan 
getirtilen posta uzmanlarına refakat eden memurlar ile deprem ve saire gibi tabiî âfetler dolayısiyle 
takviyesi icabeden merkezlere diğer mahallerden gönderilen memurların zaruri masraf ve ikâmet 
yövmiyelerinin ödenmesine kâfi gelmemiş ve bu sebeple tasarrufu mümkün tertiplerden bu tertibe 
ödenek aktarılması zaruretinde kalınmıştır. 
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1950 yılında da ayni zaruretle karşılaşmamak için bu tertibe 50 000 lira fazlasiyle 200 000 lira 

ödenek konulması lüzumlu görülmüştür. 

B. 307 - M. 3. — Müfettişler yolluğu : 190 000 

Bu tertip için 1949 yılında 170 000 lira ödenek alınmıştı. 

Ancak, Ankara, İstanbul, izmir, telefon şebelce ve hatlarının tevsi ve takviyesi dolayısiyle bir kı
sım fen müfettişlerinin makarları haricinde ve bu işlerde çalıştırılmalarını icabettirdiği cihetle alı
nan ödenek ihtiyacı karşılayamamış ve bu sebeple muamelât müfettişlerinin dört ay yövmiyesiz ola
rak çalıştırılmaları zaruretinde kalındığı için diğer bölümlerden tasarruf suretiyle temin edilen 
10 000 liranın bu tertibe aktarılması cihetine gidilmiştir. 

Telefon şebeke ve dovrucri tesis ve inşa işlerinin 1950 yılında ay r/t hızla dev.'im ed?eeği ve mev
cut muamelât müfettişlerinin, adedi günden güne artan merkezlerin teftişine yetmemekte olduğu için 
1949 yılı (L) cetvelindeki bir muamelât muavini ile iki fen müfettişi ve üç fen müfettiş muavini 
kadrosu 1950 bütçesine bağlanan (L) cetvelinden çıkarılan fiilî kadroya alınmıştır. 

B. 307 - M. 4. — Yabancı memleketler yolluğu : 80 000 

Geçen yıl bütçesiyle bu tertip için 32 000 lira ödenek alınmıştı. 

Yıl içinde Bern, Paris ve (Cenevre'de toplanan ve telekomünikasyon kongre ve konferanslarına 
iştirak eden delegelerimizle yeni kurulacak telsiz istasyonlarının montaj işlerinde vücutlarından is
tifade edilmek ve bunlara ait malzemenin imalât ve muayenelerinde hazır bulunmak üzere Londra'ya. 
gönderilmeleri faydalı ve lüzumlu üç fen müfettişi ve yüksek mühendisin zaruri giderleriyle yevmi
yelerine kâfi gelmemiş ve bu sebeple 25 000 lira aktarma yapılmıştır. 

Önümüzdeki yıl toplanacak bu gibi kongre ve konferanslarla staj için yabancı memleketlere gön
derilecek mühendis ve diğer teknisiyenlerin giderlerini karşılamak üzere 80 000 liraya ihtiyaç hâsıl 
olacağı anlaşılmıştır. 

B. 307 - M. 5. — Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercümanların yolluk ve giderleri 100 000 

Bu tertip için geçen yıl 101 224 lira ödenek alınmışken 1950 yılı için 1224 lira noksaniyle 
100 000 lira teklif edilmiştir. 

B. 308 - M. 1, 2 — 4598 sayılı Kanun gereğince merkez ve iller memurlarına ödenecek tedavi gi
derleri ve yollukları : 100 000 

1949 yılında bir madde halinde 100 000 lira ödenek alınmıştır. 

1950 yılında merkez ve iller olarak iki tertibe ayrılmış olmasından 5 00O lirası merkez ve 95 000 
lirası da iller için teklif edilmiştir. 

B. 309 - M. 1, 4 — Merkez ve iller Taşıt işletme ve onarmaları : 275 000 

1949 yılı bütçesinin 19 ncu bölüm 3 ncü maddesiyle 194 100 lira ödenek alınan bu hizmet kar
şılığı 1950 yılı için merkez ve iller taşıtları işletme ve onarmaları ayrı ayrı olmak üzere dört madde
ye bölünmüştür. 

Ancak merkez emrinde taşıt mevcut olmadığı ve idare hizmetinde çalışan taşıtlar tamamen ser
vise ait bulunduğu cihetle 1950 yılında alınacak taşıtlar ihtiyacı da göz önüne alınarak yalnız iller 
taşıtları işletme karşılığı olarak 3 ncü maddeye 175 000 ve iller taşıtları onarma karşılığı olarak 
da 4 ncü maddeye 100 000 lira ödenek konulmuştuı. 

B. 401 —- Basımevi ve hesap makineleri giderleri : 100 000 

Bu tertip için 1949 yılı bütçesine konulan 40 001 liradan havale kontrol şubesi için 20 aded 
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cem makinesi alınmıştı, tdare hesap sisteminin blânço, kâr ve zarar hesabı tanzim edebilecek 
muzaaf sisteme kalbi dolayısiyle vücuduna' ihtiyaç hissedilen hesap makinalarınm satın alınmasını 
temin için geçen yıldan 59 999 lira fazlasiyle 100 000 lira teklif edilmiştir. 

B. 403 -— Temsil giderleri : 2 500 

Geçen yılın aynıdır. 

B. 405 —• Atlı dağıtıcılar hayvan yem bedeli karşılığı : 275 000 

Geçen yılın aynıdır. 

B. - 407 - M. 1 — Beyiye keseneği : 50 000 

Geçen yılın aynıdır. 

B. 407 - M. 2 — Geri verilecek paralar: 600 000 

Geçen yılın aynıdır. 

B. - 407 - M. 3 — Mahkeme giderleri: 10 000 

Geçen yılın aynıdır. 

B. - 408 — Artırma ve eksiltme komisyonlarına iştirak edecek üyelerin huzur hakkı: 500 

Geçen yılın aynıdır. 

B. - 412 — Ecza ve sağlık gereçleri: 15 000 

Geçen yıl bu tertip için 20 000 lira ödenek alınmıştı. 1950 yılı için 5 000 lira noksaniyle 15 000 
lira teklif edilmiştir. 

B. . 414 — Taşınva giderleri: 1 500 000 

Bu tertip için 1949 yılı bütçesiyle 1 210 000 lira ödenek alınmış isede Devlet Demir ve Deniz
yolları idaresince tren ve vapur seferlerinin artırılması ve bir kısım bölgelerde motorlu ve mo
torsuz vasıtalarla yapılan posta seferlerinin tren ve vapur seferlerine muvazi olarak artırılması 
zarureti, yeni açılan merkezlerde yeni posta sürücülükleri ihdası gibi sebeplerle ihtiyacı temine kâ
fi gelmemiş ve mevcut ödeneği idare için sıkışık bir duruma düşürmüştür. 

Seferlerdeki intizamın tesisi ve yeniden açılacak merkezlerin ihtiyacı göz önüne alınarak yeni 
yıl için 290 000 lira fazlasiyle 1 500 000 lira teklif edilmiştir. 

B. 416 — P. T. T. Yatılı meslek okulu ber türlü giderleri : 200 000 

Bu tertibe 1949 yılı için 190 000 liralık ödenek 1950 yılında kuruluşa ait 'bâzı eksikliklerin ta
mamlanması için 10 000 lira fazlasiyle 200 000 lira teklif edilmiştir. 

B. 418 — Faiz ve acyo : 750 000 

Bu tertibe 1949 yılı için 450 000 lira ödenek konulmuştur. 
Bu yıl sonuna kadar çıkarılmış olan bonolarla 1950 yılının ilk aylarında çıkarılacak vâdeleri o yılın 

son aylarında gelecek olan bonoların yenileme faiz ve acyolarını karşılamak için 300 000 lira 
fazla teklif edilmiştir. 

B. 419 — Mahkeme giderleri : 12 000 

Geçen yıl 10 000 lira ödenek alınmış olan bu tertibe dâva ve icra işlerimizin geçen yıla nazaran 
bir miktar daha artmış ve Maliye Bakanlığının işarı üzerine radyo ücretlerine ait dâvaların da 
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idaremizce ta'kibi kararlanmış olduğundan !950 yılı için 12 000 liranın ancak kâfi geleceği anla
şılmıştır. 

B. 421 - M. 1 — Bendiye, 'hurç, çanta, ve çuval satmalına ve onarma giderleri, ilân ücretleri : 

150 000 

Geçen yılın aynıdır. 

B. 421 - M. 2 — Gezici memur ve hamal primleri : 90 000 

Geçen yılın aynıdır. 

B. 421 - M. 5 — Havale, taaMıütlü ve kıymetli mektup ve paket tazminatı : 30 000 

Geçen yılın aynıdır. 

B. 421 - M. 6. — Posta pulu ve kartlariyletarih damgaları makineleri giderleri: 375 000 

Bu tertip için 1949 yılı Bütçesiyle 125 000 lira ödenek alınmıştı. 
Ancak, 1950 yılında 5008 sayılı Kanun gereğince resmî dairelerce kullanılmakta olan özel pullar

dan bastırılacak oanlarla yurt içinde bastırılacak küçük değerdeki pullar, önemli olaylar ve yıl 
dönümleri için ecnebi memleketlerde bastırılması derpiş edilen dört seri hâtıra pulu ve Londra 
serilerinin eksilen kıymetlerini tamamlamak için Londra'da bastırılması gerekli yüz milyon pul, 
Bern'deki Milletlerarası Posta Birliği kaleminden getirilecek cevap kuponları, yeniden satmalma-
cak ve ücret ödemesinde kullanılan pul veren makinelerle tarih damga makineleri ve bunlara iliş
kin yedek parçalar için geçen yıldan 250 000 lira fazlasiyle 375 000 lira teklif edilmiştir. 

B. 421 - M. 7. — Cevaplı kuponlar karşılığında veya vusulü ihbarlı telgraflar için yapıştırılan 
veya battala kalan pullar karşılığı: 2 500 

Bu tertip için 1949 yılı Bütçesiyle 3 500 lira ödenek alınmıştı. 

Ancak, merkezlerimiz gişelerinde değiştirilen cevap kuponları karşılığı pullar ile yine gişeler
de fazla yapıştırılıp bedellerinin sahiplerine iadesi gereken pullar için 2 500 liranın kâfi geleceği 
anlaşılmıştır. 

B. 421 - M. 8 —i Deneme mektup ve koli giderleri : 3 000 

Bu tertip için 1949 yılı Bütçesiyle 1 500 lira ödenek alınmışsa da mektup ve kolilerde yapılmakta 
olan denemelerde görülen faydalar göz önüne alınarak bıınlarm havale ve telgraflara da teşmili 
düşünülmüş ve bu maksatla geçen yıla nazaran 1 500 lira fazlasiyle 3 000 lira teklif edilmiştir. 

B. 451 M. 1 — Yayın işleri satmalına ve abone giderleri : 4 000 

Bu tertip için 1949 yılı Bütçesiyle 7 500 lira ödenek alınmıştı. 1950 yılı için 3 500 lira eksiğiyb 
4 000 lira teklif edilmiştir 

B. 451 - M. 2 — Yayın işljeri başka her çeşit giderleri : 6 500 

Bu tertipten 1949 yılı Bütçesiyle 7 500 lira ödaack alınmıştı. 1950 yılı için 1 000 lira eksiğiyle 
6 500 lira teklif edilmiştir. 

B. 453 — Posta ve Telekomünikasyon birliklerinin tahakkuk etmiş ve edecek katılma payı 125 000 

Geçen yılın aynıdır. 

B. 454 — Sigorta giderleri : 75 000 

Geçen yılın aynıdır. 
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B. 455 — Sanatoryum her türlü giderleri : 300 000 

Geçen yıl m aynıdır. 

B. 459 — 3530 sayılı Kanun gereğince yapılacak beden terbiyesi hizmetleri 

Tertibin muhafazası için 1 lira konulmuştur. 

B. 461 - Madde 1 — Telgraf ve telefon ve telsiz mühendisi yetiştirilmek üzere yabancı memleketlere 
gönderilecek öğrenci giderleri : 170 000 

Geçen yüm aynıdır. 

B. 461 - M. 2 —• Teknik Üniversitede okutturulacak öğrenci giderleri : 15 000 

Bu tertibe 1949 yılı için 20 000 lira ödenek konulmuştur. 

Teknik Üniversitedeki öğrenci adedinin azalması dolayısiyle 1950 ydı için 15 000 lira ödenek kâfi 
görülmüştür. 

B. 461 - M. 3 — Sanat ve Teknik Enstitüsü ve okullarında okutturulacak öğrenci giderleri : 25 000 

Bu tertip için 1949 yılı bütçesiyle 31 500 lira ödenek ahnmışsa da bu okullardaki öğrenci adedi
nin azalnrş olmasından 1950 yılı için 25 000 lira ödeneğin kâfi geleceği anlaşılmıştır. 

B. 461 - M. 4 — Ticaret Okullarında okutturulacak öğrenci giderleri : 3 720 

Bu tertip için 1949 yılı bütçesiyle 6 000 lira öienek alınmışsa da öğrenci adedinin azalmış olma
sından 1950 yılı için 3 720 liranın kâfi geleceği anlaşılmıştır. 

B. 476 - M. 1 — Kurs öğrenci giderleri : 30 000 

Geçen yılın aynıdır. ' "*? 

B. 476 - M. 2 — Kurs Başka giderleri : 2 000 ~ y • v * ' * • '' 

Geçen yılın aynıdır. • • > • *•' 

B. 501 — Geçen yıl borçları : 50 000 

Geçen yılın aynıdır. 

B. 502 - M. 1 —1945 - 1948 yuları borçları : 50 000 

Geçen yılın aynıdır. 

B. 502 - M. 2 — 1928 - 1944 yıllan borçlan: 10 000 

Geçen yılın aynıdır. 

B. 505 — Hükme bağlı borçlar: 1.0 000 

Geçen yılın aynıdır. 

B. 506 — 3054 sayılı Kanun gereğince kaldırılmış İstanbul Telefon Şirketine ödenek taksit be-
de'ii : 319 700 

Bu tertip için 1949 yılı Bütçesiyle 460 000 lira ödenek alınmıştı. 

îngiliz lirası olarak ödenmesi meşrut olan bu taksitin İngiliz parasında yapılan indirme dola
yısiyle geçen yıldan 140 000 lira eksiğiyle 319 ~00 lira teklif edilmiştir. 
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B. 507 •—• 3375 sayılı Kanım gereğince kaldırılmış İzmir Telefon Şirketine verilecek taksit be

deli : 94 700 

Bu tertip için 1949 yılı Bütçesiyle 98 750 lira ödenek alınmıştı. 

Bu şirkete verilecek taksitlerin birer miktarı isveç kuronu ile ödeneceği cihetle kuron fiyat
larında yapılan indirme nispeti göz önüne alınarak geçen yıldan 4 050 lira eksiğiyle teklif edil
miştir. 

B. 701 — Yapı ve onarma işleri : 400 000 

1949 yılı Bütçesinin işletme tertipleri arasında memzucen dâhil bulunmuş olan yapı ve onar
ma işleri için 1950 yılı Bütçesinde Hazinece tertip edilen şekle uyularak özel bir bölüm açılmış 
ve 400 000 lira ödenek konulmuştur. 

Bu para mevcut idare malı binaların onarma ve tadilâtiyle küçük binalar inşaatı ve diğer gi
derler karşılığıdır. 

!>. 721 —- Taşıt satmalma giderleri : 350 000 

1949 yılı Bütçesinin işletme tertipleri arasında memzucen dâhil bulunmuş olan taşıt satmal
ına karşılıkları Hazinece tertip edilen şekle uyularak 1950 yılında özel bir bölüme alınmıştır. 

Bu para ile posta ve telgraf tevzi ve taşıma işleriyle telgraf ve telefon şebekelerinin tevsi ve 
ıslah işlerinde kullanılmak üzere kamyon, kaptıkaçtı, kamyonet, römorklu jep otomobili, at, ara
ba, elektrikli bagaj arabası, bisiklet, motosiklet v kayak gibi taşıtlar satın alınacaktır. 

B. 722 - M. 1 — • Telli, Telsiz Telgraf ve Telefon tesislerinde mevcut makine ve araçların işletme, 
onarma ve yenilenmesi : 1 110 000 

Bu tertip için 1949 yılı Bütçesiyle bir maddede 1 600 000 lira ödenek alınmıştı. 

1950 yılı için mevcut makinelerle yeniden alınacak makinelere ait işletme, onarma ve yenileme 
giderleri müstakil bir bölüm içinde iki maddeye ayrılmış ve 'bu maddeye mevcut telgraf ve tele
fon şebekelerinin genel onarma giderleriyle band, pi! malzemesi, nisadır, demir bağ teli ve diğer 
işletme ve onarmaya mütaallik malzeme ve kuvvei muharrike bedelleri karşılığı olmak üzere 
1 110 000 lira konulmuştur. 

B. 722 - M. 2 — Mevcut telli, te'siz telgraf ve telefon tesisleri, için ilâveten alınacak makineler kar
şılığı : 2 120 000 

1950 yılı için yeniden açılan bu tertibe, şehir içi telefon şebekeleri, tevsiat giderleri, reviyon 
atelye malzemesi, şehir içi telefon şebekeleri, için satm alınacak kablolar ve bunların fop ve sif gi
derleri, kerç kabloları tevsiatına ait her türlü giderler karşılığı olmak üzere 2 120 000 lira öde
nek teklif edilmiştir. 

B. 723 - M. 1 — P. T. T. Fabrikasında mevcut makine ve araçların onarılması ve yenilenmesi gider
leri : 150 000 

P. T. T. Fabrikasının her türlü giderleri için 1949 yılı Bütçesiyle bir tek bölümde 150 000 lira 
ödenek alınmıştı. 

1950 yılında Hazinece tertip edilen şek'e uyularak birisi mevcut makine ve araçların onarılma 
vo yenilenmesi, diğeri mevcutlara, ilâveten alınacak makineler karşılığı olmak üzere iki maddeye 
ayrılmış ve bu maddeye 150 000 iira ödenek konulmuştu;-. 

Bu para, Fabrika ve Etimesgut'taki pil imalâthanesinin işletme giderleri, mevcut ve yeniden alı
nacak işçilerin gündelikleriyim îş Kanununa göre işçilere verilecek tazminat, fabrika yönetmeliği 

( S. Sayısı : 141 ) 



13 — 
gereğince işçilere verilecek ikramiyeler ve hurdalaşan makinelerin yenilenmesi ilân ücretleri kar
şılığını teşkil etmektedir. 

B 703 - M. 2 — P. T. T. Fabrikası için mevcutlara iiâveten alınacak makineler karşılığı : 100 000 

F. T. T. Fabrikasının daha verimli bir hale getirilmesi için yeni makinelerle takviyesi zarureti 
baş göstermiş ve bu sebeple alınacak makine ve diğer araçlar karşılığı olmak üzere y«nidera açı
lan bu tertibe 100 000 lira ödenek konulmuştur. 

B. 731 - M. 1 —- 1941 - 1946 Bütçe kanunlarının verdiği yetkiler gereğince girişilen yüklenmeler
den bina yapımı giderleri : .— 

1941 - 1946 Bütçe kanunları gereğince girişilen her nevi yüklenmeler karşılığı için 1949 yılı 
Bütçesiyle bir bölümün tek bir maddesinde 1 200 000 lira ödenek alınmıştı. 

1950 yılında Hazinece yeniden tertibedilen şekle uyularak üç maddeye ayrılmış ve bu madde 
bahsi geçen kanunların verdiği yetkilere dayanılarak bina yapımı için girişilen yüklenmelere tah
sis edilmiştir. 

Ancak, bu nevi yüklenmelerden bina yapımına ait olan kısam tamamen ikmal edilmiş olduğun
dan ödenek teklifinde bulunulmamıştır. 

B. 731 - M. 2 — 1941 - 1946 Bütçe kanunları gereğince »mevcut makine ve araçların onarma ve 
yenilenmesi için girişilen yüklenmeler karşılığı•: 1 

Tertibin muhafazası maksadiyle 1 lira ödenek konulmuştur. 

B. 731 - M. 3 — 1941 - 1946 Bütçe kanunları gereğince mevcutlara ilâveten alınacak makine
ler için girişilen yüklenmeler karşılığı : 1 000 000 

1941 - 1946 Bütçe kanunları gereğince mevcutlara ilâveten alınacak makineler için girişilen 
yüklenmelerden tııgiliz kredisinden istifade suretiyle alınanlarla Ankara, îzmir ve Şişli telefon 
tevsiatı (bedellerinin (bakiyesi ve ödemiş telefon santrali tevsiatı giderleri karşılığı olmak üzere 
1 000 000 lira teklif edilmiştir. 

B. 732 - M. .1 — 4892 sayılı Kanun gereğince ibina yapımı için girişilen yüklenmeler karşılığı : 
I 683 450 

4892 sayılı Kanunla alınan yetkiye dayanılarak girişilen bütün yüklenmeler 'karşılığı olmak 
üzere aynı kanun hükümleri dairesinde 1949 yılı lîütçesiyle 15 000 000 lira ödenek aîmmıştı. 

1950 yılı için Hazinece ıkalbul edilen şekle uygun olarak İbina yapımı ile mevcut makine ve araç
ların onarma ve yenilenmesi ve mevcutlara ilâveten alınacak makineler karşılığı ayrı ayrı madde
ler halinde teslbit edilmiş ve 1 nci maddeyi teşkil eden ibina yapımı giderleri için 1 683 450 lira 
teklif edilmiştir. 

Bu miktarın 400 000 lira Diyarfeakir P. T. T. ve Tra/bzon otomatik telefon santrali (binaları 
bakiyesine geri kalan 1 283 450 lirası da İstanbul îbanliyöleri telefon santrali Ibinalariyle Manisa, 
Seyhan, Bingöl, Niğde, Tire ve Pozantı P. T. T. 'binaları Elâzığ, Bursa, Zonguldak, Kırşehir, Yoz-
gad, Malatya, Diyarbakır P. T. T. Erzurum telefon santrali ve Ankara telsiz alıcı ve veriei istas
yonları binalarının kalorifer tesisleri bedelleri karşılığıdır. 

B, 732 - M. 2 — 4892 sayılı Kanun gereğince mevcut makine ve araçların onarma ve yenilen
mesi için girişilen yüklenmeler karşılığı : 1 

Tertibin muhafazası için bir lira konulmuştur. 
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B. 732 - M. 3 — 4892 sayılı Kanun gereğince mevcutlara ilâveten alınacak makineler için giri

şilen yüklenmeler karşılığı : 8 066 550 

4892 sayılı Kanun gereğince girişilen yüklenmelerden mevcutlara ilâveten alınacak makineler 
için 1950 yılında ödenecek miktar. 

Kuranportör cihazları bedeli. 

Telsiz cihazları bedeli. 

Beyoğlu Santralinin 10 bin numaraya çıkarılması. 

120 bin metre font boru bedeli 

45 pozisyonlu İstanbul şehirlerarası masaları. 

Kartal, Büyükada, Heybeliada, Frenköy, Kadıköy, Bakırköy, Yeşilköy, Aksaray, Bebek, Kandil
li, Paşabahçe, Trabiye ve Büyükdere banliyö santrallerinin 12500 numara olarak otomatiğe tah
vili. 

Harb yılları içinde yaptırılamıyan Balıkesir, Mersin, Konya, Kayseri ve Zonguldak santralleri 
bakiye bedeli (Bunlardan Balıkesir, Mersin ve Konya santiralleri bitirilmiş, diğer ikisinin monta
jına devam edilmekte). 

Beyoğlu enerji tesisatı bedeli. 

Beyoğlu ve İstanbul santrallerinin takviyesi bedeli. 

1500 kilometre harici tesisat teli bedeli. 

İstanbul santralleri için alman paratoner dizileri bedelinin 1949 dan kalma kısmı. 

Telsizlerin gümrük bedeli. 

Telsizlerin sif masrafı. 

Banliyöler malzemesinin Gümrük Resmi. 

Banliyöler malzemesinin sif masrafı. 

Şehir içi telefon şebekeleri. 

Direk bedeli karşılığıdır. 

Gelir Bütçesi gerekçeleri 

B. 1 - M. 1. — Posta geliri : 12 000 000 

1949 yılı için bu tertipten 12 000 000 lira gelir elde edileceği tahmin olunmuştu. 

Yılın ilk altı ayı içinde fiilen yapılan tahsilat 5 824 073 liradan ibarettir. 

Ancak, posta servisinin yaz aylarından ziyade ticaret mevsimi olan güz aylarında ve bu iti
barla yılın ikinci altı ayında daha fazla hasılat temin edeceği ve bu müddet içinde çıkarılacak 
iki seri hâtıra pulunun temin edeceği gelir farkı göz önüne alınarak 1950 yılı içinde 12 000 000 
lira hasılat elde edileceği anlaşılmıştır. 
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B. 1 - M. 2. — Telgraf geliri : 6 500 000 

Telgraf hizmetlerinden 1949 yılı içinde elde edilecek gelir 5 700 000 lira tahmin edilmişti. 

Yılın ilk altı ayında fiilen yapılan tahsilat 3 327 199 lira olduğuna göre yıl sonuna kadar bu 
kaynaktan 6 654 398 lira hasılat elde edilmesi lâzımgelecektir. 

Bu itibarla 1950 yılı için bu tertipten elde edilecek hasılat 7 000 000 lira olarak tesbit edilmiş
tir. 

B. 1 - M. 3. — Telsiz geliri : 4 000 000 

İdarenin 1949 yılında telsiz hizmetlerinden temin edeceği gelir 5 800 000 lira olarak tahmin edil
mişti. 

Yılın ilk altı ayı içinde yapılan tahsilat tu tar ı 1 886 099 lira olduğuna göre 12 aylık tahsila
tın 3 772 198 liraya baliğ olması icebederse de önümüzdeki ihracat mevsiminde bu nispetin bir 
az daha artacağı göz önüne alınarak 1950 yılı için 4 000 000 lira tahmin edilmiştir. 

B. - l - M. - 4 — Telefon geliri: 12 050 000 

Telefon hizmetlerinden 1949 yılında 12 050 000 lira gelir sağlanacağı tahmin edilmişti. 

Yılın ilk altı ayı içinde fiilen yapılan tahr'Iât 5 415 918 liradan ibaretscde Ankara, istanbul 
ve İzmir'de yapılmakta olan santral tesisatı ile şehirlerarası telefon devrelerinin takviyesi ve di
ğer birçok şehirlerde yeni tesisler kurulması için sarfedilen gayretler neticesinde bu miktarın 
artacağı ve binaenaleyh 1950 yılında 12 050 000 liranın fiilen elde edileceği ümit edilmekte bu
lunmuştur. 

B. - 2 - M. 1 — Resmi dairelerin posta ücretleri : 3 500 000 

Resmî daireler tarafından tevdi edilen posta maddelerinden 1949 yılında 4 700 000 lira gelir 
elde edileceği tahmin edilmişti. 

Yılın ilk altı ayı içinde fiilen yapılan tahsilat 1 201 003 liradan ibaretse de yılın geri kalan 
ikinci altı ayında bu miktarın bir hayli artacağı ve bu sebeple 1950 yılında 3 500 000 liranın elde 
edileceği tahmin edilmiştir. 

B. - 2 - M. 2 — Resmî dairelerin telgraf ücreti: 2 000 000 

1949 yılında, resmî dairelerden alınacak telgraf ücretleri de 2 800 000 lira tahmin edilmişti. 

Ancak, ilk altı ay zarfında bu tertiplen e]de olunan gelir 624 408 liradan ibaret kaldığı için 
1950 yılı geliri 2 000 000 lira olarak tahmin edilmiştir. 

B. 3. - M. 1 — Resmî dairelerin eski yıllara ait posta ücretleri: 100 000 

Resmî dairelerin eski yıllardan tahakkuk eden posta borçları 1949 yılnda 162 266 liradan iba
retti. Bu miktarın 32 382 lirası yıln altı ayı zarfında tahsil edilmiş ve geriye 129 884 lira kal
mıştır. 

Geri kalan altı ay içinde de 29 884 liranın tahsili ihtimal dâhilinde görüldüğünden 1950 yı
lına ancak 100 000 liranın devredeceği tahmin edilmiştir. 

B. 3 - M. 2 — Resmî dairelerin eski yıllara ait telgraf ücretleri: 212 000 

Resmî dairelerin 1949 yılında eski yıllardan tahakkuk eden telgraf ücretleri borcu 212 360 
liradan ibaretti. Haziran 1949 sonuna kadar yapılan tahsilat 16 l'ra civarında olduğu için yıl 
sonuna kadar bu kısımdan ancak 360 liranın tahsil edilebileceği ümit edilmekte ve bu sebeple 
geri kalan 212 000 liranın 1950 yılında tahsili derpiş edilmiştir. 
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B. 3 - M. 3 — Resmî dairelerin eski yıllar telefon ücretleri : 500 000 

Resmî dairelerin eski yıllardan devreden telefon borçları tahakkukatı 1949 yılı bid-ayetinde 
879 374 liradan ibaretti. Haziran 1949 sonuna kadar bu miktard-nn 270 189 lirası fiilen tahsil 
edilmiş ve geriye 609 185 lira kalmıştır. 

Bundan 109 185 lirasının ikinci altı ay içinde tahsil edilerek 1950 yılına 500 000 liranın dev
redeceği tahmin edilmiştir. 

B. 4 — Çeşitli gelir : 545 000 

idarenin bellibaşlı gelir nıembaları dışında kalan çeşitli geliri 1949 yılında 1 048 695 lira 
tahmin edilmişti. 

Her ne kadar yılın altı ayında yapılan tahsilatın 1 529 967 liraya baliğ olduğu görülmekte ise de 
bunun 1 254 076 lirası geçen yılların henüz ödenıuiyen ve 5377 sayılı Kanun gereğince tediyesin
den vazgeçilerek irat kaydedilen Merkez Bankası kâğıt para amortismanından ibaret olup hakiki tah
silat 275 891 liradan ibaret kaldığı için 1950 yılında bu kaynaklardan ancak 553 761 liranın tahsil 
edileceği tahmin edilmiştir. 

B. 5 —• Radyo keseneği : 250 OÜ0 

Radyo abone ücretlerinin tahsil giderleri karşılığı olarak Hazinece idareye ödenek keseneği 
miktarı bu ücretlerin % 10 u olarak 1949 yılında 200 000 lira tahmin edilmişti. 

Yılın altı ayında alınan kesenek 218 960 liraya baliğ olmuş ve Hazinece radyo hasılatının 
5 000 000 lira olarak tahmin edildiği için bu miktarın % 10 u olan 500 000 lira konulmuştur. 
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Rapor 
19 . I . 1950 

Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

P. T. T. Genel Müdürlüğünün 1950 Bütçe tasarısı üzerinde hizmet ve masraflar bakımından 
yapılan inceleme sonucunu aşağıda arzediyorum. 

Tarihçesi 

Memleketimizde posta hizmetlerine 1840 ve telgraf muhaberatına da 1854 de başlanmıştır. 
Zaman, zaman bakanlık, müdürlük ve genel Müdürlük halinde vazife gören bu teşkilât 1939 tari
hinde 3613 sayılı Kanunla Ulaştırma Bakanlığına bağlanmıştır. Halen ayni Bakanlık camiası için
de çalışmaktadır. 

Bünyesi 

Bugünkü genel müdürlüğün merkez ve taşra teşkilâtı ile mevzuat bakımından durumu bağlı 
(I) sayılı cetvelde gösterilmiştir. Cetvelde yazılı bölge başmüdürlüklerine bağlı olmak üzere 856 
P. T. T. merkezi mevcuttur. Bundan başka pul satışı yapan 991 bey'iye şubesi bulunduğu gibi Dev
let Demiryolları istasyonlarından 339 nda da mektup, kart, gazete ve telgraf kabulü için anlaşma
ya varılmıştır. 

m 
Bütçe teklifi bakımından 

Tümü itibariyle 

P. T. T. Genel Müdürlüğü Bütçesinin 1950 yılı gider yekûnu 64 815 761, gelir tahmini 42 415 761 
liradır. 22 400 000 lira açığı vardır. 

Bu açık 4454 sayılı Teşkilât Kanununun 40 ncı maddesi gereğince çıkarılacak bonolarla kapa
tılacaktır. 

Bu idarenin 1949 Malî yılı sonuna kadar Bütçe kanunlarının 3 ncü maddelerine müsteniden çı
karacağı bonoların yekûnu 43 700 000 lirayı ve faiz yekûnu, % 1,25 hesabiyle 1 050 000 lirayı bul
maktadır. Bu borçların itfası için bütçeye karşılık konmamıştır. 

Giderlerin bölüm ve madde itibariyle 1949 bütçesine göre fazla ve noksanları (2) numaralı ili
şikte gösterilmiştir. Fazla ve noksanların mukayesesineticesinde 1950 giderlerinin 1949 giderlerine naza
ran 2763 066 lira fazla olduğu ve bunun mühim bir kısmıma 5434 sayılı Emekli Kanununun bütçeye 
konmasını zaruri kıldığı ödeneklerle yıllardan beri terfi ettirilememiş olan müvezzi ve bakıcı aylıklarına 
ve P. T. T. İşletme ödeneklerine yani posta taşıması ve saireye yapılması zaruri zamlardan ileri gel
diği anlaşılmıştır. 
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Gelir ve giderler itibariyle 

42 415 761 lira olarak t&hmin edilmiş olan 1950 gelirlerinin inkısamı mukayeseli olarak aşağıda 
gösterilmiştir. 

1949 1950 Fazlası Noksanı 

Posta geliri 
Telgraf geliri 
Telsiz geliri 
Telefon geliri 
Resmî posta geliri 
Resmî telgraf geliri 
Eski yıllar : 
Posta geliri 
Telgraf geliri 
Telefon geliri 
Çeşitli gelirler 
Radyo keseneği 

45 552 695 42 415 761 1 600 000 4 736 934 

Gelirlerin tahmininde 1949 yılı ilk altı aylık tahakkukatm esas tutulduğu ve bütçe tasarısının 
tanzim tarihinde istatistik durumunun daha ilerilere gitmeye imkân vermediği ve maamafih hâlen 
mevcut dokuz aylık hesapların da bu neticeyi teyit ettiği görülmüştür. 

Yapılan incelemeye göre 1949 gelir tahsilatı muhammenata nazaran % 10 noksandır. Bu nok
sanlık bilhassa resmî posta ve telgraf ücretlerinde bulunmaktadır. Filhakika bağlı (3) No. lı listede 
görüleceği üzere umumi muvazeneye dâhil dairelerin 1949 gider bütçelerine yedi milyon liradan 
fazla ödenek konulduğu halde bunun yarışma yakın bir kısmının tasarruf edildiği ve bu suretle de 
P. T. T. Gelir tahsilatının azaldığı görülmüştür. Hususi telgraf hasılatında da geçen yıla nazaran 
azalma mevcut olup bunun fiyatlardaki tereffüden doğduğu tahmin edilebilir. Bundan başka resmî 
dairelerin eski yıllara ait P. T. T. Ücretleri bakayasını ödemek için bütçelerine kâfi ödenek konul
maması yüzünden P. T. T. Gelir bütçesinin üçüncü bölümünü teşkil eden 1 254 000 liradan mühim 
bir kısmının tahsilsiz kaldığı anlaşılmıştır. 

Bu bakaya döküm halinde ilişik (4) saylı cetvelde gösterilmiştir. 

Bütçe açığını senelerden beri bono çıkarmak suretiyle kapamakta olan P. T. T. İdaresi bu duru
muna rağmen hasılatından 4109 ve 5237 sayılı kanunlara tevfikan % 30 olmak üzere iki buçuk mil
yon liraya yakın bir miktarını belediyelere ve 5004 sayılı Kanuna tevfikan % 10 olmak üzere 3 000 000 
lirasını da Millî Savunma Vergisi olarak Hazineye vermektedir. 

1950 gelir muhammenatı meyanmda yine resmî dairelerin P. T. T. Ücretleri bakayasından ilişik 
(4) sayılı listede gösterilen miktardan 812 000 liranın tahsil edileceği hesaplanmıştır. Bunun tahak
kuk edebilmesi ilgili dairelerin gider bütçelerine karşılık konulmasiyle kabildir. Aksi halde bu mik
tarı da şimdiden 1950 gelir bütçesinin açığı şeklinde telâkki etmek icabeder. Esasen bu ida
renin genel gelir ve gideri arasında 22 400 000 liralık bir açık bulunduğu ve 1947 yılından beri 
bütççe açıklarının istikrazla yapatılmasından dolayı 1949 malî yılı sonundaki borç yekûnunun 
43 700 000 liraya baliğ olacağı yukarda arzedilmişti. 1950 bütçe açığını teşkil eden 22 400 000 lira
nın bu miktara ilâvesi halinde idarenin borç toplamının 66 100 000 liraya baliğ olduğu görülür. 1948 
yılı sonu itibariyle yapılmış ihzari etüdlere göre idarenin aktif kıymetleri yekûnu ise 84 364 000 
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liradan ibarettir ki bu vaziyet idarenin içinde bulunduğu vahamet ve gayritabiiliği sarahaten gös
terir. 

P. T. T. tesislerinin memleket ihtiyacı nispetinde genişletilmesi, kuvvetlendirilmesi ve yeni cihaz
larla teçhizi için 1941 - 1946 yılları bütçelerine, gelecek yıllara sâri yüklenme yetkisi veren hükümler 
konulmuş olmakla beraber bilâhara Bakanlar Kurulunun tasdikından geçen (ilişik 5) sekiz senelik 
bir kalkınma programının tatbikini temin için 4892 sayılı Kanunla ayrıca 60 000 000 liralık bir ta
ahhüt yetkisi verilmiş ve 5169 sayılı Kanunla bu miktar 100 000 000 a çıkarılmıştır. Gerek bütçe 
kanunlarının verdiği salâhiyete gerek 4892 ve 5169 sayılı kanunlara ve 5 sayı ile ilişik ka'kınma 
programına göre yapılmış olan tesis ve binalarla alınan taşıtların müfredatı aşağıda gösterilmiştir: 

1942-1948 1949 

Şehirlerarası telefon devreleri (Kilometre) 7 002 1 586 
Mevcut telefon santrallerinde yapılan tevsi-
at?n abone siası 8 810 8 270 
Yeniden kurulan telefon santrallerinin abo
ne siası 13 950 3 060 
Bu tevsiatla ilgili olarak satınalman bina 
ve arsalarla inşa ettirilen binalar adedi 161 31 
Satınalman (Kamyonet) 46 

> (Kamyon) 17 
» (Posta vagonu) — 30 

Şehirlerarası telefon devrelerinden bir kısmı kuranportör cihazlariyle de takviye edilmiştir. 

Telgraf, telefon, telsiz ve kuranportör tesislerinden dolayı 1948 yılı sonuna kadar inşa ve mu
bayaa edilen binalar için 11 713 037 lira tesis ve taşıtlar için de 36 685 080 lira harcanmıştır. 
1949 yılının Ekim ayı sonuna 'kadar da binalar için 2 700 000 lira, tesis için 11 765 470 lira sarf-
edilmiştir. 

1949 yılı sonuna kadar yapılan tesis, bina ve alman taşıtlar için sarf edilmiş olan paranın mec
muu'62 863 587 lira olup 'bunun 43 700 000 lirası borçlanmak suretiyle ve 19 163 587 liralık 
kısmı da idare gelirleriyle karşılanmıştır. 

. o • . . ' : ' . ' ' 

Programlar ve 1950 ye ait kısmı 

1. 8 senelik program 

5 sayı ile ilişik ve 12 . IV .1945 tarihli Bakanlar Kurulu karariyle tasdik edilmiş olan ve 
şimdiye kadar tahakkuk ettirilen kısmı yukarda hulâsatan arzedilen program, Genelkurmay ve 
ilgili bakanlıklardan gönderilen mümessillerin iştirakiyle genel müdürlük fen ve ihtisas eleman
ları tarafından hazırlanmıştır. 

2. 1950 senesi içinde (bu istikametlerden yapılması icalbeden 'kısımlar şunlardır : 

— Kuranportör cihazları " ' . " ' 
— Telsiz 
— Beyoğlu santralinin 10 000 numaraya i'blfğı . / 
— Fabrikanın takviyesi (Makine alınması) 
— Şehir içi telefon şebekeleri 
— Havai hatlar 
— Hertz kablosu ; 
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— Taşıt satmalmması (12 kamyon, 2 kaptıkaçtı, 1 römorklu jip, 14 elektrikli 'bagaj arabası, 

20 motosiklet, 125 (bisiklet ve 1 kaya/k talkımı 
— İzmir santralleri bakiye tevsiatı 
— Ankara, Şişli santralleri bakiye tevsiatı , 
— Yeni tesisler için 15 bina yapılması « , , . ; - ; : • ' 

3. Genel Müdürlük 1949 yılı içinde Amerikalı Uzman Mrs. Stener'in mütalâasından istifade et
miş ve bu mütehassıs tarafından da program adı verilen yukarda (1) işaretli fıkrada mâruz husus
ların saruri ve iptidai hazırlıklar olduğu kanaati izhar edilmiştir. 

4. P. T. T. Genel Müdürlüğü Marshall Plânı imkânlarından istifade edememiştir. 

IV 

Formül ve bölümlere ait zaruri görülen değişiklikler 

1. P. T. T. Teknik, işletme ve muhasebe servislerinde kendilerinden istifade mümkün olup gerek 
sin haddi dolayısiyle ayrılmış olan gerekse bareme göre tatmin edici ücret verilmesi kabil olmıyan 
yerli mütehassıslardan icabında faydalanmak üzere (R) cetveline 204 ncü bölüm için (Yerli mütehas
sıslara sözleşmesi gereğince verilecek ücretler bu tertibe dâhildir.) fıkrasının eklenmesi, 

2. Posta servisinin makinelerle teçhizini ve bilhassa tiryaj işlerinin süratle yapılabilmesini te
min için keza (R) formülüne 421 nci bölümün 6 ncı maddesi için (Transorma makinesi mubayaa 
ve tesis masrafı bu tertibe dâhildir) cümlesinin ilâvesi, 

3. Meclis Komisyonlarında müzakeresi yapılmış olup bu devrede kanuniyet halini alacak olan 
yeni Telgraf ve Telefon Kanunu meriyete girdikten sonra P. T. T. Memurlarına cumartesi günle-
riyle diğer kanuni tatil günlerinde yapacakları mesailer için de fazla mesai ücreti verilmesi gere
keceğinden bütçenin 211 nci bölümüne 4454 sayılı Kanunun 51 nci maddesine göre konulmuş olan 
ödeneğin kâfi gelmiyeceği, 

3599 sayılı Avukatlar Kanununun 18 . I . 1950 tarihinde bitecek olan 5 nci maddesinin teciline 
ait müddetin hitamından sonra serbest avukatlar arasından bugünkü ücretle avukat temini müm
kün olamıyacağı ve bu hususta gerekli tedbir «lınıncıya kadar mühim dâvaların takip ettirilme-
sene de 419 ncu bölüme konan ödeneğin müsait bul unmadığı. 

Diğer taraftan da 732 nci bölümün 3 ncü maddesinden 208 000 liranın indirilmesinin müm
kün olacağı ilgililerin izahatından anlaşıldığından sözü geçen bölümün 3 cü maddesinden 208 000 
liranın tenziliyle 200 000 lirasının 21 nci bölüme ve 8 000 lirasının da 419 ncu bölüme nakli lü
zumlu görülmüştür. 

Bütçe tasarısında bu değişikliklerin yapılması muvafık olacaktır. 

V 

Bütçe Kanunu tasarısı 

Geçen yıla nazaran değişiklik sadece: 

1. Geçen yıl Bütçe Kanununun 10 ncu maddesinde mevcut öğrenci ödenekleri hakkındaki 
hükmün, diğer bütçelerde olduğu gibi vazifenin Millî Eğitim Bakanlığına devri dolayısiyle Umu
mi Muvazene Kanununda yer almış olmasından dolayı tayyından ibarettir. 

2. Başkaca değişiklik yoktur. 
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VI 

Netice ve Mülâhazalar 

Ana düşünceler 
Gerek yukarda özet halinde arzettiğim hususların gerek ilişiklerin belirttiği kanaatleri arzet-

meden evvel, bu kanaatlere temel olan ana düşüncelerden bazılarını kısaca kaydetmekte fayda gö
rüyorum. 

1. P. T. T. Devletin daima ilk plânda gelen bir âmme hizmetidir: 

Filhakika haberleşme, muasır medeniyet ve telâkkilerde cemiyetin sadece ihtiyacı değil fakat 
en hücra köşelerinin bile cemiyet ve dünya içinde varlığını ve nevama dimağ ile vücut azaları ara
sında karşılıklı bağlılığı temin eden ana örgüdür. Bundan dolayıdır ki mütevali teknik terakkiler 
ve istilzam ettiği mütemadi gelişmeler mülâhazasiyle telgraf, telefon ve telsiz gibi bir ksım servis
lerinin hususi teşebbüslere terketmiş memleketler bile, bunları da «mektup» haberleşmeleri gibi 
kendi tekelleri içine almak ve âmme hizmeti olarak bütçelerinden geniş mikyasta yardım ihtiyacı
nı duymuşlardır. Meselâ Birleşik Amerika hükümetlerinin 1949 Bütçesinde posta açığı için 
550 000 000 dolar tahsis edildiği görülmektedir. İyi bir haberleşme servisi vatan sathında millî 
ehemmiyet veya her hangi derecede kıymet izafe edebileceğimiz her mevzu bakımından birinci de
recede ehemmiyetli olan ve esası sürat ve emniyete dayanan bir unsurdur. 

2. Bizde : 

«Ulak» adı altında ilk posta teşkilâtını, tarihte kıtalara yayılı devrelerinde ilk defa Türkler 
kurmuş olmasına ve Cumhuriyet tarihinde atılmış geniş ve esaslı adımlara ve belli başlı müspet 
varlık olarak bu sahada da ne varsa bu devrin eseri bulunmasına rağmen önümüzde daha ne ka
dar geniş bir mesafe mevcut bulunduğu aşağıdaki bir iki rakamdan da anlaşılır: 

— P. T. T. Merkezlerimizin yani hem posta 
hem telgraf servisine imkân veren teşkilâ
tımızın sayısı 450 
— P. T. T. yani hem posta, hem telgraf 
hem telefon muhaberatına açık servislerimiz 
— Sadece posta pulu satan bayilerimiz 
— Mektup ve telgraf kabul «den demiryolu 
istasyonlarımızın Bayım 

Buna mukabil : 
îl merkezlerimizin sayısı 
îlce merkezlerimizin sayısı 
Bucak merkezlerimizin sayısı 
KoylerisnMn «ayısı 

406 
991 

339 

2 186 

63 
454 
935 

35 145 

36 577 dir, 
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3. Bir mukayese : 

Küçük ve fakat çok ileri bir memleketle bizdeki durum hakkında bir mukayeseyi, en ileri mem
leketler seviyesine ermek hedefimiz .olduğuna göre aşağıya alıyorum : 

Türkiye' 

3 
3 
2 
2 

35 
63 

de 

Yüz ölçümü 
41 295 Km2 

olan 
İsviçre'de 

96 
82 

4 
100 
344 

1 740 

Bin kilometre kareye düşen P. T. T. 
merkezi 
Sene nüfus başına düşen mektup 
Senede her on nüfusa düşen telgraf 
Her bin nüfusa düşen telefon 
Posta vagonu mevcudu 
Posta otomobili 

B 

Biz ne yapmalıyız? 

Fikrimce esaslı bir kanaate varılması icabeden hususlar şunlardır : 

a) Prensip meseleleri, 

Tâyin edilecek bu prensipler ışığında : 

b) Takdimen yapılması lâzım işler. 

c) Bir plâna bağlanarak yapılmasına çalışılması lâzım hususlar. 

d) Mevzuat boşlukları. 

Prensip meseleleri 

1. P. T. T. hizmeti ve bu hizmetin emniyet ve süratle bütün vatan sathında yapılması demek, bu 
hizmete elverişli bina ve tesislerin ve vasıtaların ihtiyacı karşılıyacak adede ve duruma getirilmesi 
demektir. 

P. T. T. nin halen işgal ettiği binalardan ancak 274 adedinin kendi malı, mütebakisi kira olduğu
na ve kira ile tutulmakta olan binaların peyderpey P. T. T. servisleri icaplarının gerektirdiği tesis
lere malik binalara nakli zaruretine ve yukarda arzolunan ihtiyaç durumuna nazaran yüz milyonları 
aşan ihtiyaçla karşılaşılacağı meydandadır. 

Bu ihtiyacı, ne Ormanda tecrübe ettiğimiz ve maliyetleri arfrran sistemle, yani tesis masrafları
nı hizmet maliyetine yükleterek ne de bu idarenin kendi nam ve hesabına bono çıkarma ile karşıla
maya imkân yoktur. Âmme hizmeti olarak tıpkı Demiryollarında olduğu gibi tesis masraflarının 
Hazinece karşılanması katî bir zarurettir. . 

2. Ücretler âzami haddi hattâ aşmış olduğuna ve bunun telefon ve telgraf muhaberatı hâsılatı 
ile de sabit olduğuna göre belediyeler hissesi diye aynlan % 30 ve Millî Savunma hissesi diye ayrı
lan % 10 dan feragat için gerekli kanuni tâdiller düşünülmelidir. 

3. P. T. T. Servislerinin hem gelir, hem hizmet ve faydalarını artırmak ve tasarruf mevduatını 
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teşvik etmek için bâzı maaşların ödenmesi, bâzı aciyotaj işlerini ve bâzı tediye ve tahsil taleplerini 
de yapması salâhiyetleriyle «Posta Tasarruf Sandıkları» sür'atle tesis olunmalıdır. 

4. Hazineye teveccüh edecek tesis ve idareye teveccüh edecek hizmet masraf ve teşkilâtını asga
riye indirmek için her ileri memlekette mevcut ve müesses yollara gidilerek: 

— Mümkün olan her yerde ve her mağazada P. T. T. Servislerinin her üçünü veya bir kısmını 
yapacak ajanlıklar, 

— Belli başlı şehir ve kasaba sokakları ve istasyonlarda ve posta merkezlerinde mektup yollama 
imkânını kolaylaştıracak ve tahrik edecek, para atılıp pul, kart ve mektup kâğıdı, zarf alınabilecek 
posta, telefon muhaberatına imkân verecek telef o a otomatikleri tesis olunmalıdır. 

— Devlet daireleri ve büyük ticarethane ve müesseselerde pul masrafından kurtaracak afranşıs-
man makineleri konulmalıdır. 

— Ulaştırma Bakanlığı Teşkilât Kanununda tasrih ve kanun gerekçesinde izah edildiği veçhile 
Demir ve Denizyolları merkezleriyle Hinterlandının arasındaki irtibatı tesis için otomobil ve otobüs 
servisleri kuracağı fıkrasından da faydanılarak bu Bakanlıkla müştereken bu kabil vasıtalar ve sey
rüseferleri temin olunmalıdır. 

— Pullar ve telefon rehberleri millî, ticari maksat ve propagandalarımıza da hizmet edecek 
şekillerde tabettirilerek revacı artırılmalı ve bilhassa pullarımız, dünyada pul kolleksiyoncuları sayısı
nın 20 milyonu aştığı ve her yeni pulun, tırtıllarına kadar tetkik ve binlerce neşriyata sebep ol
duğu düşünülerek millî iktisadı teşhir ve ihracat mahsullerimizin masrafsız bir propaganda vasıtası 
haline sokulmalı ve ihracat mevsimlerinde yapıla?ak sürşarjlarla bu gaye istikametinde hizmetleri 
artırılmalı ve pulların bugünkü şekil ve sistemleri bu suretle değiştirilerek pul masrafı ve ilsak 
külfeti tarifeye uygun pul serileri yapılarak önlenmelidir. 

— Telgraf kâğıtları, posta kartları, mektup zarf ve kâğıtları ve P. T. T. Merkezlerindeki Büro 
malzemesi için, daimî propaganda maksadiyle bunları muntazaman temin edecek ticarethanelerden 
parasız temin yolu açılmalıdır. 

— Bugün basit bir tamir atelyesinden ibaret olan P. T. T. Fabrikası ihtiyaçları temin edecek 
hale getirilmeli, 

— Başbakanlık Matbaasının malik olduğu teshat pulları ve benzeri evrakı ve telefon rehberlerini 
tab için de kullanılmalı ve Garp memleketlerinde mücerrep ve mevcut usuller aynen tatbik olunma
lıdır. Devlet Matbaası, Başbakanlık Bütçesi raporunda tafsilât verildiği üzere gerekli fakat işle 
temediği tesis ve makinelere malik bulunduğundan bugünkü şartlar içinde bu tesisatın hattâ P. T. T. 
thtiyaçlarnfa, teknisiyenleri P. T. T. den verilmek üzere tahsisi düşünülmeli, 

— P. T. T. İdaresinin halen 13 724 bulunan memur ve müstahdemininden 2 522 si ücretlidir. 
Bunlar içinde bareme alınması lâzımgelenler yani devamlı, emniyet ve istikrar gerektirir işlerde 
çalışanlar bulunmaktadır. Bunların bareme almması ve atlı, yaya müvezzilerin de vaziyetlerinin ıslah 
edilmesi düşünülmelidir. ; ; '''( 

— Memleket dâhilinde muhabere tekelini koruyacak tedbirler alınmalıdır. 

— P. T. T. Ücretleri, hele telefon ücretleri indirilmelidir. 

b 

Takdimen yapılması lâzım işler 

Posta muamelâtı itibariyle iki mühim unsur, triyaj, sevk ve teslim işleridir. 
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1. Triyaj : 

Muhtelif istikametlere gönderilmek üzere mevdu muhaberatın sevk edilecekleri merkezlere naza
ran tefrikidir. îleri memleketlerde şimendifer vapur, uçak gibi sevk vasıtalarının hareket saatlerin
den pek az evvele kadar mevdu muhaberatın yetiştirilmesini temin için binalar dâhilinde mektup 
atılacak ayrı ayrı yerler bulunmakta ve kancık mektupların tefriki Holânda Sistemi bir nevi Ta-
pirulan tesisiyle yapılmaktadır. Bizde meselâ trenin hareketinden 2 saat evvel verilen bir mektu
bun bile postaya yetişmesine imkân yoktur. Son yıl içinde bunu önlemek için bâzı tedbirler alınmış 
ve bu arada seyyarlara da triyaj vazifesi verilmişse de maksadı tamamen tatmin edecek bir şekil ol
madığı aşikârdır. Büyük postanelerde gerekli tesisler ve en mühimleri için Holânda Sistemi teçhizler 
temin olunmalıdır. Bu arada paket ve bendiye işleri esaslı şekilde yeniden tanzim edilmelidir. 

2. Sevk ve tevzi işleri : 

Toptan şekliyle, uçaktan insan sırtına kadar çeşitli vasıtalarla ve tevzi şekilleri atlı, yaya, bisik
letli müvezzilerle yapılmaktadır. Memleketimiz durumuna pek ziyade tevafuk eden ve bellibaşlı mem
leketlerde tatbikatı çok müspet neticeler veren helikopterlerden de istifade ve bunlardan da tedarik 
çaresi aranmalıdır. 

Büyük şehirler tevzi mmtakalarma taksim olunmalı ve lüzumlu yerlerde pnomatik tesisler yapıl
malıdır. 

Atlı müvezzilere, yem bedeli olarak ayda 15 lira verilmektedir. Bu para az ve vazifeleri seyyar 
öğretmenlerden daha devamlı olduğundan onların derecesine yani ayda 50 liraya çıkarılmak için 
kanuni tedbir alınmalıdır. 

Yaya müvezziler her bakımdan Meclisin şefkatine ve alâkasına muhtaç durumdadır, 

Bunların hizmet seneleriyle mütenasip ilerlemeleri, haftada bir gün istirahat hakları, elbise
lerinin yazlık ve kışlık ve hizmette bulundukları muhitler gereğine uygun vasıflarda olarak ve
rilmesi, her yıl muntazaman iki ayakkabı ve gereken yerlerde ayrıca çizme ile teçhizleri, pelerin
den başka birer de palto verilmesi, hastalıkları halinde ilâç ve tedavi bakımından memurlar 
gibi muameleye tâbi tutulması, bir yerden diğer yere nakillerinde aile harcırahlarının da verilme
si ve maaşları nispetinde yolluk alabilmeleri, terfide memurlara mümasil muamelelere tâbi tu
tulmaları, terfi için 4713 ü bulan bu kimselerin sıra bekleme usulleri hakikatte müspet şekilde hiç 
birisini tatmine hizmet imkânı vermemekte olduğundan 4598 sayılı Kanun hükümlerinden bunla
rın da müstefit edilmesi ve bu maksatları teminen kanuni tekliflerin yapılması ve yaş haddine ba
kılmaksızın her memlekette olduğu gibi yevmiyeli müvezzi şekillerinin de derpiş edilmesi yerinde 
olur. 

O 

Pılâna bağlanması gereken hususlar 

1. Bir sıraya konarak senelere taksim suretiyle tahakkuk ettirilmesi gerekecek bütün vatan 
sathına şâmil hakiki bir ihtiyaç ve icraat pılânı tanzim olunmalıdır. 

2. Telsiz tesislerimizden, telgraf ve telefon muhaberatı için istifade şekil ve çareleri tesbit 
olunmalıdır. 

3. Bizim iklim durumumuzdaki memleketlerin çoğunda tatbik edilmekte olup daha ucuz ve 
emin olduğu anlaşılan Hertz sistemi tevcihli ve kıs-a dalgalı telsiz telgraf ve telefon tesisleri 
plân tatbikatında naz-ara alınmalıdır. 

4. Merkez ambarları, rejenere edilebilecek malzeme ve tesisat keza plânda düşünülmeli ve 
bir malzeme dairesi kurularak ayniyat işleri, bakımı ve ihtiyaçları nizam altına alınmalıdır. 
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5. «Posta Tasarruf Sandığı» ve sureti,umumiyede posta servisleri hakkında mahallen müşahe

de ve sitaj için Marshall Plânının emsali hususlardaki imkânlarından istifade suretiyle gurup ha
linde P. T. T. memurlarının Amerika'ya ve Garp memleketlerine muvakkat devreler için yollan
ması, oralardan mütahassıs getirme şekillerine tercih edilerek keza plânda derpiş edilmelidir. 

6. Mütemadiyen şekil ve ebadı değişen madenî paralarımız postanın gelirini artıracak ve gi
derini düşürecek otomatik tesislere mâni olduğundan posta tarifesine mütenazır ve uzun zaman 
yürürlükte kalacak madenî para ünitesinin keza derpiş olunmalıdır. 

d 

Mevzuat boşlukları 

P. T. T. nin halen Mecliste aşağıdaki tasarıları olduğu anlaşılıyor : 

— Posta Kanunu. 

— Telgraf ve Telefon Kanunu. 

P. T. T. faaliyeti ve gelir ve giderleri üzerinde son derece müessir hükümleri ihtiva eden bu 
tasarıların bir an evvel Umumi Heyete gelmesi ve son encümende birleştirilerek bir P. T. T. kodu 
şekline sokulması temenniye şayandır. 

Bu mülâhazalarla, geniş görgü ve yetkiye sahip bulunan bu günkü Genel Müdürü memnuni
yetle bu mevzular üzerinde görmüş olduğumu da ilâve ederek P. T. T. Genel Müdürlüğünün 1950 
yılına ait Bütçe Tasarısını Yüksek Tasvibinize arzediyorum. 

Manisa Milletvekili 
Faik Kurdoğlu 
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îlişik : 1 

I - Merkez Teşkilâtı : 
İ. Genel Müdürlük Kalemi Müdürlüğü 
2. Teftiş Heyeti Başkanlığı 
3. Fen Dairesi Başkanlığı 
4. Posta Dairesi Başkanlığı 
5. Telgraf ve Telefon Dairesi Başkanlığı 
6. Hukuk Müşavirliği 
7. Hesap İşleri Müdürlüğü 
8. Yapı İşleri Müdürlüğü 
9. Emlâk ve Levazım Müdürlüğü 

İC. Zat İşleri Müdürlüğü 
11. Evrak ve Yayın Müdürlüğü 
12. Seferberlik Müdürlüğü 
13. Meslek Okulu Müdürlüğü 
14. Fabrika Müdürlüğü 
15. Matbaa Müdürlüğü 

II - Taşra Teşkilâtı : 
(Bölgo Başmüdürlükleri) 
1. Afyon Karahisar P. T. T. Bölge Başmüdürlüğü 
2. Ankara » » » 
3. Balıkesir •» » » 
4. Çankırı » » * 
5. Diyarbakır » > » 
6. Edirne > » » 
7. Erzurum » » » 
8. Eskişehir » » » 
9. istanbul » » a> 

10. İzmir » » » 
11. Konya > » » 
12. Samsun :» » » 
13. Seyhan > » » 
14. Sivas » » » 
15. Trabzon » » » 
16. Van » » » 
(Telefon başmüdür ve müdürlükleri) 
1. istanbul Telefon Başmüdürlüğü 
2. Ankara Telefon Müdürlüğü 
3. izmir Telefon Müdürlüğü 

III - Mevzuat bakımından: 
P. T. T. kanunları teşkilât ve işletmeye taarûk etmek üzere iki esaslı gurupa ayrılmaktadır. 

a) Teşkilât Kanunu : \ 
25 . VIII . 1943 tarihinde yürürlüğe giren P. T. T. işletme Genel Müdürlüğü teşkilât ve vazife

leri ve memurları hakkındaki 4454 sayılı Kanunun 37, 38 ve 39 ncu maddeleriyle matbaaya taallûk 
eden kısmı hariç olmak üzere diğer hükümleri tamamen tatbik edilmiştir. 

idare hesap sisteminin muzaaf T, şule göre yürütülmesini âmir bulunan 37, 38 ve 39 ncu mad
deler bu husustaki hazırlığın ikmali için 5069 sayılı Kanunla 1948 yılı sonuna kadar tecil edilmiş 
ve bu arada isviçre'den bir mutahassıs getirtilerek gerekli incelemeler yaplmış olup adı geçen 
uzmanın verdiği rapor esas tutulmak suretiyle 1919 yılı kesinhesabına bir de blânço eklenmesi im-
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kânının sağlandığı anlaşılmıştır. x**::"i-

Matbaaya gelince : 
En az bir milyon liralık ödeneğe ihtiyaç gösteren bu tesisin yapılabilmesi bütçe imkânlariyle 

mukayyet görüldüğünden şimdiye kadar kurulması mümkün olamamıştır. Zaten Hükümetçe Devlet 
Basm evlerinin birleştirilmesi derpiş edilmekte olduğuna göre bu hususta alınacak karara intizar 
edilmesi zaruri görülmüştür. 

b) İşletme mevzuatı : 
Bu mevzuat aşağıda numara sırasiyle gösterilmiştir. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 

32. 
33. 
34. 

23 . II 
376 
2298 ' 
2721 
4133 
5008 
406 

876 ^ 
1366 
1379 
1601 
1900 
2142 
2164 
2304 
2609 
27.22 
3026 
3054 
3375 
3488 
5009 
3222 
1253 
1265 
2009 

hututu hakkındaki Kanun. 

27. 2640 

28. 
29. 
30. 

3560 
4023 
4042 

31. 4300 

4454 
4475 

. 1328 tarihli elektrik 
sayılı Posta Kanunu 

Tadilât ve ekleri 

sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu (Bu kanunun 33 ncü maddesi 835 sayılı Ka
nunla kaldırılmıştır.) 

Tadilât ve ekleri 

35. 3/432 

Telsiz Kanunu 
P. T. T. İdaresinde eşhasa ait akümülâtörlerin doldurulması hakkında Kanun 
Anadolu Ajansı Telgraf ücretleri hakkında Kanun 
Eastern Telgraf Kumpanyasiyle münakit mukavelenamenin feshiyle (öommuni-
cation Imperial and International) Limitet Şirketiyle (bir mukavele akdi hakkın
da Kanun 
Beynelmilel Telekomünikasyon Mukavelesiyle telli ve telsiz telgraf ve telefon Ni
zamnamesinin tasdıkma dair Kanun 
Adlî evrakın P. T. T. İdaresi vasıtasiyle tebliği hakkında Kanun 
Buenos Aires Posta Kongresi kararlarını havi senetlerin tasdiki hakkında Kanun 
Milletlerarası Telekomünikasyon Mukavelenamesine bağlı protokollerin (Kahire 
1938) revizyonlarının tasdiki hakkında Kanun 
3222 sayılı Telsiz Kanununun 19 ncu maddesinin birinci fıkrasının tadili ha'kkm-
da Kanun 
Posta, Telgraf ve Telefon Teşkilât ve Memurları hakkında Kanun 
Geçici 4 ncü maddesi hakkında Kanun 
Beynelmilel Telgraf Mukavele ve buna merbut telgraf, telefon telsiz nizamna
meleri 
P. T. T. memurları inzibat cezaları nizamnamesi 
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İlişik : 2 

1950 bütçesi giderlerinin bölüm ve madde itibariyle 1949'bütçesine göre fazlaları 

B. M. Lira 

204 
206 

208 
209 

1 
2 

1 
9 

783 40i) 

30 500 

201 Aylıklar 
1 Merkez memurları aylığı j 
2 İller memurları aylığı | 

202 Ücretler 
3 Merkez hizmetlileri ücreti | 33 900 
4 İller hizmetlileri ücreti j 

Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercümanlarının ücreti 274 728 
Merkez çocuk zammı | 
İller çocuk zammı ) 
5434 S. K. Üçüncü maddesiyle memurlara verilecek ikramiye karşılığı 25 000 
Emekli, dul ve yetim 779 800 
c/r 5 emekli ve % 25 giriş keseneği ile artış Parkları 369 805 

3 % 1 ek karşılığı 299 399 
-î Emekli ikramiyesi 190 000 
5 Sandık yönetim giderleri l 
6 Diğer ödemeler 1 433 000 

211 Fazla mesai ücreti 200 000 
302 3 İller öteberi ücreti 10 000 

4 İller aydınlatma 10 000 
5 İller ısıtma 10 000 

304 1 Merkez haberleşme ücreti ) 
2 İller haberleşme ücreti J 

305 1 Merkez kira karşılığı j 
2 İller kira karşılığı | 

306 1 Bakıcı ve dağıtıcı giyecekleri | 
2 Hizmetliler giyecekleri J 

307 1 Sürekli görev yolluğu 
2 Geçici görev yolluğu 
3, Müfettişler yolluğu 
4 Yabancı memleketler yolluğu 

309 3 îller taşıtları işletme giderleri | 
4 '.•» » Onarma » J 

401 Basımevi ve hesap makineleri 
414 Taşıma giderleri 
416 P. T. T. Yatılı Meslek Okulu 
418 Faiz ve aeiyo 
419 Mahkeme giderleri 
421 6 Posta pulu ve kartları 

8 Deneme mektup ve koli giderleri 
701 Yapı ve onarma işleri 
72.1 Taşıt satmalına karşılığı 

2 000 

30 000 

450 000 

25 
50 
20 

000 
000 
000 

48 000 
80 900 
59 
290 

999 
000 

10 000 
300 000 
2 000 

250 000 
1 

400 
500 
000 

350 000 
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B. M. Lira 

722 1 Makine ve araç ve telsizlerin işletme ve onarılması ve yenilenmesi | 
2 Mevcutlara ilâveten alınacak makineler, malzeme ve yapılacak tesisler / 

723 1 P. T. T. Fabrikası makine ve araçların işletme ve /onarılması ve yeni- j 
lenmesi 

2 P. T. T. Fabrikasına ilâveten alınacak makineler karşılığı 

1 630 000 

100 000 

Yekûn 8 548 932 

1950 Bütçesi giderlerinin bölüm ve madde itibariyle 1949 Bütçesine göre noksmlan 

203 

206 

207 
223 

301 
302 
307 
412 
421 
451 

459 
463 

506 
507 
731 

732 

2 
3 
4 

1 
2 
1 
2 
5 

7 
1 
2 

2 
3 
4 

1 

2 
3 

1 
2 
3 

Geçici hizmetliler ücreti 
Merkez geçici hizmetliler ücreti ) 
tiler geçici hizmetliler ücreti \ 
Merkez doğum yardımı 1 
iller i» » j 
Yabancı dil para mükâfatı 
Tahsildarlar keseneği 
Genel telefon merkezi keseneği 
Merkez kırtasiye 
İller döşeme ve demirbaşı 
Yabancı uzman ve hizmetliler yolluğu 
Ecza ve sağlık gereçleri 
Cevaplac kuponlar 
Yaym işleri satınalma 
Başka giderleri 
Beden terbiyesi giderleri 
Teknik Üniversitede okutturulacak öğrenci giderleri 
Sanat okulunda okutturulacak öğrenci giderleri 
Ticaret Okulunda okutturulacak öğrenci giderleri 
İstanbul telefon taksiti 
izmir •» ^ » 
1941 - 1946 Bütçe Kanununun 5, 6 ve 7 nci maddelerinin verdiği yetkilere 
göre bina yapımı giderleri 
Mevcut makineler ve araçların onarılması ve yenilenmesi 
Mevcutlara ilâveten alınacak makinelerve malzeme ve yapılacak tesisler. 
karşılığı 
4892 sayılı Kanunun vermiş olduğu yetkilere göre bina yapımı giderleri 
Mevcut makine ve araçların onarılması ve yenilenmesi 
Mevcutlara ilâveten alınacak makineler, malzeme ve yapılacak tesisler 
karşılığı: 

24.01S 

58 000 

7 000 
30 000 
35 000 

1 000 
10 000 
1 224 
5 000 
1 000 
3 500 
1 0D0 

999 
5 000 
6 500 
2 280 

140 30D 
4 050 

199 999 

5 249 999 

Yekûn 5 785 866 
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tlişik : 3 

Umumi muvazeneye dâhil dairelerin 1949 Bütçesine koydukları P. T. T. Ücretleri 

Lira 

Sayıştay Başkanlığı 
Başbakanlık 
Danıştay Başkanlığı 
Basın ve Yayın Genel Müdürlüğü 
İstatistik Genel Müdürlüğü 
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 
Diyanet İşleri Başkanlığı 
Adalet Bakanlığı 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
Millî Savunma Bakanlığı 
içişleri'Bakanlığı 
Emniyet Genel Müdürlüğü 
Jandarma Genel Komutanlığı 
Dışişleri Bakanlığı 
Maliye » 
M. Eğitim > 
Bayındırlık » 
Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı 

» » » 
S. ve . Sosyal Yardım » 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
Tarım Bakanlığı 
Ulaştırma » 
Çalışma •» 

Yekûn 

7 500 
10 000 
10 068 
5 000 
24 000 
194 468 
5 000 

2 098 875 
27 669 

1 687 300 
455 000 
256 466 
194 000 
1 137 

900 000 
370 000 
70 000 
15 000 Ekonomi kısmı 
18 000 Ticaret » 
300 000 
100 000 
140 000 
29 700 
12 000 

6 931 184 6 931 184 

Mülhak bütçeli dairelerin 1949 bütçelerine koydukları P. T. T. ücretleri 

Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Ankara üniversitesi 
İstanbul y> 

-» Teknik Üniversite 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü 
Tekel Genel Müdürlüğü 
Orman Genel Müdürlüğü 
Deniz Yolları Genel Müdürlüğü 

Yekûn 

Umumi yekûn 

17 000 
7 600 
8 000 
2 200 
9 000 
3 500 

350 000 
184 000 
40 000 

621 300 621 300 

7 552 484 
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Çişik : 4 

l . X . 1949 tarihindeki resmi dairelerin P. T. T. borçları 

Telefon borcu P. T. T. ücreti Yekûn 
Dairenin adı 

Sayıştay Bşk. 
Genelkurmay Bşk. 
Millî Savunma Bakan. 
Adalet * 
İçişleri » 
Dışişleri » 
Maliye » 
Millî Eğitim » 
Bayındırlık » 
Ekonomi » 
S. S. Yardım » 
G. ve Tekel » 
Tarım » 
Ulaştırma » 
Ticaret » 
Çalışma » 
B. T. Genel Md. 
D. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 
Ziraat İşletme Kurumu 
Jandarma Genel Komutanlığı 
Tapu ve Kadastro G. Md. 
Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Emniyet Genel Müdürlüğü 
M. Emniyet Müdürlüğü 
Belediyeler (Ankara, İstanbul) Bşk. 
Harita Genel Müdürlüğü 
İmar ve İskân Genel Müdürlüğü 
Başbakanlık 
Danıştay Bşk. 
Diyanet İşleri Bşk. 
İstatistik Genel Müdürlüğü 
Basın ve Yayın Genel Müdürlüğü 

Lira 

61 
2 312 

22 020 
36 421 
38 273 
10 463 
82 503 
33 920 

3 456 
350 

15 607 
2 961 
2 108 

12 495 
1 430 

64 
1 056 

69 
57 

4 400 
3 427 

144 
437 397 

8 515 
31 202 

569 

751 293 

K. 

42 
07 
86 
27 
49 
40 
30 
89 
63 
20 
94 
91 
04 
75 
47 
04 
27 
84 
31 
06 
24 
66 
98 
26 
90 
44 
68 

32 

Lira 

50 858 
79 

11 522 
2 003 
3 248 
5 978 
4 736 
6 625 
1 312 
3 613 

3 184 
11 962 

1 489 
18 988 

101 003 

402 

622 
79 

268 
462 
129 

228 575 

K. 

87 
56 

99 
56 
96 
93 
34 
36 
42 
12 

80 
76 

74 
76 

92 

39 

67 
99 
12 
64 
73 

63 

Lira 

61 
2 312 

22 020 
36 421 
89 132 
10 542 
82 503 
45 443 

5 460 
3 599 

81 586 
7 698 
8 733 

13 808 
5 043 

64 
4 241 

12 032 
57 

5 889 
22 416 

144 
538 401 

8 515 
31 202 

402 
569 
622 

79 
268 
462 
129 

979 868 

K. 

42 
07 
86 
27 
36 
96 
30 
88 
19 
16 
87 
25 
40 
17 
59 
04 
07 
60 
31 
80 
00 
66 
90 
26 
90 
83 
68 
67 
99 
12 
64 
73 

95 
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ilişik : 5 

Sekte senelik program 

Sene 1 Sene 2 Sene 3 Sene 4 Sene 5 Sene 6 Sene 
Yapılacak işler Lira Lîra Lira Lira Lira Lira Lira 

E uranportörler ve tefer
ruatı 3 384 000 1 692 000 1 692 000 — — — 
İstanbul ve diğer 9 şeh-
rimizdeki santrallerin tev
sii ve İstanbul banliyö 
santrallerinin otomatiğe 
tahvili 2 300 000 2 550 000 1 710 000 3 740 000 1 240 000 1 100 000 1 100 0 
Şebeke tevsiatı ve mal
zemesi 500 000 1 300 000 1 200 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 768 0 
75 şehrimizde kurulacak 
n-lef on şebeke ve santral-
1-ri 1 750 000 2 300 000 2 800 000 3 100 000 4 450 000 5 000 000 5 500 0 
İm şehirlerde P. T. T. 
binaları inşası 2 250 000 3 250 000 3 500 000 3 750 000 1 500 000 1 500 000 1 500 0 
Telgraf ve telefon cihaz
larına ait her nevi yedek 
malzeme 1 500 000 1 600 000 2 000 000 2 000 000 500 000 500 000 300 0 
Telsiz istasyonları 1 975 000 986 000 987 000 — — — 
Nakil vasıtaları 1 100 000 1 100 000 1 400 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 500 0 
T. T. T. Fabrikası _ _ _ _ _ 500 000 500 000 300 000 300 0 
I . T. T. Matbaası — — — 100 000 900 000 200 000 400 0 

14 759 060 14 778 000 15 289 000 15 190 000 11 090 000 10 600 000 10 368 0 
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Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No, 1/629 
Karar No. 57 

11 . II . 1950 

Yüksek Başkanlığa 

Posta, Telgraf ve Telefon işletme Genel Mü
dürlüğünün 1950 yılı Bütçesi hakkında Başba
kanlığın 1 . XII . 1949 tarihli ve 71/1435 sa
yılı tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan Ka
nun tasarısı Komisyonumuza verilmekle Ulaş
tırma Balkanı Kemal Satır ve adı geçen İdare 
Genel Müdürü ile Maliye Bakanlığı adına Büt
çe ve Malî Kontrol Genel Müdürü hazır olduk
ları halde incelenip görüşüldü. 

Bu tasarıyı Komisyon adına inceliyen ra
portörün raporu okunarak gerekli bilgiler alın
dıktan ve tümü hakkında görüşmeler yapıldık
tan sonra cetvellerin görüşülmesine geçilmiştir. 

Gider Bütçesi : 
Bu Genel Müdürlüğün 1950 yılı Bütçesi ge

çen yıla nazaran (2 763 066) lira fazlasiyle 
(64 '815 761) lira olarak tesbit ve teklif edil
miş ^bulunmaktadır. 

Bu fazlalık, muhtelif bölümlere yapılan ve 
(8 548 932) lirayı tutan yeni eklemeler Ve yi
ne muhtelif tertiplerden toplamı (5 785 866) 
lirayı bulan indirmelerin hasilasıdır. Bu ekle
me ve indirmelerin kısımlar itibariyle tevzii 
şöyledir.: 

İkinci personel giderleri kısmında geçen yı
la nazaran : 
Noksanlık Fazlalık 

154 015 4 419 533 liradır. 
Fazlalığın en mühim kalemi Emekli Kanu

nunun uygulanması sefoe'biyle Emekli Sandığı
na yapılan ödemelerde olup toplamı (3 072 005) 
lirayı bulmaktadır. Diğer taraftan (783 400) 
lira memur aylıklarında ve (274 728) lira uz
man ücretlerinde, (200 000) liralık hir artış 
da posta ve telgraf memurlarının fazla mesai 
ücretlerinde görülmektedir. Bunlar da aylıkla
rın talbiî seyrinin, yeni getirilecek uzmanın ve 
yeniden açılan posta servislerinin gerektirdiği 
fazlalıklardır. Diğer tertiplerde de bâzı ufak 
ilâvelerle yukardaki fazlalık hâsıl olmuştur. 
Buna mukalbil doğum yardımından 58 000, ge
çici hizmetlilerden 24 000, tahsildarlar kesene
ği ile genel telefon merkezleri keseneğinin kal
dırılmasından (65 000) lira tasarruf yapılmış 
ve diğer bâzı tertiplerden yapılan indirmeler
le noksanlık toplamı da (154 015) lirayı bul
muştur. 

Üçüncü yönetim giderleri kısmında : 
Noksanlık Fazlalık 

Fazlalığın en mühim rakamı, giyeceklerde 
(450 000), yolluklar da (143 000) lira olup di
ğer tertiplerde de 'bâzı ufak eklemelerle fazla
lık toplamı yukardaki miktarı bulmaktadır. 

Dördüncü daire hizmetleri kısmında : 
Noksanlık • Fazlalık 

25 279 913 499 liradır. 
FazMığm haşlıcaları : (59 999) lira 'basım

evi ve hesap makineleri giderlerinde, (290 000) 
lira taşıma, (10 000) lira meslek okulu, 
(300 000) lira faiz ve acyo, (250 000) lira ta
rih damgası giderlerinde ve diğer bâzı tertip
lerdedir. 

Beşinci borçlar kısmında : 
(144 350) liralık 'bir eksiliş vardır. 
Yedinci yatırum'lar kısmında : 

Noksanlık Fazlalık 

5 149 998 2 480 000 liradır. 
Fazlalık şu tertiplerdedir. 

12 224 735 900 liradır. 

400 000 Yapı ve onarmada 
350 000 Taşıt satmalmada 

1 630 000 Makine ve araçların işletme, onar
ma ve yenilenmesinde 

100 000 P. T. T. Fabrikası giderlerinde gö
rülmektedir. 

Noksanlık ise : 
199 999 mevcut makine ve araçların onar

ma ve yenilenmesi için yapılacak yüklenmeler 
giderlerinde. 

5 249 999 bina yapımı, ilâveten yapılacak 
tesisler, alınacak makineler için yapılacak yük
lenmeler giderlerinde bulunmakta olup kısım
lar itibariyle yapılan bu izahlara göre noksan
lık ve fazlalıkların hâsılamı yukiarda arzedilen 
1949 - 1950 Ibütçeleri arasındaki farkı husule 
getirmektedir. 

Gider bütçesinin idarenin gelirleriyle mu
kayese yapılınca arada (22 400 000) liralık bir 
açığın mevcut olduğu görülür. Bu açığın 
(14 134 000) lirası yapılacak hina ve tesisler
den ileri gelmektedir. Telgraf ve telefon hiz
metleri yurdun her köşesine yapılmak suretiy
le yıldan yıla genişlemekte olup hu sahada ye
niden kurulmakta olan makine ve tesislerin ki
ralık binalarda yapılması doğru olmıyacağm-
dan bu tesislere mütenazır olarak yeniden bina 
yaptırmak zarureti hâsıl olmaktadır. Açığın 
(3 072 000) lirası Emekli Kanununun istilzam 
ettiği ödenekler olup geri kalan (5 193 600) li-
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raisi da âmme hizmeti ifa yönünden açılmakta 
olan yeni merkezlerin giderlerinden doğmakta
dır. Adlî tebligatın bu idareye yüklediği malî 
[külfeti de bunlar arasında mütalâa etmek doğ
ru olur. 

İdarenin, 4892 sayılı Kanunun verdiği 
(60 000 000) liralık 1947 - 1956 yıllarına geçi
ci yüklenmelere girişme ve bono çıkarma yet
kisine dayanılarak son üç yılda çıkardığı bono 
miktarı ile gelirleri karplaştırılırsa : 
Çıkarılan 

bono Gelir 

7 
16 

400 000 
500 000 

19 800 000 

1947 
1948 
1949 

de 
de 
da 

53 
49 
45 

670 
044 
552 

765 
527 
695 

43 700 000 lira olup tabloda gösterildiği veç
hile her yıll çıkarılan bono miktarı çoğalmakta 
ve buna mukabil gelirde esaslı bir değişiklik 
(hâsıl olmamaktadır. 

Açıkla bütçe giderlerinin karşılaşmasında 
da 

Açık Gider 

7 446 360 
16 500 000 
16 500 000 
22 400 000 

1947 
1948 
1949 
1950 

61 1.17 125 
65 544 527 
62 052 695 
64 815 761 

Açığın her yııl kabarmasına karşılık giderin 
de artmakta olduğuna, giderde bir artış ve ge
lirde de bİT çoğalış görülmediğine nazaran ida
re her yıl artmakta olan bu açığını yeniden bo
no çıkarmak suretiyle kapama yoluna gidecek 
ve gider bütçesinin de, yeniden hizmetler ve 
tesisler sebebiyle yükselmesi tabiî bulunduğun
dan açık miktarını azaltmak ve nihayet kapa
mak imkânı hâsıl olamıyacaktır. Şu takdirde 
bu idarenin tesise ve gelir düşünülmede yapıl
ması gereken âmme hizmetlerini yapmaya bağ
lı olan giderlerinin Hazinece düşünülmesi üs
tünde durulmayı gerektiren bir mesele olarak 
meydana çıkmaktadır. 

İdarenin malî dudumu bu suretle hulâsa 
edildikten sonra hizmetlerini ifa yolunda daima 
hamleli bir çalışma yolunda olduğunu memnun
lukla kaydetmek yerinde olur. 

Komisyonumuzca, bâzı bölümler arasında, 
bilhassa mevcutlara ilâveten alınacak makine 
ve malzeme mubayaasını daha geniş ölçüde te
min etmek üzere, bâzı aktarmalar yapılmış ve 
gider bütçesi teklif veçhile (64 815 761) lira 
olarak kabul edilmiştir. 

Gelir Bütçesi : 
Gelir Bütçesi geçen yılıa nispetle (3 136 934) 

lira bir noksanlık göstermekte ve (42 415 761) 
lira olarak tahmin edilmiş bulunmaktadır. 

Gelir tertipleri arasında bulunan radyo ke
seneği bu yıl (500 000) lira olarak tahmin edil

miş olup, radyolardan (10) lira olarak alın
makta bulunan aidatın (20) liraya çıkarılması 
esasına göre bu tahminin yapılmış olduğu açık
lanmıştır. 

Hükümetin bu tasavvurundan vazgeçtiği ve 
genel bütçede de bu tertibe konan rakam kal
dırıldığı için buradaki tahminin de bugünkü 
kanuni duruma göre ve geçen yilki gelişme 
göz önünde bulundurularak düzeltilmesi Ko
misyonumuzca uygun görüldüğünden bu ter
tipten (280 000) lira düşülmüştür. 

Bu suretle gelir bütçesi bu miktar noksan
lıkla (42 135 761) lira olarak kabul edilmiştir. 

Bütçe tasarısı : 
Tasarının birinci maddesi ayniyle kabul 

edilmiş ikinci maddesi gelir bütçesi yekûnuna 
göre düzeltilmiş ve açığın ne suretle kapanaca
ğına dair olan üçüncü maddesindeki açık mik
tarına radyo keseneğinden indirilen (280 000) 
lira eklenmek suretiyle (22 680 000) lira ola
rak kabul edilmiş ve maddenin bono mekaniz
masını işletme hususundaki hükmü; yenileme 
kaydı yenilenebilir, şeklinde düzeltilerek ve 
•ifadede" değişiklik yapılarak yeniden yazılmış
tır. Tasarının diğer maddeleri ayniyle kabul 
edilmiştir. 

P. T. T. İdaresinin ticari ve âmme hizmetleri 
vasfını ayırt ederek ona göre hesap ve işletme
lerinin tanzimi hususunda evvelce Bütçe Komis
yonunun bütçe raporlarında göstermiş olduğu 
temenninin burada da tekrarını ve bu hususun 
en kısa bir zamanda gerçekleşmesi yoluna giril
mesi lüzumunun belirtilmesini Komisyonumuz 
uygun görmüştür. 

Bu suretle hazırlanan P. T. T. Genel Müdür
lüğünün 1950 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ek ve 
cetvelleriyle birlikte Kamutayın onayına arze-
dilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkan V. Sözcü 
Mardin Diyarbakır Kastamonu 
R. Erten t. H. Tigrel M. Akalın 

Kâtip 
Ankara Amasya Ankara 

F. öymen A. K. Yiğitoğlu M. Eriş 
Aydın Bolu Diyarbakır 

Gl. R. Alprman C. S. Siren C. Ekin 
Diyarbakır Edirne Erzincan 
§. JJluğ M. N. Gündüzalp C. Pekcan 

Eskişehir Eskişehir Eskişehir 
Muhalifim. Muhalifim. Muhalifim. 

A. Oğuz İT. Polatkan A. Potuoğlu 
İstanbul İzmir Kastamonu 

E. Amaç S. Dikmen T. Coşkan 
Kırklareli Kırşehir Konya 

Korgl. K. Doğan Ş. Tor gut Dr. M. F. Dündar 
Kütahya Malatya Ordu 

Muhalifim. M. S. Eti H. Yalman 
A. Tahtakıltç 

Samsun Seyhan Urfa 
M. A. Yörüker A. R. Yüregir A. Akan 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ | BÜTÇE KOMİSYONUNUN 

i DEĞlŞTlRÎŞl 
Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel 

Müdürlüğü 1950 Bütçe yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Posta, Telgraf ve Te
lefon İşletme Genel Müdürlüğü 1950 
Bütçe yılı giderleri için bağlı (A) işaret
li cetvelde gösterildiği üzere 64 815 761 
lira ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Posta, Telgraf ve Te
lefon İşletme Genel Müdürlüğü 1950 
Bütçe yılı giderlerine karşılık olan ge
lirler bağlı (B) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere 42 415 761 lira olarak tah
min edilmiştir. 

MADDE 3. — Açık olan 22 400 000 
lira 5 . VII . 1943 tarihli ve 4454 sayılı 
Posta, Telgraf ve Telefon İşletme 
Genel Müdürlüğü Teşkilât ve Vazifele
ri ve Memurları Kanununun 40 ncı 
maddesi gereğince çıkarılacak bonolar 
hâsılı ile kapatılır. 

1948 -1949 yılları Bütçe kanunlarının 
3 ncü maddeleri gereğince adı geçen yıl
lar içinde çıkarılmış olan bonolarla 1950 
Bütçe yılında çıkarılacak bonolardan 
vâdeleri gelenler bu yıl içinde yenilenir. 

MADDE 4. — Posta, Telgraf ve Te
lefon işletme Genel Müdürlüğünce 1950 
Bütçe yılında elde edilecek gelir çeşit
lerinden her birinin dayandığı hüküm
ler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösteril
miştir. Bu cetvelde yazılı gelirlerin tarh 
ve tahsiline 1950 Bütçe yılında da de
vam edilir. 

MADDE 5. — Posta, Telgraf ve Te
lefon işletme Genel Müdürlüğünün 
30 . V I . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Dev
let Memurları Aylıklarının Tevhit ve 
Teadülüne dair Kanunun 19 ncu mad
desine giren hizmetlüeriyle bu kanun 
konusu dışnda kalan memurlarının kad
roları (D) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncumaddesi 

Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel 
Müdürlüğü 1950 Bütçe yılı Bütçe 

Kanunu tasarısı 
MADDE 1. — Ayniyle kabul edil

miştir. 

MADDE 2. — Posta, Telgraf ve Te
lefon işletme Genel Müdürlüğü 1950 
Bütçe yılı giderlerine karşılık olan 
gelirler bağlı (B) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (42 135 761) lira ola
rak tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Açık olan (22 680 000) 
lira 5 . VII . 1943 tarihli ve 4454 sayılı 
Posta, Telgraf ve Telefon İşletme 
Genel Müdürlüğü Teşkilât ve Vazifele
ri ve Memurları Kanununun 40 ncı mad
desi gereğince çıkarılacak bonolar hâ
sılı ile kapatılır. 

Mevcut bonolarla 1950 yılında çıka
rılacak bonolardan vâdeleri gelenler ye
nilenebilir. 

MADDE 4. — Ayniyle kabul edil
miştir. 

MADDE 5. — Ayniyle kabul edil
miştir. 
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gereğince geçici mahiyetteki hizmetler 
için Bakanlar Kurulu kararı yle kadro 
alınabilecek tertipler bağlı (E) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar 
ertesi yıl bütçesiyle Büyük Millet Mec
lisine sunulur ve bunların eldeki kadro
lara ekleme olmaması şarttır. 

MADDE 6. — Posta, Telgraf ve Te
lefon îşletme Genel Müdürlüğünce ge
lecek yıllara geçici yüklenmelere giriş
meye yetki veren kanunlar, bağlı (G) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 7. — Posta, Telgraf ve Te
lefon işletme Genel Müdürlüğü Teşki
lât ve Vazifeleri ve Memurları hakkın
daki 5 . V I I . 1943 tarihli ve 4454 sayılı 
Kanuna bağlı cetvellerde yazılı kadro
lardan bağlı (L) işaretli cetvelde gös
terilenler 1950 Bütçe yılında kullanıla
maz. 

MADDE 8. — Gider bölümlerinden 
yapılacak harcamalara ilişkin formül 
bağlı (R) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. 

MADDE 9. — Havale işlerinin yü
rütülmesi için bankalardan (4 000 000) 
liraya kadar kısa süreli avans almaya 
ve hesaplar açtırmaya Posta, ve Telgraf 
ve Telefon işletme Genel Müdürlüğü 
yetkilidir. 

MADDE 10. — Geçen yıl borçları 
bölümündeki ödenek üstünde çıkacak 
borçlar, ilgili oldukları hizmetlere iliş
kin bölümlerden bu bölüme Maliye 
Bakanlığınca aktarılacak ödeneklerden 
ödenir. 

1928 - 1948 yıllarına ilişkin olup da 
26 . V . 1927 tarihli ve 1050 sayılı Ge
nel Muhasebe Kanununun 93 ncü mad
desine göre zaman aşımına uğramamış 
ye karşılıkları yılları bütçelerinde bu
lunan borçlar 1950 Bütçe yılı gider bö
lümleri artıklarından eski yıllar borçları 
bölümüne Maliye Bakanlığınca aktarıla
cak ödeneklerden ödenir. 

B. K. 

MADDE 6. 
mistir. 

MADDE 7. 
iniştir. 

Ayniyle kabul edil-

Ayniyle kabul edil-

MADDE 8. 
mistir. 

MADDE 9. 
mistir. 

Ayniyle kabul edil-

Ayniyle kabul edil-

MADDE 10. 
iniştir. 

Ayniyle kabul edil-

( S. Sayısı : 141 ) 



— S7 — 

Hü. 

MADDE 11. — Bu kanun hükümleri 
1 Mart 1950 tarihinden itibaren yürür
lüğe girer. 

MADDE 12. — Bu kanunu Maliye 
ve Ulaştırma Bakanları yürütür. 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

Nihat Erim 
Adalet Bakam 
Fuad Sirmen 

İçişleri Bakanı 
E. Erişirgil 

Maliye Bakanı 
7. R. Aksal 

Bayındırlık Bakanı 
Ş-. Adaları 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. K. Bayizit 
Tarım Bakanı 

Cavid Oral 
Çalışma Bakam 
Reşat §. Sirer 

Başbakan 
Ş. Güritoltay 

Devlet Bakanı 
C. S. Barlas 

Millî Savunma Bakanı 
H. Çakır 

Dışişleri Bakam 
N. Sadak 

Millî Eğitim Bakanı 
Tahsin Banguoğlu 

Eko. ve Ticaret Bakanı 
Vedat Dicleli 

G. ve Tekel Bakanı 
Dr. F. §. Bürge 

Ulaştırma Bakanı 
Dr. Kemal Satır 

İşletmeler Bakanı 
Münir Birsel 

B. K. 

MADDE 11. 
mistir. 

MADDE 12. 
mistir. 

Ayniyle kabul edil-

Ayniyle kabul edil-
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A - CETVELİ 

1949 1950 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
B. M. ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

İkinci kısım, - Personel gider
leri 

I - Aylıklar ve ücretler 
201 Aylıklar 

1 Merkez memurları aylığı 10f- KC* onn -*- ^28 200 1 728 200 
2 iller memurları aylığı S 2 4 5 9 1 5 0 0 2 4 5 9 1 5 0 ° 
3 Merkez memurları açık aylığı \ o /w) 500 500 
4 İller memurları açık aylığı \ 2 500 2 500 

Bölüm toplamı 25 539 300 26 322 700 26 322 700 

202 Ücretler 
1 Merkez memurları ücreti { ,7 R 7 m 103 200 103 200 
2 tiler memurları ücreti \ 373 500 373 500 
3 Merkez hizmetlileri ücreti j „ f i u fi9n 251 040 251 040 
4 İller hizmetlileri ücreti S 3 5 9? 4 80 3 597 480 

Bölüm toplamı 4 291 320 4 325 220 4 325 220 

203 Geçici hizmetliler ücreti 
1 Merkez geçici hizmetlileri üc- ] 

reti . \ 291 375 202 920 202 920 
2 İller geçici hizmetlileri ücreti J 64 440 64 440 

Bölüm toplamı 291 375 267 360 267 360 

204 Yabancı uzman ve hizmetliler
le tercümanlarının ücretleri 375 635 650 363 650 363 

I I - Başka haklar 
205 Geçici tazminat 263 000 263 000 263 000 
206 4178 ve 4598 sayılı kanunlar 

gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 

1 Merkez memurları çocuk zam- ] 
mı ' \ 2 319 500 45 000 45 000 

2 İller memurları çocuk zammı J . 2 305 000 2 305 000 
( S. Sayısı : 141) 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1950 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

3 Merkez memurları doğum yar
dımı [ 308 000 

4 iller memurları doğum yardımı , 
5 Merkez memurları ölüm yar- ] 

dimi }- 30 000 
6 îller memurları ölüm yardımı J 
7 Yakacak zammı 75 000 

6 000 
244 000 

1 000 
29 000 
75 000 

6 000 
244 000 

1 000 
29 000 
75 000 

207 3656 sayılı Kanunun 5 nci mad
desi gereğince ödenecek ya
bancı dil para mükâfatı 

208 5439 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesine göre memurlara ve
rilecek ikramiye karşılığı 

12 000 5 000 

25 000 

0 Çeşitli kesenekler 
0 Tahsildarlar keseneği 

Bölüm toplamı 2 732 500 2 705 000 2 705 000 

5 000 

25 000 
209 

210 
211 

1 
2 

3 
4 
5 
6 

5434 sayılı Kanun gereğince 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığına yapılacak ödemeler 
karşılığı 
Emekli, dul ve yetim aylıkları 
% 5 emekli ve % 25 giriş kese-
neğiyle artış farkları karşılığı 
% 1 ek karşılığı 
Emekli ikramiyesi 
Sandık yönetim giderleri 
Diğer ödemeler 

Bölüm toplamı 

Temsil ödeneği 
4454 sayılı Kanunun 51 nci 
maddesi gereğince verilecek 
ücretler 

• • . • • . • 

1 199 000 

1 276 890 
0 

60 000 
0 
0 

2 535 890 

2 100 

400 000 

- • * • • • . • • , . > 

1 978 800 

1 646 695 
299 399 
250 000 

1 
1 433 000 

5 607 895 

2 100 

600 000 

• ••-> •. < -

1 978 800 

1 646 695 
299 399 
250 000 

1 
1 433 000 

5 607 895 

2 100 

600 000 

30 000 0 
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M. ödeneğin çeşidi 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1950 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

0 Genel telefon merkezleri kese
neği 35 000 0 0 

Bölüm toplamı 65 000 0 0 

ikinci kısım toplamı 36 508 120 40 773 638 40 773 638 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
3 
4 
5 

0 
0 

0 
0 

Üçüncü kısım - Yönetim gider
leri 

Merkez büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
öteberi giderleri 
Aydınlatma 
Isıtma 

Bölüm toplamı 

İller büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
öteberi giderleri 
Aydınlatma 
Isıtma 

Bölüm toplamı 

Basılı kâğıt ve defterler 
Haberleşme ücret ve giderleri 
Merkez \ 
iller S 

Bölüm toplamı 

Kira karşılığı 
Merkez \ 
iller S 

Bölüm toplamı 

-...„.. (S . Sayısı : 

10 000 
15 000 
5 000 
5 000 

10 000 

45 000 

100 000 
125 000 
140 000 
150 000 
250 000 

765 000 

475 000 

5 000 

5 000 

270 000 

270 000 

141) 

9 000 
15 000 
5 000 
5 000 

10 000 

44 000 

100 000 
115 000 
150 000 
160 000 
260 000 

785 000 

475 000 

7 000 
0 

7 000 

0 
300 000 

300 000 

9 000 
15 000 
5 000 
5 000 

10 000 

44 000 

100 000 
115 000 
150 000 
160 000 
260 000 

785 000 

475 000 
7 000 

0 
0 

0 

300 000 
0 
0 

0 
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B. 

306 

307 

r • - . 

M. 

1 
2 

1 
2 
3 
4 
5 

ödeneğin çeşidi 

Giyecekler 
Bakıcı ve dağıtıcılar 
Hizmetliler 

Bölüm toplamı 

Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 
Müfettişler yolluğu 
Yabancı memleketler yolluğu 
Yabancı uzman ve hizmetliler
le tercümanlantıın yolluk ve 
saire giderleri 

Bölüm toplamı 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

450 000 
50 000 

500 000 

75 000 
150 000 
170 000 
32 000 

101 224 

528 224 

1950 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

igtenen kabul edilen 
Lira Lira 

900 000 
50 000 

950 000 

100 000 
200 000 
190 000 
80 000 

100 000 

670 000 

900 000 
50 000 

950 000 

100 000 
200 000 
190 000 
80 000 

100 000 

670 000 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 

1 Merkez l 
2 îller \ 100 000 5 000 

95 000 

Bölüm toplamı 100 000 100 000 

5 000 
95 000 

100 000 

309 Taşıt giderleri 
0 Merkez taşıtları işletme gider

leri 
0 Merkez taşıtları onarma gider

leri \ 
1 îller taşıtları işletme giderleri | 
2 îller taşıtları onarma giderleri J 

194 100 

Bölüm toplamı 194 100 

Üçüncü kısım toplamı 2 882 324 

0 0 

0 
175 000 
100 000 

275 000 

3 606 000 

0 
175 000 
100 000 

275 000 

3 606 000 
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ödeneğin çeşidi 

Dördüncü kısım - Daire hiz
metleri 

Basımevi ve hesap makinaları 
giderleri 
Temsil giderleri 
Atlı dağıtıcılar hayvan yem 
bedeli karşılığı 

1949 
Yxlı 

ödeneği 
Lira 

40 001 
2 500 

275 000 

1950 yi 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

100 000 
2 500 

275 000 

lı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

100 000 
2 500 

275 000 
Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 48 nci maddesini ilgilendi
ren giderler 
Beyiye keseneği 
Geri verilecek paralar 
Mahkeme harçları 

50 000 
600 000 
10 000 

Bölüm toplamı 660 000 

Artırma ve eksiltme komisyon
larına iştirak edecek üyelerin 
huzur hakkı 500 
Ecza ve sağlık gereçleri 20 000 
Taşıma giderleri 1 210 000 
Posta, Telgraf ve Telefon Ya
tılı Meslek Okulu her türlü 
giderleri 190 000 
Faiz ve acyo 450 000 
Mahkeme giderleri 10 000 
Posta hizmetleri 
Bendiye, hurç, çanta ve çuval 
satmalma ve onarma giderle
ri, ilân ücretleri 150 000 
Oezici memur ve hamal prim
leri 90 000 
Havale, taahhütlü ve kıymetli 
mektup ve paket tazminatı 30 000 

50 000 
600 000 

10 000 

660 000 

500 
15 000 

1 500 000 

200 000 
750 000 

12 000 

50 000 
600 000 
10 000 

660 000 

500 
15 000 

1 500 000 

200 000 
750 000 

20 000 

150 000 150 000 

90 000 90 000 

30 000 22 000 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

4 Posta pulu ve kartlariyle tarih 
damgaları giderlerhi 

5 Cevaplı kuponlar karşılığında 
veya vusulü ibbarlı telgraflar 
için yapıştırılan voya battala 
kalan pullar karşılığı 

6 Deneme mektup ve koli gider
leri 

Bölüm toplamı 

451 Yayın işleri 
1 Satınalma ve abone karşılığı 
2 Başka her çeşit giderleri 

Bölüm toplamı 

453 Posta ve telekomünikasyon 
birliklerinin tahakkuk etmiş 
ve edecek katılma payı 

454 Sigorta giderleri 
455 Sanatoryum her türlü giderleri 
459 3530 sayılı Kanun gereğince 

yapılacak beden terbiyesi hiz
metleri 

461 öğrenci ödeneği 
1 Telgraf, telefon ve telsiz mü

hendisi yetiştirilmek üzere ya
bancı memleketlere gönderile-

, cek öğrenci giderleri 
2 Teknik Üniversitede okutturu

lacak öğrenci giderleri 
3 Sanat ve Teknik Enstitülerin

de ve okullarında, okutturula
cak öğrenci giderleri 

4 Ticaret okullarında okutturu
lacak öğrenci giderleri 

Bölüm toplamı 

1949 1950 yılı için 
Yi 11 Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

125 000 375 000 225 000 

3 500 2 500 2 500 

1 500 3 000 3 000 

400 000 650 500 492 500 

7 500 4 000 4 000 
7 500 6 500 6 500 

15 000 10 500 10 500 

125 000 125 000 125 000 
75 000 75 000 75 000 
300 000 300 000 300 000 

1 000 1 1 

170 000 170 000 170 000 

20 000 15 000 15 000 

31 500 25 000 25 000 

6 000 3 720 3 720 

227 500 213 720 213 720 

(S. Sayısı; 141) 
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ödeneğin çeşidi 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1950 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Kurs giderleri 
öğrenci giderleri 
Başka giderleri 

Bölüm toplamı 

Dördüncü kısım toplamı 

30 000 
2 000 

32 000 

4 033 501 

30 000 
2 000 

32 000 

4 921 721 

30 000 
2 000 

32 000 

4 771 721 

Beşinci kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçlan 50 000 
Eski yıllar borçları 
1945 - 1948 yılları borçları 50 000 
1928 - 1944 » » 10 000 

Bölüm toplamı 60 000 

Hükme bağlı borçlar 10 000 
3054 sayılı Kanun gereğince 
kaldırılmış İstanbul Telefon 
Şirketine ödenecek taksit be* 
deli 460 000 
3375 sayılı Kanun gereğince 
kaldırılmış îzmir Telefon Şir
ketine ödenecek taksit bedeli 98 750 

Beşinci kasım toplamı 678 750 

50 000 

50 000 
10 000 

60 000 

10 000 

319 700 

94 700 

534 400 

50 000 

50 000 
10 000 

60 000 

10 000 

319 700 

94 700 

534 400 

Yedinci kısım - Yatırımlar 

Yapı ve onarma işleri 
Taşıt satınalma karşılığı 

400 000 
350 000 

400 000 
350 000 

( S, Sayısı: 141J 
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ödeneğin çeşidi 

1940 
Tıl ı 

ödeneği 
Lira 

1960 yılı İçİA 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
lira Lira 

Telli, telsiz telgraf ve telefon 
işletmesiyle onarılması ve di
ğer giderler karşılığı 
Mevcut makina ve araç ve te
sislerin işletme ve onarılması 
ve yenilenmesi 
Mevcutlara ilâveten alınacak 
makinalar, malzeme ve yapıla
cak tesisler 

y ı 600 ooo ı ıı© ooo ı ııo ooo 

J 2 120 000 2 120 000 

Bölüm toplamı 1 600 000 3 230 000 3 230 000 

Posta, Telgraf ve Telefon Fab
rikası her türlü giderleri 
Mevcut makina ve araçların 
işletme ve onarılması ve yeni
lenmesi İ- 150 000 
Mevcutlara ilâveten alınacak | 
makinalar karşılığı J 

Bölüm toplamı 150 000 

150 000 

100 000 

250 000 

150 000 

100 000 

250 000 

1941 - 1946 Bütçe kanunları
nın 5, 6 ve 7 nci maddelerinin 
verdiği yetkiler gereğince giri
şilen yüklenmeler karşılığı 

0 Bina yapımı giderleri 
1 Mevcut makinalar ve araçların 

onarılması ve yenilenmesi 
2 Mevcutlara ilâveten alınacak 

makinalar, malzeme ve yapıla
cak tesisler karşılığı 

1 200 000 

0 

1 

1 000 000 1 000 000 

Bölüm toplamı 1 200 000 1 000 001 1 000 001 

t&âayn:14*>; 
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ödeneğin çeşidi 

1949 
Yıl ı 

ödeneği 
Lira 

1950 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

4892 sayılı Kanun gereğince 
girişilen ve girişilecek olan 
yüklenmeler karşılığı 
Bina yapımı giderleri 
Mevcut makina ve araçların 
onarılması ve yenilenmesi [ 15 000 000 
Mevcutlara ilâveten alınacak 
makinalar, malzeme ve yapıla
cak tesisler karşılığı 

Bölüm toplamı 15 000 000 

Yedinci kısım toplamı 17 950 000 

1 683 450 1 683 450 

1 1 

8 066 550 

9 750 001 

14 980 002 

8 216 550 

9 900 001 

15 130 002 

KISIMLAR TOPLAMI 

İkinci kısım toplamı 36 508 120 40 773 638 40 773 638 
Üçüncü kısmı toplamı 2 882 324 3 606 000 3 606 000 
Dördüncü kısım toplamı 4 033 501 4 921 721 4 771 721 
Beşinci kısım toplamı 678 750 534 400 534 400 
Yedinci kısım toplamı 17 950 000 14 980 002 15 130 002 

GENEL TOPLAM 62 052 695 64 815 761 64 815 761 

(& Saym; Hl $ 
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B - CETVELİ 

1949 
T ı l ı 

taluninleri 
Gelirin çeşidi Lira 

Posta telekomünikasyon gelir
leri 
Posta 
Telgraf 
Telsiz 
Telefon 

Bölüm toplamı 

Resmî dairelerden alınacak 
posta ve telgraf ücretleri 
Posta 
Telgraf 

Bölüm toplamı 

Resmî dairelerin eski yıllara 
ait posta, telgraf ve telefon 
ücretlerinden tahakkuk eden 
alacaklar 
Posta 
Telgraf 
Telefon 

Bölüm toplamı 

Çeşitli gelirler 
Radyo keseneği 

GENEL TOPLAM 

12 000 000 
5 700 000 
5 800 000 

12 050 000 

35 550 000 

4 700 000 
2 800 000 

7 500 000 

162 266 
212 360 
879 374 

1 254 000 

1 048 695 
200 000 

45 552 695 

1950 yılı için 
Hikfimete,e Komiıyonoa 

taihmin edilen tahmin edilen 
Lira Lira 

12 000 000 
7 000 000 
4 000 000 

12 050 000 

35 050 000 

3 500 000 
2 000 000 

5 500 000 

100 000 
212 000 
500 000 

812 000 

553 761 
500 000 

42 415 761 

12 000 000 
7 000 000 
4 000 000 

12 050 000 

35 050 000 

3 500 000 
2 000 000 

5 500 000 

100 000 
212 000 
500 000 

812 000 

553 761 
220 000 

42 135 761 

(S. Serim: 141) 
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0 - CETVELİ 

VeegUftria v« verimlerin re başka gelirlerin 
dayanakları 

Ney'i Tarihi No. Ö Z E T 

Karona muvakkat 

Kanun 
» 
» 
» 
» 
^ 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» -
» 

» 
». 

23 şubat 1328 

26 T. Sani 1339 
11. 6 .1933 
18. 5 .1935 
1.12.1942 

17. 2 .1947 
4 fubat 1340 

80. 5 .1926 
1.12.1928 
7 . 1 . 1 9 2 9 
1 .5 .1930 

21.12.1931 
13. 4 .1933 

1 .5 .1933 
11. 6 .1933 
13.12.1934 
18. 5 .1935 
10. 6 .1936 
12. 6 .1936 
25. 4 .1938 
24. 6 .1938 
17 . 2 .1947 

9. 6 .1937 
15. 5 .1928 

17. 5 .1928 
16. 6 .1932 

— Teatii muhaberata hadim hususi elektrik hututu 
hakkında 

376 Posta kanunu 
2298] 
2721 
4133 
5008 

• Tadilât ve ekleri 

406 Telgraf ve telefon kanunu 
(Bu kanunun 33 ncü maddesi 835 numaralı ka
nunla kaldırılmıştır) 

876 
1366 
1379 
1601 
1900 
2142 
2164}-
2304 
2609 
2722 
3026 
3054 
3375 

Tadilât ve ekleri 

3488) 
5009J 
3222 Telsiz kanunu 
1253 P. T. T. idaresince eşhasa ait akümülâtörlerin dol« 

durulması hakkında 
1265 Anadolu ajansı telgraf ücretleri hakkmda 
2009 (Eastern) Telgraf kumpanyasiyle münakit Muka-

velenamenin feshiyle (Commanication împerial 
and International) Limitet şirketiyle bir mukave
le akdi hakkmda 

22 .12.1934 2640 Beynelmilel telekomünikasyon mukavelesiyle telli 
ve telsiz telgraf ve telefon nizamnamesinin tasdikı-
na dair 

16. 1 .1938 3560 Adli evrakın P. T. T. İdaresi vasıtasiyle tebliği 
hakkında. 

7 . 5 . 1 9 4 1 4023 Buenos Aires Posta Kongrası kararlarını havi se
netlerin tesdiku 

7. 5 .1941 4042 Milletlerarası telekomünikasyon mukavelename
sine bağlı protokollarm (Kahire 1938) revizyon
larının tasdiki hakkında. 

14. 8 .1942 4300 3222 sayılı Telsiz Kanununun 19 ncu maddesinin 
1 nei fıkrasının tadili hakkında 

18. T . 1943 4454 Posta, Tlegraf ve Telefon teşkilât ve memurları H. 

(8 . Smpm :14i) 
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•trfUübn ve resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Nevi Tarihi No. O Z S T 

Kanun 16 . 7 .1943 
5.9.1547 

87.18.1923 

1. 1 .1928 

1.10.1934 

24. 4 .1935 

20.12.1935 

80. 4 .1937 

80 . 7 . 1937 

4475 
5130 

185 

6012 

2/1364 

2/2393 

2/3732 

2/6483 

2/7138 

1 .9 .1937 2/7319 

19 .1 .1938 2/8072 

16 . 1 . 1938 2/8077 

14.7.1938 2/9250 
15.11.1938 2/9884 

9.8.1939 2/10342 

87.4.1939 2/10866 

13.10.1939 2/12145 

8 . 1 . 1 9 4 0 2/12585 

8 . 4 . 1940 2/13231 

10. 8 .1940 2/14141 

ı i ' i 

Geçici dördüncü maddesi 
Türkiye ile Irak arasmda imza edilen dostluk V̂ M 
iyi komşuluk Anlaşması dle "bu Anlaşmaya ek 
Protokol ve Sözleşmelerin onanması hakkında. 
Romanya ile Türkiye arasında Köstence kablo
sunun işletilmesine dair yapılan itUâfnamenin 
tasdiki hakkında 
Amerika ile Türkiye arasmda taati edilecek tel
siz telgrafların ücretleri hakkında 
Harici posta müraselâtından alınacak ücretler 
hakkında 
Türkiye ile Amerika Birleşik Hükümeti arasmda 
posta paketleri teatisine dair uzlaşma hakknda 
Anadolu ajansının İran Pars ajansına yazacağı 
adi matbuat telgrafları hakkında 
Bükreş posta ve telekomünikasyon uzlaşması hak-
kında 
Umumî telsiz telefon neşriyatını almağa mahsul 
tesisattan her malî sene için alınacak ücretler 
hakkında 
Marmaris - Rodos kablosunun işletme mukavele^ 
hakkında 
Radyo satışlarından alınmakta olan ücret miktar
larının, İzmir Enternasyonal fuarında teşhir edil» 
mek maksadiyle getirilecek radyo makineleri İçin 
iki buçuk liraya indirilmesi hakkında 
İzmir telefon şirketi tesisatının satın alınması 
hakkında 
Radyo telgraf ücret tarifesinin tasdiki hakkında 
İstanbul telefon abonelerinin riayete mecbur ol* 
dukları hükümler hakkında 
Avrupa rejiminde çekilecek telgraflardan alına
cak ücretlere dair x 

Türkiye - Bulgaristan P. T. T. Mukavelesinin l i 
nci maddesinin tadili hakkında 
Bükreş'te toplanan Balkan birliği posta ve teleko
münikasyon komitesinin içtimaında kabul edilen 
esaslar dairesinde tesbit edilen ücretler hakkında 
Tabancı memleketlerle yapılacak posta muamelatm-
dan almacak ücretler hakkında 
Yerlerini değiştiren radyo abonelerinden alınmak 
veya kendilerine iade olunacak ücret farkları 
hakkında 
Türkiye ile Fransız mandası altında bulunan yakın 
Şark Hükümetleri arasındaki telefon devrelerinin 
işletilmesine ait uzlaşma hakkında 

.(& Sayısı: 141). 



Vergilerin ye resimlerin re başka gelirlerin 
dayanakları 

Ner'i Tarihi No. 

Kırar 17.12.1940 2/14856 

» 24.12.1940 2/14920 
* 10 .7 .1941 2/16160 

» 7 . 8 .1941 2/16380 

» 17. 1 .1942 2/17184 

> 30 .9 .1942 2/18815 
» 18. 2 .1944 3/433 

Karar 21 . 1 .1947 3/5258 

Tarifeler — — 

Nkamname 18. I H . 1944 3/432 

50 — 

Ö Z E T 

İstanbul - Selanik telgraf irtibatındaki bozukluk do-
layısiyle İstanbul - Atina arasında talaz irtibatın
dan alınacak ücretler hakkmda 
Tebiz ücret tarifesinde yapılan değişiklik hakkında 
İstanbul telefon talimatnamesinde yapılan değişik
lik hakkında 
Radyo ücretleri hakkında son nüfus sayımının esas 
tutulacağına dair 
İstanbul telefon abonelerinin riayete mecbur olduk
ları hükümlere ait talimatnamenin 17,18 ye 19 ncu 
maddeleri hükümlerinin Ankara'da da tatbiki hak
kında 
Telsiz ücretleri tarifesinde yapılan tadilât hakkında 
Ticaret gemilerindeki şerareli tebiz cihazlarının 
lambalı tebiz cihazlariyle değiştirilmesinin 1 . 1 . 
1944 tarihinden itibaren 3 sene sonraya bırakılması 
hakkında. 
Beynelmilel telgraf mukavelename ve buna mer
but telgraf, telefon ve tebiz nizamnameleri 
Posta, Telgraf ve Telefon İdaresi vasıtasiyle 
tebliğ edilecek adlî kâğıtlardan alınacak ücretlere 
ait tarifenin tasdiki hakkında. 
4454 sayılı Kanunun 27 ve 28 nci maddelerine 
göre tanzim edilmiş olan posta, telgraf ve telefon 
tarifeleri. 
P. T. T. Memurları inzibat cezaları hakkında. 

(S . Sayısı: 141), 



Görevin çeşidi 

MERKEZ 

Grafiker 
Resmî daireler tahsildarı 
Kâğıt ayırıcısı 

> » 
» Takipçisi 

Besisi, proje ve fotoğraf çoğaltıcısı 
> > » » 

Hastabakıcı 
Aşçı 
Fabrika Ustabaşısı 
Ustabaşı 

> 
Fabrika ressam ve modelcisi 
Daktilograf 

» 
> 
> 
» 
» 
» 

Kâğıt dağıtıcısı 
Takipçi 

» 
> 

Kardeksci 
Marangoz 
Ambalajcı 
Dikici 
Kaloriferci ve meremetçi 

» » 
Bekçi 

» 
Bashademe 
Hademe 

» 
Hamal 

» 

^ ^r-'-"-

1 

D 

Sayı 

1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
8 
6 
6 
5 

17 
4 
2 
1 
1 
3 
2 
1 
4 
2 
1 
2 
4 
4 
3 

25 
40 
5 
5 

170 

- 6 1 - ]< ' 
• C E T V E L Î 

Ücret 

190 
170 
140 
115 
130 
180 
155 
155 
155 
340 
300 
250 
200 
200 
170 
160 
150 
140 " 
130 
115 
95 

300 
200 
170 
185 
155 
125 
125 
155 
125 
125 
105 
125 
95 
80 

105 
95 

Görevin çeşidi 

tLLEB 

BaşmaUniıt 
» 
» 
> 

Makinist 

> 
» 
> 
» 

(Başekçi 
> 
> 

Ekçi 
> 
» 

îşçi 
fr 

W 

» 
» 
» 
» • 
» 
1 

» 
Anten bakıcısı 
Şoför 

» 
> 

Fiş memura Takipçi 
» 
» 
> 

Ambar memuru 
» > 
» » 

Sayı Ücret 

5 
2 

14 
14 
42 
6 

18 
12 
49 
30 
8 
2 
6 

10 
15 
25 
25 
20 
1 
1 

10 
11 
25 
2 
2 

31 
1 

63 
7 

26 
2 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 

340 
310 
280 
250 
230 
220 
200 
190 
170 
160 
150 
140 
400 
350 
300 
200 
175 
150 
190 
170 
160 
140 
130 
125 
120 
115 
110 
105 
100 
95 

120 
210 
170 
160 
310 
280 
190 
170 
130 
220 
190 
170 

( S. Sayısı s 141) 
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Görevin çeşidi Sayı Üerst 

Tahsildar 
» 

Daktilograf 

Başşoför 
Posta taşıyıcı şoför 

Başşoför 
Şoför 

:» 

Matine usta/başım 
tesviyeci 
Tornacı 
Boyacı 
Tamirci 
Makina turtabaşısı 
Ustabaşı 

.» 
Motoı«u 

» 
Makinist 

» 
Gemici 
Gemi adamları 
Silici 
Motor bekçisi 
Hamal 

> 

» 

1 
1 
1 
5 
2 
7 

41 
30 
1 
2 
4 

15 
5 
4 
1 
4 
5 
9 

29 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
3 
4 
2 
5 
1 
6 

12 
7 

55 
170 
48 

160 
150 
170 
160 
150 
140 
130 
115 
240 
210 
200 
190 
180 
160 
210 
200 
190 
180 
160 
400 
250 
250 
150 
200 
230 
170 
140 
210 
200 
200 
190 
120 
105 
105 
105 
160 
120 
115 
110 
105 
95 

Görevin çeşidi Sayı tferet 

Muhabereci 
» 

Stajyer 
Bagtelefoncu 

Telefoncu 

Kâğıt dağıtıcı» 
» » 

Yönetim memuru 
» » 

Marangoz 
Ambalajcı 

» 
Kaloriferci v* murtmttçi 

Bahçıvan 
Bekçi 

Başhadem* 
Hademt 

22 
238 
104 
3 
7 
26 
19 
55 
940 
2 
3 
1 
1 
3 
1 
11 
S 
15 
1 
1 
t5 
11 
100 
147 

170 
130 
95 
300 
250 
225 
200 
175 
150 
105 
100 
250 
190 
125 
125 
105 
155 
125 
125 
19f 
105 
125 
95 
80 

Toplası *T7 

Aylıklı »emurlar 

Aded İffaaı Tutarı 

Hat başbakıcısı v% basdağı-
tıcısı 143 
Hat 'bakıcısı ve dağıtıcısı 350 

» > » 1448 
> > » 2772 

471* 

30 
25 
20 
15 

225 
200 
175 
150 

(S. Sayını: 141) 
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E - CETVELİ 

Kadroları gider bölümlerinden yapılacak 
hizmetlerin bölüm ve madde numaralan 

B. M. 

203 

204 

Geçici hizmetliler ücreti 
Merkez geçici hizmetliler ücreti 
İller » » » 
Yabancı uzmanlar ve hizmetlilerle ter
cümanlarının ücretleri. 

G - CETVELİ 

Kanun 
No. 

1050 
2490 
4048 
4240 
4419 
4564 
4747 
4820 

Genel Muhasebe Kanununun 50 nci Maddesi 
Artırma, eksiltme ve ihale kanununun 61 nci maddesi 
1941 yılı bütçe kanununun 5 nci maddesi 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 

nci » 
nci » 
nci » 
nci » 
nci » 

4892 ^ Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel Müdürlüğü ihtiyaçları için gelecek yıllara geçici 
5169 ^yüklenmelere girişilmesi hakkında. 

D. 

13 

12 

10 
12 

Görevin çeşidi 

Teftiş Kurulu Başkanlığı 
Memur 

Fen Dairesi Başkanlığı 
Memur 

Posta Dairesi Başkanlığı 

Şef 
Memur 

L - CETVELİ 

Sayı Aylık 

2 20 

1 

1 
3 

4 

25 

35 
25 

D. 

8 
10 
11 
13 

6 

8 

Görevin çeşidi Sayı Aylık 

Telgraf ve Telefon Dairesi Başkanlığı 
Şube müdür muavini 1 50 
Şef 2 35 
Memur 

Hukuk Müşavirliği 
Muavin 

Saymanlık Müdürlüğü 
Şef 

2 30 
2 20 

7 

1 70 

4 50 

S. Sayısı : 141) 



D. Görevin çeşidi 
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Sayı Aylık D. 

10 Şef 
11 Memur 
12 » 
13 » 

5 
6 

12 
17 

35 
30 
25 
20 

44 

Emlâk ve Levazım Müdürlüğü 

12 Memur 
13 » 

Evrak ve Yayın Müdürlüğü 

10 Şef 
13 Memur 

P. T. T. Fabrika Müdürlüğü 

9 Şef 
13 Memur 
12 Ayniyat memuru 

P. T. T. Basımevi Müdürlüğü 

6 Müdür 
8 Sayman ' 

10 Şef 
13 Memur 
9 Ayniyat Saymanı 

10 Şef 
10 Ambar memuru 
11 Mutemet 
11 Ayniyat memuru 
12 » » 

12 

25 
20 

35 
20 

40 
20 
25 

İsletme Kuruluşu Bölge Başmüdürlükleri 

10 Murakıp 
10 Şef Muavini 
12 Memur 

35 
35 
25 

Görevin çeşidi Sayı Aylık 

13 Memur 
8 Şef 
9 > 
8 Kontrol memuru 
9 » * . 

11 Memur 
12 » 
13 > 
10 Şef 
12 Ayniyat memuru 
13 > ı» 
6 Fen başmemuru 
7 > > 
8 * Memuru 
9 > » 

10 > » 
11 » > 
12 » » 
9 Servis âmiri 

10 » » 
10 Şef 
11 Memur 
12 > 
13 » 
14 » 

3 
2 
4 
1 
1 

41 
21 
28 
1 
8 

16 
2 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

12 
38 
9 

22 
51 

101 
190 

596 

Ankara Telefon Müdürlüğü 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 

70 
50 
35 
20 
40 
35 
35 
30 
30 
25 

11 
13 
12 
13 

11 
12 

Montör 
Memur 
Tahsildar 

» 

tstanl 

Memur 
» 

13 

istanbul Telefon Başmüdürlüğü 

tzmir Telefon Müdürlüğü 

11 Memur 
12 » 

20 
50 
40 
50 
40 
30 
25 
20 
35 
25 
20 
70 
60 
50 
40 
35 
30 
25 
40 
35 
35 
30 
25 
20 
15 

3 
1 
4 
5 

30 
20 
25 
20 

30 
25 

30 
25 
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D. Görevin çeşidi 

12 Ayniyat memuru 

Merkez Teşkilâtı 

4 Pul mütehassısı 
6 > Ressamı 
7 Mütercim 

— 55 — 
Sayı Aylık D. 

25 

1 625 
2 475 
1 400 

Görevin çeşidi 

9 Mühendis veya fen memuru 
9 Desinatör 

10 > 
13 Seferberlik memuru 

Sayı Aylık 

1 300 
1 300 
1 250 
1 175 

8 

îşletme Kuruluşu Bölge Başmüdürlükleri 

11 Desinatör 2 225 

R - CETVELİ 

B. 301 - M. 2 — Merkez öteberi giderleri 
Eşya taşımalariyle merkezde yapılacak ilân ücretleri !bu tertibe dâhildir. 

B. 302 - M. 2 — tiler döşeme ve demirbaşı 
Terazi, kasa, saat ve servis ihtiyacı için alınacak karyola, yatak, battaniye ve bunlara ilişkia 

gereçler ile her türlü giderleri bu tertibe dâhildir. 

B. 302 - M. 3 — İller öteberi giderleri 
250 liraya kadar olan küçük onarma ile bina, arsa vergileri, tanzifat ve tenvirat resimleri, eş

ya taşıma giderleri ve ilân ücretleri bu tertibe dâhildir. 

B. 307 - M. 2 — Geçici görev yolluğu 
Mühendis, makinist ve başka fen memurlariyle bölgeleri dışında çalıştırılacak hat başbakıcüarla 

Rakıcıların ve telefon ekçileriyle montörlerin gerekli gider ve gündelikleri bu tertibe dâhildir. 

'""" ' * ^ ^ r y ' f * r B. 309 - M. 3 — îller taşıtları işletme giderleri 
Taşıtlar işe yetmediği takdirde dışarıdan tutulacak taşıtların kira karşılıklariyle belediyeye 

ilişkin vergi ve Kesimler ve ilân ücretleri bu tertibe dâhildir. 

B. 401 — Basımevi ve hesap makineleri giderleri 
•. Satınalma, Kurma, işletme ve yönetim giderleriyle işçi gündelikleri bu tertibe dâhildir. 

B. 407 - M. 2 — Geri verilecek paralar 
Yabancı P. T. T. îdare ve kumpanyalariyle yapılan her türlü münasebetlerden doğan ve anlaş

malara dayanan eski ve yeni yıllar borçları da bu tertibe dâhildir. 

B. 408 — Artırma ve eksiltme komisyonlarına verilecek huzur hakkı 
Artırma ve eksiltme komisyonlarına dâhil belediye üyelerinden daire veya ikametgâhları P. 

T. T. merkezlerine uzak mahallerde olanlara harcırah kanunu ve kararnamesi hükümleri dairesin
de verilecek yolluklar bu tertipten ödenir. 
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B. 412 — Ecza ve sağlık gereçleri 

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, teknik üniversite 
ile teknik okul ve sanat enstitüsü ve okullarında 'okutturulan öğrencilerin tedavi giderleri, ilân 
ve taşıma giderleri Ibu tertipten verilir. * • • • 

$$*?*'» " Ü ' î 1 B. 414 — Taşıma giderleri ' ~"? '; '" " ~ r 

Yataklı vagonlar ve yabancı vapur kumpanyaları ile yapılacak posta taşıma giderleri ve ilân 
ücretleri ıbu tertibe dâhildir. 

B. 416 — P. T. T. Yatılı Meslek Okulu her türlü giderleri 
Okulun kurma eksiklerine ilişkin giderleriyle memur ve hizmetlileri dâhil olduğu halde öğrenci

lerin yiyecek, içecekleri ve bunların gerektirdiği taşıma giderleri, öğrencilerin Genel Müdürlükçe 
tâyin edilecek miktarda verilecek harçlıkları, giyecekleri, öğrencilerin defter, kalem, lâstik ders ge
reçleri, spor ve beden 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 olamıyanların yazılı imtihanların yapıldığı yere kadar dönüş yol giderleri, 
öğrencilerin kitap ve ders notları için kâğıt, çoğalttma 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 ve koruma, imtihan ve başka yönetim giderleri ve ilân karşı
lıkları bu tertipten ödenir. 

B. 418 Faiz ve acyo 
Banka ile olan nakdi işlemlerin faiz komisyon ve başka giderleri bu tertipten ödenir. 

B. 419 — Mahkeme giderleri 
İdareye müteallik dâvalarda mahkeme karariyle heyeti mümeyyize ve saire ile mübaşirlere ve

rilecek üeretler, ikame edilecek dâvalara mütaallik 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 bu* tertipten ödenir. 

B. 421 - M. 1 — Bendiye, hurç, çanta, ve çuval satınalma ve onarma giderleri ve ilân ücretleri 
Posta işletmesine gerekli hürç, çanta, çuval, sicim, bez, kurşun, mühür mumu ve saire gibi eş

ya ve gereç karşılıklariyle taşıma ve ilân ücretleri bu tertibe dâhildir. 

B. 421 - M. 2 — Gezici memur ve hamal primleri 
Gezici memur ve hamallara bu bölümden verilecek prim nispeti Ulaştırma Bakanlığınca tâyin 

olunur. 

B. 421 - M. 6 — Posta pulu ve kartlariyle tarih damgalan ve makineleri giderleri 
Pul resimleri, müsabaka ikramiyeleri ve jüri heyetine verilecek ikramiye, sigorta giderleri, 

reklâm resimleri bedelleri, gereç, baskı, gümrük ve taşıma giderleri, albümler, teşhir tabloları, 
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pul, katalogları ve. ilân ücretleri ve Bern Bürosundan getirtilecek kupon ve. pullar kargılığı bu ter
tibe dâhildir. 

B. 461 - M. 1 — Satınalma-ve abene.karplığı 
Satınalınacak 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. 

B. 451 - M. 2 — Başka her çeşit giderleri 
Bastırılacak kitap > ve harta ve. dergilerle baskı, cilt, vkşğıt, yazma, tercüme ve-fcafka giderleri 

toa. tertibe dâhildir. 

B. 453 — Posta ve telekomünikasyon birliklerinin tahakkuk etmiş ve edecek /katılma payı 
Milletlerarası posta ve telekomünikasyon birliklerine ve bunlarla ilgili komite ve teşekküllere veri

lecek senelik katılma payı bu tertijrten ödenir. 

B. 455 — 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- ikarşılıkları, tahlil ücretleri, 250 liraya kadar olan küçük onarmalar, sanatoryuma ilişkin 

rtaffıtların her türlü giderleri, temizlik giderleri ve temizlik:gereçleri kargılıkları;bahçe gider
leri ve bahçe için alınacak gereç karşılıkları, kitap ve.-dergi giderleri, j-ganaıuıijaHnda ^öleâlerin ce
naze giderleri, sanatoryum hizmetleriyle ilgili taşıma ve ilân ücretleri bu tertipten ödenir. 

B.461 - M. S — Sanat ve* teknik ̂ .enstitü ve okullarmda ^utturulacak öğrenci giderleri 
Sanat ve teknik okul ve enstitülerinde burslu okutturulacak öğrencilerin bur» giderlerimde' bu 

tertibe dâhildir. 

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. 476 - M. 1 — Kurs öğrenci giderleri 
Kursa getirilecek memurların geliş ve dönüş yolluklariyle kursta bulundukları sürede kendileri

ne verilecek gündelikler bu tertipten ödenir. 

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. 701 — Yapı ve onarma işleri 
Mevcut idare malî binaların onarma ve tadilâtiyle küçük binalar inşaatı, tapu harç ve giderle

ri), vukuf ehli gündelikleri ve başka giderleri gerektikçe idarece tedarik edilecek yapı gereçleri
nin satınalma ve taşıma ücret ve karşılıkları, hariçte yaptırılacak proje ve plân karşılıkları ve 
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bunların çoğaltma giderleri, müsabaka yoliyle yaptırılacak proje ve plânların müsabaka ikrami-
yeleriyle jüri heyetlerine verilecek ikramiyeler bu tertibe dâhildir. 

B. 722 - M. 1 — Mevcut telli ve telsiz telgraf ve telefon makine ve araçların işletme, onarma 
ve yenilenmesi 

Mevcut telgraf ve telefon şebekeleriyle makine ve araçlarının onarma ve yenilenmesinde ça
lıştırılacak işçi gündelikleri ve her türlü alât, edevat ve gereç karşılıklariyle taşıma ve başka gi
derleri, telefon kabineleri haberleşme salonuna ilişkin yazı makineleri ve &urma ve işletme gider
leri, kuvvei muharrike bedeli, pil etajerleri ve benzeri tesisler gereç ve eşya karşılıkları, işletmeye 
mütaallik her çeşit malzeme bedelleri, sai ücretleri, band, telefon rehberleri, hatların kurma ve ıs
lahı sırasında bozulacak kaldırımların onarma giderleri ilân ücretleri ve elektrik istihlâk kısmı bu 
tertibe dâhildir. 

B. 723 -M . 1 — Mevcut makine ve araçların onarılması ve yenilenmesi 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-
rXecek ikramiyeler, ilân ücretleri gereğinde fabrika ve imalâthanenin başka yerlere taşınma ve kur
ma giderleri. 

B. 731 - M. 3 — 1941 - 1946 Bütçe kanunları gereğince mevcut makinelere ilâveten alınacak 
makineler karşılığı 

İngiliz kredisinden İdarece kullanılan kısmın normal taksitlerle hazinece erken ödemeye tâbi tu
tulan taksitler karşılığı bu tertibe dâhildir. 

B. 732 - M. 1, 3 — 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. 
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Bakanlar Kurulunun 5 . IV . 1949, 10 . V . 1949 tarih çe 3/9006, 3/9217 sayüı karariyU kabul 

edilen 1949 yılında istihdamı zaruri uzman kadroları 

B. M. ödeneğin çeşidi 

4 Tabanc uzmanlar ve hizmetlilerle tercümanlarının ücretleri 
Aylık 
ücret Süreri Tutarı 

Kadronun adı Sayı Lira K. ay Lira K. 

Uzman 

» 
» 
» 

» 

1 
3 
1 
1 

T-l 

1 
1 

k 

8 935 
8 187 
4 930 
4 694 
1 481 

894 
648 

86 
89 
24 
51 
22 
25 
25 

10 
4 
2 

10 
10 
10 
10 

89 358 
98 254 
9 860 

46 945 
14 812 
8 942 
6 432 

274 606 

60 
68 
48 
10 
20 
50 
50. 

06 

Bakanlar Kurulunun 5 . IV . 1949 tarih ve 3/9006 sayüı karariyU kabul edilen 1949 yılında istih
damı zaruri inşaat teknisiyen kadrosu 

B. M. ödeneğin çeşidi 

3 3 Geçici 
• 

Kadronun adı 

İnşaat teknisiyeni 
> > 
» » 
» » 
» » 

'hizmetliler ücreti 

Sayı 

10 
2 
1 

11 
8 

Ücreti 
Lira 

550 
400 
350 
260 
210 

i 

Süresi 
ay 

10 
10 
10 
8 
4 

Bir 
aylık 
tatarı 
Lira 

5 500 
800 
350 

2 860 
1 680 

Yekûn 
tutarı 
Lira 

55 000 
8 000 
3 500 

22 880 
6 720 

96 100 

Bakanlar Kurulunun 5 . TV . 1949 tarih ve 3/9006 sayılı karariyle kabul edüen 1949 yütnda istih
damı zaruri P. T. T. Yatüı Meslek Okulu kadrosu 

B. M. ödeneğin çeşidi 

3 3 Geçici hizmetliler ücreti 
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Bir 
aylık Yekûn 

Ücreti Süresi tutarı tutarı 
Kadronun adı Sayı .Lira ay Lira Lira 

öğretmen 
» 
•» 

» 

4 
6 

15 
.8 

300 
250 
225 
175 

10 
10 
10 
10 

1 200 
1 500 
3.375 
1 400 

12 000 
15 000 
33 750 
14 000 

74 750 

Bakanlar Kurulunun 10 . V . 1949 tarih ve ,3/9218 sayılı karariyle kabul edilen 1949 yılında istih
damı zaruri tercüman kadrosu 

B. M. ödeneğin çeşidi 

3 4 ..Yabanc uzmanlar ve hizmetlilerle tercümanlarının ücretleri 
(9) 

Aylık aylık 
ücret Süresi tutarı 

Kadronun adı Sayı Lira ay Lira 

Tercüman 5 475 9 .21 .375 

Bakanlar Kurulunun 5 . IV . 1949 tarih ve ,3/9006 sayılı karariyle kabul edilen 1949 yılında istih
damı zaruri P. T. T. Kurs kadrosu 

B. M. 

3 3 Geçici 

Kadronun adı 

Kurs müdürlüğü 
öğretmen 

> 
Başhademe 
Hademe 

ödeneğin çeşidi 

hizmetliler ücreti 

Sayı 

1 
1 

13 
1 
4 

Ücreti 
Lira 

200 
175 
150 
125 
95 

Süresi 
ay 

10 
7 
7 

10 
10 

Bir 
aylık 
tutarı 
Lira 

200 
175 

1 950 
125 
380 

Tutarı 
Lira 

2 000 
1 225 

13 650 
1 250 
3 800 

21 925 

»-•-« 
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S. Sayısı: 143 

1950 Yılı 

Devlet Havayolları G. M. 
Bütçesi 



Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1950 yılı Bütçe Kanunu ta
sarısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/623) 

T. c. ' . ' ' ' 7 ' " : ' < "•'•"' 
Başbakanlık 1 . XII. 1949 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Katma Bütçe ile idare edilen Devlet Havayolları İşletme Genel Müdürlüğünün Bakanlar Kuru
lunca 30 . XI . 1949 tarihinde Büyük Millet Meclisine sunulması kararlaştırılan 1950 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısının gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arzederim. 

Başbakan 
Ş. Oünaltay 
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Gerekçe 

Bakanlığıma bağlı Devlet Havayolları Genel Müdürlüğünün 1949 yılı Bütçesini tetkik eden rap 
raporda bu idarede bir işletme muhasebesi kurulması için lüzumlu hazırlıklarm yapılarak bir teşkil 
olduğu tebarüz ettirilmiştir. 

Filhakika bu maksatla bir teşkilât kanunu projesi hazırlnmış ise de Yüksek Kamutuya sunulaca 
İdaresinin genel teşkilâtının ve âtide göstereceği inkişafa uygun olarak kül halinde Amerikalı uzman 
cak neticeye göre bir teşkilât kanunu tasarısı hazırlanması daha faydalı görülmüştür. 

Amerika Hükümeti ile yapılacak anlaşma ile üç uzmanın memleketimize getirilmesi tomin edilmiş 
meydanlarının mevcut tahsisat ile işletme programlarını tetkik ederek muhtasar bir rapor tevdi etmiş, 
rika'dan göndermek üzere avdet etmişlerdir. 

Tevdi etmiş oldukları muhtasar raporlar üzerine ihzari tetkikler yapılmakta olan mufassal raporlar 
lara uygun bir teşkilât kanunu ve bu meyanda Yüksek Meclis Bütçe Komisyonunca ihzar buyurula 
muhasebesi hakkında konulan hükümlerle birlikte Yüksek Kamutaya sunulacaktır. 

1950 malî yılı Bütçe Kanun tasarısının 1 nci maddesinde yazılı (7 512 873) liraya ait ödeneğin mü 

1949 yılı 1950 yılı 
B. M. Çeşidi Lira l i r a İ z a h 

201 Aylıklar 213 100 216 100 Genel Müdürlük maaşlı memurl 
fayeti anlaşıldığından bu tertibe il 
kanlık emrine alman 2 memurun 
(3 000) liraya ihtiyaç olduğundan 
fazlasiyle ödenek istenilmiştir. 

B) Milletlerarası Havacılık A 
ki hava meydanlarının değiştirilme 
lüzumlu görülmüş ve bu maksatla 
yapılan mukavele üzerine bu işler 



B. M. Çeşidi 
1949 yılı 

Lira 
1950 yılı 

Lira 

w 
m 

fe 

LX 

i z a h 

kontrolü altında yapılagelmektedir 
Bunlardan bu sene ikmali düşü 

istasyonlarında milletlerarası hav 
evsafta telsizcilerle renç makinistl 
dan (350) lira ücretli (3) aded bi 
(300) lira ücretli (2) aded uçak t 
aded "(300) lira ücretli telsiz istas 
ve bu işlerde yardımcı meydan ra 
teoroloji Genel Müdürlüğüne nak 
yaçlarından ve tayyarenin pilotu i 
pacak olan (4) aded (225) lira v 
(20) aded meydan kule memurları; 

C) Tayyarelerin makina; mot 
gelecek arızaların giderilmesi ve uç 
geçirilmesi, tam bir emniyetle tayy 
yer taşıtları tâmiratının yapılması 
kurulmasına ihtiyaç görülmüştür. 

Bu maksatla kurulacak bu atel 
evsafta tecrübeli başmakinistlere, 
ustabaşılarına ihtiyaç olduğundan 
(500) lira ücretli (1) aded birinci 
(450) lira ücretli (5) aded ve (400 
nist ve (350) lira ücretli (4) aded 
cısı ve (300) lira ücretli (2) aded 
istasyon şef makinisti ve (300) e 
tabaşısı ile ağaç atelyesi ustabaşı 
kadroları konulmuştur. 

D) İdaremiz bilet satış işlerin 
büroları ile temin etmeyi prensip o 
dan ilk olarak Ankara, İstanbul, 
açmıştır. 

1950 yılında Adana, Antalya v 
ması mukarrer bulunduğundan bu 



1949 yılı 1950 yılı 
B. M. Çeşidi Lira Lira 

203 Geçici hizmetliler 74 100 
!i ? 

f 

204 Yabancı uzman ve hizmet- 200 000 105 000 
lilerle tercümanlarının üc
retleri "f 

205 Geçici tazminat 11 696 11 696 
206 4178 ve 4598 sayılı kanun- 17 900 16 900 

lar gereğince yapılacak 
zamlar ve yardımlar 

207 3656 sayılı Kanunun 33 ncü 3 000 1 500 
maddesine göre ödenecek 
yabancı dil para mükâfatı 

i z a h 

ücretli (1) şef ile (250) lira ücre 
rosu, 

E) İdare faaliyetinin günden 
açılması diğer yabancı şirketlerl 
hasebiyle idarenin muhaberatı faz 
hir dahilindeki sahası genişlemiş 
tinde yerlerine ulaştırılması güçle 

Bu itibarla bu işin hacmi göz 
ile muhaberatın temini için bu işle 
ücretli motorlu bir takip memuru 

F) Uçak yolcularının en çok ha 
kara ve izmir'de yolcuların sürat 
için yeniden alınacak otobüslerin i 
etmek üzere (250) lira ücretli (3) 
dadı sıhhi arabaları için (250) lira 
för ile gerek uçakların kalkış ve in 
nalarında zuhur edecek her hangi b 
sadiyle (250) lira ücretli (4) aded 
rünün ihdasına zaruret hâsıl olmu 

5367 sayılı Kanun gereğince m 
dırlık Bakanlığına devredildiğinden 
lığa devrolunmuştur. 

1950 yılında çalıştırılacak yaab 
nın kifayeti anlaşıldığından bu ma 
tür. 

Geçen yılın aynı teklif edilmiş 
Geçen yılki ödeneğe nazaran ö 

(1 000) lira eksiği ile teklif yapı 

Geçen yıla nazaran bu bölümd 



B. M. 

208 

Çeşidi 

208 

209 

5439 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesine göre memurlara 
verilecek ikramiye karşılığı 
Personele verilecek ikra
miye karşılığı 

5434 sayılı Kanun gereğin
ce Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığına yapıla
cak ödemeler karşılığı 

222 1683r sayılı Kanunun 58 nci 
maddesi gereğinde ödenecek 
emekli ikramiyesi 

1949 yılı 
Lira 

40 000 

210 

211 

214 

221 

Temsil ödeneği 

5213 sayılı Kanun gereğin
ce ödenecek kilometre uçuş 
parası tazminat ve başka 
giderler 
3424 sayılı Kanunun 5 nci 
maddesi gereğince uçak arı
zasında ölenlerin ailelerine 
verilecek tazminat 
Emekli, dul ve yetim aylığı 

1 800 

185 000 

20 000 

4 000 

7 500 

1950 yılı 
Lira 

3 000 

40 000 

199 776 

1 800 

200 000 

20 000 

4 000 

İ z a h 

5439 sayılı Kanunun üçüncü 
rilecek ikramiye karşılığı olup 19 
nek istenmiştir. 

Genelkurmay Başkanlığınca ge 
kinistlerin Havayolları idaresinde 
ve hava, yer personellerinden ^aş 
ramiye karşılığı olup geçen yıla 
ğından aynen teklif edilmiştir. 

5434 sayılı Kanun gereğince m 
metliler için ödenecek yüzde 5,5 
(40 000) lira ve % 25 giriş aida 
% 1 maluliyet karşılığı (18 127) 
15 000 lira sandık yönetim gider 
şından evvel emekliye sevkedilmes 
ra karşılığı olarak 15 000 lira k 
199 776 liralık ödenek istenmiştir 

21 . II . 1947 tarih ve 5027 sa 
düre verilen temsil ödeneği olup 

1949 yılma nazaran hava hatl 
tutularak 5213 sayılı Kanun gere 
parası taraıinat ve bedeli 15 000 

5424 sayılı Kanunun 5 nci ma 
ölenlerin ailelerine verilecek tazm 
kifayeti anlaşıldığından aynen te 

İdare memurlarından emekli a 
ait ödenek olup geçen yıla ait öd 
aynen teklif edilmiştir. 

Bu bölüme ait ödenek 209 ucu 
teklif yapılmamıştır. 



B. M. 

223 

Çeşidi 

4805 sayılı Kanun gereğin
ce memurlar tekaüdiyesi 

308 4598 sayılı Kanun gereğin-
ödenecek tedavi giderleri 
ve yollukları 

309 1,5 Hava ve yer taşıtları gi
derleri 

309 6,7 Merkez ve iller hava "«? 
7Ci çaşıtları onarması 

<*b6 Temsil giderleri 

407 Geri verilecek paralar bilet 
satış komisyonu 

412 Ecza ve sıhhi gereçler gi
derleri 

1949 yılı 
Lira 

97 868 

301 
302 
303 
304 

305 

306 

307 

Merkez büro giderleri 
İller büro giderleri 
Basılı kâğıt ve 
Posta telefon 

defterler 
ve 

ücret ve giderleri 
Kira karşılığı 

Giyecekler 

YoUuklar 

telgraf 

105 500 

20 000 
39 000 

36 000 

100 000 

108 500 

6 000 

400 uOO 

l VAA> 

70 000 

25 000 

1950 yılı 
Lira İ z a h a 

1949 yılı Bütçesiyle 4805 sayılı 
emekli keseneği karşılığının 5434 say 
lümün tatbiki kaldırıldığından bütçede 

49 0001 Geçen yıla ait ödenekten 1950 yılı m 
47 000/ noksaniyle 96 000 lira teklif edilmişt 
19 000 Geçen yıla ait ödenek 1 000 lira n 
39 000 Geçen yıla ait ödeneğin kifayeti 

edilmiştir. 
36 000 Geçen yıla ait ödeneğin kifayeti 

edilmiştir. 
90 000 1950 yılı için 10 000 lira noksani 

nilmiştir. 
51 500 Geçici görev yolluğu maddesinden 

yolluğundan 40 000 lira düşülmek s 
57 000 lira noksaniyle 51 500 lira öd 

6 000 Geçen yıla ait ödeneğin kifayeti 
edilmiştir. 

1 892 123 2 400 000 

300 000 

5 000 

70 000 

15 000 

1950 yılında dış hatlar seferlerinin 
uzaklara teşmil edileceği ve bu meya 
ve Roma hatlarının açılacağı ve bu se 
işliyecek uçakların akar yakıt sarii 
göz ciıiuıcLc tutularak geçen yıl*> nazar 
ödenek istenilmesine zaruret hasıl clm 

Geçer yıla ait ödenekten 100 OCC 
300 000 lira teklif edilmiştir. 

Geçen yıla ait ödeneğin kifayeti a 
edilmiştir. 

Geçen yıla ait ödeneğin kifayeti a 
edilmiştir. 

Geçen yıla ait ödenekten 10 000 l 
15 000 liralık ödenek teklif edilmiştir. 



1949 yılı 1950 yılı 
M. Çeşidi Lira Lira İ z a h a t 

Taşıma giderleri 

Vergi ve resimler karşılığı 

Faiz, acyo ve para taşıma 
giderleri 

Mahkeme giderleri 

Yayın ve propaganda gi
derleri 

1 4489 sayılı Kanunla staj 
için yabancı memleketlere 
gönderileceklerin yollukla-
riyle başka her çeşit gider
leri 

2 Staj için yabancı memle
ketlere gönderilecek uçak 
personelleriyle teknisiyen-
lerin yolluk ve başka gider
leri 

20 000 

9 900 

7 000 

40 000 

15 000 

17 000 Geçen yıla ait ödenekten 3 000 lir 
17 000 lira teklif edilmiştir. 

15 000 Meydanlardaki nakil vasıtalarının 
sayılı Belediye Gelirleri Kanunu g 
karşılamak için geçen yıla nazaran 5 
edilmiştir. 

10 000 Meydanlarda toplanan paraların ba 
mesi ve meydanlarda yapılacak gider 
mesi için vâki olan masrafları şimdiy 
tertip olmadığından öteberi maddesind 
yılında öteberi tertibinden 2 500 lira 
cı memleketlerden satmalman malzem 
ait banka masrafları büyük bir yekû 
yılı Bütçesiyle yeniden açılan bu böl 
teklif edilmiştir. 

7 000 Geçen yıla ak ödeneğin kifayeti a 
edilmiştir. 

55 000 1950 yılında hava sefer porapagand 
şında genişletilmesi bakımından halkı 
tini temin etmek üzere gazetelerle gen 
lâm ve bastırılacak afişler masrafların 
lma nazaran 15 000 lira fazlasiyle öde 

Genel Müdürlük maaşlı kadrosuna 
staja gidecek kimse bulunmadığından 
mıştır. 

35 000 Meydanlardaki radyo aletleri telsiz 
te çalıştırılması ve meydanların aydı 
temini bakımından bu işlerle ilgili ol 
vaneleriyle teçhizatın bakımı kontrol 
usullerini etüd etmek ve uçaklar id 
uçuş bilgilerini artırmak mafcsadiyle 



B. M. 

454 

457 

501 

502 

701 

721 

722 

731 

Çeşidi 

Sigorta ücreti 

İstanbul'da toplanacak ha
vacılık kongresi giderleri 
Geçen yıl borçları 

1949 yılı 
Lira 

1 

30 000 

39 700 

1950 yılı 
Lira 

1 

40 000 

Eski yıllar borçları 5 000 

Meydanlar ve istasyon bi- 1 865 000 
naları, hangar ve atelye 
onarma giderleri 

Hava ve yer taşıtları ve 
telsiz cihazları satınalma 
giderleri 

Meydanlar için satın alına
cak makinalar ve araçlar 
karşılığı 

4860 ve 5076 sayılı kanun- 12 000 000 
lar gereğince girişilecek 
yüklenmeler karşılığı 

5 000 

405 000 

1 000 000 1 200 000 

50 000 
a 

İ z a h a 

bancı memleketlere gönderileceklerin 
karşılığı olarak 35. 000 liralık ödenek 

Geçen yıla ait ödeneğin kifayeti 
edilmiştir. 

1949 yılında alman bu ödenekle b 
ğundan bu ödenek bütçeden çıkarılm 

Malî yıl sonunda belgeleri tamam 
ni yıl içerisinde tediyesini temin için 
fazla ödenek teklif edilmiştir. 

Geçen yıla ait ödeneğin kifayeti 
edilmiştir. 

4367 sayılı Kanun gereğince mey 
yındırlık Bakanlığına devredilmiş ol 
meydanındaki binaların hangar ve p 
cut al ât ve makinelerle araçların on 
makine ve araçlar ile meydan işlerin 
miyeleri için 405 000 liranın kifayet 
nazaran 1 460 000 lira düşülmüştür. 

1950 - 1951 Kış ve Yaz seferlerini 
cuların nakline mahsus otobüslerin v 
dek malzeme satın alınması için geç 
fazla ödenek istenilmiştir. 

1949 yılı Bütçesi ile meydanlar 
ve bu bütçenin 711 nci bölümünde ya 
lira ayrılarak meydan pist onarıl 
satınalmacak makina ve araçlar karş 
bu miktar ödenek istenilmiştir. 

5367 sayılı Kanun gereğince bu h 
lığına devredildiğinden bu ödenek b 



1949 yılı 1950 yılı 
B, M. Çeşidi Lira Lira 

785 Döner sermaye 100 000 

m 

^ 20 301 2S3 7 512 873 
Et 

03 

i z a h a 

Uçak yolcularının meydanlarda e 
cak kadar bir büfe ye lokanta bulunm 
yetlere hâruz kalınmaktadır. Senelerd 
birer büfe ve lokantanın mütaahhitle 
mütaaddit teşebbüsler yapılmış olm 
bulunduğu mahallin en az şehirlerden 
bulunmasından dolayı bu işler için h 
ihtiyacı önlemek maksadiyle 19 meyda 
işletilmesi, gerek memleket dâhilinde 
cinde yapılacak seferlerde faydalı gö 
almıp diğer bir mahalle satılmasının 
meydanlarımıza geliş ve gidişlerinde 
yapılması için 1950 yılı Bütçesinde 1 
mesine lüzum ve zaruret hâsıl olmuş 
Genel toplam 

1949 yılı Bütçtsiyle alman (20 
hizmetliler ödeneği olan (74 100) lir 
lecek olan meydan gideri olarak 
inşa edilecek meydanlar için alman 
lamı (13 074 100) liraya baliğ olan 
nun gereğince bu hizmetler Bayınd 
ğından 1949 yılı ödenek toplamı 
çıkarılarak idarenin hakiki gider 
kalmaktadır. 

Yukarda müfredatı gösterildiği 
lacak, hizmetleri karşılamak üzere 19 
lira fazlasiyle 1950 yılı gider bütçes 
hazırlanarak sımulmuştıır. 



Gelir bütçesi 

Çeşidi 
1949 yılı 

Lira 
1950 yılı 

Lira 

Meydanlar bilet: geliri 
Meydanlar bagaj geliri 
Çeşitli gelir 

2 500 000 
500 000 
200 000 

3 9.00 000 
120 000 
230 000 

I z a 

Muntazam hava seferlerinin 
Havayolları idaresi Ankara - is 
üzere 4 meydan arasında (128 3 
(269) sefer esnasında (399) yol 
eşya taşımak suretiyle (15 570) l 

Hava seferleri pek az ve fa 
suretiyle 1944 yılma kadar deva 
almmış olan 5 aded (Yunkers) 
sı suretiyle meydanların artırı 
bu suretle gelir miktarı 1944 yıl 
mış ve bu hal (Douglas) tayyar 
na kadar hissedilir derecede art 

1946 yılında meydânlar tesis 
cak bir şekilde kısmen tamam 
işletmeye açılmasına imkân hâsı 
Douglas tayyaresiyle bu meydan 
yapılarak (850 909) kilometre m 
yapılmış ve bu suretle (37 308) y 
eşyası nakledilerek gelir miktarı 

1947 yılma kadar yalnız Yazın 
len idare Douglas uçaklarının ve 
yapılan tesisat Kışın da bâzı me 
ettirmeye imkân vermiştir. 

Bu suretle yurt içi seferlerin 
ramı gereğince milletlerarası hav 
tılmyı tahkkuk ettirme yoluna 
hava hattını işletmeye açmıştır. 

Hava seferlerine karşı halkın 



B. M. Çeşidi 
1949 yılı 

Lira 
1950 y 

Lira 

yi 

co 

İzah 

artmış ve binnetice 1948 yılı için 
katedilerek (7 373) sefer esnasın 
kilo eşya naklederek yıl sonund 
miştir. 

idare bu inkişafı göz önünde 
(3 200 000) lira olacağını tahmin 
esasa göre hazırlıyarak tatbik me 

1949 yılı Ocak ayından Ekim 
ralık bir gelir elde etmiştir ki ge 
lira gibi mühim bir fazlalık temi 
bu miktarın (4 000 000) liraya ba 
mekte bulunmuştur. 

1948 - 1949 yılı Kışında yurt iç 
İstanbul - îzmir ve Adana'ya inh 
seferleri bu meydanlardan başka 
Afyona da teşmil edilmiştir. 

İdare : 1950 yılında yurd içind 
düşündüğü gibi yurd dışında da 
da) Şam, Kahire, Kuzeyde Rom 
programına koymuş bulunmaktadı 

Bu programa göre 1950 yılınd 
kişaf göz önünde bulundurularak 
lira fazlasiyle (4 250 000) liraya 
retiyle gelir bütçesini bu esasa gör 

Şu kadar ki, 1949 yılı gelir büt 
(500 000) lira olarak talimin edilm 
sından sonra yurt içinde seyahat e 
kilo ve yurt dışı seyehat edeceklerd 
tutulmuş olduğundan bagaj geliri 
sanlık arzetmesine binaen 1950 yılı 
(380 000) noksaniyle hesap edilere 



1949 yılı 1950 yılı 
B. M. Çeşidi Lira Lira 

3 Hazîneden yardım 11 850 000 550 000 

4 Geçen yıldan devreden pa- 5 430 000 2 712 873 
ra 

20 480 000 7 312 873 

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğünün gelir ve gider teklif 
nun tasarısı ilişik olarak sunulmuştur. 

i z a h 

1949 yılında yeniden inşa edil 
ğı için Hazineden yardım olarak 
Kanun gereğince Bayındırlık Baka 
1950 yılı gider ve gelir bütçeleri ara 
Hazineden yardım istenilmesine zar 

1950 yılı gider bütçesini teşkil 
4 250 000 lirası toplanacak gelir ile 
den yapılacak yardımla temin edile 
ranın da 1949 yılı sonunda devrolu 
ticesine varılmıştır. 

Genel toplam 

)ütçeleri yukarıdaki bildirişe göre d 



Rapor 

Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1950 malî yılı Bütçe tasartst 

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1950 malî yılı Bütçesi incelendi. 1949 yılı bütçesinin tet
kiki sırasında Yüksek Komisyonca izhar edilen temenniye uyularak bilûmum hava meydan ve li
manları ile bunlarla ilgili bina ve tesislerin Bayındırlık Bakanlığınca yapılması hakkında Hükü
metçe hazırlanan tasarı kanuniyet kesbetmiş « 5367 sayılı Kanun :» ve Havayolları Genel Müdür
lüğünce idare edilmekte olan inşaat 4860 ve 5076 sayılı Kanunlarla verilen yetkilerle birlikte Ba
yındırlık Bakanlığına devredilmiştir. Bu suretle idarenin sivil havacılık işlerine ait görevlerinden 
yapıya müteallik kısmı çıkarılmıştır. Hava seyrüseferini ni: aınlıyacak bir tasarının Hükümetçe 
hazırlanmakta olduğu öğrenilmiştir. Bu tasarı Yüksek Meclisin tasvibine iktiran ettiği takdirde 
Bakanlık bünyesinde yeniden kurulacak sivil havacılık dairesi bu sahadaki hizmetlerle görevlendi
rilecek ve Devlet Havayolları Genci Müdürlüğü bir işletme müessesesi haline getirilecektir. Sivil 
havacılığımızda büyük bir inkişaf temin edecek ol m meydan inşaat ve tesisat işlerinin programına 
göre ilerlemekte olduğu Bayındırlık Bakanlığının alâkalı dairesinden öğrenilmiştir. 

Uçak İşletmeciliği : 

Devlet Havayollarının elinde faal, muhtacı tamir vs servisten çıkarılmış olarak (52) uçak var
dır. 

Amerika ordusundan alınan uçakların yolcu uçağı haline ifrağına 1949 yılında da devam edil
miş ve bu suretle halen yolcu servisinde çalışabilecek (Sİ uçak elde edilmiştir. 

(1.9) ilimiz arasında yaz seferleri yapılmaktadır. Geçen seneki Ankara - tstanbul - îzmir ^e 
Adana arasındaki kış seferlerine ilâveten bu yıl Ankara - Afyon - îzmir direk hattı ile İstanbul ~ 
Ankara - Malatya - Elâzığ - Diyarbakır - Van servisleri başlamıştır. 

İdarenin 1938 den 1949 yılı sonuna kadar yolcu ve bagaj nakliyatı ile bu servislerden elde öttiği 
hasılat ilişik bir sayılı tabloda gösterilmiştir. 

İdarenin çalışma programına göre bu yıl yurt içinde yeni meydan açılmıyacak yalnız Trabzon 
meydanı inşaatı ikmal edildiği takdirde bu istasyona sefer yapılacaktır. 

Dış seferlerde Kıbrıs ve Beyrut'a ilâveten bu yıl Lidda - Kahire - Şam seferleri başlıyacak ve 
yolcu bulunduğu takdirde Romaya kiralama seferleri yapılacaktır. 

Dış seferler ücret tarifesi «lata» Anlaşmasına göre tanzim edilmekte ve yurt içi ücret tarifesi 
kilometre başına 12,5 kuruş esasına göre hesaplanmaktadır. Yurt içi yolcu ücreti Amerika iç 
hatları müstesna, dünyanın en ucuz tarifesidir. 

Tarife mevzuuna temas etmişken idarenin başlıca masraflarından birini teşkil eden akaryakıt 
fiyatları üzerinde durmak faideli olur. Kocaeli Vapuru ile yurda gelen 100 oktanlı- bir ton 
benzinin fiyatı berveçhi âti hesap edilmektedir. 

( S . Sayısı : 143 ) 



— 15 — 

Fob S, S. 
Abada nnavlun 
Sigorta 
Ticaret odası harcı 
Boşaltma 
Gümrük 
Kâr 
Umumi masraf 
Depoda yükleme 

Akıntı 
Ardiye 
Navlun 

Umumi tenzilât 

Toplam 

Toplam 

Ton başına konulan Taahhüt Vergisi 
tediye ve karar pulu bedeli 

Toplam 

Bir tonu 
Lira 

171,89 
31,28 

1,24 
0,17 
0,30 

322,59 
39,56 
45,00 
2,00 

614.03 
9,23 
1,50 

17,90 

642,66 
25,00 

617,66 

24,96 

642.62 

Bu müfredat hesapları Petrol'Ofis ve Amerikan Petrol Kumpanyalarmca tatbik edilen fiyatın 
esasını teşkil etmektedir. Alınan Gümrük Resmi satış fiyatının % 50 sini mütecavizdir. Pek mahdut 
uçak işletme kumpanyaları müstesna dünya ölçüsünde^ hava işletmeciliği zararına çalışmakta ve 
açıkları hükümetlerince kapatılmaktadır. 

Hava seferlerimizin, inkişafını temin maksadiyle benzin gümrük tarifesinde indirme yapılması isa
betli olacaktır. 

Bütçenin tahlili 

Gelir Bütçesi 

Dört bölümden ibaret olan 1950 malî yılı gelir tahmini toplamı (7 512 873) liradır. 1949 yılı Bütçe
sine nazaran iki bölümdeki fazlalık toplamı (1 430 000) lira ve üç bölümdeki eksiklik toplamı da 
(14 397 127) lira olup netice itibariyle 1950 malî yılı tahmini 1949 yılı Bütçesiyle kabul edilen 
(20 480 000) liradan» (12 967 127) lira noksandır. 

Fazlalık : 

(1 430 000) li!ra fazlalığın (1 400 000) lirası bilet satış hasılatından ve (30 000) lirası da ecnebi 
memleketlerden gelip meydanlarımıza inen uçakların konma ve konaklama ücretleri ile yük nakliya
tından tahmin edilmektedir. 1949 neticelerine göre bu tahminler isabetlidir. 
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Noksanlıklar : 

(14 397 127) liralık noksanlığın : 

1. (380 000) lirası bagaj gelirlerindedir. Ücretten muaf olarak taşınan bagaj yurt içi seferlerinde 
(10) ve yurt dışı seferlerinde (30) kiloya çıkarıldığından 1949 yılı tahmininden bu miktar noksan 
hesaplanmıştır. 

2. (11 300 000) lirası Hazine yardımmdadır. 1949 yılında yeniden inşa edilecek meydanlar gider 
karşılığı için Hazineden yardım olarak verilmesi kabul edilen miktar 5367 sayılı Kanun gereğince 
Bayındırlık Bakanlığına devredilmiş olduğundan 1950 malî yılı gider ve gelir tahminleri arasında 
açık kalan (550 000) liraliK fark Hazineden yardım olarak teklif edilmiştir. 

3. (2 717 127) lirası geçen yıllardan devreden fazla para bölümünden. 1948 den 1949 yılma 
devredilen para (5 430 000) lira idi 1949 Bütçe devresinden 1950 malî yılma devredilecek para 
(2 712 873) lira tahmin edilmiştir. Yapılan tetkikat neticesinde tahminde isabet olduğu anla
şılmıştır. 

Gider Bütçesi 

1950 malî yılı için (7 512 873) lira teklif edilmiştir. 1949 yılı Bütçesine nazaran muhtelif bö
lümlerde 1 271 053) lira fazlalık ve yine muhtelif bölümlerde (14 059 468) lira noksanlık var
dır. 1950 malî yılı teklifi 1949 yılı Bütçesi genel toplamına nazaran (12 788 415) lira noksandır. 

1949 yılma nazaran bu bölümlerdeki artış ve eksilişler aşağıda gösterilmiştir. 

Artış Eksiliş 
B. 

201 
202 
203 
204 
206 

207 
208 
209 

211 

223 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
412 

Aylıklar 
Ücretler 
Geçici hizmetliler ücreti 
Yabancı uzmanlar 
Çocuk zammı, doğum ve ölüm yar
dımı 
Yabancı dil mükâfatı 
İkramiyeler 
Emekli Sandığına yapılacak öde
meler 
Uçuş parası tazminat va başka 
giderler 
Emekli keseneği 
Merkez büro giderleri 
iller büro giderleri 
Basılı kâğıt ve dtefterler 
Posta, telgraf ve telefon 
Kira karşılığı 
Giyecekler 
Yolluklar 
Tedavi giderleri 
Hava ve yer taşıtları giderleri 
Ecza ve sılılıî gereçler 

T. L. 

3 000 
40 000 

3 000 

192 276 

15 000 

56 500 
47 000 

20 500 
15 000 

2 000 
507 877 

T. L. 

74 100 
95 000 . 

1 000 
1 500 

97 868 

1 000 
20 500 
15 000 
10 000 
57 000 

2 000 
100 000 

10-000 
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B. 
Artış 
T. L. 

5 100 
10 000 
25 000 

Eksiliş 
T. L. 

3 000 

10 000 

414 Taşıma giderleri 
417 Vergi ve resimler * 
418 Faiz, acyo ve para taşıma giderleri 
451 Basım ve propaganda giderleri 
452 Yabancı memleketler staj giderle

ri 35 000 15 000 
457 İstanbul'da toplanacak havacılık 

konferansı her çeşit giderleri 30 000 
501 Geçen yıl borçları 300 
701 Meydanlar, istasyon binaları han

gar ve atelye onarma giderleri 1 460 000 
721 Hava ve yer taşıtları ve telsiz ci

hazları samalma giderleri 200 000 
722 Meydanlar için satın alınacak ma

kineler ve araçlar karşılığı 50 000 
731 4860 ve 5076 sayılı Kanunlar ge

reğince girişilecek yüklenmeler 
karşılığı 12 000 000 

785 Döner sermaye 100 000 

Toplam 1 271 053 14 059 468 

Bu bölümlerdeki artış ve eksikliklerin sebepleri: 

B. 201 — Aylıklar 

Bu bölümdeki (3 000) liralık fazlalık Bakanlık emrinde bulunan iki memurun bir yıllık açık 
maaşı karşılığıdır. 

B. 202 — Ücretler 

Kış seferlerinde kör uçuş yapabilecek ehliyeti haiz pilot temin etmek ve 1950 yılında ikmali 
melhuz meydanlarda kurulacak Renç istasyonları için bu işlerden anlayabilecek Renç makinisti 
almak ve uçaklara ait motörlerin iyi bir surette revizyonunun yapılması için ehliyetli elemanlar 
tedarik etmek ve kurulacak atelyede yüksek evsafta tecrübeli başmakinist, kaynak, boya ve ağaç 
aksamı ustabaşıları temin etmek ve meydanlarda tesis edilecek bilet satış bürosu açılması için bun
lara lüzumlu personel ile yeni alınacak yolcu otobüslerinde çalıştırılacak ehliyetli şoför temin et
mek için bu bjjlüm ile istenilen (40 000) liralık ödenek yukarda bildirilen hizmetlerin ifası mak
sadı ile istenilmiştir. 

B. 203. — Geçici hizmetliler ücreti. 

(5367) sayılı Kanun gereğince yeniden inşa edilecek meydanlara ait hizmetler Bayındırlık 
Bakanlığına devredildiğinden (74 100) liralık ödenek 1950 yılı Bütçesinden çıkarılmıştır. 

B. 204. — Yabancı uzmanlar. 

1950 yılında Amerika'dan getirtilecek makine ve elektrik yüksek mühendislerinden iki müte
hassıs ile mevcut pilot yetiştirme ve telsiz mütehassısına ait bir yıllık ödeneğin (105 000) lira ola
cağı anlaşıldığından 1949 yılma nazaran (95 000) lira noksanı ile ödenek teklif edilmiştir. 
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B. 206. — Çocuk zammı, ölüm ve doğum yardımı. 

Her doğumda maktuan 200 lira verileceğine göre maaşlı kadrodaki memur adedine nazaran 
(1 000 liralık doğum yardımının kifayeti anlaşıldığından (1 000) lira noksanı ile ödenek teklif 
edilmiştir. 

B. 207. — 3656 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi gereğince ödenecek yabancı dil para mükâfatı. 

1950 yılında bir memura yabancı dil para mükâfatı verileceğinden bu tertipten (1 500) lira 
düşülmüştür. 

B. 223. — 4805 sayılı Kanun gereğince memur ve hizmetlilerin D. D. Y. Tekaüt Sandığına katıl
ma hissesi. 

1950 yılından itibaren emekli kesenekleri yen'den kurulan Türkiye Cumhuriyeti Emekli San
dığına verileceğinden bütçeden (97 868) liralık ödenek çıkarılmıştır. 

B. 301 — Merkez büro giderleri 

1950 yılında iller büro giderleri için yeniden 302 nci bölüm açılmış olduğundan bu sebeple 
(56 500) lira noksan gösterilmiştir. 

B. 302 —• ÎUer büro giderleri 

1949 yılı büro giderleri ödeneği olan (105 500) liradan merkez büro giderlerinde görülen 
(56 000) liralık noksanlığın (47 000) lirası bütçe formülüne göre bu bölüme alınmış ve bu suretle 
geçen yılki ödenekten (9 500) lira düşülmüştür. v . 

B. 303 — Basılı kâğıt ve defterler 

1949 yılı ödeneğine nazaran 1950 yılı için (1 000) lira noksaniyle teklif edilmiştir. 

B. 304 — Posta, telgraf ve telefon ücretleri 

Bu bölüme ait (20 500) lira fazla ve (20 500) lira eksik olarak görülen miktarların 1950 yılın
da bu öleneğin merkez ve illere ayrılmasından ileri gelmiştir. 

B. 305 — kira karşılığı 

Bu bölüme ait (15 000) lira fazla ve (15 000) lira eksik olarak görülen miktarın 1949 yılına 
ait ödeneğin merkez ve illere ayrılmasından ileri gelmiştir. 

B. 306 — Giyecekler 

1949 yılı Ödeneğine nazaran bu bölümden 1950 yılı için (10 000) lira noksaniyle ödenek iste
nilmiştir. 

B. 307 — Yolluklar 

Geçen yıla ait geçici görev yolluğundan (17 000) ve yabancı uzmanlara ait yolluktan (40 000) 
lira düşülerek 1950 yılı için (57 000) lira noksaniyle ödenek istenilmiştir. 

B. 308 — 4598 sayılı Kanun gereğince tedavi giderleri 

Bu bolümde görülen (2 000) lira fazla ve (2 000) lira eksik bölümün merkez ve illere ayrıl
masından ileri gemiştir. 

B. 309. — Hava ve yer taşıtları giderleri 

1950 yılında dış hatlar seferlerinin bugünkü seferlerden daha uzaklara teşmil edileceği ve dolay ı-
siyle akaryakıt sarfiyatı da o nispette artacağı gözöntinde tutularak geçen yıla nazaran (507 877) lira 
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fazla ödenek istenilmiş ve geçen yıllardaki (400 000) liralık onarma giderinden (100 000) lira dü
şülmek suretiyle 1950 yılı bütçesi teklif edilmiştir. 

B. 412 — Ecza ve sihhi gereçler 

1949 yılında satın alman sihhi gereçlerden bir miktarının 1950 yılma devredileceği göz önüne 
alınarak (10 000) lira noksanı ile ödenek teklif edilmiştir. 

B. 414 — Taşıma giderleri 

1949 yılı bütçesi ile kabul edilen (20 000) liralık ödenekten (3 000) lirası düşülmek suretiyle 
ödenek teklif edilmiştir. 

B. 417 — Vergi ve resimler 

Meydanlarda mevcut yer taşıtlarının (5137) sayılı Belediye Vergi ve Resimleri Kanunu gere
ğince ödenmesi gereken miktarı karşılamak üzere geçen yılki ödeneğe nazaran (5 100) lira fazlasiy-
le ödenek istenilmiştir. 

B. 418 — Faiz ve acyo ve para taşıma giderleri 

Meydanlarda toplanan paraların merkeze getirilmesi ve yabancı memleketlerden satın alman mal
zemelere ait paraların tediyesi için yapılacak masraflar şimdiye kadar öteberi tertibinden ödenmek
te iken bu masraflar büyük bir yekûna baliğ olduğundan 1950 yılı bütçesinde yeniden açılan bu ter
tibe (10 000) liralık ödenek istenilmiştir. 

B. 451 — Basın ve propaganda giderleri 

1950 yılında hava sefer programlarının memleket iç ve dışmda genişletilmesi bakımından halkın 
uçak yolculuğuna rağbetini temih etmek üzere yaptırılacak afiş ve sair masrafları için (15 000) lira
lık fazla ödenek istenilmiştir. 

B. 452 — Yabancı memleketler staj giderleri. 

1950 yılında yabancı memleektlerde yaptırılacak staj için gönderilmesine lüzum ve zaruret 
hâsıl olan radyo ve tesis rençlerinin iyi bir surette işlemesini temin için gidecek teknisiyenlerin yol
lukları ve staj masrafları karşılığı olarak (35 000) lira ödenek istenilmiş ve memurlar için bütçede 
mevcut (15 000) liralık ödenek bütçeden çıkarılmıştır. 

B. 457 —İstanbul'da toplanacak kongre giderleri 

1950 yılında bu namla bir kongre toplanmıyacağından (30 000) liralık ödenek bütçeden çıkarıl
mıştır. 

B. 501 — Geçen yıl borçları 

1949 yılı ödeneğine nazaran 1950 yılı için (300) lira fazla ödenek istenilmiş ise de bu ödenek 
kâfi gelmediği takdirdV aktarma suretiyle ödenek alınmasına zaruret hâsıl olacaktır. 

B. 701 — Meydanlar ve istasyon binaları onarma giderleri 

Geçen yıldaki ödeneğe nazaran (1 000 000) lirası Trabzon meydanı inşaatına ait olup Bayındır
lık Bakanlığına devredilmiş ve bu yıl içinde yaptırılacak onarmalar için (405 000) liralık ödeneğin 
kâfi geleceği anlaşılmış olduğundan ayrıca, bütçeden (460 000) lira düşülmüştür. 

B. 721 — Hava ve yer taşıtları ve tesis cihazları satmalma giderleri. • 

Uçaklara ve tesis cihazlarına lüzumlu yedek malzeme ile eskimiş bulunan yolcu otobüsleri yerine 
yeniden alınacak otobüs bedeli karşılığı olarak geçen yılki ödeneğe nazaran (200 000) lira fazlası 
ile ödenek istenilmiştir. 
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B. 722 — Meydanlar için satın alınacak makina ve araçlar karşılığı 

Bu bölümdeki ödenekle satmalmacak makinalara ait (50 000) lira- 701 nci bölümden düşülen 
(460 000) liradan ayrılarak yeniden açılan bu bölümle istenilmiştir. 

B. 731 — 4860 ve 5076 sayılı kanunlar gereğince girişilecek yüklenmeler karşılığı 

1949 yılı Bütçesinde bu husus için mevcut (12 000 000) lira ödeneğe ait hizmetler 5367 sayılı Ka
nunla Bayındırlık Bakanlığına devredildiğinden 1950 Bütçesinden çıkarılmıştır. 

B. 785 — Döner sermaye 

Meydanların umumiyetle şehirlerden çok uzak mesafelerde bulunmasından dolayı yolcuların ihti
yacını temin etmek üzere açılacak büfe ve lokanta tesisi ve yabancı uçakların meydanlarımıza gel
diği zaman (Hendlig) hizmetlerinin yapılıması, gerek memleket içinde ve gerek dışında yapılacak 
hava seferlerinde faydalı görülen malların bir mahalden alınıp diğer bir mahalle nakli suretiyle sa
tılmasını temin için (100 000) liralık döner sermaye istenilmiş ve bu hususta hazırlanan kanun tasa
rısı Yüce Kamutaya sunulmak üzere bakanlıkların mütalâasına arzedilmiştir. 

I - Maaşlı ve hizmetli kadroları : 

A) Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü, 1943 tarihli ve 4467 sayılı Teşkilât Kanununa bağlı 
cetvelde yazılı 55 memurluk bir kadro ile çalışmaktadır. Bugünkü iş hacmına göre bu kadro kâfi gel
memektedir. Yeni bir teşkilât kanunu tasarısı hazırlanmaktadır. Bugünkü durumda maaşlı memur
lar kadrosunda indirme yapılması mümkün görülmemiştir. 

B) idarenin gerek yer ve gerekse hava seferlerini idare eden personel (D) cetveline dâhildir. Her 
yıl iş hacmi genişlemekte olduğundan (D) cetveline ilâveler yapılmaktadır. Hizmetliler kadrosunda 
bir tasarruf yapılması mümkün değildir. 

2. İdare faaliyetinin gösterdiği inkişaf dolayısiyle akaryakıt ve uçaklara lüzumlu malzemeye ait 
satınalma tertiplerindeki ödeneklerin kâfi gelmemesinden dolayı her yıl maddeler ve bölümler arasın
da aktarma yapılmakta veya munzam ödenek alınmaktadır. 

v> 
3. Teklif edilen 1950 yılı gider ve gelir bütçesindeki fazlalık ve noksanlıklar hakkında bölümler 

itibariyle raporda etraflı izahat verilmiştir. 

4. Ek ödenek ve aktarmalar: 

I I yıllık ödenek ve sarfiyat miktarları ilişik 2 sayılı tabloda gösterilmiştir. 

1 Memur ve hizmetliler ödenekleri : 
Mevcut kadroya göre bir veya iki üst derece maaş almak suretiyle bir yıllık maaş tutarı 

(221 675) liraya baliğ olmakta ise de iki münhal vazife hariç bırakılarak 1950 Malî yılı için (9 575) 
lira noksaniyle (212 100) liralık ödenek teklif edilmiştir. Bu münhallere yıl içerisinde tâyin yapüV 
cak olursa aktarma yapılmak suretiyle bu tertibe ödenek alınması lâzımdır. 

B) (E) cetveline dâhil hizmetliler meyanında yabancı uzmanlar, tercümanlar ve hizmetliler mev
cut olup bunların hizmetleri daimî mahiyet arzetmemektedir. (D) cetveline dâhil kadrolarda çalışan
ların gördükleri hizmetler daimî mahiyettedir. 

C) 1949 yüında kâ+'i gelmiyen ve aktarma suretiyle temin edilen aydınlatma ve ısıtma gider
leri için 1950 yılında yeter ödenek teklif edilmiştir. 

D) Büro hizmetleri için teklif edilen ödenekler kâfi gelecektir. 

E) Çocuk zammı maddesine 1949 yılında oldağu gibi (13 400) liralık ödenek teklif edilmiştir. 
Teklif 1950 yılı ihtiyacını karşılıyacaktır. 
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Bütçeye konulan emekli kesen%i : 

Maaşlı memurlar, ücretli memurlar ve hizmetliler ücretleri üzerinden % 5,5 hesabiyle teklif edil
miş ayrıca giriş aidatı olarak (10 000) lira artış, farkı olarak (40 000) ve % 1 ek emekli ödeneği 
için (18 427) lira ve kanunun 19 ncu maddesi gereğince yapılacak ödemeler için (15 000) lira, 30 
yılını ikmal edenlere verilecek ikramiye karşılığı olarak (1.5 000) lira teklif ve hesap edilmiştir. 

V) I - Geçen yıl ve eski yıllar borçları tertiplerine konulan ödenekler kâfi gelmiyecektir. Yılı 
içinde ilgili tertiplerden düşülmek suretiyle aktarma yapılması zarureti hâsıl olacaktır. 

II - Maaşlı kadroda mecburi hizmetlileri istihdam edecek münhal bulunmadığından kadro dı
şında dört memur vardır. Bunlara (D) cetveline dâhil (550) liralık kadrolardan ayda (500) lira 
verilmektedir. Bu şekilde yılda (24 000) lira ödenmektedir. 1950 yılında da aynı şekilde istihdam 
edileceklerdir. Yeni Teşkilât Kanununda bu durum ıslah edilecektir. 

ITI - Posta ve telgraf ücretlerinin yeni esasa göre ödenmesi hakiki gideri göstermesi itibariyle 
idarece daha uygun görülmektedir. 

IV - Bütçede ayrıca taşıtlar için bir ödenek mevcut değildir. Uçak yolcularını taşımak üzere 
(41) yolcu otobüsü vardır. Geçen sene yeni taşıt vasıtası alınmamıştır. Bu yıl 721 nci bölümün 
2 nci maddesine teklif edilen ödenekle yolcu otobüsü alınacaktır. 

V - Teklif edilen (36 000) liralık icar bedelinin (10 000) lirası Genel Müdürlüğün işgal ettiği 
kısım için Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğüne, (10 000) lirası Ankara Bilet Satış Bürosunun 
kirasına, (8 000) lirası istanbul, (4 500) lirası izmir, (1 970) lirası Adana, (280) lirası Antalya, 
(1 250) lirası Diyarbakır Bilet Satış bürolarının kira karşılığıdır. 

VI - Daimî yolluklar için konulan ödenek miktarı mutasavver tâyin ve nakillere kâfi gelecektir. 

VII - Genel Müdürlüğün matbaası ve yayın kadrosu yoktur. 

VIII - Halen sekiz emekli istihdam edilmektedir. Deruhde ettikleri görevler itibariyle kendile
rinden istifade edildiği anlaşılmıştır. 

IX - 309 ncu hava ve yer taşıtları işletme bölümü ile 721 nci hava ve yer taşıtları giderleri 
bölümüne dâhil giderler için (R) cetveline ayrıca yetki konulmuştur. 

Yüksek Komisyonun tasvibine arzolunur. 

izmir Milletvekili 
Sedad Dikmen 
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Yıllar 

1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 

S e f e r 
Aded 

269 
923 
556 
507 
844 
967 

1 822 
2 382 
3 005 
6 712 
7 373 

t 

Kilometre 

128 347 
387 330 
228 070 
177 060 
358 300 
365 920 
615 058 
718 073 
850 909 

1 813 218 
2 007 459 

B 

Aded 

399 
2 689 
1 221 
2 189 
5 481 
5 691 
14 249 
18 221 
37 308 
74 844 
72 574 

ilet 

Lira 

14 963 
37 718 
20 36.1 
34 885 
148 721 
218 636 
485 729 
572 830 

1 057 638 
2 503 517 
2 564 129 

N K. 

— 
— 
— 
— • 

— 
24 
58 
11 
04 
47 

B 
r~~ Kilo 

903 
3 266 
2 544 
3 225 
7 700 
28 560 
78 909 
82 882 
141 971 
394 905 
437 711 

a g a j 

Lira 

328 
914 
570 

1 917 
4 185 
18 381 
40 928 
42 591 
63 973 
78 928 
86 615 

Tablo 
I 

~~~ >* K 

z 
— 
— 
— 
— 
— 
88 
94 
48 
66 
56 

1949 yılında yolcu adedinin 90 bini bulacağı, gelirin de 4 000 000 lirayı geçeceği tahmin 
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t a 
^ Çeşitli gelirler Gelir toplamı 

jira 

134 
1 501 
462 
440 

1 465 
3 739 
5 856 
9 524 
12 295 
30 399 
37 721 

K. 

— 
— 
— 
—. 
23 
40 
— 
— 
52 
40 

Lira 

_ 
1 990 
1 275 
4 187 
6 966 
14 946 
13 829 
8 904 
43 546 
121 418 
234 921 

K. 

— 
— 
— 
— 
— 
48 
59 
88 
44 
18 

Lira 

15 570 
42 258 
23 720 
41 761 
162 452 
257 358 
549 749 
637 322 

1 181 470 
2 743 925 
2 940 941 

K. 

— 
— 
— 
— 
— 
23 
27 
50 
80 
52 
53 

(S . Sayısı: 143) 

G a z e t e 

Kilo 

1 419 
4 946 
6 565 
2 191 
8 174. 
12 178 
33 910 
38 566 
44 637 
107 354 
195 043 

edilmektedir. 

_^ 
Lira 

145 
1 132 
1 052 
332 

1 115 
1 656 
3 405 
3 471 
4 017 
9 661 
17 553 

K. 

— 
— 
— 
— 
— 
27 
39 
33 
86 
92 
• 

Pos 
K~-

Kilo I 

178 
1 001 
308 
294 
977 

2 492 
2 991 
5 042 
6 516 
15 785 
25 066 



Tablo 

n 

r/î KM* 

uı 

§ 
M 
CO 

Bütçe Kanuniyle 
alınan 
Lira K. 

1 020 700 
475 000 
500 000 

1 100 000 
1 317 301 
2 180 000 
1 629 000 
7 100 000 
13 402 287 
19 776 870 
8 896 373 

57 397 531 

Bütçe 
1939 ilâ 1949 yıllan bütçe tahsisatla sarfiyat ve bakiye 

Kanunu madde-
leriyle ve hususi ka-

nunlarla 
Lira 

1 144 931 
1 420 528 
758 343 
627 175 

2 999 589 
1 551 600 

— 
3 000 000 
3 000 000 

— 
— 

14 502 168 

K. 

19 
78 
33 
99 
54 
00 

00 
00 

83 

ödenek toplamı 
Lira 

2 165 631 
1 895 528 
1 258 343 
1 727 175 
4 316 890 
3 731 600 
1 629 000 
10 100 000 
16 402 287 
19 776 870 
8 896 373 

71 899 699 

K. 

19 
78 
33 
99 
54 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

83 

Sarfiyat 
Lira 

689 595 
1 208 111 
611 976 
800 784 

3 435 492 
2 712 877 
1 208 625 
4 560 384 
7 934 584 
9 743 566 
6 870 965 

39 776 964 

K. 

46 
74 
79 
82 
48 
09 
15 
81 
50 
37 
96 

17 

ödenek listesidir 

Bakiye kalan 
Lira 

1 476 036 
687 417 
646 366 
926 391 
881 398 

1 018 722 
420 374 

5 539 615 
8 467 702 
10 033 303 
2 025 407 

32 122 735 

K. 

73 
04 
54 
17 
06 
91 
85 
19 
50 
63 
04 

66 
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Bütçe Komisyonu Raporu 

T. İB.lt. M. 
Bütçe Komisyonu 25 . 1 . t$50 
BM No: 1/623 
Kmir No. 48 

Yüksek Başkanlığa 

Havayolları Genel Müdürlüğünün 1950 yılı 
bütçesi hakkında Başbakanlığın 1 . XH . 1949 
tarihli ve 71 sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise 
sunulan kanun tasarısı Komisyonumuza havale 
edilmekle Ulaştırma Bakanı Kemal Satır Hava
yolları Genel Müdürü ile Maliye Bakanlığı adı
na Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürü hazır 
oldukları halde incelenip görüşüldü: 

Bu Genel Müdürlüğün 1950 yılı Bütçesini ko
misyon adına inceliyen raportörün raporu oku
nup incelendikten sonra tümü üzerinde görüş
meler yapılmış ve bundan sonra bölüm ve mad
delerin incelenmesine geçilmiştir. 

Gider bütçesi: 
Genel Müdürlüğün 1950 yılı Bütçesi geçen 

yıla nazaran (12 788 415) lira noksanla 
(7 512 873) lira olarak tesbit ve teklif edilmiş
tir. 1949 yılına kadar meydanlarla tesislerinin 
yapımı işinin bu Genel Müdürlük görevleri ara
sında iken aynı yıl içinde kabul edilen bir ka
nun ile bu işin Bayındırlık Bakanlığına devir 
edilmesi bütçede görülen eksilişin başlıca se
bebini teşkil etmektedir. 

Genel Müdürlüğün, gittikçe rağbete mazhar 
olan bir inkişaf içinde çalışmakta olduğu 10 
yıllık bir devre içinde gerek yolcu ve gerekse 
gelir bakımından mühim gelişmeler kaydetti
ği, 1938 yılında 380 yolcu taşıyıp ancak (50 000) 
liralık bir gelir temin ettiği halde bugün, yolcu 
sayısının yüz bini ve gelirin de dört milyonu 
aştığı; evvelden yalnız yaz aylarında çalıştığı 
halde bugün dokuz hat üzerinde Yaz ve Kış se
ferler yaptığı ve Yazın bu hatların bir misli art
tığı belirtilmiş bulunmaktadır. Bu yıl Van'a ka
dar açılan Kış seferleri gelecek yıl Erzurum 
için de düşünüldüğü ve bu suretle yurdun her 
köşesinin Kışın en kesif aylarında dahi yekdi
ğeriyle hava yoliyle en kısa irtibatının temin 
edileceği memnunlukla öğrenilmiştir. 

Dış seferleri için de çalışılmakta olduğu, an

cak bâzı dış hatların, yabancı memleketler ha
va hatlarında işliyen büyük tayyarelerle reka
bet edemediklerinden tatil edildiği, buna mu
kabil muvaffak olan ve rağbet gören istanbul -
Ankara - Kıbrıs - Beyrut hattında çalışmalara 
devam edildiği ve bu hattın Kahire ve Cidde'
ye kadar uzatılmasının da düşünüldüğü ifade 
edilmiştir. 

înşa işlerinin bu idareden alınması işletmeci
lik bakımından faydalı olduğu ve daha müsa
it imkânlar içinde kendi görevlerinin başarıl
masını, sağlıyacağı anlaşılmış bulunmaktadır. 

İdarenin, en modern uçaklarla takviyesi su
retiyle kâr sağlıyan dış hatlarda çalışması ve 
memleket içinde de kış seferlerinin daha geniş 
bir surette yapılması hem memleket menfaatle
rini ve hem hava yollarımızın gelirini daha ge
niş ölçüde sağlıyacaktır. 

Bölümler üzerinde yapılan incelemeler so
nunda doğum yardımı bölümüne 400 liralık bir 
aktarma yapılmak suretiyle gider bütçesi teklif 
veçhile (7 512 873) lira olarak ayniyle kabul 
edilmiştir. 

Gelir bütçesi : 
Gelir bütçesi def geçen yıla nispetle 

(12 997 127) lira bir noksanlık arzetmekte olup 
bunun da inşaat için Hazineden yapılmakta 
olan yardımın bu yıl kaldırılmış olmasından ve 
devredilen paraların da buna mütenazır olarak 
azalmasından ileri geldiği anlaşılmaktadır. 

Gelir bütçesi de Komisyonumuzca teklif veç
hile (7 512 873 lira olarak ayniyle kabul edil
miştir. 

Bütçe tasarısı: 
Tasarının 1 * 4 ncü maddeleri ayniyle kabul 

edilmiş ve 5 nci maddede millî savunmanın bu
günkü teşkilâtına uygun bir değişiklik yapıl
mak suretiyle ve 6 - 9 ncu maddeler ayniyle ka
bul edilmiştir. 

Cfcfea#y#i*JS) 
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Havayolları Genel Müdürlüğünün 1950 yılı 

Bütçe Kanunu tasarısı ek ve cetvelleriyle bir
likte Kamutayın onayına arzedilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Mardin 

R. Erten 
Kâtip 

Ankara 
F. öymen 

Aydın 
Gl. B. Alpman 

Başkan V. 
Diyarbakır 

1. H. Tigrel 

Amasya 
A. K. Yiğitoğlu 

Bolu 
C. 8. Siren 

Sözcü 
Kastamonu 
M- Akalın 

Ankara 
M. Eriş 

Diyarbakır 
C. Ekin 

Edirne 
M. N. Gündüzalp 

İsparta 
K. Turan 
Kastamonu 
T. Coşkan 

Konya 
Dr. M. F. Dündar M. 8. Eti 

Niğde Ordu 
H. Yalman 

Seyhan 
A. R. Yüregir 

Eskişehir 
Muhalifim 

A. Oğuz 
istanbul 
E> Amaç 
Kırklareli 

Korgl. K. Doğan 
Malatya 

R. Gürsoy 

Eskişehir 
Muhalifim 

A. Potuoğlu 
izmir 

8. Dikmen 
Kırşehir 

Ş. Torgut 
Manisa 

F. {Kurdoğhı 
Samsun 

M. A. Yörüker 

( S. Sayısı; 143) 



HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1950 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Devlet Havayolları Genel Mü
dürlüğü 1950 Bütçe yılı giderleri için bağlı (A) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 7 512 873 li
ra ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Havayolları Genel Mü
dürlüğünün 1950 Bütçe yılı giderlerine karşılık 
olan gelirler bağlı (B) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere 7 512 873 lira tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Devlet Havayolları Genel Mü
dürlüğünce 1950 Bütçe yılı içinde elde edilecek 
gelir çeşitlerinden herbirinin dayandığı hükümler 
bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cet
velde yazılı gelirlerin tarh ve tahsiline 1950 Büt
çe yılında da devam olunur. 

MADDE 4. — Devlet Havayolları Genel Mü
dürlüğünün 30 . VI . 1949 tarih ve 3656 sayılı 
Kanunun 19 ncu maddesine giren hizmetlileri 
bağlı (D)işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince 
geçici mahiyetteki hizmetler için Bakanlar Kuru
lu kararı ile kadro alınabilecek tertipler bağlı 
(E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Bu kadrolar ertesi yıl bütçesi ile Büyük Mil
let Meclisine sunulur ve bunların eldeki kadrola
ra ekleme olmaması şarttır. 

MADDE 5. — Devlet Havayolları Genel Mü
dürlüğünün pilot, makinist ihtiyacı noksanları 
gerektikçe Genelkurmay Başkanlığının uygun 
bulması üzerine Millî Savunma Bakanlığınca te
min olunur. Bu suretle geçici olarak Havayolları 
idaresinde çalıştırılacakların aylık ve uçuş 
zamları Millî Savunma Bütçesinden ve tahakkuk 
edecek yolluk kilometre uçuş paralariyle ikrami
yeleri Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü Büt
çesinden ödenir. 

MADDE 6. — Geçen yıl borçları bölümün
deki ödenek üstünde çıkacak borçlar ilgili olduk
ları hizmetlere ilişkin bölümlerden bu bölüme 
Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödeneklerden 
ödenir. 

Eski yıllara ilişkin olup 26 . V . 1927 tarihli 
ve 1050 sayılı Kanunun 93 ncü maddesine göre 
zamanaşımına oğramamış ve kargılıkları yılları 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ^ 

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1950 yût 
Bütçe Kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Devlet Havayolları Genel Mü
dürlüğünün pilot, makinist ihtiyacı noksanları 
gerektikçe Millî Savunma Bakanlığının uygun 
bulması üzerine bu Bakanlıkça temin olunur. Bu 
suretle geçici olarak Havayolları İdaresinde çalış
tırılacakların aylık ve uçuş zamları Millî Savun
ma Bütçesinden ve tahakkuk edecek yolluk kilo
metre uçuş paralariyle ikramiyeleri Devlet Hava
yolları Genel Müdürlüğü Bütçesinden ödenir. 

MADDE 6. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

C S. dayısı 
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bütçelerinde bulunan borçlar 1950 yılı Bütçesinin 
gider bölümleri artıklarından eski yıllar borçlan 
bölümüne Maliye Bakanlığınca aktarılacak öde
neklerden ödenir. 

MADDE 7. — Gider bölümlerinde yapılacak 
harcamalara ilişkin formül bağlı (R) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

MADDE 8. — Bu kanun 1 Mart 1950 tari-
ihinden itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 9. — Bu kanunu Maliye ve Ulaştır
ma Bakanları yürütür. 

Başbakan 
Ş. Günaltay 

Devlet Bakanı 
C. S. Barlas 

Millî Savunma Bakanı 
H. Çakır 

Dışişleri Bakanı 
N. Sadak 

Millî Eğitim Bakanı 
T. Banguoğlu 

Ekonomi ve Ticaret Bakanı 
Vedat Dicleli 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Dr. F. Ş. Bürge 

Ulaştırma Bakanı 
Dr. Kemal Satır 

İşletmeler Bakanı 
Münir Birsel 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

İV. Erim 
Adalet Bakanı 
Fuad Sirmen 

içişleri Bakanı 
E. Erişirgü 

Maliye Bakanı 
î. R. Aksal 

Bayındırlık Bakanı 
Ş. Adaları 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. K. Bayizit 
Tarım Bakanı 
Cavid Oral 

Çalışma Bakanı 
Reşat Ş. Sirer 

B. & 

MADDE 7. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

( S. Sayışı : Ut) 
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A - CETVELİ 

1949 1950 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
B. M. ödeneğin çeşidi l i r a Liıja Lira 

İkinci kısım - Personel gider
leri 

I - Aylıklar ve ücretler 
201 Aylıklar 

1 Merkez memurları aylığı \ 212 100 
2 tiler memurları aylığı \ 
3 Merkez memurları açık aylığı \ -. Q™ 
4 İller memurları açık aylığı $ 

Bölüm toplamı 74 100 0 

178 500 
33 600 
3 999 

1 

178 500 
33 600 
3 999 

1 

Bölüm toplamı 213 100 216 100 216 100 

202 Ücretler 
1 Merkez memurları ücreti \ qfi (?QQ ^6 599 36 599 
2 İller memurları ücreti $ 1 1 
3 Merkez hizmetliler ücreti \ - „ n n n n 912 240 912 240 
4 İller hizmetliler ücreti ) 677 760 677 760 

Bölüm toplamı 1 586 600 1 626 600 1 626 600 

Geçici hizmetliler ücreti 
0 Merkez geçici hizmetliler üc- ] 

reti I- 74 100 0 0 
0 İller geçici hizmetliler ücreti J 

204 Yabancı uzman ve hizmetliler
le tercümanlarının ücretleri 200 000 105 000 105 000 

205 
206 

1 

2 

II - Başka haklar 
Geçici tazminat 
4178 ve 4598 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 
Merkez memurları çocuk zam- 1 
mı 
İller memurları çocuk zammı j 

( S. Şa^jşi,: 

11 696 

• 13 400 

143:) 

11 6% 

10.000 
3 400 

11 696 

10 000 
3 400 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

3 Merkez memurları doğum yar- ] 
dimi \ 

4 İller memurları doğum yardımı J 
5 Merkez memurları ölüm yar

dımı 
6 iller memurları ölüm yardımı j 
7 Yakacak zammı 

Bölüm toplamı 

207 3656 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesine göre ödenecek ya
bancı dil para mükâfatı 

208 İkramiyeler 
1 5439 sayılı Kanunun 3 ncü 

maddesine göre memurlara ve
rilecek ikramiye karşılığı 

2 Personele verilecek ikramiye 
karşılığı 

Bölüm toplamı 

209 5434 sayılı Kanun gereğince 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığına yapılacak ödemeler 
karşılığı 

1 % 5 emekli, % 25 giriş kese-
nekleriyle artış farkları kar
şılığı 

2 % 1 ek karşılıkları 
3 Emekli ikramiyesi karşılığı 
4 Sandık yönetim giderleri kar

şılığı 
5 Diğer ödemeler 

Bölüm toplamı 

210 Temsil ödeneği 
211 5213 sayılı Kanun gereğince 

ödenecek uçuş parası tazminat 
ve başka giderler 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

2 000 

2 000 

500 

1950 yıl: 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

700 
300 

1 500 
500 
500 

L için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

1 000 
400 

1 500 
500 
500 

17 900 

3 000 

40 000 

40 000 

7 500 

7 500 

1 800 

185 000 

16 900 

1 500 

1 800 

200 000 

17 300 

1 500 

3 000 

40 000 

43 000 

3 000 

40 000 

43 000 

151 348 
18 427 
15 000 

1 
15 000 

199 776 

151 348 
18 427 
15 000 

1 
15 000 

199 776 

1 800 

200 000 

( S. Sayısı: 143 ) 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

214 3424 sayılı Kanunun 5 nci mad
desi gereğince uçak arızasında 
ölenlerin ailelerine verilecek 
tazminat 

221 Emekli, dul ve yetim aylığı 
Memur ve hizmetliler tekaüdi-
yesi 

O 4805 sayılı Kanun gereğince 
memurlar tekaüdiyesi 

O Hizmetlilerin Devlet Demir
yolları Tekaüt Sandığına ka
tılma hissesi 

Bölüm toplamı 

İkinci kısım toplamı 

Üçüncü kısım - Yönetim gider
leri. 

301 Merkez büro giderleri 
1 Kırtasiye 
2 Döşeme ve demirbaş 
3 öteberi giderleri 
4 Aydınlatma 
5 Isıtma 

Bölüm toplamı 

302 İller büro giderleri 
1 Kırtasiye 
2 Döşeme ve demirbaş 
3 öteberi giderleri 
4 Aydınlatma 
5 Isıtma 

Bölüm toplamı 

3Q3 Basılı kâğıt ve defterler 

1949 1950 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

20 000 20 000 20 000 
4 000 4 000 4 000 

10 605 0 0 

87 263 0 0 
97 868 O 0 

2 462 564 2 446 372 2 446 772 

6.000 
27 000 
27 500 
22 000 
23 000 
105 500 

4 000 
10 000 
15 000 
10 000 
10 000 
49 000 

4 000 
10 000 
15 000 
10 000 
10 000 
49 000 

0 2 000 2 000 
0 10 000 10 000 
0 10 000 10 000 
0 12 000 12 000 
0 13 000 13 000 
0 47 000 47 000 

20 000 19 000 19 000 

( S. Sayısı: 143) 
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B. 

304 

1 

305 

306 
307 

M. 

1 

2 
3 

4 

1 
2 

1 
2 
3 
4 

5 

Ödeneğin çeşidi 

Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
Merkez posta ve telgraf ücret
leri 

1 
1-

tiler posta ve telgraf ücretleri J 
Merkez daireleri telefon gider
leri 
îller telefon giderleri 

Bölüm toplamı 

Kira karşılığı 
Merkez 
ÎUer 

Bölüm toplamı 

Giyecekler 
Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 
Müfettişler yolluğu 
Yabancı memleketler yolluğu 
ve giderleri 
Yabancı uzman ve hizmetliler 
ile tercümanlarının yolluk ve 
giderleri 

Bölüm toplamı 

1 
}• 

J 

/ s 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

4 000 

35 000 

39 000 

36 000 

36 000 

100 000 

10 000 
37 000 
1 5ÖÖ 

10 000 

50 000 

108 500 

1950 yi 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

3 500 
500 

15 000 
20 000 

39 000 

21 000 
15 000 

36 000 

90 000 

10 000 
20 000 
1 500 

10 000 

10 000 

51 500 

lı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

3 500 
500 

15 000 
20 000 

39 000 

21 000 
14 600 

35 600 

90 000 

10 000 
20 000 
1 500 

10 000 

10 000 

51 500 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 

1 Merkez \ 
2 îller \ 6 000 

Bölüm toplamı 6 000 

4 000 
2 000 

6 000 

2 091 000 

4 000 
2 000 

6 000 

2 091 000 
309 Hava ve yer taşıtları giderleri 

1 Hava taşıtları işletme giderleri 1 892 123 
2 Hava taşıtları onarma gider

leri 400 000 220 000 220 000 
(S. Sayısı: 143) 
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ödeneğin çeşidi 

Merkez yer taşıtları işletme gi
derleri 
Merkez yer taşıtları onarma gi
derleri 
iller yer taşıtları işletme gi
derleri 
iller yer taşıtları onarma gi
derleri 
Çeşitli işletme giderleri 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

0 

0 

0 

0 
0 

1950 yi 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

97 500 

40 000 

153 500 

40 000 
58 000 

ılı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

97 500 

40 000 

153 500 

40 000 
58 000 

Bölüm toplamı 2 292 123 2 700 000 2 706 ©00 

Üçüncü kısım toplamı 2 707 123 3 037 500 3 037 100 

Dördüncü kısım 

Temsil giderleri 5 000 5 000 5 000 
Geri" verilecek paralar bilet sa
tış komisyonu 70 000 70 000 70 000 
Ecza ve sıhhi gereçler giderleri 25 000 15 000 15 000 
Taşıma giderleri 20 000 17 000 17 000 
Vergi ve resimler karşılığı 9 900 15 000 15 000 
Faiz, acyo ve para taşıma gi
derleri 0 10 000 10 000 
Mahkeme giderleri 7 000 7 000 7 000 
Yayın ve propaganda giderleri 
Satınalma ve abone karşılığı 30 000 20 000 20 000 
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1949 1950 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

Başka her çeşit giderler 10 000 35 000 35 000 

Bölüm toplamı 40 000 55 000 55 000 

Yabancı memleketler staj gi
derleri 
4489 sayılı Kanuna göre staj 
için yabancı memleketlere gön
derileceklerin yolluklariyle baş
ka her çeşit giderleri 15 000 0 0 
Staj için yabancı memleketlere 
gönderilecek uçak personeUe-
riyle teknisiyenlerinin yolluk 
ve başka giderleri 0 35 000 35 000 

Bölüm toplamı 15 000 35 000 0 

Sigorta ücreti 1 1 1 
İstanbul'da toplanacak havacı
lık konferansı her çeşit gider
leri 30 000 0 0 

Dördüncü kısım toplamı 221 901 229 001 229 001 

Beşinci ktstm - Borçlar 

Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 
1945 - 1948 yılları borçları \ 
1928 - 1945 » » J 

Bölüm toplamı 

Beşinci kısım toplamı 

39 700 40 000 40 000 

5 000 4 999 4 999 

0 1 1 

5 000 5 000 5 000 

44 700 45 000 45 000 
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ödeneğin çeşidi 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

İ95Ö yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

r - • - - - , - 1 — - - •-— - - . . • - . . : : , . . . 

Yedinci kisıtn - İtaiınmlatf 

Meydanlar ve istasyon binaları 
hangar ve atelye onarma gi
derleri 
Meydan bina onarması 
Meydan pist onarması 
Mevcut makina ve araçların 
onarılması 

Hava ve yer taşıtları ve telsiz 
cihazları satmalma giderleri 
Hava taşıtları, telsiz cihazları 
ve yedek parçaları satmalma 
giderleri 
Yer taşıtları, telsiz cihazları 
ve yedek parçalar satmalma 
karşılığı 
Amerikan, İngiliz kredisinden 
satın alman malzeme bedeli 
olup Hazineye ödenecek para
lar karşılığı 

1 865 000 

Bolüm toplamı 1 865 000 

\ 1 000 000 

75 000 
250 000 

80 000 

405 000 

501 800 

593 200 

105 000 

Meydanlar için satın alınacak 
makinalar ve araçlar karşılığı 
4860 ve 5076 sayılı kanunlar 
gereğince girişilecek yüklen
meler karşılığı 

50 000 

75 000 
250 000 

80 000 

405 000 

501 800 

593 200 

105 000 
Bölüm toplamı 1000000 1 200 000 1200000 

50 000 

12 000 000 

Kredi ve tesisler 

Döner sermaye 100 000 100 000 

Yedinci kısım toplamı 14 865 000 1 755 000 1 755 000 
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ödeneğin çeşidi 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1950 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

KISIMLAR TOPLAMI 

İkinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
Beşinci kısım toplamı 
Yedinci kısım toplamı 

GENEL TOPLAM 

2 462 564 
2 707 123 

221 901 
44 700 

14 865 000 

20 301 288 

2 446 372 
3 037 500 

229 001 
45 000 

1 755 000 

7 512 873 

2 446 772 
3 037 100 

229 001 
45 000 

1 755 000 

7 512 873 

B - CETVELİ 

Gelirin çeşidi 

İşletme geliri 
Meydanlar bilet geliri 
Meydanlar bagaj geliri 

1949 
Y ı l ı 

tahminleri 
Lira 

2 500 000 
500 000 

1950 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

tahmin edilen tahmin edilen 
Lira Lira 

3 900 000 
120 000 

3 900 000 
120 000 

Bölüm toplamı 

Çeşitli gelirler 
Hazineden yardım 
Geçen yıldan devrolunan para
lar 

GENEL TOPLAM 

3 000 000 

200 000 
11 850 000 

5 430 000 

20 480 000 

4 020 000 

230 000 
550 000 

2 712 873 

7 512 873 

4 020 000 

230 000 
550 000 

2 712 873 

7 512 873 
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Görevin çeşidi 

Pilotlar 

Uzman pilot 
Başpilot kontrol ve yetiştirme pi
lotları 
Birinci sınıf pilot 

İkinci smıf pilot 

Telsizciler 

Birinci sınıf telsiz başmemuru 
Telsiz istasyon1 başmemuru 

;» 
Telsiz istasyon memuru 

» y> » 

Telsiz başmakinisti 
Telsiz istasyon makinisti 
Uçak telsiz revizyon makinisti 
Telsiz uçak elektrik makinisti 
Telsiz elektrikçi 
Akümlâtörcü 
AkümlâtÖrcü yardımcısı 
Telsizci 

Renç makinisti 
» » 

Meydan kule memuru 
Meydan kule memuru 
Radyo aletleri teknisiyeni 

» ustabaşısı 
» aletleri tamircisi 

» tamircisi 

— 37 -
D - CETVELİ 

Savı Ücret 

Toplam 37 

3 
3 

10 
4 

12 
10 

2 
3 
2 
1 
1 
1 
2 
6 

15 
2 
4 
4 

16 
1 
1 
1 
1 
3 

Toplam 108 

Makinistler 

Birinci sınıf revizyon başmakinisti 1 
» » » » 1 

ÎMnci » » » 5 
Basmakinist 5 

(5 600 

3 550 
17 475 
6 400 
5 350 

350 
300 
270 
240 
225 
200 
350 
270 
300 
250 
225 
270 
200 
250 
225 
300 
250 
225 
200 
370 
370 
325 
300 
300 

550 
500 
450 
400 

Görevin çeşidi 

Revizyon basmakinist yardımcısı 
İstasyon şef makinisti 

» » » 
Birinci sınıf makinist 

» » » 
İkinci » » 

Üçüncü » 

Makinist yamağı 

Meydanlar 

Toplam 

Çeşitli memuriyetler 

Sayı Ücret 

4 
12 
15 

9 
5 
5 

15 

Toplam 145 

56 

350 
300 
250 
250 
225 
225 
200 

10 200 
8 175 
50 120 

Birinci smıf 
İkinci » 
Üçüncü » 
Dördüncü » 
Birinci » 
İkinci » 
Meydan kâtibi 

meydan 
•» 

» 
» 
» 
» 

müdürü 
» 

» [i l 
» 
» ıi] 
» 

3 
4 
6 
7 

10 
7 

19 

350 
300 
250 
225 
200 
175 
150 

Tayyare teknisiyeni 
Radyo teknisiyeni 
Tayyare teknisiyeni 
Radyo teknisiyeni 
Motor teknisiyeni 
Elektrik teknisiyeni 
Makine teknisiyeni 
Malzeme kontrol şefi 
Bilet satış kontrolörü 
Bilet satış şefi 
Bilet satış memuru 

» » » 
Başkontrolör 

[1] Genel Müdürlük bunlardan dördünü mem
leketimizle yabancı memleketler arasındaki hava 
seferleri anlaşması dolayısiyle o memleketlerde 
çalıştığı takdirde ücretlerini üç misline kadar ar
tırmaya yetkilidir. 

1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
4 
3 
4 
1 

625 
625 
550 
550 
550 
550 
550 
475 
475 
475 
300 
250 
475 
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Görevin çeşidi 

Kontrolör 
Daire müdürü 
Meydan ayniyat mutemedi 
Depo memuru 
Garaj âmiri 
Motorlu takip memuru 
Kâğıt dağıtıcı 
Hostes 
Daktilo 
Daktilo 
Memur adayı 

Toplam 

Çeşitli Sanatkârlar 

Kaynak işleri ustabaşısı 
Borda âletleri başmakinisti 
Borda aletçisi 
Ağaç atelyesi ustabaşısı 
Marangoz 
Tornacı 
Tesviyeci 
Ferezeci 
Boya atelyesi ustabaşısı 
Uçak döşemecisi 
Kanat terzisi 
Gövde terzisi 
Saraç 
Kaloriferci 
Pist bakım ve tamir ustası 
Pist bakım tamircisi 
Baş behçivan 

Toplam 

Sayı 

1 
.1. 
3 
4 
1 
1 
1 
5 
5 
5 
9 

60 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
4 

15 
1 

35 

- & -

Ücret 

350 
250 
250 
200 
300 
260 
175 
250 
150 
125 
100 

300 
400 
250 
300 
225 
250 
250 
250 
300 
250 
270 
250 
200 
150 
300 
150 
175 

Görevin çeşidi 

Bahçıvan 
itfaiyeci 
Birinci sınıf meydan itfaiye şofö
rü 
Birinci sınıf meydan şoförü 
Şoför 

İmdadı sıhhi arabaları şoförü 
Aşçı 

Toplam 

Çeşitli hizmetliler 

Odaerbaşı 
Odacı 

Bekçi 
Renç (bekçisi 
Meydan tamir çavuşu 
Sürekli işçi 
İtfaiye amelesi 
Yolcu salon memuru 

% 
Toplam 

Pilotlar 
Telsizciler 
Makinistler 
Meydanlar 
Çeşitli memuriyetler 

» sanatkârlar 
» hizmetliler 

Gtenel toplam 

Sayı 

1 
1 

4 
3 

10 
25 

3 
1 

83 

1 
3 

30 
34 
9 
6 

37 
12 
1 

133 
: 

37 
108 
145 
56 
60 
83 

.1.33 

622 

Ücrel 

125 
175 

250 
250 
200 
175 
250 
150 

100 
85 
80 

100 
125 
100 
80 

100 
200 
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O - CETVELİ 

Müstenit olduğu kanunun 

Tarih No. 

3 . VI . 1938 3424 Devlet Havayolları Genel 
Müdürlüğü Teşkilât Kanunu 

E - CETVELİ 

B. M. 

204 Yalbancı uzman ve hizmetlileri ile ter
cümanlarının ücretleri 

R CETVELİ 

B. 306 — Giyecekler 
(D) cetvelinde yazılı hizmetlilerden pilot, telsizci, makinist, sanatkâr, meydanlar ve çeşitli 

hizmetliler bölümünden görevleri yazılı olanlarla çeşitli memuriyetler bölümünde yazılı garaj 
âmiri, motorlu takip memuru kâğıt dağıtıcısı, depo memuru, hostes ve meydanlarda bulunan sıh
hat memurlarına bu bölümdeki ödeneğin müsaadesi ve idarece tâyin edilecek esaslar dâhilinde iş 
tulumları ile birer takım elbise, palto ve ayakkabı yaptırılır. 

B. 308 — 4598 sayılı Kanun gereğince ödenecek tedavi giderleri ve yollukları 
Ücretli memurlarla hizmetlilerin tedavi ve yol giderleriyle cenaze giderleri de bu tertipten 

ödenir. 

B. 309 — Hava ve yer taşıtları giderleri 
M. 1, 3, 5 — Hava ve yer taşıtlarına ait benzin, yağ, satınalma bedelleriyle, nakliye ücretleri, 

ardiye, sigorta giderleri ve işletmeyi icabetiren diğer bütün giderler bu tertiplerden ödenir. 
M. 7 — (Çeşitli işletme giderleri) Hava seyrüseferleri için lüzumlu olan uçıuş hava ve yer tel

sizleri ve diyagramlariyle motor, tayyare, telsiz kotları ve frekans tabloları ve teknik tesisatın 
bakım ve idamelerine ait tablolar ve mecmuaları, Şikago Anlaşmasına göre uçak ve uçucu perso
nelde bulunması gereken belgeler ve yabancı uçaklarda staj yapan uçak personelinin pasaport 
masrafı, memleket iç ve dış seferlerine ait uçak manifesto teb'iyesi ve manifestoya yapıştırılacak 
pul bedelleriyle Gümrük Kanunu gereğince yabancı memleketletrden gelecek bagaj manifesto pul 
giderleri ve işletme ile ilgili basılı kâğıt ve defterler dış seferlerde yolculara ve uçak personeline 
seyahat esnasında verilecek yiyecek içecek bedelleri, yolcu memur ve müstahdemlerin meydan şe
hir arası gidiş ve gelişlerine ait taşıt giderleriyle teknik veya idari sebeplerle vâki olacak sekteler 
veya mecburi inişlerde yolcu ve personelin bagaj, gazete ve sairesinin tarife hükmüne göre yetişti
rilmeleri gereken yerlere kadar taşınması giderleriyle yabancı memleketlere yapılacak seferler için 
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işletmenin temini maksadiyle (I. A. T. A.) Internasional Air Transporte Assaciation Şirketine 
ödenecek paralar ve uçakların işletme işi ile ilgili d*ş aksamının temizlik işlerinde çalıştırılan ame
lelerin yevmiyeleriyle uçak koltuk kılıflarının yaptırılması ve bunların yıkatma ücreti, telsiz ve 
gece iniş mahalleriyle abronlarm tenvirine ait elektrik cereyan bedelleri ve uçaklardan hava tutması
na karşı yolculara verilen kusmuk kâğıdının satmalınması ve yaptırılması bedelleriyle bunlarla 
ilişikli her çeşit işletme giderleri bu tertipten ödenil. 

M. 2, 4, 6 — Hava ve yer taşıtlariyle sağlık, yangın söndürme taşıtları ve telsiz cihazları ve 
bunlara gereken motörlerin onarılması ve bunların onarılmasında kullanlmak üzere satın alınacak 
onarma malzemesi, motor revizyon işlerinde çalıştırılacak uzman amele yevmiyeleri ve bu işlerle 
ilişikli başka bütün giderler bu tertiplerden ödenir. 

B. 403 — Temsil giderleri 
Genel Müdürlükçe satmalınacak bilet, hayır derneklerine yapılacak yardım, verilecek ziyafet, 

alınacak çelenk ve benzeri her çeşit temsil giderleri bu tertipten ödenir. 

B. 407 — Geri verilecek paralar ve Bilet Satış Komisyonu 
Bir yıl evvel fazla veya mükerrer alman paraların sahiplerine geri verilmesiyle bilet satış ve bagaj 

komisyonları ve bunlarla ilişikli her çeşit giderler'bu tertipten ödenir. 

r& *-V?« B. 412 — Ecza ve sihhi gereçler giderleri 
Ecza ve sihhi gereçlerin muhafazasına mahsus camlı izole dolaplarla tıbbi alet ve edevat bedel

leri ve asit işleriyle çalışan akümülâtörcü ve yamağı ile boyacıya safi olarak verilmekte olan süt be
deli de bu tertipten ödenir. 

B. 414 — Taşıma giderleri 
Bir meydandan diğer bir meydana gönderilen eşyaların taşıma ücretleri, ambalaj ve bu işlerle il

gili başka bütün giderler bu tertipten ödenir. 

B. 417 — Vergi ve resimler karşılığı 
5237 sayılı Belediye Gelirleri 'Kanunu gereğince ödenecek vergilerle meydan ve idare binalarına 

ait Bina, Tenvirat, Tanzifat vergileri ve bu bölümden ilgili diğer vergi ve resimler bu tertipten öde
nir. 

B. 418 — Faiz, acyo ve para taşıma giderleri 
Banka ve postalarla yapılan para nakil masrafları ve pul bedelleriyle bu işlerle ilgili başka bü

tün giderler bu tertipten ödenir. 

B. 451 — Yayın ve propaganda giderleri 
M. 1. — Yolculara mahsus bilet, bagaj etiketi, yolcu tarifesi, biletlerin yevmiye kayıt cetvelleri 

yolcu kayıt, bagaj kayıt ve bilet satış defterleri tabiyesi ve bunlara lüzumlu kâğıt bedeli bu tertip
ten ödenir. 

M. 2. — Halkm tayyare yolculuğunu istekle ^arşılıyabilmesi için iç ve dış memleketlerde gazete, 
mecmua, afiş suretiyle yapılacak propaganda, reklâm, sergi, yaptırılacak afişler için sahiplerine ve
rilecek para mükâfatiyle ilgili başka bütün giderleri ve tercüme giderleri. 

B. 701 — Meydanlar ve istasyon binaları, hangar ve atelyeler onarma giderleri 
M. 1. — Binaların, portatif evlerin, atelye ve hangarlarla sabit tesislerin onarılması ve bunların 

(S; Sapa; 143) 



- 4 1 -
onarılmasında kullanılmak üzere, satın alınacak malzeme bedeliyle bu hususta kullanılacak amele yev
miyeleri bu tertipten ödenir. 

M. 2. — Mevcut meydan pistleriyle sabit tesislerin onarılması, bunların onarılması için satın alını-
cak malzeme bedeliyle bu hususta kullanılacak amale yevmiyeleri bu tertipten ödenir. 

M. 3. — Meydan ve pistlerde kullanılan makine ve aletlerin onarılması ve bunların ona-
rılması için alınacak onarma malzemesi bu tertipten ödenir. 

B. 721 — Hava ve yer taşıtları ve telsiz cihazı satın alma giderleri 
M. 1,2 — Hava ve yer taşıtları ile telsiz cihazları ve yedek parçalariyle lüzumlu lâstik, cam 

gibi bunlarda kullanılacak bilcümle malzemenin satın alma bedelleri, nakliye ücretleri ile ardiye, 
sigorta giderleri bu tertipten ödenir. 

B. 722 — Meydanlar için satın alınacak makineler ve araçlar karşılığı 
Meydalarm pist tamiratında kullanılmak üzere satın alınacak mıcır makinesi» Traktör, Silindir 

ve asfalt yapmaya mahsus tava, kazan gibi aletlerle inşaat malzemesi nakline mahsus araç satın 
alınması bu tertipten ödenir. 

B. 785 — Döner sermaye 
Meydanlarda kurulacak büfe ve lokantalara lüzumlu demirbaş ve diğer bilcümle müstehlek 

malzeme ile bu lokanta ve büfelerin işletmesiyle gerekli her türlü satın almaların yapılması ve ge
rek memleket dâhilinde ve gerekse memleket haricinde yapılan seferlerde faideli görülen malla
rın bir mahalden alınıp diğer mahalle satılması ve yabancı uçaklârin meydanlarımıza geliş ve gi
dişlerinde bu hizmetlerinin (Hend Ling) yapılması ve bütün bu bölümdeki hizmetler için tutula
cak personel ücretleri ve bu mütedavil sermayenin işlemesi bakımından kurulacak işletme muha
sebesinde çalışacakların ücretleri ve hesaplara ait bilûmum levazim ve matbu evrak giderleri ve 
bunlara benzer bütün başka giderlerin yapılması için kurulacak mütedavil sermaye muhasebesinin 
yürümesine dair Maliye Bakanlığınca tasdik olunacak bir talimatnamenin yürürlüğe girdiği tarih
ten itibaren bu bölümden sarfiyat yapılır. 
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Devlet Havayotlan Genel Müdürlüğü 1949 yüı Gider Bütçesinin ikinci hizmetliler bölümünün 

üçüncü yabancı uzmanlar ve tercümanlar tertibine ait kdro cetvelidir 

Görevin çeşidi Aded Aylığı 

Uzman 3 4 775 [1,2] 
Tercüman 2 625 
Tercüman 2 550 [3] 
Tercüman 1 475 [4] 

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1949 yû% Gider Bütçesinin ikinci hizmetlÜer bölümünün 
3 nuü yabancı uzmanlar ve tercümanlar tertibine ait kadro cetvelidir 

Görevin çeşidi Aded Aylığı Tutarı 9. aylık tutarı 

Uzman 1 1 900 50 1 900 50 17 105 00 

1. Uzman verilecek ücretin 1/5 ini İngiliz Lirası üzerinden memleketine gönderebilir. 

[1] Bu Ödenekten 6 383 dolar karşılığı peşinen ve net dolar olarak Birleşik Amerika Hazine Da
iresi namına ödenecektir. 

[2] Anlaşma gereğince geri kalan üç aylık istihkaklarının karşılığı Ankara'da Amerika Sefareti 
emrine Türk Lirası net oarak tediye olunacaktır. 

[3] Stano daktilo bilecektir. 
[4] Daktilo bilecektir. 

- * • * 
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S. Sayısı: 156 

1950 Yılı 

lan İşletme G. M. Bütçesi 



Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü 1950 
yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1 /622) 

T. C. 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 1 . XII . 1949 
Tetkik Müdürlüğü 
Sayı: 71 - 1433 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Katma Bütçe ile idare edilen Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünün 
Bakanlar Kurulunca 30 . XI . 1949 tarihinde Büyük Millet Meclisine sunulması kararlaştırılan 
1950 yılı Bütçe Kanunu tasarısının gerekçe ve ilişikleriyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arz-
ederim. 

Barbakan 
Ş. Günaltay 

Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü 1950 yılı Gider Bütçesi gerekçesi 

Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü 1950 yılı Bütçe tasarısının gider 
teklifi geçen yıllarda olduğu gibi bütün işler ve bunların birbirleriyle olan münasebetleri göz 
önünde tutularak bâzı bölümler madde haline konulmuş ve bâzı bölümler de yeniden ihdas olun
mak suretiyle 49 bölüm üzerine tertip olunmuştur. Bu bütçe tasarısının yapılmasında evvelki yıllar 
içinde alınmış ve sarfedilmiş olan ödeneklerle bu yıl içinde yapılması tasarlanan işler nazara alın
mış ve 1949 yılı Bütçesine göre tesbit olunan fazla ve noksanların sebepleri de aşağıda gösteril
miştir. 

Bölüm : 201 — Bu bölüm yekûnu 1949 Bütçesinde 9 501 000 lira iken 1950 - 1951 yılı için 
367 500 lira farkla 9 868 500 lira olarak teklif edilmektedir. 

Bölüm : 202 — Bu bölüm yekûnu 1949 Bütçesinde 10 008 060 lira iken 1950 - 1951 yılı için 
966 600 lira farkla 10 974 660 lira olarak teklif edilmektedir. 

Gerek 201 ve gerekse 202 bölümlerinde görülen bu farklar : 

a) İtalya'ya Ansaldo Müessesesine sipariş" edilen 4 geminin bilûmum zâbitan ve mürettebatı
nın 1950 - 1951 kadrosuna ilâve edilmesinden ve 1949 - 1950 ders yılında Yüksek Denizcilik Oku
lundan mezun olacak güverte ve makina zabitlerine kadro açılmış olmasından; 

b) Dış deniz ticaretimizin inkişafına muvazi olarak artan iş hacmim başarmak için bu işle 
ilgili servislerin takviyesi lüzumundan; 

c) Geçen sene daha memleketimize gelmeden ve gemilerin hakiki ihtiyaçları görülmeden kad
roları tesbit edilen 6 yolcu gemisi için alınan kadronun ihtiyacı karşılıyamamasından ve gemi 
adamlarını elde tutabilmek ve kendilerini ikdar edebilmek için aylıklarına zam yapılmış bulun
masından ; 
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d) Merkezde levazım müdürlüğünün ihtiyaca cevap vermekten uzak ve teknik teşkilâttan mah

rum bir halde olmasından dolayı bu servisin iş icaplarının uygun bir şekilde organize ve takviye 
edilmesi icap ettiğnden; 

e) İşletme sahalarında yeni hatlar ihdasından ve Kuruçeşme gibi yeni tesisler vücuda getiril
mesinden ileri gelmekte olup müfredatı kadro cetvellerinin mukayesesinde münderiç bulunmak
tadır. 

Bolüm : 203 — Bu bölüm geçen yıl tahakkuklarına nazaran 20 000 lira noksanile konulmuştur, 

Bölüm : 204 — Bu bölüm geçen yılın aynıdır. 

Bölüm : 205 — Geçen yıl noksan teklif edilmiş olması itibariyle hakiki mikdanna iblağ edil
miştir; 

Bölüm : 206 - Madde : 1, 2 — Geçen yılın aynıdır. 

Bölüm : 206 - Madde : 3, 4 — Geçen yıl tahakkuklarına nazaran 15 000 lira noksaniyle teklif 
edilmiştir. 

Bölüm : 206 - Madde : 5, 6 — Geçen yıl tahakkukuna nazaran 5 000 lira noksaniyle konulmuştur. 

Bölüm : 206 - Madde : 7 — Van İşletme kadrosu karşılığı olarak 100 lıira artırılmıştır. 

Bölün. : 207 — Memurlarımızdan yabancı dil imtihanında muvaffak olanlara 3656 sayılı Kanun ge
reğince verilmesi gereken yabancı dil mükâfatı olarak bu yıl bütçesine yeniden konulmuştur. 

Bölüm : 209 •— 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu icabı olarak konulmuştur. 
Bolüm : 210 — Geçen yılın aynıdır. 

Bölüm : 211 — İdare Tüzüğü gereğince yapılan hizmetler karşılığı verilmesi gereken ve sırf işlet
me masraflarını ilgilendiren kömür tasarrufu ve yük primleriyle sefer, can kurtarma, cezalı bilet ik
ramiyelerinin ayrı mütalâa edilmesi muvafık olacağı cihetle bu hizmetler karşılığı bölüm 309, madde 
3 e naklolunmuş ve bu suretle bu bölüm hizmetleri karşılığı 900 000 lira noksaniyle teklif olunmuştur. 

Bölüm : 214 - Madde : 1 — 3008 sayılı İş Kanunu, 4772 sayılı İş Kazalariyle Meslek Hastalıkları 
ve Analık Sigortaları Kanunu ve 5417 sayılı İhtiyarlık Sigortası Kanunu gereğince bilhesap geçen: 
yıla nazaran 365 000 lira fazlasiyle teklif olunmuştur. 

Bölüm : 214 - Madde : 2.— Geçen yılın aynıdır. 

Bölüm : 220 — Yeni gemiler münasebetiyle artmış olan zâbitan ve mürettebat adedine göre hesap
lanarak bu bölüm geçen yıla nazaran 500 000 lira artırılmıştır. 

Bölüm : 221 — Genel Müdürlüğümüzce ödenen dul ve emekli aylıklariyle 1949 yılı tahakkukları 
nazarı itibara alınarak bu bölüm geçen yıla nazaran 100 000 lira fazlasiyle teklif olunmuştur. 

Bölüm : 223 — Bu madde gemilerin bilcümle tamiratiyle ilgili bulunmakta ve deruhde edilen hiz
metler münasebetiyle çok uzun zaman süren ecnebi seferlerde gemilerin hariç sulardaki tamir masraf
larını dahi ihtiva ettiğinden ihtiyaca göre 1130 000 bir milyon yüz otuz bin lira artırılmıştır. 

Bölüm : 301— Geçen yılın aynıdır. 

Bölüm : 302 - Madde 1 — Geçen yıla nazaran 8 000 lira noksaniyle teklif olunmuştur. 

Bölüm : 302 - Madde 2 — Geçen yıla nazaran 24 000 lira noksaniyle teklif olunmuştur. 

Bölüm : 302 - Madde 3 — Geçen yıla nazaran 16 000 lira noksaniyle teklif olunmuştur. 

Bölüm : 302 - Madde 4 — Geçen yıla nazaran 5 000 lira noksaniyle teklif olunmuştur. 
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Bölüm : 302 - Madde 5 — Geçen yılın aynıdır. 

Bölüm : 303 — Geçen yıla nazaran 12 000 lira noksaniyle teklif olunmuştur. 

Bölüm : 304 - Madde 1, 2 — Geçen yıla nazaran 10 000 lira noksaniyle teklif olunmuştur. 

Bölüm : 304 - Madde 3, 4 — Geçen yılın aynıdır. 

Bölüm : 305 — Geçen yılın aynıdır. 

Bölüm : 306 — Geçen yılın aynıdır. 

Bölüm : 307 - Madde 1 — Geçen yıla nazaran 1 000 lira noksaniyle teklif edilmiştir. 

Bölüm : 307 - Madde 2 — Geçen yıla nazaran 10 000 lira noksaniyle teklif edilmiştir. 

Bölüm : 307 - Madde 3 — Geçen yılın aynıdır. ,* ~ " " " ' • - • * l'" •'"'' 

Bölüm : 307 - Madde 4 — Bu yıl içinde yapılacak hizmetler nazarı itibara alınarak geçen yıla 
nazaran 125 000 lira noksaniyle teklif olunmuştur 

Bölüm : 307 - Madde 5 — Geçen yılın aynıdır. 

Bölüm : 308 — Geçen yıllarda bu bölüme mevzu Ödenek ihtiyacı karşılamamış olması itibariyle 
bu bölüm 23 000 lira artırılmış bulunmaktadır. 

Bölüm : 309 - Madde 1, 2 — Bu maddeyi teşkil eden işletme mevzuu bütçeye bağlı (R) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere gayet geniş olduğundan satmalmıp 1949 yılı sonlarında hizmete girmiş olan 
ve eenebi seferlere tahsis edilen gemilerle İtalya'ya sipariş edilen 4 geminin 1950 yılında inşaları ik
mal edilip filoya katılacağından bunların da bilcüunle ihtiyaçlarını karşılıyabilmek üzere 6 355 000 lira 
fazlasiyle teklif olunmuştur. 

Bölüm : 309 - Madde 3 — Geçen yıllar dördüncü bölümden verilen kömür tasarruf ve yük prim-
leriyle sefer, can kurtarma ve cezalı bilet ikramiyelerini karşılamak üzere yeniden ihdas edilen 
bu bölüm ile 650 000 lira teklif olunmuştur. 

Bölüm : 401 — Bu bölüm geçen yıla nazaran 96 000 lira noksaniyle teklif olunmuştur. 

Bölüm : 403 - Madde 1 — Geçen yılın aynıdır. 

Bölüm : 403 - Madde 2 — Geçen yi] 6/5 bölümden yapılan kutlama masrafı görülen lüzum üze
rine yeniden ihdas edilen bu bölüme alınarak 15 000 lira teklif olunmuştur. 

Bölüm : 407 — Bu bolümü ihtiva eden giderlerden geri verilecek paralar maddesi 2 500 lira 
ve irat getiren mülklerin vergi ve resimleri maddesinden de 3 000 lira düşülmüş mahkeme harç
ları maddesi geçen yıla nazaran aynen teklif olunmuştur. 

Bölüm : 412 — Bu bölüme mevzu ödenek yeniden hizmete girmiş olan gemiler dolayısiyle ar
tan personel nazarı itibara alınarak bu böJüm 50 000 lira artırılmış bulunmaktadır. 

Bölüm : 416 — Bu bölümün birinci maddesi geçen yıla nazaran aynen, ikinci maddesi 9 500 
lira noksaniyle 3 ncü maddesini teşkil eden Yüksek Denizcilik Okulunda okutturulacak öğrenci 
giderleri maddesi de muhafaza olunmak üzere bir lira olarak konulmuştur. 

Bölüm : 416 - Madde 4 — Geçen yıl bütçesinin 34 ncü maddesi içinde görülen sanat okulu gi
derleri görülen lüzum üzerine bu bölüme nakledilmiş ve okulun birinci sınıfı kaldırılmış olması iti
bariyle geçen yıla nazaran 20 000 lira noksaniyle teklif olunmuştur. 

Bölüm : 418 — Geçen yıla nazaran 30 000 lira noksaniyle teklif edilmiştir. 

Bölüm : 419 — Geçen yılın aynıdır. 
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Bolüm : 42İ — Devlet Başkanlığı taşıtlarının sırf devriçark ve liman masraflarım ihtiva eden 

bu bölüm geçen yıla nazaran 30 000 lira noksaniyle teklif olunmuştur. 
Bölüm : 422 - Madde 1 — Geçen yılın aynıdır. 

Bölüm : 422 - Madde 2 — Geçen yıl dördüncü bölümden ödenen tahmil tahliye işlerinde çalı
şanların fazla mesai ücretleri olup görülen lüzuma binaen yeniden ihdas edilen bu bölüme nakle
dilmiştir. 

Bölüm : 423 — Kıyılarımızda gemilerin selâmet ve seyirlerini temin için yeniden açılan fener
ler masraflarını karşılamak üzere bu bölüm 20 000 lira artırılmış bulunmaktadır. 

Bölüm : 451 - Madde 1 - 2 — Geçen yıla nazaran 5 000 lira noksaniyle teklif edilmiştir. 

Bölüm 453 — Geçen yılın aynıdır. , l, v . 

Bölüm 454 — Geçen yıla nazaran 10 000 lira noksaniyle teklif olunmuştur. 

Bölüm 456 — Geçen yılan aynıdır. 

Bölüm 459 — Geçen yılm aynıdır. 

Bölüm 476 — Geçen yıl 34 ncü bölüm içerisinde görülen kurs giderleri görülen lüzuma binaen 
yendden ihdas edilen bu bölüme alınmıştır. 

Bölüm 501 — Geçen yılın aynıdır. 

Bölüm 502 - Madde 1, 2 — Geçen yılın aynıdır. 

Bölüm 502 - Madde 3 — Lüzum ve zarurete binaen yeniden açılmış olan bu bölüme 10 000 lira 
ödenek konulmuştur. 

Bölüm 506 — Bu bölüm geçen yıla nazaran 2 000 lira »oksaniyle teklif olunmuştur. 

Bölüm 507 —- Geçen yıl tahakkukuna nazaran 3 000 lira fazlasiyle teklif olunmuştur. 

Bölüm 508 — Geçen yılın aynıdır. 

Bölüm 509 — Yapılan hesap ve tahminlere nazaran 1 000 000 lira noksaniyle teklif olunmuştur. 

Bölüm 601 — Bu bölüme ihtiyaç bulunmadığından kaldırılmıştır. 

Bölüm 701 — 1949 yılı bütçesinin 17 nci bölümünde yer almış bukman bina, fabrika, atelye, ter
sane, dok, kızak, rıhtım, iskele ve fener ve başka tesislerin yapma, onarma ve kamulaştırma giderleri
ne ait masrafların bu yıl bütçe prensiplerine göre bütün müfredatının ayrı ayn gösterilmek suretiyle 
bütçeye konulması teklifi muvacehesinde işletmenin ihtiyaçlarına göre ayarlanarak tertiplenmiş ve ye
kûn itibariyle geçen yılın aynı olarak ödenek konulmuştur. 

Bölüm 740 — 5074 sayılı Kanun gereğince girişilecek yüklenmelerin taallûk ettiği hizmetleri tef
rik etmek suretiyle madde haline konulmuş ve bu yıl ödenmesi meşrut olan taksit ve faizlerin tam 
karşılığı olarak 18 500 000 lira ödenek konulmuştur. 
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Devlet Denizyolları ve Limanları işletme Genel Müdürlüğü 1950 - 1451 Gelir Bütçesi gerekçe 

ve tahminleri 

1. 1949 yılı Gelir Bütçesi tahminatı 76 527 000 liradır. 

2. 1949 yılının, ilk sekiz aylık gelir durumuna nazaran, henüz hesap neticeleri alınmamış bu
lunan 4 aya ait tahminler ile birlikte yıllık gelir tutarının 70 000 000 liraya baliğ olacağı anlaşıl
maktadır. 

3. İlk nazarda görülen 6 000 00Q hık tahmin farkı şu sebeplerden ileri gelmiş bulunmaktadır. 

A) Bütçenin ihzarı sırasında 1949- yılının ilk aylarından itibaren : Ankara, Adana, Tarsus, Or
du, Giresun ve Trabzon yolcu yük gemilerinin çalışmaya başlıyacağı, 

B) Bu gemilerle: 

a) Ayda bir defa ve Kadeş gibi küçük bir gemi ile yapılan doğu seferinin batı limanlarına bağ
lanması ve seferin on beş günde tertip ve bu işe iki yeni ve büyük geminin tahsis edilmesi, 

b) istanbul vapuru ile 21 günde bir yapılan Batı hattı seferinin Ankara vapuru ile ve on beş 
günde bir işletilmesi, 

c) Yabancı memleketlere sevkedilecek maden ve benzeri ihracat mallarımızın kendi gemilerimizle 
yapılması ve buna mukabil gemilerimize uğrak yabancı limanlardan gelecek yardım ve benzeri mal
zemelerin mühim bir kısmının naklolunması, 

d) Yurda ithal olunacak akar yakıtın mühim bir miktarının kendi tankerlerimizle getirilmesi, 

e) Karadeniz hattında Hopa'ya kadar haftada bir, izmir hattında haftada iki ve İskenderun 
hattında Kıbrıs ve Hayfa'yi da iç limanlarımıza bağlıyan ve iki haftada bir işliyen sürat posta

larının sefere konulması derpiş edilmiştir. 

4. Yukarıki maddede sözü edilen gemilerin; 

A) Ancak Temmuz ayından itibaren ve peyderpey hizmete girmeleri, 

B) Hizmete girdikten sonra da bâzılarından gereği gibi istifade edilmemesi, 

O) ihracat mallarımızdan mühim bir kısmının başka teşekküllere ait vapurlarla gönderilmesi, 

D) Bilhassa Amerika'dan buraya gemilerimizle fazla mal getirilememesi, 

E) Gelirin tahminine esas tutulan 1947 ve 1948 navlunlarının nispî bir düşüş arzetmesi ve 
rekabet sahasının genişlemesi, 

F) Hayfa - iskenderun, Hayfa - izmir arasında sık sık sefer yaparak külliyetli akar yakıt nakli 
imkânının bulunmamasiyle beraber masrafının çok olması dolayısiyle orduya iade edilen Akar gaz 
gemisinin filodan çıkmış bulunması, 

Gibi objektif hâdiseler ve cihanşümul iktisadi zaruretler dolayısiyle muhammenin tahakkukuna 
imkân bulunamamış ve yukarda mâruz tahmin noksaniyle karşılaşılmıştır. 

5. 1950 - 1951 Yılı gelirleri (82 835 000) lira olarak tahmin edilmiştir ki bir sene evvelki 
tahmine nazaran (6 308 000) liralık bir fazlalık elde edileceği mütalâa edilmiştir. 

Bu altı milyonluk artışın başlıca mesnetleri şunlardır : 

G) Kömür zammı karşılığı olarak aralık postalariyle yapılan yolcu nakliyat navlun zamları, 

H) Sürat postalamadaki yolcu navlun farkları, 
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î ) Karadeniz, Ege ve Akdeniz mmtakalarmda muntazam sefere konulacak (3 maddenin (e) 

fıkrasında yazılı) sürat postalarının, 

J) Batı ve Doğu Güney hatlarının (Madde 3, fıkra A ve B de izah olunduğu şekilde) isle
tilmesi, 

K) Bir Amerika seferinin ihdası, 

L) İtalyan Ansaldo müessesesine sipariş edilen iki büyük ve iki küçük yolcu gemisinin hiz
mete girmesi, 

M) Elde kalan iki tankerle 1950 de sabıkına nispetle daha verimli bir hasılat alınması, 

N) Yeni nakil mevzuları bulunması, 

O) İthalât, bilhassa yardım malzemesinin ve ihracatın artması, 

P) Şehir hatları filosuna iltihak eden yeni altı geminin bütün sene zarfında tam randımanla 
çalışması, 

R) Kadıköy - Sirkeci ve Kartal - Yalova arasında bu aylarda ihdas edilen ve edilmek üzere 
bulunan araba vapor seferlerinin çoğalması, 

S) Kocaeli - İstanbul arasında yeni bir hattın tesis edilmiş olması, 

T) Kuruçeşme kömür tesisinin faaliyete geçmesi, 

U) Limana gelen yabancı gemilerin çoğalması ve bunların liman hizmetleriyle karşılanan iş 
vo gelirlerinin artması, 

V) Ve nihayet memleket ölçüsünde yolcu ve yük hareketlerinin az da olsıa çoğalmaya, artma
ya müsait bulunmasıdır. 

6. Beşinci maddedeki fıkralarda ana hatları ile işaret edilen sebeplere dayanarak gelir bütçe
sinin her maddesine konulan tahakkukat miktarları ilişik cetvelde gösterilmiştir. 

7. Gelir muhammenat cetvelinin tetkikından da anlaşılacağı üzere bellibaşlı fıkralar şu bölüm 
ve maddelerde müşahede olunmaktadır. ! 

I - Fasıl 1 Madde 2 : Bu madde de geçen seneki tahmine nazaran (3 950 000) liralık bir fazla
lık vardır. (Sebebi : Madde 5 Fıkra : J, K, L dedir.) 

II - Fasıl 1 Madde 4 : Geçen seneki tahminlere nazaran bu sene (1 500 000) lira nokaaniyle 
tahmin edilmiştir. 

n i - Fasıl 1 Madde 5 : Fark 1 000 000 liradır. (Sebebi : Madde 5 Fıkra P, R, S dedir.) 

IV - Fasıl 1 Madde 7 : Fark 80 000 liradır. (Sebebi : Navlunlara Ekim yılında umumiyetle 
% 20 zam yapıldı. İhtiyari hizmet ücretleri mahallî ihtiyaca göre ayarlandı. Eski navlunlarla da
hi geçen sene tahmininden fazla bir tahakkuk vardır.) 

V - Fasıl 2 : Klavuzluk ve romorkörcülük. 1949 daki 8 aylık geliri 318 000 liradır ki 1949 mu-
hammenatmı aşmıştır. Yabancı gemi adedi artmıştır. Bu sebeple 325 000 lira fazlasiyle tahmin 
edildi. '' 

VI - 2 nci kısım : 1949 tahminatmda 24 322 000 lira gösterilen ve heyeti umumiyesi ekli ola
rak işletilmekte bulunan tstan!bul, İzmir vo Trabzon limanlarındaki bilcümle tekel ve ihtiyari hiz
metlerin karşılığından i'baret olan bu meblâğ 1950 - 1951 yılı için 26 255 000 lira olarak yani 
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1 933 000 lira, başka bir ifade ile % 7,5 nispetinde bir artış ile tahmin edilmiş bulunmaktadır. 
(Mesnedi : Madde 5, fıkra T, U, V), 

VII - Fasıl 9 : Falbrika ve havuzların 1949 sonunda elde edilecek gelirleri 1949 mühammenatı-
nı aştığından ve eşhasa, yalbaneı kumpanyalara ait gemi adedi arttığından ve hunlarm havuz ve 
tamir ihtiyaçları o nispette çoğalması ta'biî bulunduğundan 1950 - 1951 yılında 300 000 liralık 'bir 
fazlalık elde edileceği mülâhaza olunmuştur. 

VIII - Fasıl 10, madde 1, 2, 3, 4 : Hizmetin muamelâtın inkişafına muvazi olarak gelişmesi 
tabiî bulunan 'bu faslın % 14,5 gibi mütevazı 'bir nispet ölçüsü dâhilinde artacağı mütalâa oluna
rak gelir tahminatı ona göre te^bit edilmiş bulunmaktadır. 

Netice : 

Yukarda kısaca temas edilen sebeplere ve mülâhazalara dayanılarak 1949 a nazaran 6 308 000 
lira fazlasiyle tahmin edilen 82 835 000 liranın fevkalâde haller olmadıkça suhuletle temin olu
nabileceği ve 1950 - 1951 senesi harelketli 'bir yıl olduğu ve yurdun genel iktisadi işleri ve ticari 
'hareketleri matlup seyrinde tecelli ettiği takdirde tahakkuka tın tahminin fevkin da olacağı aşi
kârdır. 
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Rapor 

17 . I . 1950 

Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

Devlet Denizyolları ve Limanları işletme Gennel Müdürlüğü 1950 yılı Bütçesi üzerinde yapılan 
tetkikatta : 

1 . VI . 1939 tarihinde 3633 sayılı Kanımla kurulan ve 24 . I . 1944 tarihinde 4517 sayılı Ka
rnınla Liman İşletmeleriyle birleştirilen Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlü
ğü, altısı ecnebi şirkette olmak üzere yirmi teşekkülden meydana gelmiştir. 

1. Seyrisefain, 
2. Vapurculuk Türk Anonim Şirketi, 
3. Sosyete Şilep, 
4. Akay İdaresi, 
5. Şirketihayriye, 
6. Haliç Şirketi, 
7. İzmir Körfez Hattı Şirketi. 
8. Gemi Kurtarma Şirketi, 
9. Van Gölü İşletmesi, 

10. istanbul Liman, Şirketi, 
11. izmir Liman Şirketi, 
12. Trabzon Liman Şirketi, 
13. istanbul Rıhtım Şirketi, 
14. izmir Rıhtım Şirketi, 
15. Fabrika Havuzlar idaresi, 
16. Istinye Dok Şirketi, 
17. Fenerler idaresi, 
18. Tahlisiye idaresi, 
19. Kılavuzluk ve Romörkörlük idaresi, 
20. Gümrük ve Antrepolar idaresi, 

Bu yirmi müesseseyi birleştirmeden gaye, kuruluşları itibariyle hepsi deniz ulaştırması ile ilgili 
âmme hizmeti gören ve aynı zamanda iktisadi ve ticari karakter taşıyan ve vazifeleri itibariyle de 
yekdiğerini tamamlıyan teşekküllerin koordine bir halde çalışması ve malî bünyeleri zayıf lryan ida
relerin deruhde ettikleri hizmetlerin aksatılmadan yürütülmesi zararlı olan servislerin açıklarını 
kârlı işletmelerin neticeleriyle kapatarak hizmetin görülmesinin temini ve dolayısiyle Hazineye bâr 
olmaması; birleşik bir çalışma programiyle işlerin tasarruflu ve daha düzenli yürütülmesidir. 

Sermayesinin mühim bir kısmı Hazinece devredilen teşekküllerin varlığından ve bir kısmı da sa-
tınalınan şirketlerin aktifinden tahassul eden idarenin malî bünyesini kısaca belirtmek faydalı ola
caktır. 31 . XII . 1948 muvazenesinde bilançoya ait mahsubat ikmal edilmemiş olduğundan 31 . 
XII . 1947 bilançosu ele alınmıştır. 
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Lira 

Aktif : 
Sabit kıymetler 69 709 017,32 
Kasa ve Bankalar 5 583 025,61 
Stoklar Ü 258 702,85 
İştiraklerimiz 802 532, 
Bitmemiş işlerimiz 35 813 142,59 
Alacaklarımız 44 300 679,66 
Nazım hesaplar 4 459 582,28 

166 926 682.31 

Lira 

Pasif 
Sermaye hesapları 71 742 148.38 
Çıkarılan bonolar 23 200 000. 
Borçlarımız 60 678 883.73 
Karşılıklar 1 398 505.42 
Nâzım hesaplar 4 459 582.28 
1947 senesi kârı 5 447 562.50 

166 926 682.31 

Fazla tafsilâta girmeden aktif ve pasif hesaplarının bölümler itibariyle müfredatı şöylece tesbit 
edilmiştir. 

Aktif 

Lira 

Sabit kıymetler : 
Arazi ve arsalar 2 697 233.86 
Binalar 8 031 522.1] 
Sabit tesisat 7 824 317.45 
Müteharrik tesisat 232 575.65 
Vasıtalar ve envanteri 47 008 795.83 
Makine ve aletler 2 056 977.76 
Demirbaş eşya ve mefruşat 1 857 594.66 

69 709 017.32 
Kasa ve bankalar 
Kasa 344 488.56 
Bankalar 5 238 537.05 

5 583 025.61 
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Lira 

Stoklar : 
Malzeme ambarları mevcudu 4 924 829.18 
Yapı ve iaşe amb. » 786 465.40 
Kömür ve akar yakıt » 30 010.99 
Bıınkerler 517 397.28 

6 258 702.85 

İştiraklerimiz 790 250.00 
Esham ve tahvilât 12 282.00 

802 532.00 

(İştiraklerimiz hesabının 750 000 lirası sosyete şilep hisse senetleri, 1 000 İrası kooperatif hissesi 
ve 39 250 lirası da hali tasfiyede mülga Trabzon Limanı hisse senetleri.) 

Lira 

Bitmemiş işler 35 813 142.SI 

Bu hesap dış memleketlere sipariş edilen gemi hesaplariyle, resmî ve n i m resmî müesseselerle 
idare arasındaki muamelâttan mütevellit hesap bakiyelerini irae etmektedir. 

Alacaklarımı/, : Lira 

Tarife ve hasılat 'arisindon borç
lular 5 438 136.10 
Muhtelif borçlular 17 345 595.06 
Muvakkat hesaplar 8 723 227.45 
İaşe cari hesabı 440 218.18 
Şubeler ve işletmeler carisi 12 352 501.^7 

44 300 679.H6 
Nâzım hesaplar : 
Teminat mektubundan borçlular 4 358 937.67 
Nâzım hesaplar 100 644.61 

4 459 582.28 

Pasif 

Sermaye hesapları : Lira 

Asli sermaye 46 157 663.02 
ihtiyat sermayesi 6 463 477.87 
Yenileme sermaayesi 13 140 830.13 
Sigorta sermayesi 5 980 177.36 

71 742 148.3S 

( S. Sayıyı : 156 ) 



— 12 — 
Asli sermaye : 

İdarenin teşekkülünde devraldığı kıymetlerin tutarlariyle satın aldığı şirketlerin aktiflerinin mu
kabilini ve eklenen yıllık kârları irae etmektedir. 

Lira 

İhtiyat sermaye 6 463 477.37 

Bilançolarda tahakkuk eden kârların c/c 20 si İhtiyat sermayesine tefrik edilmektediı 

Lira 

^ eııileme sermayesi : 13 140 830.13 

İdaremiz muhasebe talimatnamesmdeki «Tecdit sermayesi, Denizbank'tan devredilen müterakim 
amortisman karşı! ıklariyle aşınma, ve yıpranmaya müsait sabit kıymetlerin hayat ve itfa müddetlerino 
ve teknik icaplarına göre tesbit edilen nispetler dairesinde bunların orijinal kıymetleri üzerinden iş
letme masrafları mevanmda tatbik edilen amortismanlardan tesis ve teraküm eder» hüküm ge
reğince : 

Binalar % 2 
Sabit tesisat % 2 
Müterakim tesisat % 10 
Vasıtalar ve envanterler % 5 
Kara vasıtaları % 2 1/2 
Makine al ât % 10 
Demirbaş % 8 

nispetleri üzerinden her yıl amortisman ayrılmaktadır. 

Sigorta sermayesi 
Lira 

Sigorta sermayesi 5 980 177.86 

Gemilerin mukayyet kıymetler üzerinden bilanço devrelerinde % 2 tefrik edilmektedir. 

Lira 

Çıkarılan bonolar 23 200 000 00 

5074 sayılı Kanun yetkisiyle çıkarılan bonoların muhteviyatını göstermektedir. 

Lira 
Borçlarımız : 
Bütçe emaneti 15 659 284.61 
Muhtelif alacaklılar 14 266 997.56 
Vergiler 532 897.03 
Muvakkat alacaklılar 15 409 081.32 
Şubeler ve işletmeler, cârisi 12 341 394.07 
Tarife ve hasılat carisi 2 437 077.62 
Döviz satış hesabı 32 151.52 

60 678 883.73 
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Lira 

Karşılıklar : 
Muhtelif karşılıklar 1 324 200.57 
Harp sigortası karşılığı 74 304.85 

1 398 505.42 

Harp sigortası karşılığı : 

İdarece 1946 yılında dahilî sigorta haricinde yabancı sulara sefer yapan Ege ve istanbul vapur
ları için ayrılmış olan karşılıktır. Halen yurt dışı seferlerini yapan gemiler haricen sigorta ettiril
mekte olduğuna göre artık bu hesap işlemiyecektir. 

1947 senesi kârı : 

1947 yılı bilançosuna göre idare 1947 yılında 6 809 453,13 lira kâr temin etmiştir. Bu meblâ
ğın % 20 si ihtiyat sermayeye tefrik edilmiş olduğundan kâr hesabında 5 447 562,50 lira görül
mektedir. 

1947 yılı kâr ve zarar tablosu \ 

Giderler : 
Lira 

Umumi idare masrafları 8 593 935,96 
tşletme masrafları 39 946 221,46 
Tamir masrafları 4 938 502,48 
Amortismanlar 2 495 669,36 
Dahilî sigorta 1 070 848,09 

57 045 177,35 
1947 yılı kârı 6 809 543,13 

63 854 630,48 

Gelirler : 
tşletme hasılatı 60 514 468,99 
Fabrikalar hasılatı 982 594,97 
Mütenevvi hasılat 2 357 566,52 

63 854 630,48 

Netice itibariyle sigorta sermayesi hariç aslî sermaye, ihtiyat sermayesi ve yenileme sermayesi 
hesaplarının 31 . XII . 1947 tarihindeki toplamını teşkil eden 65 761 971,02 liranın aktifte sabit 
kıymetler, stoklar ve iştiraklerimizin hesaplarının Ibilânço tarihindeki bakiyeleriyle karşılaşmak
ta olduğu görülüyor. Bu duruma nazaran idarenin kendi kaynaklariyle kalkınma yolunda hamle 
yapmasına imkân yoktur. 

1947 bilançosu ile idarenin bünyesini belirtmeye çalıştım. Üç bin kilometreye yakın bir kıyı 
üzerinde yolcu nakliyatının tamamını ve yük nakliyatının da bir kısmını başarmakla görevli bu
lunan bu müessesenin harn sonrası kalkınma programına da kısaca teması faydalı buldum. 
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Kalkınma programı : 

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 
Kurulunca onaylanan kalkınma programı ve "bu programın 30 . XI . 1949 tarihine kadar tatbi
kat durumu 1 numaralı cetvelde tesbit edilmiştir. 

Bu program idarenin âcil ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Yurt ihtiyacını cevaplamak ve rasyo
nel çalışabilmek için l / A numaralı cetvelle kısaca belirtilen kalkınma plânının ikinci bölümünün 
tatbiki düşünülmektedir. Bu plânın tahakkuk ettirilebilmesi için M 600 000 dolara ihtiyaç yar

dır. Kalkınma plânı tahakkuk ettiği takdirde, idare âmme hizmetlerinin görülmesi bakımından 
maliyet aranmaksızın çalıştırmakta olduğu yaşlı gemileri kısmen servisten çıkaracak ve bu suret
le büyük tamir ve yakıt masraflarından kurtularak iktisadi çalışma imkânına kavuşacaktır. İda
renin bugünkü durumu bütün imkânları kullanarak artan ihtiyacı karşılamaya çalışmaktan iba
rettir. 

Kalkınma plânı yüklenme taksitlerinin idare bütçesine tahmil ettiği yük idarenin yıllık kârları 
ile karşılanabilecek miktarın çok üstündedir. Genel Müdürlüğün son beş senelik bilanço yıllık kâr
ları : 

1948 
1944 
1945 
1946 
1947 

Lira K. 

7 035 645 17 
2 940 464 34 
2 919 517 02 
2 712 956 72 
5 447 562 50 

21 056 145 75 
Lira tuttuğuna göre kalkınma progı m n "-le hâsıl olan servet artışlarını sermaye tezyidi mahi

yetinde kabul etmek ve 3487 sayılı Kanunla Devle Demiryollarında olduğu gibi bu nevi ödemele
rin Hazinece deruhde edilmesi uygun olur. 

İşletme durumu: 

Yurt içinde: Karadeniz, Marmara, Ege \\- Güney Akdeniz olmak üzere dört bölgede 76 iskele 
arasında. 

Yurt dışında: Doğu ve Güney Akde?vVde 9 -T Bi t i Akdeniz'de 5 olmak üzere 14 iskele ara
sında muntazam yolcu seferleri, 

Şehir hatları olarak istanbul'da (izini*- h-.ıttı cAlui) 73. tzm.ii' körfezinde 12 ve izmit körfe
zinde 10 olmak üzere 95 iskele arasında. 

Van gölünde: 9 iskele arasında yolcu v* yük na'ü'yatı y? pılma ctadır. 

Şilepçilikte yurt içi ve yurt dışı olarak iş duriunıma göre çalışılmaktadır. 

Diğer hizmetler: 

istanbul, İzmir, Trabzon limanlarında yükleme, boşaltma, rıhtım hizmetleri, su verme, ambar 
ve ardiye hizmetleri, kılavuzluk romorköreü,lük, fener, can ve gemi kurtarma hizmetleri, gemi 
tamir işleri, gemi işletmeciliğine ilâveten görülmekteciir. cg 

idarenin deniz hatları, şehir hatları ve kurtarma if!İe:inde kullandığı vasıtaların tonaj, yaş ve 
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nevileri itibariyle 31 . XII . 1949 talihinde!-i û^ruı >ı< ekli 2 sayılı cetvelde gösterildiği şekilde 
OeSbıt edilmiştir. 

Vasıtalar farkının 1944 ve 1949 yılları mukayeço edildikte (3 sayılı cetvel) sön beş yıl içinde
ki gelişme ferah vericidir. (Kalkmnii, progran.ı gereğince önümüzdeki aylarda filomuza katılacak 
gemiler yukardaki cetvellerde yer almştır.) 

Liman vasıtaları: 

istanbul, İzmir ve Trabzon limanlarındaki makineli ve makinesiz vasıtalar: 

İstanbul limanı 4 sayılı cetvelde 
"i » » 
6 » » 

gösterilmiştir. 

Yolcu nakliyatı: 

İzmir 
Trabzon 

» 
» 

1936 ya nazaran yurt içi ve yurt dışı seferlerde yolcu nakliyatı % 86 nispetinde artmıştır. 
1936 dan itibaren posta seferleri ile yapılan yolcu nakliyatı ve gelirleri 7 sayılı cetvelde tesbit 
edilmiş bulunmaktadır. 

Hatlara göre son üç senelik ütilizasyon nispetleri aşağıda gösterilmiştir. 

Hatlar 1946% 1947% 1948% 

Trabzon 
Bartın 
Mudanya 
Bandırma 
Karabiga 
Çanakkale 
imroz 
Ayvalık 
izmir 
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 

98,3 
84,3 
84,6 

100,7 
64„9 
91,4 

- 75,8 
75,4 
84,3 
42,8 
19,5 
27,4 

93,1 
66,9 
76,0 
87,4 
54,9 
55,9 
76,8 
60,1 
75,1 
40,1 

4,9 
64,4 

Vasati 66,1 74,0 75,9 

Nizamname mucibince gemilerde oturacak ve yatacak yerlere geminin seyrine göre yolcuların kat 
ettikleri millere nazaran tesbit edimiştir. 

Yük nakliyatı: 

iskelelerde biriken yükler için ayrıca yardımcı seferler tertip edilmektedir. Yük nakliyatının 1936 
yılından itibaren seyrini gösteren rakamlar ekli 8 sayılı cetvelde gösterilmiştir. 

Bu cetvelin tetkik'ndan da anlaşılacağı üzere yük nakliyatının senede yarım milyon tonu aş
madığı ve buna mukabil d^ş seferler de hızla artmakta olduğu ve bundan son zamanlarda Ameri
ka'dan ve dışardan getirilen malzeme ve akar yakıtın mühim bir rolü bulunduğu ve 3 milyon tonu 
aşan yurt içi yük nakliyat kesafetinin hususi tejebbüs erbabı armatörlere bırakıldığı anlaşıl
maktadır. 
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İdarenin yurt dışı yük nakliyatındaki hizmet ölçüsü hakkında bir fikir edinebilmek üzere de 

1945 - 1946 nihayetine kadar yapılan nakliyatın cins ve miktarı aşağıdaki rakamlarla belirtilmiştir. 

47 000 
38 000 

144 000 
146 000 
376 000 
87 000 

265 000 

Ton 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Demir mamulâtı 
Fosfat 
Maden direği (192 0003) 
Krom 
Akar yakıt 
Askerî yardım malzemesi 
Karı§ık eşya 

1 103 000 

Şimdiye kadar yabancı sulardaki seferlerin geliri 56,5 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 devrelik 
yıllar ile 1949 yılma tesadüf eden rakamlar ve bunların geliri ile artış ve eksiliş nispeti aşağıda 
gösterilmiştir. 

(Sayı ve hasılatı ifade eden rakamlar üçer sıfır ilâvesiyle okunacaktır.) 

Bir evvelki Bir evvelki 
1936 ya seneye 1936 ya devreye 

Yıllar 
(malî) 

1936 
1939 
1942 

(7 ay) 1945 
1948 
1949 

Hayvan 
sayısı 

350 
224 + 
373 + 
263 — 
454 + 
375) + 

nazaran 
% 

21 + 
7 — 

25 — 
30 + 
7 — 

nazaran 
% 

21 
12 
29 
73 
17,4 

Hayvaı 
geliri 

215 
172 
212 
279 
353 
337 

1 

— 
— 

+ 
+ 
+ 

nazaran 
% 

20 — 
1 + 

30 + 
64 + 
57 — 

nazaran 
% 

— 
20 
23 
32 
26,5 
4,5 

Deniz hatlarına toplu bir bakış : 

İstanbul, İzmir ve îzmit Şehir ve Körfez hatları dışında kalan ve deniz hatları olarak isimlendirilip 
yurdun Karadeniz, Marmara, Ege ve Güney Akdeniz kıyılarında ve dış sularda faaliyet gösteren bu 
seferlerin yolcu, yük ve hayvan nakliyat navlunlarından ve teferruatından tahassül eden umum 
gelir de topluca aşağıda gösterilmiştir. 
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(Hasılata üç sıfır ilâve) 

Tular 

1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 

(7 ay) 1945 
1946 
1947 
1948 
1949 

Hasılat .icmali 
Türk lirası 

3 354 
3 767 
3 972 
4 000 
4 745 
7 880 
9 654 
21 287 
18 980 
13 240 
18 902 
26 039 
33 390 
32 805 

+ 
+ 
+ + 
+ + 
+ + 
+ + + + 
+ + 

îlk seneye 
nazaran % 

__ 
12 
18 
19 
41 
135 
188 
535 
466 
295 
464 
691 
895ı 
878 

Bir sene evvelt 
nazaran % 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ + 
+ 
— 
— 
+ 
+ 
+ 
— 

| 
12 
5 
1 
19 
66 
22 
120 
11 
30 
43 
40 
26 
U 

Şehir hatları : 

İstanbul : 

İstanbul şehir hatları nakliyatı 1940 senesine nazaran % 234 nispetinde artmıştır. Tarifelerde 
yapılan zam tutarı ise % 40 dır. Tarifelerin maliyetinin aşağı bulunması bu işletme bilançosunun 
zararla kapanmasına saik olmaktadır. 

İzmir : 
Burada da nakliyatta % 70 ve hasılattan % 126 nispetinde bir artış rardır. 

Liman hizmetleri : 

İstanbul, İzmir ve Trabzon limanlarının 1938 yılından itibaren faaliyet ve hasılatını belirten 9 
numaralı cetvel rapora bağlıdır. 

Bu tabloya göre, 11 sene evvelisine' nazaran yükleme ve boşaltmada % 295, kömürde % 278, suda 
% 328, ardiye ve antrepo hizmetlerinde % 524 bîr artış vardır. 

Fabrika ve havuzlar : 

Derlet DenizyoUan emrindeki Haliç fabrika ve havuzlariyle îstiny© dok ve fabrikalarının 
1948 yılı gayesi itibariyle sabit kıymetler bölümündeki mukayyet kıymetleri : 

Lira 

Haliç fabrika re havuzlan 
îsünye dok ve fabrikalan 

4 582 863,50 
2 486 619,88 

7 069 483,38 
lira tutmaktadır. 

Bu iki müessesenin bugünkü iş mevzuunun başında idarenin tesis ve taşıtlarının her türlü ona
rım işleri gelmektedir. 

Bu esas için müsaadesi nispetinde harice de iş yapmaktadır. Son senelerde faaliyetinin geçen 
tene olduğu gibi takriben % 95 ini idarenin işleri ve % 5 ini de hariç işler teşkil etmekte ve 
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yıllık iş hacmi da (13/14) milyon lira arasında 'bulunmaktadır. îki gurup halinde çalışan bu te-' 
şekkülleri ticari esas ve kaidelerle modern endüstri ekonomisi prensiplerine uygun bir nizama 
bağlamak ve noksanlarının ikmali"Suretiyle yeni gemi inşaatının şimdiden temelini atmak deniz
ciliğimizin inkişafı bakımından üzerinde durulacak bir konudur. , 

Fabrika idareci ve teknisiyenlerinden edindiğim malûmata göre bu iki gurupta vasati olarak 
3000 işçi çalışmaktadır. 

Memleketimizde yeni gemi inşaatını başarabilecek teknisiyen vardır ve kalifiye deniz inşaat iş
çisi yetişmiştir. Şehir hatları gemilerinden başlamak suretiyle ve bâzı tesisat ilaveleriyle mevcut 
işçi kadrosiyle yeni tekne inşaatını muvaffakiyetle başarmak mümkündür. 

Gemi kurtarma : 

Gemi kurtarma servisinin kâr mevzuu haricinde bir âmme hizmeti olarak mütalâası yerinde 
olur; dünya ölçüsündeki geleneğe uyan hususi şirketlere bu işte kâr temin edebilirlerse de Dev
let müessesesi halinde çalıştırıldığı takdirde fevkalâde hâdiseler 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 mas
raf karşılığı olarak idareye bırakılmakta, bakiyesi 4076 sayılı Kanun gereğince Hazine ile bölü-
şülmektedir. 

1941 yılından bu yana her sene tesisler artırılmıştır. Halen bu servisin yıllık masrafı bir mil
yon lira raddelerindedir. Fenerler İdaresi satmalma bedeli Denizyolları İdaresince Maliyeye tama
men ödenmiştir. Hizmet mukabili elde edilen bu servis gelirinden Hazinenin bir pay istememesi 
yerinde olur. 4076 sayılı Kanun hükmünü tadil edecek bir tasarı hazırlanması veyahut Devlet De
nizyolları 1950 yılı Bütçe Kanununa bir madde ilâvesi suretiyle bu gelirin tamamen idareye bıra
kılmasının temini tasvibinize arzolunur. 

Van Gölü işletmesi : 

İşletme, bu yurt parçasının kalkınması bakımından faydalıdır. Halen bu servisten kâr bekle
memelidir. 

Bu bölgede nüfusun artması ve iktisadi kalkınma müessesesinin zararım azaltacaktır. Bu servi
si vatandaş hizmetine açılmış bir Devlet yolu olarak kabul etmek yerinde olur. Hudut demiryo
lunun ikmalinde işletme şekli ayrıca mütalâa edilebilir. 

1950 Yılı Bütçesi : 

Bu yıl bütçesinin tertibinde Hükümetin tesbit etmiş olduğu esaslara müsteniden eski yıllara 
nispetle bir hayli değişiklik yapılmış ve A cetvelinde de görüleceği veçhile hizmetler yeni bir kı
sım bölüm ve maddelere ayrılmış bulunmaktadır. 

Her şeyden evvel bir işletme mevzuunu, kabotaj siyasetini temin ile mükellef bulunan bu ida
renin türlü rekabetler muvacehesinde yapmak zorunda kalacağı hizmet ve masrafları klâsik bir 
bütço zihniyeti ile idare etmek, bu idarenin inkişafına mâni olabileceği gibi hizmetlerin ifasında 
da gözle görülebilecek aksaklıklar vücuda getirebilir. 

Bu itibarla murakabe sistemi ne şekil ve surette oMrsa olsun idarenin bâzı masraflarının 
umulmıyan hâdiselerle anormal farklar husule getirebilecek olan ve bu hâdiselerle bidayeten tah
min imkânl da 'i>ek güç olan bâzi bölümlerini hiç olmazsa mütehavviT masraflar' meyanmda müta
lâa edilmesi doğru «lur. 
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,. i Bilfarz; işletme ve tamir, masraf larını yükleme ve. boşalma, .masraflarında, olduğu gibi mütalâa 

şderek idareyi müşkül .durumdan kurtarmak ı(yerinde olur. 

A cetveli (Giderler) 

İdarenin bilûmum masraflarını ihtiva eden A cetveli 7 kısam ve 40 bölüm üzerine tertiplen
miş ve masraflar tutarı da geçen yıla nazaran bâzı bölümlerde fazlalık ve bâzılarında da noksan-

. ; lıklar; ile neticede % 66£ 465 lira nökşaniyle^^ejs^ .plunDiuştuı*. 

,,£ex8pnej giderleri : 

»Memurlar, hizmetliler ile geçici memur ve hizmetliler ücreti geçen yıla nazaran 1 314 100 lira 
fazlasiyle teklif edilmiş bulunmaktadır. 

,, Kadrolarda aşağıda, görüleceği, üzerce ,1949 y^ına, ftaz.şra^.bir.,miktşr.artış görülmektedir. 

nıiYıllık 
Aded Tutan 

1949 1950 1949 1950 

Ç cetveli 2 989 3 119 9 501 000 9 868 500. 
D » 6 792 6 998 10 008 060 - 10 974 660 
E » — • — 30 000 , 10 000 

19 539 060 20 «53 160 

Bu kısımda görülen fazlalığın sebep ve menşei Hükümet teklif gerekçesinde de tafsil olunduğu 
r,, üzere. İtalya 'da Ansalde müessesesine sipariş edilen 4 geminin bilûmum personelinin aylık ve üc

retlerinin ilâvesinden ve iş hacminin büyümüş olması ve aksak işliyen bâzı servislerin takviyesi za-
..; rureti ile kadro.armm bir miktar genişletilmiş simasından ilşri geldiği,anlaşılmıştır. Bundan baş

ka geçen yıla nazaran beş yüz bin lira bir fazlalık irao eden yiyecek giderlerinin tüzüğü gereğince 
bu haktan istifade eden personel adedine ve tesbit olunan günlük iaşe bedeline ancak kifayet ede
bileceği hesaplanmış bulunmaktadır. 

Yönetim giderleri ve daire hizmetleri : 

Ekseri bölümleri tasarruf ile teklif edilmiş olan bu kısımlarda 4598 sayılı Kanun gereğince 
memur ve hizmetliler için ödenecek tedavi giderleri kâfi gelmemesine binaen geçen yıla nazaran 
23 000 lira artırılmış bulunmaktadır. 

Bundan başka İtalya'ya sipariş edilmiş bulunan ve 1950 yılında filoya katılacak olan 4 gemi
nin bu yıl içinde yapacağı işletme masraflarını da ihtiva etmek üzere tertiplenmiş olan 309 neu 
işletme bölümü geçen yıla nazaran (7 0005 00O) lira bir fazlalık ile teklif edilmiştir. 

İdare bu fazlalıkları diğer bölümlerden yaptığı tasarruflar ile karşılamaktadır. 

Aynı kısım içinde görülen 15 000 liralık kutlama giderlerinin geçen yıllarda öteberi giderleri 
meyanında iken bu kere ayrı bölümle gösterilmiş olmasından ileri geldiği gibi personel adedi
nin tezayüdü dolayısiyle hastane ve revir giderlerine de 50 000 liralık bir ilâve yapmak suretiyle 
250 000 liraya çıkarılmıştır. Geçen yıl 4 ncü bölüm içinde bulunan yükletme, boşaltma hizmetlerini 
ifa eden memurlara verilecek ikramiye ve fazla mesai karşılğı bu yıl bütçesinde ana hizmetin taallûk 
ettiği 422 nci bölüme madde olarak nakledilmiş bulunmaktadır. 

Yatırımlar : 

Eski yıllar bütçelerinde idare binasiyle fabrika, atelye, tersane, dok, rıhtım, iskele, fener ve 
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sair tesislerin yapma ve onarmalarına ait bulunan 17 nci bölüm hizmetleriyle 5074 sayılı Ka
nun gereğince girişilmiş olan yüklenmeler karşılığını teşkil eden ceman 33 500 000 liralık bölüm 
hizmetlerinin bu yıl bütçesinde 701 ve 740 n-cı bölümler ile ifade olunarak geçen yıla nazaran 
münhasıran tasarruf düşüncesiyle, 22 000 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

B) Cetveli (Gelirler) : 

1950 yılı gelir tahmininde 1949 yılma nazaran 6 308 000 lira fazlalık vardır. Bu fazlalık: 

1. Kömür fiyatlarına yapılan zam karşılığı olarak yolcu nakliyatında vâki navlun zamların-
dan, 

2. Sürat postalarmdaki yolcu navlun fark-larından, 

3. Karadeniz, Ege ve Akdeniz mıntakalarmda muntazam sefere konacak sürat postalarından, 

4. Batı ve Doğu Güney hatlarında seferlerin artırılmasından, 

5. 1950 yılı içinde yeniden dört geminin hizmete gireceğinden, 

6. 1949 yılı sonlarmda şehir hatlarına yeniden 6 vapurun iltihak etmiş olmasından, 

7. Araba vapuru hat ve seferleri ihdas edilmesinden, 

8. Kuruçeşme kömür tesisatının faaliyete geçmesinlen,' 

9. Liman hizmetlerinin artmış olmasından { ileri gelmektedir. 

Temenniler : 

1. Bütçe gider tertiplerinin tahlilinde de bir nebze işaret olunduğu üzere bu İdarenin şimdiye ka
dar tâbi olduğu kanun ve hükümler tatbikatında birçok müşküller ile karşılaşıldığından işletmenin 
bünyesine ve mahiyetine uygun yeni ve modern bir Teşkilât Kanununa, merkezci unsurlar yerine, 
sorumluluğu yetkiyi ve şahsi teşebbüs ve hizmetleri göz önüne alan hükümlere ihtiyacı vardır. 

2. Geçen yılda da işaret olunduğu üzere 4076 sayılı Kanun gereğince yarısı Hazineye verilmek
te olan fenerler gelirlerinin idareye bırakılması; 

3. 3023 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi gereğince İstanbul ve İzmir rıhtımları varidatından Ha
zineye verilmekte olan iki yüz bin liranın idareye bırakılması; 

4. 5396 sayılı Kanunla yükleme ve boşaltma giderleri için kabul edilmiş olan mütahavvil 
ödenek usulünün, işin mahiyeti icabı olarak, 309 ncu bölümün 2 nci işletme ve 223 ncü tamir gi
derleri bölümlerine teşmili; 

5. Bütçeye bağlı F cetvelinin İstanbul şehir hatlarını tarif eden 19 ncu maddesinin başına 
« Boğaziçi, Haliç ve Y-alova'ya kadar uzanan Marmara bölgelerinden ibaret » cümlesinin ilâvesi 
aynı maddenin « e » fıkrasına lüks dâhil) kelimelerinin yazılması, ve aynı maddeye « g » fıkrası 
olarak da : « 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 64 ncü maddesindeki tarifata giren harb 
malûlleri, bu maluliyetlerini belgeleriyle tevsik etmek şartiyle, İstanbul şehir vapurlarında, ida
reden alacakları -adlarına yazılı ve fotoğraflı karneler mukabilinde ayda 12 sefer hesabiyle para
sız seyahat ederler > şeklinde bir fıkra yazılması; 

Ve bu « g > fıkrasının F cetvelinin 27 nci maddesine d fıkrası olarak aynen eklenmesi ve yine 
bu « g » fıkrasının aynı cetvelin 28 nci maddesinin devamı olarak tekrarlanması lüzumlu görül
mektedir. 

Yüksek Komisyonun, tasvibine arzolunur. 
İzmir Milletvekili İstanbul Milletvekili 

Sedat Dikmen Ekrem Amaç 
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Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 9 .11.1950 
Esas No. 1/622 
Karar No. 54 

Yüksek Başkanlığa 

Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Ge
nel Müdürlüğünün 1950 yılı Bütçesi hakkında, 
Başbakanlığın 1. XI I . 1949 tarihli ve 71/1433 
sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan Kanun 
tasarısı Komisyonumuza havale buyurulmakla 
Ulaştırma Bakanı Kemal Satır ve adı geçen idare 
Genel Müdürü ile Maliye Bakanlığı adına Bütçe 
ve Malî Kontrol Genel Müdürü hazır oldukları 
halde incelenip görüşüldü. 

Bu Genel Müdürlük Bütçesini komisyon adı
na inceliyen raportörlerin raporu okunmuş ve 
tümü üzerinde gerekli görüşmeler yapıldıktan 
sonra cetveller incelenmiştir. 

Gider Bütçesi : 
Genel Müdürlüğün 1950 yılı Gider Bütçesi 

(101 087 433) lira olarak tesbit ve teklif edilmiş 
olup geçen yıla nazaran (2*660 465) lira bir nok
sanlık göstermektedir. Bu eksilişin sebepleri ve 
bölümler itibariyle izahları, Hükümet gereçesin-
de ve kısmen raportörlerin raporunda mevcut ol
duğundan burada tekrar edilmemiştir. 

Genel Müdürlüğün bünyesinde; iç ve dış de
niz hatlarından Van Gölüne, muhtelif liman ve 
rıhtım hizmetlerine, gemi kurtarma, fabrika ve 
havuzlar idaresine, îstinye Dok Şirketine, fener
ler ve tahlisiye idarelerine, klavuzluk ve romor-
körcülük ve antrepo işlerine kadar sâri sayısı 20 
yi bulan çeşitli hizmetler toplanmış ve bunlar
dan bir çoğunun âmme hizmeti mahiyetleri ya
nında bir kısmının da tamamiyle işletmecilikten 
ibaret olan hüviyetlerini bir arada idare ve ida
me etmek zarureti bu idareye tahmil edilmiş bu
lunmaktadır. 

Genel Müdürlüğün bütün bu hizmetleri hak
kında incelemeler yapılmış ve bir takım izahlar 
alınmış olup bu açıklamaların özetleri aşağıda 
gösterilmiştir. 

Denizyolları, son harbden sonra 85 000 gros 
ton tutarında 34 gemiye malikti. Bugün (205 000) 
gros ton tutarında 57 gemi olup bunlar arasın
da harbden sonra Amerika'dan alınan 7 yolcu, 
10 yük ve İsveç'ten alınan iki yük ve İtalya'ya 

sipariş edilmiş dört yolcu gemisi de bulunmak
tadır. 

Diğer taraftan bu idareye ait ticaret filosu
nun inkişafını sağlamak maksadiyle Avrupa 
Ekonomik İş Birliği çerçevesi içinde memleke
timize ayrılan yardımlardan faydalanılarak ve 
bu hususta umumi olarak yapılan indirmeler ne
ticesinde 1950 yılında idareye tahsis edilecek 
miktar göz önünde bulundurulmak suretiyle 
tekrar tanzim edilen küçültülmüş bir programa 
göre takriben 5500 gros tonluk ve 21 mil âza
mi süratte 2 aded yolcu - yük, gemisi 1 200 gros 
tonluk 17 mil âzami süratte üç aded yolcu - yük 
gemisi, İstanbul ve İzmir şehir hatları için 11 
şehir hattı gemisi ile 4 araba vapurunun temi
ninin düşünüldüğü ve ayrıca 25 parça liman 
vasıtası, iki tane yüzer vinç, fener ve can kur
tarma vasıtalariyle gemiler için bâzı teçhizat 
ve tamir malzemesinin de aynı programa ithal 
edildiği açıklanmıştır. 

Amerika'dan alman gemilerden bir kısmı
nın motorlu olması sebebiyle personelimizin 
bunlara intibakı sıralarında birtakım arızalar 
vukua gelmiş ise de bunlar kısmen izale edilerek 
tekrar hizmete girmiş ve bir kısmının da arıza
ları motörleri imal eden bir mütahassısm neza
retinde ikmal edilmekte olduğu beyan edilmiş
tir. 

Halen filoya katılan bu gemilere rağmen 
hatlarımızdaki sıkıntının tamamiyle giderile
mediği ve bunun sebeplerinin, bir taraftan izah 
edilen motor arızalarından dolayı gemilerin ta
mirde olmaları ve diğer taraftan da denizde 
can ve mal selâmeti için geçen yıl konmuş olan 
hükümlerin gemi istiap hadlerini daraltması ve 
idarenin de son zamanlarda vukubulan yangın 
hâdisesi sebebiyle eşya nakliyatında bir az daha 
takyitli davranması olduğu bildirilmiştir. Bu
nunla beraber önümüzdeki yaz mevsimine ka
dar sözü edilen arızaların tamamiyle bertaraf 
edileceği ve personelin gemilere ve motörlere 
iyice intibak etmiş bulunacakları ve Ansaldo da 
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yapılan gemilerin de bu yaz aylarında teslim 
alınarak sefere girecekleri düşünülürse iç hat-
larımızdaki sıkıntının giderilmesi yolunda mü
him bir adım atılmış olacağı da ayrıca belirtil
miştir. 

Memnunlukla öğrenildiğine göre denizyolla
rında bugün insan ve hayvan nakliyatının bir 
arada yapılmasına kati surette son verilmiş bu
lunmaktadır. 

Diğer taraftan armatör gemileri için mene-
dilmiş bulunan karışık eşya taş-ma keyfiyeti de 
Meclise getirilmiş olup henüz komisyonumuzda 
incelenmekte olan bir tasarı ile serbest bir hale 
konmakta olduğundan bu suretle iç hatlarımızın 
iş mevsimlerindeki izdihamı önlenmiş ve arma
törlerin iş sahalarının inkişafına da yardım edil
miş olacağı düşünülmektedir. 

Limanlarımızın da yeni vasıtalarla teçhizi
ne çalışıldığı, Kuruçeşme'de 7 milyon lira harca
narak tesis edilen modern bir kömür yükleme 
istasyonu bu cümleden olduğu, İstanbul Salıpa-
zarı rıhtım tahdidinin yapılarak büyük tonajda 
bir iki geminin bu rıhtımda serbestçe çalışması
nın mümkün olacağı ve diğer limanlarımızın da 
yeni vasıtalarla takviye edilmesine devam edil
diği izah edilmiştir. 

Tahlisiye ve Fenerler İdaresinin kendi mev
zuatı hudutları içinde vazifesini yapacak surette 
teçhiz edildiği fabrika ve havuzların, idarenin 
emrinde çalışmakla beraber hariçten yapılan ta
lepleri de karşılamaya gayret ettiği açıklanmış 
ve Van Gölü İşletmesinin henüz rantabl olama
makla beraber iş hacminin inkişaf halinde ol
duğu bildirilmiştir. 

Denizyollarının, 6500 kadar deniz işçisi vas
fında gemi adamı, fabrika, atelye ve liman işçisi 
olarak da (6000) e yakın diğer işçileri bulun
maktadır. 

1949 yılında işçilere ortalama % 10 bir zam 
yapıldığı, bunların yükselme kademe ve şartla
rının, ve ücret, esaslarmm tesbit edildiği ve bun
lara yakacak sağlamak, gıda tevziatı yapmak 
gibi sosyal yardımlar yapıldığı ve gemi adamla
rından işleri ağır olanların ücretlerine de bu 
bütçe ile gerekli zamlar yapıldığı bildirilmiştir. 

Gider bütçesinin bölümleri üzerinde yapılan 
. incelemeler şuasında doğum yardımlarına son 
kanuna göre (10 000) liralık bir zam yapılmış 
ve bunun karşılığı sigorta bölümünden indiril

miştir. Yekûna tesir etmiyen bu değişiklikle gi
der bütçesi teklif gibi (101 087 433) lira olarak 
komisyonca ayniyle kabul edilmiştir. 

Gelir Bütçetsi: 
İdarenin Gelir Bütçesi geçen yıla nazaran 

( 6 308 000) lira fazlasiyle (82 835 000) lira 
olarak tahmin ve teklif edilmiş bulunmaktadır. 

Gerek iç hatlarda ve gerek şehir ve körfez 
hatlarında gelir itibariyle bir gelişme olduğu 
ve navlunda yapılan zamlardan, Karadeniz, Eğe 
ve Akdeniz mmtakalarında muntazam sefere ko
nacak sürat postaları ve Batı ve Güney Doğ1' 
Akdeniz seferlerinin artırılması suretiyle eldi 
edilecek gelir fazlasından, 1950 yılında yenider 
sefere girecek dört gemiden, yeni araba vapur -

seferleri ihdasından, Kuruçeşme kömür deposu 
işletmesinden, daima artmakta olan liman hiz
metlerinden elde edilecek gelir fazlalariyle yu-
kardaki miktarın temin edileceği açıklanmış Vv 
Komisyonumuz bu sebepleri yerinde bularak ge
lir bütçesini de teklif gibi (82 835 000) lira ola
rak ayniyle kabul etmiştir. 

Gelirle gider arasında mevcut (18 252 433', 
liralık açığın da 3633 sayılı Kanunun 32 ne: 
maddesine ve 5074 sayıht Kanun hükmüne daya-
m1 arak çıkarılacak bonolarla temin edileceğ* 
anlaşılmıştır. 

Bu açığın başlıca sebebi kalkınma plânı ge
reğince yükleme taksitlerinin idare bütçesin 
tahmil edilmiş olmasından ileri gelmektedir. Br 
taksitlerin ödenmesi idarenin elde edeceği kâr
la mümkün olduğuna göre son beş yılda idare
nin ancak 21 milyon lira kadar bir kâr elde et
tiği ve bunun yıllık vasatisinin 4 küsur milyor 
lira raddesinde olduğu göz önüne alınırsa kâ: 
ile 150 milyon lirayı bulan bir kalkınma plânı
nın karşılanmasına imkân olmadığı ve açığn. 
yıldan yıla artarak idareyi malî sarsıntılar 
sokacağı kolayca anlaşılabilir. 

Bu sebeple Devlet Demiryollarında olduğ 
gibi bu idarenin de sermaye tezyidi mahiyetin 
deki servet artışlarının Hazinece deruhde edil 
meşine ve bu gibi müesseselerin sermaye finans 
manı esaslarının ıslahına zaruret olduğu üzerin 
de Komisyonumuzca durulmuş bulunmaktadır. 

Kanun tasarısı: 
Tasarının 1 ve 2 nci maddeleri ayniyle kafr 

edilmiş üçüncü maddesine 3633 sayılı Kanun1 

kısmen değiştiren 5074 sayılı Kanunun da ilâ 
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vesi ve ayrıca idarenin mevcut borçlarına ait 
bonoların tediye yapılmadan ve idareyi para 
sıkıntısına sokmadan yenilenmeleri imkânını 
»ağlamak üzere maddeye bir fıkra eklenmesi 
hakkındaki teklif kabul edilerek madde bu esas
lara göre yeniden yazılmıştır. 

4, 5 ve 6 ncı maddeler ayniyle ve 7 nci 
madde buna bağlı (F) cetvelinde bâzı değişik
likler yapılmak suretiyle, 8 - 12 nci maddeler 
ayniyle kabul edilmişlerdir. • 

Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme 
3enel Müdürlüğünün 1950 yılı Bütçe Kanunu 
tasarısı, ek ve cetvelleriyle birlikte Kamutayın 
onayına arzedilmek üzere Yüksek Başkanlığa 
unulur. 

Başkan Başkan V. Sözcü 
Mardin Diyarbakır Kastamonu 
R. Erten î. H. Tigrel M. Akalın 

Kâtip 
Ankara 

F. öymen 
Aydın 

Gl. R. Alpman 
Edirne 

M. N. Gündüzalp 

İsparta 
K Turan 

Kastamonu 
T. Coşkan 

Konya 
Dr. M. F. Dündar 

Niğde 
R. Gürsoy 
Samsun 

M. A. Yörüker 

Amasya 
A. K. Yiğitoğlu 

Bolu 
C. S. Siren 
Eskişehir 
Muhalifim 
A. Oğuz 
istanbul 

E. Amaç 
Kırklareli 

Korgl. K. Doğan 
Malatya 
M. S. Eti 

Ankara 
M. Eriş 

Diyarbakır 
C. Ekin 

Eskişehir 
Muhalifim 

A. Potuoğlu 
izmir 

8. Dikmen 
Kırşehir 

Ş. Torgut 
Manisa 

F. Kurdoğlu 
Ordu 

H. Yalman 
Seyhan 

A. R. Yüregir 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFl 

Devlet Denizyolları ve Limanlan İşletme Genel 
Müdürlüğü 1950 yılı Bütçe Kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Devlet Denizyolları ve Li
manları İşletme Genel Müdürlüğü 1950 Bütçe 
yılı giderleri için bağlı (A) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 101 087 434 lira Ödenek veril
miştir. 

MADDE 2. — Devlet Denizyolları ve Li
manları İşletme Genel Müdürlüğü 1950 Bütçe 
yılı gelirleri bağlı (B) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere 82 835 000 lira tahmin olunmuştur. 

MADDE 3. — Açık olan 18 252 434 lira 
7 . VI . 1939 tarih ve 3633 sayılı Kanunun 32 
nci maddesine dayanılarak yapılacak borçlan
malarla kaptılır. 

MADDE 4. — Devlet Denizyolları ve Li
manları İşletme Genel Müdürlüğünce 1950 Büt
çe yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her 
birinin dayandığı hükümler bağlı (C) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı gelir
lerin tarh ve tahsiline 1950 Bütçe yılında da de
vam olunur. 

MADDE 5. — Devlet Denizyolları ve Liman
ları İşletme Genel Müdürlüğünün 1950 Bütçe 
yılı kadrölariyle bunlardan uzmanlık yerleri 
olanlar bağlı (Ç) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. 

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) işaret
li cetvelde gösterilmiştir. 

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gere
ğince geçici mahiyetteki hizmetliler için Bakan
lar Kurulu karariyle kadro alınabilecek tertip
ler bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
kadrolar ertesi yıl bütçesiyle Büyük Millet Mec
lisine sunulur. Bunların eldeki kadrolara ek ol
maması şarttır. 

MADDE 7. — Devlet Denizyolları ve Liman
ları İşletme Genel Müdürlüğü taşıtlarında pa-

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Genel 
Müdürlüğü 1950 yılı Bütçe Kanunu tasarısş 

MADDE 1. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Açık olan (18 252 433) lira 
7 . VI . 1939 tarihli ve 3633 sayılı Kanunun 32 
nci maddesine ve 5074 sayılı Kanun hükümleri
ne dayanılarak yapılacak borçlanmalarla kapa
tılır. 

Mevcut bonolarla 1950 yılında çıkarılacak 
bonolardan vâdeleri gelenler yenilenebilir. 

MADDE 4. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Ayniyle kabul edilmiştir. 
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rasız veya inik ücretle yolculuk yapacaklar bağ
lı (F) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 8. — Devlet Denizyolları ve Liman
ları işletme Genel Müdürlüğünce gelecek yıl
lara geçici yüklenmelere girişmeğe yetki veren 
kanunlar bağlı (G) işaretli cetvelde gösteril
miştir. 

MADDE 9. — Geçen yıl borçları bölümün
deki ödenek üstünde çıkacak borçlar ilgili ol
dukları hizmetlere ilişkin bölümlerden bu bö
lüme Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenek
lerden ödenir." 

1933 - 1948 yıllarına ilişkin olup da 26 . V . 
1927 tarihli ve 1050 sayılı Muhasebei Umumiye 
Kanununun 93 ncü maddesine göre zamanaşı
mına uğramamış ve karşılıkları yılları bütçele
rinde bulunan borçlar 1950 yılı bütçelerinin gi
der bölümleri artıklarından eski yıllar borçları 
bölümüne Maliye Bakanlığınca aktarılacak öde
neklerden ödenir. 

MADDE 10. — Gider tertiplerinden yapıla
cak harcamalara ilişkin formül bağlı (R) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 11. —-. Bu kanun hükümleri 1 Mart 
1950 tarihinden itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 12. — Bu kanunu Maliye ve Ulaş
tırma Bakanları yürütür. 

Başbakan 
§. Günaltay 

Devlet Bakanı 
C. S. Barlas 

Millî Savunma Bakanı 
H. Çakır 

Dışişleri Bakanı 
N. Sadak 

Millî Eğitim Bakanı 
T. Banguoğlu 

Ekonomi ve Ticaret Bakanı 
Vedat Dicleli 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Dr. F. §. Bürge 
Ulaştırma Bakanı 
Dr. Kemal Satır 

İşletmeler Bakanı 
Münir Birsel 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

N. Erim 
Adalet Bakanı 
Fuad Sirmen 

İçişleri Bakanı 
E. Eri§irgü 

Maliye Bakanı 
î. R. Aksal 

Bayındırlık Bakanı 
§. Adalan 

Sa. ve So. Y. Bakanı 
Dr. K. Bayizit 
Tarım Bakanı 
Cavid Oral 

Çalışma Bakanı 
Reşat Ş. Sirer 

as. 

MADDE 8. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Ayniyle kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Ayniyle kabul edilmiştir. 
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A - CETVELİ 

1949 1950 yılı için 
Y ı l ı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
B. M. ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

203 

îkinci kısım - Personel gider
leri 

I - Aylık ve ücretler 
201 Memurlar ücreti 

1 Merkez memurları ücreti 808 000 987 600 987 600 
2 İşletmeler memurları ücreti 8 693 000 8 880 900 8 880 900 

Bölüm toplamı 9 501 000 9 838 500 9 868 500 

202 Hizmetliler ücreti 
1 Merkez hizmetlileri ücreti 420 000 57,5 280 575 280 
2 işletmeler hizmetlileri ücreti 9 588 060 10 399 3S0 10 399 380 

Bölüm toplamı 10 008 060 10 974 660 10 974 660 

1 

2 

Geçici memur ve hizmetliler 
ücreti 
Merkez geçici memur ve hiz
metliler ücreti 
İşletmeler geçici memur ve 
hizmetliler ücreti 

Bölüm toplamı 

1 

29 999 

30 000 

1 1 
9 999 9 999 

10 000 10 000 

204 Yabancı uzman ve hizmetliler 
ile tercümanlar ücreti 250 000 250 000 250 000 

205 
206 

1 

2 

3 

II - Başka haklar 
Geçici tazminat 
4178 ve 4599 sayılı kanunlar 
gereğince yapılacak zamlar ve 
yardımlar 
Merkez memurları çocuk zam
mı 
işletmeler memurları çocuk 
zammı 
Merkez memurları doğum yar- . 
dimi 

_ , (S. Sayısı: 

528 

20 800 

379 200 

2 000 
: 156) 

540 

20 800 

379 200 

2 000 

540 

20 800 

379 200 

2 400 
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B. M. 

4 

5 

6 

7 

ödeneğin çeşidi 

İşletmeler memurları doğum 
yardımı 
Merkez memurları ölüm yar
dımı 
İşletmeler memurları ölüm 
yardımı 
Yakacak zammı 

Bölüm toplamı 

1949 
Yılı 

ödeneği 
Lira 

53 000 

2 000 

28 000 
2 500 

487 500 

1950 yıl: 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

28 000 

2 000 

23 000 
2 600 

457 600 

ı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

37 600 

2 000 

23 000 
2 600 

467 600 

207 3656 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesine göre memurlara ve
rilecek ikramiye karşılığı 0 1 500 

maddesi gereğince verilecek 
fazla mesai, ikramiye, gişe, fe
na hava tazminatları ile diğer 
munzam tahsisat 

214 Vazife sırasında ölen ve yara
lananlara yapılacak yardımlar, 
verilecek tazminat 

1 3008, 4772 ve 5417 sayılı kanun
lar gereğince yapılacak ödeme
ler 

1 200 000 300 000 

1 500 
209 

210 
211 

1 

2 
3 
4 

5 
0 

5434 sayılı Kanun gereğince 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli 
Sandığına yapılacak ödemeler 
karşılığı 
% 5 emekli ve % 25 giriş kese-
nekleriyle artış farkları kar
şılığı 
% 1 ek karşılığı 
Emekli ikramiyesi karşılığı 
Sandık yönetim giderleri kar
şılığı 
Diğer ödemeler 
Gider karşılığı 

Bölüm toplamı 

Temsil ödeneği 
3633 sayılı Kanunun 31 nci 

975 000 
0 
0 

0 
0 

34 510 

1 009 510 

2 100 

1 146 400 
208 431 
100 000 

1 
50 000 

0 

1 504 832 

2 100 

1 146 400 
208 431 
100 000 

1 
50 000 

0 

1 504 832 

2 100 

300 000 

485 000 850 000 850 000 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1950 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

220 
221 
223 

301 

302 

2 Vazife sırasında ölen memur 
ve hizmetlilerin teçhiz ve tek
fin giderleriyle bunlardan ka
zaya uğrıyanların yiyecek, gi
yecek ve tedavileri için yapıla
cak yardım giderleri 10 000 10 000 10 000 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
3 
4 
5 

Bölüm toplamı 

Yiyecek giderleri 
Emekli, dul ve yetim aylıkları 
Fabrika, havuz, dok ve atelye-
lerin her çeşit ücret ve gider
leri 

İkinci kısım toplann 

Üçüncü kısım - Yönetim gider
leri 

Merkez büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
öteberi giderleri 
Aydınlatma 
Isıtma 

Bölüm toplamı 

işletmeler büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
öteberi giderleri 
Aydınlatma 
Isıtma 

Bölüm toplamı 

495 000 

2 500 000 
200 000 

12 370 000 

38 053 698 

5 250 
4 415 

13 408 
23 200 

9 750 

56 023 

42 750 
43 585 
34 592 
26 800 
20 250 

167 977 

860 000 

3 000 000 
300 000 

13 500 000 

41 029 732 

5 250 
4 415 

13 408 
23 200 

9 750 

56 023 

34 750 
19 585 
18 592 
21 800 
20 250 

114 977 

860 000 

3 000 000 
300 000 

13 500 000 

41 039 732 

5 250 
4 415 

13 408 
23 200 

9 750 

56 023 

34 750 
19 585 
18 592 
21 800 
20 250 

114 977 

303 Basılı kâğıt ve defterler 80 000 68 000 68 000 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

— 29 
3949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1950 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

yılı için 
Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

304 Posta, telgraf ve telefon ücret • 
ve giderleri • 

1 Merkez posta ve telgraf ücret
leri ' 7 748 7 748 7 748 

2 işletmeler posta ve telgraf üc
retleri 32 252 22 252 22 252 

3 Merkez daireleri telefon ve 
başka haberleşme ücret ve gi
derleri * 56 000 56 000 56 000 

4 İşletmeler telefon ve başka ha
berleşme ücret ve giderleri 64 000 64 000 64 000 

Bölüm toplamı 160 000 150 000 150 000 

306 
307 

305 Kira karşılığı 
1 Merkez gayrimenkıüler kira-

2 

3 

1 
2 
3 
4 
5 

l an 
İşletmeler gayrimenkuller ki
raları 
Hollerith makinaları kira ve 
başka her çeşit giderleri 

Bölüm toplamı 

Giyecekler 
Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğa 
Müfettişler yolluğu 
Yabancı memleketler yolluğu 
Yabancı uzman ve hizmetliler 
ile tercümanların yolluk ve gi
derleri 

1 

3 599 

76 400 

80 000 

850 000 

8 000 
60 000 
30 000 

375 000 

40 000 

1 

3 599 

76 400 

80 000 

850 000 

7 000 
50 000 
30 000 

250 000 

40 000 

1 

3 599 

76 400 

80 000 

850 000 

7 000 
50 000 
30 000 

250 000 

40 000 

Bölüm toplamı 513 000 377 000 377 000 

308 4598 sayılı Kanun gereğince 
ödenecek tedavi giderleri ve 
yollukları 

1 Merkez tedavi, yol ve saire 
giderleri 12 000 12 000 12 000 
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Ödeneğin çeşidi 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1950 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 
., istenen kabul edilen 

Lira Lira 

İşletmeler tedavi, yol ve saire 
giderleri • 15 000 38 000 38 000 

Bölüm toplamı 27 000 50 000 50 000 

Kara, deniz ve göl taşıtları gi
derleri 
Merkez taşıtları işletme gider
leri 0 1 1 
İşletmeler taşıtları işletme gi
derleri 20 645 000 26 999 999 26 999 999 
Sefer ikramiveleri 0 650 000 650 000 

Bölüm toplamı 20 645 000 27 650 000 27 650 000 

Üçüncü kısım toplamı 22 579 000 29 396 000 29 396 000 

Dördüncü kısım - Daire hiz
metleri 

Basımevi giderleri 
Temsil ve kutlama giderleri 
Temsil giderleri 
Kutlama giderleri 

Bölüm toplamı 

136 000 

10 000 
0 

10 000 

40 000 

10 000 
15 000 

25 000 

40 000 

10 000 
15 000 

25 000 

Muhasebei Umumiye Kanunu
nun 48 nci maddesini ilgilen
diren giderler 
Geri verilecek paralar 32 500 30 000 30 000 
Mahkeme harçları 10 000 10 000 10 000 
îrat getiren mülklerin vergi 
ve resimleri 8 000 5 000 5 000 

Bölüm toplamı 50 000 45 000 45 000 

Hastane ve revir giderleri 200 000 250 000 250 000 

( S. Sayısı : 156 ) 



— 31 — 

B. M. ödeneğin çeşidi 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1950 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

410 Okul ve tahsil giderleri 
1 Yabancı memleketlerdeki öğ

rencilerin tahsil ve staj gider-

418 
419 
421 

422 

0 : *' ? * 

2 

3 

4 

1 
2 

leri 
Teknik Üniversitede okutturu
lacak öğrenci giderleri 
Yüksek Denizcilik Okulunda 
okutturulacak öğrenci gider
leri 
Sanat Okulu giderleri 

Bölüm toplamı 

Faiz, acyo ve akçe farkları 
Mahkeme giderleri 
Devlet Başkanlığı deniz taşıt
larının devriçark ve liman 
masrafları 
Yükleme, boşaltma ve bu işler
de çalışacaklara verilecek faz
la mesai 
Yükleme ve boşaltma giderleri 
Bu işlerde çalışanlara verile
cek ikramiye ve* fazla mesai 
ücreti 

Bölüm toplamı 

10 000 

12 000 

100 000 
75 000 

197 000 

80 000 
35 000 

100 000 

3 500 000 

0 

3 500 000 

10 000 

2 500 

1 
55 000 

67 501 

50 000 
35 000 

70 000 

3 500 000 

250 00*0 

3 750 000 

10 000 

2.500 

1 
55 000 

67 501 

50 000 
35 000 

70 000 

3 500 000 

250 000 

3 750 000 

423 Fenerler, Radyoforlar ve kıyı V 
emniyeti başka tesislerinin her 
türlü giderleri 160 000 180 000 180 000 

451 Yayın giderleri 
1 Satmalma ve abone giderleri 12 000 9 000 9 000 
2 Başka her çeşit gfderler 3 000 1 000 1 000 

Bölüm toplamı 15 000 10 000 10 000 
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Ödeneğin çeşidi 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1950 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Amsterdam'da uluslararası 
kurtarma ve kaza olduğunda 
îlk Yardım Kurulu Bürosuna 
ortaklık payı 
Sigorta ücret ve giderleri 
Düşünülemiyen giderler 
3530 sayılı Beden Terbiyesi 
Kanunu gereğince yapılacak 
işler 
Kurs giderleri 

Dördüncü kısım toplamı 

Beşinci kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçları 40 000 40 000 40 000 
Eski yhıllar borçları 
0.945 - 1948 yılları borçları 25 000 25 000 25 000 
1933 - 1944 » » 5 000 5 000 5 000 
Hükme bağlı borçlar 0 10 000 10 000 

200 
2 000 000 

6 000 

5 000 
45 000 

6 539 700 

200 
2 000 000 

6 000 

5 000 
45 000 

6 578 701 

200 
1 990 000 

6 000 

5 000 
45 000 

6 568 701 

Bölüm toplamı 30 000 40 000 40 000 

3980 sayılı Kanunun 3 ncü 
maddesi gereğince kullanılan 
kredinin itfa ve faiz karşılığı 252 000 250 000 250 000 

Satın alınan rıhtımların sözleş
meleri gereğince yıllık taksit 
ve obligasyon faizleriyle itfa 
karşılık ve giderleri 50 000 53 000 53 000 
3023 sayılı Kanunun 4 ncü 
maddesi gereğince Hazineye 
ödenecek ardiye ücretleri 200 030 200 000 200 000 
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M. Ödeneğin çeşidi 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1950 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

igtenen kabul edilen 
Lira Lira 

3633 ve 5074 sayılı kanunlar 
gereğince çıkarılmış ve çıkarı
lacak olan bonoların faiz, acyo, 
itfa ve sair giderleri 2500000 1500000 1500000 

Altıncı kısım - Yardımlar 

İşçi kaza yardım sandıklarına 
yardım 3 500 

Beşinci kısım toplamı 3 072 000 2 083 000 2 083 000 

Altıncı kısım toplamı 3 500 0 0 

Yedinci kısım - Yatırımlar 

I - Yapı ve imar işleri 
Onarma ve satmalma giderleri 

1 Bina onarma giderleri 
2 Fabrikalar onarma giderleri 
3 Atelyeler onarma giderleri 
4 Tersaneler onarma igderleri 
5 Doklar » » 
6 Kızaklar » » 
7 Havuzlar » » 
8 Rıhtım ve sahaların onarma gi

derleri 
9 iskelelerin onarma giderleri 

10 Tarama hizmetleri giderleri 
11 Fener kuleleri ve başka tesis

lerinin onarma giderleri 0 44 500 44 500 
12 Etüd, proje, keşif, muayene ve 

rapor ve bunlara benzer hiz
metlerin ücret ve giderleri 0 

13 Yapı atelyesinin tesisat ve de
mirbaşlarının satmalma, onar
ma ve bakım giderleri 0 

14 Yapı atelyesinin istihlâk ettiği 
her türlü madde ve gereç gi
derleri 0 
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3 500 000 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
400 000 
156 986 
51 650 

1 
150 000 

1 
1 

122 000 
847 500 

30 000 

0 
400 000 
156 986 
51 650 

1 
150 000 

1 
1 

122 000 
847 500 

30 000 

5 000 

10 000 

6 000 

5 000 

10 000 

6 000 
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M. ödeneğin çeşidi 

1949 
Yılı 

ödeneği 
Lira 

1950 yıh için 
Hükümetçe Komis7<mca 
istenen kabul edilen 
Lira Lira 

5074 sayılı Kanun gereğince 
girişilecek yüklenmeler karşı
lıkları 

1 Bina yapımı giderleri 
2 Mevcut makina ve araçlarının 

onarımı ve yenilenmesi 
3 Mevcutlara ilâveten alıncak 

makinalar karşılığı 
4 Kamulaşırma giderleri 

15 Yapı atelyesine ait usta ve iş
çilerin gündelik giderleri O 320 000 320 000 

16 Yapı atelyesine ait usta ve iş
çilerin iş mahallerine ait nakil 
ücretleri giderleri O 2 000 2 000 

17 Yapı atelyesine ait usta ve işçi
lerin yemek giderleri 

18 Kamulaştırma giderleri 
19 Fabrikalar satmalma giderleri 
20 Havuzlar satmalma giderleri 
21 Doklar satmalma giderleri 
22 Atelyeler » » 
23 Yeni bina yapımı 
24 » fabrika » 
25 » atelye » 
26 » tersane » 
27 » dok » 
28 » kızak » 
29 » havuz » 
30 » rıhtım ve saha yapımı 
31 » iskeleler yapımı 
32 Fener kuleleri ve başka tesis

lerinin yapımı 
33 Mevcut makina ve araçların 

onarılması ve yenilenmesi 
34 Mevcutlara ilâveten almacak 

makinalar karşılığı 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

22 000 
1 
1 
1 
1 
1 

300 850 
430 000 
20 001 

1 
1 
1 
1 

185 000 
141 000 

158 500 

1 
97 000 

22 000 
1 
1 
1 
1 
1 

300 850 
430 000 
20 001 

1 
1 
1 
1 

185 000 
141 000 

158 500 

1 
97 000 

Bölüm toplamı 3 500 000 3 500 000 3 500 000 

30 000 000 
0 
0 
0 
0 

0 
2 356 370 
13 579 630 

2 064 000 
500 000 

0 
2 356 370 
13 579 630 

2 064 000 
500 000 

Bölüm toplamı 30 000 000 18 500 000 18 500 000 

Yedinci kısım toplamı 33 500 000 22 000 000 22 000 000 
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M. 

- â & -

ödeneğin çeşidi 

1949 
Y ı l ı 

ödeneği 
Lira 

1950 yılı İçin 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

KISIMLAR TOPLAMI 

İkinci kısım toplamı 38 053 698 41 029 732 41 039 732 
Üçüncü kısım toplamı 22 579 000 - 29 396 000 29 396 000 
Dördüncü kısım toplamı 6 539 700 6 578 701 6 568 701 
Beşinci kısım toplamı 3 072 000 2 083 000 2 083 000 
Altıncı kısım toplamı 3 500 0 0 
Yedinci kısım toplamı 33 500 000 22 000 000 22 000 000 

GENEL TOPLAM 103 747 898 101 087 433 101 087 433 

B - CETVELİ 

M. Gelirin çeşidi 

BİRİNCİ KISIM 

Sefer giderleri 
Muntazam posta seferleri 
(yurt içinde) 
Muntazam posta seferleri 
(Yurt dışında) 
Şilep seferleri (zuhurat ve ki
ralamalar dâhil) yurt içi 
Şilep seferleri (zuhurat ve ki
ralanmalar dâhil) yurt dışı 
İstanbul şehir hatları (İzmit 
Körfezi dâhil) 
îzmir Körfez hattı 

1949 
Yıl ı 

tahminleri 
Lira 

1950 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

tahmin edilen tahmin edilen 
Lira Lira 

17 500 000 17 500 00 

4 450 000 8 400 000 

2 000 000 2 000 000 

15 000 000 13 500 000 

7 Van Gölü işletmesi 

8 500 000 
500 000 
100 000 

9 500 000 
500 000 
180 000 

17 500 000 

8 400 000 

2 000 000 

13 500 000 

9 500 000 
500 000 
180 000 

Bölüm toplamı 48 050 000 51580 000 51580 000 
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0 

. M. Gelirin çeşidi 

2 Klavuzluk ve romorkörcülük 
gelirleri 

3 Gemi kurtarma gelirleri 

Birinci kısım toplamı 

ÎKÎNCÎ KISIM 

1949 
Y ı l ı 

tahminleri 
Lira 

290 000 
365 000 

48 705 000 

1950 yıh içiû 
Hükümetçe Komisyonca 

tahmin edilen tahmin edilen 
Lira Lira 

615 000 
365 000 

52 560 000 

615 000 
365 000 

52 560 000 

5 

6 
7 
8 

Yü 

1 

2 

3 
4 

1 
2 
3 
4 

kleme, boşaltma ve aktarma ge
lirleri 
Ticaret eşyası, yükleme, boşalt
ma ve aktarma 
Kömür yükleme, boşaltma ve 
aktarma 
Tatlı su verme işleri 
İhtiyari hizmetler 

Bölüm toplamı 

Ambar, anterepo ve rıhtımlar 
gelirleri 
Ambar ve anterepo ardiyesi 
Hamallıklar 
Rıhtım resmi 
Palamar, şamandra ücreti 

Bölüm toplamı 

Cankurtarma geliri 
Fenerler gelirleri 
iskeleler gelirleri 

İkinci kısım toplamı 

6 500 000 

1 350 000 
410 000 
700 000 

8 960 000 

5 900 000 
1 235 000 
7 500 000 

27 000 

14 662 000 

150 000 
400 000 
150 000 

.24 322 000 

6 500 000 

1 485 000 
410 000 
930 000 

9 325 000 

5 900 000 
1 430 000 
8 100 000 

80 000 

15 510 000 

250 000 
1 000 000 

170 000 

•26-255 000 
• \ - - î 

6 500 000 

1 485 000 
410 000 
930 000 

9 325 000 

5 900 000 
1 430 000 
8. 100 000 

80 000 

15 510 000 

250 000 
1 000 000 

170 000 

26 255 000 
• • i • . = ; : , ı ı 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

9 Fabrika, havuz ve atelyeler ge
lirleri 700 000 1000000 1000000 
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M. Gelirin çeşidi 

Çeşitli gelirler 
Bina kiralan 
îaşe kârları 
Faiz ve akçe farkları 
Çeşitli gelirler 

Bolüm toplamı 

tTçimcu kısım toplamı 

1949 
Yıl ı 

Lira 

100 000 
300 000 
100 000 

1 000 000 

1950 yılı için 
Hükümetçe Komiıyonea 

tahmin edilen tahmin «dilen 
Lira Lira 

110 000 
400 000 
1İD 000 

1 100 000 

no ooo 
400 000 
im ooo 

1 100 000 
1 500 000 1 720 000 1 720 000 
2 200 000 2 72Ö ÖÖO 2 720 000 

D Ö R D Ü N CU KISIM 
Devlet Başkanlığı deniz tanıt
lan için Genel Bütçeden 

BEŞİNCİ KISIM 

Geçen yıldan birikmig gelir ar
tıkları 

400 000 

Dördüncü kısım toplamı 400 000 

900 000 

Beşinci kısım toplamı 900 000 

400 000 

400 000 

900 000 

900 000 

400 000 

400 000 

900 000 

900 000 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 48 705 000 52 560 000 62 560 000 
İkinci kısım toplamı 24 322 000 "26 255 000 26 255 000 
Üçüncü kısım toplamı 2 200 000 2 720 000 2 720 000 
Dördüncü kısım toplamı 400 000 400 000 400 000 
Beşinci kısım toplamı 900 000 900 000 900 000 

GENEL TOPLAM 76 527000 82835000 82835000 

;:(£flm:/ltt). 



Nevî Tarihi 

- s a 
cı - CETVELİ 

Otlir ç*§itUrindtn hirbirinin dayandığı hükümler 

No. O t ı t i 

Kanun 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

4 . 3 . 1341 

3 . 5 . 1933 
23. 12 . 1Ö34 
13 . 6 . 1936 
16 . 6 . 1936 
17 . 6 . 1936 
5 . 8 . 1936 

21 . 1 . 1938 
7 . 6 . 1 9 3 9 

30 . 6 . 1941 
10 . 7 . 1941 
14 . 1 . 1944 
24 . 1. . 1945 

576 

2239 
2665 
3004 
3023 
3025 
3056 
3318 
3633 

4076 
4083 
4517 
4697 

Hükümetle Fenerler İdaresi arasında münakit itilâfnamenin 
tasdiki 
Denizyolları İşletmesi Kanunu 
İstanbul Rıhtım, Dok ve Antrepo Şirketinin satınalinmatı 
İskelelerin sureti idaresi 
İstanbul ve İzmir limanlarının sureti idaresi 
Van Gölü İsletmesi 
Montrö'de imzalanan yeni mukavelenin tasdikına dair 
Türk Gemi Kurtarma Şirketinin tasfiyesi ve devri hakkında 
Devlet Denizyolları ve Limanları İsletme 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 satınalınmasına dair Sözleşmenin onan» 
ması hakkında 

D. 

• - ' -

1 

2 

3 

2 
2 
6 
e 

r 
Görevin çeşidi 

ç 
Sayı 

Genel Müdürlük Merkez Kurulumu 

Genel Müdürlük 

Genel müdür (Uzmanlık ye
ridir) 
Genel müdür yardımcısı (Uz
manlık yeridir) 
Genel ınüdür yardımcısı (Uz
manlık yeridir) 

• ' • • • ' "] : ; • [ ' •• ' i ' ;' ' : ' " 

•*' W - V , 

Müşavirlik 

Müşavir (Uzmanlık" yeridir) 
Müşavir 
Gemi yapı yüksek mühendisi 
Makine yüksek mühendisi 

1 

2 

1 

4 

1 

1 
1 
2 
1 

1 - CETVELİ 

Ücret 

875 

750 

625 

750 
750 
400 
400 

D. 

6 

2 
3 
4 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
13 

Görevin çeşidi 

Elektrik yüksek mühendisi 

Hukuk Müşavirliği 

Birinci hukuk müşaviri 
İkinci » ^ 
Avukat 

> 
» 

Raportör (Şef) 
> 

Raportör 
Memur 

> 

Sayı 

1 

6 

1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

12 
mmm 

Ücret 

400 

750 
625 
550 
400 
350 
300 
250 
225 
200 
150 
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D. Görevin çeşidi 

Genel Kâtiplik 

3 Genel Kâtip 

Encümen ve yazı işleri servisi 

9 Encümen raportörü 
10 Memur 
11 » 
12 > 

Kayıt işleri servisi : 

6 Şef 
9 Memur 

Yayın işleri servisi : 

8 Kalem âmiri 
12 Memur 

Yönetim amirliği : 

8 Yönetim âmiri 

Arşiv servisi : 

8 Kalem âmiri 
10 Memur 
12 > 

Ankara Bürosu : 

5 Şef 
12 Memur 

Teftiş Kurulu 
3 Müdür 
4 Başmüfettiş 
5 Birinci sınıf müfettiş 
6 İkinci » » 
7 Üçüncü» » 
9 Müfettiş yardımcısı 
8 Servis şefi 

-*-ar
sayı Ücret I D. 

625 

250 
225 
200 
175 

400 
250 

300 
175 

300 

1 300 
1 225 
1 175 

1 
1 

15 

1 
2 
2 
2 
5 
6 
1 

19 

475 
175 

625 
550 
475 
400 
350 
250 
300 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Genel Muhasebe Müdürlüğü 
4 Müdür 1 550 
4 > Yardımcısı 1 500; 
5 >; » X 475 
3 îşletme muhasebe uzmanı (Uz

manlık yeridir) 1 625 

Bütçe ve Kesinhesap Servisi: 
6 Şef 1 400 
7 Başmemur 1 850 
8 Memur 1 300 
9 > 1 250 

îşletme Maliyet Hesapları Servisi 
6 Şef 
8 Memur 
9 > 

Sabit Kıymetler Servisi: 
7 Şef 
8 Başmemur 
9 Memur 

10 > 

Evrak ve Dosya Servisi: 

8 Başmemur 
10 Memur 
12 » 

Sorumlu Saymanlık Servisi: 

4 Sorumlu Sayman 
6 Şef 
8 Başmemur 
9 Memur 

10 » 
12 > 
7 Basveznedar 
9 Veznedar 

10 Memur 

1 400 
2 800 
1 280 

1 860 
1 300 
8 250 
3 225 

1 800 
1 225 
1 175 

M 

Zat ve Sicü îtUri Müdürlüğü 

550 
400 
300 
250 
225 
175 
850 
250 

2 225 

4 Müdür 
5 Müdür Yardımcısı 

1 
1 478 
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D. Görevin geçidi 
- 4 » 

Sayı Ücret D-

Kadro ve Tâyin Servisi: 

6 §«f 
7 Kalem âmiri 

12 Memur 

Sicil Servisi : 

T Şef 
8 Basmemur 
9 Memur 

10* »» 
12 » 

Tahakkuk Servisi: 

7 Şef 
8 Basmemur 
9 Memur 

12 » 

Kayıt ve yazı işleri servisi 

11 Memttr 
12 » 

1 400 
1 350 
3 175 

25 

Tarife ve Etüd Müdürlüğü 

3 Müdür 

Tarife servisi : 

4 Tarife uzmanı (Uzmanlık ye
ridir!) 

5 Tarife uzmanı (Uzmanlık ye
ridir) 

8'Î- Basmemur 
10= Memur 

Etti4 Servisi : 

4 Malî etüdler uzmanı (Uzman
lık yeridir) 

4 Ekonomi etüdler.«uzmanı. (Uz
manlık yeridir) 

T Kalem âmiri 
10 » » 

350 
300 
250 
225 
175 

1 350 
1 300 
1 250 
1 175 

1 200 
1 175 

625 

550 

475. 
300 
225 

550 

550 
350 

2 225 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

İstatistik Servisi : 
Şef 
Memur 

6 
9 

10 » 
11 » 
12 Memur 
13 > 

Malzeme İdleri Müdürlüğü 
4 Müdür 
4 > Yardımcısı 
6 > » 
5 Denetçi 

Yazı işleri servisi: 
6 Şef 
8 Memur 
9 > 

Sosyal işler servisi: 
7 Şef 
9 Tahakkuk memuru 
9 Sicil ve sosyal işler memuru 

Merkez Mağazası : 
9 Memur 

Ticaret servisi: 
6 Satmalma işleri uzmanı 
8 » » > 
8 » » memuru 
9 * > » 

11 » » » 
12 » » • » 
8 Satış: ve nakliyat masası me

muru 
9 Memur 

Muhasebe servisi: 
6 Sorumlu sayman 
7 İşletme saymanı 
8 Memur 
9 » 
8 Veznedar 

1 
2 
6 
1 
1 
1 

24 

400 
250 
225 
200 
175 
150 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
2 

1 
1 
1 

550 
550 
400 
475 

400 
300 
250 

350 
250 
250 

2 250 

2 
2 
3 
1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 
2 
2 
1 

400 
300 
300 
250 
200 
175 

300 
250 

400 
350 
300 
250 
300 

(S . SayMatflSS) 



D. 

3 
4 
7 

12 
8 
9 

G-örevin çeşidi 

Matbaa : 

8 Tahakkuk memura 
9 |£emur 

Dikim Eri : 

8 Tahakkuk memuru 
10 Memur 

Alım SaUm Komisyonu 

Başkan 
Üye 
Kalem âmiri 
Memur 
Satınalma ye piyasa memura 

Teslim Alma Kurulu 

5 
6 
7 

9 
13 

9 
12 
13 

Başkan 
Üye 

Sevk kısmı : 

Memur 

Gümrükleme isleri kısmı : 

Gümrükleme memuru 
> > 
» > Yar 

— 41 — 
Sayı Ücret î D. 

1 
2 

37 

Yap% Müdürlüğü 

Müdür (Yüksek mühendis) 
veya mimar (Uzmanlık ye
ridir) 

300 
350 

300 
225 

625 
550 
350 
175 
300 
250 

475 
400 
350 

250 
150 

250 
175 
150 

W 

4 
5 
7 
11 
10 
13 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

8 
8 
11 
10 

Yapı Atelyesj 
9 Sayman 

10 Mutemet 
10 Memur 
11 > 
12 ı» 

Gayrimenkuller idare servisi 

4 Şef 

Seferberlik Müdürlüğü 

5 Müdür 
7 Şef 
9 Memur 

12 » 

Sağlık Müdürlüğü 

Müdür (Tabip) 
Müfettiş (Tabip) 
Tabip 
Sağlık memuru 
Memur 

Yüksek mühendis veya mimar 
(Uzmanlık yeridir) 
Yüksek mühenliş veya mimar 
(Uzmanlık yeridir) 
Yüksek mühendis veya mimar 
(Uzmanlık yeridir) 
Yapı işleri memuru 
Kalem âmiri 
Memur 
Mutemet 

2 

3 

1 
1 
1 
3 
1 

550 

475 

400 
300 
300 
200 
225 

1 250 
1 225 
2 225 
1 200 
1 175 

1 550 

20 

1 
1 
1 
1 

475 
350 
250 
175 

1 
1 
3 
1 
1 
1 

550 
475 
360 
200 
225 
150 
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D. 

4 
5 

5 
5 
5 
5 
6 
6 
7 
8 
8 
9 

10 
11 

6 
7 
7 

10 
10 
9 

2 

3 

6 
7 
8 

7 
8 

Gtörevin çeşidi 

Hartam,* 

Baştabip 
Uzman tabip (Kulak, iwfr», 
burun) 
Uzman tabip (Dâhiliye feü) 

» » (Hariciye şefi;> 

Sayı 

1 

1 
1 
1 

» » (Lâboratuvar şefi) 1 
» » (Röntgen) 
» .» (Poliklinik şefi) 
> » (Göz) 

Diş tabibi 
Asistan tabip (Hariciye) 
Asistan tabip (Dâhiliye) 
Başhemşire (Diplomalı) 
Hemşire (Diplomalı) 

» » 
Başeczacı 
Ecaacı 
Yönetim âmiri 
Memur 
Mutemet 
Satmalına memuru 

Mertte» toplamı 

İşletmeler 

1 
1 
1 
1 
2' 
1 
i 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

24 
249 

T>&ım Hatlan işletme Müdürlüğü 

İşletme müdürü (Uzmanlık ye
ridir) 
İşletme müdürü yardımcısı 
(Uzmanlık yeridir) 

Korftrolörler Servisi : 

İşletme kontrolörü 
» » 
» » 

Yazı İşleri Servisi : 

Şef 
» yardımcısı 

1 

2 

1 
1 
2 

1 
1 

— 4^ — 
tJcret 

550 

475 
475 
475 
475 ç 

475 .j 
400 
400 
350 
300 
300., 
250 t 
225, 
m ? 
400 
350 
350 
2fiS 
825 
250 

750 

625 

40® 
350 
800 

350 
300 

( S . Say 

D, 

12 

7 
8 

10 
11 
12 

4 
8 
9 

10 
11 
12 

3 
4 

6 
9 

11 

8 
9 
9 

10 
11 
12 

5 
7 
8 

10 
12 

7 
9 

11 

T M •: '1 

Görevin ç e#H 

Memur 

Zat İşleri Servisi : 

Şef 
» yardıma» 

Memur 
» 
» 

İç Hatlar Hasılat Servi»: 

Şef 
Başuıemur 
Memur 

» 
» 
•» 

Dış Hatlar Hasılat Servi» : 

Şef 
» yardımcı»! 

Hacefeet Servisi : 

Şef 
Memur 

Yük ve İskeleler ServM : 

Şef 
» yardımcısı 

Memur 
». 
» 
» 

Mal*erae Servisi : 

Şef 
Şef yardımcısı 
Başmemur 
Memur 

» 

Demirbaş S©F«S* : 

Şef 
Demirbaş saymanı 

•» kontrolörü 

156) 

Sayı tJ 

f 

1 
l 
2 
3 
4 

1 
3 
6 
4 

11 
t 

1 
1 

1 
2 
2 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
2 
4 

1 
2 
2 

t«rrt 

17i 

350 
300 
225 
200 
1T5 

550 
300 
250 
225 
200 
ITI 

625 
550 

400 
250 
200 

300 
250 
250 
22& 
200 
1T5 

475 
350 
300 
225 
1T5 

350 
250 
200 



î>. (rörevin çeşidi 

Yiyecek İşleri Strrtn : 

4 Şef 
8 > yardımcım 
9 Memur 

10 » 
U » 
13 » 
13 » 
9 Bayman 

Muhasebe Şerrin: 

6 Sorumlu •ayman 
8 » > v^BrduB^uı 
3 Muhasebe uzmanı (Uzmanlık 

yeri) 
* îŞef 
8 Memur 
9 » 
8 Sayman 
9 » 

10 » 
11 Memur 
12 » 
13 » 
7 Başveznedftr 
9 Veznedar 
9 -Mutemet 

Enspektorlük Servisi : 

3 , Genel enspektör 
4 Güverte başenspektörü 
5 Güverte». eassektörü 
4 Makine başenspektörü 
5 Makine enspektörü 
5 Telsiz ve elektrik başeniffek-

törü 
5 Kamara başenspektörü 
9 Kamara enspektörü 
4 *0emi yapı » 
6 -* Servis Şefi 
8 Başmemur 
8 Memur 

ı o ••* 
7 Devriçark âmiri 

Sayı 

1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 

1 
1 

1 
1 
2 
2 
2 
8 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
2 
1 
1 
3 
2 
7 
1 

Ücret 

550 
300 
250 
225 
200 
175 
150 
250 

400 
300 

625 
400 
300 
250 
300 
250 
225 
200 
175 
150 
350 
250 
250 

625 
550 
475 
550 
475 

475 
475 
300 
550 
400 
300 
300. 
225 
350 

o D*. 

4 
6 
8 
7 
8 
e 

10 
11 
12 

5 
8 
9 

'11 
12 

9 
12 

12 
13 

8 
9 

10 

2 
3 
4 
5 
6 
8 
9 

10 
11 
6 
7 
8 

Görej4n*4«Mİ 

İstanbul Acentalığı : 

Acente 
Şef 
Başmemur 
Sayman 
Veznedar 
"Memur 

> 
» 
» 

izmir Acentalıgı : 

Acenta 
Başmemur 
Memur 

» 
!» 

Çamaşır Atelyesâ : 

;Şef 
«Memur 

Tophane Atelyen : 

rMemur 
> 

Telsiz İstasyonu : 

Şef 
Telsiz telgraf memuru 

* » » 

Gemi Adamları : 

Kaptan 
» 
» 
» 
» 
» 
* 
» 
> 

-Birinci zabit 
.» % 
» » 

Sayı 

1 
1 
1 
1 
1 

10 
5 

17 
3 

1 
1 
1 
1 
4 

1 
1 

1 
1 

1 
2 
4 

6 
9 

16 
17 
12 
1 
1 
1 
1 
5 

,29 
27 

Ücr^i 

550 
400 
300 
350 
300 
250 
225 
200 
175 

475 
300 
250 
200 
175 

250 
175 

175 
150 

300 
250 
225 

750 
625 
550 
475 
400 
300 
250 
225 
200 
400 
350 
300 

•iı S. 4«*wı ş.ıM*) 



D. 

7 
9 

10 
2 
3 
4 
5 
6 
6 
7 
8 

7 
9 

10 
11 
5 
6 
7 

10 
8 
9 

10 
12 
13 
8 
9 

10 
11 

Görevin çeşidi 

— 44 — 
Sayı Ücret D-

Güverte zabiti 
» » 
» » 

Başmakinist 

İkinci makinist 
» > 

Makina zabiti 

Gemi tabibi 

» sağlık memuru 
» kâtibi 

» » yardımcısı 

Telsiz telgraf memuru 

10 
41 
64 
4 

14 
16 
15 
13 

5 
34 
23 
7 

34 
85 
10 

5 
8 
7 

22 
14 
13 
12 
37 
56 
3 

32 
32 
8 

955 

Devlet Başkanına ait Deniz Taşıtları 

Savarona Yatı 

3 Kaptan 
9 Güverte zabiti 
3 Başmakinist 
9 Makina zabiti 

Ertuğrul Yatı 

4 Kaptan 
8 Güverte zabiti 
8 Bagmaknist 

350 
250 
225 
750 
625 
550 
475 
400 
400 
350 
300 
350 
250 
225 
200 
475 
400 
350 
225 
300 
250 
225 
175 
150 
300 
250 
225 
200 

1 625 
1 250 
1 625 
1 250 

1 550 
1 300 
1 475 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Acar Motörü : 

7 Kaptan 
7 Makina zabiti 
9 » » 

Sakarya Motörü 

7 Kaptan 
7 Makina zabiti 
9 » » 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

35,0 
350 
250 

35)0 
350 
250 

13 

Şehir ffatkm işletme Müdürlüğü 

2 

3 

4 

İşletme müdürü (Uzmanlık 
yeridir) 
İşletme müdür yardımcısı (Uz
manlık yeridir) 
İşletme müdür yardımcısı (Uz
manlık yeridir) 

1 

1 

1 

750 

625 

550 

Yazı İşleri Servisi: 

10 Dosya ve kayıt memuru 

Zatişleri Servisi: 

6 Şef 
8 Başmemur 

10 Memur 
11 » 
13 » 

Hasılat ve İstatistik Servisi 

7 Şef 
8 Başmemur 
9 Memur 

10 » 
11 » 
12 » 
13 > 

Hareket Servin: 

6 Şef 
7 Şef yardımcısı 

225 

1 
2 
1 
1 
1 

1 
1 
3 
7 
8 

24 
4 

1 
1 

400 
300 
225 
200 
150 

350 
300 
250 
225 
200 
175 
150 

400 
350 

( S. Seyisi: 156) 



D. Görevin çeşidi 

- 4 5 -
Sayı Ücret I D. 

8 Devriçark başmemuru 
9 Başmemur 
9 Memur 

11 » 

Kontrolörler Servisi: 
6 Şef 
7 İşletme kontrolörü 

Malzeme Servisi: 
7 Şef 
9 Memur 

.10 Satmalma memuru 
9 Malzeme başmemuru 

11 Ambar saymanı 
9 Memur 

10 » 
11 > 
12 Malzeme memuru 
13 Memur 

Muhasebe Servisi: 
6 Sorumlu sayman 
7 Şef 
8 Sayman 
9 Memur 

10 » 
13 > 
9 Veznedar 

10 Mutemet 
13 Mutemet 

Enspektörlük servisi: 
4 BaşenspektÖr 
6 Makine enspektörü 
6 Güverte enspektörü 
5 Gemi yapı enspektörü 
8 Kamara enspektörü 
8 Şef 
9 Memur 

12 Memur 
13 Atelye memuru 

Gemi adamları : 
5 Kaptan 
6 > 
7 » 

1 300 
1 250 
1 250 
l 200 

1 400 
2 350 
3 300 
4 250 

350 
250 
225 
250 
200 
250 
225 
200 
175 
150 

400 
350 
300 
250 
225 
150 
250 
225 
150 

550 
400 
400 
475 
300 
300 
250 
175 
150 

4 475 
16 400 
18 350 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

8 Kaptan 
9 » 

10 » 
11 » 
12 » 
5 Başmafcinist 
6 » 
7 » 
8 » 

J9 İkinci makinist 
10 » » 

İskele ve Vapur Memurları 
Servim : 

6 Şef 
7 » Yardımcısı 
8 Memur 
9 ,» 

> 

13 
13 
20 
11 
1 
7 

14 

10 
11 
12 
13 

849 

İstanbul Liman İsletme Müdürlüğü 

2 İşletme Müdürü (Uzmanlık 
yeridir) 

6 İşetme müdür yardımcısı 

Kontrolörler Servisi : 

7 işletme kontrolörü 
8 » > 

Yazı, İşleri Servisi : 

9 Kalem âmiri 

Zat İşleri Servisi : 

7 Şef 
9 Memur 

10 » 
H » 

Hasılat Servisi : 
6 Şef 

( S. Sayısı: 156) 

300 
250 
225 
200 
175 
475 
400 

25 350 
21 300 
30 250 
59 225 

1 
.1 
1 
4 
6 
46 
125 
297 

400 
350 
300 
250 
225 
200 
175 
150 

750 
400 

350 
300 

250 

1 350 
2 250 
3 225 
3 200 

1 400 



D. Gröreviıı çeşidi 

1 Kalem âmiri 
8 Memur 

10 » 
11 » 

Hasılat Toplama Servisi : 

6 Şef 
8 Başmemur 
8 Memur 
9 » 

10 » 
11 » 

Malzeme Servisi : 

6 Şef 
10 Memur 
11 » 
9 Satınalma memuru 

Yiyecek İşleri Servisi : 

7 Şef 
7 BSalem âmiri 

10 Memur 
11 » 
10 Satmalma memuru 

Muhasebe Servisi : 

5 Sorumlu sayman 
7 Başsayman 
8 Sayman 
9 Memur 

10 .» 
7 Başveznedar 
9 Veznedaı-

11 Mutemet 

Yükleme - Boşaltma' Servisi 

5 Şef 
8 Kalem âmiri 

10 Memur 
11 » 
7 Deniz başpuantörü 
8 » » 
9 » » 

Sayı Ücret D. 

3 350 
3 300 
1 225 
5 200 

400 
300 
300 
250 
225 
200 

1 400 
1 225 
1 200 
1 250 

1 350 
1 350 
2 225 
1 200 
1 225 

475 
350 
300 
250 
225 
350 
250 
200 

1 
1 
2 
1 
5 
4 
4 

475 
300 
225 
200 
350 
300 
250 

Görevin çeşidi 

7 Kara başpuantörü 
8 » » 
9 » » 
9 Puantör 

10 » 
11 » 
12 » 

Ambarlama Servi» : 

5 Şef 
7 Enspektör 
9 Memur 
8 Ambarlama başmemuru 
9 » » 

10 » » 
10 » memuru 
11 » » 

Manifesto Servi» : 

6 Şef 
7 Kalem âmiri 
9 Memur 

10 » 
11 > 

Su - Kömür Servisi : 

6 Şef 
9 Memur 

10 » 
1 1 •» 
12 » 
10 Puantör 

Salonlar ve Rıhtımlar Semrisi. 

6 Şef 
11 Memur 

İşçiler Sicil Servisi : 

5 Şef 
11 Memur 

Koruma Servisi 
7 Şef 
10 Memur 
11 * 

Öayı Ücret 

1 
1 
1 
2 
13 
3 
7 
81 

350 
300 
250 

6 250 
7 225 
59 200 
2 175 

475 
350 
250 
300 
250 
225 
225 
200 

1 400 
1. 350 
1 250 
7 225 
7 200 

400 
350 
225 
200 
175 
225 

400 
200 

1 4T5 
0 200 

1 350 
1 225 
1 »00 
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a Görevin geçidi 
— «T -

Sayı Ücret D. 

Taşıtlar Servisi : 

4 Başenspektyr (Şef) 
6 Şef yardımcısı 
5 Enspektör 
e ,* 
7 Kalem âmiri 
8 Başmemur 
9 Memur 

10 » 
11 » 
H Devmcark memuru 
6 Kaptan 
7 » 
8 » 
9 > 

ıo » 
u * 
8 İkinci makinist 
6 Makine zabiti 
7 Makine zabiti 
8 > > 
9 > » 

10 » > 
11 » » 

1 
1 
1 
1 
1 
4 
3 
3 
2 
1 
3 

14 
9 

16 
24 
33 
1 

10 
14 
9 

23 
21 
17 

Kılavuzluk ve Bomorkörcülûfc servisi 

5 
8 
9 

10 
5 
5 
6 
7 
8 
9 

11 

Şef 
Kalem âmiri 
Memur 

Bagfcüavuz kaptan 
'Kılavuz kaptan 

Kaptan 
11 Makine zabiti 

1 
1 
1 
1 
3 
3 

12 
7 
9 
1 
2 
1 

579 

Kıyı Emniyeti İşletme Müdürlüğü 

3 İşletme Müdürü (Uzmanlık ye
ridir) 1 

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 
300 
250 
200 
200 

625 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

5 İşletme Müdür yar&ımem (de
nerler servisi şefliği vazifesini 

. de yapacaktır). 

Muhasebe Servisi : 

6 Sorumlu sayman 
10 Sayman 
8 Veznedar 

12 Memur 

Zatişleri Servisi : 

7 Şef 
9 Memur 

•10 » 
11 » 
12 » 

Malzeme Servisi : 

9 Memur 
11 » 

Hasüat Servisi 

6 Şef 
8 Memur 
9 

11 
12 

Fenerler Servisi : 

11 Memur 

Can Kurtarma Serrân 

6 §et 
11 M-emnr 
6 BölgfR âmiri 
8 Tabip 

10 Saflık nutoraru 
11 » . » ' • 

Enspektörlük Servim 

5 Enspektör 
4 Badrofar uxmanı 

475 

1 
1 
1 
2 

400 
225 
300 
175 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

350 
250 
225 
200 
175 

250 
200 

1 400 
1 300 
2 250 
2 200 
1 175 

200 

1 
3 
2 
2 
1 
1 

1 
1 

400 
200 
400 
300 
225 
»0 

475 
550 

(S.'8ıy»:-U6') 



o. Görevin çeşidi 

— 4& — 
Sayı Ücret I D-

Deniz vasıtaları Servisi : 

11 Kaptan 
12 » 
12 Makine aâJbiti 

1 
1 
2 

200 
175 
175 

38 

Gemi Kurtarma işletme Müdürlüğü 

4 İşletme müdürü (UzmanlUk 
yeridir) 

6 Sorumlu sayman 
8 Sayman 
9 » 
8 Veznedar (Mutemetlik de ya

pacaktır.) 
9 Raşnıemur 
9 'Memur 

11 Malzeme memuru 
10 İstasyon memuru (Makeme 

ambar memurluğunu da yapa
caktır.) 

3 Kaptan 
4 
5 
7 
8 
5 
6 
8 
8 
9 

10 
7 
9 Telsiz telgraf memuru 

11 » » » 

Bftrinoi zâlbit 
Güverte zâfbiti 
Başmakinist 

» 
tkinci makinist 
Makine zabiti 

Baş telsiz telgraf memuru 

2 
4 
I 
2 
2 
4 
2 
.4 
2 
1 
1 
4 

4:1 

HaUç fabrika ve havuzları İşletme Müdürlüğü 

2 İşletme müdürü yüksek .mü
hendis (Uzmanlık yeridir) 1 750 

3 îşjletme müdür yardımcısı 
(Yüksek mühendis) 

550 
400 
300 
250 

300 
250 
250 
200 

225 
625 
550 
475 
350 
300 
475 
400 
300 
300 
250 
225 
350 
250 
200 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

. 6 

Yüksek mühendis (Uzmanlık 
Yeridir) 1 

Müdürlük Servisi : 

Kalem âmiri 1 

Gemi Yapı İşletme Başmühendisliği 

Başmühendis 1 
(Uzmanlık yeridir) 
Atelye yüksek mühendisi 1 
Deniz montaj yüksek mühen
disi 1 
Gemi yapı mühendisi veya 
uzmanı 1 
Gemi yapı mühendisi veya 
uzmanı 
Ağaç işleri yüksek mühendisi 
Ağaş işleri mühendisi veya 
uzmanı 
Havuz kaptanı 
Kaptan 

Makine İşletme Başmühendisliği : 

Makine işletme başmühendisi 1 
(Uzmanlık yeridir) 
Montaj yüksek mühendisi 2 
Atelye » » 1 
Teknik kimyager 1 
(Yüksek mühendis) 
Boşaltma ve kompresör maki
nisti • 2 
Makine formeni 1 

550 

350 

625 

400 

400 

400 

300 
400 

400 
350 
250 

625 

400 
400 
400 

300 
400 

Konstrüksyou Bürosu Başmühendisliği : 

1 625 

( S.-Sayısı : 156 ) 

'••• Başmühendis 
(Uzmanlık yeridir) 

5 Başkonstrüktör 
(Yüksek mühendis) 

(> Gemi yapı yüksek mühendisi 

Elektrik İşletme Başmühendisliği 

3 Başmühendis 
(Uzmanlık yeridir) 

6 Atelye yüksek mühendisi 
(î Montaj yüksek mühendisi 

1 625 

1 475 

1 400 

1 625 

400 
400 



D. Görevin çeşidi 
- - 4 9 -

ı Ücret D. 

Teknik Büro : 

6 Keşif ve akort yüksek mühen
disi 

9 Başmemur 
400 
250 

Muamelât, Tahakkuk ve Yazı îşleri ServLsi: 

6 Şef 
8 Kalem âmiri 
9 Başmemur 

10 Memur 
11 > 

Muhasebe Servisi 

5 Sorumlu sayman 
6 Kalem âmiri 
8 Sayman 
9 > 

11 Memur 
8 Veznedar 

Malzeme Servisi : 

Şef 
Şef yardımcısı 
Teslim alma memuru 
Sayman 

İG Memur 
11 .» 
12 » 

• Yiyecek îşleri Servisi 

7 Şef 
11 Memur 

Sağlık servisi : 

7 Tabip 
8 » 
8 Diş tabibi 
8 Göz » 

11 Sağlık memuru 

Orta Sanat Okulu: 

8 Müdür 

400 
300 
250 
225 
200 

475 
400 
300 
250 
200 
300 

400 
350 
250 
250 
225 
200 
175 

350 
200 

Görevin çeşidi 

1 350 
1 300 
1 300 
1 300 
1 200 

300 

6 

6 
8 
9 

10 
8 
8 

10 
7 

11 

8 
9 
8 
8 
9 

11 
8 

12 

10 öğretmen 
13 .» 
10 Memur 
11 » 

Sayı Ücret 

3 225 
12 150 
1 225 
2 200 

Cami altı ateylesi başmühendisliği: 

Başmühendis 1 
(Uzmanlık yeridir) 
Başmühendis yardımcısı 1 
(Yüksek mühendis) 
Gemi yapı işletme şefi 1 
(Yüksek mühendis) 
Makine ve elektrik işletme 
şefi 1 
(Yüksek mühendis) 
Fabrika ve atelye yüksek mü
hendisi 
Eektrik yüksek mühendisi 
Mühendis veya uzman 
Kaptan 

Başmemur 
Memur 

» 
Tabip 
Sağlık memuru 

Hasköy Atelyesi Başmühendisliği : 

Başmühendis ' 1 
(Uzmalık yeridir) 
Gemi yapı işletme şefi (Yük
sek mühendis) 1 
Deniz montaj yüksek mühen
disi 1 
Makine zabiti 1 
Kaptan 1 
Malzeme âmiri 1 
Başmemur 1 
Memur 1 
Tahakkuk başpuvantörü 1 
Tabip 1 
Sağlık memuru 1 

~ w * 118 

625 

475 

400 

400 

400 
400 
300 
250 
225 
300 
800 
225 
350 
200 

625 

400 

400 
300 
250 
300 
300 
250 
200 
300 
175 
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D. Görevin çeşidi 
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Sayı Ücret ı D. 

Istinye Fabrika ve Dokları îşletme Müdürlüğü 

3 işletme müdürü yüksek mü
hendis (Uzmanlık yeridir) 1 625 

Gemi Yapı işletme Başmühendisliği: 

3 Başmühendis (Uzmanlık ye
ridir) 1 625 

6 Havuzlama ve montaj yüksek 
mühendisi 1 400 

6 Gemi atelyeleri yüksek mühen
disi 1 400 

Makine ve Elektrik işletme 
Başmühendisliği : 

3 Başmühtndis (Uzmanlık ye
ridir) 1 625 

6 Atelye yüksek mühendisi 1 400 
6 Montaj t» » 1 400 
6 Elektrik » » 1 400 
6 Makine formeni 1 400 

Konstrüksyon Bürosu Başmü
hendisliği : 

3 Başmühendis (Uzmanlık ye
ridir) 1 625 

Teknik Büro : 

6 Gemi yüksek mühendisi 1 400 
6 Makine yüksek mühendisi 1 400 

Keşif Bürosu : 

6 Yüksek mühendis 1 400 
6 Mühendis 1 400 

Havuzlama ve Kızaklama Servisi : 

8 Dok kaptanı 1 300 
7 Dok başmakinisti 1 350 
8 Dok pilotu ve römorkör kaptanı 1 300 

10 Dok makinisti 1 225 
11 Dok vardiya makinisti 2 200 
10 Römorkör makinisti 1 225 

Görevin çeşidi 

işletmeler Bürosu 

9 Memur 
12 » 

9 
10 
12 

Muamelât, Tahakkuk ve Yazı 
işleri Servisi : 

Şef 
Kalem âmiri 
Memur 

Muhasebe Servisi : 

6 Sorumlu sayman 
8 Sayman 

10 Memur 
12 Memur 
8 Veznedar 

Malzeme Servisi : 

7 Şef 
9 Sayman 

11 Sayman yardımcısı 
12 » » 

Sağlık Servisi : 

7 Tabip 
11 Sağfck memuru 

Sayı 

47 
Merkez işletmeleri toplam 2640 

İzmir îşletme Müdürlüğü 

2 işletme Müdürü (Uzmanlık ye
ridir) 1 

Yazı ve Zatişleri Servisi 

7 Kalem âmiri 
9 Memur 

10 » 
11 » 
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Sayı Ücret i D. 

Muhasebe Servisi : 

4 Sorumlu sayman 
7 Başsayman 
9 Memur 

10 » 
8 Veznedar 

Malzeme Servisi : 

7 Kalem âmiri 
12 Memur 

Hâsılat Servisi : 

7 Kalem âmiri 
9 Memur 

10 » 
11 » 

Körfez Vapurları İşletme Servisi 

5 Şef 
7 Güverte enspektörü 
7 Makine » 

Gemi Adamları Kısmı : 

8 
9 

11 
7 
8 
9 

10 
11 

9 
10 
11 
12 
13 

Kaptan 
» 
» 

Makine zabiti 
> » 
> » 
s » 
» » 

Hareket Kısmı : 

Başmemur 
Memur 

» 
» 
» 

550 
350 
250 
225 
300 

350 
175 

1 350 
1 250 
1 225 
1 200 

1 475 
1 350 
1 350 

300 
250 
200 
350 
300 
250 
225 
200 

250 
225 
200 

Liman İstetme Servisi : 

5 Şef / 

15 175 
13 150 

475 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Tahakkuk ve Muamelât Kısmı 

7 Kalem âmiri 
9 Memur 

10 » 

Yükleme - Boşaltma Kı'smı :"' 

7 Kalem âmiri 
11 Memur 
9 Çamaltı Tuzla memuru 
8 Başpuvantör 
9 > 

10 Puvantör 
11 » 

Ambarlama Kısmı : 

6 Kalem âmiri 
9 Ambarlama foaşmemuru 
9 » memuru 

10 » » 
11 > » 
11 Salon memuru 

Taşıtlar ve İşçiler Kısmı : 

8 Kalem âmiri 
9 Başmemur 

11 Memur 
12 » 
9 Kaptan 

10 » 
9 Makine zabiti 

10 > » 

Kılavuzluk Kısmı : 

7 Kılavuz kaptan 

Atelye : 

9 Saymam 
11 » 
9 Memur 

10- > 
9 Tabip 

1 350 
4 250 
1 225 

1 
1 
1 
2 
4 
5 
5 

350 
200 
250 
300 
250 
225 
200 

1 
2 
2 
1 
5 
2 

400 
250 
250 
225 
200 
200 

1 
1 
2 
1 

* & 
2 

300 
250 
200 
175 
250 
225 

10 . 250 
4 225; 

2 350 

1 250 
1 200 
2 250 
1 225 
1 250 
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Sayı Ücret 1 D. 

Sağlık Servisi 

9 TaWp 1 250 

158 

Trabzon İşletme Müdürlüğü 

4 İşletme müdürü (Uzmanlık ye
ridir) 1 

9 Tabip 1 

Yazı ve zatişleri servisi: 

10 Kalem âmiri 1 

Muhasebe servisi: 

6 Sorumlu sayman 
10 Memur 
11 Veznedar 
12 Mutemet 

Malzeme servisi: 

İÜ Memur 

İşletme servisi: 

7 Şef 
8 Kalem âmiri 
9 Vesait » 
9 Başmemur 
9 Tahakkuk memuru 
9 Atelye memuru 
11 Memur 
12 '» 
10 Baş puantör 
11 Puantör 
12 » 
13 > 
13 Kaptan 

40 

550 
250 

225 

l 400 
l 225 
1 200 
1 175 

1 225 

350 
300 
250 
250 
250 
250 
200 
175 
225 
200 
175 
150 
150 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Van İşletme Müdürlüğü 

3 İşletme müdürü (Uzmanlık ye
ridir) 

Mtifcasebe servisi : 

6 Sorumlu sayman 
9 Sayman 

10 Memur 
11 Veznedar 

Malzeme servisi: 

7 Şef 

Yiyecek işleri servisi 

8 Kalem âmiri 

Sağlık servisi: 

6 Tabip 

İşletme servisi: 

8 Kalem âmiri 
12 Memur 

8 Kaptan 
10 .> 

8 Makine zabiti 
9 » » 

10 » » 
10 Gemi kâtibi 
11 > » 
12 » » 

Taşra İşletmeleri Toplamı 

Genel toplam 3119 

1 625 

1 400 
1 250 
1 225 
1 200 

1 350 

300 

400 

1 
1 
5 
2 
(i 
1 
1 
2 
2 
3 

32 

230 

300 
175 
300 
225 
300 
250 
225 
225 
200 
175 
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D CETVELİ 

Sayı Ücret 

Genel Müdürlük Merkez Kuruluşu 

Müşavirlik 

Ressam ve grafiger 1 
Fiş memuru 1 
Daktilo 1 

200 
200 
140 

Hukuk Müşavirliği 

Kayıt memuru 
Daktilo 

Genel Kâtiplik 

Reklâm ve Propaganda Servisi : 

Prapoganda uzmanı 
Reklâm uzmanı 

Encümen ve Yazı îşleri Servisi : 

Daktilo (Yabancı dil bilen) 
Piş memuru 
Daktilo 

Kayıt îşleri Servisi : 

Dağıtma memuru 

Yayın İşleri Servisi : 

Daktilo 

Yönetim Amirliği : 

Yönetim memuru 
Başodacı 
Başodacı yardımcısı 
Odacı 

/inkara bürosu odacısı 

1 175 
1 175 
1 150 

1 
1 
1 
39 
32 
1 

750 
625 

1 400 
1 300 
3 150 

2 175 

1 150 

200 
150 
130 
120 
100 
120 

Görevin çeşidi Sayı Ücret-

Bekçi' 
Kapıcı 
Asansörcü 
Kaloriferci 
Temizleyici 
Bahçıvan 

Elektrik ve Telefon İşleri Servisi 

Servis şefi (Teknisiyen) 
Elektrikçi 
Telefon santralcisi 

10 
8 
2 
6 
8 
1 

1 
1 
5 

120 
120 
120 
120 
100 
150 

250 
200 
150 

127 

Daktilo 

Teftiş Kurulu 

Genel Muhasebe Müdürlüğü 

Evrak ve Dosya Servisi 

Fiş memuru 
Daktilo 

Dağtma memuru 

Sorumlu Samanlık Servisi 

Fiş memuru 
Tahsildar 

Sigorta Servisi : 

Sigorta uzmanı 
Sigortacı 

10 

Zat ve Sicil İşleri Müdürlüğü 

Kadro ve Tâyin Servisi 

Tahkik memuru 
Fiş memuru 

175 

1 
1 
2 
2 

1 
1 

1 
1 

200 
175 
150 
150 

250 
175 

625 
300 

350 
250 
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Görevin çeşidi 

Sicil Servisi : 

Tahkik memuru 

Tahakkuk Servisi : 

Fiş memuru 

Kayıt ve Yazı işleri servisi 

Daktilo 
Daktilo 

Sayı Ücret 

350 

175 

2 
1 

7 

175 
150 

- Tarife ve Etüd Müdürlüğü 

Hollerit Servisi : 

Başmekanograf 
Mekanograf 

1 
1 

10 

270 
200 
175 

12 

Görevin çeşidi 

Tesellüm memuru 
Mağaza kontrolörü 
Şoför 
Hademe 
Bekçi 

Matbaa : 

Teknisiyen 

Ticaret Servisi : 

Mubayaacı 

Muhasebe Servisi : 
Fiş memuru 

Alım Satım Komisyonu 
Daktilo 

Sayı 

1 
1 
1 
1 
2 

1 

32 

Malzeme l§leri Müdürlüğü 

Yazı İşleri Servisi : 

Daktilo 
Mütercim daktilo 

Teknik Servis : 

Teknik tertipleyici 
» » yardımcısı 

Sekreter 
Malzeme teknisiyeni 

Ressam 
Arşivci 
Tercümeci 

Merkez Mağazası : 

Ambar başmemuru 

(Kimyager) 

» » yardımcısı 
Fiş memuru 
Reyyon memuru 

s> » 

2 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

1 
1 
2 
3 
2 

150 
350 

625 
550 
300 
550 
475 
250 
250 
300 

350 
275 
250 
250 
200 1 

Teslim Alma Kurulu 
Uzman Gümrükçü 
Uzman işçi 
Daktilo 

• 

Yapı Müdürlüğü 
Daktilo 
Malzemeci 
Fennî tesisatçı 

» » 
Ressam ve grafiger 

Sürveyan 
Jaloncu 

Yapı Atelyesi : 
Atetye teknisiyeni 
Ustabaşı 

1 
1 
1 

3 
1 

2 
1 
3 
3 
3 
1 
2 
3 
2 

1 
1 
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Görevin çeşidi 

Fotoğrafçı ve plân teksircisi 
Projetör 
Fiş memuru • 
Ambar memuru 
Kapıcı 
Bekçi 

Gayrimenkuller îdare Servisi : 

Ressam ve arşivci 
Tapu ve istimlâk teknisiyeni 
Daktilo 

Seferberlik Müdürlüğü 
Daktilo 

Sağlık Müdürlüğü 
Daktilo 

Hastane 
Fiş. memuru 
Ambar memuru 
Dağıtma memuru 
Daktilo 

» 
Hasta kabul memuru 
Laborant 

> 
Eczacı kalfası 

» » 
Pansımancı 

» 
Hastabakıcı 

* * 
Cece bakıcısı 
Etüvcü 
Çamaşır depocusu 
Terzi 
Berber 
Hamamcı 

Sayı 

1 
2 
1 
1 
1 
2 

1 
1 
1 

33 

1 

1 

1 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

- 55 — 
Ücret 

175 
175 
225 
175 
130 
130 

300 
300 
175 

150 

150 

200 
175 
150 
175 
150 
150 
225 
200 
200 
175 
150 
130 
130 
115 
150 
130 
130 
150 
150 
115 

i Görevin çeşidi 

Aşçı 
» 
» yamağı 

Bulaşıkçı 
Odacı 

» 
Hademe 

> 

Bekçi 
Kapıcı 

Merkez toplamı 

işletmeler 

Sayı 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
6 
4 
1 
1 

1 

46 
280 

Deniz Hatları İşletme Müdürlüğü 

Kontrolörler Servisi : 

Kayıt memuru (Daktilo) 

Yazıişleri Servisi : 

Sekreter (Yabancı dil bilen) 
Dağıtma memuru 
Daktilo steno (Yabancı dil bilen) 
Tercümeci daktilo 

» " » 
Daktilo 

» 

Dış Hatlar Hasılat Servisi : 
Tercümeci acenta uzmanı 

» » » 
» » » 

Malzeme Servisi : 

Bekçi 

Muhasebe Servisi : 

Fiş memuru 

Enspektörlük Servisi : . 
Gemi yapı teknisiyeni 
Makine teknisiyeni 
Telsiz ve elektrik teknisiyeni 

1 

1 
2 
2 
3 
2 
5 
6 

1 
4 
7 

2 

1 

1 
1 
1 

Ücret 

200 
150 
115 
100 
115 
100 
100 
90 
75 

130 
100 

150 

400 
175 
300 
300 
275 
175 
150 

625 
550 
350 

120 

175 

550 
550 
550 
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Görevin çeşidi 

— 56 
Sayı Ücret j 

İstanbul Acentahğı : 

Tereümeci gişe âmiri 
Tereümeci danışman 
Tereümeci fiş memuru 
Daktilo 
Dağıtma memuru 

İzmir Acentahğı : 

Daktilo 
Odacı 
Bekçi 

Çamaşır Atelyesi : 

Şoför 
Çamaşır kurutucusu 
Ambarcı 

Topane Atelyesi : 

Atelye teknisiyeni 
Ustabaşı 
Ambarcı 

Telsiz İstasyonu : 

Dağıtma memuru 

Gemi Adamları Kısmı 

Güverte lostromosu 

Usta gemici 
» » 

Dümenci 
» 

Gemici 

Marangoz 
» 

Makine lostromosu 

Yağcı 

1 550 
1 400 
2 300 
2 150 
1 150 

1 150 
1 100 
1 100 

1 175 
1 130 
1 130 

1 270 
1 200 
1 150 

1 150 

20 
40 
50 
50 
73 
60 
50 
70 
75 

140 
159 

20 
15 
20 
50 
80 
40 

224 

200 
175 
150 
130 
120 
140 
125 
110 
125 
110 
100 
150 
125 
200 
175 
150 
130 
120 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Ateşçi 
» 

Kömürcü 
Silici 
Elektrikçi 

» 
Kazancı 
Pompacı 
Tesviyeci 
Kamara memuru (Yabancı dil bilen) 
Kamara memuru 

» » 
» » 

Başkamarot 
» 

Kamarot (Yabancı dil bilen) 
Kamarot 

Stajyer kamarot 
Barmen 
Büfeci 
Bulaşıkçı 
Temizleyici 
Kumanyacı 

» yardımcısı 
Başaşçı 

» 
» 

Aşçı 

» yamağı 
» 
Ekmekçi 

52 
222 
151 
64 
13 
19 
20 
10 
10 
4 
3 
4 
14 
10 
9 
18 
23 
20 
60 
300 
333 
40 
9 
30 
60 
30 
53 
6 
2 
3 
15 
65 
64 
5 
55 
20 
40 

3149 

Devlet Başkanına ait deniz taşıtları 
Savarona yatı : 
Güverte lostro'miosu 1 
Marangoz 1 
Dümenci 1 
Gemici 4 
Buz makinisti 1 

140 
120 
110 
100 
300 
250 
225 
200 
185 
185 
185 
250 
210 
185 
170 
150 
130 
150 
95 
85 
80 
30 
200 
120 
120 
120 
160 
100 
300 
250 
160 
140 
110 
100 
80 
60 
120 

200 
185 
140 
125 
240 
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Görevin çeşidi 
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Sayı Ücret 

Makine lostromosu 
Yağcı 
Ateşçi 
Baş elektrikçi 
Kamara memuru 
Kamarot 

Başaşçı 

Ertuğrul Yatı : 

Güverte lostromosu 
Dümenci 
Gemici 
Makine lostromosu 
Ateşçi 
Kamara memuru 
Kamarot 

> 
Aşçı 

Acar Motörü : 

Usta gemici 
Gemici 
Yağcı 
Kamarot 

Sakarya Motörü : 

Gemici 
Kamarot 

44 

Şehir Hatları İşletme Müdürlüğü 

Yazı îşleri Servisi : 

Daktilo 1 

Zat îşleri Servisi : 
Daktilo 1 

Hasılat ve İstatistik Servisi : 

Bilet damgacısı 
-» bağlayıcısı 

Daktilo 

200 
140 
125 
300 
210 
125 
105 
185 

175 
140 
125 
175 
125 
185 
125 
120 
160 

1 140 
2 125 
1 140 
1 150 

125 
150 

150 

150 

2 175 
2 175 
2 150 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Hareket Servisi : 

Daktilo 

Malzeme Servisi : 

Daktilo 
Saatçi 
Başbekçi 
Bekçi 

Muhasebe Servisi : 

Daktilo 

Enspektörlük Servisi : 

Tahkik memuru 
Daktilo 

Köprü Atelyesi : 

Atelye teknisiyeni 
Elektrik > 

Gemi Adamları : 

Güverte lostromosu 

Makine lostromosu 

Usta gemici 
Gemici 
Miço 
Yağcı 

Ateşçi 
> 

Kömürcü 
Kamara âmiri 
Kamarot ve torba hamalı 
Kamarot 

> 
» (Temizleyici) 

İşaretçi 
Armador 
Dalgıç 
Dalgıç sandalcısı 
Dalgıç kılavuzu 

150 

1 150 
1 225 
1 115 
9 90 

150 

1 
1 

1 
1 

21 
59 
22 
18 
102 
52 
108 
1 
15 
66 
140 
41 
121 
1 
1 
80 
90 
20 
5 
1 
1 
1 
1 

350 
150 

300 
225 

170 
150 
170 
150 
130 
120 
100 
160 
150 
130 
130 
120 
115 
225 
160 
100 
90 
100 
120 
200 
200 
130 
150 
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Görevin çeşidi 
— 08 

Sayı Ücret 

iskele ve vapur memurlan Servisi ; 

Daktilo 1 150 
Çımacı 60 100 

» 25 90 
> 20 85 

1099 

İstanbul Liman İsletme Müdürlüğü 

Yazı işleri Servisi : 

Fiş memuru 
Yollama memuru 
Daktilo 

Zat işleri Servisi : 

Daktilo 

Hâsılat Toplama Servisi : 

Daktilo 

Malzeme Servisi : 

Mağaza memuru 

> » 
Hamal 

Yiyecek işleri Servisi : 

Yönetim memuru 
Başâşçı 
Aşçı-

» yamağı 
Garson 

Muhasebe Servisi : 

Daktilo 
Dağıtma memuru 
Tahsildar 

Yükleme - Boşaltma Servisi : 

işçi yönetim memuru 
» » > 

1 200 
1 175 
1 150 

150 

150 

1 200 
1 175 
1 150 
2 100 

3 
1 
1 
4 
4 

150 
.175 
125 
110 
110 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

1 150 
1 150 
2 175 

1 300 
1 200̂  
1 175 

Takip memuru 
Yollama memuru 
Depo memuru 
Daktilo 
Markatör 
Kaloriferci 
Tamirci 
Hademe 

Ambarlama Servisi: 

Rıhtım memuru 
Daktilo 
Vinç teknisiyeni 
Başvinççi 
Vinççi 

> 
Elektrikçi 

> 
Asansörcü 
Tamirci 
Motorcu 
Demirci 
Armador 

Manifesto Servisi: 

Fiş memuru 

Su - Kömür Servisi: 

Yollama memuru 
işçi yönetim memuru 
Depo memuru 
Su memuru 
Elektrik teknisiyeni 
Motor » 
Elektrik tamircisi 

» 
Demirci 
Vinççi 
Kaloriferci 
Odacı 

Salonlar ve Rıhtımlar Servisi: 

işçi yönetim memuru 
» » » 

Hademe 

1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 

150 
130 
130 
150 
115 
115 
130 

6 115 

1 
1 
1 
2 
20 
20 
1 
1 
10 
2 
1 
1 
1 

175 
150 
350 
225 
175 
150 
240 
200 
120 
200 
250 
200 
200 

1 150 

1 
1 
2 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
5 
1 
4 

175 
200 
175 
130 
300 
300 
275 
250 
250 
175 
130 
100 

1 200 
2 150 
5 100 
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Sayı Ücret 

Hademe 
Kaloriferci 

Koruma Servisi : 

Başbekçi 
» yardımcısı 

Bekçi 

> 
ttfaiye âmiri 

» > yardımcısı 
» makinisti 
» eri 

Taşıtlar Servisi : 

Fiş memuru 
» » 

Takip memuru 
Yollama memuru 

» > 
v:Dağıtma memuru 
.Muşamba Başmemuru 

> » 
;> memuru 
» dikicisi 

. Daktilo 
Trak teknisiyeni 

.. Arma,dor 
Dalgıç 

» 
Dalgıç mürettebatı 
Vinççi 
Elektrikçi 

• Bakım -. başlostromosu 
:» > 

Güverte lostromosu 
» > 

Dümenci 
Gemici 
Marangoz 
Sandalcı 
Mavnacı 

» 
Makine lostromosu 

5 90 
2 115 

1 
8 

65 
15 
84 
1 
1 
8 

25 

3 
2 
2 
1 

13 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
3 
3 
2 
2 
2 
3 
1 
9 

.10 
21 
20 

121 
4 

11 
286 
273 

6 
2 

175 
150 
130 
120 
115 
225 
200 
175 
125 

200 
175 
150 
150 
175İ 
150 
200 
200; 
175; 
150 
175 
150 
275 
185 
300; 
200; 

125 i 
175 
210: 
185s 
160! 
185; 
160! 
140| 
140; 
160 
140' 
150 
140 
185 
140 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Yağcı 

Ateşçi 
Kömürcü 

s Kumanyacı 
Aşçı 
Kamarot 

Kılavuzluk ve Romorkörcülük Servisi 
Yollama memuru 
Gözcü 
Palamarcı 
Fundacı 
Sandalcı 
Gemici 
Hademe 

1 
85 
61 
10 
1 
1 
1 

mı: 
1 
2 
2 
3 
6 
11 
2 

1353 

160 
140 
130 
120 
160 
105 
95 

150 
140 
150 
150 
140 
140 
110 

Kıyı Emniyeti İşletme Müdürlüğü 

Muhasebe Servisi : 
Daktilo 1 

Zat tşleri Servisi : 
Daktilo 
Sevk memuru 

Malzeme Servisi : 
Ambarcı 
Daktilo 

Fenerler Servisi : 
Fenerler yönetim memuru 

Fener gardiyanı 

150 

1 

r-l 

1 
1 

1 
1 
2 
2 
1 
5 
1 
3 
3 
2 
3 
3 
1 

150 
140 

175 
150 

210 
170 
165 
160 
150 
145 
140 
130 
125 
110 
165 
155 
140 
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Sayı Ucret-

Fener gardiyanı 1 
10 
14 
9 
11 
16 
44 
27 

135 
130 
125 
120 
110 
105 
100 
90 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Fenerler makine teknisiyeni 
» > » 

397 

Gemi Kurtarma İşletme Müdürlüğü 

5 175 
3 150 

Cankurtarma Servisi : 

Can sandalları yönetim memuru 
Can sandalları yönetim 
yardımcısı 
Can sandalı reisi 
Can sandalı reisi birinci 
cısı 
Can sandalı reisi ikinci 
cısı 
Can sandalcısı 
Roketçiler reisi 
Roketçiler reisi yardımcısı 
Roketçi 
Sis topçusu 

> '» 
Şoför 
Telefon teknisiyeni 
Telefoncu 
Elektrik motorcusu 
Yağcı 

> 
Marangoz 
Nalbant 

memuru 

yardım-

yardım-

Makine veya motor teknisiyeni 
îstasyoncu 

» 

» 
Lostromo 
Gemici 
Odacı 

Enspektörlük Servisi : 

Atelye teknisiyeni 
Radyofarcı 
Radyofarcı yardımcısı 
Radyofar ustası 
Radyofar yağcısı 

2 

2 
7 

6 

4 
65 
11 
10 
72 

1 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
4 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
3 
3 
6 
4 

1 
1 
1 
1 
1 

225 

200 
170 

150 

145 
140 
160 
140 
135 
150 
135 
170 
170 
140 
160 
140 
125 
130 
120 
400 
200 
175 
165 
130 
150 
120 
100 

275 
200 
175 
150 
115 

Tercümeci daktilo (yabancı 
Güverte baş lostromosu 

» Lostromosu 
Usta gemici ve dümenci 
Gemici 
Marangoz 

> 
» 

Makine baş lostromosu 
Makine lostromosu 
Yağcı 
Ateşçi 
Başdalgıç 
Dalgıç 

> 
» 

Elektrikçi 
Kumanyacı 
Başaşçı 
Aşçı 
Kamarot 

» 
> 

Haliç Fabrika ve Havuzlan 

Müdürlük Servisi: 

Fiş memuru 
Daktilo 
Kapıcı 

dil bilen) 1 
1 
5 

22 
6 
2 
2 
1 
1 
5 

10 
22 

1 
2 
3 
1 
1 
6 
1 
4 
4 
1 
1 

103 

300 
300 
250 
175 
150 
300 
225 
200 
300 
250 
200 
175 
375 
300 
225 
200 
300 
175 
175 
150 
150 
125 
100 

İşletme Müdürlüğü 

Gemi Yapı İşletme Başmühendisliği : 

Deniz Montaj Teknisiyeni 
Ağaç işleri » 
Atelye Teknisyeni 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

200 
150 
120 

325 
325 
325 
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Sayı Ücret 

Havuz işletme Teknisiyeni 1 
Şoför 1 

Makine İşletme Başmühendisliği : 

Makine Atelye Teknisiyeni 1 
Makine Montaj Teknisiyeni 1 

Konstrüksyon Bürosu Başmühendisliği : 

Ressam ve grafiger 3 
> » 1 

Elektrik İşletme Başmühendisliği : 

Atelye Teknisiyeni 1 

325 
240 

325 
325 

300 
250 

325 

Tenik Büro : 

Keşif ve akort Teknisiyeni 2 350 
Maliyet ve zaman hesabı Teknisiyeni 2 350 
İstatistik teknisiyeni 1 350 
Makine > 1 325 
Fiş memuru 1 200 

Muamelât, Tahakkuk ve Yazı İşleri 
Servisi : 

Fiş memuru 
Yönetim memuru 
Daktilo 

> 
Dağıtma memuru 
Başitfaiyeci 
Bekçi 

Muhasebe Servisi : 

Tahsildar 1 200 
Fiş memuru 2 225 
Daktilo 1 150 
Hademe 1 120 

Malzeme Servisi : 

Şoför 1 240 
Ambar memuru 1 175 
Fiş memuru 2 200 
» > 1 175 

Mağazacı 1 175 
Daktilo 1 150 

225 
225 
175 
150 
175 
225 
120 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Hademe 

Yiyecek İşleri Servisi : 

Mağazacı 
Daktilo 

Sağlık Servisi : 

Fiş memuru 
Pansumancı 
Hademe 

Orta Sanat Okulu : 

Fiş memuru 
Başhademe 
Hademe 

Camialtı Atelyesi Başmühendisliği 

Ağaç işleri teknisiyeni 
Tahkik memuru 
Ambar başmemuru 
Ambar memuru 
Fiş memuru 

» > 
Daktilo 
Başbekçi 
Bekçi 

Hasköy Atelyesi Başmühendisliği : 

Ağaç işleri teknisiyeni 
Gemi yapı işleri teknisiyeni 
Fiş memuru 
Ambar memuru 
Daktilo 
Başbekçi 
Bekçi 
Hademe 

2 120 

1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 
3 

2 
1 
1 
1 
2 
3 
2 
1 
3 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

175 
150 

150 
130 
100 

175 
120 
90 

300 
350 
225 
150 
200 
150 
150 
175 
120 

325 
325 
175 
150 
150 
175 
120 
120 

83 

îstinye Fabrika ve Dokları İşletme Müdürlüğü 

Gemi Yapı İşletme Başmühendisliği : 

Gemi yapı montaj teknisiyeni 
Atelye teknisiyeni 

325 
325 
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Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Makine ve Elektrik işletme Ba§mtihendislıği : 

Makine montaj teknisiyeni 
'Elektrik atelye teknisiyeni 

Konstrüksyon Bürosu Başmühendisliği 

Başressam ve grafiger 
Ressam ve grafiger 
Arşivci 

Keşif Bürosu : 

Teknisiyen 

Havuzlama ve kızaklama Servili : 

Gemici 
Dalgıç 

. Ateşçi 

işletmeler Bürosu : 

Daktilo 

Muamelât, Tahakkuk ve Yazı işleri Servisi 

Eiş memuru 
Yönetim memuru 
Daktilo 
Telefon santral memuru 
Şoför 
itfaiyeci 
Bekçi 
Hademe 

.Muhasebe Servisi : 

Tahsildar 
Daktilo 

Malzeme Servisi : 

Mağaza, memuru 
Reyyon memuru 

Merkez işletmeleri toplamı 
39 

0267 

525 
325 

1 350 
2 250 
1 150 

1 300 

2 125 
1 200 
1 125 

1 150 

175 
175 
İSO 
150 
225 
150 
120 
100 

175 
150 

1 200 
3 175 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

tzmir İşletme Müdürlüğü 

Yazı ve Zat işleri Servisi 

Fiş memuru 
Daktilo 

Muhasebe Servisi : 

Tahsildar 
Daktilo 

Malzeme Servisi 

Mağazacı 

Ambarcı 
Mubayaacı 
.Kantarcı 
ı^Istifçi 
•x^aşodacı 
Kapıcı 
Bekçi 
Odacı 

Hasılat Servisi : 

rîfiş memuru 

-. Matbaacı 

ıCKörfez Vapurları işletme Servisi 

Gemi adamları kısmı: 
Güverte lostromosu 

^Makine 
Yağcı 

> Ateşçi 
i. > 

Kömürcü 
Gemici 

» 
.Kamarot 

Hareket kısmı : 

Çımacı 
'İskele bekçisi 

1 
1 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
8 

1 
2 
1 

150 
130 

175 
150 

175 
150 
175 
175 
110 
110 
,120 
110 
110 
100 

175 
150 
175 

9 
e 6 
6 
5 
6 

a 21 
12 

4 
5 

150 
160 
100 
M0 
m 115 
130 
120 
100 

100 
100 
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Sayı Ücret 

Liman işletme Servisi 
Ambarlama kısmı : 

îtîagreci 

Taşıtlar ve İşçiler Kısmı : 

Motor kaptanı 

Liman taşıtları lostromosu 

Dalgıç 

Ateşçi 

Yağcı 
Dümenci 
Palamarcı ve sucu 
Gemi<û 
M&vnacı 
Basbekçi' 
Bek$i 

Atelye : 

Motorcu 
Marangoz ustabaşısı 
Gemi yapı » 
Tornacı » 
Tesviyeci » 
Dökmeci » 
Lostromo » 
Fiş memuru 
Daktilo 
Pansımancı 
Odacı 
Bekçi 

Sağlık Servisi: 

Pansımancı 

3 
1 
1 
2 
4 
4 
1 
1 
4 
6 
6 
4 
4 

28 
7 
2 

18 

18& 
130 

185 
160 
145 
140 
280 
210 
210 
160 
130 
120 
130 
150 
130 
130 
130 
130 
110 

300 
280 
280 
280 
280 
280 
150 
175 
130 
140 
100 
110 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

1 130 

229 

Trabzon İşletme Müdürlüğü 

Yazı ve Zatişleri Servisi: 

Daktilo 

Muhasebe Servisi: 

Fiş i mem&ru 

jy^ilzeme Servisi: 

Fiş ve ambar memuru 
İtfaiyeci 
Bekçi 

> -
Odacı » 

İşletme Servisi: 

Postacı 
» yardımcısı 

Şoför 
Vinççi 

» 
Atelye ustabaşısı 

» kalafatçısı 
Salon hamalbaşası 
Mavnacı 

Gemici 

130 

130 

1 150 
1 140 
4 100 
1 90 
2 75 

1 
1 
1 
1 
1 

r-l 

1 
2 
11 
9 
26 
2 
19 

115 
100 
135 
200 
135 
175 
110 
100 
130 
125 
120 
125 
115 

87 

Van İşletme Müdürlüğü 

Yazı İşleri Servisi: 

Fiş memuru 
Daktilo 

Muhasebe Servisi: 

Fiş memuru 
Tahsildar 

175 
115 

150 
130 
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Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Malzeme Servisi: 

Fiş memuru 
Ambarcı 
Hamal 
Odacı 

» 
Temizleyici 
Bekçi 

» 
Bahçivan 
Şoför 

> 
» yardımcısı 

Otel yönetim memuru 
Berber 
Büfeci 
Garson 

Çamaşırcış 

İtfaiyeci 
» eri 

Yiyecek İşleri Servisi 

Ambarcı 
Aşçı 

> yamağı 
Bulaşıkçı 
Garson 
Ekmekçi 

Sağlık Servisi : . 

Hastabakıcı 

175 
175 
90 
90 
80 
90 

115 
90 
90 

200* 
175 
90 

150 
150 
100 
115 
100 
90 

100 
90 

150 
100 

175 
130 
90 
90 
90 

100 

115 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

işletme Servisi: 

Güverte veya makina teknisiyeni 
Fiş memuru 
Antrepocu 
Güverte lostromosu 

Dümenci 
» 

Gemici 
Yağcı 

» 

Kamarot 
Çımacı 

Yolcu s-alonu bekçisi 

Atelye : 

Atelye teknisiyeni 
Motor * 
Takım mağazacısı 
Elektrik santralcisi 

» motorcusu 
Fennî tesisatçı 
Yağcı 

Taşra İşletmeleri yekûnu 
Genel yekûn 

1 
1 
2 
5 
2 
8 
4 
32 
5 
4 
3 
8 
3 
4 
3 
1 

400 
175 
150 
140 
125 
110 
100 
100 
140 
125 
110 
95 
115 
100 
90 
90 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

135 
451 
6998 

400 
400 
150 
200 
200 
150 
130 
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E - CETVELİ 

B. M. ödeneğin çeşidi 

203 — Geçici memur ve hizmetliler ücreti 
1 Merkez geçici memur ve hizmetliler 

ücreti 
2 İşletmeler geçici memur ve hizmetliler 

ücreti 
204 Yabancı uzman ve hizmetlilerle tercü

manlar ücreti 

F CETVELİ 

A — GÖREVİ GEREĞİNCE PARASIZ YOLCULUK YAPMAK HAKKINI TAŞIYANLAR 

Bütün hatlarda 
1. — Milletvekilleri bütün iç hatlarda birinci 

mevkilerde (lüks dâhil) kimlik cüzdanlarını 
göstermek suretiyle parasız yolculuk yaparlar. 

2. — Devlet Denizyolları ve Limanları İşlet
me Genel Müdürü ile yardımcıları, Genel Mü
dürlük Teftiş Heyeti ile işletmeler Müfettişle
rine, Genel Müdür tarafından sayısı onu geçme
mek üzere seçilecek işletme Müdür ve âmirle
rine ve Ulaştırma Bakanlığı Teftiş Heyeti Baş
kanı ile müfettişlerine ve ulaştırma işleri ile 
ilgili Bakanlık memurlarından Ulaştırma Ba
kanı tarafından sayısı on beşi geçmemek üzere 
seçilecek olanlara bütün iç hatlarda geçer öz
lük birer hizmet pasosu verilir. 

1 

Deniz hatlarında 

(Van Gölü işletmesi dâhil) 
3. — Geçici bir görev ve memuriyetin yapıl

ması için başka bir yere gönderilen veya geti
rilen, belirli görevlerde olup da bulundukları 
yerlerden başka yerlere gönderilen, askerlik 
hizmetlerini yapmak için görevlerinden ayrılan, 
yeniden memuriyete tâyin veya emekliye ayrılan, 
kadro, kuruluş veya idarî sebeplerle açığa çı
karılan, görevinden çıkarılan ve altı aydan faz
la hizmet gördükten sonra istifa eden idare me
mur ve hizmetlileri ile bunların aile bildirimle
rinde yazılı aileleri efradına gidecekleri veya 

gelecekleri yere kadar permi verilmekle bera
ber beraberlerinde götürecekleri ev eşyaları 
için de parasız taşıma izni verilir. 

Bunlardan aylık ücretleri 300 lira ve daha 
yukarı olanlar ile aileleri 'birinci mevkide, ay
lık ücretleri 300 liradan az olanlarla aileleri 
ikinci mevkide ve aylık ücretleri ne olursa ol
sun gemi adamlariyle, odacı ve benzerleri hiz
metliler ve aileleri güvertede yolculuk yapar
lar. 

Görevle bir yere gönderilen gündelikli işçi ve 
hizmetlilere güvertede seyahat etmek üzere gi
diş - dönüş parasız permi verilir. 

4. — Devlet Denizyolları ve Limanları işlet
me Genel Müdürlüğü kadrosu içindeki aylıklı 
memur ve hizmetlilerle aile bildirimlerinde yazı
lı aileleri efradına ve beraberlerinde yolculuk 
etmek zorunda olan hizmetçilerine senede bir-
defa olmak üzere hattına bakılmaksızın diledik
leri iki iskele arasında geçer gidiş - dönüş per
mi verilir. 

Bunlar almakta oldukları aylık ücretlerinin 
miktarına göre üçüncü maddede yazılı mevki
lerde yolculuk ederler. 

5. — Yüksek Denizcilik Okulu öğrencileriy
le, idare Fabrikaları Sanat Okulu öğrencileri
ne senede bir defaya mahsus olmak üzere hat
tına bakılmaksızın diledikleri iki iskele arasın
da gidiş - dönüş permi verilir. 

Bunlar üçüncü mevkilerde ve üçüncü mevki 
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bulunmayan vapurlarda ikinci mevkilerde yol
culuk 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 taşınır. 

7. — Sağlık durumları dolayısiyle başka yer
lere gitmeleri gereken memur ve hizmetliler ile 
aile bildirimlerinde yazılı 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 
yaşından küçük olan çocuklara aile efradından 
biri katılabileceği gibi aile efradından birinin 
aynı sebeple seyahati halinde 15 yaşından küçük 
olan çocuklardan biri de beraberinde parasız 
yolculuk edebilir. 

8. — Genel Müdürlük kuruluşunda bulunan 
kesenekli acentalar ile aile bildirimlerinde yazılı 
aileleri efradı dahi memur ve hizmetlilere veri
len haklardan faydalanırlar. 

9. —• Yukardaki maddelerde kazılı aile efra
dından maksat memur ve hizmetlilerin bakımı 
ile ödevli oldukları kimselerdir. 

10. — İçişleri ve Millî Emniyet için görev ge
reğince gemilerde yolculuk. yapmaları gereken 
müfettiş ve memurlara bağlı oldukları makam
dan getireceği belge üzerine parasız permi veri
lir. 

11. — Görev gereğince ayrıca yol gi
deri almıyarak kendi memuriyet bölgele
rinde yolculuk edecek olan kıyı illeri 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 istanbul'dan Çanakale'-
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 yapan
lar resmî belge getirmek şartiyle güvertede pa
rasız yolculuk yaparlar. 

15. — Yabancı memleketlerden memleketimi
ze gelen muhacir ve mülteciler ile Hükümetçe 
memleket içinde bir yerden başka bir yere götü
rülenler mahallî mülkiye âmirlerinden belge 
getirmek şartiyle güvertede parasız yolculuk ya
parlar. 

16. — İlk öğretim okullarını teftiş edecek 
gezici başöğretmen, müfettiş ve Eğitim memur
ları Millî Eğitim Bakanlığınca belirtilecek tef
tiş belgelerinde 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 aşağı
da yazılıdır : 

a) Hopa, Rize, Trabzon, Samsun, inebolu, 
Zonguldak, izmir, Antalya, Mersin ve iskende
run iskelelerinde» her seferde hem gidiş hem dö
nüşte dördü parasız dördü % 50 düşüklü; 

b) Yukarda yazılı iskeleler ile istanbul dı
şında başka bütün iskelelerde her seferde hem 
gidiş ve hem dönüşte ikisi parasız ikisi % 50 dü
şüklü; 

c) istanbul'dan Kabotaj hatlarına kalka
cak vapurlara her seferde üçü parasız üçü % 50 
düşüklü. 

18. — Devlet Denizyolları ve Limanları iş
letme Genel Müdürlüğü görülecek gereğe göre 
bütün hatlarda tâyin edeceği mevkilerde yılda 
dört yüz kişiye kadar permi vermeye yetkilidir, 
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Şehir Hatlarında 

(Boğaziçi, Haliç ve Yalova'ya kadar uzanan 
Marmara (bölgelerinden ibaret) 

19. — İstanbul şehir hatları vapurlarında 
adı yazılı parasız paso ile seyahat edeceklerin 
memuriyet adları ile yolculuk bölge ve mevkileri 
aşağıda yazılıdır: 

a) Vali ve belediye başkanı ile yardımcıları: 
Bütün şehir hatları şebekesinde birinci mevkide 
(lüks dâhil); 

b) Şehirhatları vapurlarının uğrad]ğı kıyı 
ilçelerinin kaymakamları ile bucak müdürleri 
memuriyet bölgelerine giren iskeleler ile köprü 
arasında 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, heyeti 
başkan ve üyeleri: Bütün şehir hatları şebeke
sinde birinci mevkide; 

e) istanbul genel meclis üyeleri: Bütün şe
hir hatları şebekesinde birinci mevkide (lüks 
dâhil); 

f) Millî emniyet müfettişleri : Bütün şehir 
hatları şebekesinde birinci mevkide. 

g) 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 
64 ncü maddesindeki tarifata giren harb ma
lûlleri, bu maluliyetlerini (belgeleri ile tevsik 
etmek şartiyle İstanbul Şehir vapurlarında, idare
den alacakları adlarına yazılı ve fotoğraflı kar
neler mukabilinde ayda 12 sefer 'hesabiyle pa
rasız seyahat ederler. 

20. — Görevli olarak yolculuk yapacak olan 
sivil polis memurları kimlik cüzdanlarını idareye 
damgalatmak şartiyle ikinci mevkide parasız 
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 yolculuk 
yaparlar; 

22. — Görevli olarak yolculuk yapacak pos
ta, telgraf ve telefon idaresi dağıtıcıları ile tel
graf ve telefon yapı ve onarmaları ile ödevli 

ekipler : İkinci mevkide parasız yolculuk yapar
lar. 

23. — Resmî törene katılmak veya ziyarette 
bulunmak üzere misafir olarak limanımıza ge
lecek olan yabancı kara, hava ve deniz subay
ları ve erleri parasız yolculuk yaparlar. 

24. — Devlet Denizyolları ve Limanları 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 hiz
metliler ikinci mevkide ve diğerleri birinci mev
kide yolculuk yaparlar. 

25. — Devlet Denizyolları ve Limanları İş
letme Genel Müdürlüğü kuruluşuna giren işçi
ler: İkametgâhları ile vazife gördükleri yer 
arasında ikinci mevkide parasız yolculuk ya
parla?. 

26. — İsimleri aşağıda yazılı resmî makam
lara ait binek otomobilleri araba vapurları se
ferlerinde parasız taşınır. 

1. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı 
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. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 

10. İstanbul Komutanlığı 
11. » Merkez Komutanlığı 
12. » Deniz » 

" • ••; ı * '',y 

izmir Körfez Hattında 
27. — İzmir körfez vapurlarında isme ya

zılı parasız paso ile birinci mevkide yolculuk 
yapabileceklerin memuriyet adları ile yolculuk 
bölge ve mevkileri aşağıda yazılıdır: 

a) Vali ve belediye başkanı ile yardımcı
ları, 

b) Emniyet müdürü, bölge liman başka
nı ile Cumhuriyet savcı ve yardımcıları. 

c) Belediye meclisi üyeleri, 
d) 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 

64 ncü maddesindeki tarifata giren harb ma
lûlleri, fbu maluliyetlerini belgeleri ile tevsik 
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etmek şartiyle izmir Şehir vapurlarında, idare
den alacakları adlarına yazılı ve fotoğraflı kar
neler mukabilinde ayda 12 sefer hesa'biyle pa
rasız seyahat ederler. 

Kocaeli Körfez Hatunda 

28. — Kocaeli Valisi ile Belediye Başkanı 
ve Emniyet Müdürü Kocaeli körfez vapurların
da birinci mevkide parasız olarak yolculuk ya
parlar. 

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun 64 
ncıi maddesindeki tarifata giren harb malûlleri 
bu maluliyetlerini belgeleriyle tevsik etmek 
şartiyle İstanbul Şehir vapurlarında idareden 
alacakları adlarına yazılı fotoğraflı karne
ler mukabilinde ayda 12 sefer 'hesabiyle para
sız seyahat ederler. 

Umumi hükümler 
29. — Karşılık esasına göre parasız yolculuk 

yapmak hakkını taşıyanlar aşağıda yazılıdır: 
a) Devlet Denizyolları ve Limanlan İşletme 

Genel Müdürlüğü ile Devlet Demiryolları ve Li
manları İşletme Genel Müdürlüğü arasmda kar
şılıklı olarak isme yazılı onar paso. 

b) İdare ile diğer deniz ve Taşıma ku
rumlan arasında karşılıklı olarak isme yazılı en 
çok ellişer paso. 

c) Devlet Denizyollan ve Limanlan İşletme 
Genel Müdürlüğü ile yabancı vapur kumpanya-
lan arasında her iki tarafm memurlan ile aile
leri için karşılıklı miktarda parasız ve düşük 
permi. 

30. — Devlet Denizyolları ve Limanları İşlet
me Genel Müdürlüğü tarafından görülecek gere
ğe göre şehir hatlan vapurlarında tâyin edilecek 
mevkilerde en çok parasız kırk paso verilebilir. 

a - CETVELİ 

Kanun No. 

3633 

4844 

5074 

Tarihi 

7 . 6 . 1 9 3 9 

3İ . 1 .1946 

11 . 6 .1947 

Devlet Denizyolları ve Devlet Limanları İşletme Genel Müdürlükle
rinin Teşkilât ve Vazifelerine dair. 
Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü ihtiyacı 
için gelecek yulara geçici yüklenmelere girişilmesi hakkında 
Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü ihtiyaç
ları için gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesine dair olan 
4844 sayılı Kanun ile Genel Müdürlüğün 1947 yılı Bütçe Kanununda 
değişiklik yapılması hakkında. 

R CETVELİ 

B. 206 — Geçici tazminat 
Ankara Büro memurlarının mesken tazminatı bu bölümden ödenir. 

B- 211 — 3633 sayılı Kanuunun 31 nci maddesi gereğince verilecek fazla mesai, ikramiye, gi$e, 
fene hava tazminleriyle diğer munzam tahsisat 

1. Iramiye 
2. Fazla mesai ücreei 
3. Gişe ve kasa tazminleri 
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4. Fena hava zammı * " r ' **: ' ? **. 
5. Mesken ödeneği 
6. Tüzük gereğince kadro tensikatında memurlara ve vefat halinde vârislere verileeek tazminat 

bu tertipten ödenir. 

B. 214 - M. 1 — 3008, 4772 ve 5417 sayılı kanunlar gereğince ödemeler 
1. Analık primi t 
2. Kaza primi ; 
3. ihtiyarlık sigorta primi bu tertipten ödenir. 

M. 2 — Vazife sırasında ölen memur ve hizmetliledin teçhiz, tekfin giderleriyle bunlardan kaba
ya uğrıyanların yiyecek, giyecek ve tedavileri içm yapılacak yardım giderleri 

Can kurtarma bölgelerinde kazazedelerin yiyecek, giyecek ve tedavileri için yapılacak her çeşit 
giderler ile vazife sırasında ölen veya şehit olan idare mensuplarının bilcümle teçhiz ve tekfin, 
çelenk giderleri bu tertipten ödenir. 

B. 223 — Fabrika, havuz, dok ve atelyelerin her çeşit ücret ve giderleri 
1. Deniz ve kara araçları ve kısımlarının satmalma, yapma ve onarmasına gereken her çeşit 

müstehlek ve müstehlek olmıyan maddeler karşılıkları. 
2. Deniz ve kara araçlarına ait etüd, proje, keşif muayene, rapor ve bunlara benzer hizmet

lere ait giderler. 
3. Usta ve işçi gündelikleri prim, ikramiyeleri ve fazla mesaileri. 
4. îş yerlerinde çalışan memurlar ile işçilerin yiyecekleri . 
5. Makina, tezgâh, alât ve edevat, tesisat ve demirbaşları satmalına, onarma ve yenileme tesis ve 

bakım giderleri ve bunların istihlâk ettiği her türlü maddeler ve gereçler karşılıkları ve başka gider
ler bu tertipten verilir. 

6. Devlet Başkanlığı Deniz taşıtlarının hayatiyetlerinin idamesi ve Sair ihtiyaçları için yapı
lacak masraflar. 

B. 301, 302 - M. 3 — öteberi giderleri 
1. Eeklâm nev'inden olmıyan ilânlar. 
2. Binaların temizliği için müstehlek malzeme giderleri. 
0. Su giderleri. 
4. Damga pulu giderleri. " t 
5. Çeşitli öteberi giderleri bu tertipten ödenir. 

B. 301, 302 - M. 4 — Aydınlatma 
1. Asansörlerin elektrik cereyan giderleri. 
2. Ampul masrafları bu tertipten ödenir. • 

B. 305 — Kira karşılığı f r '] 
Kira mukavelelerine ait noter ve pul giderleri dâhildir. 

B. 306 — Giyecekler 
3633 sayılı Kanunun 31 nci maddesine dayanılarak yapılan tüzük ile işçi sağlığını koruma ve 

iş emniyeti tüzüğü gereğince verilecek elbiseler ve Kıyı Emniyeti İşletmesinin can kurtarma sandal
larında ve roket ekiplerinin tayf alıklarında çalışan can kurtarma mensuplarına demirbaş olarak 
verilecek muşamba, gocuk, lâstik çizme ve iş elbiseleri giderleri bu tertipten ödenir. 
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B. 307 - M. 4 — Yabancı memleketler yolluğu 

Satın alınmış veya yaptırılmış gemilerin sefero konması için geminin bulunduğu mahalle gön
derilecek gemi adamlarının harcırah ve yevmiyeleri de bu tertipten ödenir. 

B. 308 — 4598 sayılı Kanun ve idare tüzüğü gereğince tedavi giderleri ve yollukları 
Hariçte tedavi göreceklerin memur, hizmetli vo işçilerin yol, tedavi ve ilâç ücretleriyle lâbora-

tuvar ve tahlil ücretleri bu tertipten ödenir. 

B. 309 - M. 1, 2 — Kara, Deniz ve Gol taşıtlarının iş'etme giderleri 
1. Deniz ve kara araçlarının işletilmesine ilişkin müstehlek ve müstehlek olmıyan her türlü 

maddeler ve gereçlerinin giderleri. 
2. Sefer, taşıma, resim, ücret ve sair her türlü işletme giderleri. 
3. Gemi kira karşılıkları. 
4. Her türlü kaza, hasar, zayiat, müsademe, gecikme ve sefer programı değişikliği tazminleri 

vo avarya giderleri. 
5. Limbo ve gemi kurtarma yardım ve iskele giderleri. 
6. Gemi kurtarma istasyonlarının bilcümle işçi masraf lan. 
7. Gemi seferlerine taallûk eden muhabere, kırtasiye giderleriyle ilân, reklâm, etüd, proje, ke

şif, muayene, rapor ve bunlara benzer hizmetler ile sair her türlü işletmeye mütaallik giderler bu 
tertipten ödenir. 

B. 309 - M. 3 — Sefer ikramiyeleri 
Kömür tasarrufu ve yük primleri, her türlü hatlarda sefer ikramiyeleri ve can kurtarma ve 

cezalı bilet mükâfatı bu tertipten ödenir. 

B. 401 — Basımevi giderleri 
Basımevinin tesis masrafları da bu bölümden ödenir. 

B. 403 - M. 1 — Temsil giderleri 
1. Yerli ve yabancı kişiler için yapılacak toplantılar ve verilecek ziyafet ile her nevi ağırlama 

giderleri. ' 
2. Hayır derneklerine yapılacak yardımlar 
3. Çelenk bedelleri, 
4. Genel müdürlükçe sarfına lüzum gösterilen bilûmum temsil giderleri bu tertipten ödenir. 

B. 412 — Hastane ve revir giderleri 
1. İdareye ilişjkin hastane ve revirlerin ilâç, alât ve edevat ve demirbaş, yemek ve başka her 

frürlü giderleri, 
2. Kadrodaki doktorlar ile ifası mümkün olmıyan hallerde ödenecek serbest doktor ücretleri, 
3. ödevli 'bulunduğu zamanlarda hastane mensuplarının yemekleri de ibu tertipten ödenir. 

B. 416 - M. 1 — Yabancı memleketlerdeki öğrencilerin tahsil ve staj giderleri 
Her türlü tahsil, staj, yol ve yönetim giderleri dâhildir. 

M. 4 — Sanat okulu giderleri 
1. Okul öğrencilerinin yiyece'k, giyecek ve içecekleri ile bunların gerektirdiği taşıma gider

leri ve 'harçlıkları, 
2. Okula getirilecek memurların yolluk ve gündelikleri, 
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3. öğrencilerin defter, kalem, silgi1, ders gereçleri, spor ve beden terbiyesi hareket ve müsa

bakaları, hamam, traş, ilâç, tedavi, cenaze, çamaşır için salbun, çivit, soda giderleri1, 
4. Malûl öğrencilerin memleketlerine gönderme, hava tebdili 'giderleri, öğrencilerin memleket

lerine gidip gelme yol giderleri, 
5. Dershane, yatakhane, mutbak eşya ve gereçleri', 
6. Kitap ve ders notları için kâğıt çoğaltma gereçleri, kitap telif ve tabı ve yayım ve konfe

rans ücretleri, temizlik koruma giderleri dâhildir. 

B. 419 — Mahkeme giderleri 
Mahkeme, icra, noter, hakem, dispeççi, sözleşmeli serbest avukat istişare ücret ve 'giderleri bu 

tertipten ödenir. 

B. 421 — Devlet Başkanlığı deniz taşıtlarının devriçark masrafları 
1. Bu taşıtların karaya bağlı Ibulunduğu müddet zarfında kara ile irtibatı temin edecek tele

fon, elektrik ve diğer bilûmum masrafları, !*' 1 '* Ü * <e * • * * » * »' * i ' '• 
2. Bu taşıtların makinelerinde yaptırılacak muayene ve bu muayene esnasında yaptırılacak 

tecrübe masrafları 'bu tertipten ödenir. 

B. 422 - M. 1 — Yükleme, boşaltma giderleri 
1. Ticaret eşyası yükleme, boşaltma, ambar, aktarma, taşıma ve hamallık ücretleri, 
2. İşçi yedirmeleri, 
3. Vücutça işe yaramıyacağı sağlık muayenesiyle anlaşılan işçilere verilecek tazminat ve hiz

mete ilişkin başka her türlü giderler, 
4. Etüd, proje, keşif, muayene, rapor ve bunlara benzer hizmetlere ait giderler bu tertipten 

ödenir. 

B. 423 — Fenerler, radyofarlar ve kıyı emniyeti başka tesislerinin her türlü giderleri 
1. Fenerler, radyofarlar ve sis düdükleri', can kurtarma istasyonları ve işletme emrindeki de

niz ve kara araçları gibi kıyı emniyetine ilişkin bütün hizmetlerin yapılması için gereken mÜs-
tehlek ve müstehlek 'ohnıyan her türlü maddeler ve gereçler ve demirbaş satmalına giderleri', 

2. Tesislerin bakım giderleri, 
3. Can kurtarma hizmetlileri arasındaki sanatkârlardan can kurtarma binaları ve araçları

nın onarım ve inşasında çalıştırılacak olanlara ücretlerine zamimeten verilecek en çok 2,5 lira 
yevmiyeleri' bu tertipten ödenir. 

B. 454 — Sigorta ücret ve giderleri ? ^ ö 

1. Bina sigortalara " ' v" 'l? ~ ? ' '' * 
2. Gemi sigortaları, 
3. Demirbaş malzeme sigortaları, c 

4. Kıyı emniyeti mensuplarının hayat sigortaları, 
5. Devlet Başkanlığına ait deniz taşıtları sigortalan da bu tertipten ödenir. 
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