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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETÎ 

Birinci oturum 
Ticaret Bakanlığı bütçesi görüşüldü ve saat 

15 te toplanılmak üzere oturuma ara verildi. 
îkinci oturum 

Ticaret Bakanlığı bütçesi kabul olunduktan 
sonra; 

1945 yılı yedi aylık Bütçe Kanunu (5) redde 
karşı (368) oyla kabul edildi; 

Başbakan'm ileri sürdüğü istek üzerine açık 
oya başvuruldu ve (7) oya karşı (359) oyla Ba

kanlar Kuruluna güvenildiği anlaşıldı; 
Çarşamba günü saat 10 da toplanılmak üzere 

Birleşime son verildi. 
Başkan 
Çankırı 

M. A. Renda 

Kâtip 
Tunceli 

Necmeddin Sahir Sılan 
Kâtip 

Samsun 
N. Fırat 

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

BAŞKAN — M. A. Benda 
KATÎPLEB : V. Uzgören (Kütahya), N. Fırat (Samsun) 

« • * 

BAŞKAN — Oturtun açıldı. 

2. — GÖRÜŞÜLEN ÎŞLEE 

1. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1945 
yüı yedi aylık Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe : 
Komisyonu raporu (1/389) [1] 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz isteyen 
var mıî 

Dr. O. Ş. ULUDAĞ (Konya) — Sözlerime 
başlamadan evvel Millî Eğitim Bakanlığının be
nim bu kürsüden söylemiş sözlerime yalnız bu 
kürsüden cevap vermesini ve resmî mecmuala
rında bunları münakaşa etmemesini rica ederim. 
Bu ricamın sebebi vardır. Şimdiye kadar iki 
defa Beden terbiyesi Genel Müdürlüğü Ens
titüsünden bahseden sözlerimi işittiniz. Bu 
arada Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü teşkilâ
tından bahsederken, muhtelif dairelerinden; mü
dürler, muavinler, odacılar, daktilolar vesaire 
bulunduğu halde Sağlık dairesi diye anılan şu
benin içerisinde vekâletle idare olunan tek bir 
doktoru bulunduğuna işaret etmiştim. Geçen 
senenin 5 mayısında söylediğim bu sözler tuta
nak dergisinde okunabilir. Fakat o zaman söz
lerim kısmen cevaplandmldığı halde Millî Eği
tim Bakanlığının neşrettiği, Beden Terbiyesi ve 
spor mecmuasının tarihi olmıyan ve fakat 48 
sayısını taşıyan bir nüshasında; aynen şu cümle 
var. «Hâlâ bir çoklarımızın sandığı gibi bu he-

[1] 105 sayılı basmayazı 
dadır. 

tutanağın sonun-

kim - Genel Müdürlükte bulunan - Umum Mü
dürlük memurlarından hasta olanların muaye
ne ve tedavisini sağlamak için alınmış değildir.» 

Bu, bana cevaptır, ve satırlar devam ediyor. 
(Eğer öyle olsaydı, kanun, memur sayısı 100 ü 
bulmıyan bir daire içinde Sağlık dairesi adiyle 
geniş bir teşkilât kurmayı gerekli bulurdu). 
Bunları pekâlâ biliyoruz arkadaşlar, fakat bu 
yazılara neden lüzum gördüler. Millî Eğitim 
Bakanlığı Büyük Millet Meclisi kürsüsünde söy
lenen sözleri kendi eli. altında bulunan bir mec
muada münakaşa edecek olursa acaba bizlerden 
de günlük gazetelerde ve mecmualarda münaka
şa etmekliğimizi mi bekliyor? Bu benden uzak 
olsun, fakat o da yapmasın. Lâzımgeliyorsa 
cevabını burada versin. 

Millî Eğitim Bakanlığının burada uzun müd
det münakaşa olunmuş olan Beden Terbiyesi Ens
titüsü noktayı nazarında aramızda bağdaşamıya-
cak kadar ayrı ve aykırı bir uçurum var; Onun 
yayınlarından anlıyoruz ki, artık senelerden beri 
münakaşa olunan enstitü binası yapılacaktır. Ge
ne ayni mecmuanın Mart 1944 nüshasından şu 
cümleleri okuyacağım. Enstitü memlekette bü
tün öğretici müesseselerin ihtiyacını karşılryacak 
miktarda Beden terbiyesi öğretmeni ve mütehas
sısı yetiştirecek bir büyüklükten, yani 100 kız ve 
200 erkek olmak üzere 300 öğrenci olacak büyük-

518 



B : 66 30.5.1945 O : 1 
lûkte kurulacaktır. Sorarım, mekteplerin adı 
enstitü mü oldu? Beden terbiyesinin ve sporun 
Devlet eline geçmesine saik olan kanun müzake
re olunurken izah ettiğim veçhile enstitü, Genel 
direktörlüğün lâboratuvan, dimağı olacaktır. 0-
rada ders yok, kurs yok, orada tetkikat var en-
dikasyon var. Orası sade antropoloji, etnoloji 
üzerine, sıhhi doneler üzerinde çalışacaktır. Bü
tün memleketin gençliğinin hazırlanması için lâ-
znngelen sporun şu tarzda veya bu tarzda olması 
lâzımgeldiğini söyliyecek dersler nerede yapılır
sa yapılsın. Beden terbiyesi meselesi uzun 
uzadıya burada münakaşa edildi. Rahmi Apak 
burada olsaydı, hatırlatırdım. 

Arkadaşlar, ufak bir tarih, iki dakikada top
lanabilecek bir tarih arzedeceğim. Beden terbi
yesi işlerinin başıbozukluktan çıkanlıpta Devlet 
eline geçmesi hakkında ben buraya geldiğim ilk 
gündenberi faaliyette bulunuyorum. Bunu ar
kadaşlarım daha evvel düşünmüş olmalılardır. 
Parti Genel Sekreterliği Dairesinde Rahmi Apak 
arkadaşım bu işlerle uğraşıyordu ve elde bulu
nan kanun onun ortaya attığı nüvelerle hâsıl ol
muştur. Ben kendisiyle bu çalışması asnasında 
konuşmalarda bulunduğum gibi, bu iş üzerinde 
Genel sekreterlik dairesinde kendisiyle başbaşa 
verdim. Enstitü hakkındaki madde benim ilha
mımla, benim izahımla ve benim kendisini kazan
mamla konulmuştur. Fakat bugün enstitünün 
bir mektep haline getirilmesiyle maksadm kay
bolduğu anlaşılıyor. Eğer Millî Eğitim Bakan
lığı Enstitüyü bir mektep olarak telâkki ediyor
sa bu dâvadan sarfı nazar etsin. Bu kadar mas
rafa hakikaten lüzum yoktur. Anlayış bakımın
dan da Millî Eğitim Bakanlığıyla aramızda derin 
bir uçurum var. O, yukarıdan aşağıya işin salta
nat tarafına bakıyor. Yaptığı şeyle, birçok 
mıntakalarda yaptığı maçlarla bütün milleti spo
ra sevkettiğim zannındadır. Bu bence yanlış bir 
görüştür. Spora alışmış olan, kuvvetlendirilmiş 
olan gençler mutlaka kendiliğinden müsabakaya 
koşacak, spor müsabakasına atılacaktır. îşin sal
tanat tarafı iyi. Fakat millî bünyede, millî öl
çüde bize ne yaptılar? Bunu şimdiye kadar gör
medim, Benim bir prensip olarak ortaya attı
ğım dâva şu idi: Spor yapan köylüyü şehirli ka
dar dinamik olarak hazırlamak, şehirlinin siniri
ni de köylü kadar kuvvetlendirmek. Spordan 
maksat vücudunu sertleştirmektir. Yoksa beden 
terbiyesinden gaye gol atmak değildir. Gol da 
yapılsm, fakat bir genç yağmurda, çamurda ar
kasında 20 kilo yük olduğu halde kışta soğukta 
yorulduğu zaman kar, buz üstünde battaniyesine 
sarılarak uyuduğu zaman pnömoni olmamalıdır. 
Beden terbiyesinden bunu istiyorum. Ferdi ve
rimleri arttıramryan Millî Eğitim Bakanlığı lik 
maçları, kupa maçları gibi birçok müsabakalar 
yaptırıyor. 

Hakikaten Ankara'da yani eğlencesi az olan 
yerde böyle şeylere ihtiyacımız vardır. Fakat 

onbirerden 22 genç karşıkarşrya, birbirleriyle 
muhtelif oyunlar, çeşitli çeşitli hareketler gös
terilerek birbirlerini yenmeğe çalışırlarken on
ları seyreden bizler kahve dövüyoruz. Benim gi
bi seyircilerin, uzaktan seyredenlerin hınk de-
yiciliğinden başka birşey değildir bu. Esas iti
bariyle futbol merakını etrafa yaymak gaye de
ğildir. Mekteplileri de maça sevkediyorlar. Ma
ça sevkedilen talebeler lise talebesidir. Mektep
liler liseyi 18 yaşında bitirirler. Prensip olarak 
klâsik kitaplara kadar geçmiş olan futbol gibi 
ağır sporlar ancak 18 yaşmdan sonra başlar. 

tstanbuldan gelen mekteplilere paralar aar-
fediliyor, her mektep için 2 000 lira veriliyor. 
Bence bu gösteriş uğruna, bu saltanat uğruna 
bu kadar para sarfolunmaz. Spor tarzlarından 
bahsedilirken yüzme üzerinde de duracağım ar
kadaşlar. Geçit resimlerinde çok gürbüz genç
lerimizi gördük. Bunların sayısı çoktur. Sayısı 
çok olduğuna nazaran burada dahi yüzme me
rakında olan gençlerin sayısının çok fazla ol
duğu sonucu çıkmaktadır. Bu iftihar olunacak 
bir şeydir. Bilhassa hiçbir zaman yüzücü genç
ler, arkadaşlarının pas vermesini beklemezler, 
arkadaşlarının hatalarından dolayı yenilmezler, 
onlar boğulmamak için, suyun üzerinde kalmak 
için, vücutlarını, adalelerini ve dimağlarını iş
letmek mecburiyetindedirler. Bu gençler ne ka
dar yazık ki, koskoca bir memlekette hiçbir ha
vuza malik değildir. Sağlık Bakanlığı çok ye
rinde bir kararla Bursa havuzunu kapattı. Ba
kanlığın bu hareketi çok yerinde ve mükemmel
dir. Ben iddia ederim ki kapatılan havuz Tür
kiye'de mevcut olan yüzme havuzlarının en te
mizi, en genişi, en rahatı idi. Çünkü Ankara'
da mevcut olan ve gençlerimizin bu seneye ka
dar girdikleri Gençlik Parkı havuzunun maat
teessüf, suyu tahammül edilemiyecek kadar pisr 
tir, mülevvestir. Hattâ millî bir müessesemiz 
olan ve çocukların senelerdenberi yıkandıkla
rı Çocuk Esirgeme Kurumu havuzu dahi çok 
pis, çok mülevvestir. Bunlar Millî Eğitim Ba
kanlığının emri altında olmasa bile, gençleri 
sevkedilen Karadeniz havuzundan farklı değil
lerdir. Millî Eğitim Bakanlığının yayınların
dan anlaşılıyor ki 25 X 12 ebadında bir havuz 
yapılacakmış. Çok güzel, bütün konforu ve 
bütün ihtiyaçları karşılıyacakmış. Yine kendi
lerine sorarım; bu yaptıracakları havuza saat
te 150 - 200 metreküp su verebileceklerini? Bu
nu temin edebilirlerse kendilerini şimdiden teb
rik ederim. Şimdi kalakala elimizde.bir tek yüz^ 
me havuzu kaldı. O da Karadeniz havuzu. Be
den Terbiyesi Genel Direktörlüğü her sene bu
rada yüzme müsabakaları yapar.' Şimdi de mü
sabaka mevsimi gelmiştir. Belki de başlryacak-
tır. Fakat yine haber aldığıma göre Sağlık Ba
kanlığı işe el koymuştur. Ne netice vereceğini 
bilmiyorum. Yalnız; bunu, bilmemekle beraber * 
Karadeniz havuzu hakkında yaptığım ^ütle* 

— 519 — 



B : 66 30.5.1945 O : 1 
rin hulâsasını arzedeyim. I 

Bu havuz herkesin bildiği veçhile yüzme için 
değil, Orman Çiftlığindeki ağaçları sulamak 
için yapılmıştır. Sularını kuyulardan alır. İçe
risinde 7 500 M3 su bulunur. 48 saatte boşalır, 
3 günde dolar, saatte 107 M3 su alabilir. Bu 
vaziyet dâhilinde Karadeniz havuzunun yüzme 
havuzu olarak kullanılabilmesi için saatte 
300 M3 su alması lâzımdır. Bunun ancak 1/3 
ünü alıyor. Beden Terbiyesi Genel Müdürlü
ğünün arzusu ile mi, yoksa Sağlık Bakanlığının 
gördüğü lüzum üzerine mi bilmem, fakat ora
da arasıra kimyevi ve bakteriyolojik muayeneler 
yapılmışy yapılmamış amma bundan benim an
ladığım mâna tamamiyle menfidir. Raporların 
birinde şöyle söyleniyor. Amonyak müsbet yani 
ter ve başka ifrazat ortaya çıkıyor. Fosfatlar 
menlidir. Hiçbir mâna ifade etmiyor. 

18 . IX . 1944 tarihli raporda nitrit amonyak 
ve fosfatlar görülmüş amma eserler halinde. Ay
ni raporda 146 jerm, 200 de koli bulunmuş. Gün
de vasati olarak 100 genç olan, pazar günleri 
1000 genç tarafından ziyaret edilen Karadeniz 
havuzunda eğer bu zikrettiğim rakamlar doğru 
ise, oradan almıp muayeneye sevkolunan su, 
dolduğu gün alınmıştır, bu kadar çok ziyaretçi
si olan havuz birkaç günde doluyor ve haftada 
bir boşalmıyor, içinde namütenahi mikropların 
bulunması lâzımdır. 

Suyun muayenesini yapan Refik Saydam mü
essesesidir. Ben bu müessesenin yanlış iş yapa
cağını düşünmem. Fakat Millî Eğitim Bakanlığı 
Oraya muayene edilmek üzere suyu sevkederken 
maksadını, gayesini lâyıkı veçhile tasrih etme
sini bilememiştir, işin gösteriş ve saltanat tara
fı müsabakalarda mükemmelen yapılırken sene
lerden beri milyonyara varan tahsisat isteği Bü
yük Millet Meclisi tarafından hiçbir zaman red
dedilmeyen Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğü 
tasavvur ettiği yeni havuzu yapıncaya kadar Ka
radeniz Havuzunda hiç olmazsa klorlama terti
batı yapılamaz mı? Dünyanın hemen her tara
fında bu gibi havuzlardan daima klorlama ter
tibatı olurken biz neden bunu hatırlıyamamışız-
dır ve bu yüzden yüzlerce sporcu gençliğimizi 
senelerdenberri pis sular içine attık. Yüzme, 
sporun en mükemmelidir. Bunlardan gençliği 
mahrum edemeyiz. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü bizden yüz
me sporları için tahsisat istiyor. Neden verece
ği* f Gergideniz sporları için bir hareket vardır. 
Fakat Orta Anadoluda gördüğünüz gibi su spor
larının geniş şekilde tatbik için bir merkez yok
tur. Millî Eğitim Bakanlığının bunda bir mesu
liyet hissesi yok mudur? Hatta bundan tam su
rette mesul değil midir ? 

Bunu arz, dettikten sonra, hemen kaydedeyim. 
ki arkadaşlar; sözlerimden Beden Terbiyesi Ge
nel Müdürü Vekili alınmasın. Henüz daha ve- ' 

kildir. Henüz işler yeni eline almıştır. Kıy
metli bir arkadaşımdır ve memleketin kıymetli 
bir evlâdıdır. Fakat bu işi prensiplemek ve yü
rütmek lâzımdır. Beden Terbiye asıl yolunu bu
gün dahi bulamamıştır. Bekliyoruz. 

I. H. BALTACİOGLU (Aîyonkarahisar) — 
Beden Terbiyesi bütçesini doğrudan doğruya il
gilendiren bir eğitim işi vardır. Eğer bu eğitim 
işi amacına uygun olarak ve teknik temellere 
dayanarak âzami surette halledilebilirse hiç şüphe 
yoktur ki, Türk gençliğinin gövdece, kafaca, ve 
ruhça kalkınmasında kuvvetli müessir olacaktır. 

Bu eğitimin önemini gösterebilmek için çok 
kısa bir tarihten bahsedeceğim. Aşağı yukarı 
yarım asır kadar önce Kuzay Afrika'da Tran-
suval'da bir savaş oluyor, ingiliz komutanı 
ateş hattında yerli çocukların casusluk yapmak, 
mektup getirip götürmek yol göstermek yol aç
mak işinde gösterdiği şaşılacak dehayı görebi
liyor ve bir de acı acı. ingiliz gençliğinin, bu ta
rihteki, sefaletini düşünüyor. Bu yerliler ne 
kadar güçlü, başarılı ve ingiliz gençleri ne ka-
kadar âciz ve sefil diyor. Aynı komutan Ame
rika'ya gidiyor. Tarihi zaruretler sebebiyle 
ormanlarda kendi kendine teşekkül eden kolo
nilerin, Anglosakson kolonilerinin, dışarıdan 
gelen kızıl derililere karşı, düşmanlara karşı, al
dıkları akıllıca tedbirleri, koruma imkânlarını 
inceliyor. Aynı kıtada Kavboy denilen insan
ları görüyor. Bunlar bizim eski cirit oyun : 
cularmuz gibi şaşılacak bir çeviklikte, ata 
hâkimdirler, kement atıyorlar, 30-40 metre uzak
tan düşmanı yere çarpıyorlar, halka içine alryor-
lar. İngiliz komutanı bundan ibret alıyor. Vakta
ki memleketine dönüyor, seneler sonra nihayet, 
döndükten sonra, acıklı bir hal karşısında bu
lunuyor. O da şudur: o zamanın ingiliz gençli
ği iyice anlayamadıkları, iyice kavrıyamadıkları 
Nistzsche felsefesinin tesiri altında menfaatçı, 
bedbin, şehvetçi olmuşlar kalmışlardır. Komutan 
diyor ki, ya ölüm, ya yaşamak; bu gençliğin 
hali ne olacak? Kovboy terkibini tersine çeviri
yor, Boy - Scout teşkilâtını kuruyor. 

Arkadaşlar! hiç bir iddiam yoktur, bir insan 
30 - 40 sene pedagoji denilen spekülâsyon ile 
uğraşırsa, odun dahi olsa değişir. Büyük Jean -
Jacques Rousseau'dan sonra, Pestalozzi ve Tro-
ebel de içinde, bu İngiliz komutanına, Baden -
PowePa gelinceye kadar insaniyete güzel eğitim 
sistemi kazandıran kimse gelmemiştir. 

Bu adam haklı olarak ingilizlerin ulusal ge
lenekleri ile Afrika'da, Amerika'da yaptığı tec
rübelerin tekniğini tevviç ediyor. Tamamiyle 
yekpare, ulusal, bir gençliği kalkındırma, beden 
terbiyesi değil, gençliği ahlakan, gövdece, ka
faca kalkındırma örgütü meydana geliyor. Mu
kadder olan şey oluyor. Faik teknik; futbol tek
niği, askerlik tekniği ve saire tekniği gibi, başka 
memleketlerde tesirini gösteriyor. Fransa benim
siyor. Kendi ulusal gidisine uyduruyor, boy 
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Iskavt'a eclaivur diyor. Çünkü entellektüalist! 
Başka memleket başka türlü yapıyor, askerleşti-
riliyor. Fransa Allâhı bile pota içine koyup tah
lile koyulmuştur, entellektüalistir. 

Bizde meşrutiyet senelerinde memlekete bir 
İngiliz getiriliyor. Parfit. Şimdi aramızda bulu
nan Atıf Bayındır bu zatın muavini oluyor. Bu 
iki zatın hayırlı tesiriyle yayılmasına çalışılı
yor kalkınma başlıyor. Şayanı dikkattir ki, Türk 
sevkitabiisi zamanla ona izcilik admı veriyor. Ya
ni onu boyiskavlıktan çıkarmak istiyor. Hiç unut
mam, bundan 30-35 sene evvel bir gece İstan
bul'da Türk Ocağında yine böyle söylenip du
ruyordum. Dinliyorlardı. Şu kadar ki o gün
den bugüne kadar, belki mübalağa ediyorum, 
izciliğin hakikî mahiyeti anlaşılmış değildir. Ma
alesef, ne yazık ki bu böyledir. 

Bir noktaya işaret edeceğim. Oda; izcilik 
demek kılık kıyefet demek değildir. Fakat kı
sa pantalon, güzel şapka; sopa, marka, sem
bol bunlar, cazip kılar. Bunların hepsi lâzım
dır. Onsuz olmaz. Amma kılık gaye değildir. 
Yırtık pantalonla mı yapılsın! Hayrr. Kılık 
bambaşka bir şeydir ve izcilikte gaye değildir. 
Rousseau'dan beri gelen ve kendisini Rousseauis-
te sanan pedagoklar Rousseau'nun geleneğini 
kaybettiler. Ne yaptılar? Gençliği dört duvar
dan ibaret bir yere oturttular ve sıraya, oturt
tular, yazılmış, basılmış kitaplar verdiler ön
lerine. Hayat okutulur mu, tecrübe okutulur 
mu* Hayat, tecrübe nasıl verilir? Camilere ve 
kiliselere has olan telkin yollarla öğretilebilir 
mi? Hayır! Baden - Powel'in yaptığı nedir? 
Postalozzi, yaptığı, dershane içinde inkılâptır. 
Fraebel'in pestalozzi'nin, Montessori'nin, hep
sinin de odur. Kitap üzerinedir. Hoca yine 
telkincidir, papas mevkiindedir. Mütemadiyen 
yapılan bu 1 Fakat Baden - PoweTin yaptığı şey; 
gençliği bu dört duvarın sıkı hapsinden, oku
ma mabedinden çıkarma olmuştur. Nereye? 
Tabiatm, gerçeğin içine I Nasıl ? Fert 
olarak değil, cemiyet olarak. Ancak cemiyeti, 
anarşik değil, disiplinli! Nasıl disiplinli, na
sıl muntazam? Düzenli, hem tekâmül vetire
sine uygun, hem de ulusun geleneklerine uygun
dur. Okadar muazzam bir teşkilât! Terbiye 
işlerinde yıllarca uğraşan bir adamım ben, hiç 
rast gelmedim. Bu kadar feyizli bir işten biz ni
çin istifade etmiyelim? İzcinin yalan söylemek 
ihtimâli yoktur, izci askerdir, disiplinlidir, iz 
ei tabiat âşıkıdır, izci tecrübe edicidir, izci de
re atlar, ağaca tırmanır, kement atar, ata bi
ner, yürür, yorulmaz, açık havada yatar. Bü
tün tarihi geleneklerimiz burada yaşayabilir. Bu 
kadar feyizli bir şeyden biz ulusça neden ya-
rarlanmıyalım? Bukadar güzel bir şey var eli
mizde. Sonra izcilik meşrutiyette takılmış bir 
ad değildir. Tarihîdir, istanbul'da bir mahal
lenin adıdır. Ohalde hem yurt severlik duygu
sunun gelişmesi, hem askerlice- insiye edilmek, 

nem gövde evriminin hem de pratik bilgilerin alın 
ması bakımından çok hayırlı olan bu teşkilâtı 
daima gözönünde bulundurmalı ve çocukları böy
lece öbek öbek tabiata koşturursak eroin yok, 
kokain, hattâ eiğara, içki vesaire gibi fena iti
yatlara düşmeleri önlenmiş olacağı tabiidir. 

Benim kanaatim odur ki arkadaşımız Ha
san Âli Yücel çalışmaktadır. Eser de vermiştir. 
Kusur mu? Kusurlu. Bu hususta benim de not
larım var. Fakat mükemmel iş kusurludan baş
lar ve yavaş yavaş zamanla daha az kusurlu olur. 
Sonunda da mükemmel, olur diyemeyiz. İnsan 
daima mükemmeli arar. Yalnız ölüm, durmak
tadır. Başlasın, fakat bizden önce gelenler gibi 
başlamasın bu iş! Felsefî, ilmî mahiyetini bi
lenleri toplasın ve Türk gençliğinin daha iyi bir 
şekilde gelişmesini temin işine başlasın. Kendi
sinden beklediğimiz budur. 

Hükümet buraya elli bin lira koyar, yani 
nakleder, bir şeyler yapar, para da bulur,, fa
kat gelecek sene biz bakarız ki bir gösteriş or
dusu değil, bir gövde, fikir, hayat, gençlik 
ve ümit ordusu getirir. 

Arkadaşlar! înşaallah yanılryorum, isterim 
ki yanlış çıksın, fakat garip bir bedbinlik, ga
rip bir şüphecilik zaman zaman, ruhumuzu sa
rar gibi oluyor. Niçin î Sebep yoktur. Bu ço
cuklar kahvelerde, sokaklarda! Onları avun
duracak yerimiz yoktur. Böyle sürünüp duru
yorlar. Niçin biz buraya on bin İka koyup ta 
izcilik ve jimnastik diye kendimizi aldatalım? 
Jimnastik faal işlerdir, para ister. Seneda bir 
geliyorlar, bir süs gösterisi yapıyorlar. Bunu 
kaldırmak ta doğru değil. Fakat iyisini yapa
lım. İyisini yapabiliriz de. Bunun için beden 
terbiyesi mütehassıslarımız, fikir adamlarımız 
var ve ... Sözü kısa kesmek daima hayırlıdır. 
(Alkışlar.) 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI H. Â. YÜCEL 
(İzmir) — Sayın arkadaşlarım; Osman Şetki 
Uludağ arkadaşımın birkaç defa tekrar ettiği 
saltanatlı ve gösterişli beden eğitimi işlerimi» 
zin yapılmasına Devlet bütçesinden ayrılan ye
kûn 663 000 liradır. Bunun 177 000 lirası ma
aş ve ücretlere, 158 000 lirası inşaata, toplam 
olarak 335 000 lira bu iki işe ayrıldıktan sonra 
kalan 300 küsur bin liradır. Bütün bu saltanat
lı ve şatafatlı işleri yedi ay zarfında bu 300 000 
lira ile yapmak durumundayız. 

Beden eğitimi işini, biz, millî eğitim hare
ketleri ve vazifeleri içinde temel iş̂  olarak al
dık. Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğünün 
- o zamanki tâbirleri knllanarak arzediyorum -
Başvekâlete merbut oluşu bir nevi müstaltil 
mahiyette bulunuşu demekti. Hem bir terbiye 
mevzuunu alışı, hem de eğitim otoritesinin dı
şında çaiısışı elbette beden eğitiminin hayrına 
olmadı. 1938 de yüksek tasvibinize mazhar ola: 
rak çıkmış bulunan Beden Terbiyesi Ümuım 
Müdürlüğünü işleten kanun demokrat ruhta ve 
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anlayışta bir kanundu. Fakat bunun tatbiki 
böyle demokrat espride olmadı. Tercüme edil
miş talimatlar ve o talimatları yaptırmak için 
teşkilâta gönderirken yazılmış olan tamimler 
dosyalarında mevcuttur. Çok temenni ederim ki 
Osman Şevki Uludağ, beden terbiyesiyle bu ka
dar; yakından meşgul ve alâkadar olduklarına 
göre o zamanlar bu yanlış gidişe mâni olsun
lar; hiç olmazsa bize intikal ettikten sonra da 
2 - 3 sene böyle düzeltmiye çalışmamış olalım. 
Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğünün tercü
me ettirdiği talimatlar ve verdiği emirler para-
militer bir gençlik teşkilâtını istihdaf ediyordu. 

Dr. O. Ş. ULUDAĞ (Konya) — Mânası ne
dir? 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI H. A. YÜCEL 
(Devamla) — Lügate bakıp öğrenebilirsiniz. 

Dr. O. Ş. ULUDAĞ (Konya) — Burada lü
gat yok. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI H. A. YÜCEL 
(Devamla) — Bendeniz burada hocalık etmiyo
rum. Yukarıda kütüphane vardır, bakabilirsi
niz. 

Bunun mânası şu idi : Okul dışarısında bu
lunan gençliği bir teşkilâta bağlamak, metodu 
yukarıdan aşağıya gelen bir nevi askerî bir 
teşkilâta bağlamak. Beden Terbiyesi Umum 
Müdürlüğü Eğitim Bakanlığına intikal ettik
ten sonra ilk istişare heyetinde söylediğim şu 
olmuştur : Biz, demokrat anlayışta bütün mem
lekete yaygın bir beden terbiyesi teşkilâtı yap-
mıya mecburuz. Halbuki o zamanki zihniyetin 
tecellisi mükellefiyet suretinde oluyordu. 16 
yaşla 20 yaş arasındaki okuldışı gençliği yetiş
tirme işi, kışın kapalı yerler olmadığı için işli-
yememek ve yazm da hoca bulunamadığı için 
arzu edilir şekilde yürütülememek suretinde 
idame edilmişti. Bu görüşümüz şu suretle bir 
tetkika istinat etti : 

Bütün vilâyetlerde mükellefiyet meselesini 
oradaki beden terbiyesi başkanlariyle, yani va
lilerle onların emrindeki asbaşkanlar ve bizim 
eğitim müdürleriyle tetkik ettirdik. Bu rapor
ları toplattırdım, istişare heyetinde bu rapor
lar okundu. Raporların hepsini birden o zaman 
Cumhuriyet Halk Partisini istişare heyetinde 
temsil eden General Zeki Soydemir arkadaşı
mızdan, ki şimdi şu anda aramızdadır, rica et
tim, o riyaset etti; istişare heyeti âzalariyle to-
landılar ve bir rapor verdiler. Verdikleri bu 
rapor, mükellefiyet işinin yürümediğini göster
di. Onun üzerine bu yürümiyen işi kanundaki 
ruha ve bu teşkilâta verdiği emre uyarak nasıl 
gerçekleştirmek mümkündür, bunu tetkik et
tik. Gördük ki ; kânunda bir tadil istemeğe ve 
bunun için huzurunuza gelmeğe ihtiyaç yoktur. 
Fakat Danıştaydan geçirilmiş olan elde mevcut 
nizamnameyi değiştirmek lâzımdır. Arkadaş
larım iki sene çalıştılar, bu nizamnameyi değiş

tirdik. Şimdi Danıştayda tetkik edibnektedir. 
Bu nizamnamenin ruhu demokrat bir ruhtur. 
okul dışı ve okul için sporu bir emir mevzuu ola
rak değil, bir çekim, cazibe mevzuu olarak ar
zu ile yapılır, sevimli bir iş şeklinde organize 
etmek için esaslı kayıtllar koymuş bulunuyoruz. 

Şuhalde huzurunuza getirdiğimiz mütevazı 
bbütçenin gerçekleştirilmesinde prensip olarak 
beden eğitim dâvasını böyle anlamış oluyoruz. 

Osman Şevki Uludağ arkadaşım, Beden Eği
timi Genel Müdürlüğünün, yayınladığı bir mec
muada, hekimlik meselesi dolayısiyle bir yazı 
çıktığını, «Böyle «ananlar» kaydından kendisi
nin kasdedüdiğirıi söylüyor. Böyle bir yazı oku
mamıştım şimdi öğreniyorum. «Böyle sananlar
dan» kenlilerinin kaydedildiğini sanmalarını 
biraz fazla alınganlık sayıyorum. 

Münakaşa meselesine gelince; arkadaşlar, fi
kir adamları için münakaşanın belli yeri yok
tur. Bu, bazan Millet kürsüsüdür. Bazan bir 
mecmuadır, bazan bir evin oturulan bir odasıdır 
ve her yerdir. Arkadaşımızla eğer fikir ayrı
lığımız varsa fikir sahibi olmak sıfatiyle her va
ziyet ve her şekilde ve her yerde münakaşa et
mek medeni insanların ahlâkı ve tabii hali ica
bıdır. Onun için burada, bu kürsüde yalınız 
Bakanınız olarak, mesul bir adam sıfatiyle ce
vap veriyorum; yoksa bunun dışında münakaşa 
etmek için kendimi böyle bir tahdide tâbi tut
mamaktayım. 

Enstitü meselesi: Enstitü içinde öğretim de 
yapılır, öyle enstitüler vardır ki, içinde hiç öğ
retim yapılmaz; içinde sade röşerşler, ilmî 
aramalar yapılır. Biz Yüksek Beden eğitim ens
titüsünü bu iki işi beraberce yapar iki bölüm 
olarak mütalâa ettik. Bunun emsali birçok mem
leketlerde vardır. 

Memlekette sprou hakikaten bu işi tahsil et
miş insanlarla idare etmek mecburiyetindeyiz. 
Sporun heveskârlalrı amatörleri bulunabillir. Ni
tekim sıhhat işiyle hâkim olmaksızın alâkadar 
olanlar da vardır; amma yine medeni memleket
lerde mutatabbipler icrayı tababetten menedil-
mişlerdir. Biz spor sahasında mütetabbibler de
ğil, ta bibi er yetiştirmek istiyoruz. Okullarımız
da beden terbiyesi ve spor zannediyorum sizleri 
de memnun edecek şekilde inkişafa başlamış
tır. Binlerce ve on binlerce çocuk koşmakta 
ve atlamaktadır. Bunların sayılarını uzun uza-
dıya size arzederek huzurunuzu rahatsız etmek 
istemiyorum. Yüksek öğretim müesseselerinde, 
oralara beden terbiyesi öğretmenleri vermek 
suretiyle yalnız muayyen zamanlarda spor, beden 
terbiyesi dersi alarak değil, yaşadıkları müesse
senin içerisinde spor hayatı uyumlanma bakı
mından tertipler almışızdır. İstanbul Üniversi
tesinde 12 bin çocuğumuz sahasız bir halde, spor 
yapmak arzu ettikleri halde buna imkân bulamaz 
bir vaziyettelerken Çarşamba Maki stadı Vefa 
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Külûbiyle Üniversitelilere verdik, şimdi orada 
güzel çalışmaktadırlar. 

Arkadaşlar; susporlarını memleket içerisinde 
deniz kryılarımızda - ki yurdumuzun dörtte üçü 
denizlerle çevrilmiş durumdadır - inkişaf ettir
mek için gayretler sarfediyoruz. memleket içi 
yerlerde meselâ Osman Şevki Uludağ arkadaşı
mın seçim çevresinde, Konya'da bir havuza baş
ladık, bitmek üzeredir. Buradaki Karadeniz ha
vuzu bizim değildir, Orman Çiftliğinindir. Sıh
hat Bakanlığı ile daimî münasebetteyiz. İhtisas
lara biz, hürmet ediyoruz. Evvelki gün Bakan 
arkadaşımla konuştum, Karadeniz havuzu sıhhi 
şeraiti haizdir, dediler. Ankaradaki Gençlik ha
vuzu bu şeraiti haiz olmadığı için durdurulmuş
tur, temizleniyor. Onun için arkadaşımızı endi
şeye sevkedecek bir ihmal bizim hakkımızda mev-
zuubahis değildir. Beden terbiyesi Umum Müdür 
Vekilliğini yapan arkadaşıma gösterdikleri güzel 
takdire, bendeniz de buradan şükranla mukabele 
etmek isterim. 

Teşkilâtımız eleman itibariyle zayıftır, saha 
ve tesisat itibariyle zayıfız. Amma bunun se
bepleri sizlerce de malûmdur. Beden terbiyesi 
şubesinin Gazi Terbiye Enstitüsünde açıldığı za-
mandanberi vermiş olduğu mezunlar bugün ihti
yacımız olan mezunların onda biri kadar bile de
ğildir. Bunları genişletmek, daha yetişkin ele
man elde etmek için ne kadar paraya muhtaç ol
duğumuzu takdir edersiniz. 

İzcilik meselesinde; Baltacıoğlu arkadaşımla 
tamamen aynı anlayışta ve aynı düşünüşteyim. 
Geçen sene bin kadar izciyi 29 Teşrinievvel Cum
huriyet bayramında gösteriş yaptırmak suretiyle 
değil, memleketin muhtelif yerlerinde gezdirerek, 
köy enstitülerine göndererek bu ülküde yetiştir
dik. Bu yıl bu adedi % 50 nispetinde ancak ar
tırmak mümkündür ve artıracağız. Daha iki gün 
evvel İngiltere'den bir izcilik mütehassısı geldi. 
Beden Terbiyesi Umum Müdür Vekili arkada-
şrmla kendisini temasa koydum. Bu işi organize 
etmek için lâzımgelen çalışmalara başlamış bu
lunuyorlar. Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 
bütçesine jimnastik ve izcilik için konulmuş olan 
para hakikaten çok naçiz bir paradır. Fakaz biz 
Bakanlığın bütçesinin 507 ve 527 nci bölümlerin
de bu mevzua para sarf etmek için kabul buyur
duğunuz bütçe kanunlarımızla birer salâhiyet 
formülü aldık. Bu 10 000 liradan fazla o mev
zua para sarfetmek bizim için mümkün olacak-
trf. 

Sizleri daha fazla rahatsız etmemek için hu
lâsa olarak şunu söyliyeyim. Beden terbiyesi 
işlerimizde arzettiğim demokrat prensipleri kur
muş bir haldeyiz. Umumî muvazeneden aldığı
mız paralar, belediyeler ve hususi idarelerden 
alman % 4 ve 2 1er de o kadar büyük bir para 
tutmamaktadır. Onun için yapacağımız geniş 
programı gerçekleştirmek üzere daha büyük bir 
tahsisat ile huzurunuza gelmek benim için en bu-
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yük emeldir. Bu suretle çalışıyoruz ve sizlerin 
de arzu ettiğiniz şekilde memlekette beden eği
timini kurmaya gayret ediyoruz. 

Bir küçük noktayı daha müsaadenizle ilâve 
edeyim. Mükellef meselesinde yukarıda arzetti
ğim veçhile bir emir ve zorlama ile değil, çekici 
noktalar vücude getirmek suretiyle yeni bir teş
kilâtı bu sene yapmaya başhyacağız. 

Bununla birtakım müsabakalar kurulacaktır. 
Bu müsabakalar sonunda, kazananlar, Beden Ter
biyesi Genel Direktörlüğüne, mevcut kanunlarla 
verilmiş olan faydalardan, onları da faydalan-
dıracaktır. Bu suretle kendiliğinden birçok ku
lüpler ve bu kulüplerin de tabiî olarak yeniden 
birçok azalan vücude gelecektir. Bütçemiz hak
kında mâruzâtım bundan ibarettir. 

A. R. ESEN (Siird) — Eğitim Bakanlığın
dan B. T. G. Direktörlüğü hakkında bir sual so
racağım. Genel Direktörün rahatsızlığı dolayı -
siyle muavini iki senedenberi Vekâlet etmektedir. 
Bu arkadaşın asaleten tâyini zamanı gelmemiş 
midir? (Bunlar teferruat, öyle sual olmaz ses
leri). 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI H. Â. YÜCEL 
(İzmir) — Sorgularına cevap vereyim; B. T. G. 
Direktörü arkadaşımız ciddi bir rahatsızlığa tu
tulmuştur. Kanunlarımız mucibince, kendisine 
raporlarla izin verilmektedir. O izin verilemez ha
le gelinciye kade muavini olan arkadaş kendisine 
vekâlet edecektir. (Çok doğru sesleri, alkışlar). 

Dr. S. A. DİLEMRE (Rize) — Arkadaşla, 
nm; havuz lâfı olurken derhal söz söylemek iste
dim, Kusura bakmayın, bütçenin sonu. 

Bu yüzme havuzları; Beşiktaşta yapılmış bir 
tane, bir tane de bizde var, Ankara'da. Bunlar, 
açık havuzlar. Kışm işe yaramazlar. Bu yüzme, 
bünyevi hastalıklar için. Malûmu âliniz, sonra 
gençlere yüzme öğretmek için, gençlerin yetişti
rilmesi için, romatizmalar için asit ürikler için, 
ve bin türlü hastalıklar için. çok lâzım bir şey
dir, bunu, gerek Hükümet, gerek millet. 

Müsait zamanlarda çok para sarf ederek bu ha
vuzları çoğaltmak millî programımız içerisinde
dir. 

Şimdi efendim, kışm da yüzmek için üzeri 
kapalı havuzlar olmalı. Avrupada büyük şehirler
de olduğu gibi. bunun için epiyce geniş yer lâ
zımdır. Çok senelerdenberi bendeniz Kadıkö-
yünde iskelenin yanmda, bütün arkadaşlar bilir
ler, Kocaman bir kumluk vardır. Oraya bele
diye ve kaymakamlık yapıldı, bir de yolun ke
narına maliye malmüdürlüğü binası yaptırıldı. 
Fakat onun arkasında yine muazzam kumluk var-

! dır, kısmen bahçe olmasma rağmen yine birçok 
[ yer kalmaktadır. Burada yer biraz kazılmca de

nize yakın olduğu için, içmelerdeki gibi, su çıkar. 
Binaenaleyh, orayı kazmak, suyu istihsal etmek 
bizatihi çok kolaydır. Efendim, ben bunu ne ka-

I dar mühendislerle, ne kadar mütehassıslarla ko-

— 023 — 



B : 66 30 . 5 .1945 0 : 1 
mrştumsa hepsi bundan muvafık yer yoktur de
diler. Çünkü İstanbul, bir kere üç bölümdür; 
Beyoğlu tarafı, tstanbul tarafı, Üsküdar ve Ka
dıköy tarafı deniz, liman, haliç ve saire, bu şe-
hirin merkezi suyun ortasında Kızkulesi gibidir. 
Fakat bu Kadıköyün burnu, bu kumluk tama-
miyle santral bir yerdir. Buraya her taraftan 
vapurlarla gece dahi gelinebilir. E*n muvafık bir 
yerdir. Sonra Havuzun içine kalorifer konula
bilir. üzeri örtülür, tstanbul vilâyeti için de 
iyi bir varidat olabilir. Memleketin sıhhati, sa
ri hastalıklar için kapılan derhal kapanır, bit 
mücadelesi icabettiği zaman fukara halkı kütle 
halinde yıkamak için elde bir müessese olabilir. 
O Jhizmeti dahi görebilir. 

Sonra Haydarpaşa'da büyük bir liman yapı
lacaktır. Orada sari hastalıkların kontrolü için 
teşkilât yapılacaktır. Anadolu hattmın bir ucu 
ta Hindistan'a varacak bir yoldur. Bu tesisata 
böyle bir yerde çok lüzum vardır. Bendeniz bu
nun üzerine çok dü$tüm. Bana dediler ki, ts
tanbul zaten denizdir. Kışm bu mevzuu bahis 
olamaz, tstanbul'da bu sahil varken dahi, bu lâ
zımdır, birkere denize girmek ktşın mevzuu-
bahsolmaz. Sonra yüzme bilmiyen adamlar için 
Anne mevzuubahsolmaz. 

tkincisİ; tstanbul'un hamamlarraı, plajlarını 
ben bilirim. 15 sene kadar romatizma yüzün' 
den daldım, çıktım. Boğaz bazı yerlerde şiddet
li rüzgârlıdır, tahaffuz çok -güçtür. Sonra Moda 
tarafları. Fener tarafları, o yerlerde akıntı bir
denbire açıldığı için hamamlar pistir ve daima 
cenup rüzgârları estiği zamanlarda bu yerlerde 
pislikten, karpuz kabuğundan durulmaz. Kum 
üzerindeki yüzemeyen adamlara acırsınız. 

Arkadaşlar, filurya'yr medhederler. Evet, 
geniştir ve kum banyosu için çok iyidir amma 
içine girince berbat, bulanık bir sıidur. Şimdi 
bu havuz meselesini ve Kadıky'ündeki bu muva
fık mahalli mektepler için, halk için epidemi
lerden vesair hastalıklardan korunmak üzere ve 
büyük temizlikler için yerinde buluyorum. Va
liye de söyledim, Lütfü Kırdar ile görüştüm, çok 
muvafık, fakat paramız yok dedi. Bir kere de 
Prost ile de konuşsana dedi. 

Dr. O. Ş. ULUDAĞ (Konya) — O bu işten 
ne anlar hoeam? 

Dr. S. A. DÎLEMRE (Devamla) — Anlasa 
bile nerede konuşacağım? 

Yalnız bütün arkadaşların bu bapta acreık 
sarfı zihin etmeleri muvafık olur. Bunu söyle
meğe geldim. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen yoktur. Tü
mü hakkında görüşmeği kâfi görenler lütfen el 
kaldırsın. Tümü hakkında görüşme kâfi görül
müştür. 

Maddelere geçilmesini kabul buyuranlar... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1945 yılı 
yedi aylik Bütçe Kanunu 

MADDE 1. — Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğü 1945 yılı giderleri için bağlı (A) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (663 804) lira ödenek 
verilmiştir. 

B. 

10 

11 

12 

13 

14 

İT) 

16 

17 

18 

19 

20 

A - CETVELÎ 

Avlıklar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Ücretler 
BAŞKAN — Kabul edümiştir. 
Geçici tazminat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
1683 sayılı kanunun 58 nci maddesi 
gereğince verilecek emekli ikrami
yesi 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4178, 4598 ve 4599 sayılı kanunlar 
gereğince verilecek zamlar ve yar
dımlar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4047 sayılı kanunun geçici 1 nci 
maddesi gereşince verilecek fahrî 
hizmetler tazminatı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret ve 
giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Kira karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Taşıt giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı kanun gereğince yapı
lacak tedavi giderleri ve yollukları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Spor işleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yayım ve propaganda işleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yapı ve kurma işleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
öğretmen ve eğitmen kursları 
BAŞKAN •— Kabul edilmiştir. 
Gazi Orta öğretmen Okulu ve 
Terbiye Enstitüsünde okutturula
cak öğrenci giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Danışma heyeti üyeleri giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 
43 282 

93 624 

9 450 

19 996 

10 916 

5 535 

1 166 

4 091 

6 720 

1 000 

7 292 

1 500 

875 
185 000 

17 500 

163 565 

S 000 

10 500 

2 333 
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B. Un 

599 21 Resim ve harçlar 
BAŞKAN — Kabul edilmîştîr. 

22 Yabancı memleketlerde yaptırıla
cak staj ve tahsil giderleri 8 750 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

23 Kongre ve konferanslara katılma 
giderleri 1 
BAŞKAN— Kabul edilmiştir. 

24 Temsil giderleri Î45 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

25 Para gönderme giderleri 1 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

26 Geçen vıl borçları 584 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

27 Eski vıllar borçlan -i 00O 
BAŞKAN — Kabul edilmîjtir. 

28 Hükmedilmiş borçlar 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

2$ 1715 sayılı kanunun 8 nci mad
desi gereğince kâğıt para amortis
man karşılığı İM 
BAŞKAN — Kabul edrftirişttr. 

30 Bölge bütçelerine yardım. 5$ 228 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

(Birinci madde tekrar ©feaad») 
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arzediyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 2,.— Bedtea Terbiyesi ©eael Müdür

lüğü 1945 yılı giderlerine karşddt ©lan gelirler, 
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(663 804) lira tahmin edilmiştk. 

B - CETVELİ 
B. Lira 

420- 895 

1 500 

1 Bütçeden yardım 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

2 Faiz 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

3 Beden terbiyesi ve spor gereçleri,. 
şilt, kupa, madalya ve emsalinin 
satış bedelleri 600 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

4 Dergi, kitap ve broşür satışı 100 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

5 Müsabakalar geliri 12 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

6 Yardim ve teberrular î 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

7 Müteferrik gelirler 7<58T 
BAŞKAN — Kab«l edötoriştır. 

8 Geçen yıldan artan para 22B 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştik 

(Madde 2 tekrar okundu). 
BAŞKAN — Mad&eyi oyıınteBaarte^yörtuıt 

Kabul edenler... Etmiyealer... lUbsl e^ömişfeir. 

MADDE 3. — Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğünün 3656 sayılı kanunun 19 neu madde
sine giren hizmetEIeriyle taşıt kadroları bağlı 
(D) îşaretJi cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelle beraber oyu-
n t re areediyvrmn. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Madde kabul edflmiştm 

MADDE 4 — Bölüm numaralariyle adları 
bağjı (E) işaretli cetvelde, yazılı tertiplerdea 
idaresi gerekli görülen geeici hizmetler için ay
lık ücretli hizmetliler kullanılabilir. Bunların, 
kadroları Bakanlar Kurulu karariyle belirtilir 
ve ertesi yıl bütçesiyle Büyük Millet Meclisine 
verilir. • 

Ba tertiplerden alroaeafe kadroların bütçede
ki hizmetlere ilişkin kadrolara ek olmamasr 
şarttır. ,,'j •£' 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelle beraber oyu* 
nuza, arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler.,., Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 5. —Geçen yıl ve eski yıllar borç
ları tertiplerindeki ödenek üstünde çıkacak za
man aşımına uğramayan ve karşılıkları yıllan 
bü!çeleriıadser bulunan borçlar, ilgili oldukları 
hiaasaetleBİ» tertiplerinde© btt tertiplere Maliye 
BakaalşğiBca aktarılacak ödenekden ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... 1&adde kabul edil
miştir. 

MADDE 6. — Gazi Orta öğretmen Okulu ve 
Terbiye Enstitüsü Beden Terbiyesi şubesinde 
okutturufeeafc öğrencinin sayısına göre her biri 
için tahsil, yiyecek ve giyecek giderleri karşılığı 
olarak belirtilecek yedi aylık ücret Hazineye ya
tırılarak bir taraftan bütçeye gelir ve diğer 
taraftan-1945 yılı Millî Eğitim Bakanlığı büt
çesinde bu enstitü için açılmış olan tertiplere 
ödenek olarak eklenir. 

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

MADDE 7. — Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğü bütçesinin 15 nci spor işleri bölümünün 
1 - If nci maddesinde yazılı spor işleri dolayı-
siyle elde edilen gelirler ve 13 ncü maddesinde 
yazıh' ödenekten satmalinan Beden Terbiyesi ve 
spor gereçlerinden Beden Terbiyeci bölgeleriyle 
kişffere, mal olma bedeli üzerindin yapılacak 
salaş tutarları ve Beden terbiyesi Genel Müdür
lüğünce gençlik eğitmeni yetiştirmek üzere açı
lan kulalara resmî ve resmî olmayan kurumlar
dan gönderilecek öğrenciler; için bu kurumlar 
ile Beden Tef biye»! Genel' Müdürlüğü arasında 
yapılacak. anlaşma ile belirtilerek almacak öğ-
retHff ikfrfctlterî bîr taraftan Beden Terbiyesi Ge
nel Müdürlüğü bütçesinde açılacak özel bir bö-
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îtime gelir ve diğer taraftan da ilgili tertibe 
ödenek olarak eklenir. 

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

MADDE 8. — Gider tertiplerinden yapılacak 
harcamalarla ilgili formül bağlı (R) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelle beraber oyu
nuza arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Bu kanun 1 Haziran 1945 ta
rihinde yürürlüğe girer. 

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

MADDE 10. — Bu kanunu Maliye ve Millî 
Eğitim Bakanları yürütür. 

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

Tümünü açık oyla oyunuza arzediyorum. Ka-
tular gezdirileçektir, oylarınızı verirsiniz. 

2. — Devlet Demiryolları ve Limanlan İş
letme Genel Müdürlüğü' 1945 yılı yedi aylık 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu ra
poru (1/390) [1] 

BAŞKAN — Tümü üzerinde söz isteyen 
var mı? 

Buyurun Berç Tjirker. 
BERÇ TÜRKER (Afyon) — Saym arkadaş

lar Devlet Demiryollarına dair sayın Bütçe Ko
misyonunun raporunda pek dikkati celbelecek 
gerçekler vardır. 

Meselâ ray tedarikindeki zorluklar ve travers 
tedarikini idare için çok külfetli bir iş halini al
ması, eldeki lokomotif ve vagon adedinin ihti
yaca kâfi gelmediği gibi, bunların mühim bir 
kısmının da tabiî ömürlerini doldurmuş bulunma
ları ve lokomotif ve vagonların gerek miktar 
eksikliğini gidermek, gerek ömrünü dolduran 
kısmının yenilenmesini sağlamak için büyük pa
raya ihtiyaç olduğunu sayın komisyon belirt
mektedir. Bu teferruat bizi pek düşündüren bir 
hakikattir. Yani bütün yurdumuzu ilgilendiren 
demiryollanmızın eğer âcil tedbirler alınmaz
sa birdenbire felce uğrayacağını bize ihtar edici 
önemli bir rapor tanzim edilmiştir. Denizyolla-
nmızın vaziyeti de aynıdır. O da himmete muh
taç bir dede olmuştur. Binaenaleyh, derhal ha
rekete geçmemiz icabeder. 

Harpten evvel demiryollanmızın ihtiyacı 
olan muharrik ve müteharrik bir çok malzemeyi 
Almanya'dan alırdık, yarısının fiyatmı malla-

[1] 113 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
d*r. 

rmuzla, diğer ksmını da uzun vadeli kredilerle 
öderdik. Şimdi Almanya'nın yerine kaim olan 
dost Devletler vardır. 

Sonra Bayındırlık Bakanlığını ilgilendiren 
limanlar inşası vardır. Saym arkadaşımız Rasih 
Kaplan, geçen gün gür sesiyle limanlar inşa
sının ne kadar mühim ve müstacel olluğunu soy 
lediler. Diğer saym arkadaşlar da sulama işleri, 
kanalizasyon, yollar inşası ve bataklıklar kuru
tulması ve bazı mühim işlere de temas buyur
dular ve bütün bunların müstacel işler olduğunu 
bu kürsüden söylediler. Yalnız bu muayyen iş
lerin başarılması ne miktar para ile olur, bunu 
söylemediler. j 

Çok aziz arkadaşlarım, bütün bu müstacel 
ve mühim işlerin başa çıkarılması bir milyara 
yaklaşan evrakı nakdiyemizin karşılığı olan altm 
stokumuzun ve ecnebi dövizlerimizin sarfı ile 
başarmak siyasetinin aleyhindeyim. Çünki bu 
siyaset maliyemizin vaziyetini sakamete uğratan 
bir siyaset olur. Zaten yukarıda zikrettiğim bütün 
işlere elimizde bulunan altını ve döviz miktarı
nın sarfı kâfi gelmez. 

Binaenaleyh bendenizin bütçe heyeti umumi-
yesinde arzettiğim veçhile bizim kalkınmamızı" 
arzu eden dost Devletlerden uzun vadeli krediler 
teminiyle derhal hem demiryollarını izm malze
mesini elde ederiz ve hem de limanlar, yollar ve
saire inşası için lâzımolan ehemmiyetli malzeme
yi temin ederiz demiştim. 

frönül istedi ki, büyük bir sempati kazanmış 
olan San Fransiko'ya giden delegelerimiz bu ko
nuya dair Amerika malî muhalifi ile gayriresmî 
temaslarda da bulunsunlar. 

Sevgili arkadaşlarıin" kredi ile mal almak ne 
murabahacı sarraflardan para almak demektir ve 
ne de mahut Düyunu Umumiye Müessesesinin 
yeniden ortaya çıkması demek değildir. 

Türkiye Cnmhnriyeti harikalar yarattı ve dai
ma yaratabilir. 

Benim güttüğüm maksat şudur-
Bizim müstacelen yapılması gereken işlerimiz 

vardır ve bunun için lâzımolan malzemeyi hariç
ten getirmek mecburiyetindeyiz. Ben diyorum 
ki, bizi seven bizim kalkınmamızı istiyen dost 
Devletlerden bu malzemeyi kredi usulü île bize 
vermelerini temin edelim inşaallah muvaffak olu
ruz. 

Çok sayın arkadaşlarım, bu yüksek kürsü
den size arzettiğim mütalâalar bu aziz yurdu 
takdis eden ve seven bir arkadaşınızın şahsî dü
şünceleri ve temennileridir. 

î . ARUKAN (Eskişehir) —: Sayın arkadaşlar, 
demiryollanmız vaziyeti hakkında Bütçe Komis
yonu raporundan ve daha doğrusu demiryolları 
bütçesini tetkik eden raportör arkadaşımızın ra
porunda da gayet sarih bir surette izah edildiği 
veçhile vaziyeti bir az endişeli gördüm. Onun için 
söz almağa mecbur kaldım. 

— 526 — 
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Şimdi raporu bir kerre gözden geçirirsek, ı 

görürüz ki hat vazıyetinde; hattın 1 700 000 
metre küp balasta ihtiyaç olduğu halde bunun 
ancak 220 000 met küpünün önümüzdeki sene 
yapılabileceği söyleniyor. Bu daimi bakım va-
ziyetindedir. Şimdi balast daimi surette senede 
% 20 nispetinde eksilir ki senevi aşağı yukarı 
300 000 metre yapılması lâzım gelir. Halbuki 
halen umumi olarak 1 700 000 metre balast da 
eksiktir. Ancak bunların 200 000 metresinin ya
pılması ile iktifa edileceği anlaşılıyor ki bu gün
den güne hattın fena vaziyete düşmesine ve se
lâmeti seyrüseferi tehlikeye koyacağım gösteri- ! 
yor. } 

İkincisi; travers meselesi hatta, zaruri ola- ı 
rak 400 000 travers değiştirilmesi mecburiyeti I 
varken, gelecek sene 1)40 000 travers değiştiril
mesi düşünüldüğü yazılıyor. Şimdi; hat ray 
üzerinde, ray da travers üzerindedir, travers
ler de sürürse tabii, selâmeti seyrüsefer de 
tehlikeye girmiş demektir. ı 

Bu da bu tarzda idarei maslahat ediliyor. 
Sonra bütçe raporunu, gözden geçirirsek 

orada da uzun uzadıya kömür hakkında müta
lâalarda bulunulmuştur. Ben, kömürü 4 - 5 1 
senedenberi söylerim. Bizim, makinalar liğnite 
göre yapılmadığı için liğnit yakmak daima ma-
kinaları tahrip eder. içerisindeki toz ve toprak
lar da tabii idareyi mutazarrır eder. Geçen gün 
kabul buyurduğunuz, 4 milyon liralık ilâve 
tahsisatı bilhassa bu kömür cinsinin fena oldu
ğundan ileri geldiği raporunda yazılıdır. 

Hükümetten, temennim, madem ki harp 
tehlikesi geçmiştir. Artık kömür stoku bilmem 
nesinden vaz geçilsin. Makinalarm yakacağı, 
islim yapacağı ve hattın işleyebileceği kömürü 
temin edilsin. Bunların yaptığı fenalıklar şu
dur; % 20 fazla kömür sarf ediyor. Yani 700 
bin ton kömür sarf ediyorsa bunun 140 bini ha
vaya gidiyor. Bunun için ayni ekmek ayni iş 

* için fiyatları da artırıyor. Bunları da hazmedi
yorum ve inakinalan tahrip ediyor, linyit kö
mürü yanmasından dolayı, bu makinalarm lin
yit için yapılmamış olmasından, ocakları boru
lar tıkanıyor, fuvayeler çatlıyor, mahvoluyor. 
Bunun yaptığı fenalıklar, senede yalnız 3 .5-4 
milyon lira ile kalmıyor. Edevatı müteharike 
tahrip ediyor, tirenler süratinden kaybedip geç 
kalıyor, seyrisefer müddeti uzuyor, bu uzama
dan dolayı memur adedi artıyor. Yani bunun 
manevi tesirlerini de nazara alırsanız senevi 20 
milyon lirayı buluyor. Artık linyit kömürü üze
rinde Hükümetin, Ekonomi Bakanlığının İsrar 
etmesine aklım ermiyor. Bu işler Bütçe Encü
meninde gayet güzel tebarüz ettirilmiştir. 

Diğer mühim mesele ray meselesidir: 
Rayların hayatı, tabii seyrisefer adedine ta

bidir, bizim memlekette aşağı yukarı 100 sene 
olarak tahmin ve hesap edilmektedir. Halbuki 
diğer memleketler ise 70 sene olarak kabul et- I 
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mislerdir, o doğrudur. Demekki 7 ÖOÖ kilomet
rede senevi 70 kilometre, hat bakımı için, ray, 
lâzımdır. Ayrıca şirketlerden intikâl edip aşağı 
yukarı 700-800 kilometreyi bulan hatlarm 2 
çift rayları vardır, bunlar büyük lokomotimlere 
mütehammil değildir. Zaruri olarak senede 100 
kilometrelik raya ihtiyaç vardır. Seneyi de ay
rıca 70 kilometrelik eskime için raya ihtiyaç 
vardır, buna mukabil ancak 50 kilometrelik ray 
hariçten tedarik edilebiliyor ray tedarikinde 
müşküât olacağı muhakkaktır. 

Gerek yeni inşaat ve gerek isletme için senevi 
asgari 300 km. lik raya ihtiyacımız vardır ve bu
nu bir an evvel tedarik etmek mecburiyetindeyiz. 
Yarın o bir gün raylar kırılmaya başlarsa.ne ya* 
pacağız? Bugün isletme âzami ihtiyat içinde işle
mektedir. Hatlarımız 60 - 70 km. sürate müteham
milken bugün 25 - 30 km. ile gidiyoruz. Bu da 
rayların, şunlarm bunların bozukluğundandır. 
Daha aşağı bir süratle gidersek iş kağnı arabası
na döner. Onun için Hükümet ne yapacaksa yap
sın bu ray meselesi üzerinde dursun. Çünki Av
rupalım harabiyeti sırasında bizim .uzun seneler 
ray elde edebileceğimiz şüphelidir. Asıl mühim 
bir nokta daha vardır. Demin bir arkadaşım da 
temas etti, edevatı müteharrikenin, yani loko
motiflerin %65 i hayat müddetini tamamlamış
tır diyorlar. Ben, 800 lokomatif olduğunu tah
min ediyorum, bunun 500 ü, seneler çok çabuk 
geçiyor, bir kaç sene sonra bunlar kullanılamı-
yacak bir vaziyete düşerse nakliyatımız ine ola
caktır? Halbuki biz nakliyatımızı artırmak mec
buriyetindeyiz. Herhalde harbten sonra, sulh za
manı geldiği zaman memlekette nakliyatın inki
şaf etmesi lâzımdır. Bunun üzerinde bilmem ida
re ne düşünüyor? Bir fabrika yapılmasından 
bahsediliyor ve belki de Almanya'dan bu maki
neleri getirmek daha muvafık olur. Bunun üze
rinde durmalarını rica ediyorum. 

Daha esaslı olarak temas etmek istediğim bir 
nokta daha vardır; o da şudur: 
Demiryollarının en faal ve en çalışkan bir züm
resi vardır, o da makinist ve ateşçilerdir. Zaval
lılar istim yapacağız diye bugün iyi kömür ye
rine linyitin içerisinde bunalıyorlar. Buna mu
kabil harp içinde diğer memurların hepsinin ma
aşına bir zam yapıldığı halde bunlar bir hakları
nı da kaybetmişlerdir. O hak ta şudur: Demir
yollarında bu gibi memurları daha çok çalışma
ya teşvik etmek için küçük bir maaş verirler, 
maaştan fazla da kilometre basma bir ikramiye 
verirler. Bunlardan gayri bir de kömürden yap
tıkları tasarrufa mukabil bir para verirler. Bun
lar da maaş şeklinde tasavvur edilir, personeli 
iyi çalıştırmak için. Dünyanın her tarafında . 
bu böyledir ve bizde de kabul edilmiştir. Bugün 
trenler on saatlik yere 15 saatte gittiklerinden 
dolayı - çünki kömür, fenadır • kilometre ikra
miyesini de kaybediyorlar. Bunda da kabahat 
kendilerinin değil kömürlerin fenalığıdır* 
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ikincisi, kömür tasarruf edilemiyor. Çünki 

Devlet Demiryolları yaktığı kömürü simdi % 20 
fazlasiyle yakıyor. Bu suretle tasarruf ortadan 
kalkmıştır. Tasarruf ortadan kalkınca bun
ların ikramiyesi de kayboluyor. Bunu ben 
doğru bulmuyorum. Çünki bunların .hiçbir 
kabahati yoktur. Mazbatada da bu zikredil
miştir. Bütçelere baktım 1940 bütçesinde kömür 
ikramiyesi olarak İÜ OüO lira konmuş, geçen sene 
bütçesine de 5 OÜÜ lira konmuş, bu sene de, bu 
sarf edilmediğinden dolayı ancak 1 000 lira ko
nulmuştur. Halbuki bu ikramiye, kömüre göre 
hesap edılirek verilmesi lâzım gelir idi. Hiç ol
mazsa bunları mağdur bırakmamak için normal 
zamanda aldıkları ikramiyenin vasatisi hesap 
edilerek bunlara verilmesi yerinde olurdı. Bu
nu, vekil beyden gelecek sene yapmalarını rica 
ediyorum ve imkânını bulurlarsa bu sene yap
sınlar. 

Bundan sonra bazı noktalar daha var, onlar 
mazbatalarda yazıldığından bunun için fazla 
başınızı ağırtmak istemiyorum. 

Bir nokta daha var. Geçen gün Devlet de
miryollarının neşrettiği bir mecmuada okudum. 
Tarifelerden bahsedüırken çimento, kereste ve 
demir tarifelerine bir parça zam yapılmış oldu
ğundan bahsediliyor. Evet idare bunda haklıdır. 
Çünki çimento fiyatı 15 lira iken 60 liraya, 
kereste 40 lira iken 250 liraya, demir ise kilosu 
10 kuruş iken 170 kuruşa çıktı. Buna göre ta
biî bu tarifelere de zam yapılması lâzımdır. Fa
kat memleketin de fazla imara ihtiyacı mevcut
tur. Bir çok yerler depremlerden müteessir ol
muştur. Her halde ileride bu fiyatlar üzerinde 
de durulacaktır. Münakalât Vekâletinin de hu 
gibi zaruri ve memleketin imarı için lâzım olan 
malzeme üzerinde zam yapmamalarını ve yaptık
ları zammı da normal bir dereceye tedricen in
dirmelerini rica edeceğim. 

ULAŞTIRMA BAKANI Gl. A. F. C&RESOY 
(Konya) — 8aym arkadaşlarım; bu kürsüde 
henden evvel söz alan iki arkadaşım hakikaten 
en mühim bir konu üzerinde esaslı surette dur
dular. Bu, yalnız Devlet Demiryollarını ilgilen
dirmez. Devletin bütün bayındırlık işlerini de 
içine alan büyük bir konudur. Bütçe Komisyo
nu raportörünün yaptığı tetkik hakikaten pek ye
rinde olan tetkiklerdir. Buna en büyük âmil 
Yüksek Meclisin de malûmu olduğu veçhile bun
dan altı sene evvel birdenbire harbin patlaması, 
her ne kadar, memnuniyetle söyliyebilirim, har
be girmemtişsekte, ulaştırma işlerinde, bilmunase-
he .arzettigim gibi, her nevi hazırlık ve tertibat 
almak zaruretinde kaldığımız için Ulaştırma Ba
kanlığınız, bilhassa Demiryolları cephesinden 
sanki harpte imişiz gibi ve hattâ daha ağır işle
ri de üzerine almış bulunmaktaydı. Buna muka
bil harp başlamadan evvel elimizdeki hatlar, bil
hassa imtiyazlı şirketlerden devren aldığımız 
3000 kilometreyi aşan hatların hali de çok fena 
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durumda idi. Bunları yeni yapmak zarureti 
vardı. 

Bundan başka elimizdeki lokomotif ve vagon 
adedi asla narp ihtiyaçlarını karşıiıyamryacak 
kadar azdı. işletmeyi bir emniyet dâhilinde te
min etmek için yolun vaziyeti, rayların ve tra
verslerin değiştirilmesi nispetleri, balastlar üze
rinde çalışmak; bunlar, hakikaten zamanında ge
reği gıoi yapılamadığı takdirde büyük bir ran
dımanla çalışan, az vesait ile çalışan ve maalesef 
kendisine lâzım olan hakikî kompozisyona kömü
rü de alamayınca, hiç şüphesiz, bugünkü vaziyet 
meydana gelmiştir. 

Fakat bunların tekmili mukabilinde, söylene
cek bir tek söz vardır. Tekmil bu yapılan işler 
mutlaka, memleket müdafaası, emniyeti ve ihti
yacı bakımından yapılmış olan şeylerdir. Bu
rada en ziyade göksümüzü kabarıacak bir şey 
vardır ki, bilhassa 1942 senesi baharından sonra 
1942 - 1943 senelerinde Devlet Demiryolları üze
rine aldığı her nevi ödevi zamanında tamamiyle 
yapmağa çalışmış ve denilebilir ki, umumiyeti e 
bu işleri karşılamıştır. Tabiî Hükümetiniz sulh 
geldikçe, sulh imkânlarının bahşettiği kolaylık 
nispetinde Devlet Demiryollarınız başta olmak 
üzere bunların malzemesinin tecdidine ve loko
motif vagon ihtiyacını temine yollarını takviye
ye vesaireye mümkün olduğu kadar çalışmak za
ruretindedir. Bakanlığınız da bu işlere esaslı 
surette hazırlanmıştır. Hükümetiniz de mevcut 
anlaşmalar dairesinde buna azamı surette yar
dım ederek bir program dâhilinde bu kalkınma 
işini yapmaktan geri kalmıyacaktır. 

Şimdi kendi cephemizden arzedebilirim ki, 
atelyelerimiz yine bu harp senelerinde bizim ye
dek malzemelerimizin ve parçalarımızın mühim bir 
kısmını, hattâ Bütçe Komisyonu raportörü de 
bunu bilhassa raporunda övımüş ve tebarüz ettir
miştir, temin etmişizdir. Hatırımda kaldığına 
göre lokomotifin 35 bine yakın parçasını atelye-
lerimizde yapmaktayız. Amerika'dan yapacağı
mız mubayaa ise bunu daha yüksek bir miktara 
çıkaracaktır* Şunu da arzedeyim ki, Karabük ve 
Kırıkkale fabrikalarından gerekli malzemeyi al
dığımız takdirde bu sene kendi atölyelerimizde 
6 tane manevra lokomotifi inşa edeceğiz. Eğer 
Ekonomi Bakanı arkadaşımızın da burada hulâ-
satan beyan buyurduğu gibi hazırlamış olduğu
muz büyük endüstri plânından bizim büyük lo
komotif ve vagon ve saire gibi ihtiyacatımıza 
esas olacak olan malzemeyi tedarik ettiğimiz an
dan itibaren biz de kendi cephemizden hepsi ol
masa bile, bir miktar lokomotif ve vagon ihtiya
cımızı kendimiz temin imkânını bulacağız. Bu
nu daima programımıza almışızdır. Öteki hu
susları malî cepheden, iktisadi ve siyasi cephe
lerden alâkadar işler olduğu için zannederim ki, 
umumî bütçenin müzakeresi sırasında bunlar hak
kında görülmüştür. 

Gelelim izzet Arukan arkadaşımızın dilekleri-

52S ~*> 



I : 66 &^>m& O : 1 
ne: Arkadaşımız çok esaslı olarak teknik işleri
miz hakkında tetkikat yapmışlar. Bunlar haki-
haten mühimdir. Yalnız rakamları alırlarken, 
şu kadar travers, ray değiştireceğiz, balast döşe
yeceğiz. nispetlerini bir seneyi esas tutarak al
mışlardır. Biz ise, bunu yedi aylık tuttuk. Yal
nız hattın emniyetle işlemesi ve Kattın teknik ba
kımından iyi bir halde bulundurulması neye mü-
tevakkıfsa elimizdeki imkânlar ne ise bunu yap
maktayız. Bu cihetten endişe buyurmasınlar. 
Yalnız biz sürati iki cihetten çoğaltamıyoruz: 
sürat çoğaldıkça hattın emniyet işi daha ziyade 
ehemmiyet kesbeder. 

Mattın ehemmiyeti için bilhassa kendilerinin te
barüz ettirdiği veçhile son sene müstesna olmak 
üzere dâhilden ray ve demir travers tedariki im
kânı olmamıştır. Bunların daima hariçten teda
rik etmişizdir. Bu sene Karabük, hatırımda kal
dığına göre, 40 kilometrelik ray ve 2000 den faz
la da travers verecektir. Hariçten de' mubayaa
mızı yapıyoruz. Bunlara rağmen senede 170 ki
lometre üzerinden ray değiştirmemiz icabeder-
ken imkânsızlık yüzünden yapamadık. Bu su
retle şunu hulâsatan arzetmek isterim ki sürati 
indirme emniyeti çoğaltmaktadır. Bu sayede 
fazla yük taşımak, teknik işlerimizin bütün hede
fi memleketin bugünkü ihtiyacını karşılamak
tır. Gerek müdafaa bakımından, gerek ekonomi 
bakımından ve kömür nakliyatı bakımından bun
ları yapmak zorundayız. Hiçbir vakit hatırımız
dan geçirmedik, ne bir fabrikanın bacası tütme
sin ne de askerî nakliyatımız dursun, sonra bir
çok stoklarımız da yapılmamış olsun. Bu gibi 
mesail harptan önce asla işletmecilikte, demiryol
larında mevzuubahis bir mesele değildi. Müna
kale işi bilhassa bizim memleketimizde harpla art
mış bulunmaktadır. Binanaleyh en evvelâ nak
liyatı karşılamak hususuna ehemniyet verdiğimiz-
için teknik işleri de ona göre tanzim etmek zaru
retinde kaldık. Bundan dolayı kendilerinin tek
nik bakımından verdikleri fikirleri tamamile tat
bik edememekliğimiz o ihtiyacı karşılamak için 
yapılan tertiplerden ileri gelmiştir. 

Kömür vaziyetine gelince; arkadaşlar 1944 se
nesinin nasıl geçtiğini hepiniz bilirsiniz. Bina
naleyh her nevi ihtiyacı karşılryabilmök için kö
mür kalitesini düşürmek zarureti hâsıl oldu. Bu 
itibarla- eskiden lokomotiflerimizin yakmakta ol
duğu kömür kalitesini biraz daha düşürerek ço
ğaltmak zarureti hâsıl olduğu gibi harp içinde de 
kendi taş kömürümüzle ihtiyacımızı karşılıyama-
dığımızdan dolayı linyit kömürünü de yakmak 
mecburiyetinde kaldık. Şunu arzedeyim ki harp
tan evvel Devlet demir yolları 400 - 450 bin ton 
senevi yakıyorsa bugün hepsi dâhil olmak üzere 
750 000 tona çıkmıştır, yani iki misli kömür 
yakmak zaruretinde' kalmıştır. Hatırı âliniz-
dedir ki, geçen harpte odun bile yaktık. 
Bu sefer o dereceye kadar düşmedik nihayet 
linyite kadar düştük, Kömür kalitesi gewn 

senelere niageteıı okadar, iyi değildir, fiü 
nun da elbette makinelerimiz ve sair şeyler üze
rinde büyük tesiri görülmüştür. Amma hedefi
miz bütün ihtiyacı karşılamak ve memleket işle
rini günü gününe başarmak olduğu için bu za
rarlara katlandık.Harp senelerinde nasıl ki, bü
tün kuvvetimizle ihtiyaçlarımızı karşılamış isek, 
sulha geçince bütün kuvvetimizle ayaküstü tu
tulması lâzım gelen Devlet Demiryollarımızı en 
iyi bir şekilde ıslah etmeği mevcudun fayda ka
biliyetini çoğaltmağı ve tam manasiyle teknik 
bakımdan rasyonel işletilmesini hedef ittihaz 
etmişizdir. Bunları ne surette tahakkuk ettirece
ğimizi inşaallah yakında size söylemek fırsatını 
elde edeceğim. 

En son olarak kendileri makinistlere kömür 
tasarruf undan dolayı ikramiye az verildiğinden 
veya verilmediğinlen bahis buyurdular. Kendi
leri de bilirler ki, makinistler hakikaten perso
nel içinde, Devlet demiryollarının hayatında 
mühim bir uzvudur. Halbuki kullandığımız kö
mürün cinsleri ve makinelerin tipleri o kadar 
muhteliftir ki, kimisine taş kömürü düşer, kimi
sine linyit düşer, şu düşer bu düşer, Mikyası 
nasıl yapalım? Evet bütün makinistlere aynı 
kömürü versek hakikaten orada yaptıkları tasar
rufun derecesi iyi tebarüz eder ve derecelerine 
göre ikramiye vermek gayet kolay olurdu. İdare 
bunu yapamadığından dolayı makinistlere umu
mî ikramiye tertibinden ikramiye Verdi, kim ki, 
makinesini iyi muhafaza etmiş, kim ki, iyi idare 
etmiş, kim ki linyit kullanırken, makinede da
ha az tahribat yapmıştır, bu cihetlerden muaye
neler yapılarak kendilerine ikramiyeler veril
miştir. Fakat normal zamanlara avdet ettikçe, 
bu vatandaşlara kömür tasarrufu yüzünden ik
ramiye verilmesi de lâzımgelmektedir. Ekono
mi Bakanlığı önümüzdeki senelerde harp zaru
retleri geriye doğru gittiğinden dolayı, linyit de 
az istimal edilince buyurdukları veçhile, o tarzın 
tatbikine gideceğiz. Şimdilik arkadaşların sual
lerine cevap verdiğimi zannederim. Başka bir 
emirleri olursa ona da arzı cevap ederim. (Kâfi 
kâfi sesleri). 

BAŞKA N— Başka söz istiyen yok. Tümü
nün görüşülmesini yeter görenler... Görmiyen-
ler... Görülmüştür. 

Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü bütçesine 
oy vermeyen arkadaş varsa lütfen oyunu versin. 

Öy toplama muamelesi bitmiştir. 

Devlet Demiryolları ve Limanlan İşletme Ge
nel Müdürlüğü 4945 yılı yedi aylık Bütçe 

Kanunu 
MADDE 1. —• Devlet Demiryolları ve Liman

ları İşletme Genel Müdürlüğünün 1945 yılı yedi 
ayık giderleri i$in bağlı (A) işareti cetvelde 
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gösterildiği üzere (78 036 360) lira ödenek veril
miştir. i " j j | 

B. 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18. 

19 

20 

21 

A - CETVELİ 

13 Ücret ve gündelikler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Emekli, dul ve yetim aylıkları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

"Çeşitli yardımlar 8 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Tazminat, ödenek ve tâli ücretler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
İkramiyeler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Çeşitli giderler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret ve 
giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
İşletme, bakım ve yenileme gider
leri 39 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yükleme.ve boşaltma ücret ve gi
derleri 2 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.. 
Yeni yapılar ve servet çoğalma
ları 2 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yabancı demiryoUariyle olan mü
nasebetlerden doğan giderler 1 

' BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Her türlü vergiler, maddi ödevler 

- ve zarar ziyan tazminatı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Trabzon - İran otobüs ve kamyon 
işletmesi giderleri 
BAŞKAN — Kabul -edilmiştir. 
Satınalınan demiryol ve limanla
rın senelik faiz ve itfa karşılıkları 
ve başka giderleri "2 
Kanunları gereğince girişilen yük
lenmeler karşılıkları 5 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yabancı uzmanlar ile yabancı 
memleketlere gönderilecek öğrenci 
giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
öğretim gidenleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Mahkeme giderleri harçları ve ser
best avukat ücretleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. ' 
1715 sayılı kanunun 8'nci maddesi 
gereğince Cumhuriyet Merkez Ban-

Lira 
743 100 

1 170 

237 900 

925 000 

290 001 

315 750 

60 000 

363 200 

150 998 

000 000 

026 252 

014 001 

67 000 

202 000 

550 000 

255 001 

181 800 

833 800 

30 000 

10 000 

B. Lira 

772 637 

22 

23 

kasına verilecek kâğıt para amor
tismanı karşılığı 
BAŞKAN — Kabul, edilmiştir. 
Demiryolları spor kurumlarına 
yardım 1 750 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Demiryollar dergisine yardım 5 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

(Birinci madde tekrar okundu) 

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

MADDE 2. — Devlet Demiryolları ve Liman
lan İşletme Genel Müdürlüğünün 1945 yılı yedi 
aylık giderlerine karşılık olan gelir, bağlı (B) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere (78 036 360) 
lira tahmin edilmiştir. 

B - CETVELİ 

B. Lira 
73 875 000 1 Demiryollar işletme gelirleri 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
2 Limanlar ve iskeleler gelirleri 3 033 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
3 Sağlık tevkifatı 515 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4 Türlü hasılat 536 360 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
5 .Trabzon - İran otobüs ve kamyon 

işletmesi gelirleri 77 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

(İkinci madde tekrar okundu). 

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

MADDE 3. — Devlet Demiryolları ve Liman
ları İşletme Genel Müdürlüğünün daimî memur 
ve hizmetlileriyle taşıt kadroları bağlı (C) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelle beraber oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir.. 

MADDE 4. — Devlet Demiryolları ve Liman
ları İşletme Genel Müdürlüğü tarafından işletil
mekte olan demiryoUariyle başka motorlu taşıt 
larını liman, iskele ve maden ocaklarının gelir
lerinden her birinin dayandığı hükümler bağlı 
(D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelle beraber oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir.. 

MADDE 5. — 1945 yılı nakit işlerinin yürü
tülmesi ve (2 500 000) liraya kadar kömür 
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(7 000 000) liraya kadar gereç stoku yapmak 
için Genel Müdürlük (10 000 000) liraya kadar 
kısa süreli istikraz bağıtları yapmağa ve ban
kalarda hesaplar açtırmağa ve Maliye Bakanı bu 
istikrzlara kefalet etmeğe yetkilidir. 

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

MADDE 6. — Aşağıdaki fıkralarda yazılı 
giderlerden herbiri için konulan ödenek yetme
diği takdirde harcanması gerekli görülecek mik
tarı ödemeğe Genel Müdürlük yetkilidir. Yıl 
sonunda çıkacak ödenek farkları kesinhesapta 
gösterilir: 

A) Yükleme ve boşaltma ücret ve gider
leri; 

B) Mahkeme harçları; 
.0) Semplon ekspresi açığından Türkiye 

payı; 
D) Geri verilecek paralar ve kesenekler; 
E) Gelir getiren mülklerin resim ve ver- _ 

gileri. 
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Genel Müdürlük hesabına Tek
nik Üniversite ile teknik eleman yetiştiren diğer 
okullarda tahsilde bulunan öğrenci sayısına göre 
hesap edilecek gider miktarı bu kanuna bağlı 
(A) işaretli cetvelin 18 nci bölümünün 4 ncü 
maddesindeki ödenekten ayrılarak, bir taraftan 
1945 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cet
velle gelir ve o bir taraftan Millî Eğitim Ba
kanlığı bütçesindeki ilgili tertiplere ödenek ola
rak konulur. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Devlet Demiryolları ve Liman
ları İşletme Genel Müdürlüğünün 2847 ve 3173 
sayılı kanunların hükümleri dışında çalıştıra
cağı hizmetlilere ilişkin kadrolar ilişik (E) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN —• Maddeyi cetvelle beraber oyu
nuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
kabul olunmuştur. 

MADDE 9. — Etibank tarafından yaptırılan 
Tavşanlı - Tunçbilek hattını, Devlet Demiryolla
rı ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünce 
işletilmek üzere satın almağa ve karşılığını ida
renin 1945 ve mütaakıp yıllar içinde tahminler
den fazla almacak gelirleriyle Ödemeğe Ulaştır
ma Bakanı yetkilidir. 

Bu suretle ödenecek paralar kesinhesaplarda 
ayrıca gösterilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Bu kanun 1 Haziran 1945 ta
rihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Bu kanunu Maliye ve Ulaş
tırma Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Tümünü açık oyunuza sunuyorum. 
Kutular gezdirilecektir, oylarınızı kullanınız. 
Devlet Denizyolları tşletme bütçesinenin mü

zakeresine geçiyorum. 

3. — Devlet Denizyolları İşletme Genel Mü- * 
dürlüğü 1945 yılı yedi aylık Bütçe Kanunu tasa
rısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/391) [1] 

BAŞKAN — Efendim Tümü hakkında söz is
teyen var mı? 

ULAŞTIRMA BAKANI Gl. A. F . CEBESOY 
(Konya) — Efendim; Ulaştırma Bakanlığının 
bütçesini müzakere ettiğimiz sırada Düşünsel ar
kadaşımız Denizyollarına ait bir sual sormuş
lardı, bütçesi geldiği zaman cevap arzedeceğimi 
söylemiştim. Müsaade buyurursanız o sualin ce
vabını şimdi arzedeyim. Sual şu id i : 1942 sene
sinde Hükümetçe yeni bir tersane yapılıp yeni 
gemi inşaatı için armmış bir teşebbüs vardı, bu
nun neticesi ne oldu? 

1942 senesi içinde mevcut tonajımız ihtiya
ca kâfi gelmiyordu. Bunun üzerine Hükümetçe 
bir tersane kurularak burada yeni gemi yapmak 
imkânı var mıdır, yok mudur? yolunda incele
meler yapılırken, Maliye Bakanlığınca vaktiyle 
Denizbank'a verilen on milyon liranrn, zannedi
yorum, henüz harcanmryan dört milyon lirasının 
verilebileceği söylenmiş ve onun üzerine Ulaştır
ma Bakanlığı da dört milyon lira ile bir tersane 
kurmak ve gemi yapmak teşebbüsüne geçmişti. 
Maliye Bakanlığınız her sene bir miktar para ve
rerek bu dört milyon lirayı üç sene zarfında öde
yebilecekti. Bendeniz o tarihlerde Ulaştırma Ba
kanlığına geldiğim sıralarda vaziyeti bir daha 
tetkik ettim ve elimizde bulunan fabrika ve ha
vuzlar, îstinye doku iyi tamir edilir ve oradaki 
tezgâhlar takviye edilecek olur ve elimizde de 
kâfi malzeme bulunursa pekâlâ orada 
da gemi yapılabilir kanaatine vardım. Hal
buki, önce başlıyan teşebbüs Pendik'te bir tersa
ne kurmak ve orada gemi inşa etmekti. Fakat 
elimize büyük cehtlerimize rağmen kıt miktarda 
geçebilen onarma gereçleriyle ilk plânda gerçek
leştirilmesi gerekli iş mevcut tonajı birer birer 
elden geçirmek ve esaslı onarmalarını yaparak 
servisleri- aksatmamaktı. Mahdut miktardaki 
malzemeden inşa islerine de ayırmak imkânı 
yoktu. Bunun üzerine Maliyece verilen ödenek
le Haliç'te dördüncü bir havuz yapımı işini ele 
almakla beraber îstinye'de çok eskiden yapılmış 

[1] 106 sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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ve şimdiye kadar hiç tamir görmemiş olan do- I 
kun tamirine giriştik. Sonra Haliç fabrikasının 
içi bir yığın halinde idi, moloz dolmuştu, kı
mıldamanın imkânı yoktu. Buraları düzeltmek
le Haliç'te dördüncü bir havuz yapımı işini ele 
hada bazı yerler alarak fabrikayı büyülttük ve 
bu suretle onarma ve havuzlama bakımından 
oradaki kabiliyetimizi çok artırmış olduk. Yani 
biz o kanaata geldik ki, elimizdeki mevcut mal
zeme ile bir gemi inşasına gidersek belki bir iki 
sene sonra bir gemi yapacağız ve mevcut tonilâ
tomuza 2 - 3 bin, tonilâto ilâve etmiş olacağız. 
Halbuki ona mukabil eldeki malzemeyi tamamiy-
le onarma işlerine sarfedersek 40 - 50 bin tonilâ
tonun her zaman hareket ve serviste bulunması
nı sağlamış olacağız. Bunun, ehemmiyeti,© gün
lerde olduğu gibi bu gün de böyledir,, â^ami to
nilâtoyu daima ayakta tutmak yotad&yîz. Za
ten Devlet denizyolları eskiden bu tamir işini iyi 
bir surette idare etmiş olsaydı, hiçbir vakit gemi 
uzun yıllar tamirsiz- bırakılmazdı. Onarma vak
tinde yapılmazsa, gemi gittikçe daha büyük iş
ler açar ve ileride yapılacak onarmalar büyük gi
derleri istilzam eder. Binaenaleyh, onarmaya 
muhtaç bulunduğumuz bu gemileri birer birer 
tamir ed-erek hepsini faaliyete geçirdik. Ulaştır
ma Bakanlığının bütçesinin göîrüşüşlmesinde de 
arzettiğim gibiı denizde bütün ulaştırana ihtFyaç-
1 arını karşılayabilmemiz, elimizdeki tonajın, es
kiden % 25 - 30 hattâ 40- nispetinde âtıl kalma
sına karşılık son iki yıl içinde bu nisbeti % 5 -
10 a. indirebilmemize dayanmaktadır. 

İşte, yeni tuttuğumuz bu yol, bugünkü ihti
yacı hakiki surette karşılıyabilmektedir. Eerer 
yeni tersane ve gemi insasma başlamış olsavdık 
malî bakımdan dört milyon değil, belki 80-* ve 
hattâ 100 milvon a ihtiyacımız olacaktı-. Bugünkü 
şartlar altmda ihtivacımızi' kısa yoldan temine 
çalıştık. Arzedeceğim malûmat bundan ibaret- j 
tir. >. 

F . P. DÜŞÜNSEL (Bingöl) — Sayın Gl. Ce-
besoy'un verdikleri izahat mucibi şükrandır, 
bendenizee. Tabiidir ki, elde tamire muhtaç 
gemiler varken mahzemeyi ona sarfedeceğiz ve 
o gemileri işletmek bugünkü ihtiyacımız bakı
mından en mühim olan şekildedir. O hususta 
hareketleri musiptir. 

Yalnız mesele şudur ki, biz bu gemi yanmak • 
işini katiyetle ve behemehal neticelendirmek mec
buriyetindeyiz. Bunu ele almamız ve başarma
mız lâzımdır. Bu cemiyet, bu Deyhet, bu mil
let, basit tonaida olsun. 2 - 3 bin tonilatoluk 
cemileri yapmalıdır: Bunun için bu işi en mü- | 
him islerimiz arasına almalı ve behemehal ken
dileri bu dâvayı neticelendirmek için şimdiden 
gereken bütün teşebbüsleri ve hazırl ık!TÎ t"- 'I 
mamlamalıdırlar. tik imkâıı zuhurumda elde 
mevcut olan elemanla lâzımgelen tertibat alın
dıktan sonra gemi inşasına başlamalı ve bunu 
kati surette neticelendirmelidir. Bunu Bakan}*-. ' 
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ğı». en mühim işleri arasına almak mecburiyetin
de olduğunu arzetmek isterim. Maruzatım Bun
dan ibarettir. 

ULAŞTIRMA BAKANI Gl. A. F . CEBESOY 
(Konya) — Arkadaşlar, elbette ula,ştırma işle
rinin en iyi amaca varabilmesi için kendi vasıta
larımızı kendi memleketimizde yapılması arzu 
edilir. Demin de Devlet Demiryolları bütçesinde 
arzettiğim gibi, biz memleket dâhilinde 3 bin, 

4 bin tonilatoluk vapur yapmak imkânmı ha
zırlamaktayız. Atelyelerimizde bu işi yapacak 
elemanlarımızı şimdiden yetiştirdiğimizi arzede-
rim. Yine arzettiğim gibi, kendi postalarımızı 
temin için adeta bir tekne halinde bulduğumuz 
birçok vapurlar yeniden inşa edercesine tamir et
tik. Bu meyanda Güneysu, Aksu ve diğer ge
miler vardır ve bunlar baştan nihayete kadar 
yeniden yapılmıştır. 

Ancak bir mesele vardır ki Demiryollarcmız 
vaziyetinde değiliz. Daha henüz memleketimiz
de bu cins gemilere mahsus ne saç ne kazan, ne 
boru ne de şu ve bu yapılabiliyor. Hariçten mu
bayaa edip buraya getirip burada gemi yapalım 
dersek, mükemmel gemi yaparız, bunu bugün 
de iddia ederim, yarın da iddia ederim. Fakat 
bize o kadar pahalıya mal oluyor ki, diyebilirim 
ki hariçten bunların malzemesini getirerek yap
mağa kalkışırsak orada ısmarlryaeak fiyata an
cak malzeme alırız. İşçilik için de ayrıca para 
vermiş olacağız. Onun için, buerün bu tarafa erit
miyorsak, endüstri vaziyetimizden dolayıdır. 
Yoksa Devlet Denizyollarının teknisyenleri, iş
çileri her an istediğimiz gün memleketimizin 
muhtaç oldueu modeldeki gemileri yapacak va
ziyettedir. Onun için arkadaşım emin olsunlar 
endüstri imkân verir vermez muhakkak yapaca
ğız. Şunu da ilâve edevim ki, isletmenin bugün 
ihtiyacı olan 100 - 200 tonilatoluk mavnna rö
morkör gibi ufak tekne inşaatında rekor kıracak 
durumdayız. Van erölünde işleyecek bir römor
körü İstanbul'da 25 günde yaptılar ve yola çı
kardılar.» 

B. TÜRKER (Afyonkarahisar) Bir sual için 
müsaadenizi dilerim. Sevahili mütecavireye, 
adalara giden-vapurlar cok mahduttur. Halbuki 
halk daima vanuru haddi istiabİRİnden fazla hü
cum ediyor. Bu gayet tehlikeli vaziyettir. Za
tı alinizden rica ediyorum.* 

İskelelerde bunu kontrol edecek memur var 
imdir? Vapurlar yana yatmış bir vaziyette seyri-
sefer ediyor. Mevsim yaz olduğu için dalga, fır
tına yok, Allahtan, kaza olmuyor. Bu emniyet 
meselesidir, bunun için bunları kontrol edecek 
memurlar var mıdır? (Kürsüye kürsü ve sesleri). 

ULAŞTIRMA BAKANI Gl. A. F . CEBE
SOY (Konya) — Efendim, buyurdukları gibi 
konturolümüz vardır. Fakat iskeleler vaktiyle 
büyük halk kitlelerinin gemilere girip çıkmasını 
kolayca temin edecek şekilde yapılmamıştır. 
Biliyorsunuz Ankara'da otobüslere binecekler 
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îçm turnikeler yapıldı. Buradan geçmek suretivle 
tıpkı tünel basmla olduğu gribi bu gibi kalabalık 
zamanlarda halkı daha sıkt kontrol etmek imkâ
nı oldu. İstanbul vapur iskelelerinde vapurlara 
fazla halkın binmemesi icîh mevcut kon"hı••ölü
müz bu izdihamı önlemece çalışıyorlar. Polisten 
de muavenet ıstenilivor. Bazı maç günleri oluyor 
ki kimse kimseyi dinlemîvor. kontrolörlerimiz de 
âciz kalıvorlar. Eğer iskelelerimiz bu kontrolü 
mekanik bir surette temin edecek bir şekilde va-
pılmış olsavdı izdiham bu kadar olmayacaktı. 
Maamafih ahval göstermektedir ki kaza da ol
mamaktadır. Halk bu hususlarda mümkün mer
tebe basm vasıtasiyle. avdmîanmaktadır. Bu su
retle bu ^ilkbahar günlerinde eski sıkışık durum 
azalmıştır. Bun im bir sebebi de vanur tahrik 
edilmesidir. «Hakikaten övle stim olmuştur ki, 
100 bin vatandaş könrüden Kadîköv'üne geçi
rilmiştir. Vanıır tahsis etmek ve ikaz etmek su-
retivle bu mümkün oldu. Bununla beraber bu 
izdihamla»* müstesna günlere inhisar" etmekte
dir:* (Kâfi sesleri}. 

BAŞKAN — Maddelere geçilmesini kabul 
edenler... Etmiyenler... 

Maddelere geçilmiştir. 

Devlet, rtenizvo'ları ve Limanlan î«letme Genel 
Müdürlüğü 1945 yılı yedi aylık Bütçe Kanunu 

MADDE 1. —- Devlet Denizvolları ve Liman-
l'-m İsletme Genel Müdürlümü 1945 vılı yedi av-
lık giderleri için ba£lt fA} işaretli cetvelde 
tmsterildiği üzere (24 000 000) lira ödenek ve
rilmiştir. 

« • » - • 

A - CETVELİ 
B. Lira 

359 830 Ücretler 
BARKAN — Kabul edilmiştir. 
Emekli, dul, ve.tim ve öksüz ay
lıkları 70 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geçici tazminat 350 
BARKAN — Kabul edilmiştir. 
1683 savdı kanunun 58 nci mad
desi srereJHnce verilecek emekli 
ikramiveleri 5 000 
BARKAN — Kabul edilmiştir. 
3633 savdı kanunun 31 nci madde
si gerekince verilecek tazminat, 
ücret, ödenek, ikramive ve saire 567 000 
BARKAN — Kabul edilmiştir. 
4178, 4598 ve 4599 savdı kanunlar 
greresince verilecek zamlar yardım
lar ' 921 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir 
Büro srîderleri 149 105 
BARKAN — Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 45 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir 

B. Lira 
9 Posta, telgraf ve telefon ücret ve 

giderleri 71 625 
BAŞKAN"— Kabul edilmiştir. 

10 Kira karşılığı 40 000 
BARKAN — Kabul edilmiştir. 

11 Yolluklar 89 500 
BARKAN — Kabul edilmiştir. 

12 Giveeekler 550 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

13 Yiveeek öderleri 1 000 000 
BARKAN — Kabul edilmiştir. 

14 Tedavi, vol ve saire giderleri 12 000 
BARKAN — Kabul edilmiştir. 

15 Dem'z ve kara taşıtları ariderleri 7 893 670 
BARKAN — Kabul edilmiştir. 

16 Fenerler, radyofarlar ve kıyı em-
niveti başka tesislerinin her türlü 
giderleri' 145 000 
BARKAN — Kabul edilmiştir. 

17 Yükleme ve boşaltma giderleri 875 000 
B A RKAN — Kabul edilmiştir. 

18 Fabrika, havuz, dok ve atelyele-
vin her türlü ücret ve giderleri 2 718 17ü 
B\RKAN — Kabul edilmiştir. 

19 Bina. fabrika, atelve. tersane, dok. 
kızak, rıhtım, iskele, fener ve başka 
tesislerin vanma. onarma ve kamu
laştırma enderleri 1 600 000 
BARKAN — Kabul edilmiştir. 

20 3980 savdı kamınım 3 nen mad
desi gerekince kullanılan kredinin 
itfa, v efaiz karşılığı ve başka gi
derleri 300 000 
BARK AN _ Kabul edilmiştir. 

21 Genel Muhasebe Kanununun 48 nci 
ma^^esnni ilgilendiren cîdprler 
BARKAN — Kabul edilmiştir. 

22 Mahkeme giderleri 
BARKAN — Kabul edilmiştir. 

23 Faiz. aevnlar ve akçe faikları 
BARKAN — Kabul edilmiştir. 

24 Kur*» öderleri 
BARKAN — Kabul edilmiştir. 

25 Pasif korunma srîderleri 
BARKAN — KaVd edilmiştir. 

26 Rtaı ve tahsil enderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

27 Yaban^T uzmanlar ve tercümanları 
BARKAN — Kabul edilmiştir. 

28 Vazife «mwmda ölen memur ve 
hizmetlilerin yiveeek, giyecek, teç
hiz ve tekfin enderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

29 Bfl5tTmevi giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

30 Telif, tercüme, vazı yayım ve 
abone ücret ve giderleri 10 000 
BAŞKAN— Kabul edilmiştir. 

9 000 

18 000 

15 000 

110 000 

3 000 

165 000 

40 000 

5 000 

18 000 
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75 000 

50 000 

7 000 

B. 
1 
2 

3 
4 

B. ' " ' " ' Lira 
31 Hastane ve revir giderleri 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
32 Sigorta ücret ve giderleri 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
33 tş Kanunu gereğince yapılacak 

ödemeler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

34 3137 sayılı kanun gereğince Devlet 
Demiryolları ve Limanları İşletme 
Genel Müdürlüğü Emekli Sandı
ğına yapılaeak ödemeler 107 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

35 3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanu
nu gereğince yapılacak işler 3 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

36 Devlet Reisine ilişkin deniz nakil 
vasıtalarının her türlü yaptırma, 
satmalına ve işletme giderleri si
gorta ücretleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

37 Temsil ödeneği 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

38 Düşünülmiyen giderler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

39 Amsterdam'da uluslararası kur
tarma ve kaza olduğunda ilk yar
dım kurulu bürosuna 1940 - 1945 
ortaklık payı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

40 Geçen yıl borçlan 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

41 1939 - 1943 yıllan borçlan 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

42 Satınalman rıhtımların sözleşme
leri gereğince senelik taksit ve ob-
ligasyon faizlerivle itfa karşılık ve 
giderleri 100 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

43 3023 sayılı kanunun 4 ncü maddesi 
gereşince Hazineye ödenecek ar
diye ücreti hissesi 11.7 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

44 1715 sayılı kanunun 8 nci maddesi 
gereğince kâğrt para amortismanı 237 745 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

45 tşçi kaza yardım sandıklarına yar
dım " 3 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

(Birinci madde tekrar okundu 

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

MADDE 2. — Devlet Denizyolları ve Liman
lan îşletme Genel Müdürlüğü 1945 yılı yedi ay-
lik geliri bağlı (B) ilşaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (24 000 000) lira tahmin olunmuştur. 

463 400 

4 000 

3 600 

500 

17 000 

5 000 

7 
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Lira 
Seferler gelirleri 14 255 600 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Kılavuzluk ve romorkörcülük ge
lirleri 175 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Gemi kurtarma geliri 175 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yükleme boşaltma ve aktarma ge
lirleri ' 2 800 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

5 Ambar, antrepo ve nhtımlar ge
lirleri .1 356 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

G Kurtarma geliri 10 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Fenerler geliri 102 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
İskeleler geliri 138 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Fabrika, havuz ve atelyeler ge
lirleri 175 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Çeşitli gelirler 350 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Devlet Başkanına ilişkin deniz ta
şıtları için genel bütçeden 463 400 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Gecen yıldan birikmiş gelir artık
ları ' 4 000 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

(İkinci madde terar okundu). 

BAŞKAN — Maddeyi "oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Devlet Demiryolları bütçesine oy vermeyen 
var mı? 

MADDE 3. — Devlet Denizyolları ve Liman
lan İşletme Genel Müdürlüğünün 1945 yılı sü
rekli görev kadrosu bağlı (C) işaretli ve bu 
kadrolardaki memurluklardan uzmanlık yeri 
olanlar (Ç) işaretli cetvellerde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Devlet Denizyolları ve Liman
lan îşletme Genel Müdürlüğünün 3656 sayılı 
kanunun 19 ncu maddesine giren hizınetlileriyle 
taşıt kadroları bağlı (D) işaretli cetvelde gos~ 
teriînıiştir. 

BAŞKAN •— Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler.,. Etmeyenler... Kabul edlimşitir. 

MADDE 5. — Devlet Denizyolları ve Liman
ları îşletme Genel Müdürlüğü taşıtlarında para
sız veya düşkün ücretle yolculuk yapacaklar 
bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir, 
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JBAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 

kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 6. — Devlet Denizyolları ve Liman

lan Igletme Geneİ Müdürlüğünün, görevlerine 
giren iğlerden kanun ve tarifelere göre alınmak
ta olan gelirlerin 1945 yılında da alınmasına 
Genel Müdürlük izinlidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Aşağıdaki fıkralarda yazılı 
giderlerden herbiri için konulan ödenek yet
mezse harcanmasına gerekli görülecek miktarı 
ödemeğe Genel Müdürlük yetkilidir: 

Yıl sonunda çıkacak ödenek fakrları kesin 
hesapta gösterilir. 

A) Mahkeme harçları; 
B) Gelir getiren mülklerin vergi ve resim

leri ; 
C) Geri verilecek paralar; 
D) Emekli, dul ve yetim aylıkları; 
E) Yükleme ve boşaltma paraları. 
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 8. —. Üç milyon liraya kadar çeşitli 

maddeler ve işletme gereçleri stoku yapmağa ve 
bunun için elde parası yetmediği takdirde Ulaş
tırma Bakanlığının onayıla iki milyon liraya ka
dar kısa vadeli istikrazlar yapmağa veya banka
larda hesaplar açtırmağa Genel Müdürlük, bu 
istikrazlar ve hesaplara kefalet etmeğe de Mali
ye Bakanı izinlidir 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Yeni hatlar ve iskeleler ve 
aeentakklar açılması, sefer ve gemi sayısınm 
artması, iş ve sipariş hacımlarznın genişlemesi, 
gereç fiyatlarının yükselmesi gibi ekonomi ve 
ticaret sebepleriyle bütçedeki işletme ve perso
nel ödeneği yetişemediği ve hemen ek ödenek alın
masına da imkân bulunmadığı takdirde İsletme 
ödevini durdurmamak için gelir fazlasından kar
şılanmak ve ilk toplantıda Büyük Millet Meclisi
nin onayına arzedilmek üzere Bakanlar Kurulu 
lunun oyu alınarak gider bütçesinin 1, 15, 16, 18 
ve 19 ncu bölümlerine ödenek eklenebilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Ücret ve gündelikleri geçici 
hizmetliler ücreti tertibinden verilmek üzere 
aylık kesin ücretle veya gündelikle geçici me
mur ve hizmetli kullanmağa Genel Müdürlük 
izinlidir. 

BAŞKAN "— Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — İdareye ilişkin fabrika atöl
ye ve işyerlerinde ve yükleme ve boşaltma isle*-

i rinde toplu olarak çalışan işçilere ve hizmetlilere 
bu işyerlerinde çalışan memurlar dâhil) çalış
tıkları günlerde ve günde bir defa olmak üzere 
parasız yemek verilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Devlet Demiryolları hakkındaki oylama mua
melesi bitmiştir. 

MADDE 12. — Gereç ve taşıtlarla işletme ve 
ilişkin her çeşit makine, aletler ve edevat satın 
alınması ve yapı yapılması için yılı bütçesinin 
ilgili tertiplerdeki ödeneğin yansmı geçmemek 
üzere Ulaştırma Bakanlığının izniyle gelecek 
yıllara geçici yüklenmelere girişmeğe Genel Mü
dürlük izinlidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Devlet Denizyolları ve Liman
ları İşletme Genel Müdürlüğü Ulaştırma Bakan
lığının izniyle üç yılı geçmemek üzere gelecek 
yıllara geçici kiraya verme ve kiralama sözleş
meleri yapabilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Bu kanuna bağlı (A) işaretli 
cetvelin 26 ncı bölmünün 2 ve 3 ncü maddeleri
ne konulan 107 000 lira ödenek bir taraftan 
1945 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işaretli cet
vele gelir, diğer taraftan 2 000 lirası aynı kanu
na'bağlı (A) işaretli cetvelin Milli Eğitim Ba
kanlığı kısmının 508 nci bölümünün birinci mad
desine, 5 000 lirası Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı kısmının 633 ncü bölümünün birinci 
maddesine ve 100 000 lirası da Ulaştırma Bakan
lığı kısmmın 780 nci bölümünün birinci madde
sinle ödenek kaydolunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — Geçen yıl borçları tertibinde-
ki ödenek üstünde çıkacak borçlar ilgili ol
dukları hizmetlere karşılık olan tertiplerden bu 
tertibe, Maliye Bakanlığınca aktarılacak öde
nekten ödenir. 

1939 - 1943 yıllarına ilişkin olup Genel Mu
hasebe Kanununun 93 ncü maddesine göre za
manaşımına uğramamış ve karşılıkları yuları 
bütçelerinde bulunan borçlar 1945 yılı bütçesi
nin gider tertipleri artıklarından eski yıllar borç
ları bölümüne Maliye Bakanlığınca aktarılacak 
ödenekten ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — 3302 sayılı kanun gereğince 
kaldırılmış Fenerler İdaresine ödenen tazmi
nat için açılan kredi ve faizlerinin idare gelir 

I fazlalariyle karşılamasına Genel Müdürlük yeV 
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kilidir. Bu gider yıl sonunda kesinhesapta gös
terilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — Gider tertiplerinden yapıla
cak ödemelere ilgili formül bu kanuna bağlı (B) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Belli tarifeli taşıtlarla yolcu
luk yapacaklardan alınacak nakliyat resmi hak
kındaki 472 sayılı kanuna ek 2030 sayılı kanu
nun 1 nci ve biletler üzerinden para olarak alı
nan damga resminin mal sandıklarına teslimi 
hakkındaki 3478 sayılı kanunun 12 nci ve 4109 
sayılı asker ailelerinden muhtaç olanlara yar
dım hakkındaki kanunun 4 ncü ve 4375 sayılı 
Belediye Vergi ve Besimleri Kanununa ek ka
nunun 2 nei maddeleriyle belirtilen 45 şer gün
lük müddetler Devlet Denizyolları ve Limanları 
İşletme Genel Müdürlüğü için 75 şer güno çıka
rılmıştır. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — Bu kanun 1 Haziran 1945 ta
rihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 20. Bu kanunu Maliye ve Ulaş
tırma Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN —Açık oylamla bu kanunu oyunu
za sunuyorum. 

4. — Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 
1945 yık yedi aylık Bütçe Kanunu tasarısı ve 
Butça Komisyonu raporu (1/392) [1] 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz isti yen var 
mı? 

5. TUNCAY (Siird) — Efendim, bendeniz 
Sayın Bakandan ufak bir noktayı açıklamalarını 
rica etmek için kürsüye geldim. Malûmu âlile
ri uçak bu zamanda artık âdi nakil vasıtası ha
line gelmiştir, insan nakliyatında, da, eşya nak
liyatında da, bundan faydalanılmaktadır. Bi
zim gibi yolları, vasıtaları olmıyan memleketler 
için birinci derecede ehemmiyetli bir konu da bu 
tayyare konusudur. Bendeniz bu bahiste tay
yareciliğin inkişafı noktasından Bakanlığın ne 
gibi bir programı olduğunu öğrenmek istiyorum. 
Bir de kışın memleketin muhtelif aksamı arasın
da neden tayyare seferleri yapılmadığının izahı
nı rica edeceğim. 

[1] 115 sayılı basmayazı tutanağın sonundür 

A. EL KALAÇ (Kayseri; — Efendim; ben
deniz-de Sayın üeneraiden bir ricada bulunaca
ğım: 

Kayseri'ye evvelce hava seferleri yapılıyordu. 
üçgen sene bu kalktı. Şimdi tayyareler lignyor, 
fakaı yoıcu almadan yine uguyur. Bu, adeta 
çeşme başında oturupta oradan su içmemeğe ben
zer. 

Malûmu âliniz Kayseri halkı da Diyarbakır'a 
İzmir e, Malatya ya Adanaya gider. Mademki 
buraya tayyare ugrryor, orauan da yolcu alma
sını vekil .Beyden rica ediyorum. 

ULAŞTlifiıJiiA BAK A IM ül . A. E. OEBE-
SOY (Konya; — Efendim, arkadaşım çok mü
him bir meseleden bahis buyurdular. Hakikaten 
.bugün tayyareenik, havacılık ulaştırmada önem 
kazanmakta ve önemi gun geçtikçe artmaktadır. 
Bakanağımız da emsali memleketlerde olduğu gi
bi havacılığa önem vermektedir. Bu işte ÇOK ile
ri olan memleketlerdeki icraatı, programları, tek
nik işleri daima takıp etmekte bulunmaktadır. 
Kendi memleketimiz cepnesıne gelince; gayemi/. 
şudur: Bir kere kendi memleketimizin buyuk şe
hirleri arasında tayyare yolculuğunu temin et
meğe çalışmak, bilhassa muntazam ulaştırma va
sıtalarımızın henüz varamadığı,, memleketin iıüc-
ra noktalarına bu vasıta ile gidebilmeyi sağlamak
tır. 

Bir de mümkün olduğa kadar yolcu işini hal
lettikten sonra .yük işi ile posta ve gaze
te nakliyatını da bu meyanda düşünmekteyiz. 
isimdi ufak tefek yük nakliyatı, havale 
nakliyatı, vesair iğleri yapmaktayız. Fakat 
bundan başka yakında huzuru âlinize getiri
lecek olan kanunla da Meclisi Alinin malûmu 
oacağı üzere, Şıkago konferansına iştirakimizle 
üzenmize bazı hizmetler aldık. Bu meyanda en 
mühim olarak memleketimiz, Avrupa, Asya, Af
rika'nın düğüm noktasında, coğrafi vaziyeti iti
bariyle bizim memleketimizi hakiki bir transit 
yeri yapmaktadır. Binaenaleyh, bizim de bu hu
susta hazırlamakta olduğumuz bir program da
ha vardır ki, o da şimdilik Adana, İstanbul, 
Ankara meydanlarının tamamlanmasıdır. Bizim, 
memleket dâhilinde yapmış olduğumuz meydan
lar ve teçhiz edilmiş vasıtalar tabii transit iğin 
kâfi değildir. Çünki transit için gelip gidecek 
tayarelerin büyüklüğü ve ihtiyaçları dolayısiyle 
kâfi gelmez. Bunların bir gok ihtiyaçları o tran
sit meydanlarında temin edilmelidir. Biz yalnız 
bunu bu suretle de düşünmüyoruz, icabında o 
yerler, gelecekte hava limanları şeklini alsın is
tiyoruz. Yani etraflarında şehir de teşekkül ede
bilsin. Çünkü gördüğümüz şeyler böyledir. İs
tikbal oraya doğru gitmektedir. Bu da bizim fev
kalâde programımızın diğer cihetini teşkil et
mektedir. Şimdi bunlar düşüncelerimizin özü
dür. Teknik mesele malî vaziyetimize bağlıdır. 
Çünkü bilirsiniz ki Ulaştırma Bakanlığının di
ğer işletmeleri gibi Havayolları henüz kendi va-
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\\ygwa. buluyoruz. 

Meselâ, Ankara'da istikbalde düşündüğümüz, 
Gölbaşı civarında yeni bir meydan yapmaktır. 
Çünkü orada göl de vardır. Her deniz tayyare
leri, hem kara tayyareleri istifade eder. Onun 
için deniz tayyarelerine hakikaten- çok ihtiyaç 
vardır. Tasavvur buyurun; Karedeniz sahilleri
ne, hep denizden gelip giderler. Deniz tayyare 
si buralarda çok iş görür, istanbul - İzmir ara
sı, İzmir - Antaya arası, bütün buralar için çok 
kıymetli olacaktır» 
den bu zamana kadar, bu sene dâhil değil, 11 mil
yon lira Maliyenin yardımı olmuştur. Bu sene 
tngiltereden 6 şar kişilik dominik tipinde üç tay
yare alıyoruz ve son defa da' Amerika 'dan 22 şer 
kişilik en son sistem Doglas tipinde üç tayyare 
daha almaktayız. Fiyatları da gayet müsaittir, 
Amerikalılar bize cemile de yapmışlardır. Aynı 
zamanda yine bütçenin umumî müzakeresinde 
arzetmiş olduğum gibi İngilizlerden de deniz tay
yaresi teklifi aldık Bu teklifi de çok müsait te
lâkki ettik. Hakikaten arkadaşlar, bizim memle
ketimizde deniz tayyaresine de ihtiyaç vardır. 
Çünkü sahillerimiz çok geniştir. Buralara tay
yare meydanları yapmak için para sarf edeceği
mize bu tabiî meydanlardan istifade etmeği daha 
ridatiyle geçinecek bir vaziyette değildir. İstik
balde bu da kendisini geçindirecek vaziyete gele
cektir. Hattâ şunu da diyebilirim ki, geçen sene 
Hükümetiniz müttefik ve dost Devletlerin tayya
relerine Ankara ve İstanbul'a inmeleri için mü
saade etmiştir. Yalnız bunlar bizim cephemizden 
varidat temin etmiştir. Demek oluyor ki, haki
katen bu işe sarf edilecek para istikbalde çok ve
rimli olacaktır. Ve yarın memleketimiz transit 
memleketi olmak itibariyle çok önemli olacaktır. 
Tarihi eserleri çok ve kıymetli olan memleketi
mize bu vasıta ile turist çekmek kolaylaşacaktır. 

Şimdilik bunun hakkında bu kadar arz» ma
lûmat ediyorum. Çünkü bu hususta ne kadar 
malûmat arzetsem iş, malî bakıma dayandığı için 
katı bir şey söylemenin imkânı yoktur. Bununla 
beraber, Maliye hakikaten bu işletmeye daima 
fedakârlık yapmaktadır. Hatırımda kaldığına 
göre, bu kurum 1933.de teessüs etmişti, o gün-

Şimdi gelelim; kışın niçin işliyemiyoruz? Tek
nik sebebi bu sene halledeceğiz. Çünkü bir kere 
kışın tayyarecilerimizi, az çok ısıtılmış bir halde 
muhafaza etmek, orada m akmalarını revizyone 
etmek ondan sonra harekete geçmek lâzımdır. 
Şimdiye kadar böyle ısıtılmış hangarımız yoktu. 
Şimdi İngiltere'den büyük hangarlar getiriyo
ruz, fiyatları da gayet müsait, İngiliz kredisin
den getiriyoruz. Ümit ediyoruz ki, bu sene ge
lebilir. 400 ilâ 600 bin liraya malolacak. Bun
lar gelirse, bir de Amerikalılardan alacağımız 
telsiz tesisatı vardır ki, o da işlemektedir. Tek
nik tesisat tamam olduktan sonra kış seferlerine 
başlıyacağız. 

Yalnız kışlık meydanlarımız kalıyor. Hakika

ten bazı meydanlarımız beton yapılmış değildir. 
sert değildir, tayyarelerin inmesine müsait de
ğildir. İstanbul, İzmir, Adana gibi. yerlerdeki 
meydanlarımız çok iyi olmakla beraber küçük
tür, büyütülecektir. MilK Savunma Bakanlığının 
da bize müsaade ettiği kendi tayyare meydanla
rı vardır. Onlardan da istifade edebiliriz. De
mek oluyor ki, hangarları ve teknik tesisatı te
min ettiğimiz takdirde işliyebileceğiz; Bunun bir 
de malî ciheti vardır* eğer 12 ay işliyebilmek 
için Maliye Bakanlığı işletme mukabilini verebi-
lİTse o vakit hiçbir mahzur kalmaz. 

Kayseriye gelince; Bugün iyi hatıranda değil 
geçen sene bazı teknik sebeplerden dolayı Kayse
riye işliyememiştir. Zannediyorum ki, bu sene-
ki, programında vardır, bir bakayım arzı ma
lûmat edeyim. 

Dr. C. ÖZELÇİ (Malatya) — Malatya'da iki 
meydan yapılmıştır. Henüz işletmeye açılmamış 
tır. 

ULAŞTIRMA BAKANI Gl. A. F . OEBE-
SOY (Konya) — Efendim, henüz onun tetkiki 
yapılmamıştır, yani inilebilir mi, inilemez mi, 
ö yapıldıktan sonra malî imkânlar ve takatimiz 
dâhilinde yeni hizmete alacağız. 

A. FIRAT (Erzincan) — Saym Generalin 
umumî mahiyette yetkili beyanatını dinlemiş olu
yoruz. memnuniyetle anlıyoruz ki bizim tayyare 
servisimiz günden güne artmaktadır. Bu artışa 
nazaran büyük masraflar ihtiyariyle yapılmış 
olan meydanlarımız vardır, önümüzdeki sene 
tayyare servisi açılacak ve istikbalde bu daha . 
çok genişletilecektir. Bunlardan birisi de Erzin
can'dadır. Erzurum'daki kadar mükemmel bir 
meydan da Erzincan'da yapılmıştır. Bu açıla
cak hatlara ait programda Erzincan'da dâhil 
midir! 

ULAŞTIRMA BAKANI Gl. F . CEBESOY 
(Konya) — Bu seneden gelecek sene hakkmda 
bir şey söylemek benim için mümkün değildir. 
Yalnız bizim en büyük müşkilimiz yakın mesafe
lerdir. Yakın mesafelerde inip binmenin teknik 
ve ekonomik bakımdan mahzuru vardır. 

Nihayet biz her sene malî imkânlarla mukay
yet olduğumuz için Maliye Bakanlığryle görü
şürüz, onlar bize ne kadar tahsisat verirlerse o 
para dâhilinde faaliyetimizi tanzim ederiz. Onun 
için bu noktadaki sorularına cevap veremiyece-
ğim. Amma yapılmış böyle bir meydan hazır 
bulunursa elbette oranm ihtiyacını temine çalı
şacağız. j 

BAŞKAN — Görüşmeyi yeter görenler... Gör
meyenler... Görüşmenin yeterliği kabul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1045 yût 
yedi aylık Bütoe Kanunu 

MADDE 1. — Devlet Havayolları Genel Mü-
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dürlüğü 1945 yık yedi aylık giderleri için bağlı 
(A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (1629 000) 
lira ödenek verilmiştir. 

B. 

J.l 

12 

13 

14 

ır> 

16 

.17 

19 

A - CETVELİ 

Kabul edilmiştir. 
Aylıklar 
BAŞKAN 
Ücretler 
BAŞKAN — Kabıü edilmiştir. 
Geçici tazminat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
1683 sayılı kanunun 58 nci madde
si gereğince verilecek emekli ik
ramiyesi ve 3424 sayılı kanunun 
5 nci maddesi gereğince verilecek 
tazminat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4178, 4598 ve 4599 sayılı kanun
lar gereğince verilecek zam ve ya
pılacak yardımlar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Kilometre uçuş parası 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf, telefon ücret ve gi* 
derleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Kira karşılığı 
BAŞKAN 
Folluklar 
BAŞKAN 
Giyecekler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4598 sayılı kanun gereğince yapı
lacak tedavi giderleri ve yollukları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Hava ve yer taşıtları giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Meydanlar ve istasyon binalara 
hangar, atelye yapma, kurma, ka
mulaştırma ve onarma işleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Ecza ve sıhhi gereçler giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geri verilecek bilet ücretleriyle 
bilet satış komisyonları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Pasif korunma giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4306 sayılı kanun gereğince Dev
letçe parasız verilecek giyim eşyası 
karşılığı ve her türlü giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 

58 998 

447 258 

8 659 

Kabul edilmiştir. 

Kabul edilmiştir. 

15 000 

59 378 

30 000 

43 530 

5 250 

15 350 

4 375 

14 582 

37 500 

1 458 

750 000 

53 413 

2 916 

17 000 

1 750 

5 833 

B. 
20 

Lira 
Memleket iç ve difanda staj ve 
tahsil giderleri- 2 916 
BAŞKAN — Kabıü edilmiştir. 

21 Sigorta ücreti l 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

22 Uçucular ikramiyesi 8 750 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

23 Devlet Demiryolları Emekli San
dığına katılma payı 16 683 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

24 Baskı, yayım, propaganda gider
leri 1 750 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

25 Geçen yıl borçlan 4 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

26 Eski yıllar borçlan 20 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

27 1715 sayılı kanunun 8 nci maddesi 
gereğince kâğıt para amortismanı 2 500 
BAŞKAN - Kabul edilmiştir. 

(Birinci madde tekrar okundu) 
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Denizyolları bütçesi için oy kullanmayan 

arkadaşlar lütfen oylarmı kullansınlar. 
MADDE 2. — Devlet Havayolları Genel Mü

dürlüğünün 1945 yılı yedi aylık giderlerine kar
şılık olan gelir bağlı (B) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere (1 629 000) lira tahmin edilmiştir. 

B. Lira 
200 000 

50 000 

1 030 000 

349 000 

B - CETVELİ 

İşletme geliri 
BAŞKAN — Kabul' edilmiştir. 

2 Çeşitli gelirler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

3 Hazmeden yardım 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

4 Geçen vıldan devredilen para 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

(İkinci madde tekrar okundu) 
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Denteyollan için oylama işi bitmiştir. 
MADDE 3. — Devlet Havayolları Genel 

Müdürlüğünün 3656 sayılı kanunun 19 ncu mad
desine giren hizmetlileri ve taşıt kadroları bağlı 
(D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

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

MADDE 4. — Devlet Havayollan Genel Mü
dürlüğü tarafından işletilmekte olan uçakların 
hasılatı özel kanun ve tarifelere göre almrr, 

jPB*<r*r 
-m-

~Â*.fi$SK 



B : 66 30.5.1946 O : 1 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edeöler.M Btmi-

yenler... Kabul edilmiştir. 

HADDE 5. — Devlet Havayolları Gkmel Mü
dürlüğünün 1945 yılı bütçesinin işletme ve tesis
ler giderlerine konulan ödeneğin yarısmı geçme
mek üzere gelecek yıllara geçici yüklemelere gi-
rişmğe Maliye Bakanligınm uygun bulmasiyle 
Ulaştırma Bakanlığı izinlidir. 

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

MADDE 6. — Devlet Havayolları Genel Mü
dürlüğünün pilot, makinist ihtiyacı noksanları 
gerektikçe Genel Kurmay Başkanlığının uygun 
bulması üzerine Millî Savunma Bakanlığınca te
min olunur. Bu suretle geçici olarak Havayolları 
İdaresinde çalıştırılacakların aylık ve uçuş zam
ları Millî Savunma bütçesinden ve tahakkuk ede
cek yolluk kilometre uçuş paralariyle ikramiye
leri Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü bütçe
sinden ödenir. 

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

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

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

MADDE 8. — Bu kanun 1 Haziran 1945 ta
rihinde yürürlüğe girer.' 

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

, MADDE 9. — Bu kanunu Maliye ve Ulaştır
ma Bakanları yürütür. 

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

Kanunun tümünü açık oyla oyunuza sunu
yorum. Kutular gezdi rilecektir. 

5. — Orman Genel Müdürlüğü 1945 yılı ye
di aylık Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Komis
yonu raporu (î/395) [1] 

BAŞKAN .— Tümü hakkında söz istiyen var 
mı? 

A. K. YİĞÎTOĞLU (Amasya) — Sayın arka
daşlarım, ormancılığımızın son yıllarda Devle
tin, Hükümetin alâkalarına ve Kamutayın feda
kârlıklarına bir konu teşkil etmiş olması sevi
nilecek bir hâdisedir. Bu sene müzakere edil
mek, üzere huzurunuza sunulmuş bulunan Or
man Genel Müdürlüğü bütçesinde, geçen yıllarda 
olduğu gibi, bir artış görülmektedir. Bu artış 
bilhassa Devlet Orman İşletmelerinin inkişafına 
binaenaleyh müsbet ve verimli işlere çevrilmiş 
bulunması .cidden takdire değer, sevinmeğe ve 
övünmeğe değer bir noktadır. 

11] 114 sayılı başmayazı tutanağın sonu-ndadır. 

Aslında Devlet Orman İşletmeleri sayesinde 
evvelâ mevcut ormanlarımızın korunması ve 
mevcudunun olduğu gibi muhafaza edilmesinin 
emniyet âltma almıhış olacağıdır. 

Bundan başka Devlet orman işletmeleri, 
memleketin muhtaç bulunduğu orman mahsulleri" 
ihtiyacmın rasyonel bir şekilde ve ormanlarımı
zın takatinin yettiği nispette devamlı bir şe
kilde karşılanmasını sağlayacaktır. 

Üçüncü olarak asıl Devlet orman işletmeleri
nin ehemmiyetle ele aldığı bir nokta, esasen az 
olan ve bize yetmiyen orman sahamızın genişle
tilmesinde aramak icabeder. 

Filhakika, Türkiye'nin orman nispeti % 10 -
11 raddesinde bir miktara baliğ olmaktadır. Hal
buki bir memleketin gerek ekonomik ihtiyaçla
rının karşılanması, gerekse ormanların milletin 
umumî hayatına müessir olabilmesi için orman 
sahasının daha fazla olması ve bu nispetin hiç 
olmazsa % 20 ve normal olarak da % 30 a çıka
rılması icabeder. Binaenaleyh % 10 olan orman 
sahamızı % 20 ye çıkarabilmek için Devlet Or
man İşletmelerinin üzerine düşen büyük vazife
ler bulunmaktadır. Meınuuniyetle öğrendiği
mize göre gerek bütçede buna ayrılmış olan tah
sisatla ve gerekse Orman Umum Müdürlüğünün 
birçok yerlerde yeni ağaçlama işlerine başlamış 
bulunuyor. 

Arkadaşlarım; Devlet Orman İşletmelerinin 
diğer mühim faydalarından biri de o mıntaka-
larda oturan ve hayatını verimsiz bir ziratten 
kazanmaya uğraşan köylülerimize devamlı bir iş, 
kazanç imkânlarını temin etmesinde aramak ica
beder. 

Devlet Orman İşletmelerinin bu ehemmiyetli 
faydalarına işaret ettikten sonra, şimdi müsa-
denizle ormancılık konusu ile ilgili iki nokta 
üzerinde durmak iki ricada bulunmak istiyo
rum. 

Bu noktalardan birincisi; ormanla ilgili is
kân işleridir. Arkadaşlar; memleketimizde or
manlar, sahil şeridine inhisar etmiş bir vaziyet
tedir. Bu sahil şeridi içinde miktarları 3 bine 
yaklaşmakta bulunan köylerimiz vardır. Bu 
köyleri, ormanlık bölgelerde bulunan ziraata el
verişli saha tamamiyle doyuracak vaziyette de
ğildir. Binaenaleyh buralarda oturan köylü va
tandaşlarımız ya bulundukları yerlerden başka 
bir yere göç etmek mecburiyetindedirler, veya
hut normal şartlarla hayatlarını geçiremedikleri 
takdirde ormana taaruz etmek ve ormandan isti
fade etmek, hayvanlarım otlatmak, tarla açmak 
vesaire zaruretinde bulunuyorlar. 

Arkadaşlar, bununla bizim kaybettiğimiz bir 
nokta var. Bunlar, ormana tecavüz ettikleri 
takdirde zaten az olan orman servetimiz elimiz
den çıkmış oluyor. Binaenaleyh, büyük bir 
kayba uğruyortus. 

Şayet bunlar burada bulunup ta ormanı tah
rip etmekte devam ederlerse ikinci bir kaybımız 
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daha vardır. Bunların iş enerjilerinin Keder ol
masıdır. Halbuki memleketimizin diğer tarafla
rında bunların iş enerjilerini pekâlâ kıymetlen-
direbileeek imkân vardır. Zannediyorum ki bu 
maruzatımla memleketimizde ehemmiyetli bir iç 
kolonizasyonu meselesinin, orman bakımından 
da, bulunduğuna işaret etmiş bulunuyorum. 

Toprak reformu ile, yakında çıkacak olan 
Toprak Kanunu ile alâkalı olarak iç kolonizasyon 
meselesini ele almağa ve bunu yapmağa mecbu
ruz. O zaman hem orman içinde kıt kanaat ya
samakta olan insanları kurtarmış bulunacağız ve 
hem de ormanların asıl kendilerine verilmesi ge-
riye olan vazifeleri yapmasına imkân vermiş ola
cağız. Bu mesele tabii yalnız orman bütçesine 
taallûk etmez, iş kolonizasyonu, Hükümetin di
ğer ormanlarını da alâkadar eder. Bu itibarla 
Hükümetten bu konuyu esaslı bir surette ele alı
narak incelemesini zaten zaruri olan iç iskân 
işinin bir de orman cephesinden mütalâa edilerek 
Kamutaya bir kanun projesi getirmesini çok te-
temenniye şayan bulurum. 

Arkadaşlar, Orman bütçesi münasebetiyle 
üzerinde duracağım ikinci konu memleketimizin 
feyezana karşı korunma çaresidir. Yüksek heye
tinizce malûm olduğu üzere memleketimiz arazisi 
çok yüksek dağlarla örtülüdür. Zamanla bu 
dağlık arazideki ormanlar zamanla yok edilmiş
tir. Bu sebeple yağan yağmurlar kısa zamanda 
sel ve deli çay haline geçmekte ve önüne rastla
dığı toprağı da beraber sürüklüyerek münbit va
dileri doldurmakta ve diğer Nafıa tesislerini de 
harap ve böylece bakım masraflarımızın da yük
selmesini ve iktisadi hayatımızın bir çok sahalar
da zararlara uğramasına sebep olmaktadır. Son 
zamanlarda bu mesele su işlerinin başlaması iti
bariyle de ehemmiyet kazanmıştır. Sulama ka
nalları da deli çayların tehdidi altındadır. 

Feyezanların muhtelif mmtakalarda yaptığı 
tahribat üzerinde duracak değilim. Bunlar yük
sek heyetinizce esasen malûmdur. Misâl vermek 
suretiyle sizi rahatsız edecek değilim. Yalınız 
deli çay ve derelerin ıslahı ve binaenalyeh feye
zan ve taşkınların önlenmesi için en mühim dâ
vanın o suların kaynağını teşkil eden havza baş
larının ormanlaştırılması suretiyle halli müm
kün olacağını arzetmek istiyorum. Binaenaleyh 
her şeyden evvel memleketimizde bu havza baş
larının ormanlaştırılması ile işe başlamak icabe-
der. Bunu söylerken bîr noktaya işaret etmek 
istiyorum. Bu iş münhasıran havza başlarının 
ormanlaşrnasiyle kabil değildir. Bunu yapabil
mek için önce bazı sınai tesisata ihtiyaç vardır. 
Bu sınai tesasat deli derelerin önüne bazı bentler 
yapmak ve onların tabanlarında bir takım tah
kimat yanmak suretiyle lüzumlu inşaata inhisar 
etmektedir. Binaenaleyh bu dâvada da Orman 
Umum Müdürlüğü yalnız değildir. Hemen ilâve 
edeyim ki bu hususda en büyük pay Tarım Ba-
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| kanlığına düşmektedir. 
i Arkadaşlar, deli çayların ıslahı işi bizim 
j memleketimizde henüz başlamış değildir. Bil

hassa orta ve cenubi Avrupa memleketlerinde 
bu iş 150 senedenberi takip edilmektedir ve bun
lar şimdi yapmış oldukları o esaslı işlerin so
nuçlarını da elde etmiş bulunuyorlar. Evvelden 
gayrikabiii iskân bir vaziyette bulunan yüksek 
dağ eteklerinde olan vadiler şimdi gayet verimli 
bir hale geçmiş bulunuyor. Şoseler, demiryol
ları ve köprüler gibi tesislerle sulama kanalları 
artık bu sellerin tahribatından kendisini koru
muş bir vaziyete geçmiş bulunuyor... 

BAŞKAN — Hava yolları bütçesine oy ver-
miyen var mı? 

Öy toplama muamelesi bitmiştir. Buyurun. 
A. K. YİGÎTO&LU (Devamla) — Binaenaleyh 

biz de bu işe başlamak mecburiyetindeyiz. Ben
deniz bu işle alâkadar Devlet daireleri arasmda 
iş birliği yapılarak işin icaplarına uygun bir ka
nun projesi getirilmesini ve hemen işe başlaması
nı sayın Tarım Bakanından rica ediyorum. 

Arakdaşlar; huzurunuzdan çekilirken ken
dimce yerinde gördüğüm bir vazifeyi de ifa et
mek ve ormancılarımızdan bahsetmek istiyorum. 
Bu arkadaşlar iyi yetişmişleridir, iyi hizmet gö
rüyorlar. Orman işleriyle alâkalı bilhassa or
mancılıkla ilgili bir Milletvikili sıfatiyle kendile
rine huzurunuzda teşekkür etmek isterim. 

t. YALÇIN (Elâziğ) — Muhterem arkadas-
I lar, Orman Umum Müdürlüğünün bu tetkik et-
| mekte olduğumuz 7 aylık bütçesi memleketin or

mancılık hayatında bir dönüm noktası teşkil ede
cek mahiyet taşıyor. Çünkü birkaç sene evvel 
başlamış olan, Devletin eline ormanları tama
men almak gayesini takip eden işletme teşkilâtı 
tamamlanmış ve bu sene bilfiil bütçemizde Dev-

| letin İşletme teşkilâtı memleketteki ormanların 
] hepsine birden vazıyet etmiş bulunuyor. Bu ba

kımdan bu işi kısa bir zamanda başarmak sure
tiyle gayeye doğru süratle ilerlemiş olan Tanın 
Bakanlığını tebrik ederim. 

j Muhterem arkadaşlarım bu iş pek de kolay ol-
I madı. Bir defa memlekette ormanı sevdirmek, 
I ağaç. sevgisini uyandırmak ve bir taraftan da 

cebelimübah zihniyeti ile alışmış olan (ormna kes
me ve ağacı israf) etme zihniyeti ile mücadele 
edip (Ağaç ve orman Devletin malıdır) diye ye-

I ııi bir zihniyet ikame etmek ve bu bakımdan Dev 
i letin ormanları işletmek gayesini tahakkuk ettir 
! m ek gibi güç ve yorucu bir mücadele ile olmıib 
I tıu\ . -
I Şunu da demek isterim ki, henüz bu müeade-
| 'e tamamlanmış değildir. Bizi emniyetle ileriye 

bakmıya sevkeden nokta, Hükümetin kısa zaman-
j da memleket dahilindeki ormanları' eline almış ol-
i ması île bu zihniyetle mücadele etmek için daha 

mücehhez bir şekilde ortaya çıkmış bulunma ••• 
I keyfiyetidir 

540 -
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Muhterem arkadaşlarım, Devlet orman işlet

meleri teessüsündenberi kemiyet ve keyfiyet ba
kımından tekâmüle doğru yürürken memleket 
dâhilinde gözle görülür, elle tutulur faydalarını 
göstermeye başlamıştır. Memleketim olması iti
bariyle orman içinde bulunan ve ormanla, orma
nın istikbali ile ve mevcudiyetiyle alâkadar olan 
Bolu havalisinden bahsetmek istiyorum. 

Bu havalide teessüs eden işletmeler geçen se
ne bu havalideki darlıkta halkı kurtarmak için 
favdalı olmuştur. Arabasiyle, orman mahsulleri
ni ve mamullerini taşryan köylüler ve dallarda 
yine revirler emrinde çalışan ameleler maddi bir
çok fayda temin etmişlerdir. Aldığım bir hesaba 
göre yalnız bir revir merkezinde bilfiil araba ile 
çalışan ve amelelikle geçinen halka 800 000 lira 
tevzi edilmiştir. Bu bizim gibi, Bolu vilâyeti eri-
bi fakir bir memlekette halkm ve bilhassa köv-
İfinfin refahına yardım etmek bakımından ook 
favdalı bir ne+ice olmuştur. Bunu daha ileride 
gelmesi hainde memleketimiz arazisi bakımın
dan dar ve kısır bir ver olmakla beraber orman 
sanaviinin inkişafı bakrrmndan halka, kövlüve re
fah temin eden bir varlık olarak düşünür ve şim
diden bu teminatı görerek sadece sevinirim. Bu
nu da huzurunuzda beürtmevi memleketin fay
dası bakımından lüzumlu görürüm. 

Muhterem arkadaşlarım, isletme yavaş yavaş 
değil süratle, demin de arzettiğim gibi işine ta
mamen hâkim olmağa başlamıştır. Bunu göre
bilmek için, muhterem arkadaşlarımdan merak 
edenlerin Ankara'dan itibaren Adapazarı'na 
kadar kısa bir sevahat yapmalarını rica ederim. 
Ankara - Kızılcahan, Gerede - Bolu - Düzce, 
bu güzel voldan bir sevahat yapacak arkadaşım 
için Devlet isletmesinin ne • şekilde teessüs 
ettiğini ve nasıl yerleştiğini gözle görülür bir 
halde kuvvetlendiğini anlamak mümkündür. Düz
ce'de güzel bir fabrika kurulmuştur, ağaç kurut
ma tesisatı yapılmıştır, bir taraftan da aradaki 
ağaçları değerlendirmek için kontrplak fabrika
sı yapılmıştır. Bolu 'da da bir kaç fabrika ise başla
mış bulunmaktadır. İşletmeler nihayet şu gördüğü
nüz küçük bir muhitte, memleketin varlığını 
değerlendirecek, halkın bilhassa el emeğiyle ge
çinen halkın refahmı temin edecektir. İşte bu 
esaslar dâhilinde işletmeler kurulmuş ve faali
yete geçmiş bulunmaktadır. Şimdi arkadaşlarım, 
bu güzel başarıyı bu suretle belirttikten sonra 
Devlet işletmelerinin halk tarafından tamamen 
benimsenmesi ve onu kanunun zoru ile değil, 
candan arzu ve isteğiyle bu işi sağlamak için 
faydalı gördüğüm bazı hususları dâvaya yar
dım eder ümidi ile huzurunuzda arza çalışayım. 

Bundan evvel de arzetmiştim. Biz; ormancı
lık hayatında, cebeli mubah zihniyetinden, beleş
çilik zihniyetinden yeni bir zihniyete geçiyoruz. 
Bunun için mücadele diyoruz. Köylü, bundan ev

vel hayvanını alır, arabasını alır, ormana gider, ağa
cını keser, kimsenin müdahalesine mâruz kalmaz

dı. Getirir dilediği gibi ya evinde yıkar yahut 
kasabaya götürür ve satardı. Kendisine kimse 
karışmazdı. Şimdi hal böyle değildir. Devlet 
ormanlarına tamamı ile sahiptir. Korucu teşki
lâtı ile bu halin önüne geçiyor. Bu zihniyeti 
kurarken odun tedariki için köylü bir takım 
muameleler yüzünden zorluklara mââruz kalır
sa zaten orman içindedir. Ben, evime odun gö
türmek için bin bir müşkülâta mâruz kalryorum, 
kasabaya odun satmağa götürmek için bin bir 
müşkülâta mâruz kalıyorum, binaenaleyh, yine 
evelisi gibi gizli yollardan kaçak suretle odun 
tedarik edeyim diye o istikamete şaşar. Bu, ga
yet tabiidir. Bunu, önliyebilmek için Orman 
Genel Müdürlüğünün halka zamanında ve bilhas
sa çalışabileceği zamanlarında daha basit ve 
daha kolay yollarla gerek satış ve gerekse ihti
yacı için odun vermesinin temini bizim esas dâva 
bakımından Orman Genel müdürlüğü gayesine 
hizmet etmiş olur. 

Kömür de aynıdır arkadaşlar; bazı yerleri
miz olmuştur ki; meşe kömürünün kilosu, 30 
kuruşa satılmıştır. Çam kömürünün ise 30 - 35 
kuruşa satılmıştır. Bunun orman içine yerleş
miş olan halkın gözü önünde gördüğü yerden 
temin edebileceği bir şeyi 20 - 30 kuruş gibi bir 
farkla tedariki halkm haleti ruhiyesinde ya
pacağı tesir iyi değildir. Binaenaleyh kömür ve 
odun işinde Orman Genel Müdürlüğünün daha 
hassas davranması ve halka bunlarm daha 
ucuz ve kolay bir şekilde teinini onlarda tesisini 
istediğimiz zihniyetin benimsenmesi bakımından 
çok faydalı olur. 

Kereste hakkında da yine ayni mütalâayı ileri 
sürmek mümkündür. 

Muhterem arkadaşlar; sayın Tarım Bakanı 
geçen seneki ifadelerinde bize demişlerdi ki 
biz, ormancılığı üç esas üzerinden ele aldık. Bi
risi ormanı yetiştirme, ikincisi işletme, üçüncü
sü koruma. 

İşletme hakkındaki noktai nazarımı arzettim. 
Yetiştirme noktasına gelince: Bendeniz bütçeyi 
tetkik ettim. Yetiştirme işleri için tahsis edilen 
para 919 000 liradır. Kadroda da 77 fidancı 
140 tane de şoför ahcı daktilo vesaire ki. Ceman 
217 insan vardır. Memleketin ormanlarının ge
nişliği bakımından orman yetiştirme istikbal 
için en faylalı bir mevzudur. Bunun bu değer
de ele alıp üzerinde durmak* lâzımken bu tah
sisatın azlığı beni düşündürdü ve üzdü. 217 ki
şilik" bir kadro nihayet büyük bir şehrin park 
ve bahçe işlerinde kullanılabilen amele ve müs
tahdemin kadrosuna tekabül edebilir. 

Binaenaleyh önümüzdeki bütçede Tarım Ba
kanının daha geniş tahsisat ve kadro ile buraya 
ğeİiaesîni kendilerinden yine bu zihniyetin yer
leşmesi ve ormanların kurtarılması bakımından 
rica ediyorum. 

Bu yeşile ile şunu öğretmek istiyorum ki 
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: Şaemlekette orman yetiştirmek için yapılan teşki- I 
l^tta halen yapılan fidanlıklarda yetişen fidan

l a r yalnız şehir, kasaba ve köyler ci^armı ağaç-
Jamak için mi sarf ediliyor, yoksa orman yetiş
tirmeye ,salih boş arazi üzerinde fiilen orman 
yetiştirmek işlerine de başlamış mıdır? Esas 
meyzraumuz orman yetitirmeye salih olan arazi 
fe r inde: orman yetiştirmek olduğuna göre bu 
işlere ballanmış mıdır. vobaşlanıwşsa nereye ka
dar gidilmiştir? bunu öğrenmek istiyorum. 

Korunma teşkilâtı bahsinde geçen sene, bu 
teşkilâtın yerine ikame edilecek teşkilâtı kurma 
hazırlıklarını yapmakta olduklarını ve bunun 

•için bir kanunla Meclise geleceklerini sayın ba
lkan vait buyurmuşlardı. Aradan uzun bir zaman 
geçti, ne bu kanun geldi ne de bu teşkilât ye
rinden kaldırıldı. Bunun hakkında uzun söz 
söylemeğe lüzum yoktur. Koruma teşkilâtının 
ehliyet ve kifayetsizliği artık her tarafta kabul 
edilmiş bulunmaktadır. Bu teşkilât, memleketin 
ormanları muhafaza etmek gayesini katiyen ta
hakkuk ettirecek bir mahiyettte değildir. Bun
lar* askerdir, muayyen müddet için gelmişlerdir, 
meslekleri de değildir, ormanların nasıl koru
nacağını bilmezler. Esasen bugünkü teşkilâtla 
orman içinde bir vazifeleri yoktur, ancak ağaç
lar kesildikten sonra civarda bunları yakala
maktan başka birşey yapmazlar. 

Binaenaleyh bu asker arkadaşlarımızın kendi 
vazifelerine dönmeleri temin edilmeli ve memle
ketin ormanlarını koruyacak bir teşkilât kadro
sunu Meclise getirmelerini Sayın Tarım Bakanı
mızdan rica ederim. 

Sonra geçen sene arzettiğim bir mesele var
dır. Sayın Bakanımız hakşinastır, vilâyet hususi 
idarelerinin Tarım Bakanlığı ile halledilmemiş 
bir meselesi vardır; ormanla mestur arazi ver
gisi meselesi. Bu borç, 40 - 50 milyon lirayı aş
mıştır; vilâyetler olan borcu. Fakat hiçbir za
man bunun için tahsisat konulmamıştır, bu bor
cun ödenmesi için hiçbir teşebbüse geçilmemiştir. 

Yine arzdan müstağnidir ki, Orman Umum 
Müdürlüğünün istihsalâtı vilâyetlerin yaptırdığı 
yolların üzerinden geçmektedir. Bunun için vi
lâyetler yine bu paraları kendi menfaatları için 
sarfedeceklerdir. 

Arkadaşlar; bu 50 milyon liranın bugün için 
ödenmesine imkân yoktur. Fakat hiçolmazsa 
huna ait bir kanun tasarısı getirilirse belki vi
lâyetlerin haklarım koruyacak, bunun, yerine 
ikame -edilecek bir çare bulunur ve vilâyetler de 
her sene bütçelerine 200 - 300 bin liralık.kabili 
.tahsil olmayan bir rakamı .geçirmek kültefin
den kurtulurlar. 

Sonra tahdidi hudut meselesine geçiyorum. 
Muhterem arkadaşlar; Orman Kanunu mucibin
ce ormanların nereden başladığı ve nerede bittiği 
bir tahdidi hudut komisyonu marifetiyle tesbit 
edilecekti. Bunun henüz birçok kısmı tesbit 
edilememiştir. Bilhassa orman civarında yaşa

yan köylülerin vaziyeti müşkülleşiyor. Bu sene, 
kış mevsiminde bir yanlışlık yüzünden, demin 
arzettiğim gibi, Orman koruma teşkilâtının 
işin mahiyetini takdir edemediğinden doğnp bü
yüdüğüm kasabada ve civarı köylerinde bir yan
lışlık olmuştur ve bu yüzden 50 000 keçi ölmüş 
ve mahvolmuştur. Kendilerine vaziyeti arzet-
tim, ormanın nereden başlayıp nerede bittiğini 
tesbit etmek için bir tahdidi hudut komisyonu 
gönderdiler ve bunlar da vazifeye başladı. Yalı
nız burası için söylemiyorum, daha böyle yer
ler varsa bu işlerin halledilmesi ve tahdidi hu
dut işinin tamamamlanmasmı rica ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım ; raporunda orman 
mahsulâtının ucuzluğunu temin etmek için artır
ma usulünden sarfınazar edilmesi hakkında bir 
noktai nazar ileri sürmüşler. Bendeniz müsaa
deleriyle bu noktai. nazara iştirak edemiyeeeğim. 

Orman mahsulâtının fiyatlarının yüksek ol
ması müzayede usullerinden belki bazı rekabet 
yüzünden fiyat yükselmesi gibi mevzii yükselme
ler olabilir. Fakat esas maliyet fiyatının yük
sekliğidir. Orman îdaresi bunları satışa arze-
derken evvelâ maliyetini tesbit ediyor, ondan 
sonra satışa arzediyor. Maliyet yüksektir. Ma
liyetin yüksekliğinin şu sebeplerden ileri geldi
ğini zannediyorum. 

Birincisi arkadaşlar; işletmeler eline geçir
dikleri ormanları çok uzak yerlerde bulmuş
lardır.. Yani işletme teşkilâtı vücut bulmazdan 
evvel yola yakın olan yerlerde, nakli kabil ve 
kolav olan yerlerdeki kısımlar işletilmiş ve 
şimdi yola uzak ve nakli güç olan yerlerdeki 
ormanlar kalmıştır. Nakliyatın zorluğu maliyet 
fiyatlarına müessir, olan birinci âmildir. 

İkincisi; amele ve arabacı fiyatlarının yük
sekliği, üçüncüsü de arkadaşlar, bunu da kabul 
etmek lâzımdır ki, teşkilâtımız yenidir, bu işin 
başında bulunan arkadaşlarımız yepyeni bir 
mevzu ile karşılaşmışlar ve yepyeni bir vazife 
almışlardır. Bu fiyat yüksekliğinde, bu işin ba
şında çalışan arkadaşlarımızın da acemiliğinin 
bir payı vardır. Sonra işletme masrafları namı 
altınla maliyet fiyatlarına zammedilen miktar
larında, maliyet fiyatlarının yükselmesinde te
siri olduğu gayrikabili inkârdır. 

Yine Muhterem Bütçe Komisyonu fiyatların 
eksiltilmesi temin edildiği halde, kereste ihra
cı suretiyle, memlekte döviz temin edileceğin
den bahis buyurdular. Ben memleketin orman 
vaziyeti üzerinde söz söyliyecek salâhiyette de
ğilim. Benden daha evvel bu kürsüden müte
hassıs arkadaşların ifade ettiklerine göre, biz 
memleketten kereste ihraç edecek vaziyette de
ğiliz. Hatta benim noktai nazarıma kalırsa, 
memlekette zaruri kesimler yapıldıktan sonra, 
dinlenmesi icabeden ormanları alâ halihi bırak
mak ve muhafaza etmek ve mümkün olursa, dı
şardan kereste getirmek lâzımdır. 
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İKİNCİ OÎÜS^IIM 
Açrbna saati :lt 

&A$3£jy$ — Dr. M. Getmen 
KÂTİPLER ; V* Uzgören (Kütahya), N. Fırai (tkansu*), * 

daşımıaa da bir fırsatta söylemiştinv takalarrii 
kıymetlendirildiğini bir çok yerde gördfen. Ren--
de talaşını ve toztalaşı tazyik ediyorlarykereöfce 
yapıyorlar Biz, daha az kereste «arİ€towk>

J-or^' 
manı daha az kullanmak suretiyle - memlokotto 
orman genişletmek istiyoruz.1 Binaenaleyh %au Â 

toz ve talaş keresteleri ufak-tefek * tazyiklerle-
tahta haline getirip bir çok yerlerde kullanıl* 
mak jırıfiTniruif}iyH finmffit tetkikini Muhterem-Ta- u 

rını Bakanından rica ediyorum. Memleketten bir * 
yeni. zihniyetin doğması ve tekâmülü bakanın
dan. yedi> aylık bütçemiz- yurdumuB^çin^aydöif^' 
ve ormanları koruma bakımından • iyi neticeler-
vermesini temenni ederim. 

BAŞKAN — Oya konulan lainuiÜaröfiDy -go»?*" 
nucunu sunuyorum. ( 

Beden terbiyesi Genel Müdürlüğü 1945 yılı 
yedi ^tylık Bütçe kanununa (804) arbadafirey^ 
vermiştir, yeter «ay* vardır, muamele tamamdır, 

Devlet Demiryolları- ve Limanları işletme^ 
Genel Müdürlüğü 1945 yılı yedi^ayhk- BÜİaje1* 
kanun (304) oy üe kabul edilmiştir. 
Kanununa» <314) arkadaş/oy • vermiştir,1 yeter: 
sayı vardır, muamele tamamdır/1 Kanun '^314) 
oyla kabul edaHBştirr.1 

Devlet Denizyoüarrİşletme^GeherMutlitrtofÛr: 

1945 yılı yedi aylık Bütçe kanununa '('303?**t*~ 
kadaş oy vermiştir, yeter sayı vardır, muamele,v-
tamamdır. Kanun (303) oyla kabul etfiîmi$ti*f 

Devlet Havayolları Genel < Müdürlüğü 194»^ 
yılı yedi'aylık Bütçe Kanununa (293> arkada** 
oy vermiştir.'Yetersayı vardır1; muamele tamam
dır. Kanun (293)' oyla kabul eân^higtth" 

Orman Genel -Müdürlüğü busesi haöünair* 
daha söz isteyen arkadaşlar var. Müsaade buyimös *-
sanız saat 15 te toplanmak üzere oturumu ka-'^ 
patryorum. 

Kapanma saati : 13,20 , , j _ j \ 

**-

ıati :lt> 

•r. M. Germen 
tabya.), N. Fırat (öamaua),1» 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi Muhterem Ta
rım Bakanından bazı temennilerde bulunaca- ] 
ğım. Kendileri, Bolu halkının geçim tarzına ve 
vaziyetine yakmen vakıftırlar. Devlet işletme- -I 
leri de bu vilâyette tamamen yerleşıaiş ve or
manlara tamamen sahip olunmuş . .kemmiyet ve 
keyfiyet bakımından ileri bir hale doğru gitmek
tedir. Bu vesile ile zaten : halkının ötedenberi 
geçim vasıtası dar olan. =bu muhitte -büyük ve 
geniş kereste sanayiinin bir merkezinin kurul
masını rica ederim. 

Meselâ benim hatırıma gelebilen bir çok 
şeyler var, tahta oyunoakt fabrikası yahut atel-; 
yesi mümkün değilse: yine -Genel; Müdürlüğün . 
delâleti ile usta ve mütehassıs getirtip kurslar 
açarak halkın çalıştırılması, ve bunun temini kış 
aylarında halkın çalışması sureti ile•, gerek or
man mahsulâtını gerek kendi sâilermikrymetlen-
dirmek bakmıınlan faydalı olur, (kanaatındayınL, 

Memlekette bir mesken buhranı» vardır; En* 
ufak köye de gitseniz, en büyük.şehire de git
seniz ev bulmak imkânsızdır. İşitiyoruz > Amerim -
ka'da •> portatif evler ! yapüryormuş, ucuzmuş,1 J 
şöyleymiş, böyleymişi Acaba *» 'menüefeeföev nalkau 

ucuz mesken temin etmek' için bazı etütlerin 
yapılması mümkün değil midir?s iki üç odalı-
portatif evler, yahut temelli : dışarda yapılmak 
üzere portatif evler > veyahut! aklımızın ermediği: 

daha bir çok şeyler var. Şunlar mütehassar işi
dir, tetkik ettirilmelidir^ Bu suretle hem mahal- • 
linde bu sanayiin yerleşmesine hiamet edilmişj 

olur ve hem de bir çok'vatandaşlara-evsizlikten 
kurtarmış oluruz bu bakısıdan,-'Orman Genel 
Müdürlüğünün bu husustaki "tetküâerr memle^u I 
ket için faydalr olur kanftotmdayan7••• \ 

Sonra muhterem arkadaşlar, bu "kereste fab
rikalarının metrukâtından da istifada etmek 'be
nim hatırıma gelmektedir. Umum^Müdür arka* | 

BAŞKAN — Orman Geiel Müo^ügürkat-
ma bütçesinin görüşülmesine - devam ediyoruz. 
Söz Yaycıoğlu'nündür. Kendisi burada yoktur. 
Buyurun Tarım Bakanı. 

TARIM 1 BAKANI Ş. R .ÖATİPOĞÎJU (Ma
nisa) — Muhterem arkadaşlarım/ Orman Genel 
Müdürlüğü katma bütçesinin naüaakeresi • vesile

siyle Öğleden evvel söz alan arkadaşların bu ge* 
nel müdürlüğün mevzuları sahasındaki işletme-
faaliyetlerini öğdüler. Bendeniz kendilerine 
yürekten teşekkür ederim, öğleden evvel ko* 
nuşmuş olan arkadaşlarımın orman işleri üzerin
de dururlarken iliştikleri mevzuları, vaktiniM1 

çok israf etmeksizin* sadece -bu mevzuların ma* •-. 
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îıiyeti ve aldığımız tedbirler bakımından kısaca 
aydınlatayım. 

Ali Kemal Yiğitoğlu arkadaşımız ormaıı içi 
iskânları mühim bir mevzu olarak ileri sürdüler. 
Hakikaten arkadaşlar, memleketimizin ormanlık 
mıntakalarında orman içerisinde yerleşmiş bu
lunan köylerimiz vardır. Bu köylere eskiden 
ormandan kısmen düzensiz kesimle geçinme yolu
nu kısmen ise verimsiz topraklarda Ziraat yap
ma yolunu tutmuşlardır. 

Şimdi bu orman sahaları Devlet orman işlet
meleri içine alınmıştır. Orman içinde meskûn 
bulunan bu köylülerimizi yavaş yavaş işletmeden 
hayatlarını kazanabilecek bir hale getirmek için 
plânlar üzerinde çalışmaktayız. Bunlar zaman
la Bizim Devlet işletmemizin kalifiye işçisi ola
caklar ve bütün maişetlerini oraya bağlıyan kim
seler haline geleceklerdir. Hattâ Toroslar üzerin
de bulunan ormanlarımızda, bileceksiniz, bir kı
sım tahtacı denilen ve orman sanatlariyle meş
gul, olan vatandaşlarımız üzerinde etüdler yaptır
mış bulunuyoruz. Bunların bir kısmı ile temas 
ettik, muayyen bir yerde iskâna mütemayildir
ler. Organizasyonumuz bittikten sonra bunlara 
yardım ederek orman içerisinde bizim yerli işçi
miz kalmalarına ve hem de maişetlerini oradan 
temin eden insanlar olmalarına çalışacağız. Yal
nız şunu arzedeyim ki, arkadaşlar; şüphesiz bütün 
ormanlık saha içerisinde meskûn bulunan halkın 
hepsini de ormandaki işlerle tatmin edecek vazi
yette -değiliz, buna başka bir tedbir düşünülme
si lâzımdır. Ormanlar eteklerinde bulunan bazı 
köylerin başka suretle topraklandırılması yani 
ayrıca iskân edilmeleri Hükümetin de üzerinde 
duracağı ve Büyük Meclisin de arzu ettiği ko
nulardan birini teşkil etmektedir. 

Ali Kemal Yiğitoğlu arkadaşımız feyezanlara 
karşı alınacak tedbirler arasında mahallî ağaç
landırma konusuna da temas ettiler. İtiraf ede
yim ki, arkadaşlar, Diğer orman işleri üzerinde 
uğraşırken has olarak bu mevzu üzerinde henüz 
durmuş değiliz. Fakat Bayındırlık Bakanlığı ile 
gerek yollar boyunca yapılacak, gerekse regülatör
ler etrafında meydana getirilmekte olan ağaç
landırma işinde işbirliği yapıyoruz, önümüzde
ki senelerde feyezana karşı alınan teknik tedbir
lerin ve teknik tesislerin aynı zamanda canlı ma
nialarla yani ağaçlıklarla talikim edilmesi mev
zuunda da tedbirler almağa çalışırız. Yine muh
terem Amasya Milletvekili Ali Kemal Yiğitoğlu 
hususî ormanların istimlâki mevzuuna temas ede
rek buna ait kanun tasarısının biran evvel Mec
lise getirilmesi temennisini izhar buyurdular. 

Arkadaşlarım, 1937 yılında çıkarılan Orman 
Kanunu, hususi ormanların istimlâki prensipini 
koymuş bulunmaktadır. Ancak bunu müddetle 
tahdit etmiş, fakat verilen müddet içinde bu iş 
memleketşümul olarak başarılamamıştır. Şimdi 
bunu bir neticeye bağlamak için bir kanunu ta
sarısı hazırlanmış ve Hükümetçe muamelesi bi-

5.1945 0:2 
I tirilmiş ve bugün veya yarın yüksek Meclise 

sunulacaktır* Ümit ederim ki, buradaki incele
melerden sonra memlekete yarayışlı bir şekil la-
cak davayı ameli bir şekilde halletmiş oluruz. 

Kemal Yiğitoğlu arkadaşımız ve Mâziğ Mil
letvekili İhsan Yalçın arkadaşımız, orman işlet
meleri üzerinde durdukları zamanda bütün mem
leket ormanlarının bu işletmeler işine alındığı-

I nı ifade ettiler. Ben biraz daha bu mevzuu 
I açıklamak için kısaca konu üzerinde durayım ar

kadaşlar. 
1937 yılında çıkarılan ana orman kanunu bü-

I tün Devlet ormanlarının Devlet eliyle işletilmesi 
I prensipini koymuştur ve 1947 yılının basma ka

dar bütün Devlet ormanlarında bu bahsettiğim 
işletmelerin açılmış olmasını bir hükümle şart koş
muştu. Malûmu âliniz 1945 yılında bulunuyo
ruz. önümüzde bir yıl kalinistir. Zamanında 
bu dâvayı halletmek için üç yıldan beri çalış
maktayız. Daha evvel de zaten muhtelif yerlerde 
on altı işletme açılmıştı. Bu son üç yıl içinde 
aldığımız tedbirlerle memlekette mevcut bulu
nan bütün Devlet ormanlarını işletme hudutları 
içine almış bulunuyoruz. Bugün elimizde 96 iş-

j letme vardır. İşletmeler başlangıçta kendilerine 
i tertip edilen vüsattan daha çok sahaları işgal et

tikleri için ileride bazı bölümlere maruz kala
caklardır. öğle tahmin ediyoruz ki, memleket
te ormanlarımızın bugünkü varlığına nazaran 
110 işletme olacaktır. Yalnız şu noktayı da be
lirtmek isterim. 

Arkadaşlarım, bu işletmelerin bir kısmı son 
yıl içinde açılmıştır. Henüz daha teşkilâtlarını 
tamamlamış değildirler. Ancak bu yıl içindedir 
ki organizasyonları tamamlanacak ve normal 
tekemmül seyrile tam bir şekilde taazzuv ederek 
son şekline geleceklerdir. 

İhsan Yalçın arkadaşımız, ağaçlandırma me
selesine dokundular ve bütçeye konulan ödeneği, 
memleket ihtiyacının azameti karşısında yeter
siz buldular. Tamamiyle kendilerinin fikrinde
yim. Yalnız arkadaşlar bütçeye konulan ağaç
landırmaya ait ödenek bizim plâna aldığımız 
memleket içindeki orman ağaçlandırma işlerinin 
hepsine ait ödenek değildir. Orman Genel Mü
dürlüğü üç yönden ağaçlandırma yapar: 

1. — Açmış olduğumuz Devlet orman işlet-
I meleri içinde; 
I 2. — Yine kanun hükümelrine göre Belediye 

ve köylerin civarında mecburi olarak yaptırılan 
ağaçlandırma; 

3. — Ayrıca bazı istisnai ağaçlara mahsus ol
mak üzere yurdun muhtelif yerlerinde vaki par
ça ağaçlandırmalar. 

Orman Kanunu hükümlerine göre memlekette 
kurulan fidanlıklar fidan vermeğe başladıkları 

I için köylerde ağaçlandırma mecburiyetini tatbik 
i etmeğe başladık. Bugün 16 ilde bu ağaçlandır

ma mükellefiyeti sahasına girmiştir. Bu 16 ilde 
1 50 küsur ilçenin 85 köyünde tatbikine geçilmiş 
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bulunulmaktadır. Her yıl takatimiz arttıkça 
fidanlıklardaki fidanlarda çoğaldıkça, bu mü* 
kellefiyeti yurdun her tarafına teşmil etmeğe 
başlayacağım Kanunun hükümlerine göre bele
diyeler ve köyler beş hektarlık hususi koruluk 
kurmağa mecburdur. Fidanları biz temin ediyo
ruz. Diğim memurlarımız vasitasiyle teknik di-
ğimi temin ediyoruz ve bakımları hususunu da 
takip ediyoruz. Ümit ediyoruz ki, yavaş yavaş 
halkımızda uyanmakta olan ağaç sevgisi memle
ketimize güzel ve iyi ağaçlıklar kazandıracaktır. 
yurt böylece şenlenecektir. 

Ağaçlandırma konusunda ikinci mühim saha, 
arkadaşlar, Devlet Orman İşletmelerinin ağaç
landırılmalarıdır. 

Arkadaşlar Devlet Orman işletmeciliği hare
keti, modern orman işletmeciliğini memlekete 
yerleştirmek düşüncesi ve gaygusiyle çalışılmak
tadır. Bunun için mevcut ormanlarımızı işlet
mek kadar mühim olmak üzere yeni orman ye
tiştirmekte programında olan şeydir. Bizim 
memleketimizde ormancılık mesleği henüz daha 
büyük ölçüde orman yetiştirme faaliyetine gir
mek imkânını bulmuş değildir. Fakat buna da 
başladık, inkişaf ettirmek yolundayız. Bu yıl 
sekiz işletme tecrübelere girişmiş bulunuyoruz. 
Fidan dikme, tohum ekmek süratiyle Devlet Or
man İşletmeleri bu faaliyete bu yıldan itibaren 
katılmış bulunuyorlar, önümüzdeki yılda mev
cut 96 işletme birden ağaçlandırma işine filen 
başlamış olacaklardır. Şunu da ilâve etmeme 
müsaade buyurunuz; orman yetiştirmek büyük 
ölçüde memleketimiz için yeni bir iştir. İnanım 
budur ki, genç ormancı nesli çok mühim cid
den çetin mevzulardan biri olan geniş mikyas
ta orman yetiştirme dâvasını da halledecektir. 
Gelecek senelerde sunî olarak bizzat kendi eli
mizle yetiştirdiğimiz genç ormanları görmenin 
bize nasip olacağım umuyorum. 

Arkadaşlar; bunlardan başka Orman Genel 
Müdürlüğü yer yer hususi ağaçlandırmalar da 
yapmaktadır. Bunlar Ankara'da, İstanbul'da, Fi-
lorya'da vardır ve bilhassa Okaliptüs ağaçlan
dırma yapılmasına çok çalışılmaktadır. Tarsus'-
ta bir Okaliptüs ormanımız vadır. Burada ke
sime bile başladık. Kars'ta da bu i§ yürümek
tedir ve şimdi de Âmik gölü civarında Okaliptüs 
ağaçlanmasına önümüzdeki yıldan itibaren baş
lanacaktır. Bu suretle ağaçlanma şahsı genişli-
yecektir, şimdiden bu saha 5 - 6 yüz hektarı bul
muştur. . Bu itibarla ihsan Yalçın arkadaşımızın 
dokunduğu tahsisat, köy ağaçlandırmaları için 
gerek fidanlıklar ve gerek diğer hususi teşebbüs
lere yardım için sarfedeceğimiz tahsisattır. Bu 
fidanlıklar arttıkça vereceğimiz tahsisat ta arta
caktır . Bu suretle ağaçlandırma faaliyetini yıl 
geçtikçe ikmale çalışacağımız şüphesizdir. 

İhsan Yalçın arkadaşımız orman sanayii işine 

de temas ettiler ve bilhassa bu vadide intihap dai-" 
releri için bazı temennilerde bulundular. 

Arkadaşlar, Orman Genel Müdürlüğü teknik 
plânları içerisinde, orman işletmesi içine yer
leşmesi zaruri bulunan sanayide yer almış bu
lunmaktadır. Bu arada kereste sanayii, ki, 
«kreozot» vesaire olmak üzere mahsuller verir,. 
kontrplak sanayii, kurutma sanayi üzerinde 
durduğumuz sanayiidir. Hulasa orman işletme
si içinde kurulması ham maddenin bulunduğu 
yerde kıymetlendirilmesi baiamından iâzımgeıen 
sanayii tesbit etmiş bulunuyoruz. Bugün elimizde 
kereste fabrikası olmak üzere işler halde yedi fab
rikamız vardır. İki tanede kurulmak üzeredir ki 
bunlarla beraber dokuz olacaktır. Bunların ba
zılarının kapasitesi küçüktür ayrıca Amerika'
ya da siparişlerimiz olmak üzere. lYieımekeuiı 
ner yerinde serpiştirilmek üzere otuza yakın fab
rika kurmağı düşünüyoruz. Şimdilik üç tane 
kurutma fabrikası, üç tane de kontrplâk fabri
kası kurmağa düşünüyoruz, bunlardan kurut
ma tesisatı ve kontrplak tesisatı zannediyorum, 
Bolu vilâyeti işletmelerine düşecektir. Sonra 
taktir senayiinin bir kısmı da ayni zamanda bu 
vilâyete isabet edecektir. 

Burada kereste fabrikalarımız vardır. Onun 
için Bolu hakikaten bir orman memleketi olmak 
itibariyle orman senayiinin feyizlerinden de fay
dalanacaktır. 

İhsan Yalçın arkadaşımız koruma işlerine te
mas ettiler. Arkadaşlar bundan evvel muhteiif 
vesilelerle Yüksek Meclise iki defa maruzatta 
bulundum, bizde koruma işi modern ormancılı
ğın icaplarına göre tanzim edilebilmek için bü
tün ormanların Devlet işletmesi içerisine alın
ması zarureti vardır, dedim. Binaenaleyh bir 
müddet daha beklemek lâzımdır, diye maruzat
ta bulundum. Şimdi memleketteki bütün Dev
let ormanları Devlet işletmesi içerisine alındık
tan sonra bu işletmelerde koruma işi de tabia/iy-
le onlar tarafından ele alınacaktır. 

Devlet Orman İşletmesi, modern ormancılık 
bakımından korunma işini yalınız kaçakçılığı 
menetmek mahiyetinde telâkki etmeyecektir, 
orman içinde ağaç yetiştirme, ağaca bakma, 
ağaçlara musallat olan haşaratla mücadele va
zifelerini de beraber düşünecektir. Onun için 
işletmeler ister istemez kendilerine yaraşır yeni 
bir teşkilâtı kurmak mecburiyetindedir. Nite
kim açtığımız işletmelerde bunu büyük çapta ele 
almış bulunuyoruz. Çünkü orman yetiştirme ve 
bakım önemlidir. Devlet Ormanları İşletmeleri 
bu hüviyeti aldıktan sonra bugünkü koruma teş
kilâtının da yeni işletme Fonsiyonlariyle muka
yese ettiğimiz takdirde, vazifelerinin kalmaya
cağına kani oluruz. Yeni ormancılığımız da 
asıl olan yetiştirme ve bakımdır. Binaenaleyh 
birbakım teşkilâtına lüzum vardır. Bunun için 
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de bir kanun tasarısı hazırlamış bulunuyoruz. 
Yalmız bu tasarının bir iki maddesi üzerinde ba
zı vekâletlerle konuşmaktayız. Ümit ederim ki 
bir hafta içinde tasarıyı Yüksek Meclise sunmuş 
oluruz. 

Arkadaşlar, ihsan Yalçın arkadaşım tarafın
dan ve umumiyetle başka kaynaklardan şimdi

ye kadar yapılan ve aldığımız haberler de orman 
mahsullerinin fiyatları üzerinde de bize teveccüh 
eden bazı istekler ileri sürülmüş bulunmaktadır. 
Hemen mevzuun teferruatına girmeksizin şunu 
itiraf edeyim ki, diğer birçok maddelerde olduğu 
gibi, orman mahsullerinde de fiyat yükselişi var
dır. Arkadaşlar, Bunun üzerinde bir yıldan be
ri tetkikler yapmaktayız. Yalnız izin verirse
niz orman mahsullerindeki fiyat yüksekliğinin 
başlıca kaynaklarına işaret edeyim. Bunlar : 

1. — işçi ücretlerinin şimdi ve bilhassa bun
dan iki yıl önce çok yüksek olması; 

2. — Nakil ücretlerinin hakikaten orman 
içinden şoselere, iskelelere kadar getirmelerde 
dahi yüksek olması. 

3. — ihsan Yalçın arkadaşım lütfettiler, ha
kikî bir vakayı ortaya çıkardılar, bugün bizim ta
hammülü vardır, diye işletmeye aldığımız orman
ların artık nakil imkânları bulunan yerlerden 
çok uzakta oluşudur. 

Nihayet arkadaşlar şu hakikati da açıkça ifade 
edeyim. Bizim Devlet Orman işletmeleri hem 
talihsizdir, hem mazhariyetlidir. Çünkü bu iş
letmeler açılır açılmaz derhal fonksiyonlarına 
başlamak mecburiyetindedir. Zira kanun orman 
işletmesinin açıldığı yerde, ormandan başka şe
kilde istismar ve istifadeyi yasak etmektedir. 
Binaenaleyh, bir yerde işletme açtığımız zaman 
süratle organizasyonumuzu meydana getirmek 
onu teçhiz etmek ve fonksiyonlarımıza başlamak 
zorundayız. Bu pek o kadar kolay bir şey de
ğildir. Takdir buyurursunuz ki, orman mahsul
lerinden bazılarına karşı olan ihtiyaçlar geri bı
rakılmayacak derecede sıkboğaz edici ihtiyaçlar
dır. 

Maden direği ihtiyacı; travers ihtiyacı, selüloz 
sanayii için tomruk ihtiyacı bu aradadır. Bu va
ziyette oradan buradan işçi tedarik etmek ve is
tenen maddeyi derhal teslim eylemek mecburiye
ti karşısında kaldık. 

Bu şartlar içinde istihsal masraflıdır, işte 
bunun da*istihsal maliyetlerimiz içinde bir pa
yı olduğunu kaydetmek isterim. 

Şimdi arkadaşlar; orman işletmesinin bizzat; 
nakliyeden, uzaklıktan mütevellit pahalılığı önle
mek için aldığımız tedbirleri arzedeyim. 

1. — işletme- mahsullerini mümkün olduğu 
kadar, suyollarıyle nakletme imkânlarını aramak. 
Bunun için işletmelerin bulunduğu yerlerde akar. 
sular varsa bunların yatakları üzerinde- çalışıl
mağa . başlanmıştır. Kızılırmak ve Yeşilırmak'ta 
tomruk nakliyatını meneden kayaların atılması 
işine ; girişmiş bulunuyoruz, Manavgat suyun-
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\ da da istikşaflar yapılmaktadır. Bu suretle sti 
I üzerinde nakliyatı mümkün olduğu kadar geniş 

ölçüye çıkarmaya doğru tedbir almaktayız. 
ü. — Araba ve kamyonla nakliyat ormanda 

pahalı oluyor. Orman mahsulü hacimlidir. Bu 
sebeple büyük mahsul veren işletmelerimizde de
kovil tesisatına başladık. Bu tesisatla nakliye 
ücretleri inecektir. Şunu hemen kaydedeyim ki, 
bu yıldan itibaren bu tedbirlerin neticelerini al
mağa başladık. Sonra ağır da olsa yavaş yavaş 
orman işletmeleri kendileri için kalifiye işçileri 
temin etmeğe başlamışlardır. Standart işçiler 
mevcut olduktan sonra elbette bunların randı
manları maliyet üzerine tesir edecektir. 

Bununla beraber umumi olarak maliyetleri 
düşürme yolunda aldığımız bu tedbirlerin neti-
ceıerini beklerken şimdi 1945 yılı mahsulleri 
için Orman Umum Müdürlüğü tenzilât yapmıya 
üa başlamıştır. Maden direği ve travers fiyat
larında bu tenzilât başlamıştır. Tenzilâtın °/o 20 
ile 25 arasında yapılabileceğini umuyoruz. Ni
hayet aldığımız tedbirlerlle maliyetleri düşür
me dâvasını tahakkuk ettirmek ve ucuzlatmak 
yoiunda duraksız çalışmakta devam edeceğiz. 
Mahrukat işi hemen itiraf edeyim, elimizde ol
mayan bazı sebepler doiayısiyle bazı mmtakalar 
manrukat. sıkıntılar çekmişlerdir. Fakat bunun 
başlıca amıü rejim itibariyle intikal devresinde 
oiuşunıuzdur. Meselâ evvelce köylü istihkakı 
olarak izm alıp kesim yapanlara Devlet işlet
mesi açıldıktan sonra müsaade verilmedi. Bu 
kanun icabıdır. Bu yüzden işletme organizas
yonu işe başlayıncaya kadar bazı güçlükler ve 
mahrumiyetlerle karşılaşıldı. Bazı mıntakalarda 
ılıtıkur bıie oldu. 

Bununla beraber işletmeler elden geleni yap
tılar. laımız ikinci mühim olan noktada arka
daşlar, bizim revirlerin teslim fiyatları ikinci, 
üçüncü ellerde yükselmelere uğramıştır. Elimiz
de rakamlar vardır. Uç kuruşa sattığımız odun 
elden ele geçerek 5 - 7 kuruşa çıkmıştır. Dokuz 
kuruşa teslim ettiğimiz kömür 20 kuruşa kadar 
fırlamıştır. Bu fiyatlar haddizatında revirin 
sattığı fiyatlar değildir. Bununla beraber bun
dan sonra satış usullerimizde değişiklik yap
mayı kömür ve odun gibi halkın mübrem ihti
yaçlarından olan bu iki maddenin satışını mu
tavassıtlar vasıtasiyle değil, doğrudan doğruya 
revirler vasıtasiyle bizzat yaptırmayı düşünü
yoruz. 

Arkadaşlarım bu orman mahsullerinde mali* 
yet üzerinden teslimat yapmak için çalışmakta
dır. Ümit ediyorum ki, müşküler önlendikten 
sonra bu hususta da ferahlık bulacağız. 

Bazı arkadaşlarımız müzayede ile satış işine 
de temas ettiler. Arkadaşlar müzayede ile sa
tış işi bizim usul olarak aldığımız birşey değil
dir. kanuni emirlerdendir. Biz kanunu tatbik 
ediyoruz. Eğer müzayedesiz satış olsaydı aksi 

| istikametlerde şikâyetler olacağından ben emin 
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bulunuyorum. Çünkü bir yerde bulunan muay
yen miktarda bir malm isteklisi muhtelif olursa 
herhangi bir fiyatla bu mal bir kişiye verilirse 
ötekinin şikâyet etmesi muhtemeldir. Bu yolda 
suiistimale açıktır. Henüz organizasyon tam 
teessüs etmezden önce bu satış usulünü değişti
renleyiz, Bu şartlar içinde bu- usul iyi birşey-
dir. Yalnız müzayede ile satış partileri büyük 
olduğu için çok para sahipleri müzayedeye gi-
rivorlar diye şikâyetler oldu. Bundan sonra kü
çük partiler halinde de mal müzavedeye çıka
rıyoruz. Sonra halkın doğrudan doğruya ken
di zati ihtiyaçları için pazarlık suretiyle, kanu
nun bize verdiği salâhiyetler dâhilinde, ko
laylık1 ar göstermeği göze almış bulunuyoruz. 

* Arkadaşlar; Devlet Orman tşletmelerinin ku
ruluşu sıkıntılı, ağır şartlar içerisine düşmüş
tür. Bunların kurulup şimdi tekâmül merhale
sine doğru yürümesi hakikaten büyük gayret
lerin bir neticesi olmuştur. 

Bu gayretler, benim değil elimizde bulunan 
ve bu ağır hizmetlere koşulmuş olan genç or
mancı nesillerinindir. Bunlar hakikaten bir 
idealist sevk ve heyecaniyîe dâvaya sarılmışlar
dır. kendilerinin çok candan gördüğüm mesai
lerini huzurunuzda övmeyi bir vicdan borcu bi
lirim. Büyük Millet Meclisinin takdiri, bugün 
çalışmakta bulunan ormancıları, bu ağır ve çe
tin isde daha çok hızlı ve muvaffakiyetli bir ça
lışmaya sevkedecektir. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. (Bravo sesleri, 
alkışlar). 

Gl. Ş. TURSAN (tçel) —Efendim, Mersin'
den bir kaç imza ile yazılmış, basılmış bir mek
tup aldım. Bir çok Milletvekillerinde de gör
düm. Tabii Saym Bakanın da bundan haberi ol
muştur. Bendeniz bu mektubun yazılış şeklini 
beğenmedim. Ancak bu meptupta imzaları bu
lunan kimseler Mersin Orman Revir idaresinin 
tapu senetlerini ve mahkeme ilâmlarını tanıma
dığından madde göstererek şikâyet ediyorlar. 
Bu bapta bir izahat verir misiniz? 

TARTM BAKANI Ş. R. HATÎPOĞLU (De
vamla) — Arkadaşlar, muhterem arkadaşımızın 
bahis buyurduğu, mevzua iki gün evvel burada 
bir arkadaşın, bir çoklarımızın aldığı matbu 
kâğıdı elime tutuşturmasiyle aşina oldum. Der
hal Orman Umum Müdürünü çağırdım, bu kâ
ğıt üzerine tetkikat yapmasını emrettim. Tet-
kikatmı yaptı, arkasından da işi yerinde in
celemek üzere mahalline bugün selâhiyetli, em
niyet ettiğim bir müfettiş gönderilmiştir. Sizle
rin okuduğunuz ve matbu olan kâğıt, ki ifade 
tarzı hakikaten beni biraz düşünceye şevketti. 
Demek ki köylerimize kadar, böyle siyasi me
seleleri tertip edecek, meseleyi yazacak adam
larımız mevcuttur. Memleketimizde hüküm sü
ren hürriyet hakikaten bendenizi sevindirecek 
mahiyettedir. Bundan ötesi beni alâkalandırmaz. 

Bu gibi siyasi tertiplere karşı Büyük Millet Meclisi
nin «şaşmaz hükmüne okadar itimadım vardır ki 
yalnız vazife adamı olarak vatandaşlarımın bu 
matbu beyannamede zikrettikleri üç nokta üze
rinde ehemmiyetle durdum. 

1. — Tapulu arazimizden kesime müsaade edil
miyor. 

2. — Tapulu arazimizden kesmiş olduğumuz 
ağaçlar bize teslim edilmiyor. 

3 . — Zeytinliklerimizin imar maksadiyle yap
tığımız faaliyetler neticesinde elde ettiğimiz mah
sulleri de nakle müsaade etmiyorlar. 

Bu üç mevzuu oraya göndermiş olduğumuz 
en salahiyetli müfettişimiz en bitaraf bir şekilde 
tetkik edeceklerdir. Eğer hakikaten vatandaşları
ma kanuni hakları verilmemişse buna sebep olan
ların en ağır şekilde tecziye edileceğine şüphe 
etmemenizi rica ederim. (Bravo sesleri). Amma 
kanundan başka yollardan dolaşarak, kaçmmak 
ve gayri meşru menfaatlar temin etmek isteyen
ler varsa onlara da müsaade edilmiyeceğine 
emin olmanızı dilerim. (Bravo, gayet tabii ses
leri). 

Yalnız şunu ilâve edeyim ki beyannamede 
imzası bulunan vatandaşlarımızdan üçünün Orman 
Genel Müdürlüğünde dosyası vardır. Bunların 
yazıda mevzuubahis ettikleri meseleleri başka 
bir şekilde bizden istediklerini tetkikat netice
sinde tesbit ettik. 

Esas itibariyle vasıl olduğumuz netice şu oldu 
ki bunlar ormanlardan, müsaade almaksızın ve 
plâna istinat etmeksizin kesin yaptırmıştır, bu 
kanuna aykırıdır. 

Arkadaşlarım size şunu arzedeyim cenupta 
ormanlardaki 2, 3 bin ağaç bir kaç gece içeri
sinde kesiliveriyor ve bu ormana sahiplik iddia 
eden adamın da bundan haberi olmuyor. Meç
hul kimseler bu iki bin ağacı kesivermişler. Or
man idaresi bu millî iktisadın mahsulünün çü-
rümemesi için satışına müsaade etmelidir. îşte 
mesele... Bu, arkadaşlarım muvazaadır. Buna ait 
evrak ve dosya elimizdedir. Buna arkadaşlarım, 
ben müsaade edersem şüphesiz, siz benim cezamı 
verirsiniz. 

îkinci nokta bazı kimseler Cenupta köylüler
den noter senediyle tarla satın alarak ve bu ta
pular içindeki kayıtlara istinat ederek arazile
rini tevsi etmekte ve Devlet örmanmdan da ge
niş sahaların tapu içine girdiği iddiasındadırlar. 
Bunlara ait dosyalar da elimizdedir. Bu yola sa
panlara da, gayet tabiî olarak ve gene Büyük 
Millet Meclisinin yaptığı kanunların verdiği sa
lâhiyetlere dayanarak, engel olmaya çalışıyo
ruz. 

Gayet açık olarak Meclisi Âlinize şunu arzet-
mek isterim ki, ne mahkemenin ilâmmı tanımam 
diyecek memurum var, ne de kanunun bize ver
diği salâhiyetleri haksız olarak tatbik edecek me
murum vardır. Mersin işletmesi Müdürünü 
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seçerek gönderdim. Ona şahsi itimadım vardır. 
Çünkü burayı ben bilirim. Şimdi müfettiş tah
kikat yapsın, hata yapılmışsa tashih ederiz. Ya
pılmamışsa hatanrn başka yerde olduğu anlaşı
lacaktır. Vatandaşlarım orman işinin sımsıkı 
yürütülmekte olduğuna lütfen kanaat getirsin
ler. (Bravo sesleri). 

A. R. ESEN rSiird) — Muhafaza teşkilâtın
da aksaklıklar olduğunu (İşitmiyoruz sesleri). 

TARIM BAKANI S. R. HATtPOĞLU (Ma- J 
nisa) — Zannedivorum ki. arkadaşlar, muhafa
za teşkilâtında aksaklık olduğunu sövlüyorlar. ı 
Simdi maruzatta bulundum. Aksaklık mselesi 
mevzuubahis debidir. Türkiye'de kurduğu
muz yeni ormancılık rejimi icabı ve Devlet is
letme faaliyeti bu çeşit teşkilâtı lüzumsuz kıldığı 
için bunun yerine kurulacak teşkilâtı arzettim. 
Buna ait kanun Yüksek Meclise sunulmak üze
redir. 

H. BAYTTR (Manisa) — İşletmeleri Yüksek 
Murakabe Heyetinin murakabesine koyacaktı
nız? 

TARIM BAKANI Ş. R. HATİPOĞLU (De
vamla) — Devlet Orman işletmesi kendi kanu
nuna müsteniden mütedavil sermaye ile işleyen bir -
müessesedir. Bunların bilançoları münferit işlet
meler halinde yapılır Şimdi memleektin her tara
fında bu işletmeleri açtığımız için bu bilançoların 
merkezde tevhidine çalışıyoruz. Bunlar tamam- j 
1 andıktan sonra bütün işletme bilançoları füzyon 
halinde bir araya toplanacaktır ve ilân edile
cektir. Bugün işletmelerin hesap bilançoları Sa-
yiştayca tetkik ve tasdik edilir. Muhasebe teşki
lâtı tamamlanıp işletmeler iyice organize edil
diği zaman bu işin Hikmet Bayur arkadaşımı
zın ileri sürdükleri mevzuun içine girip girme
diğini bir defa daha tetkik ettireceğim. Bun
ların gerçekten Devlet iktisadi teşekkülü mahi
yetinde olup olmadığı o zaman anlaşılacaktır. • 
Yalnız şunu arzedeyim ki, arkadaşlar, orman ida
resi sadece ekonomik bir teşekkül değildir. Or
man Umum Müdürlüğü münhasıran iktisadi bir 
teşekkül olarak mütalâa edilmez. Bu idarenin 
yalnız dürüst, dikkatli ve verimli çalışması için 
ekonomik esaslar üzerinde yürümesi zaruridir. 
Yoksa Orman Umum Müdürlüğünün vazifeleri
nin aynı zamanda % 50 si âmme hizmetidir. 
Hikmet Bayur* arkadaşımızın ileri sürdüğü nok-
tai nazarla buru nasıl kabili telif olacağr hak
kında şimdiden bir şey arzedemem. Mevzu tet
kik edilirken işin bu tarafının da gözönünde tu
tulacağını arzederim. 

I. YALÇIN (Elâzığ) —• Memleket ormanla
rın ihracat yapılmağa müsait olup olmadığı hak
kında bir sual sormuştum. Cevabını lütfetsin-
leı. 

TARİM BAKANI Ş. R. HATtPOĞLU (Ma
nisa) —• Arkadaşlar; bizim orman varlığımız bü
tün bir iktisada yetecek derecede, genişlik bakı- I 

mmdan kâfi delildir. Bunu evvelki maruzatım
da misallerle, rakamlarla belirtmiştim. Daha or
man sahamızın cok genişlemesi lâzımdır. Avnı 
zamanda elimizdeki orman varlığının hepsi de 
en ivi verim verecek bîr halde değildir. Cok 
fakirdir, haraptır. Eğer harp sıkıntıları erectik-
ten sonra memleketimizde umduğumuz srîbi her 
yandan imar faaliyetleri baslar ve vürürse ihti
yaçlarımızın hepsini Türk ormanları karsılıva-
mavaçaktır. Belki ibaret ettiğim n-îhi hireok or
man mahsullerini ithal mecburiyetinde kalaca
ğız. Kendi ormanlarımızı hakîkî orman denile
cek hale eretirmek îeîu ancak bu konuda bir nok
ta vardır. Bazı verlerimiz mevcuttur ki. ora
daki orman mahsullerinin rlı'ğer ihtîvae verlerine 
gönderilmesi mümkün olmuvor. Orada iletme 
faaliyetlerini devam ettirmek ihracata ballıdır. 
"Meselâ Toros mailelerinde. Autnlva. Muğla'da 
filân, belki buradaki mahsullerin bir kısırımı ih
raç etmek mümkün olacaktır. Amma hu Tiirkv 
venin bütün orman mahsullerinin keu^i kendi
ne veteeeği fikrini bize veremez. Bilâkis bazı 
orman mahsullerini. kendi ormanlarTTmzı ivi bîr 
hale pre+irehilmek için, dışarıdan almak mecburi
yetinde Vn1aeao,TZ. 

S. TORCTTT (Kırşehir) — Bir sual. 
"pVv-fi'zn-nları önlîveeek a&aelama islerine mem

leket ikilimi her ver^e müsait midirfl Nermrp ıTP_ 
dar ve hansri yüksekliğe kadar orman hududu 
grîrlr>"hilir? 

ikincisi, evvelce mevcut olduğu sövlenen. inli
min edilen veva îtleri srörfileu orman hudutla-
rrnTu haritası vapılmıs mıdır? 

TARTM BAK ANT S. R TTATtPnftTTT CMn. 
nîsa) — Bu konuda feyezanları önlemek îein va-
pTİpenk tehcirlerin memleketin her tarafında 
müminin olup olmamasına vurdun sten mmta-
kalan ve çorak verlerî olmaması dolavrsivle umu
mî olarak maruzatta bulunamam. Yalnız arka
daşlarımın söylediği ve hîrazevvel işaret ettiğim 
meselevî. vanî feveranlara' karsT akaçlama isini 
Bayındırlık Bakanlığı île tetkik edeceğiz. Bu 
hususta henüz daha etraflı bîr etüd vok+ur. 

Orman hudutları meselesinde arkadaşlarım. 
elimizde etüdler mevcuttur. Yalnız haritası he
nüz daha tamam olarak yapılmamıştır. Orman 
harıtasT işi de bizim bugün süratle teçhiz edece
ğimiz bir organizasyonla halledeceğimiz mühim 
dâvalardan b'ri olarak önümüzde durmaktadır. 
Bugün Harita Umum Müdürlüğünün yapmış ol
duğu haritalardan istifade ederek işimizi görme-

•ye çalışıyoruz. 
BÜTÇE K. SÖZCÜSÜ H. N. KEŞMÎR (To-

kad).— ihsan Yalçın arkadaşımız Bütçe Komis
yonu raporunda temenni mevzuunu teşkil etmiş 
olan iki mesele dolayısiyle noktai nazarlarını bu
rada söylediler ve Bütçe Komisyonu noktai naza
riyle mutabık olmadıklarını beyan buyurdular. 
Bu temennilerin dayandığı mucip sebepleri bi-
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raz izah edecek olursam arkadaşım da zanneder
sem Encümen noktaî nazarına iltihak buyurmak
ta bir mahzur görmezler. 

Birinci mesele, müzayede usulünün fiyatlar 
üzerinde yaptığı tesir meselesidir. Bütçe Komis
yonu bu meseleye bilhassa mahrukat maddeleri 
fiyatlarının bazı yerlerde çok fazla yükselmiş ol
ması dolayısiyle temas etmek lüzumunu hisset
miştir. 

Yüksek malumuz olduğu gibi orman işletme
leri iktisadi mahiyette bir takım teşebbüsler ve 
işletmelerdir. Bunların satışlarının müzayede 
usulüne tâbi olması zannederim ki doğru olmaz. 
Kaldı ki bu müzayede usulünün tatbiki dolayısiy
le araya bir takım mutavassıtlar girmektedir ve 
kâr hadleri müzayede ile tekerrür eden fiyatlar 
üzerinden hesap edildiği iyin ayrıca fiyat şişme
sine sebebiyet veren bir vaziyette vardır. Hal
kın bu kadar ehemniyetli bir ihtiyacına cevap 
veren maddelerin satışına böyle bir usulün tat
bik edilmesinden mütevellit mahzurlara temas et
memek mümkün değildir. 

Komisvonun noktai nazarı maliyet dâvasmm 
yalnız bununla halledileceği merkezinde değil
dir. Maliyet dâvası ayn bir dâvadır. Onu in
dirmek için başka rasyonel usul ve metodlara mü
racaat edilebilir. Fakat, halkın ihtiyacına cevap 
veren mahrukat maddelerinde mutavassıtı orta
dan kaldırmak mfizavede usulünü ortadan kal
dırmak ve bu maddeleri doğrudan doğruya hal
kın, müstehlikin ayağına götürmek zannedersem 
yerinde bir usulün tatbiki demek olur. 

îkinci mesele ihraç meselesidir; 
Arkadaşlar; Komisyon derhal orman mahsul

lerinin ihracı suretivle memlekete büyük döviz 
membaları temin edileceği kanaatmda değildir. 
Fakat mademki orman işletmeleri işirir ele al
mış bulunuyoruz, bu işletmeleri rasyonel bir şe
kilde yapmak memleketin hem ormanlarını hima
ye bakımından ve hem de ihtiyaçlara cevap ver
me bakımından.en iyi şekilde yapmak ve hatta 
dışarıya da bir miktar kereste satmak gerekli
dir.- Çünkü ormanı muhafaza maksadıyla bu 
gibi menbalardan istifade etmemek muhafaza 
maksadını da hizmet etmek değildir. Ormanm 
rasvonel işletilmesi demek teknik imkânlar dai
resinde ormandan âzami bir şekilde ve ormanı 
tahrip etmeden istifade etmek demektir. Orma
nı koruma dâvası, rasyonel ve ekonomik işletme 
başkadır, hatta arkadaşlarımız buyurdular ki 
ormanı muhafaza noktasından-orman mahsulle
rinin ithalini de düşünmek lâzımdır. Zan eder- j 
sem ithali düşünmek bugünkü dar döviz memba-
1 arımız karşısında pek de yerinde olmaz. Fakat 
âti için ihracı düşünmek memleket ekonomisi ba
kımından yerinde bir düşünce olur. 

BAŞKAN — Bütçenin Tümü hakkındaki gö
rüşme yeter görülmüştür, maddelere geçilmelini 
kabul edenler... Etmiyeclelr,.. Çabuî edilmiştir." 
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Bütçe Kanunu 
MADDE 1. — Orman Genel müdürlüğü 1945 

yılı ariderleri için bağlı (A) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere (10 200 352) lira ödenek veril
miştir. 

A-CETVELİ 

Kabul edilmiştir. 

l i r a 
2 106 652 

321199 

B. 
1 Aylıklar 

BAŞKAN 
2 Ücretler 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
3 Geçici tazminat 19 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4 1683 savdı kanunun 58 nci madde

si gereğince verilecek emekli ikra
miyesi 12 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

5 4178, 45Ş8 ve 4599 sayılı kanun
lar gereğince verilecek zamlar ve 
yardımlar 573 213 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

6 1437 sayılı kanun gereşince verile
cek avans 4 700 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

7 Merkez büro giderleri 19 700 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

8 İller büro giderleri 15 200 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

9 Ba<wlı kâSıt ve defterler 20̂  000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

10 Pn»ta. telgraf ve telefon ücret ve 
giderleri 109 361-
B ASKAN — Kabul edilmiştir. 

11 Kira karşılığı 23 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

12 Tasrt enderleri - 329 850 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

13 Yolluklar 92 501 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

14 Giveoekler 8 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

15 4598 savrlı kanun gerekince vapı-
lacak tedavi giderleri re yolluk
ları 22 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

16 TpknSk hizmetler 1 836 001 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

17 Harita ve kadastro işleri 1 
BAŞKAN!.—, Kabul edilmiştir. 

18 Genel Mnha«ebe Kanununun 48 nci .> 
maddesini ilgilendiren giderler 38 000 
BAffltAN-r Kabul edilmiştir. 

19 Mahkeme giderleri 15 000 
BAŞKA!<j — Kabul edilmiştir. - »> 

20 Tapı ve onarma işleri 1 350 000 
ŞAŞKAN — S^tal edilmiştir 

W-
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B. 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

Okullar ve kurslar genel giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Devlet işletmeleri döner sermayesi 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Pasif korunma giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yazı yayım ve propaganda işleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yabancı uzmanlar ve tercümanları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Staj ve tahsil için yabancı memle
ketlere gönderileceklerin yolluk 
ve ödenekleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Veznedarlık işleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Kurumlara katılma payı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Düşünülmiyen giderler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. ' 
Geçen yıl borçları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Hüfcme bağlı borçlar • 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
1715 sayılı kanunun 8 nei maddesi 
gereğince kâğıt para amortismanı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 
243 000 

500 000 

5 000 

25 000 

12 550 

12 550 

1 

1 

10 000 

20 000 

8 000 

90 886 

Orman Koruma Genel Komutanlığı 
34 Aylık 553"l l l 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
" 35 Ücretler 52 356 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
36 Geçici tazminat 5 250 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
37 4178, 4598 ve 4599 sayılı kanunlar 

gereğince verilecek zamlar ve yar-: 
dunlar 26 861 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

38 Büro giderleri. 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

39 Basılı kâğıt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

40 Telefon ve başka haberleşme ücret 
ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

41 Kira karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

42 Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

43 Muayyenat " 
BAŞKAN'— Kabul edilmiştir. 

44 Süel gereçler "••••'.•' 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

45 Harp gereçleri ve teçhizatı gider- • 
teri • 6 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir, 

13 916 

6 416 

3 000 

18 000 

66 582 

1 203 704 

318 Ö53 

B. Lira 
46 Ecza ve sağlık gereçleri giderleri 6 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
47 Veteriner ecza ve gereçleri gider

leri 900 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

48 Havvan satmalma ve tazmini 5 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

49 TasTma giderleri 40 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

50 Taşıt giderleri 3 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

51 Yanı ve onarma işleri 25 000 
. BAŞKAN •— Kabul edilmiştir. 

52 Pasif korunma giderleri 1 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

53 Haber alma giderleri 5 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

54 Mahkeme giderleri . 600 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

55 Gecen vıl borçları 7 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

56 Eski vıllar borçları 2 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

(Birinci madde tekrar okundu) 
BAŞKAN — Maddevi oyUnuza sunuyorum. 

Kabul edenler... .Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 2. — Orman Genel Müdürlümü 1945 

yılı giderlerine karşılık olan gelir; bao-lı (B) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere C10 200 352) 
lira tadmin edilmiştir. 
B. ' 

1 Devlet ormanlarında eldeki sözleş
melere sröre yanılacak tahsilat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

2 Eski vıllar satışından yapılacak 
tahsilat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

3 Vakîf ve özel ormanlar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

4 Cesitlf gelirler. 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

5 Orta okullar geliri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

6 Devlet isletmelerinden alınacak or
man tarife karşılığı 8 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

7 Genel bütçeden yapılacak yardım 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

(İkinci madde tekrar okundu) 
BAŞKAN Maddeyi yüksek oyunuza sunuyo

rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Orman Genel Müdürlüğünce 
1945 yılı içinde tahsil edilecek gelir çeşitlerin
den her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. • - •• 

Lira. 

162 275 

212 000 

100 000 

30 000 

6 781 

668 463 

020 833 

m~~~ 
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^AŞEAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
MADDE 4. — Orman Genel Müdürlüğünün 

3656 sayılı kanunun 19 ncu maddesine giren 
hizmeüıleriyle taşıtları bağlı (D) işaretli cetvel
de gösterilmiştir. 

Numarasiyle adları, bağlı (E) işaretli cet
velde yazılı bölümlerden 3656 sayılı kanunun 
9 ncu maddesi gereğince yönetimi gerekli ge
çici hizmetler için aylık ücretli memur, ve hiz
metliler kullanılabilir. Bunların kadrölariyle 
3656 sayılı kanunun 13 ncü maddesi hükümleri
ne uygun uzmanlık yerleri Bakanlar Kurulu ka-
rariyle belirtilir. Ve ertesi yıl bütçesiyle Büyük 
Millet Meclisine verilir. 

Bu bölümlerden almacak kadroların eldeki 
kadrolara ekleme olmaması gerektir. 

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

MADDE 5. — Orman Genel Müdürlüğü ku
ruluşuna ilgili 3204 sayılı kanunla eklerine bağlı 
cetvellerde yazılı kadrolardan, bağlı (L) işaretli 
cetvelde gösterilenler 1945 yılı içinde kapalı tu
tulmuştur. . ; 1 • I *;. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Eıtmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — 1945 yılı içinde kapatılmak 
üzere (500 000) liraya kadar kısa süreli avans 
alınması ve hesaplar açılması için bağıtlar yap
mağa Tarım Bakanı izinlidir. 

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

MADDE 7. — Orman Kanununun kamulaş
tırmaya ilişkin hükümlerini yerine getirmek ve 
Devlet Orman İşletmesinin kuruluş ve işletilmesi 
için 1946 yılı başmdan itibaren 5 malî yılı 
bütçesine konacak ödenekten verilmek üzere 
(1 000 000) liraya kadar ödünç paraalma bağıtı 
yapmağa veya hesaplar açtırmağa Tanm Bakanı 
yetkilidir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler*,. 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Orman Genel Müdürlüğü or
ta ve bölge okullarında okuyacak öğrencilerden 
almacak ücretler, bağlı (M) iaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Eftmiyenler... 
Kabul edilmiştir» 

MADDE 9» — Geçen yıl borçları bölümün
deki ödenek üstünde çıkaeak borçlar, ilgili ol
dukları hizmetlere ilişkin bölümlerden bu bö
lümlere Maliye Bakanlığınca aktarılacak öde
nekten ödenir. 

1937- 1943 yıllarına ilişkin olup Genel Mu
hasebe Kanununun 93 ncü maddesine göre za
man aşımma uğramamış ve karşılıkları yılları 

bütçelerinde bulunan borçlar, 1945 yılı bütçe* 
sinin gider bölümleri artıklarından eski yıllar 
borçları bölümlerine Maliye Bakanlığınca ak
tarılacak ödenekten ödenir. 

BAŞKAN — Söz isteyen var mı? Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — 1508 sayılı kanun gereğince 
amanejman ve ağaçlandırma işlerinde çalışa
caklara verilecek gündelik tazminat, baş mühen
disler için (350), başmühendis yardımcıları için 
(300), mühendis ve mühendis yardımcıları için 
(250) kuruştur. 

BAŞKAN — Söz isteyen var mı? Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler...-Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — 3116 sayılı Orman Kanunu
nun belirttiği hüküm ve şartlar gereğince or
manların smırlama işine 1945 yılında da devam 
olunur. 

BAŞKAN — Söz isteyen var mı? Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Gider bölümlerinden yapıla
cak harcamalara ilişikin formül bu kanuna bağlı 
(B) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Söz isteyen var mı? Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Bu kanun 1 Haziran 1945 ta
rihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümünü açık oyla oyunuza sunuyo
rum. _** 

6. — Posta, Telgraf ve Telefon Genel Müdür
lüğü 1945 yılı yedi ayhk-Bütçe Kanunu tasarm 
ve Bütçe Komisyonu raporu (1/396) [1] 

BAŞKAN — Tümü hakkında söz isteyen var 
mı? 

B. Fenmen (Kocaeli) — Muhterem arkadaş
lar ; Avrupa harbinin sona ermesi üzerinde mem
leketimizde türlü imar işleri tasarılarının hazırlan
masına başlanacağı tabiidir. Bu meyanda ele 
alınması lâzımgelen bir konu da vilayetlerimiz
deki telefon hatları olduğuna kaniim. Gerçek
ten vilâyet merkezlerimizi ilçelere ve köyleri
mize vasleden telefon hatlarmin ne kadar gayri 

dır. 
[1] 107 sayilı basmayazt hıtanağtn sonunda* 

- Ö 5 1 — 
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iehni bir surette inşa edilmiş olduğunu ve bun
ların isletmesi de halkımızı ne kadar izaç et-

. »tikini takdir buyurursunuz. Bu işin kökünden 
, hâJli için P. T. T. idaresine raptı Ve çok bozuk 
; olan telefon hatlarının _ yeni baltan inşası ve 

muntazam işletilmesi Jâzımgeleceği aşikârdır. 
Harp bitmiş olduğu için memleketin imarına şar-
i edileceğini memnuniyetle haber almış oldu
ğumuz meblağlardan bir kısmının da 1946' se
nesi bütçesinden P. T. T. idaresine verilmesi, 
ve vilâyet telefonlarının ıslahı meselesinin, me
selâ on senelik bir programa bağlanarak hersene 
bunun bir kısmını bu suretle ıslah etmek cihe
tine gidilecek olursa birkaç sene sonra çok ih
tiyacımız olan ıslah hareketi nihayet bulmuş 
oiur. Bâatemaleyh ,teme'hnim şudur ki, gelecek 
1946 senesi bütçesinde P. T. T. İdaresine bu hat
ların devri ve bunların ıslah ve muntazam bir 
surette işletilmesi için de gereken tahsisatın ilâ-

_ vfisini ve £u suretle Cıanhunyetımizm başar
dığı birçok işler meyanında vilâyet telefon
larımızın da ısıahı hüsnü suretle neticelenir ve 
Sayın Ulaştırma Bakanımızın elinde bu hatları
mız da diğer tesisler gibi mükemmel bir halo 
gelmiş olur. 

- BAŞKAN — Başka söz istiyen yoktur. 
ULAŞTIRMA BAKANI A. F. GEBESOY — 

«Sayın arkadaşlarım, Ulaştırma Bakanlığınızın 
bütçesinde Feridun Fikri arkadaşımız ikinci bir 
sual yapmışlardı ve P. T. T. Umum Müdürlüğü
nün bütçesinin müzakeresi esnasında cevap ve
rilmesine karar vermiştiniz. O da şu idi: Bu
gün şimdi kürsüye çıkan arkadaşımızın arzula-
rr^le hemen telif edilebilir. Demişlerdi ki, 
memleketimizde şehirlerdeki telefon tesisatı na
sılıdır? Memleketimiz dahilindeki mühim nok
talara kadar telef op. tesisatı yapılacak mıdır î 
Bunun hakkındaki programınız nedir? Bazı bü
yük şehirlerimizde, .bilhassa istanbul'da görülen 
telefon sıkıntısının sebepleri nedir? 

Arkadaşlar, P. T. T. Umum Müdürlüğü ha
kikaten memleketimizde bu telefon tesislerine 
biran evvel başlayabilmek için muntazam bir 
program altında çalışmaktadır. 

Filvaki hu program, fevkalâde ahval dola-
yısiyle tamamiyle tatbik edilemiyor, bazı teah-
hurler vuku bulmaktadır. Pek âlâ takdir buyu
rursunuz ki, bu telefon tesisatının her nevi mal
zemesi hariçten tedarik edilmek mecburiyetinde
dir. Bilhassa bazı tesisler vardır ki; patent da
hilindedir ve bunların her yerden tedariki ka
t i l değildir. Mamafi P. T. T. Umum Müdürlüğü 
bunları elde etmek için daima çalışmaktadır. 
Müsaade ederseniz, yapmış olduklarımız bazı 
işleri size arzedeyim. 

Programımızın esasi; bütün il merkezle
rinde otomatik telefon tesis etmektetir. Bundan 

-başka birçok merkezlerimiz de vardır, idari ve 
H^İş&di bakımdan çok önemlidir» 

.1946 O : id 
Bunların mevcut program dâhilinde sıra iİe 

yapılması karar altına alınmıştır, ilk gelen 11 
şehrin otomatik telefon tesisi konmuştur. Bun
lardan mühim bir kısmı Bursa 'da, Adana 'da ya^ 
pılmış ve işletmeye de konmuştur. Bazılarının 
malzemesi noksan olarak geldiğinden harp dola-
yısi ile ikmal edilememiştir. Onun ikmaline ça
lışılacaktır. Bundan başka yine biz bu fevkalâ
de zamanlar bir hakikat gösterdi ki, iktisadi 
ve idarî işlerde telefon muhaberatı birinci derecede 
rol aynamaktadır. Meselâ Vaktiyle istanbul'da te
sis edilen telefon tesisatı tasarruf gayesi ile dar 
nispet ve zaif esaslar dâhilinde kurulduğu için 
bugünün genişlemiş ihtiyaçlarına tamamiyle ce
vap vermemektedir. 

Zayıf dediğimiz zaman burada iki şey hatı
ra geliyor. Birisi telefon santrallarmda arama 
cihazı çok noksandır. Bunu bir kelime ile izah 
etmek lâzım gelirse şöyle denebilir; meselâ 100 
numaraya tekabül eden bir kısımda aynı zamanda 
ancak beş kişi konuşabiliyor tesisat bu şekilde 
yapılmış. Halbuki bugün görüyoruz ki, bazan 
10 bazan da daha çok kimseler aynı zamanda 
görüşmek istiyorlar. Bu nispet eskiden az tutul
muş, emsali memleketler nazari itibara alınarak 
daha çok tutulması lâzım gelirdi, ikinci olarak 
telefon santıralları pek mahdut devreli olarak 
kurulmuştur, ihtiyaç çoğalınca yeni abone bağ
lamak imkânı pek daralmıştır. Bunu gören ida
re tabii harekete geçmiş iki üç sene evvel lâzım 
gelen hazırlıkları yapmıştır. Ve Peşte'ye sipa
riş verilmiştir. Çünki o zaman bu tesisatı yapan 
firma Parist'e Lömateryal telefonik nammda 
bir firma imiş. Harp içinde bu firma ile temasa 
gelinemeyince Peşte'de Standart firmasiyle te
masa gelinmiş ve mal ısmarlanmış, fakat yoia 
çıkarılınca Balkanlardaki vaziyet itibariyle bun
ların akibeti hakkmda malûmat elde edilememiş
tir. Bunu gören idare Paris'te son vaziyet mü
nasebetiyle büyük elçimiz vasıtasiyle Le materi-
el te!4phoniqüe müessesesiyle temasa gelmiştir. 
Çünkü o müessese yıkılmamış, işine devam edi
yormuş. Mümessilini buraya çağırdık, patentesi 
oimak itibariyle onunla görüşülecek, ve istan
bul'a muhtelif santırallerin vaziyetine göre ye
niden on bin abone numarası ilâve edilecek ve 
arama cihazları kuvvetlendirilecektir. Diğer ta
raftan kablo vaziyeti de ingilizlerden temin 
edilmek üzeredir. Bunlar yapıldıktan sonra is
tanbul telefon işi tamamlanmış olacaktır. 

Ankara, izmir tesisatı istanbul'a nispetle da
ha geniş tutulmuş olmasma rağmen görüyoruz 
ki devamlı inkişaf dolayısiyle bunlar da bugün 
nün ihtiyacını karşılamıyacak hale gelmiştir, 
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B. 
11 Kira karşılığı 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
12 Yolluklar 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
İ3 Giyecekler 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
14 4598 sayılı kanun gereğince yapı

lacak tedavi giderleri ve yolluk
ları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

15 Posta, hizmetleri 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

1.6 Telli ve telsiz telgraf, telefon yap
ma, kurma, onarma ve işletme gi
derleri ve taşıt satmalına karşılığı 5 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.^ 

17 Bina yapma ve onarma işleri 2 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

18 Genel Muhasebe Kanununun 48 
ncı maddesini ilgilendiren giderler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

19 Mahkeme giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

20 P. T. T. fabrikası her türlü gider
leri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

21 P. T. T. yatılı meslek okulu her 
türlü giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

22 Sanatoryom her ıtürlü giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

23 Kurs giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

24 Pasif korunma giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

25 öğrenci ödeneği 
BAŞKAN — Kabul' edilmiştir. 

26 Sıhsi ecza ve gereç ve tedavi gi-
4erleri 

27 Uzman ücret ve giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

28 Basımevi ve hesap makineleri 
giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

29 Atlı dağıtıcılar hayvan yem kar
şılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

30 Faiz ve aciyo 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

31 Sigorta giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

32 3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanu
nu gereğince yapılacak hizmetler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

33 Çeşitli kesenekler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

34 Bern bürosuna verilecek katılma 
payı ve başka giderleri 

_/ BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 
117 000 

433 00ü 

598 000 

88 000 

567 000 

152 000 

376 000 

317 700 

4 700 

73 000 

175 000 

320 000 

39 550 

20 000 

142 000 

60 000 
88 000 

İ60 500 

1 750 

35 000 

3 000 

32 500 

11 200 

B. Lira 
35 Bastırılacak kitap ve dergi karşı* 

lıklan ve yazma ve tercüme üc
retleri . 10 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

36 Geçen yıl borçları 90 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

37 Eski yıllar borçları 65 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

38 Hükme bağlı borçlar 1 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

39 3054 sayılı kanun gereğince kal
dırılmış Isstanbul telefon Şirke
tine ödenecek taksit karşılığı 125 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

40 3375 sayılı kanun gereğince kal
dırılmış İzmir Telefon Şirketine 
ödenecek taksit karşılığı' 60 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

41 1715 sayılı kanunun 8 nci maddesi 
gereğinee kâğıt para amortismanı 249 887 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

(Birinci madde tekrar okundu) 
BAŞKAN :— Maddeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 2. — Posta, Telgraf ve Telefon İş

letme Genel Müdürlüğü 1945 yılı yedi aylık gi
derlerine karşılık olan gelirler bağlı (B) işaret
li cetvelde gösterildiği üzere (25 238 577) lira 
olarak tahmin edilmiştir. 

B - CETVELİ 
B. Lira 

1 Posta ve telekomünikasyon gelir
leri 13 097 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

2 Resmî dairelerden alınacak posta 
ve telgraf ücretleri 4 997 937 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

3 Çeşitli gelirler 140 578 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

4 Radyo keseneği 80 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

5 Geçen yıldan devrolunan para 
fazlası 6" 922 562 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

(İkinci madde tekrar okundu)* 
BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen var 

mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Posta, Telgraf ve Telef on İş* 
letme Genel Müdürlüğü tarafından 1945 yılı 
içinde tahsil edilecek gelir çeşitlerinden her biri
nin dayandığı hükümler bağlı (C) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

r-m 
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BAŞKAN — Madde hakkmda söz isteyen var 

mı? Madieyi oyunuz» suntıyortım. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MAI>DE 4. — Posta, Telgraf ve Telefon İş
letme Genel Müdürlüğünün 3656 sayılı kanunun 
19 ncu maddesine giren hizmetlileriyle aynı ka
rnımın konusu dışında kalan memurlar ve taşıt
ları bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Numaraları ile adları bağlı (E) işaretli 
cetvelde yazılı bölümlerden 3656 sayılı ka
nunun 9 ncu maddesi gereğince yönetimi gerekli 
görülen geçici hizmetler için aylık ücretli hiz
metliler kullanılabilir. 

Bunların kadrolariyle 3656 sayılı kanunun 
13 ncu maddesi hükümlerine uygun uzmanlık 
yerleri Bakanlar Kurulu karariyle belirtilir ve 
ertesi yıl bütçesiyle Büyük Millet Meclisine ve
rilir. 
Bu bölümlerden alınacak kadroların eldeki 

kadrolara ekleme olmaması gerektir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı T Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Gider bölümlerinden yapıla
cak ödemelere ilişkin formül bu kanuna bağlı 
(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Posta, Telgraf ve Telefon İş
letme Genel Müdürlüğü kuruluşuna dair olan 
4454 sayılı kanuna bağlı cetvellerde yazılı kad
rolardan bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilenler 
1945 yılında kullanılmaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Telgraf, telefon ve telsiz kur
ma, yapı ve onarma gereçleri ve posta pul-
lariyle pul verme makinesi ve otomatik tarih 
damgası ve taşıtlar satmahmmasına veya arsa, 
bina satmalma ve yapmasına harcanmak üzere 
yedi buçuk milyon liraya kadar gelecek yıllara 
geçici yüklenmelere girişmeğe Genel Müdürlük 
yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — 3054 ve 3488 sayılı kanunla
rın 3 ve 4 ncü maddeleriyle 4454 sayılı kanunun 
36, 37, 38 ve 39 ncu maddeleri hükümleri 1945 
bütçe yılı içinde uygulanmaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Maddeyi oyunuma sunuyorum. Kabul eden
ler.,. Etmeyenle*... Kabul edf!mi§tir. 

I MADDE 9. — Havale muamelelerinin yürü-
j tülmesi için Millî Bankalardan bir milyon liraya 
1 kadar kısa süreli avans almağa ve hesaplar 

açtırmağa Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Ge
nel Müdürlüğü yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Bağlı (A) işaretli cetvelin 25 
nei bölümünün 2 nci ve 3 ncü maddelerine konu
lan ödenek bir yandan 1945 yılı Bütçe Kanunu
na bağlı (B) işaretli cetvelde gelir, öbür yandan 
aynı kanuna bağlı (A) işaretli cetvelin Millî-
Eğitim Bakanlığı kısmının bu Bakanlıkça gös
terilecek ilgili bölümlerine ödenek konur 

BAŞKAN — Madde hakkmda söz istiyen var 
mı? Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Olağanüstü hallerin devamı 
süresince memleketin savunması, düzenlik ve 
güvenliğiyle genel menfaat ve sağlığı ilgilendiren 
hizmetlerin yapılması için gerekli yerlerde, te
sis gideriyle şehir içi konuşma ücreti alın
maksızın parasız telefonlar kurulmasına Ulaş
tırma Bakanlığı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı?... Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Geçen yıl borçları bölümle
rindeki ödenek üstünde çıkaeak borçlar, ilgili 
oldukları hizmetlere ilişkin bölümlerden bu bö
lümlere Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenek
ten ödenir, 

1928 -1943 Bütçe yıllarına ilişkili olupta 
Genel Muhasebe Kanununun 93 ncü maddesinde 
göre zaman aşımına uğramamış ve karşılıkları 
yılları bütçelerinde bulunan borçlar 1945 yılı büt
çesinin gider bölümleri artıklarmdan eski yıllar 
borçlan bölümüne Maliye Bakanlığınca aktarıla
cak ödenekten ödenir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen 
var mı?.. Maddeyi oyumuza sumıvorııro. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Bu kanun 1 Haziran 1945 
tarihinde yürürlüğe girer." 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen 
var mı? Madeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Bu kanunu Maliye ve Ulaş
tırma Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun tümünü açık oyla oyunuza sunu
yorum. 

— a » w 
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7. — Tekel Genel Müdürlüğü 1945 yılı ye

di aylık Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Komis
yonu raporu (1/394) [1] 

BAŞKAN — Tekel Genel Müdürlüğü Bütçe
sinin müzakeresine başlıyoruz. 

Tümü hakkında söz isteyen var mı? 
S. PEK (Kocaeli) — tntihap bölgemizin 

mühim bir kısmı, Yüksek Kamutayın da ma
lûmu olduğu üzere bir deprem felâketi geçirdi. 
t'ki sene evvel başta Büyük Şefimiz olmak 
üzere Hükümetin değerli ve kıymetli yardımı 
île ve bilhassa çok gayretli ve becerikli hemşeh
rilerimin himmeti ile bu deprem felâketi he
men hemen hiç belirsiz hale geldi. Bunu, şük
ran ile kaydetmek isterim. 

Bu meyanda Tekel Bakanı sayın arkadaşı
mız da deprem bölgesine geldi, adım, adım do
laştı. Makul kâr hadleri ve maliyet fiyattan 
tesbit edildi. O felâketin ıstırabı ile az çok kıv
ranan halkın, mazhar olduğu bu kolaylıklar, 
onda minnet ve şükran duygusu belirtti. Bu
nun yakından şahidi olduk. Bu itibarla bu Yük
sek Kürsüden bunu söylemekle ayrıca bir zevk 
duymaktayım. Ancak, bölgemizin; İzmit, Ada
pazarı, Hendek, Akyazı ve Geyve mmtakalrm-
daki inhisar ambarlan ihtiyaca kâfi değildir. 
Tütün müstahsili olan memleket - biliyorsunuz 
çok kıymetli bir ürünüdür - bu yüzden çok ıstı
rap çekmektedir. Tütün başka şeye benzemez. 
Meydana geldikten sonra muntazam bir yerde 
saklanması, iyi korunması lâzımdır. Denebilir 
k i ; koca bir intihap bölgesinde bu kadar çok 
ambarı kim ve nasıl yapsın? Elbette Tekel Ba
kanlığından hemen ve hepsinin yapılmasını iste
miyorum. Fakat eğer imkânı varsa o havalide 
mutlak olan ambar ihtiyacını karşılamak üzere 
inşaata başlamasını rica ederim. 

H. BAYUR (Manisa) — İçkiler için içimde 
bir ukde vardır. Onu anlatmak istiyorum. Bir 
defa sanırım ki, herkes bir türlü içkinin muzır 
olduğunda müttefiktir. Bunlar mazarratta dere
ceye ayrılabilir. Az muzırdır, çok muzırdır ve
saire. Fakat hepsi muzırdır. Bir ciddi tıp kita
bı yoktur ki, şu içki müfit* ir, desin. Bunu gü
venle söyliyebilirim, Çünkü bu yolda bir dok
tor profesörle münakaşa etmiştik, böyle bir kitap 
bulunamamıştır. Ciddi bir tıp kitabı demez ki, 
bu içki müfittir. 

İçkiyi kaldırmak veya az içirtmek için pek 
çok mesai sarfedilir, Dinler bunun için çalıştı, 
vazıı kanunlar bunun için çalışır. Fakat hiç bi
risi adamakıllı muvaffak olamamıştır. Dolayı-
siyle bu başa gelen çekilir kabilinden bir arazdır. 
Şimdi İnhisar İdaresinin vazifesi nedir, maksadı 
nedir? Madamki, bu içki behemehal içilecektir, 
Hiç olmazsa Hükümet eliyle yapılsmda biraz 

[1] 104 sayılı hasmayazı • tutanağın sonunda-
dit, .,:;; , 

ayar edilsin. Yani daha az muzuru yapılsm. Bir 
taraftan da Devlete gelir sağlansm. Maksat bu
dur. Şimdi ne görüyoruz? İlânlar vardır, rakı
yı şarabı, birayı, birer hayat kaynağı gibi gös
terir, birer nimet gibi gösterir. Bunu 
eşhas dahi yapsa Hükümet menetmeli-
d in çünkü nihayet bir zehirdir, az zehirdir, 
veya çok zehirdir, amma zehirdir. Bir şahıs da
hi para kazanmak için şarap, rakı, bira şöyle 
iyidir, böyle iyidir dese menetmeliyiz. Halbuki, 
Bunu Hükümet kendisi yapıyor. Şarap övül
mek isteniliyorsa bu şarap rakıdan daha az mu
zırdır. Bira övülmek isteniyorsa rakıdan 
veya votkadan daha az muzırdır, gibi mâ-
duniyet- şeklinde reklâm edilmelidir. İnhisarlar 
idaresi bunu bir hayat kaynağı gibi methetmekle 
kendisini Millî Eğitim ve Sağlık Bakanlıklarının 
mesaileriyle tezat haline sokuyor. Çünkü bunun 
aksini iddia ve gençliği ve bütün halkı koramak 
bu iki Bakanlığın başlıca ödevleri arasradadır. 
Memlekette alkolizmi önlemek lâzımdır. İnhisar
lar bunun aksini yapıyor. Mademki ana maksat 
sıhhati korumaktır, ona göre ayarlanmasını rica 
ediyorum. Muhakkak içmek istiyenlere, mademki 
rakı ve saireyi içiyorsun al bunu bu bir zehir 
zakkumdur demelidir. Bunu rica etmek için kür
süye geldim. 

Arkadaşımıza hatırlatmak isterim ki, Türk Li
mited hakkında sualim vardı, tekrar ediyorum. 
Cevaplarını beklerim'. 

BAŞKAN — Posta, Telgraf ve Telefon Umum 
Müdürlüğü bütçesine oylarını, kullanmıyanlar 
lütfen kullansınlar. 

Dr. S. A. DİLEMRE (Rize) — Efendim; 
Hikmet Bayur arkadaşımın içkinin aleyhinde bu-
luunması doğru değildir. Çünkü çabucak suiis
timale yol açar. Hele bazı içkiler vardır ki, ... 
Meselâ rakı. Rakı bizim memlekette teneke ile 
içiliyor. Böyle olduğu halde şimdi dediler ki, 
ispirto \eya ispirtolu içkilerin herhangi bir ne
vini nazarı itibare alarak tavsiye etsin ve bunun 
faydası olmasın. 

H. BAYUR (Manisa) — Faydası olmasın de
ğil, mazarratı olmasın. 

Dr. S. A. DİLEMRE (Devamla) — Evet bu
rada bu kadar hekim var. Biz tifodan yatan bir 
adama, zayif düşmüş bir adama, pinomoda, şun
da, bunda limnonad vinöz... bilmem ne, sonra 
kusan kadınlara şampanya veriririz. Bu gibi ne 
kadar şeyler varsa bu tıp kitaplarında yazılıdır. 
sonra sıhhati vikaye etmek için de... Meclisin ki
taplığında da bulunan « L'otomne de la vie » 
adiyle Viktör Foçe'nin yazdığı bir kitap var, 
orada da bu gibi şeylerden bahis vardır. Müsaa
de ederseniz şimdi gider, bu kitabı getirir ve Hik
met Beye hep beraber okuruz. Hikmet Bayur 
Bey de bir şeye itiraz etti mi boyuna itiraz eder. 
(Gülüşmeler). 

A. R GÖESÎDAN (Hakkâri) — Arakdaş-
lar, günîerdenberi haftalardanberi bütçe muza* 
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kereleri üzerine memleketin, halkın yurdun, 
milletin bir çok meseleleri derin, derin münaka
şa etmek suretiyle mevzuubahis oldu, bunların 
büyük, büyük faydalarını görüyoruz. 

Şimdi ele almış bulunduğumuz tekel mevzu
larının tütün ve içki kısmı da üzerinde çok has
sasiyetle durulmak lâzımgelen çok mühim bir 
konudur. Yurt mahsulleri içerisinde alelûmum 
toprak bitkilerinin heyeti umumiyesinin deme
sek bile ihracata tâbi üç, dört tanesinin heyeti-
umumiyesine kâfi gelen bir tütün mahsulü var
dır. Bu yıllarda bu mahsul rakiplerden de kur
tulmak kaydüşartiyle okadar ehemmiyet kesbet-
miştir ki eğer biz fırsat kapılarım kaçırmayacak. 
olursak, bundan sonra ki yıllarda mütemadiyen 
yurdumuza her yıl ikişer yüz milyon türk lirası 
döviz getireceği muhakkak olan bir şeydir. Bu 
itibarla Türkiye'de tütün mevzuu üzerinde biraz 
konuşalım. • ı 

Bütün dünya büyük sıkıntılar içinde, tirya
kiliğini sinirlilikten, başka başka şeylerden bir 
kat daha artırmıştır. Bu, insanların muhtaç ol
duğu bir şeydir, amma zararlı imiş, zehirli imiş 
vesaire imiş, ne olursa olsun. 

însani düşünce bütün dünyada yalnız Türk 
tütüncülerinin kafasında mı yer alacaktır. Dünya 
tütüncülüğü arasında Türk en az yeri almıştır. 
Düne gelinceye kadar harp yülarmdanberi dün
ya tütüncülüğünde çok mühim yer tutmuş olan 
Türk tütüncülüğünün Balkanlarda çok mühim 
rakipleri vardır. Türk dünyasının uzak, yatan 
muhitlerde teknik yetiştirme sahalarmda bizden 
biraz daha üstün, ulaştırmada ise bizden daha 
çok fazla kolaylıklara malik bir çok milletler bize 
mühim rekabet yapıyorlardı. Zuhuru istenmiyen 
harp bu rakipleri bizim üzerimizden atmıştır. 
Tek başımıza çalışmak zorundayız. Amma yur
dumuzun da kapılan bizzarur kapanmış vazi
yettedir. Eskiden Türk tütününe alışmış bir çok 
memleketler tütünlerimizden mahrum kaldılar. 
Biz ise yeni yeni müşteriler buldok. Başlibaşına 
bir dünya teşkil eden Şimal Afrika'yı kazan
mak üzereyiz. Amerika'da tütün üzerine yapılan 
büyük reklamlarda Türk tütününün revacının 
ölçülmesi için dil bilenler Türk tütünün yetiş
tiği meşhur şehirlerin kasabaarın hattâ köylerin 
isimlerini paketler üzerinde görebilirler. Alman
ya'da 5 - 6 yıl önce arada da reklama büyük 
kıymet veriliyordu. Memleketimizde tütün istih
sal eden şehir, kasaba, köy isimlerini de orada 
tütün paketlerinin üzerinde görmek mümkündür. 

En mühim rakiplerimiz düne gelinciye kadar, 
Balkan komşularımızla uzak şarkta başlıca Ja
ponya idi. Japonya bizi en çok Şimal Afrika'da 
ve Mısır'da vurur. Balkan komşularımızda teş
kilâtlarının kuvveti yüzünden ve hattâ hakikati 
tahrif etmek suretiyle, kendi tütünlerini Türk 
tütünü diye sürme suretiyle bize engel olurlardı. 
Bugün bu gibi şeylerden kendi sâyimizle değilse 

[ de olaylar bizi bunlardan kurtarmıştır. Fakat 
arkadaşlar çetin şartlar arzettiğim gibidir. Türk 
tütün çiftçisi bugün mesut ve bahtiyar addedil-
memeüdir. Daima geçinme zorluğu içindedir. 
Türk tütün istihsalcileri topraktan tütünü istih
sal ederken bütün müşküllerle kendisi başa baş 
kalmaktadır ve Hükümetten yardım jdiye gelen 
ekseriya geç kalan irşatlardan ibarettir. Bu is
tihsal işini, ve topraktan alman mahsulleri piya
sada iyi fiyatla satabilmek için evvelâ geniş mik
yasta krediye ihtiyaç vardır. Tütün için, top
raktan alınan mahsullerin hepsinden ziyade ge
niş krediye ihtiyaç vardır. Buna mukabil teş
kilâtlı bir kredi kaynağı yoktu. Böyle bir kay
nağa tütüncülüğün bağlanması şayanı arzudur. 
Her sene tütün mıntakalarında millet veküi olmı-
yanlar bile bilirler ki, burada büyük bir kaynaş
manın şahidi olurlar. Kış aylarında ve kış or
talarına doğru tütün piyasası açıldı, açılıyor, 
açılmıyor; birçok müşküllerle karşı karşıya kalır
sınız. Eminim ki, bu memzuu birçok arkadaş
lar anlıyamadı. Çok derin incelikleri olan geniş 
bir mevzudur. Şimdiye kadar bu piyasalar tan
zim edilmiş ve muvaffak olunmuş diye övüne
nleyiz. Hükümet olarak da Tekel İdaresi olarak 
da övünemeyiz. Son yıllarda, Hükümet kendi 
teşkilâtının bir kısmı ile tecrübevi mahiyette bu
nu desteklemeğe çalışmıştır. Büyük kazançlar 
elde etmemiş kÖtürüm olmaktan biraz kurtarmış 
amma müstahsil böyle mi olmalı. Nihayet borç 
içinde, gırtlağına kadar borçlu bir vaziyettedir. 
Dün seksen kuruş eden mahsul Hükümetin biraz 
desteklemesiyle bugünkü şartlar içerisinde 200 
kuruşa kadar çıkmıştır. Amma maliyet de o nis-
bette yükselmiştir. Küfranı nimet etmiyoruz. 
Tütün çiftçileri bu yardımlara minnettarlıklarını 
daima söylerler fakat bu gayrikâfidir. Bize ra
kip dünya yarın gözünü açıp istihsal sahalarına 
atılma fırsatım bulup yıkıntının toz ve elemle
rinden kurtulduğu vakit canlı teşkilâtla karşı 
karşıya geleceğiz. Ona karşı ayakta durmak için 
Türk tütün çiftçisinin tesisatı yoktur. Ona kar
şı durmak çok zordur. Asıl üzerinde durmak is
tediğim nokta da budur. 

Cumhuriyet teessüs etmezden evvel de bir 
tütün sistemimiz vardı. Reji Onu şimdiki sistem
le mukayese etmek bile icabetmez. Türkiye'de 
tütün olup olmadığını kimse bilmezdi. Halkı 
birbiriyle mukateleye sevkeden kötü bir sistem
di, ve bizden değil, gayri Türktü, gayri milliydi. 
Memlekette bir istatistik te tutulamazdı. Tütün 
istihsali Karadeniz ve Ege'nin çok mahdut yerin
de yapılırdı. Türkiye'den tütün ihracatının ya
pıldığını da kimse bilmezdi. Cumhuriyetle be
raber bunlar anlaşılmış ve mühim bir kazanç 
payı sağlanmıştır. Bu idarenin bu hususta lâ
yık olduğu hüviyeti verdirmekte mühim iyilik 
payı vardır. Hüviyeti vermek rağbeti artırdı, 
fakat müstahsıla can vermek daha çok arzu edi-

' len bir şeydir. Asıl ana dâva da budur. Bu 

- 5 5 7 — 



B : 66 30.5.1946 0 : 2 
sistemle tütünden yüz milyonlar kazanan idare
nin kazancında gözümüz yoktur. Yalnız kendi
sine yaşama imkânları vermek lâzımdır. Müstah
sil ne ister bölgelere taksim, edilmiş olan tütün 
mahsulü satışa arzedilmezden daha çok haftalar 
vo aylar önce bu satış tertiplenin elidir. 

Hangi tip tütünleri nerelere ne miktar sata
biliriz, bunlar dar zamanlardan evvel ayarlan
malıdır. Ekseriya satış zamanlarından evvel dış 
vo iç, alıcı da - maalesef buna iç alıcıyı da ilâve 
mecburiyetindeyim - geniş bir propaganda hü
cumu başlar. Bunu kimse inkâr ödemez. Bu 
propaganda öldürücüdür, yıkıcıdır, panikler ya
ratıcı fena bir propagandadır. Gönül ister ki Te
kel idaresinde olsun, herhangi bir koruyucu 
sistemden olsun tam, kaldırıcı, yapıcı, diriltici 
bir propaganda çıksnı. Buna benzer bir şeyi ben 
görmüyorum. Burada Tekel idaresi ekseriya âciz, 
bilgisiz, kütürünr ve bir şey yapamıyan bir hal
dedir. Bundan sonra bu kötü propagandalara 
meydan verilmemesini ve daha yapıcı bir şekil
de geniş bir faaliyet sisteminin kurulmasını te
menni ediyorum. 

Tütün piyasasının nizamlanmasında, tam vak
tinde açılmasında müteakip istihsal arasında çok 
büyük ve biribirinden ayrılmaz, bölünmez müna
sebet vardır, müstahsil elde ettiği tütünü her se
ne vaktinde ayarlanmış bir piyasa ile satılması 
müstahsili gelecek sene içinde çok cihazli olarak 
işe sevkeder. Tütün istihsal mevzuu senenin, bir 
ayın, bir haftasını hattâ bir gününü dahi, o işe 
bağlamış olan müstahsili rahat bırakmaz. Daima 
para, enerji sarfetmek zorundadır. Varsa ener
jisini sarf etsin fakat parasız ne yapsın! parası 
yoksa nereden bulsun. Bunlar mahsulünü zama
nında satsın ki gelecek sene fidesini yetiştirebilsin. 
Fide zor yetişir, bunu şedaidi havaiyeden koru
mak üzerine örtü, hasır. Hatta camekân ister. 
Bunları tedarik etmek için ise para ister. Mahsu
lün vaktinde, Eğeyi ele alırsak, hiç olmazsa ocak 
ayının başında mahsulünün satılması ve nihaye
tinde de parasının eline geçmesi lâzımdrr. Bu su
retle kötürünı ve topal olmadan istihsaline de

vam edebilsin. Şimdi geçen yıllarda, altı sene zar
fında bu iş yapılmamıştır, müstahsil ancak mart 
ayında parasını alabilmiştir. Onun için istihsali 
çok kısadır, azdtr. 

Tütünpiyasasmın tanzimi meselesi üzerinde 
biraz durarak hiç bir idareyi, hiç bir idare siste
mimizi kastetmeksizin geniş bir ruhla konuşma
nın faydalı olacağına kaniim. Zaman zaman ge
rek Tekel idaresi gerek Ticaret Bakanlığı bu işi 
nizamlamak, desteklemek ve biraz da finanslama 
yolu ile tutmağa çalıştılar. Faydalı oldu, olmadı. 
Gazete sütunlarında geniş bir vaziyette bu işi ay-
n, ayrı şekillerde okuduk. Ben burada bir nokta 
üstünde duracağım. 

Tekel idaresi, yurtta yetişen tütünlerin her 
nevini, her çeşidini alıp harmanlar yapıp satıp 

I kendisine kâr ve varidat elde etmekle mükellef
tir. Yurt içinde sen piyasayı nisamla demek, 
bu işi yapana, sen kârdan feragat et, fedakâr
lık yap demektir. Hem tüccar olsun, hem de 
senin semih olsun, bu beklenemez. Bu işi Hü
kümetin yapmasında fayda vardır, amma tutu* 
lan sistem gayrikâfidir. 

Düne kadar harp yıllarından evvelki zaman
lara kadar rakiplerimiz çok canlı faaliyette idi, 
dünyanın hiç bir tarafında bize hiç göz açtırmı
yorlardı. Bilgili teşkilât adamları, şark tütün
lerinin sarf edildiği Amerika'da, Avrupa'da, Şi
mali Avrupa Ma mütemadiyen, istikâmeti bizim 
aleyhimize varan propagandalarla bizi üzerlerdi. 
Müşterilerimizi, Türkçesi elimizden kaparlardı. 
Hiç olmazsa bundan sonra önümüzdeki 4 yıl için 
bunu yapamazlar. Toprağa intibak etmek kolay 
birşey değildir. Göçmüş, harap olmuş yıkılmış 
bir memleketin harabeye uğramış çiftçilik siste
mini yeniden diriltip kurmak öyle kolay bir iş 
değildir. Temenni etmeyiz ki, insanlık dünya
sının başına böyle felâketler gelsin, bu asla ha
tırımızdan geçmez. Fakat gelmiştir. Bu beş yıl 
içinde yurttaşın tütün istihsal işi ile uğraşan va
tandaşlarımızı kalkındırmak, teşkilâtlandırmak ve 
5 sene sonra gelecek rakip dünya karşısında dim
dik ayakta durabilmesi için hiç olmazsa . fırsat 
bulduğumuz şu zamanda teşkilâta son derece hız 
vermek zorundayız. Teşkilât, bu da öyle ken
diliğinden yapılacak bir iş değildir. Şimdiye ka
dar olduğu gibi yine Devlet eliyle yapılması lâ-
zrmdır. Kendi müstahsil bünyesi içerisinde ser-

I mayesiyle beraber böyle bir teşkilâtın yapılması 
bu işte en doğru, en dürüst gidilecek bir yoldur. 

Kredi işi; bir hadde kadar bunu da Hükü
metle ortaklaşa olmak üzere mütalâa etmek is
terim. Son günlerde hele şu 3, 4 gün zarfında 
Meclisin koridorlarında, şurasmda burasında bu 

! çiftçinin teşkilâtlanması işinden endişe duyulu-
1 yor. Ben böyle bir koku hissediyorum. Arka-

daşlar bugün memlekette yüz binlerce, milyon-
larca toprak üzerinde çalışan, toprakla uğraşan 
yurttaşlarımızın teşkilâtlandırılması ve onların 

I >bu teşkilâtîanraalariyle zarar edecek bir zümre 
j tasavvur edilebilir mi? Kime zararı olur? Ben 
! anlamıyorum. Onların zenginliği, memleketin 
I milletin zenginliği değil midir? Heyeti umumi-

yeve şâmil bir refah değil midir? Bu yola git
mek bir zarardır. Kooperatifçilik olmasın; koo
peratifleşmesin, bu sisteme doğru gidilmesin? 
Kooperatife gidilmekte bir mazeret teşeüın 
edilemez. Ben bunun mânasını anlayamadım. 
Bugün tütün müstahsilinin topyekûn olarak koo
peratife âza yazılması üzerinde duracağım. Bu
nun da doğru olmadığı kanaatindeyim. Ben bir 
hukukçu değilim. Çiftçi bir arkadaşınızım. On
lar kadar vukufla işin esasına girişemem. Fakat 

I benim de buna ait bilgilerim, görgülerim vardır. 
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Tamamen bu görüşlerimde samimi bulunuyorum. 
Yalnız şunu arzetmek isterim ki bu şekildeki 
bir hareket, kanaatımca, Anayasamızla dahi 
tearuz halinde bir şey olur. Bunun üzerinde 
durmak ta istemem. Cebrî teşkilât olamaz. Fa
kat teşkilâtın içerisinde, meslekte samimi du
rumlarına inanmadığımız bir takım kimseler de 
vardır. Bunların mevcudiyeti hakikaten müs
tahsilin durumuna bozuyorsa, evet vakıa bu
dur, tüccar çiftçi olmamalıdır, tütününün eki s-
peri tütün çiftçisi ve müstahsili olmamalıdır, tü
tünün komisyoncusu, müstahsil arasında olma
malıdır. 

Ben, bunların getireceği ve getirmekte oldu
ğu mazarratları burada saymağa kalkarsam, bu 
sözleri kürsüden söylemeğe biraz utanırım ve 
söyliyemem, ve beni söylemeğe zorlamayın. 
Bundan dolayıdır ki, bu tarzda şeylerin olacağını 
temenni etmiyelim. Eğer5 teşkilâtı içinde böyle
dir bozguncu ruhu durdurmamayı kooperatife 
cebri âza yapmakla mümkün zannediliyorsa 
bundan korkmayın. Kanunlarla önliyebiliriz* 
Tüccar tütün çiftçisi olamaz. Bunu kanuna ko
ruz. Komisyoncu da olamaz, ekisper de olamaz. 
Çiftçi yalnız çiftçidir. Biliniz ki arkadaşlar tü
tün çiftçisi her sınıf çiftçiden bağcıdan, uaren-
ciden, buğdaycıdan, hayvancıdan fazla milyon
larca liralık kradiye ihtiyacı vardır. 

Bir de satış mevzuunda bir teşkilâta gidil
mek mevzuubahistir. Ben tasarıyı görmedim. 
Fakat görmeden de bilinen bir şeydir; o tasan 
nasıl olsa buraya gelecek konuşacağız. Bu kanun 
-çıkmazdan evvel Tekel İdaresinin yapmak mec
buriyetinde olduğu ve kendisinde vazife olarak 
duran bir çok mühim dâvalar vardır. Bunları 
başarmalıdır. Bunların başında kapan olsun, 
borsa olsun. Tütün buğday değildir, tütün buğ
daya benzemez. Bir avuçla ne olduğu belli ol
maz. Bütün balyaların bir anda görülmesi lâzım
dır. Büyük büyük depolar binalar ister. Bun
ların yapılması kolay işler değildir. Topraktan 
kerpiçten olur şeyler değildir. Normal ve fenni 
rutubette mahsulün istediği yerlerdir. Bütün 
bunlara ve fenni ihtisasa geniş bir yer vererek 
bir teşkilât yapılabilir. Bunlar yapılmadan teş
kilât Kanunu getirmek pek isabetli netice ver
mez. Çiftçiyi böyle bir teşkilât kurtaracak hiç 
olmazsa üç dört yıl içinde refahın (r) esine ol
sun kavuşturmak ve onu diriltmek, harp sonu 
dünyasında rakiplerinin karşısında onu ayakta 
tutmak için durmadan pek çabuk teşkilâtlan
dırmak ve ona kredi vermek lâzımdır. Neler isterf 
bir çok mahrumiyet çekmektedir. Acı kısımlar
dan bazılarını söylemekte fayda bulurum. Tü
tün ipe, kınnaba dizilir. Muhabereden evvel yurt
ta fabrikası kurulmamış olan kınnabı köylü 
keçisinin kılını eğirerek kendisi yapardı. Bunun 
adma gazıl denir. Biz ipliği daha fazla İtalyan'

lardan kilosunu 60 kuruştan alırdık. Muhare
beye takaddüm eden yıllarda memlekette bir 
kınnap fabrikası açıldığını gördük sermayesi 
150 000 lira idi. Kötü olmasına rağmen, biz İtal
yan kınnabım almadık, bu fabrikanın kınnabını 
aldık. Muharebe başladı dışardan bir şey gel
memeğe başladı. Bu fabrikayı kuran adamların 
da insafı kesildi. Bir kilo kınnabı 2,5 liradan 
başlıyarak 5,50 liraya kadar yükselttiler. Çiftçi 
bu fiyatla nasıl bu kınnabı alsın ve nasıl ayakta 
dursun. Bugün bu da yoktur. Köylü tütününü 
dizecek iğneyi dahi bulamıyor. Onu yapan bir 
müessese de yoktur. Harpten evvel bunun bir 
tanesini 8 kuiuşa alıyorduk bugün 80 - 100 ku
ruşadır. Fakat nereden bulacaksın. Zirai Dona
tım Kurumu diye bir şey vardır, fakat bu mü
essese nerededir, kimi donatıyor? îşte donanma
ya ihtiyacı olan bir yığın çiftçi. Çapa ister yok, 
iğne ister yok, varsa da piyasada çok pahalı, 
fidesi için camekân ister cam yok, tahta ister 
metre mikâbı 200 liradır, bunu çiftçi alamaz. 
Donatım Kurumunun nerede olduğunu ben bir 
türlü arayıp bulamıyorum, bu zamana kadar ol
madı ise bundan sonra olsun teşkilât faaliyete geç
sin, kendisini göstersin. Bunların bir tanesini yap
mak maksadı temin etmez. Heyeti umıımiyesini bir
den yapmak lâzımdır. Yurda 200 milyon liralık 
döviz getireceğini ifade etmekle mlbalâğa etmiş 
olmam. Çiftçiyi teşkilâtlandırmak için hükümet 
5 milyon lira sarf ederse hepsi dipdiri olur, kredi 
bundan başkadır. Sözlerim bundan ibarettir. 
(Alkışlar). 

H. BAYUR (Manisa) — Sözlerim yanlış an
laşıldı, bir kelime ekliyeceğim. Ben demedim ki, 
doktor reçetesiyle ve saire ile eczaneden ispir
tolu ilâç alınamaz. Arsenikte zehirdir, fakat ilâç 
olarak verilir, striknin de zehirdir, fakat ilâç 
olarak verilir. O kabilden ispirto da ve ispirtolu 
içkiler de verilebilir. Hattâ daha ileriye gide
yim: Tesadüfen öğrenmiştim. Değil tıp ilminde 
şeriatto bile, islâm şeriatında bile şarabın icabın
da ilâç olarak içilebilmesine cevaz vardır. Hane
fi fıkhı tabip hem hazik ve hem zahit olmak şar-
tiyle verdiği şarap içilebilir der. Bu kadar ile
risine gitmiyorum. Fakat gerek şarap ve rakı 
yapanları ve gerekse Tekel İdaresinin yaptığı ve 
doktorun reçetesiyle eczahaneden alınacak içkiyi 
mevzuubahis etmiyorrum. Durup dururken kadeh 
kadeh, şişe şişe içilmesinin tavsiye edildiği içki
den bahsediyorum ve bunun müfit olduğunu 
söyliyen hiç bir tıp kitabı yoktur. Yoksa ilâç. 
olarak şu, bu hastalıklara arsenik gibi verilebi
lir. 

Demin arkadaşımız tütün mevzuundan bah
settiler. Bizim de tütün bölgesinin milletvekil
leri olmaklığrmız itibariyle söyliyeceklerimiz var
dır. Fakat, Tütün Kanunu yakında gelecektir, 
o zaman söylerim. Çünkü çok önemli bir konu
dur. Burada vaktinizi almak istemem, 
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GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI S. H. ÜR-

GÜBLÜ (Kayseri) —. Muhterem arkadaşlar Bütçe 
görüşülmelerinde bazı arkadaşlarımın, Tek ek Ge
nel Müdürlüğü bütçesini ilgilendiren beyanatla
rında bizim çalışmalarımızı öğdükleri noktalar -
oldu. Onlara teşekkür ederim. Temas buyur
dukları konu çok çeşitli olduğu için muayyen ko
nularda genel bir konuşma yaparak ve sorularım 
da arada cevaplandırarak kendilerini tatmin et
meye çalışacağım. İmalât, satış ve sağladığı bü
yük gelir ile son yıllarda Devletin mühim en
düstri meselelerinden biri haline gelmiş olan Te
kel idaresinin ana işlerinde görülen bugünkü du
rum şudur: 

Yurda sağladığı büyük gelir ve döviz kayna
ğı ile, başta tütün mahsulümün gelir. Büyük 
Meclisi ve hassatan tütün bölgesinin milletvekil
lerini yıllarca üzen tütünün satış ve piyasa za
manı karşılaştığımız şikâyetler umuyorum ki, ne 
sizleri ne de büyük Meclisin herhangi bir azasına 
intikal etmiş değildir. Geçen yıl tütün bölgele
rinden Marmara ve Karadeniz bölgeleri, eki
cileri, ve bütün alış verişle meşgul olan insanlar, 
tanzim edilen esaslar ve alınan tedbirlerle tütün 
satışından memnun olmuşlar ve hiç bir şikâyet 
sebketmemiştir. Mahallî bazı ufak mevziî hata
lar olmuşsa da onlar da zamanında önlenmiştir. 
Bu işte Tekel idaresinin hizmetini ve çalışma va
ziyetini yalnız piyasa cephesinden alarak arze-
decek değilim. Müstahsile ödediği para yekûnu 
yılda 55 - 60 milyon liraya varan Tekel İdaresi 
ayrîca tütün mahsulü üzerinde en ehemmiyetli 
mesaisini sarfetmekte, Türk tütününün haklı 
şöhretini devam ettirebilmek ve bugünkü vaziye
tini daha ıslah edilmiş bir hale getirebilmek için 
başta tohum işini ele almıştır. Bu hususta yapılan 
yardımları arzedeceğim. 

Ege bölgesine dağıtılan fide ve kilogram to
hum miktarı 1938 de 450 000 fide iken bu mik
tar 1 300 000, 2 300 000, bugün, 1943 senesin
de 2 364 000, 1944 tevziatı da 3 760 000 fide 
olarak programlanmıştır. 

Tohum, kilogram olarak 1940 da, 140 kilo
gram iken 1944 plânı, 2031 kilograma yüksel
miştir. 

Marmara havzasında 1939 da 124 000 olan fi
de 1944 te: 1 405 500 e yükselmiştir. 

Karadeniz bölgesinde 1939 da 400 000 fide 
7. 900 000 fideye, 940 da altı kilo olan tohum da 
883 kiloya yükselmiştir. 

Şark bölgesinde ve diğer bölgelerde de aynı 
vaziyette çalışılmaktadır. Bu çalışma Türk tütü
nüne, vasıf itibariyle yükselme yolunda sarfedi-
len emeği göstermesi bakımından çok ehemmiyet
lidir. 

Reşat Göksidan arkadaşımız, tütün mevzuu-
nun umumî vaziyetini ele aldıkları zaman henüz 
Bakanlıklarda inceleme mevzuu olan tütün tasa
rısına dokundular. Yıllardır düzenlenmiş saya-
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I mıyacağımız ve hem idareyi ,lıem ekiciyi, hem 

devleti, hem tüccarı iztıraplı hadiseler karşısında 
bulunduran ve bu dertlere asla -vefa etmiyen tütün 
kanununda büyük bir ameliyeye ihtiyaç oldu
ğunda bütün memleket, tütüncüleri ittifak etti
ler. İzmirde toplanan geniş bir kongre çalışırken 
bu konuları da ele aldı. ve bu istikamette karar
lara vardı. Bun la IT tap ettik. Bütün ticaret ve 
ziraat odalarına tütün tüccar ve birliklerine tev
zi ettik. Bir sene çalıştık, anketlerimizi ikmal et
tik. üzerinde teknisiyenlerimiz çalıştı, bir tasarı 
hazırladık: Bu tasan huzurunuza geldiği, müna
kaşa ve tetkiki yapıldığı zaman en iyi şeklini ala
cağı tabiidir. Yalınız efkârı umum iyeye yanlış 
akseden veya ettirilen bu tasarının ana hatlarını 
huzurunuzda ifade etmeyi faydalı görüyorum. 
Milyonlara varan Tütün ekicisinin çok meşakkat
li bir ürünü yetiştirilmesini de ne şartlarla uğraş
tığını bilerek partimizin de ana dava ve prensip 
olarak ele aldığı şekilde bir kooperatüleştirme 
üzerinde çalışacağız. 

Bu şekilde teşkilâtlanmış olan tütün ekicisi, 
tütününü yetiştirdiği zaman satacak yer ister. 
Bu yere kapan diyelim, borsa diyelim muayyen 
bir yere getirip bütün medenî milletlerin buldu
ğu ve tatbik ettikleri usuller içine almak lâzım
dır. Biz de bu kanunumuzla borsayı teklif edi
yoruz. Borsaya gelen tütünün satışında kabul 
edilen esaslar bütün dünyaca kabul edilen esas
lardır. Nihayet borsa nizamnamesi yapılacak, 
borsa teşkilâtı bu işleri ve şekillerini düzenliye-
çektir. Tütünü bu şekilde yetiştiren müstahsilin 
temiz tütün yetiştirebilmesi için muhtaç olduğu 
krediyi temin etmek üzere bir müesseseye de ih
tiyaç tabiidir. Göksidan arkadaşımızın bahsetti
ği ambarları ve depoları yapmak için de yine 
bu kredi müessesesine ihtiyaç zaruridir. İş bu-

} nunla da kalmaz, her yıl tütün piyasasını aç
mak istediğimiz zaman kredi sıkıntısından dolayı 
şikâyet eden ve kredi marjının artırılması için 
mütemadi müracaatları karşısında bulunduğu
muz tüccar arkadaşlarımızın da. kredi vaziyetle
rini derpiş etmek lâzımdır. Bunu da bize kredi 
müessesesi temin edebilir. Bu tasarı bir sınıfı 
himaye veyahut bir sınıfın zararına diğer bir sı
nıfın lehine bir tasarı değildir. Yapılan neşriyat 
ve bazı zihinlerde hasıl olan bu gibi telâkkiler 
yanlıştır. Bunu bu müessesenin bu mesul bir 
insanı sıfatiyle açıkça izhar etmeği bir vazife 
bilirim. Temenni ederim ki, bu tasarı en iyi şek
li aldığı ve millete faydalı bir hale geldiği za
man ve eğer bankanın ve diğer müesseselerin ku
rulması müyesser olursa başlarına temiz ömürle
rini bu işe vakfetmiş ve yetişmiş bilgili tüccar-

I larımız geçsinler. Samimî, öz temennimiz bu-
[ dur. 

Tütün mevzuunda, Sevüktekin ve Durukan 
arkadaşımızın, Diyarbakır, Payas, Yayladağ 

I mıntakasmdaki ekim müsaadeleri hakkındaki te-

— 660 -
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mennilerini idareye bildirdim. ; Yapdacak tetki-
kâtın neticesini kendilerine arzedeceğim. Yal
nız bu izni verirken üzerinde titizlikle durduğum 
Türk tütününün vasfı için tütün kanunlarının 
imkânları dâhilinde çalışmak vaziyetindeyiz. Tü
tün yetişmiyen, iyi mahsûl vermiyen mıntakala-
ra izin vermek Türk tütününün leyhine değil, 
aleyhine bir hareket olur. 

Tütün Limted Şirketi: 
Muhterem Bayur arkadaşımın bütçenin umu

mî görüşmesinde temas buyurdukları Limited 
Şirketinin malûm satış vaziyetine de cevap ve
receğim : 

Bundan 7, 8 ay evvel yapılmış olan bir sa
tış üzerine Parti Grupumuzda konuşmalar ce
reyan etti ve o zaman yaptığımız tetkikâtı de
ğiştirecek yeni hiç bir hadise karşısında değiliz. 

Vaziyet hulâsatan şudur: Piyasanın açılma
sına çok kısa bir zaman kaldığı bir devrede in
hisarların yarıdan fazla sermayesiyle teşekkül 
etmiş ve müdahale vazifesiyle mükellef tutulmuş 
olan Türk Limited Şirketinin elinde iki milyon 
kilo satılması lâzım ve paraya çevrilmesi gereken 
mahsûl vardı. Kendisine Koordinasyon fonun
dan ne nispette bir yardım temin edilebileceği de 
henüz Ticaret Vekâleti ve Bakanlar Kurulu ça
lışmalarında bir neticeye bağlanmamıştı. İda
renin o yıl Eğe bölgesinde yapacağı mubayaa 
mürettebi de üç, dört milyon olarak ayarlanmış 
idi. Bu vaziyette bu müesseseye likid para bul
mak ve müdahale rolünü kendisine yaptırmak 
gerekiyordu, idare, bir Limited Şirketidir ve 
hükmi şahsiyeti haizdir, müstakildir ve müsta
kil olarak da devam edecektir. Tekel Bakanı sı-
fati ile Meclisin daima hususi teşebbüslerin ve 
hükmî şahısların kendi mesaisine müdahale edil
memesi hususundaki hassasiyeti gözönünde tu
tarak, bu müessesenin de çalışmalarına hiç bir 
zaman müdahale taraftarı değilim. Müdürü, 
idare meclisi tetkik etmiş, kendisine yapılan tek
lif neticesinde mevcut stokunu paraya çevirmek 
imkânı ile makûl bir kân sağlamayı da emniyet 
altında görünce bu satışı yapmıştır. Yapılan 
satış 278 kuruş üzerinden 1 800 000 kiloluk bir 
satıştır. Bundan dolayı tenkit veyahut şikâyet 
mevzuu olarak önümüze çıkan hâdise şudur: Tü
tün Limited Şirketinin vaptığı bu satıştan dolayı 
her ne sebeple ise telâş edeıder olmuş. Bazı tüccar
larımız ellerindeki mahsûlü ayni fiyatlar içinde 
elden çıkarmak mecburiyetinde kalmışlar. Bu
na her nasılsa uymıyan bazı tüccarlarımız ise 
beklettikleri zaman, üç ay sonra yaptıkları sa
tışta 25 - İO kuruş faz «a bir fark elde etmişler.* 
Binaenaleyh hesaben bu satışın tevlidettiği mü
teakip satışlar bu memlekete 11 veyahut 15 mil
yon lira kadar bir zarar tevlidetmiş. Evvel ve 
sonra satılan bu miktarlar arasındaki farkları 
bütün ipotezi olduğu gibi kabul ettiğimiz takdir

de dahi zarar miktarının üç milyonu geçeceğine 
imkân ve ihtimal yoktur. 

Acaba bu vaziyetten dolayı mesuliyet arama 
vazifesi ihmal edilmiş midir? Grup müzakeresi 
sırasında arzettiğim gibi müstakil üç başmüfet
tiş ve iki tütün teknisyenini derhal bu işe memur 
ettim. Yaptıkları bütün tetkikat neticesinde bu 
işde hiç bir mucibi mes'uliyet vaziyet olmadığı
nı ve yalnız daha ziyade kâr edilmesi mülâhaza-
siyle intizar edilebildiği ve hiç bir malî sıkıntı 
tevlit etmediği takdirde bu mevcut tütünlerin 
daha yüksek fiyatla, 15,20 kuruş - isterseniz 100 
diyelim - fazla bir fiyatla satmak ihtimalinin mev
cut olabileceğini tesbit ederek raporlarını verdi
ler! Böyle bir cezai mesuliyet olmadığını da yine 
raporlarında açıkça ifade etmişlerdir. Böyle bir 
resmi rapor üzerine, müdürlük ve idare meclisin
de reislik ve âzalık eden arkadaşlar da bu işte hiç 
bir suç göremedim ve takibata da lüzum görme
dim. * 

Benim şahsi kanaatıma gelince; arkadaşlar, 
biz bu tütünleri Amerikaya ve Amerikalılara 
sattık. Yürekten dilerim ki fiyatlarımızın mali
yet yüksekliği üzerinde bu kadar hassasiyetle 
durulduğu bir günde, bu yöndeki iyi müzakereleri 
hatırlıyarak tütün mahsûlünde de, dış pazarı ge
çici ve cazip satış şartları bize 3 - 5 kuruş fazla 
mağa bakmalıyız. Bugünkü harp durumunun ge
çici ve cazip satış şartları bize 3 - 5 kuruş fazla 
temin edebilir. Fakat bu müddet çok çabuk geçer. 
Tütün davası, bizim devamlı davamızdır. Gelir 
kaynağı olarak temin ettiği miktar çok ehemmi
yetlidir. Eğer, piyasamızdanı bizden bugün her
hangi bir sebeple alışverişte devam eden firma
ların ve bilhassa Amerika memleketlerinin çok 
yanımızdaki yakın piyasalara, intikal etmesini 
görmek istemiyorsak fiyat meselesinde makul 
kârlarla iktifa etmek duygusunu taşımalıyız. 

Tütün davasına bu yolda temas ettikten son
ra içkiye geçeceğim. 

Aziz Aarkadaşlar; Tekel idarenizin, Büyük 
Meclisten aldığı yıllar süren ilham şudur: Bü
tün memleketlerin hüsranla tecrübe etfeiği sert ve 
katı tedbirler yerine hafif alkollü içkileri ağır al
kollü içkiler yerine ikamedir. Bizim telakki etti
ğimiz emirden anladığımız mâna ve açık direk
tif budur. Buradaki hedef, bu yolda yapılan 
çalışmalarla hazırlanan maddelerin hepsini he
sapsızca memlekette ve memleket vatandaşına 
içirmek değil aynea dışpazarda yer bulmak ve 
bunu dışpazarlara sevketmektir. Ayrıca idare
nin tahammül ettiği bir vazifede malî membala-
rmnza geniş nispette gelir sağlamaktır. Bu yol
daki çalışmalarımızı şöyle görüyoruz : Hafif al
kollü içki meyanında telâkki ettiğimiz bira ve 
şarap mevzuunda artış nispetleri birada 1939 se
nesinde 4 800 000 lira iken sonra 8, 9, 7, milyon 
rakamlarında temevvüç gösteriyor. 1942 de 7,5 

-m-
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milyon olan bu rakam 1943 de 12 milyona, 1944 j 
de bu malî yıl sonunda da bugün 15 milyona 
yükselmiş bulunuyor. Artış niseti % 201 dir. j 
1945 yılı programımız, 18 ilâ 20 milyon liradır, i 
Şumı not etmek isterim ki, 23 Mayıs günü yalnız 
istanbul piyasasının talep ettiği bira miktarım 
İstanbul fabrikamız yapma vaziyetine geçebilse 
yılda lekbaşırıa İH milyon lira bira yapmak mec
buriyetinde kalır. Daha Mayıs ayı içinde böyle 
bir talep karşıcında kalırsak önümüzdeki sıcak 
aylarda yapılacak diğer talepleri teemmül edi
niz. Bu meselelerde en büyük darlığı teşkil eden 
şişedir. Bunu da nazara alırsak hafif alkollü 
içki üzerinde çok ümitli vaziyette bulunduğu
muz kendiliğinden ortaya çıkar. 

Şarap mevzuundaki faaliyetimize gelince: 
1938 senesinde hııalsi âmillerle beraber 6 milyon 
200 bin litre olan şarap imalâtı 1944 senesinde 
11,5 milyon litreye çıkarılmıştır. Burada aı-tış 
% 82 - 95 tir. Sayın arkadaşlarım yakınen bilir
ler en geniş bir bağ memleketi olan ve üzümü bu 
•memleket için çok zamanlar dert teşkil eden, ha
kikatte yer yüzündeki milletlere az nasip olan bir 
nimeti kıymetlendirmek yolunda çok çalışıyoruz. 
1943 yılında kurmaya başladığımız örnek şarap
ları bu yıl 24 olacaktır. Gelecek sene bunlara 
ilâve edeceğimiz örnek şaraplariyle yurdun her 
üzüm bölgesinde şaraplar kurulmuş bulunacaktır. 
Böylece yurdun her çeşit üzümü de Tekel idare
sinin teknik tetkiklerinden geçirilmiş olacaktır. 
Şimdiye kadar yapılan çalışmalarımızın teknik 
neticesini emrederseniz emniyetle arzetmek iste
rini ki; üzüm çeşitlerimiz yüzde yüz müspet ne
tice vermiştir ve elde ettiğimiz şarap nevileri üze
rinde - az Devlete nasip olan - yüksek vasıfta bir- | 
çok kalite şarabı bulunmuştur. Bu şaraplar ya- j 
kında devrelerini geçirmiş ve piyasaya ve ihraç I 
pazarlarına arzedilmiş olacaktır. 

Hafif alkol dâvasının yanında çalışmalarımı- I 
zııı içinde meyve usareleri yer alıyor. Ufak bir I 
miktarda başladığımız meyve nsareciliği yakında j 
fabrikasyon haline gelmek üzeredir. I 

istanbul'da başlanan iş Mersin'de bir atelye-
do muvakkat bir faaliyet içine alınmıştır. Yakın 
bir zamanda satın aldığımız İsparta gülyağı fab
rikası da hem esans, hem de meyve usareciliğimizin 
merkezi haline gelmek üzere bulunmuştur. | 
Bunun yanında Adanada kurmakta olduğumuz i 
bira, esans usare fabrikamız da tamamlandığı za
man bütün cenup illerimizin önemli ve bol mah
sulleri meyva usaresi halinde hem iç, hem de dış I 
pazarlara arzedilmiş olacaktır. 

Durukan arkadaşımızın bu mevzuda Dörtyol'
da bir fabrika tesisi hakkındaki emirlerine gelin
ce; Adana da büyük bir tesis yapılınca o mınta-
kanın bütün meyvelerini kıymetlendirmek kolay
lıkla imkân haline gelecektir. 

Sayın arkadaşlar; bütün bu faaliyet acaba 
ağır alkollü içki olarak üzerinde durduğumuz ra- I 

j kt da herhangi bir tesir yapmış mıdır? Bakam
lar bizo çok ümitli yolda olduğumuzu ve sarfot-

j tiğimiz emeğin müsbet netice verdiğini sevinçle 
| gösteriyor. 1938 senesinde 7 milyon 400 bin litre 

olan istihlâk 1939 da 7 milyon 148 bin, 1940 ta 7 
milyon 83 bin, 1941 de 8 milyon 430 bin, 

[ 1942 de 8 milyon 289 İrine çıkıyor. 1943 
yılında bu miktar 7 milyon 832 bine 
ve 1944 yılında yani bu yıl 6 milyon 
500 bine düşüyor. Demek ki, iki sene zarfındaki 
büyük çalışmamız bize 7 - 8 milyon liralık mü
him bir gelir eksilttiği halde rakı sarfiyatında 
bir milyon litre kadar bir azalma vermiştir ki, 
bunun ehemmiyetini takdir etmek kolaydır. 
Bu voldaki mesaimize artsrz arasız devam edece
ğiz. 

Sayın Bayur arkadaşımın içki mevzuun
daki ilânlar konusuna gelince; hususi âmillerin 
ilânlariyle bilhassa meşgul olurum. Bizim Dev
let ilânlarında birada ilân yapmaktayız, şa
rapta ise cezbedici ve fazla teşvik edici bir ilân 
sekline gitmiş değiliz. Fakat bunları tetkik eder, 
hakikaten muzır bir vaziyet görürsek vazgeçmeyi 
do vazife biliriz. 

Diğer tekel maddeler : 
Tekel idaresinin tütün, içki konusu dışında

ki maddelerdeki vaziyeti de çok ümit verici bir 
inkişaf yolundadır. 

Bir ecnebi şirketinden, hakikaten fena du
rumda aldığımız, imtiyazı bitmek üzere olduğu 
için ufak tamir bile görmemiş olan, kibrit fab
rikamızın randımanını 35 - 40 000 sandıktan 
00 000 sandığa çıkarmış bulunuyoruz. Maliye
ye do gelirini birkaç misli ziyadesiyle vermekte
yiz. İmalâtta bir sene evvel tesadüf ettiğimiz 

j müşküllerin, şikâyetlerin ve çekilen darlıkların 
i bertaraf edilmiş olduğunu takdir edersiniz. Zen

gin bir tuz memleketi olan Türk yurdunda tuz 
I sanayii üzerinde Maden Tetkik ve arama ensti

tüsü ve Ekonomi Bakanlığı ile sıkı-temas halinde
yiz. Daha ziyade onların teknik salâhiyetleri 

I içinde bir mevzu olduğu için çalışmaların bu 
yolda iyi netice verdiği takdirde bu zengin serve
tin değerlendirilmesini imkân içine almış ola
cağız. 

Tekel maddeleri içindeki barutu, av, mücado-
I le, maden ve bayındırlık işlerinde kullanıyoruz. 
i General Durukan arkadaşımın bölgelerine mü

cadele için barut veyahut fişek gönderilmesi hu
susundaki emirleri şu şekilde karşılanmıştır: Bu 

I işin karaborsaya intikal etmemesi için elimizdeki 
malı doğrudan doğruya Tarım müdürlükleri em

erine veriyoruz, ve orada zirai mücadeleye tah
sis ediliyor. 1944 yılında bu hususta tahsis edil
miş miktar 1,5 milyona yakın fişek olduğuna 
göre zirai mücadeledeki ehemmiyeti anlaşılır. 
Bu güne kadar daha fazla bir talep karşısında da 
kalmış değiliz. Bu itibarla çok iyi yürüyen bu 

I usulü devam ettireceğiz. 
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Kahve,çay konusu üzerinde Düşünsel arka

daşımızın evvelâ Rize çayının durumu hakkın
daki emirlerine cevap vereceğim. 1934 yılmda baş-
lıyan ve 1938 de ilk mahsulünü 30 kilogram kuru 
çay olarak veren Rize çay sahası yapılan hesap
lara göre 30 000 dekan bulduğu zaman memle
ketin bin tonluk bugünkü ihtiyacına cevap vere
cek bir duruma geçecektir. Bugünkü durumda 
1938 den itibaren ağır olarak inkişaf gösterdikten 
sonra 1942 senesinde hızlanmaya başlıyor, 
1943 senesinde 16 772, 1944 İsenesinde 
38 872 Kg. aldık ve 1945 yılında ise 
70 000 kilogram alabileceğimizi umuyorum, mem
leketin ihtiyacı olan bin tonluk bir isteğe göre 
bu 70 tonluk mahsulün, bugünkü hale ancak dı
şardan ithalât zorluğu karşısında ehemmiyeti 
vardır. Fakat inkişaf yolundadır. 

Fiyat meselesinde ise, maliyet yüksekliği, müs
tahsili tatmin etmek ve bu yeni ürünü emniyet 
altına almak için teşvikkâr mubayaalarla 1942 
senesinde 1 000 kuruşa malettiğimiz çayı, 1944 
senesinde 1285 kuruşa almış bulunuyoruz. Dışar
dan ithal ettiğimiz çaya ise, bütün gümrük re
simleri dâhil olduğu halde ödediğimiz para ki
loda 4 ve âzami 5 liradır. Binaenaleyh bu yolda, 
Tarım Bakanı arkadaşımla maliyeti düşürmek 
ve mahsulü ucuza maletmek için de çalışmak-
tayız. 

Fiyat politikamızda, Bütçe Komisyonu gerek
çesinde gördüğüm bir noktaya temas ederek ko
nuşacağım. 

1944 yılı gerekçesinde Tekel maddelerinin 
fiyatının arttırılmasının hayat pahalılığında yap
tığı tesirlere temas edilmiş bulunuluyor. Ben 
bunu hayat pahalılığından umumî bir mülâhaza 
telâkki ediyorum. Çünkü 1944 yılında herhangi 
bir maddede değil bir yükseliş 1944 yılmın ilk 
gününde bir indirme ve yine 1 . I . 1945 tarihin
de ikinci bir tenzili Tekel İdaresi yapmış bulunu
yor. Ve bu tenzilât bütün maddelerde - yalnız 
rakı hariç - % 10 - 25 dir. Bu tenzilâta rağmen 
de varidatımızda tenakus değil tezayüt temin 
edilmiştir. 

Sigara fiyatlarındaki tenzilâtı, şöyle bir mün-
hani halimde görürüz: 1939 dan sonra 1943 senesi
ne kadar % 137.30 a yükselen artış 1.VI.1944 de 
% 104 ve 1.1.1945 de % 102,77 ye düşüyor. Bira 
fiyatlarının 1942 ye kadar % 150 ye yükselen 
fiyat artışı 1 . I . 1945 de % 118,75 e iniyor. 

Şarap fiyatlarında 1942 yılında % 123, 75 
yükseliş. 1. 1945 de % 104, 19 oluyor. Bizim fiat 
politikamızda ise her hangi diğer mevzularda 
olduğu gibi tam bir serbesti hareketimiz mevzuu-
bahis değildir. Tekel mevzuunda malî yalnış bir 
hareket toplayacağımız varidatı tehlikeye dü-
şürürse diğer sahalarda da endişeli vaziyetler 
doğurur yalnız millî savunma vergisinin tekel 
maddelerinde tuttuğu nisbet % 35 - 38 dir. Bina
enaleyh normal zamanların avdetinde ilk olarak 
bu mevzularda yapılacak indirme, diğerlerinde 

hiç bir indirme yapılmasa dahi % 35 nisbetinde 
bir indirme teşkil edecektir ki bu çok mühim olur 
Bunun dışındaki fiyat indirmesi maliyetimize 
müessir olur ve sağlamak mecburiyetinde bulun
duğumuz varidata tesir yapar. Yalnız vazife ola
rak gözettiğimiz şey şudur: maliyetlerimizi da
ima kontrol altında tutmaktayız ve her zaman 
fiyat indirmesini de vazife olarak üzerimizde 
taşımaktayız. 

Düşünsel arkadaşımızın kahve ve çay üzerin
deki emirleri de bu şekilde cevaplanmış oluyor. 

Balık inhisarına temas etmişlerdi. Hatırlar-
sııırz ki balık mevzuundaki çalışma vazife olarak 
evvelâ Ekonomi Bakanlığına ve ondan sonra 
Ulaştırma Bakanlığına verilmiş ve B. M. M. ne 
sevkedilen lâyihalar kadük olarak muameleden 
kalkmıştır. Tarım Bakanlığı bu mevzuda bir lâ
yiha hazırlamaktadır. Bakanlar Kurulundan 
yüksek katınıza sunulduğu zaman hangi bakan
lığa bu vazifeyi tevdi buyurursanız o yolda ça
lışılacağı tabiîdir. 

Çaiışmalarmnz arasında yeni kurulan tesisler 
ve yapılan işlere de iki üç kelime ile temes etmek 
için müsaadenizi rica edeceğim. Büyük Meclisten 
aldığımız emirle idarenin 1 8 - 2 0 bin metre mi
kâbı kereste ihtiyacını teinin etmek ve maliyet
lerinde büyük bir genişlik sağlamak için yıl için
de Rizede İğdere kereste fabrikasını satın aldık. 
Her metre mikâbında iyi bir işletme haline geldi
ği gün, bu günkü fiyatlara kıyasen metrede as
garî 45 - 50 lira kârimiz olacağını' zannediyoruz. 
275 000 liraya mubayaa ettiğimiz bu tesis hemen 
birkaç ay içinde kendisini amorti edecek bir im
kân ve kolaylık gösteriyor, tam bir işletme hali
ne geldiği zaman, yılda temin edeceği menfaat 
800 - 900 bin lira olacaktır kanaatindeyiz. 

Tönbeki mevzuunda büyük meclise arzetmiş-
tim. '1944 yılı sonunda ve 1945 mahsulü ile yurt 
dışardan tönbeki ithaline muhtaç kalmıyacaktır. 
programı tahakkuk ettirdik. Memleketin ihtiyacına 
kâfi tömbekiyi iyi vasıta olarak yetiştirdik. Ara
da sigara tütünü olarak, pazarda yaptığımız ça
lışmalar büyük ümit vermiştir. En yüksek kali
tede sigar tütünü yetiştirecek şekilde ve memleket 
ihtiyacına yetecek nispette sigar tütünü elde 
edilmiştir. • İdarenin yıllarca ve bütün bütçeleri
nin konuşulmasında bahis mevzuu olmuş olan bir 
alkol abssolü dâvası vardır. İdare hiçbir yeni te
sis vücuda getirmeden el koyduğu fabrikadaki 
çalışma ile ve yıllardanberi çalıştırdığı Paşabah-
çedeki fabrikasında yılda 4 bin ton alkol aksolüyü 
imal vaziyetine geçmiş ve yaptığı yüz tona yakın 
miktardaki alkolü bir aydanberi akaryakıt ola
rak vasıtalarda kullanmakta bulunmuştur. Bu, 
Türk mühendislerinin ve idarede kendilerini va
zifeye hasretmiş arkadaşların feragatli mesaileri
nin değerli bir mahsulüdür. Kendilerini huzu
runuzda şükranla anmak isterim. 

İdarenin stok durumu, bütün yurdda sakıntı 
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mevzuu iken ve Hazineye temin ettiği gelir ba
kımından da endişe tevlid ederken bu mayıs so
nu idarenin bütün yurdda mevcut olan her yer
deki stoku üç ay 8 günlüktür. Hiçbir yerde te
kel maddesi bulmak mevzuunda yeni bir şikâyet 
ve ıstırap mevcut değildir, bertaraf edilmiştir. 
. Muhterem arkadaşlarım, çalışmalarımızda ile
riyi düşünme mecburiyetini daima hissederek uğ
raşıyoruz. Sulh günlerine kavuştuşumuz zaman 
karşılaşacağımız en büyük dâvanın bir tecdidi 
sermaye dâvası olacağını biliyoruz. Bunu büyük 
bir titizlikle gözetiyoruz. Harbin 6 yılında çok 
güç ve ağır çalışmaya mecbur olan tesisleri devanı 
ettirebilmek ve aynı geliri ve faaliyeti sağlaya
bilmek için büyük bir tesis) sermayesine ihtiyaç 
görülecektir. Bütün işlerimizde hangi mevzuda 
nereye vâsıl olacaşız, hangi yıl hangi miktarda 
mal yapacağız, bu programlar tesbit edilmiştir 
ve bu yolda çalışılmaktadır. 

ihracat işi, müspet yol göstermektedir ve bu
gün dahi Genel Müdürün yanında Ticaret Ba
kanlığının bir mütehassısı ile beraber Yakınşark 
memleketlerinde iyi bir çalışma içindedir. Irak'ta, 
Bağdat'ta bir yer tutulmuştur. İngilizce ve A-
rapça bilen iki memur arkadaş orada, vazifeye 
başlamıştır. Oranın ihtiyacı olan ve kardeş kom
şularımızın çok memnuniyet ve sevinçle bizden 
istedikleri maddeleri de göndermiş bulunuyoruz. 
İhracat rakamları daimî artış göstermektedir. 
Komşu kardeş memleketlere arzu ettikleri Tekel 
maddelerini en müsait fiyatlarla vermeği ve bu 
yöndeki isteklerini karşılamağı vazife biliyoruz. 

Uzak pazarlarda kendi tesislerimizi vücuda 
getiremiyeceğiz. Oraların kurulu eski ticaret mü
esseseleriyle işbirliği yapacağız. Bu yolda da 
harekete geçilmiştir. Yalnız en ehemmiyetli saha 
olarak Şimal memleketleri ile Amerika memle
ketleri gözüküyor. 

Sigara mevzuunda, daha ziyade mamul siga
ra ihracı yolundaki geniş çalışmanın bütün 
esasları hazırlanmış bulunmaktadır ve ihraç 
başlamıştır. 

inşaat işlerimizde, tek hedef, istihsalimizi, fa
aliyetimizi ve varidatımızı arttırıcı inşaattır. 
Fabrikalarımızı ve diğer müesseselerimizi hem 
yenisini yaparken, hem de eskisini muhafaza 
ederken bu kadar geniş bir gelir kaynağı için
de olan bir idarenin kiracı olmak vasfına da 
nihayet vermek yolundayız. Bu çalışma hem bir 
çok il merkezlerimize yeni ve temiz binalar ka
zandırmak ve hem de daimî bir müesseseyi kira
cı olmaktan kurtarmağa hizmet edecektir. 

Sedat Pek arkadaşımızın temsil ettiği Koca
eli bölgesi bizim için 5 milyon kilo tütün re-
koltesiyle büyük bir istihsal merkezimizdir. Bu
nun için, bu bölgede ambarlar yapmak ve oraya 
tohum vermek bizim en büyük borcumuzdur. 
Bilhassa bu gibi büyük merkezlerde, Hendek'
ten başlıyarak bunları yapacağız ve bu yaz 

Hendek'te ambar dâvasını ele alacağız ve aynı 
zamanda bir de bakımevi bulunduracağız. 

S. PEK (Kocaeli) — Yaşa yaşa . 
GÜMRÜK ve TEKEL BAKANI S. H. 

ÜRGÜPLÜ (Devamla) — çalışmamızı tafsil et
memek için yalnız komisyonun ve Meclisin her 
zaman üzerinde durduğu işçilerin çocuk yuva
ları mevzuunda kısa iki kelime arzedeceğim: 

Çalıştığımız konularda işçi vatandaşların 
büyük ekseriyeti kadınlardır. Bakılmağa çok 
muhtaçtırlar. Çocukları, en büyük ıstırap mev
zularını teşkil eder. 

1942 yılında yalnız Cibali fabrikamızdaki, 
yuvamızda 12 çocuk varken, 1945 yılında, bütün 
müesseselerimizde çocuk yuvası kurulmuş ve kad
rosu 524 olarak teessüs etmiştir. (Bravo sesleri). 

Malî vaziyetimizdeki gelişme ile sözlerimi bi
tireceğim. , * 4 \ 

Sayın arkadaşlar, yeni, büyük hiçbir tesis 
vücuda getirmeden sırf mevcut mekanik tesisa
tımızın kilogram ve litre randumanlarını arttı
rarak, zayiatı düşürerek yapılan sıkı murakabe 
ve plânlı çalışma neticesinde varidat seyrimiz 
şu vaziyeti gösteriyor: 

1934 yılında 36 milyon lira olan safi hasılat 
1935, 36, 37 38 ve 1939 yıllarında 56 milyon 
liraya kadar yükselmişken 1940 senesi yılın
dan itibaren takip, ettiği yükseliş fiyat arttır
malarına rağmen 55, 76, ve 135 milyon üzerinde 
seyretmiş 1943 yılında 176 milyona 1944 te de 
LS4 milyon liraya yükselmiştir. Bu, idarenin 
her masrafı çıktıktan sonra sağlanmış olan safi 
hasılatıdır. Bu malî yılda Hazineye taahhüt etti
ğimiz hasılatı da 15 milyon lira fazlai varidatla 
•temin etmiş bulunuyoruz. Bu malî gelişme mev
zuunda idarenin büyük bir endüstri müessesesi de 
olduğu nazarı itibare alınarak kendisine malî bir 
genişlik verilmesi hakikaten üzerinde durulacak 
bir mevzudur. Bu sene bu husustaki plânlarımı
zı Bakanlar kurulundan muvaffakiyetle geçirir
sek Büyük Millet Meclisine arzedeceğim izi uma
rım'. 

Teşkilât kanunumuz da artık vâsıl olduğu
muz çalışma vaziyetini temin etmekten uzaktır. 
yapacağımız değişikliklerde hiç. bir kadro ve 
tahsisat zammı almadan, sırf hizmetleri ayarla
ma bakrmından hazılıyarak huzurunuza geleceği
mizi umuyorum. (Bravo sesleri). 

Çok sayın arkadaşlarım; çeşitli vesilelerle ve 
ve bilhassa Bütçe konuşmalarında emirleriniz ve 
daima en iyi ve ileriyi gösteren direktifleriniz, bize 
zifelerimizi yapabildiğimiz ve gittikçe daha iyi 
çalışma yolunda olduğumuz kanaati veriyor. Bu 
kanaatle bize daima enerji kaynağı olan bu alâ
ka ve irşatlarınızı esirgememenizi yüksek heye
tinizden rica ederim. 

(Alkışlar). 
A. İNAN (Çankırı) — Sayın arkadaşlar; Te

kel Bakanımızın hakikaten birbirine ekli munta
zam, bilgili bir çalışma tarziyle Devlet hizmet-
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ferini yürütmekte olduğunu ifade- etmek; e» ba
sit takdirkârlık borcudur. Kendi sahasm&ı mem
leket (3 yapmakta olduğu hisnetlerl kendi diliyle 
burada ifade etmisiesdir. Bas banlama takra-
riyle takdirkârlık yapmak iğin hazarunuza çjk-
raadım. îşin büayesmder tafedu> edilmek- kıyastı 
zaten mündemiçtir. Buttu, ayrcea ifade etmeye 
lüzum yoktur. BenâeniEİ SQB almaya seafc&deri 
sebep Bakan arkadaşımızın limited satışları mü
nasebetiyle izhar buya*dukİBMj şahsi kanaati oli-
muştür. Limited'in geçen; seae de bir gnıp ko» 
nuşanasaıda bahse mevzu ekaak satışlann ve- bunr 
lann neticelerini ifade- etekleri. zaman beyan 
buyurdukları rakamlfceda da> dokunulması lâkm 
olan taraflar vardır. Fakat onlara, sonaa geçmek 
üzere bu işin sonucunda ifade buyurdukları ş̂ h,-
si kanaatle ben söze baslıyoruBL Eğer tamam 
zaptedebildiysem, şüphesiz. kelimesi kepmesine 
zaptetmiş değilim. Buyurdukur ki; bu tütünle
rin biraz daha fazla kıymetle1 satılması mümkün 
olduğuna dair rapor a t a l a r amma satış şekli 
itibariyle mesuliyeti mucip bk taraf görmemiş^ 
ler. Şahsi kanaat olarak da şuau ifade, ettiler: 
İç pazarda geçici kâr vaziyetleri vard*rr bunlar 
fırsatların önümüze çıkardığ* hâdiselerdir. Biz 
bunlar üzerinde esas- itibariyle durmayız. Tü
tün esaslı bir döviz kaynağıdır. En e/)k döviz 
veren memlekette Amerika'dır, Amerikalı müş
terilerdir. Bunlar şimdi hâdiselerin şevkiyle bi
zimle hali temastadır. Biz geçici menfaatlerin 
cazibesine kapılıp da bunları kaçırmamalıyız. 

Arkadaşlar; umumî bir nazariye olarak bun
lara iştirak etmemeğe, imkân yektur. Fakat mut
lak olarak rr/emleketin menfaatini böyle mütalâa 
etmekte de isabet yoktur. Biz tütünümüz
den daha fazla istihsali mümkün olan kıymeti 
almış olsaydık, Amerikalıları kaçırır mıydık? 

Bu sualin cevabı evet olucrta o -vakit geçici 
menfaatlerin cazibesine kapılmryahm, şunu 
yapmıyalinv buna yapmıyalu», haradaki tesi
satını kaçrrmıyalım mütalâası da «alıp gelir ve 
işlerimizi ona göre tansım etmek d«f m olurdu. 
Amma böyle mi? Onların evveideBkeîi bisden 
Şark tütünü diye tütün almak istemelerini mem
leketteki tütündeki ihtiyaçb vaziyetlerini ietis-
mâr mı etmiş alacaktık? Geçen seneye nazaran 
evvelki sene daha pahalı ssfcmaaışmıydık? Hiç 
olmazsa geçen sene evvelki seneye naaartn ayni 
fiyatla satsaydık buna istismar deoetalir miydi? 
Ticari anlayışla, münasebetkri tatman edij> gö
rüşmeleri on* göre ayarladıktan sonra mâfteri-
nin üzerinde kendi vaziyetlerini ktiKnar ettiği
miz kanaatini, zehabım uy*ndiH**daa istihsali 
mümkün olanı elde etmek ticari bafcmıiaû mem
leket lehine bir vazife olmaz iaıdır? Elbette olur
du. O halde niçin yapdmadi? İçte niein yapıl
madığının üzerinde durmak lanmdır. Bto sa
tışlarla yapmamakla memleket ne kiybetti? 

Arkadaşlar, derhal şunu da arz edin yün ki, 
bugün konuşmakla kaybedilme olan menfaati 

g ^ i ^ g ^ t i r m ^ e imkân, yoktur v^b» koı 
Tinrhadrfi,bu, değildir, bendenizin., söz.-almaJdjğı-
ma «ei)^, bu. değildir. Endişe ettiğim, baektiı-
jÇvmş&n bir-ticsci. mevzuda, bir muamolefm$s-
takil elarak re bir tek. zaviyeden bakarak mftya-
ü&ed&aea* doğruluğunu, da müdafaa etjaek, müm
kündür. Bu. isi çırçıplak ve izahsız bıraktığımız 
zaman, geteeek sene. bu gibi hatalara tekrar gi-
dikbiiir-.. Ticari zihniyet odur ki, mâkul ola
rak, metim ekaaJs, memleketin menf aatine uy-
»un. olapakv tififtri şerefe ve ticari teamüllece uy
gunluğu kabili müdafaa olacak memlekete celbi 
mümkün, olan her-menfaati temin etinefe lâfım
da?.. Ticari ziteiyetLerin- icabı olarak hareket et
mek memlekete bir hizmettir. Bundan kaçtığı
mız zurnan, bir tek nazariyeye saplandığımız za
man sakim: içtihadlar içince kalmış oluruz ki, 
buca, cevaz, vermece zannederim imkân yoktur. 

Ackad^Jar, biz evvelki sene, Eğe, tütücıle-
risdeaı bahsediyorum ve Amerikalıların aldıkları 
tüfcüıU^Bden bafeıediyoııum, evvelki aene tütijnle-
rimizi dolara pirim vermediğimiz zaman* &$j ku
ruşa sattık. Geçen sene tütüne Türk Limited Şir
keti öyle bir fiyat yolu açtı M, piyasa 275 kuru
şa sa*to. Onların kendi fiyattan 278 kuruştan bi
raz fazla idi. Arkadaşlar, 278 kuruşa % 40 p-
rimli dbftufe satıldı-, hiç prim vermediğimiz za
man 310 kuruşa satılırken bizim tütünleri seve 
seve alıyorlardı ve Amerikalılar pahalı mal alın
mıştır d^ve hiç- şikâyet etmemişler ve Amerikada-
ki tütün bayileri de onlara bu şikâyet fırsatını 
vermemiştir. Çünkü Amerika'da 1941 senesinde 
1944 senesinde tütün fiyatları % 100 yükselmiş 
bulunuyordu. Onların fiyatlarını esas aldığımız 
takdirde dahi bizim tütünlerimizin fiyatı en az 
36^ kuruştur. Amma bendeniz bunun üzerinde 
duröttyaeağH». 

Bfcrim memleket lehine kaybettiğimiz men-
fiaatm 3 milyondan ibaret olmadığını arzetmek 
isterim. Eğer sıkmazsam, müsaadenizle arzede-
yim. (Buyurun sesleri). 

Arkadaşlar; Tütün Limited* evvelâ şunu 
arzedeyim^ ki bizim Tütün Limited Şirketinin 
mJödJSrt kin\dir, tanımam; mesuKyeti olmalı mı 
olmamalı mı, onu da iddia edecek değilim; 
şimdi nerede bulunuyor, onu 4a bihnem." Yal
nız ben hâdiseyi olduğu gibi mütalâa ede/sef im 
ve rakamları huzurunuzda arzedeceğhn. Tulün 
Limited 1 T50 000 ve belki de 1 55O~O0Q kiîc-tü-
t*bı sattr. BfaMtoarara» oMufu gibi demin baltan 
arkadaşımızın da ifade ettiği veçhile, bunun ki
losu l^olar, 'İt fi «ent kî bizini Türk parajşiyle 
Imfiui tntarr-2T8 - 378,8 kuruş eder. 

^imdi Tütün Limited Şirketi *e4k? Sgına-
a l in in % 50 den f u t a m ı Tekil Ba^anMı ve 
diğer kiMM da MÜH Bakanlarmi4?d%n k i l aç ı 
tanflB&nı verilmiftir ve Tekel Oeael Direifto-
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1 rünün, idare meclisi reisi olduğu bir idare mec
lisinin kararları ile iş görür bir müessesedir. 
Böyle bir müessesede genel direktör olarak iş gö
ren bir arkadaş, şüphesiz ki kendi şahsi ka
rarı ile tütünü satmış değildir. Tekel idaresinin 
muvafakatini almış olmasını tabiî telâkki etmek 
gerektir. Aksi takdirde şekil itibarı ile müdür 
için, mucibi mesuliyet bir hâl olur. öyle olma
dığına göre Tekel İdaresinin muvafakati ile ol
muştur. Tekel idaresi lâalettayin bir tüccar ol
saydı, onun yaptığı muamelede, Hükümet nok-
tai nazarının sezilmesi bahis mevzuu olmazdı. 
Devlet müesseselerinin, Devlet sermayesi ile 
işliyen kurulların lâalettayin tüccarların üstün
de vazife ve mükellefiyetleri ve yaptıkları işler
den dolayı memleket üzerindeki tesirleri vardır. 
Bu bakımdandır ki, bütün muamelâtmda emsal 
olmak bakımından Hükümetin düşünüşünü mü 
ifade ediyorlar, mülâhazasını uyandırmak ihti
malinin mevcudiyetini nazarı itibara alarak bü
tün muamelâtında fevklâde hassas olmaları lâ-
dımdır. 

Şimdi Tütün Limitet bu fiyata tütün sattık
tan sonra bundan doğan katı bir akibet var. 
Bazı tüccarlar Amerika ile, burda firmanın is
mini ifadeye zannederim lüzum yok, ilk açıla
cak fiyat esası üzerinden mal vermek üzere mu
tabık kalmışlardır, i lk açılan fiyat Tütün Li
mitetin fiyatı olduğuna göre ve Tütün Limi
tetin de Hükümetin, Bakanlığın ve genel direk
törlüğün muvafakatini almadan bunu yapamıya-
cağma göre tam bunlara pirim vereceğimiz gün
lerin arefesinde bu müessesenin piyasayı böyle 
bir fiyatla açması ilk açılacak fiyat üzerine mu
tabakat yapmış olan tüccarları da aynı fiyata 
satmağa mecbur etmiştir. Bu da bir milyon 
seksen yedi bin kilodur. Bunun dışmda piya
sada mevcut olan tüccarlar dolara pirim verile
cekti, veriliyordu, verilmesi galibi ihtimaldi, 
veriliyormuş gibi konuşulduğu bir sırada Tütün 
Limitedin bu fiyata tütün satması üzerine istitra-
den arzedeyim zaman zaman fiyat meseleleri ko
nuşulur, Bunun bazı faydası bazı da zararı var
dır. Fiyatları düşürmeliyiz, dünya fiyatları se
viyesine indirelim diye konuşmalar ve düşünce
ler dolayısiyle tüccarlar endişeleniyor ve artık 
Hükümet tütün tüccarmm zararına dahi olsa fi
yat politikası üzerinde katî bir karar vermeyi 
göze almıştır ve belki de Amerikalılar ihtiyaçla
rını doldurdular, sonra malımızı satamayız mülâ-
hazasiyle tütünlerini satıyorlar. Bunlarm mik
tarı 6 384 000 kilodur. Şayanı şükrandır kiı 
tütün tüccarlarından iyi istihbarat vasıtasına sa
hip olan ve ticari irtibatları bulunan müessese
ler vardır ki, bunlar bu satışa iştirak etmiyor
lar. Amerika'da ki tütün fiyatlarını ve kabili 
istihsal fiyatı biliyorlar ve ona göre olmasa bile 
'daha müsait fiyatla satıyorlar. Onların sattık

ları da 2 755 000 kilodur. Bunların fiyatı 199 
senttir. 

Müsaade buyurursanız neticeyi ifade etmez
den evvel asıl üzerinde durulması lâzımgelen bir 
noktayı arzedeyim: Burada Grupta konuşmalar
dan sonra Limited müdürünün ucuz satışı hak
kında bir zan uyandıktan ve hattâ kanaat şek
linde bir ifade yapıldıktan sonra inhisar idare
si kendisi 1942 rekoltesinden 689 727 kilo ve 
1943 te de 2 302 572 kilo tütün satışı yapıyor. 
Şimdi Limitedin yaptığı satışın vasati fiyatı 
1 dolar, 72,62 senttir, inhisar idaresinin 1942 se
nesi tütünlerini 1 dolar 78 sent veriyor. 1943 tü
tünlerinin fiyatı da 1 dolar 71 senttir. 

Şimdi limited tütün satmış, ucuz satmış, şi
kâyet mevzuu olmuş, grupta da konuşmağa mev
zu teşkil etmiş, Ondan sonra aynı ölçü ile inhi
sar idaresi tütün satıyor. 1942 senesinin mah
sulünü 310 kuruşa satıyor amma bu bir fark de-
değildjir. Çünkü bir sene depoda beklemiş, 
depo masrafı, aktarma masrafı, % 5 faizi
ni, firesini buna eklemek ieabeder. Bunla
rın beraber mütalâa edildiği takdirde kilo da 24 -
25 kuruş fark yapar. Bütün bu gayrimüsait sa
tışlar yekûnu 126 632,99 kilodur. Bunların va
sati fiyatı 168.90 senstir.* Dolar olarak hesaplar
sak kiloda 30.10 sent fiyat farkı vardır. Şimdi 
bunu 12 küsur milyonla çarptığımız zaman 
3 818 000 dolar, Türk parasına çevirirsek 6 mil
yon 860 000 lira eder. Bu fark, eğer böyle bir 
gayrimüsait satış olmasaydı da ona imtisalen 
gevşeme olmasaydı hakikaten tütün ihtiyacının 
tabiî neticesi olarak verilebilecek fiyat; bu da ol
mazdı. Şimdi bu kaybolan para memlekete girme
yen paradır. Yalnız bu para tüccarın cebinde 
kalacak para değildir, öyle de olsa nihayet bir 
memleket malıdır, tüccarın, mütevassıtm, ce
binde memleketin malı olarak mütalâa edilmek 
mecburiyeti vardır. Fakat bu 6 milyon 800 kü
sur bin liranm enaz 680 000 lirası ihraç vergisi 
olarak alınacaktı ve vasati olarak, tütün tüccar
ları beyannameye tâbi tüccarlar olduğuna göre 
bunu ihraç edenler, vergilerini % 40 tan hesap 
etsek - ki değildir, % 50 dır - demek ki, 3 milyon 
400 bin lira Hazineye girecekken Hazine eksik 
almıştır. Arkadaşımızın 3,5 milyon lira olarak 
ifade ettiği rakam ancak bu suretle aslına mu
tabık olabilir. Bu mevzuda ben Heyeti Aliyenizi 
daha çok rahatsız etmek istemiyorum. Yalnız 
Bakan arkadaşımdan rica ediyorum, meselelerin 
yalnız bir tarafından tutarak, yalnız bir zaviye
sinden bakarak müdafaa alelekser mümkün olur. 
Bilhassa teknik şekilde münakaşalar ve karşılık
lı fikir müdaveleleri olmayınca, bir meseleyi bir 
taraftan tutup da müdafaa etmek mümkün olur. 
Ben çok rica ediyorum, bu tarzı ihtiyar buyur-
masmlar ve bir noktadan tutarak bir karar ve
rip o şekilde bir direktif vermesinler. Aksi tak
dirde bu kabîl sakatlıklara gelecek sene yine dü
şer. Hükümetle alâkadar olan birçok işlerde bü-
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tün ihtimaller derpiş edilemez, Bütün ihtimaller 
derpiş edilmeden yalnız ben piyasaya iştirak ede
ceğim ve tütün alacağım, bunun için beş mil
yon lira para lâzım ve kâr etmekteyim. Binaen
aleyh, satarım, denirse bu, doğru değildir. 

Böyle bir işi, fena akibetler verdiği takdirde 
bir tüccarın yapması halinde dahi memleket men
faatini en az kendi menfaati kadar düşünmüyen 
adam diye muahazayı layık görürüz, ister suini
yetle, ister hüsnüniyetle ortada hâsıl olmuş bir j 
zarar vardır. Bu zararı ticari zihniyetlere uygun 
ve ona göre hareketlerini ayarlıyan, bir idarenin 
hareketini tatbik edilmemesinden dolayı müşahe
de etmekteyiz. Eğer tamamen ticari olduğu kadar 
işi muhtelif cephelerini gözönünde bulundurarak 
bunu sattığım takdirde piyasaya tesiri ne ola
caktır, bunu sattığım takdirde alıcmm iktida
rına göre mümkün olan fiyatı istedim mi, bunu 
sattığım takdirde yarım piyasaya iştirak edece
ğim ve bundan da istifade edeceğim amma aca
ba birbirini kanlayacak mı? gibi mülâhazalara 
kıymet verselerdi bu netice hasıl olmazdı, buna 
benzer mülâhazalar tedbirlerin mükemmeliyeti
ni temin eder. Hükümet teşkilâtında başkalarının 
hareketlerine ölçü olmak üzere aneak mükemmel 
tedbirler bekleriz. Yoksa hadiselerin zoru altmda 
böyle yaptım, şöyle yaptım demek tedbir aldım 
demek değildir. Bu; mecbur olduğu işi yapmak 
demektir. Tedbirli olmak muhtemel ve müstak
bel mahzurları önlemek demektir. Biz meccbu-
riyetler karşısında kaldıkça, ıstıraplar karşısın
da bulundukça memleket 3,5 kuruş, 3,5 milyon 
lira menfaat vardır dendiği zaman burada bin-
bir şekil aramakla meşgul oluyoruz. Hattâ za
man zaman yine burada saatlerce Yüksek Heye
tinizi bir milyon için, değil en küçük ölçüde 
millet malı üzerinde hassasiyetle duruyoruz. Bir 
iş için bir gün kâfi gelmiyorsa 2, 3 gün ve hat
tâ daha fazla günler üzerinde durup düşünmek lâ
zımdır. 6-7 milyon bir menfaatin elde edilmeme
si ne demek? Velevki hüsnüniyetle dahi olsa 
bence manen bunun mucibi mesuliyet tarafı var
dır. Arkadaşımdan bilhassa rica ediyorum; bu 
mevzuda çok dikkatli olmaları yolunda teşkilâtı
na telkinatta bulunsunlar. 

Arkadaşlarım; sözümü bitirmezden evvel ba
kan arkadaşımızın, Reşat arkadaşımızın mütalâa
ları münasebetiyle yaptığı beyanat arasında teş
kili mutasavver olduğunu bildirdikleri tütün is
tihsal kooperatifleri ve tütün bankası mevzuu 
üzerinde birkaç kelime ilâve etmekliğime müsa
adenizi rica edeceğim. 

Tütün kooperatifleri mecburi mi olur, ihti
yari mi olur? Onu ilerde düşüneceğiz dediler. 
Hükümet tasarısı buraya gelmezden evvel böyle 
olsun, şöyle olsun diye, bendeniz, tasarmm mu
ayyen maddeleri üzerinde münakaşa ile Heyeti 
Aliyenizi işgal edecek değilim. Bundan tevakki 
ederim. Ancak meselâ, banka teşkili, gayet gü-
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zel, fakat nasıl olmalı, nasıl kurulmalı? Bunun 
münakaşasını tasan geldikten sonra yaparız. 
Şfcndiden bilinmesinde fayda olan bir nokta var
dır. O nokta, kooperatifin mecburi olmıyacağmın 
herkes tarafından bilinmesidir. (Bravo sesleri). 

Arkadaşlar, mecburi kooperatif, memlekette 
hiçbir zaman müspet netice vermez ve hiçbir 
memleket bu yolu tutmamıştır. Tutanlar piş
man olmuşlardır, dönmüşlerdir. Bu, ihtiyari ola
caktır. Tütün müstahsili şuurlanacak, kooperati
fe dâhil olanların ne gibi menfaatlar sağlamak
ta olduklarını görecek ve kooperatif yapmak sa
dece nimet görmek değildir, onun ne.gibi müş
küllerle mücadele etmekte olduğunu, hangi ni
metlere ermekte olduğunu zaman zaman hangi 
müşkülü yenmekte olduğunu görerek, vatandaş 
ruhan kooperatifçi olacak. Yalnız menfaat sağla. 
mak için girilen bir kooperatif hayır getirmez 
derhal dağılır. Ancak şuurunun emrini dinleye
rek bu işde ileri memleketlerin tuttukları yolda 
ve vardıklan mesut neticeleri takdir ederek ora
ya girerlerse bu kooperatiften bir hayır gelir, 
mecburi kooperatiflerden ise. hayır gelmez. Mese
le böyle olunca Büyük Millet Meclisi kürslüsün-
den arkadaşımız, bu mecburi olur mu, olmaz 
mı? Bunu sonra düşünürüz derse ve bu da mem
lekete yayılırsa netice tesiri iyi olmaz. Halbuki 
Devlet olarak, Hükümet olarak millete iyi ka
naat verilmek esası üzerinden hareket edildiği 
takdirde daha gelecek işlerin memlekete temin 
edeceği menfaat gözönünde tutularak onu teba
rüz ettirmek suretiyle memleket efkân umumi-
yesine aksettirmelidir. Böyle olmasında mutlak 
muvaffakiyet vardır. Mutlak hizmet hazzı da 
bundadır. Bakan arkadaşımız bu noktaya ehem
miyet verdikleri takdirde ve noktai nazarıma iş
tirak ettikleri takdirde vaziyeti tenvir etmelerini 
rica ederim ve kendilerine muvaffakiyetler dile
rim (Alkışlar). '-]*} 

H. B A Y U R (Manisa) — Arkadaşını işi o ka
dar beliğ ve delil l i bir surette anlatmışlardır k i 
bunun üzerine dönmem abes olur. Yalnız bir 
noktaya işaret etmek ist iyorum. Bakan arkadaşı
mız burada dediler ki, Türk Limited yeniden pi
yasaya müdahale etmek ve yen i mahsulü s a t m 
almak üzere ne kadar para verileceği daha H ü 
kümetçe takarrür etmediği bir zamanda b u satışı 
yapmıştır. E ğ e r yapt ığ ı satış buna bağlı idiyse 
evleviyetle Hükümete danışmalıydı. Hükümeti 
onunla i lgilendirmeliyiz ve ey benim başmda 
olanlarl Müdahale iç in bana kaç para verecek
siniz. Ona göre para bulundurmalıyım, demeliydi, 
sormalıydı. Bu olay bakanlığa danışmadan sa
tış yapmak için sebep değildir. Bilâkis ayrıca bir 
d a n ı ş m a sebebidir. «1j 

Şimdi iş in manevi durumuna gele l im: Mem
leketin havası nedir? Hırsızlık, rüşvet ve saire 
havası içinde yaşıyoruz. Bunun bir çoğu uydur^ 
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madır, rakat bir çoğu da sahihtir. Kiminle te- 1 
mas etsek bize bunu söylüyorlar. Bu hava için
de bir adam Hazineyi üç milyon lira sarara so
kuyor. Bunu içtihatla izah etmek memleketin 
mânevi bakımından doğru mudur? Bu nevi iç
tihatlara en zengin memleketler dahi dayanamaz. 
Buna karşı, şiddetli, amansız tedbir akıak lâ
zımdır. Kanunlar yetmiyorsa niçin yemi kano» 
getirmiyorlar? İstiklâl mahkemesi diye bir şey 
vardır. Madem ki başka türlü çare balamryoî*lar 
niçin ona baş vurmuyorlar. Her ne olursa olsun 
ne yaptlıtrsa yapılsın, bu pis havanın mütema
diyen memleketin üzerinde dolaşmasaada® ve \ 
herkesin zihnini kamçılamasından daha kötü 
bir şey yoktur. Hepimizin haysiyeti >mevzmuba-
histir, Hükümetin, bizim Millet veMBerinm, re
jimimizin haysiyeti mevzu-abahistir. Onun için 
bakan arkadaşımızdan rica ederim yumuşak ol
masın. Hepimiz bunda ısrar edelim. Amansız 
olması esastır. 

Dr. S. A. DÎLEMRE (Rize) — Efendim, böy
le ateşli ve hareretli konuşmaların amacı hep 
Devlete varidat temin etmek içindir. Atıf arka
daşımız bu kadar hararetli, milyonlardan falan 
bahsetti sonra Hikmet Bayur'la demin burada 
konuşmuştuk onu tatmin -edecek bir iki 4âf so'y-
liyeceğim. Çünkü öyle bir şey söylediler M doğ
ru değildir. Kusuru bakmasınlar. Burada föfüm 
mahsûllerinin aleyhinde bulundular, ispirtolu 
maddelerin. Hiç bir kitap görmedik, hiçbir;âlim 
işitmedik, hiçbir profesör görmedik ki bunu 
methetsin dedi. Arkadaşlar tütün için hangi 
profesörün methettiğini gördünüz? Öeplmrada 
yırtmıyorsunuz, bunun sebebi nedir? Para te
min ediyor, kazanç temin ediyor, onun için. 
Ben de onun için söylüyorum. Benim yerime 
Ahmet te, Mehmet te gelse, Devletin kazancını, 
memleketin istikbalini temin için böyle,yapacak
tır. Yoksa şarabın da, biranın da, tütüüüh de 
hepsinin de Allah belâsını versin. fG*i&üpîe*er) 
Fakat iş bö^le ttğğil, yafta yakıla burada- $5irp*-
nryöruz. Niçin? O milyonlar için. Beneteöfe 
istîyortrm'ki, dışınya yapılan ihraçte*d*$eı*-
nin en mühimmi bu şaraptır. Yahu üzüfflsiz 
yerler yok mudur? İskandinavya, Danimarka,< 
Norveç gibiiferanfcsöz yerler<yek<miKhıH Mese
lâ Almanya '«m güzel şarabı vwcâ&, içeüsa, 
içemez amma herkes bayılır. Bordo saraböu 
içenler bordoks, bordoks diye bayılırlar. (Gü
lüşmeler) Herkes bulamaz, bayılır amma bula
maz. Bunun aleyhinde nasıl bulunuyorsunuzt i 
işte kitap, on cild, hem de ciddi bir kitap» ki
tabın 477 sahifesi yalmız bundan bahseder. Bu 
kitap kötü şeylerin, kötü masnuatm, mağşuş 
şarapların aleyhinde yazar. 

Ben rakının fena halde-aleyhindeyim ki, kim
se benim kadar olamaz, amma bunu hüsnü is-
tiymal şartiyle. Şimdi bu kitabı burada uzun 
uzun okumak olmaz. (Fransızca olan « t a f t a n ' | 

beş altı satır okudu.) (Şiddetli alkışlar ve gü
lüşmeler). Susun efendim, okuyacağım, su
sun. 

Bu ihtiyarların sütüdür. Ne hjieyim? Yani 
bir adam yalnız bir bahiste, şarapçı değil ki bu 
adam. Ansiklopedi dö hijyen bu. Bir pedagoji 
meselesidir. Efendim evvelâ halkı terbiye etme
li. Halkı terbiye etmezseniz birayı koyun, içer, 
rakryı koyun içer, şarabı koyun içer. Hatta o 
şişenin içine idrarı koyun yine içer. (Gülüşme
ler) Yoksa rakı gibi berbat bir şey varken, şa
rap suiistimale yol açar, tütün suiistimale yol 
açar. Suiistimale yol açmıyan ne vardır? Bil
mem ne maddesinde diyorsunuz ki... Arsenik de 
zehirdir, fakat doktorlar şöyle böyle bundan 
hastalarına veriyorlar. Yani bu onunla kabili kı
yas değildir. Bir fincan şarabın zayıf bir adama 
verilmesinin iyi şey olduğunu siz de söylediniz. 
Hükümet de bunu ele almıştır. Fakat bunun 
içerisinde bir parçacık ispirto olmazsa bu madde
ler erimez. Sonra muhammerat olmaz. Bunun 
neticesi vitaminler de olmaz. İşte bunlar bir ta
kım misallerdir. Daha bunlar çoğaltılabilir. O-
nun için.bu dediğiniz doğru değildir ve esasen 
bunlar "burada konuşulmaz. (Gülüşmeler, yaşa 
üstad sesleri, alkışlar) 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI S. H. ÜR-
GÜBIiÜ (Kayseri) — Muhterem arkadaşlar, 
Atıf İnan ve Hikmet Bayur arkadaşımın beyan
larından sonra limited mevzuu üzerinde fikrimi 
-değiştirecek bir vaziyetle karşı karşıya kalma
dım. Ke&di ellerindeki rakamlarla idarenin elin
deki rakamlar karşılaştırılırca aradaki fark ken
diliğinden meydana çıkar. 12 milyon kilo satışta 
20 - 2 5 kuruş 3 400 000 lira kadar bir fark ve
rir. Bunda değilim. Arkadaşlar, bunları aynen 
muhafaza ediyorum. Ticari işlerde 50 000 000 

!da zarar edilebilir. Bu zararın mucibi mesuliyet 
olması şarttır Kanunlarımızın hududuna, şümulü
ne .girmek şartı ile mucibi mesuliyet bir vaziyet 
ile karşı karşıya kalınca tecziye etmek vazifemiz
d i r . 

j&üyük tüccari bir mevzuda zarar edildi diye 
herhangi bir memur arkadaşı; ahlâkını tekeffül 
; ettiğimiz, memleketin 3 - 5 yüz milyon liralık bir 
servetinin bütün emniyet mesuliyetini taşıyan 
Teker Umum Müdürü, idare Meclisinde daha ge-

;çen günlere kadar Milletvekilliğinde bulunmuş 
olan ve Bankalarda umum müdürlük yapmış olan, 
malî ve idari mevzularda ihtisasına inandığım 
bir arkadaşı, Hamza Erkandır, yine idare mec
lisinde İktisat Vekâletinin umum müdürlükle
rinde bulunmuş ve bilgi itibariyle bu mevzularda 
itimadımızı kazanmış bir arkadaşımızı ve aynı 
vasıfta diğer airkadaşları haksız yere mesul ede
mem ve iyi yolda sevk ve idare ettikleri bu mü
essesede yapılan satışları merkeziyetçi bir zihni
yetle de; idare etmek arzusunda değilim ve olmı-
y&eağtm» Aradığım yegâne şey bu satışlarda 
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gayri ahlâki, kasdi ve cahiline bir hareket* isti
fade gayesi olup olmadığıdır. Bu bir ticari mü-
esseedir. Bu gibi bir müessese herhaBjgi bir se
beple zarar edebilir. O zaman şedit lisanla bu
rada konuşacağız, Kâr edebilir. O zaman da 
memnun olacağız. Muhakkak, olarak beklenir 
mi ki, ve behemehal katî midir ki, ticari satış
lar daima % 100 bir vaziyet arzetsi.n. Zarar (da 
olur. Bunları insafla ele alacağız, dikkatle tet
kik edeceğiz. Mesuliyetti vicdanla, kanunla ara
yacağız. Kaldı ki, zararı kabul etmiyoruz. O 
günlerde yaşamakta olduğumuz ağır siyasi şart
lar arasında karşılaşacağımız herhangi bir hâdise 
bu müessesenin elindeki malı sıfıra da düşürebi
lirdi. Bunları da hesaba katmak lâzımdır- î§in 
içinde gayri ahlâki bir hareket olmadığı takdirde 
arkadaşlarımın mesuliyetine geçmek için vicdani 
hiçbir emir duymamaktayım. 

Hikmet Bayur arkadaşımız haksızlık havası
nın memlekette estiğini söylediler. Feragatia en 
sıkıntılı hayat devrini geçirmekte olan küçük 
memurlarımızın yaşayışını bütün memlekette 
hırsızlık havası içinde yaşıyor göstermek 
ciddi bir üzüntü mevzuu olur. Hırsızlık mem
lekette yoktur. Hangi hâdise de memur 
hırsızlık etmiştir, bunlar nasıl yaşıyorlar; me
murların bu hayatını insafla görmeleri lâzımdır. 
Çalan varsa ceza görmüştür. Çocuğunun ayak
kabısını giyerek daireye gelen çok darda me
murları kendilerinden çok daha iyi biliyorum. 
Binaenaleyh, Türkiye gençliğinin ve bugünkü ida
re mesuliyetini üzerinde taşıyanların Bakanından 
odacısına kadar bütün memurların ağır, altı yıl 
faziletle, tam ahlâk içinde yaşadıklarına vicda
nen eminim. Bütün milleti kara gözlükle görüp 
hırsız demeye hiçbir kimsenin ve ne de Hikmet 
Bayurun asla hakkı yoktur. 

H. BAYUK (Manisa) — öyle bir şey deme
dim. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI S. H. ÜR-
GÜBLÜ (Devamla) — Teşkil edilecek koopera
tiflere vatandaşları mecburi sokma diye bir şey
den bahsetmedim. Vatandaşı kooperatiflere 
mecburi olarak sokmıya ait hiçbir niyet te taşı
mamaktayım. Meclise •getirdiğifiiiz her lâyiha
nın Mecliste en iyi şekli alacağına imanım var
dır. Kooperatife girmenin mecburi veya serbest 
olmasını sizin hükümleriniz tâyin edecektir. Lâ
yiha henüz Bakanlar Kurulunda ve benim tekli
fim olarak incelenmekte iken onun burada mü
zakere edilmesi usul haricindedir. Onun için 
izninizi rica ederim, Lâyiha Bakanlar Kurulunda 
son şeklini aldıktan sonra Büyük Meclise aksedi
lir ve en iyi kararı yine B. M. Meclisi verir *». 
(Bravo sesleri). 

H. BAYUR (Manisa) — Söylediğim «özlerin 
mânası genişletilecek ve değiştirilerek tekrar edi* 
liyor. Memlekette hırsızlık havası var 4ediğim 
zaman bu demek değildir ki bütün «ıe»sr lar 
hırsızdır, hâşa, sümıae hâşa, Ben bi lett in ge-

6.19*» 0 A 
I nel müzakeresi esnasında ne dedim? On binlerce 

yüz fc4filerpe eıasttBi peraçr bir kaç yüzssüzün 
hır&ıgljğı jfl&mgm BM&ztarip oluyor, muazzep 
oluyor. {Laya esiyor dediğim vakit bunu demek 
istedim. Böyle tdr hava içersine bütün memur
ları ithal etmek doğru değildir. Zaten herkes 
çalsa hırsızlık olmaz. (Gülüşmeler). Söylediğim 
sözlere kajşı bir şey söylenemedi mi mütema
diyen Ijöyle yapılıyor, sözlerimin manası değiş
tiriliyor Fakat hîrşpzlık büyük ölçüde yapıl
maktadır, Bunu bütçe müzakereleri sırasında 
gördük. Şimdi burada 3 milyon olsun, 6 milyon 
olsun, 10 mjiyçn olsun, bir fark vardır. Bunun 
için bakan esbabı mucibe olarak ne söylemiştir 
demiştir ki Türk Limitet yeni piyasaya çıkmak 

I için ne kadar para verilebileceğini bilmiyordu, 
I bunun için sattj. Madem ki yeniden kendisine 

verilecek parayı bihniyorudu, sorsaydı. Bu sor
mak içi ı t>ir «ebebtir. Benim dayanamadığını 
şey taMbatsufokter. Böyle tor şey oluyor mu, 
olmuyor mu? Mayonla zarar oluyor mu olmu-

I yor mu4 Oluyorsa niçin lakayt kalıyorlar? Eğer 
ellerindeki müeyyideler, mevzuat kâfi gelmi
yorsa bugüne kadar yeni kanunlar getirmeli 
değil mi idSer? Bu iş eldeki kanunlarla olmu
yor diyepekta, böyle içtihatla zarar oluyor diye-

I çekti, »benim şu yem müeyyideye ihtiyacım var, 
I bunu kana veriniz demeleri lâzım gelirdi. Şimdi 

bana eeya^) vermek için 'benim sözlerimin mahi
yeti değiştirilerek cevap veriliyor, fakat asd 
konu kalıyor. Atı$ arkadaşımızın verdiği rakam
lar cerhednmiş mi<|jr, hâdiseler cerhedümiş midir, 
bütfcn fzmir bunu nasıl hiliyor? Mütemadiyen 
susalım mı, ne olacak? Benim şikâyet ettiğim bu
dur. Bütün memlekette herkes hırsızdır, olur mu 
arkadaşlar, 460 kişi içinde söylemediğim bir 
şeyi bana nasd atfederler. Amma 20 yerde bü
yük tarsısîhk çıktı mı bu hava var denilir. 
Bakanların mftdafaa tarhlarına taaccüp ediyo
rum. .• ; . i i :•: • •: ,*rA 

] A. İNAN (Çankırı) — Tekrar kürsüye gel
mekle Yüksek Öeyeti işgal ettiğimden dolayı özür 

İ dilerim. Amma sebep ben değilim. 
Arkadaşlar, «ben biç bir kimsenin şüphe et

mece hakkı etaaayan, ifa&r hüsnüniyetle ortaya 
yalnaz hâdiseyi Ipeydum. B®. iş a ş ı n d a bulunan 

I ve arzettiğim rakamlarla hâsıl olduğunu göster
diğim ^a^ajcm dudusuna sebebiyet verexL, tesadü
fen o &m igiu Limited Şirketin Umum Mü
dürü olan arkadaşın hareketini; yalnız müşte
rilerimizi fiyat yüksekliğinden dolayı kaçırmı-
yatym» bubinden kendimize ısındıralım, rakip 
memleketlerin kucağına atmryalrm gibi bir ti
cari mevzuun bir köşesinden bakarak mütalâa 
eden hajeköüeriaıi tasvip ettiğimiz takdirde ge
lecek sene daha ciddi meseleler üzerinde durmak 
iâzım olunca gidilecek yola aksa istikamet veren 
bir tesir uya^dırirız, kokusu ile Bakan arkada-

1 yvMHT̂  fRaTîfry ıBJTkttfan fiflb^ttİTn. B\iTl'ft'tı işini 

- * * -
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tasvip etmiş gÖrünmedim. Mucibi mesuliyet bir I 
şey olabilir. Mucibi mesuliyet vaziyetler vardır. 
şekilleri muayyendir, menfaat alınmıştır, suini
yetle yapılmıştır diye bir tek kelime burada sar-
fetnıedim. Hakikatin olduğu gibi Heyeti Ali-
yeye intikali için Milletvekili sıf atiyle bildiğimi 
söylemeyi ve bildiğimin hilâfında bir hareket 
olduğu zaman onun aydınlatılmasını istemeyi va
zife bilerek huzurunuza geldim ve onu yaptım. 
Amma arkadaşım diyorlar ki, zarar 6 800 000 
değilı 3 milyon Türk lirasıdır. Arkadaşlar bu-
rakamlar, arzettiğim gibidir, isterlerse kendile
rine verebilirim. Kendileri için belli olan tü
tün satışı inhisarlar idaresinin kayıtlarından 
geçer elbette. Orada tesbit edilmiştir alıcı ve sa
tıcı arasında mukaveleleri yapılmış, tediyatı ya
pılmıştır. Alırlar, incelerler, eğer hakikat bu ise 
kendileri buradaki noktai nazarlarında saplanıp 
kalmıyarak gelecek senelerde ticari zihniyete yer 
vererek, böyle bir zihniyetle Tekel idaresinin ish 
tikametini tâyin ederler. Bunda memleketin, 
milletin yüksek menfaatini gördüğüm için ve bu 
menfaatleri zikre değer bulduğum, düşündüğüm 
için Yüksek Heyetinize hakikatin arzını bir borç 
bildim. Yoksa verdiğim rakamları tekzip ettir
mek için kürsüye gelmedim. Zaten ben buraya 
tekzip edilecek bir rakam getirmem. Buna Yüksek 
Heyetinize karşı duyduğum hürmet hissi mâni
dir. Biz burada her şeyden evvel, bu kürsüde 
konuşan arkadaşlara bazan asabiyetle, bazan in
tihap edilmiş sert kelimelerle mukabele suretiyle 
işleri idare edeceksek, bu yola gidecekstek ve böy
le bir zihniyet hâkim olacaksa o zaman burada 
bu milletvekilleri süs için bulunuyorlar demek
tir. Bunu iddia etmek yoluyla işleri idare ede
ceksek, böyle bir zihniyet hâkim olacaksa o va
kit milletvekillerinin, burada süs için bulunduk
larını iddia etmek lâzımgelir. Böyle bir iddiada 
bulunmağa kimsenin hakkı yoktur. Böyle bir id
diaya cüret eden olursa onun adını siz verirsiniz. 
(Bravo sesleri, yaşa sesleri, alkışlar). 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI S. H. 
ÜRGÜBLÜ (Kayseri) — Atıf B. kendinize 
niçin almıyorsunuz? Size hitap ederek söyleme
dim. Hırsızlık mevzuu üzerinde söylendi ona ce
vap verdim. Size hitap etmedim. 

A. İNAN (Devamla) — Müsaade buyurunuz. 
Ben, rakamlar üzerindeki beyan dolayısiyle böyle 
konuşuyorum. 

Sonra, bu limited, ticari bir müessesedir. Ben, 
bunu takdir etmiyecek arkadaşınız değilim. Ti
cari müessesede zarar da kâr kadar tabiidir. 
Hâdiseler getirir, bir müessese bilhassa Devlet* 
letten direktif alnn şu ve bu vazife ile çalıştırı
lan bir müessese kendisine tevdi edilen sermaye
nin % 100 ünü kaybedebilir. Amma o şekilde 
ve öyle bir sebeple kaybedebilir ki, Büyük Mil
let Meclisi takdir eder, alkışlar. Fakat sebepsiz | 
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üzerinde icabettiği kadar ciddiyetle duruîmâ-
dığı için bir zarar hâsıl olursa aynı hassasiyet
le bunu milletvekillerinin konuşması kadar tabii 
bir şey olamaz. Arkadaşlar, memurlar mevzu
unda tahmin ediyorum ki, arkadaşımızın ben
denize müteveccih bir hitabı olmamıştır. Ken
dileri de beyan buyurdular, ki muhatapları ben 
değilim. Amma bir milletvekili olarak bu şekil
de bir münakaşanın içine girmiş olduktan sonra 
huzurunuzda bilhassa şu ciheti tebarüz ettirme
liyim ki; Türk memuru kül halinde dünyanın 
her tarafında, içinde bulunduğu mahrumiyet 
ve sefalet denecek kadar ağır şartlar içinde 
hergün bir kat daha ezilmekte olmasına rağmen 
bugün yaşamakta olduğu bu hayat içinde bü
tün dünyaya kendilerini faziletkâr insan örne
ği olarak gösterebiliriz. (Alkışlar, bravo sesleri). 

Kooperatif mevzuunda Reşat arkadaşım mü
talâaları dolayısiyle ilişmekte fayda gördüm. 
Tasarıda mecburi kaydı yoktur ve tasarı Mec
lis huzuruna gelmeden maddeleri üzerinde ko
nuşmak hiçbir geleneğimize uygun değildir. An
cak burada konuşulacak sözlerin akislerinin men
fi tesirler yapmaması için bendeniz kendilerin
den rica ettim, mecburi kooperatif temayülü 
olmasın ve olmadığı şimdiden bu kürsüden söy
lensin dedim. Tasarıda mecburi kooperatif di
ye bir şey yoktur amma «kooperatife dâhil ol
mayan tütün dikemez» deniyor. Demek ki ta-
biatiyle bu mecburi olacaktır. Mecburi olunca 
da bu memlekete zarar getirir. Herhangi bir za
rar tehlikesi göründüğü için de ondan korun
mak hususunda tavsiyede bulunmak, zannedi
yorum ki bizim gibi milletvekillerinin vazifesi
dir. (Bravo sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerindeki gö
rüşmeyi yeter görenler... Görmiyenler... Görüş
me yeter görülmüştür. 

Maddelere geçilmesini oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Maddelere geçil
mesi kabul edilmiştir. 

Tekel Genel Müdürlüğü 1945 yılı yedi aylık 
Bütçe Kanunu 

MADDE 1. — Tekel Genel Müdürlüğü 
1945 yılı yedi aylık giderleri için ilişik (A) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere (12 305 000) lira 
tahsisat verilmiştir. " 

A-CETVELİ 

1 Ücretler 4 127 556 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

2 Geçici tazminat 19 250 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

3 4178, 4598 ve 4599 sayılı kanunlar 
gereğince verilecek zamlar ve yar
dımlar 793 842 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
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16 
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18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Büro giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Basılı kâsrt ve defterler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret ve 
giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Kira karşılığı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Taşıt giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yolluklar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Giyecekler 
BAŞKAN.— Kabul edilmiştir. 
Tedavi, yol ve başka giderler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yapı ve onarma işleri 2 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Demirbaş kurma ve makine satm
alına ve onarma giderleri 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Deneme, artma ve savaş giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Kaçağı önleme.ve kovalama gider
leri 
1918 sayılı kanun ve ekleri gere
ğince yapılacak ödemeler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir, 
Mahkeme giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Para taşıma giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
İkramiye 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Genel Muhasebe Kanununun 48 
nci maddesini ilgilendiren giderler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Kurs giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Staj ve öğretim giderleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yabancı uzmanlar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yayın, propaganda ve sergi gi
derleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
2921 sayılı kanun gereğince Tekel 
Tekaüt Sandığı payı 
4250 sayılı kanun gereğince şarap
çılara verilecek prim ve yapılacak 
başka ödemeler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Kaza sigortası 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçlan 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçlan 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 
310 850 

58 338 

201 538 

239 160 

288 750 

315 000 

58 300 

29 170 

500 000 

786 660 

104 000 

302 500 

5 830 

35 000 

221 670 

291 670 

8 750 

16 420 

8 750 

22 750 

64 160 

206 400 

5 830 

1 250 

23 300 

17 400 

B. 
30 

Lira 
1715 sayılı kanunun 8 nci mad
desi gereğince kâğıt para amortis
manı 121 832 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

31 İçişlere, çocuk yuvalarına ve öğ
renci yurtlarına yardım 118 200 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

32 Hayır kurumlarına yardım 874 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

(Birinci madde tekrar okundu) 
BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 2. — Tekel Genel Müdürlüğü 1945 

yılı yedi aylık gelirleri ilişik (B) işlaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (118 236 615) lira tahmin edil
miştir. 

B. 
B - CETVELİ 

Lira 
1 Satış kârları (Tekel geliri) 71 089 052 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
2 Çeşitli gelirler 230 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
3 Para cezalan 31 000 
4 Çeşitli hasılat 70 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
5 Geri alma . 19 000 

Nâzım gelirler 
6 Tütün, içki, tuz Savunma vergi

leri 46 797 563 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

(İkinci madde tekrar okundu). 
BAŞKAN — Söz istiyen var mı? Maddeyi 

oyunuza sunuyorum. Kabul edenler ... Etmi
yenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tekel Genel Müdürlüğünce 
tahsil edilecek resimlerden herbirinin dayandığı 
hükümler ilişik (C) işaretli cetvelde gösteril
miştir. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler ... Etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tekel Genel; Müdürlüğünün 
3656 sayılı kanunun 19 ncu maddesine giren hiz
metleriyle taşıttan kadrolan bağlı (D) işaretli 
cetvelde değiştirilmiştir. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler ... Etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Geçen yıl borçlan tertibindeki 
ödenek üstünde çıkacak borçlar ilişkin olduk-
lan hizmetlere karşı konan tertiplerden bu ter
tibe Maliye Bakanlığınca aktanlacak ödenekten 

— 571 — 
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Ödenir. 1928 - 1943 malî yıllarına ilişkin ohrpta 
Genel Muhasebe Kanununun 93 ncû maddesine 
göre zamanaşımına uğraırianuş ve ödettekleri, yıl
ları bütçelerinde bulunan borçlar için bütçedeki 
ödenek yetmezse 1945 yılı bütşeSmîn gider ter
tipleri artıklarından eski yıllar borçları bölümü
ne Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten 
ödenir. 

BAŞKAN — Söz istiyen var niı? Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler ... Etmiyen-
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Olağanüstü hallerin devamı 
süresince Tekel Genel Müdürlüğünün fabrika, 
tuzla, işletme evleri gibi işyerlerinde toplu olarak 
çalıştırdığı işçilere ve hizmetlilere (bu işyerle
rinde çalışan memurlar dâhil) giderleri döner 
sermayeden ödenrfıek üzere çalıştığı günlerce ve 
günde bir defa yemek verilebilir. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler ... Etmiyen-
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Ambar, fabrika, ,atelye, işleme 
evleri, doldurma ve imal evleriyle tuzlalarda ve 
idarenin yollama, tütün transfer, satış ve Başka-
işlerinde iş saatleri dışmda çalışmaları gerekli 
görülecek veya geceleri çalıştırılacak Memurlar
la hizmetlilere bu suretle Çalıştıracakları süreler 
için Gümrük ve Tekel Bakanlığınca belli edile
cek esaslara göre döner sermayeden ek ücret ve
rilebilir. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? Maddeyi 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler ... Etmiyen-
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Gider tertiplerinden yapıla
cak harcamalara ilgili formül bu kanuna bağlı 

(it) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
ÖAŞKAN — Söz istiyen var mı? Maddeyi 

oyunuza sunuyorum. Kabul edenler ... Etmıj^en-
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Bu kanun 1 Haziran 1945 ta
rihinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? Maddeyi 
oyamıza sunuyorum. Kabul edenler ... Etmiyen-
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Bu kanunu Maliye ve Güm
rük ve Tekel Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler ... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümünü açık. oyla oyunuza sunu
yorum. 

Tekel Genel Müdürlüğü bütçesi için oyunu 
kullanmıyan varsa lütfetsinler ... Oy toplama 
işlemi bitmiştir. 

Yapılan açık oylamaların sonucunu Kamutaya 
bildiriyorum. Orman Genel Müdürlüğü 1945 yı
lı yedi aylık Bütçe Kanununa (339) Milletvekili 
oy Vermiştir. Yeterlik vardır, işlem tamamdır. 
kanun (339) oyla kabul edilmiştir. 

Posta, Telgraf ve Telefon Genel Müdürlüğü 
1945 yılı yedi aylık Bütçe Kanununa (317) Mil
letvekili oy vermiştir. Yeterlik vardır, işlem ta
mamdır, kanun (317) oyla kabul edilmiştir. 

Tekel Genel Müdürlüğü 1945 yılı yedi aylık 
Bütçe Kanununa (324) Milletvekili oy vermiştir. 
Yeterlik vardır, işlem tamamdır, kanun (324) 
oyla kabul edilmiştir. 

Cuma günü saat 15 te toplanılmak üzere otu
ruma son veriyorum. 

Kapanma saati : 18,45 
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9 Tealim alma mamuru 

nci satırındaki (Başenkspektör) ün altındaki dört caize işareti kal
dırılmıştır. * 
f&saSys işletme şefi 
In^tije » 
İkinci- makinist 
Üçüncü makinist 
Dördüncü maki
nist 
Gemi kâtibi 

Gemiyapı 
Baş vurma meuru 
Krbozot bekçisi 

Orta ve mrataka 
Orman Okulları 
3..M, &74&Ö67 
StBJübeter 
3. M.U60K306 
3. M. 6.783JÎ6 
3. M. 6*06 S06 
. . . parasa ve gün 
ödenir 

21, F: 24, F: 25, 
42 başlıkları 

H L 1 

4 Gemi yapı işletme şefi 
6 fflemi yapı » 
6 ikinci makinist 

10 85 11 Üçüncü makinist İJ 85 
U _ 85 11 Dördüncü makinist 10 85 

3 210 6 » » 3 210 
11 720 9 11 120 
2 210 6 0emi yapı mühendisi 2 ^810 
1 170 7 Takip memuru . ., .1 170 
1 50 Krozot bekçisi 1 50 

Daktilo 5 50 
36 41 

Orta- vrbblğe Orman 
«keUaıı 
B„B. 6,746.067 
Eort 
B. B. 6L6Ö9.306 
B. B. «TÖ3.816 

1 Kamyon Fort B. B. 6,616.306 
_ . . . parası ve gündeîtkifri 

B: 17, B:20, B: n^iMrB: 25, 
B: 26, B: 28, B:,42 olmuştur. 
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!H. 
Jâtı 

BAYRAK - ' * 

H.TTOA0 • • • ' " 
AKMFA 

Z. TARKAN 
İB.TOAS 

• 

A. E.YîAttOOLU 
AmuatA 

MAKÖOLFT 
:B. BAYHâir 



1 . BATTIN 
H. O. BEKATA 
R. BÖREKÇİ 
A. ÇUBUKÇU 
F. DALDAL 
M. ERİŞ 
M. KAYAOĞLU 
H. N. MTHÇTOĞLU 

ANTALYA 
N. AKSOY 
M. ÇANKAYA 
H. T. DAĞLTOĞLU 
Dr. G. KAHRAMAN 

AYDIN 
Dr. H. ALATAS 
Ol. R. ALPMAN 
Dr. M. GERMEN 
N. GÖKTEPE 
Dr, R. LEVENT 

BALIKESİR 
M. AKPTNAR 
0. N. BURCU 
H. ÇARTKLI 
P. ETÇİOĞLU 
H. KARAN 
H. ONAT 
S. ÖRGEEVREN 
01. K. ÖZALP 
P. TİRİTOĞLU 

BÎLECÎK 
M. Ş. ESENDAL 
K. GÜLEK 
Dr.MSUNER 

BİNGÖL 
F, F. DÜŞÜNSEL 

BİTLİS 
**. ERTAN 
B. ÖSMA 

BQLÜ 
Korgl. A. ALPTOĞAN 
H. C. ÇAMBEL 
C. ÖZÇAftLAR 
Dr. Z. ÜLGEN 

BURDUR 
Ş. ENGİNERÎ 
Dr. A. R. YEŞİLYURT 

BURSA 
Ol. 1 . ATLI 
A. DURU 
A M. ERHAN 

B : 66 30. 
M. F. GERÇEKER 
Dr. R. GÜRAN 
F. GÜVENDIREN 
Dr. M. T.'RİMER 
Ol. N. TINAZ 

ÇANAKKALE 
S. T. ARSAL 
S. BATÜ 
R. BULAYTRLI 
R. N. GfîNTEKİN 
A. KAMCTL l 

ÇANKIRI 
Dr. A. ARKAN 
A. İNAN 
M. A. RENDA 

ÇORUH 
A. R. EREM 
M. M. KANFU 
A. TÜZfÎN 

ÇORUM 
H. AKDOĞAN 
E. S. AKGÖL 
N. ATALAY 
Dr. M. OANTEKİN 
M. CAÖTL 
Dr. C. KAZANCIO& 
LU 

DENtZLt 
F. ASAL 
Dr. H. BERKMAN 
A. EGE 
H. OÜNVER 
N. KÜGfTKA 
E. A. TOKAD 
Dr. B. TTZ 

DİYARBAKIR 
O. OCAK 
Dr. t. T. ÖNGÖREN 

K. SEDELE 
Ş. ULUÖ . 

EDtRNE 
Dr, F. MEMÎK 

ELÂZIĞ 
F. A. AYKAÇ 
H .KİŞİOĞLU 
t: YALCTN 

ERZİNCAN 
B. K. CAĞLAR 
A. FIRAT 

5.1945 0 : 2 
F.KALFAGÎL 
A. S. ILTER 
S. SÖKMENSÜER 

ERZURUM 
A. AKYÜREK 
S. ALTUĞ 
01. P. DEMÎRHAN 
N. DUMLU 
M. H. GÖLE 
Ş. KOÇAK 
Gî. Z. SOYDEMİR 

ESKİŞEHİR 
Y. ABADAN 
t .Ü. AYKURD 
1. ÖZDAMAR 

OAZtANTEB 
ö. A. AKSOY 
0. S. BARLAS 
Dr. M. CANBOLAT 
B. KALELÎ 
Dr. A. MELEK 
S. ÖZDEMİR 
M. ŞAHİN 

GİRESUN 
M. AKKAYA 
1. GÜRAK 
A. SAYAR 
N. OSTEN 

GÜMÜŞANE 
H. F. ATAÇ 
9. ERDOĞAN 
R. GÜRELİ 
0. SELEK 
E. S. TÖR 

HAKKARİ 
A. R. GÖKSlDAN 

HATAY 
A. $. DEVRİM 
Gl E. DI7RUKAN 
H. İLGAZ 
A. TÜRKMEN 

îenüL 
Dr. M. BERKER 
T. O. BERİKER 
Gî. Ş. TURSAN 

İSPARTA 
K AYDAR 
M. KARAAĞAÇ 
H. ÖZDAMAR 
K. TURAN 

İSTANBUL 
C. E. ARSEVEN 
Dr. G. ATAÇ 
A. BAYTNDIR 
A. H. DENİZMEN 
Dr. H. DİKER 
Dr. Gl. N. 1. GÖZCÜ 
Z. KARAMURSAL 
H. KORTEL 
& A. ÖGEL 
F. ÖYMEN 
V. SARIDAL 
A. R. TARHAN 

İZMİR 
Ş. ADALAN 
B. ARIMAN 
M. BlRSEL 
Dr. H. H. CURA 
E. ÇINAR 
S. EPİKMEN 
R. KÖKEN 
H ONARAN 
E. ORAN 
Dr. K. ÖRS 
$. YUNTTS 
H. A. YÜCEL 

KARS 
E. DEMİREL 
Gl. H. DURUDOĞAN 
Ş. KARACAN 
Dr. E. OKTAY 
Z. ORHON 
E. ÖZOÖUZ 

KASTAMONU 
A. BİNKAYA 
H. ÇELEN 
Dr. F. EOEVÎT 
H. ÇORUK 
R. SALTUĞ 
T. TASKIRAN 

KAYSERİ 
F. BAYSAL 
A. H. KALAÇ 
R. ÖZSOY 
M. K. SATIR 
M.TANER 
O TÜZEL 

KIRKLARELİ 
Korgrî, K. DOĞAN 

574 — 
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ftTBgtetR 
Ş. TOBGUT 
I. TURAN 

KOOAELt 
S. ABTEL 
Dr. F. Ş. BÜBGE 
A. DİKMEN 
B.FENMEN 
S. PEK 
I. TOLON 
S. YABOI 
I.S.YİGİT 

KONYA 
S.ABIKAN 
V. BİLGİN 
M. A. BINAL 
GL A. F. CEBESOY 
S. CUMBALI 
F. GÖKMEIN 
Dr. S. IRMAK 
H. KARAGÜLLE 
Dr. O. Ş. ULUDA© 

KÜTAHYA 
B. ATALAY 
M. EBKMEN 
S. KUTMAN 
B. PEKER 
A. TlBlDOĞLU 
V. UZGÖBEN 

MALATYA 
E. BARKAN 
M.ÖKEB 
Dr. C. ÖZELÇİ 
İM. Ş. ÖZPAZABBAŞI 
M. PEKTAŞ 
H. SAÖIROÖLU , . 
K. SAYİN 
O. TANER 
T. TEMELLİ 

** B t 6% «0.5 
MANİSA 

KorgL A.R. ARTUN-
KAL. % 

H. BAYUR 
I. EBTEM 
Ş. B. HATlPOĞLU 
Dr. S. E. KâATÇILAB 
F. KUBDO&LU 
Y. ÖZEY 
F. USLU 

MABAŞ 
R. KAPLAN 
A. YAYCIOÖLU 

MARDİN 
GL S. DÜZGOBEN 
E. ERGİN 
R. ERTEN 
EL MENEMENCÎOĞLU 
Dr. A.URAS 
L. ÜLKÜMEN 

MUĞLA 
Orgl. t ÇALIŞLAR 
C. KARAMUGLA 
H. KİTABCI 

NİĞDE 
A. G. BODRUMLU 
B. DOLUNAY 
F. SOYLU 
Dr.R.F.TALAY 
H. ULIJSOY 

ORDU 
Ş. AKYAZI 
Dr. V. DEMİB 
Dr. Z. M. SEZER 
H. ŞARLAN -
H. YALMAN 
M. YARIMBIYIK 

RİZE 
T. B. BALTA 

.1945 0 t * 
Dr. S. A. DlLEMBB 

SAMSUN 
H. ÇAKIR 
Z. DURUKAN 
Amiral F . ENGİN 
S.EKBAY 
I. EZGÜ 
N. FIRAT 
N. ÖZTÜZCU 
M. A. YORÜKER 

SEYHAN 
S. CAM 
GL N. ELDENİZ 
Ş. IŞCEN 

SttRD 
A. B JÎSEN 
E. KILIÇÇIOĞLU 
a TUNCAY 
B. TÜRKAY 

SİNOB 
0. K. INCEDAYI 
Dr. B. KÖKDEMİR 
H. ORUCOĞLU 

SİVAS 
M. Ş. BLEDA 
E. DİZDAR 
H. IŞIK 
K. KİTAPÇI 
Tuğamiral H. GÖKDA-
LAY 
N. SADAK 
R. Ş. SlRER 
1. M. UĞUR 
A. YURDAKUL 

TEKİRDAĞ 
E. ATAÇ 
O.UYBÂDIN 

TOKAİ) 
S.ÇELlKKOL 
R. ERİŞKEN 
H.N. KEŞMİR 
C. KOVALI 
G. PEKEL 
N. POROY 

TRABZON 
M. S. ANAMUR 
F. A. BABUTCU 
D. EYİBüGLU 
T. GÖKSEL 
R. KARADENİZ 
L. YAVUZ 

TUNCELİ 
N. S. SILAN 
H.ÜÇÖZ 

URFA 
K. BERKER 
R.SOYEB 
S. K. YETKİN 

VAH 
1. ARVAS 
N. BERKER 

YOZGAD 
M. ALLIOĞLU 
a ABAT 
Z.ABKANT 
S. IÇÖZ 
Y. D. KABSLIOGLU 
S. KORKMAZ v 

A. SUNGUR 
ZONGULDAK 

Dr. B. BARKIN 
E. ERİŞİRGİL 
A. GÜREL 
Y.Z.ÖZBNÇI 
Ş. TANSAN 
R.VARDAR .,JA<'İ 

AFYON KAR AHİSAR 
H. ÇERÇEL 
A.ÇETINKAYATÎ.) 
A.TAŞKAPHd 

AĞRI 
R. R. PASIN ( t ) 

AMASYA 
N. AKTIN (Hasta) 

[Oya katılmayanlar] 

ANKARA 
GL N. ANILMIŞ 
F. R. ATAY (I.) 
I. İNÖNÜ (Cumhurbaş
kanı) 
M. ÖKMEN 
Z. YÖRÜK 

ANTALYA 
T. SÖKMEN ( t ) 
N. E. SÜMER (Bakan) 
Dr. C. TUNCA ^ 

AYDIN 
A. S. LEVEND 
A. MENDERES 

— İTO — 

BALIKESİR 
M. DEMİR 
H. KÜÇÜKLER 
Y. a UZAY 
I. H. UZUNÇARŞILI 

BlLEOlK 
K. SUN 

rH 



BİNGÖL 
T. BAN6U0ĞLU 

BOLÜ 
H. Ş. AJüAh 
H.B. otum 
C. S. SİREN (Bakan) 

BURSA 
A. AKGUÇ 
R. CANITE& Başkan-
vekili) (1.) 
Dr. S. KONUK (Bakan) 
M. B. PARS 

ÇANAKKALE 
H. EKÜENELİ 

ÇANKIRI 
B. ERKİN (Hasta) 
T. UNAY 

ÇORUH 
A. US 

ÇORUH 
1. EKER (Ö.) 
N. KAYAALP (Ö.) 

DENİZLİ 
Y. BAŞKAYA ( t ) 

DİYARBAKIR 
R. BEKÎT (Ö.) 

EDİRNE 
M. E. AĞAUĞULLARI 
P. BALKAN 
E.DEMİRAY 
M. N. GÜNDÜZALP 

ELÂZIĞ 
F. AĞKALI 
S. SAĞ1ROĞLU 

ERZURUM 
R. DİNÇ 
N. ELGÜN 

ESKİŞEHİR 
İ.ARUKAN 
E, SAZAK 

GAZİANTEB 
Dr. M. A. AĞAKAY 

GÎBE8UN 
1. SABUNCU 
Gl. 1. SÖKMEN (Has-
ta) 

B : 66 30 
A. ULUS 
F. YÜZATLI 

HATAY 
B. S. KUNT 
H. SELÇUK 

İÇEL 
F. C. GÜVEN 
R. KORALTAN 
$. TUGAY 
H. S. TANRIÖVER 

İSPARTA 
C. TÜZEMEN 

İSTANBUL 
Gl. R. BELE 
Dr. K. C. BERKSOY 
(10 
S. CİMCOZ 
A. Ş. ESMER (1.) 
G. B. GÖKER (Hasta) 
I. A. GÖVSA 
F. HAMAL 
Gl. K. KARABEKİR 
1. H. ÜLKMEN % 
H. C. YALÇIN (1.) 

İZMİR 
C. BAYAR 
H. MENTEŞE 
Ş. SARAÇOĞLU (Baş
bakan) 

KARS 
C. DURSUNOĞLU 
F. KÖPRÜLÜ 

KASTAMONU 
T. COŞKAN 
Z. ORBAY (Hasta) 
N. TAMAÇ 

KAYSERİ 
Ö.TAŞCİOĞLÜ 
N. TOKER 
S. H. ÜJIGÜBLÜ (Ba
kan) 

KIRKLARELİ 
Z. AKIN 
N. A, KANSU 
Ş.ÖDÜL 

' » m 
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Dr. F. UMAY V *-' 

KTBŞBBÎR 
F. ÇOBANOĞLÜ 
F. SELER 

KOCAELİ 
Gl. M. BAKU (Hasta) 

KONYA 
A. 11. DİKMEN (1.) 
Ş. ERGUN 
K. OKAY 
N. H. ONAT 
T. F. SILAY 
A. R. TÜREL (Bakan) 

KÜTAHYA 
H. BENLİ 
Dr. A. S. DELİLBAŞI 
H. PEKCAN 
Ö. B. UŞAKLI (Hasta) 

MALATYA 
N. BAYDAR 
M. N. ZABCI 

MANİSA 
R. N. EDGÜER (Has
ta) 
0. ERCİN 

K. KARAOSMAN (Has* 
ta) 
H. SARHAN 

MARAŞ 
Dr. K. BAYlZlT 
H. R. TANKUT 
A. H. TANPINAR 

MARDİN 
t. F. ALPAYA (1. Ü.) 

MUĞLA 
S. GÜNEY (1.) 
F. O. MENTEŞEOĞLU 

MUŞ 
H. KILICOĞLTJ (1.) 
K. KOTAN 

NİĞDE 
H. MENGİ 
H. TEPEYRAN 

ORDU 
1. ÇAMAŞ 

I P i ı 

S. S. TARCAN (t.) 
RIZÜ 

I H. C, BELÜL 
| K, KAMU 
F. SlRMEN (Bakan) 

I A, ZJİÜt 
SAMSUN 

C. BlLSEL (I.) 
SEYHAN 

[ D. AJUKOĞLU 
K. ÇELİK 
0. ORAL 
Dr. K, SATIR 
H. URAN (Bakan) 
A. M. YEGENA 

8İNOB 
0. ATAY 
1. H. SEVÜK (Hasta) 

SİVAS 
A. ESENBEL 
Ş. GÜNALTAY (Baş-
kanvekili) 

TEKİRDAĞ 
R. APAK 
F. ÖZTRAK 
E. PEKEL 
N. TRAK 

TOKAD 
M. DEVELİ 
R. A. SEVENGIL 

TRABZON 
S. ABANOZOĞLU 
M. AYDIN 
H. N. BOZTEPE 
S. DAY (Bakan) 

*H. SAKA (Bakan) ^ 
URFA 

H. S. COŞAR (1.) 
A. K. TECER(t ) 
E. TEKELİ 

VAN . 
M. BOYA 

ZONGULDAK 
Ş. DEVRİN ( t ) 
H. A. KUYUCAK 
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AFYON KARAHtflAR 1 
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H. ÇERÇEL 
M. GÖNENÇ 
Dr. A. a SELGİL 
A. TAŞJCAPILI 
B. TÜR&ER 
S. YURDKORU 

AÛRI 
H. BAYRAK 
H. TUGAÇ 

AMASYA 
Z. TARHAN 
E. URAS 

• N U R A 
M. AKSOLBY 
B. BAYSAN 
A. BAYTIN 
H. 0. BBKATA | 
R. BÖREKÇI , ' 
A. ÇUBUKÇU 
F. DALDAL 
M. ERÎŞ 1 
M.KAYAOĞLU 
H. N. MIHÇIOÖLU 
Z. YÖRÜK 

ANTALYA 
N. AKSOY 
M. ÇANKAYA 
H. T. DAĞLIOĞLU 
Dr. 0 . KAHRAMAN 

AYDIN 
Dr. H. ALATAŞ 
Gl. R. ALPİIAN 
Dr. M. GERMEN 
N. GÖKTEPR 

Üye sayısı t 455^ 
Oy verenler •"' 314 

Kabul edenler : 314 
Kabul etmiyenler : 0 

Çekinserler : 0 
Oya katılmayanlar : 136 

Boalar : 5 

{Kabul edenler] 
Dr. R. LEVENT 1 

PATTlfTüAfR ! 

M AKPINAR ! 
0. N. BURGU 
H. ÇARIKLI 
P. ETÇlOĞLU 
H. KARAN 
H. KÜÇÜKLER 
H. ONAT 
F. TIRİTOĞLU 
t. H, UZUNÇARŞILI 

BİLECİK 
M. Ş. ESENDAL 
K. GÜLEK ! 
Dr. M. SUNER 

BİNGÖL 
F. F. DÜ$ÜNSEL 

BİTLİS 
M. EBTAN 
B. 01MA 

BOLÜ 
Korgl. A. ALPTOÖAN 
H. C. ÇAMBEL 
C. ÖZÇAGLAR 
Dr. Z. ÜLGEN 

BURDUR 
§. ENGINERİ 
Dr. A. R. YEŞÎLYÜRÎ 

BURSA 
OL 1 . ATLI 
A DURU 
A. M. ERHAN 

i M. F. GERÇBKRR 
Dr. R, GÜRAN 
F. GÜVENDİREN 
Dr. M. T» msm 

01. N. TINAZ 1 
ÇANAKKALE 

S. T. ARSAL 
S. BATTI 
R. BÜLAYIRLI 
R. N. GÜNTEKIN 
A. KAMÇIL 

ÇANKIRI 
Dr. A. ARKAN 
A. İNAN 
M.A.RENDA 

ÇORUH 
A. R. BREM 
M. M. KANSU 
A. TÜZÜN 
A. US 

ÇORUM 
H. AKDOĞAN 
E. S. AKGÖL 
N. ATALAY 
Dr. M. CANTEKİN 
M. ÇAOIL 
Dr. C. KAZANGIOĞLU 

DENİZLİ' 
F. ASAL 
Dr. H. BERKMAN 
A. EGE 
H. GÜNVER 

1 N.KÜÇÜKA 
| E. A. TOKAD 
Dr> B. UZ 

DİYARBAKIR 
0. OCAK * 
Dr. I. T. ÖNGÖREN 
Gl. K. SEVÜKTEKİN 
K, ŞRDBLE 

« 

Ş. ULU& 
JSDâRHJî 

Dr. F. MEMlK 
ELAZIÖ 

F. A. AYKAÇ 
H. KİŞİOĞLU 
I. YALÇIN 

ERZİNCAN 
B, K. ÇAÖLAR 
A. FIRAT 
F. KALFAGIL 
A. S. İLTER 
Ş. SÖKMBNSÜER 

ERZURUM 
A. AKYÜBEK 
S. ALTUÖ 
Gl. P. DEMİRHAN 
R. DİNÇ 
N. DUMLÜ 
N. ELGÜN 
M. H* GÖLE 
Ş. KOÇAK 
01. Z. SÖTDEMÎR 

ESKİŞEHİR 
Y. ABADAN 
I.ARUKİN 
I .U. AYKURD 
I. ÖZÖAMAR 

OAZtANTEB 
ö. A. AKSOY 
Dr. M. CANBOLAT 
B. KALEH 
Dr. A. MELEK (î.) 
Ş. ÖZDEMİR 
M. ŞAHIN 
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GİRESUN 
M.AKKAYA 
I. GÜRAK 
t SABUNCU 
A. SAYAR 
Na OSTEN 

GÜMÜŞANE 
H. F. ATAÇ 
Ş. ERDOĞAN 
B. GÜRELI 
O. SELEK 
E. S. TOR 

HAKKARİ 
A. R. GÖKSİDAN 

HATAY 
A. Ş. DEVRİM 
Gl. E. DURUKAN 
IS, ILGA2 
A. TÜRKMEN 

IÇEL 
T. C. BERIKER 
Ş. TUGAY 
Gl. Ş. TURSAN 

İSPARTA 
K. AYDAR 
M. KARAAĞAÇ 
H. ÖZDAMAR 
K, TURAN 

İSTANBUL 
O. E. ARSEVEN 
Dr. G. ATAÇ 
A. BAYINDIR 
A. H. PENIZMEN 
Dr. H. DİKER 
Dr. Gl. N. I. GÖZCÜ 
Z. KARAMURSAL 
H. KORTEL 
Ş. A. ÖGEL 
P. ÖYMEN 
V. SARIDAL 
A. R. TARHAN 

İZMİR 
Ş, ADALAN 
B. ARIMAN 
M. BİRSEL 
Dr. H. H. CURA 
E. ÇINAR 
S. EPIKMEN 
R. KÖKEN 
U. ONARAN 

B î 66 30. 
E. ORAN 
3. YUNUS 

KARS 
E. DEMİREL 
Gl, H. DURUDOĞAN 
Ş. KARACAN 
Dr. E. OKTAY 
Z. ORHON 
E. ÖZOĞUZ 

KASTAMONU 
A. BINKAYA 
T. COŞKAN 
fl. ÇELEN 
H. ÇORUK 
Dr. F. ECEVlT 
N.TAMAÇ 
T. TA^KIRAN 

KAYSERİ 
F. BAYSAL 
A. H. KALAÇ 
R. ÖZSOY 
M. K. ŞATIR 
M. TANER 
N. TOKER 
C. TÜZEL 

KIRKLARELİ 
Korgrl. K. DOĞAN 

KIRŞEHİR 
1*. SELER 
î. TURAN 

KOCAELİ 
S. ARTEL 
Dr. F. Ş. BÜRGE 
A. DİKMEN 
R. FENMEN 
S. PEK 
I. TOLON 
S. YARGI 
I. S. YİĞİT 

KONYA 
S. ARIKAN 
V. BİLGİN 
M. A. BINAL 
Gl. A. F. CEBESOY 
S. ÇUMRALİ 
F. GÖKMEN 
Dr. S. IRMAK 
A. R. TÜREL 
Dr. O. Ş. ULUDAĞ 

5.1945 Û : â 
KÜTAHYA 

B. ATALAY 
H. BENLİ 
AL ERKMEN 
S, KUTMAN 
H. PEKCAN 
R. PEKETÎ 
A. TlRlDOĞLU 
V. UZGÖREN 

MALATYA 
E. BARKAN 
M. ÖKER 
Dr. C. ÖZELÇI 
M. Ş. ÖZPAZARBAŞI 
M. PEKTAŞ 
H. SAGIROĞLU 
K. SAYIN 
0. TANER 
T. TEMELLİ 

MANİSA 
Korgl. A. R. ARTUN-
KAI, 
H. BAYUR 
1. ERTEM 
Dr. S. E. K A ATÇILAR 
F. KURDOĞLU 
Y. ÖZEY 
F. USLU 

MARAŞ 
H. R. TANKUT 
A. YAYCIOĞLU 

MARDİN 
G1.S.DÜZGÖREN 
E. ERGİN 
R. ERTEN 
a MENEMENCIOĞLU 
Dr. A. URAS 
L. ÜLKÜMEN 

MUĞLA 
Orgl. 1. ÇALIŞLAR 
C. KARAMUĞLA 
H. KITABCI 

NİĞDE 
A. G. BODRUMLU 
R. DOLUNAY 
H. MENGl 
F. SOYLU 
Dr. R. F . TALAY 
H.ÜLÖBOY 

ORDU 
Ş. AKYAZI 
Dr. V, DEMİR 
Dr. Z, M. SEZER 
H. ŞARLAN 
H. YALMAN 
M. YARIMBJYIK 

RİZE 
T. B. BALTA 
Dr. S. A. DILEMRE 
A. ZIRH 

SAMSUN 
H, ÇAKIR 
Z. DURUKAN 
Amiral F. ENGİN 
S. ERBAY 
I. EZGÜ 
N. FİRAT 
N. ÖZTUZCU 
M. A. YÖRÜKER 

SEYHAN 
K. ÇELİK 
Gl. N, ELDENİZ 
Ş. IŞCEN 
0. ORAL 

SURD 
A. R. ESEN 
E. KILIÇÇIOĞLU 
S. TUNCAY 
B .TÜRKAY 

SINOB 
C. ATAY 
C. K. İNCEDAYI 
Dr. B. KÖKDKMlR 
H, ORUCOĞLU 

SİVAS 
M. Ş. BLEDA 
E. DİZDAR 
H. IŞIK 
K. KİTAPÇI 
Amiral H. GÖKDALAY 
R. Ş. SIRER 
1. M. UĞUR 
A. YURDAKUL 

TEKİRDAĞ 
E. ATAÇ 
C.UYBADIN y 

TOKAD 
S. ÇELÎKKOL 
R. ERİŞKEN 
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H. N. KEŞMİR 
C. KOVAM 
G. PEKEL 
N. POROT 

TRABZON 
M. S. ANAMUR 
F A . BARUTÇU 
D. EYİBOĞLU 
T. GÖKSEL 

S : M 30 
R. KARADENİZ 
L. YAVUZ 

TUNÖBflî 
N. S. SILAN 
H. ÜÇÖZ 

UEFA 
K. BERKİR 
R. SOYER 
S. K. YBTKÎN 

5.1945 O : 2 
VAH 

t. ARVAS 
N.BBRKER 

YOEOAD 
M. ALLTOĞLU 
O. ARAT 
Z. ARKANT 
S.ÎÇÖZ 
Y. D. KARSLIOĞLU 

S, KORKMAZ 
A SUNGUR 

ZONGULDAK 
Dr. R. BARKIN 
E. ERtSÎRGÎL 
A. GÜREt 
Y. Z. ÖZBNÇİ 
S. TANSAN 
R. VARDAB 

[Oya kattîmtyanlar] 
ATYON KARAHÎSAR 
A. ÇETÎNKAYA (î.) 

AĞRI 
R. R. PASİN (1.) 

AMASYA 
N. AKTIN (t.) 
A. K. YİĞİTOĞLU 

ANKARA 
Gl. N. ANILMIŞ 
F. R. ATAT 
î. İNÖNÜ (Cnmhur-
başkanı) 
M. ÖKMEN 

ANTALYA 
T. SÖKMEN (t.) 
N. E. SÜMER (Bakan) 
Dr. C. TUNCA 

AYDIN 
A, S. LEVENT) 
A. MENDERES 

BALIKESİR 
M. DEMİR 
S. ÖROEEVREN 
Gl. K.ÖZALP 
T. S. UZAT 

BİLECİK 
K. SUN ı 

BİNGÖL 
T. ÖANGÜÖĞLU 

BOLÜ 
H. $. AD AL 
H. R. ÖTMEN 
C. S. SİREN 

BURSA 
A. AKGÜC , 
R. CANITEZ (Başfcan-
vekffi) 
Dr. S. KOI 

M. B. PARS 
ÇANAKKALE 

,H. ERGENELÎ 
ÇANKIRI 

B. BERKÎN (t.) 
T. ONAT 

ÇORUM 
î. EKER ( t ) 
N.KAYAALP 

DENtZLİ 
T. BAŞKAYA (î.) 

DtTARBAKIB 
R. BEKtT (t) 

EDİRNE 
M. E. AĞAOĞULLARI 
P.BALKAN 
E. DEMtRAT 
M. N. GÜNDÜZALP 

ELAZIĞ 
F. AĞRALI 
S. SAÖTROĞLU 

ESKİŞEHİR 
E. SAZAK • 

GAZtANTBB 
Dr. M. A. AĞAKAY 
O. S. BARLAS 

GİRESUN 
Gl. î. SÖKMEN (î.) 
A. ULUS 
F. YÜZATLI (1.) 

HATAY 
B. S. KUNT 
H. SELÇUK 

IOEL 
Dr. M. BERKER 
Fr C. GÜVEN 
5- KORALTAN 
H. & TAJÖHÖVBR 

İSPARTA 
C. TÜZEMBN 

İSTANBUL 
Gl. R. BELE 
Dr. K. C. BERKSOY 
S. CÎMCOZ 
A. Ş. ESMEü 
G. B. GÖKER (t.) 
I. A. GÖVSA 
F. HAMAL 
Gl.K.KARABEKİR 
İ R ÜLKMEN 
H. C. YALÇIN 

İPrMfFr 
O. BATAR 
H. MENTEŞE 
Dr. K. ÖRS 
$. SARAÇOĞLU (Baş. 
bakan) 
H. JL YÜCEL (Bakan) 

KARS 
O. DURSTTNOÖLU 
P. KftFRttLfT 

KASTAMONU 
Z. ORBAT (t.) 
R. SALTUft 

KAY8SERİ 
Ö-TAŞCTOĞLU' 
S. H. ÜRGÜBLÜ (Ba
ka*) 

KIRKLARELİ 
Z.AKIN 
N. A. KANSU 
S. ÖDÜL 
Dr. F.TTMAY 

P. COBANDÖLU 
Ş. TORGUT 

KOCAELİ 
Gl. M. BAKU (I.) 

KONYA 
A. H. DİKMEN 
Ş. ERGUN 
H. KARAGÜLLE 
K.OKAY 
N. H. ONAT 
T. P. STLAY 

KÜTAHYA 
Dr. A. S. DELİLBAŞI 
ö. B. UŞAKLI ( t ) 

MALATYA 
N. BAYDAR 
M. N. ZABd 

MANİSA 
R. N. EDGÜER (I.) 
O. ERCİN 
Ş. R. HATİPOĞLU 
(Bakan) 
K. KARAOSMAN (t.) 
H. SARHAN 

MARAÇ 
Dr. K. BAYİZİT 
R. KAPLAN 
A. H. TANFINAR 

MARDİN 
î. F. ALPAYA (1. Ü.) 

MUÖLA 
S. GÜNEY (t.) 
P. O; MENTEŞBOĞLU 

MUŞ 
H. KILIGÖĞLU (1.) 
K. KOTAN 

NİĞDE 
H.TE3PMRA>" 

ORDU 
t ÇAMAŞ 
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S. S. TARCAN (I.) 
RÎZE 

H. C. BELÜL 
K. KAMU 
F. SlRMEN (Bakan) 

SAMSUN 
C. BÎLSBL 

SEYHAN 
D. ARIKOĞLU 
S. ÇAM 
Dr. K. SATIR 

B : 66 30.5.1945 O : 
P. ÖZTRAK 
E. PEKEL ( t ) 
N. TRAK 

H. URAN (Bakan) 
A. M. YEGENA 

SÎNOB 
I. H. SEVÜK (I.) 

SİVAS 
A. ESENBEL 
Ş. GÜNALTA.Y (Baş-
kanvekili) 
N. SADAK 

TEKİRDAĞ 
R. APAK 

TOKAD 
M. DEVELİ 
R. A. SEVENGIL 

TRABZON 
S. ABANOZOĞLU 
M. AYDIN 
H. N. BOZTEPE 

[S. D AY (Bakan) 
H. SAKA (Bakan) 

UEFA 
H. S. COŞAR 
A. K. TEGER (t) 
E. TEKELİ 

VAN 
M. BOYA 

ZONGULDAK 
Ş. DEVRİN 
H. A. KUYUCAK ' 

Devlet Denizyolları işletme Genel Müdürlüğü 1945 yılı yedi aylık Bütçe Kanununa verilen 

AFYON KÂRAHtSAR 
I. H. BALTAÖIOĞLU 
H. ÇERÇEL 
M. GÖNENÇ 
Dr. A. H. SELGlL 
A. TAŞKAPILI 
B. TÜRKBR 
S. YURDKORU 

AĞRI 
H. BAYRAK 
H. TUGAÇ 

AMASYA 
Z. TARHAN 
E. URAS 
A. K. YÎĞÎTOÖLÜ 

ANKARA 
M. AKSOLEY 
B. BAYKAN 
H. 0. BBKATA 
R. BÖREKÇİ 
A. ÇUBUKÇU 1 

oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

| ~ Üyeler sayısı : 455 
Oy, verenler : 303 

Kabul edenler : 303 
Kabul etmiyenler 0 

Çekînserler : 0 
Oya katılmıyanlar : 147 

Boşlar : 5 

[Kabul edenler] 
1 P. DALDAL 

M. ERİŞ 
M. KAYAOĞLU 
H. N. MIHÇIOĞLU 
Z. YÖRÜK 

ANTALYA 
N. AKSOY 
M. ÇANKAYA 
fi. T. DAĞLIOĞLU 
Dr. G. KAHRAMAN 

AYDIN 
Di-. H. ALATAŞ 
Gl. R. ALPMAN » i 
Dr. M. GERMEN 
N. GÖKTEPE 
A. S. LEVEND 
Dr. R. LEVENT 

BALIKESİR 
M. AKPINAR 
Ö. N. BURCU 
HL ÇARIKLI j 

1 P. ETÇIOÖLU 
H. KARAN 
H. KÜÇÜKLER 
H. ONAT 
Gl. K. ÖZALP 

1 F. TlRÎTOĞLU 
BlLECtK 

M. Ş. BSENDAL 
K. GÜLEK 
Dr.M.SUNER 

BİNGÖL 
T. BANGUOĞLU 
F„ F. DÜŞÜNSEL 

BİTLİS 1 
M. ERTAN 
Bİ OSMA 

BOLU 
Korgl. A. ALPTOĞAN 
H. C. ÇAMBEL 
C. ÖZÇAÖLAR 
D r i tJ&GBN 1 

1 BURDUR 
Ş. ENGINBRI 
Dr. A. R. YEŞİLYURT 

BURSA 
Gl. A. ATLI 

i A. DURU 
A. M. ERHAN 
M. F. GERÇBKER 
Dr. R. GÜRAN < 
F. GÜVENDİREN 
Dr. M. T. SÎMER 
Gl. N. TINAZ 

ÇANAKKALE 
S. T. ARSAL 
S. BATU 
R. BULAYIRLI 
R. N. GÜNTEKJN 

ÇANKIRI 
Dr. A. ARKAN 
A. mm 
M,A.:KBNİDA 

« O 



ÇORUH 
A. R. EBEM 
M. M. KANSU 
A. US 

ÇORUM 
H. AKDOĞAN 
Dr. M. CANTEKÎN 
M. ÇAĞIL 
Dr.C.KAZANCIOĞLÜ 
N. ATALAY 

DENİZLİ 
F. ASAL 
Dr. H. BERKMAN 
A. EGE 
H. GÜNVER 
N. KÜÇÜKA 
E. A. TOKAD 
Dr. B. UZ 

DİYARBAKIR 
0. OCAK 
Dr. I. T. ÖNGÖREN 
Gl. K. SEVÜKTEKÎN 
K. ŞEDELE 
Ş. ULUĞ 

EDİRNE 
Dr. F. MEMIK 

ELAZIĞ 
H. KİŞİOĞLU 
1. \ ALÇIN 

ERZİNCAN 
B. K. ÇAĞLAR 
A. FIRAT 
F. KALFAGİL 
A. S. İLTER 
Ş. SÖKMENSÜER 

ERZURUM 
A. AKYÜREK 
S. ALTUĞ 
Gl. P. DEMİRHAN 
R. DİNÇ 
N. DUMLU 
N. ELGÜN 
M. H. GÖLE 
Ş. KOÇAK 
Gl. Z. SOYDEMİR 

Y. ABADAN 
1 .U. AYKURD 
1. ÖZDAMAR 

B i 66 30 
GAZİANTEB 

ö. A. AKSOY 
Dr. M. CANBOLAT 
B. KALELİ 
Dr. A. MELEK 
Ş. ÖZDEMİR 

GİRESUN 
M. AKKAYA 
1. GÜRAK 
A. SAYAR 
N OHTEN 

OÜMÜŞANE 
H. F. ATAÇ 
Ş. ERDOĞAN 
R. GÜRELİ 
E. S. TÖR 

HAKKÂRİ 
A. R. GÖKSİDAN 

HATAY 
A. Ş. DEVRİM 
Gl. E. DURUKAN 
H. İLGAZ 
A. TÜRKMEN 

İÇEL 
T. C. BERİKER 
Ş. TUGAY 
Gl. Ş. TURSAN 

İSPARTA 
K. AYDAR 
M. KARAAĞAÇ 
H. ÖZDAMAR 
K. TURAN 

İSTANBUL 
Dr. G. ATAÇ l 

A. BAYINDIR 
A. H. DENİZMEN 
Dr. H. DİKER 
Dr.GLN. 1. GÖZCÜ 
Z. KARAMURSAL 
H. KORTEL 
F. ÖYMEN 
V. SARIDAL 
A. R. TARHAN 

tyıvıtn. 
Ş. ADALAN 
B. ARIMAN 
M. BİRSEL 
Dr. H. H. CURA 
E. ÇINAR 
S. EPİKMEN 

5.1945 O : 2 
R. KÖKEN 
H. ONARAN 
E. ORAN 
Ş. YUNUS 

KARS 
E. DEMİREL 
Gl. H. DURUDOĞAN 
Ş. KARACAN 
Dr. E. OKTAY 
Z. ORHON 
E. ÖZOĞUZ 

KASTAMONU 
A. BİNKAYA 
T. COŞKAN 
H. ÇELEN 
R. SALTUĞ 
N. TAMAÇ 
T. TAŞKIRAN 

KAYSERİ 
F. BAYSAL 
A. H. KALAÇ 
R. ÖZSOY 
M. K. ŞATIR 
M. TANER 
N. TOKER 
C. TÜZEL 

KIRKLARELİ 
Korgrl. K. DOĞAN -

KIRŞEHİR 
F. SELER 
1. TURAN 

KOCAELİ 
S. ARTEL 
Dr. F. Ş. BÜRGE 
A. DİKMEN 
R. FENMEN 
S. PEK 
t. TOLON 
S. YARGI 
1. S. YİĞİT 

KONYA 
S. ARIKAN 
V. BİLGİN 
M. A. BİNAL 
Gl. Â. F. CEBESOY 
S. ÇUMRALİ 
F. GÖKMEN 
Dr. S. IRMAK 
H. KARAGÜLLE 
K. OKAY i 

A. R. TÜREL 
KÜTAHYA 

B. ATALAY 
a BENLİ 
M. ERKMEN 
S. KUT A MAN 
R. PEKER 
A. TİRİDOĞLU 
V. UZGÖREN 

MALATYA 
E. BARKAN 
M. ÖKER 
Dr. C. ÖZELÇI 
M. Ş. ÖZPAZARBAŞI 
M. PEKTAŞ 
H. SAĞIROĞLU 
K SAYIN 
0. TANER 
T. TEMELLİ 
M. N. ZABCI 

MANİSA 
Korgl. A. R. ARTUN-
KAL 
H. BAYUR 
î. ERTEM 
Ş. R. HATİPOĞLU 
Dr. S. E. K A ATÇILAR 
Y. ÖZEY 
F. KURDOĞLU 
F. USLU 

MARAŞ 
H. R. TANKUT 
A. YAYCIOĞLU 

MARDİN 
E. ERGİN 
R. ERTEN 
H. MENEMENCİOĞLU 
Dr. A. URAS 

MUĞLA 
Orgrl. 1. ÇAKIŞLAR 
C. KARAMUĞLA 
H. KİTABCI 

NİĞDE 
R. DOLUNAY 
F. SOYLU 
Dr. R. F. TALAY 
H. ULUSOY 

ORDU 
Ş. AKYAZI 
1. ÇAMAŞ 
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Dr. V. DEMİR 
Dr. Z. M. SEZER 
H. ŞARLAN 
H. YALMAN 
M. YARIMBIYIK 

RİZE 
T. B. BALTA 
Dr. S. A. DÎLEMRE 

SAMSUN 
H. ÇAKIR 
Z. DURUEAN 
Amiral P. ENGÎN 
S. ERBAY 
I. EZGÜ 
N. FIRAT 
N. ÖZTUZCU 
M. A. YÖRÜKER 

SEYHAN 
K. ÇELİK 
Gl. N. ELDENİZ 
Ş. tŞCEN 

B : 66 30.5 
A. M. YEGENA 

StîRD 
E. KILIÇCIOĞLU 
S. TUNCAY 
B. TÜRKAY 

SÎNOB 
O. ATAY 
0. K. ÎNCEDAYI 
Dr. B. KÖKDEMÎR 
11 ORUCOGLU 

SİVAS 
M. Ş. BLEDA 
E. DİZDAR 
H. IŞIK 
K. KİTAPÇI 

Amiral H. GÖKDALAY 
R. Ş. SIRER 
1. M. UĞUR 
A. YURDAKUL 

TEKİRDAĞ 
E. ATAÇ 

.1945 0 : 5 
C. UYBADIN 

TOKAD 
S. ÇELİKKOL 
R. ERİŞKEN 
H. N. KEŞMİR 
C. KOVALI 
G. PEKEL 
N. PORÖY 

TRABZON 
M. S. ANAMUR 
P. A. BARUTÇU 
D. EYİBOĞLU 
T. GÖKSEL 
R. KARADENİZ 
1. YAVUZ 

TUNCELİ 
N. S. STLAN 
H. ÜÇÖZ 

URFA 
K. BERKER 

R. SOYER 
S. K. YETKİN 

VAN 
I. ARVAS 
N. BERKER 

YOZGAD 
M. ALLI0Ğ1U 
C. ARAT 
Z. ARKANT 
S. IÇÖZ 
Y. D. KARSLIOĞLU 
S. KORKMAZ 
A. SUNGUR 

ZONGULDAK 
Dr. R. BARKIN 
E. ERİŞİRGİL 
A. GÜREL 
Y. Z. ÖZENÇÎ 
§. TANSAN 
R. VARDAR 

fOya katılmıyanlar] 

AF¥ON KARAHÎSAR 
A. ÇETİNKAYA (I.) 

AĞRI 
R. R. PASİN (I.) 

AMASYA 
N. AKTIN (Hasta) 

ANKARA 
Gl. N. ANILMIŞ ' 
P. R. ATAY (I.) 
\. BAYTTN 
t. İNÖNÜ (Cumhurbaş
kanı) 
M. ÖKMEN 

ANTALYA 
T. SÖKMEN (1) 
N. E. SÜMER (Bakan) 
Dr. C. TUNCA 

AYDIN 
A. MENDERES 

BALIKESİR 
M. DEMİR 
S. ÖRGEEVREN 
Y. S. UZAY 
t. H. UZUNÇARŞTLI 

BÎLECÎK 
K. SUN 

BOLU 
H. Ş. ADAL 
EL R. ÖYMEN 
G. S. SİREN (Bakan) 

BURSA 
A. Alt GÜÇ 
R. CANITEZ Başkan-
vekili) (1.) 
Dr. S. KONUK (Ba
kan) 
M. B. PARS 

ÇANAKKALE 
lî. ERGENELİ 
A. KAMÇIL 

ÇANKIRI 
B. ERKİN (Hasta) 
T. ONAY 

ÇORUM 
E. S. AKGÖL 
t. EKER (ö.) 
N. KAYAALP 

DENİZLİ 
Y. BAŞKAYA (I.) 

DİYARBAKIR 
R. BEKİT (ö.) 

EDİRNE 
M. E. AĞAOÖULLARJ 
F. BALKAN 
E. DEMÎRAY 
M. N. OlTNDÜZALP 

ELÂZIĞ 
P. AĞRALI 
P. A. AYKAÇ 
S. SAfllROflLU 

ESKİŞEHİR 
1. ARUKAN 
E. SAZAK 

GAZİANTEB 
Dr. M. A. AĞAKAY 
C. S. BARLAS 
M. ŞAHİN 

GİRESUN 
T. SABUNCU 
Gl. 1. SÖKMEN (Has
ta) 
A. ULUS 
P. YÜZATLI (I.) 

GÜMÜŞANE 
C. SELEK 

HATAY 
B. S. KUNT 

İL SELÇUK 
İÇEL 

Dr. M. BERKER 
F. C. GÜVEN 
R. KORALTAN 
H. S. TANRIÖVER 

İSPARTA 
C. TÜZEMEN 

İSTANBUL 
O. E. ARSEVEN 
Gl. R. BELE 
Dr. K. C. BERKSOY 
(D 
S. CİMCOZ 
A. Ş. ESMER (I.) 
G. B. GÖKER (Hasta) 
t. A. GÖVSA 
P. HAMAL 
Gl. K. KARABEKIR 
Ş. A. ÖGEL 
L II. ÜLKMEN 
II. C. YALÇIN (I.) 

IZMTR 
C. BAYAR 
H. MENTEŞE 
Dr. K. ÖRS 
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Ş. SARAÇOĞLU (Baş-
bakan) 
H. Â. YÜCEL (Bakan) 

KARS 
C. DURSUNOĞLU 
F. KÖPRtÎLÜ 

KASTAMONU 
H. ÇORUK 
Dr. P. BCBVİT 
Z. ORBAY (Hasta) 

KAYSERİ 
ö. TAŞÇIOÖLÜ 
S. H. ÜRÖÜBLÜ (Ba
kan) -

KIRKLARELİ 
Z. AKIN . 
N. A.KANSU 
Ş.ÖDÜL 
Dr. P. UMAY 

KIRŞEHİR 
F. ÇOBANOĞLU 
Ş.TORGUT 

KOCAELİ 
Gl. M. BAKU (Hasta) 

KONYA 
A. H. DİKMEN (I.) 
Ş. ERGUN 

B : 66 
N. n . ONAT 
T. F. SILAY 
Dr. O. Ş. ULUDAĞ 

KÜTAHYA 
Dr. A. S. DELtLBAŞI 
Ö. PEKCAN 
Ö. B. UŞAKLI (Hasta) 

MALATYA 
N. BAYDAR 

MANİSA 
R. N. EDGÜER (Has
ta) 
0. ERÇÎN 

K. KARAOSMAN (Has
ta) 
H. SARHAN 

MARAŞ 
Dr. K, BAYİZÎT 
R. KAPLAN' 
A. H. TANPINAR 

MARDİN 
1. P. ALPAYA (I. Ü.) 
Gl. S. DÜZGÖREN 
L. ÜLKÜMEN 

MUĞLA 
S. GÜNEY (1.) 
P. O. MENTEŞEOĞLU 

30.5.1945 0 : 2 
MUŞ 

H. KILICOĞLU ( t ) 
K. KOTAN 

NİĞDE 
A. G. BODRUMLU 
H. MENGÎ 
H. TEPEYRAN 

ORDU 
S. S. TARCAN (I.) 

RİZE 
H. C. BELÜL 
K. KAMU ; 
F. SİR&EN (Bakan) 
A. ZIRH 

SAMSUN 
C. BILSEL (t.) 

SEYHAN 
D.ARIKOĞLU 
S. ÇAM 
0. ORAL 
Dr. K. SATIR 
H. URAN (Bakan) 

StîRD 
A. R. ESEN 

SÎNOB 
1. H..SEVÜK (Hasta) 

SİVAS 
A. ESENBEL 

Ş. GÜNALTAY (Bas-
kanvekili) 
N. SADAK 

TEKİRDAĞ 
R. APAK 
P. ÖZTRAK 
E. PEKEL (ö.) 
N. TRAK 

TOKAD 
M. DEVELİ # 
R.A.ŞEVENGİL 

TRABZON 
S. ABANOZOĞLU 
M. AYDIN 
H. N. BOZTEPE 
S. DAY (Bakan) 
H. SAKA (Bakan) 

URFA 
H. S. COŞAR 
A. K. TECER (I.) 
E. TEKELİ 

VAN 
M. BOYA 

ZONGULDAK 
Ş. DEVRİN (I.) 
H, A. KUYUCAK (I.) 

»-•-« 

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1945 yılı yedi aylık Bütçe Kanununa verilen oylara 
sonucu 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHlSAR 
I. H. BALTACIOĞLU 
H. ÇERÇEL 
M. GÖNENÇ 

Üyel er sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Kabul etmiyenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Boalar 

455 
293 
293 

0 
0 

157 
5 

[Kabul edenler] 
Dr. A. H. SELGIL 
A. TAŞKAPILI 
B. TÜRKER 
S. YURDKORU 

— 5İ 

AĞRI 
H. BAYRAK 
H. TUGAÇ 

*3 — 

AMASYA 
Z. TARHAN 
E. URAS 
A. K. YIĞITOĞLU 



ANKARA 
M. AKSOLEY 
B.BAYKAN 
H. O. BEKATA 
R. BÖREKÇİ 
A. ÇUBUKÇU 
F. DALDAL 
M. ERÎŞ 
M. KAYAOĞLU 
H. N.MIHÇIOĞLU 
Z. YÖRÜK 

ANTALYA 
N. AKSOY 
M. ÇANKAYA 
H. T. DAĞLIOĞLU 
Dr. G. KAHRAMAN 

AYDIN 
Dr. H. ALATAŞ 
Gl. R. ALPMAN 
N. GÖKTEPE 
A. S. LEVEND 

BALIKESİR 
M. AKPINAR 
O. N. BURCU 
H. ÇARIKLI 
P. ETÇİOĞLU 
H. KARAN 
H. KÜÇÜKLER 
H. ONAT 
Gl. K. ÖZALP 
F. TÎRlTOĞLU 

BİLECİK 
K. GÜLEK 
Dr. IZ. SUNER 

BİNGÖL 
F. F. DÜŞÜNSEL 

BİTLİS 
M. ERTAN 
B. 03MA 

BOLÜ 
Korgrl. A. ALPTOĞAN 
H. C. ÇAMBEL 
C. ÖZÇAÖLAR 
Dr. Z. ÜLGFN 

BURDUR 
Ş. ENGÎNERÎ 
Dr. A. R. YEŞİLYURT 

BURSA 
Gl. A. ATLI 
A. DURU 

B : 66 30. 
A. M. ERHAN 
M. F. GERÇEKER 
Dr. R. GÜRAN 
Dr. M. T. SİMER 
Gl. N.' TINAZ 

ÇANAKKALE 
S: T. ARSAL 
S. BATU 
R. BULAYIRLI 

ÇANKIRI 
Dr. A. ARKAN 
A. İNAN, 

!< M. A. RENDA 
ÇORUH 

A. R. EREM 
M. M. KANSU 

ÇORUM 
N. ATALAY 
Dr. M. CANTEKIN 
M. ÇAĞIL 
Dr. C. KARAMANCI-
OĞLU 

DENİZLİ 
F. ASAL 
Dr. H. BERKMAN 
A. EGE 
H. GÜNVER 
N. KÜÇÜKA 
E. A. TOKAT 
Dr. B. UZ 

DİYARBAKIR 
0. OCAK 
Dr. î. T. ÖNGÖREN 
GL K. SEVÜKTEKÎN 
K. ŞEDELE 
Ş. ULUĞ 

EDİRNE 
Dr. F. MEMİK 

ELÂZIĞ . 
H. KİŞİOĞLU 
1. YALÇIN 

ERZİNCAN 
|. B. K. ÇAĞLAR 

A. FIRA1 
F. KALFAGİL 
A. S. ILTER 
Ş. SÖKMENSÜER 

ERZURUM 
A. AKYÜREK 
S. ALTUĞ 

5.1945 0 : 2 
Gl. P. DEMIRHAN 
R. DİNÇ 
N. DUMLU 
N. ELGÜN 
M. H. GÖLE 
Ş. KOÇAK 
Gl. Z. SOYDEMlR 

ESKİŞEHİR 
Y. ABADAN 
1. ARUKAN 
I .U. AYKURD 
1. ÖZDAMAR 

GAZİANTEB 
ö. A. AKSOY 
Dr. M. CANBOLAT 
B. KALELİ 
Dr. A. MELEK 
Ş. ÖZDEMİR 

GİRESUN 
M. AKKÂYA 
I. GÜRAK 
A. SAYAR 
N. OSTEN 

GÜMÜŞANE 
H. F. ATAÇ 
R. GÜRELİ 
C. SELEK 
E. S. TÖR 

HAKKARİ 
A. R. GÖKSÎDAN 

HATAY 
A. Ş. DEVRİM 
Gl. E. DURUK AN 
H. İLGAZ 
A. TÜRKMEN 

İÇEL 
Ş. TUGAY 
Gl. Ş. TURSAN 

İSPARTA 
K. AYDAR 
M. KARAAĞAÇ 
K. TURAN 

İSTANBUL 
Dr. G. ATAÇ v 
A. BAYINDIR 
A. H. DENİZMEN 
Dr. H. DİKER 
Dr. Gl. N. 1. GÖZCÜ 
Z. KARAM URSAL 
H. KORTEL 

Ş. Â. ÖGEL 
F. ÖYMEN 
V. SARIDAL 
A. R. TARH AN 

İZMİR 
Ş. ADALAN 
B. ARIMAN 
M. BİRSEL 
Dr. H. H. CURA 
E. ÇINAR 
S. EPİKMEN 
R. KÖKEN 
H. ONARAN 
E. ORAN 
Ş. YUNUS 

KARS 
Gl. H. DURUDOĞAN 
Ş. KARACAN 
Dr. E. OKTAY 
Z. ORHON 
E. ÖZOĞUZ 

KASTAMONU 
A. BİNKAYA 
T. COŞKAN 
H. ÇELEN 
H. ÇORUK 
Dr. F. ECEVİT 
R.SALTUĞ 
N. TA MAÇ 
T. TAŞKIRAN 

KAYSERİ 
F. BAYSAL 
A. H. KALAÇ 
R. ÖZSOY 
M. K. ŞATIR 
M. TANER 
N. TOKER 
C. TÜZEL 

KIRKLARELİ 
Korgrl. K. DOĞAN 

KIRŞEHİR 
F. SELER 
Ş. TORGUT 
l TURAN 

KOCAELİ 
S. ARTEL 
Dr. F. Ş. BÜRGE 
A. DİKMEN 
R. FENMEN 
S. PEK 

— 584 — 



î. TOLON 
S. YARGI 
î. S. YİĞİT 

KONYA 
S. ARIKAN 
V. BÎLGÎN 
M. A. RÎNAL 
Gl. A. F. CEBESOY 
S. ÇUMRALİ 
F. GÖKMEN 
H. KARAGÜLLE 
K. OKAY 

KÜTAHYA 
B. ATALAY 
H. BENLÎ 
M. ERKMEN 
R. PEKER 
A. TÎRİDO&LU 
V. UZGÖRBN 

MALATYA 
E. BARKAN 
N. BAYDAR 
M. ÖKER 
Dr. C. ÖZELÇÎ 
M. Ş. ÖZRAZARBAŞJ 
M. PEKTAŞ 
H. SAÖIROĞLU -
K. SAYIN 
T. TEMELLİ 
M. N. ZABCI 

MANİSA 
Korgl.A.R.ARTUN-
KAL 
H. BAYUR 
1. ERTfeM 
Ş. R. HATİPOÖLU 

B : 66 30.5 
Dr. S. E. KAATÇDLAR 
F. KURDOÖLU 
Y. ÖZEY 
F. USLU 

MARAŞ 
A. YAYCİOĞLU 

MARDİN 
Gl. S. DÜZGÖREN 
E, ERGİN 
R. ERTEN 
H. MENEMENCÎOĞLU 
Dr. A. URAS 
L. ÜLKÜMEN 

MUÖLA 
Orgl. 1. ÇALIŞLAR 
C. KARAMUĞLA 
H. KİTABCI 

NİĞDE 
R. DOLUNAY 
H. MENGt 
F. SOYLU 
H. ULUSOY 

ORDU 
Ş. AKYAZI 
1. ÇAMAŞ 
Dr. V. DEMtR 
Dr. Z. M. SEZER 
H. ŞARLAN 
H. YALMAN 
M. YARIMBIYIK 

RİZE 
T. B. BALTA 
Dr. S. A. DİLEMRE 

SAMSUN 
H. ÇAKIR 

.1945 0 : 2 
Z. DURUKAN 
Amiral F. ENGİN 
S. ERBAY 
1. EZGÜ 
N. FIRAT 
N. ÖZTUZCU 
M. A. YÖRÜKER 

SEYHAN 
Gl. N. ELDENİZ 
Ş. IŞOEN 

S&RD 
E. KILIÇGIOĞLU 
S. TUNCAY 
B. TÜRKAY 

SI»OB 
0. ATAY 
aJSJtmEDAYI 
Dr. B. KÖKDEMÎR 
H. ORUCOĞLU 

SİVAS 
M. Ş. BLEDA 
EBİZDAR 
H. IŞDİ 
K. KİTAPÇI 

Amiral H. GÖKDALAY 
N. SADAK 
1. M. UÖUR 
A. YURDAKUL 

TEKİRDAĞ 
E. ATAÇ 
C. UYBADIN 

TOKAD 
S. ÇELİKKOL 
M. DEVELİ 
R. ERİŞKEN 
H. N. KEŞMİR 

C. KOVALI 
G. PEKEL 
N. POROY 
R. A. SEVENGÎL 

TRABZON 
M. S. ANAMUR 
F. A. BARUTÇU 
D. EYİB9&LU 
T. GÖKSEL 
R. KARADENİZ 
L. YAVUZ 

TUNCELİ 
N. S. SILAN 
H.ÜÇÖZ 

UR* A 
K. BERKER 
R. SOYBR 
S K. YETKİN 

VAN 
1. ARVAS 
N. BERKER 

YOZGAD . 
M. ALUOĞLU 
C. ARAT 
Z. ARKANT 
S. İÇÖZ 
Y. D. KARSLIOÖLU 
S. KORKMAZ 
A. SUNGUR 

ZONGULDAK 
Dr. R. BARKIN 
A. GÜREL 
Y. Z. ÖZENÇİ 
Ş. TANSAN 
R. VAEDAR 

[Oya katümuyanlar J 

AFYON KARAHİSAR 
A. ÇETİNKAYA (1.) 

AĞRI 
R. R. PASIN 

AMASYA 
N. AKTIN (Hasta) 

ANKARA 
Gl. N. ANILMIŞ 
F. R. ATAY (Ö.) 
A. BAYTIN 

1. İNÖNÜ (Cumhurbaş
kanı) 
M. ÖKMEN 

ANTALYA 
T. SÖKMEN 
N. E. SÜMER (Bakan) 
Dr. C. TUNCA 

AYDIN 
Dr. M. GERMEN (Baş-
kanvekili) 
Dr R. LEVENT 

A. MENDERES 
BAUKESİR 

M. DEMİR 
S. ÖRGEEVRBN 
Y. S. UZAY 
1. H. UZUNÇARŞIL1 

BİLECİK 
M. Ş.ESENDAL 
K. SUN 

BİNGÖL 
T. BANGUOÖLU 

BOLU 
H-Ş.ADAL 
H. R. ÖTMEN 
C. S. SİREN (Bakan) 

BURSA 
A. AKGÜÇ 
R. CANITEZ (Başkan-
vekili) (Hasta) 
F. GÜVENDİREN 
Dr. S. KONUK (Bakan) 
M. B. PARS 
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ÇANAKKALE 
H. ERGENELİ 
R. N. GÜNTEKİN 
A. KAMÇ1L 

ÇANKIRI 
B. ERKÎN (Hasta) 
T. ONAY 

ÇORUH 
A. TÜZÜN 
A. US 

ÇORUM 
H. AKDOĞAN (1.) 
E. S. AKGÖL 
î. EKER (ö.) 
N. KAYAALP 

DENİZLİ 
Y. BAŞKAYA (1.) 

DİYARBAKIR 
R. BEKIT 

EDİRNE 
M. E. AĞAOĞULLARI 
P. BALKAN 
E. DEMlRAY 
M. N. GÜNDÜZALP 

ELÂZIĞ 
F . AÖRAL1 
P . A. AYKAÇ 
S. SAĞIROĞLU 

ESKİŞEHİR 
E. SAZAK 

GAZÎANTEB 
Dr. M. A. AĞAKAY 
C. S. BARLAS 
M. ŞAHIN 

GİRESUN 
1. SABUNCU 
Gl. I. SÖKMEN (Ha* 
ta) 
A. ULUS 
P. YÜZATLI 

GÜMÜŞANE 
Ş. ERDOĞAN 

HATAY 
B. S. KUNT 
H. SELÇUK 

B : 66 30. 
İÇEL 

Dr. M. BERKER 
T. C. BERİKER 
P. O. GÜVEN 
R. KORALTAN 
H. S. TANRIÖVER 

İSPARTA 
H ÜZDAMAR 
C. TÜZEMEN 

İSTANBUL 
C. E. ARSEVEN 
Gl. R. BELE 
Dr. K. C. BERKSOY 
(Hasta) 
S. CÎMCOZ 
A. Ş. ESMER (ö.) 
G. B. GÖKER (Hasta) 
î. A. GÖVSA 
P. HAMAL 
Gl. K. KARABEKİR . 
1. H. ÜLKMEN 
H. C. YALÇIN (Ö.) 

İZMİR 
O. BAYAR 
H. MENTEŞE 
Dr. K. ÖRS 
Ş. SARAÇOĞLU (Baş
bakan) 
H. Â. YÜCEL (Bakan) 

KARS 
E. DEMlREL 
C. DURSUNOĞLU 
P. KÖPRÜLÜ 

KASTAMONU 
Z. ORBAY (Hasta) 

KAYSERİ 
ö. TAŞÇIOĞLU 
S. H. ÜRGÜBLÜ (Ba
kan) 

.1945 0 : 2 
KIRŞEHİR 

F. ÇOBANOĞLU 
KOCAELİ 

Gl. M. BAKU (Hasta) 
KONYA 

A. H. DİKMEN (Has
ta) 
Ş. ERGUN 
Dr. S. IRMAK 
N. H. ONAT 
T. P. SILAY 
A. R. TÜREL (Bakan) 
Dr. O. Ş. ULUDAĞ 

KÜTAHYA 
Dr. A. S. DELILBAŞI 
S. KUTMAN 
H. PEKCAN 
Ö. B. UŞAKLI (Hasta) 

MALATYA 
O. TANER 

MANİSA 
R. N. EDGÜER (Hasta) 
R. KARAOSMAN (Has
ta) 
0. ERÇlN 
H. SARHAN 

MARAŞ 
Dr. K. BAYIZİT 
R. KAPLAN 
H. R. TANKUT 
A. H. TANPINAR 

MARDİN 
1. P. ALPAYA (1. Ü.) 

MUĞLA 
S. GÜNEY (Hasta) 
P . O. MENTEŞEOĞLU 

MUŞ 
H. KILICOĞLU 
K. KOTAN 

NİĞDE 
A. G. BODRUMLU 
Dr. R. P . TALA? 
H. TEPEYRAN 

ORDU 
S. S. TARCAN (Hasta) 

RİZE 
H. C. BELÜL 
K. KAMU 
P. SİRMEN (Bakan) 
A. ZIRH 

SAMSUN 
C. BİLSEL (ö.) 

SEYHAN 
D. ARIKOĞLU 
S. ÇAM 
K. ÇELİK 
C. ORAL 
Ur. K. SATIR 
H. URAN (Bakan) 
A. M YE GEN A 

SİIRD 
A. R. ESEN 

SINOB 
1. H. SEVÜK (Hasta) 

SİVAS 
A. ESENBEL 
Ş. GÜNALTAY (Baş-
kanvekili) 
R. Ş. SIRER 

TEKİRDAĞ 
R. APAK 
F. ÖZTRAK 
E. PEKEL (ö.) 
N. TRAK 

TRABZON 
S. ABANOZOĞLU 
M. AYDIN 
H. N. BOZTEPE 
S. DAY (Bakan) 
H. SAKA (Bakan) 

URFA 
H. S. COŞAR 
A. K. TECER 
E. TEKELİ 

VAN 
M. BOYA" 

ZONGULDAK 
Ş. DEVRİN (Ö.) 
E. ERÎŞIRGİL 
H. A. KUYUCAK 

KIRKLARELİ 
Z. AKIN 
N. A. KANSU 
Ş. ÖDÜL 
Dr. P. UMAY 



B : 66 30,5.1945 0 : 2 
Orman Genel Müdürlüğü 1945 yılı 7 aylık Bütçe Kanununa verilen oylarm sonucu 

AFYON KARÂHİSAR 
î. H. BALTACIOĞLU 
M. GÖNENÇ 
Dr. A. H. SELGÎL 
A. TAŞKAPILI 
B. TÜRKER 
S. YURDKORU 

AĞRI 
H. BAYRAK 
H. TUGAÇ 

AMASYA 
Z. TARHAN 
E. URAS 
A. K. YÎGİTOÖLU 

ANKARA 
B. BAYKAN 
A. BAYTIN 
R. BÖREKÇI 
A. ÇUBUKÇU 
F. DALDAL 
M. ERÎŞ 
M. KAYAOĞLU 
Tl. N. MIHÇIOĞLU 
Z. YÖRÜK 

ANTALYA 
N. AKSOY 
M. ÇANKAYA 
M. T. DAGLIOĞLU 
Dr. G. KAHRAMAN 

AYDIN 
Dr. H. ALATAŞ 
Gl. R. ALPMAN 
Dr. M. GERMEN 
N. GÖZTEPE 
A. S. LEVEND 
Dr. R. LEVENT | 

- (Kanun kabul edilmiştir.) 
Üye sayısı : 455 

Oy verenler 33Q 
Kabul edenler : 339 

Kabul Etmîyenler : 0 
Çekinserler : 0 

Oya katılmıyanlar : 111 
Boşlar : 5 

(Kabul edenler] 
BALIKESİR 

M. AKPINAR 
0. N. BURCU 
H. ÇARIKLI 
l». ETÇİOĞLU 
M. KÜÇÜKLER 
H. ONAT 
S. ÖRGEEVREN 
Gl. K. ÖZALP 
P. TÎRİTOĞLU 
Y. S. UZAY 
t. H. UZUNÇARŞILI 

BtLEOÎK 
K. GÜLEK H 
Dr. M. SUNER 

BİNGÖL 
F. F. DÜŞÜNSEL 

BlTLtS 
•M. ERTA*T 
B. OSMA 

BOLU 
FI. Ş. ADAL 
Korgl. A. ALPTOĞAN 
H. C. ÇAMBEL 
n. R. ÖY15EN 
C. ÖZÇAĞLAR 
Dr. Z. ÜLGEN 

BURDUR 
Ş. ENGlNERl 
Dr. A. R. YEŞİLYURT 

BURSA 
A. AKGÜÇ 
Gl. A. ATLI 
A. DURU 
A. M. ERHAN 
M. F. GF^.ÇEKER 
Dr. R. GÜRAN 

— 56 

F. GÜVENDİREN 
Dr. M. T. SÎMER 
Gl. N. TTNAZ 

ÇANAKKALE 
S. T. ARSAL 
S. BATU 
R. BULAYIRLI 

1 H. ERGENELI 
R. N. GÜNTEKÎN 
A. KAMÇIL 

ÇANKIRI 
Dr. A. ARKAN 

| A. İNAN 
M. A. RENDA 

ÇORUH 
f A. R. EREM 

M. M. KANSU 
A. TÜZÜN 

ÇORUM 
E. S. AKGÖL 
N. ATALAY 
Dr. M. CANTEKÎN 
M. ÇAĞIL 
Dr. C. KAZANCIOĞLU 

DENİZLİ 
F. ASAL 
Dr. H. BERKMAN 
A. EGE 
H..GÜNVER 
N. KÜÇÜKA 

• E. A. TOKAD 
Dr. B. UZ 

DİYARBAKIR 
0. OCAK 
Dr. I. T. ÖNGÖREN 
Gl. K. SEVÜKTEKÎN 
K. ŞEDELE 

17 — 

$. ULUÖ 
EDİRNE 

M. E. AGAOGULLARI 
E. DEMÎRAY 
M. N. GÜNDÜZALP 
ür. F. MEMIK 

ELAZIÖ 
P. A. AYKAÇ 

1 H. KİŞİOĞLU 
î. YALÇIN 

ERZİNCAN 
B. K. ÇAĞLAR 
A. FIRAT 
F. KALPAGtL 
A. S. ILTER 
Ş. SÖKMENSÜER 

ERZURUM 
A. AKYÜREK 
S. ALTUÖ 
Gl. P. DEMlRHAN 
R. DİNÇ 
N. DUMLU 
N. ELGÜN 
M. H. GÖLE 
Ş. KOÇAK 
Gl. Z. SOYDEMIR 

ESKİŞEHİR 
Y. ABADAN 
t. ARUKAN 
I .U. AYKURD 
I. ÖZDAMAR 

GAZtANTEB 
ö. A. AKSOY 
Dr .M. CANBOLAT 
B. KALELİ 
Dr. A. MELEK 
Ş. ÖZDEMÎR 



GİRESUN 
M. AKKAYA 
1. GÜRAK 
î. SABUNCU 
A. SAYAR 
N. OSTEN 
A. ULUS 

GÜMÜŞANE 
H. F. ATAÇ 
Ş.ERDOĞAN 
R. GÜRELİ 
C. SELEK 
E. S. TÖR 

HAKKÂRİ 
A. R, GÖKSİDAN 

HATAY 
A. Ş. DEVRİM 
Gl. E. DURUKAN 
H. İLGAZ 
B. S. KUNT 
A. TÜRKMEN 

İÇEL 
Ş. TUGAY 
Gl. Ş. TURSAN 

İSPARTA 
K. AYDAR 
M. KARAAĞAÇ 
H. ÖZDAMAR 
K. TURAN 

İSTANBUL 
C. E. ARSEVEN 
Dr. G. ATAÇ 
A. BAYINDIR 
A. H. DENÎZMEN 
Dr. H. DİKER 
1. A. GÖVSA 
Dr. Gl. N. î. GÖZCÜ 
Z. KARAMURSAL 
H. KORTEL 
Ş. A. ÖGEL 
F. ÖYMEN 
V. SARIDAL 
1. H. ÜLKMEN 
A. R. TARHAN 

İZMİR 
S. ADALAN 
B. ARIMAN 
M. BİRSEL 
Dr. H. II. CURA 
E. ÇINAR 

B : 66 30 
S. EPİKMEN 
R. KÖKEN 
H. ONARAN 
E. ORAN 
Ş. YUNUS 

KARS 
E. DEMİREL 
Gl. H. DURUDOĞAN 
Ş. KARACAN 
Dr. E. OKTAY 
Z. ORHON 
E. ÖZOĞUZ 

KASTAMONU 
A. BİNKAYA 
T. COŞKAN 
H. ÇELEN 
H. ÇORUK 
Dr. F. ECEVİT 
R. SALTUĞ 
N. TAMAÇ 
T. TAŞKIRAN 

KAYSERİ 
A. H. KALAÇ 
R. ÖZSOY 
M. K. ŞATIR 
M. TANER 
N. TOKER 
C. TÜZEL 

KIRKLARELİ 
Korgl. K. DOĞAN 
Ş.ÖDÜL 

KIRŞEHİR 
F. SELER 
Ş. TORGUT 
t. TURAN 

KOCAELİ 
S. ARTEL 
Dr. F. Ş. BÜRGE 
A. DİKMEN 
R. FENMEN 
S. PEK 
t. TOLON 
S. YARGI 
t. S. YİĞİT 

KONYA 
S.ARIKAN 
V. BİLGİN 
M. A. BlNAL 
Gl. A. F. CEBESOY 
S. ÇUMRALİ 

5 .1945 O : 2 
Ş. ERGUN 
H. KARAGÜLLE 
K. OKAY 
N. H. ONAT 
A. R. TÜREL 
Dr. O. Ş. ULUDAĞ 

KÜTAHYA 
B. ATALAY 
H. BENLİ 
Dr. A. S. DELİLBAŞI 
M. ERKMEN 
S. KUTMAN 
H. PEKCAN 
R. PEKER 
A. TÎRİDOĞLU 
V. UZOÖREN 

MALATYA 
E. BARKAN 

M. ÖKER ,, 
Dr. C. ÖZELÇI 
M. Ş. ÖZPAZARBAŞl 
M. PEKTAŞ 
H. SAĞIROĞLU 
K. SAYIN 
0. TANER 
T. TEMELLİ 
M. N. ZABCI 

MANİSA 
Korgl. A. R. ARTUN-
KAh 
H. BAYUR 
1. ERTEM 
Ş. R. HATİPOĞLU 
Dr. S. E. KÂATÇILAR 
F. KURDOĞLU 
Y. ÖZEY 
F. USLU 

MARAŞ 
Dr. K. BAYlZİT 
H. R. TANKUT 
A. YAYCIOĞLU 

MARDİN 
Gl. S. DÜZGÖREN 
E. ERGİN 
R. ERTEN 
H. MENEMENCİOĞLU 
Dr. A. URAS 
L. ÜLKÜMEN 

MUĞLA 
Orgl. I. ÇALIŞLAR 

C. KARAMUĞLA 
II. KİTABCI . 

MUŞ 
K. KOTAN 

NİĞDE 
A. G. BODRUMLU 
R. DOLUNAY 
H. MENGI 
F. SOYLU 
H. ULUSOY 

ORDU 
Ş. AKYAZI 
I. ÇAMAŞ 
Dr. V. DEMİR 
Dr. Z. M. SEZER 
H. ŞARLAN 
H. YALMAN 
M. YARIMBIYIK 

RİZE 
T. B. BALTA 
Dr. S. A. DİLEMRE 
K. KAMU 
A. ZIRH 

SAMSUN 
II. ÇAKIR 
Z. DURUKAN 
Amiral F. ENGİN 
S. ERBAY 
I. EZGÜ 
N. FIRAT 
N. ÖZTUZCU 
M. A. YÖRÜKER 

SEYHAN 
S. ÇAM 
K. ÇELİK 
Gl. N. ELDENİZ 
Ş. İŞCEN 
H. URAN 

SİİRD 
A. R. ESEN 
E. KILIÇÇIOĞLU 
B. TÜRKAY 

SİNOB 
C. ATAY 
O. K. İNCEDAYI 
Dr. B. KÖKDEMİR 
II. ORUCOĞLU 

SİVAS 
M. Ş. BLEDA 
E. DİZDAR 

— 588 — 



A. ESENBEL 
Ş. GÜNALTAY 
H IŞIK 
a KİTAPÇI 
Amiral H. GÖKDALAY 
N. SADAK 
R. Ş. SÎRER 
1. M. UĞUR 
A. YURDAKUL 

TSKİRDAÖ 
E. ATAÇ 
F. ÖZTRAK 
N. TRAK 
O. UYBADIN 

fe : 66 30 
TOKAD 

S. ÇELİKKOL 
M. DEVEM 
R. ERİŞKEN 
H. N. KEŞMİR 
C. KOVALI 
G. PEKEL 
N.POROY 
R. A. SEVENGİL 

TRABZON 
S.ABANOZOÖLU 
F. A. BARUTÇU 
D. EYÎBOÖLU 
T. GÖKSEL 7 » 

5.1945 0 : 4 
R. KARADENİZ | 
L. YAVUZ 

TUNOBLt 
N. S. SILAN 
H. ÜÇÖZ 

URPA 
K. BERKER 
H. S. COŞAR 
R. SOYER 
E. TEKELİ 
S. K. YETKİN 

VAN 
1. ARVAS 
N, BERKER 

YOZOAD 
M. ALLIOĞLU 
C. ABAT 
Z. ARKANT 
S. İÇÖZ 
Y. D. KARSLIOGLU 
S. KORKMAZ 
A. ŞUNGUR 

ZONGULDAK 
Dr. R. BARKIN 
A. GÜREL 
Y.Z.ÖZEN0 M--~* 
Ş. TANSAN 
R. VARDAR 

Oya katûm%yaıUar 

AFYON KARA HİSAR 
H. ÇERÇEL 
A. ÇETİNKAYA (t.) 

AĞRI 
R. R. PASIN 

AMASYA 
N, AKTIN (Hasta) 

ANKARA 
M. AKSOLEY 
Gl. N. ANILMIŞ 
F.R.ATA(t.) 
H. O. BEKATA 
1. İNÖNÜ {Cumlıurbag 
kam) 
M. ÖKMEN 

ANTALYA 
T. SÖKMEK 
N. E. SÜMER (Bakan) 
Dr. C. TUNCA 

AYDIN 
A. MENDERES 

BALIKESİR 
M. DEMİR 
H, KARAN 

BİLECİK 
M. S. ES£NDAL 
K. SDN'Tr" 

BÖTGÖL 
T. BANOTöflEU 

C. S. StRtN (BAkan) 

BURSA 
R. CANITEZ (Başkan-
.vekili) (1.) 
Dr. S. KONUK (Bakan) 
M. B. PARS 

ÇANKIRI 
B. ERKİN (Hasta) 
T. ONAY 

ÇORUH 
A. US 

ÇORUM 
H. AKDOÖAN 
1. EKER (ö.) 
N. KAYAALP 

DENİZLİ 
Y. BAŞKAYA (1.) 

DİYARBAKIR 
R. BEKİT (ö.) 

EDİRNE 
F.BALKAN 

ELÂZIĞ 
F.AĞRAU 
S. SAftTROĞLU 

ESKİŞEHİR 
E.SAZAK 

GAZİANTEB 
Dr. M. A. AĞAKAY 
O. S. BARLAS 
M. ŞAHİN 

GİRESUN 
Gl, 1. SÖKMEN (Has-
ta) 
5VYÜZATLT 

HATAY 
H. SELÇUK 

İÇEL 
Dr. M. BERKER 
T. C. BERİKER 
F. C. OttVEN 
R. KORALTAN 
H. S. TANRTÖVER 

İSPARTA 
C. TÜZEMEN 

İSTANBUL 
Gl.ft. BELE 
Dr.K. C. BERKSOY 
(t) 
S. CİMCOZ 
A. Ş. ESMER (t) 
G. B. GÖKER (Hasta) 
P. HAMAL 
Gl. K. KARABBKÎR 
H. O. YALÇIN 

İZMİR 
O. BAYAR 
H. MENTEŞE 
Dr. K ftRS 
Ş. SARAÇOĞLU (Baş
bakan) 
H. A. YÜCEL (Bakan) 

KARS 
C. IHTRRmtöĞLU 
F. KÖPRÜLtî 

KASTAMONU 
Z. ORBAY (Hastam 

KAYSERİ 
F. BAYSAL 
ö. TASCTOflLU 
S.H.ÜRGÜBLÜ 
(Bakan) 

KIRKLARELİ 
Z. AKTN 
N, A. KANSU 
Dr. F. UMAY 

KIRŞEHİR 
F. ÇOBANOrtLU 

KOCAELİ 
Gl. M. BAKU (Hasta) 

KONYA 
A. H. DİKMEN (I.) 
F. GÖKMEN 
Dr. S İRMAK (Bakan) 
T. F. OTLAT 

KÜTAHYA 
Ö. B. UŞAKLI (Purta) 

MALATYA 
N. BAYDAR 

MANİSA 
R. N. EDGÜER (Has-
ta) 
h. ERCİN 

K.KARAOŞMAN*(Hae-
t a ) ' : - - • • • ' ' • • • 

H.SARHAN : 
BCA&AŞ 

R. KAPLAN ' 
A H TANPBUB 



MARDİN 
l.F.ALPAYA(I.Ü.) 

MUĞLA 
S. GÜNEY (î.) 
F. O. MENTEŞEOĞLV 

MUŞ 
H. KHJÇOĞLU ( t ) 

NİĞDE 
Dr. R. F. TALAY 
H. TEPEYRAN •-

ORDU 
S. S. TAROAN (I.) 

B : 66 
RİZE 

H. C. BELÜL 

30.5 

V 

F. SİRMEN (Bakan) 

SAMSUN 
C. BİLSEL ( t ) 

SEYRAN 
D. ARIKOÖLU 
0. ORAL 
Dr. K. SATIR 
A. M. YEGENA 

. 1945 0 : 2 
SÜRD 

S. TtJNCAY 
SİNOB 

1. H. SEVÜK (Hasta) 

TEKİRDAĞ 
R. APAK 
E. PEKEL (ö.) 

TRABZON 
M. S. ANAMUR 
M. AYDIN 

H. N. BOZTEPE 
S. DAY (Bakan) 
H. SAKA (Bakan) 

UEFA 
A. K TECER 

VAN 
M. BOYA 

ZONGULDAK 
Ş. DEVRİN (î.) 
E. ERİŞtRGİL 
H. A. KUYUCAK (1.) 

Posta, Telgraf ve Telefon Genel Müdürlüğü 1945 yılı yedi aylık Bütçe Kanununa verilen oyların 
sonucu 

AFYON KARAHÎSAR 
t. H. BALTACIOĞLU 
*f. GÖNENÇ 
Dr. A. H. SELGİL 
B. TÜRKER 

AÖRI 
H. BAYRAK 
H. TUGAÇ 

AMASYA 
N. AKTIN 
Z TARKAN 
E. ERAS 
A. k : YÎĞÎTOĞBU 

ANKARA 
M. AKBOLBY 
B. BAYKAN 
A. BAYTIN 
R. BÖREKÇİ 
A. ÇUBUKÇU 
F, DALI>AL 

(Kanun kabul edilmiştir). 
Üyeler sayısı : 455 
Oy verenler : 317 

Kabul edenler : 317 
Kabul etmiyenler : 0 

1 Çekinserler : 0 
Oya katdnuyanlar s 133 

Boşlar ? 5 

[Kabul edenler] 
M. KAYAÖĞLU 
H. N. MIHÇIOĞLU 
Z. YÖRÜK 

ANTALYA 
N. AKSOY 
M. ÇANKAYA 
H. T. PAĞLIOÖLU 
Dr. G. KAHRAMAN 

AYDIN 
Dr. H. ALATAŞ 
Gl. R. ALPMAN 
Dr. M. GERMEN 
N. GÖKTEÇE 
A. S. LEYÎJNP 
Dr. R; LEVİSNT 

BALIKESİR 
M. AKPINAR 
0. N. BURCU 
H. ÇARIKLI 
P. ETÇİOĞLU 

H. KARAN 
H. KÜÇÜKLER 
H. ONAT 
S. ÖRGEEVREN 
Gl. K. ÖZALP 
F. TİRİTOĞLU 
Y. S. UZAY 
1. H. UZUNÇARŞILI 

BİLECİK 
K. GÜLEK 
Dr. M. SUNER 

BİNGÖL 
T. BANGUOĞLU 
F. F. DÜŞÜNSEL 

BİTLİS 
M. ERTAN 
B OSMA 

BOLU 
KorgL A. ALPTOĞÂN 
H. C. ÇAMBEL 

H. R. ÖYMEN 
C. ÖZÇAĞLAR 
Dr. Z. ÜLGEN 

BURDUR 
Ş. ENGİNERI 
Dr. A. R. YEŞİLYURT 

BURSA 
A. AKGÜÇ 
Gl. A. ATLI 
A. DURU 
A. M. ERH4N 
M. F. GERÇEKER 
Dr. R. GÜRAN 
F. GÜVENDİREN 
Dr.S.K*)NüK 
M. B. PARS 
Dr. M. T. SİMER 
Gl. N. TINAZ 

ÇANAKKALE 
S. T. ARSAL 

590-^ 



S. BATU 
B. BULAYIBLI 
R.N. GÜNTEEtN 
A. g*MŞT< 

gAKKIRI 
Dr. A. ARKAN 
T. ONAY 
M. A. RENDA 

ÇOBUH 
M. M. EANSU 
A. TÜZÜN 

ÇORUM 
H. AKDÖGUN 
E. 3. AKGOL 
N. ATALAJ 
Dr. M. CANTEKİN 
M. ÇAĞIL 
Dr. C. KAZANCIOÜLU 

DKHIZLİ 
F. ASAL 
Dr. H. BERKMAN 

H.GÜNVEB 
N. KÜÇUSA 
B. A. TOEAD 
Dr. B. UZ 

DİYARBAKIR 
O. OCAK 
Dr. t T. ÖNGÖREN 
Gİ. K. SEVÜKTMÎN 
K. ŞEDELE 
Ş. ULÜ& 

Dr. F. 

F. A. ATKAÇ 
H. KİŞÎ04LU 
I. YA^gSN 

B. K. g ^ 4 ^ * ^ 
A, FIRAT 
P. KALFAfiHL 
A. s. turna, 
Ş.6Ö0K3CBNSDER 

ERZURUM 
A, AKYÜBBK 
3. AI/FU& 
m ^JJttoftRHAN 
E. DİNÇ 
N. DtUtLÜ 

%':W §0.5 
N. ELGÜN 
M.H.GOLE^ 
Ş. KOÇAK 
Gi. Z. SOEDEMİB 

Y. ABADAN 
I. ARUKAN 
I. ÖZDAÎ4AR 

GAZİANTEB 
ö. A. AKSOY 
Dr.ALCANBOLAT 
B. KALELİ 
Dr. A. KELEK 
Ş. ÖZDEIÜB 
M. ŞAHİN 

GÎRESUN 
İL AKKAYA 
1. GÜRAK 
î. SABÜNGU 
A SAYAB 
N. OSTBN 

OÜMÜŞANE 
fl. P. ATAÇ 
Ş. ERDOĞAN 
E, GÜRELİ 
O. SELEK 
E. S. TÖB 

HAKKARİ 
A. B. GÖKSİDAN 

HATAY 
A. Ş DEVRİM 
Gi. E. DÜRÜKAN 
H. İLGAZ 
B. s. KUNT 
A.TÜBHİHN 

Ş. TUGAY 
Gİ. Ş. TURSAN 

ÎWAJCTA 
K. AY&fiB 
M. KARAAĞAÇ 
H. ÖZDAMAR 
K. TBİftAN 

C. E. ARSBVEN 
Dr. G. ATAÇ 
A. ©AYINDIR 
A.H. BSN*»IEN 
Dr. H. DİKER 
t. A. GÖVSA 

.19115 0 : 2 
Dr. GL N. L GÜ20Ü 
Z.KA&AMURSAL 
H, KORTEL 
P. O t t f i f 
V. SAR1DAL 
LH.ÜLKMBM 
A R. TAHRAN 

B. ARJMAN 
Dr. H. H. CURA 
E. ÇINAR 
S. EPİKKEN 
B. KÖKEN 
H. ONARAN t 
E. OBAN 
Dr. K ÖRS 
Ş. SARAÇOĞLU 
Ş. YUNUS 

KABE 
E. DEMtREL 
Gİ. H. DURUDOĞAN 
Ş. KARACAN 
Dr. E. OKTAY 
Z. OBHON 
E. ÖZOÖUZ 

KASTAMOKU 
A. BlNKAYA 
T. COŞKAN 
H. ÇELEN 
H. ÇÖBUK 
B SALTUG ~-i»v 

N.TAMÜÇ 
T. TAlEatAN 

KAYSERİ 
F. BAYSAL 
A. H. KALAÇ 
B. ÖZSOY 
M. K. ŞATIR 
M. TANBB 
N. TOKEB 
C. TJÜfflK* 

Korgıi. JC B09AN 

P. ÇOBANOÖEü 
P. SELBR 
t. TURAN 

KOCAELİ 
S. ARTEL 
Dr.P. Ş.BÜBGE 

A. TEKMEN 
R.FEN1^N 
S. PEK 
t. TOLSN 
S. YA»G1 
L & Y Ü İ C 

KWf¥A 
s. ARIKAN 
V. BİLGİN 
M. A. BÖfAL 
Gİ. AiP.^BÖESOY 
S. ÇUMRALİ 
Ş. EBGUN 
H. KARAGÜLLE 
K. OKA1 
N. H.ONAT 
A. B. TÜREL 

KÜTAHYA 
Dr.A8,DBLtLBA$I 
M. ERKMEN 
S. KUTMAN 
H. FEKCAN 
B. PEKE* 
A. TİRİDOÖLU 
V. UZGÖREN 

MALATYA 
E. BARKAN 
M. ÖKEB 
Dr. C. ÖZELÇt 
M. Ş. &ZP£ZABBA$l 
M. PEKTAŞ 
H. SAGîBOÖLU 0+-
K. SAYS^ ^ 
O. TANER 
M.N. ZABCI 

Korgl. A. R. JMtTUN-
KAL 
H. BAYUR 
t. ERTEM 
Dr. S. E. KAATÇ1LAR 
F. XUBDOGLU 
Y. ÖZEY 
P. USLU 

Dr. K. BAYUÖT 
A.YAY01Ö4&Ü '•** 

MARHDI 
Gİ. S. ^öaSÖBEN 
B. ERTEN 



6.1MB O 12 
I E. DÎZDAB 

Ş. GÜNALTAY 
H. IŞIK 
K, KİTAPÇI 
B. Ş. SlRER 
t. M. UĞUR 
A. YURDAKUL 

H. MENEMENCÎOĞLUI 
Dr. A. UEAS i 
L. ÜLKÜMEN 

MUĞLA 
OrgrL î. ÇALIŞLAR 
C. KARAMUGLA 
H. KlTABCI . 

MUŞ I 
K. KOTAN 

NİĞDE 
A. G. BODRUMLU 
R. DOLUNAY 
H. MENGI 
H. ULUSOY 

ORDU 
Ş. AKYAZJ 
t. ÇAMAŞ 
Dr. V. DEMİR 
Dr. Z. M. SEZER 
H. ŞARLAN 
M. YARIMBIYIK 

RlZE 
T. B. BALTA 
Dr. S. A. DlLEMRE 
K. KAMU 

AFYON KARA&SAR 
H. ÇERÇEL 
A. ÇETİNKAYA (î.) 
A. TAŞKAPILI 
S. YURTKORU 

AORI 
R. R. PASIN (I.) 

ANKARA 
Ol. N. ANILMIŞ tru 
F. R. ATAY (I.) 
H. O. BEKATA 
M. ERİŞ 
t İNÖNÜ (Cumhurbaş
kanı) 
M. ÖKMEN 

ANTALYA 
T. SÖKMEN (I) 
N. E. SÜMER (Bakan) 
Dr. C. TUNCA 

AYDIN 
A MENDERES 

6 : 6 6 30. 
I A. ZIRH 

SAMSUN 
Z. DUBUKAN 
Amiral F. ENGİN 
S. ERBAY 

I I. EZGÜ 
I N. FİRAT 

N. ÖZTUZCU 
M. A. YÖRÜKER 

SEYHAN 
S. ÇAM 
K. ÇELİK 
Gl. N. ELDENİZ 
Ş. IŞCEN 
H, URAN 

8ÛRD 
E. KILIÇÇIOĞLU 
S. TUNCAY 
B. TÜRKAY 

StNOB 
O. ATAY 
0. K. INCEDAYI 
Dr. B. EÖKDEMtR 
H. ORUCOÖLU 

SİVAS 
I M. Ş. BLEDA 

[Oya kah 

I BALIKESİR 
M. DEMİB 

BİLECİK 
M. Ş. ESENDAL 

I K. SUN 
BOLU 

i H. Ş. ADAL 
C. S. SİREN 

BURSA 
R. CANITEZ (Başkan-
vekili (I.) 

ÇANAKKALE 
H. ERGENELİ 

ÇANKIRI 
B. ERKİN (Hasta) 
A. İNAN 

ÇORUH 
A. R. EREM 
A. US 

ÇORUM 
1. EKER (ö.) 

TEKİRDAĞ 
E. ATAÇ 
C. UYBADIN 

TOKAD 
S. ÇELİKKOL 
M. DEVELİ 
R. ERİŞKEN -
H. N. KEŞMİR 
C. KOVALI 
G. PEKEL 
N. POROY 
R. A. SEVENGİL 

TRABZON 
S. ABANOZOGLU 
F. A. BARUTÇU 
T. GÖKSEL * 
R. KARADENİZ 
L. YAVUZ 

my anlar] 

N. KAYAALP 
DENİZLİ 

Y. BAŞKAYA (I.) 
DİYARBAKIR 

R. BEKIT (ö.) 
EDİRNE 

M. E. AĞAOGULLARI 
F. BALKAN 
E. DEMIRAY 
M. N. GÜNDÜZALP 

ELAZIĞ 
F. AĞRALI 
S. SAGIROĞLU 

ESKİŞEHİR 
I. U. AYKURD 
E. SAZAK --. 

GAZİANTEB 
Dr. M. A. AGAKAY 
C. S. BARLAS 

GİRESUN 
GL I. SÖKMEN (Hasta) 

TUNCELİ 
N. S. SILAN 
H. ÜÇÖZ 

URPA 
K, BEBKER 
R, SOYER 
E. TEKELİ 
S. K. YETKİN 

VAN 
I. ARVAS 
N. BERKER 

YOZOAD 
M. ALLIOĞLU 
C. ARAT 
Z, ARKANT 
S. IÇÖZ 
Y. D. KARSLIOĞLU 
S. KORKMAZ 
A. SUNGUR 

ZONGULDAK 
Dr. R. BARKIN 
A. GÜREL 
Y. Z. ÖZENÇİ 
Ş. TANSAN 
R. VARDAR 

A. ULUS 
F. YÜZATLI (1.) 

HATAY 
H. SELÇUK 

İÇEL 
Dr. M. BERKER 
T. C. BERİKER 
F. C. GÜVEN 
R. KORALTAN 
H. S. TANRIÖVER 

İSPARTA 
C. TÜZEMEN 

İSTANBUL 
Gl. R. BELE *t$ 
Dr. K. C. BERKSOY 
(t) 
S. ClMCOZ 
A. Ş. ESMER (I.) 
G. B. GÖKER (Hasta) 
F. HAMAL 
Gl. K. KARABEKÎR 



Ş. Â. ÖGEL 
H. a YALÇIN ( t ) 

İZMİR 
Ş. ADALAN 
O. BAYAB 

H. MENTEŞE 
H. A. YÜCEL (Bakan) 

KARS 
O. DUBSUNOÖLU 
F. KÖPRÜLÜ 

KASTAMONU 
Dr. F. ECEVİT 
Z. ORBAY (Hasta) 

KAYSERİ 
Ö.TAŞÇIOÖLU 
S.H. ÜRGÜBLÜ (Ba-

KTRKT.ARET.T 
Z. AKIN 
N. A. KANSU 
Ş. ÖDÜL 
Dr. F. UMAY 

KTBfflBHTR 
§. TOBGUT 

KOCAELİ 
Gl M. BAKU (Hasta) 

KONTA 
A. H. DİKMEN (!.' 
F. GÖKMEN . 
Dr. S. IRMAK (Bakan) 
T. F. SILAY 

Dr. O. Ş. ULUDAĞ 
KÜTAHYA 

B. ATALAY 
H. BENLİ 
ö. B. UŞAKLI (Hasta) 

MALATYA 
N. BAYDAR 
T. TEMELLİ 

MANİSA 
R.N.EDGÜER (Has
ta) 
0. EBÇtN' 
Ş. R. HATlPOĞLU 
(Bakan) 

K. KABAOSMAN (Has
ta) 
H. SABHAN 

MARAŞ 
B. KAPLAN 
H. R. TANKÜT 
A. H. TANPINAR 

MARDİN 
1. F. ALPAYA 

. 1915 0 : 2 
E. ERGİN 

MUĞLA 
S. GÜNEY 
F. O. MENTEŞEOGLU 

MUŞ 
H. KILICOGLU (I.) 

NIGDE 
F. SOYLU (Hasta) 
Dr. R. F. TALAY . 
H. TEPEYRAN 

ORDU 
S.S. TARCAN (I.) 
H. YALMAN 

RlZB 
H. O. BELÜL 
F. SÎRMEN (Bakan) 

SAMSUN 
C.BlLSEL(L) 
fl. ÇAKIR 

SEYHAN 
D. ARIKOĞLÜ 
O. ORAL 
Dr. K. SATIR 
A. M. YEGENA 

SttED 
A. R. ESEN 

StNOB 
1. H. SEVÜK (Hasta) 

SİVAS 
A. ESEENBEL 
Amiral H. GÖKDALAY 
N. »ADAK 

TEKİRDAĞ 
B. APAK 
F. ÖZTRAK 
E. PEKEL (ö.) 
N. TRAK 

TRABZON 
M. S. ANAMUR 
M. AYDIN 
H. N. BOZTEPE 
S. DAY (Bakan) 
D. EYIBOGLU 
H. SAKA (Bakan) 

UEFA 
H. S. COŞAR 
A. K. TECER (î.) 

VAN 
M. BOYA . . « 

ZONGULDAK 
Ş. DEVRİN (I.) 
E. ERlŞtRGlL 
H. A. KUYUCAK (I.) 

A. K. YIĞITOĞLÜ 
ANKARA 

j M. AKSOLEY 
I B. BAYKAN 

»m<t 

Tekel Genel Müdürlüğıi 1Ö45 yılı yedi ayhk (Bütçe Kanununa verileı 
(Ki 

AFYON KARAHtSAB 
LH.BALTACIOĞLU 
M. GÖNENÇ 
Pr. A. H. SELGÎL 

Üye say» : 455 
Qy verenler : 324 

Kabul edenler ,: 324 
; Kabul etmiyenler 0 

Çekinserler : 0 
i. Oya katılmayanlar : 126 

Boalar : 5 

[Kabul edenler] 
B. TÜRKBR 
S. YURDKOBU 

AĞRI 
H. BAYRAK 

HTUGAÇ 1 
AMASYA 

Z. TABHAN 
E.URAS 

- W 8 

Tekel Genel Müdürlüğü 1Ö45 yılı yedi aylık (Bütçe Kanununa verilen oyların sonucu 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

Üye sayın : 
Qy verenler 

Kabul edenler , 
Kabul etmiyenler 

Çekinserler 
Oya katılmayanlar 

Boşlar 

455 
: 324 
: 324 

0 
: 0 
: 126 
: 5 

B : 66 30. 



A. ÖAYTİN 
R.. BÖREKÇI 
A. ÇUBUKÇU 
F. DALDAL 
M. ERİŞ 
M, KAYAOĞLU 
H. N. MLHÇ10ĞLU 
M. ÖKMEN 
Z. YÖRÜK 

ANTALYA 
N. AKSOY 
M. ÇANKAYA 
H. T. DAĞLIOĞLU 
Dr, G. KAHRAMAN 

AYDIN 
Dr.H.ALATAŞ, 
Gl. R. AJLPMAN 
Dr. M. GERMEN 
N. GÖKTEPE 
A. S. LEVEND 
Dr. R. LEVENT 

BALIKESİR 
M. AKP1NAR 
0. N. BURCU 
H. ÇARIKLI 
P. ETÇİOĞLU 
H. KARAN 
H. KÜÇÜKLER 
H. ONAT 
S. ÖRGEEVREN 
P. TİRİTOĞLU 
Y. S. UZAY 
1. H. UZÜNÇARŞIL1 

BİLECİK 
K. GÜLEK 
Dr. M. SUNER 

BİNGÖL 
k\ F. DÜŞÜNSEL 

BİTLİS 
tf. ERTAN 
B. OSMA 

BOLU 
Korgl. A. ALPTOGAN 
H. C. ÇAMBEL 
H.B. ÖYMEN 
O. ÖZÇAĞLAR 
Dr. Z. ÜLGEN 

BURDUR 
Ş. ENGINERI 
Dr. A. R. YEŞİLYURT 

B : 66 30.5 
BURSA 

A. AKGÜÇ 
Gl. A. ATLI 
A. DURU 
A. M. ERHAN 
M. F. GERÇEKER 
Dr. R. GÜRAN 
F. GÜVENDİREN 
Dr. S. KONUK 
Dr. M. T. alMER 
Gl. N. TINAZ 

ÇANAKKALE 
S. BATU 
R. BULAYIRLI 
R. N. GÜNTEKlN 
A. KAMÇIL 

ÇANKIRI 
Dr. A. ARKAN 
A. İNAN 
T. ONAY 
M. A. RENDA 

ÇORUH 
A. R. EREM 
M. M. KANSU 
A. TÜZÜN 

ÇORUM 
H. AKDOĞAN 
E. S. AKGÖL 
N. ATALAY 
Dr. M. CANTEKİN 
M. ÇAĞIL 
Dr.CKAZANCIOĞLU 

DENİZLİ 
F. ASAL 
Dr. H. BERKMAN 
A. EGE 
H. GÜNVER 
N. KÜÇÜKA 
E. A. TOKAD 
Dr, B. UZ 

DİYARBAKIR 
O. OCAK 
Dr. t T. ÖNGÖREN 
Gl. K. SEVÜKTEKÎN 
K. ŞEDELE 
Ş. ULUĞ 

EDİRNE 
M. E. AĞAOÖULLARI 
E. DEMlRAY 
Dr. F. MEMlK 

.1945 0 : â 
ELAZIĞ 

F. A. AYKAÇ 
H. KİŞİOĞLU 
I. YALÇIN 

ERZİNCAN 
B, K. ÇAĞLAR 
A. FIRAT 
F. KALFAGİL 
A. S. ILTER 
Ş. SÖKMENSÜER 

ERZURUM 
A. AKYÜREK 
S. ALTUĞ 
Gl. P. DEMİRHAN 
R.X)İNÇ .* 
N. DUMLU 
N. ELGÜN 
M. H. GÖLE 
Ş. KOÇAK 
Gl. Z. SOYDEMİB 

ESKİŞEHİR 
Y. ABADAN 
I.ARUKAN 
1 .U. AYKURD 
t. ÖZDAMAB 

GAZİANTBB 
ö. A. AKSOY 
0. S. BARLAS 
Dr. M. CANBOLAT 
B. KALELİ 
Dr. A, MELEK 
Ş. ÖZDEMİR 
M. ŞAHİN 

GİRESUN 
M. AKKAYA 
1. GÜRAK 
î. SABUNCU 
A. SAYAR 
N. OSTEN 

GÜMÜŞANE 
a P. ATAÇ 
Ş. ERDOĞAN 
R. GÜRELÎ 
C. SELEK 
E. S. TÖR 

HAKKARİ 
A. R GÖKSIDAN 

HATAY 
A. Ş. DEVRİM 
Gl. E. DURIJKAN 

EL İLGAZ 
A. TÜRKMEN 

İÇEL 
Ş. TUGAY 
Gl. Ş. TURSAN 

İSPARTA 
K. AYDAR 
AL KARAAĞAÇ 
H. ÖZDAMAR 
K. TURAN 

İSTANBUL 
C. E. ARSEVEN 
Dr. G. ATAÇ 
A. BAYINDIR 
A. H. DİKMEN *». 
Dr. H. DİKER 
1. A. GÖVSA 
Dr. Gl. N. I. GÖZCÜ 
Z. KARAMURSAL 
H, KORTEL 
Ş. Â. ÖGEL 
F. ÖYMEN 
V. SABIDAL 
l. H. ÜLKMEN 
A. R, TARHAN 

RARIMAN 
M. BİRSEL 
Dr. H. H. CURA 
E. ÇINAR 
S. EPIKMEN 
B. KÖKEN 
a ONARAN 
E. ORAN! ; ^ 
Ş. YUNUS 

KARS 
E. DEMİREL 
Gl. H. DURUDOĞAN 
Ş. KARACAN 
Dr. E. OKTAY 
Z. ORHON 
E. ÖZOĞUZ 

KASTAMONU 
A. BİNKAYA 
T. COŞKAN 
a ÇELENE i 
H.ÇORUK 
Dr.F. ECEVİT 
R.SALTUÖ 
N, TAMAÇ 
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T. TA8WI«N 

F. B£*«AL 
A. H. Rl&tljl 
R. ÖZSCUf 
M. K. SATHtr 

M. TAJU» 
N. TOKER 
0. TÜZEL 

TCorgrl. K. DÖÖAN 
N. A. KUNSfT' 

K9M08H1R 
F. SBLHB 
s. *rcvRGG!r 
t. TURAN 

S. AltffKL 
D*. l^S- BÜRGB 
A. D t K i m r 
apar 
t. TOLON 
s. Tirem 
î. S. YfftîT 

S. AKüGAlSr 
T. B&Mİ& 
î£. A. BfriAL 
Gl. A. P. CBBBS0Y 
S. ÇümtÂüt 
S. ERGUN 
Dr. S. IRMAK 
H. KARiMüİHiE 
K.OKAY 
N. H. OMAT 
A. R. TÜREL 
Dr, O. S-TTLÜBAÖ 

B. ATALAY 
H.BBHLf 
Dr. A^m DBLÎLBA9T 
M. EREKTEN 
s. KUTLAN 

B. PKKBR 
Â  TtRtTIO#ŞiÜ 
V. UZ/JdHHLIT" 
E. BARKAN 

İtKL&YYA 
M. ÖKER 
Dr. C. flZBLC^ 
M S. ÖBPA3ARBAÇT 
M. PS9CTAS 
H. SAftTR0ÖLU 
K. SAYIN 
O. TANW 
T. TEMBLLÎ 
M; N. ZABfff 

Korgl. A. Rt ARTtJN-
KA ı̂ 
î. ERTEM 
DK•«. m K&ATÇILAR 
P. KTTRDOGLU 
Y. ÖZET 
F. USLU 

MARAŞ 
Dr. K. BATÎT^T 
H. R. TANKUT 
A. YAYCI0fliıü 

MARBÖI 
Ot S. DÜESÖREN 
E. BRftfN 
R. EBTON 
H. MBNEMENCÎOGLrl 
Dr. A. URAg 
L. ÜLKÜMEN 

BETJâEA . 
OrjtrL t 0ATJ5LAR 
C. KARAMÜĞLA 
H. KÎTABCI 

K. KDTAir 

A. G. BGBİffiafLU 
R. DOLTTNAY 
H. MENGİ 

P. SOYCU: 
M. UEUWW~ 

ORDU 
Ş. AKYAZT 
Dr. V. DBMfR 
Dr. Z. M. SB2KR 
H.8ARLA1T 
H. YALMAN 
M. Y ARnfflTTIK 

T. B. BALTA 
Dr. 8. A. DtLEMRE 
K.KAJf© 
A. ZIRJT 

SABffUN 
2L DURURDU' ' 
Amiral P. ENGİN 
K wWWşfY 
î . BZGfl 
N. FTRAT 
N.ÖOTJZGU 
M. Aî̂  YORrrRHR 

ouik-mı>aHtz 
Ş. ÎŞCHN 

E. KTLTCGTOĞLU 
S. TUNCAY 
B. TÜRKAY 

£ S Q B 
a ATAT 
C. K. ÎNCEDAYI 
H. OBUCGÖLÜ 

M. 9. BFJCDA 
E. DÎZDAR 
A. BflfHtüKMı 
Ş. GÜNALTAY 
H. IS6£ 
K.KÎTAJPÇI 
N. SADAK 
î. M. UĞUR 
A. YUSDtAKÜL 

TEKİBDAâ 
E. ATACT 
N. T-RAK 
0. UYBADIN 

TO^AD """ 
S. ÇELÎKKOL 
M. DEVELİ 
R. ERGKEN ı 
H. N. KEŞMİR 
G. KOVALI 
G. PEERL 
R. A. S B V E N G Î L 

S.ABANOZOÖLU 
P. A. BARUTÇU 
T. QÖKgm>**** 
R. KARADENİZ 
L. YAVUZ 

TUNCELİ 
N. S: SH2AN 
H.ÜÇÖZ 

URTA 
K. BERRBK 
R. S0YER 
A. K. TBOSt 
E. TEKELİ 
S. K. İSİMLİN 

W » 
N.BERKER 

YOZOAD 
M. ALLIOÖLU 
0. ARAT ' '* 
Z. ARKANT 
S. KORRTktAZ 
A. SUNGUR 

ZONGULDAK 
Dr. R. BAJÖKTN 
E. ERtŞÎRGÎL 
A. GÜREL 
Y.Z. &ZBNÇİ 
Ş. TANSAN 
R. VAR&AR 

AFYON KARAHÎ8AR 
H. ÇJERÇEL •• 
A. ÇJETÎNKAYA (î.) 
A. TAŞKAPILI 

[Oya tatünvyonlar] 

AÖRI 
R. R. PASÎN (t.) 

AMASYA 
N, AKTIN (Hasta) 

ANKARA 
GkN. ANILMIŞ 
P. R. ATAY ( t ) 
H. O. BEKATA 

— W5 — 

t. ÎNÖNÜ (Cumhur
başkanı) 

ANTALYA 
T. SÖKMEN (î.) 



N. E. SÜMER (Bakan) 
Dr. C. TUNCA 

AYDIN 
A. MENDERES 

BALIKESİR 
M. DEMİR 
Gl. K. ÖZALP 

BÎLECÎK 
M. Ş. ESENDAL 
K. SUN 

BİNGÖL 
T. BANGUOGLU 

BOLIT 
H- Ş ADAL 
C. S. SÎREN (Bakan) 

BURSA 
R. CANITEZ (Başkan-
vekili) 
M. B. PARS 

ÇANAKKALE 
S. T. ARSAL 
H. ERGENELÎ 

ÇANKIRI 
B ERKÎN (Hasta) 

ÇORUH 
A. ÜS 

ÇORUM 
1. EKER (ö.) 
N. KAYAALP ' 

DENİZLİ 
Y. BAŞKAYA (î.) 

DİYARBAKIR 
R. BEKİT (ö.) 

EDİRNE 
P. BALKAN 
M. N. GÜNDÜZALP 

ELAZIĞ 
F. AĞRALI 
S. SAGIROĞLU 

ESKİŞEHİR 
E. SAZAK 

GAZUNTEB 
Dr. M. A. AĞAKAY 
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GİRESUN 

Gl. î. SÖKMEN (Hasta) 
A. ULUS 
F. YÜZATLI 

HATAY 
B. S. KUNT 
H. SELÇUK 

ÎOEL 
Dr. M. BERKER 
T. O. BERÎKER 
F. O. GÜVEN 
R. KORALTAN 
H. S. TANRTÖVER 

İSPARTA 
C. TÜZEMEN 

İSTANBUL 
Gl. R. BELİ? 
Dr. K. C. BERKSOY 
(1.) ^^~ 
S. CÎMOOZ 
A. S. ESMER (t.) 
G.B. GÖKER (Hasta) 
F. HAMAL 
GT. K. KARABETTİR 
H. C. YALCTN (1.) 

İZMİR 
8. ADALAN 
O. BATAR 
H. MENTEŞE 
Dr. K. ÖRS 
S. SARACOÖLU (Baş-
bakan)1 

H. Â. YÜCEL (Bakan) 
KARS 

C. DüPSTwnöLU 
F. KÖPRÜLÜ 

KASTAMONU 
Z. ORBAY (Hasta) 

KAYSERİ 
ö. TAsrrroftLü 
S. H. ÜRGÜBLÜ (Ba
kan) 

KIRKLARELİ 
Z AKIN 

.1945 Ö : 2 
S. ÖDÜL 
Dr. F. UMAY " 

KIRŞEHİR 
F. ÇOBANOÖLÜ 

KOCAELİ 
Gl. M. BAKU (Hasta) 
R. FENMEN 

KONYA 
A. H. DtKMEN (1.) 
F. GÖKMEN 
T. F. STLAY 

KÜTAHYA 
H. PEKGAN 
ö. B. UŞAKLI (Hasta) 

MALATYA 
N. BAYDAR 

MANİSA 
H. BAYUR 
R. N. EDGÜER (Has
ta) 
O. ERCİN 
Ş. R. HATtPOĞLÜ 
(Bakan) 
K. KARAOSMAN 
(Hasta) 
H. SARHAN 

MARAŞ 
R. KAPLAN 
A TT. TA-NTPTNAR 

MARDİN 
î. F. ALPAYA (î. Ü.) 

MnöLA 
S. GÜNEY (İV 
F. O. MENTEŞEOĞLUi 

Mrrg 
H. KILTCOÖLU (1.) 

NİftDE 
Dr. R. F. T ALAY 
H. TEPEYRAN 

ORDU 
t. CAMAS 
S. S. TARCAN ( t ) 

H. C. BELÜL 
F. SİRMEN (Bakan? 

SAMSUN 
C. BtLSEL (1.) 
H. ÇAKTR 

SEYHAN 
D. ARTKOGLÜ 
S. ÇAM 
K. ÇELİK 
C. ORAL 
Dr. K. SATIR 
H. URAN (Bakan) 
A. M. YEGENA 

StlRD 
A. R. ESEN 

StNOB 
Dr. B. KÖKDEMtR 
î. H. SEVÜK (Hasta) 

SİVAS 
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Tekel Genel MUdUrlUğü 1945 yılı yedi aylık bUtçe ka 
nunu tasarısı ve BUtçe Komisyonu raporu (1/397) 

T. C. '"" - . . - • • -

Başbakanlık 
Muamelât Umum Müdürlüğü 28 Şubat 1945 

Tetkik Müdürlüğü 
Sayt 71/320 - 6/454 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

İnhisarlar Umum Müdürlüğüne ait 1 Haziran .1945 den 31 Aralık 1945 e kadar olan yedi aylık 
süre için hazırlanıp Bakanlar Kurulunca 8 . I I . 1945 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan 
Bütçe Kanunu tasarısı gerekçesiyle? birlikte s^uknuşt 'aı \ 

{ • "; "* . , Başbakan 
• •,'„ v Ş. Saraçoğlu 

F. M. 

:;\ -' "* ^ Gider bütçesi gerekçesi 

Birinci bölüm 
Maaş, ücret, ödeiieter^Ejg^^feaıııiyegi-ve benzeri özlük haklar 

^ ^ İ ^ t a re t le r '"• ' 

Ücretler 
Memurlar ücreti: 
Bu maddeye, teşkilât kanununa ek 4236 sayılı kanuna bağlı (1) numaralı cetvele göre ve
rilecek ücretler ile 4178 sayılı kanunun 1 nci maddesi gereğince verilmesi gereken pahalılık 
zamları ve 4598 sayılı kanun gereğince kadrosu müsait olmayan terfie müstahak memurlara 
verilen bir üst derece farkları ve 1 ve 2 nci derece memurlara ödenecek tazminat ve paha
lılık zamları nazarı itibara alınmak suretiyle geçen yıl tahsisatının 7 aylık miktarından 
204 580 lira fazlasiyle 3 363 456 lira tahsisat konmuştur. 
Müstahdemler ücreti: 
Bu maddeye, (D) cetveliyle istenilen kadroya, göre verilecek ücretlerle 4178 sayılı kanunun 
birinci maddesine göre verilmesi gereken pahalılık zamlarını karşılamak üzere geçen senenin 
7 aylık tahsisatının aynı olarak 764 100 lira konulmuştur. 

II - Başka haklar 

Geçici konut ödeneği: 
tdarenin Ankara'da bulunan memurlariyle muvakkaten Ankara'da üç aydan fazla kalacak 
memurlara 3656 sayılı kanun hükümleri dairesinde verilecek konut ödeneklerini karşılayan 
bu tertibe geçen yıl bütçesinin yedi aylığına isabet eden tahsisatın aynı olarak 19 250 lira 
konmuştur. 
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3. 1178, 4598, ve 4599 sayılı kanunlar gereğince, verileceködenekler ve yapılacak yardımlar: 
1 4.178 vo 4598 sayılı kanunlar gereğince verilecek çocuk ödenekleri: ' 

Mezkûr kanunlar gereğince verilecek çocuk ödeneklerini .karşılayan hu tertibe ..geçen yıl but-. 
çesinin yedi aylığına isabet eden tahsisattan 109 373 liva fazlasiyle 138 542 lira konmuştur. 

2 4178 sayılı kanun gereğince verilecek yakacak ödeneği: 
Bu tertibe, 4178 sayılı kanunun 9 ncu maddesi mucibince verilecek yakacak ödenekleri kar
şılığı yalnız Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ait olmak üzere 12 500 lira teklif olunmuştur. 

3 Doğum yardımı: 
4598 sayılı *anun 'gereğince ^©eu|Ti diteyaya gelerfera tef ilecek birer maaş yardim, tutan 
için 21 000 lira tahsisat konmuyor. 

4 ölüm yardımı: . ,. ,. » 
4598 sayılı kanun gereğince, memur olmiyan karısı ölenlere verilecek.birer maa i l e ölen 
memurun beyanname ile gösterdiği kimaeyc veya beyanname vermemiş ise ailesine yapıla
cak ikişer maaş nispetindeki yardımlar için 16 800 lira tahsisat konmuftur..; , • 

5 Aynı yardım: v . : • . . • . 
Bu maddeye, 4599 sayılı kanun ıruıcihince şimdiye kadar ödenmiş plan paralar, g&önünde 
tutularak 605 000 lira teklif olunmuştur. 

fkinci bölüm 
Yönetim giderleri 

1. — îşe ilişkin olanlar 

4 Büro giderleri: 
1 Kırtasiye : ...,-. c 

Bürolarda harcanacak hsr çeşit kırtasiye giderlerini ^karşılayan İm tertibe, geçen yıl bütçesi
nin 7 aylığına isabet eden 58 300 lira aynen konulmuştur. 

2 Döşeme ve demirbaşlar-:. . 
Fabrika ve imalât evleriyle tütün deposu ve tuzlalardan gayri idarehane ve saJış;.;de,polarmda 
kullanılmak üzere satın alınacak demirtıaş eşya ve döşeme, yangın söndürme f^ttibatı, tartı 
ve ölçü aletleri bedellerini karşılayan bu tertibe geçen yıl bütçesinin 7 aylığpift, düşen 46 700 
lira aynen teklif olunmuştur. . " 

3 Aydınlatma: 
Büroların aydınlatılması için yapılacak giderleri karşılamak üzere hu jtagtibe 30 000 lira 
tahsisat konulmuştur. . . . .<„.*.: 

4 Isıtma :.̂  . . . . . . . .-••-. •,. • 
Her türlü ısıtma giderlerini karşılayan bu tertibe 80 850 lira tta)ışisaA konnıuftur, 

5 Müteferrika : • • . ». > - •••• 
Bu tertihe. konulan 95 OÛÖ-üra tahsisat aşağıdaki giderler içinetir. '• , • ^ 
1. — Şenlik giderleri; . . . .... 
2. — idarehane ve satjf idepolarınm .taşıma giderleri; ... ... 
3. — Reklâm nevinden olmadan- ilânlar; - - ^ .. .: *.••;•. 
4. — Hariçte yapılması zaruri bulunan tercüme ve etüdUffie jm4ib$yaa*ı «İdaraee. faydalı 
görülen eserlerin, geçen senelerde olduğu gibi ücret ve bedelleıi^ . , .;.,..>•:. .-. 
5. — İdarenin bulunduğu .binalarda umumî temizlik giderieri ve kira,ile^ .tutsjan^Jştan müs
tahdemlerine geçen senelerde o4duj?u gibi H saatleri aşında lûz^eileri^ 
yardımlar; .: ._. . . . ; v . .;....• : . - . - , v .UJ&..İ. 
6.— İdareyi j^üenoU*^ 
tüccarların ağırlanması için Umum Müdürlükçe ihtiyar olunacak^erjer.;. . . ;-r 
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7. — İdarenin iştigal mevzuu dâhilinde çalışan uluslararası kurul, Ofis ve kongrelere iştirak 
için sarf i gereken paralar; 
8.—: Odacii postaör gibi müstahdemlerin şehir içindeki yol giderleri; 
9.:;j~-*' â530bf«*yıh beden terbiyesi kanunu hükümlerine göre yapılacak ödeme ve sair giderlerle 
bjlûmvjim tutulacak uzman beden terbiyesi Öğretmeni veya antrenörü ücretleri 

' 10. — Bütçenin tertiplerinde mukabili bulunmayan sair giderler. 

Û Basılı kâğıt ve defterler: 
Her çeşit basılı kâğıt ve defterlerin satmalına veya yapılması için ihtiyar olunacak giderleri 
karşılıyan bu tertibe 58 338 lira teklif olunmuştur. 

6 Posta, telgraf ve telefon ücret ve giderleri: 
1 Posta ve telgraf ücretleri : 

Posta ve telgraf için; posta ve telgraf idaresine verilmekte olan giderler karşılığı olan bu 
tertibe 160 5W" lira konulmuştur. 

2 Telefon ve başka haberleşme ücret ve giderleri: 
Telefon ve başka haberleşme ücret ve giderleri için 40 970 lira teklif olunmuştur. 

7 Kira karşılığı : ' 
Bu fasla konan tahsisat, kira ile tutulan idarehane binaları satış depolan, mamulât ve tuz 
ambarlan, fabrika, atelye ve yaprak tütün depo ve imalât evleriyle, içki imalât evleri için 
veriledik kira bedellerini karşılamaktadır. 
Bu terjüp için 239 160 lira teklif olunmuştu*. 

S Taşıt giderleri : 
1 Satınalma karşılığı : 

Taşıtların satınalma bedellerini karşılıyan bu tertibe 1945 yılında da deniz ve kara nakliya-
tiyle yükleme işlerini tanzim etmek ve azgiderle temin eylemek üzere alınmasına ihtiyaç gö
rülen taşıtları gözönünde tutulmak suretiyle bu madde için 282 920 lira teklif olunmuştur. 

2 Onarma : v 
Taşıtlarm esaslı onarma giderlerini karşılryan bu tertibe yedi aylık ihtiyaç için 5 830 lira 

| £ ' konulmasına zaruret görülmüştür. 

II - özlük olanlar 
î) Yol paralan : 

1 Sürekli görev yol parası : 
Fabrika, depo, imal ve dolduruma evleri vo tuzlalar dısmda kalan memur ve müstahdemler
den idari ve sıhhi sebeplerden dolayı bir yerden diğer bir yere nakledilenlerle idareye 
yeniden aknacak, sıhhi ve idari sebeplerlcçıkanlacak, yaş tahdidine tâbi tutulacak veya 
emekliye ayrılacaklara kanun ve kararnamesine göre verilen yol paralarını karşılryan bu 
maddeye hayat pahalılığı dolayısiylo bilhassa az ücretli memurlarımızın ueuz ve giderlerine 
vardın^ olabilecek mahallere nakillerini temin etmek ve 4440 numaralı kanunla gayrimuay-
yen taşıtla seyahat giderlerine kilometre basma % 60 nispetinde yapılan zammı karşılamak 
üzere 8-7 500 lira teklif olunmuştur. ( -

2 Süreksiz görev yol paralan : 
Fabrikar depo, imal ve doldurma evleri ve tuzla]ar haricindeki memur ve müstahdemler
den'idari'ihtiyaçlara binaen bir yerden Jiğeı bir yere geçici olarak gönderilecek olanlarla 
hastalı!;ve izin gibi hallerde işlerin geri kalmamalı için hatta ve mezun bulunan memur 
ve müstahdemine vekâlet etmek üzere diğer bir mahalden gönderilecek vekülere kanun ve 
Jj#rarnamesineeuygun olarak verilecek yol paralariyle muamelâtın yollama ve taşıma işlerinde 
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verilen yol giderlerini karşılayan bu maddeye geçen yıl bütçesinin yedi aylığma isabet eden 
tahsisatın aynı olarak 145 830 lira konmuştur. 
Müfettişler yol paraları: 
İdare müfettişlerinin kanun ve kararnamesine uygun olarak verilen yol paralarını karşı
layan bu fasıla geçen yıl bütçesinin 7 aylığına düşen tahsisatın aynı olarak 75 840 lira 
teklif olunmuştur. 
Yabancı memleketler yol paralan : 
imkân bulunduğu takdirde inhisarlar mevzuları üzerinde tetkikler yapmak için yabancı mem
leketlere gönderilecek müdür ve memurlara kararnamesine uygun olarak verilecek yol 
paralarını karşılamak üzere bu maddeye geçen yıl tahsisatının yedi aylığına düşen mik
tarın aynı olarak 5 830 lira konulmuştur. 

Giyim eşyası: . 
Odacı, bekçi, şoför, yollama memuru, tahsildar, satmalına memuru ve şehir ve kasabalardan 
uzak mesafelerde bulunan barut depo memurları ile koruma ve koruma tahsil memurları 
gibi memur ve müstahdemlere verilmesi zaruri olan şapka, elbise, fotin, çizme, kaput, mu
şamba gibi giyecek eşya bedellerini karşılamak üzere bu tertibe 58 300 lira teklif olun
muştur. 

Tedavi ve yol ve başka giderleri : 
Hastaların tedavi, yol ve başka giderlerini karşılayan bu tertibe 4598 sayılı kanunun 9 
neu maddesi gereğince hazırlanan talimatnamenin de tatbik mevkiine konulması nazarı 
itibare alınarak 29 170 lira teklif olunmuştur. 

Üçüncü bölüm 
Ana hizmetler 

1. — Sürekli olanlar 

Yapı ve onarma işleri: 
Sıhhi, idarî ve teknik ihtiyaçlara uygun olarak 1945 yılında yapfarılması" lüzumlu görülen 
idare, fabrika, imâl ve doldurma evleri, depo binaları, şarap istihsalini arttırmak üzere açı
lacak numune şarap evleri binaları ve mevcut şarap fabrikalariyle numune şarap evlerinin 
genişletilmesi bira fabrikalarında lüzumlu ilâveler, tütün bakım evlerinde yaptırılması zanıri 
görülen tadilât ve ilâveler ve yeni ambarlar, ile tuzlalarda ve konuk temini zaruri olan yerler-
lerde yapılacak muhtelif yapı ve onarma ve istimlâk masraflan ile idare, mimar, mühendis 
ve fen memurlarının yapıya nezaret ve murakabe ve tesellüm etmek üzere bir mahalden 
diğer mahalle gönderilmelerinde tahakkuk edecek yol paralarını ve yapıya ait proje, plân 
ve haritaların tanzimi ve yapmın murakabesi için geçici olarak gündelik veya mukavele ile 
kullanılmasına lüzum hâsıl olacak Türk ve ecnebi mimar ve mühendis ve fen memurlarının 
ve sürveyanların ücret ve yol giderlerini ve proje, kontrol malzemesi bedellerini karşılayan 
bu tertibe 2 500 000 lira teklif edilmiştir. 

Demirbaş kurma ve makine satmalma ve onarma giderleri: 
İdaremiz1 tütün ve içki fabrikalariyle atelye, imâl ve doldurma evlerinde ve tuzlalarda istih
sali ve randımanı arttırmak ve maliyeti düşürmek üzere almmasma lüzum görülen makinelerle 
tesisat bedellerinin ve yeniden kurulacak olan şarap evleriyle genişletilecek numune şarap 
evleri ve mevcut şarap ve bira fabrikalanmn genişletilmesi için lüzumlu makinelerle diğer 
fabrika ve atelyeler ve tuzlalara ait makine ve kurma mubayaalarını ve esaslı onarma gider
lerini karşılamak üzere bu fasla 1 786 660 lira tahsisat konulmuştur. . 
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Deneme Arıtma ve savaş giderleri: 
Tütün enstitüsü ile buna bağlı kimyahane ve başka teşkilât ve muhtelif yerlerdeki deneme 
istasyonlarının, numune bağlarının ve tütüncülük bölgelerinde açılan mücadele numune 
fideliklerinin bütün giderleriyle kalbur makineleri ve tütüncülere verilen camekân bedellerini, 
tülün lua-iiaüUi giderlerini, fen memur ve müstahdemlerinin yol paralarını, hublon deneme 
tarlaları giderlerini ve tütün hastalıklarına karşı Ziraat Bakanlığı tarafından yapılan savaş 
giderlerini karşılamak üzere bu fasla 78 750 lira tahsisat konmuştur. 

Kaçağı önleme ve kovalama giderleri: 
Ekim ve yazma giderleri: 
S^'öi sayıiı kanunun tatbiki için konulan bu tahsisat tütün tahmin ve yazma işleriyle uğra
şan heyetlerin yol ve günlük giderlerini ve bunlarla beraber gönderilen idare memurlarının 
yol giderlerini kanuna aykırı ekilenlerin sökülmesi. Yasak ekimlerin menedilmesi için ya
pılacak giderlerle ekim ve yazma işlerine ait sair giderleri karşılamaktadır. 
3437 sayılı kanunun tatbikmdan mütevellit olarak tütün ekicilerine verilecek mükâfat ve 
imal tiplerinin inceleme ve denemeleri için yapılacak gider ve yazma tartma ve itiraz işle
rinde vazife gören memurlara verilen taşıt ücretleriyle vukuf erbabı ve ihtiyar heyetine 
verilen gündelikler ve tütünlerin yaz mevsiminde yetişmekte olması dolayısiyle bu tertibe ge
çen yıl tahsisatının aynı olarak (140 000) lira konmuştur. 
Emanet ambarlan : 
Bu maddeye konulan tahsisat ekici tütünlerinin konması için tutulan ambarların kiralarını 
ve bu tütünlerin iyi bir şekilde muhafazası için kullanılan işçi ve aktarmacılarla, gerek am
barlama ve gerek fermantasyon zamanında fazla olarak, geçici olarak kullanılması lâzım 
olan işçi, kantarcı, istifçi ve bekçi gibi müstahdemlerin gündeliklerini ve diğer bilûmum 
koruma ve bakım giderlerini karşılamaktadır. Bu tertibe 75 830 lira tahsisat konmuştur. 
Koruma ve taşıma giderleri : 
Bu tahsisat, koruma memurlariyle koruma ve tahsil memurlarının kaçak takibatı dolayısiyle 
yupmağa mecbur oldukları giderleri ve buhususta kullanılması zaruri görülen taşıtların ki
ra bedellerini bu memurların mesailerinin kontrolü ve kaçak vaziyetinin tetkiki için ihtiyar 
olunacak giderleri ve kaçak eşyanın saklanması taşınması veya yok edilmesi ile bazı yerler 
de geçici olarak kullanılmasına, zaruret görülecek kolcuların ücretlerini ve inhisar altında 
bulunan oyun kâğıdı, kibrit, çakmak ve çakmaktaşı kaçakçılığından dolayı idarenin ihtiyar 
ettiği takibat giderlerini karşılamaktadır. 
aMhallî vaziyet ve icaplarına göre organlaştırılmış kaçakla uğraşma işlerinin çokluğu nazarı 
itibare alınmak üzere yapılacak takibat giderlerini karşılamak üzere bu tertibe 110 840 li
ra teklif olunmuştur. 
Kaçakla uğraşma giderleri : 
Bu maddeye konulan tahsisat kaçakla gizli olarak yapılan uğraşma işleri için ihtiyar olunan 
giderlere aittir. Kaçakçılığın azalması için alınacak tedbirler, gizli haberci teşkilâtının vü
cut ve gelişimine bağlı bulunduğundan bunu temin ve idame edebilmek üzere bu tertibe 
5 830 lira teklif edilmiştir. 

1918 sayılı kanun ve ekleri gereğince yapılacak ödemeler: 
Bu tahsisat, 1918 sayılı kanun ile ekleri hükümlerine göre hak edenlere verilecek peşin ikra
miyelerle kaçak takibatında ölen veya sakatlanalra verilen tazminatları karşılamakta 
olup bu tertibe 5 830 lira konulmuştur. 

Mahkeme giderleri : 
İdarenin leh ve aleyhine açılan dâvalar-dan dolayı mahkeme ve icra harçlariyle bu uğurda 
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ihtiyar olunan sair giderleri ve inhitatı* altında bulunan oyun kağıdı, kibrit ve çakmak ve 
çakmaktaşı kaçakçılığmdan doğan suçlara ait dâvanm mahkeme ve başka giderleriyle daimi 
avukatı olmayan yerlerde muvakkat âvu atlara verilecek ücretler ve dâvaları idare lehine 
intaç edenlere 2159 saydı kanunun 8 nci maddesi gereğince tediye edilecek ücretlerle 
yıl*içinde dâva ve icra işleri çoğalan yerlerde işlerin arkası almıncrya kadar muvakkaten 
istihdamına zaruret hâsd olan muhakemat memurlarına verilen ücretleri karşılıyan bu fasla 
35 000 lira konulmuştur. 

Para taşıma giderleri i 
Zaraat Bankası ile veya posta havalesi olarak gönderilen paralar için verilecek ücretlerle 
posta merkezi bulunmayan yerlerde posta merkezine kadar para şevki için ihtiyar olunan 
giderler karşılığı olan bu tertibe 221 670 lira teklif edilmiştir. 

ikramiye : 
Bu tertip İnhisarlar Umum Müdürlüğü teşkilâtına dâhil memur ve müstahdemlerin vazi
felerine karşı olan bağlılık ve gayretlerini teşvik maksadiyle verilmesi derpiş olunan ik
ramiyeleri karşılamaktadır. 
Bir taraftan, gittikçe güçleşen hayat şartları, Diğer taraftan idarenin tedarik, istihsal ve 
satış işlerinde âzami hadlere ulaşmak gayretinin sarfedilmesi zarureti karşısında daha ev
velki yıllara nazaran tütün, ispirto ve ispirtolu içkiler, tuz ve sair inhisar maddeleri istih
sal ve satış miktarlarının son senelerde devamlı bir surette arttırılmış bulunması keyfiye
tinin de sarahatle teyicl eylediği veçhile, faaliyet sahası ve kuruluş gayesi itibariyle ikti
sadi devlet teşekküllerinden hiçbir suretle farklı olmayan İnhisarlar idaresi mensup
larının bu feyizli ve feragatli mesailerinin müsbet neticelerini manevi ve maddi bir şekilde 
görmelerini teminen bu tertibe geçen yıl bütçesinin yedi aylığına isabet eden tahsisatm 
ayın olarak 291 670 lira tahsisat konulmuştur. 

Mukannen giderler : 
Geri verilecek paralar : 
Bu maddeye geçen yıl tahsisatının 7 aylık mikdarına isabet eden nispette olarak 5 830 lira 
konmuş&ır, • 
Hükmer bağb borçlar: 
îdare aleyhine mahkemelerce hükmedilmiş olup da başka fasıllarda karşılığı bulunmıyaıı 
borçları ödemeğe mahsus olan bu maddeye 2 920 lira teklif olunmuştur. 

I I — Geçici olanlar 

Kurs giderleri : 
Ücretler : 
Memurların mesleğe ait bilgilerini arttırmak gayesiyle ihdas edilen ve on senedenberi mu
vaffakiyetli neticeler veren memurin kursu ile tütün eksper ve bu sene mezkûr kursa ilâve 
edilen müskirat iptidâi maddeler eksper kurslarının müdür ve öğretmenleriyle idare me
murlarının .ücretlerini karşılamak üzere bu tertibe 4 960 lira konmuştur. 
Genel giderler : 
Açılacak olan kursların diğer giderleriyle bu kurslara getirilen memurların gidip gelme 
yol ve ikamet giderlerini karşılayan bu maddeye 6 710 lira tahsisat konmuştur. 

III — Müteferrik olanlar 

Staj ve öğrenim giderleri : 
Yabancı memleketlere staj veya öğrenim için gönderilecek memurların tahsisat ve yol pa-
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ralarma ait olan bu tertibe 8 750 lira konmuştur. 

Yabancı uzmanlar : 
1 Ücretler: 

İdarenin muhtelif kısımlarında bilgi ve hizmetlerinden istifade edilmek için celbedilen ya
bancı uzmanlar mukavelelerine göre verilecek ücretlerini karşılayan bu tertibe 14 000 lira 
tahsisat konulmuştur. 

2 Yol paraları ve başka giderler : 
Yabancı uzmanların yol ve başka zaruri giderlerini karşılayan bu tertibe geçen yıl büt
çesinin 7 aylığına isabet eden tahsisatın aynı olarak 8 750 lira teklif olunmuştur. 

Yaym propaganda ve sergi giderleri : 
Bu tahsisat, memleket içinde ve duşmda açılan sergi ve panayırlara iştirak etmek ve ida
remiz tarafından satılan mamulât arasında iç ve dış pazarlarda satışının inkişafı matlup 
olan mevadm rağbetini arttırmak ve tanınmasını temin etmek için gazete ve mecmualara 
ilân ve reklânuolarak mamulât dağıtmak ve diğer muhtelif şekillerle yapılacak propa
ganda reklâm ve neşriyat giderlerini karşılamak üzere konmuştur. Komşu devletler tara
fından kurulacak panayırlara iştirak ve îzmir fuarındaki idare pavyonunda yapılacak ta
dilât giderleriyle muhtelif diğer propaganda giderlerini karşılamak üzere bu tertibe 
64 160 lira teklif edilmiştir. 

2921 sayılı kanun gereğince İnhisarlar Tekaüt Sandığı payı : 
2921 sayılı İnhisarlar Tekaüt Sandığı Kanunu ile kadroya dâhil daimî memur ve müstah
demlerden kesilen % 5 lerin tutarı kadar bütçeye konulması icabeden tahsisatı karşılayan 
bu fasla 206 400 lira konmuştur. 

4250 sayılı kanun gereğince şarapçılara verilecek prim ve yapılacak başka ödemeler : 
Bu tertip 4250 sayılı kanunun tatbikine ait giderleri karşılamaktadır. Bu tertibe 5 830 lira 
tahsisat konmuştur. 

Kaza sigortası : 
Barut depo memur ve müstahdemlerinin kazaya karşı yapılan sigortaları için konulan bu 
tertibe 1945 yılmda yapılacak tediyeler nazarı dikkate alınmak suretiyle geçen yıl tahsi
satının aynı olarak 1 250 lira teklif olunmuştur. 

Dördüncü bölüm 

Borçlar 

Geçen yıl borçları: 
Bu fasla geçen yıl bütçesinin 7 aylığma düşen tahsisatın aynı olarak 23 300 lira konmuştur. 

Eski yıllar borçları: 
T 1940 - 1943 yılları borçlan: 

1940 - 1943 yılları zarfında tahakkuk edip Uerhengi bir sebeple ödenmemiş idare borçlarına 
p\t olan bu maddeye geçen yıl sarfiyatına göre 14 500 lira konmuştur. 

2 1928 - 1939 yılları borçlan: 
1928 - 1939 yılları zarfında muvakkat sarfiyat ve müraselât hesaplarından sarfedildiği halde 
herhangi bir sebeple mahsubu yapılmamış olan paralarla zaman aşımına uğramamış borçla
rın evrakı sarfiye ve ıhüsbitelerine müsteniden tesviye ve mahsupları yapılabilmek üzere 
1944 yrlı bütçesine 5 000 lira tahsisat konulmuş idi. Fakat eski senelere ait olan bu sarfi
yat ve düyunun evrakı sarfiyelerinin temin ve tedarikindeki güçlükler hasebiyle 1944 sene-
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sinde bu tahsisatın tamamen sarfına imkân bulunamadığından bunların tasfiye ve mahsupla
rına devam edilebilmek rve Muhasebei Umumiye Kanunu mucibince zaman aşımını kesmiş 
bulunan 1939 yılı borçlan ile 2159 sayılı kanunun 7 nei maddesi hükümleri dairesinde tuz 
memurlarının verilecek bir defalık tazminatları da nazarı dikkate alınmak suretiyle bu 
madde 2 900 lira olarak teklif edilmiştir. 

30 1715 sayılı kanunun 8 nci maddesi mucibince kâğıt para itfası: 
1715 sayılı kanunun 8 nci maddesi mucibince Merkez Bankasına verilecek itfa karşılığı 
olarak, masraf bütçesi yekûnu olan 12 183 168 liranın % 1 i nispetinde bütçeye 121 832 lira 
tahsisat konulmuştur. 

Beşinci bölüm 
' Yardımlar 

31 İşçiler, çocuk yuvalarına ve öğrenci yurdlarma yardım: 
Bu tahsisat, fabrika, atölye, imâlevi, depo doldurma ve yaprak tütün bakım ve işleme evle
riyle tuzlalarda çalışan müstahdem ve işçilere cihaz, doğum, işten çıkarılma, hastalık, kaza, 
ölüm ve başka hallerde talimatnamesi hükümleri dairesinde yapılan her nevi yardım ve 
muavenetlerle çocuk yuvalarının her çeşit giderlerine ve îş Kanunu tatbikatına müteallik gi
derlerle işçilerin sağlığını korumak ve iş emniyeti nizamnamesi mucibince yapılacak gider
lere ait bulunmakta idi. Bu giderlerde 1944 yılı bütçesine nazaran bir değişiklik yapılma
mıştır. önümüzdeki yıl için, lisesi ve yüksek mektebi bulunmayan mahallerdeki memurları
mızın istedikleri nakillerin önüne geçerek iş istikrarını temin etmek ve idareye yeni eleman
lar kazandırmak üzere, inhisar mensupları yardımcemiyeti tarafından 1944 ders yılı ba
şında tesis edilmiş bulunan öğrenci yurdunun idareye bağlanması derpiş olunmuş ve bu 
suretle sürekli görev yol paralarından tasarrufu umulan 36 500 liranın ilâvesiyle bu fasla 
118 200 lira tahsisat konulmuştur. 

32 Hayır kurumlarına yardım: 
Menafii umumiyeye hadim cemiyetlerle benzeri yardım teşekküllerine, Türk gençliğinin in
kişafına çalışan spor kulüplerine malî kurumlar ve bankalarda yapıldığı gibi doğrudan 
doğruya veya tertip edilen müsamerelere ait bilet alınması suretiyle yardımda bulunulmasını 
temin eden ve 1931 senesindenberi aynı şekilde kullanılan bu tertibe 874 lira tahsisat ko
nulmuştur. 

Bütçe gelirleri (B) cetveli 

F . Gelirin nev'i 

1 Satış kârları 
2 Muhtelif rüsum 
3 Para cezalan 
4 Muhtelif hâsılat 
5 İstirdat 

Nâzım gelirler: 
6 Tütün, içki tuz 

Müdafaa vergileri 

1944 
tahmini 

1944 1945 
7 aylık 7 aylık tah. Fazla Eksik 

113 188 202 
400 000 
55 000 
120 000 
25 000 

66 026 453 
233 331 
32 082 
70 000 
14 581 

71 089 052 
230 000 
31 000 
70 000 
19 000 

5 062 599 
— 
— 
— 
4 419 

3331 
1082 
— 

71 825 500 41 898 209 46 797 563 4 899 354 — 

185 613 702 108 274 656 118 236 615 9 966 372 4413 
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Gelir bütçesi gerekçesi 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünün 1945 yılı 7 aylık bütçesinin gelir kısmı (118 236 615) lira ola
rak tahmin edilmiştir. 

Bu tahmin, içinde bulunduğumuz yılın yedi aylık satışları ve bu satışların geçen yıla nazaran ta
kip ettiği seyir, imalâttaki artış, maliyet ve masrafların vasati bedelleri ve 1 . I . 1945 tarihinden iti
baren düşük dereceli içkilerle bir kısmı tütün mamulâtı satış fiyatlarında yapılmış olan tenzilât göz-
önünde bulundurularak tesbit edilmiştir. 

1944 yılı yedi aylık satışlarının 1943 senesinin yedi aylık satışlariyle mukayesesi aşağıda göste- . 
rilmiştir: 

1 9 4 3 1 9 4 4 
Kilo - Litre Lira Kilo - Litre Lira 

Tütün 10 490 668 65 895 937 10 663 356 76 376 003 
Bira 7 484 489 4 387 321 8 936 507 5 272 540 
D. İçkiler ve ispirtolar — 25 564 014 — 31 185 950 
Tuz 129 535 108 5 171 806 134 900 000 5 977 017 
Barut — 1 998 180 — 2 079 686 
Kahve 1 239 009 7 433 785 2 246 118 13 476 738 
Çay 450 504 7 437 457 387 925 6 744 627 

I — Tütün satışları 
1943 yılmın ilk 7 ayında (10 490 668) kilo olan satışların 1944 yılmda (10 663 356) kiloya yük

seldiği görülmüştür. 
1945 yılı için tütün satışları (10 727 360) kilo tahmin edilmiştir, vasati (675) kuruş fiyatla 

tutarı (72 400 525) liradır. 

II — Bira satışları 
1944 yılmın 7 ayındaki bira satışları (8 936 507) litreyi bunlmuştur. Âz alkollü içkilerin is

tihsal ve istihlâkinin arttırılması idaremizin hedeflerinden biri olduğundan bu sebeple fiyatlarda 
yaptığımız tenzilât neticesinde önümüzdeki yıl satışlarımızın (10 500 000) litreyi bulacağı tahmin 
edilmektedir. (10 500 000) litrelik satışın temin edeceği hasılat (5 150 000) liradır. 

III — Diğer içkiler satışı 
1943 yılında (25 564 014) lira olan yedi aylık satış 1944 yılmda (31 185 950) lirayı bulmuştur. 

1 . I . 1945 tarihinden itibaren şarap ve likör fiyatlarının tenzili neticesinde bunun umum satışa 
yapacağı tesir gözönünde bulundurularak D. İçkiler satışı (34 328 518) lira tahmin edilmiştir. 

IV — Tuz satışları 
1944 yılının yedi aymda tuz satışları (135) bin tonu bulmuştur. 
1945 yılı içinde (135) bin ton tahmin edilmiş olup satış tutan (6 007 500) liradır. 

V — Barut satışları 
Barut satışları 1944 yılmın yedi aylık satışlarına uygun olarak (2 080 566) lira tahmin edil

miştir. 

. VI — Kahve satışları 
Kahve fiyatlarında yapılan tenzilât nazarı itibara alınarak 1944 yılma nazaran 254 000 kilo 

fazlasiyle yedi aylık satış (2 500 000) kilo tahmin edilmiştir. i 

VII — Çay satışları 
Çay tedarikindeki müşkülât gözönünde bulundurularak 1945 yılı çay satışı (350 000) kilo ola-

(S . Sayısı: 104) 



- 1 1 -
rak tahmin edilmiştir. (350 000) kilo satıştan elde edilecek hasılat (5 950 000) liradır. 

Maliyet ve masraflar 

I - Tütün 
Bir kilo tütün maliyetindeki muhtelif unsurların nispetleri şöyledir. v 

Yaprak tütün 
Malzeme 
İşçilik 
U. Masraflar hissesi 

Satış masrafları 

fi 

Kuruş 

230 
35 
11 
14 

62,50 

352,50 

i% 

65 24 
9 94 
3 12 
3 97 

17 73 

100 00 

A) Yaprak tütün mubayaa vasati fiyatlarının evelki yıllar fiyatlarına nazaran 4 - 5 misli art
mış olduğu, işletme ve bakım masraflarının da fazlalaşmakta olduğu nazan itibara almarak yapılan 
tahmin neticesinde işlenmiş yaprak tütün maliyetinin, (230) kuruşa baliğ olacağı hesaplanmıştır. 

B) Malzeme: 
1941 yılında (1) kiloya isabet eden levazım bedeli (19,17) kuruş olduğu halde 1942 yılmda 

(23,93) kuruş olduğu ve 1943 yılında ise (29,44) kuruşa yükseldiği görülmektedir. 1944 yıl mm altı 
aymda ise (35) kuruşa baliğ olmuştur. 1945 yılı için bir tereffü nazan itibara alınmayarak 1944 
masraf nispeti aynen alınmıştır. 

C) İşçilik ve umumî masraf hissesi: , 
1943 yılmda kilo basma (7.82) kuruş olan işçilik masrafı 1945 için (11,—) kuruş, 1943 yılında 

kilo basma (14,41) kuruş olan umumî masraf hissesi 1945 için (14,—) kuruş olarak tahmin edil-
mistir. 

D) Satış masraf lan: 
Satış masraflan içinde, (29,—) kuruşu beyiye, (33,50) kuruşu nakliye vesair masraflan teşkil ey

lemektedir. 

II - Bira 
Biranm asli madde maliyeti, arpa fiyatları ve bunun randnnanlan nazarı itibara almarak tesbit 

edilmiştir. İmalât masrafını teşkil eden diğer unsurlar da nazarı dikkate almarak bira maliyeti 
(22,36) kuruş olarak tahmin edilmiştir. 

""" •""."". : " • " ' * } ' - • III - Diğer içkiler 
Muhtelif içkiler, ispirto ve sumalarm asli madde maliyetleri bunların iptidai maddelerini teşkil 

eden kuru üzüm, incir, yaş üzüm ve ham ispirto ların 1945 yılı için tahmin edilen mubayaa fiyat-
lariyle randnnanlan gözönünde tutularak hesaplanmıştır. 

Yapılan tahminler neticesinde 1945 maliyetlerinin 1944 maliyetini vasati olarak geçmiyeceği an
laşılmış ve ona göre hesaplanmıştır. 

Satış masraflarını teşkil eden beyiye, nakliye vesaire masraflarının tahmininde 1943 yılı masraf
ları esas olarak alınmıştır. 

Diğer içkilerin maliyeti, hasılatın (% 29,31) ne, satış masraflan da (% 12,69) na tekabül eyle
mektedir. 

IV - Tuz 
Tuz istihsal maliyetlerinde 1944 e nazaran bir fazlalık olmayacağı anlaşıldığından (1) ton ma

liyeti 1944 tahminlerine uygun olarak (577) kuruş hesabedilmiştir. 
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V - Barut 
Maliyet bedeli satışın (% 62,43) ünü teşkil etmektedir. Nakliye masrafı da (% 12,66) dır. 

VI - Kahve 
Bir kilonun maliyeti (123) kuruş, diğer satış masrafları da kilo başına (49) kuruş hesaplanmıştır. 

VI I -Çay 
Bir kilonun maliyet fiyatı (625) kuruş ve bir kiloya isabet eden satış masrafları da (150) kuruş 

olarak hesabedilmiştir. 

Satışların tahlili 
Tütün : 
Satış 10 727 360 X 675 72 400 525 
Maliyet, beyiye, nakliye 37 813 943 34 586 582 

21 715 664 

İçki : 
Satış 
Maliyet, beyiye, nakliye 

Tuz : 
Satış 
Maliyet, nakliye 

Barut : 
Satış 
Maliyet, beyiye, nakliye 

Kahve : 
Satış 
Maliyet, beyiye, nakliye 

Çay: 
Satış 
Maliyet, beyiye, nakliye 

135 000 000 X 4.45 

2 500 000 X 500 

350 000 X 1700 

39 m 518 
17 762 854 

6 007 500 
2 736 450 

2 080 566 
1 562 303 

12 500 000 
4 300 000 

5 950 000 
2 713 000 

Satış kârları 
Müdafaa vergileri 
Bütçe varidatı 

Maliyete giren bütçe masrafı 

Amortisman vesaire 

Bütçe masrafları 

Tayyare ve H. idare hissesi 

3 271 050 

518 263 

8 200 000 

3 237 000 

71 528 559 
46 797 563 

350 000 

118 676 122 
+ 1 160 493 

119 836 615 
— 1 600 000 
v - - • •• 

118 236 615 
- 12 305 000 

105 931 615 
— 2 931 615 
l ... 

Hazine hissesi 103 000 000 
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Bütçe Kanunu tasarısı gerekçesi 

Madde 1. — 1945 yılı (7) aylık giderler bütçesiyle teklif olunan (12 305 000) lira tahsisatın ge
rekçesi ekli bir sayılı cetvelde fasıl ve madde itibariyle anlatılmıştır. 

Madde 2. — 1945 yılı yedi ayı için tahmm olurfah (118 236 615) lira gelire ait izahat ilişik 2 sa
yılı cetvelde gösterilmiş, idarenin gelir ve giderleri hakkında ayrıca izahat verilmiştir.. 

Madde 3. — inhisarlar Genel Müdürlüğünce tahsil edilecek resimlerden her birinin dayandığı 
hükümlere ait cetvel bu maddeye eklenmiştir. 

Madde 4. — İnhisarlar Genel Müdürlüğünün 36 56 sayılı kanunun 19 ncu maddesine dâhil müstah
demleri ile taşıtları kadroları bu maddeye eklenmiştir. 

Madde 5. — 1944 malî yılı bütçesinin düyun hakkındaki hükümleri 1945 yılında tatbiki gereken 
yıllara ait hükümleri ihtiva etmek suretiyle yazılmıştır. 

Madde 6, 7. — 1944 malî yılı bütçesinin 6 ve 7 nci maddelerinde yazılı olup hükümlerinin 1945 
yılmda da tatbiki gereken adı geçen maddeler ona göre yazılmıştır. 

Madde 8. — Masraf tertiplerinden yapılacak sarfiyata ait formülü gösterir (R) işaretti cetvel 
de bu maddeye eklenmiştir. 
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8. IV. 1945 

Tekel İdaresinin 1945 yılı yedi aylık bütçe tasarısı tarafımdan incelendi. 

Bütçe Kanunu tasamı 

1945 yılı yedi aylık Bütçe Kanunu tasarısı Muhasebe! umumiye Kanunu gereklerine uygun ola
rak hazırlanmıştır. İçinde bulunduğumuz yıla göre yeni bir hüküm konulmamıştır. 

Gider hütçesi 

Tekel İdaresinin 1944 yılı gider bütçesi 17 259 750 lira olup sonradan alman ek ve olağanüstü 
ödeneklerle bu miktar 20 835 169 liraya yükselmiştir. 1945 yılı 7 aylık gider bütçesi 12 305 000 
lira olduğuna göre 1944 yılına isabet eden 7 aylık kısımdan 150 000 lira kadar fazladır. 

Birinci bölümün memurlar ücreti kısmında 204 580 liralık bir fazla vardır. Bu fazla 4598 sayılı 
kanun gereğince terfi müddetini dolduran ve üst derece kadrosu bulunmayan memurlara verile
cek derece farkı zamlarını karşılamak içindir. Müstahdemler ücreti geçen yılm aynıdır. Kadroda 
gerek aded ve gerekse aylık ücret bakımından herhangi bir değişiklik yoktur. 

İkinci bölümdeki geçici tazminat ödeneği geçen yılm aynıdır. 

Üçüncü bölümün muhtelif maddelerine konulan ödenekler memurlara yapılacak ödenek ve 
yardımların karşılığıdır. 

Dördüncü bölümün kırtasiye, döşeme ve demirbaş tertiplerinde 1944 yılının 7/12 aylık ödene
ğine göre bir değişiklik yoktur. Aydınlatma, ısıtma, müteferrika tertiplerin de istenen ödenek daha 
fazladır. 

Beşinci bölüm 1944 yılı bütçesinde yapılan tenkisten sonra kalan miktarm 7/12 sine tekabül et
mektedir. 

P. T. T. İdaresinin resmî dairelerden aldığı 1/3 ücret 1/2 e iblağ edildiğinden altmcı bölümde 
içinde bulunduğumuz yıla göre fazlalık vardır. 

Yedinci kira bölümü 1944 de bu bölüme yıl içinde yapılan ekleme itibara alınınca neticede bir 
değişiklik göstermemektedir. 

Taşıt giderleri (Bölüm 8) bu bölümdeki ödenek 1944 yılı ödeneğinin 7/12 si nispetindedir. Satm 
alınması tasarlanan 1 römorkör, 5 mavuna ve 10 kamyon bedelini karşılamaktadır. 

Dokuzuncu, onuncu ve on birinci bölümlerdeki ödenekler, 1944 yılında bu bölümlerde yapılan 
tenkislerden sonra geriye kalan miktarm 7/12 sine tekabül etmektedir. 

Yapı ve onarma işleri (Bölüm 12) 1944 malî yılı ödeneği 2 000 000 lira ek ödenekle beraber 
5 334 000 liradır. 1945 yılı için bu bölüme istenilen 2 500 000 liralık ödenek içinde bulunduğumuz 
yılm ödeneğinin 7/12 sinden azdır. Programlarına göre bu paradan 
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îdare kısmı ihtiyaçlarına 420 000 
Tütün > » 910 000 
Müskirat » » 800 000 
Tuz > » 90 000 
Satış » > 30 000 

İstimlâk islerine 50 000 
Muhtelif ve gayri melhuz işlere 200 000 lira ayrılmış bulunmaktadır. 

Genel müdürlük için Kabataş'ta İdareye ait bulunın tadilâtı dolayısiyle ihtiyar olunan masraflar 
1944 bütçesine talluk etmektedir. Galata'da Osmanlı Bankasının bitişiğindeki ve Reji idaresinden 
müdevver bina takriben 12 sene evvel Genel Müdürlüğün Ankara'ya taşınması düşüncesiyle, T. C. Mer
kez Bankasına 400 000 lira bedelle satıldıktan sonra Genel Müdürlük daireleri dağınık olarak birçok 
hanlarda yerler işgal etmektedir. 

İrtibat deneti sağlamak bakımından Kabataş'taki binanın bütün şubeleri içine alabileceği düşü
nülerek tadilât ve onarmalara başlanılmıştır. Genel Müdürlük tarafından ifade edildiğine göre "bu iş 
500 000 liraya mal olmaktadır. Bu paranın az veya Çok olduğu hakkında mütalâa verebilecek vazi
yette değilim. 

On üçüncü demirbaş, kurma ve makine satmalına ve onarma giderleri bölümündeki 1 786 660 li
ralık ödenek idareye ait fabrika ve tesislerinin istihsal randımanlarını artıracağı cihetle yerinde gö
rülmüştür. 

On dördüncü bölümdeki 78 750 liralık deneme, arıtma ve savaş giderleri ödeneğinin, ihtiyacın kar
şılanabilmesi için, 104 000 liraya çıkarılması lâzımgelmektedir. Komisyonca tasvip Duyurulduğu tak
dirde karşılığının 15 nci ve 21 nci bölümündn sağlanması kabil bulunmaktadır. 

On beşinci bölümün ekim ve yazma giderleri tertibindeki ödenek 1944 yılmm 12 aylık ödeneği
nin tamamına tekabül etmektedir. Zira bu gider yaz aylarında yapılmaktadır. Emanet ambarlan 
tertibinden, tütün piyasasının kış ortasında açılması sebebiyle, 30 000 lira tenzili mümkün bulunmak
tadır. 

Diğer iki tertipteki ve 16, 17, 18, 19, 20 nci bölümlerdeki ödenek 1944 yılı rakamlarının 7/12 
sidir. 

Yirmi birinci kurs giderleri bölümünün birinci tertibine 11 040 lira. ilâvesi ve ikinci ter
tibinden 6 290 lira tenzili görevlerin ifası bakımından faydalı mütalâa edilmektedir. Bu suretle ge
rek bu bölümün ve gerekse 14 ve 15 nci bölümlerde yapılan zam ve tenziller birbirini karşılamaktadır. 

22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, ve 32 nci bölümlerdeki ödenek daha evvelki yıllar giderlerine ve 1944 
yılı ödeneğinin 7/12 sine nispet edilerek konulmuşştur. 

Yirmi beşinci Tekaüt Sandığı payı ve 30 ncu Merkez Bankası hissesi bölümündeki ödenekler 
kendi kanunlarına istinaden hesaplanmıştır. 

Otuz birinci işçiler, çocuk yuvalanna ve öğrenci yurtlarına yardım bölümüne konulan 118 200 li
ralık ödenek hakkındaki gerekçelere iştirak etmekteyim. • T* ;!? 
S ~ : " Gelir lütçesi 

İdarenin 7 ay için tahmin edilen genel geliri: 

Satış kârları 71 089 052 
Bütçe geliri 350 000 
Müdafaa vergisi 46 797 563 

ki ceman 118 236 615 liradır. 
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Elde bulunan 1944 yılmın 7 aylık kati satış rakamlarına nazaran bu gelirin temini mümkün bu

lunmaktadır. 

1. — Tütün : 1944 yılı için tahmin edilen 18 000 000 kiloluk, tütün satışı, 9 aylık satış seyri
ne nazaran, mümkün olabileceğine göre, 7 aylık bütçe için tahmin edilen 10 727 360 kiloluk tütün 
satışının temini kabil bulunmaktadır. 

Maliyet, beyiye ve nakliye giderleri 1944 -yılının kilo başına 295 kuruşuna mukabil 1945 yılı için 
352 1/2 kuruş olarak tahmin edilmiştir. 

İdarenin 1945 mevsimi yaprak tütün satınalma programı aşağıda gösterilmiştir. 

Mıntaka Miktar Vasati fiyat 

Ege 4 000 000 200 
Marmara 9 000 000 185 
Karadeniz 10 000 000 250 
Şark 2 000 000 175 

Yekûn 25 000 000 kilo 

Genel Müdürlükçe verilen malûmata göre Amerika'lı kumpanyaların idareden aldıkları 1942/1943 
mahsulü yaprak tütünün miktarı 3 700 000 kilo civarında ve ortalama fiyat da 300 kuruşun üstün
dedir. 

Ekicilerden aldıkları 1944 mahsûlü 5 100 000 kilo tütünün ortalama fiyatı takriben 235 klruştur. 

Tüccarlardan aldıkları 1944 mahsulü aşağı yukarı 14 milyon kilo tütünün ortalama fiyatı da 270 
kuruş civarındadır. 

2. — içki : a) Bira : 7 ay için 10 500 000 litre satış tahmin edilmiştir. Fabrikalarda (Bomonti 
ve Ankara), bu miktarı istihsal edebilmeleri için tertibat alındığı gibi şişe temini cihetine de gidil
miştir. 

b) Bakı : Satış tahmini 4 580 000 litredir. Husıusi âmillerin imalâtına son verildiğinden ida
renin satış rakamları istihlâk miktarını tam olarak verecektir. Bu suretle yıllık miktar sekiz milyon 
litreyi bulmaktadır. 

e) Şarap : idarenin şarap üzerinde geniş bir faaliyet programı vardır, imal yıldan yıla art
maktadır. Mevcut 16 örnek şarap evine bu yıl 8 ev daha ilâve olunacaktır. 1945 kampanyasında 
idarenin imal programı 11 295 000 litredir. Hususi âmillerin imalâtında da bir artış vardır. 
9 600 000 litre olan 1943 imalâtı 1944 de 12 900 000 litreye varmıştır. 

3. — Tuz : 1944 yılının 7 aylık kati satışına göre 1945 için 135 000 ton esasına dayanılarak gelir 
tahmin edilmiş bulunmaktadır. 

4. — Barut : 1944 yılının 7 aylık satış vaziyetine göre tahmin yapılmış olmakla beraber Millî Sa
vunma Bakanlığının teslimatına göre gelir artıp eksilebilir. Ancak idarenin genel gelirine nispetle 
değişiklik bir şey ifade edemez. 

5. — Çay, kahve : Elde mevcut stoka ve yolda bulunan siparişlere göre tahmin yapılmış olup dı
şarıdan daha fazla çay getirilmesi mümkün olursa gelirde de gelişme olabilir. 
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6. — Müdafaa vergisi : Tütün için tahmün edilen 10 727 360 kilonun 

satış bedeli tutan 
Müdafaa vergisine tâbi olmayan 

110 308 500 liradır 
2 000 000 liralık 

Asker sigarası satış bedeli tutarı tenzil edilince geriye kalan 
% 35 i müdafaa vergisini teşkil etmektedir. Bu suretle 

Tütün ve mamullerinden 
Bira ve diğer içkilerden 
Tuzdan 
Hususi şarap âmillerinden 

108 308 500 liranın 

37 907 975 
6 873 588 
1 350 000 

666 000 

46 797 563 

Gelir kısmı hakkındaki görüşümü bu suretle hülâsa ettikten sonra müdafaa vergisi hususundaki 
bir mütalâamı yüksek Encümene kısaca arzetmek isterim: 

Bugün müstehlik bakımından İnhisarlar İdaresinden satmalman bir madde bedelinin ne kadarı
nın müdafaa vergisi olduğuuun bilinmesine imkân yoktur. Esasen bunu bilmeğe lüzum da yoktur. 
İdarenin gerek satış kârı ve gerekse müdafaa vergisi netice itibariyle Hazineye intikal etmektedir. 
Satış fiyatları üzerinde yapılacak değişiklikler Hü kümetle ve bilhassa Maliye Bakanlığı ile mutabık 
kalınarak yapılabilir. Bu vaziyete göre yalnız hesap bakımından ayrı görülen bu gelirin de satış fi
yatına mezcedilerek Maliyenin ve idarenin bir kısmı elemanlarının bir hesap işiyle uğraştıkları 
zamandan tasarruf etmek mümkün olabilir. 

•Saygılarımla arzederim. 

Bitlis Milletvekili 
Bülent Osma 
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Büt$e Komlıyon^ rapora 

Tt-B* M»- M. 

EM$ m. Î/&4 
Karar No. 59 

20. IV. 1945 

Yüksek Başkanlığa 

- Tekel Genfcl Müdürlüğünün 1. IV. 1945 den 
31.XII.1945 tarihine kadar 1945 yılı yedi aylık 
bütçesi hakkmda Başbakanlıığm 28.11.1945 tarihli 
6/454 sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan 
kanun tasarısı komisyonumuza verilmekle Güm
rük ve Tekel Bakanı Suat Hayri Ürgüplü, Ma
lîye Bakanı Nurullah Sümer ve Tekel Genel Mü
dürü hazır oldukları halde incelenip görüşüldü. 

Gide* bütçesi: 
Tekel Genel Müdürlüğünün 1945 yılmm yedi 

âyîtk giderlerini gösteren bütçesi sonradan alı
nan ek ve olağanüstü ödeneklerle birlikte 
âü 8$5169" liraya varan İ944 yılı ödenekleri top
lamının on ikide yedisi olan 12 153 848 liradan 
151 152 lira fazlası ile 12 305 000 lira olarak 
belirtilip teklif edilmiştir. 

Bu ödeneklerin bölümlere dağıtılmalarında 
gözetilen amaçlar Genel Müdürlük bütçesi ko
misyonumuz adraa incelenmiş olan raportörün 
raporunda etraflıca gösterilmiş olduğundan bu
rada tekrar edilmemiştir. 

Gider bütçesinin komisyonda görüşülmesi sı
rasında bazı bölümler arasında aktarma yapıl
masının gerektiği bütçenin yapılmasından sonra 
meydana çıktığında komisyona anlatılmış ve gös
terilen bölümlerde bu indirme ve eklemeler ya
pılmıştır. Toplama dokunmayan bu hareketler
den sonra gider bütçesi teklif gibi 12 305 000 li
ra olarak kabul edilmiştir. 

Gelir Bütçesi: 
îdarenin gelir bütçesi yapılırken elde bulu

nan 1944 yılını yedi aylık gelirleri gözönünde 
tutulmak suretiyle 118 236 613 lira olarak tahmin 
edilmiştir. Bu miktar geçen yıl gelir tahmini 
olan 185 613 000 liranın on ikide birinden yani 
108 270 000 liradan 10 milyon lira kadar bir 
fazlalık göstermektedir. 

Genel Müdürlüğün çeşitli satışlarında mik-
dar ve Kıymet bakımından inkişaf gidişini gös
teren aşağıdaki tablo bize bu yedi aylık bütçe 
süresinde de tahmin edilen gelirin elde edileceği 
ümidini vermektedir. 

Miktar K. 
Tutan 

Miktarı 
K Tutan 

1038 

13 653 934 
45 611 672 

1943 

17 629 367 
121 615 292 

1938 

169 993 863 
5 733 469 

TÜTÜN 
1939 

14 416 716 
47 926 563 

1944 on aylık 

14 928 090 
106 846 901 

TUZ 
1939 

177 979 860 
6 060 941 

1940 

14 946 551 
50 334 602 

• 

1940 

196 248 527 
6 853 539 

1941 

16 358 096 
55 435 383 

1941 

202 861 383 
7 334 693 

1942 

16 895 461 
90 423 335 

1942 

212 873 710 
8 069 827 
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1943 1944 oa aylık 

193 176 549 161 564 000 
7 985 583 7 322 884 

MÜSKİRAT (Rakı ve 4#er ıojökr) 

1938 1939 1940 1941 1942 

Tutan 

Miktarı 
litre 

Tat*n 

Kilo 
Tntan 

12 689 880 

1943 

45 T76 843 

1938 

1948 

12 056 958 
7 084 117 

> 

1938 

1 881 571 

1943 

8 370 303 

1938 

1943 

773 414 
12 807 055 

16 610 270 

1944 on aylık 

43 659 480 

BİRA 

1939 

4 825 424 
1 400 570 

1944 on aylık 

11 567 690 
6 561 820 

BARUT 

1939 

1 910 194 

1944 on aylık 

2 782 902 

ÇAY 

1939 

1944 on aylık 

556 889 
9 608 515 

13 595^472 

1940 

8.34$ 993 
2 417 683 

1940 

2 078 878 

1940 

17 474 254 

1941 

9 956 993 
3 017 028 

19& 

2 018 438 

vm 

28 302 974 

194? 

7 776 512 
3 625 304 

1942 

2 m 147 

.... . 

1942 

m?3o 
4 97*554 
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1938 1939 1940 1941 1942 

Kilo 2 105 384 
Tutan 10 796 598 

1943 1944 on aylık 

2 829 614 3 610 122 
16 907 142 20 365 758 

Rakı istihlâkinde geçen yıla nazaran kayda 
değer bir değişiklik olmadığı anlaşılmış ise de 
verilen izahlara ve rakamlara göre birada 1943 
yılına nazaran % 20 ye, 1942 yılma nazaran da 
% 50 ye yakın şarapta 1943 yılma nazaran % 
17 ve 1942 yılma nazaran da % 30 a yakın bir 
artış bulunduğu ve halkm hafif alkollü içki
lere daha meyil gösterdiği anlaşılmıştır. 

Gelir bütçesinin tahmine esas olan geçen yılın 
yedi aylık satışlarına ilgili bir tablo Hükümet 
gerekçesinde bulunmakta olup şimdi elde bulu
nan 10 aylık gelir rakamlarına göre düşünülen 
bu gelirin elde edileceği umulmakta olduğundan 
gelir bütçesi de Komisyonumuzca teklif gibi 
318 246 615 lira olarak kabul edilmiştir. 

Bütçe tasarısına gelince: 
Tasarı bütçelerde bulunması gereken hüküm

leri içine almış bulunmakla aynij'le kabul edil
miştir. 

İdarenin memleket şarapçılığı üzerinde yap
makta olduğu çalışmalar göze çarpmakta ve iyi 
sonuçlar alındığı görülmektedir. 

Bulunmakta olan iki şarapevi ile numune 
şarapevi ileride açılacak olanlarla birlikte 1947 
yılında memleketin bütün üzüm çeşitlerinden 
elde edilmesi mümkün şaraplar üzerinde kesin 
sonuçlarını vereceği öğrenilmiştir. Bu konuda 
Tarım Bakanlığı ile de işbirliği yapıldığı ve mem
leket bağcılığının geleceğine büyük bir gelişine 

sağlayacağı ve ekonomi hayatımızda önemli bir 
gelir kaynağı olacağı muhakkak olan bu işe bu 
günkü hızı ile devam edilmesi yerinde görül
müştür. 

Tuz istihsali üzerinde de durulmuş ve bu ko
nuda bir üstün durum taşıyan memleketimizin 
bütün tuzlalarının daha verimli bir hale getiril
mesini ve bunun için en önemli olarak yol ve 
taşıma işlerini biran evvel düzenlemenin gerek
tiği bildirilmiştir. 

Tekel Genel Müdürlüğünün 1945 yılı yedi 
aylık bütçe tasarısı Kamutay'm onayına sunul
mak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Kastamonu 
T. Coşkm 
Kâtip 

istanbul 
F. öymen 
Çanakkale 

S. T. Arsal 
Giresun 

M. Akkaifa 
İstanbul 

/ / . Ülhnen 
Mardin 

R. Erten 
Samsun 

Başkan V. 
Edirne 

M. N. Gündüzalp 

Aydın 
Ol. Refet Alpman 

Diyarbakır 
Rüştü Bekit 

Giresun 
Ayet Sayar 
Kütahya 

H. Pekcan 
Muğla 

/ / . Kitabet 
Yozgad 

Sözcü 
Tokad 

H. N. Keşmir 

Bitlis 
B. Osma 

Diyarbakır 
Şeref TJhığ 

İstanbul 
H. Kortel 
Manisa 

F. Kurdoğlu 
Rize 

T. B. Balta 
Zonguldak 

M. A. Yörüker S. îçöz Emin Erişirgü 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1945 yılı yedi 
ayhk Bütçe Kanunu tasarısı 

MADDE 1. — inhisarlar Umum Müdürlüğü 
1945 yılı yedi aylık giderleri için ilişik (A) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere (12 305 000) li
ra tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2. — inhisarlar Umum Müdürlüğü 
1945 yılı yedi aylık gelirleri ilişik (B) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (118 236 615) lira 
tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — inhisarlar Umum Müdürlü
ğünce tahsil edilecek resimlerden her birinin da
yandığı hükümler ilişik (C) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

MADDE 4. — inhisarlar Umum Müdürlüğü
nün 3656 sayılı kanunun 19 ncu maddesine giren 
müstahdemleriyle taşıtları kadroları bağlı (D) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 5. — Geçen yıl borçları tertibinde-
ki tahsisat üstünde tahakkuk eden borçlar ilişkin 
oldukları hizmetlere karşı konan tertiplerden bu 
tertibe Maliye Bakanlığınca getirilecek tahsisat
tan ödenir. 1928 - 1943 malî yıllarına ait olup 
da Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü 
maddesine göre zaman aşımına uğramamış ve 
tahsisatları, yılları bütçelerinde mevcut borçlar 
için bütçedeki tahsisat yetmezse 1945 yılı bütçe
sinin gider tertipleri artıklarından eski yıllar 
borçları faslına Maliye Bakanlığınca getirilecek 
tahsisattan ödenir. 

MADDE 6. — Olağanüstü hallerin devam sü
resince inhisarlar Umum Müdürlüğünün fabrika, 
tuzla, işlemeevleri gibi işyerlerinde toplu ola
rak çalıştırdığı işçilere ve müstahdemlere (bu iş 
yerinde çalışan memurlar dâhil) giderleri müte-
davil sermayeden ödenmek üzere çalıştığı gün
lerde ve günde bir defa yemek verilebilir. 

MADDE 7. — Ambar, fabrika, atelye, işle
meevleri, doldurma ve imalevleriyle tuzlalarda 
ve idarenin yollama, tütün, transfer, satış ve sair 
işlerinde iş saatleri dışında çalışmalarına lüzum 
ve zaruret görülecek veya geceleri çalıştırılacak 
memurlarla müstahdemlere bu suretlerle çalıştırı
lacakları süreler için Gümrük ve İnhisarlar Ba-

( S . S a ; 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEÖİŞTİRİŞİ 

Tekel Genel Müdürlüğü 1945 yüı yedi ayhk 
Bütçe Kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Tekel Genel Müdürlüğü 
1945 yılı yedi aylık giderleri için ilişik (A) işa-
retli cetvelde gösterildiği üzere {12 305 000) lira 
tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2. — Tekel Genel Müdürlüğü 
1945 yılı yedi aylık gelirleri ilişik (B) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (118 236 615) lira tah
min edilmiştir. 

MADDE 3. — Tekel Genel Müdürlüğün
ce tahsil edilecek resimlerden her birinin dayan
dığı hükümler ilişik (C) işaretli cetvelde gösteril
miştir. 

MADDE 4. — Tekel Genel Müdürlüğünün 
3656 sayılı kanunun 19 ncu maddesine giren hiz-
metlileriyle taşıtları kadroları bağlı (D) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 5. — Geçen yıl borçlan tertibindeki 
ödenek üstünde çıkacak borçlar ilişkin ol
dukları hizmetlere karşı konan teriplerden bu 
tertibe Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenek
ten ödenil-. 1928 - 1943 malî yıllarına ilişkin ohıp-
ta Genel Muhasebe Kanununun 93 ncü maddesine 
göre zamanaşımına uğramamış ve ödenekleri, yıl
lan bütçelerinde bulunan borçlar için bütçedeki 
ödenek yetmezse 1945 yılı bütçesinin gider ter
tipleri artıklarından eski yıllar borçları bölümü
ne Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten 
ödenir. 

MADDE 6. — Olağanüstü hallerin devamı 
süresince Tekel Genel Müdürlüğünün fabrika, 
tuzla, işlemeevleri gibi iş yerlerinde toplu ola
rak çalıştırdığı işçilere ve hizmetlilere (bu iş 
yerleriude «jahşan memurlar dâhil) giderleri dö
ne ı< sermayeden ödenmek üzere çalıştığı günlerde 
ve günde bir defa yemek verilebilir. 

MADDE 7. •— Ambar, fabrika, atelye, işleme 
evleri, doldurma ve imalevleriyle tuzlalarda ve 
idarenin yollama, tütün transfer, satış ve başka iş
lerinde iş saatleri dışında çalışmaları gerekli gö
rülecek veya geceleri çalıştırılacak memurlarla 
hizmetlilere bu suretle çalıştırdacaklan süreler 
için Gümrük ve Tekel Bakanlığınca belli edilecek 
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kanlığınca belli edilecek esaslar dairesinde nıüte-
davil sermayeden munzam ücret verilebilir. 

MADDE 8. — Gider tertiplerinden yapılacak 
harcamalara ait formül bu kanuna bağlı (B) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir, 

MADDE 9. — Bu kanun X Haziran 1945 ta
rihinden yürürlüğe girer. 

MADDE 10. — Bu kanun hükümlerini yü
rütmeğe Maliye ve Gümrük ve inhisarlar Ba
kanları memurdur. 

8 . H . 1945 
Başb. Ad. B. M. S. B. 

Ş. Saraçoğlu R. Türel A. R. Artunkal 
İçiş. B. Dısiş. B. Ma. B. 

Hilmi Uran M. Saka N. E. Sümer 
M. Eğ. B. Ba. B. Eko. B. 

Yücel Strrt Doy Fuad Sirmen 
Sa. ve So. Y. B. G. Tek. B. Ta. B. 

Dr. S. Konuk SuadH. Ürgüblü Ş.R.Hatipoğlu 
Ulaş. B. Ti. B. 

A. F. Cebesoy C. Sirm 

B.K. 

esaslara göre döner sermayeden ek ücret verile
bilir. 

MADDE 8. — Gider teriplerinden yapılacak 
harcamalara ilgili formül bu kanuna bağlı (R) 
işaretli eetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 9. — Bu kanun 1 Haziran 1945 ta
rihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 10. — Bu kanunu Maliye ve Güm
rük ve Tekel Bakanları yürütür 
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A - CETVELİ 

1944 1945 yılı için 
Yıb Hökümttçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
M. ödeneğin, çeşidi Lira Lira Lira 

Birinci fcmm - Aylık, ücret, 
ödenek» emekli ikramiyesi ve 

"benzeri özlük haklar 

I-Ücretler 
Ücretler 

1 Memurlar ücreti 5 415 224 3 363 456 3 363 456 
2 Hizmetliler ücreti 1 309 887 764 100 764 100 

Bölüm toplamı 6 725 111 4 127 556 4 127 556 

II - Başka haklar 
Geçici tazminat 33 000 19 250 19 250 
4178,4598 ve 4599 sayılı kanun
lar gereğince verilecek zamlar 
ve yardımlar 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
3 
4 

Çocuk zammı 
Yakacak zammı 
Doğum zammı 
ölüm yardımı 
Aynı yardım 

Bölüm toplamı 

Birinci kısım toplamı 

îkinci, kıstm - Yönetim gider
leri 

I - Hizmete ilişkin olanlar 
Büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
Aydınlatma 
Isıtma 

50 000 
25 000 

0 
0 
0 

75 000 

6 833 111 

100 000 
80 000 
25 000 
87 000 

138 542 
12 500 
21 000 
16 800 

605 000 

793 842 

4 940 648 

58 300 
46 700 
30 000 
80 850 

138 542 
12 500 
21 000 
16 800 

605 000 

793 842 

4 940 648 

58 300 
46 700 
30 000 
80 850 
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94 

5 
6 

M. 

5 

1 
o 

ödeneğin çeşidi 

öteberi giderleri 

Bölüm toplamı 

Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
Posta ve telgraf ücretleri 
Telefon ve başka haberleşme 
ücret ve giderleri 

1944 
Yılı 

ödeneği 
Lira 

56 033 

348 033 

124 000 

100 305 

34 662 

1945 y 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

95 000 

310 850 

58 338 

160 568 

40 970 

ılı için 
"Komisyonca 
kabul edilen 

TJİ ra 

95 000 

310 850 

58 338 

160 568 

40 970 

Bölüm toplamı 134 967 201 538 201 538 

7 Kira karşılığı 380 000 239 160 239 160 
8 Taşıt giderleri 

1 Satmalına karşılımı 485 000 282 920 282 920 
2 Onarma 10 000 5 830 5 830 

Bölüm toplamı 495 000 288 750 288 750 

I I - özlük olanlar 
9 

10 
11 

1 
2 
3 
4 

Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Süreksiz görev yolluğu 
Müfettişler yolluğu 
Yabancı memleketler yolluğu 

Bölüm toplamı 

Giyecekler 
Tedavi, yol ve başka giderler 

îkinci kısım toplamı 

200 000 
250 000 
130 000 
10 000 

590 000 

133 000 
60 000 

2 265 000 

87 500 
145 830 
75 840 
5 830 

315 000 

58 300 
29 170 

1 501 106 

87 500 
145 830 
75 840 
5 830 

315 000 

58 300 
29 170 

1 501 106 

(S. Sayısı: 104) 



— 25 — 

B. M. ödeneğin çeşidi 

1944 
Yılı 

5dene$i 
Lira 

1940 yılı İçin 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Üçüncü kısım - Daire hizmet- ?—— ̂ «•.Mrr^r,,.-.^ -,*. 

I - Sürekli olanlar 
12 Yapı ve onarma işleri 3334000 2500000 2500000 
13 Demirbaş kurma ve makine 

satın alma ve onarma giderleri 2 360 000 1 786 660 1 786 660 
14 Deneme, arıtma ve savaş gi

derleri 130 000 78 750 104 000 
15 Kaçağı önleme ve kovalama gi 

derleri 
1 Ekim ve yazma giderleri 130 000 140 000 140 000 
2 Emanet ambarları 120 000 75 830 45 830 
3 Koruma ve taşıma giderleri 190 000 110 840 - 110 840 
4 Kaçakla uğraşma 10 000 5 830 5 830 

16 

17 
18 
19 
20 

21 

Bölüm toplamı 

1918 sayılı kanun ve ekleri ge
reğince yapılacak ödemeler 
Mahkeme giderleri 
Para taşıma giderleri 
İkramiye 
Genel muhasebe kanununun 
48 rici maddesini ilgilendiren 
giderler 

1 Geri verilecek paralar 
2 Hükme bağlı borçlar 

Bölüm toplamı 

I I - Geçici olanlar 
Kurs giderleri 

1 Ücretler 
2 Genel giderler 

Bölüm toplamı 

450 000 

10 000 
60 000 

380 000 
500 000 

10 000 
5 000 

15 000 

8 500 
11 500 

20 000 

332 500 

5 830 
35 000 

221 670 
291 670 

5 830 
2 920 

8750 

4 960 
6 710 

11 670 

302 500 

5 830 
35 000 

221 670 
291 670 

5 830 
2920 

8 750 

• 

16 000 
420 

16 420 
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B. M. Ödeneğin çeşidi 

24 

25 

26 

27 

1944 
Yılı 

ödeneği 
tıira 

1945 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Hra Lira 

I I I - Çeşitli olanlar 
22 Staj ve öğretim giderleri 30 OOO 8 750 8 750 
23 Yabancı uzmanlar 

1 ücret ler 
Yolluk ve başka giderler 

Bölüm toplamı 

Yayın, propaganda ve sergi gi
derleri 
2921 savjlı kanun gereğince 
Tekel Tekaüt Sandığı payı 
4250 savılı kanun gereğince 
şarapçılara verilecek prim ve 
yapılacak başka ödemeler 
Kaza sigortası 

24 000 
15 000 

39 000 

100 000 

336 000 

14 000 
1 250 

14 000 
8 750 

22 750 

64 160 

206 400 

5 830 
1 250 

14 000 
8 750 

22 750 

64 160 

206 400 

5 830 
1 250 

Üçüncü kısım toplamı 7 779 250 5 581 640 5 581 640 

Dördüncü ktsvm.- Borçlar 

28 Geçen yıl borçlan 40 000 23 30G 23 300 
29 Eski yıllar borçlan 

1 1940 - 1943 yılları borçları 25 000 . 14 500 14 500 
2 1928 -1939 » » 5 000 2 900 2 900 

Bölüm toplamı 30 000 17 400 17 400 

30 1715 sayılı kanununn 8nci mad
desi gereğince kâğıt para 
amortismanı 170 889 121 832 121 832 

Dördüncü kısım toplamı 240 889 162 532 162 532 
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Ödeneğin çeşidi 

1944 
Yılı 

ödendi 
Lira 

1945 yüı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kafecüedüen 
Lira Lira 

Beşinci kısım - Yardımlar 

îçşiiere, çocuk yuvalarına ve 
öğrenci yurtlarına yardım 
Hayır kurumlarına yardım 

• ; • • _ ' • - i ' , 

Beşinci kısım toplamı 

KISIMLAR TOPLAMI 
Birinci kısım toplamı 
ikinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 
Beşinci kısım toplamı 

GENEL TOPLAM 

140 000 
1 500 

141 500 

6 833 111 
2 265 000 
7 779 250 

240 889 
141 500 

17 259 750 

118 200 
874 

119 074 

4 940 648 
1 501 106 
5 581 640 

162 532 
119 074 

12 305 000 

118 200 
874 

119 074 

4 940 648 
1 501 106 
5 581 640 

162 532 
119 074 

12 305 000 

B -

Gelirin çeşidi 

Satış kârları (Tekel geliri) 
Çeşitli gelirler 
Para cefaları 
Çeşitli hasılat 
Geri alma 

Nâam gelirler 
Tütün, içki, tttt 
Savunma vergileri 

CETVELİ 

1944 
Yılı 

tahminleri 
Lira 

113 188 202 
400 000 

55 000 
120000 
25 000 

71 825 500 

GENEL TOPLAM 185 613 702 
(S, Saptı İDİ). 

1945 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

tahmin edilen tahmin edilen 
Lira Lka 

71 089 052 
230 000 
31 000 
70 000 
19 000 

46 797 563 

118 236 615 

71 089 052 
230 000 
31000 
70 000 
19 000 

46 797 563 

118 236 615 



C - CETVELİ 

Vergilerin ve resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Tarihi Nev'i No. Ö Z E T 

17.6.1938 Kanun 
28.5.1934 » 

17.5.1940 » 

29.5.1941 

27.5.1942 » 

3437 
2460 

3828 

4040 

4226 

26. 5.1943 4415 

14,6.1943 

26. 3.1945 

4.1.1940 

10.6.1944 

3.9.1941 

» 

Kanun 

Kararname 

» 

T» 

4437 

4708 

2/12537 

3/ 962 

2/16540 

Tütün 
Tütün ve Tütün İnhisarı kanunu 
Tütün ve müskirattan alınacak müdafaa vergisi 
hakkında 
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resim-

, lere zam icrasına ve bazı maddelerin mükellefiyet 
mevzuuna alınmasına dair kanunun 12 nci mad
desi 
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resim
lere zam icrasına dair olan 3828 numaralı kanuna 
ek kanunun 27 nci maddesi 
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resim-

•f lere zam icrasına dair olan 3828 ve 4040 numaralı 
kanunların bazı hükümlerinin değiştirilmesine ve 
bazı vergi ve resimlere yeniden zam icrasma dair 
kanunun 7 nci maddesi. 
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resim
lere zam icrasma dair olan 3828, 4226 sayılı ka
nunlarla tapu harçları hakkındaki 1451 sayılı ka
nunun bazı hükümlerinin değiştirilmesine dair. 
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resim
lere zam icrasına dair olan 3828, 4040 ve 422G 
sayılı kanunlara ek kanun. 
Tütün ve müskirattan alınacak müdafaa vergisi 
hakkındaki kanunu değiştiren kanun. 
Tütün ve Tütün İnhisarı Kanunu tatbik suretini 
gösteren nizamname. 
Nizamnamenin 37 nci maddesinin değiştirildiğine 
dair. 
4040 sayılı kanunun 27 nci maddesi mucibince 
asker sigaraları H. talimatname. 

11.12.1936 
29.5.1941 

25.5.1943 

14.6.1943 

3078 
4040 

4415 

4437 

Tu» 
Tuz kanunu 
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resim
lere zam icrasına dair olan 3828 numaralı kanuna 
ek kanunun 27 nci maddesi. 
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resim
lere zam icrasına dair olan 3828, 4226 sayılı ka
nunlarla tapu harçları hakkındaki 1451 sayılı ka
nunun bazı hükümlerinin değiştirilmesine dair. 
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resim
lere zam icrasma dair olan 3828, 4040 ve 4226 sa
yılı kanunlara ek kanunun. 
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Vergilerin ve resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Tarihi Nev'i No. Ö Z E T 

8.6.1942 
28 . 5 .1934 

İspirto ve ispirtolu içkiler 

17 . 5 .1940 

29.5.1941 Kanun 

27.5.1942 

4250 
2460 

3828 

4040 

4226 

1.8.1942 Kararname 

15 . 8 .1942 

16 .1.1948 > 

25.5.1943 Kanun 

14 . 6 .1948 » 

4.9.1944 » 

26.3.1945 Kanun 

14.1.1943 

24.6.1943 

İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı kanunu . 
Tütün ve müskirattan alınacak müdafaa vergisi 
hakkında . i • • -a 
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resim* 
lere zam ierasma ve bası maddelerin mükellefiyet 
mevzuuna alınmanın a dair kanunun 12 nci maddesi 
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resim
lere zam icrasına dair olan 3828 numaralı kanuna 
ek kanunun 27 nci maddesi 
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle ban vergi ve resim
lere zam ierasma dair olan 3828 ve 4040 numaralı 
kanunların bazı hükümlerinin değiştirilmesine ve 
bazı vergi ve resimlere yeniden zam icrasına dair 
kanunun 7 nci maddesi 

2-18485 İnhisarlar İdaresinin 1 2 . V I I . 1942 tarihinden iti
baren inhisar dışında olarak buz, gazoz, soda, malt 
hulâsası, asid karbonik ve kolonya yapıp satmasına 
izin verildiği hakkında kararname 

248617 4250 sayılı kanunun 10 ve 20 nci maddelerine göre 
dış memleketlerden getirilen ispirtolu ıtriyat ile ta
babette ve sanayide kullanılan ispirtolu maddeler
den ve yurda sokulan ispirto ve ispirtolu içkilerden 
alınacak inhisar resmi miktarının tâyini ve yurt 
içinde satılan inhisar altındaki ispirto ve ispirtolu 

" - ' ' \ içkilerden alınacak inhisar resminin asgari ve âza
mi hadlerinin tesbiti hakkında kararname 

2-19829 Bir kısun sıhhi müesseselerle eczahanelere verile
cek ispirtoların fiatı hakkında kararname 
Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resim-

* lere zam ierasma dair olan 3828,4226 sayılı kanun-
™ larla tapu harçları hakkındaki 1451 sayılı kanunun 
:v bazı hükümlerinin değiştirilmesine dair 

Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resim-
* lere zam ierasma dair olan 3828, 4040 ve 4226 sa-

,7 yılı kanunlara ek kanun 
İspirto ve ispirtolu içkiler inhisarı hakkındaki 
4250 sayılı kanunun 21 nci maddesinin değiştiril
diğine dair. 
Tütün ve müskirattan almacak müdafaa vergisi 
hakkındaki kanunu değiştiren kanun. 

""""" "" •"*' ....= . -rru 
Barut ve patlaytcı maddeler, süâh ve teferruatı 

4374 Barut ve patlayıcı maddeler, silâh ve teferruatı in-
"* hisarı hakkında kanun 

4415 

4487 

4658 

4708 

Kararname 2/20244 Şarut maddelerine ait yeni satış üatlan 
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— âû — 
Vergilerin ve resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Tarihi Nev'i No. 

25 . 5 . 1942 Kanun 
25 . 8 . 1942 Kararname 

29 . 4 . 1943 

Ö Z E T 

Kahve ve çay 

4223 Kahve ve Çay İnhisarı Kanunu 
2-18662 4223 sayılı kanunla inhisar altına alman kahve ve 

çaylardan alınacak asgari ve âzami inhisar resmi 
hakkında kararname 

2-19827 Kahve ve çaydan alınacak inhisar resmi hakkında 

D - CETVELÎ 

Memuriyetin udi 

Kontrol memuru 
» » 

Avmıuı ve da&ıtma "memuru 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Depo 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Steno 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

ve 

ve 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

• » 
» 

ambai' memuru 
» 
» 
>> 
» 
» 
» 
» 

daktilo 
» 
» 
» 

• » 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
•» 
» 
» 

Makinist, elektrikçi, şoför kaloriferci 
» » » » 
» » » » 
» » » » 
» » » » 

Sayı 

1 
2 
1 
1 
% 

• • 2 

2 
5 
5 
6 
1 
1 
2 
2 
2 
5 
5 
6 
1 
1 
2 
2 
7 
9 

30 
20 
25 

H'Cİ 1 

2 
2 
2 
2 

Ücret 

300 
260 
210 
170 

. 140 
120 
100 
85 
75 
60 

210 
170 
140 
120 
100 
85 
75 
60 

170 
140 
120 
100 

85 
75 
60 
50 
40 

210 
170 
140 
120 
100 

Memuriyetin 

» » 
» » 
» » 

Basımevi ustası 
» » 
» » 

Ressam, fotoğrafçı 
Santral memuru ve 

» » 

» » 
» » 

adı 

» 
» 
» 

telefoncu 
» 

» 
» 

Pansumancı", hastabakıcı 
» » 
» » 
» » 

Koruma ve tahsil memuru 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

Odacr, bekçi, kapıcı, 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 

» 
» 
» 
» 
» 

kantarcı 
» 
» 
» 
» 
» 

Sayı Ücret 

4 
4 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
4 
5 
5 
2 

9 
15 
50 
90 

484 
4 

15 
50 
90 

841 
157 

. 85 
75 
Ü0 

170 
140 
120 
210 
120 
100 
85 
75 

100 
85 
75 
60 

100 
85 
75 
60 
50 
40 
85 
75 
60 
50 
40 
30 

2 000 
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No. 

<g Yeni Eski Çeşidi Markası 

1945 ta^ıt kadrosu 

Motor No. (löreeeği iş 

Hizmet otobüsleri : 

250 
251 

300 Küçük otobüs [*] Linkolen 193& 
301 Küçük otobüs [#1 Buik 1936 

479631 
1289261 

53 oö » Şevrolc 1939 838673 

1 6 6 838710 

Kamyon ve kamyonetler : 
1 260 221 Kamyon Ford 1937 2171090 

istanbul : Umum Müdür 
lüğün devamlı hizmetlerind 
ve kendine bağlı müessese 
lerle münasebet ve irtibatı 

-<{ om başarılmasında ve mez 
kûr müesseselerin devaml 
kontrol ve teftişinde memu 
ve işçilerin naklinde kulla 
nılır. 

Çamaltı : İzmir arasınd 
tuzlaya lüzumu olan me 
vaddın mubayaasında vesai 
işlerinde memur ve işçilerin 
naklinde posta işlerinde kul 
lanılır. 
Yavşan : Tuzla - Konya ara 
sında ve lüzumu olan me 
vaddın mubayaası ve sair iş 
lerinde memur ve işçi nak 
linde posta işlerinde kulla 
nılır. 

Adapazarı : idareye ai 
bilûmum mamul ve gayri 
mamûl mevaddın ve diğe 
malzemenin memur ve işçile 
rin naklinde kullanılır. 

[*] Elde mevcut ihi otomobil yenilenmeleri lâzımgclen zamana kadar kullanılacaktır. 



No. 
X 

Yeni Eski Çeşidi parkası 

261 222 Kamyon Ford 1937 

262 
265 
275 
486 
277 
278 
279 
807 
239 

257 
258 
467 
468 

515 

517 
518 

223 
226 
377 

276/378 
379 
380 
381 

2184 

» 
» 
> 
> 
» 
> 
'*. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Doç 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

1937 
1938 
1940 
1940 
1940 
1940 
1940 
1940 
1938 
1938 
1939 
1941 
1941 

35 
35 
31 
37 
32 
32 
32 
32 
31 
32 

D 
Motor No. Göreceği iş 

3407856 istanbul İdareye ait bilûmum 
mamul ve gayri mamul me-
vaddın ve diğer malzemenin, 
memur ve işçilerin naklinde 

3699720 
4468630 

5558952-BB18 
5558953-BB18 
5558960-BB18 
5558968-BB18 
5551878-BB18 

5559747-18 
776050 

81T6549 

T118/16118 
T118/16110 

T222/12908C 
T222/13572C 

WFMT128/43286 
WFMT128/43297 

WFT118/60367 
WHT120/44600 

WPAT118/67555 
WFAT118/67939 
WPAT118/58974 
WFMT128/42534 

WPT118/60362 
WFAT118/67651 

kullanılır. 
> 

tamir 
» 
» 

» 
» 

Tatava Kereste Fab. » 
îstanbul 
Çamaltı: 
Tokad 

» 
> 
> 

Tatava Kereste Fab 
tzmir > 
Ankara Bira Fab. 
Diyarbakır 

» 
istanbul 
Diyarbakır 
îstanbul 

> 
Ankara 
Kayseri 

» 
Diyarbakır 
Tokad 
istanbul 
Samsun 
Edirne 
istanbul 
Kayseri 
Adana 

> 
» 
» 
> 
» 
> 
> 
> 
> 
» 
> 
» 
» 
» 
> 

» 
> 
» 

. » 
> • . -

» 
> 
> 
> 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
y> 

> 
» 
» 
> 
> 
> 
» 

» 
» 
» 
> 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
> 
» 

-= > 
» 
» 
> 
» 
> 
» 



516 
235 
404 
264 
271 

500 

336 
338 
m 
m 409 
272 
255 
256 
48 

2447 
224 
225 
328 

2533 
3235 
324 
325 
327 
329 

48 

» 

> 
» 
» 

' * 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 

- » 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
> 
> 
» 
> 

[•] > 

» 

» 
Şevrole 

» 
» 
» 
» 
> 
» 

Ostia 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
* 
» 

Opel 
» 
t 
> 

Mak 
» 

Stuebeker 
» 

32 

32 
1938 
1937 
1937 
1939 
1939 

1939/39 
1939/39 
1939/39 
1939/39 
1938 
1938 
1941 
1941 

Diyamoııd 1938 A. 

WAT118/67627 Ankara : idareye ait bilû 
mum mamul ve gayri mamu 
mevaddm ve diğer 
aım memur ve işçih 
linde kullanılır. 

WF118/68114 Tekirdağ 
1458052 JM&ftJ* 
646832 İgteublil 
646730 * 
971830 » 
390700 Gazianteb 
399531 $aj5İfliıteb 

» 
48748 frtanbul 
47058 f 
47131 Hatay 
46918 Adana 

46954/42137 Arçtaa 
47147/42143 |s|ankul 

48749 ? 
mw f 
f$m » 
11,Ş33 Anfeapa 
11883 * 
i;959 fsfanjbul 
11811 » 

478 » 
490 > 

1140 » 
1144 » 

709568 » 
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j *] 1945 malı yûı zarfında satınaltnacaktır. 



No. 
& ' " 
m Yeni Eski Çeşidi Markası Motor No. Göreceği iş 

Motosikletler: 
1 21 21 Motosiklet Ariel Sepetli mot. 1770 izmir Posta işlerinde mem 

ve işçilerin naklinde k 
lanılır. 

*s 

ta Sayısı : 104) 

Bisikletler: 
1 1590 
1 10 
1 171 
1 160 

107 
Bisiklet 

» 

» 
» 
> 
> 

» 

» 
> 
» 
> 

N.S.U. 

> 
» 

Grand 

» 

Ekspres 

» 
• ı 

1233856 
1324379 
1335243 
335230 
286991 

Adana Fabrikası ev, ve 
Mersin 
İskenderun 
Tokad 

> 
> 
» 

Kaldırım tuzlası > 
Kaldırım tuzlası > 
Adana 
Balıkesir 
İskenderun 

> 
Balıkesir 
Malatya 
Diyarbakır 
Hopa 
Ankara 
Konya 
Mersin Kah. 
çay dep. 
Balıkesir 

> 

[2] > 
[2] > 

> 
[2] > 
[2] » 

» 
[2] » 
[2] > 

[2] » 

pos. 
> 
» 
> 
> 
> 
» 
> 
> 
» 
> 
> 
> 
> 
» 
» 

» 

[2] 1944 yılında alınacaktır. 



Deniz vasıtaları: 
1 Motorlu Arap Klimaks 

mavna 

2 » > Doç 
3 6 Motorlu, propeth* Skandiya 

armalı mavna 
4 » > Vidop 
5 Motorlu armalı Klimaks 

çektir. 
6 Motorlu Mumha-

ne sand. 
7 Motorlu çektirme Skandiya 
8 Motorlu armalı 

çektirme Doç 
9 » » » 

10 > » Skandiya 
12 > » » 
13 Motorlu tekne Doç Dizel 
14 » » Elve 
15 i » » Ekseloz 
16 > » Seffle 
17 * » > Muhtel 
11 Motorlu su du- Skandiya 

bası 
S. 1 Motörbot 

204 Tek çifte sandal 
206 îki > > 

» ». » 

İstanbul : îdareye ait bilû 
mum mamul ve gayri mamu 
mevadin ve diğer malzeme il 
tuzun memur ve işçilerin nak 

Nakliyat işlerinin kontrolün 
de, umumî hizmette kullanı 

» » » 
Cibali fabrikası hizmetinde 

Paşabahçe » > 

linde kullanılır. 
> > > 
» » » 

> > » 
> » » 

> » > 

» > > 

» » » 
» » » 
» » » 
» » > 
» » » 
» > > 
» » » 
» » » 
» » > 

Su naklinde kullanılır. 
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26 
5* 

97 

2#İ 
6 

İ l 
i 

ıi 
3 
i 

> 
i 
* 

* 
» 
* 
* 
* 
* 
* 

Platf onnla arabalar : 

891 
3 
$ 

Lokomotifler; 

1 
1 
•2 
I 
1 
2 
4 

Drezinler: 

1 
1 
2 

> 
>' 
* 

* 
» 
i 
i 
i 
İ 
* 

• • -

Platformla araba 
* 
• 

» 
» 

Lokomotif 
» 
» 
> 
» 
» 
» 

Drezin 
>. 
» 

[1] 

• * 

* 

Ormestrein et koop 
Orn. Yung. YungeH 
Smoshever et Co. 
Ar Koopel 
> > 

Dizel 

, 

[1] 194İ yütnda dltnacakUr. 

6009 
829/830 

463 
12902 

Kaldırım » 
Kem » 

> 
» 

Çdinâlti Tuz. tuzla tş. İşç 
M M. Nak. 

* » 
îzMr Şstâp PâbrOtaâr 
mm T**is% 
Sekili > 
Çankırı » 
Çift» i 
JXs&Ax6 3P 

Paşsbahçe fabrikan 
"Kağızman Tuzlası 
Kulp » 

Yavşan tuzla hizmetinde 
» > » 

• » » * 

Çamaltı > > 
» » » 

» 
* 
f 
> 
9 
* 
> 

» 
9 
» 

1 

Yavşan memur ve işçi nakli 
Çamaltı > » 

• > » » 



No. 
- ^ A E- ' » 
m Yeni Eski Çeşidi ' Markası 

Tramvaylar: 

1 2 2 Tramvay 
1 3 3 » 
1 4 4 » Yerli 
1 4 4 » 

Ototraklar : 

Ototrak 

w 

fc 

'd 

1 

I 
2 
1 
2 
I 
2 
I 
1 
1 
4 
1 

2 
I 
1 
1 

arabalar: 

1.2 1.2 

Tek atlı yük ara
bası 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
> 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
> 
» 
> 
» 
» 
» 

> 
> 
» 
» 

Motor No. Göreceği iş 

162266 
161861 

161859 

Çamaltı tuz Me. ve işçi nak 
» » » » 
» » » » 
» » » » 

Çamaltı tuz. ve işçi naklind 

Ankara bira Fab. Me. 

» » » 
Çankırı tuzlası » 
Bingöl » » 
Kağızman» » 
Kömür » » 

, ve işç 

» 
» 
» 
» 
» 

Maltepe tütün enstitüsü » 
Keçee tuzlası » 
Çamaltı tuzl. Me. ve işçi nak 

» » 
» » 

» 
» 

Ankara Bira Fab. Fabrika 
lerinde işçilerin nak. kullan 
Kağızman tuzlası » 
Keçeç » > 
Yavşan » » 
Hacıbektaş » » 

» 
» 
» 
» 



» > 

Çift atlı yük ara
bası 

» 
* 

Çift atlı 
arabası 

» 

Çift atlı 
arabası 

» 

> 
» 

servİ3 

> 

binek 

» 

Tek atlı su ara
bası 
Tek atlı yük ara
bası 
Çift atlı yük ara
bası 

İzmir Şarap Fab. Fabrika 
işlerinde kullanılır 
Buca ts. îstas. îstas. işlerinde 
kullanılır 
Maltepe T. E. Ensti. işlerinde 
kullanılır 
îst. Bira Fab. Fabri. işlerinde 
kullanılır 
Kılıçlar Dep. Depo işlerind 
kullanılır 
îzmir Şa. Fab. Fab. işlerinde 
kullanılır 
Tekirdağ Şa. Fab. Fab. işle 
rinde kullanılır 
Yavşan Tuz. Tuzla işlerinde 
kullanılır 

» » > 
Tatava keres. Fab. Fab. işle 
rinde kullanılır 
îzmir Şa. Fab. Fab. işlerinde 
kullanılır 
Rize keres. Fab. Fab. işlerin 
de kullanılır 
Adana T. Fab. Fab. işlerinde 
kullanılır 
Malatya T. Fab. Fab. işlerin 
de kullanılır 
îzmir Buca îs. îsta. îs. işle 
rinde kullanılır 
Çankırı Tu. Tuzla işlerinde 
kullanılır 

Sekili Tuz. Tuzla işlerinde 
kullanılır 



I 
No. 

Yeni Eski 
"S 

$&&$ Markası Motor No. 

Birik binek ara-
İ>ası 
Fayton arabası 

Atlar 

16 

1 

£***>a atı 

S 
2 

2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 

2 
2 
2 
2 

12 
1 
1 
1 

» » 
» > 
» > 
> > 
» » 
» > 
> » 
> > 
» » 
> > 
> > 

> > 
> » 

» » 

.Göreceği iş 

Çamaltı Tuz. Tuzla işlerind 
Kullanılır 
Samsun îs. îstas. îstas. işle 
rinde kullanılır 

Ankara B. Fab. $ab. iştejâp 
^ç ı̂ıllüjnjJTy [1] 
gamalı $U£. Tuğda işj^rjn^ 
fegjffTJTr 
JÖjmjir /Tuz. Tg?îa $ ^ n . d 
fo^anirijr 
^tanbulBira j^a£. f^. f e 
rinde kullanılır. 
l^ağızman tuzlası Tuz » » 
fzmir Şa. Fab. Fab. * » 
Tekirdağ Şa. #ab. Fab. » » 
Ilacıbektaş jtuz. flıjız » > 
kayşan » » » 
Buea iş. Iştaş. ^ ^ 
Yavşan tuzlası » » 

» » > ^ 
» >> » » 

puca Is. jfstas. * $ 
İzmir Şa. Fa. Fab. » » 
Samsun Is. Js. ist. * ^ 
pamaltı tuzlası Tuz. » » 
Maltepe çns. ensti. % ş 
Cedit tuzlası tuzla » » 
Tuzhjsar tuzla p » 



S: 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

>• 
»-
»-
» 
> 
» 
»-

>-

a» 

Merkepler; 
Saka merkebi 

V 

> >-

Tatava kereste Fa. » > 
Rize » » » > 
Adana tütün » » » 
Malatya Fabrikası » » 
Çankırı tuzlası » » 
Sekili tuzlası » » 
Samsun ts. îs. Istas » » 

Fadlum tuzlası Tuzla işle 
rinde 
Itamo tuzlası » » 
Bingöl tuzlası > > 
Cedit tuzlası > » 
Haltepe enstitüsü 
Aşkale tuzlası Tuzla işlerind 



_ İ S -
It - CETVELİ 

, B. : 15 - M. : 3 — Koruma ve taşnna giderleri '" J _ ___ "̂'l 
Tekel altmda bulunan oyun kâğıdı, kibrit, çakmak ve çakmaktaşı kaçakçılğmdan doğan gi

derler ile kaçak gümrük eşyasının taşıma giderleri dâhildir. _, 

B. : 16i — 1918 sayılı kanun ve ekleri gereğince yapılacak ödemeler 
Tekel altında bulunan oyun kâğıdı, kibrit, çakmak ve çakmaktaşı kaçakçılığından doğan öde

meler dâhildir. 

: . • ' ».' • B. : 17 — Mahkeme giderleri 
Tekel altında bulunan oyun kâğıdı, kibrit, çakmak ve çakmaktaşı kaçakçılğmdan doğan suç

lara ilişkin dâvaların mahkeme giderleri dâhildir. - _ . . . - - , 

B. : 19 — İkramiye i " ~ ""••""•' rT'P 
Kaçakçılık suçlarından dolayı hükmolunan para ceaları tahsilâtmdan bu paralan tahsil eden 

yönetim koruma ve tahsil memurlarına tahsil ettikleri paraların % 5 i nispetinde verilecek paylar 
dâhildir. . 

B. : 24 — Yayın, propaganda ve sergi giderleri 
Bu ödeneğin harcama sureti ve belirtici kâğıtların hazırlanması döner sermaye giderleri hak

kındaki usullere tâbidir. 

—ıı ,.. M •• »«Nfr l l > | 

\H Sayısı.: İÖ4) 



S. Sayısı: 105 

1945 yılı 

Beden Terbiyesi G. M 
Yedi aylık bütçesi 



Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1945 yılı yedi aylık 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu 

raporu (1/389) 

T. a 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 28.11.1945 
Tetkik Müdürlüğü 

Büyük MiHet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Beden terbiyesi Genel Müdürlüğüne ait 1 Haziran 1945 den 31 Aralık 1945 e kadar olan yedi 

aylık süre için hazırlanıp Bakanlar Kurulunca 8 . I I . 1945 tarihinde Yüksek Meclise arzı karar
laştırılan Bütçe Kanunu tasarısı gerekçesiyle birlikte sunulmuştur. 

Başbakan 
Ş. Saraçoğlu 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1945 yılı bütçe tasarısının gerekçesi 

Başlangıç 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 7945 yılı bütçesi, bundan evvelki yıllarda olduğu gibi bu 
yıl da 3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanununun 9 ncu maddesi hükmüne uyarak ve âzami ta
sarruf imkânları araştırılarak hazırlanmış bulunmaktadır. Bu arada bütçenin yedi aylık oluşu 
gözönüne alınmış ve bu süre içinde yapılması gereken hizmetler tahsisatı kısmen arttırılmış ve 
fakat bu artış da bütçenin 12 aylık tam devresinin ilk aylarına kalabilecek işlere ait tahsisatlardan 
bazılarının eksiltilmesi suretiyle karşılanmağa çalışılmıştır. 

Bütçe Kanunu 

1 ve 2 nci maddeleri : 
Birinci madde Genel Müdürlüğün 1945 yılı içinde yapacağı hizmetleri karşılayacak gidere ait 

ödenek miktarının, ikinci madde de bu ödeneği karşılayacak gelir muhammenatının yekûnlarını 
göstermektedir. 

3 ncü madde: 
Madde, 1945 yılı içinde kullanılacak olan ve 3656 sayılı kanunun 19 ncu maddesine giren müs

tahdemlerle taşıt kadrolarını göstermektedir. 

4 ncü madde: 
Bu madde de 3656 sayılı kanunun 9 ncu maddesine uygun olarak geçici sürelerle yapılacak 

olan ve sürekli mahiyet arzetmiyen hizmetler için 1945 yılı içinde Bakanlar Kurulundan alına
cak kadroların taallûk ettiği tertipleri gösteren (E) cetvelinden bahsedilmiştir. 1944 bütçe yılı 
için mezkûr yıl Bütçe Kanununun 4 ncü maddesiyle verilmiş olan yetkiye dayanılarak alman 
kadro sureti bu yılki tasarının sonuna eklenmiştir. 

( S. Sayısı: 105 ) 
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5 nci madde: 
Bu madde geçen yıl ve eski yıllar borçlarının nasıl ödenmesi gerektiğini göstermektedir. Bun

da evvelki yıllar Bütçe Kanunlariyle kabul edilmiş olan hükümler aynen tekrarlanmış bulunmak
tadır. 

6 nci madde: 
Beden Terbiyesi Yüksek Enstitüsü kuruluncaya kadar Gazi öğretmen Okulu ve Terbiye Ens

titüsü beden terbiyesi şubesinde Genel Müdürlük hesabına her sene öğrenci okuyacaktır. Her öğ
renci için yıllık öğretim ücreti, yiyecek ve giyecek gideri karşılığı olarak ödenecek para mikta
rı Millî Eğitim Bakanlığı ile müştereken tesbit edilerek Hazineye yatırılmakta ve bu para Millî Eği
tim Bakanlığı bütçesinin alâkalı tertiplerine ödenek olarak ilâve edilmektedir. Madde, bu işlerin 
nasıl yapılacağını ve verilecek paranın kaç aylık olacağını gösterecek şekilde ve evvelki yıllarda 
olduğu gibi tesbit olunmuştur. 

7 nci madde: 
Bu madde Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1945 yılı bütçe tasarısının 15 nci spor işleri 

faslının 1 - 12 nci maddelerinde yazılı spor işleri dolayısiyle eideedilen gelirlerle bu bölümün 
13 ncü maddesine konulan ödenekten satınalınan beden terbiyesi ve spor malzemesinin beden 
terbiyesi bölgeleriyle şahıslara nasıl ve ne suretle satılacağını ve bu satıştan eideedilen gelirlerle 
gençlik eğitmeni yetiştirmek için açılacak kurslara resmî ve gayriresmî kurumlardan gönderilecek 
öğrenciler için alınacak öğretim ücretinin ne gibi bir esasa göre tesbit ve bunlarm gerek gelir ve 
gerekse gider bütçelerinde ne şekilde yer alacaklarını göstermektedir. 

8 nci madde: • • v 

Bu yılki bütçenin gider tertiplerinden yapılacak harcanmalara ait formülün bir cetvel halin
de tasarının sonuna eklendiğinden bahseden maddedir. 

9 ve 10 ncu maddeler: 
Kanunlara her zaman konulan maddeler olması itibariyle ayrıca gerekçeye lüzum görülme

miştir. 

(A) Çizelgesi gerekçesi 

1 nci bölüm : 
Bu bölümün birinci maddesine konulan 43 280 liralık tahsisat, teşkilât kadrosunun maaşlı gö

revlere ait 7 aylığının tutarıdır. İkinci ve üçüncü maddeleri, memurlara açık maaşı verilmesi ve 
emeldi, dul ve yetim maaşı tahsisi halinde ödenek konmak için açılmış bulunmaktadır. 

2 nci bölüm : 
Bölümün bir ve ikinci maddelerindeki tahsisat yekûnu olan 93 624 lira, teşkilât kadrosuna dâhil 

ücretli memurlarla (D) çizelgesindeki müstahdemler için 1944 yılı bütçesinin bu tertibine konul
muş olan tahsisatın 12 de yedisinden 9 278 lira noksaniyle rakkamlandırılmışıtr. 

3 ncü ve 4 ncü bölümler : 
Her iki bölüme konmuş olan tahsisat 1944 yılı bütçesinin bu tertibine mevzu tahsisatın 7/12 

sim teşkil etmektedir. 

5 nci bölüm : 
4178 sayılı kanun gereğince verilmekte olan çocuk ödeneğinden başkaca 1944 bütçe yılı içinde 

yürürlüğe giren 4598 sayılı kanunla çocuk basma beşer lira verilmesi ve gerek doğum gerekse ölüm 
halinde ayni kanunla bir ve iki aylık maaş ve ücret tutarinca yardım yapılması kabul edilmiş 
bulunmaktadır. 1944 yılı içinde beşinci bölüm ile buna ilâveten yeniden açılan 5 - A bölümünün 
bir ve ikinci maddelerine diğer tertiplerden 4 000 lira ödenek nakledilmiştir. 1945 yılınm ço
cuk ödeneği ile ölüm ve doğum ödeneğinden ölüm ve doğuma ait olarak geçen yılda kendi tertiple-
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rine naklolunan tahsisat esas tutularak yedi aylık tutarlarına göre hesaplanmıştır. Çocuk ödeneğine 
de mevcut 43 çocuk için yedi ayda verilmesi zaruri olan 1 505 lira ile yeni yılda doğacak çocuklar 
için tahmini olarak 245 lira ki ceman 1 750 lira konmuştur. 

Ayni bölümde yer alan ve 4599 sayıl kanun gereğğince verilmesi lâzımgelen aynı yardım için 
tesbit olunan ödenekte kadroları mevcut memurlarla yıl içinde (E) cetvelinden kullanılacak me
mur ve müstahdemler nazarı dikkate amarak ayda ] 5 lira hesabiyle ve 1944 de bu tertibe naklolunan 
40 000 liralık tahsiatm 7 aylığından 6 248 lira noksaniyle hesaplanmıştır. 

6 ncı bölüm : 
Bu bölümde de 1944 bütçe yılı tahsiatmm 7/12 sine nazaran 6 833 lira bir çağalma göze çarp

maktadır. Bu artış, 1944 yılı içinde Güreş Federasyonundan ayrılarak başlı başına kurulan Boks 
Federasyonunu teşkil edenlerle yine ayni yıl içinde Federasyonların beş Başkan yardımcısı, Uz
man ve sekreterliklerine fahri olarak tâyin olunanlara 4047 sayılı kanunun muvakkat 1 nci mad
desine uyularak hizmetlerin karşılığı verilmesi lâzımgelen tazminata ait tahsiatm zaruri olarak 
ilâvesinden ileri gelmektedir. 

7 nci bölüm : 
Büro giderlerini ihtiva eden bu bölüma konulan tahsisat 1944 bütçe yılı için konulmuş olan 

tahsisatın 7/12 sinden 6 lira eksiktir. 

8 nci bölüm : 
Bu boluma konulan tahsisat geçen yılm 7/12 sinden ibarettir. 

9 ncu bölüm : 
Bu bölümdeki tahsisat şimdiye kadar Posta ve Telgraf idaresiyle yapılan sözleşmeye dayanı

yordu. 1944 yılı içinde yürürlüğe giren 4646 ve 4647 sayılı kanunlarla resmî muhabere ve mürasele 
ücretlerinin sözleşme yapılmasına lüzum kalmadan maktuan ödenmesi kabul edilmiş ve bu esasa 
göre 5 013 lira olması gereken 12 aylık ödeneğin 7/12 si hesaplanarak bölüme konulmuştur. . 

Bu bölümün ikinci maddesine konan tahsisatta 1944 bütçe yılma konulmuş olan tahsisatın 7/12 si 
olarak alınmıştır. 

10 ncu bölüm : 
Bina sahibi ile yapılan sözleşmeye göre her yıl bütçesine konulmakta olan tahsisatın 7 aylığı he

saplanarak bu bölüme konulmuştur. 

11 nci bölüm : 
Bu bölümün tahsisatında 7 aylığına nazaran görünen 417 lira fazlalık yıllardanberi hizmette 

bulunan motosikletin esaslı bir tamire ihtiyaç göstermiş olmasından ileri gelmiştir. 

12 nci bölüm : 
Bu faslın tahsisatı 1944 bütçe yılının aynı tertiplerine konulan tahsisatın 7/12 si alınmak sure

tiyle tesbit olunmuştur. 

13 ncü bölüm : 
1945 yılı bütçesi 7 aylık olduğu halde bu bölüme 1944 yılı bütçesinin 12 aylığına göre ödenek ko

nulması, müstahdemin için yaz aylarınca yaptırılacak elbise, palto ve ayakkabılarından bir kısmmm 
1946 bütçe yılma bırakmağa imkân olmamasından ileri gelmiştir. 

14 ncü bölüm : 
1944 yılı içinde yürürlüğe giren 4598 sayılı kanunla ücretli memurların tedavi masraflarının 

ödenmesi ve bunlarla beraber maaşlı memurların ayakta yaptırdıkları tedaviler kabul edilmiş ol
masından dolayı 1944 bütçe yılı içinde bu tertibe diğer bölümlerden 1 000 lira getirilerek 1944 
tahsisatı 1 500 liraya yükseltilmiş ve yeni sene içinde bunun 7/12 si alınmıştır. 

( S. Sayısı: 105) 
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15 nci bölüm : 
Bu bölüme konulan 185 000 liralık tahsisat 1944 bütçesinin bu bölümdeki 251 330 liranın 

7/12 si olan 146 609 liradan 33 391 lira fazladır. Bu fazlalığın tamamı hattizatmda 1944 bütçe 
yılı başmda mevcut 10 federasyonun 7 aylık tahsisatına ait değildir. Beden Terbiyesi teşkilâtının 
birinci plânında yer alan spor faaliyetleri bölümünde boks işleri şimdiye kadar güreşle birlikte 
mütalâa olunarak her ikisi bir federasyon halinde idare edilmekte idi. Halbuki son senelerde boksa 
karşı memleketimizde görülen rağbet ev teknik elamanların teşkilâta alınması yüzünden bu spora 
ait işlerin müstakil bir hale getirilmesi suretiyle çalıştırılmasını zaruri kılmış ve bu maksatla 1944 
bütçe yılında 3530 sayılı kanunun 7 nci maddesiyle verilen yetkiye dayanılarak ayrıca bir boks f eda-
rasyonu ihdas edilerek fedarasyon adedi on bire çıkarılmış bulunmaktadır. Tahsisatta görülen bu fazla
lıktan 20 000 lirası yeni federasyonun ancak yedi aylık faaliyetini karşılayabilecek bir miktar olup 
bekiyesi de diğer on federasyonun yedi ay içinde yapmasma mecbur olduğu işler karşılığı olarak ko
nulmuştur. 

16 nci bölüm : 
Bu bölüme konulmuş olan tahsisat, 1944 bütçesinin bu tertibine 12 aylık olarak konulan tahsisa

tın yedi aylığıdır. 

17 nci bölüm : 
Beden Terbiyesi Yüksek Enstitüsü binasının birinci kısım yapısı geçen yıllarda verilen tahsisat

larla sona erdirilmiştir. 1945 bütçe yılı içinde ikinci kısma düşen yapının bitirilmesi düşünülmüş ve 
bunun için bölüme, lüzumu olan tahsisat konulmuştur (X de) 

18, 19 ve 20 nci bölümler : 
Bu bölümler tahsisatı, 1944 bütçe yılının aynı tertiplerine konulmuş olan tahsisatın 7/12 sinden 

3 666 lira noksaniyle tesbit olunmuştur. 

21 nci bölüm : 
Bölümde geçen yılın 7 aylıklarına nazaran göze çarpan 308 lira fazlalık, geçen yıllarda Amerika 

ve İsviçre'ye sipariş olunan bazı spor malzemesinin yeni sene içinde memleketimize gönderileceği an
laşıldığından bunların tahakkuk edecek gümrük vergisinin ödenebilmesini teminden tevellüt etmiştir. 

22, 23, 24 ve 25 nci bölümler : 
Bu bölümlere yedi aylık olarak konulmuş olantahsisat 1944 bütçesinin aynı tertiplerine konulmuş 

olan tahsisatın 7/12 sinden 20 lira noksaniyle tesbit edilmiştir. 

26, 27 ve 28 nci Bölümler : 
Geçen ve eski yıllar borçlariyle yargılanmış borçlan ihtiva eden bu bölümlere konulan tahsisat 

evvelki yılın 7 aylığına nazaran 3 300 lira artmıştır. Bu artış eski yıllar borçlarındandır. Evvelki 
yıllarda verilmiş olan avanslara ait sarf evrakının 1944 bütçesine konulan tahsisatla kısmne mah
supları yapılabilmiştir. Seneleri' bütçelerinden tahsisat artığı bulunan ve zamanaşımına da uğra
mayan bu avansların mahsubunun teminine yeni yıl bütçesi tahsisatının bir miktar arttırılması mec
buriyetinde kalınmıştır. 

29 ncu bölüm : 
Bu bölümdeki tahsisat 1715 sayılı kanun gereğince bankaya verilmesi lâzımgelen kâğıt para 

amortismanı karşılığıdır. 

30 ncu bölüm : 
Bu bölüme, 1944 bütçesinin aynı tertibine konulmuş olan tahsisatın 7/12 sinden 16 688 lira nok

san tahsisat konulmuştur. 
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(B) Cetveli gerekçesi 

Bu cetvel> 1945 bütçe yılının 663 804 liralık tahsisatını göstermekte olan (A) cettvelindeki gi
derleri karşılayacak olan gelirler muhammenatını göstermektedir. Cetvel 663 804 lira ile rakamlandı-
rılmıştır. Bu miktar gelir muhamenatından 228 000 lirası 1944 bütçe yılından devrolunacağı tah
min edilen bütçe fazlasiyle ve 420 895 lirası Genel Bütçeden yapılacak yardımla teinin edilecek 
ve bunlardan artan 14 909 lirası da muhtelif şekillerde elde edileceği umulan sair gelirlerle karşı
lanacaktır. 

(& Say*a : İÖ6) 



Rapor 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1945 yılı 7 aylık bütçesi incelendi: 

1945 yılı 7 aylık pijtgeşi 1944 y4î 7 aylığından 104 436 lira fazladır. Geçen yıl bütçesinin 17 nci 
bölümünün birinci maddesini teşkil eden Beden Terbiyesi Yüksek Enstitüsü için 60 965 lira mun
zam ödenek alınmıştı. Böylece 1944 yılı bütçesi 1 028 906 lira olmuştu. Bunun 7/12 si hesap edile
cek olursa 600 192 lira eder ki, 1945 yılı bütçesine konulan 663 804 lira ile aradaki fark 63 613 lira 
kalır. Geçen yrl kendi bütçe tasarruflarından aynı yardım, çocuk zammı, ölüm yardımı karşılığı 
olarak alınan 40 000 lira 7/12 si hesaba katılırsa aradaki fark 40 000 küsur liraya düşer. 

l£|4q yılı bütçesinde görülen fazlalıklar muhtelif fasıllara dağıtılmıştır. Büyük rakamları: 

Beden Terbiyesi Enstitüsü inşaatı için 61 886 
Boks için yeniden konulan ?Q 000 
Güreş için kjonulan 18 334 
Aynı yardım için konulan 17 089 
Atletizm için konulan 9 974 lira teşkil etmektedir. Bu bütçe ile yapı

lacak hizmetlerin, geçen yıldan farklı olarak atletizm ihtisas kulüpleri açmak, boksun gelişme
sini sağlamak ve diğer mücadele sporlarına önem vermek olduğu, verilen izahattan anlaşılmıştır. 

Bölüm ve maddelere geçmeden önce şu noktayı belirtmek faydalı olacaktır. 
Beden Terbiyesi genelMüdürlüğünün 1945 yılı bütçesine konmuş olan 663 804 liradan: 

Aylık ücret, tazminat ve benzerleri için 177 2Ş9 
Beden Terbiyesi Enstitüsü inşaatı için 158 900 

336 169 lira harcanmaktadır. 

Geri kalan 3?7 635 liradan diğer masraflar için 94 970 lirayı çıkarırsak Beden Terbiyesi Ge
nel Müdürlüğünün bütün yurda şâmil olan spor işleri ve buna benzer hizmetleri görebilmesi için 
elinde 232 665 lira kalmaktadır. Bu para Genel Müdürlüfc bütçe tutarmın 1/3 ünden 11 000 küsur 
lira fazladır. Bunun içindir ki, bütçenin bazı tertiplerinden zaruri indirmeler yapılmıştır. 15 nci fas
lın 3, 6, 7, 9, 12, 18 ncü maddeleriyle 18, 30 ncu f asıllardaki azalmalar azalmalar bu suretle ifade 
edilir. 

Şimdi fasıl ve maddeleri gözden geçirelim : 

Burada geçen yıla nazaran farklı olan veya üzerinde durulmağı gereken fasıl ve madde öde
nekleri belirtilmiştir. 

B. M. 

1 1 Memurlar maaşı : Geçen yıla göre 530 lira fazlalık 4598 sayıli kanun gereğince bir üst 
dereceye terfi eden iki memurun maaş farkından ileri gelmektedir. 

2 2 Maştahdemler üoreti : Geçen yılın 7/12 sine nazaran 9 278 lira bir eksiliş vardır. Bu 
eksiliş (D) cetvelinde 11 kişinin tasarruf edilmesinden, ileri gelmektedir. 
2 aded 120 liralık, 15 aded 85 liralık kaJsdınLanş ve 17 aded 75 liralık yerine 19 aded 
75 liralık konmuş, 9 aded 60 liralık yerine 13 aded konmuştur. 
E cetvelinde daimî mahiyet gösteren hizmet olmadığı anlaşılmıştır. 

(s. mm: m) 
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5 1 Çocuk zammı : Bu kısma geçen yıl 2 000 lira eklendiği için bu kısmm ödeneği 2 100 li
ra olmuş ve bunun 7 aylığı hesaplanarak konmuştur. 1692 lira fazlalık bundan ileri gel
mektedir. 
Doğum ve ölüm yardımı maddelerinde geçen yü ödenek yoktu. Yıl için 1000 er lira ve
rilmişti. Bu yd bunun 7 aylığı hesaplanarak her iki maddeye 580 er lira konmuştur. 

5 5 Aynı yardım: Bu maddeye geçen yıl 40 000 lira konmuştur. Bunun 7 aylığı 23 333 lira 
eder. 1945 yılı bütçesine hakikî ihtiyaç olan 17 085 lira verilmiştir. 

G Bu fasılda gene yılın 7/12 sine nispetle 6 833 lira fazlalık vardır. 4047 sayılı kanu
nun geçici birinci maddesi gereğince verilecek fahrî hizmetler tazminatıdır. Bu faz
lalık 4 federasyon başkanı ile 1 federasyon başkanı yardımcısına 1/3 den verilecek 
fahrî tazminatın 7 aylık tutarı olan 2 016,76 lira ile ayrıca açık kalan 1 federasyon 
başkanı, 5 yardımcısı ve 2 uzmanlığa tâyin edileceklere verilecek olan 3 849 lira ki 
tutarı 10 873,45 liradan ileri gelmektedir. 

9 1 Posta ve telgraf ücretleri : Bu kısımda 1 365 lira fazlalık görülmektedir. 1944 yılı için
de yürürlüğe giren 4644 ve 4647 sayılı kanunlar gereğince P. T. T. İdaresine maktuan 
verilecek olan 5 013 liranın 7 aylığı hesaplanarak konmuştur. Fazlalık bu sebepten ile
ri gelmektedir. 

11 Nakil vasıtaları masrafları : Bu kısımda geçen yılın 7 aylığına nazaran 417 lira fazlalık 
vardır. Genel Müdürlüğün ikisi spor işlerinde, biri de kâğıt dağıtmada kullandığı 3 
motosikletin esaslı tamirleri için konmuştur. 

12 1,2,3 ncü maddeler geçen yılın 7/12 sine göre hesaplanmıştır. Genel Müdürlüğün biri baş
müfettiş, ikisi müfettiş olmak üzere üç. müfettişi vardır. Bunların biri askerdedir. Ha
len başmüfettiş de dâhil olmak üzere ikisi faaliyettedir. Şubat sonuna kadar 4493 lira 
harcanmıştır. 

13 Melbusat : Bu fasılda geçen yılm 7/12 sine nazaran 625 lira fazlalık görülmektedir. 
Bu fark, müstahdemlerin elbise, ayakkabı, ve saire gibi giyecek ihtiyaçlarının yazın 
sağlanmak istenmesinden ileri gelmektedir. 

14 Tedavi, yol ve sair masraflar : Bu fasılda geçen yıla nazaran 584 lira fazlalık var. 
Geçen yıl bu tertibe 1 000 lira eklenmiş olduğu için 7 aylığı 1 500 lira üzerinden he
saplanmıştır. Bu hale göre hakikî bir fazlalık yoktur. 

15 13-1 Spor işleri : Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1945 yılı bütçesinde okul dışı genç
liğin spor yapması ve beden terbiyesi bakımından ağırlık merkezini teşkil eden bu fas
lın 13 maddesine konan ödenek geçen yılın 7 aylığına nazaran 38 391 lira bir faz
lalık göstermektedir. En büyük rakamı yeni konan boks ödeneği ile güreş, atletizm, 
spor oyunları, su sporları, atıcılık maddelerindeki ödenek teşkil etmektedir. Bu faslın 
bazı maddelerindeki ödenekler azalmıştır. Bunun sebebi yukarıda belirtildiği için bu
rada ayrıca üzerinde durulmıyacaktır. 

1 Atıcılık : Bu maddedeki 1 833 lira fazlalığın sebebi bu spora daha önemli bir hız ver
mek istenmesinden, bu faaliyetin yaz aylarına inhisar etmesinden ileri gelmektedir. 
Bölgelerde yapılan geniş çalışmalardan sonra elenip Genel Müdürlük müsabakalrına gir
me hakkını kazanan yüksek değerli atrcı sayısı : 

1943 de 394 
1944 de 1 211 olmuştur. 

( S. Sayısı : 105 ) 
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2 Atletizm : Geçen yıla nazaran 9 974 lira fazlalık gftrtiknektecfer. Bmmn da sebebi birin. 
ci maddede yaafağımız gibi bu spora fazla bir hız vermek istenümesindendir. Bu spor 
kolunda bir ilerleme göze çarpmaktadır. 
Yarışmalara katılan gençlerin sayısı •. 

1942 de 21 242 
1843 4e 28 165 
1944 de 38 101 

4 Boks: bu maddedeki ödenek yeni konmuştur. Boks işleri şimdiye kadar güreşle birlikte 
mütalâa olunmaktaydı. Şoı* senelerde bu sporun memleke*imi*de büyük hir rağbet ka
zanması ve teknik elemanların teşkilâta alınması sebepleri boktun başlı basma çahştırl-
masmı zaruri kılmıştır. Ankara, tstanbul, Mersin, İzmir, Bursa, Eskişehir, Balıkesir ve 
Edirne'mde kurs halinde çalışılmaktadır. , * 

5 Dağcılık, kayakçılık: Bu kısımda 2 708 lira fazlalık vardır. Yurt müdafaasında büyük 
önemi olan bu sporun yurdun tabiat itibariyle elverişli köşelerinde disiplinli bir şekilde 
yapılması için hayli çalışılmakta olduğu Genel Müdürlükçe verilen izahattan anlaşılmış
tır. Bunun için de: 
1. -~: Dağcı ve-kayakçı Sğretaaeni yetiştirmek rnaksadiyle kurslar açmak; 
2. — Kayak evleri kurmak; 
3. — Uygun bölgelerde dağcılık ihtisas kulüpleri açarak, kayak malzemesini bu kulüp
lerin emrine vermek. 
1944 yılmda açılan dağcılık ve kayakçılık kursunda 1492 Öğrenci, 15 öğretmen kayakçı, 
350 öğrenci, 8 öğretmen dağcı olarak yetiştirilmiştir. 
1945 yılmda bu rakam 2825 öğrenci, 20 öğretmen olarak artmış görünmektedir. 
özel bütçelerden Kars, Erzurum, Kayseri, Bursa, Uludağ bölgelerinde birer kayakevi 
yapılmıştır. 1945 yılında Kayseri'de, Uludağ'da, Bolu'da, Erzurum'da, Kars'da, Yos-
gat'da kayak kursları açılmıştır. 

8 Güreş: Bu maddede 8 334 lira fazlalık vardır. Bu fazlalık daha ziyade güreşi teşvik et
mek için konmuştur. 

10 Spor oyunları: Bu maddede görülen 2 250, 11 aci m «parları maddesitâe görülen 2 $42 
lira fazlaık bu sporların daha ziyade mevsim dolayısiyie faaliyetJerinm yaza rastla
masından ileri gelmektedir. 

Neşriyat v# propaganda işleri: Bu kısımdaki ödenek geçen yılın 7/12 « $ r . Bu bolüm
den yapılan hizmetler spor işleriyle ilgili öğretici filim yapmak ve «atra aksak, radyo 
ve gazete ile yayınlarda bulunmak gibi çalışmalardır. Bundan başka futbol, kayak öğre-
timine ait olmak üzere 6 filim satm alınmıştır. Radyoda 3 spor servisi var. Ayrıca spor 
haberleri bülten halinde ilgililere dağıtılır. Spor öğretimine ve eğitimine ait kitaplar 
da satın alınmaktadır. Her pazartesi Ulus gazetesinde Spor Haftası adı altında bir 
şayia çıkar. Bütün spor mecmualarına abonedirler. Spor için öğretici ktteplar ha«r. 
lanmabta ve baatırımıaktad?r. 8 yeni kitap basılmaktadır. Şufeat sonuna kadar 1$ 644 
lira harcanmalar. Geri kalan 13 855 liranm basılmakta olan kitaplar bulunduğu için yıl 
sonuna kadar tamamen har«ana#ı Genel Müdürlükçe verilen isahattan anlaşdmıştrr. 
(Kütüpanelerinde muhtelif dillerde yazılmış kitaplar listesi bağlıdır.) 

1 Beden Terbiyesi Yüksek Enstitüsüinşaatı: Buraya, geçen yıldan 61 866 Hra fasla kon
muştur. Brnanm birinci kısmi tamamen bitmişitir. Geçen yıl bu kısma 69^000 lira munzam 
©denek koulmaştu. Biaanm hepsi 700 000 küsur liraya çtkaeaktır. 

2 Spor muayene merkezleri: Bu maddeye konan ödenek geçen yıîm 7/12 si olmakla be
raber kısaca malumat vermeği faydalı %wmyoTum, 

(B.Ma.ymı W5) 
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Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün biri Ankara'da, diğeri İstanbul'da olmak üzere iki 
spor muayene merkezi vardır. Ankara'da 3, İstanbul'da 2 doktor bulunmaktadır. Spor 
muayene merkezleri henüz bir yıldır çalışma-ktadır. Bu merkezlerden gördüğümüz An
kara merkezi bugün bulunabilen aletleri ve malzemesiyle temiz, muntazam işlemektedir. 
Birinci sınıf sporcuları muayene edip fişlerini hazırlamıştır. Bir yıl içinde 342 birinci 
sınıf sporcu muayene edilmiş ve fişleri düzenlenmiştir, imkân dahilinde ve il bütçele
rinden ayrılacak ödenekle diğer illerde de benzerlerinin yapılmasına başlanacağı ifade 
edilmiştir. 
Bundan başka ayrıca 10 000 sporcunun fişleri düzenlenerek tescil edilmektedir. (Bu fiş
lerin birer örneği bağlıdır.) 

19 Gazi öğretmen Okulunda okutturulacak öğrenci masrafları: Spor öğretmeni yetiştirmek 
üzere her yıl Gazi Eğitim Enstitüsü Beden Terbiyesi kısmında Genel Müdürlük adına 
okutulan 10 öğrencinin ücretidir. 7 aylık hesaplanmıştır. Geçen yıl 8 ve bu yıl da 10 
olmak üzere son iki yılda şimdiye kadar 18 öğrenci okulu bitirmiş olacaktır. 

21 2 Gümrük vergisi : Bu maddede 342 lira bir fark gözükmektedir. Sebebi de geçen yıllar 
İsviçre ve Amerika'ya ısmarlanan spor malzemesinin yeni yıl içinde memleketimize gele
ceği içindir. 

22 Ecnebi memleketlerde yaptırılacak staj ve tahsil masrafları : Spor doktoru yetiştirmek 
üzere ecnebi memleketlere gönderilecek doktorlar için bu bölümde geçen yıl 15 000 lira 
vardı. Bu yıl 7 aylığı ona göre hesaplanarak konmuştur. 1944 yılında gönderilecek 
doktorların hazırlığı tamamlandığı halde siyasi durum dolayısiyle gönderilemedi. Bu 
para bu yüzden harcanamadı, aktarma edildi. 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün geciktirilmiyecek hizmetlerinden biri o!ân ve spor 
yapan yurt gençliğinin sağlık durumu ile yakından ilgisi bulunan spor hekimliği işi en 
önde tutulacak bir konudur. Genel Müdürlükten bu işin daha fazla geciktirilmesini dile
mek yerinde ve önemli bir dilek olacaktır. 

27 Eski yıllar borçlan : Bu bölümde geçen yıla nazaran görülen 3 300 lira fazlalık, elde mah
sup edilecek avanslardan ileri gelmektedir. 

30 Bölge bütçelerine yardım : Bu bölüme konan ödenek geçen yılın 7/12 sinden 16 688 lira 
eksiktir. Şubat sonuna kadar 101 348, 26 lira harcandığına göre yerindedir. • 
18 nci bölümdeki ödenekten kurslar ve müsabakalarla çocukların spor malzemesini taşı
mak için bir kamyonet satın almak istiyorlar. îhtiyaç yerindedir. 

B. Cetveli 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1945 yılı gelir bütçesi 663 804 liradır. Burada en bü
yük rakamı geçen yıl ödeneğinin 7 aylığı olan 420 895 lira ile genel bütçeden yapılan yardım teşkil 
etmektedir. Diğer kısımlardaki rakamlar geçen yıl tahsilatı gözönüne alınarak ihtiyaca göre konmuş
tur. İkinci büyük rakam geçen yıldan arta kalan 228 000 liradır. 

Cetvelde yardım ve bağışlar kısmı 9 olarak gösterilmiştir. Bunun 1 olarak bırakılması, mütefer
rik gelirler kısmının 708 olarak düzeltilmesi suretiyle gelir kısmı 663 804 lira olarak tesbit edil
miştir. Bu gelir dışında 3530 sayılı Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Kanununun 19 ncu mad
desi gereğince hususi muhasebeden yapılan % 2, belediyelerden yapılan % 4'ölçüsündeki yardımlar
dan meydana gelen miktar vardır. Yine bu kanun gereğince bu paraların % 80 ni mahallin saha 
ve tesislerinin vucüde getirilmesine, % 20 si mahallin diğer ihtiyaçlarına tahsis edilmektedir. Bu 
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şyardmım 1939 - 1943 e kadar beş senelik tutarı hususi muhasebenin % 2 lerinden meydana gelen 
13 403 957 ve beLediyelerin % 4 lerinden meydana gelen 3 111 722 lira olmak üzere 6 515 679 liradır. 
I Bu paranın 6 013 180 lirası tahsil edilmiş geri kalan 502 499 lirası alacak olarak kalmıştır. Bu alaca

ğın 232, 489 lirası hususi muhasebelerden, 270 010 lirası belediyelerdedir. 

I- - • 
I*' 1945 yût Beden Terbiyesi Bütçe Kanunu 

Beden* Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1945 yılı Bütçe Kânunu maddelerinde hüküm itibariyle deği
şiklik yoktur. Yalnız 5 nci maddeye genel hükümlere uyularak geçen yıl kelimesinden sonra ve eski 
yıllar eklenmiştir. 

7, 8 nci maddelerde bazı kelimelerin türkçeleri konmuştur! Diğer maddeler aynendir. 

Formülde R cetvelinin son satırından bir evvelki satırın sonuna doğru Beden Terbiyesi ve den 
sonra spor kelimesi unutulmuş eklenecektir. 

3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanunu gözden geçirildiği zaman görülür ki, okul dışı gençliğin 
spor yapması, beden terbiyesi bakanından yurda yararlı yetiştirilmesi için kanun evvelemirde ku
lübü ele almış, mükellefiyete tâbi tutulacak yurddaşların kulüplerde yetiştirilmelerini esas tut
muş, onların boş zamanlarında kulüplere girip spor yapmalarını istemiştir ve bunu mecbur kıl
mıştır. Her şeyden önce okul dışı beden terbiyesi faaliyetinin gelişimi için en önemli konu bu faa
liyeti düzenliyecek, yürütecek eleman meselesidir. Bunun,için Gazi Terbiye Enstitüsü Beden 
Terbiyesi Şubesinde her yıl Genel Müdürlük adına 10 öğrenci okutulmaktadır. Bu, beden terbiyesi 
enstitüsü bitinceye kadar alınmış bulunan geçici bir tedbirdir. 

Her yıl okutulan 10 öğrenci ile bütün yurda şamil olan beden terbiyesi ve spor işini halletmek 
mümkün değildir. Bu sayıyı her halde arttırmak zarureti vardır. 

Eleman kadar önemli olan ikinci bir konu da Enstitü inşaatı işidir. Maddesinde yazıldığı gibi 
bunun birinci kısmı bitmiştir. Birden verildiği takdirde bu yıl bitecek duruma getirilebileceği Ge
nel Müdürlükçe ifade edilmiştir. 

Yetiştirici eleman konusu kadar teşkilâtı ödevini başarmak yönünden ilgilendiren il ve üoeler-
deki sa ı̂a ve tesisler işidir. Umum müdürlükten alınan malûmata göre evvelki Cumhuriyet bayra
mında Sergievinde açılan sergide yurdumuzda yapılan ve yapılmakta olan Beden terbiyesi ve spor te
sisleri inşaatının plânları, maketleri, programları teşhir edilmiş. Bu programa göre inşaatı : 

1. Devlet eliyle Devlet malı olarak, 

2. Devlet yardımı ile Devlet denetimi altındaki spor teşkilâtına kira il everilen tesisler olarak. 

3. Amatör kurumların malı olarak meydana getirmek, birtaraftan büyük stadlar yapılırken di
ğer taraftan küçük tipler üzerinde de plânlı çalışmalar yapılmaktadır. Vefa Stadı, Beykoz Kayık
hanesi gibt 

Galatasaray Stadı amatör kurumlara yapılan yardımla onlara kiraya verilen ve onlara yaptırı
lanlara örnektir. 

Her tipin bütçe imkânları ölçüsünde birçok illerde de hazırlanmış plân ve taşanları vardır. 

Genel Müdürlükçe okul dışı gençliğin yetişmesi için spor çeşitleri üzerinde bîr inceleme yapılarak 
gelişmeleri bir plâna bağlanmış. Bu plân gereğince mücadele sporlarına birinci derecede yer ve
rilmiştir. Teşkilât, spor kulüplerini her yönden kuvvetlendirmeğe, kulüplerin eleman, saha, malî 
imkân bakımından gelişimini sağlamağa çalışmaktadır. Kulüpler böylece takviye edilirken bir 
yandan da kulüplerin çoğaltılması ve faaliyetlerinin daha cazip olması yolundaki çalışmalara da 
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la* verilmiştir. Öeçen yıl çalışmağa başlayan kış,su ve mücadele sporlan ihtisas kulüpleriyle boks, 
avcılık, atıcılık kulüpleri ve yeniden 20 bölgede açılacak olan dağ sporları kulüpleri bu çalışma
ların bir ifadesidir. 

Bundan başka okul gençliğinin beden terbiyesi ve spor bakımından iyi yetişmesi konusu ile ya
kından ilgilenilmiş, bilhassa izcilik çalışmalarına büyük önem verilmiştir, izciliğin bir gösteriş. 
değil, yurt hizmetine hazırlanmakta başlıca rolü olan bir ödev olduğu mülâhazasıyle izciler belirli 
bir çalışma plânı ile dağ, deniz kamplarına gönderilmiş ve kamplardan başka yurt gezisine çık
mışlar, Köy Enstitülerinde konaklamışlar, çok defa bu gezileri yaya olarak yapmışlardır, önü
müzdeki yıl kampa çıkacak izci sayısı daha artacaktır. Bir de okul spor yurtlan vardır. Bu yurt
lar okullarda spor hareketlerini düzenliyen, okulun denetimi altında çalışan kulüplerdir. Tıpkı 
okul dışındaki spor kulüpleri gibi çakşırlar. Programlan Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğüne o 
hazırlanır. Diğer kulüpler gibi yetştikçe bunlar tescil edilir. 

Kulüplerin reisi okulun müdürüdür. Teknik işleri idare eden okulun beden tebiyesi öğretmeni* 
dir. Okuldaki izcilik ve spor yurtlan işinde Millî Eğitim Bakanlığının İzcilik Müdürlüğü ile Ge
nel Müdürlük arasında işbirliği vardır. Gerek okul dışı, gerek okul gençliğimin beden-terbiyesi 
ve spor. sahasındaki bu çalışma, her yıl artan disiplinli bir çalışma olarak görülmekle beraber 
arada şimdiye kadar boş kalan kısım, mükelleflerin durumudur. 

Kanun, mükellefiyeti kulüplerle halletmek istiyor. Mükellefiyet kulüpte ve müessese kulüple-
rinde - fabrika ve buna benzer yerlerde tatbik sahası buluyor. Ancak bunun dışında kalan yurt* 
taşlar için bir şey yapılamamaktadır. 

Burada bir noktayı belirtmek lâzımdır. 

3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanununun birinci maddesi okul dışı gençliğin spor yapmasnu ve 
beden terbiyesi işini gayet açık bir lisanla göstermektedir. Yine aynı kanunun 4 ncü madde
sinde gençler için kulüplere girmek boş zamanlarında beden terbiyesine devam etmek mecbuiridir 
denildiği gibi 13 ncü maddesiyle de gençlerin beden terbiyesi ve sporu bu kanun ile kurulacak 
ve bu aknun hükümlerine intibak ettirilecek olan kulüpler ve gruplar vasıtasiyle yaptırır denmek-
***- J 

Burada yurttaşlara 4 ncü, 13 ncü madde ile mükellefiyet tahmil edilmektedir. Ancak bu 
kanunun nasıl uygulanacağını gösteren nizamname ayrı bir zihniyet taşıdığı içindir ki mükellefi
yet hiçbir zaman baçanlr bir tatbik sahası bulamamıştır. '••'«. '»• 

Beden Terbiyesi Kanununun tatbikına ait nizamnamede mükellefiyetle ilgili maddeler gözden 
geçirildiği zaman bu aykırılık daha ziyade göze çarpar. Binaenaleyh her şeyden önce türlü anla
yışa yol açacak bir karakteri taşıyan nizamnamenin kanuna göre düzenlenmesi, değitşirilmesi 
icabetler. Bu konuda vâki olan konuşmada nizamnameyi değiştirdiklerini ve yeni yapılan ni-
zamnamenm Daniftayda olduğu Genel Müdürlükçe ifade edilmiştir. 

Mükellefiyetin tatbik edilmemesinden dolayı vâki olan boşluğu telâfi için Genel Müdürlük 
her yaşta yurttaşı spora ve beden terbiyesine zorlama olmadan sevketmek için yeni bir program 
hazırladığını ifade etmektedir. Bu program gereğince bir çeşitli spor (kompleksi) karması ha
zırlanmıştır. Millî Şefin adı verilecek olan bu kompleksin sınavını veren her yurttaşa bir bröve 
ve rozet verilecektir. Bu brövenin sınavı törenle yılın belirli mevsimlerinnde yapılacaktır ve 
bu sınava yurttaşların hazırlanması için teşkilâtça bütün imkânlar sağlanacaktır. Yurttaşların ku
lüplerde spor yapmasını dileyen kanunun rtthunûuyntak için bu kompleks kulüpler spor yurtlan 
içinW* teşvikunsuru olması amaeiyfe de tedbir dûşünülmtlşttir, 

Kulüplerin yetiştirecekleri belirli sayıda börve alabilecek kız ve erkek yurttaş için kendileri
ne para, malzeme, öğretici elemanca yardım edilecektir. Bu çalışmayı ilk adım olarak her ba-
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kımdan mücehhez vilâyetlerimizde bu yıl mevcut imkânlardan istifade edilerek bu programların 
uygulanmasına çalışılacaktır. 

Yurt gençliğinin spor ve beden terbiyesi işi bir eğitim işidir. Bu eğitimin teessüs edebilmesi 
zamana, elemana, büyük bir bütçe rakamma dayanır. Yapılan iş gençliği btı sahaya hazırla
mak için ona imkân vermektir. Bû imkân mükellefiyetin tatbikmdan beklediğimiz beden terbiyesi 
ve spor eğitimini sağlamağa yetecektir. Beden ^Terbiyesi Genel Müdürlüğü bugünkü çalışmala-
viyle bu hedefe doğru gitmektedir. 

Raporumu yüksek komisyonun onayına sunuyorum derin saygılarında. 

İstanbul Milletvekili Zonguldak Milletvekili 
F. öymen E. Erifirğü 
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Bütçe Komisyonu Raporu 

T. B.M.M. 
Bütçe Komisyonu 9 . V . 1945 
Esas No. 1/389 
Karar No. 67 

Yüksek Başkanlığa 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1945 
yılı yedi aylık bütçesi hakkında Başbakanlığın 
28 . II . 1945 tarihli ve 6/454 sayılı tezkere
siyle Yüksek Başkanlığa sunulan kanun tasarısı 
Komisyonumuza havale buyurulmakla Millî Eği
tim Bakanı Hasan Âli Yücel ve Genel Müdür 
yardımcısı ve Maliye Bakanlığı adına Bütçe ve 
Malî Kontrol Genel Müdürü hazır oldukları 
halde incelenip görüşüldü. 

Gider bütçesi: 
1944 yılı içinde alman ek ödenekle birliktî 

1 028 906 liraya varan geçen yıl bütçe toplamı
nın 7/12 si olan 600 192 liraya mukabil 63 613 
lira bir fazlalıkla 1945 yılınm yedi ayı için 
gider bütçesi 663 804 lira olarak teklif edilmiş 
bulunmaktadır. Bu fazlalığın bölümlere dağıtıl
ması ve sebepleri hakkında raportörce esaslı ve 
tafsilâtlı malûmat verilmiştir. 

Gerek bu malûmata ve gerekse Genel Mü
dürlüğün çalışma ve programları hakkında Ba
kan tarafından verilen izahlara göre Genel Mü
dürlüğün gider bütçesi Komisyonumuzca uygun 
görülmüş ve teklif gibi ayniyle kabul edilmiştir. 

Gelir bütçesi: 
Genel Müdürlüğün gelir bütçesinde en önem

li rakamları Devlet bütçesinden yapılan 420 895 
lira yardımla geçen yıldan artan 228 000 lira 
teşkil etmektedir. Bundan başka müsabakalar 
geliri de 12 000 lira olarak tahmin edilmektedir. 
Buna nazaran Genel Müdürlüğün en önemli ge
lirini Hazineden yapılan yardım teşkil etmek
tedir. Cfcerçi kanunu gereğince hususi idareler 
bütçelerinin % 2 si ve belediye bütçelerinin 
% 4 ü nispetinde bir geliri daha varsa da bu 
Genel Müdürlüğün bütçesine intikal etmeyip bu 
gelirden hâsıl olan paraların fo 80 i mahallî 

sahalara ve c/o 20 si de yine mahallin diğer ih
tiyaçlarına harcanmaktadır. 

Genel Müdürlüğün kanun gereğince, Beden 
Terbiyesi Enstitüsü açmak ve buradan memle
kete yetecek kadar öğretmen yetiştirmek gibi 
önemli ve paraya bağlı işleri vardır. Bu yön
den bugün değilse bile gelecek için Genel Mü
dürlüğün bu işlerini sağiıyacak bir duruma ge
tirilmesi lâzımdır. 

Gelir bütçesi de teklif gibi ayniyle kabul 
edilmiştir. 

Bütçe tasarısı: 
Bütçe kanunlarında bulunması gerekli hü

kümleri taşımaları itibariyle ayniyle kabul edil
miştir. 

Tasan cetvelleriyle birlikte Kamutayın ona
yına konulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Kastamonu 
T. Coşkan 

Kâtip 
İstanbul 

F. öymen 
Bolu 

Dr. Z. Ülgeri 
Eskişehir 

Y. Abadan 
İstanbul 

H. Ülkmen 
Kütahya 

H. Pekcan 
Rize 

T. B. Balta 

Başkan V. 
Edirne 

M. N. Gündüzalp 

Aydın 
Gl. R. Alpman 

Diyarbakır 
R. Bekit 
Giresun 

A. Sayar 
İzmir 

M. Birsel 
Manisa 

F. Kurdoğlu 
Samsun 

M. A. Yörüker 

Sözcü 
Tokad 

H. N, Keşmir 

Bitlis 
B. Osma 

Diyarbakır 
Ş. üluğ 
İsparta 

M. Karaağaç 
Kayseri 

F. Baysal 
Mardin 

R. Erten 
Tokad 

R. A. Sevengü 
Trabzon Yozgad 

M. S, Anamur A. Sungur 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1945 yüı 
Bütçe Kanunu tasarm 

MADDE 1 — Beden Terbiyesi Oeneî Müdür
lüğü 1945 yılı giderleri için bağlı (A*) işaretli cet
velde' gösterildiği üzere (663 804) lira tahsisat 
verilmiştir. 

MADDE 2. — Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğü 1945 yılı giderlerine karşılık olan gelirler, 
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(663 804) lira tahmin edilmiştir, 

MADDE 3. — Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğünün 3656 sayılı kanunun 19 ncu maddesine 
dâhil' müstahdemleriyle nakil vasıtaları kadro
ları bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 4. — Fasıl numaralariyle adları 
bağlı (E) işaretli cetvelde yazılı tertiplerden ida-

, resi zaruri görülen geçici) mahiyetteki hizmetler 
için aylık ücretli müstahdemler kullanılabilir. 
Bunların kadroları Bakanlar Kurulu karariyle 
belirtilir ve ertesi yıl bütçesiyle Büyük Millet 
Meclisine tevdi olunur. 

Bu tertiplerden alınacak kadroların bütçede 
mevcut hizmetlere ait kadrolara ilâve mahiyetin
de olmaması şarttır. 

MADDE 5. — Geçen yıl ve eski yıllar borçlan 
tertiplerindeki tahsisat fevkinde tahakkuk edip 
zamanaşımına uğramryan ve karşılıkları yılları 
bütçelerinde mevcut olan borçlar, ilgili oldukları 
hizmetlere tekabül eden tertiplerden bu tertiplere 
Maliye Bakanının muvafakatiyle nakledilecek 
tahsisattan ödenir. 

MADDE 6. — Gazi Orta öğretmen Okulu ve 
Terbiye Enstitüsü Beden Terbiyesi şubesinde 
okutturulacak öğrencinin sayısına göre her biri 
için tahsil, yiyecek ve giyecek giderleri karşılığı 
olarak belirtilecek yedi aylık ücret Hazineye ya
tırılarak bir taraftan genel bütçeye gelir ve di
ğer taraftan 1945 yılı Maarif Bakanlığı Bütçe
sinde bu Enstitü için mevcut tertiplere tahsisat 
olarak kayıt ve ilâve olunur. 

MADDE 7. — Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğü bütçesinin 15 nci spor işleri faslının 1 -12 
nci maddelerinde yazılı spor işleri dolayısiyle 
elde edilen gelirler, kezalik 13 ncü maddesinde 
yazılı tahsisattan satmalman Beden Terbiyesi 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTİRÎŞÎ 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünün 1945 
yılı yedi aylık Bütçe Kanunu tasarm 

MADDE 1. —• Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü 1945 yılı giderleri için bağlı (A) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere (663 804) lira 
ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. —. Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü 1945 yılı giderlerine karşılık olan gelir
ler, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üze
re (663 804) lira tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğünün 3656 saydı kanunun 19 ncu madde
sine giren hizmetlileriyle taşıt kadroları bağlı 
(D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 4. — Bölüm numaralariyle adlan 
bağlı (E) işaretli cetvelde yazılı tertiplerden 
idaresi gerekli görülen geçici hizmet
ler için aylık ücretli hizmetliler kullanılabilir. 
Bunların kadrolan Bakanlar Kurulu karariyle 
belirtilir ve ertesi yıl bütçesiyle Büyük Millet 
Meclisine verilir. 

Bu tertiplerden alınacak kadroların bütçede 
ki hizmetlere ilişkin kadrolara ek olması şarttır. 

MADDE 5. — Geçen yıl ve eski yıllar borç
lan tertiplerindeki ödenek üstünde çıkacak za
man aşımına uğramayan ve karşılıkları yıllan 
bütçelerinde bulunan borçlar, ilgili oldukları 
hizmetlerin tertiplerinden bu tertiplere Maliye 
Bakanlığınca aktarılacak ödenekden ödenir 

MADDE 6. — Gazi Orta öğretmen Okulu ve 
Terbiye Enstitüsü Beden Terbiyesi şubesinde 
okutturulacak öğrencinin sayısına göre her biri 
için tahsü, yiyecek ve giyecek giderleri karşılığı 
olarak belirtilecek yedi aylık ücret hazineye ya
tırılarak bir taraftan bütçeye gelir ve di
ğer taraftan 1945 yılı Millî Eğitim Bakanlığı 
bütçesinde bu enstitü için açılmış olan tertiplere 
ödenek olarak kayıt ve eklenir. 

MADDE 7. — Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğü bütçesinin 15 nci spor işleri bölümünün 
1-12 nci maddelerinde yazılı spor işleri dolayı
siyle elde edilen gelirler ve 13 ncü madde
sinde yazıb ödenekten satınalınan Beden Terbi-
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ve spor malzemesinden Beden Terbiyesi bölgele
riyle eşhasa maliyet bedeli üzerinden yapılacak 
satıç tutarları ve* Beden Terbiyesi Genel Mü-
dürlüğünce gençlik eğitmeni yetiştirmek »»er* 
ağılan kurslara resmî ve gayrirsamî talkımlar
dan gönderilecek öğrenciler için bn kunımlar 
ile Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü arasında 
yapılacak anlaşma ile belirtilerek alınacak öğ
retim ücretleri bir taraftan Beden Terbiyesi 
Genel Müdürlüğü bütçesinde açılacak özel bir 
bölüme, gelir ve diğer taraftan da ilgili tertibe 
tahsilat olarak kayıt ve ilâve olunur. 

MADDE 8. — Gider tertipleririden yapıla
cak harcama formülü bağlı (R) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

MADDE 9. — Bu kanun 1 Haziran 1945 ta
rihinde yürürlüğe girer. 

, MADDE 10. — Bu kanun bi^iHakrini yü
rütmeğe Maliye ve Maarif Bakaran mamurdur. 

8 . I I . 1945 
Başb. Ad. B. M. Sa. B. 

. Ş. Saraçoğlu R.'Tiırsl A.'R.Artunkal 
fçişB. D T Ş İ Ş R M. B. 

Büıki Uran H. Saka N. E. Sümer 
M.E&B. Bay.B. « n - B . 

Yücsl Sim Dey Fmdr$irmm 
& & Y . B . , G.TekeL^B. T*&. 

Dr> S.Konuk SuadH,Ürhublü Ş<&MatiPtyfa 
İMM. t i B . 

A.F:Ü0b0soy CSûm 

yesi ve spor gereçlerinden Beden Terbiyesi böl
geleriyle kişilere, mal olma bedeli üzerinden ya-
pılaeak satış tatarları ve Bedfiü Te rb iy i Ctenel 
Müdürlüğünce gençlik eğitmeni yetiştin^k ö»> 
re açılan kurslara resmî ve jreınnî olmayan ku-
rumlardan gönderilecek öğrenciler için bu ku-
ramlar ile Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü ara
sında yapılacak anlaşma ile belirtilerek alınacak 
öğretim flcretleri bir taraftan îfeden Terbiyesi 
Genel Müdürlüğü Bütçesinde açılacak özel b'rr 
bölüme gelir ve diğer taraftan da ilgili tertibe 
ödenek olarak * kayıt ve ekleair. . 

MADDE 8. — Gider tertiplerinden yapılacak 
harcamalarla ilgili formül bağlı (B) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

MADDE 9. —-Bu kanun 1 Haziran 1945 
tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 10. — Bu kanunu Maliye ve .-Millî 
Eğitim Balonları yürütür. 

(jB.$%yıa»J06) 



B. M. 

— İT — 
A - CETVELİ 

ödeneğin çeşidi 

Birinci hısım - Aylık, ücret, 
ödenek, emekli ikramiyesi ve 

benzeri özlük haklar 

1944 
Yılt 

ödeneği 
Lira 

1945 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

5 

6 4047 sayılı kanunim geçici 1 
nci maddesi gereğince verilecek 
fahri hizmetler taraıiaatı 

Birinci kısım toplamı 

7 000 

272 996 

10 916 

1 
2 
3 

1 
2 

1 
2 
3 
4 
5 

I - Aylıklar, ücretler 
Ayhkîar 
Memurlar aylığı 
Açık aylığı 
Emekli, dul ve yetim aylığı 

Bölüm toplamı 

Ücretler 
Memurlar ücreti 
Hizmetliler ücreti 

Bolüm toplamı 

II - Başka haklar 
Geçici tazminat 
1683 sayılı kanunun 58 nci 
ma&âesi gereğince verilecek 
emekti ikramiyesi 
4178, 4598 ve 4599 sayılı ka
nunlar gereğince verilecek 
zamlar ve yardımlar 
Çocuk zammı 
Yakacak zammı 
Doğum yardımı 
ÖIÜÎÎI yardımı 
Aynı yardım 

B61üm toplamı 

73 287 
1 
1 

73 289 

77 770 
98 636 

176 406 

16 200 

1 

100 
0 
0 
0 
0 

100 

43 280 
1 
1 

43 282 

45 380 
48 264 

93 624 

9 450 

1 

1 750 
1 

580 
580 

17 085 

19 996 

43 280 
1 
1 

43 282 

45 360 
48 264 

93 624 

9 450 

1 

1 750 
1 

580 
580 

17 085 

19 996 

10 916 

177 269 177 269 

(S . Sagrra: 105) 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

1944 
Yıh 

ödeneği 
Lira 

1945 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

îkinci kısım - Yönetim gider
leri 

I - Hizmete ilişkin olanlar 
Büro giderleri 

8 
9 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 

Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
Aydınlatma 
Isıtma 
öteberi giderleri 

Bölüm toplamı 

Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
Posta ve telgraf ücretleri 
Telefon ve başka haberleşme 
ücret ve giderleri • 

150 
1 000 
1 200 
2 800 
3 000 

9 500 

2 000 

2 675 

2 000 

875 
580 
700 

1 630 
1 750 

5 535 

1 166 

2 925 

1 166 

875 
580 
700 

1 630 
1 750 

5 535 

1 166 

2 925 

1 166 

Bölüm toplamı 

10 Kira karşılığı 
11 Taşıt giderleri 

4 675 

11 520 
1 000 

4 091 

6 720 
1 000 

4 091 

6 720 
1 000 

II - özlük olanlar 
12 Yolluklar 

1 Sürekli görev yolluğu 
2 G-eçici görev yolluğu 
3 Müfettişler yolluğu 
4 Yabancı memleketlere gönderi

lecek müfettişler ve memurlar 
yolluğu 

Bölüm toplamı 

1 500 
4 000 
7 000 

12 501 

875 
2 333 
4 083 

7 292 

875 
2 333 
4 083 

7 292 

13 Giyecekler 1 500 1 500 1 500 

( S. Sayısı : 105 ) 
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B. M. 

14 

Ödeneğin çeşidi 

4598 sayılı kanun gereğince 
yapılacak tedavi giderleri ve 
yollukları 

1944 
Yılı 

ödeneği 
Lira 

1945 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

500 

İkinci kısım toplamı 43 196 

875 
28 179 

875 
28 179 

Üçüncü kısım - Daire hizmet
leri 

I - Sürekli olanlar 
15 

—-. 

16 
17 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

1 

% 
3 

Spor işleri 
Atıcılık 
Atletizm 
Bisiklet 
Boks 
Dağcılık, kayakçılık 
Eskrim 
Futbol 
Güreş 
İzcilik ve cimnastik 
Spor oyunları 
Su sporları 
Okul spor yurtları 
Spor gereçleri 

Bölüm toplamı 

Yayım ve propaganda işleri 
Yapı ve kurma işleri 
Beden Terbiyesi Yüksek Ens- -
titüsü 
Spor muayene merkezleri 
Diğer yapı ve onarma işleri 

14 000 
34 330 . 
8 200 

0 
12 500 
5 000 

30 000 
20 000 
30 000 
15 000 
25 300 
24 000 
33 000 

251 300 

30 000 

166 343 
5 000 
3 000 

10 000 
30 000 
2 000 

20 000 
10 000 
2 000 

17 000 
30 000 
10 000 
11 000 
17 000 
11 000 
15 000 

185 000 

17 500 

158 900 
2 915 
1 750 

10 000 
30 000 
2 000 

20 000 
10 001» 
2 000 

17 000 
30 000 
10 000 
11 000 
17 000 
11 000 
15 000 

185 000 

17 500 

158 900 
2 915 
1 750 

Bölüm toplamı 174 343 163 565 163 565 

18 
II - Geçici olanlar 

öğretmen ve eğitmen kursları 20 000 8 000 8000 

* ( S . Sayısı x 105) 



B. M. Ödeneğin çeşidi 

1944 
Yıh 

ödeneği 
Lira 

1945 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

III - Çeşitli olanlar 
19 Gazi Orta Öğretmen Okulu ve 

Terbiye Enstitüsünde okuttu
rulacak öğrenci giderleri 

20 Danışma heyeti üyeleri giderle
ri 

18 000 

4 000 

Üçüncü kısım toplamı 515 174 

10 500 

2 333 

397 393 

10 500 

2 333 
21 

22 

23 

24 
25 

Resim ve harçlar 
1 Mahkeme harçları 
2 Gümrük vergisi 

Bölüm toplamı 

Yabancı memleketlerde yaptı- ' 
rılacak staj ve tahsil giderleri 
Kongre ve konferanslara katıl
ma giderleri 
Temsil giderleri 
Para gönderme giderleri 

400 
100 

500 

15 000 

1 
250 

1 750 

199 
400 

599 

8 750 

1 
145 

1 000 

199 
400 

599 

8 750 

1 
145. 

1 000 

397 393 

Dördüncü kısım - Borçlar 
26 Geçen yıl borçlan 
27 Eski yıllar borçlan 
28 Hükmedilmiş borçlar 
29 1715 sayılı kanunun 8 nci 

maddesi gereğince kâğıt para 
amortisman karşılığı 

Dördüncü kısım toplamı 

Beşinci kısım - Yardımlar 
30 Bölge bütçelerine yardım 

Beşinci kısım toplamı 

1 000 
1 200 

1 

370 

2 571 

125 000 

125 000 

584 
4 000 

1 

150 

4 735 

56 228 

56 228 

584 
4 000 

1 

150 

4 735 

56 228 

56 228 

(S, Sayın: 105)' 



M. 

_ « _ 

Ödeneğin çeşidi 

1944 
Yık 

ödeneği 
Lira 

1345 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 

ikinci kısım toplamı 

Üçüncü kısım toplamı 

Dördüncü kısım toplamı 

Beşinci kısmı toplamı 

GENEL TOPLAM 

272 996 

43 196 

515 174 

2 571 

125 000 

177 269 

28 179 

397 393 

4 735 

56 228 

177 269 

28 179 

397 393 

4 735 

56 228 

958 937 663 804 663 804 

B - CETVELİ 

5 
6 
7 
8 

Gelirin çeşidi 

Bütçeden yardım 
Faiz 
Beden terbiyesi ve spor gereç
leri, şilt, kupa, madalya ve 
emsalinin satış bedelleri 
Dergi, kitap ve broşür sa
tışı 
Müsaba'kalar geliri 
Yardım ve teberrular 
Müteferrik gelirler 
Geçen yıldan artan para 

GENEL TOPLAM 

1944 
Yılı 

tahminleri 
Lira 

721 534 
15 000 

1 000 

1945 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

tahmin edilen tahmin edilen 
Lira Lira 

420 895 
1 500 

420 895 
1 500 

600 600 

500 
20 000 

0 
502 

200 400 

100 
12 000 

1 
708 

228 000 

100 
12 000 

1 
708 

228 000 

958 937 663 804 663 804 

(S. Sajn*i: 10$) 



Memuriyetin adı 

Ambar memuru 
» 

Daktilo 
» 
» 

Dağıtıcı 
Başodacı 
Odacı 

» 
» 

kâtibi 

D 

Sayı 

1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
2 
2 

- 2 2 -
- CETVELİ 

Ücret 

120 
85 

100 
85 
75 
60 
60 
50 
40 
35 

Memuriyetin adı 

Gece bekçisi 
Kapıcı 
Motosikletçi 

» yardımcısı. 
Masajcı 
Antrenör, monitör (Eğitmen, 
linıci) 

» » » 
» » » 
» » •» 

» » » 

ta-

» 
» 
» 
» 

Sayı 

1 
1 
1 
1 
1 

10 
2 
5 

19 
13 

Ücret 

60 
50 
75 
50 
75 

170 
100 
85 
75 
60 

Aded Cinsi ve markası 

Taşıtlar 

Motor. No. Hangi işde kullanıldığı Kaç liraya alındığı 

1 332 No. N, S, U sepetli mo- 255594 Kâğıt dağıtımında 
tosiklet 

1 N, S, U sepetli motosiklet 
93828 

255571 Spor işlerinde 

93820 
1 36 No. Morton motosiklet 

(Türk spor kurumundan kal- > » 
ma, eski) 4481 

Kamyonet (1945 yılında satmalınaeaktır.) 

750 L 

750 L 

450 L 

tahmin ettirilmiş karşılığı 

B. 

15 

E 

\İ. Ödeneğin çeşidi 

1 Atıcılık 
2 Atletizm 
3 Bisiklet 
4 Boks 
5 Dağcılık, kayakçılık 
6 Eskrim 
7 Futbol 
8 Güreş 

CETVELİ 

1 B-

16 
17 

18 

M. 

9 
10 
11 

1 
2 
3 

r 
ödeneğin çeşidi 

İzcilik ve cimnastik 
Spor oyunları 
Su sporları 
Yayım ve propaganda işleri 
Beden terbiyesi yüksek enstitüsü 
Spor muayene merkezleri 
Diğer yapı ve onarma işleri 
öğretmen ve eğitmen kursları 

( S. Sayısı : 105 ) 
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R - CETVELİ 

B.: 15 M. — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Spor işleri 

Memleket içinde ve dışında Genel Müdürlükçe resmî ve hususi şekilde tertip edilen her nevi 
beden terbiyesi ve spor hareketlerine katılacak sporcu ve idarecilerin (memur olupta bu maksatla 
ödevlendirilenler de dâhil) ibate, yedirme, tedavi, taşıma, haberleşme, konuşma, ziyafet, gezme, 
ağırlama, temizleme, gereği halinde bando ve, benzeri müzik giderleri ve yabancı memleket
lere yapılacak seyahatlarda yalnız sporcuların giydirilme, teçhiz, tören ve spor kıyafetleri gider
leri, beden terbiyesi ve spor temas ve hareketlerinin gerektirdiği spor gereçlerinin, madalya, 
şilt, kupa ve benzeri mükâfat ve hediyeliklerin ve bunların muhafaza kaplarının yaptırma, satmal
ına, taşıma, tanzim, onarma, ve değiştirme giderleri, millî bayramlarda ve resmî günlerde tö
renlere katılacak gençlik kulüp ve grup mensuplarının veya sporcuların bu törenlere katıl
malarının gerektirdiği giderler, afiş, reklam, ilân, beden terbiyesi ve spor hareket ve çalışma
larını belirten tüzük ve yönetmelik, lisans ve fişi ve benzerlerinin baskı işlerinin, fotoğ
raf, sinema veya fotoğraf filimi tedarikinin giderleri, spor temas ve hareketlerine katılaeak 
sporcu ve idarecilere yiyecek ve ibate karşılığı olarak 4047 sayılı kanunun 3 ncü maddesi ge
reğince verilecek gündelikleri ve yol paraları, para yardımları, spor temas ve hareketlerine ka
tılma dolayısiyle işinden ayrılanların bu münasebetle kaybettikleri kazançlarını giderme bakı
mından yapılacak tazminat ödemeleri, tüzük gereğince verilecek her çeşit ikramiye, ecnebi takım
larla anlaşma üzerine verilecek paralarla bunların her çeşit seyahat, ibate, yedirme, gezme, 
karşılama, ağırlama, uğurlama ve ziyafet giderleri v̂ e spor temas ve hareketleri münasebetiyle 
geçici olarak kiralanacak stad, salon, saha veya beden terbiyesi ve spor yapılmasına elverişli 
yerlerin kira bedelleri veya yapılacak anlaşma ile kira karşılığında buralarda yapılacak tesis, 
ıslahat, onarma giderleri, olimpiyatlara, Balkan oyunlarına, Milletlerarası spor temas ve hareket
lerine katılacak veya memleket içinde yapılacak başka spor temas ve hareketlerine hazırlık için 
veya federasyonlarca benzeri maksatlarla açılacak kamp ve kursların genel giderleri, geçici olarak 
kullanılacak yerli ve yabancı her çeşit spor öğreticisi, talimcisi, rehberi veya hizmetlileri ücret 
veya gündelikleri ve yol paraları, federasyonlar teknik müşavere heyetleri ve yüksek hakem ve 
Millî Olimpiyat Komitesi zaruri giderleri, Genel Müdürlükçe tesbit edilecek spiker, hakem, kon
trolör, mihmandar, gişeci ve benzerinin gündelik ve ücretleri veya yedirilmeleriyim günlük başka 
gerekli giderleri,-federasyonlar işiyle ilgili olarak beden terbiyesi ve spor bakımından tetkik, kon
trol, teftiş veya başka maksatlarla seyahat ettirileceklerin gündelik ve yol paraları, beynelmilel 
spor kurumlarına ödenecek kesenek, spor kazalarına karşı sporcuların sigorta ücretleri, okullar 
spor yurtlarmm Genel Müdürlük programlarına karşılıklı olarak yapacakları beden terbiyesi ve spor 
hareketleri dolayısiyle yukarıdaki esaslara göre tahakkuk edecek giderleri. 

B. : 16 — Yayım ve propaganda işleri 
Kitap, dergi, broşür, tüzük, yönetmelik, talimat, gazete ve benzerlerinin satınalma, abone 

karşılıkları ve baskı, yayın, klişe, resim, yazı, makale, tercüme, taşıma* dağıtma inceleme ve 
bunlar için gerekli kâğıt, cilt karşılığı ve giderleri, spor ve spor tesislerine ilişkin eski ve yeni eser
leri arama, toplama, bunlardan sergi, kitaplık ve müze yapma giderleri, beden terbiyesi hare
keti ve spor propagandası bakımından yazı, söz ve müzikle yapılacak her çeşit yayın, konfe
rans giderleri ve bunların Genel Müdürlükçe tesbit olunacak ücretleri, millî ve milletlerarası 
spor kurumlarına yapılacak tebrik giderleri, beden terbiyesi ve sporu ilgilendirecek şekilde ya
yınlanmış herhangi yazı veya konferanslardan Genel Müdürlükçe belirtileceklere verilecek kar
şılıklar ve kezalik beden terbiyesi ve spor propagandası bakımından lüzumlu görülecek gezi veya 
toplantıya ve her çeşit spor hareketlerine Genel Müdürlükçe davet veya iştirak ettirilecekler için 
icrası zaruri bulunan yol paralariyle gündelikleri veya bunlarm çağrıldıkları yerlere giriş ücret
leri, kitap, broşür ve benzerine konmak, münferit veya albüm halinde dağıtılmak veya saklan
mak üzere satmalınacak veya çektirilecek fotoğraf, kroki, maket ve benzerlerinin gider ve karşı-

\ 
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Si 
bkları beden terbiyesi ve spor filimleri işin atelye kurma ve işletmesi, federasyonlarca hazır
lattırılmış veya satınalınmış filimlerin propaganda bakımından teşhiri giderleri. 

B. : 17 - M. : 1 — Beden Terbiyesi Yüksek Enstitüsü 
K. : 2 — Spor muayene merkezleri 

Her çeşit yapı ve tesise ilişkin arazi, arsa kamulaştırma, malzeme almması ve taşınması ve 
banların muhafaza giderleri plân, resim, keşif, ilân, ferağ ve intikal, sürveyyan, teçhizat ve 
idame giderleri yapı ve tesisin çeşidine göre kendi ödeneğinden ödenir. 

B. : 17 - M. : 3 Diğer yapı ve onarma işleri 
Genel Müdürlüğün emrinde olan veya olmryan her çeşit spor saha ve tesislerinin müsabakaya 

elverişli hale getirilmesine gerekli işlerin giderleri ve bu maksatlarla kiralanacak arazi ve arsa 
kira bedelleri, plânların hazırlanma ve resimlendirme ve çoğaltılma giderleri. 

B. : 18 — öğretmen re eğitmen kursüar* 
Beden terbiyesi kuruluşunda aylık veya ücretle kullanılmak üzere yetiştirilecekler için açılacak 

kurslarda çalıştırılacak öğretmen, eğitmen, memur ve hizmetliler ücretleri yemek, giyecek, teçhizat, ay
dınlatma, ısıtma, temizleme, ilâç, haberleşme ve konuşma karşılıkları, taşıma ücretleri veya taşıt
ların satın alma, işletme ve onarma giderleri öğrencinin, kurs kitaplığının kitap, defter ve 
benzeri ders gereçlerinin satmalma, çoğaltma, (ciltleme, onarma giderleri ve Genel Müdürlükçe belir
tilecek öğrenci harçlığı veya harçlıkla birlikte* yemek karşılığı verilecek gündelikleri veya 3888 sa
yılı kanunun 5 nci maddesi gereğince verilecek yevmiyeler, kursa geleceklerin geliş,dönüş yol 
paralan, tatbikata çıkış giderleri ve yol paraları, dershane, yatakhane, mutfak, hastane ve sair te
sisat giderleri veya kira karşılıkları, kira karşılığı yapı, tamir bedel ve giderleri, kırtasiye, döşeme, 
demirbaş ve ders âletleri satınalma, onarma ve taşıma giderleri ile kursun gerektirdiği başka gi
derler. 

B. : 20 — istişare heyeti üyeleri giderleri 
Merkez istişare kurulu üyesi olup Ankara dışından getirileceklerden resmî görevi olanlarına 

3656 sayılı kanunun 22 nci maddesi gereğince, oimıyanlara da Genel Müdürlükçe tâyin edilecek 
miktarda verilecek yol paraları ve gündelikleri. 

B. : 21 - M. : 1 — Mahkeme harçları 
Avukat ücreti de bu tertipten ödenir. 

B. : 22 — Yabancı memleketlerde yaptırılacak staj ve tahsil giderleri 
Staj veya tahsil için yabancı memleketlere gönderileceklerin yol paralan da bu tertipten 

ödenir. 

B. : 30 — Bölge bütçelerine yardım 
Genel Müdürlükçe lüzum ve ihtiyaç görüldüğü takdirde beden terbiyesi bölgelerine beden terbi

yesi ve spor işi ile ilgili olarak veya bölgelerin idari kuruluşları bakımından yapılacak nakdî 
veya ayni yardımlar. 
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Kararname sureti 

Başvekâlet 
Muamelât Umum Müdürlüğü , " . ' 

Kararlar Müdürlüğü 
Karar sayısı •:. 3/1162 

Ücreti 1944 malî yılı Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü bütçesinin (E) cetveline dâhil 15 nci 
«Spor işleri» f aslının 1. 2, 4, 5ı 6, 7, 8, 9 ve 10 ncu maddeleriyle 16 ncı «Neşriyat ve propaganda» 
işleri bölümüne ve 17 nci «İnşa ve tesis işleri» faslının 1 ve 2 nci maddelerine ve .18 nci «öğ
retmen ve eğititmen kursları» faslma konulan tahsisattan verilmek üzere muvakkaten çalıştırıla
caklara ait ilişik cetvelde yazılı kadroların tasdiki ve hu kadrolarda çalıştırdacaklann fevkalâde 
zamdan istifade ettirilmeleri; Maarif Vekilliğinin 8 . VI . 1944 tarih ve 53/305/620/3826 
sayılı tezkeresiyle yapılan teklifi ve Maliye Vekâletinin 29 . VI . 1944 tarihli ve 11160/1/3193 
sayılı mütalâanamesi üzerine, adı geçen Umum Müdürlük 1944 malî yılı Bütçe Kanununun 4 neü 
ve 4178 sayılı kanunun 7 nci maddelerine tevfikan îcra Vekilleri ' Heyetince 7 . V I I . 1944 tarihin
de kabul olunmuştur. 

Cumhurbaşkanı 
îsmet İnönü 

Bş. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Mf. V. 
Yücel 

ZT. V. 
Ş. E. Hatipoğlu 

Ha. V. V. 

Na. V. 
S%rr% Doy 

Ad. V. 
B. Türel 

Ik. V. 
Fuad Sirmen 
Ti. V. 

C. S. Siren 

M. M. V. 
A. R. Artunkal 

S. I. M. V. 
Dr. H. Alataş 

Da. V. 
HÜmi Uran 

Ma. V. 
F. Ağrah 

G.Î.V. 
Suad H. Ürgüblü 
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Suret 

Bedeu Terbiyesi U » Müdürlüğü " " — j ^ * 

B. M. görevinin adı Aded 

Kanununa bağlı (E) cetvelinden kulla-

H ] Aylık F. A. T * t a n 

Ücret tfaftı 
Ay Lira Ltta.-'K. Ll*a *• 

15 1 Atıcıbaşı 

2 Atlet 

4 Dağcı, kayakçı 

17 

18 

:%> 

5 Eskrimci 
6 Futbol hakem komitesi raportörü 

. Futbol teknik müşavere heyeti kâtibi 
Futbolcu 

7 Boksör 

8 'İzcibaşı 
9 Basketbolcu 

Voleybolcu 
Tenisçi 
Tenisçi 

10 Yelkenci, yüzücü, 
Kürekçi 
Yelkenci, yüzücü 

16 Mecmua idare memuru 
Mecmua sevk memuru 

1 inşaat sürveyyanı 
» . » 

Desinatör 
Sürveyyan 

2 Laborant 

» . • ı : 

Muallim 
• ' » . . , L 

» muavini 
Kurs doktoru 

» hademesi 
» çamaşırcısı 
» malzeme muhafızı 

" ."*»• 

1 
1 
i 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
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2 
1 
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1 
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1 
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11 
11 
11 
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11 
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10 
11 
10 
10 
11 
8 

11 
•8 
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3 
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11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
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4 
4 
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4 
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75 
eo 
170 
140 
100 
260 
210 
100 
100 . 
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120 
170 
120 
60 
60 
120 
170 
140 ^ 
^260 
140 
140 
120 
100 
75 
50 
300 
260 
210 
260 
60 
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60 
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85 
75 
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50 
60 
100 

14 69 
12 51 
25 23 
21 39 
19 35 
28 58 
23 23 
19 35 
19 -35 
21 39 
18 44 
25 23 
18 44 
12 51 
12 51 
18 44 
25 23 
21 39 
28 ̂ 58 
21 39 
21 39 
18 44 
19 35 
14 69 
10 42 
32 86 
28 58 
23 23 
28 58 
12 51 
18 44 
19 35 
12 51 
25 23 
16 56 
14 69 
25 23 
10 42 
12 51 
19 35 

1 973 18 
797 '61 

2 147 53 
1 775 29 
1 312 -85 
:2;«85 1;80 
1 166 
2 387 
2 625 
1 613 -90 
1 384 40 
2 147 
1 107 
797 

1 160 
3 322 
2 447 
1 775 
•2*308 
1 291 
1 291 
415 
716 
986 
664 

3 661 
3 174 
2 565 
6 348 
1 595 
1 522 
1 312 
797 

4 685 
2 437 
1 076 
780 

1 208 
290 

1 312 

15 
00 
•70 

53 
52 
61 
16 
56 
53 
29 
64 
12 
12 
32 
10 
59 
62 
46 
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53 
76 
22 
84 
85 
61 
52 
44 
28 
92 
40 
04 
85 
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1945 yılı 

Devlet Denizyolları İşletme 
G. M. yedi aylık bütçesi 



Devlet Denizyolları İşletme Genel Müdürlüğü 1945 yılı 
yedi aylık bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu 

raporu (1/391) 

a», a 
Başbakanlık 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayt : 71 - 320, 6/454 
Büyük Millet MeclM Yüksek Başkanlığına 

Devlet Denizyolları ve Limanlan İsletme Genel Müdürlüğüne ait 1 Haziran 1945 den 31 Aralık 
1945 e kadar olan yedi aylık süre için hazırlanıp Bakanlar Kurulunca 8 . II . 1945 tarihinde Yük
sek Meclise arzı kararlaştırılan Bütçe Kanunu tasarısı gerekçesiyle birlikte sunulmuştur. 

; i Başbakan 
Ş. Saraçoğlu 

Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü 1945 yılı Bütçe Kanunu tasarısı 
gerekçesi 

Devlet Denizyolları ve Limanlan İşletme Genel Müdürlüğünün 1945 yılı 7 aylık gider bütçesi 
4697 sayılı kanunla İdaremizce satınalınmış olan Şirketihayriye dolayısiyle idareye geçen hizmetle
rin gerektirdiği ödenekler de gözönünde tutularak45 bölüm üzerinden tertip edilmiş bulunmaktadır. 

Gider bütçesinin yapılışında 1944 yılı içindeki hareketler ve bilhassa bu yıl içinde elde edilebi
lecek ve isabetle tahminine özenilen gelir esas tutulmuş ve bunlar bölüm bölüm aşağıda gösteril
miştir. 

Birinci bölüm : 
Memur ve hizmetliler ücretlerine ait olup' mevcut kadroya göre 7 aylık olarak hesap olunmuş ve 

buna 4598 sayılı kanunla verilmekte olan üst derece farklar ve 4697 sayılı kanunla idaremize geçen 
Şirketihayriye hizmetlilerine verilecek aylıklar dolayısiyle bir miktar ilâve yapılmıştır 

İki, üç ve dördüncü bölümlerde geçen yıla göre değişiklik yapılmıyarak 7 aylık ihtiyaca göre 
konmuştur. 

Beşinci bölüm : 
3633 sayılı kanunun 31 nci maddesi gereğince yapılan tüzüğün 3/1312 sayılı kararname ile son 

defa değiştirilmesi dolayısiyle bu tüzüğe dayanılarak gemi adamlanna verilecek kömür ve yük ikra-
miyesiyle diğer ödemeler için 100 000 lira raddesinde bir ekleme yapılmıştır. 

Altıncı bölüm : 
4178, 4598 ve 4599 sayılı kanunlar gereğince verilmesi gereken çocuk zammı ile ölüm, doğum ve 

aynı yardımlar için ihtiyaca göre konulmuş olup bu bölümde yapılmış olan artış, Şirketihayriyenin 
idareye geçmesi yüzünden doğan zaruretlerden ileri gelmiştir. 

38 .11 . 1945 
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Yedi, sekiz ve dokuzuncu bölümler : 
Büro ve basılı kâğıt ve defterler giderlerinde geçen seneye göre yapılan artışlar, Şirketi 

hayriyenin idareye bağlanmasından ileri geldiği gibi 1944 senesi bütçesine konulmuş olan ödene
ğin kâfi gelmemesinden dolayı bu bapta ek ödenek alınmasından doğmuştur. 

9 ncu bölümü teşkil eden ve P. T. T. Genel Müdürlüğüne mafctuau verilmekte olan Posta ve 
Telgraf ücretleriyle, 1944 yılı içinde hususi bir kanunla zam yapılması dolayzaiyle bir kanuni va
ziyet ve ihtiyaçlar gözonünde tutularak ödeneği arttırılmıştır. 

Onuncu bölüm : 
İdarece kiralanan yerlerin peşin olarak ödenen yıllık kiralarının karşılığı olmak ve yeni ihtiyaçla-

rarm doğurduğu zaruret gözonünde tutulmak suretiyle hesaplanarak konulmuştur; 

On birinci bölümde geçen seneye göre bir değişiklik yapılmamıştır. 

On iki ve on üçüncü bölümler: 
Beşinci bölümde adı geçen yeni tüzüğün tatbikatım gerçekleştirmek ve bir taraftan da Şirketi-

hayriyeden devren alman memur ve hizmetlilerin ihtiyaçlarını karşılamak için memur adedine ve 
piyasa vaziyetine göre hesaplanarak tahsisat konulmuştur. Esasen 1944 yılı bütçesine konulmuş 
olan tahsisat kâfi gelmediğinden her iki fasıl için520 000 lira munzam ödenek alınmıştır. 

# 
On dördüncü bölüm: ,'•_'_ 
Bu bölümde görülen artı?, 4598 sayılı kanun gereğince tedavi işinin bütün memurlara teşmil 

edilmesinden ileri gelmiştir. 
On beşinci bölüm: 
Şirketihayriyenin idareye geçen gemilerin işletme giderlerini sağlamak maksadiyle bu bölüme ye

ter derecede ödenek konulmuştur. 

On altı, on yedi, on sekiz ve on dokuzuncu bölümler 

On altıncı bölümde bir değişiklik yapılmamış, yalnız Şirketihayriyeden devren alınan atelyenin 
genel giderleriyle bina ve iskelelerin onarmalarını sağlamak üzere 18 ve 19 ncu bölümlerdeki tahsi
sat ihtiyaca göre arttırılmıştır. 

Yirminci bölüm: •. - . - . . . 
Yeniden açılan bu bolüm 3980 sayılı kanun gereğince Ulaştırma Bakanlığı emrine verilen 16 

milyon liralık krediden idaremize ayrılan miktatarın 1945 yılı içinde ifta, faiz ve diğer giderlerini 
karşılamağa matuftur. 

Yirmi bir, yirmi iki, yirmi üç, yirmi dört, yirmi beş ve yirmi altmcı bölümlerde esaslı değişiklik 
olmamış ve ihtiyaca göre bazı ufak eklemeler yapılmıştır. 

Yirmi birinci bölüm: 
Ecnebi uzman ve tercümanların aylık ve giderlerine ilişkin olan bu bölümde uzmanlardan bazı* 

larmm idareden ayrılmalarından dolayı bir miktar ödenek indirilmiştir. 

Yirmi sekiz, yirmi dokuz ve otuzuncu bölümlerde bir değişiklik yapılmamış, yalnız hastane gider* 
lerine ait bulunan otuz birinci bölüm ödeneği) memur ve hizmetliler kadrosunun yükselmesi ve 
otuz yataklı hastanenin 60 yatağa çıkarılması dolayısiyle bir miktar arttırılmıştır, 

Otuz ikinci bölüm: . • - , - . . - . 
Bütün bina ve antrepoları sigorta ettirmek için geçen yıl ödeneği yetişmediğinden munzam tah

sisat istenmesine zaruret duyulmuş ve bu yüzden 1945 Ödeneği arttırılmıştır * 

Otuz üç, otuz dört ve otuz beşinci bölümlerde görülen küçük artışlar da ihtiyacı karşılamak 
için yapılmıştır. 
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Otuz altı, otuz yedi ve otuz sekizinci bölümlerde esaslı bir değişiklik yapılmamış, Amsierdam -

da uluslararası kurtarma ve kaza vukuunda ilk yardım kurulu bürosuna 1940 - 1945 yılları ortak
lık payı olarak ödemesine gerekli paranın verilmesini sağlamak için yeniden açılan 39 ncu bölümde 
beş yüz lira ödenek konmuştur. 

Kırk ve kırk birinci bölümlerde esaslı bir değişiklik yapılmamış ve kırk ikinci bölüme de 
vâdelerine göre ödenek konmuştur. 

Kırk üç, kırk dört ve kırk beşinci bölümlerde arttırma veya eksiltme mevcut olmayıp özel ka
nun hükümlerine göre konmuştur. 

Varidat gerekçelerine gelince: 

Devlet Denizyolları ve Limanları işletme Genel Müdürlüğü 1945 yılı varidat bütçesi yedi ay
lık oiaraü ve varıuatın nevi ve mahiyetleri gözönünde tutularak 12 bölüm üzerinden tertip edil
miş ve geçen .seneıer varidatı ve bu yılın ilk altı ayı zarfındaki tahakkukat ve tahsilat gözönünde 
tutularak (yirmi dört milyon) lira tahmin olunmuştur. 

Birinci bölüm; 
Muntazam posta seferleriyle İstanbul (Boğaziçi, Haliç ve Yalova dâhil) ve izmir şehir hatları 

ve memıeüet iç ve dışında yapılan şilep seferlerinden doğan gelirleri ve muntazam seferler dışında 
herhangi bir ihtiyaç veya istek karşısında yapılacak seferler ile asker taşıtı ve Van Gölü işletmesi 
gelirlerini ihtiva etmektedir. Bu bölüm, muntazam posta vapurları .şileplerle yapılan yolcu ve 
yüü naüiıyatı ile şehir hatları nakliyat durumu ve ilk altı ayı içinde elde olunan varidat gözönünde 
tutulmak suretiyle 14 255 bUO lira olarak tahmin edilmiştir. 

İkinci ve üçüncü bölümler: 
Kılavuzluk ve romorkörcülük gelirleri ile gemi kurtarma gelirlerini muhtevi olup her iki hiz

metin içinde bulunduğumuz yıl zarfındaki durumları ele alınarak ikinci bölüm 175 000 lira ve üçün
cü bölüm 175 000 lira olarak tahmin edilmiştir. 

Dördüncü bölüm.: 
Ticari eşya ve yükleme, boşaltma ve aktarmasiyle kömür yükleme, boşaltma ve aktarmasından 

ve gemilere ve İstanbul Belediyesine verilen tatlı sudan ve ihtiyarî olarak yapılan hizmetlerden 
doğan varidatı ihtiva etmekte olup liman yükleme ve boşaltma işleriyle aktarma muamelâtı hac
mi ve içinde bulunan yılın rakamları nazara alınarak 2 800 000 lira tahmin edilmiştir. 

Beşinci bölüm: 
Ambar ve antrepolar ardiye ücretleri ile hamaliyeleri ve rıhtım resmi ile palamar ve şamandıra 

varidatını ihtiva eden bu bölüm ahvali hazıra gözönünde tutularak 1 356 000 Ura tahmin edil
miştir. 

Altıncı, yedinci ve sekizinci bölümler: 
Tahlisiye, fenerler ve iskeleler gelirlerini ihtiva eden bu bölümler içinde bulunan yılın tahsilatı 

ve muhtemel inkişaf gözönünde tutularak altıncı bölüm 10 000, yedindi bölüm 102 000 ve sekizinci 
bölüm 138 000 lira olarak tahmin edilmiştir* 

Dokuzuncu bölüm: 
Fabrika, havuz ve atelyelerin gelirlerini gösteren bu bölüm, içinde bulunduğumuz yılın âİtt ay1* 

lık varidat durumu gözönünde tutularak 175 000 lira olarak tahmin edilmiştir. 

Onuncu bölüm: 
Türlü varidatı ihtiva eden bu bölüm idarenin irat getiren binalarının icar bedellerini, iaşe kâm

larını, satılacak malzeme ve hurda eşyalar bedellerini sigorta risturnları, faiz ve akçe farkları, naklU 
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ye vergisi aidatı velhasıl hususi tertibi bulunmayan her nevi müteferrik varidatı karşılığı olarak 
açılmış ve 350 000 lira tahmin edilmiştir. 

On birinci bölüm: 
Ulaştırma Bakanlığı bütçesine bu hususta mevzu tahsisattan ibaret olmak üzere 463 400 lira ola

rak gösterilmiştir. 

On ikinci bölüm: 
Geçmiş senelerin birikmiş varidatının bir kısmından ibaret olmak üzere açılmış ve 4 000 000 lira 

olarak gösterilmiş bulunmaktadır. 

Bütçe Kanunu 

1945 yılı Bütçe Kanunm geçen senenin aynı olarak tesbit delmiş ve yalnız 15 ve 16 ncı maddeler 
yeniden ilâve edilmiştir. 

A — Taallûk ettiği sene bütçelerinde ödenek bakiyesi mevcut olduğu halde geçen ve eski yıllar 
borçları tertibindeki ödenek üstünde tahakkuk edecek borçlar için Maliye Bakanlığınca mezuni
yet verilmesi hakkında Genel Bütçe Kanununa mütenazır olarak 15 nci madde yazılmıştır. 

B — Mülga Fenerler İdaresini işleten hak sahipleri için takdir edilmiş olan 500 bin liralık 
tazminat, 3302 sayılı kanunun 1 nci maddesine müsteniden Emlâk Bankasına Hazine tarafından 
açtırılan kredi ile temin edilmişti. Fenerler hasdatmın bütçe tahmini fazlasiyle bu paranın öden
mesi mezkûr kanun icabından olmasına ve ahvali hazıra dolayısiyle fenerler hasılatı harbin bida-
yetindenberi mütemadiyen düşmekte bulunmasına binaen daha fazla faiz vermemek için idarenin 
varidat fazlalariyle mezkûr kredinin itfası için 16 ncı madde ilâve edilmiştir. 
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Rapor 

Devlet Denizyolları ve Limaniârı işletme Genel Müdürlüğünün 1945 yılı yedi aylık bütçe tasarısı 
bana tevdi buyrulmuş olmakla incelendi. Sonuçlarını birer birer arzediyorum: 

Bütçe Kanunu tasarısı 

1945 yılı yedi aylık Bütçe Kanunu tasarısı Muhasebei Umumiye Kanunu gereklerine uygun ola
rak hazırlanmıştır. 

İçinde bulunduğumuz malî yıla göre önemli bir değişiklik mevcut olmayıp 7 nci maddeye yükleme 
ve boşaltma masrafları ilâve olunduğu gibi geçen ve eski yıllar borçlarım ödemek maksadiyle ve 
Genel bütçede mevcut hükümlerden istifade edilmek suretiyle kendi ihtiyaçlarına göre 15 ve 16 nci 
maddelerle yapılmış olan teklifler uygun görülmüştür. 

Bundan başka her yıl bütçe kanunlarında yer almış olan bazı vergi ve resimlerin malsandıklariyle 
belediyelere ödemelerine ait sürenin yetmiş beş güne iblâğına dair olan hükmün ayrı bir kanunla 
tedvini düşünülerek bu kanun tasarısından çıkarılmış olduğu ve bahsi geçen kanunun henüz Yüksek 
Meclise tevdi olunmadığı ifade edilmiştir. Buna nazaran geçen yıl Bütçe Kanunu tasarısının 11 nci 
maddesindeki hükmün aynen 1945 yılı Bütçe Kaııu nu tasarısında da bir madde olarak gösterilmesi bir 
zaruret olduğu mütalâasındayım. 

[ ~ ~ Gider bütçesi ,? "*" ' " ̂ ' ' 

Geçen 1944 malî yılı gider bütçe kanunu 37 000 000 lira olup 7 aylık tutarı 21 583 000 yirmi bir 
milyon beş yüz seksen üç bin liradır. 1945 senesi 7 aylık bütçesi için ise 24 000 000 lira ödenek 
konulmuştur. -' . 

1944 senesi içinde yani 24 Ocak 1945 tarihinde 4697 sayılı kanunla Şirketi Hayriye İdaresi satın-
alınmış ve bu yüzden 2 550 000 lira satınalma bedeli ve 12 Mayıs 1944 tarihinden başlıyarak 1945 Ma
yıs ayı sonuna kadar 3 500 000 lira da işletme, tamir, memur ve müstahdem gibi giderler karşılığı 
için olağanüstü ödenek alınmıştır. ,• , , , 

Bu para da asıl bütçeye ilâve edilince 43 050 00 Ö kırk üç milyon elli bin liranın ödenek yekûnu 
olduğu görülür. Bu itibarla 1944 senesi 7 aylık yekûnu 25 112 486 lira bulunmaktadır. 

1944 senesi bütçesinde mevcut olup 7 aylık üzerinden 1945 senesinde yer almıyan ödenekler şun
lardır: 

L i r a " - •—•-•• • 

İ 487 50Ö $irketihâyriyeiliıi imtiyaz, kak V6 mâllarının sâtınaİiha bedelinin 7 aylık nispeti 
87 500 Sosyete şilebin satınalınmasma müteallik bononun itfa karşılığı 

?58 333 4229 sayılı kanun gereğince çıkarılan bononun itfa karşılığı 
233 333 3633 sayılı kanun gereğince mülga De vlet Limanları İşletme İdaresince çıkarılan bono

nun itfa karşılığı 

2 566 666 Yekûn 

( S . Sayısı: 106) 



Şu halde bu miktar 1944 bütçesi 7 aylık yekûnundan çıkarıldıkta: 

1944 7 aylık yekûnun 22 540 820 lira olması icabeder. '"r""? 

1945 yılı bütçesi 24 000 000 lira olduğuna görel944 senesine nizaran 1 454 180 lira bir fte-
lalık arzeder. • 

Bu da: ^ - - - - - - - --- -

1. — İngilizlerle yapılan anlaşma mucibince satınalmacak malzeme karşılığı olup 3980 sayılı 
kanun gereğince kullanılacak 300 000 sterlinden 1945 yılı 7 aylık bütçesine isabet eden 300 000 
Türk lirası ki 20 nci bölümde gösterilmiştir. 

2. — 4598 sayılı kanun gereğince yapılacak ayni yardım ve diğer zamlardan mütehassü 860 000 
lira ki 6 ncı faslın muhtelif maddelerinde gösterilmiştir. 

3. — 294 180 lira da 1944 yılı içinde 3633 3ayılı kanunun 31 nci maddesi gereğince yapılıp 
uygulanmakta olan içtüzükte gereken tadil sona memur ve müstahdemlere ve bilhassa gemi adam
larına teşmil edilen giyim eşyası bedelinden ve diğer bazı ihtiyaçlardan hâsıl olan fazlalıktır. 

1944 senesi bütçesine nazaran 1945 senesi 7 aylık bütçesi: 

Birinci bölümün 1 nci ve 2 nci maddeleriyle ilgili kadrolarda 646 personelin fazla olduğu gö
rülmüştür. Bu fazlalığın 522 kişisi Şirketihayriyenin Genel Müdürlüğe intikalinden, 7 kişisi mu
kavele ile istihdam edilen avukatların kadroya alınmalarından, 58 kişisi 30 yataklı hastanenin i6 
yatağa çıkarılmasından, 59 kişisi de Vangölü îşletmesiyle Trabzon ve îzmir şubelerme yapdan. 
ilâvelerden doğduğu anlaşılmıştır ki, son 59 kişinin 53 kişisi doğrudan doğruya Van şubesine ait 
olup bu şube için yeniden yapılmakta bulunan ve yakıada hizmete girecek olan üç gemi ile mahal
linde inşa edilmiş antrepolarla yolcu salonunda kullanılacak memur ve müstahdemlerdir. 

İkinci bölüm: 
Emekli, dul ve yetim aylıkları olup geçen senenin aynıdır. 

Üçüncü bölüm: 
Muvakkat tazminat olup geçen senenin aynıdır. 

Dördüncü bölüm: 
1683 sayılı kanunun 58 nci maddesi gereğince verilecek emekli ikramiyesi olup ihtiyaca göre 

2 100 lira arttırılmıştır. 

Beşinci bölüm: 
3633 sayılı kanunun 31 nci maddesi gereğince verilecek tazminat, ücret, tahsisat ikramiye ve 

saire olup tüzük tadilinden 100 000 eklenmiştir. 

Altıncı bölüm: 
4178, 4598, 4599 sayılı kanunlar gereğince yerilecek zam ve yapılacak yardımlar olup 902 000 

lira bir artış vardır. Sebebi yukarda arzedilmiştir. 

Yedinci bölüm: 
Kırtasiye, mefruşat, tenvir, teshin, müteferrika gibi büro masrafları olup geçen seneye naza

ran 42 000 liralık bir artış görülmüştür. Sebebi Şirketihayrinin idareye intikalinden ve geçen 
sene tahsisatının kifayetsizliğine mebni munzam ödenek talebi gözönüne alınmış olmasiyle izah 
edilmiştir. 

Sekizinci bölüm: 
Matbu evrak ve defterler adlı bu fsılda 15 800 liralık bir artış mevcuttur. Bu artışın Şirke

tihayriyenin idareye geçmesinden ve diğer ihtiyaçlardan olduğu anlaşılmıştır. 
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Dokuzuncu bölüm : 
Posta telgraf ve telefon ücret ve giderleri olup geçen seneye nazaran 25 000 liralık bir fazlalık 

görülmüştür. Sebebinin Posta ve Telgraf ve Telefon Genel Müdürlüğüne maktuan verilmekte olan 
posta ve telgraf ücretlerinde 1944 yılı içinde hususi bir kanunla yapılmış olan zam dolayısiyle 
artırıldığı anlaşılmıştır. 

Onuncu bölüm : 
İdarece kiralanan yerlerin yıllıŞk kiraları karşılığı olmak üzere konulan paranın geçen seneye 

nazaran 21 000 lira bir artış gösterdiği görülmüştür. Alman izahatta harp durumu yüzünden 
muhtelif iskelelerde tutulan kömür depolarının geçen sene içinde hâsıl olan tecrübeye göre art
tırıldığı anlaşılmıştır. 

On birinci bölüm : 
Harcırahlar; 
Bu sene bütçesinde 5 000 lira noksanlık olduğu görülmüştür. 

On ikinci bölüm : 
Melbusat 
Geçen seneye nazaran 457 000 lira fazlalık göstermektedir. Bunun yukarıda arzedilen tüzük ta

dilinden ileri geldiği anlaşılmıştır. 

On üçüncü bölüm : '..'' 
İaşe masraflar ;i 
332 400 liralık fazla olduğu görülmüştür. Bunun da 1944 senesinde munzam tahsisata lüzum 

gösteren ihtiyaçdan doğdudu anlaşılmıştır. 

On dördüncü bölüm : 
Tedavi, yol vesaire masrafları; 
6 200 lira bir artış görülmüştür. Bu da 4598 syılı kanun gereğince tedavi işinin memurlara 

teşmil edilmesinden ileri gelmiştir. 

On beşinci bölüm : 
Deniz ve kara nakil vasıtaları gedirlerinde 135 000 lira bir artış olduğu görülmüş olup bunun 

Şirketi Hayriyeden idareye geçen gemilerin işletme giderlerini karşılamak için olduğu anlaşılmıştır, 

On altıncı bölüm : 
Fenerler, radyofar ve kıyı emniyeti vesair tesislerin her türlü masrafları olup bir değişiklik 

yoktur. 

On yedinci bölüm : 
Yükleme boşaltma giderlerinde değişiklik yoktur. 

On sekizinci bölüm : 
Fabrika, havuz, dok ve atelyelerin her türlü ücret ve giderlerinde 93 000 liralık fazlalık vardır. 

Bu da Şirketi Hayriyenin intikalinden doğma atelye giderleri karşılığıdır. 

On dokuzuncu bölüm : 
Bina, fabrika, atelye, tersane, dok, kızak, rıhtım, iskele ve sair tesislerin inşa, tamir ve istim

lâk giderlerinde 142 000 liralık bir artış vardır. Bu artışın Şirketi Hayriyenin idareye intikalin
den ve Istinye doklarının esaslı surette tamirinden ileri geldiği anlaşılmıştır. 

20 nci bölüm : 
3980 sayılı kanunun 3 rtcü maddesi gereğince kullanılan kredinin itfa ve faiz karşılığı ve di

ğer giderleri 300 000 liradır ki geçen sene bütçesinde yoktur. Sebebi yukarıda izah edilmiştir. 
«fe-~ _ 
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21 nci bölüm : 
Geri verilecek paralar, mahkeme harçları, irat getiren emlâk vergi resimleri, olup geçen seneye 

nazaran 1 500 lira noksandır. 
22 nci bölüm : 

l Mahkeme giderleri geçen yıla nazaran 2 000 lira fazladır. , 

23 ncü bölüm : _ — _ ' 
Faiz, aciyo ve akça farkları olup 3 500 lira fazladır. . j 

24 ncü Bölüm : . 
Haliç Fabrika ve Havuzlan, okul ,ve kurs masrafları olup geçen seneden 833 lira noksandır. 

25 nci bölüm : 
Pasif korunma masraf lan olup 83 lira fazlalık vardır. j j j 

26 nci bölüm : 
Staj ve tahsil masrafları olup geçen yıl bir sene için konan 100 000 liranın 1945 senesi yedi 

aylık bütçesi için de aynı miktar vazedildiği bir tedris senesi karşılığı olmak itibariyle aynen 
ipkası'alınan izahata göre muvafık görülmüştür. Bu husus Yüksek Encümenin takdirine brakıl-
ırnştî, «;" 

Yirmi yedinci bölüm : Ecnebi mütehassıs ve tercümanlarına ait bu tahsisatın geçen seneye naza
ran 21 250 lira noksan olduğu görülmüştür. Sebebi mütehassısların bazılarına yolverilmesinden 
ileri, gelmiştir. , ^; . 

28 nci bölüm r: • 
Vazife esnasında ölen memur ve hizmetlilerin kabir inşa ve kazazedelerin iaşe, ilbas ve teçhiz 

ve tekfin giderleri olup geçen seneden 833 lira noksandır. 

29 ncu bölüm • 
Basımevi giderleri geçen seneye nazaran 500 lira fazladır. 

30 ncu bölüm :. . , 
Telif, tercüme, yazı, neşir ye abone ücret ve giderleri olup geçen seneye nazaran 4 200 lira 

fazlalık olduğu görülmüştür. 

• 31 nci bölüm : 
Hastane ve revir masrafları olup geçen seneye riazan 22 500 lira fazlalık vardır. Buna da se

bep ihtiyaca uygun olarak 30 yatağın 60 a çıkarılmış olmasıdır. 

32 nci bölüm : 
Sigorta ücret ve giderleri olup geçen yıla nazaran 26 700 lira fazladır. Sebebi, bina ve antre

poların sigortalanması işinin geçen sene kâfi gelmeyen tahsisat azlığmm gözönüne alınarak arttırıl
mış olmasıdır. i l 

33 ncü bölüm : 
îş Kanunu gereğince yapılacak tediyeler olup 1 200 lira fazlalık görülmüştür. 

34 ncü bölüm : *" 
3137 sayılı Tekaüt Kânunu gereğince Devlet Denizyolları ve Limanlan işletme Genel Müdür

lüğü memurlara tekaüt sandığına yapılacak tediyeler olup 24 500 liralık bir artış vardır. Bunun Şir-
ketihayriyenin satmalmması münasebetiyle memur adedinin çoğalmasından ve sandık giderlerinin 
artmasından ileri geldiği anlaşılmıştır. 
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35 nci bölüm : 
3530 sayılı Beden Terbiyesi Kanunu gereğince yapılacak işlere ait olup 600 lira bir artış bulun

duğu görülmüştür. 

36 nci bölüm : 
Devlet Reisine ait Deniz nakil vasıtalarının her türlü yaptırıma, satmalına ve işletme masrafla-

riyle sigorta ücretlerine ait olup geçen senenin aynıdır. 

37 nci bölüm : 
Temsil tahsisatı olup geçen seneye nazaran 800 liralık fazlalık vardır, 

38 nci bölüm : Gayrimelhuz masraflar olup geçen seneye nazaran 700 lira arttırılmıştır. 

39 ncu bölüm: 
Amisterdam'da Uluslararası kurtarma ve kaza vukuunda ilk yardım kurulu bürosuna 1940 -

1945 ortaklık payı olup bu sene 500 lira konulmuştur. 

40 nci bölüm: 
Geçen yıl borçlan olup geçen seneye nazaran 2 500 liralık fazlalık vardır. 

41 nci bölüm: 
1939 - 1943 yılları borçları karşılığı olup 2 000 lira arttırılmıştır. 

42 nci bölüm: 
Satınalınan rıhtımların mukaveleleri gereğince senelik taksit ve ablikasyon faizleriyle itfa kar

şılık ve giderleri olup geçen seneye nispetle 24 200 lira arttırılmıştır. 

43 ncü bölüm: 
3023 sayılı kanunun 4 ncü maddesi gereğince Hazineye ödenecek ardiye ücreti hissesi olup 

geçen seneye nazaran 400 lira fazladır. 

44 ncü bölüm: 
1715 sayılı kanunun 8 nci maddesi gereğince evrakı nakdiye itfa karşılığı olup kanun gere

ğince konulmuştur. 

45 nci bölüm: 
işçi kaza ve yardım sandıklarına yardım olup geçen senenin aynıdır. 

Gelir bütçesi 

Geçen seneye nazaran yeni Lir gelir kaynagr bütçe tasarısında görülmemiştir. Yalnız Şirketi-
hayriyenin satınaîınmasmdan münbais bir hizmet gelişmesi olmak üzere birinci bölümün ikinci 
maddesine Boğaziçi seferleri hâsılatı olarak 1 400 000 lira ek yapılmıştır. Bu suretle bütçe gelir 
tasarısı umumî olarak 1944 senesi hâsılatının hakikî tahakkukları gözönünde tutularak tesbit olun
muştur. Ancak masrafa nazaran 4 000 000 lira hâsılatta bir noksanlık vardır ki bti da geçen 
yıllardan birikmiş gelir artıkları unvaniyle açılmış olan 12 nci bölümle ikmal edilmiştir. Bu ara
da bilhassa Devlet siyaseti bakımından önemle el atılan Van gölü işletmesinin her yıl bu idareye 
200 000 lira bir zarar yüklediği anlaşılmıştır. 

• • 
Devlet Denizyolları ve Limanlan, İşletme Genel Müdürlüğü çalışmalarına genel bir bakış ve mütalâ

alarımız 

Denizyolları idaresinin; yurdumuza makineli vasıtaların girişi tarihi olarak tesbit edebileceği
miz 1827 den Cumhuriyet devrine ve Cumhuriyet devrinden bugüne kadar çok kısa fasılalarla 
mütemadiyen unvan ve teşkilât leğişikleriyle bir türlü istikrar verilmediği maalesef bir gerçektir. 
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İÖÖ seneye yakın bir mazisi oluşuna rağmen adeta ihtiyaçların zoru önünde yürütülen bu 

müessese en seri tahavvüllerini yakın seneler içinde göstermiştir. 

Bu idare 1933 Temmuzuna kadar mülhak bütçe ile Seyrisefain İdaresi olarak; 

Bu tertibe 2248 numaralı kanunla şahsiyeti hükmiyeyi haiz (Denizbank) namı altında; 

1938 senesi Kânunusanisinde 3295 numaralı kanunla kurulan ve bünyesine akay, fabrika, havuzlar, 
istinye dokları, fenerler, tahlisiye, İzmir; Trabzon Liman İşletmeleriyle Yalova kaplıcalarını da 
alarak (Denizbank) ünvaniyle; 

1939 Temmuzunda da 3633 sayılı kanunla ikiye ayrılarak mülhak bütçeli" (Devlet Denizyolları) 
ve (Devlet Limanları) İşletme Genel Müdürlüğü namı altında teşekküle tâbi tutulmuştur. 

Bu meyanda Yaylova kaplıcaları Denizbank bünyesinden ayrılarak Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığına bağlanmıştır. 

4517 sayılı kanunla 1 Şubat 1944 tarihinde Devlet Limanları İşletme Genel Müdürlüğü lağve
dilerek bu idarenin hizmetleri Devlet Denizyolları İşletme Genel Müdürlüğü bünyesine sokularak 
(Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü) namı altında çalıştırılmaya başlan
mıştır. 4697 sayılı kanunla da 24 Ocak 1945 tarihinde Şirketi Hayriye İdaresi satın alınarak Dev
let Denizyolları ve Limanları Genel Müdürlüğü bünyesine katılmıştır. 

Yukarıda arzettiğim değişikler neticesi: ömrü daima bir elden diğerine devir ve teslimle geçen 
bir müessesenin sahilleri 1 116 mil uzunluğunda bir deniz Devleti olan yudumuz için en güzel 
en müsait inkişaflar beklemek imkânı şüphesiz bulunamazdı. 

Hedefi Demiryollarımıza muvazi olarak yurdda her çeşit refah ve servet akışı hareketlerini sağ
lamak olan bu müessesemizin kabotaj hatları olarak yetmiş dört iskele; vapur uğrağı bulunmakta
dır. Bu iskeleler arasında muntazam posta seferleri yapan vapurlarımızın adedi 28 dir. Ton 
yekûnu 64 073 dür. 1944 senesi içinde bir milyon üç yüz altmış beş bin yolcu taşımıştır. Yük to
najı ise şilep ve posta vapurları 650 000 tondur. Mütehassısların ifadelerine göre eski yapı olan 
bu çeşit gemilerin ömrü ancak 18 - 20 senedir. 

Halbuki bu 28 vapurdan beş adedi 1938 senesinde Almanya'da yeni yaptırılmış olanlardır. Ve 
tonaj yekûnları 11 804 dür. Geri kalan 52 269 ton 23 vapur miâdlarmı çoktan doldurmuş ve 
mütemadi tamiratla işletilmektedir. Miadlannı doldurmuş ve artık iktisadi olmaktan çıkmış va
purların yenileriyle tebdili için esaslı tedbirler alındığını ve bu günkü durumda yeni gemi alı
nıncaya kadar mevcutların tamiri ile işe devam edileceğini salahiyetli makamlar ifade ettiler. 

Şileplere gelince: 17 000 tonajında 4 şilep hizmettedir. İdarenin şilepçiliğe hususi bir önem 
verdiği ve müstahsil bölge mallarını müstehlik bölgelere en ucuz ve emin bir tarzda nakil işini 
temine çalıştığı sevindirici bir hâdise olarak görülmüştür. İdaremizin esaslı ve tâli derecedeki 
iskelelerin bilrassa hinterlandlarını çizmelerini ve nerelerin mallarını sevk ve naklettirmek için 
bu iskelelerin muhtaç olduğu mahsulât, mamulât ve masnuatın nevilerinin tahmini miktarlarını 
ve mevsimlere göre az veya çok geliş tahavvüllerini tetkik ve tesbit ederek kesin iktisadi bir bi
limle plânlamalarını, vapur' veya şileplerimizin ihtiyaca cevap arzedecek azlık veya çokluklarına 
göre düzenlemede esas olması bakımından faydalı görmekteyiz. 

Van gölündeki çalışmalara gelince : 

Hâlen verimi olmayan ve bilhassa zarar kaydeden bu İşletmenin istikbale ait inkişafını bu çok 
müspet ve geniş istihsal bölgemizdeki yurddaş çokluğundan bekleyeceğiz. 

Tarifelerin tetkikında 1939 senesine nazaran şehir hatları yolcu tarifesinde ve İzmir körfez vapur
larında % 15 artırıldığı kabotaj hatlarında % 100, araba vapurlarında % 50, şehir hatları yük tari-

(S . Sayısı: 106) 



— 12 — 
fesinde % 100 kabotaj hatları yük tarifesinde % 183 artırıldığı görülmüştür. 

Ardiye ambar tarifeleri eskisine nazaran % 183 artmıştır. 

Yükleme ve Boşaltma işlerinde: istanbul'u ve bilhassa Halic'i bir enkaz yığını halinde dolduran 
mavunalann yerine antrepolar inşasının derpiş edildiğini memnunlukla öğrenmiş bulunuyorum. 

İktisadi bakımdan da bir dakika geciktirilmesi caiz olmıyan bu antrepolar inşası bir zarurettir, 
bu suretle mavunalar antrepo olmak durumundan çıkmış ve eşyanın hüsnü muhafazası teinin edilmiş 
olur kanaatındayım. 

İdarenin bundan sonra esaslı ve devamlı bir gelişmeye^mazhar olacağı ümidini veren ve mahal
len edindiğim görgülerimi sırasiyle arzediyorum: 

İdarenin Haliç'de ve Istinye'de iki esaslı gemi tamir ve inşa yeri olduğunu gördüm. 

Haliç 'de üç büyük sabit havuz vardır. Bunlar İmparatorluk devrinden kalmadır. Halen mevcut 
gemilerimizi tamire kâfi gelmektedir. Her biri taştan olan ve bugünkü rayice göre belki 6 - 7 milyon 
lira isteyen b:ı havuzların.ön tarafları yine müsta çelen tamire muhtaç bulunmaktadır. Bunlardan 
bir havuz daimi surette harp gemilerini tamire tahsis edilmiştir. 

Yine Haliç'de Millî Savunma Bakanlığına ait na tamam bir havuz bulunmaktadır. Bunun inşaa-, 
tına ne vakit başlandığını, ne şekilde devam ettiğini ve ne vakit biteceğini tahkika fırsat bulamadım. 
Ancak gemi tamir ve .inşa işlerini tek elde bulun durmak ve esasen Millî Savunma gemilerinin Deniz
yollarında havuzlanmakta bulunmaları, çok ağır giden fakat yüz binlerce lira harcanan bu havuzun 
da Denizyollarına devri fikrini bana ilham etmiştir. , 

Bu gibi tesislerin idamesi ayrı heyeti fenniyeye ayrı teşkilâta ayrı gidere ve ayrı kontrola ihtiyaç 
messettirmesine göre esasen bu iş kurulmuş, düzenlenmiş ve ayrıca Millî Savunma emrinde çalışmak
ta bulunmuş olan Denizyollarına vermede her cepheden fayda mütalâa etmekteyim. Nitekim Halic'in 
bu tesisler yakası eski Bahriye Nezaretinden intikal etmiş fakat bugün bakımsızlık yüzünden harabe. 
halinde birçok binalarla doludur. Bunlardan bazıları Millî Savunma Bakanlığınca takdir edilerek 
Denizyollarına verilmesi akabinde eski- halini katiyen hatırlatmıyan en modern birer atelye,,birer de
po haline getirilmiştir. 

Yersizlik yüzünden Haliç kenarlarında bırakılmış kerestelerin, demirlerin ve diğer pek çok kıy
metli eşyanın bu yeni yapılan depolara cinsleri ne yileri tasnife tâbi tutularak, en kolay kontrol edile
bilir ve bulunabilir halde istiflenmiş olduğunu gördüm. 

Haliç Fabrikalarının gemi tamir, torna, tesviye, elektrik, döşeme ve buna benzer çalışmalarını yine 
mahallen gördüm. Buralarını değil Denizyollarına memlekete en güzel sanatlar yetiştiren bir çalışma 
yeri halinde buldum. 

Fabrikalar müdürü ve ayrılan teknik şubelerin başında her biri Avrupa'da tahsil yapmış genç 
yüksek mühendisleri âdeta işlerine cezbe halinde kapılmış bulmaktan duyduğum hazzı ifade bir 
borçtur. Velhasıl bir Avrupa tezgâhında çalışan Avrupalı amele zihniyeti hâkim olmuş bu müesse
senin istikbal inkişafına ümitle bakmak elde değildir. Daha açık ifade etmekicabederse, düne naza
ran ortada evvelâ bir nizamlama bir temizlik var. 

istikbale ait plânlı çalışmadan evvel mevcut işlerin düzenlenmesi ve istikbale inanan bir fikrin 
çalışması. §1 

Yine Haliç'te Camialtı denen mahalde D.enizy ollarına ait Sıbyan Mektebi denen bugün metruk .i 
ve bir harabe olan yerin Millî Eğitim Bakanlığı Teknik Müsteşarlığınca Haliç tersane ve fabrikalan-J 
na Deniz Teknisiyeni yetiştirmek için derhal tamiı* ve bu mektebin bü sene tesis edilmiş bulunacağını! 
öğrendim. . I 

(S . Sayısı: 106) 



— 13-^ 
Bir müessesenin devam ve bekası için atılmış bü-en-güzel adımdır. Denizyollarının Halic'in ter

sane, fabrika ve atelyeler semti olan bu bölgeyi Millî Savunma Bakanlığı ile-mutabık kalarak ta
mamen uhdelerine intikal ettirmelerinde ve buna göre plânlarını tatbik etmede tereddütsüz zaruret 
olduğu kanaatındayım. 

Yine görgülerimde: Gerek Sirkeni Hayriye vapurları gerek belediyeden intikal eden Haliç va
purlarını îstinye'de ve Haliç'te tamirde gördüm.- El ile dokunulsa dağılaeakmış hissi veren, kabur
galarına kadar çürümüş bu vapurların bu vaziyete düşmelerinin bilhassa Şirketihayriyenin Haliç'
teki Hasköy fabrikası halinin dünün bugünün ihmali değil senelerin ihmali bir perişaniye uğramış 
olduğunu ifade' yerinde olwr. 

Istinye Doklarını gezdim. Gayet kaim saçlardan mâmûl bu dok bakımsızlık yüzünden çürümüştü 
ve dökülüyordu. İki milyon lira ile tesisi mümkün olmıyan bu eseri Denizyollarının ihya edişi 
bakımından gerek Istinye doklarında gerek Haliç fabrikalarında çalışan genç mühendislerimizin he- ' 
ves ve şevki bareme göre aldıkları ücretle hiç bir zaman ölçülemez. 

Denizyollarcmızda ecnebi mütehassıslardan istif ajde edilmektedir. Bilhassa gemi bakım işlerinde mü
tehassıs olanmm reyi ve mütalâalarının hâlen gemilerimizde bu yoldaki çalışmalara güzel bir 
istikamet vermiştir. 

İngiltere'de gemi teknisiyeni mühendis ve yüksek mühendis yetiştirmek üzere 31 talebemiz vardır. 

Son : Bugüne kadar bu konuda ne kadar bizden ve eenebi mütehassıslardan alınmış raporlar 
varsa tasnife tâbi tutularak derlenmesi ve müstakbel plânlarımızda nazara alınması, 

Mevcut kanunlarımızın Denizyollariyle ilgili yürürlükte olanlarının, bunlara dayanılarak çıkarılan 
nizamname, talimatname vesair tamimlerin bir araya toplatılıp bir klavuz halinde neşir ve ilgili- , 
lerin daima ellerinin altında bulundurulmasının temini. 

İdarenin güzel bir matbaası olmasına göre idarenin bir dergi çıkarmasını yerinde ve hattâ bir 
zaruret bulmaktayım. 

Burada denizcilik hareketleri diğer memleketlerin terakki ve inkişafları bizim ihtiyaçlarımız, ça
lışmalarımız ve aydınlarımızın bu konuda düşündükleri hattâ halkımızın istek ve dilekleri icabında 
anket halinde sorularımız her halde çok mühim bir müessesemiz olan Denizyolları için esaslı bir 
hareket ve gelişme kaynağı olacaktır. 

Gemilerimizin ve gayrimenkullerimizin halihazır resimlerini aldırmak ve her birerlerinin fiş ha
linde sicillerini tutmak ve durumlarını da tesbit ederek vergiye matrah gayri safi iratlariyle bir
likte bugünkü raice göre kıymetlerini tahmin ettirmek ve dosyalarında saklamak yerinde olur. 

Derin saygılarımla. 

Çanakkale Milletvekilli 
8. T. Arsal 

(S. Sayım : Î08T 
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Bütge Komisyonu Rapora 

T.B.M.M. 
Bütçe Komisyonu 2 , V . 1945 
Esas No. 1/391 
Karar No. 62 

Yüksek Başknlığa 

Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme 
Genel Müdürlüğünün 1945 yılı yedi aylık büt
çesi hakkında Başbakanlığın 28 . II . 1945 ta
rihli ve 6/454 sayılı tezkeresiyle Yüksek Mecli
se sunulan kanun tasarısı Komisyonumuza ha
vale buyurulmakla Ulaştırma Bakanı Ali Fuad 
Cebesoy, Genel Müdür ve Maliye Bakanlığı 
adına Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürü ha
zır oldukları halde incelenip görüşüldü: 

Gider bütçesi: 
Genel Müdürlüğün 1945 yılınm yedi ayı 

için hazırladığı bütçe tasarısında gider bütçesi 
(24 000 000) lira olarak belirtilmiştir. Bu ra
kam 1944 yılı bütçesinin yedide biri olan 
(21 583 000) liradan (2 417 000) lira fazla bu
lunmaktadır. Ancak 1944 yılı gider bütçesini 
hesaplarken Şirketihayriyenin satınalma bedeli 
olarak o yıl bütçesine konan (2 550 000) lira 
hesaba katılmazsa şirketin idareye katılmasın
dan doğan işletme ve onarma giderleri için yine 
aynı yıl bütçesine eklenen (3 500 000) lirayı 
hesaba almak gerektir. Bu suretle yedi aylık 
bütçede görülen fazlalığın sebebi kolayca anla
şılmış olur. Bu konuda ve fazlalığın bölümlere 
dağıtılma şekli hakkında raportörce etraflı ve 
açık izahlar verildiğinden burada tekrar edil
mekten kaçınılmıştır. 

Gider bütçesinin Komisyonda incelenmesi ve 
görüşülmesi sırasında, Genel Müdürlüğe verilen 
çeşitli kamu hizmetleri bir .idareyi fazlaca oya-
lıyacak durumda olduğundan işletmelerin ge
rektirdiği usullere kolayca uyulması ve hizmet
lerin aksamadan yürümesi için merkeziyetçi me-
todlardan sakınılarak mümkün olduğu kadar 
iktisadi formüllere gidilmesi gibi düşünceler 
ileri sürülmüş ve Genel Müdürlüğe bağlanan li
manlar, kurtarma, fenerler ve Van gölü İşletmesi 
gibi hizmetlerin gördükleri, iş ve ellerindeki 
vasıtaları itibariyle böyle bir ana kuruluşun ya
nında şimdilik yer. almaları bu ek idarelerin 

giderlerini azaltmak ve işlerinin daha kolaylık
la görülmeleri ve vasıtalarının daha ucuz ve 
süratle tamirlerini sağlamakta, aynı zamanda 
Denizyollarının da bu görevlere ilişkin hizmet
lerini daha emniyetle yapmakta olduğu izah edil
miştir. 

Hesap sonu çalışmaları hakkında Genel 
Müdürlüğün ne yapmakta olduğu üzerinde de 
durulmuş, bu konuda idarenin elinde bulunan 
vapurları yenilemek üzere gereken her çareye 
başvurduğu ve harp sonrasında eşit şartlar için
de gerek kabotaj ve gerek dış seferler için ge
reken gemilerin tedarikine çalışıldığı da anla
şılmıştır. 

Van gölü İşletmesinin o havalinin ihtiyaçları
na cevap verecek bir duruma getirilmesine ça
lışıldığı da ifade edilmiş ise de tarifelerin çok 
uçur olması sebebiyle bu işletmenin daima ida
reye bir zarar geticereği de belirtilmiştir. İş
letmenin gelişmesi için behemehal tarifelerin göz
den geçirilerek ihtiyaca uygun ve aynı zamanda 
İdarenin zararını doğurmryacak bir şekle so
kulması Komisyonumuzca uygun görülmüştür. 

Genel Müdürlüğün gider bütçesi teklif gibi 
(24 000 000) lira olarak kabul edilmiştir. 

Gelir bütçesi: 
Genel Müdürlüğün gelir bütçesinin 1944 yılı 

gelirleri gözönünde buluıidurularak tahmin 
edildiği ve yedi aylık eldeki rakamlara göre bu 
gelirin elde edileceği umulduğundan bu bütçe de 
ayniyle kabul edilmiştir. 

Bütçe tasarısı: 
Tasarı, bütçelerin eşit hükümlerini taşımak

tadır. İdarece bilet bedelleri üzerinden tahsil 
edilmekte olan nakliye vergilerinin 45 günde 
malsandıklarma teslimi hakkındaki kanun hü
kümlerinin bu süre içinde yerine getirilemediği 
izah edilmiş ve bu sürenin 75 güne çıkarılma
sını temin eden bir maddenin tasarıya eklen* 

( S . Sayısı: 106) 
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mesi görüşme sırasmda Hükümetçe teklif edil
miştir. 

Bu hüküm sürekli bir mahiyet göstermekte 
ve diğer bütçelerden de çıkarılmış bulunmakta 
ise de bu teklifin Meclise gönderilmek üzere 
hazırlanmış olan Genel Müdürlük teşkilât tasa
rısına almdığı öğrenilmiş ve o tasarının kabu
lüne kadar geçecek süre içinde idareyi tazyik 
etmek maksadiyle, şimdilik tasarıya böyle bir 
maddenin eklenmesini Komisyonumuz uygun 
.bulmuş ve 18 nci madde olarak tasarıya ekle
miştir. 

Diğer maddelerde yazı değişiklikleri yapıl
mak suretiyle hazırlanan kanun tasarısı ve cet
velleri Kamutayın onayına konmak üzere Yüksek 

Başkanlığa sunulur. 
Başkan Başkan V. Sözcü 

Kastamonu' Edirne- Tokad 
T. Coşkan. M. N. Gündüzalp E. N. Keşmir 

Kâtip 
İstanbul Aydm Balıkesir 
F. öymen Gl. R. Alpman S. örgeevren 
Çanakkale Eskişehir Giresun 

8. T. Arsal Y. Abadan A. Sayar 
İsparta İstanbul Kayseri 

M. Karaağaç H. Kort el F. Baysal 
Rize Urfa 

T. B. Balta E. Tekeli 
Yozgad Zonguldak 

A. Sungur E. Erişirgü 
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HÜKÜMETİM TEKLÎFÎ 

Devlet Denizyolları ve tımardan İşletme Umum 
•Müdürlüğü 19-15 yılı yedi aylık Bütçe Kanunu 

tasarısı 

MADDE 1. — Devlet Denizyolları ye Liman
ları İşletme Umum 'Müdürlüğü 1945 yılı yedi 
aylık masrafları bağlı (A) işaretli .cetvelde gös
terildiği üzere 24 000 000 lira tahsisat verilmiş
tir. 

MADDE 2. :— Devlet Denizyolları ve Liman
lan işletme Umum Müdürlüğü 1945 yılı yedi ay
lık varidat bağlı (B) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere 24 000 000 lira tahmin olunmuştur. 

MADDE 3. — Devlet Denizyolları ve Liman
ları işletme Umum Müdürlüğünün 1945 yılı dai
mî memurları bağlı (C) işaretli ve bu kadrolara 
dâhil memurlardan ihtisas mevkii olanlar (Ç) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 4. — Devlet Denizyolları ve Liman
l an işletme Umum Müdürlüğünün 3696 sayılı 
kanunun 19 neu maddesine giren müteferrik 
müstahdemleriyle taşıt kadrolan bağlı (D) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 5. — Devlet Denizyollan ve Liman
ları işletme Umum Müdürlüğüne ait taşıtlarda 
parasız veya tenzilâtlı ücretle seyahat edecekler 
bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 6. — Devlet Denizyolları ve Liman
lan işletme Umum Müdürlüğünün, iştigal mev
zuuna giren işlerden kanun ve tarifelere göre 
tahsil edilmekte olan gelirlerin 1945 yılında da 
tahsiline Umum Müdürlük mezundur. 

MADD"E 7. — Aşağıdaki fıkralarda yazılı 
masraflardan herbiri için konulan tahsisat yet
mediği takdirde sarfına lüzum görülecek mik-
t a n ödemeğe Umum Müdürlük yetkilidir. 

Bütçe yılı sonunda çıkacak tahsisat farklan 
kesinhesapta gösterilir. 

A) Mahkeme harçlan, 
B) i rat getiren emlâkin vergi ve resimleri, 
C) Geri verilecek paralar, 
D) Tekaüt, dul ve yetim aylıkları, 
E) Yükleme ve boşaltma paralan. 

4 S. 
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Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Genel 
Müdürlüğü 1945 yılı yedi aylık Bütçe Kanunu 

tasarıst 

MADDE 1. — Devlet Denizyolları ve Liman
ları işletme Genel Müdürlüğü 1945 yılı yedi ay
lık giderleri için bağlı (A) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (24 000 000) lira ödenek veril
miştir. 

MADDE 2. — Devlet Denizyolları ve Liman
ları işletme Genel Müdürlüğü 1945 yılı yedi 
aylık geliri bağlı (B) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere (24 000 000) lira tahmin olunmuş
tur. 

MADDE 3. — Devlet Denizyollan ve Liman
ları işletme Genel Müdürlüğünün 1945 yılı sü
rekli görev kadrosu bağlı (C) işaretli ve bu 
kadrolara giren memurlardan uzmanlık yerleri 
(Ç) işaretli cetvellerde gösterilmiştir. 

MADDE 4. — Devlet Denizyolları ve Liman
ları işletme Genel Müdürlüğünün 3656 sayılı 

kanunun 19 ncu maddesine giren hizmetlileriyle 
taşıt kadrolan bağlı (D) işaretli cetvelde gös
terilmiştir. 

MADDE 5. — Devlet Denizyolları ve Limanları 
işletme Genel Müdürlüğü taşıtlarında parasız 
veya düşkün ücretle yolculuk yapacaklar bağlı 
(E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 6. — Devlet Denizyollan ve Liman
lan işletme Genel Müdürlüğünün, görevlerine 
giren işlerden kanun ve tarifelere göre alınmak-

I ta olan gelirlerin 1945 yılında da alınmasına 
Genel Müdürlük izinlidir. 

MADDE 7. — Aşağıdaki fıkralarda yazılı 
giderlerden herbiri için konulan ödenek yet
mezse harcanmasına gerekli görülecek miktarı 
ödemeğe Genel Müdürlük yetkilidir. 

Yıl sonunda çıkacak ödenek farklan kesin 
hesapta gösterilir. 

A) Mahkeme harçlan; 
B) Gelir getiren mülklerin vergi ve resim

leri ; 
C) Geri verilecek paralar; 
D) Emekli, dul ve yetim aylıklan; 
E) Yükleme ve boşaltma paralan. 
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MADDE a — Üç milyon liraya kadar müh-
telit merat ve işletme malzemesi stoku yapmağa 
ve tanm için mevcut parası kâfi gelmediği tak
dirde Münalulât Bakanlığının tasvibiyle iki 
milyon liraya kadar kısa vadeli istikraalar ak
dine veya bankalar nezdinde cari hesaplar açtır
m a ^ Umum MfSl̂ ükv bu istikralar ve cari 
hesaplara kefalet etmeğe de Maliye Bakanı 
mezundur. 

' MADDE 9. — Yeni hatlar ve iskejeter ve 
aceetaltklar açılması; sefer ve gemi adedinin 
artması, iş ve sipariş bacımlarının genişlemesi, 
malzeme fiyatlarının yükselmesi gîbi iktisadi 
ve ticari sebepler dolayısıyla bütçedeki işletme 
ve persooeî tahsisat* yetişmediği ve derbal mun
zam- tahsisat alınmasına da imkân bulunmadığı 
takdirde işletme faaliyetine halel gelmemesi için 
varidat fazlasından karşılanmak ve ilk toplantı
da Büyük Millet Meclisinin tasdikma arzedil-
mek suretiyle Bakanlar Kumlunun tasvibiyle 
masraf bütçesinin 1,15,16,18 ve 19 ncu fasılıla
rına tahsisat ilâvesi caizdir. 

MADDE 10. — Ücret ve yevmiyeleri rauvak-
kat müstahdemler ücreti tertibinden verilmek 
üst/re aybk maktu ücretle veya ymmâye ile mu-
valrka* meımır ve müstahdem tâyin ve istihdamı-
118 Unraaı Müdürlük masundur. 

MADDE 11. — İdareye aft "Fabrika, atelye ve 
işlerlerinde yükleme ve boşaltma işlerinde toplu 
olarak çalışan işçilere ve müstahdemlere (bu iş-
yerlerinde çabsan menrorlar dâhil) calı?tıWyarı 
göklerde ve günde bir defa olmak üzere parasız 
yemek verilir. 

MADD& 12. —Malzeme, nakil vasıtalariyle 
isletmeye- alt lıer tttrtt «akine, alât ve edevat 
saiuialıttiıııuı v»inşaat yapamam İçin senesi büt-
ç-ustuhı t&fdük ettiği tertrplerdeiri tahsisatın ya-
rouır geçeacuıırek üzere Münakalât Bakanlığının 
ianfyîe gelecek yıllara geçici taahhütlere giriş
meğe TTmum Müdürlük mezundur. 

MADDE 13. — Devlet Denizyolları ve Liman
la» J * e ^ T ) ı ^ Müdürlüğü Münakalât Ba-
kanlığmm izniyle üç ydı geçmemek üzere gelecek 
yıllara geçici iear ve isticar mukaveleleri yapa* 
bittr. 

| B. E. 

MADDE 8. — Üç milyon liraya ktfdar çeçitİİ 
ınaddeter ve işletme gereçlert^tek^ yapmağa ve bn-
mat için elde para» yetmediği takdirde Ulaştır-
ıım Baltenbğmın. onayı^ ^ıniiyoHÎira^ ladar 
kuta vadeli istik»riar yapmağa v^ra bankalarda 
hesaplar açtırmağa Genel Müdürlük, \m istihraç
lar ve hesaplara kefalet etmeğe de Maliye Bakanı 
izinlidir. 

MADDE 9. — Yeni hatlar ve iskeleler ve 
acentalıklar açılması, sefer ve gemi sayısının 
artması, iş ve sipariş hacımlarının genişlemesi, 
gereç fiyatlarının yuhsefcıtesi gibi ekimimi ve 
ticaret sebepleriyle bütçedeki imletme w p«wo-

I nel W e n ^ yetişmeği v* hemen ek ödenek alm-
I mmsma da imkân bulunmadığı takdirde İşletme 

ödevini durdurmamak için gelir fa*taswefeırk*r-
şıianmak ve ilk toplantıda Büyük Millet Jteelisi-

I nin onayına anedflmek uzvu» B«k»alar Kurtı-
lunun oyu. ahnarak gelir btttç4j#ioin 1, 15T 10. 18 
ve 1£ mm bfliamlerBie 8dwtik eidüfalâtir. 

MADDE 10. — Ücret ve gündelikleri geçici 
l hizmetliler ücreti tertibinden verilmek üzere 
I aylık kesin ücretle veya gündelikle geçle! me-
I m«r ve hizmetli kullanmağa Genel M&Ütiük 
I izinlidir. 

MADDE 11. — İdareye ilişkin fabrika,, atel-
k ye ve iş yerlerinde yükleme ve boşaltma işelrin-
; de toplu olarak çalışan işçilere ve hizmetlilere 

(buiş yerierrnde çalışan: memurlar dIMi) çalış
tıkları günlerde ve günde bâr defe olmak üzere 

I parasız yemek verilir. 

MADDE 12. — Gereç, " taşıtlarla işletme-
I ye ilişkin her çeşit makijne, aletler vç edevat 
I satm alınması ve yapı yapılması için yılı büt-
I çesinin ilgili tertiplerdeki ödenş^in yarısını geç-
I memek üzere Ulaştırma Bakanlığının izniyle ge-
I lecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeğe Ge-
I nel Müdürlük izinlidir. 

I MADDE İ3. — Devlet Denizyolları ve Liman-
I lan İşletme Genel Müdürlüğü Ulaştırma Bakaa, 
|: lığının izniyle üç yılı geçmemek üzere gelecek 
Ij yıllara geçici kiraya verme ve kiralama sözleş-
I meleri yapabilir, 

(Si Sayı»* 10*) 
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rN MADDE 14. — Bu kanuna bağlı (A) işaretli 
cetvelin 26 ncı faslmm 2 ve 3 ncü maddelerine 
konulan (107 000) lira tahsisat bir taraftan 
1945 yılı genel Bütçe Kanununa bağlı (B) işa
retli cetvele irat, diğer taraftan 2 000 lirası aynı 
kanuna bağlı A) işaretli cetvelin Maarif Ba
kanlığı krammın 566 ncı fasimin birinci madde
sine 5 000 lira Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ba
kanlığı kısmınm 478 nci faslının birinci madde
sine ve 100 000 lirası, da Münakalât Bakanlığı 

MADDE 15. — Geçen yıl borçlan tertibinde-
ki tahsisat üstünde tahakkuk eden borçlar ilgili 
oldukları hizmetlere tekabül eden tertiplerden bu 
tertibe, Maliye Bakanlığınca nakledilecek tahsi
sattan ödenir. i 

1939 - 1943 yıllarına ait olup Muhasebei 
Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine göre 
zamanaşımına uğramamış ve karşılıkları yılları 
bütçelerinde mevcut borçlar 1945 yılı bütçesinin 
masraf .tertipleri tasarruflarından eski yıllar 
borçlan faslma Maliye Bakanlığınca nakledilecek 
tahsisattan ödenir. 

MADDE 16. — (3302) sayılı karnın gereğin
ce mülga Fenerler İdaresine ödenen tazminat 
için açılan kredi ve faizlerin idare varidat- fazla-
lariyle itfasına Umum Müdürlük yetkilidir. Bu 
masraf bütçe yılı sonunda kesinhesapta gösteri
lir. 

MADDE 17. — Masraf tertibinden yapılacak 
ödemelere ait formül bu kanuna bağlı (R) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. -•• -. 

B. K. 

MADDE 14. — Bu kanuna bağlı (A) işaretli 
cetvelin 26 ncı bölmünün 2 ve 3 ncü maddeleri
ne konulan 107 000 lira ödenek bir taraftan 1945 
yılı Bütçe Kanununa' bağlı (B) işaretli cet-
veîe gelir, diğer taraftan 2 00Û lirası aynı kanu
na bağlı (A) işaretli cetvelin Millî Eğitim Ba
kanlığı krsmımn 508 nci bölümünün 'birinci 
maddesine, 5 000 lirası Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı kısmının 633 ncü bölmünün bi
rinci maddesine ve 100 000 lirası da Ulaştırma 
Bakanlığı kısmının 780 nci bölümünün birinci 
maddesine ödenek kaydolunur. 

MADDE 15. — Geçen yıl borçları tertibihde-
ki ödenek üstünde çıkacak borçlar ilgili ol-
duklari hizmetlere karşılık olan tertiplerden DU 
tertibe. Maliye fîakahlığınca aktarılacak öde
nekten ödenir. 

1939 - 1943 yıllarına ilişkin olup Genel' Mu
hasebe Kanununun 93 ncü maddesine göre za
manaşımına uğramamış ve karşılıkları yılları 
bütçelernde -bulunan borçlar 1945 yılı bütç'esi'-' 
nin gider tertipleri artıklarından eski yıllar borç-' 
tarr bölümüne Maliye Bakanlığınca aktarılacak 
ödenekten ödenir. 

MADDE 16. — 3302 saydı kanun gereğince 
kaldırılmış Fenerler İdaresine ödenen tazmi
nat'İçin açılan kredi ve faizlerinin'idare gelir' 
fazlalariyle karşılamasına .'• Genel' MüdülüİT 
yetkilidir. Bu gider yıl sonunda kesinhesapta 
gösterilir. ' . ' ' ' • ' , 

MADDE T7. — Gider tertiplerinden yapıla
cak ödemelere ilgili formül "bu "kanuna "bağlı* 
(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. ' '"*' " 

MADDE 18. — Belli tarifeli taşıtlarla yolcu
luk yapacaklardan alınacak nakliyat resmi hak-' 

, kındaki 472 sayılı kanuna ek 2030 sayılı kanu
nun 1 nci ve biletler üzerinden para oîftrak alı
nan damga resminin m al sandıklarına teslimi' 
hakkındaki 3478 sayrlı kanunun 12 nci ve 4109 

, sayılı asker ailelerinden muhtaç 'olanlara yar-
j dım hakkındaki l'anuüun' 4 ncü ve 4375 -sayılı' 
' Belediye Vergi ve Resimleri Kanununa ek ka-
r mmun 2 nci maddeleriyle belirtilen 45 şer günlük 

müddetler Devlet Denizyolları ve Limanları Iş-
. letme Genel Müdürlüğü'için 75'şer güne "çıkarıl-
I mistir. 

( S . Sayısı: 106) 



— 10 — 
Htt. 

MADDE 18. — Bu kanun 1 Haziran 1945 ta
rihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 19. — Bu kanun hükümlerini yü
rütmeğe Maliye ve Münakalât Bakanları me
murdur. 

Başb. Ad.B. M. S. B. 
Ş. Saraçoğlu R. Türel A. R. Artunkal 

İçiş. B. Dışiş. B. Mal. B. 
Hilmi Uran H. Saka N. E. Sümer 

M. Eg. B. Ba. B. Eko. B. 
Yücel Stm Vay Fuad Sirmen 

Sa. ve So. Y. B. G. Tek. B. Ta. B. 
Dr. S. Konuk SuadH. Ürğüblü Ş.R.Hatipöğlu 

. Ulaş. B. Ti. B. 
A. F. Cebesoy C. S. Siren 

B. K. 

MADDE 19. .^- Bu kanun 1 Haziran 1945 ta* 
rihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 20, — Bu kanunu Maliye ve Ulaş
tırma Bakanları yürütür. 

ı (S . Sayım t 106) 
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k - OETVELÎ 

ödeneğin çeşidi 

1941 
Yılı 

ödeaefc 
Lira 

1945 yılı için 
Hükümetçe K©»JBr»«* 

İstenen kabul edile» 
Lira Ura 

İtirinci kısım - Ayltk, ücret, 
ödenek, emekli ikramiyesi ve 

benzeri özlük haklar 

3 
4 

1 
2 
3 

I - Aylık ve ücret 
Ücretler 
Memurlar ücreti 
Hizmetliler ücreti 
Geçici hizmetliler ücreti 

Bölüm toplamı 

Emekli, dul, yetim ve öksüz ay
lıkları 

I I - Başka haklar 
Geçici tazminat 
1683 sayılı kanunun 58 nci 
maddesi gereğince verilecek 
emekli ikramiyesi 

3 159 134 
4 955 236 

40 000 

8 154 370 

120 000 

528 

5 000 

2 209 4ÛÖ 
3 090 430 

60 000 

5 359 830 

70 000 

350 

r 

5 000 

2 209 400 
3 090 430 

60/000 

5 359 830 

70 000 

350 

5 000 

1 
2 
3 
4 
5 

3633 sayılı kanunun 31 nci 
madesi gereğince verilecek taz
minat, ücret;" ödenek, ikramiye 
vesaire 
4178, 4598 ve 4599 sayılı 
kanunlar gereğince verilecek 
zamlar ve yardımlar 
Çocuk zammı 
Yakacak zammı 
Doğum yardımları 
ölüm yardımı 
Aym yardım 

Bölüm toplamı 

800 000 

30 102 
2 500 

0 
0 
0 

567 000 

60 000 
1 500 
5000 
5 000 

850 000 

567 000 

60 000 
1500 
5 000 
5 000 

850 000 

32 602 921 500 921 500 

Birinci kısım toplamı 9 112 500 6 923 680 6 923 680 
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1 
1 
2 
3 
4 
5, 

8 
9 

1 
2 

Ödeneğin çeşidi 

İkinci kmm - Yönetim gider
leri 

1 - Hizmete ilişkin olanlar 
Büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demilbaş 
Aydınlatma 
Isıtma 
öteberi giderleri 

Bölüm toplamı 

Basılı kağıt ve defterler 
Potta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
Posta ve telgraf ücretleri 
Telefim ve başka haberleşme 
giderleri 

1944 
Ydı 

.ödeneği 
Lira 

35 000 
50 000 
30 000 
20 000 
50 000 

185 000 

50 000 

14 000 

66 000 

1945 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

35 000 
32 000 
30 000 
17 000 
35 105 

149 105 

45 000 

21 625 

50 000 

35 000 
32 000 
30 000 
17 000 
35 105 

149 105 

45000 

t - — -

21 625 

50 000 

10 
11 

12 

13 
14 

1 
2 
3 
4 

Bolüm toplamı 

Kira taşlığı 
Yolluklar 
Şiir ekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 
3tâei&£er yolluğu 
Ecnebi memleketler yolluğu 

*-
Bölüm toplamı 

Giyecekler 
Yiyecek giderleri 
Tedavi, yol ve saire giderleri 

İkinci famm toplamı 

80 000 

33 000 

15 000 
75 000 
40 000 

* 30 000 

190 000 

160 000 
1 160 000 

10 000 

1 838 000 

71 625 

40 OM 

8 000 
43 m 
23 000 
15 000 

89 500 

550 000 
1 000 000 

12 000 

1 957 230 

71 625 

40 000 

8 000 
43 500 
23 000 
15 000 

89 500 

550 000 
1 000 000 

12 000 

1 957 230 

(S. 3*y«: 1D6) 
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B. 

15 

16 

17 
18 

M. Ödeneğin çeşidi 

Üçüncü kısım - Daire hizmet
leri 

I - Sürekli olanlar 
Deniz ve kara taşıtları giderleri 

1 işletme 
2 îapma, onarma ve satmalma 

Bolüm toplamı 

Fenerler, radyofarlar ve kıyı 
emniyeti başka tesislerinin her 
türlü giderleri 
Yükleme ve boşaltma giderleri 
Fabrika, havuz, dok ve atelye-
lerin her türlü ücret ve gider
leri 

1944 
Yılı 

ödeneği 
Lira 

7 458 000 
5 500 000 

12 958 000 

250 000 
1 500 000 

4 500 000 

1945 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

4 600 000 4 600 000 
3 293 670 3 293 670 

7 893 670 7 893 670 

145 000 145 000 
875 000 875 000 

2 718 175 2 718 175 
19 Bina, fabrika, atelye, tersane, 

dok, kızak, rıhtım, iskele, fener 
ve başka tesislerin yapma, •*"' 
onarma ve kamulaştırma gider
leri 2 500.000 1600 000 1600 000 

20 3980 sayılı kanunun 3 ncü mad
desi gereğince kullanılan kre
dinin itfa ve faiz karşılığı ve 
başka giderleri 0 300 000 300 000 

21 Genel Muhasebe Kanununun 
48 nci maddesini1 ilgilendiren -
gideler 

1 Geri verilecek paralar 
2 Mahkeme harçları 
3 İrat getiren mülklerin vergi ve 

_ resimleri 

Bölüm toplamı 

22 Mahkeme giderleri 
23 Faiz, acyolar ve akçe farkları 

5 000 
3 000 

10 000 

18 000 

27 000 
20 000 

2 500 
1500 

5 000 

9 000 

18 000 
15 000 

2 500 
1 500 

5 000 

9 000 

18 000 
15 00Q 
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B. M; ̂  Qdeneğin çeşidi 

25 

26 

27 

1944 
Yılı 

ödeneği 
Lira 

1945 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

îstenen kabul edilen 
Lira Lira 

I I - Geçici olanlar 
giderleri 
er 

2 Başka giderler 150 000 87 000 87 000 

24 Kurs giderleri 
1 Ücretler 40 000 23 000 23 000 

1 

2 

3 

1 
2 

Bölüm toplamı 

Pasif korunma giderleri 

İ Ü - Çeşitli olanlar 
Staj ve tahsil giderleri 
Yabancı. memleketlerdeki öğ
rencilerin staj ve tahsil gider
leri 
Mühendis Okulunda ve Tıp Fa
kültesinde okutturulacak öğ 
renei giderleri 
Yüksek Deniz Ticaret Okulun
da okutturulacak öğrenci gi
derleri 

Bölüm toplamı 

Yabancı uzmanlar ve tercü
manları 
Ücret 
Yolluk ve başka giderler 

Bölüm toplamı 

190 000 

5 000 

98 000 

12 000 

100 000 

•210 000 

•• 

95 000 
10.000 

_ 105 000 

110 000 

3 000 

58 000 

7 000 

100 000 

165 000 

* 
35 000 
5 000 

40 000 

110 000 

3 000 

- — : — -

58 000 

7 000 

100 000 

165 000 

35 000 
5 000 

40 000 

28 Vazife sırasında ölen memur 
ve hizmetlilerin kazaya uğra
yanların yiyecek, giyecek, teç-
hiz ve tekfin giderleri 

29 Basımevi giderleri 
30 Telif, tercüme, yazı, yayım ve 

abone ücret ve giderleri 
31 Hastane ve revir giderleri 
32 Sigorta ücret ve giderleri 

(S. Sayısı: 106) 

ıoooo 
30 000 

10 000 
90 000 
40 000 

5 000 
18 000 

10 000 
75 000 
50 000 

5 000 
18 000 

10 000 
75 000 
50 000 
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33 

34 

1 
0 
_ 

ödeneğin çeşidi 

îş Kanunu gereğince yapılacak 
ödemeler 
3137 sayılı kanun gereğince 
Devlet Denizyolları ve Liman
ları İşletme Genel Müdürlüğü 
Emekli Sandığına yapılacak 
ödemeler 
Kesenek 
Crider karşılığı 

1944 
Tılı 

ödeneği 
Lira 

10 000 

130 000 
12 000 

1945 yı 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

7 000 

95 000 
12 000 

ıh için 
Komifyomea 
kabul edilen 

Lira 

7 000 

95 000 
12 000 

Bölüm toplamı 142 000 107 000 107 000 

35 3530 sayılı Beden Terbiyesi 
Kanunu gereğince yapılacak 
işler 5 000 3 500 3 500 

36 Devlet Reisine ilişkin deniz 
nakil vasıtalarının her türlü 
yaptırma, satmalma ve isletme 
giderleriyle sigorta ücretleri 

37 Temsil ödeneği 
38 Düşünülmiyen giderler 
0 Şirketihayriyenin imtiyaz hak 

ve mallarının satmalınma be
deli 

0 Şirketihafriyenin imtiyazının 
12 Mayıs 1944 tarihinden itiba
ren 1945 yılı Mayıs sonuna ka
dar işletme ve mubayaadan 
doğan bütün giderler (Ödene- * 
cek versri. harçlar ve taviz kar
şılığı dahil) 3 500 000 0 0 

39 Amsterdam'da uluslararası 
kurtarma ve kaza olduğunda 
ilk yardım kurulu bürosuna 
1940 -1945 ortaklık payı 0 500 500 

794 400 
5500 
5 000 

2 500 000 

463 400 
4 000 
3 600 

0 

463 400 
4 000 
3 600 

0 

Üçüncü kısım toplamı 29 474 900 14 638 845 14 638 845 

Dördüncü kısım - Borçlar 
40 Geçen yıl borçları 25 129 17 000 17 000 

(S. Sayım: 106) 
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M. ödftrtğiu çeşidi 
.f.,. 

41 1939 1943 yıllan borçlan 
0 Sosyeteşilebin satmalmmasiy-

le ilgili bononun itfa karşılığı 
0 4229 sayılı kanun gereğince çı

karılan bononun itfa karşılığı 
0 3633 sayılı kanun gereğince 

kaldınmış Devlet Limanlan 
İşletme idaresince çıkarılan 
bononun itfa karşılığı 

42 Satın alınan nhtımlann söz-
leşmeleji gereğinç_e„seöe.lik tak 
sit ve obMgasyori il leriyle' it-
fa karşılık ve giderleri 

43 3023 sayılı kanunun 4 ncü 
maddesi gereğince Hazineye ö 
denecek ardiye ücreti hissesi 

44 * 1715-sayılı kanunun 8 nci 
maddesi gereğince kâğıt para 
amortismanı 

1*44 
Tık 

ödeneni 
Lira 

5 000 

150 069 
« • 

1 300 000 

194Şjıh W» 
İstemen kstal edflan 
Lira Ura 

5 000 

0 

0 

400 000 

130 000 

200 000 

358 471 

100 000 

117 000 

5 000 

0 

0 

100 000 

117 000 

237 745 237 

Dördüncü kısım toplamı 

Beşinci hısım -. Yardımîar 

45 İşçi kaza yardım sandıklarına 
yardım ; 

.-,•; - r.r[ .. Beşinci kişim toplamı 

KİSIMLAÜ TOPLAMI M 
Birinci kısım toplamı '. 

. . . . . îküıçi kısım toplam^ . . 
; Üçüncü kısımtoplamı 

. . • - • • - - , - - v v . , , • r t 

Dördüncü kısım toplamı 
Beşinci kısım topliupL 

2 618 600 

'. . , - ' . r • •-. , :» 

4 ..*>:• - « t - -

6 000 

6 ÖÖfr l 
»o. 

9 112 500-
1 838 000 

• < • - . » • • , » • 

29 474 900 
2 618 600.' 

6 000 
-ai.i.*T«-*TT'i..rt*l.fr ' 

rr".-v'v , •" a . 

> 476 745 

•'•?. "- *• • . - ' , ~n 

'••••••' u m 

: * : ••'.' 3f*oo • 

v> 6 9?3 -6Ş0 

ı$m$k6' 
14 638 845 

476 745 
3 500 

476 745 

3 8 » 

3 500 

6*923,680 
1 957 230 

14 638 845 
:476 745 

3 500 

OSHSZL TOPLAM 43 050 000 
• .'•• (S/t Sayışır :108 ) 

24 000 000 24 000 000 
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1 
2 

3 
4 
5 
6 
7 

* - OBTVBLt 

1944 
TM 

tahminleri 
Gelirin o*§idi '"fil»""". 

Birinci hısım 
-'''SS''-!1 "' 

Seferler gelirleri 
Muntazam posta seferleri 
İstanbul şehir hatları fBoğazi-
çi, Yalova, Haliç dâhil) 
izmir körfez hatları 
Şilepçilik 
Zultenrat seferleri -
Askerî taşımalar 
Yan Gölü taşımaları 

Rolüm toplamı 

Kılavuzluk ve romorkörcülükr 
gelirleri 
Gemi kurtarma geliri 

._ ,. .Birinci kıçım toplamı 

16 500 000 

aaoûooo 
m ooo 

4..-mm 
100 000 
250 000 
10O 000 

23 850 000 

im ooo 
255 600 

24 2f5 600 

1945 yılı için 
HBfctaetçe Kowi«y<m«B 

tahmin edilen tahmin edilen 
lık» Lira 

7 700-000 

3 300 00$ 
200(^00 

1 655 €0$ 
1 ÖÖ& O0O 

350 000 
50 000 

•um-m 

175 W 
175 000 

û ms «oo 

7 70C 000 

3 300» 000 
200 000 

1 655 600 
1 000 000 

350 000 
50000 

14 255 600 

175 000 
175 000 
* 

14 605 600 

tkind Jcmm 
Yükleme, boşaltma ve aktarina 
gelirleri • . . • • • *•• 

1 Ticaret eşyası, yükleme, DO- . 
şaltma ve aktarma 2 600 000 1 500 000 1 500 000 

2 Kömür yükleme,..- boşaltma re 
aktarması, ."_..,." 900 000 500 000 500 000 

3 Tat&jstirverme işleafr 150 0ÖG WO 000 100 000 
4 İhtiyari hizmetler. . 1700 000 700 000 700 000 

Bölüm toplamı 5 350 000 2 800 OOO 2 800 000 

Ambar» antrepo ve rıhtımlar 
gelirleri: -

1 Ambar ve antrepo ardiyesi 3 900 000 850 000 İ850 000 
2 HamalhMar 500*000 150>tW 150 000 
3 Rıhtaı resmi 900 OM 350 0ÖÛ 350 000 
4 Palamar, şamandıra ücreti 50 000 6 000 6 000 

Bolüm toplamı 5 350 060 1 356 000 1 356 000 

(S. Say»*: 108) 
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6 
7 
8 

- m -

Getirin çeşidi 

Kurtarma geliri 
Fenerler geliri 
İskeleler geliri 

îkinci kısım toplamı 

1944 
tılı 

tahftötileri 
tıİTft 

40 000 
350 000 
50 000 

1945 yılı için 
HÛkttmetf* Komiiyonea 

ta&rtffft ©&ifch tahmin edften 
LU* İri» 

10 000 
102 009 
138 000 

10 000 
102 000 
138 000 

11 040 000 4 406 000 4 406 000 

Üçüncü kısım 

9 Fabröot, havuz ve atelyeler ge* 
lirleri 800 000 175 000 

10 Çeşitli gelirler 
1 Bina kiraları 100 000 60 000 
2 îaşe karları 120 000 70 000 
3 Faiz ve akça farkları 250 000 140 000 
4 Çeşitli gelirler 120 000 80 000 

Bölüm toplamı 590 000 380 000 

Üçüncü kısım toplamı 890 000 525 000 

175 000 

60 000 
70 000 

140 000 
W 000 

l ınTTıırf ı « «fi ı, 

350 600 

525 600 

Dördüncü kısım 

11 Devlet Başkamna ilişkin deniz 
taşıtları için genel bütçeden 794 400 463 400 403 100 

Dördüncü kısım toplamı 794 400 463 400 4^3 400 
2ggg ü ± t '>l*t»»><Mfei.;jft... .•!••. 

Beşinci kısım 

12 Geçen yıldan birikmiş gelir ar
tıkları 

Besinci kısım toplamı 

4r 000 0*0 #000 «00 
JLi 

0 * 000 000 4 000tX)0 

aENBL TOPEAM 37 000 000 24 000 000 21 000 000 

(& *$»>. Ü * | 



O ,. CETVELİ 

fr Görevin, çeşidi Sayı .Ücret 

fâenel Müdürlük Merkez Kuruluşu 

İ #!Bhel müdür 
2 » » yardımcısı 

'Müşavir 
" sr"": 

Birinci Hukuk müşaviri 
ikinci » » 
Avukat 

Genel kâtip 
Teftiş heyeti müdürü 
Başmüfettiş 
Birinci sınıf müfettiş 

6 Jkinci , ,*_.. 
7 
9 
3 
3 
5 
4 
3 
4 
3 
4 ; 
5 
4 
4 
4 
S 

4 
6 
€ 
4 
6 
5 
* 
7 

Üçüncü » » 
Müfettiş yardımcısı 
Genel Saymanlık şubesi müdürü 
İşletme saymanlık uzmanı 
Saymanlık Teknik müfettişi . 
Sorumlu sayman 
Gereç şubesi müdürü 

» * J> » yardımcısı 
Tarife ve Etüt şubesi müdürü 
'̂V:& /IJzmanı ' . ..., 

i'Etütler uzmanı 
Ekonomi etütleri uzmanı 
Ulaştırma etütleri »> 
Yapı şubesi mÜ4ürü 
(Yüksek mühendis) 
Yüksek mühendis veya mimar 

» > > > , 

Denet şubesi müdürü 

Basdenetcj 
• T ' » t , • - >< *«» 
Denetçi 

»yardımcısı 

600 
500 
500 
400 
300 
260 
500 
400 
300 
260 
210 
170 
140 

.400 
400 
300 
260 
210 
170 
120 
400 
. 400 
260 
300 
400 
300 
400 
300 
260 
.300 
300 
300 
400 

300 
260 
210 
300 
210 

-260 
-210 

1 
-4 
•1 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 

.2 . 
2 
2 
1 
İ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

2 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
8 170 
5 140 

D. Görevin çeşidi Sayı Ücret 

9 Denetçi m 
4 Yiyecek şubesi müdürü 
4 Sağlık » » (Tabii*) 
6 Tabip 
7 » 
4 Zat ve sicil işleri şubesi Müd. 
5 » ve sicil işleri şubesi Müd. 

yardımcısı • 
5 Seferberlik şubesi müdürü 
3 Alim ve satım komisyonu başkanı 
4 ı > » üyesi 
5 .Teslim alma heyeti başkanı 
6 » » » üyesi 
7 . » > > » •• 
5 Servis şefi. 
6 » . » 
6 Kalem âmiri 
7 > » 
8 » > •- ; 

8 Başmemur 
9 Memur 

10 > 
11 » 
12 > 
7 Başsayman. 
8 Sayman 
» » 

1 0 » •"..:. 
11 > 
7 Başveznedar 
8 Veznedar ..£ 

10 Mutemet 
8 Satmalına memuru 
9 > » 
8 Teslimalma memuru 

11 Saflık > 

Hastahatu 

4 Baştabip 
5 Uzman tabip (Dahiliye Şefi) 

(Hariciye » ) 
(Poliklinik » ) 
(Laboratuar » ) 
(Röntgen) 
<G«*) ' 

11 
5 
1 

120 
300 
300 
210 
170 
300 

-260 
260 
400 
300 
260 
210 
170 

8 260 
3 210 

210 
170 
140 
140 

17 l20 
22 1Ö0 

85 
75 
170 

3 140 
1 120 
3 100 
1 
1 
1 
8 100 
2 140 

85 
170 
140 

120 
120 
85 

800 
260 
260 
210 
210 
210 
210 

(a tem.;.W) 



h. (Spreyin çeşidi Sayı Ücreti D. 

EMECI 
Diş Tabibi 
Asistan Tabib 
Yönetim Amiri _ 

9 Satmalın* memura 
9 Mutemet 

Ankarû Hrotu 

5 Şrf 
6 Şef yardımcısı 

îfUtmüar 

210 
170 
170 
170 
170 
120 
120 

260 
210 

2 
8 
4 
3 
4 
6 
1 
8 
9 

10 
4 
4 
5 
6 
7 
5 
6 
6 
7 
8 
8 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
4 
5 
8 

9 
11 
12 
13 

İşletme Müdürü 2 
» » (İkisi Yüksek Mühendis) 4 
* » 

İşletme Müdürü yardımcısı 
» » » 

işletme Müfettişi 

'. ' * * 
» » 
» » 
» » 

Servis şefi (Başenspektör) 
> » 
» » 
» » 
» » 

Şef yardımcısı 
* * 

Kalem bölge ve bölüm âmiri 
> > >"' » 
» » » » 

-Gereç âmiri * 
Başmemuı 
Memur 

» 
s» 
» 
» 

Acenta 
• • » 

Bilet inceleme memuru ve in
celeme memuru 

» » » 
» > » 

• ' ' ' . . > » • » ; . 

» » > 

1 
3 
2 
2 
4 
5 
2 
1 
1 
1 
4 

16 
12 
1 
1 
2 

.13 
8 
1 

21 
60 
71 
61 
8 

17 
1 
1 

6 
6 
3 
4 
7 

500 
400 
300 
400 
300 
210 
170 
140 
İ20 
100 
300 
300. 
260 
210 
170 
260 
210 
210 
170 
140 
140 
140 
120 
100 
85 
75 
60 

300 
260 

140 
120 

85 
75 
60 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

9 
10 

9 
.10 

8 
10 

3 
5 
6 
7 

8 
9 

10 
11 

7 

S 
9 
8 

9 
10 
13 
12 
3 

• 4 
4 

4 
4 

4 
5 

6 
6 
8 
6 
7 
6 
6 
7 
8 
8 

11 
12 

Satınalma memuru 
» » 

TahtCkkuk memuru 
İstasyon » 
Başöğretmen 
öğretmen 
Saymanlık uzmanı 
Sorumlu sayman 

» » . 
Başsayman, sayman, acente 
saymanı, ambar saymanı 

» > » 
» > » 
» > » 
» » » 

Başveznedar, veznedar ve acen
te veznedarı 

» > » 
> > » 

Veznedar (mutemetlik te ya
pacaktır) 
Mutemet 

» 
» 

Bilet mutemedi 
Başmühendis 
Yüksek mühendis 
İnşaiye işletme şefi (Yüksek 
mühendis) 
Resimhane şefi (Mühendis) 
Makine işletme şefi (Yüksek 
mühendis) 
Makine ve elektrik işletme şefi 
Elektrik işletme şefi (Mühen
dis) 
Atelye mühendisi 
İnşaiye » 

» » 
Makine > 

» » 
» deniz f örmeni 

Elektrik formeni 
Tabip 
:/ *• 

Diş tabibi 
Sağlık memuru 

• ' » » 

1 
2 
1 
1 
1 
3 ' 
1 
2 
5 

2 
12 
4 
2 
1 

2 
3 
5 

1 
2 
2 
1 
1 
4 
2 

1 
1 

1 
1 

1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
8 
1 
3 

a 

120 
100 
120 
100 
140 
100 
400 
260 
210 

170 
140 
120 
100 
85 

170 
140 
120 

140 
120 
100 
60 
76 

400 
300 

300 
300 

300 
300 

260 
210 
210 
140 
210 
170 
210 
210 
170 
140 
140 

85 
7§ 
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5 
7 
S 
8 
8 
4 

5 
6 
7 
8 
3 
4 
5 
6 
7 
3 
9 

10 
U 
n 
u 

6 
7 
3 
7 
9 

10 
16 
11 
11 

4 

6 
7 
8 
9 
7 
8 
0 

10 
7 

Görevin §t>$idi 

Radyofar uzmanı 
Devriçark âmiri 

» » yardımcısı 
Takım uzmanı 
Bakım memuru 
Güverte, makine, kamara, tel
siz ve elektrik başeaspektörü 
vf enspektörü 

» » » 
» » » 
» » » 
» » > 

Kaptan 
> 
> 
» 

Kaptan 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

İkinci kaptım 
» » 
» » 

Üçüncü kaptan 
» » 
» » 

Dördüncü kaptan 
» . > 

Mülâzim kaptnn 
Dok kaptanı 

,Dok pilotu ve römorkör kaptanı 
Başmakinist 

» 
> 
» 
» 
» 

İkinci makinist 
» » 
» » 
» » 
» » 

Üçüncü makinist 
» » 

Şayi 

1 
1 

• ı 
1 
1 

2 
9 
3 
1 
2 
5 

13 
16 
32 
19 
19 
27 
43 
32 

2 
1 
1 

80 
23 
2 

23 
23 

2 
10 
17 

1 
1 
5 

10 
10 
33 
m 
20 

1 
aç 
af 
19 
29 
2. 

29 

* . * * - * . 

3c*et ı 

260 
110 

: 140 
140 
140 

300 
260 
210 
170 
140 
4Ö0 
390 
230 
210 
170 
140 
120 
100 
85 
75 
60 

210 
170 
140 
170 
120 
100 
100 

85 
85 

140 
140 
400 
300 
260 
210 
170 
140 
210 
170 
140 
120 
100 
170 
120 

D. 

m 
u 
m 
10 
11 
11 
7-
8 
9 

10 
11 
10 
11 
11 

8 
5 
6 
7 
8 
9 
5 
6 
7 

11 
' 8 

9 
10 
12 
12 

! 13 
• 9 

[ 10 
11 
12 
13 
11 
12 
13 
10 
11 
•12 
13 
7 

1 8 

Görevin Reşidi 

Üçüncü makinist 
> » 
» » 

Dördüncü » 
» » 

Mülâzim » 
Makinist 

» 
» 
> 
> 

Dok makinisti 
» vardiya makinisti 
» römorkör makinisti 

Taiülye ve kompresör makinisti 
Kılavuz kaptan 
Gemi kâtibi 

» » 
» » 
» » 

Tabip 
> 
> 

Sağlık memuru 
Gemi kâtibi 

» » 
» » 

Abonman gişe memuru 
» vesika memuru, torba 

memuru, mevki hesap memuru 
ve dosya evrakı memuru 

*» » » 
İskele. Başmemuru ve memuru 

» » » 
» » » 
» » » 
» » » 

Mevki, yük ve kapı memuru 
» » » 
» » » 

Gijje Alemru 
» t> 

» » 
» » 

Deniz,kara ve tahakkuk başpu-
antörü ve puantörü 

» » » 

Sayı 

12 
Jö 
4 
2 

İ l 
11 
* 
4 

20 
ÜT 

m 
1 
2 
1 
2 
3 
3 
9 
9 
1 
3 
3 
7 
22 

10 
10 
10 ' 
2 

3 
6 

3 
'4-
.4 

15 
13 
15 
52 

162 
2 

32 
37: 
32 

6 
4 

j'cret 

100 
85 
75 

100 
85 
85 

170 
140 
120 
100 
85 

100 
85 
86 

140 
260 
210 
170 
140 
120 
260 
210 
170 
85 

140 
120 
100 
75 

75 
60 

120 
100 
85 
75 
60 
85 
75 
60 

100 
85 
75 
60 

170 
140 

• • ' " I - . 
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D. ÖÖrevîn çeşidi 

"9 ' > » » 
W » .* ' » " ' ' • " 

î î » >:• » 

IS » » » 
8 Ambarlama nasmemuru 
9 » » ve memuru 

10 » .* •» 
11 » » » 

7^t^i?A ŞÜBEÜEnit 

' 3 Müdür 
4 » : 

5 Servis şefi 
' T » ' x » 

6 Kalem «miri 
?• KMem âmiri 

> » » •' 
9" Basmemur 
9 Memur 

10 » : 

«t » 
m » 
12 Mutemet 
9 Tevzi ve idare 'memuru, ta

hakkuk memuru, atelye memu
ru ve gereç memuru 

4 Saramlu sayman 

c » * 
"T Bassayman ve sayman 

" r * » > 
%ı » » 

Sayı 

11 
15 
«5 

2 
3 

10 
11 
88 

2 
• ı 

2 
2 
1 
4 
4 
3 

13 
14 
7 
8 
1 

3 
1 

_ . z 
î 
2 
1 

- v « -
fferaH 

720 
100 
85 
75 

140 
130 
100 
85 

400 
300 
260 
170 
210 

no 
140 
120 
120 
100 
«5 
75 
75 

1 » 
800 

. 210 
170 
120 
85 

©>. 

8 
11 
6 

• 7 
5 
t 
6 
8 
9 

10 
7 
* 
9 

10? 
7 

11 
n 
10 
l î 
Î2 
13 

i 8 
" * 
1 ıo 

10 
i n 

12 

\ n ' 
•• § 
• 9 

» 
n 1 »-

Görevin çeşidi 

Veznedar 
» 

Basenspektör ve enspektör 
> » 

Tabip 
> ' , 

Kaptan 
• > 

> 
» '-

Makinist 
* 
» 
» 

Kılavuz kaptan 
Gemi kâtif&î 

• 
Gişe memuru 

» .. » 
» » 

Mevki memuru 
Başpuvantor 

» 
'» 

Puvantör 
» 
» 
* 

Ambarlama başmemsrnr 
3̂  HVBHMÎÎMİT 

» > 
» » 

Sajon memuru 

Sayı 

2 
2 
2 
1 
1 
8 
1 
8 
6 
4 
1 
7 
ft 
T 

: 2 
3 
3 
1 
1 

11 
ıı 
2 
•4 
4 
5 
7 
2 
3 
2 
2 
1 
2 
2 

Ücret 

140 
85 

210 
170 
260 
1?0 
2*0 
140 
150 
100 
ITO 
no 
m 
im 
170 
85 

. 75 
100 
85 
75 
60 

140 
120 
m 
100 
85 
75 
60 

120 
x s u 
W) 
Si 
85 

r ••"• 
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D. Görevin çeşidi 

^ n — 
Ç . CETVELİ 

Sayı Ücret I D. 

Genel Müdürlük Merkez Kuruluşu 

1 Genel müdür 
2 » » yardımcısı 
2 Müşavir 
3 » • 

4 » 
5 > 
3 İşletme Saymanlık uzmanı 
4 Tarife uzmanı 

» » 
Malî Etüdler uzmanı 
Ekonomi etüdleri » 
Ulaştırma » » . 

3 Yapı Şubesi Müdürü (Yüksek 
Mühendis) 

4 Yüksek Mühendis veya mimar , 
5 > » » 

1 
4 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

600 
500' 
500ı 
400! 
300! 
260 
400f 
300İ 
260! 
300! 
300! 
300i 

400! 
300! 
26Ö 
210! 

İşletmeler 

2 İşletme müdürü 2 500 
3 » » (İkisi yüksek mü-

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

hendis) 
4 İşletme müdürü 
3 » » yardımcısı 
4 > > » 
5 Servis şef i 
3 Saymanlık uzmanı 
3 Baş mühendis 
4 Yüksek mühendis 
4 Gemi yapı işletme şefi (Yüksek 

mühendis) 
4 Resimhane şefi (Mühendis) 
4 Makine işletmesi şefi (Yüksek 

mühendis) 
4 Makine ve elektrik işletme şefi 
5 Elektrik işletme şefi (Mühendis) 
6 Atelye mühendisi 
6 Gemi yapı 
6 Makine » 

Taşra şubeleri 

3 Müdür 
4 » 

D - CfeTVELÎ 
Genel Müdürlük Merkez Kuruluşu 

Görevin çeşidi' Sayı Ücret 

Atelye tekn&yeni 
Fennî tesisatçı 

» » 

» » 
Ressam ve grafiger 

» > 
Başmekanograf 
Mekanograf 

> 

» 
Piş memuru 

> 
^Başmatbaacı 

Görevin çeşidi 

Ambar başmemuru 
» memura 
» > 
» » 

Gereççi 
» 

Daire âmiri 
Yönetim memuru 
Yollama > 

Sürveyyan 
Jaloncu 
Takip memuru 
Dosyacı 

» 
Kâğıt dağıtma memuru 

» » 

400 
300 
400 
300 
260 
400 
400 
300 

300 
300 

300 
300 
260 
210 
210 
210 

2 400 
1 300 

Sayı 

1 
2 
1 
1 
2 

4 
1 
1 
1 
2 
3 
2 
5 
2 
1 
3 
1 

ücret 

140 
120 
100 
85 

İTO 
100 
140 
120 
100 
85 
85 
60 

100 
85 
75 
75 
60 
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Görevin çeşidi 
— 33 

Sayı Ücret 

Tahsildar 
Tahkik memuru 
Başvurma memuru 
Tercümeci daktilo 
Daktilo 

" • » 

Ustabaşı 
Başelektrikçi ve telefoncu 
Elektrikçi ve telefoncu 

» > 
Asansörcü 
Eczacı kalfası 

Başhemşire (diplomalı) 
Hemşire » 

Hastabakıcı 
» 

Laborant 
Pansumancı 

Aşçı 

» yamağı 
Bulaşıktı 
Çamaşır depocusu 
Şoför 
Karantinacı 
Terzi 
Hamamcı 
Berber 
Ütücü ve kaloriferci 
Odacı 

> 
Bahçivan 
Odacı 

Kapıcı 
Bekçi 

Hademe 
» 

2 
6 
1 
4 
9 

14 
2 
1 
3 
1 
1 
2 
2 
1 
1 

100 
170 
120 
170 
100 
85 
75 
60 

120 
120 
100 
85 
60 

120 
J5 

:*&?;• 1 2 0 

85 
75 
60 

120 
85 
75 

120 
85 
60 
50 
75 

120 
75 
75 
50 
60 
75 
75 
70 
80 
60 
50 
45 
40 
60 
60 
50 
40 
60 
50 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

Hademe 
Temizleyici 

İşletmeler 

ü ş memuru 

» 

Dosyacı 
Tahsildar 

> 
Gereççî 

Başkantinci 
Ambar başmemuru ve ambar me 
muru 

* • » 

Kömür defosu memuru 
» damıtma memuru 
» deposu basbekçisi 
» deposu bekçisi 

Daire memuru 
Takım mağazacısı 
Mağaza memuru ve magazacı 

Başvurma memuru 

Dağıtma memuru 

» > 

Yollama memuru 
> » 
» > 

Bilet kontrolörü 
s» > 
> satıcısı 

» » 
Tercümeci daktilo 
Daktilo 

9 
10 

9 
23 
24 
2 
1 
1 
6 
2 
1 
1 

me-
2 

> 6 
» 6 

1 
1 
1 
3 
1 
1 
3 
7 
3 
2 
1 
1 
1 
2 
3 
8 
1 
2 
14 
2 
2 
7 
2 
9 
2 
1 
3 
33 

40 
50 

120 
100 
85 

' 75 
100 
120 
100 
140 
120 
170 

120 
100 
85 
85 
75 
75 
60 
100 
100 
120 
«100 
85 
75 
60 
120 
100 
100 
'85 
75 
60 
100 
85 
75 
120 
100 
120 
100 
85 
120 
100 
85 

(S . Sayısı: 106) 



— 3 4 -
Görevin çeşidi 

Daktilo 
ft 

Atelye teknisyeni 
> » 

Ustabaşı 
Telsiz ve işaretçi 

» > 
> » 

Telefon santralcisi 
> > 

Başbekçı 
» 
» 

Bekçi 
» 
» 
» 
> 
> 

Hamal 
Bahçıvan 
Kapıcı 

> 
Odacı 

* 
» 
> 

Silici 
> 

Koloriferci 
Damgacı 
Gemi ambar memuru 

» » » 
Elektrikçi 

> 
» 
> 
> 

Güverte lostromosu 
» » 
> » 
> > 
» > 

Makina başlostromosu 
» lostromosu 
> > 
> » 

Sayı 1 

5 
1 
2 
2 
1 

20 
33 

9 
2 
1 
1 
4 
5 

133 
1 

23 
6 
1 
4 
2 
2 
4 
6 
9 

19 
4 
6 
1 
4 
1 
1 

56 
40 

1 
1 
1 

14 
7 
3 
7 

36 
57 
11 

1 
10 
34 
44 

3cret 1 

75 
60 

210 
140 
120 
170 
140 
100 
75 
60 

120 
100 

85 
75 
65 
60 
50 , 
45 
40 
60 
60 
75 
60 
60 
50 
45 
40 
50 
40 
60 
50 
95 
75 

210 
170 
150 
120 
100 
170 
120 
100 

85 
75 

210 
120 
ıöo 

85 

Görevin çeşidi 

Lostromo 
» 

Dümenci 
» 
» 
» 

Usta gemici 
» > 

Gemici 
» 
» 
» 
* 
> 

Usta gemici ve dümenci 
Römorkör gemicisi 
Yağcı 

» 
» 
» 
» 

» 
Ateşçi 

» 
» 

Kömürcü 
» 
» 
» 

Marangoz 
» 
» 
» 
» 
» 

Kazancı 
Pompacı 
Mavna reisi ve mavnacı 

» » 
Kamara memuru 

•» » 

Kamarot âmiri 
Başkamarot 
Kamarot 

» 
1 > 

Sayı Ücret 

3 
1 

13 
16 
53 
94 
43 
82 
12 
19 
98 

232 
47 

170 
18 

1 
6 

13 
100 
40 

153 
4 

49 
182 
75 

250 
10 
99 
32 

154 

2 
2 
2 
2 

25 
2 

10 
6 

422 
150 

10 
17 

1 
19 
91 

194 
304 

65 
60 
85 
75 
60 
55 
65 
60 
85 
75 
65 
60 
55 
50 

100 
60 

100 
85 
75 
65 
60 
55 
75 
70 
60 
55 
65 
60 
55-
50 

210 
120 
100 

75 
65 
60 

120 
120 

75 
65 

120 
100 
100 

75 
50 
45 
40 
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Görevin çeşidi 

Kamarot ve torba hamalı 
Kumanyacı 
Başaşçı ve aşçı 

» » 
» » 
> > 
» » 
> » 
» » 

Aşçı yamağı 
» » 
» » 

Ekmekçi 
Başmotörcü ve motorcu 

» > 
» » 
> » 
» » 
> » 
» » 

Elektrik motorcusu 
Çımacı 

» 
> 

Ambarcı 
» 
> 

Bâşvinççi 
Tarak vinççisi 
Vinççi 

» 
> 
> 
> 

Deniz şoförü, motÖr şoförü ve 
şoför 

» » » 
» » > 
» » » 

Tarab. teknisiyeni 
Başdajgıç 
M g i ç 

v » 

•» 
. ' • » 

* 
» 

1 " ~" ' 

- 5 5 -
Sayı Ücret 

1 100 
54 
1 
1 
8 
5 

37 
34 
48 
3 
4 

19 
30 
2 
1 
8 
6 

12 
7 
2 
2 

55 
11 
12 
1 
1 
1 
2 
1 

11 
5 
1 

10 
4 

6 
8 

19 
4 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 

100 
120 
100 
80 
75 
60 
50 
40 
50 
30 
20 
50 

210 
170 
140 
120 
100 
85 
75 
85 
50 
45 
40 

140 
100 
85 

140 
120 
100 
90 
85; 
80 i 
70 

120 
100 ! 

85 
90 

140 i 
260 
210^ 
170 ı 
150! 
140) 
100! 
90 
85! 

(S , Sayı 

Görevin çeşidi 

Dalgıç 
> mürettebatı 

Sandalcj 
Eundaçı 
Gemi yapma atelyesi teknisyeni 

> teknisiyeni 
» * atelye montaj teknisiyeni 

.Makine atelye teknisiyeni 
> teknisiyeni 
» atelyesi montaj teknisiyeni 

Motor 4istabaşısı 
Elektrik atelye teknisiyeni 
Atelye iş dağıtma, » 

» haşmontörü 
Ağaç işleri atelye teknisiyeni 

» » teknisiyeni 
Dok tahliye teknisiyeni 
» gemicisi 
» Eomorkör gemicisi 
> rpmorkör ateşçisi 

Havuzlar porsunu 
Elektrikçi montör 
îiaşmontör 
Ağaç işleri montörü 
Sis düdükleri başmontörü 
îstasyoncu 

» , 1 ' ^. 
».. 
> 

Can sandalları yönetim memıura 
» » yardımcısı 

Gan sandalı reisi 
» » yardımcısı 
> > > 

A .14 
Can sandalcısı 
Roketçiler reisi 

» » yardımcısı 
Böketçi ^ 
Sis topçubaşısı ve topçusu t 

Nalbant 
Fenerler yönetim memuru 

» » » i \ 
» * » 
» » » 
t > » 
» » * , ı V :'.. 
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§ayı 

i 
4 

20 
3 
3 

3 
1 
3 
2 
2 
7 
7 
4 

81 
a 
10 
80 
1 
4 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
6 

Ücret 

75 
65 
75 
75 

210 
210 
210 
260 
2İ0 
210, 
120 
170 
170 
170 
170 
210 
210 
75 
60 
60 

170 
140 
170 
170 
140 
100 
90 
80 
60 

120 
100 
80 
75 
65 
65 
75 
65 
60 
75 
60 
60 

120 
90 
85 
80 
75 n 



Görevin çeşidi 

Fenerler yönetim memuru 
» > > 
» > > 
> » > 
» > •» 

Fener gardiyanı 
> > 
> » 
> > 
> » 
> » 
» » 
> » 
» » 
» > 
» > 
» » 
» » 
> » 

Tahkik memuru 
» > 

Yönetim memuru 
» » 
» > 

Başressam ve grafiger 
Ressam ve grafiger 

» » 
Pansumancı 
Erzak dağıtma memuru 
Başvurma memuru 

» » 
> > 

Depo memuru 
Çamaşır ambarcısı 

» koruyucusu 
Atelye ambarcısı 
Hastabakıcı 
Armatör 

» 
Tartı aletleri tesisatçısı 
Bakım memuru 
Başmuşambacı 
Muşamba kontrolcüsü 

» dikicisi 
Markatör 
îşçi yönetim memuru 

» » 
Tamire! 

Sayı 

1 
3 
a 
1 
4 
2 
3 
1 
1 

10 
6 
7 
9 

16 
17 
27 
19 

8 
4 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
2 
1 
4 
2 
5 
1 
1 
1 

14 
1 
3 
1 
5 
1 
1 
2 
6 
2 
1 
2 

Ücret 

65 
55 
50 
45 
40 
90 
80 
70 
65 
60 
55 
50 
45 
40 
35 
30 
25 
20 
15 

210 
140 
120 
85 
75 

210 
170 
140 

50 
100 
170 
100 
75 
75 
85 
85 
75 
40 

100 
75 

140 
85 

100 
85 
75 
75 

100 
85 
60 

ı Görevin çeşidi 

Asansörcü 
Telefoncu 

» 
» 

İtfaiye âmiri 
İtfaiyeci ve mürettebatı 

» > 
» » 

Su saatçisi ve hortumcusu 
Saatçi 
İşaretçi 
Ambarcı 
Palamarcı 
Rıhtım süpürgecisi 
Kaloriferci 
Hademe 

» 
» 
» 

Garson 
Fenerler makine tamircisi 

» » » 
Başgardiyan 
Gardiyan 

» 
Radyof arcı yardımcı, usta ve yağcı 

» » » 
» » » 
» » » 

Taşra §ubeleri 

Fiş memuru 
> > 
» » 
» » 

Tahsildar 
> 

Daktilo 
P> 
» 

Matbaacı 
Atelye teknisiyeni 
Makine » 
Gemi yapı * 
Tehi2 ve işaretçi 
Başmotörcü 
Fenni tesisatçı 

Sayı 

10 
2 
1 
1 
1 
8 
1 

15 
5 
1 
6 
1 
1 
4 
3 
1 
4 
7 
1 
3 
4 
3 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
1 

3 
6 
1 
1 
1 
1 
2 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Ücrei 

75 
80 
75 
65 

120 
100 
85 
75 
75 
90 
60 
75 
75 
60 
75 
75 
60 
50 
40 
50 
90 
75 
90 
55 
50 

120 
100 
75 
55 

120 
100 
85 
75 

100 
85 
85 
75 
60 

100 
260 
210 
210 
85 

210 
140 
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Görevin çeşidi 

Marangoz, gemi yapı tornacı, tesvi
yeci, dökümcü ustabaşısı 
Atelye ustabaşısı 

» marangozu 
» kalafatçısı 

Ressam ve grafiger 
Takım mağazacısı 
Elektrik santralcisi 
Mağazacı 
Ambarcı 
Gereççi 
Mubayaacı 
Kantarcı 
îstifçi 
Aşçı 

E» 
> yamağı 
> » 

Bulaşıkçı 
Garson 
Postacı 

> yardımcısı 
Başodacı 
Odacı 

> 
> 

Temizleyici 
Başbekçi 
Bekçi 

> 
» 
» 

Kroozot bekçisi 
Tolcu salonu bekçisi 
Fener ve iskele > 

> > > 
» » » 

tskele bekçisi 
Otel yönetim memuru 
Büfeci 
Garson 

» 
» 

Çamaşırcı 
» 

Balon hamalbaşisı 

Sayı 

*5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

10 
2 
2 
2 
2 
3 

24 
6 
4 
1 
2 
4 
5 
5 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

Ücret 

140 
90 
70 
60 

170 
100 
140 
120 
120 
100 
120 
60 
60 
85 
60 
60 
50 
50 
50 
75 
60 
65 
50 
45 
40 
50 
85 
75 
70 
60 
50 
50 
50 
75 
60 
50 
50 

100 
60 
75 
60 
50 
60 
50 
60 

G5revin çeşidi 

Hamal 
itfaiyeci 

» 
•- 5 > 

Şoför 
> 
» 
> 

Şoför yardımcısı 
Bahçıvan 

» 
Hastabakıcı 
Pansumancı 
Antrepocu 
Ambarcı 
Dalgıç 

» 
Deniz şoförü 

» » 
l» » 
> » 

Motorcu 
Vinççi 
Liman taşıtları lostromosu 

> » :» 
Güverte lostromosu 

» » 
Makine » 
Yağcı 

> 
> 

Ateşçi 
-» 

Kömürcü 
Gemici 

» 
> 
> 

Dümenci 
> 

Kamarot 
Başmavnacı 
Mavnacı 

» 
» 

Çnnacı 

âayı 

2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
3 
1 
5 
1 
4 
1 
4 
4 

10 
3 
4 
2 
8 
4 
8 
6 
5 
3 

10 
40 
32 
5 
8 

16 
1 

19 
9 

26 
6 

Ücret 

50 
120 
85 
70 

100 
90 
85 
75 
50 
75 
50 
75 
85 

100 
75 

140 
100 
120 
100 
90 
85 
90 
90 

120 
85 
85 
75 
85 
85 
75 
60 
75 
65 
60 
75 
70 
60 
50 
60 
50 
50 
85 
75 
70 
65 
50 

(8, Saytai; 106) 



Taşıt kadrosu 

Z/2 No. Çeşidi 

262 Kamyonet 

304 > 

195 » 
Kamyon 
Deniz motoru 

> » 

Otobüs 

Servis vasıtası 
kamyonet 
Muş 

Kamyonet 

8 No. lu motor 

Markası 

Diaman 

Fort 

Şevrole 
Doç 
Denizyolları 
Çankaya 
Kütle 
Opel 

Doyç 

Avusturya 

Şevrole 

Sömidizel 

Plâka No. Göreceği iş 
% 

31 No. lu motor Dizel 
1 No. lu motor Penta 
Trabzon'da 
Motosiklet 5 bey- N. S. U. 
girlik 
Motosiklet 2,50 Bianchı 
beygirlik f p p ^ r r ' 
Ulaştırma Bakanlığınca İdaremiz için ayrılan kamyon. 

75180 îstinye dok fabrikasında yük ve gereç 
liyatı 

4340593 Haliç fabrika ve havuzlarında yük ve g 
nakliyatı 

3998865 Fabrika ve havuzlar, çamaşırhane hizmeti 
Malzeme nakil hizmetinde 

1095 Servis işlerinde 
6536 » » 
3600 Fabrika, havuzlar servis işlerinde 

B. R. 38 Anadolu tahlisiye istasyonları arasında m 
kalât temini için 

4766 Rumeli tahlisiye istasyonları arasında mün 
4146 lât temini için 

Yeniden satın alınacaktır. 

Limanın muhtelif hizmetlerinde (Liman 
ketinden müdevver) 

610252 Trabzon şubesinde posta nakliyatı için 
527050 nizbank'tan müdevver) 

Muhtelif liman hizmetlerinde (Denizban 
müdevver) 

8109001 » » » 

Muhtelif atelye ve iş yerleri arasmda 



E - CETVELİ 

A — GÖKEVÎ GEREĞİNCE PARASIZ YOLCULUK YAPMAK HAKKINI TAŞIYANLAR 

Bütün hatlarda 

• 1. — Milletvekilleri bütün hatlarda birinci 
mevkilerde (lüks dâhil) kimlik cüzdanlarını gös
termek suretiyle parasız yolculuk yaparlar. 

2. — Devlet Denizyolları ve Limanları işlet
me Genel Müdürü ile yardımcıları, Genel Mü
dürlük Teftiş Heyeti ile işletmeler Müfettişlerine, 
Genel Müdür tarafından sayısı onu geçmemek 
üzere seçilecek işletme Müdür ve âmirlerine ve 
Ulaştırma Bakanlığı Teftiş Heyeti Başkanı ile 
müfettişlerine ve ulaştırma işleri ile ilgili Ba
kanlık memurlarından Ulaştırma Bakanı tara
fından sayısı on beşi geçmemek üzere seçilecek 
olanlara bütün hatlarda gereç özlük birer hizmet 
pasosu verilir. 

Deniz hatlarında 

(Van Gölü işletmesi dahil) 

3. — Geçici bir görev ve memuriyetin yapıl
ması için başka bir yere gönderilen veya geti
rilen, belirli görevlerde olup ta bulundukları 
yerlerden başka yerlere gönderilen, askerlik hiz
metlerini yapmak için görevlerinden ayrılan, 
yeniden memuriyete tayin veya emekliye ayrılan 
kadro, kuruluş veya idarî sebeplerle açığa çı
karılan. görevinden çıkarılan ve altı aydan faz
la hizmet gördükten sonra istifa eden îdare me
mur ve hizmetlileri ile bunların aile bildirimlerin
de yazılı aileleri efradına gidecekleri veya gele
cekleri yere kadar permi verilmekle beraber bera
berlerinde götürecekleri ev eşyaları için de parasız 
taşıma izni verilir. 

Bunlardan aylık ücretleri 100 liradan yukarı 
olanlar ile aileleri birinci mevkide, aylık ücret
leri 100 lira ve daha az olanlarla aileleri ikinci 
mevkide ve aylık ücretleri ne olursa olsun gemi 
adamlariyle, odacı ve benzeri hizmetliler ve aile
leri güvertede yolculuk yaparlar. 

Görevle bir yere gönderilen gündelikli işçi ve 
hizmetlilere güvertede seyahat etmek üzere gi
diş - dönüş parasız permi verilir. 

4. — Devlet Denizyolları ve Limanları işlet
me Genel Müdürlüğü kadrosu içindeki aylıklı 
memur ve hizmetlilerle aile bildirimlerinde yazılı 
aileleri efradına ve beraberlerinde yolculuk etmek 

zorunda olan hizmetçilerine senede bir defa ol
mak üzere hattına bakılmaksızın diledikleri iki 
iskele arasında geçer gidiş - dönüş permi verilir. 

Bunlar almakta oldukları aylık ücretlerin mik
tarına göre üçüncü maddede yazılı mevkilerde 
yolculuk ederler. 

5. — Yüksek Deniz Ticaret Okulu öğrencile
riyle, idare Fabrikaları Çırak Okulları öğrenci
lerine senede bir defaya mahsus olmak üzere hat
tına bakılmaksızın diledikleri iki iskele arasında 
gidiş - dönüş permi verilir. 

Bunlar üçüncü mevkilerde ve üçüncü mevki 
bulunmayan vapurlarda ikinci mevkilerde yolcu
luk ederler. 

6, — ölüm, doğum, evlenme, boşanma gibi 
hâllerde 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 bunlarm ev eşyaları için dahi parasız 
taşıma izni verilir ve ölenlerin cenazeleri para
sız taşmır. 

7. — Sağlık durumları dolayrsiyle başka yer
lere gitmeleri gereken memur ve hizmetliler ile 
aile bildirimlerinde yazlı aileleri efradına aylık 
ücretlerinin gerektirdiği mevkilerde yolculuk 
yapmak üzere gidiş - dönüş permi verilmekle be
raber bunların 1000 kiloya kadar ev eşyaları için 
dahi parasız taşıma izni verilir. 

Bu suretle yolculuk edecek olanlardan 15 ya
şından küçük olan çocuklara aile efradından 
biri katılabileceği gibi aile efradmdan birinin ayni 
sebeple seyahati halinde 15 yaşından küçük olan 
çocuklardan biri de beraberinde parasız yolculuk 
edebilir. 

8. — Genel Müdürlük kuruluşunda bulunan 
kesenekli acentalar ile aile bildiriminde yazılı 
aileleri efradı dahi memur ve hizmetlilere verilen 
haklardan faydalanırlar. 

9. — Yukarıki maddelerde yazılı aile efradın
dan maksat memur ve hizmetlilerin bakımı ile 
ödevli oldukları kimselerdir. 

10. — İşçilerin ve Millî Emniyet için görev ge
reğince gemilerde yolculuk yapmaları gereken 
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müfettiş ve memurlara bağlı oldukları makam
dan getirecekleri belge üzerine parasız permi ve
rilir. 

11. — Görev gereğince ayrıca yol gideri al-
mıyarak kendi memuriyet bölgelerinde yolculuk 
edecek olan genel müfettişler, kıyı iller valileri, 
ilçeler kaymakamları, bucak müdürleri, il ve 
ilçeler jandarma komutanları, Cumhuriyet sav
cıları ve yardımcıları, emniyet müdür ve âmirle
ri, bölge liman başkanları ve bağımsız liman me
murları vapurlarda parasız yolculuk yaparlar. 

12. — Yabancı limanlardan gelen vapurların 
denetini yapmak üzere İstanbul'dan Çanakka
le'ye gidecek olan Gümrük muhafaza başmemur-
ları ile polis komiserleri ikinci mevkide ve güm
rük muhafaza memurları ile polis memurları gü
vertede parasız yolculuk yaparlar. 

13. — Posta çanta ve paketleri ile birlikte 
yolculuk eden Posta memurları kimlik cüzdan
larını göstermek şartiyle posta kamaralarında 
parasız yolculuk yaparlar. 

14. — Kuduz tedavisi için yolculuk yapanlar 
resmî belge getirmek şartiyle güvertede parasız 
yolculuk yaparlar. 

15. — Yabancı memleketlerden memleketimize 
gelen muhacir ve mülteciler ile Hüküemtçe mem
leket içinde bir yerden başka bir yere götürü
lenler mahallin mülkiye âmirlerinden belge 
getirmek şartiyle güvertede parasız yolculuk ya
parlar. 

16. — tik Öğretim okullarını teftiş edecek 
gezici Başöğretmen, müfettiş ve Eğitim memur
ları Millî Eğitim Bakanlığınca belirtilecek tef
tiş bölgelerinde genel tarifede yazılı ücretlerden 
% 80 nispetinde düşüklükle yolculuk yaparlar. 

17. — Hastalık ve maluliyet gibi sebepler ile 
çalışamıyacak durumda olduğu ve hiç bir yerden 
geliri bulunmadığı belediyelerce tasdik edilmiş 
olan yoksullardan vapurlarda güvertede parasız 
veya % 50 düşüklükle yolculuk edecekler aşağıda 
yazılıdır: 

a) Hopa, Rize, Trabzon, Samsun, İnebolu, 
Zonguldak, İzmir, Antalya, Mersin ve İskenderun 
iskelelerinden her seferde hem gidiş hem dönüşte 
dördü parasız dördü % 50 düşüklü; 

b) Yukarda yazılı iskeleler ile İstanbul 
dışında başka bütün iskelelerde her seferde hem 
gidişte hem dönüşte ikisi parasız ikisi % 50 dü
şüklü; 

c Istanbuldan Kabotaj hatlarına kalkacak 
vapurlara her seferde üçü parasız üçü % 50 dü
şüklü. 

18. — Devlet Denizyolları ve Limanları İş
letme Genel Müdürlüğü görülecek gereğe göre 
bütün hatlarda tâyin edeceği mevkilerde yılda 
dört yüz kişiye kadar permi vermeğe yetkilidir. 

Şehir Hatlarında 
19. — İstanbul şehir hatları vapurlarında adı 

yazılı parasız paso ile seyahat edeceklerin me
muriyet adları ile yolculuk bölge ve mevkileri aşa
ğıda yazılıdır: 

a) Vali ve belediye başkanı ile yardımcıları: 
Bütün şehir hatları şebekesinde birinci mevkide 
(lüks dâhil), 

b) Şehir hatları vapurlarının .uğrağı kıyı 
ilçelerinin kaymakamları ile bucak müdürleri 
memuriyet bölgelerine giren iskeleler ile köprü 
arasmda birinci mevkide, 

c) Cumhuriyet savcısı ile yardımcıları: Bü
tün şehir hatları şebekesinde birinci mevkide, 

ç) Emniyet müdürü ile şube müdürleri ve 
emniyet müfettişleri: Bütün şehir hatları şebe
kesinde birinci mevkide, 

d) Bölge liman başkam ile liman fen heye
ti başkan ve üyeleri: Bütün şehir hatları şebeke
sinde birinci mevkide, 

e) İstanbul genel meclis üyeleri: Bütün şe
hir hatları şebekesinde birinci mevkide, 

f) Millî emniyet müfettişleri: Bütün şehir 
hatları şebeeksinde birinci mevkide. 

20. — Görevli olarak yolculuk yapacak olan 
sivil polis memurları kimlik cüzdanlarını ida
reye damgalatmak şartiyle ikinci mevkide para
sız yolculuk yaparlar. 

21. — Resmî elbiseli inzibat subayları ile 
emniyet âmirleri, polis komiserleri ve komiser 
yardımcıları birinci mevkide, polis memurları 
ile inzibat memurları ve jandarma eratı ve liman 
denet memurları ikinci mevkide parasız yol
culuk yaparlar, 

22. — Görevli olarak yolculuk yapacak pos
ta, telgraf ve telefon idaresi dağıtıcıları ile tel
graf ve telefon yapı ve onarmaları ile ödevli 
ekipler: İkinci mevkide parasız yolculuk yapar
lar. 

23. — Resmî törene katılmak veya ziyarette 
bulunmak üzere misafir olarak limanımıza ge-
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lecek olan yabancı kara, hava ve deniz subay
ları ve erleri parasız yolculuk yaparlar. 

24. — Devlet Denizyolları ve Limanlan İş
letmesi kadrolarına giren memur ve hizmetliler 
kimlik cüzdanlarını göstermek suretiyle vapur
larda parasız yolculuk yaparlar. Bunlardan me
murlar birinci mevkide ve gemi adamlariyle hiz
metliler ikinci mevkide yolculuk yaparlar. 

25. — Devlet Denizyolları ve Limanları tş-
letme Genel Müdürlüğü kuruluşuna giren işçi
ler: tkametgâhlan ile vazife gördükleri yer 
arasında ikinci mevkide parasız yolculuk yapar
lar. 

İzmir Körfez Hattında 

26. — izmir körfez vapurlarında isme yazılı 
parasız paso ile birinci mevkide yolculuk yapa
bileceklerin memuriyet adlan ile yolculuk bölge 
ve mevkileri aşağıda' yazılıdır: 

a) Vali Ve belediye başkanı ile yardımcılan, 
b) Belediye meclisi üyeleri, 
c) Emnyiet müdürü, bölge liman başkanı 

ile Cumhuriyet savcı ve yardımcıları. 

İzmit Körfez Hattında 
27. — İzmit Valisi ile Belediye Başkanı- ve 

Emniyet Müdürü İzmit körfez vapurlarında bi
rinci mevkide parasız yolculuk yaparlar. 

Umumî hükümler 
28. — Karşılık esasına göre parasız yolculuk 

yapmak hakkını taşıyanlar aşağıda yazılıdır: 
a) Devlet DenizyöUan ve Limanlan İşletme 

Genel Müdürlüğü ile Devlet Demiryollan ve Li
manlan İşletme Genel Müdürlüğü arasında kar
şılıklı olarak isme yazılı onar paso. 

b) İdare ile diğer deniz ve kara Taşıma ku
rumlan arasımda karşılıklı olarak isme yazılı en 
çok ellişer paso. 

c) Devlet DenizyöUan ve Limanlan İşletme 
Genel Müdürlüğü ile yabancı vapur kumpanya-
lan arasında her iki taraf m memurlan ile aile
leri için karşılıklı miktarda parasız veya düşük 
permi. 

29. — Devlet Denizyollan ve Limanlan İşlet
me Genel Müdürlüğü tarafından görülecek gere
ğe göre şehir hatlan vapurlarında tâyin edilecek 
mevkilerde en çok parasız kırk paso verilebilir. 
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R- CETVELİ 

1 J 

B. : 7 - M. : 3 — Aydınltama 
Asansörlerin motor giderleri de hu tertipten verilir. 

* '" - ••*-,> M. : 5 — Öteberi giderleri 
Çeşitli giderlerden başka kutlama, ilân ve su giderleri bu tertipten verilir. 

B. : 9. - M. : 2 — Telefon ve bsuşka haberleşme ücret ve giderleri 
Telefon, memleket dışına çekilen telgraflarla radyo ve diğer haberleşme giderleri bu maddeden 

ödenir. 

'*"': " * : ' ;- " 7 " B. : 10 — Kira karşılığı 
Hollerit makineleri kira karşılıkları ve giderleri de bu tertipten verilir. 

• " * « 

B. : 12 — Giyecekler 
Tüzük gereğince verilecek elbise ve diğer giyim eşyası bu tertipten verilir. 

B. : 13 — Yiyecek giderleri 
3633 sayılı kanunun 31 nci maddesi gereğince yapılan tüzüğe göre gemi adamlarının yedirilme 

leri ve giderleri bu tertipten ödenir. 

B. : 14 — Tedavi, yol vesaire giderleri 
3633 saydı kanunun 31 nci maddesi gereğince yapılan tüzüğe göre memur ve hizmetlilerin 

tedavi, ilâç, yol, cenaze teçhiz ve tekfin ve başkagidcrlcri bu tertipten verilir. 

B. : 16 - M. : 1 — îşletme 
Deniz 've kara araçlarının işletmesine ilişkin müstehlek ve müstehlek olmayan her türlü madde

ler ve gerekçelerinin paraları ile sefer, taşıma, resim, ücret vesair her türlü işletme giderleri, 
kira karşılıkları, yük, hasar, zayiat ve müsademe tazminleri, avarya giderleri, kurtanna ve yardım, 
iskele giderleri, su karşılıkları ve başka her türlü işletme giderleri bu tertipten verilir. 

M. : 2 — Yapı, onarma ve satmalma 
Deniz ve kara araçları ve kısımlarının satmalma, yapma ve onarmasına gereken her çeşit müs

tehlek ve müstehlek olmayan maddeler karşılıkları, etüd proje, keşif, muayene ve bunlara benzer 
giderleri bu tertipten verilir. 

B. : 16 — Fenerler radyofarlar ve kryi emniyeti başka tesislerinin her türlü giderleri 
Fenerler, radyofarlar ve sis düdükleri, can kurtarma istasyonları gibi kıyı emniyetine ilişkin 

bütün hizmetlerin yapılması için gereken müstehlek ve müstehlek olmayan her türlü maddeler ve 
gerçeler ve demirbaş satmalma ve giderleri bu tertipten verilir. 

B. : 17 — Yükleme ve boşaltma giderleri 
Ticari eşya yükleme - boşaltma, ambar, aktarma taşıma ve hammallık ücretleriyle işçi yedirme

leri ve vücutça işe yaramıyacağı sağlık muayenesiyle anlaşılan işçilere verilecek tazminat ve bu 
hizmete ilişkin başka her türlü giderler bu tertipten verilir.' 
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B. : 18 — Fabrika, havuz, dok ve atelyelerin her türlü ücret ve giderleri 

İşçilik ve uzman gündelikleri, işçilerin yemek giderleri, makine» tezgâh, alet ve edevat, demirbaş
ların satmalına, onarma, yenileme, tesis, bakım giderleri ve bunların istihlâk ettiği her türlü madde-. 
ler Ve gereçler karşılıkları, ücret ve başka giderleri bu tertipten verilir. 

B. : 19 — Bina, fabrika, atelye, tersane, dok; kazak rıhtım, iskele, fener ve başka tesislerin yapma, 
onarma ve kamulaştırma giderleri 

İdareye ilişkin belirli tesislerin yapma, onarma giderleriyle kamulaştırma karşılıkları, arsa 
satmalma, etüd, proje, keşif ve başka giderleri bu tertipten verilir. 

~ ~ B. : 22 —Mahkeme giderleri 
Mahkeme, noter, hakem, dispeççi, sözleşmeli serbest avukat ve müşavir, huzur hakkı, ücret ve 

giderleri bu tertipten verilir. 

B. :24-M. : 1— Ücretler 
Meslek işçi ve çırak gibi türlü kursların öğretmen, yönetim memurları, hizmetli ücretleri bu 

tertipten verilir. 
* - . . • - * » ' ? • - • • • ' - ; ' , " " • ' . ' 

M. : 2 — Başka giderler 
Kurs öğrencilerinin yiyecek, giyecek ve içecekleriyle bunların gerektirdiği taşıma giderleri, kurs 

öğrencilerinin harçlıkları, kursa getirilecek memurlannyolluk ve gündelikleri, öğrencilerin defter, 
kalem, lâstik, ders gereçleri, spor ve beden terbiyesi hareket ve müsabakaları, hamam, traş, ilâç, 
tedavi, cenaze, çamaşır için sabun, çivit, soda, malûl öğrencilerin memleketlerine gönderme, haya-
tebdili giderleri ve öğrencilerin memleketlerine gidipgelme yol" giderleri, kitap ve ders not
ları için kâğıt, çoğaltma gereçleri dershane, yatakhane, mutbak eşya ve gereçleri, kitap telif ve 
tabı ve yayın ve konferans ücretleri, temizlik, .koruma ve başka her türlü giderler bu tertipten ve

rilir. .._._.:_.„ 

B. ': 26 — Staj ve tahsü giderleri 
M. : 1 — Yabana memleketierdeM öğrencilerin staj ve tahsü giderler 

Yabancı memleketlerdeki öğrencilerin her türlü tahsil, yol ve yönetim giderleriyle öğrenci tefti 
ve nezaret gider ve yollukları bu tertipten verilir. 

M. : 2 — MÜhendifl Okulunda ve Tıp Fakültesinde okutturulacak öğrenci giderleri 
Tıp Fakültesinde okutturulacak öğrencilerin yurt giderleri dâhil, 

B. : Sil — Hastane ve revir giderleri 
İdareye ilişkin hastane ve revirlerin, ilâç, âlet ve edevat, demirbaş, yemek ve başka her türlü gide 

leriyle serbest doktor ücretleri bu tertipten verilir. 

» # < ^ -»•« 
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1945 Yılı 

Posta, Telgraf ve Telefon G. M. 
• • 



f'>. 

Posta, Telgraf ve Telefon Genel Müdürlüğü 1945 yılı 
Yedi aylık bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu 

Raporu (1/396) 

T. C. 
Başbakanlık 

Muamelât Umum Müdürlüğü 28 . II . 1945 
Tetkik Müdürlüğü 
71-320, 6/454 

Büyük Millet MesliJi Yüksek Başkanlığına 

Posta, Telgraf ve Telefon işletme Umum Müdürlüğüne ait 1 Haziran 1945 den 31 Aralık 1945 e 
kadar olan yedi aylık süre için hazırlanıp Başbakanlık Kurulunca 8 . II . 1945 tarihinde Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan Bütçe kanunu tasana* gerekçesiyle birlikte sunulmuştur. 

Başbakan 
Ş. Saraçoğlu 

Masraf bütçesi gerekçesi 

F. : 1 - M. : 1 — Memurlar maaşı 
Bu tertipten 1944 yılında alınan tahsisatın yedi aylık tutarı 6 478 199 liradır. Arada görü

len 292 695 lira farkın 12 684 lirası 4598 sayılı kanunun 4 ncü maddesine göre memurlara verilen 
bir üst derece maaş farkının 145 407 lirası 4598 sayılı kanunla maaş dereceleri 10 liradan 15 liraya 
çıkarılmış olan bakıcı ve müvezzi maaşları farkma 55 853 lirası telgraf ve telefon hatlarında kuran-
portör tesisatının genişlemesi dolayısiyle hatların daha sıkı bir murakabe altına alınmasını temin et
mek ve bazı mıntakalarda Baş bakıcılık vazifesini daha kabiliyetli ellere vermek ve tevziatın daha sa
lim ellerin kontroluna imkân vermekle beraber ikametgâhlarda havale ödenmesi ve paket teslim edil
mesi maksadiyle başlanmış olan tecrübenin daha geniş mıntakalara yapılmasını sağlamak üzere ihdas 
edilen 30 lira maaşlı 50 adet Hat Baş bakıcı ve müvezzi maaşiyle hatların çoğalması ve yeni markez-
ler açılması yüzünden ihtiyacı karşılamamağa başlayan müvezzi ve bakıcı kadrosuna ilâve edilen 15 
lira maaşlı 48 bakicr ve müvezzi maaşına 78 751 lirasında (JJ) cetvelinden eğlemli kadroya alınma
sını işletme bakımından kati zaruret görülen 124 ıııenmr maaşrna taallûk eylemektedir. 

F. : 1 - M. : 2 - - Açık maaşı (1 750) 
Oeçen senenin yedi aylığına isabet eden miktarın aynıdır. 

F. : 1 - M. : 3 — Tekaüt dul ve yetim maaşları (410 245) 
Bu tertipten 1944 yılı için alınan tahsisatın yedi aylığı 387 9*18 liradîr. Bu tertip için 1944 yılı 

içinde muhasebei umumiye kanununun 48 nci maddesine dayanılarak Maliye Bakanlığından alman 
mezuniyet ödeneği gözönürıe alınarak bu devre için 22 326 lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 

P. : 2 - M. : 1 — Memurlar ücreti (166 081) 
Bu tertip için 1944 yılında alman tahsisatın yedi aylık tutan 158 886 liradır, önümüzdeki dev

relerde birkaç telefon santral binasiyle müteaddit P. T. T. merkezleri inşa ve tamiratına başlamak 
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zarureti hâsıl olduğundan (L) cetvelinden eylemli kadroca alman 4 yüksek mimar ve fen memuru 
ücretiyle 4598 sayılı kanunun 4 ncü maddesi hükmüne göre verilen bir üst derece farkı olarak 
7 195 lira ilâve edilmiştir. 

F . : 2 - M. : 2 — Müteferrik müstahdemleri1 ücreti (1 773 219) 
Bu tertipten 1944 yılında alman tahsisatın yedi aylıktutan 1 750 574 liradan ibaretti. Arada 

hâsıl olan 22 645 lira fark yeniden açılan merkezlerle hergün biraz daha genişliyen telgraf ve tele
fon tesislerinin muntazaman işlemesini teminde ve posta nakliyatının tesiri ile müstacel telgrafla
rın tevzii için satmalınması düşünülen nakil vasıtalarının çalıştırılmasında kati lüzum ve zaru
ret görülen bir daktilograf, bir ambalajcı, iki muakkip, beş şoför, beş hamal, üç motosikletli, beş 
muhabereci, üç baştelefoncu ile on telefoncu ve dört başhademe ki, ceman 39 müstahdemin ilâve 
ve buna mukabil bu sene için hizmetlerine lüzum görülmeyen 250 lira ücretli bir pul tasnifçisi ile 
200 lira ücretli bir muakkibin kadrodan çıkarılmasından ileri gelmiştir. 

F. : 2 - M. : 3 — Muvakkat müstahdemler (1 000) 
Geçen yılm yedi aylığının aynıdır. Yalnız kesirler kaldırılmıştır. ; >i T "! 

F. : 3 — Muvakkat tazminat 
Bu tertip için 1944 yılından alman tahsisatın yedi aylığı 108 840 liradır. Aradaki 13 660 li

ra fark (L) cetvelinden fiili kadroya alınan memuriyetlerin maaşları 10 liradan 15 liraya çıkarı 
lan bakıcı ve müvezzilerden Ankara'da bulunanlara ait tazminatın yedi aylık tutandır. 

F. : 4 - Tekaüt ikramiyesi (33 000) 
Geçen yılın yedi aylığının aynıdır. Kesirleri kaldırılmıştır. 

F. : 5- M. : 1 — Çocuk zammı (370 000) 
Bu tertip için geçen sene alman tahsisatın yedi aylık tutarı 43 755 liradır. Ancak 4178, 4598 sa

yılı kanun gereğince ödenecek zamların birleştirilmesi ve 4598 sayılı kanunun 6 ncı maddesiyle me
murlara ait çocuk zammının arttırılmış olması dolayısiyle istihsal edilen munzam tahsisat gözönü
ne alınarak 326 245 lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 

* F. : 5 - M. : 2 — Yakacak zammı (37 500) 
Geçen yılm yedi aylık tutan 43 755 liradır. Memurlara verilmekte olan yakacak zamlan 4178 

sayılı kanun gereğince Ekim ayından başlamakta olduğu gözönüne alınarak üç aylık ihtiyaca tekabül 
eden miktar teklif edilmiştir. 

F. : 5 - M. : 3 — Doğum yardımı (40 000) 
Bu tertip için geçen sene olağanüstü tahsisat alınması ve yapılan masrafa göre 1945 yılı yedi 

aylığı için 40 000 liranın kâfi geleceği anlaşılmıştır. 

F. : 5 - M. : 4 — ölüm yardımı (20 000) 
Bu tertip1 için de geçen sene olağanüstü tahsiiat alınmıştır. Yaprian masrafa göre 1945. yılı yer 

di aylık ihtiyacının 20 000 lira ile karşılanacağı anlaşılmıştır. 

F. : 5 - M. : 5 — Aynı yardım (1 400 000) 
Bu tertip yeniden açılmıştır. Geçen sene 4599 sayılı kanuna dayanılarak diğer tertiplerden ya* 

pılan tasarrufla idare edilmiş ve yapılan masrafa göre. 1945 yriı yedi aylığı için 1 400 000 liranın 
yeteceği anlaşılmıştır. t j . l 

F. : 6 — 4454 sayılı kanunun 51 nci maddesi gereğince verilecek ücretler (550 000) 
Bu-tertip için geçen yıl alman tahsisatın yedi aylık tutan 460 829 liradır. P. T. T. servisle-

rinin diğer Devlet hizmetlerine nispeten çok yorucu ve yıpratıcı olduğu gibi gece servisinde nö
bet tutan memurların iş icabı yemeklerini ailelerinden ayrı olarak dairede yemek ve bu suretle 
fazla para harcamak mecburiyetinde kaklıkları gözönüne alınarak bu maksada münhasır olmak 
üzere geçen seneden 89 179 lira fazla teklif edilmiştir. 
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F. : 7 - M. : 1 — Merkez müteferrikası (10 000) 

Geçen yılın yedi aylık tutarının aynıdır. Kesirler kaldırılmıştır. 

F. : 7 - M. : 2 — Merkez mefruşat ve demirbaşı (15 000) 
Geçen yılın yedi aylık, tutarının aynıdır. Kesirler kaldırılmıştır. 

F. : 7 - M. : 3 — Merkez tenviri (3 000) 
Geçen yılın yedi aylık, tutarının aynıdır. Kesirler kaldırlmıştır. 

F. : 7 - M. : 4 — Merkez teshini (10 000) 
Bu tertip için yeçen yıl alman tahsisatın yedi aylığı 5 840 liradır. Kömür ve diğer yakacakla

rın yazdan tedarikindeki zaruret ve bunun fiyat üzerindeki tesiri gözönüne alınarak senelik tah
sisat aynen bırakılmıştır. 

F. : 7 - M. : 5 — Merkez müteferrikası (10 000) 
Bu tertip için 1944 yılında alınan tahsisatın yedi aylık tutarı 6 300 lira idi. Yeni açılan mer

kezlerin ihtiyacı ve bir kısım malzeme fiyatlarında görülen yükseklik gözönüne alınarak 1945 bütçe 
yılı için 3 700 lira fazlasiyle 10 000 lira teklif edilmiştir. 

F. : 8 - M. : 1 Vilâyetler kırtasiyesi (77 000) 
Geçen yılın yedi aylık tutarı 72 912 Uradır. Kırtasiye fiyatlarındaki yükseklik gözönüne alınarak 

5 000 lira kadar fazla teklif edilmiştir. 

F. : 8 - M. : 2 Vilâyetler mef ruşat ve demirbaşı (146 000) 
Geçen yılın yedi aylık tutarına göredir. Kesirler kaldırılmıştır. 

F. : 8 - M. : 3 — Vilâyetler tenviri (75 000) 
Bu tertibe geçen sene konulan tahsisatın yedi aylık tutarı 58 331 liradır, Tenvir malzemesi ve 

istihlâk bedeli fiyatlarmda görülen fazlalık gözönüne alınarak bu süre için 16 669 lira fazla teklif 
edilmişti*. 

F. : 8 - M. : 4 — Vilâyetler teshini (250 000) 
Bu tertip için geçen yıl alınan tahsisatın yedi aylığı 116 662 liradır. Ancak bilhassa kışa sürekli 

ve şiddetli olan böllgelerde kömür ve yakacakların yazdan tedariki ve bu suretle yazm husule gelen 
nisbi ve fiyat düşüklüğünden istifade edilmesi ve senesi içinde 50 000 liralık munzam tahsisata ihti
yaç görülmesi gözönünde tutularak bir senelik ihtiyaç karşılığı olarak 250 000 lira teklif edilmiştir. 

F. : 8 - M. : 5 Vilâyetler müteferrikası (130 000) 
Geçen senenin yedi aylık tutarının aynıdır. Yalnız kesirler kaldırılmştr. 

F. : 9 - M. : Matbu evrak ve defterler (400 000) 
Bu tertip için geçen sene alman tahsisatın yedi aylık tutan 233 331 liradır. Ancak bir kısım 

matbu evrak ve formüllerin tükenmeğe yüztutması ve bunların, bu devre içinde basılmasındaki, zaru
retle beraber bilhassa kâğıt, karton vesair baskı levazımında görülen fiyat yükselmeleri ve. senesi içinde 
200 000 liralık munzam tahsisata ihtiyaç hissedildiği gözönünde tutularak 400 000 lira teklif edilmiştir. 

F. : 10— Muhabere ücreti (600) 
•Geçen yılın yedi aylık tutarının aynıdır. Kes irler kaldırılmıştır. 

F. : 11 — Kira bedeli (117 000) 
Geçen yılın yedi aylık tutarının aynıdır. Kesirler kaldırılmıştır. 

F. : 12-> M. : 1 — Daimî memuriyet hareh-ahı (117 000) 
G ecen yılın yedi aylık tutarını» laynidir. Kesir lor kaldın] mistir. 

F. : 12 - M. : 2 — Muvakkat memuriyet harcirahi (183 000) 
.Göçen yılın yedi aylık tutarının ayrıdır. Kesirler 'kaldırılmıştır. 
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t \ : İ2 - M. : 3 -^.Müfettişler harcırahı (103 000) 
Geçeri yılın yedi aylık tutarının aynidir. Kesirler kaldırılmıştır. 

F. i 32 -M. : 4 ^-Yabancı memleketler harcırahı (30 000) 
I>u tertibe 1944 içjao. konulan tahsisatın yedi aylık tutarr 11 6€2 liradır. Ancak telefon, telsiz ve 

telli telgraf malzemesinin doğrudan doğruya istihsal mahaEeıdnden heyetler marifetiyle mubayaa
sına lüzum hâsıl olduğu takdirde bunlara ait harcirah karşılığı olmak üzere 18 338 lira fazlasiyle 
teklif edilmiştir. •'•»<? ı*,.- -

;:f.v:. F. : 13--Melkusat (598 000) 
Bu terUp içhı^eçen sene alınan tahsisatın yedi aylığı 233 331 liradır. Memur ve müstahdemlere 

verilmesi talimat ieabmdan olan yazlık ve kışlık miadında verilmesi ieabeden kaput, elbise ve pe
lerin, fotin gibi giyim eşyasının Sümerbanktan defaten ve zamanında tedarik ve tevzii Je senesi 
içinde 350 000 liralık' munzam tahsisata ihtiyaç gösterildiği gözönüne alınarak 598 000 liralık tah
sisata ihtiyaç hissedilmiştir. 

^ F. : 14 — Tedavi ve yol masrafları (88 000; 
Bu tertip için geçen sene alınan tahsisatın yedi aylık tutarı 58 331 liradır. Ancak 4598 sayılı ka 

namın 9 ncu maddesiyle derece farkı gözetilmeksizin bütün memurların tedavisine ve bilhassa ayak
ta tedavi şekünin kabulüne binaen bu cihet gözönüne alınarak geçen seneye nazaran 29 669 lira 
fazla teslim edilmiştir. ' 

F. : 15 - M. : 1 — Posta nakil işleri (700 000) 
Geçen sene-alınan ödeneğin yedi aylık tutaıı 641 666 liradır. Her sene posta sürücülükleri iha

lelerinde görülen farklar gözönüne alınarak bu süre için 700 000 liranın kâfi gelebileceği anlaşıl
mıştır. 

F. : 15 - M. : 2 —- Nakil vasıtaları ve işletme ve tamiri (175 000) 
1944 yılında nakil vasıtalara .satmalma talısdsatiyle birükte 13 ncü faslı teşkil eden bu tertibe 

kftBıUİmuş olan tahsilatın yedi aylıkı tatarı 137 083 liradan ibaretti. İşin mahiyeti ve tatbikatla 
hissedilen zaı\u:eUere biııaen. bu tertibin posta hizmetleri araşma nakli muvafık görülmüş ve nakli
yat ve tevaiat işlerinin süratle temini için ahiren- mubayaa edilen kamyon ve sair nakil vasıtaları
nın işletme masraflan karşılığı olarak bu tertibe 37 917 lira fazla tahsisat konulmuştur. 

F . : 15 - M. : 3 —. Bendiye, hurç çanta ve çuval mubayaası (330 000 
1944 yılmda po«f> nakil işlerine ait masraflar arasında idare edilen bendiye levazımı bedelinin, 

tatbikatta görülen müşkülât dolayısiyle bu tertibe nakli muvafık görülmüş ve her iki tertibin 1944 
yılı yedi aylık tutarı 204 166 liradan, ibaret bulunmuştur. 

Ancak posta işletmesinin başta gelen vasıtala- rından olan bu malzemenin posta hizmetlerinin 
inkişafı nispetinde artan istihlâki ve fiyatlar da görülen yükselmeler gözönüne alınarak 1914 büt
çesiyle yedi aylığı için 330 000 lira teklif edilmiştir. 

F. : 15 - M. : 4 — Seyyar memur ve lıamal primleri (45 000) 
Bu tertip için geçen sene alınan tahsisatın yedi aylık tutarı 35 000 liradır. Hudut haricinde hizmet 

gören seyyar posta memurları getrlerinin ihtiyaca göre çoğaltılması için 10 000 liranın ilâvesi lü-
zunıltt görülmüştür. 

F. : 15 - M. : 5 — Paket tazminatı (50 000) 
Bu tertibe geçen sene konulan tahsisatın yedi aylık'tatarı 48 750 liradır. 1945 bütçe yılı için ih

tiyaten 6 245 lira fazlasiyle 50 000 liralik tahsisat kcraaunuşıtur. 

F. : 15 - JSf. : e ± - 2wt® pala ve kartları ile tarih damgaları masrafları (260 000) 
.:• ıBaitmt^»sqg0çtB^\seamiçtataaılan tahsisatınyedi aylık tutarı 58 333 liradır. 1945 yılında 
yeniden bastırılacak posta pulu ile Bern bürosundan getirtilecek cevaplı kuponlarm bedeHerrai kar-
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sulamak için 260 000 liralık tahsisata ihtiyaç hissedilmiştir. Ü 

F . : 15 - M. : 7 — Cevaplı kuponlar ve battala kalan pullar bedeli (7 000) 
Bu tertibe geçen sene konulan tahsisatın yedi aylık tu tan 2 920 liradır. Posta muamelâtının 

genişlemesi yüzünden merkezlerimiz gişelerinde değiştirilen cevaplı kuponların mukabilinde satılan 
pul miktarı artmış olduğundan bunların mahsubunun temini için bıı tertibe 7 000 liralık tahsisata 
ihtiyaç, görülmüştür. 

F. -. 16 — Telli ve telsiz telgraf ve telefon tesis, tamir ve işletme masrafları ve nakil vasıtaları 
satmalına bedeli (5 152 000) 

1944 yılı bütçesinde 13 neü faslın 1 nci ve 15 nci faslın 1 ve 2 nci maddelerini teşkil eden ve 
esasen aynı mahiyette bulunmasından dolayı tatbikatta husule gelen müşkülât dolayısiyle birleştiril
mesi faydalı görülen bu tertibe geçen yıl konulan tahsisatın yedi aylık tutarı 3 389 167 liradan 
ib'irettir. 

1945 bütçe yılı için 2 000 000 lirası (Ankara'da) 5 500 Balıçeiievlerde 1000 İstanbul Aksarayında 
1000 Bursada - 1500 Adana'da - 1000 Zonguldak'ta - 600 Mersin ile İzmit'te 500 Afyon ile Konya 
\e B;ılıkesir ve Kayseri'de - 300 Kozlu ile Çekirge'de - 100 ceman 13 000 abonelik 14 otomatik tele
fon .santralının tesisini temine geçen ve evvelki senelerde girilmiş olan taahhütlerin bakiye bedelle
rinin ve bu tesisat için lüzumlu malzemenin nakil, sigorta, gümrük vesaire masraflariyle döviz ve 
lak as primlerinin ödenmesine, bakiyesi de 70 000 kilometreyi mütecaviz bulunan ve ihtiyaca kâfi 
gelmeyen telli telgraf ve telefon şebekesinin senelik daimî tamiratıyle tevziatına ve bu tamirat ve 
tevsiat için lüzumlu direk vesair şebeke malzemesinin mubayaasına, telli ve telli telgraf ve telefon te
sisatında istihlâk edilecek akaryakıt bedelleriyle elektrik ücretlerinin ödenmesine, gerek posta ve ge
rek telli, telsiz telgraf ve telefon hizmetlerinde çalıştırılmak üzere satınalınacak nakil vasıtalarının 
mubayaasına, lıer nevi yedek lâmba ve âletlerle diğer işletme ve tesisat malzemesinin mubayaasına 
M;rfedilmek üzere 5 152 000 liralık tahsisata ihtiyaç vardır. 

F . : 17 — Bina, inşa ve tamir işleri (2 :J76 000) 
Bu tertip için geçen sene alınan tahsisat tutarının yedi aylığı 1 225 000 liradır. 1944 yılı içinde 

hışlanmış olan santral iuşaatiyle P. T. T. Yatılı Okulu tevsiatı ve yeniden inşa ve tamirleri zaruri 
hale gelen merkezlerin biranevvel inşa ve tamirleri için bu tertibe 915 000 lira fazlasiyie 2 376 000 
•lira tahsisat konulmuştur. 

F. : 18 - M : 1 — Beyiye aidatı (19 000) 
Geçen sene alınan tahsisatın yedi aylık tutarının aynıdır. Kesirleır kaldırılmıştır. 

F. : 18 - M. : 2 — Geri verilecek paralar (294 000) 
Geçen senenin yedi aylık tutarının aynıdır. Kesirler kaldırılmıştır. 

F . : 18 - M. : 3 — Mahkeme harçları (4 700) 
Geçen senenin yedi aylık tutarının aynıdır. Kesirler kaldırılmıştır. 

F. : 19 — Mahkeme masrafları (4 700) 
Geçen senenin yedi aylık tutarının aynıdır. Kesirler kaldırılmıştır. 

F . : 20 — P. T. T. Fabrikası her türlü masrafları (73 000) 
jiu tertip geçen sene alınan tahsisatın yedi aylık tutarı 68 364 liradır. Arada görülen 4 636 lira 

fark fabrika işletmesine muktazi malzeme fiyatındaki yükselişi ka,rşılamak içindir. • 

F . : 21 — P. T. T. Meslek okulu masrafları (175 000) 
O ^en sene alınan tahsisatın yedi aylık tutarının aynıdır. 

F . : 22— P. T. T. Sanatoryomu her türlü masrafları (320 000) 
Turdun herköşesinde yayılmış ve yayılmakta olan P . T. T. teşkilâtmm ne derece şümullü bir âm

me hizmeti görmekte olduğu malûm bir keyfiyettir. 
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işletme servislerinin hususiyeti icabı olarak ek-seriya mesai zamaniyle mukayyet olmaksızın gü

nün ve gecenin gayrimuayyen saatlerinde çalıştırılmakta olan P. T. T. îdaresi memur ve müstah
demlerinin bu ağır ve yorucu mesai karşısında sıhhatlerinin bozulduğu görülmektedir. Postu, Tel
graf ve Telefon servislerinin âtiyen inkişafı halinde dahi gece hizmeti bu işletme servilerine has 
ve esas bir kaide olarak kalacaktır. ~r7 

tşin mahiyeti bedenî faaliyet kadar devamlı dikkat ve mesaiyi de icabettirmekte bu
lunduğundan vücudu diğer hizmetlere kıyasen daha f$ia aşındırmaktadır. Son teşkilât île 15 000 
on beş bin gibi oldukça yüksek bir rakama baliğ olan P. T. T. Personel kadrosunun memleket hizmetle
rinin inkişafiyle birlikte daha yüksek nispetlere varacağı da şüphesizdir. 

Peragatla çalışan meslek müntesiplerinden zayıf düşen ve hastalananlara derhal yardım edebil
mek üzere bir sanatoryum tesisi lüzumu ötedenberi hissedilmekte idi. Bu imkân bu sene tahakkuk 
eylemiş olduğundan şimdilik 60 yataklı olarak tesisi düşünülen bu müessesenin tesis, teçhiz vs ida
resi için 320 000 lira tahsisat konulmuş bulunmaktadır. 

F. : 23 - P. T. T. Kurs masrafları (39 550-
1944 yılı bütçesinin 24 ncü faslmm 1, 2 ve 3 ncü maddelerinin birleştirilmesinden husulo geleîi 

fasla geçen sene konulan tahsisatın yedi aylık tutan 37 912 liradır. Arada görülen 1 638 lira fark 
gelecek sene fazla olarak celbedilecek beş memurnnmasraflarmı karşılamak içindir. 

P. : 24 — Pasif korunma masrafları 20 000 
Bu tertibe geçen yıl konulan tahsisatın yedi aylık tutan 8 750 liradan ibaret ise de halihazır de-

layısiyle bölgelerin noksan kalan pasif korunma malzemesini temin için 20 000 liralık tahsisata lüzum 
görülmüştür. 

P. : 25 - M. : 1 — Yabancı' memleketlere gönderilecek talebe masrafı (60 000) 
Bu tertip için geçen sene alman tahsisatın yedi aylık tutarı 32 081 lira ise de önümüzdeki se

nede mevcut 25 talebeye ilâveten daha beş talebe gönderilmesi kararlaştırılmış olduğundan 60 000 
liranm hu maksadı temine kâfi geleceği anlaşılmıştır. 

P. : 25 - M. : 2 — Teknik üniversitede okuttımılacak talebe masraflan (30 000) 
Bu tertibe 1944 yılı için konulan tahsisat yedi aylık tutarı 21 875 liradır. Bu üniversitede 

idare hesabına okutturulmakta olan talebe adedinin gelecek sene için çoğaltılması düşünülmekte 
olduğundan bunu temin için 30 000 liralık tahsisata ihtiyaç hâsıl olacağı tahmin edilmiştir. 

P. : 25 - M. : 3 — Sanat ve teknik enstitü ve okullarında okutturulacak talebe mas
raflan (40 000) 

Bu tertip için 1944 yılında alman tahsisatın yedi aylığı 23 331 liradır. İdare hesabına okut 
turulmakta .olan talebe adedinin gelecek seneye bi r misli arttırılması lüzumu hâsıl olmuş ve brı 
maksat için 40 000 lira. kâfi görülmüştür. 

P. : 25 - M. : 4 — Ticaret okullarında okutturulacak talebe masraflan (12 000) 
4454 sayılı Teşkilât Kanununun 37 ve mütaakiD maddeleri mucibince idare hesap sîstenâıme 

yapılacak değişiklik dolayısiyîe vücuduna ihtiyaç hissedilen elemanlann temini için geîec<k yıl
dan itibaren ticaret okullarında okutturuîması düşünülen 30 talebenin yiyecek, giyecek ve yatacak 
masraflan karşılığı olmak üzere verilen harçlık için yeniden açılan bu tertibe 12 000 lira tuhsisst 
konulmuştur. 

P. : 26 — Sıhhi ecza ve malzeme ve tedavi masrafları (60 000) 
1944 yılı bütçesinin 33 ncü faslmı teşkil eden bu tertip için 1944 yılı bütçesine konulan tahsisa

tın yedi aylık tutan 23 331 liradır. Sıhhi yardımın ihtiyaç nispetinde çoğaltılması lüzumlu görül
düğünden bu tertibe 36 669 lira fazlasiyle 60 000 Ura tahsisat konulmuştur. 

F. : 27 - M. : 1 — Mütehassıs ücreti (64 500) 
1944 yılı iyin alman tahsisatın yedi aylık tutarına denktir. 
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F. : 27 - M. : 2 — Mütehassıs harcırahı-ve sair masraftan (23 900) ~~ 

1944 yi İT için alman tahsisatın yedi ylık tutarıma denfctir. 

F . : 28 — Matbaa ve hesap makineleri masrafları (1) """"* 
Paslın muhafazası için aynen bırakılmıştır. 

P. : 29 — Atlı müvezrilera hayvan yem bedeli (160 500) 
1944 yıl m m aynıdır. 

P . : 30 — Faiz ve acyo (1 750) 
1944 yılr tahsisatının yedi aylık tutarma denktir. . 

P. : 31 -^ Sigorta masrafları (35 00OV 
Prim tediye yurtlarına ve bilhassa daha geniş mikyasta sigorta yapmak hızıımurra binaen geçen 

seıenin yedi aylığına göre 17 500 lira fazla-siyle35 000 lira tahsisat konulmuştur: 

P. : 32 — 3530 sayılı Beden Terbiyesi kanunu gereğince yapılacak hizmetler karşılığı (3 000) 
Görülen ihtiyaca, binaen 1945 yılı için 2 419 lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 

P . : 33 - M. 1 — Tahsildarlar aidatı (12 000) 
1944 yılı için bu tertibe konulan tahsisatın yedi aylık tutan 8 400 liradır. Arada görülen fark 

telefon hizmetlerindeki inkişaf nispetinde artmakta olan ücret tahsilatı dolayısiyle verilecek aidat mik
tarının artmasından ileri' gelmektedir. 

P. : 33 M. : 2 — Umumî telefon merkezleri aidatı (20000) 
Bu tertip için geçen sene konulan tahsisatın yedi aylık tutarı 13 531 liradır. Aradaki fark 

halkın telefon konuşmalarına olan rağbetinin- artması ve bu yüzden çoğalan umumî merkez hâsâılaiı 
nispetinde verilecek aidat miktarının da artmakta bulunmuş olmasından ileri gelmiştir. 

P. : 34 — Bern bürosuna, iştirak hissesi (11 200) 
Bu tertibe geçen sene için konulan tahsisatın yedi aylığı 6 531 liradan ibaret bulunmakta ısede 

mevcut anlaşmaya cröre bu hissenin her sene aralık ayının son gününe kadar" adı geçen idareye 
ödenmesi lazım geldiğinden tamamı olan 11 200 liranın aynen bütçeye konulması ieabetmesînden. 

P . : 35 — Bastırılacak kitap ve mecmua bedelleri (10 000) 
Bu tertip için ge^en yıl alınan tahsisatın yedi aylık tutarı 5 831 liradır. Baskı masraf la riyle kar

ton ve diğer baskı malzemesi fiyatlarında mevcut yükseklik dolayısiyle 1345 bütçe yılı için 4 .169 
lira f ızla teklif edilmiştir. 'Y, 

P. : 36 — Geçen yıl borçları (90 000) 
Tahakkuk edecek borçlarımızı aksaksız olarak ödeyebilmek için geçen seneden 40 000 liraya yakın 

fazla konulmuştur. 

P . : 37 - M. : 1 — 1940 - 1943 yılları borçlan (55 000) 
Tahakkuk etmiş ve edecek borç karşılığıdır. 

P. : 37 - M. : 2 — 1928 - 1939 yılları borçlan (10 000) 
Tahakkuk edecek borçlarımızı karşdamak içindir. 

F. : 38 — Hükme bağlı borçlar (1 000) 
t lama müstenit borçlarımızı karşılamak içindir. 

F . : 39 — İstanbul telefon taksiti karşılığı (125 000) 
Oecen sene bu tertibe konulan tahsisatın yedi aylık tutan 145 873 liradan ibaret ise de mevcut 

anlaşma gereğince senede iki defa Ödenmekte olan taksitlerin biri Temmuz diğeri Ocak ayına rastla
makta bulunduğu ve bu sebeple 1945 yılı içinde yalnız Temmuz taksitinin verilmesi lâzımgeldiği ci
hetle 125 000 lira maksadı temine kâfi görülmüştür.' 
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P. : 40 — îzmir telefon taksiti "karşılığı (60 000) 

Bu tertip için geçen sene konulan tahsisatın yedi aylığı 35 000 liradır. Ancak, mevcut anlaşmaya 
göre her sene ödenecek 60 000 liranın vade tarihi 31 Aralık tarihine tesadüf etmiş bulunmasından 
tamamının bütçeye konulması zaruri görülmüştür. 

P . : 41 — Merkez Bankası itfa karşılığı (249 887) 
1715 sayılı kanunun 8 nci maddesi gereğince Merkez Bankasına verilecek itfa karşılığıdır. 

1945 bütçe yılı gelir gerekçesi 

F . : 1.- M. : 1 — Posta gelirleri 
1944 bütçe yılı ilk beş ayı içinde tahsil edilen posta gelirleri 3 448 749 liradır. 
1944 yılı muhammenatmın'aynı devreye isabet eden kısmı 3 199 666 lira olduğuna göre muham-

menatla tahsilat arasında nispi bir fazlalık mevcut bulunmaktadır. 
Tahsilatın bu gelişimine göre 1945 yılı 7 aylığı için 4 900 000 lira tahmin edilmiştir. 

F. : 1 - M. : 2 — Telli ve telsiz telgraf gelirleri 
1944 yılı bütçesinde aynı bölümün 2 nci maddesini teşkil eden telli ve telsiz telgraf gelirlerini 

birleştirmenin tatbikatta kolaylık temin edeceği yapılan tecrübe ile anlaşılmış ve 1944 bütçe yı
lının ilk beş ayı içinde bu iki membadan yapılan tahsilat yekûnu 3 454 408 lirayı bulmuştur. 

Aynı devreye isabet eden muhammenat 3 916 666 lira olduğuna göre muhammenatla tahsilat 
arasında az bir fark mevcut bulunmakta ve bunun da Dünya savaşı dolayısiyle bazı memleketlerle 
münasebetlerin kesilmiş olmasından ileri geldiği anlaşılmaktadır. 

Bu itibarla 1945 yılı için 4 890 000 lira gelir elde edileceği umulmuştur. 

P. : 1 - M. : 3 — Telefon gelirleri 
Telefon hasılatından 1944 yılı ilk beş ayı içinde 2 332 261 lira elde edilmiştir. 
Muhammenatm aynı süreye taalluk eden kısmı 2 241 666 lira olduğuna göre tahsilatla muham

menat arasında tahsilat lehine bir fark olduğu görülmüştür. 
Bu itibarla 1945 yılı 7 aylığı için 3 300 000 lira tahmin edilmiştir. 

P. : 2 - M. : 1 — Umumî muvazeneye dâhil dairelerin posta ve telgraf ücreti eril 
4646 ve 4647 sayılı kanunlar gereğince umumî muvazeneye dâhil dairelerden alınacak posta ve 

telgraf ücretleri 1943 yılı istatistikleri tutarının % 50 si nispetinde olmak üzere 1 184 129 lira 
tesbit edilmiştir. 

P. : 2 - M. : 2 özel ve katma bütçeli idarelerin posta ve telgraf ücretleri 
4646 ve 4647 sayılı kanunlar gereğince özel ve katma bütçeli idarelerden alınacak posta ve tel

graf ücretleri yine 1943 yılı istatistiklerinin % 50 si nispetinde olmak üzere 513 508 lira tesbit 
olunmuştur. 

Bu miktara 2721 sayılı kanunun 4 ncü maddesinde sayılı müesseselerden binde beş nispetinde 
alınacak ücretlerde dahildir. 

P. : 3 — Mütenevvi gelirler 
1944 yılı ilk beş ayı içinde mütenevvi gelirlerden yapılan tahsilat 111 336 liradır. 
Bu nispet gözönüne alınarak 1945 7 aylığı için 140 578 lira elde edileceği tahmin olunmuştur. 

P . : 4 — Radyo aidatı 
Radyo abonelerinde göze çarpan daimî artış gözönüne alınarak bu membadan 87 500 lira temin 

edileceği anlaşılmıştır. ~ 

F . : 5 —Geçen seneden devredilecek bütçe fazlası 
1944 bütçe yılı içinde resmî dairelerden alınacak posta ve telgraf ücretlerinin 4646 ve 4647 sa

yılı kanunlar gereğince % 50 ye çıkarılmasından dolayı elde edilen gelir farkiyle 1944 yılma dev-
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redilen nakit mevcudunun tahminine Hazaran artan kısmından ve yapımına başlanan inşaat ve 
taahhüde bağlanan fennî tesisata müteallik malzemeden 1944 bütçe yılı içinde ikmal ve tesellümü 
mümkün olmıyanlarla diğer bazı tertiplerden yapılacağa umulan artımlardan 6 922 562 lira naktin 
gelecek yıla devredileceği tahmin olunmaktadır. 

Posta, Telgraf ve Telefon İsletme Umum Müdürlüğünün 1945 yılı yedi aylık Bütçe Kanunu 
tasarısı gerekçesidir. 

Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Umum Müdürlüğünün 1945 yılı bütçesi 4698 sayılı kanunun 
geçici maddesi gereğince yedi aylık süre için tanzim ve Büyük Millet Meclisinin yüksek tasvibine 
sunulmuştur. 

1945 yılı için teklif edilen gider ve gelir bütçeleri yekûnu birbirine denk olarak 25 238 577 li
radır. Bu miktar 1944 bütçe yılının aynı suretle isabet eden miktara nazaran 6 972 771 lira faz
ladır. Bu fazlalığın; 

1. — Gider bütçesine taallûk eden kısımdan; __ 

2 232 9,91 lirası 4598 sayılı kanunim 6 ve 7 nci maddeleriyle 4599 sayılı kanun gereğince me
mur ve müstahdemlere ödenek çocuk zammı, ölüm, doğum yardımları ile aynı yardıma ve günden gü
ne çoğalan fenni tesisler ve bu arada artan iş hacmi karşısında tevziat ve muhaberatın sürat ve in
tizamla temini için müvezzi, bakıcı ve müstahdem kadrolarına yapılan ilâvelere ve (L) cetvelinden 
eylemliye almmasma zaruret görülen bir kısım maaşlı ve ücretli anemur kadrolarının istilzam ey
lediği giderlere; 

747 175 lirası gerek piyasa, gerek mahallî icaplara göre zamanında tedarik edilerek tevzii lâzımgelen 
ve fiyatları seneden seneye artan yakacak ve >giyeeck malzemesi giderlerine; 

3 907 808 lirası, idarenin "belli başlı işletme mevzuu olan Posta, telgraf ve telefon ve telsiz hiz
metlerinin ıslah, tecdit, ve tevsi ve inkişafını sağlıyaoak fennî tesis, inşa veişletme giderleriyle ser
vislerimizin hususiyeti icabı olarak glfrıün ve gecenin gayri muayyen saatlerinde çalıştırılmakta 
olan P. T. T. Memur ve müstahdemlerinden zayıf düşen ve hastalananların tedavisi için tesis edile
cek sanatoryom giderlerine idare için yabancı ve yerli okullarda yetiştirilecek teknisyen giderlerine; 

149 383 lirası da yeni ve eski yıl borçlariyle 171'5 sayılı kanun gereğince Cumhuriyet Merkez 
Bankası itfa karşılığına taallûk eylemektedir. 

2. — Gelir bütçesindeki fazlalıktan; 

2 853 856 lirası umumî Özel ve katma bütçeli idarelerden 4646, 4647 sayılı kanunlara göre Ba
kanlar Kurulu karan dairesinde % 50 nispetinde alman posta ve telgraf ücretlerinden 

54 140 lirası mütenevvi gelirlerden, 

2 023 506 lirası da bir kısmı 1944 yılı içinde 4646 ve 4647 sayılı kanunlar gereğince nispe
ti % 50 ye çıkarılan resmî muhabere ve mürasele ücretleri farkından, bir kısmı da geçen yıldan 
müdevver nakit mevcudunun muhammen miktardan fazla zuhur etmesinden terekküp etmektedir. 

3. — Kanunun metninde geçen yıla göre yapılan değişiklik, bir kısım hizmetlerin ifasını temin 
için yedinci madde ile idareye verilen 3,5 milyon liraya kadar gelecek yıllara geçici taahüt yetki
sinin artan trafik kesafetinin icabetfârdiği ihtiyacı karşılamıyacağı gözönüne alınmakla beraber 
idarenin fennî tesislerle eîhazlanması için ele geçen imkânlardan istifade edilebilmesini teminen, 
bu yetkinin yedi buçuk milyon liraya çıkarılmasına ve P. T. T. hesap sisteminin esaslıca değişti
rilmesi için gerekli ihtisas unsurlarının karşılaşılan olağanüstü durumu ve harp şartları dolayı-
siyle temin edilememiş olmasından 4454 sayılı kanunim 36, 37, 38 ve 39 ncu maddelerinin 1945 
yılı içinde tatbik edüemiyeceğine dair 8 nei maddeye hüküm konulmuş olmasma inhisar etmektedir. 
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P. T. T. ibaresinin 194& malî yılı yedi aylık bütçe tasarısı üzerindeki incelemelerimin sohuçİl-
rını sırasiyle sunuyorum: 

1. — Gelir - gider denkliği: 

Tasarı gelir - gider her ikisi de 25 238 577 lira olmak üzere denk rakamlara bağlanmıf olmak
la beraber, 

i - Gelir, toplamı itibariyle 1944, 7 aylık toplamına nazaran 4 931 503 lira, 

ii - Gider ise 1944, 7 ayiık toplamına göre 6 972 771 lira fazladır. 

2. — Gelire ait rakamlar: 

1945 malî yık 7 aylık tahminlerinin dayandığr temeller (1) sayı ile ilişik cetvelde gösterilmiştir. 

özü alınırsa: 

i - 13 090 000 lirasının 1944 malî yılı zarfında bütçe tasarısının kapsadığı aylar içindeki ey
lemli tahakkukların toplamı olduğu, 

ii - Geriye kalan 12 148 577 liranın ise: 

a) Resmî dairelerin 4 997 937 liradan ibaret ulaştırma ücretleriyle, 

b) Haziran tarihinden itibaren uygulanmasına geçilen, resmî dairelerin tesviyesi lâzım hale 
gelmiş ücret farkln, ve geçen yıldan devredeceği tahmin olunmuş varidat fazlasına, dayandığı gö
rülmektedir. 

1943 rakamlariyle de mukayese suretiyle gerçek duruöMin şu görünüşü kapsadığı görülüyor: 
(elde mevcut en son rakamlara göre aded olarak) 

1 9 4 3 1 9 4 4 
j* * 

^ < > 
Altı On iki Her aya îlk altı Her aya 

ayında ayında isabet eden ayında isabet eden 
1 - i : ! 

a) Telgraflar : 
Resmî 
Hususi 

>t 

b) Telefon : 
Yekûn 

(1944 sütunundaki yekûn yedi 
aylıktır). 

Şehirlerarası : 
Ankara 
İstanbul 
İzmir 

1 916 635 
3 373 220 

5 294 905 

f ' 
149 439 
135 354 
34 209 

3 833 370 
6 756 441 

10 589 811 

.298 878 
270 709 
68 419 

319 447 
563 037 

888 484 

24 906 
22 559 
5 701 

1 949 784 
2 605 327 

45 550 051 

201 254 
187 809 
51 655 

324 954 
434 221 

759 175 
*> 

28 751 
26 829 
7 379 
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Diğerleri 

Şehirler içi : 
Ankara 
İstanbul 
İzmir 

Altr 
ayında 

239 913 

1 9 4 3 

On iki 
ayında 

479 826 

İÖ44 

~\ ( Her aya İlk altı Her aya 
isabet eden ayında isabet eden 

39 985 

Yekûn 558 915 1 117 832 93 151 

344 326 

785 044 

49 189 

112 148 

Yekûn 

5 734 574 
10 608 511 
2 608 884 

18 952 229 
57 891 991 

798 622 

1 694 380 
65 948 410 

11 469 649 
21 217 023 
5 217 769 

37 904 441 
115 783 982 
1 597 245 

3 388 761 
131 896 820 

955 762 
1 768 085 
434 814 

3 158 661 
9 648 665 

133 104 

282 396 
10 991 401 

9 431 017 
•13 365 655 
3 229 083 

26 025 755 

1 347 288 
1 909 379 
461 498 

3 717 755 
(İstatistik hazır değil) 

459 722 

1 661 326 
92 734 811 

76 620 

276 888 
15 455 802 

c) Mektup 
d) Paket 
e) Havale : 

Aded 
Lira 

III - Haziran 1944 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş olan 4646 ve 4647 sayılı kanunlarla 
resmî dairelerden evvelce alınmakta olan % 33 ücretin 1947 tarihine kadar Bakanlar Kurulu kara-
riyle % 50 ye 1947 den itibaren % 100 e iblağı hakkındaki hükmün neticeleri; 

IV - Hususi ulaştırmalar itibariyle 4454 sayılı P. T. T. Teşkilât Kanununun 27 ve 28 nci madde
lerine müsteniden Mart 1944 tarihinden itibaren uygulamasına geçilmiş olan: 

Mektuplarda, iki kuruş müdafaa vergisi hariç olmak üzere 6.75 kuruştan 9 kuruşa çıkarılmak 
suretiyle yapılmış % 34, 

Telgraflarda : % 10 ile 20 müdafaa vergisi hariç olmak üezre her kelime ücretinin 3 kuruştan 
5 kuruşa çıkarılması suretiyle yapılmış % 67, 

Telefon konuşmalarından : Keza % 20 belediye % 20 müdafaa vergileri hariç olmak üzere 6 ku
ruştan 8 kuruşa çıkarılmak suretiyle yapılmış % 25, 

P. T. T. istatistiklerinin bugünkü durumu burakamlar üzerinde esaslı ve faydalı tahliller yap
mağa müsait olmamakla beraber, yapılmış zamlarınmevcut ihtiyaç karşısında tesirleri veya tesirsizlik-
leri Veya bazı kalemler üzerindeki neticeleri yine aşağı yukarı görülebilmekte ve netice olarak bu 
esaslar dâhilinde yapılmış gelir tahmini uygun görülmektedir. , ı 

3. — Gider bakımından : 
1945 malî yılı gider tasarısında 1944 yılının on ikide yedisine nazaran mevcut 6 972 771 liralık 

fazlalığın fasıl ve maddeler itibariyle müfredatı ve sebepleri (2) sayılı ilişikte açıklanmıştır. 

1944 malî yılı için istenilen ceman 2 227 000 liralık munzam tahsisatın on ikide yedisi de nazara 
âlmırsa hakikî fazlalık bir miktar daha düşer» 

İki sayı ile ilişik cetvelin özü alınırsa artışın ; __„„_____. . , . _ _ 

2 226 736 lirası aylıklar, ücret, aynı yardım ve diğer kanuni zamlara (fasıl 1, 5, 6) 
747 175 lirası malzeme, giyim eşyası, posta pulu baskı ücreti gibi işler ve gereklerin gelişim 

ve fiyat farkma; 
3 849 477 lirası telli, telsiz telefon tesislerinin kuvvetlendirilmesi, yani santrallar, P. T. T, 

binaları yapılması gibi işletmenin cihazlanma gelişimine ait hizmetlere; 
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149 383 lirası da eski yıllar borçlan ile Cumhuriyet Merkez Bankasına Ödenecek İtfa kar
şılığına 

Tahsis edilmiş olduğu görülür. 

Cihazlanma gelişmesine ait olan 3 697 477 liranın artış toplamı içindeki payı % 53.5 tir. 

1945 malî yılı yedi ayı içinde bu suretle yapılması programa alınmış işlerin başlıcalan şun
lardır: 

i - Adana - Konya - Eskişehir - istanbul arasında üç kanallı kuranportör tesisatı faaliyete konu
lacak ve bu suretle Cenup mıntaksı şehirlerarası telefon konuşmalarının Ankara ve istanbul'la 
doğrudan doğruya ve süratle yapılması sağlanacaktır. 

ii - Edremit - Balıkesir 
Akhisar - Soma - Bergama - izmir ' " 
Alaşehir - Salihli - izmir 

gibi büyük istihsal, transit ve ticaret merkezi olan yerlerin şehirlerarası muhabere şebekesine bağ
lanmasına çalışılacaktır. 

iii - Balıkesir, Konya telefon santralları ve şebekeleri yeniden tesis edilecek, Zonguldak, Kay
seri, Mersin otomatik telefon santralları faaliyete konulacaktır. 

iv- Ankara'da 
Yenişehir'de 
Bahçelievler 'de 
Şişü'de 
izmir'de 
Ödemiş'te 

7 000 
4 000 
2 000 
3 000 
4 000 

500 
olmak üzere altı mahalde otomatik santralların tevsii işleri başanlacaktır. 

v - Balıkesir, Konya, Karşıyaka telefon santral binalariyle Kastamonu, Manisa, Akhisar, Er
zincan, Sivas, Denizli, Antakya, Kırıkkale gibi mühim il ve ilçelerde ve zelzele mıntakariyle Şarkta 
ve hudutlar yakınında (servis ihtiyaç ve icaplarına uygun) posta, telgraf ve telefon merkez binaları 
inşa ve tevsiatiyle arsa istimlâkleri ve idare malı binalarında gereği veçhile tamiratı işleri yapıla 
caktşr. . • -

vi - istanbul Teknik Üniversitesinde P. T. T. hesabına yetiştirilen Öğrencilerden başka 1945 yılın
da ayrıca Avrupa'ya 25 öğrenci gönderileceği gibi Yüksek Ticaret ve iktisat Okulunda da P. T. T. 
hesabına öğrenciler okutturulacaktır. 

vii - Malzeme durumunun müsaadesi nispetinde bazı yerlerde de P. T. T. merkezleri açılacaktır. 

viii - Yorucu ve yıpratıcı servislerde çalışan memurların zayıf düşen ve hastalananlara ilk yar
dım olmak üzere (şimdilik 60 yataklı) bir P. T. T. Sanatoryomu tesis edilecektir^ Bu münasebetle 
1944 malî yılı raporunda zikredilmiş bu kabîl hizmetler üzerinde de durulmuş ve aşağıdaki sonuç
lara varıldığı anlaşılmıştır: 

1944 bütçesiyle yapılacağı bildirilen işlerden: 

i - Ankara 
Eskişehir 
Adana 
Adana 
Ankara 

- Eskişehir, 
- Bursa 
- iskenderun, 
- Konya, 
- Çankırı, 
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Aralarında 1858 kilometrelik telefon devreleri tesis ve bu şehirler arasmda telefon muhaveresi 

sağlanmıştır. 

ii - Ayrıca Bandırma - Balıkesir ve Ankara - Çubuk arası demir tellerle telefon muhavereleri 
temin edilmiş, Adana, Bursa, İzmit ve Afyonda da otomatik santrallar tesis ve kurşunlu kablo şebe^ 
keleri vücuda getirilmiştir. 

Bunlardan Adana ve Bursa otomatik santralları faaliyete konmuş diğerlerinin tesisatının ikmaline 
çalışılmıştır. . ; 

iii - Keçiören, İstanbul, Aksaray ve Silivri'de inşa edilen P. T. T. merkez binaları servise açılmış, 
İstanbul Meslek Okulu tadilât tevsiatı ikmal edilmiştir. 

iv - Ankara, Mersin ve Bahçeüevlerde otomatik santral binaları inşasına başlanmış ve 280 merkez 
binasının tamiratı ikmal edilmiştir. 

v - 4454 ayılı Teşkilât Kanunu ile açılmasına salâhiyet verilen P. T. T. Meslek Okulu açılmış 
ve idarenin memur ihtiyacını sağlamak için her sınıfta iki şube üzerinden tedrisata başlanmıştır. 

4. — Cetveller bakımından: 

Bütçeye bağlı cetveller bakımından geçen yıla göre değişiklik: 

i - (L) cetvelinden yeniden açılacak merkez vesantrallar için 128 memur alınmış olmasından, 

ii - (D) cetveline, hizmete konan yeni nakil vasıtaları dolayısiyle eklenmiş şoförlerle tevziat» ba
kım ve tamirlerin daha süratli, daha güvenli yapılabilmesi için yapılmış % 20 sularında ceman 135 
adedlik ilâveden, 
ibarettir. 

5. — Kanun tasarısı bakımından: 

1944 P. T. T. Bütçe Kanununa nazaran eklenmeler: 

i - 8 nci maddeye şu fıkra eklendiği görülmüştür. 

«4454 sayılı kanunun 36, 37, 38, 39 ncu maddeleri hükümleri 1945 yılı içinde tatbik edilmez.» 

Bu fıkranın sayış sisteminin esaslıca değiştirilmesi için gerekli ihtisas unsurlarının karşılaşılan 
olağanüstü durum ve harp şartları dolayısiyle temin edilememiş olmasından doğduğu anlaşılmak
tadır. 

ii - 7 nci maddede, geçen yıl, 3,5 milyon liradan ibaret olan yüklenme salâhiyeti, idarenin kar
şılaştığı hizmet imkânları gözönüne alınarak 7,5 milyona çıkarılmıştır. 

Başkaca değişiklik yoktur. , , 
6 . — N e t i c e : , . • ; ^ — ;• - . • < • - , - •• • • - .. • , - . - .... , - - , • r * % - , 

i - P. T. T. İdaresi, bu yılda yapılan incelemelere ve servislerinin çalışma tarz ve sistemlerine 
nazaran gerçekten öğmeye değer bir durum ve gelişme içindedir. 

i - P. T. T. hizmetlerinin daha iyi gelişme ve genişlemesini ve işletme usullerinin daha kolay 
ve uygun hale getirilmesini sağlamak için vazifelerini ilgilendiren bütün hükümleri kapsayan bir 
P. T. T. Kodunun hazırlanmakta olduğu veP. T. T. Tasarruf Sandıkları hakkındaki esasların da bu 
arada olduğu memnunlukla öğrenilmişti r. 

Bir an evvel bunun Yüksek Meclise sunulması temenniye değer. 

ii - Komisyonumuzca üzerinde durarak incelemekliğim özel surette istenmiş olan P. T. T. menabii 
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ve ücret zamları neticeleri ve istatistik işleri hakkında verdiğim inanca ise şudur : 

1. — Zamlar : „ 

P. T. T. İdaresi, ticari ve smai bir isletme olarak birçok ihtiyaçlar ve geniş imkanlar karşısında 
bulunmakta ve bunlar için ihtiyacı olan maddi kaynağı ya tesis sermayesi olarak genel bütçeden ve
ya kendi işletmesi gelirinden sağlanması gerekmektedir. 

Tam olarak elde bulunan 1943 rakamlarına ve 1944 yılmın elde edilebilen son rakamlarına göre: 

A); 
P. T. T. Merkezleri sayısı 
P. T. Merkezi Bayisi 
Sadece posta işi yapan merkezler sayısı 
Yalnız telgraf işi yapan merkezler sayısı 
Pul satıcıları sayısı 
Sadece telefon merkezleri sayısı 
Umumî telefonlar sayısı 
B) 
Nüfus basma düşen ortalama olarak: 
Telgraf sayısı 
Telefon konuşmaları : 
Şehir içi : (Şehir nüfusuna göre) 

1943 
yılında 

287 
756 

9 
6 

559 
8 

307 

1944 
6 ncı aynıda 

287 
766 

9 
6 

576 
3 

308 

0.6 0.5 

Ankara 
İstanbul 
İzmir 
Şehirler arası 
Memleket nüfusuna göre) 
Hektup sayısı 
Havale sayısı 
Paket sayısı 

den ibaret olduğuna ve: 

Kaza mer-
Köylerimizin Nahiyelerimizin kezlerimizin 

sayısı sayısı sayısı 

35 085 910 383 

İllerimizin 
sayısı 

63 

19 
21 
8 

0.06 
6 

0.2 
Ö.09 

Nüfusumuz 

17 858 164 

31 
27 
10 

0.09 
— 
0.2 
0.05 

Satıh mesahamız 

767 943 Em. 2 

bulunduğuna göre P. T. T. İdaremizin önündeki hizmet sahası imkânın vüsati ve bunun mümkün 
olduğu kadar süratle sağlanması zaruretinin ehemmiyeti kendiliğinden belirir. 

Karşılaştığı maddi gerekleri sağlamak için sadece, imtiyaz halinde işlettiği kamu hizmetleri 
ücretlerini arttırma yolunda sonuna kadar gidemiyeceği' ve aksine olarak belirli bir noktayı aştığı 
andan itibaren geliri düşeceği tabiidir. 

Bu cihetin zaten idare ve Hükümetçe de gözönünde tutulduğu benzeri işletmeler ücretlerindeki 
zamlar toplamına nazaran daha mütevazi olarak yapılmış ve % 33 - 67 arasında kalmış olmasından 
da anlaşılmaktadır. 

Genel bütçeden açıktan yardım ise, günÜTi ;şartılan içinde tasavvur edilemez. Bu cihetle İleride 
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imkân husulünde Millî Müdafaa vergisi (1944 senesi takribi tutarı 4 030 000 lira), Belediyeler 
resmi (1944 senesi takribi tu tan 756 000 lira) ve tekaüt aidatı (keza 1944 senesi takribi tutarı 
700 000 lira) kısımlarından bütçesinin kurtarılması ve resmî muhaberatın da kanununda 1947 yılın
dan itibaren mutlak surette derpiş edildiği üzere bir an evvel % 100 ücrete tâbi tutulması şeklinde 
gözönüne alınabilir ki bu da bugünün ve yakın yılların imkân verebileceği bir iş olarak görülme
mektedir. 

Şu halde, yine elde: 

i - Ücretlerin kamu ihtiyacını sıkmıyacak hadlerde tutulması ve ihtiyaç ve kabu hizmeti karak
terleri de nazara alınarak bu ücretlerden indirme imkânı daima aranarak, farkın konuşma hacmi yo
luyla telâfisi yoluna gidilmesi, 

n - tdare bütçesinin tamamen idarî olan ve müstahsil bulunmayan servislerinde katî zaruret 
olmadıkça aded ve ödenek bakmamdan asla artırma yapılmaması ve bütün tasarruf ve emeklerin ge
liri artırmaya yarayacak olan cihaz, araç, tesis ve teşkillere sarf olunması ve işletme masraflarından 
yapılabilecek en küçük tasarrufların ve meselâ bir mektuba bir kaç pul yapıştırılacak yerde bir tek 
pul yapıştırmak, mühim resmî, hususi müesseselere numaratör posta makineleri vermek, pul, kart satış
larını, memur sayısını artırmaktan çok, otomatik yani para atılıp istenen pul veya kart alınabilen ma-
kinalarla temin etmek: îlâh suretiyle elde edilebilecek madde ve vakit tasarrufunun ihmal olun
maması, ayni zamanda tasnif, sevk işlerinin de bu halamlardan arasız inceleme ve iyileştirme konusu 
halinde tutulması, 

m - Bugünkü mevzuatın da bahşettiği imkânlardan istifade olunarak ve bu imkân Yüksek Mec
lise sunulmak üzere olduğu anlaşılan yeni tasarılarda daha genişletilerek hemen bütün garp memle
ketlerinde olduğu gibi P. T. T. servislerinin ihtiyaca ve hizmete göre hep bir arada veya kısmen her 
türlü teminatı veren ve sadece netice üzerinde gayet mütevazi bir yüzde alan özel ve tüzel ticaret 
evleri tarafından da P. T. T. İdaresi kontrolü altında yaptırılması yolunun ihmal edilmemesi ve bir
çok ileri memleketlerde olduğu gibi P. T. T. idare ve şubelerinde ve salonlarında kullanılacak kâğıt, 
kalem, mefruşat gibi maddelerin bu kabîl maddeleri reklâm maksadiyle verebilecek ticaret evlerinden 
kısmen olsun temin yolunun tecrübe edilmesi, y '"' 

iv - idare için büyük ve esaslı gelir yurt için ve vatandaşlar için büyük hayır sağlayacağı mu
hakkak olan posta tasarruf sandıklarının biranevvel kurulması, 

v - Bütün çalışmaların ve iş ve işletmenin emekten ve masraftan âzami derecelerde tasarruflarını 
temin edecek ve hizmet bakımından âzami güven ve itminan verecek şekilde daimî bir rasyonelleştir-
mek gayretine tâbi tutulması ve bu arada daima hizmet sayı ve hacmini artırmak yoluyla geliri sağ
lamak ve yurt ve vatandaş ihtiyaç ve gerekleri ile eş gitmek prensipinin esas alınması, 

vi - Ve Bütün bu istikametteki çalışmaların sonuçlarını, üzerinde rakam halinde takibi kabil ola
cak olan ve Teşkilât Kanununda derpiş edilen hesap ve bilanço sisteminin biranevvel tahakkuk etti
rilmesi çaresinin aranılması, ı " 

vii - Gerek mevcut ve gerek yeniden açılacak servisler ihtiyaçları ve tatbik olunacak çalışma şe
kil ve sistemleri için mahallen tetkikat yapmak üzere garp memleketlerine her yıl kâfi miktarda stajyer 
memur yollanması için bütçeye hususi ödenek konması, 

Yolları kalmakta ve idarenin düşünce ve kararının da bu mülâhazalara tamamen uygun ve idare 
başında bulunan arkadaşların bu durumu tamamen kavramış bir halde bulundukları memnunlukla 
görülmüş bulunmaktadır. 

I I - istatistik işleri : 

Komisyonumuzda bazı bakanlıkların bütçeleri sırasında, gerektiği ve imkân görüldüğü takdirde 
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tasarruf cihetlerine gidilebilmek için - resmî. ulaş tırmalarm enaşağı kazalar ve daireler itibariyle 
miktar ve nevilerinin bildirilmesindeki faydalara işaret edilmiş ve Posta ve Telgraf idaresinin 
"bunu sağlayamadığı ileri sürülmüştür. . •* •. '1 . 

P. T. T. Faaliyetlerinin mümkün olduğu kadar tafsilâtlı ve tez'elden rakaıulaşabilmesi .en 
başta işletme için birinci derecede önem arzeden bir konudur. Bu da ancak tasnif ve tçlfikin^uaa-
kineleştirilmesiyle mümkün olup bu nevi tesisler ise bütün ileri memleketlerde olduğu gibi bizde 
de yalnız istatistik Umum Müdürlüğünden teksif edilmiş bulunmaktadır, istatistik Umum Mü
dürlüğü Teşkilât Kanunu yapılırken bütün bakanlıkların istatistik işleri bu Umum Müdürlükte 
temerküz ettirilmiş ve sadece Sağlık ve Münakalât Bakanlıklarına ait olanlar ayrıca Bakanlar 
Kurulu karariyle bu Umum Müdürlüğe verilebileceği kaydına bağlanmıştır. 

Sanırım, ancak böyle bir karar, istenen neticeleri temin edebilir ve bu cihet Komisyonumuz 
mazbatasında özel şekilde belirtilmeğe ve istenmeye değer. 

Hulâsa : 

I*. T. T. idaresi mevcut Devlet işletmelerimiz arasında ve çeşitli bakımlardan Komisyonumuzun 
ve Yüksek Meclisin arasız" ilgisine eşit bir önem ve durumdadır. 

Teşkilâtının en küçüğünden en büyüğüne kadar gelenekli feragat, gayret ve her türlü güven ve ina
na lâyık işleme, çalışma ve başarılarını yakından ve topluca bir kere daha görmüş olmam yönünden 
övmeği de bir borç sayarak bu idarenin 1945 yılı yedi ayına ait bütçe tasarısını yukarıdaki mülâ
haza ve temennilerimle Yüksek takdir ve tasdikinize sunuyorum. • * . 

^ Manisa" Milletvekili 
Faik Kurdoğlu 
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Bütçe Komisyonu raporu 

T.B.M.M. 
Bütçe Komisyonu , Î6.V. 1945 
Esas No. 1/396 ; 
Karar No. 78 

Yüksek Reisliğe 

Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel Mü
dürlüğünün 1945 yılı yedi aylık bütçesi hak
kında Başbakanlığın 28 . I I . 1945 tarihli ve 
6/454 sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise sunu
lan kanun tasarısı Komisyonumuza havale bu-
yurulmakla Ulaştırma Bakanı Ali Fuad Cebesoy 
ve Genel Müdür ile Maliye Bakanlığı adına 
Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürü hazır ol
dukları halde incelenip görüşüldü. 

Gider bütçesi : 
Genel Müdürlüğün gider bütçesi 1944 yılı 

giderlerinin 7/12 sini teşkil eden (18 265 800) 
liradan (6 972 777) lira fazlasiyle (25 238 577) 
lira olarak teklif edilmiş bulunmaktadır. Bu 
fazlalığı kapsayan bölümlere bakılırsa; bunlar
dan (2 226 000), liranın özlük hakları teşkil 
eden birinci kısma, (747 175) liranın yönetim 
giderlerini kapsayan ikinci kısma, (3 849 000) 
liranın da türlü daire hizmetlerini içine alan 
üçüncü kısma konduğu ve geri kalanının da 
borçlara ve kâğıt para amortismanına eklendiği 
görülmektedir. 

Alman izahlara göre bu fazlalığı aşağıdaki 
sebepler gerektirmektedir. 

a) Posta, telgraf hizmetlerinin bütün yurd-
daşlarm faydalanmasını sağlamak için ihtiyaç 
duyulan yerlerde, yeniden kurulan ilçelerde, 
süel ihtiyaçları sağlamak için Millî Savunma 
Bakanlığınca lüzum gösterilen yerlerde posta 
ve telgraf merkezleri açmak ve bunlarm perso
nel ihtiyaçlarını sağlamak. 

Birinci ve ikinci kısımla rlaki fazlalık bu se
beplerden ve ayrıca geçen yıl bütçesinin kabu
lünden sonra yürürlüğe giren yardım ve bazı 
hizmetlere yapılan zamlara ilişikin kanunların 
yüklediği yeni hizmetlerden ileri gelmektedir. 

b) Eldeki telgraf şebekesinin ıslâhı ve ye
nilerinin kurulması posta, telgraf merkezleri 
için yeni binalar yapılması ve artan posta, tel
graf hizmetlerinin gerektirdiği türlü gereçlerin 
tedarikini temin etmek. 

Üçüncü kısımdaki fazlalık da bu hizmetlerin 
yapılması maksadından ileri gelmektedir. Ra
portörce daha geniş bir açıklıkla belirtilen bu 
sebepler Komisyonumuzca da yerinde görülerek 
Genel Müdürlüğün gider bütçesi tekjif gibi 
(25 238 577) lira olarak kabul edilmiştir. 

Gelir bütçesi : 
İdarenin gelir bütçesi de geçen yılın yedi ay

lık gelirine göre (4 931 500) lira fazla bulun
maktadır. 

Gelir fazlalığının da geçen yıl yürürlüğe gir
miş bulunan 4646 ve 4647 sayılı kanunlarla 
resmî dairelerden alınan posta, telgraf ücretleri
nin % 33 den % 50 ye çıkarılmasından ve hususi 
haberleşmelerde 4454 sayılı kanun gereğince 
mektuplarda % 34, telgraflarda % 67 ve tele
fon konuşmalarında % 25 kadar yapılan zamlar
dan ve geçen yıldan devredilen gelir fazlasının da 
(2 023 506) lira olmasından ileri gelmiştir. 

Bu zamalardan sonra telgraf haberleşmele
rinde geçen yılın altı ayında (593 000) lira ka
dar bir düşüklük görülmüştür. Buna karşılık 
posta telgraf gelirlerinde bir fazlalık bulun
maktadır. Telgraf haberleşm elerindeki düşük
lüğün sebeplerini araştırmak ve gerekirse ve 
halka ağırlığı anlaşılırsa bunun ödeme kabiliye
tine uygun bir kerteye getirilmesi temenniye de
ğer görülmüştür. 

Raportörce geçen yıllarla yapılan kıyaslama
lar gelirin yedi aylık sürede elde edileceğini 
açıklatmış ve alman sözlü izahlardan da anla
şılmış bulunduğundan gelir bütçesi de teklif 
gibi (25 238 577) lira olarak kabul edilmiştir. 

Bütçe tasarısı : 
Bütçe tasarısının maddeleri genel olarak büt

çeyi ilgilendiren hükümleri kapsamaktadır. Yal
nız türlü idare hizmetlerini sağlamak için ge
lecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeğe yet-
gi veren yedinci maddenin daimî mahiyet gös
terdiği ve Kuruluş Kanununa girmesi gerek
mektedir. 
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Genel Müdürlük bu yolda bir tasarıyı Mec

lise sunmak üzere olduğunu açıklamış ve bu 
maddenin o tasarının çıkmasına kadar idare 
hizmetlerinin aksamaması için kabulünü Komis
yonumuz uygun bularak tasarıda bırakmıştır. 
Komisyonumuzca tasarı da ayniyle kabul edile
rek Posta, Telgraf ve Telefon îşletme Genel Mü
dürlüğü 1945 yılı bütçesi Kamutayın onayına 
konulmak üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Baş. V. Sözcü 
Kastamonu Edirne Tokad 
2*. Coşkan M. N. CHindüzalp H. N. Keşmir 

Kâtip 
İstanbul 

F. öymen 
Çanakkale 
8. T. Arsal 

Giresun 
M. Akkaya 
istanbul 

H. Kortel 
Mft-nian 

F. Kurdoğlu 
Tokad 

R. A. Sevengü 

Aydın 
Gl. R. Alpman 

Diyarbakır 
R. Bekit 
Giresun 

A. Sayar 
İzmir 

M. Birsel 
Bize 

T. B. Balta 
Urfa 

E. Tekeli 

Bitlis 
B. Osma 

Eskişehir 
Ş.VUğ 
İsparta 

M. Karaağaç 
Kütahya 

H. Pekcan 
Samsun 

M. A. Yörüher 
Yozgâd 

A. Sungur 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Umum Müdür
lüğü 1945 yılı 7 aylık Bütçe kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Posta, Telgraf ve Telefon İş
letme Umum Müdürlüğü 1945 yılı yedi aylık gi
derleri için bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildi
ği üzere (25 238 577) lira tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2. — Posta, Telgraf ve Telefon İşlet
me Umum J\lüdürlüğü'1945 yılı yedi aylık gider
lerine karşılık olan gelirler bağlı (B) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (25 238 577) lira olarak 
tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Posta, Telgraf ve Telefon İş
letme Umum Müdürlüğü tarafından 1945 yılı 
içinde tahsil edilecek gelir nevilerinden her biri
nin müstenit olduğu hükümler bağlı (C) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 4. - - Posta, Telgraf ve Telefon İş
letme Umum Müdürlüğünün Devlet memurları 
aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 
sayılı kanununun 19 ncu maddesine giren müte
ferrik müstahdemler ile aynı kanunun mevzuu 
dışında kalan memurları ve nakil vasıtaları bağlı 
(D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Fasıl numaraları ile adları bağlı (E) işaretli 
cetvelde yazılı tertiplerden 3656 sayılı kanunun 
9 ncu maddesi gereğince idaresi zaruri görülen 
geçici mahiyetteki hizmetler için aylık ücretli 
müstahdemler kullanılabilir. 

Bunların kadrolariyle 3656 sayılı kanunun 
13 ncü maddesi hükümlerine tâbi ihtisas mevki
leri Bakanlar Kurulu karariyle tesbit ve ertesi 
yıl bütçesiyle Büyük Millet Meclisine tevdi olu
nur. 

Bu tertiplerden alınacak kadroların bütçede 
mevcut hizmetlere ait kadrolara,ilâve mahiyetin
de olmaması «arttır. 

MADDE 5. — Gider tertiplerinden yapılacak 
ödemelere ait formül bu kanuna bağlı (R) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 6. — Posta, Telgraf ve Telefon İş
letme Umum Müdürlüğü teşkilâtına dair olan 
4454 sayılı kanuna bağlı cetvellerde yazılı kadro
lardan bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilenler 
1945 yılı içinde mevkuf tutulmuştur. 

( S . Say 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİRİŞİ 

Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Genel 
Müdürlüğü 1945 yılı 7 aylık Bütçe Kanu

nu tasarısı 

MADE 1. — Posta, Telgraf ve Telefon İşlet
me Genel Müdürlüğü 1945 yılı yedi aylık gider
leri için bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (25 238 577) lira ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Posta, Telgraf ve Telefon İş
letme Genel Müdürlüğü 1945 yılı yedi aylrk gi
derlerine karşılık olan gelirler bağlı (B) işaret
li cetvelde gösterildiği üzere (25 238 577) lira 
olarak tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Posta, Telgraf ve telefon İş
letme Genel Müdürlüğü tarafından 1945 yılı 
içinde tahsil edilecek gelir çeşitlerinden her biri
nin dayandığı hükümler bağlı (C) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

MADDE 4. — Posta, Telgraf ve Telefon İş
letme Genel Müdürlüğünün 3656 sayılı kanunun 
19 ucu maddesine giren hizmetlilcriyle aynı ka
nunun konusu dışında kalan memurları ve taşıt
ları bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Numaralan ile adları bağlı (E) işa
retli cetvelde yazılı bölümlerden 3656 sayılı ka
nunun 9 ncu maddesi gereğince yönetimi gerekli 
görülen geçici hizmetler için aylık ücretli hiz
metliler kullanılabilir. 

Bunların kadrolariyle 3656 sayılı kanunun 
13 ncü maddesi hükümlerine uygun uzmanlık 
3rerleri Bakanlar Kurulu karariyle belirtilir ve 
ertesi yıl bütçesiyle Büyük Millet Meclisine ve
rilip. * * 

Bu bölümlerden alınacak kadroların eldeki 
kadrolara eklemo olmaması gerektir. 

MADDE 5. — Gider bölümlerinden yapıla
cak ödemelere ilişkin formül bu kanuna bağlı 
(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 6. — Posta, Telgraf ve Telefon İş
letme Genel Müdürlüğü kuruluşuna dair olan 
4454 sayılı kanuna bağlı cetvellerde yazılı kad
rolardan bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilenler 
1945 yılında kullanılmaz. 
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Hü. ] B. K. 

MADDH 7. — Telgraf, Telefon ve telsiz, tesis, | MADDE 7. — Telgraf, telefon ve tekiz kur-
inşa vo tamiratiyle malzemesi ve posta pullariyle ! ma, yapı ve onarma gereçleri ve posta pul-
pul verme makinesi ve otomatik tarih damgası ve I lariyle pul verme makinesi ve otomatik tarih 
nakil vasıtaları satınalmmasına veya arsa, bina, ! damgası ve taşıtlar satınalınmasma veya arsa, 
sahrıalma ve inşasına harcanmak üzere yedi bucuk j bina satmalına ve yapmasına harcanmak üzere 
milyon liraya kadar gelecek senelere geçici yük- I yedi buçuk milyon liraya kadar gelecek yıllara 
lenmeleri! girişmeye Umum Müdürlük yetkilidir. .geçici yüklenmelere girişmeye Genel Müdürlük 

yetkilidir. 

MADDE 8. — 3054 ve 3488 sayılı kanunların 
3 ve 4 ncü maddeleriyle 4454 sayılı kanunun 
3G, 37, 38 ve 39 ncu maddeleri hükümleri 1945 
bütçe yılı içinde tatbik edilmez. 

MADDE 9. —• Havale muamelelerinin yürü
tülmesi için Millî Bankalarda bir milyon liraya 
kadar kısa vadeli avans ve câri hesaplar aştır
mağa Posta, Telgraf ve Telefon işletme Umum 
Müdürlüğü mezundur. 

MADDE 10. — Bağlı (A) işaretlil cetvelin 
25 nci faslının 2 nci ve 3 ncü maddelerine ko
nulan tahsisat bir taraftan 1945 yılı genel bütçe 
kanuna bağlı (B) işaretli cetvele irat, diğer 
taraftan aynı kanuna bağlı (A) işaretli cetve
lin Maarif Bakanlığı kısmının bu Bakanlıkça 
gösterilecek ilgili tertiplerine tahsisat kayde
dilir. 

MADDE 11. — Olağanüstü hallerin devamı 
süresince memleketin müdafaası, inzibat ve asa-
yisiyle umumî menfaat ve sağlığı ilgilendiren 
hizmetlerin yapılması için gerekli yerlerde, te
sisat giderleriyle şehir içi konuşma ücreti alın
maksızın parasız telefonlar tesisine Münakalât 
Bakanlığı salahiyetlidir. 

MADDE 12. — Geçen yıl borçları tertibin-
deki tahsisat üstünde tahakkuk eden borçlar, 
taalluk eyledikleri hizmetlere tekabül eden ter
tiplerden bu tertibe Maliye Bakanlığınca nak
ledilecek tahsisattan ödenir. 

1928 - 1943 bütçe yıllarına ait olupta Müha-
sebei Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine 
göre zaman aşımına uğramamış ve karşılıkları 
yılları bütçelerinde mevcut borçlar 1945 yılı 
bütçesinin gider tertipleri tasarruflarından eski 
yıllar borçları faslına Maliye Bakanlığınca nak
ledilecek tahsisattan ödenir. 

MADDE 8. — 3054 ve 3488 sayılı kanunla
rın'3 ve 4 ncü maddeleriyle 4454 sayılı kanunun 
36, 37, 38 ve 39 ncu maddeleri hükümleri 1945 

| bütçe yılı içinde uygulanmaz. 

MADDE 9. — Havale muamelelerinin yürü
tülmesi için Millî Bankalarda bir milyon liraya 
kadar kısa süreli avans almağa ve hesaplar 
açtırmağa Posta, Telgraf ve Telefon İşletme Ge
nel Müdürlüğü yetkilidir. 

I MADDE 10. — Bağlı (A) işaretli cetvelin 25 
nci bölümünün 2 nci ve 3 ncü maddelerine konu
lan ödenek bir yandan 1945 yılı Bütçe Kanunu
na bağlı (B) işaretli cetvelde gelir, öbür yandan 
aynı kanuna bağlı (A) işaretli cetvelin Millî 

i Eğitim Bakanlığı kısmının bu Bakanlıkça gös
terilecek ilgili bölümlerine ödenek konur. 

MADDE 11. — Olağanüstü hallerin devamı 
süresince .memleketin savunması, düzenlik ve 
güvenliğiyle genel menfaat ve sağlığı ilgilendiren 
hizmetlerin yapılması için gerekli yerlerde, te
sisler giderleriyle şehir içi konuşma ücreti alın
maksızın parasız telefonlar kurulmasına Ulaş
tırma Bakanlığı yetkilidir. 

MADDE 12. — Geçen yıl borçları bölümle
rindeki ödenek üstünde çıkacak borçlar, ilgili 
oldukları hizmetlere ilişkin bölümlerden bu bö-

L İlimlere Maliye Bakanlığınca aktarılacak Ödenek
ten ödenir. 

1928 - 1943 Bütçe yıllarına ilişkin olupta 
Genel Muhasebe Kanununun 93 ncü maddesine 
göre zaman aşımına uğramamış ve karşılıkları 
yılları bütçelerinde bulunan borçlar 1945 yılı büt
çesinin gider bölümleri artıklarından eski yıllar 
borçlan bölümüne Maliye Bakanlığınca aktarıla
cak ödenekden ödenir. 
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MADDE 13. — Bu kanun bir Haziran 1945 
tarihanden yürürlüğe girer. 

MADDE 14. — Bu kanun hükümlerini yürüt-
meğe Maliye vo Münakalât Bakanları memurdur. 

Başb. Ad. B. 
Ş. Saraçoğlu R. Türel 

içiş. B. Dışig. B. 
Hilmi Uran 
M. Eğ. B. Bay. B. 

t Sim D ay 
a S. Y. B. G. Tekel. B. 

Dr. S. Konuk Suad H. ÜrMhlü 
Ulş. B. 

A. F. Cebesoy 

M. Sa. B. 
A. R. Artunkal 

M. B. 
N. E. Sümer 

Eko. B. 
Fuad Sirmen 

Ta. B. 
Ş. R. Hatipoğlu 
Ti. B. 

C. Siren 

B. K. 

MADDE 13. — Bu kanım 1 Haziran 1945 
tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 14. — Bu kanunu Maliye ve Ulaş-
trrma Bakanları vürütür. 
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A - CETVELİ 

1944 1945 yılı için 
Yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
B. M. ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

5 

Birinci hısım - Aylık, ücret, 
ödenek, emekli ikramiyesi ve 

benzeri özlük haklar 

1 
1 
2 
3 

2 
1 
2 
3 

I - Aylık ve ücretler 
Aylıklar 
Memurlar aylığı 
Açık aylığı 
Emekli, dul ve yetim aylıkları 

Bölüm toplamı 

Ücretler 
Memurlar ücreti 
Hizmetliler ücreti 
Geçici hizmetliler ücreti 

11 105 492 
3 000 

665 000 

11 773 492 

272 384 
3 000 981 

1 500 

*6 770 894 
1 750 

410 245 

7 182 889 

166 081 
1 773 219 

1 000 

6 770 894 
1 750 

410 245 

7 182 889 

166 081 
1 773 219 

1 000 

Bölüm toplamı 3 274 865 1 940 300 1 940 300 

I I - Başka haklar 
Geçici tazminat 190 000 122 500 122 500 
1683 sayılı kanunun 58 nci 
maddesi gereğince verilecek 
emekli ikramiyesi 55 000 33 000 33 000 

1 
2 
3 
4 
5 

4178, 4598 ve 4599 sayılı 
kanunlar gereğince verilecek 
zamlar ve yardımlar 
Çocuk zammı 
Yakacak zammı 
Boğum yardımı 
ölüm yardımı 
Aynı yardım 

Bölüm toplamı 

75 000 
75 000 

0 
0 
0 

150 000 

370 000 
37 500 
40 000 
20 000 

1 400 000 

1 867 500 

* 

370 000 
37 500 
40 000 
20 000 

1 400 000 

1 867 500 
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13. •M: Ödeneğin çeşidi 

1944 
Yıh 

ödeneği 
Lira 

1945 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

6 4454 sayılı kanunun 51 nci 
maddesi gereğince verilecek 
ücretler 790 000 550 000 550 000 

Birinci kısım toplamı 16 233 357 11 696 189 11 696 189 

İkinci hısım - Yönelim gider
leri 

I - Hizmete ilişkin olanlar 
Merkez büro giderleri 

İT - özlük olanlar 
12 Yolluklar 

1 Sürekli görev yolluğu 
2 G-eçici görev yolluğu 
3 Müfettişler yolluğu 

8 

9 
10 
11 

1 
0 
3 
4 

• 5 

1 
2 
o 
4 
5 

Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
Avdmlatma 
Isıtma 
Öteberi giderleri 

Bölüm toplamı 

ÎUer büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
Avdmlatma 
Isıtma 
öteberi giderleri 

Bölüm toplamı 

Basılı kâğıt ve defterler 
Haberleşme ücret ve giderleri 
Kira karşılığı 

15- 000 
25 000 

5 000 
10 000 
10 800 

65 800 

125 000 
250 000 
100 000 
200 000 

' 220 000 

895 000 

400 000 
1 000 

200 000 

10 000 
15 000 
3 000 

10 000 
10 000 

48 000 

77 000 
146 000 
75 000 

250 000 
130 000 

678 000 

400 000 
600 

117 000 

10 000 
15 000 
3 000 

10 000 
10 000 

48 000 

77 000 
146 000 
75 000 

250 000 
130 000 

678 000 

400 000 
600 

117 000 

200000 
312 500 
175 000 

117 000 
183 000 
103 000 

117 000 
183 000 
103 000 

(S. Sayısı : 107) 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

1944 
Yılı 

ödeneği 
Lira 

1945 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

4 Yabancı memleketler yolluğu 20 000 30 000 30 000 

Bölüm toplamı 707 500 433 000 433 000 

13 Giyecekler 400 000 598 000 598 000 
14 4598 sayılı kanun gereğince ya

pılacak tedavi giderleri ve yol
lukları 100 000 88 000 88 000 

îkinci kısım toplamı 2 769 300 2 362 600 2 362 600 

Üçüncü kısım - Daire hizmet
leri 

I - Sürekli olanlar 
15 Posta hizmetleri 

1 Taşıma işleri 
2 Taşıtlar işletme ve onarma gi

derleri 
3 Bendiye, hurç, çanta ve çuval 

satmalına ve onarma giderleri, 
ilân ücretleri 

4 Gezici memur ve hamal prim
leri 

5 Havale, taahhütlü ve kıymetli 
mektup ve paket tazminatı 

6 Posta pulu ve kartlariyle tarih 
damgaları giderleri 

7 Cevaplı kuponlar karşılığmda 
veya vusulü ihbarlı telgraflar 
için yapıştırılan veya battala 
kalan'pullar karşılığı 5 000 7 000 7 000 

Bölüm toplamı 1 925 000 1 567 000 1 567 000 

1 300 000 

235 000 

150 000 

60 000 

75 000 

100 000 

700 000 

175 000 

330 000 

45 000 

50 000 

260 000 

700 000 

175 000 

330 000 

45 000 

50 000 

260 000 

16 Telli ve telsiz telgraf, telefon, 
yapma, kurma, onarma ve iş
letme giderleri ve taşıt satmal
ına karşılığı 5 810 000 5 152 000 5 152 000 

17 Bina yapma ve onarma işleri 2 100 000 2 376 000 2 376 000 
( S. Sayısı: 107) 
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B. M. ödeneğin çeşidi 

1944 
Yıh 

ödeneği 
Lira 

1945 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

18 GTenel Muhasebe Kanununun 
48 nci maddesini ilgilendiren 
giderler 

- . . -. 

19 
20 

21 

22 

23 
24 

25 

< " - * 

' • 

1 
2 
3 

1 

2 

3 

4 
_ > 

Beyiye keseneği 
Geri verilecek paralar 
Mahkeme harçları 

Bölüm toplamı 

Mahkeme giderleri 
P. T. T. fabrikası her türlü gi
derleri 
P. T. T. yatılı meslek okulu her 
türlü giderleri 
Sanatoryom her türlü giderleri 

I I - Geçici olanlar 
Kurs giderleri 
Pasif korunma giderleri 

İ Ü - Çeşitli olanlar 
öğrenci ödeneği 
Telgraf, telefon ve telsiz mü
hendisi yetiştirilmek üzere ya
bancı memleketlere gönderile 
cek öğrenci giderleri 
Teknik Üniversitede okutturu
lacak öğrenci giderleri 
Sanat ve Teknik Enstitüsü ve 
okullarında okutturulacak öğ
renci giderleri 
Ticaret okullarında okutturu
lacak öğrenci giderleri 

Bölüm toplamı 

32 000 
500 000 

8 000 

540 000 

8 000 

100 000 

300 000 
0 

65 000 
15 000 

55 000 

37 500 

40 000 

0 
132 500 

19 000 
294 000 

4 700 

317 700 

4 700 

73 000 

175 000 
320 000 

39 550 
20 000 

60 000 

30 000 

40 000 

12 000 

142 000 

19 000 
294 000 

4 700 

317 700 

4 700 

73 000 

175 000 
320 000 

39 550 
20 000 

60 000 

30 000 

40 000 

12 000 

142 000 
, — 

26 Sıhhi ecza ve gereç ve tedavi 
giderleri 40 000 60 000 60 000 

(& Sayısı : 107) 
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3* 
1944 1945 yılı için 
Yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
B. M. ödeneğin çeşidi 

27 Uzman ücret ve gidfeBİeri 
1 Ücret 
2 Yolluk ve başka giderler 

Bölüm toplamı 

Lira, 

110 000 
4tf 000 

150 000 

ZÎEM 

64 500 
23 500 

88 000 

Lira 

64 500 
23 500 

88 000 

28 

29 

30 
31 
32 

33 

ı 

Basımevi ve hesap makinaları 
giderleri 
Atlı dağıtıcılar hayvan yem 
karşılığı 
Faİ2L ve aciyo 
Sigorta giderleri 
3530 sayılı Beden Terbiyesi 
Kanunu gereğince yapılacak 
hizmetler 
Çeşitli kesenekler 

1 Tahsildarlar keseneği 
2 Genel; telefon merkezleri kese-. 

neği ^ 

Bölüm toplamı 

1 

27£ OOCT 
3000 

30 000 

1 000 

14 400 

23 200 

37 600 

1 

16D5Ö0 
ıw 

35 000 

3000 

12 500 

20 000 

32 500 

1 

160 500 
1 750 

35 000 

3000 

12 500 

20 000 

32 500 

Bern bürosuna verilecek katıl
ma payı ve başka giderleri 

35 Basttnlacak kitap ve dergi kar
şılıkları ve yazma ve tercüme 
ücretleri 

11 200 

10 000 

11 200 

10 000 

11 200 

10 000 

Üçüncü kısun toplamı 11 553 301 10 588 901 10 588 901 

Dördüncü kısım - Borçlar 

36 Geçen yıl borçları 
37 Eski yular borçları 

1 1940 - 1943 yılları borçları 
2 1928 * 1939 yılları borçları 

87 000 

38 815 
10 000 

Bölüm toplamı 48 815 

90 000 

55 000 
10 000 
65 000 

90 000 

55 000 
10 000 
65 000 

C& S^milOİ), 



Ödeneğin çeşidi 

1944 
Yılı 

ödeneği 
Lira 

1946 yılı için 
Hükftm«tç« Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Hükme bağlı borçlar 1 000 1 000 1 000 
3054 sayılı kanun gereğince 
kaldırılmış İstanbul telefon 
Şirketine ödenecek taksit kar
şılığı 250 000 125 000 125 000 
3375 sayılı kanun gereğince 
kaldırılmış İzmir Telefon Şir
ketine ödenecek taksit karşılığı 60 000 60 000 60 000 
1715 sayılı kanunun 8 nci mad
desi gereğinse kâğıt para 
amortismanı 310 028 249 887 249 887 

Dördüncü kısım toplamı 756 843 590 887 590 887 

. J KISIMLAR TOPLAMI .-

Birinci kısım toplamı 16 233 357 11 696 189 11 696 189 

İkinci kısım toplamı 2 769 300 2 362 600 2 362 600 

Üçüncü kısım toplamı 11 553 301 10 588 901 10 588 901 

Dördüncü kısım toplamı 756 843 590 887 590 887 

GENEL TOPLAM 31 312 802 25 238 577 25 238 577 

İİ SAymılOl) 
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B. 

1 

. 

2 

3 
4 
5 

M. 

1 
2 
0 
3 

1 
2 

B - CETVELİ 

1944 
Yılı 

tahminleri 
Gelirin çeşidi Lira 

Posta ve telekomünikasyon ge
lirleri 
Posta 
Telgraf ve telsiz 
Telsiz 
Telefon 

Bölüm toplamı 

Resmî dairelerden alınacak 
posta ve telgraf ücretleri 
Genel dairelerden 
özel ve katma bütçeli idareler
den 

Bölüm toplamı 

Çeşitli gelirler 
Radyo keseneği 
Geçten yıldan devrolunan pa
ra fazlası 

7 660 000 
6 600 000 
2 800 000 
5 380 000 

22 440 000 

3 405 411 

270 156 

3 675 567 

148 179 
150 000 

4 899 056 

1945 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

tahmin edilen tahmin edilen 
Lira Lira 

4 900 000 
4 890 000 

0 
3 300 000 

13 090 000 

4 484 429 

513 508 

4 997 937 

140 578 
87 500 

6 922 562 

4 900 000 
4 890 000 

0 
3 307 500 

13 097 500 

4 484 429 

513 508 

4 997 937 

140 578 
80 000 

6 922 562 

GENEL TOPLAM 31 312 802 25 238 577 25 238 577 

.t §. ita», itö i 



©GETVELt 
Vergilerin ve resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Nev'i Tarihi No. Ö Z E T 

Kanunu muvakkat 23 şubat 1328 — Teatii muhaberata hadim hususi elektrik hututu 
hakkında 

Kanun 26 T. Sani 1339 
11. 6 .1933 
18 . 5 .1935 
1.12 .1942 

4 şubat 1340 

30. 5 
1.12 
7. 1 
1. 5 

21.12 
21.12 
13. 4 

1. 5 
11. 6 
13.12 
18. 5 
10. 6 
12. 6 
25. 4 
24. 6 

. 1926 

.1928 

.1929 

. 1930 

.1931 

.1931 

.1933 
.1933 
.1933 
.1934 
.1935 
.1936 
.1936 
.1938 
.1938 

9 .6 .1937 
15 . 5 .1928 

17 . 5 .1928 
16 . 6 .1932 

22.12.1934 

4^6 .1937 
24. 6 .1938 
16. 1 .1938 

7 . 5 . 1 9 4 1 

7. 5 .1941 

14.8 .im 

376 
2298] 
2721J-
4133J 
406 

876] 
1366| 
1379| 
1601| 
1900| 
1901| 
2142| 
2164}-
2304| 
26091 
27221 
3026| 
3054 j 
3375| 
3488J 
3222 
1253 

1265 
2009 

2640 

3202 
3491 
3560 

4023 

4042 

4300 

Posta kanunu 

Tadilât ve ekleri 

Telgraf ve telefon kanunu 
(Bu kanunun 33 ncü maddesi 
nunla kaldırılmıştır) 

835 numaralı ka-

Tadilât ve ekleri 

Telsiz kanunu 
P. T. T. İdaresince eşhasa ait akümülâtörlerin dol
durulması hakkında 
Anadolu ajansı telgraf ücretleri hakkında 
(Eastern) Telgraf kumpanyasiyle münakit Muka
velenamenin feshiyle (Commanication İmperial 
and International) Limitet şirketiyle bir mukave
le akdi hakkında 
Beynelmilel telekomünikasyon mukavelesiyle telli 
ve telsiz telgraf ve telefon nizamnamesinin tasdiki' 
na dair 
T. C. Ziraat Bankası Kanununun 53 ncü maddesi 
Toprak Mahsulleri Ofisi Kanununun 25 nci maddesi 
Adli evrakın P. T. T. İdaresi vasıtasiyle tebliği 
hakkında. 
Buenos Aires Posta Kongrası kararlarını havi se
netlerin tesdikı. 
Milletlerarası telekomünikasyon mukavelename* 
sine bağlı protokollarm (Kahire 1938) revizyon* 
larinın tasdiki hakkında. 
3222 sayılı Telsiz Kanununun İd ncü maddesinin 
1 nci f ıkrasının tadili hakkında kanun» 

( & Sayısı : 107 ) 
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Vergilerin ve resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Nev'i Tarihi No. Ö Z E T 

Kamın 
> 
» 

> 

Karar 

> 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

13, 7 .1943 
16. 7 .1943 
3. 8 .1944 

3.8 .1944 

27.12.1923 
- - .- - . 

1.1.1928 

1.10.1934 

24 . 4 .1985 

20.12.1985 

30 . 4 .1937 

30. 7 .1937 

1.9.1937 

19 . 1 .1938 

4454 
4475 
4646 

4647 

185 
••-•'•"-.:.--: 3 « 

— r;w-$ • ~ - X * « ! 

6012" 

2/1364 

2/2393 

2/3782 

2/6483 

2/7138 

2/7319 

2/8072 

19. 

14. 
15. 

9. 

27. 

13. 

8. 

3. 

1 

7 
11 

2 

4 

10 

1 

4 

.1938 

. 1938 

.1938 

.1939 

.1939 

.1939 

.1940 

.1940 

2/8077 

2/9250 
2/9884 

2/10342 

2/10866 

2/12145 

2/12585 

2/13231 

Posta, Tlegraf ve Telefon teşkilât ve memurları H . 
Geçici dördüncü maddesi. 
2721 sayılı kanunun bazı maddelerinin değiştiril
mesi hakkında kanun. 
2722 sayılı kanunun bazı maddelerinin değiştiril
mesi hakkında kanun. 
Romanya ile Türkiye arasında Köstence kablo
sunun işletilmesine dair yapılan itilâfnamenin 
tasdiki hakkında 
Amerika ile Türkiye arasında taati edilecek tel
siz telgrafların ücretleri hakkında 
Harici posta müraselâtmdan alınacak ücretler 
hakkında 
Türkiye ile Amerika Birleşik Hükümeti arasmda 
posta paketleri teatisine dair uzlaşma hakknda 
Anadolu ajansının Iran Pars ajansına yazacağı 
adi matbuat telgrafları hakkında 
Bükreş posta ve telekomünikasyon uzlaşması hak
kında 
Umumî telsiz telefon neşriyatını almağa mahsus 
tesisattan her nnlî sene için alınacak ücretler 
hakkında 
Marmaris - Rodos kablosunun işletme mukavelesi 
hakkında 
Radyo satışlarından alınmakta olan ücret miktar
larının, izmir Enternasyonal fuarında teşhir edil
mek maksadiyle getirilecek radyo makineleri için 
iki buçuk liraya indirilmesi hakkında 
tzmir telefon şdrketi tesisatının satın alınması 
hakkında 
Radyo telgraf ücret tarifesinin tasdiki hakkında 
istanbul telefon abonelerinin riayete mecbur ol
dukları hükümler hakkmda 
Avrupa rejiminde çekilecek telgraflardan alına
cak ücretlere dair 
Türkiye - Bulgaristan P. T. T. Mukavelesinin 15 

"nci maddesinin tadili hakkında 
Bükreş'te toplanan Balkan birliği posta ve teleko
münikasyon komitesinin içtimamda kabul edilen 
esaslar dairesinde tesbit edilen ücretler hakkmda 
Yabancı memleketlerle yapılacak posta muamelâtın
dan almacak ücretler hakkında 
Yerlerini değiştiren radyo abonelerinden alınacak 
veya kendilerine iade olunacak ücret farkları 
hakkında 

( S . Sayısı : 107 ) 
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Vergilerin ve resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 
Nev'i Tarihi No. 

Karar 

Tarife 

Nizamname 

10 . 8 .1940 2/14141 

17 .19.. 1940 2/14856 

24 .12 .1940 
10 .7 .1941 

7 . 8 . 1 9 4 1 

17 . 1 .1942 

2/14920 
2/16160 

2/16380 

2/17184 

3 .6 .1942 2/18026 

30. 9 .1942 
2 . 7 . 1 9 4 4 

18 . 2 .1944 

2/18815 
3/394 

3/433 

Ö Z E T 

18. 3 .1944 3/432 

Türkiye ile Fransız mandası altında bulunan yakın 
Şark Hükümetleri arasındaki telefon devrelerinin 
işletilmesine ait uzlaşma hakkmda 
istanbul - Selanik telgraf irtibatındaki bozukluk do-
layısiyle istanbul - Atina arasında telsiz irtibatın
dan alınacak ücretler hakkmda 
Telsiz ücret tarifesinde yapılan değişiklik hakkında 
istanbul telefon talimatnamesinde yapılan değişik
lik hakkında 
Radyo ücretleri hakkında son nüfus sayımının esas 
tutulacağına dair 
istanbul telefon abonelerinin riayete mecbur olduk
ları hüküımlere ait talimatnamenin 17, 18 ve 19 ncu 
maddeleri hükümlerinin Ankara'da da tatbiki hak
kında 
Posta idaresi vasıtasiyle tebliğ edilecek adli evrak
tan alınacak ücretlere ait tarifenin tasdiki hak
kında 
Telsiz ücretleri tarifesinde yapılan tadilâta dair 
Memleketimizle ingiltere arasında (Airgraqh) ser
visi tesis olunmasına dair. 
Ticaret gemilerindeki şerareli telsiz cihazlarının 
lambalı telsiz cihazlariyle değiştirilmesinin 1 .1 . 
1944 tarihinden itibaren 3 sene sonraya bırakılması 
hakkında. 
Beynelmilel telgraf mukavelename ve buna mer
but telgraf, telefon ve telsiz nizamnameleri 
4454 sayılı kanunun 27 ve 28 nci maddelerine göre 
tanzim edilmiş olan posta, telgraf ve telefon ta
rifesi. 
P, T, T. Memurları inzibat cezaları hakkında, 

( S. Sayısı : 107 ) 



Görevin çeşidi 

— 3 3 -
D - OETVELÎ 

Sayı tJcret 

MERKEZ 

Grafiker 
«Resmî daireler tahsildarı 
*Kâğıte ayırıcısı 

» takipçisi 
Sesim, proje ve fotoğraf çoğaltıcısı 

» » » » 
Tönetim memuru 
Hastabakıcı 
Aşçı 
Fabrika ustabaşısı 
Ustabaşı 

> 
Fabrika modelcisi 

İBaktiloğraf 
» 

> 

:î*Kâ£ıfr dağıtıcısı 
'Takipçi 
'Elektrikçi 
Marangoz 
Ambalajcı 
Dikici 
Kaloriferci ve meremetçi 

Bekçi 
» 

-Başhsâeme 
Hademe 
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Görevin çeşidi Sayı Ücret 
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Ctörevin çeşidi 

Hat verifikatörfl 
» 

Akkfi memuru 
Şoför 

• » • 

ÜSt» 

> 
» 

'» 
1 

Hat başbakıcısı 
Hat bakıcı 

» 

» 
» 

Kablo tamircisi 
Telefon tamirci 

Ekçi 
Bkei 

» 
» 
» 

îgçi 

» 
> 

Fiş memuru 

Takipçi 
» 

Ambar memuru 
> » 

Sayı 

1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
8 
3 
3 
1 
1 

14 
7 
5 

17 
3 

32 
7 
9 
1 
8 
9 
1 
5 
7 
2 
5 
2 
1 
2 
2 
1 

62 
A A 40 
11 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
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Ücret* 
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90 
75 

120 
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90 

140 
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80 
75 
60 
55 

100 
90 
80 
75 
70 
65 
60 
50 
40 
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90 
75 
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90 
80 
75 
60 
80 
75 
70 
65 
- mfk 60 
50 
40 
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120 
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100 
75 
70 
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120 
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(S . Sayj 

' Gflrevin çeşidi 

Tahsildar 
» 
> 
» 

-;'(' > 
Daktilograf 

» 
» 
» 
» 
» 

Başşoför 
Posta taşıyıcı şoför 

> » » 
» » » 
> > » 
» > > 
> > » 

Başşoför 
Şof5r 

» 
» 

Makine ustabaşısı 
» » 

Ustabaşı 

Usta 
Motorcu 

» 
Makinist 
• » 
Gemici 
Gemi adamları 
ŞiBoi 
Motor bekçisi 
Motönrikletçi 
Hamalbaşı 
Hamal 

> 
» 

Muhabereci 
» 

Stajiyer 
Baştelefoncu 

% 
Telefoncu 

» 
» 
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Sayı Ücret 

1 
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1 
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5 
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1 

38 
75 
1 
2 
2 
3 
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3 
1 
5 
5 

29 
1 
1 
1 
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1 
1 
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1 
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5 
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25 
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Görevin Çeşidi 

Telefoncu 
» 
+ . 

Kâğıt dağıtıcısı 
> > 

Yönetim memuru 
> . » 

İfarancoa 
Ambalâjcı 

» ' • • 

Kaloriferci • • meremetçi 
> » 

Bahçıvan 
Bekçi 
Baahademe 
Hademe 

t 
» 

,• - . , . . . - . . 
M<râ istasyonları 

Ustabaşı 
Basmakinist 
Makinist 

Sayı Üeret 

38 70 
81 

204 
2 

""»!.. 
1 
1 
8 
1 
8 
5 

16 
5 

80 
15 

100 
150 
250 

. , 
2952 

2 
3 
l 

86 
60 
60 
55 

175 
1 » 
76 
78 
00 

100 
75 
75 
60 
75 
50 
40 
30 

s 

200 
175 
150 

Gön 

i Makinist 
» 

Makinist 
* 

- » 
» 
». . . 

Daktilograf 
• » 

Şoför 
Anten bakıcısı 
Yağcı 

. • • 

1 
Takipçi 
Ambalajcı 
Daktilograf 

» 
» 
^ 

, » 

Sayı Ücret 

Taşra SaymanhkUn 

1 
5 
2 

4 
14 
8 
1 
1 
1 
4 
6 
2 

140 
180 
12a 
W 
100 
90 
80 

100 
85 

120 
65 
55 

55 

2 
3 
1 
1 
2 

13 
5 

60 
60 
80 
75 
70 
66 
50 

s, 27 

Aylıklı memurlar 

Memuriyetin çeşidi Aded Aylığı Tutarı 

Hatbaşbakıeıaı Te başdağı-
tıcı 50 

> > » 100 
Hatbakıcı ve dağıtıcı 87 

» > 400 
» » 4848 

80 
25 
25 
20 
15 

85 
75 
75 
60 
5P 

4885 

(S . SayısıYİ»'» 



P. T. T. İsletme Genel Müdürlüğü 1945 malî yılı taşıt kadrosu 

W 

es 

rg 

L07) 

L 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

3 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

No. Çeşidi 

888 Küçfk otobüs 

193 » > 

192 » » 

345 » > 

343 » » 

201 » » 

195 Otobü. 

168 SerrİB oto. B. B. 

196/Yok » » 

» » » 
[335 
•(336 Servis oto B. B. 
[337 
340 Kamyon 
332 > 
198 Kamyonet 
197 Kamyonet 
194 » 
121 » 
402 » 

Marka 

Ford 

> 

" ' •? / ; •" 

Buik 

Şevrole 

Ford 

Buik 

Ford 

> 

Fiat 

» 

Fiat 

Şevrole 
Ford 
Ford 

» 
» 
» 
> 

Plâka No. 

1861227033 

1865566101 

134560078 

54532 

54457871 

43261877 

1845464 

21745 
{ 67698 
| 70361 
5 07542 
|015098 

_, 
[241678 
243441 
240817 
435028 

16384 
Yok 

18/249336 
18/33425 

189556 
18 1/49457 

Göreceği iş 

Mühendislerin Ankara - Gölbaşı telsizi 
mürsile istasyonlarına gidip gelmeleri için 
Memur ve makinistlerin Ankara - Gölb 
telsizi ile mürsile istasyonlarına gidip gelm 
leri için 
Ankara telefonu arıza ve keşif memurların 
nakli için 
Mühendislerin İstanbul - Yeşilköy ve Osm 
niye telsizlerine gidip gelmeleri için 
Memur ve makinistlerin İstanbul - Osmani 
telsizlerine gidip gelmeleri için 
İstanbul telefonu arıza ve keşif memurla 
nın nakli için 
Ankara posta müvezzilerinin tevziat mmt 
kalarıria nakli için 
Ankara şehir dahilî postalarının nakli için 
Ankara şehir dahilî postalarının nakli 
posta kutularının boşaltılması için (Beheri) 
Ankara şehir dahili posta kutularının ta 
liyesi için 
İstanbul şehir içi postalarının nakli için 
(beheri) 

İstanbul şehir içi pastalarının nakli için 

Ankara şehir içi postalarının nakli için 
•» •» » 
» » » 

Ankara telefon tamiratı işlerinde 
İstanbul şehir içi postalarının nakliyatında 



1 
1 
1 
1 
1 
2 

1 

l 

l 

8 

l 
1 

1 
5 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
l 
1 

\ 

860 
385 
8 ü 
881 
462 

51965 
)1966 
1971 

203 

204 

fm 
{714 
1715 
820 
716 

• 

48M06 

25 

" » 

Kamyon 

> 

fşPI*** 

m»jrwwt 

Kamyonet 

£amyonet 
£amyonet 

Kamyon 

> 

> 

Kamyonet 
Motosiklet 

» 

Şerait 
Foıd 

1 

> • " • " " ! ' ; 

lioriı 

ŞevroİA 

Pord 
Doç 

» 
> 

» i-
Aero 
B.M.V. 
TriumpJı 

109774 
5242479 
5149817 

17380 
18/6801692 

56803575 
16804022 

18/6609350 

838101 

21834 

; (1553-042 
{1553-032 
(l553-075 

399-754 

V. •*-..-

: '""W 

I 
5033-5050 

• ' • ' v » < . 

» » > 
» > » 
» » > 
» > » 
». » » 

Ankara şehir içi postalarının nakliyatında 
(beheri) • 
Ankara tçjefon servisi tamirat ve tesisat iş 
terinde 
istanbul telefonu tamirat ye tesisat mal 
zemesinin nakli için 
Jtştanbui tejefonu tamirat ve tesisat malze 
meşinin nakli için 

İzmir şehir içi postalarının nakli için (beceri 

» » » 
izmir telefonu tamirat ye tesjsat malzeme 
nak^jcjn 
izmir telefonu transit ve tesisat işleri için 
istanbul şeftir içi postalarının nakjj için 
(beheri) ' 
Ankara şehir içi poştalarınnı najjdi için (beh 
izmir şehir içi postalarının nakji için 
İstanbul £elefonu tamirat ve £eşşa$ işjeri içi 
Ankara telefonu tamirat ve tesisat işleri iç 
^nkara - istanbul arası telefon hatft tamira 
işleri için " 
İstanbul - Edirne arası telefon hattı tamira 
işleri için 

. istanbul şehir içi postalarının nakli için (be 
Ankara telgraf tevziatı için 
Trabzon telgraf tevziatı için 
Posta nakliyatı için (B*toeri) 

» > V" 



& 
<g 

2 

2 

1 
1 

11 

No. 

(919 
[920 
f921 
[922 

Çeşidi 

Deniı motoru 

» > 

Motorlu araba 
> ^ 

Âdi elarabası 

Marka 

Benz 
Kelvin 
Dizel 

A. E. G. 
Bleirşert 

Plâka No. 

• " * 

... - . 

ÇÖ 2 

' 1 322 
r ı 

Kayık 

Bisiklet 
Deniz motoru 
Motosiklet 

Motorlu araba 

12 
150 

Âdi elarabası 
Bisiklet 

Göreceği iş 

İstanbul - Haydarpaşa arası ve limandaki va 
purlara posta nakli için 

* ' » > 
» » » 

Ankara istasyonunda posta alıp vermek için 
Haydarpaşa istasyonunda posta alıp verme 
için 
Sirkeci, Haydarpaşa, İmir, Ankara, Kayser 
Sivas, Diyarbakır, Ulukışla, Adana ve Afyo 
istasyonlarında postaların tahmil ve tahliyes 
için (beheri) 
İzmir'de postaların vapurdan alınıp verilme 
si için 
Merkezlerin posta ve telgraf tevziatrnda 
İstanbul için 1945 yılında satın alınacaktır. 
Bir harp halinde esas merkezlerle tâli merkez 
ler arasındaki irtibatın temini veya icabmd 
biri İzmir telefonu ve dördü de bazı mer 
kezlerin telgraf tevziatı için 1945 yılında satm 
alınacaktır. 
İstasyonlarda postaların boşaltılması için 194 
yılında satm alınacaktır. 

> > » 
Posta ve telgraf tevziatı için 1945 yılında sa 
tın alınacaktır. 



Kamyonet 

B. B. servis otosu 

Posta vagonu 

Kamyonet 
Araba 
At 

Adana, Samsun, Erzurum, Diyarbakır, 
lıkesir ve buna mümasil mahallerde ista 
ve merkez aralarında ve uygun bedelle 
taahhit bulunmadığı takdirde Balıke 
Çanakkale, Bursa, Karaköy, Bursa - Ya 
Aydm - Muğla, Köyceğiz - Fethiye gibi u 
ca ve mühimce hatlarda postaların nakli 
satın alınacaktır. 
istanbul'un çürüğe çıkarılan servis ot 
yerine satın alınacaktır: 
Eskişehir merkeziyle istasyon arası p 
nakliyatı ile ikametgâhta teslim edilecek 
lerin tevzii için 1945 yılında satın alınacak 
Posta nakliyatı için 1945 yılında satın a 
caktır. 
İstanbul'da açılacak P. T. T. sanatoryumu 
1945 yrlmda satm alınacaktır. 

E-CETVELİ 

Kadroları gider bölümlerinden yapılacak hizmetlerin bölüm ve madde numar 

B. M. 

2 
17 
21 
22 
23 

Geçici hizmetliler ücreti 
Bina, yapma ve onarma isleri 
P. T. T. Yatılı meslek Oklu her türlü giderleri 
Sanatoryum her türlü giderleri 
Kurs giderleri 



D. Görevin çeşidi 

L - CETVELİ 

Sayı Ücret I D. 

Fen Dairesi Başkanlığı 

6 Fen Müfettişi 
7 » » 
8 » » 

Saymanlık Müdürlüğü 

8 
10 
11 
12 
13 

Şef 
» 

Memur 
» 
» 

3 
1 
6 

10 

4 
5 
6 

10 
10 

35 

Kmlâk ve Levazım Müdürlüğü 

11 Memur 
12 » 
13 » 

2 
7 
1 

10 

P. Tl' T. Fabrika Müdürlüğü 

9 Şef 1 

P. T. T. Basımevi Müdürlüğü 

6 Müdür 
8 Sayman 

10 Şef 
13 Memur 

9 Ayniyat saymanı 
10 Şef 
10 Ambar memuru 
11 İHutemet 
11 Ayniyat memuru 
12 Ayniyat memuru 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 

12 

70 
60 
50 

50 
35 
30 
25 
20 

30 
25 
20 

40 

70 
50 
35 
20 
40 
35 
35 
30 
30 
25 

Görevin çeşidi Sayı Ücret 

işletme Kuruluşu Bölge Başmüdürlükleri 

8 
9 
9 

11 
12 
13 
10 
12 
13 

7 
8 
9 

10 
11 
12 
12 
13 
11 

Şef 
» 

Kontrol memuru 
Memur 

Şef 
Ayniyat memuru 
Ayniyat » 
Fen Başmemuru 
Fen memuru 

> » 
^ » 

Makinist 
» 

Memur 

2 
5 
1 

40 
14 
26 

1 
6 
6 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
20 
20 

190 

Ankara Telefon Müdürlüğü 

11 Montör 
13 Memur 
13 Tahsildar 

İstanbul Telefon Başmüdürlüğü 

11 Memur 
12 » 

İzmir Telefon Müdürlüğü 

11 Memur 
12 » 
12 Ayniyat memuru 

50 
40 
40 
30 
25 
20 
35 
25 
20 
fiO 
50 
40 
35 
30 
25 
25 
20 
30 

30 
20 
20 

30 
25 

1 
1 
1 

30 
25 
25 

( S. Sayısı : 107 ) 



B. : 7TİL : 5~<H^«rigidirierl , 
Açma töreni, wnaze töreni, katılma, ziyafet ve hayır derneklerine yardım gibigiderler bu tertibe 

dâhildir. . . . J .;• \ 

B. : 8 - M. : 2 — Döşeme ve demSrbaf 
Terazi, kasa, saat ve servis ihtiyacı için alınacak karyola, yatak, battamiye ve bunlara ilişkin gereç

ler ile her türlü giderleri ve ilân ücretleri bu tertibe dâhildir. 

B. : 8 V Bİ. : 5 — öteberi giderleri 
250 liraya kadar olan küçük onarma ile bina, arsa vergileri, tanzifat ve tenvirat resimleri bu ter

tibe dâhildir. 

B. : 12 - M. : 2'— Geçici görev yolluğu 
Mühendis, makinist ve başka fen memurlariyle bölgeleri dışında çalıştırılacak hat başbakıcüarla, 

bakıcıların ve telefon ekcileriyle montörlerin gerekli gider ve gündelikleri bu tertibe dâhildir, 

, B : 12 - M. : 4 — Yabancı memleketaer yolluğu 
Kongre, konferans, staj veya bastırılacak pul ve yaptırılacak kalıplar için yabancı memleketlere 

gönderilecek memurların yollukları da başka giderleri bu tertipten ödenir. ~ 
.» 

B. : 13 — Giyecekler 
Fiili olarak gişe ve muhabere servislerimde çahştmlan memurlarla yönetmeliği'gereğince nakliyat 

şef ve memurlariyle seyyar şef ve memurlarına ambar memurlarına gereç mutemedine gereç yolla
ma memurlarına tahsildarlara ve hizmetlilere verilecek giyim eşya karşılıkları bu tertipten ödenir. 

B. :15-M. :1 — Taşımaişlari 
Yataklı vagonlar ve yabancı vapur kumpanya lan ile yapılacak. posta taşıma ücretleri ve anlaş

maları gereğince posta müteahhitlerine verilecek taşıt iç ve dış lâstikleri karşılığı ve. ilân ücretleri 
bu tertibe dâhildir. 

B. : 15 - M. 2 ~ Taşıtlar işletme ve onarma, giderleri 
Taşıtlar işe yetmediği .takdirde dışardan tutulacak teşkillerin kira, karşılıklariyla belediyeye iliş

kin vergi ve resimler ve ilân ücretleri bu tertibe dâhildir. *-

B. : 15 - M. : 3 — Bendaye, hurç, çanta ve çuval satmalma ve onarma giderleri ilân ücretleri 
Posta işletmesine gerekli hurç,. çanta» çuval, sicim, bez, kurşun» mühürmümu vesaire gibi eşya 

vegereç karşılıklarıyla taşıma ve ilân ücretleri bu tertibe dâhildir. 

B. : 10 - M. : 4 — Gerici memur v» hamal primleri 
Gezici memur ve hamallara bu bolümden verilecek prim nispeti Ulaştırma Bakanlığınca tâyin 

olunur. 

B. : 15 - M. 0 — Posta pulu ve kartları üe tarih damgalan giderleri 
Pul resimleri müsabaka ikramiyeleri ve jüri heyetine verilecek ikramiye, gereç, baskı» gümrük ve 

taşıma giderleriyle albümler, teşhir tabloları, pul katoloğlan ve ilân ücretleri ve Bern bürosundan 
getirtilecek kupon ve pullar karşılığı bu tertibe dâhildir.. 

(& S i y » : 107)' 



B. : 16 —- TJelli ve telsiz telgraf, t e M i î ftigitk, Kurma, onarma ve işlatme giderleri ve taşıt 
satmalma karşılığı 

ItelJİ&ü, telli ve telsiz telgraf yapma, kurma ve onarmada çalıştırılacak amele gündeliği ve her 
* çeşît- makine, afat ve edevat ve gereç karşılıkiariyİa nakliye ve başka giderleri, telefon kabineleri ha
berleşme salonlarına ilişkin yazı makineleri ve kurma ve işletme giderleri pil etajerleri ve benzeri 
tesisleri/gereç ve eşya karşılıkları hatların kurma ve ıslahı sırasında bozulan kaldırımların onarma 
giderleri saî ücretleri ve taşıt "safinâîmâ İÖSrlfilıkîan, bant, telefon rehberleri ve ilân ücretleri bu 

B. : 17 — Bina, yapma ve onarma işleri 
Bina, arsa satmalma, yapma» kurma ve onarma karşılıklarıyla denet memurları ücreti tapu ve 

harpç giderleri, keşif ve onarma için mahalline gönderilecek mühendis, fen tapu vesair resmî memur
ların yollukları, vukuf ehli gündelikleri ve başka giderleri gerektikçe idarece tedarik edilecek yapı ge
reçlerinin satmalma ve taşıma ücret ve karşılıkları, hariçte yaptırılacak proje ve pilân karşılıkları ve 
bunların çoğaltma giderleri, MÖ&ftbâkâ yÖİuyîift yîap tırılacak proje ve pilârüann müsabaka ikraımyeleri 
f̂  Jüri ÎHfeyetI#rİrie verilecekikramiye, ilân Ücretleri, eldeki resmî teşkîlâtm katTİmasiyle Bağlıca köyün
den '!Erf.füfcjâ lit. tî HâvB̂ M- d§^pîiöerfc- Eltıyiin.-" töiEâtet --̂ 1 dörlerî olarak idare yayına düşen ve Ankara tli em
rine ödenecek olan paralar bu tertipten verilir. 

B. : 18 - M. : 2 — Geri verilecek paralar 
Yabancı P. T. T. İdare> ü*e t^m^inyâlariyle yipdan her türlü münasebetlerden doğan ve anlaşma

lara dayanan eski ve yeni yıllar borçları da bu tertibe dâhildir. 

B. : 20^^ P. T. T. Patorikası her türlü giderleri 
l*&fe89Efl''v$ Etimesgut'takı pil imalâthanesinin demirbaş eşya ve işletme giderleriyle işçi günde-

li'fâ^îîş'K&n-uhuna g^e işçilere veriledek tazminat, fabrika yönetmeliği gereğince işçilere verilecek 
ikramiyeler, ilân ücretleri, gereğinde fabrika ve jmalâthanesinin başka yerlere taşınma ve kurma 
giderleri. 

8 . : 31 ~ Yafcûı P. T. T. Meslek Okulu har ttrlü giderleri 
Okulun kurma eksiklerine ilişkin giderlerle okul öğretmenleri ücretleri, memur ve hizmetlileri 

dâhil olduğu halde öğrencilerin yiyecek, içecekleri ve bunların gerektirdiği taşıma giderleri, öğren
cilerin Genel Müdürftfcfe* ;tnytfi föiB§6ek ;öîftttafife viriîec^k Karelİklaın, giyecekleri, öğrencilerine 

* Şefler, &#lem, lâstik, ders gereçleri, spor ve beden terbiyesi hareket ve müsabakaları, hamam, traş, 
revir, ilâç. tedavi, cenaze, çamaşır için sabitn, çivit, soda, malûl kalacak öğrencilerin memleket--
lerine gönderilmesi, hava tebdili alan öğrencilerin memleketlerine gidip, gelme yol giderleri, tat-
Witit*aıföt'ii!^le^t 6ğrencHerİR yolcnmk giderleri, İstanbul'da yaprlaesk rsözlü imtihana girmek 
hakkanr kazananlardan . sözlü imtihanında muvaffak olmıyanlann yazılı imtihanların yapıldığı ye
re. kaâar dönüş: yol giderleri, öğrencilerin kitap ve ders notlan için kâğıt çoğaltma gereçleri, ders
hane, yatakhane, mutfak eşya ve gereçleri, kitap telif, tercüme, baskı ve mükâfat giderleri, yayım 
ve konferans ücretleri, idarenin kırtasiye, defter, demirbaş eşya.. karşılığı ve döşeme, basılı kâğıt, 
yakacak, elektrik, havagazı, kuçuk onarma, tesisler, hizmetlilerin giyeceği, bütün temizlik ve ko-
rtiîiıîiâ, ffît&ân ve Bluşkâ yöîîetim giderleri ve ilân kâr|iîikîârî bü/tertîp;ten:8deTKîr. 

F. : 22 — Sanatoryum her türlü giderleri 
Sanatoryumun ilk kuruluşuna Üişkin bütün giderler, memur ve hizmetliler dâhil olduğu hal-

dfc n i toâr îh y^Mİfe ye iŞeelskîeti, "doneme ve ^mitbaş e$ya karşrlîtâarı, sîhbi tes is ler i Mfcoratu-
« giderleri, iîâç ve sıhhi ğfrŞç karadıkları,. p k a e # . elektrik, fcavagâzr ve su ğiifterleTİ *v6 Hittnet-
Ijlerle hastaların giyim eşyası giderleri, Wfeâsîye, defterler, Mtnlnitş kftğrt karştîlİterı inutfâk efya 



vfr gerekleri k a r p S ö f c , ^ ^ ^ ^ P 0 m i t M jnz elli liraya âadar olan fcthjtöc oaarmaİBT, kitap, 
memur ve hizmetlilerin ücretleri, sanatoryuma ilişkin taşıtların her türlü giderleri, temizlik gi-
d e r î e r i v ^ l i f t ^ ^ " ^ ^ karşılıkları,. 
Jsüa^vg ıfepgi giderteri, maaUHjumâai. ölenlerm oenû*e ^derleri,' «uıatoryum hhroefcleriyle ilgili 
taşıma ve ilân ücretleri bu tertipten ödenir. 

* *• : 28 — Kurs giderleri 
Kurs öğretmen ve yönetim memurlariyle hizmetli ücretleri ve illerdeki kursların bu-çeşit gider

leri; kursa getirilecek memurların g'eliş - gidiş yoUuklariyle kursta bulunduklan sürede kendile
rine verilecek gÜndeHk, deregelirleriyle öğrencilerin kitap, defter, kalem, lastik ve kursa birinci, 
ikinci ve üçüncülükle bitirenlere verilecek mükâfat ve imtihan giderleri, kursun çeşitli, kira, döşe
me, demirbaş, aydınlatma, ısıtma, kırtasiye, basık kâğıt veya bastırılacak kitap, not çoğaltma gi
derleri vf bunlara ilişkin taşlına ve ilân ücretleri bu tertibe dahildir. 

B. : 25 - M. : 4 — Ticaret okullanınta okutturulacak öğrenci giderleri 
Ticaret okullarında idare hesabına okutturulacak öğrencilerin yiyecek, giyecek, ve yatacak gi

derleri kasşüığı olmak üzere kendilerine .verilecek en çok 60 lira nisbetindeki harçlık bu tertipten 
ödenir. 

B .: 26 — Sıhhi ecza vsgeree. ve 4edavi giderleri 
P. T, T. memurlarının vazife başında olacak hastalanma ye yaralanmalarında kullanılmak üzere 

almacak bütün ilâç ve tıbbi gereç karşılıklariyle vazife, sırasında kazaya uğrayan hizmetli ve işçile
rin tedavi ve yol giderleri bunlardan ölen ve sakatlananların kendilerine veya ailelerine ödenecek 
tazmMt cew», wfchi. muav«»t gereçleri, iB^ Ve %aşn»>giderle^ im tertrpien v*r3ir^ (Kaza
dan doğacak tazminatın miktarı Genel Müdürlükçe tâyin olunur). 

B. : 27 - M. i 1 — Ücret 
Tabancı memleketlerden uzman getirilmesi mümkün olmadığı takdirde kullanılacak yerli muha

sebe uzmanma Bakanlar Kurulunca belrrlÖet^^iİlBrSa i^rilee^fc ikrşanİye bu tertibe dahildir. 

B. : 28 — Basımevi ve hesap maMneJeri giderleri 
Satmalına, kurma, işletme ve yönetim giderleriyle memur ve hizmetlilerin ücret, ve gider-

likleri bu tertibe dâhildir. ' _ . . 

"B. : 30-^-Pa^rve acayö' 
.Banka ile olan nakdi işlemelerinin faiz, komsiyon ve başka giderden bu tertipten ödenir. 

B. : 33 - M. 1 — Tahsildarlar keseneği 
T-ahsüât nispetinde verilecek keseneğin nispet ve miktarı Ulaştırma Bakanlığınca belirtilir. 

B. : 33 - M. 2 ~ Ckmel telefon merkezleri keseneği 
Genel, telef on merkezleri abonelerine verilmesi lâzım gelen keseneğin nispet ve miktarı Ulaştrr-

• ma Bakanlığınca belirtilir. 

B. : 34 — Bern bürosuna verilecek katılma payı- ve başka giderleri -
Gerek Bern bürosuna ve gerek Milletlerarası birlik ve komitelere verilecek senelik katılma payı 

^•B.9*jmı101) 



ve bunlardan getirilecek risale, dergi ve basımevi karşılıkları bu tertipten ödenir. 

B. 35 — Bastırılacak kitap ve dergi karşılıkları ve yazma ve tercüme ücretleri 
Bastırılacak kitap ve dergilerin baskı,* cilt, kâğıt ve başka giderlerin yazma ve tercüme ücret

leri bu tertipten verilir. 

Bakanlar Kurulunun 11 . VII . 1944 tarih ve 3/1184 sayılı karariyU • kabul olunan 

1944 mali yılında istihdamı zaruri sürveyan kadrosu 

F. : 19 — Bina inşa ve tamiri işleri 

Memuriyeti 
Aylık 

Adet ücreti 

Sürveyan 

10 

Hizmet 
müddeti 

400 12 ay 
250 12 » 
150 12 » 

Yıllık tutarı 
Lira 

14 400 
9 000 
7 200 

30 600 

Bakanlar Kurulunun 7 Temmuz 1944 farih ve 3/1153 sayüı karariyU kabul edüen 

Yatılı P. T. T. Meslek okulu (Muallim) kadro cetveli 

F. M, 

Yatılı Meslek okulu her türlü masrafları 

Memuriyet unvanı 

Fevkalâde zani dâhil 
Muallim Kadro Beherinin Müddeti 9 aylık tahsisatı 

adedi ücreti aylık ücreti ay Lira K. 

Yatılı meslek okulu muallimi 
•» » » 
» » » 
> » » 

4 
2 

17 
2 

210 
170 
140 
100 

,210 
170 
140 
100 

9 
• 9 

9 
9 

8 396 
3 514 

24 692 
2 148 

28 
14 
67 
30 

38 751 39 
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— 4G — 
Bakanlar Kundamın 7 Temmu* 1944 tarih ve 3/1192 soyu* karariyU kabul olma* 

P. T. T. öğretmen ve İdare, memurları, ücreti 

Fr M. 

24 1 öğretmen ve îdare memurları ücreti 

Memuriyet unvanı Aded 

Beherinin ay
lık ücreti 

Lira 

Aylık Fevkalâde zam 
tutarı Müddet dâhil tutarı 
.Lira Ay l i ra E. 

Ankara şeflik kurs öğretmeni 
Taşra muhabere kursları öğretmeni 
Kurs Müdürü 

» îdare memuru 
» Tahakkuk » 
» . Mutemedi 
> Daktilosu 
» Başhademesi 
» Hademesi 

11 

•4 

85 
50 

170 
100 
100 
100 
100 
Î5 
50 

X 
X 
X 
X 

935 
200 

2 040 
1 200 
1 200 
1 200 
1 200 

900 
200 

9 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

10 054 
2 900 
2 342 
1432 
1 432 
1 482 
1 432 
1 076 
2 500 

44 
16 
76 
20 
20 
20 
20 
28 
16 

Yekûn 25 002 60 

1. — öğretmen kadroları 3888 sayılı kanun esasları dairesinde istimal olunacaktır. 
2. — (X) İşaretli vazMeler İdare memurlarına mesai saatleri haricinde gördürüldüğü takdirde 

kadro ücretlerinin yansı, kendilerine 3656 sayılı kanunun 22 nci maddesine göre her ay ödenecektir. 
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S. Sayısı: 113 

1945 yılı 

Devlet Demiryolları ve Liman 
lan G- M. yedi aylık bütçesi 



Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdür
lüğü 1945 yılı yedi aylık Bütçe Kanunu tasansf ve 

Bütçe Komisyonu raporn (1/390) 

T. C. 
Başbakanlık 

Muamelât Umum Müdürlüğü 38 .II. 1945 
Tetkik Müdürlüğü 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Devlet Demiryolları ve Limanlan îşletme Umum Müdürlüğüne ait 1 Haziran 1945 den 31 Ara
lık 1945 e kadar olan yedi aylık süre için hazırlaıp Bakanlar Kurulunca 8 . I I . 1945 tarihinde 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan Bütçe Kanunu.tasarısı gerekçesiyle birlikte sunulmuştur. 

Başbakan 
Ş. Saraçoğlu 

Umumî mütalâa 

1945 bütçe yılı için Devlet Demiryolları ve Limanları îşletme Umum Müdürlüğü tarafından ha
zırlanmış olan Bütçe Kaunuu tasarısı ile ilişiklerinin incelenmesinde de görüleceği üzere idare, ge
lir ve masrafları ^arasında denkliği bozmadan ve tasarruf düşüncelerine geniş ölçüde yer vererek 
masraflarını tesbite çalışmış bulunmaktadır. 

1944 yılı bütçesine mevzu tahsisatla işletme masraflarını karşılamağa imkân bulunamamış ol
duğundan aynı yıl içinde 8 506 000 liralık munzam tahsisat talebine mecburiyet hâsıl olmuş ve böyle
ce 138 667 000 lirayı bulan 1944 malî yılı masraf bütçesinin 7 aylığına nazaran 1945 teklifi 889 081 
lira noksaniyle yapılmıştır. 

1945 bütçe teklifi münhasıran işletmenin devamını temin zaruretine dayanan ve elemeği, mal
zeme unsurlarının mürekkep olan masrafları karşılayacak miktarda ve gelirlerimiz de bugünkü ta
rifelere göre tesbit edilmiş bulunduğu cihetle noksan olan veya yenilenmesi icabeden tesisatı ta
mamlamağa bu bütçe ile imkân hâsıl olamıyacaktır, 

Masraf unsurlarından nisbî bir düşme vâki olursa bununla ancak tesisata muktazi masraflar kar
şılanacaktır. 

Nakliyat hacmi 1942 malî yılmda 22 000 000 tren kilometreye yaklaşmış ve 1944 yılının birinci 
yarısındaki nakliyata nazaran bu yıl bu miktarı bulacağı ve 1945 bütçe yılında da aynı tren kilo
metreyi muhafaza edeceği anlaşılmıştır. Şu suretle âzami kapasite ile faaliyet göstermekte olan 
Devlet Demiryolları memleketin nakliyat ihtiyacını, en iyi imkânlardan tamamiyle istifade ederek 
karşılayabilmek maksadiyle geçen yıl başvurduğu tedbirlere yine devam etmektedir. 

1944 yılının 7 ayı içinde 5 089 157 967 hamton ve 12 800 000 tren kilometre nakliyat yapıldığı 
görülmüş ve buna göre önümüzdeki bütçe yılı içinde de aynı miktarlarda nakliyat yapılacağı 
gözönüne alınarak işletmenin belli başlı masrafını teşkil eden kömür ve yağ sarfiyatı ona göre he-
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sapr olunmuş ve diğe-r tetiklerin tahsisatlara da tasan-uf fikirleriyle asgari miktarlarda tesbit re 
teküf edilmişti*. .. . j , 

Devlet Demiryolları idaresinin ,işletme emniyeti bakımından en ziyade önemi haiz bulunan yol ve 
tesisatının bakım ve yenilenmesi işlerinde muhtaç, olduğu, ağaç traversleri harpten evvel ortalama 
hesapla 2 - 2,5 liraya almakta iken geçen sene enjekte masüâfı hariç ortalama fiyatla 10 liradan 
alınmış ve bu yıl da ancak 14 liraya satın alınabileceği anlaşılmıştır. Diğer malzemede aynı su
retle yüksek fiyatlarla tedarik oi urmı afcfcato 

Diğer taraftan memleketimizde devam etmekte bulunan hayat pahalılığına karşı memurlar hak
kında Hükümetimizin aldığı himaye tedbirleri cümlesinden olarak son defa kabuT buyurulan 4680 ve 
4599 numaralı kanunlarla aynı yardım, ölüm, doğum yardımları, çocuk zamları gibi yardımlar 
Devlet Demiryolları memur ve müstahdemlerine de teşmil edilmiş olduğundan bu suretle idareye 
yeni mükellefiyetler yükletilmiş bulunmaktadır. Bunların tutarının 7 aylığı bütçede 6 160 000 lira
yı bulmaktadır. _1 

Gerek elemeği ve malzeme fiyatlarının yüksekliğini muhafaza etmekte olması ve gerekse mun
zam olarak yeni mükellefiyetlerin doğması sebebiyle Devlet DemiryoUarınm. masrafları zaruri 
olarak artmakta olmasına rağmen mümkün olan tasarruflar yapılmak ve Tavşanlı - Tunçbilek 
hattının mubayaa taksiti de nazara alınmak suretiyle bu idarenin yedi aylık bütçesi (80 000 000) 
lira olarak hazırlanmış ve yüksek tasviplerinize sunulmuştur. ^ , ^ : 

Nakliyat hacmi hakkında bir bilgi verme maksadiyle evvelki senelerle mukayeseli malûmat aşa
ğıda gösterilmiştir: " 

Hattın Twn Dingil Hamtam 
Yıllın tulü Küemctra Kitometra Kilometre 

1943 - 1944 7 aytok 7 080+807 1^140*062 5Ö3 9A5 2dg 4 WQ> 2Û0 904 
1944-1945 * 7176+733 12 7*7 Q10< 543 WA #76 5 089 157 967 
Her iki yıl arasında artma nispetleri + % 1 + |% 4 + {f&>7 + %>8 

Bütçe masraf kısmı mucip sebepleri 

1944 yılmdaki 1945 yılı teklifindeki 

• Fasıl : 1 1 
Madde : 1 1 
Tertibi : Daimî memur ve müstahdemler ücret ve yevmiyeleri 
Tenzil : — — 
Zam : — 707 329 lira 

Bu tertipten 1944 bütçe yıli için kafou^ buyruimuş olan tahskatıa yedi ayfeğı 11 482 609* lira tut
makta olup 3173 sayrh kanuna bası hüköaıler ek lenmesi hakkındaki'4678 say*l* kanunla iaşe edilme
lerine müsaade olunan Devlet D^miryollarr ve Limanları? İşletene-Umıaa: BiüdüiFİüğ&niin faal meMUt* 
ve müstahdemlerine verilecek yemek veya ayın . bedellerinin ücret ve gündeliklerinin taalluk ettiği 
tertiplerden ödenmesi icabetmekte olması itibariyle geçen sene bütçesinde hususi bir tertibe mevzu 
(2 000 000) liralık iaşe tahsisatının bu tertibe münakalesi yapılmıştır. Bunun yedi aylığı olan 
1 166 662 liranın ilâvesiyle geçen yıla ait tahsisat yekûnu 12 649 271 liraya, çıkmakta ve bu miktar 
teklife nazaran 707 329 lira bir noksanlık göstermektedir. 

Bütçe Kanununa bağlı (C) işaretli cetvelde memuriyet unvanları derece ve adaöeri gösterilen 
ve ücretlerini bu tertipten alan daimî memur ve müstahdemler kadrosu münhalfefden umumî 
yekûna nazaran bu yıl 812 aded memuriyet indirilmiş ve fakat bunlardan 190 adedi masraf tertibine 



alınmıştır ki, bu.suretİe kadrolarda 622 kişilik bir tasarruf da yapıldığı halde istemleri tansisatni 
geçen yıldan fazla olması sebebi; 1944 yılı ücretlerinin hesabında Barem Kanununun tâyin ettiği 
asgari ücret miktarı esası alınmış ve ona göre tutarı tesbit olunmuştu. Bu yıl ise 4620 sayılı kanu
nun (F) fıkrası gereğince üst derece aylığı alacakların üccet farkları ve kanuna göre ödenmesi ge
reken kademe zamları karşılığı olarak asgari ile âzami miktar arasında kalan ücretlerin tutarı üze
rinden hesaplanmış ve buna diğer bazı nevi masraf karşıliğı da katılmış olmasından ileri gelmektedir. 

Teklif olunan tahsisatın sarf yeri ve her birinin tutan aşağıda gösterilmiştir: 
1. — Ücret ve yevmiyeler 12 456 668 
2. — Ücretlerini bu tertipten alanların iaşe bedeli 858 072 
3. — Ücretlerini bu tertipten alanlardan hareket personelinin aile zamları 41 356 600 

13 356 600 

İ944 yılındaki 1945 yılı teklifindeki 

Fasıl 
Madde 
Tertibi 
Tenzil 
Zam 

1 1 
2 2 
Muvakkat tazminat 

— . 74 462 lira 
2847 sayılı kanunun 5 nci maddesi hükümleri dairesinde memur ve müstahdemlere verilmekte 

olan Ankara mesken tazminatı karşılığı olarak teklif olunmaktadır. Geçen bütçe yılınm yedi aylığı
na nazaran 74 462 lira miktarında bir fazlalık göstermekte olup kısmen 1944 yılında yapılan terfiler 
dolayısiyle üst dereceler tazminatı farklarından, kısmen de yeni inşa edilen Ankara motorlu trenler 
deposunda istihdam edilecek memurlara, müstahdem va işçilere verilecek tazminat karşılığının 
hesaba katılmış olmasından ileri gelmekte ve Ankara'daki Umum Müdürlük teşkilâtına ait kadrolar 
dâhilinde memuriyet unvan, derece ve adedlerine göre hesaplanarak tesbit edilmiş tazminat karşı
lığından ibaret bulunmaktadır. 

1944 yılındaki 1945 yılı teküifindeki 

Fasıl .:. 1 1 
Madde : 3 3 
Tertibi : Muvakkat memur ve müstahdemler -, 
Tenzil : — 57 917 lira 
Zam : 

Trafiğin arttığı mevsimlerde faal servis işlerinin mevcut ve kadro dahilindeki memur ve müs
tahdemlerle yümtülmesi mümkün olamryacağından bilhassa pancar ve hububat nakliyatı zamanla
rında Umum Müdürlükçe hariçten hizmete alınmasına zaruret hasıl olacak muvakkat memur 
ve müstahdemlerin ücret ve yevmiyeleri karşılığı bu tertipte teklif olunmakta ve geçen bütçe 
yılının yedi aylığma nazaran 57 917 lira tenzil edilmiş bulunmaktadır. 

1944 yılındaki 1945 yılı tekfindeki 

Fasıl : 1 1 ! ; 

Madde 4 4 - : i ! i 
Tertibi : 2847 ve 3173 sayılı kanunlara tâbi olmayan müstahdemler ! 
Tenzil : — 55 167 lira ! .̂ 
Z a m : •• - - - - —. 

Bütçe kanununa bağlı «E» işaretli cetvelde unvan ve ücretleri gösterilen müteferrik müstahdem-
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İerin istihkakı bu tertipten verilmekte ve bu yıl Dikimevi müstahdemİermiıi inasrai tertibini 
nakledilmiş bulunması sebebiyle. 68 aded indirilmiş olduğundan geçen yılın yedi aylığına nazaran 
55 167 lira noksaniyle tahsisat teklif olunmaktadır. 

1944 yılındaki 1945 yılı teklifindeki 

Fasıl 
Madde 
Tertibi 
Tenzil 
Zam 

5 2 
2 — 
Tekaüt, dul ve yetim maaşları 

— 149 lira 
4178 sayılı kanun gereğince verilmesi lâzımgelen fevkalâde zam da dâhil olduğu halde tekaüt, 

dul ve yetim maaşlarının karşılığını teşkil eyliyeu bu tertip tahsisatı, fiili sarfiyata göre geçen yıl 
alınan tahsisatın yedi aylığından 149 lira fazlasiyle istenmektedir. 

1944 yılındaki 1945 yılı teklifindeki 

Fasıl : 4 8 
Madde : 5 X 
Tertibi : 4178 ve 4620 sayılı kanunlar mucibince verilecek çocuk zammı 
Tenzil ;: 180 500 lira 
Zam : — 

Yukarıda numaralan yazılı kanunlar mucibince verilmesi icabeden çocuk zamları için 1945 yılı 
yedi aylık tahsisatı 1 510 000 lira teklif edilmektedir. 

1944 yılında 4178 sayılı kanun mucibince verilecek çocuk zamları için 222 000 liralık tahsisat 
kabul buyurulmuştu. 1944 yılı bütçemize ayrıca 1 200 000 lira munzam tahsisat istenilmiştir. Bu 
hesaba nazaran 180 500 lira fazla talep edilmekte ve bu hesap takribi olduğundan tatbikatta nasıl 
netice vereceği şimdiden kestirilememektedir. 

1944 yılındaki 1945 yık teklifindeki 

Fasıl : 4 3 
Madde : 6 2 
Tertibi : 4178 sayılı kanunun 9 ucu maddesi mucibince verilecek yakacak zammı 
Tenzil : 
Zam i 

Bakımı 1500 ve daha yukarı olan mahallerde daimî memuriyetle vazife gören memur ve müstah
demlere verilmesi gereken yakacak zammı karşılığı olarak geçen sene kabul olunan tahsisat, kanuna 
nazaran 6 ay zarfında ödenecek miktara tekabül etmekte olup 1945 bütçe yılmda ancak 2 aylık ya
kacak zammı ödeneceği için bilhesap 7 aylık karşılığı 60 000 lira tahsisat teklif olunmuştur. 

1944 yümdaki 1945 yılı teklifindeki 

Fasıl : Hususi 3 _jjf 
Madde : — Z 
Tertibi : — Doğum yardımı 
Tenzil r: 
Zam : 

4620 sayüı kanun gereğince yapılması icabeden doğum yardımı karşılığı olarak 1944 yılmda 
300 000 liarlık munzam tahsisat talep edilmiş bulunmaktadır. 

1945 yedi aylık bütçe yılı için tahmini olarak 200 000 lira tahsisat istenmektedir. 
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İ944 yılardaki 1945 yfe teîdljEindeki 

Fasıl : Hususi $ 
Madde : — 4 
Tertibi : — ölüm yardımı 
Tenzil >: 
Zam : 

4620 sayılı kanun gereğince yapılması icabeden ölüm yardımı karşılığı olarak 1944 yılında 
50 000 lira munzam tahsisat talep edilmiş bulunmaktadır. 

1945 yedi aylık bütçe yılı için takribi alarak 250 000 lira tahsisat teklif olunmaktadır. 

1944 yılındaki 1945 yılı tekMiindeki 

Fasıl : Hususi 3 i _ ., ! ^ 
Madde : — 5 
Tertibi : 4599 sayılı kanunun tat- Aynı yardım 

bikı masafları 
Fevkalâde hallerin devamı müddetince memur ve müstahdemlere yapılacak aym yardım hak

kındaki 4599 sayılı kanunun Devlet Demiryolları, ve Limanları İşletme Umum Müdürlüğüne tev
cih ettiği mükellefiyet; kanunun sonradan yürürlüğe girmiş olması sebebiyle bittabi 1944 malî yık 
bütçesinde karşılığı derpiş edilmemiş olduğundan bu yardım için geçen sene 4 850. 000 lira mun
zam tahsisat talebine mecburiyet hâsıl olmuştur. 

Kadrolarına nazaran bilhesap 1945 bütçe yılında 4 200 000̂  lira tahsisat teklif olunmaktadır. 

1944 yılındaki 1945 yılı teklifindeki 

Fasıl : 5 3 
Madde : 8 6 
Tertibi : ilâçlar, sıhhi imdat kutuları masrafları, memur ve müstahdemlerle ailele

rine sıhhi muavenet, cenaze ve sıhhi levazım, vesaiti nakliye, sıhhi tedabir ve 
hastaneler masrafları. 

Tenzil : 
Zam : — 147 500 

Bu tertibe teklif olunan tahsisat 1944 bütçe yılı için kabul buyurulmuş olan tahsisatın 7 ay
lığına nazaran 147 500 lira bir tezayüt göstermektedir. 

Bir taraftan cihan harbi sebebiyle yiyecek maddeleri fiyatlarının artmış bulunması yüzün
den lâyıkiyle besienemiyen personel arasında hastaların çoğalması ve diğer taraftan ilâç ve srhhi 
malzemenin pahalı olması ve hariç mütehassısların muayene ve tedavi ücretlerini arttırmış olma
ları, sanatoryum, lâboratuvar ücretlerinin enaz bir misli yükselmesi bu tertibe dâhil masrafların 
çoğalmasını intaç eylemektedir. NitekİB* geçen yılın yedi aylık fiilî masrafı 583 334 liraya baliğ 
olmaktadır. Bu itibarla teklif hakikî sarfiyata dayanarak yapılmaktadır. 

1944 yılındaki 1945 yılı teklifindeki 

Fasıl 
Madde 
Tertibi 
Tenzil 
Zam 

2454 sayılı Tekaüt Sandığı Kanununun 5; ve 6 neı Maddeleri gereğince daimî ve müseceel memur 

5 3 
3 î 
3454 sayılı kanun mucibince veilecek tekaüt aidatı ile maluliyet karşılığı 
— 200 333 
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ve müstahdemler ücretinden % 5 nispetinde kesilmekte'•tan tekaüt aidatının muadili ile yüzde ya
rım nispetinde «ıalûliyet karşılığı ol«a& idarece seac^^ «denmesi icafeeden para bu tfeerMptett kar
şılanmaktadır. ı 

1944 bütçe yılı için kafetü-edilmiş *dlan tahsisatın :.*7 aylığı S90 333 liradan ibaret kufannBikta 
ise de 7 ay içinde i « tertipten fiilen sarf edilen miktarm işbu tahsisatın dununda kaldığı anlaşılmış 
olduğundan bu -yıl için$®04SOO liranın kâfi geleceği tahmin edilmiş ve buna göre 200 333 lira nok-
saniyle teküf **mmestur. f ^ •"**" ' " -

lft44 sokudaki ' .'•-"" 1945 yılı t ek l i f indi 

5 3 
1 8 
Memur ve müstahdemlerin melbusat v« aşçâerin tolum bedeli 
— 717 100 lira 

Fasıl 
Madde 
Tertibi 
Tenzil 
Zam : 

Bu tertibe 1945 bütçe yılı için 7 aylık ihtiyacı karşılayacak miktarda teklifte bulunulmakta ye 
teklif geçen yılın 7 aylığına nazaran 717 100 lira bir noksanlık göstermektedir. 

Noksanın başlıca sebebi geçen yıl faal olmayan ve resmî elbise giymeğe mecbur tutulmuş bulunan 
memurlara da resmî elbise giydirilmesi.düşünülerek ona göre tahsisat alınmış ise de iktisadi sebep
ler dolayısiyle şimdilik tehir edilmiş olmasından ileri gelmektedir. Şu suretle bu maddede yalnız 
resmî elbiseler ve iş başında işçflerin giymeğe me «bur bulundukları tulum ile amelenin giyeceği 
köylü tipi elbise bedellerinin 7ayiık tutarları gösterilmektedir. Elbise, tulum ve ayakkabı gibi 
giyecek eşyasının memur ve müstahdemlere göre kabul edilmiş olan kaliteleri üzerinden muhtelif 
fiyatlarla bir yıllık tutarı aşağıda hesap ve tesbit olunmuştur. 

•Personel ve 
Servisleri «CSnsi amele adedi Fiyatı Tutarı §cmsal 

Yol 

. 

Cer 

- -

* 
Hareket 

-

Limanlar 

İkinci elbise 
Ayakkabı 
îyi elbise 
Köylü tipi elbise 
Tulum* (Senede iki tulum hesabiyle) 

- . -; - v ^ •?»"»«-»*- ; -mt s) 
- - - - - - - - • 

1 

Orta elbise 
İyi » 
Tulum 

. 
"ijX vcmDv 

Âdi » 

İyi elbise 
&ia&eİ3ievi 

3 250 
3 250 

206 
2 500 
2 387 

2 897 
1 230 

11 590 

-4407 
4 27& 

165 
185 

60 
20 

100 
45 
20 

80 
100 
10 

100 
80 

100 
80 

. 195 000 
65 000 
20 600 

112 500 
47 740 

440 840 
= ==.=• 
231 760 
123 000 
115 940 

470 700 
=—— •=» 
440 700 
842 240 

7© 940 
-au£: = a 

16 500 
10 « 0 

27 800 

440 840 

470 700 

782 940 

27 300 
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Servisleri 

Hademeler 

_ 8 — 
Personel ve 

Cinsi amele adedi Fiyatı 

ikinci nevi elbise 613 80 

Tutarı 

49 040 

Yekûn 

icmal 

49 040 

1 770 820 

Bu rakam bir senelik giyim eşyası masrafına karşılık teşkil etmektedir. bundan 7 aylığı ; 
1 770 820 X 12 = 1 032 900 

% 
Lira istenilen tahsisatın karşılığıdır. 

1944 yılındaki 1945 yılı teklifindeki 

Fasıl : 4 4 
Madde : 3, 4 1 
Tertibi : 2847 sayılı kanunun 9 neu maddesi mucibince verilecek tazminat,, tahsisat ve 

tâli ücretler 
Tertibi : — 154 250 lira 
Zam : 

1944 yılı bütçesinde dördüncü faslın 3 ve 4 ncü maddelerini teşkil eden bu tahsisat bu sene bir
leştirilerek bir madde halinde teklif edilmektedir. 

1944 Bütçe yılı için bu iki maddeye mevzu tahsi satın7 aylığı 1 078 584 liradan ibaret bulun
makta ise de bu müddet içinde yapılan fiili sarfiyatın 833 900 lira raddesinde bulunduğu anlaşıl
dığından 1945 yılı teklifi de bu hesaba göre yapılmıştır. 

1944 yılındaki 1945 yılı teklifindeki 

Fasü : 5 4 
Madde : 4 2 
Tertibi : idare hizmetinden çıkarılanlara ve kazaya uğrıyanlara veya ailelerine veri

lecek tazminat 
Tenzil : — 1 667 lira 
Zam : 

Kazaya uğrıyanlara bir kaza neticesinde ölen idare personel ve vârislerine ve idare hizmetlerin
den çıkarılanlara tahsisatlar nizamnamesi hükümleri dâhilinde verilecek tazminat karşılığı bu tertip
te istenmektedir. Geçen senenin 7 aylığına nazaran 1 667 lira noksaniyle 10 000 lira teklif olun
muştur. 

1944 yılındaki 1945 yılı teklifindeki 

Fasıl : 4 5 
Madde : 1 1' 
Tertibi : Memur ve müstahdemlere verilecek ikramiye 
Tenzil : — 1 667 Ura 
Zam : 

Bu tertip için geçen yıl kabul buyurulmuş olan tahsisatın 7 aylığına nazaran 1 667 lira noksaniy
le teklif olunmaktadır. 
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1944 ydı«!«kn 'l- 1M5 yık İMklBMdekl' 

Faal : 4 * 
Madde : 2 2 ..." 
Tertibi : Kömür tasarruf ikramiyesi iv ̂  
Tenzil : — 1016 lira 
Zam : — . ' .» . %. -

Bu tertibe geçen yıla nazaran 1 916 lira noksaniyle bir tahsisat teklif olunmaktadır, 

1944 yılındaki 1945 yılı'teklifindeki ^ 

fası* : 11 6 
*Madde - : l û 1 
Tertibi : Müteferrik masraflar, {mkafir kabul masrafiyle, idareye mensup ohnayan-

,' lardan demiryolu için yararlıkları görülenlere yerilecek'mö^fat dâhil). 
Tenzil : —* ' 
Zam • : — 033 lira ' 

Devlet Demiryolları bütçesinin muhtelif tertipleri dahilinde gösterilmeyen müteferrik ve çeşitli 
maiirsafları karşılamak.üaere bu, tertibe geçen yıhn 7 aylık tahsisat tutarı olan 99167 liradan 838 lira 
fazlasiyle 100 000 lira teklif olunmaktadır; 

1944 yılındaki 1945 yılı tekBfisdeki . 

Fasıl : 11 6 
Madde : 11 2 
Tertibi : Gayrimelhuz masraflar 
Zam : 
Tenzil : ~ ' 4 1 € lira 

- Bütçe( hazfi-lanArgı sırada tâyinine imkân bulunamayan ve bütçe yîh içmde belirmesi muhtemel 
masraflarla Umumî Muhasebe Kantmunun 39 ncu maddesinin12 nci fıkrası gereğince mahkeme ilâ
mına, mü^enit borçların alâkalı tertibinde tahsisatı hulunmaması veya bu tertiplere münakale imkânı 
olmaması hâlinde bu maddeden ödenmesi için geçen yıl kabul buyurulan tahsisatın 7 aylığından 
416 lira noksaniyle 2 500 lira_istenmektedir. ^ ' . 

1944 yılındaki 1945 yılı teklifindeki / ' 

"•Fasıl : 11 .;• •- _: -6 . • :" • 
Madde : 6 '": 3 

c . T e r t i b i : T e m s i l m a s r a f l a r ı . > : \ : . . • 
,, T e n z i l ..vf:.-. ' . . ' . . . _ ':.:•' " ; ' " '* . : " ;•' . . s.;. , ' ' • •• '"• . ' .-*.'"'' " 

. ' - : . ' . : : * ; . > Z s n r . * . : > - — • - . . . . • ' ' : : • • ' • ' • ' . ' _ * : . ' . . . ' • : ' : • . . / ^ . " • : - . - ' . ' . '_•'•'• • 

Bu» tertibe istenilen tahsisat "geçen bütçe yıfanda kabul buyurulan mıktarm yedi ayitğmda* ü>av 
ret bulunmaktadır. 

1944 yıhndaki ; * 1 9 ^ y * tekSMfâeki 

Fasd : 11 6 
Madde : 9 • ", 4". ' ' : - " 
Tertibi : Binalar icarı 
Tenzili :" — ' : " 2 908 lira ^ *': 
Zam : 

idarece Mr^ ve hızmetevi olarak kiralanmana lüzum görülen mebani kiralarmakarşılık hu ter-

C& Say»<f'm) 



-m-
tibe geçen yılm7 aylığından, 2,908 lira noksaniyle 15 000 lira tahsisat istenmektedir. 

' Fasıl : 11 " 6 
Madde : 8 6 
Tertibi : Pasif korunma tertibatı masrafları 
Tenzil : — , • <• . * . . . , . 
Zam- ' :" 

Bu madde tahsisatı geçen, senenin 7 aylık miktarına nazaran ayıjen teklif edilmektedir. 
1944-yılmdaki 194& yılı teklifindeki 

Fasıl : 11 6 . . . - • • . 
Madde- : 4; - . 6 . . 
T f̂cfcH•••: Faiz, aeyt> ve akçafarMarı 
Tenzil : . — * . 4 167 lira 
Zam : 

Yabansı -memlekette bulunan bayilere ödeiiscekvborçJar dolayısiyle bankalara? veröea aoyoy kamis-
y<m. \*e gecikme •faizleri gibi masraf im üe ödfinç para tedarikine lüzum hâsıl olursa bunhir için# 
verilecek iskonto veya faiz karşılığı bu tertipte teklif olunmaktadır. 

1944;yılradaki 1945 yd*.teklifndeki 

Fasal : 11 6 
Madde : 5 7 
Tertibi : Sigorta ücret ve sermayesi 
Tenzil : — 
Zam : 33 333 lira 

K*smen idarece sigorta edilen- ve kısmen de şirketlere sigorta ettirilen kıymetlere.yenileri- ka
tılmış bulunduğundan bu tertibe g*Çfcft senenin 7aylığına nazaran 33 335 lira fatzlasiyle 150 000 lira 
tahsisat teklif olunmuştur. IpT" "***- • • 

1944 yılitodaki 1945 yıh teklifindeki 

Fasıl : 11 6 
Madde : 7 8 
Tertibi : Beynelmilel Demiryolu teşekkül ve kongrelerine iştirak masrafları 
Tenzil : f*T~" "/' •'" '" • 
Zam : — fi 2 5 ° ti*»» 

1945 bütçe yılı içinde harbin sona ermesi ihtimali gözönüne alınarak bunun neticesi yeniden 
beynelmilel münasebetlerin tesisi tabiî bulunduğundan aktedilecek demiryöllan. körpelerine iştirak 
mm^tümak' geçen yıîra?<7 ayügm»! nazaran rbar tertibe- 6*25&Hm isakaayle -15 000 İ t e tahsisat 
teklif olunmaktadır. 

1^4r-psl»wfe*i 1945 ydııtekUfinâ*i 

11 6 
2 9 
tlân ücretleri 
— 4 335 lira 

Fasıl 
Madde 
Tertibi 
Tenzil 
Zam 

Kanuni ve idarî lü2»m ve zaruretlerle yapılmakta, olan.ilânların masrafraı .kaj^m^. üzere 

(Sv;Sajısj,:1130 



İilı^efbifee.g^en yjim 7 ayhggid«û 4 3W fer» ̂ ««ömyifr tesisat %te*mekte<£îrY 

Fpsû 
Madde 
Tertibi 
T«nzil 

Fosta, telgraf ve telefon ve diğer haberleşme ücretleri. 

— •- *'_ ' ^rm-^»y{ ' 
İşletme işlerinin icabettirdiği sürati temin için demiryolu şebekesinin mnfrtffit yerlerine «ri 

muhabere ve mükâleme vasıtalarından iati&tae edilmesine ihtiyag ve zaruret ojftffitgda*-\m t*&Ğ9* 
$eçen *ene->*haan *al«9atm ^ ^^fta-Ba^araû 1 -666 iira fazîastfle tahsiaat tÖÜt obam* ve 
ayrıca bir madde h j8 i*ae^te - i^^ şeklinde teklif pjttumjjftur, Birinci 
madde tahsisatı Poata ve Telgraf İdarenin bildirdiği rakamın aynıdır. " 

" . - ; • . . . . ' - . ^ i d . ' - « J I • • ' . ' ' . ' • . . : . * ' - . • • . • ' . ' • • . / . 

"'-.JİM*'-' 4 ' i l - - ' * :.,: '•' ' 
Tertibi : Daimî memuriyet harcırahı 
Tensil : — 14 415 lira 

' " ' Zm. -•>•» - ' " - . , " . " ' - ' 
Bu tertip için 1944 bütçe yılınm 7 aylığma nazaran teklif, 14 415 lim,ekaMi^jtösteriBekte<iir. 

1944y&ndaki 1945 yıli teklifindeki 

Fud : 2 a 
Madde : 2 2 
Tertibi : Muvakkat memuriyet harcırahı 
J**İİ : . 
J5«» ;..••: •-** • ^ İ T jjra 

Bu tertibe muvakkat memuriyet harcırahı karşılığı olmak üme ge§eö yılın 7 aylığına «avaran 
416 lira faalasiyle *20 0Ç0.Jwa .teküf plunmaktadır. 

IftUyilmdıVİ İÖ45 yılı teklifindeki 

Fatü : 2 . 8 
»ftfeİİ* : A 3 
Tertibi : Devir ve teftiş ha««anı 
Temdi : — İ40 834 lira 

• Sm ^ • : 

Geçen bütçe y $ g ^ 7:Jajsttot#âMBf*tı 320 834 liradan ibaret olup bu yü teklifinden 140 8â4 lira 

1944 yılındaki 1945 yılı teklifindeki 
. . . . . . i i - 4 11 J J J » » » W » » » a ^ ! W W > » ! W ^ ^ 1 . l I I ı ı> J ı . ı . ı -, ı . • 1.1.1 - - • - I İ J İ J - I J . U 1 , 1 J» I • » — • — • I I . ' I II * H ' l •' ğ . »"-. .t jj 

F a a l . : — • ' " • 8 • ; " ^ \ 
Madde ••: — 4 « J _ 
TfffiU : — Ecnebi memleketler harcırahı -;^:!--

Zam t . ' - n — . - - — 
1944 yılı bütçesinin 3 neft faalmm birinci, ecnebi memleketlere gönderilecek talebe ile memur 



••'• - t t - ' 
ve müstahdemlerin ücret, masraf ve harcırahları ile tahsil ve tedavi masrafları maddesine toplu 
olarak tahsisat konulmuştu. Bu yıl harcırahlar bir araya alınmış ve bu suretle ecnebi memleket
lere gönderilecek memurların harcırahları da 8 nci harcırahlar faslının 4 ncü maddesi olarak tes-
bit edilmiştir. " , 

Bu maddeye 43 200 lira tahsisat teklif edilmekte olup bu miktar tetkikat için ecnebi memleket
lere gönderilecek memurların harcırahları karşılığını teşkil etmektedir. - . 

1944 yılındaki 1945 yılı teklifindeki 

. Fasıl ; 5 . • . ' . , ' , . . — . 
J ;, ^ Madde : 10 _ ;... \".. — . : . . . . , • 

Tertibi : Katarlarla deniz vasıtalarında, çalışan ye. hamulenin tertip ve tahrikiyle bil-
„ ' . . • • . - . • - . . fiil alâkalı memur ve müstahdemlerin iaşe masrafları 

Tenzil :' ...... 
Zam : 

Alman kanuni salâhiyete dayanarak iaşe edilmekte olan ve ücretlerini birinci faslın birinci mad
desinden alan memur ve müstahdemlerin iaşe mas rafları, bu tertipten karşılanmakta idi. 4578 sayi.li 
kanunla yemek masraflarının, iaşe edilenlerin ücret ve gündeliklerinin taallûk ettiği tertiplreden öden
mesi hükme bağlanmış olduğundan bu yıl için bütçede bu tertibin kaldırılmasına lüzum hâsıl ol
muştur. 

1944 yılındaki 1945 yılı teklifindeki - ; 

Fasıl : 5 . ' '— ' 
Madde : 11 
Tertibi : 4306 sayılı kanun mucibince verilecek giyim eşyası bedeli ve bilûmum mas

rafları. 
Tenzil : — 
Zsm :: 

Bir defaya mahsus olmak üzere Hükümetçe me mur ve müstahdemlere verilmesi hususi kanunla 
kabul edilmiş olan giyim eşyası bedeli 1944 yrlı io irıde Sümer Banka tamamen ödenmiş olacağından 
bıi; tertibe bu yıl için lüzum kalmamıştır. -

1944 yılındaki '""" 1945 yılı teklifindeki 

Faal : 7 9 —— 
Madde t 2 I 
Tertibi : Binaların, muharrik ve müteharrik edevatm tenvir, teshin, mahrukat, yağ 

vesair müstehlek mevad masrafları. 
Tenzil : — 
Zam s —? • •' 416 666 lira (Munzam tahsteât ve münakaleler 

hariç olduğu halde) 
Lokomotiflerde kuîlahılan! kömür, yağ ve su sarfiyatı karşılığı olarak bu tertipten yapılan mas

rafların hesabında ham ton kilometre esas ittihaz edilmiştir. , 

. 1944 yılmda ayda ortalama olarak 734 860 235 ham ton kilometre yapıldığı ve ham ton kilometre
ye 82 gram kömür isabet ettiği anlaşılmıştır. 

(:& gayısüîiâ) 
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feu heŞaba göre İÖ45 jbütçç yılıiçinde* yapdâi^ l^mii^«arfiyatmıh i 

; l '-.•"' ' -. ' • •'.' . ' 'u. .. : •;• ;? .'. - :" "Ton 

Lofaımpliflerdfe 407 000 
|e - 12 831 

• - ' ^ 1 1 662 
Diğ*^selfaislerde - 9 912 

Yekûn 441 405 

tona varacağı tahmin olunmaktadır. 1945 senesi için verilen kontenjan mucibince 7 ay zarfında bunun 
tamamen, Ereğli kömürü olarak tedariki mümkün olmıyacağından geri kalanına karşılık linyit kö
mürü alınacaktır. 

Beher ton linyit kömürü kalori itibariyle ortalama olarak 500 kilogram Ereğli kömürüne mpadil 
v olduğundan 47 250 ton Ereğli kömürü yerine 94 500 ton linyit kömürüne ihtiyaç görülmektedir, 
Buna nâzran: 

' '•* "••''• : • •• ".'-. " . , "/'. Tosa \. 

EreğU 394 000 
Çeltek 29 İfâ 
Linyit 65 331 

48*493 
' Ereğli kömürünün fob fiyatı 23.18 lira olup bunların mühim bir kısmı denizden, diğer bir 

kısmı da karadan teslim edileceğinden denizden yapılacak teslimat için nakil ücreti ye % 10 nak* 
liye resmi ve diğer * masraflariyle birlikte maliyet fiyatı* 26.06 liraya yükselmektedir. Bu fiyat üze
rinden : 

Ton Fiyat Lira 

Ereğli 
Çeltek 
Linyit 

-

• 

894 000 X 
29 162 X 
64 831 X 

m 
_ • . „ J 

Kömürler bedeli 
Yaf 
Alimantasyon 
Depolar masrafı 
Kok kömürü 
Elektrik santrallan 

26.06 = 10 267 640 
11.00 = 320 782 
19.32 = 1 262 195 

Yekûn 11 850 «17 

14» 

11 850 617 
1269 830 

124 950 
1437 917 

66 150 
105 000 

14 854 464 

Netice itibariyle bu idarenin yalnız cer masrafı olarak bu tertipten' yapmağa mecbur bulunduğu 



J-'Jİ—-« 
inüstehİek maddeler sarfiyatı bu miktara yükselmektedir. Diğer servislerin aynı tertipten yapaca 
ğı masraflar da ilâve olunduğu takdirde: 

Lira 

Cer masrafları 
-Yol masrafları 
Sıhhat masrafları 
Iiimanlar 
JMğer serişler 

14 8Ş4 464 
2*2 000 
20 000 

500 000 
50 000 

15 716 464 

Ceman 15 716 464 liralık tahsisata ihtiyaç görülmekte ise de 7 aydan ibaret olan 1945 bü|çe yı
lının bir buçuk ayı i ışa tesadüf etmekte ve bu sebeple kömür sarfiyatmın daha az. olacağı gözönü-
ne almarak ihtiyaem teklif edilen tahsisatla karşılanabileceği ümit edilmektedir. 

Geçen sene bu tertibe kabul buyurulmuş olan tahsisatın 7 aylığı 14 583 334 liradan ibaret bu
lunmakta ise de bu miktarın fiilî sarfiyata nazaran yetişmiyeceği görülmüş olduğundan diğer ter
tiplerden münakale ve munzam tahsisat talebine mecbur kalındığı anlaşılmaktadır. Bu suretle 
bu tertibe daha 3 400 000 liranın 7 aylığı olan 1 983 331 liranın katılması halinde 16 566 665 lira
ya yükseldiği görülmektedir. Buna nazaran bu yıl teklifi 1 566 665 lira noksanlık arzetmektedir. 

1944 yOmdaki 1945 yılı teklifindeki 

8 9 
1 2 
Demirbaş eşyanın bakım ve tecdidi 
— . * 70 719 lira 

Fasıl 
Madde 
Tertibi 
Tenzil 
Zam 

Devlet Demiryolları ve .Limanları İşletme Umum Müdürlüğünün elindeki demirbaş eşyanın iyi 
halde bulundurulması ve jdftmesi için yapman bakım masraflarına karşılık olarak istenmekte olan 
tahsisat 1944 bütçe yüınjn 7 ayltğma nazaran 70 719 lira noksaniyle 100 000 liradan ibaret bulun
maktadır. 

1944 yılındaki 1945 yılı teklifindeki 

* 9 
8. 3 
Üst yapmjn bakım ve tecdidi 
— 730 834 Ura 

Fasıl 
Madde 
Tertibi 
Tenzil 
Zam 

• Demiryollarının üst yapı. kısımlaymm bakım ve tecdidi masraflarına karşılık olarak bu yıl için 
teklif olunan 10 300 000 l ir^taMsat 1944 bütçe yriınnı 7. ayb&na nazaran 730 834 lira eksiklik. 
göstermektedir. 

(* 4**» .:..***> 



Bu tertip dahilinde bulunan, masraf uasürUn;y<& her bitinin, istibatta edeeeği masfafoniktarı ayrı 
ayrı gösterilmiştir. • /•-*•-• ; < 

1> Sürveyyan, çavuş, çavuş muavini ve beke£ yevmiyeleri 
2) Yol amelesi yevmiyeleri 
3)< Aile zammı 
4 ) . t a ş e • , ' . . ' . ""..,• ,. 

(2500 çavuş + 2500 amele = 5000) ' . ^ ^ 
5) Yol ferş malzemesi tamir ve tecdidi 
6} Travers 
7) Balast 
8) Yol alât ve edevatının tamir ve tecdidi 
9) Debüşe ve yarma temizlikleri 

1 OL Kar siperleri tamiri 
11) Fevkalâde-hâdiseler masrafı 
12) tnşaat dairesine verilecek bakım masrafları 

• ' . - • • " 'i ' ' ' i • ' " . - . ' • • 

1 128*876 
3 445 691 

525 000 
319 375 

437500 
. 2 333353 

1 İM 667 
204167 
466 667 
116 667 
116 667 
39 370 

Yekûn 10 300 000 

İşbu hesapta bilhassa amele yevmiyelerinin ösömüzdeki yılda 250 kuruşa düşecePr tahmin edile
rek bunların elemeği karşılığından 1 800 000 lir* kadar indirilmiştir. 

~ Buna mukabil gerek trareTs* ihtiyacınınve gerekse fiyatlarının artmış olmasi itibariyle da bu 
kısımda geçen seneye nazaran fazla masrâfihtryarına zaruret hâsıl olacaktır. 

Bu.s«ıe hatt-rn t,shkim edümeei icRbedeirr mıöta&akiM^a^Mlaml^ 
hariç olmak üzere n a a s ^ ola ı^çj |a î»^ta?a^ 
vardır, teklif olunan tahsisat ile bu miktarın ancak % 55 ni temin etmek kabil olacaktır. Bu itibarla 
ihtiyacın bir kısmını 1946 bütçey^lma bırakmak zorunda kalınmaktadır. 

1944 yılmda orman işletmelerinden alman traverslerin beheri -nakil mtmsS^rle birlikte İ1.50 lira
ya tedarik edilmekte iken 1945 yıjı teslimatı için mezkûr işletmelerin verdiği fiyatnrtid^r- tamsrs .. 
için 14 lira olduğu anlaşılmaktadır. Bu suretle travers fiyatında % 35 nispetinde bir artış görülü
yor'.Bttgibr sebepler; yolbakîm n^rafîaTmı artırmakta ve bütün bu-vaziyetler ve asgari ihtiyaçlar 
nazar* ahharat tahsisat teklif e<Slmiş bulunmaktadır. 

İŞmpitBB&tâk 1945:yılrtek»fa«feki-

PâfflL : 8 9 
Madde : 3 4 
Tertibi : Mebani ve diğer tesisatın bakım ve tecdidi 
Tenzil : ' — 358 334 Lira 
Zam : .' , . 

1944 bütçe yılmda bu tertibe konulan senelik 5 500 000 lira tahsisattan 500 000 lirası limanların 
bu kabîl hizmetleri karşılığı idi. Limanlardaki tesisatın bakım ve yenilenme işlerinin ayıt bir tertibe 
konulacak tahsisatla idaresinde fayda görülerek 1945 yılmda bu tefrik yapılmıştır. 

Limanlardan gayri köprüler, emniyet tesisata, mebani vesairenin bakan ve tecdidi masrafları kar
şılığı olarak tefrik olunan 5 000 000 liranm 7 aylığı 3 208 334 lira tutmakta olmasma ve 1944 yılmda 
bu tertip için aynca munzam tahsisat talep edilmiş bulunmasına rağmen teklif 358 334 lira noksaniyle 
2 850 000 lira olarak yapılmaktadır. 

( a sayaı: nafe) 
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Bu tertipte de amele yevmiyelerinin düşmesi ihtimali nazan dikkate alınmıştır. 

Bu tertipte yeralan masraf nevileri aşağıda gösterilmiştir: 
Lira 

1) Telgraf tesisatında çalışan personel ücretleri 
2) Telgraf tesisatında kullanılan müstehlek malzeme bedeli 
3) Telgraf direkleri ' 
4) Köprüler, geçitler,' vagon kantarları, döner köprüler vesairenin tamiri masrafı 
5) Sel, kaza, fevkalâde hâdiseler masrafı 
6) Binalar, sabit tesisatın tamiratı 
7) Emniyet tesisatının bakım ve tecdidi 
8) Aile zammı 
9) iaşe masrafı 

(2600 X 30) * 

145 834 
92 284 
116 677 
783 334 
187 500 
700 000 
390 744 
291 667 
141 960 

Yekûn 2 850 000 

1944 yılmdaki 1945 yılı teklifindeki 

8 a 
4 S 
Muharrik ve Müteharrik edevatm .baknn ve teccBcff 
— 629 084 Ura 

Fasıl 
Madde 
Tertibi 
Tenzil 
Zam 

1944 bütçe yılmda olduğu gibi bu yıl içinde de 33 000 000 lokomotif kilometre yapılacağına gö
re büyük ve orta tamir görecek lokomotifler için ortalama hesapla makine adedi : 

33 000 000 
= 550 yi bulacağı vebunun 480 nini büyük ve 70 i orta tamir göreceği 

60 000 
anlaşılmaktadır. 

Atelye ve depolarda lokomotiflerle beraber vagon ve diğer edevatm tamirine ait bilûmum mas
rafları bu tertipten karşılanmakta ve 1944 bütçe yılı için kabul buyurulan ve azlığı sebebiyle yeni
den alınmasına zaruret hâsıl olan 1 040 000 lira munzam tahsisatla birlikte tutarının 7 aylığını teş
kil eden 10 543 750 liradan 1 235 750 lira noksan tahsisat teklif olunmaktadır. 

Ücret, iaşe, aüe zammından ibaret elemeği ve malzemeden mürekkep bulunan bu tertibe dâhil 
masrafların; her iki unsur fiyatlarında önümüzdeki yıl düşüklük olacağı ümidi teklifte tenzilât yap
mağı intaç etmiştir. 

(S . Say IM : 113) 
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Teklif edilen tahsisatın sarf yerleri ile muttan aşağıda izah olunmuştur. 

Lira 

Fasd 
Madde 
ertibi : 

Lokomotif tamir masrafı 3 144 167 
Yolcu vagonları tamir masrafı 724 800 
Yük vagonlan tamir masrafı 1 050 000 
Otoray tamirieri 116 667 
Elektrik santrallarının, loko ve vagon 
tenvir tesisleri masrafı 40 833 
Atelye ve depolarda loko cari tamirleri 2 012 500 
Yolcu vagonları cari tamirleri 472 500 
Yük vagonları cari tamirleri 437 500 
Depoların müteferrik masrafları 700 000 
îaşe masrafları 609 000 

( îşçi Yemek maliyeti Gün adedi ) 

11 600 X 30 X 330 X 7 

12 Yekûn 9 308 000 

1944 yılındaki 1945 yılı teklifindeki 

: 8 9 
: 6 6 
Bilûmum deniz vasıtalarının bakım ve tecdidi 

Tenzil : '— 
Zam : 

1945 Bütçe yılı için bu tertibe teklif edilmekte olan tahsisat; geçen bütçe yılında kabul olunan 
tahsisatın ve sonradan azlığı sebebiyle istenen 300 000 lira miktarmdaki munzam tahsisatla birlik
te tutarının 7 aylığı olan 612 500 liradan 177 500 lira noksan bulunmaktadır. 

Mavna, şat vesaire gibi deniz vasıflarının tem ir ve tecdidinde kuUanıhuası icabeden kereste, çivi 
vesair malzeme ile işçi ve amelelerin ücret ve yevmiyeleri ve iaşeden istifade edeceklerin iaşe masraf
ları bu tahsisattan karşılanacaktır. 

'i ' • • . ' • • ' L i r a 

Kereste bedeli 
Kalafat malzemesi 
Zift, reçine, kükürt 
Çivi 
Sair malzeme 

Yekûn 235 000 
Memur ücreti 30 000 
İşçi ve amele ücretiyle iaşe masrafları 170 000 

60 000 
50 000 
10 000 
65 000 
50 000 

Yekûn 435 000 

(S . Sayısı: 113) 
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1944 yılındaki " 1945 yılı teklifindeki 

Faal :" — ' • 9 • 
Madde : —' 7 
Tertibi : Liman ve rıhtım tesişerhiin bakımı ve yenilenmesi 
Tenzil 
Zam : 

1944 yılı bütçesinin 8 nci faslının 3 ncü maddesine dâhil bulunan bu hizmetin yukarıda da arze-
dilcUği gibi ayrı bir tertip halinde mütalâasında fayda görüldüğü için 1945 yılında bu suretle tek
lif edilmektedir. 

1944 yılı limanın bu kabîl hizmetler için 500 000 lira tahsisat tefrik edilmiş bulunuyordu. Buna 
mukabil 1945'yılında 7 aylık tahsisat 400 000 lira olarak istenmiştir. 

1944 yılındaki 1945 yılı teklifindeki 

8 9 
5 8 
Fidanlıklar ve ziraat işleri ücret ve masrafları 
— 17 167 lira 

Fasıl 
Madde 
Tertibi 
Tenzil 
Zam 

Geçen bütçe yılında bu tertip için kabul buyurulan tahsisatın 7aylığı 267 167 liradan ibaret 
olup tekliften 17 167 lira fazla bulunmaktadır. 

Parasız iaşe edilmekte olan memur ve müstahdemlerin yiyecek maddelerinin bir kısmı idare 
arazisinde ve bu teşkilât marifetiyle istihsal edilmektedir. Bunun için yapılacak masraflarla her 
türlü zayiat karşılığı ve bu işlerde çalıştırılan işçi ve amele yevmiyeleri bu tahsisattan ödenmektedir 

1944 yılındaki 1945 yılı teklifindeki 

Fasıl : 7 9 
Madde : 3 9 
Tertibi : Bilet matbaası ücret ve masrafları 
Tenzil : 
Zam : — :j 875 lira 

Bilet matbaasında çalıştırlan işçilerle muvakkat amele ve işçi muavinlerinin ücret, yevmiye, 
aile zammı ve diğer masrafları karşılığı olarak bu tertibe geçen yılın 7 aylık tahsisatına nazaran 
3 875 lira fazlasiyle 10 000 lira olarak teklif olunmaktadır. 

1944 yılında bu maddeye 6 600 liralık bir münakale yapıldığına göre teklifte fazlalık görülme
mesi lâzımdır. 

1944 yılındaki 1945 yılı teklifindeki 

Fasıl : 7 9 
Madde : 1 10 
Tertibi : Matbu evrak, kırtasiye ve mecmua bedeli 
Tenzil : — 5 417 lira 
Zam : 

Bu tertibe 1944 yılında mevzu tahsisatın 7 aylığı 265 417 lira tutmakta olup ayni yıl içinde 
Demiryolu dergisine yapılan yardım da bu miktara dâhil bulunmakta idi. 5 000 liradan ibaret olan bu 
yardım ayrı bir tertibe nakil ve ayrıca 417 liralık bir tasarruf yapılarak 1945 yılr için 260 000 
lira teklif edilmiştir. 

( S. Sayısı: 113 ) 
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1944 yılındaki 1945 yılı teklifindeki 

10 

Tahmil ve tahliye ücret ve masrafları 
187 500 lira 

Fasıl 
Madde 
Tertibi 
Tenzil 
Zam 

Limanlarda, istasyon ve ambarlarda Devlet Demiryolları idaresi tarafından yaptırılmakta olan 
yükleme ve boşaltma işlerinin ücret ve masrafları bu tertipten karşılanmaktadır. 

îş hacmi, karada ve denizde olacak nakliyat faaliyetine tâbi bulunduğundan her yıl mütehavvil 
olarak tahsisat teklif olunmaktadır. N ~~~ 

1944 bütçe yık için mevzu tahsisatın 7 aylığı 2 187 500 liradan ibaret olup teklife nazaran 
187 500 lira fazlalık göstermektedir. 

1944 yılındaki 1945 yılı teklifindeki 

Fasıl : 13 11 
Madde : — 1 
Tertibi : Demirbaş tezyidi 
Tenkil : — 1 420 834 lira 
Zam : • 

Devlet Demiryolları idaresinin şebekesi genişledikçe ve bünyesinde yeni teknik tesisler ve te
şekküller vücut buldukça demirbaş eşyaya olan ihtiyacı da o nispette artmakta ve bu ihtiyaçların 
karşılanması için geniş ölçüde mütenevvi kıymetlerin tedariki zaruri bulunmakta ise de gerek ta 
sarraf mecburiyeti ve gerekse bunların şimdiki zaman şartlan dolayısiyle tedarikinin güçleşmiş 
bulunması sebepleriyle 1945 bütçe yılı için geçen seneye nazaran 1 420 834 lira noksaniyle yalnız 
1 000 000 lira tahsisat teklif olunmaktadır. • ' 

1944 yılındaki 1945 yılı teklifindeki 

Fasıl : 14 11 
Madde : 1 ve 2 2 
Tertibi : Muhtelif yeni inşaat ve tesisat ve istimlâk 
Tenzil : — 754 167 lira 
Zam : 

1944 yılında ayrı bir tertipte tahsisatı verilmiş olan fidanlıklar inşaat ve tesisatı masraflan bu 
sene diğer inşaat ve tesisat tertibi içine alınarak birleştirilmiştir. 

Geçen yıl bu iki tertibe mevzu tahsisatın 7 aylığına nazaran 754 167 lira noksan teklif edilmek
tedir. 

Demiryollarının yeni inşaat ve tesisat ihtiyacı 100 000 000 lira raddesinde bulunmakta olmasına 
rağmen bu ihtiyacın, daha geniş imkânların tahassülüne talik edilmesi zaruri görülmüş ve 1945 yı
lında da tasaruf mecburiyeti yüzünden bu tertip için 1 025 000 lira teklif edilmiştir ki bununla 
ancak başlanmış olan inşaatın ikmaline çalışılacaktır. 

(k Sayısı :.İİâ) 
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1944 yılındaki 1945 yılı teklifindeki 

Fasıl 
Madde 
Tertibi 

Tenzil 
Zam 

9 12 * . . • ' 
1 1 
Transit vagonlarının edevat tatili ve tamiri ücreti ve kiralanacak vagon ve 
lokomotiflerle deniz vasıtalarının kira ve tamir bedel ve masrafları. 

: -* 259 166 lira 
Devlet Demiryolları, adedi bini aşan yabancı vagonları, gerek münasebet ve gerekse münakale 

inkıtaı dolayısiyle iade edememek zorundadır. Diğer yönden de cenupla olan nakliyat devam et
mektedir. . •*: , 

Alman Devlet Demiryolları idaresinden kiralanan 43 lokomotifin kira 
yık sonunda bitmiş olmasına rağmen iadesine imkân hâsıl olamamıştır. 

mukavelesi 1944 takvim 

Bunların kira karşılığı olarak 1945 bütçe yılı için 1 000 000 lira teklif olunmaktadır. Bu tek
lif 1944 yılının 7 aylığına nazaran 259 166 lira bir fazlalık arzetmekte ise de geçen bütçe yılında 
bu tertip için kabul Duyurulan tahsisat yetişmemiş olduğundan 616 000 lira miktarında bir mun
zam tahsisat istenmesi zorunda kalınmıştır. Aynı zamanda bu malzemenin uzun zamandanberi Dev
let Demiryolları elinde bulunması hasebiyle bilhassa büyük tamire ihtiyaç göstermekte olduğundan 
bunların tamir masrafları bu tertipten ödenecek kira bedelinden mahsup edilecektir. 

1944 yılındaki .1945 yılı teklifindeki 

Fasıl 
Madde 
Tertibi 
Tenzil 
Zam 

9 12 
2 2 
Semplon ekspresi açığından Türkiye hissesi 

Trafik mümessil idareleri ve diğer Avrupa demiryolları idare ve şirketleriyle şimdiye kadar 
hesaplaşma mümkün olamamakta olduğundan yine bu tertibe 1945 yılı için geçen yıl bütçesinin bir 
seneliğinin aynı olarak 1 000 lira tahsisat teklif edilmiştir. 

1944 yılındaki 1945 yılı teklifindeki 

Fasıl 
Madde 
Tertibi 
Tenzil 
Zam 

9 12 
3 3 
Mücavir demiryollarına verilen rödövanslar 

: — 3 333 lira 
Pityon - Svilengrad hattı ve cenup demiryolları arasındaki komşuluk münasebetleri dolayısiy

le ve anlaşmalara dayanarak verilmekte olan rödövansların karşılığı olarak teklif edilen tahsisat ge
çen bütçe yılının bir seneliğinin aynı olarak 8 000 liradır. 

1944 yılındaki 1945 yılı teklifindeki 

Fasıl 
Madde 
Tertibi 
Tenzil 
Zam 

9 12 
4 4 
Demiryolları ittihatları ve takas büroları idare ve temsil masrafları 

— 2 500 lira 
Beynelmilel demiryol münasebetlerinin doğurduğu alacak ve borçları tasfiye eden demiryolu ida-

( S. Sayısı: 113) 



releri takas bürolarına iştirakimiz sebebiyle milletlerarası kabul edilmiş olan anlaşma esasları dai
resinde verilmekte olan idare ve temsil masrafları bu tertibe alınan tahsisattan ödenmektedir. 

Teklif 1944 bütçe'yılının 7 aylığına nazaran 2 500 lira fazla bulunmaktadır. 

1944 yılındaki 1945 yılı teklifindeki 

Fasıl 
Madde 
Tertibi 
Tenzil 
Zam 

10 13 
1 1 

İrat getiren emlâkin resim ve yergileri 

— 584 lira 
Devlet Demiryolları idaresine ait olup irat getiren emlâkin resim ve vergi masrafları bu tertip

ten karşılanmakta ve 7 ay için 584 lira noksan tahsisat .teklif edilmektedir. 

1944 yılmdftki 1945 yüı teklifindeki 

Fasıl 
Madde 
Tertibi 

Tenzil 
Zam 

10 13 
2 2 
Kazalar neticesinde ölenlerin vârislerine, malûl kalanlara, ge^ek nakil esna
sında ve gerek-emanet odalarına tevdi olunduktan sonra hasar ve ziyaa uğra
yan eşya sahiplerine verilecek tazminat. 
— 66 667 lira 

4341 sayılı kanunla kabul edilen esaslar dairesinde zayi eşya sahiplerine, beyan edilen kıymet üze
rinden tazminat verilmesi icabetmekte olduğundan gerek bu gibi ve gerekse kazalar neticesinde ölen 
veya malûl kalanlara verilacek tazminat karşılığı olan bu tertibe bu yıl 1944 bütçe yılının 7 aylık 
tahsisatına nazaran 66 667 lira noksaniyle 50 000 lira teklifte bulunmaktadır. • 

1944 bütçe yılının 7 aylık hakikî sarfiyatı 5fr 3 97 liradan ibaret bulunmakta olduğundan teklif bu 
miktar dâhilinde kalmaktadır. 

1944 yılındaki 1945 yılı teklifindeki 

Fasıl : 10 13 
Madde : 4 3 
Tertibi : Reddiyat ve aidat 
Tenzil : — 19 167 lira 
Zam 

1944 bütçe yılı için verilen 50 000 lira tahsisat m 7 aylığı 29 167 lira tutmakta olup bu yıl 19 167 
lira noksaniyle 10 000 lira olarak teklif yapılmaktadır. 

1944 yılındaki 1945 yıh teklifindeki 

Fasıl 
Madde 
Tertibi 
Tenzil 
Zam 

18 
1 
Ücret ve yevmiyeler 

14 
1 

— 17 168 lira 
Trabzon - îran otobüs ve kamyon işletmesinde çalıştırılan memur ve müstahdemlerin ücret ve 

yevmiyeleri karşılığı olarak bu tertibe 87 000 lira tahsisat istenmekte ve 1944 bütçe yılı için kabul 
olunan tahsisatın 7 aylığına nazaran 17 168 lira fazlalık göstermektedir. 

Bu miktar kadrolara nazaran bilhesap konulmuştur. 

(S . Sayısı: 113) 



1944 yılındaki 1045 yılı teklifindeki 

Fasıl : 18 14 
Madde : 2 2 
Tertibi : Sair umumî masraflar 
Tenzil : — 1 GOT lira 
Zam : • 

Bu tertip için 1944 yılında kabul buyurulan tahsisatın yedi aylığı 116 667 lira tutmakta olup bu
na mukabil 1 667 lira noksaniyle 115 000 lira tahsisat istenmektedir. 

1944 yılındaki 1945 yılı teklifindeki 

Faal : 12 10 
Madde : — ' —. 
Tertibi : Satmalman demiryol ve limanların senelik faiz ve itfa karşılıkları ve mas

rafları 
Tenzil : 
Zam : — 1 848 032 lira 

Hususi kanunları gereğince satmalman Demiryol ve limanlann yazılı mukavelelerinde tâyin edi
len senelik taksitleri ve Tavşanlı - Tunçbilek şube hattı mubayaa taksiti bu tertipten ödenmektedir. 

1945 bütçe yılı içinde ödenecek miktar aşağıda gösterilmiştir. Geçen yıhn yedi aylığına nazaran 
1 848 032 lira bir fazlalık arzetmektedir. 

Taksit tutarları 
Demiryol veya liman şirketlerimi] adi Lira K. 

Anadolu, Mersin - Tarsus - Adana Demiryolları ile Haydarpaşa Limanı ve Şark De
miryolları (6 331 208.34 isviçre frangı) 1 897 844.23 
İzmir - Kasaba ve temdidi Demiryolu Şirketi (7 599 000 Fransız fırangı) 159 475.34 
Aydın Demiryolu şirketi (73 220 sterlin) 383 672.80 
Tavşanlı - Tunçbilek şube hattı mubayaa taksiti 1 980 199.00 

Emarjman 
Anadolu, Mersin - Adana Demiryollariyle Haydarpaşa Liman şirketinin 
emarjman masrafları 10 000 
Aydın Demiryolu Şirketinin emarjman masrafları 5 000 
Şark Djmiryolu Şirketinin emarjman masrafları 2 850 

17 850 17 850.00 

Yekûn 4 439 041.37 
Muhtemel kur farkları ve sair masraflar 91 157.68 

4 530 199.00 

( S. Sayısı : 113 ) 



1944 yılındaki 1946 yılı teklifindeki 

Fasıl 
Hadde 
Tertibi 

Tenzil 
Zam 

15 ıe 
ı 

3247 ve 3319 sayılı kanunlar mucibince mubayaa edilecek muharrik ede
vat bedeli ile gümrük resmi ve sair masrafları 
— 529 929 lira ' 

Her sene ..bu tertibe alınan tahsisatlarla evvelki yıllarda hususi kanun hükümleri gereğince valo 
ile aktedilmiş olan mukavelelere müsteniden mubayaa edilen muharrik ve müteharrik edevatın 
bedeli karşılanmakta idi. Geçen sene bu tertibe mevzu bulunan 900 000 lira tahsisatın, motorlu 
trenlerin gelmemesi yüzünden kullanılması mümkün olamamış ve 1945 yılında da geleceği tahmin 
edilmemekte bulunmuş olduğundan tertibin muhatarası maksadîyle bir lira tahsisat teklif edil
miştir. 

1944 yılmdaki 1945 yık teklifindeki 

Fasıl 
Madde 
Tertibi 

Tenzil 
Zam 

16 16 
1 2 
3980 sayılı kanun gereğince mubayaa edilecek muharrik ve müteharrik ede
vat bedeli ile sair masrafları. 

Devlet Demiryolları İdaresince satın alınmış olan 650 yük vagonundan geri kalan 80 vagonun 
1945 yılında geleceği tahmin edilmekte olduğundan bunların mezkûr idarece ödenecek % 40 kar
şılığı olarak 115 000 lira tahsisat istenmektedir. 

1944 yılındaki 1945 yılı teklifindeki 

Fasıl 
Madde 
Tertibi 

Tenzil 
Zam 

16 16 
2 S 
3980 sayılı kanunun 3 ııeü maddesi gereğince istimal edilecek kredinin itfa 
ve faiz karşılığı. 

Yukarıda sözü geçen muharrik ve müteharrik edevat bedeli olarak İngiliz kredisinden ödenip de 
önümüzdeki yıl içinde tediyesi icabedcn Hazine bonolarının faiz ve itfa karşılığı olarak bu tertip için 
250 000 lira istenmektedir. 

1944 yılındaki 1945 yılı teklifindeki 

Fasıl 
Madde 
Tertibi 

Tenzil 
Zam 

17 16 
İ v e 2 4 
4515 sayılı kanun gereğince girişilecek - taahhütler bedeli, bonoların itfa ve 
faiz karşılığı ile gümrük resmi, muamele vergisi ve diğer masrafları. 

4515 sayılı kanunun birinci maddesinde sayılan hizmetlerin yapılması ve gereken malzemenin sa-
tmalınması için girişilecek taahhütlere karşılık Devlet Demiryollan ve Limanları İşletme Umum* 
Müdürlüğü tarafından mütaahhitlere verilecek bonolardan 1945 bütçe yılı içinde ödenecek olanların 
itfa ve faiz veya sair suretle yapılacak tediyelerin karşılığı bu tertipte teklif olunmaktadır. 
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— m — 
1944 yılındaki 1945 yılı teküfîödeki 

3 17 
2 1 2 
Ecnebi mütehassısların .ücret, masraf ve harcırahları. 
— 1 250 lira 

Fasıl 
Madde 
Tertibi 
Tenzil 
Zam 

• Bu madde tahsisatı geçen sene kabul olunan »miktardan 1 250 lira noksaniyle teklif olunmak
tadır. _ -

Bununla, Deykt Demiryolları İdaresinde halen mevcut ve müstahdem bulunan ecnebi mütehas
sısların üerct ve masrafları karşılanacaktır. 

Getirilecek ve mukavelelerin devam etmekte bulunduğu cihetle hizmetlerine nihayet verilecek 
ecnebi mütehassıs bulunmadığından harcırah teklif edilmemiştir. 

1944 yılındaki 1945 yılı teklifindeki 

Fasıl 
Madde 
Tertibi 

Tenzil 
Zam 

3 17 
1 3 
Tahsil ve' staj için eenebi memleketlerine gönderilecek talebenin ücretleri, 
tahsil, tedavi ve diğer masrafları. 

: 83 333 lira 
Halen yabancı memleketlerde okumakta bulunanlarla yeniden gönderilecek talebeler için muh

telif namlarla yapılacak masraflar bu tertipten karşılanmaktadır. 
Mevcut talebelerle yeniden gönderileceklerin aded ve masraf tutarları aşağıda görüleceği veç

hile 156 800 lira tutmakta olup bu miktar tahsisat teklif edilmiş bulunmaktadır. 
Elektrik ve makine mühendisliği için : 

Amerika İngiltere İsviçre Almanya Yekûn 

17 

17 

Almanya 'da 
İsviçre'de b 
Amerika'ya 
İngiltere 'ye 

— ' 22 

15 — 

15 22 
> 

bulunanların 
ulunanların 
gidecek olanların 
gidecek olanların 

Aylık 
Okul masrafı 
Sıhhi masraf 

21 

21 

43 
17 \ 
15 \ 

75 

17 638 lira 
29 630 » 
33 150 » 
27 150 » 

107 568 

[•I 
23 800 

8 500 
850 

33 150 

Halen tahsilde bulunan 

Gönderilecekler 

18 900 
7 500 

750 

27 150 
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Yüksek İnşaat mühendisi ile yüksek mimar ve kinıya mühendisliği tahsili için: 

Amerika İngiltere İsviçre. Almanya Yekûn 
Masraf tutan 

Lira K. 

9 
18 (X) 

11 625 
33 840 

Halen tahsilde olanlar 
Yeniden gönderilecekler 

Kimya mühendisliği tahsili için: 
2 

(X) Aylık 
Okul masrafı 
Sıhhi masraf 

27 

2 

23 940 
9 000 

900 

45 465 

3 760 

49 225 

33 840 

Masrafların icmali 
Lira 

Cer daireleri için 
Yol ye, Malzeme daireleri için 

1944 yılındaki 

107 568 
49 225 

156 793 

1945 yılı teklifindeki 

Fasıl 
Madde 
Tertibi 

5 18 
7 1 • • • • • • 

Demiryolu meslek Mektebi ücret ve bilûmum masrafları (Talebenin harç
lıklara dâhil» demirbaş ve mefruşat hariç)' .•• 
— , . . 138 383 lira • " Tenzil : — •. • 

Z a m : . • • : ' " . - " ' ' «* ' . 

1942 yılında "Devlet Demiryolları idaresi tarafından açılmış olan lise "derecesindeki Demiryol 
Meslek Okulunda geçen sene olduğu gibi bu yılda de 360 talebe okutulacaktır. 1944 bütçe yılı için 
beher talebeye düşen masraf maliyeti 180 kuruş üzerinden- hesap olunarak ona göre tahsisat kabul 
buyurulmuştu. 

Geçen yılm 7 aylık masraf hesabının gösterdiği neticeye nazaran alınan tahsisatın fiili sarfiyat
tan fazla olduğu görülmüş ve. bu sebeple teklif İ38 383 lira miktarında bir noksanlık göstermekte 
bulunmuştur. 

Bu tertibe istenilen tahsisatın sarf mahalleri aşağıda gösterilmiş ve bir talebe için İaşe masrafı 
günde 130 kuruştan hesap edilerek 7 ay içinde 180 gün tahsil devresi hesaba esas alınmıştır. 

(S , Sayısı: 113) 



'*". ̂  Günlük masraf, Tale 

130 X 
(Elbise) 180 X 

Üöretler 
lî&âp'vesaire 
talebe ?h«çhğı 
Müteferrik masraflar 
Tedris ücreti 

y& adedi.. Gön,, 

36& X 180 
360 

• ; • < • • 

, 

Lira-

=• 8*240 
= 64 800' 

61 782 
15 000 
8 000 

10 000 
4 678 

• - — * * * * 

248 500 

Buna mukabil 250 000 lira tahsisat istenmektedir. 
1944 yılındaki 1945 yılı teklifindeki 

Fası! : 5 18 
Madde : 5 2 
Tertibi : Sanat okulu masrafları 
Tenzil : •— 65-730-Ura 
Zam 

1945 bütçe yılında Eskişehir'de idareye ait bulunan Demiryol Sanat Okulunun talebe (Çırak) 
mevcudu 425 olarak tesbit olunmuştur. Geçen yıl bu.tertibe-ahna» tahsisatın 7 aylığı 375 730 lira
dan ibaret bulunmakta olup teklife nazaran 6̂ *73© lifcftrvfazlahk? göstermektedir. 

Bugünkü iktisadi şartlar dahiHnde-talebelerin 7 aylîk iaşe vesair masraflarının nevilerine göre 
tutarı asa&ıda gösterilmiştir. Bu hesapta bir talebe için 100 kuruş masraf esası kabul edilmiştir. 

l i ra 

İaşe 
Giyim 
DI&M levazımı--

Tenvir, teshm 
Ders ücretW*r 
Ohrak ücretleri 
M^Biur ^-müstahdenV'ücretleri 
Amdm^f cretleji-

90 950 
37 187 
10'625 
3 000 
6 000 

97 141 
49 210 
13'028 

307 141 

Muhtemel bu miktar masrafa karşılık ola*ak 310-000 lira tahsisat istenmektedir. 

1944 yılındaki 1945 yılı teklifindeki 

5 18. • 
6 3 
Pansiyonlar ve ilk okulların bilûmum masrafları 
— 37 917 lira 

Fasıl/ 
Madde 
Tertibi 
Tenzil 
Zam 

Okul bulunmayan ara istasyonlarında çalışan Devlet Demiryolları memttr ve müstahdemleri ço
cuklarının bu idarece kurulmuş olan okullarda veya pansiyon halindeki terbiye yuvakrmda barın-
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d ırmak suretyiel maarif -fcfaülarîîidaokumaları temin edilmkkt&lh\ 

Bu nevi hizmetler için gezgen sene kabuUfcuyurulnıuş olan tahsisatın? ayhk]*wt*n olan 247 9İt 
liraya nazaran bu yıl için 210 000 lira teklif olunmaktadır. 

iKalenMzmm=re Kaf^bpaasg?«nfel*öiöı ttitbe mevcudu'121 olup bünım 200 ze .çıkarılması ka
rarlaştırılmıştır. Buna rağmşn bu tertipte de $945 bütçe yılı için 37 ÖİT'İira bir tasarruf yapılmıştır. 

Masrafların nevi ve mahiyetleri aşağıda izah edilmiş ve 7 ay içinde 4 aylıkefctdris devresi hesa* 
ba esas ittihaz olunmuştur. ' 

iBaorigifrBİarm >maarafr 

200 talebe için,günde 110,kuruştan* 122 günlük iaşe masrafı 
Giyim eşyası bedeli 
Memur ve müstahdemler ücreti 
Kitap ve kırtasiye (beher talebe için 40 kuruş hesabiyle) 
Tenvir ve teshin 

uY»tib^uM&r talebe -adedi -(*200) 
Uünde 11 Orku/Vt̂ t̂ n 122-gâiDİük%şe masrafı 
Giyim eşya» 
Öğretmen ve memur ^emiistabdemtticretleri 
Kitap ve kırtasiye levazımı Bedeli 
Tenvir, teshin masrafları 

400 talebenin çamaşır yıkama ve diğer masrafları 
Kayseri yatılı okulu için 
îzmmpaı«iy©nu»içiıı 
Eskişehir pansiywu*?lçm 
Konya yatılı okulu için 

Ifeısraf icmali 
Bansiytfâar 
Yatılı okullar 
Bunların diğer nevi jnasrafları 

tara 

26 840 
36 000 
25 739 
10 000 
3 ooq 

101 579 

26 $40 
-srooo 
30 009 
4000 
2 500 

99 349 

3 860 
"3 600 
r*oo 
3860 

14 700 

101 579 
99 349 
14 700 

»1815 686 
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1944 yılındaki 1945 yılı teklifindeki 

Fani 
Madde 
Tertibi 

Tenzil 
Zam 

3 18 
3 ' • • • • 4 ' - - : 

Teknik Üniversite ile teknik eleman yetiştiren diğer okullarda okutulan 
idare talebesinin masraf lan 
•— 367 lira ,""~ 

Teknik Üniversite ve teknik eleman yetiştiren okullarda hâlen tahsil ettirilmekte olan talebe
lerle bu yıl içinde yeniden muhtelif mekteplere gönderilecek olanların masraflarını karşılamak 
üzere bu tertibe 63 800 lira tahsisat istenmektedir. Geçen yıla nazaran 367 lira noksaniyle teklif olun
muştur, 

.%' 1944 yılındaki 1945 yılı teklifindeki 

Fasıl 
Madde 
Tertibi 
Tenzil 
Zam 

19 11 
3 — 
Mahkeme masrafları ve serbest avukat ücretleri 

-L&; 

: — 6 665 lira 
Bu tertibe 1945 büj$e yılı için teklif olunan tahsisat geçen yılm 7 aylık tahsisatından 6 665 lira 

fazladır. Bu miktar artan mahkeme masrafları ve yeniden yapılan hizmet mukaveleleri ile idare dâva
larının takibine memur kılman bazı serbest avukatlara verilecek ücretler karşılığıdır. 

1944 yılmdaki 1945 yılı teklifindeki 

Fasıl 
Madde 
Tertibi 
Tenzil 
Zam 

10 
3 
Eski seneler borçları 

2Q 

: — 2 766 lira 
Baki seneler borçlarına karşılık olmak üzere teklif olunan tahsisat .1944 bütçe yrlmda bu tertibe 

kabul olunan tahsisatın 7 aylığına nazaran 2 766 lira fazlalık göstermektedir. 

1944 yılmdaki 1945 yılı teklifindeki 

Fasıl 
Madde 
Tertibi 

Tenzil 
Zam 

19 81 

1716 sayılı kanunun 8 nci maddesi mucibince Cumhuriyet Merkez Bankası
na verilecek itfa karşılığı 

: 40 320 lira 
Yukarıda yazdı kanun mucibince Cumhuriyet Merkez Bankasına verilecek % 1 itfa karşılığı 

olarak 1945 bütçe yılı için bütçe yekûnuna nazaran geçen sene kabul Duyurulmuş olan tahsisatın ye
di aylığından 40 320 lira fazlasiyle 802 078 lira olarak teklif olunmuştur. 
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1944 yılındaki 1945 yılı teklifindeki 
l ı • » I ı ı . , " ı ı • I I 

Fani : 5 22 
Madde : 9 — 
Tertibi : Demiryolu spor teşekküllerine yardım • . • * 
Tenzil : 
Zam : 

3580 sayılı Beden Terbiyem Kanunu hükümleri ile tahmil edilmiş bir mükellefiyet olmaması iti
bariyle bu yıl için de bu tertibe geçen senenin 7 aylık tahsisatına müsavi miktarda teklif yapılmak
tadır. 

1944 yılındaki 1945 yılı teklifindeki 

Fasıl : — 28 
t : ,. ; (Madde : — Y — \ . ; ; _ , . 

Tertibi : Demiryolları dergisine yardım 
Tensü : — 
Zam : —•'-

1944 yılında 7 nci faslın birinci maddesine mevzu tahsisat dâhilinde bulunan 5 000 lira aynı 
tertibe ait mucip sebeplerde de arzedildiği veçhi le oradan çıkarılmış ve yeniden açılan bu tertibe 
naklolunmuştur. 

Varidat bütçesi gerekçesi 

Mali yıl başlangıcını Ocak ayı olarak değiştiren 17 . I . 1945 tarih ve 4698 sayılı kanun gere
ğince, Devlet Demiryollarının, 31 Mayısta sona erecek 1944 malî yılından sonra tatbik edeceği 
bütçeyi 7 aylık bir devre için hazırlaması icabetmiştir. 

Şimdiye kadar tanzim ve tatbik olunan bütçelerde gelir ve masraflar yıllık olarak tahmin edil
mekte bulunuyordu. Yıllık bütçe hazırlanırken, bütçenin hazırlandığı zamana kadar elde edilmiş 
gelirle malî yıl sonuna kadar elde edileceği umulan gelir yekûnu gözönünde tutulmakta, hizmet 
ve taşımaları arttıracak ve eksiltecek sebeplerin bulunup bulunmamasına göre de bütçe gelirinin 
ne olabileceği tahmin edilmekte idi. 

7 aylık bir bütçe yaparken de yukarıdaki usule uymak yerinde olacaktır. 

1940 malî yılınm ilk 7 ayında 33 000 000 lira kadar olan Demiryollar geliri ile 1941, 1942 
ve 1943 yıllarının 7 şer aylık gelirleri arasmda yapılacak mukayeseler devamlı bir gelir artışının 
mevcudiyetini gösterir. Hele 1943 yılında pek yüksek bir artış bulunuyor. Şu kadar ki, gelirde 
görülmekte olan bu inkişafın başlıca sebebi, deniz ve muhtelif kara nakil vasztalariyle yapılmakta 
olan pek çok nakliyatın harp yıllan içinde Demiryollarına intikali ve böylece idarenin munzam 
bir trafik kazanmış olmasıdır. 

Bu munzam trafik Demiryollarının iş hacmini nakil vasıta ve malzemesinin en üstün derecesi
ne kadar genişletti.' Bundan başka muhtelif malzeme ve elemeği kıymetlerinin artması karşısında 
bütçe açığı vermeksizin işletmeyi idame için yapılmış tarife yükselişlerinin de gelirin artmasın
da geniş ölçüde tesiri olduğunu hesaba katmak gerektir. 

Ne zaman sona ereceği bilinmiyen dünya harbinin bugün Demiryojlariyle yapılmasını icabet-
tirdiği nakliyat ve hizmetlerden ne kadarının başka nakil vasıtalarına geçeceği kestirilemez. Ayrı
ca, tunum! hayat üzerinde içtinabı gayrikabil akisler ve tesirler doğuran tarife arttınşlariyle mun
zam varidat teminini düşünmek de yeniz olur. Bu bakımdan, 7 aylık bütçenin hazırlanmasında 

(S . Sayısı: 113) 



iıe bedbin, ne de nikbin davranılmış, bu yılın 7 ayı içinde hakikî olarak elde edilen gelirin tah
miniyle iktifa edilmesi muvafık görülmüştür. 

Bu mülâhaza ile 1944 bütçe yılının ilk 7 ayında taşınan yolcu sayısı ve yük-ağırlığı ile katî 
olarak anlaşılan ilk 5 aylık ve kontrolü henüz bitirilemiyen bundan sonraki 2 aylık gelirleri ele alın
mıştır. 

Tamamlanmış bulunan istatistiklerimize göre 1944 bütçe yılının ilk 7.ayında: 

Ana hatta 11 509 853 ve banliyölerde 15 099 980, yolcu ve bütün şebekede 3 979 352 ton yük 
taşınmıştır. 

İçinde bulunduğumuz bütçe yılının son 7 ayında, yukarıda tebarüz ettirildiği veçhile gerek 
yolcu sayısında, gerekse yük tonajında bir değişiklik olmıyacağı düşünülmüştür. 

1944 yılının katî olarak anlaşılan ilk 5 aylık işletme geliri 55 347 059 lira ^ u p kontrolü henüz 
bitirilmeyen bundan sonraki 2 aylık gelirin de 21 637 941 liraya baliğ olacağı ı tahmin edilmektedir. 
Bu suretle müteferrik gelirlerle sıhhiye tevkifatının tahmin edilen miktarlarının ve geçen seneler
den müdevver varidat fazlalarının da ilâvesiyle 1945 bütçe yılı varidatı 80* 000 000 lira tutmuş 
bulunmaktadır. 

Fasılasız ve devamlı olarak çok geniş bir âmme hizmetini ifa ile mükellef bulunan Devlet De-
miryollarıı masraflarını lıizmet ve nakliyat karşılığında tarifelerine göre cibayet edeceği ücretlerle 
temin etmektedir. Bu bakımdan son bir yıl içinde yapılan tarife ve tarife değişiMerinin kısaca 
arzedilmesi faydalı sayılmıştır. 

I - Yolcu tarifelerinde : " * ".•" 

1. Erzurum hudut yollarında seyahat edecek Türk ve ecnebi diplomat ve kuriyelere ayrı kom
partıman veya vagon tahsisi için 5903 sayılı tarife yapılmıştır. 

2. Seyahatlerinin bir kısmını Demiryollariyle yapmak mecburiyetinde kalacak vapur yolcuları
nın munzam ücret ödemeksizin yolculuklarını temin için DenizyoUariyle müşterek olan yeni bir tarife 
ihdas edilmiştir. 

II - Eşya tarifelerinde : 

1. Yaş sebze ve taze meyve nakliyatında tatbik olunan 240 numaralı tarifenin ücretleri meyve 
ve sebzede % 25 ve kavun karpuzda % 50 nispetinde arttırılmış ve portakal ve benzerleri nakli-
yatmdaki hususi ücretler kaldırılmıştır. Böylece portakal nakliyatında meyve ücretleri alın
makta iken mahallî arzu üzerine yapılan tetkiklere göre bu mahsulün bazı hallerde meyveden 
daha ttcuz ücretle taşınmasının uygun olacağı anlaşılarak 900 kilometreden uzun mesafeler için 
yeniden hususi ücretler tesbit edilmiştir. 

2. Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarında istihsal olunan (Amonyum sülfat, ham veya saf 
antrasit, asit sülfirik, benzol, fenol, haki boya ve katran boyası, katran, krozot, fcsilol* ham veya 
saf naftalin, sloven nafta, süper fosfat, tuleol (ham ve saf), zift, makine yağları,.asit fenik, ta
van karbonu, zift koku) maddeleri için umumî tarifeden % 45 tenzilli yeni ve 253 sayılı bir tarife 
yapılmış ve bu fabrikaların mamul dem iri eriyle kok kömürlerinden başka mamulleri umumî hü
kümlere bağl i tutulmuştur. 

Bir sene müddetli olan 222 numaralı para tarifesi, eski hükümleriyle sürekli olarak yenilen
miştir. 

3. 225 sayılı maden cevherleri tarifesine (pirit) maddesi eklenmiştir. 
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— 31 ~ 
i r t i - iskele.-ve.liman tarifelerinde,: 

1. iskelelerde (Mermiler) in müruriye ücret-leri indirilmiştir. 
• 2. iskenderun'da yeni yapılan iskelenin kulIamlmas* için, klavuzluk ve römorkör tarifesi ya

pılmıştır. 

IVr.•- Çeşitli' içler tarifelerinde : ' "• 

istasyonlarda açık yerlere ve hangarlara konulan malların tarifesi olan 501 sayılı tarife değişti
rilmiş, yeni tarifede hususi bölümler ve kapalı hangarlar metrekara üzermden ücrete tâbi tutul
muşlar»; iyi doldurulmak, şartiyle hangarlara konan.eşyadan alınan ücretlerde % 67 ye kadar 
ucnriukîtmifv ediiebil«cekth\ 

Bütçe kanunu tasa rısının gerekçesi 

Devlet Demiryollan ve. Limanları işletme Umum Müdürlüğünün 19451 Bütçe kanunu tasalısının 
gerekçesi, her madde için ayrı .ayrı olmak üzere aşağıda arz ve izah edilmiştir. 

Birinci madde— Bu madde, Devlet Demiry'ol lan ve Limanları işletme Umum Müdürlüsünün 
1945 bütçe yıli içinde ifa edeceği hizmetler karşılığı olan tahsisat yekûnunu tâyin ve tesbit eyle
mektedir. 

Bu hizmetlerin nevi ve mahiyetleriyle her birinin istilzam edeceği masraflar (A) işaretli cetvelde. 
ve muhtelif tertipler dâhilinde fasıl ve madde itibariyle gösterilmiş ve geçen yılm yedi aylığma 
nazaran vâki fazla ve noksan taleplerin sebepleri de umumî mütalâa ve masraf bütçesi tasarısı ge
rekçesiyle ayrıca izah edilmiştir. 

ikinci madde — Bu madde, 1945 bütçe yılı için tahmin edilen varidatın umumî yekûnunu gös
termektedir. 

Umumî idare gelirlerinin kaynaklan ve her kaynaktan elde edileceği tahmin olunan miktarlar 
kanun tasarısına ilişik (B) işaretli cetvelde muhtelif tertipler dâhilinde irae edilmiş olup mer'i tari
felerle varidatın seyirleri ve tahminlerin istinat ettiği esaslar varidat bütçesi tasarısının gerekçe
sinde ayrıca arz ve izah edilmiştir. 

Üçüncü madde — Devlet Demiryolları ve Limanlan işletme umumî idaresinin teşkilât ve vazife
lerine dair olan 1042 sayılı kanunun tadili hakkındaki 1483 numaralı kanunun ikinci maddesinde, 
«Umumî idare teşkilâtı her sene ihtiyaca göre bütçelere raptolunacak kadrolarla tesbit olunur.» de
nilmekte olduğundan bu hükme istinaden tanzim kılınan kadrolarla 3827 sayılı kanunda yazılı nakil 
vasıtalan, bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiş ve aynca işbu cetvelin sonuna, tatbikatı Umum Mü
dürlüğe bırakılan işleri için salâhiyet ve mezuniyet ihtiva eden fıkralar eklenmiştir. 

Memuriyet kadrolarına, 1944 yılına nazaran aded bakımından bir zam yapılmamış ve bilâkis 
bazı tenziller icra edilmekle beraber tahsisatta bir miktar fazlalık hâsıl olmuş ise de, bu hal, masraf 
bütçesi gerekçesinde de arzedildiği veçhile 1944 yılmda ücretler asgari derece üzerinden hesaplan
dığı halde, 1945 yılı için kademe zammı ve üst derece aylıklan tediyesini karşılamak üzere kanun 
âzami ücret ile asgari ücret arasındaki vasatiye göre hesap edilmiş olmasından ileri gelmektedir. 

Dördüncü madde — tdarei umumiye tarafından işletilmekte olan demiryollan ile motorlu vasıta-
lann, liman, iskele ve madenocaklannm bilûmum varidat ve hasılatmm müstenidatmın ayn bir 
cetvel halinde Bütçe Kanununa bağlanması, 1944 yılı bütçesini müzakeresi sırasında* Büyük Millet 
Meclisi Bütçe Encümenince istenilmiş bulunduğundan bu yıl madde aynı maksada göre hazırlanmış-
tır. . 

( S. Sayısı : 113} 
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Beşinci madde — Umum Müdürlük nakdî muamelâtının tedviri ve imkân nispetinde kömür ve 

malzeme stoku yapılmasının temini maksadiyle teklif olunan bu madde ile istenilen salâhiyet miktar
ları geçen heııe olduğu gibi kömür için (2 500 000) ve malzeme için de (7 000 000) lira olarak teklif 
edilmekte ve ayrıca bu maksadm temini için de (10 000 000) liraya kadar kısa vadeli cari hesap 
açmağa salâiyet istenmektedir. 

Altıncı madde — Mahiyetleri itibariyle miktarlarını kati surette tesbit etmeğe imkân bulunma
yan masrafların sene içinde tediyesini temin maksadiyle geçen senelerde olduğu gibi mütehavvil 
olarak istimali salâhiyeti istenilmekte bulunmuştur. 

Yedinci madde — Devlet Demiryolları îdaresi hesabına Teknik Üniversite ile teknik eleman 
yetiştiren diğer okullarda tahsilde bulunan ve 1945 bütçe yılı içinde yeniden gönderilecek olan 
talebenin mektep masrafları olarak tahakkuk edecek nıiktarlarm Maarif Bakanlığı bütçesinin alâ
kalı tertiplerine tahsisat olarak kaydmı temin etmek üzere bu madde teklif olunmuştur. 

Sekizinci madde — 3173 sayılı kanuna ek 4620 numaralı kanunun yedinci maddesi mucibince 
2847 ve 3173 sayılı kanunların hükümleri haricinde istihdam edilecek müteferrik müstahdemlerin 
aded ve unvanı memuriyetleri, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Dokuzuncu ve onuncu maddeler — Bu maddeler kanunun yürürlüğe gireceği tarihle icra mer-
cilerini göstermektedir, 

(S. Sayısı: 113) 



ıı. v. ms 
Devlet Demiryolları ve Limanlan İşletme Umum Müdürlüğü 1945 malî yılı yedi aylık Bütçe 

Kanun/,tasarısı.ve-.ekleri, incelenmek-suretiyle hazırlanan bu rapor: . 
JAJ) : Kanunhükümleri , . * ?:::/. : • . -•••.,•.. ••'••' *. .• 

; : ^ - -Ge l i r l e r j : : ^ =-;:'' ; "•-• ;' • ;.-'• "•'•*• ' ' r ' - -•• - w - u - "' 
%C)^toderler, - : • " - : . ' - •- .< ::-:•- .r..:v. , : - , : - • . , , . . ' - v ^ " ' " 

D ) ' Personel / • '•' • '•.'''• '•- **'>;"' "•' •.•• .\ •••• : - • : - / • - : • } • : 
B> feknîk iglep, — "~ •-—•" v ' ; ' / " " : V ' " " 
F) Malî durum, . . ' : " - ' ' 
G) Mevzuat, . 

Olmak üzere yedi kısımda toplanmıştır. 

; A) Kanun hükümleri 

Devlet Demiryolları ve Limanlan işletme Umum Müdürlüğü 1945 malî yılı yedi aylık Bütçe 
Kanun tasarısı oTrmaddeliktir. . . . . . 

Birinci madde, idarenin 1945 malî yılı yedi aylık giderleri için seksen -milyon .Hra .ödenek veril
diğine dairdir; •> Gider cetveli tetkik edilirken teferruatı üzerinde < durulamadır.— 

tkinci madde, idarenin aynı zaman içinde gelirinin seksen milyön'îira tahinin edildiği hakkında
dır. Teferruatı 'gelir cetvelinin tetkiki' sırasında gözden geçirilecektir': ' 

üçüneü maddej idarenin daimî memur ve müstahdeınleriyle nakil vasıtaları kadrolarına müta-
alliktir. Aşağıda-sırası geldikçe.bu mevzua temas edilecektir. 

Dördüncü madde, .idarenin varidat ve hasdat nevilerinden her birinin cibayetinde;- dayanılan 
mevzuatın bir-cetyel halinde gösterildiğine dairdir. Böyle bir cetvel geçen yıl Şntçe Komisyonu ;ıaü-
zakerelepi sırasında talep edilmiş .olmakla ilk def a-bu yıl konulmuştur. - • - • -•:-• 

Besinci madde idareye, nakit işlerini yürütmek, kömür ve malzeme stoku yapmak, üzere • Maliye 
Bakanlığmın kefaleti altmda on milyon liraya kadar kısa vadeli istikrazlar akdine, cari hesaplar 
açtırmağa yetki vermektedir. : « :'. 

Altıncı* madde, saydığı mıitehavvil giderlere karşılık olarak konan ödenekler yetmediği takdir
de fazlayı ödemek için idarenin yetkili kdmdığmı mutazammındır. • 

Bu hüküm her yıl idare Bütçe Kanununda tekrarlanmaktadır.. Eğer bu yetkinin hudut ve şümu
lünde değişiklik' olacağı düsünülmiyorsa bu hükmün Bütçe Kanunundan,, çıkarılarak idarenin Teş
kilât 'Kanununa ilâvesinin muvafık olacağı mütalâa edilmektedir^'; 

Yedinci madde, «Teknik Üniversite ile teknik eleman yetiştiren okullarda okuyan idare talebe
si için gider bütçesine konan ödeneğin bir taraftan genel bütçeye gelîr diğer taraftan Mili Eğitim 
Bakanlığı bütçesine ödenek kaydedileceği hakkındadır. Bu hükümde geçen seneye nazaran ufak 

. bir değişiklik yapılmıştır. Geçen'sene hüküm yalnız Teknik Üniversite ile Teknik okul talebele-

(&Sayis ıVU8) 
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rî masraflarına maksur iken bu sene Teknik Okul yerine teknik eleman yetiştiren diğer okul- • 
lar demekle hüküm genişletilmiştir. 

Bu madde hükmü de îdare Bütçe Kanununda yıld*m yıla tekrar edilmektedir. Bu itibarla bu 
hükmün de münasip bir formül haline konarak Teşkilât Kanununa ilâvesi düşünülebilir. 

Sekizinci madde, idarenin müteferrik müstahdemler kadrosuna dairdir. Aşağıda sırası geldik
çe bu mevzua temas edilecektir. 

i . . : . . - • 

Dokuzuncu madde, kanunun yürürlüğe gireceği tarihi göstermektedir. 

Onuncu madde, kanun hükümlerini yürütecek bakanlıkları ifade etmektedir. 

idarenin, içinde bulunduğumuz: ve daha evvelki malî yıllar Bütçe Kanunlarında mevcut ve bel
li bir miktara kadar gelir fazlaları karşılık tutularak belli işler için gelecek yıllara gjefgici taah-
hüdat ve sarfiyat icrasına yetki veren hüküm Mali/e Bakanlığının isteği üzerine bu sene konmamış
tır. Bütçenin dar anlayışiyle bağdaşamıyan bu hüküm, iktisadi bir işletmeden ibaret olan ida
renin daha geniş bir malî çerçeve içinde çalışarak iş yapma imkâlarını arttırryordu* B*t husus na
zara alınarak bahis mevzuu hüküm buraya konmuşa dahi idare Teşkilât Kanununda tadilât yap
mak suretiyle eklenmesinin yerinde olacağı düşünülmektedir. 

B) Gelirler 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Umum Müdürlüğü 1945 bütçe yılı ilk yedi aylık ge
liri seksen milyon lira olarak tahmin edilmiştir. Bu meblâğ şu suretle terekküp etmektedir. 

Lira 

73 875 000 
3 033 000 

515 033 
500 000 
77 000 

2 000 000 

1. Demiryollar işletme geliri ™ ^ 
2. Limanlar ve iskeleler geliri 
3. SıîiMys teşrifatı 
4. Mütenevvi hasılat 

. 5. Trabzon - Iran otobüs ve kamyon işletmesi gelirleri 
6. Geçen senelerden devreden gelir fazlaları 

Umumî yekûn 80 000 000 

Bit miktar' içinde bulunduğumuz malî yıl bütçesinin 130 161600 lira olan gelir tahmini esasından 
hareketle IMunaıi yedi aylık 75 927 600 lira gelir tahminine nazaran 4 072 400 lira fazladır. 
79 480 195 lira olan yedi ayrık hakikî gelire nazaran ise 519- 805 lira tutarında bir fazlalık vardır. 

I - Demiryolları işletme gelirleri : 

Bu faslın muhammen tutarı 73 875 000 lira olup şu gelirlerden mürekkeptir. 

Lira 

a) 
b) 
e) 
d) 
e) 
f) 

Yolcu 
Bâğaj 
Mesajeri 
Seyriserı 
Sayrihafif 
Muhtelif hasılat 

24 700 000 
600 000 
425 000 

4 750 ÖÖÖ 
41 000 000 
2 400 000 

YeMn 73 875 000 

(S; Sayısı: 113) 



^#aH*Bsîm taöramri gelirlin İ944 mah yilımn iöc yedi aylîk gelir talimini ve haİcSâ taİ^siİİtı ile 
mukayeseye elverir bir cetvel aşağıya konmuştur. 

1945 tahmini 1344 yedi «yük talimini 'TayÜktahsilatı 

73 875 000 72 1Ş7 479 '74 766 803 

&u eetveiden anlaşılacağı gibi bu fasıl için iahmin edilen gelir, içinde bulunduğumuz malî yılın 
ilk yedi ayı için tahmin, edilen şâirden 1 687 521 lira faââa; ttfhsîlâtııiaan "891 "303 Kra noksandır! 

2. — Limanlar ve iskeleler gelirleri : 
İdarenin ilettiği muhtelif liman, rıhtan ve isketelerin .«elkieıd bu i a ^ meydaaajgetkmektedir. 

Faslı terkip eden kalemler ve gelir tahminleri aşağıda #öfiteriln«$tir. * 

: ' . " / ' • • ? * * * > • • • • ~ - - ' • ' • • ' . * * * * '. 

a) Haydarpaşa Liman ve Rıhtım gelirleri ,^, 
b) Derince limanı gelirleri 
e) Iskeadttnm Xdmaaıı ıjelirleri • >^ 
•d) ^o ĵv^ Tıî 0*!̂  y^fafori 
e) Samsun limanı gelirleri v , 
f) İskeleler gelirleri 

T * -Yekûn 

-Bu fasıl gelir tahmini. 1944 mail yık ilk yedi â yhk muhammen;gelir ve tahsilatı ile aşû ıtUı mu
kayese edilmiştir. 

1$İ6 tahmini Î944 talimini Tahsilatı ' "' 

1 800-000 
113 000 

. 220 000 
380 000 
240:060 
280 000 

3 033 000 

v c , I 3 033 WQ 2 672 586 3 241328 

Buna naaaran bu iasû tahminî geliri, içinde bulunduğumun malî yılın a.ynı zamana ait gelir 
tjriımwıi«nfen «fiti 4.14. lira fasİA, tahsil âtm d an 568 743 İÜ* ^tAn?nAır. 

3. — Sriıhiye. tahrifatı : 

Bu fasıl geliri peesonel istihkaklarından yapılpu-tevkifalia elde edilmektedir. 515 000 lira olarak 
tahmin edilmiştir. İçinde bulunduğumuz bütçe yıbnm ilk'yedi aybk gelir tahmini 460 833 lira 
'idi tahsilatı da 518 lira olmuştur. Buna göre önümüzdeki malî yıl yedi aylık gelir tahmini 1944 ma
lî yılı için ilk yedi aylık gelir tahmininden 54 167 Ura falla, tahsilatından 3 293 lira eksiktir. 

4. — Mütenevvi hasılat : 
Bu fasim tefemiat ve gelir tahminleri aşağıya dercolunmuştur. ' ,, 

Lira 

a) İstimalden iskat edilen vagon, lokomotif ve hurda demirler satışı 1 '000 
b) Pansiyon gelirleri 1750 
c) SaB«t.olailn.^elirieri i , \ . ' . } • 5&ŞB0 
d) İdareye ait binalardan alınacak kiralar Jjjjjj^ ;'^*' _ M>&& 
e) Faiz ve akça farkları 36 0Q0 
f) Müteferrik hasılat 348 760 

_ 1 - -"•"•- Yekûn 500 00Q 
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Bu. fasıl gelir tahmininin 1944 malî yılı ilk yedi aylık gelir tahmin ve tahsilatı ile mukayesesi 

aşağıdadır. 

1945 tahmini 1944 tahmini Tahsilat' 

'•",' '.•.',.. ',500 000 489 999 ; 875 722 

Görüldüğü gibi 1945 malî yılı yedi aylık gelir tahmini 1944 malî yılının aynı zamana ait gelir 
tahmininden 10 001 lira fazla, tahsilatından ise 375 722 lira noksandır. 

5. — Trabzon - İran otobüs ve kamyon işletmesi gelirleri: 

Bu fasıl geliri 77 000 lira olarak tahmin edilmiştir. J944 ma!r ydi ilk yedi aylık gelir tahmini 
116 6G2 lira idi. Tahsilatı 78 049 İırâ olmuştur. ' . 

Buna göre bu fasıl gelir tahmini 1944 malî yılı ilk .^edi aylık gelir tahmininden 39 662 lira 
tahsilatından da 1 049 lira noksandır. 

6. — Geçen senelerden devreden gelir fazlaları: . . 

' Bu fasla geçen senelerden müdevver gelir fazlaları olarak iki milyon lira konmuştur. 1944 yılı 
bütçesine gelir fazlası adiyle bir para konmamış olduğu c»hetle herhangi bir mukayese" yapılama
mıştır: 

Yukarıda verilen izahatın tetkikmdan da anlaşılacağı veçhile 1945 mali yılı yedi aylık Demir
yolları işletmesinden, limanlar ve iskelelerden, mütenevvi hasılattan mütevellit gelirler 1944 malî 
yılı ilk yedi aylık hasılatına nazaran 1 836 267 lira noksan tahmin edilmiştir. Bunun sebebi 1944 
son aylar hasılat seyrinin azalma temayülleri göstermiş olması dolayısiyle ihtiyatlı hareket etmek 
lüzumundan ileri gelmiştir. Sıhhiye tevkifatı ve Trabzon - İran otobüs ve kamyon işletmesi için 1944 
malî yılı ilk yedi ayındaki hasılat kadar gelir talimin edilmiştir. Mütenevvi hasılat faslında istimal
den iskat edilen vagon, lokomotif ve hurda demirler satışının. 1 000. lira tahmin edilmiş olması bu 
maddelere geniş ölçüde malik bulunan bir idare için az görülmüş ve mevzuu incelenmesinde bu mad
delerin bütçe ile ilgilendirilmeden mübadele suretiyle elden çıkarılmakta oldukları neticesine varıl
mıştır. Bir gelir ve tgider mevzuu olan bu muamelelerin bütçelerde yer alması icabettiği düşünül
mektedir. Bu itibarla adı geçeri'maddelerin satış bedeli olarak konmuş olan mebaliğin stok vaziyetine 
ve satış ihtimalleri nazara alınarak 1 000 liradan 36 720 liraya çıkarılması uygun oluu. 

Geçen yıllardan müdevvergelir-fazlası, şimdiye kadar kanunen ayrılması gereken- itfa ye tecdit 
sermayeleri nazara alınmadan; elde edilen hasılat ile sarfiyat arasındaki fark olarak kabul ve tatbik 
edilmiştir. Bıınuıı neticesi şudur ki, aslında idare, kiır ve zarar cetvellerine nazaran zararlı olmasına 
rağmen gelir fazlası varmış gibi görünmekte ve bu fazla karşılık gösterilerek sarfiyat yapıldığından 
zarar büyümektedir. 

Bu anlayış ,ve tatbikatın 1042 sayılı Devlet Demiryolları ve Limanları İdarei ümumiyesinin teş
kilât ve vezaif ine dair kanunun 50 nei maddesinde yazılı «Tecdit sermayesine tefrik edilen mebaliğ 
ile i^fa akçesi işletme hâsılatı kâfi gelmese dahi her sene kâr ve zarar hesabında masraf olarak gös' 
terjlir ye mütaakıp seneler hâsılat fazlasiyi e kapatılır.» hükmüne uygun olmadığı mütalâa edil
mektedir. , ••:.•- .:,î. .:-".::? :••; '•]• • 

'•••'»Bu itibarla, itfa sermayesi ve tecdit akçesi ayrıldıktan sonra artakalan-' hasılat gelir fazlası 
iilâkının esas olduğu gözönünde tutularak 2 000 000 liranın gelir bütçesinden-üenzili; icabettiği mülâ 
İ^a-ehımuştur . 

( ^ S a y ı ş ı : m ) 



C) Oiderier 

İdarenin giderler bütçesi beş kısımda toplanmıştır. Bu kısımların adları ve her biri için teklif edi
len ödenek miktarları şunlardır: 

Lira 

1. Şahsa ait masraflar 23 398 170. 
2. idare masrafları 738 950' 
3. Ana hizmetler 55 054 052 
4. Borçlar 802 078 .. 
5. Yardımlar 6 750 

Yekûn 80 000 000 
Aynı hizmetler karşılığı olarak 1944 malî yüı ilk yedi ayı için bütçe yılı başında 75 927 600 lira 

verilmiş bilâhara gerek hususi kanunlar mucibince ilâve, gerek munzam tahsilat suretiyle 4 961 833 
lira daha eklenmiştir. Böylece 1944 malî yılı ilk yedi aylığı 80 889 433 lirayı bulmuştur. Dekontu he
nüz gelmiyen.'bazı kalemer hariç olmak üzere sarfiyat tahminen 76 267 086 lira tutmuştur/Dekontu 
gelmemiş veya mütaakıp aylara geçmiş olan masraflar da nazara alınırsa fiili sarfiyatın 80 000 000 
lira civarında olacağı anlaşılmıştır. 

Dekontların geç gelmesi ve taallûk ettiği ay hesabına geçmemesi ıslahı ieabeden bir husus ola
rak göze çarpmaktadır. 

I - Şahsa ait masraflar* : ... . 

Şahsa ait ma*sraflar kısmı aşağıdaki fasıllarla ödeneklerden mürekkeptir : 

a) Ücret ve yevmiyeler . 13 743 100 lira 
b) Tekaüt, dul ve yetim maaşları 1 170 » 
c) Muhtelif yardımlar 8 437 900 » 
d) Tazminat, tahsisat ve tâli ücretler 925 000 » • 
e) ikramiyeler 291 000 » 

Yekûn 23 398 170 » 

a) Ücret ve yevmiyeler : 

Ücret ye yevmiyeler faslı daimî memur ve müstahdemler, muvakkat tazminat, muvakkat me
mur ve müstahdemler, 2847 ve 3173 sayılı kanunlara tâbi olmıyan müstahdemler ücret ve yevmiye
leri olmak üzere 4 maddeden mürekkeptir. Bu maddeler için teklif edilen ödenek miktarı 1944 
malî yılı ilk yedi aylık ödenek ve sarfiyat miktarı ile kryaslanmıştır. 

1945 teklifi 1944 ödeneği Sarfiyat 

13 743 100. 11907 731 11431793 

Görüldüğü üzere teklif edilen miktar 1944 malî yılının ilk yedi aylık ödeneğine nazaran 
1 835 369 lira, sarfiyata göre de 2 311 307 lira fazladır. Bu artışm iki sebebi vardır. Birincisi 
1944 malî yılı bütçesinin 5 nci faslın 10 ncu maddesinde yer alan ve ücretleri bu tertipten öden
mekte, olan personelin iaşe masrafı 4578 sayılı idare memur ve müstahdemlerinin ücretleri hakkm-
laM kanun gereğince bu tertibe alınmıştır. Parkın 858 072 lirası bundan mütevellittir. İkinci 
sebep 4620 sayılı idare memur ve müstahdemlerinin ücretlerine dair kanun mucibince yapılan ter
bilerdir. 1_^ 
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b) Tekaüt, dul ve yetini maaşları : 

Yalnızca 1 170 liradan ibaret olan bu fasıl ödeneği idare tekaüt sandığının -tesisinden evvel 
tekaüt -aidatı kesilmek suretiyle istihdam edilmiş iki memurun tekaüt, dul ve yetini maaşları kar
şılığıdır. Bu itibarla muvakkat bir fasıl mahiyeti arzetmektedir. 

c) Muhtelif yardımlar : 

Çocuk zammı, yakacak zammı, doğum ve öiünı yardımları, ayni yardım, sıhhi yardım, -tekaüt 
aidatiyle maluliyet karşılığı ve melbusat bedelinden ibaret olan bu fasıl ödeneği 8 437 900 liradır. 

1944 malî. yılı yedi aylık ödeneği G 490 462 lira, sarfiyatı 4 698 953 liradır. Buna göre 1945 
malî yılı ilk yedi ayı için istenen miktar 1944 ödeneğinden 1 947 438 lira sarfiyatından 3 738 947 
lira fazlada'. 1944 malî yılı ilk yedi aylık' ödeneğe nazaran fazlalık çocuk zammı ve aynı yardımın 
bütçe yılı başından itibaren meriyete girmemiş olmasından ileri gelmektedir. Sarfiyata nazaran faz
lalık ise yukarıdaki sebeplere ilâveten melbusat dekontlarının gelmemiş olması dolayısiyle henüz büt
çe sarfiyatı arasına sokulmamış olmasındandır. Bununla beraber bu faslın 4 ncü maddesini teşkil 
eden ölüm yardımı 1944 malî yılı yedi aylık sarfiyatına nazaran 236 000 lira kadar bir fazlalık 
gösterdiğine göre münasip görüldüğü takdirde bundan 200 000 liranın tasarrufu muvafık olur. 

d) Tazminat, tahsisat ve tâli ücretler : 

Bu fasıl, 2847 sayılı idare memur ve müstahdemlerinin ücretlerine dair kanunun 9 ııcu mad
desi mucibince hazırlanan nizamnameye müsteniden verilen tazminat, tahsisat ve tâli ücretleri ihti
va etmektedir. îstenen miktar 925 000 liradır. 1944 malî yılı ilk yedi ayı için 1 090 251 lira öde
nek konmuştu. Sarfiyat 841 132 lira tutmuştur. Buna nazaran teklif 1944 malî yılı ilk yedi aylık 
ödenekten 165 251 lira noksan, sarfiyatından ise 83 868 lira fazladır. 

Bu fasla mevzu ödeneğin kullanılmasında Maliye ile idare arasında ihtilaflı bir nokta vardır. 
O da cezaen değil, yalnızca idari zaruretle açığa çıkarılanlara tazminat verilip verilmiyeceği mese
lesidir. Tahsisatlar nizamnamesinin 36 ncı maddesinde idarî zaruretle açığa çıkarılanlara tazminat 
verileceği yazılıdır. Nizamnamenin mesnedi olan2847 sayılı kanunun 9 ncu maddesinde idari zaru
retle açığa çıkarılmadan bahsedilmeyip sâdece kadro tensikatı dolayısiyle tazminat verileceği yazılı 
bulunmaktadır. Maliye idari zaruretle açığa çıkarılmayı tensikattan farklı olan bir tasfiye muame
lesi telâkki etmekte, nizamnamenin idari zaruretle çıkarılanlara tanıdığı tazminat hakkını mesnetsiz 
bulmaktadır. 

Şu kadar ki, 2847 sayılı kanun 1935 yılının Kasım ayında yürürlüğe girmiş ve 9 ncu maddesine 
müteallik nizamname çıkıncıya kadar bütçe kanunlarına idareten açıkta kalanlara tazminat verileceği 
hakkında -sarih hükümler konmuştur. Nizamname çıktıktan sonra tertip adı ihtisar edilmiş buna 
rağmen bir müddet idareten açığa çıkarılanlara taâaninat verilmeğe devam olunmuştur. Ahiren çıkan 
ihtilâf üzerine bu şekli muamele durdurulmuş bulunmaktadır. 

idare memurlarının mağduriyetine meydan vermeden tasfiyesine yarıyan bu hükmün 2847 sayılı 
kanunun 9 ncu maddesinde tereddüdü mucip cihetgörülüyorsa bu maddede idarenin ihtiyacına uy
gun tadilât yapılıncıya kadar şimdiye değin olduğu gibi Bütçe tertibindeki başlığa sarahat vermek 
suretiyle tatbikma imkân verilmesi muvafık mütalâa edilmiştir. 

e) İkramiyeler : 
1487 sayılı Teşkilât Kanunun 6 ncı madİLesinemüsteniden hazırlanan talimatnamelere göre fev

kalâde mesaisi görülen ve kömür tasarrufu temin eden memur ve müstahdemlere verilecek ikra
miye karşılığı olarak 291 000 lira istenmektedir. Aynı fasla 1944 malî yılı ilk yedi ayı için 294 583 
lira ödenek konmuştu. 132 615 lira sarfiyat olmüiştur. İstenen ödenek ile sarfiyat arasındaki 
161 4*68 lira fark bu ikramiyelerin daha ziyade malî yıl sonunda ödenmekte olmasmdan ileri gel
mektedir. 
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K&nür kalitesinin müstekar bir vaziyet arzet memesi ve makinelerin mütenevvi- olması bir ölçü 
tutmağa mâni. olduğundan haddizatında çok faydalı olan kömür ikramiyesi verilememektedir. Bu 
itibarla sembolik bir rakam olarak 1 000 lira konmuştur. Bu rakamm sembolik olduğu ifade edil
diğin» göre bir liraya indirilmesinin uygun olacağa düşünülmektedir. 

2, îd&re masrafları : , • • - \ . 

Berkııona ait fasıllarla ödenekleri aşağıda gösterilmiştir: ~" i'"";"* A " 

Lira 

a) Mütenevvi masraflar , 315 750 
.b) " Posta, telgraf ve telefon ücret ve 

masrafları 60 000 
c) Harcırahlar 363 200 

& -i , . Yekûn 738 950 

a) Mttfcenevro masraflar : " 

Bu fasıl müteferrika, gayrımelhuz masraflar, temsil masrafları, binala* icarı, pasif kecunma mas
rafları, faiz acyo ve akça farkları, sigorta ücret ve sermayesi, beynelmilel demiryol teşekkül ve kon
grelerine iştirak masrafları ve ilân ücretlerini muhtevidir. Bu fasıl için istenen ödeneğin 1944 malî 
yılı ilk yedi aylık Ödenek ve sarfiyatı ile mukayesesi aşağıda gösterütaalştir. 

1945 teklifi 1944 ödeneği . 1944 ̂  sarfiyatı 

315 750 287 117 134 088 

îstenen ödenek, 1944 malî yılı ilk yedi aylık ö d l e ğ e nazara® 2& 633 lira, sarfiyata göre de 
181 662 lira fazladır. İstenen ödenekle içinde bulunduğumuz malî yıl ilk yedi aylık sarfiyatı ara
sındaki fark sigorta sermayesine intikal edecek 82 8Q£ liranm muamelesinin, 25 000 liralık faiz 
tediyesinin 1944 malî yılı sonunda yapılması icabettiği cihetle ilk yedi aylık sarfiyat meyanma 
konulmamış olmasından ileri gelmektedir. 

-b) Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları: 

Bu» fasıl için 1944 malî yılının ilk yedi aylık ödeneği olan 58 334 liraya mukabil 60 000 lira öde
nek istenmiştir, içinde bulunduğumuz malî yılm ilk yedi ayında 50 575-lira sarf olunmuştur. Posta, 
telgraf ücretleri Posta, Telgraf ve Telefon Umum Müdürlüğünün gösterdiği lüzum miktarında, te
lefon w diğer haberleşme masra^flarr da işm icabımı? göre takdir edilerek konulmaktadır. 

e) Harcırahlar: 

Bu fasıl için 363 200 lira ödenek istenmektedir. 1944 malî. yılı ilk yedi ayı için verilen ödenek 
474 833 liradır. Sarfiyat 322 939 lira tutmuştur. 

îstenen ödenek 1944 malî yılı ilk yedi ayı için istenmiş olan ödenekten 111 633 lira eksiktir. 
Sarfiyattan 40' 361 lira fazladır. İçinde bulunduğumuz malî yıla nazaran mühim miktarda az öde
nek istenmesi bilhassa işletmede vukûbulan eşya ziyaı hâdiselerinin harpten evvelki durumuna in
miş olması dolayısiyle tahkik mevzularının büyük ölçüde ortadan kalkmış, bulunması harcırah ta
sarrufunu mümkün, kıldığındandır.. 
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3. — Ana hizmetler: 

Bu kısım aşağıdaki fasıllardan mürekkep olup karşılarındaki ödenekler istenmektedir. 

Lira 

a) işletme bakım ve yemleme masrafları 
b) Tahmil ve tahliye ücret ve masrafları 
c) Yeni inşaat ve servet tezayütleri 
d) Ecnebi demiryoliariyle olan münasebetlerden doğan masraflar 
e) Her nevi vergiler, maddi mükellefiyetler ve zarav, ziyan tazminleri 
f) Trabzon - tran otobüs ve kamyon işletmesi masrafları 
g) Satın alınan demiryol ye limanların senelik faiz ve itfa karşılıkları 
h) Kanunları gereğince girişilen taahhütler karşılıkları 
i) Ecnebi mütehassıslarla yabancı memleketlere gönderilecek talebenin masrafları 
,İ) öğretim masrafları 
k) Mahkeme masrafları, harçları ve serbest avukat ücretleri 

Yekûn 

38 913 000 
2 000 000 
2 026 252 
1 015 000 

67 000 
202 000 

4 530 199 
5 255 001 
181 800 
833 800 
30 000 

55 054 052 

a) İşletme bakım ve yenileme masrafları: 

Bu fasıl masrafları şu maddeleri ihtiva etmektedir: 

1. Müstehlek mevat masrafları; 
2. Demirbaş eşyanm bakım ve yemlenmesi; 
3. Üst yapmm bakım ve yenilenmesi; 
4. Binaların ve diğer tesislerin bakım ve yenilenmesi; 
5. Muharrik ye müteharrik edevatın bakım ve yenilenmesi; 
6. Deniz vasıtalarının bakım Ve yenilenmesi; 
7. Liman ve rıhtım tesislerinin bakım ve yenilenmesi; 
8. Fidanlıklar ve ziraat işleri masrafları; 
9. Bilet matbaası masrafları; 

10. Matbu evrak ve kırtasiye ve mecmua bedeli. 

Bu fasıl isminden ve müfredatının tetkikmdan' anlaşılacağı gibi bakım ve tecdit işlerini müto-
dahil bir surette mütalâa etmektedir. Bütçe tatkikmda vaziyetin daha açık bir şekilde görülmesi 
bakımından bakım ve tecdit işlerinin birbirinden ayrı olarak gösterilmesi temenniye değer görül
müştür. 

Bu fasla mevzu ödenek içinde bulunduğumuz mali yılın ilk yedi 
mukayesesi aşağıdadır : 

aylık ödeneği ve sarfiyatı il< 

1945 
Teklif 

1944 
ödenek Sarfiyat 

38 913 000 43 925 681 44 204 312 

Teklif edilen miktara nazaran 1944 yılı ilk 7 ylık ödeneği 5 012 681 lira sarfiyata göre de 
5 291 312 lira noksandır. Noksanlık malzeme ve elemeği fiyatlarında tenezzüller olacağı düşün
cesiyle yapılmıştır. 

Bu faslın en büyük kalemi 15 milyon lira ile müstehlek mevat masrafları teşkil; etmektedir. 
Bunun da 11 850 617 lirası kömür bedelidir. Hamton kilometreye düşen kömür istihlâkinin yıl-
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dan yıla arttığı görülmüştür. Bu artış şöyledir : 

Hamton kilometreye isabet eden kömür sarfiyatı (gram olarak) 
1938-39 1939-40 1940-41 1941-42 1942-43 1943-44 

62,27 65,75 67,96 74,43 79,42 82 

Bu artışta malzeme noksan ve eksikliğinin payı olmakla beraber edindiğim kanaata göre en 
büyük hisse idareye verilen kömür kalitesinin gittikçe bozulmakta olmasıdır. Bu vaziyeti şöylece hu
lâsa edebiliriz : 

Lokomotiflerimiz kazanları linyit kömürü yakmak üzere yapılmadığından linyit ve Ereğli kö
mürü karışık olarak yakılmakta ve bu suretle kullanılan kömür plake yaptığından ocaklar sön
mekte ve kömür kaybedilmektedir. 

Ereğli kömürleri fazla miktarda tozu ihtiva etmektedir. Sabit tesisatta yakılabilecek olan bu 
tozun bir kısmı hareket halinde olan lokomotifle "in bacalarından uçup gitmekte zayiata sebep ol
maktadır. Bundan başka idarece teslim edilen Ereğli kömürler? çok miktarda şist» şlam bilhassa taşı 
ihtiva etmektedir. Ayrıca Ereğli'den tesellüm edilen kömürlerde vezin eksiklikleri olduğu da mü
şahede olunmuştur. Daha fazla malûmat talep edildiği takdirde şifahen söyleneceği arzolunur. İda
renin tecdit işlerinin çok geride olduğundan tecdit sermayesine ayrılan paranın büyük bir kısmının 
mahallinde kullanılamadığına işaret olunur. 

b) Tahmil ve tahliye ücret ve masrafları: 

Bu fasıl için 2 000 000 lira istenmektedir. 1944 malî yılı ilk yedi ayma konan ödenek mecmuu 
2 544 850 liradır. Aynı miktarda da masraf yapılmıştır. 1945 bütçesine 544 000 lira kadar noksan 
•ödenek istenmesi, İskenderun iskelesinin faaliyete başlamış olması itibariyle bu limandaki tahmil ve 
tahliye masraflarının azalacağı umumî olarak da elemeği ve malzeme fiyatlarında düşüklük olacağı 
mülâhazasından ileri gelmiştir. 

c) Yeni inşaat ve servet tezayüdleri: ' 

Bu fasıl için' 2 026 257 lira teklif edilmektedir. 1944 malî yılı ilk yedi ayının ödenek hissesi 
3 616 667 lira olup sarfiyatı 3 138 533 liradır. 

1945 yüı için noksan ödenek istenmesinin sebebi bütçe darlığı dolayısiyle yeni inşaat ve tesisat 
yapılmayıp ancak başlanmış olan işlerin yürütülmesi düşüncesinden münbaistir. 

İşletmenin noksanlarının çokluğu ve ehemmiyeti gözönüne alınırsa istikbal bakımından ciddiyetle 
üzerinde durulması gereken bir mevzu karşısında bulunulduğu anlaşılmaktadır. 

d) Ecnebi demiryollariyle münasebetlerden doğan masraflar: 

Bu fasla, transit vagonlarının tatil ve tamir ücretleriyle kiralanan vagon ve lokomotiflerin kira 
ve tamir bedel ve masrafları, semplon ekspresi açığından Türkiye hissesi» mücavir Demiryollarına 
verilen rödövansjar, Demiryolları ittihatları ve takas büroları idare ve temsil masrafları karşılığı 
olmak üzere 1 015 000 lira talep edilmiştir. 1944 malî yılı ilk'yedi ayı için 1 108 918 lira ödenek 
konmuş aynı devre içinde 787 143 lira sarfiyat yapTİmıştır. 

İstenen ödenek ile İ944 malî yılı ilk yedi aylık sarfiyatı arasındaki fark bazı kira bedellerinin 
yıl sonunda tahakkuk ettirileceği cihetle hâsıl olmaktadır. 

Semplon ekspresi açığının Türkiye hissesi hâlihazır vaziyeti dolayısiyle tediye edilememekte oldu
ğundan sembolik olarak bu fasla 1 000 lira konduğu anlaşılmıştır. Miktar sembolik olduğuna göre 1 li
raya tenzili muvafık görülmektedir. 
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e) Her nevi vergiler, maddî mükellefiyetler ve zarar ve ziyan tazminatı : 

Bu fasla 67 000 lira konmuştur. 1944 malî yılı yedi aylık ödenek tu tan 243 852 liradır. Sarfiyatı 
181 221 lira olmuştur. Tenzilât fiili tediyat nazara alınarak yapılmıştır. Ancak reddiyat ve aidatın 
mütehavvil masraflardan olması dolayısiyle her zaman ödeme imkânları mevcut olduğundan bütçe te
vazününü temin için düşük tutulduğu neticesine varılmıştır. 

Bütçe samimiyeti bakımından bunun 1944 malî yılı ilk yedi ayındaki miktara çıkarılması uygun 
olur. Bu cihet kabul buyuruldugu takdirde reddiyat ve aidat maddesine 118 350 liranın ilâvesi icap 
etmektedir. 

f) Trabzon - îran otobüs ve kamyon işletmesi masrafları : 

Bu fasıl için 202 000 lira ödenek istenmektedir. 1944 malî yılı ilk yedi ayı ödeneği 186 499 lira 
idi. Sarfiyatı 122 819 lira olmuştur. 

1944 malî yılı ilk yedi aylık ödeneğe nazaran fazla istenmiş olması 4620 sayılı memur ve müstah
demlerin ücretine dair kanun gereğince yapılan terfilerden ileri gelmiştir. Sarfiyata nazaran faz
lalık ise bu servise ait iaşe dekontları henüz gelmemiş olmasından mütevellittir. 

Bu servis varidatının masraflarını karşılamadığına işaret olunur. 

g) Satın alınan demiryol ve binaların senelik faiz ve itfa karşılıkları vesair masrafları: 

Bu fasla 4 530 199 lira ödenek istenmiştir. 1944 malî yılı ilk yedi ayı hissesine düşen 2 682 167 
liradır. Sarfiyat 2 431 956 lira olmuştur. 

1945 yılı için istenen ödenek 1944 malî yılının ayni devresine isabet eden ödeneğe kıyasla 
1 848 032 lira, sarfiyata nazaran 2 098 243 lira fazladır. Fazlalık Tavşanlı - Tunçbilek şube hattı
nın mubayaa taksiti karşılığıdır. Bu hat işletmeye 4 000 000 liraya satılmaktadır. Etibank tarafın
dan linyit işletmesi ihtiyacı için Bayındırlık Bakanlığı nezareti altında yaptırılmış olan bu hattın 
bedel mukabilinde idareye satılması iki bakımdan üzerinde durulmayı icabettirmektedir. Birincisi 
bu hattın mubayaa taksitini ödemek üzere varidat bütçesine,-geçen yıllardan müdevver gelir fazlası 
olarak haddizatında mevcut olmayan bir gelir konmuştur. 

Bu itibarla bu hat mubayaa taksitinin aslında karşılığı yoktur. İkincisi hat mubayaası için bir 
hususi kanun icabettiğine göre böyle bir kanun olmadan bu hattın Etibanktan satın alınması doğ
ru görülmemektedir. Bu mülâhazalarla bu fasla mevzu tahsisatın Tavşanlı - Tunçbilek hattı kar
şılığı olan 1 980 199 lira indirilmesi Bütçe Komisyonunun yüksek tetkik ve takdirine arzolunur. 

h) Kanun gereğince girişilen taahhütler: 
Bu fasla 5 255 001 lira ödenek konmuştur. 1944malî yılı ilk yedi ayının hissesine düşen ödenek 

miktarı 3 259 377 liradır. Sarfiyat 1 675 228 lira olmuştur. 

Fazlalık iki sebepten ileri gelmektedir. Birincisi içinde bulunduğumuz malî yıl içinde bir kısım 
tediyelerin henüz yapılmamış olması, ikincisi İngiltere ve Amerika'dan yapılmakta olan yeni sipariş
ler gözönünde tutulmuş bulunmasıdır. 

ı) Ecnebi mütehassıslarla yabancı memleketlere gönderilecek talebelerin masrafları: 
r"-

Bu fasıl ecnebi mütehassıslar ücretleri, ecnebi mütehassısların harcırah ve diğer masrafları tah
sil ve staj için ecnebi memleketlere gönderilecek talebenin ücretleri tahsil, tedavi ve diğer mas
rafları maddelerinden müteşekkildir. Bu maddelere karşılık olmak üzere 181, 800 lira talep edil
mektedir. 1944 malî yılı yedi ayı için 161 427 lira ödenek verilmiş buna mukabil 77 878 lira 
sarfiyat yapılmıştır, ödenek ile sarfiyat arasındaki fark daha fazla mütehassıs kullanılacağı mülâ-
hazasiyle konulmuş, şartlar dolayısiyle buna imkân bulunamamasından ve aynı sebeplerle talebe 
ödeneklerinde de tasarruflar olmasından ileri gelmiştir. 
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j) Öğretim masrafları: 

Bu fasıl meslek okulu, sanat okulları, pansiyonlar ve ilkokullar,- Teknik Üniversite ve teknik ele
man yetiştiren diğer okullarda okuyan talebe masrafları maddelerinden ibarettir, ödenek olarak 
833 800 lira istenmiştir. 1944 malî yılının ilk yedi ayına isabet eden ödenek miktarı 936 063 liradır. 
Sariyat ise 496 978 lira olmuştur, ödenek ile sarfiyat arasındaki fark Teknik Üniversite masrafı
nın son aylarda ödenmiş olmasından mümbaistir. 1945 malî yılı ödeneğinin 1944 malî yılı aynı dev
re ödeneğine nazaran 102 263 lira noksan oluşu ise okullara alınması derpiş edilen miktarda imtihan
da muvaffak olmuş talebe bulunamadığı gibi 1945 yılı yedi aylık bütçesinin bir kısmının tatil ayları
na tesadüf etmesinden ileri gelmektedir. 

k) Mahkeme masrafları ve harçları, serbest avukat ücretleri: 

1944 yılının yedi aylık sarfiyatı esas tutularak aynı miktarda olmak üzere 30 000 lira Ödenek 
istenmiştir. 

4. —• Borçlar: 

Bu kısım eski seneler borçları ile Merkez Bankasına verilecek itfa karşılığı fasıllarından mürek
keptir. 802 078 lira ödenek istenmiştir. Yukarıdaki mülâhazalarla gider kısmında tadilât yapılacak 
olursa bu rakamın değişmesi kanun icabatmdandır. 

5. — Yardımlar: 

Demiryolları spor teşekküllerine ve Demiryollar dergisine yardım fasıllarını ihtiva eden bu kı
sım için 6 750 lira teklif edilmiştir. 

I 
ı 

D) Petsonel 

Bilindiği gibi idarenin kadro dâhili ve kadro harici olmak üzere iki sınıf memur ve müstahdemi 
vardır. Kadro dahili memur ve müstahdemler kadroların tasdik mercilerine göre iki kısımdır. 
Kadroları meclisçe tasdik edilenler, kadroları idarece tasdik edilenler. 

Kadro dâhili memur ve müstahdemler müseccel ve gayrknüseccel olmak üzere ikiye ayrılır 
ve müseeellerle gayrimüseeeller arasındaki fark idarenin memurin ve müstahdemin talimatnamesi 
ne tâbiiyet dereeelerindedir. 

Memur ve müstahdemler aylık ve ücretlerinin taallûk ettiği tertipler bakımından ise yine ikiye 
ayrılırlar, Aylık ve ücretlerini daimî memur ve müstahdemler tertibinden alanlar, muvakkat me
mur ve müstahdemler tertibinden alanlar, barem harici tertibinden alanlar, masraf tertiplerinden 
alanlar. 

1945 malî yılı yedi aylık Bütçe Kanununa bağlı kadro cetvellerinin tetkikında 1944 malî yılında 
20837 mevcutlu olan C cetvelinde 812 kadro, 81 mevcutlu olan E cetvelinde ise 58 kadro tenzi
lâtı yapıldığı görülmüştür. Şu kadar ki indirilen C ve E cetveli kadrolarından 245 adedi Umum 
Müdürlükçe tasdik edilen kadrolara alınacaktır. Umum Müdürlüğün tasdik ettiği kadrolarda da 
tensikat yapılacağı masraf teriplerinde istenen ödeneklerdeki noksanlıktan anlaşılmaktadır. 

Personelin idareye bağlılığım sağlamak için hayat pahalılığı muvacehesinde geçimini kolaylaş
tırmak için bütün Devlet ve müessesat memur ve müstahdeminine kanunları gereğince kabul edi
len yardımlar hariç olmak üzere idarece aşağıda gösterilen yardımlar yapılmaktadır : 

4356 sayılı Devlet Demiryolları .memur ve müstahdemininin ücretlerine dair kanuna müsteniden 
bir kısım amele, hamal ve işçiye aile zammı adile nüfus başına beşer lira verilmektedir. Ayrıca 
bütün işçilerle faal memur ve müstahdemine yerine göre sıcak, soğuk veya ayin olarak günde bir 
öğün yemek verilmektedir. Bundan başka ayda iki lirayı geçmemek üzere aylık ve ücretlerden 

( S. Sayısı : 113 ) 



-u-
% 2 tevkif at mukabili memur ve müstahdemine ve ailelerine sıhhi yardımda bulunulmaktadır. 
Doktor ücretlerinin ve ilâç bedellerinin, hastane ve sanatoryum masraflarının artması dolayı-
siyle yardım tutarı tevkif at yekûnunu son bütçe yılı içinde aşmıştır. Verilen malûmata göre ge
çen bir sene zarfında 387 800 aded ayakta, 3896 aded hastanede yatırılmak suretiyle tedavi ya
pılmıştır. Hulasaten bir sene içinde 595 700 lirası ilâç bedeli olarak 204 300 lirası hariç mütehas
sıslara, sanatoryumlara, hastahanelere ödenmek suretiyle personele 800 000 lira kadar yardımda 
bulunulmuştur. 

Yardım meyanmda idarenin ilk ve orta mektep olmayan yerlerdeki personelin çocuklarını okut
mak üzere Konya ve Eskişehir'de açtığı iki yatılı ilk okul ile Kayseri ve izmir'de açtığı iki orta 
okul talebe pansyonu ehemmiyetle zikre değer mahiyettedir. 

Burada okuyan talebeden pansyonlar talimatnamesine göre cüzi bir bedel alınmakta, masra
fın fazlası idarece ödenmektedir. 

İlk mekteplerde yatılı ve gündüzlü olmak üzere 376 talebe, orta okullar pansyonlarmda 119 
talebe okumaktadır. 

Personel kalitesini yükseltmek için idarenin yaptığı işler şu suretle telhis edilebilir, idare 
hareket, yol, makinistlik, gardvagon, kazancı, işçi muavini, dökümcü kursları açmıştır. Bu kurs
larda hareket memurları, kısım şefleriı yol çavuş ve bekçileri, telgraf çavuşları, telgraf sürvey-
yanları, gardvagonlar, kazancılar, işçi muavinleri, dökümcüler yetiştirilmektedir. Eskişehir'de 
dört sınıflı bir sanat okulu vardır. Burada işçi yetiştirilmektedir. Geçen ders yılı sonunda 72 
mezun vermiştir. 3 sınıflı ve lise derecesinde Ankara Demiryol Meslek Mektebi 103 kişi tahmin 
edilen ilk mezunlarını önümüzdeki bütçe yılı içinde verecektir. 

Teknik Üniversitede 25, Teknik Okulda 40 talebe vardır. Yurt dışında 63 talebe yüksek teknik 
tahsil yapmakta ayni maksatla bu yıl 50 talebenin daha yurt dışına gönderilmesi kararlaştırılmış bu
lunmaktadır. .\. \ S1- _ 

E) Teknik işler 

Yol vaziyeti üzerinde durulmuş içinde bulunduğumuz bütçe yılının ilk 7 ayı zarfında 8 084 272 
metre terfi, tanzim, buraj, 3 628 789 metre ot tathiri, 12 304 metre kar tathiri, 240 634 metre küp 
yarma temizliği, 291 860 metre küp debuşe ve derivasyon temizliği, 394 669 metre plâkform, yarma, 
imlâ şivleri, tesviye işleri, 175 000 metre küp balast ferşiyatı, 5 308 metre küp tahkimat yapılmış
tır. " T "\ 

1937 yılı programına göre 1945 malî yılı başına kadar değişmesi icabeden 803 kilometre hat henüz de
ğiştirilmemiş bulunmaktadır. Hâlen ve her kilomerte hat henüz değiştirilmemiş bulunmaktadır. Hâlen 
ve her kilometre poz 130 000 liraya yapıldığına göre bu tecdit işi için bugünkü fiyatlarla 
104 390 000 liraya ihtiyaç vardır. Hattı zatindeömrünü doldurmuş hat miktarı daha fazladır. 

1944 yılının ilk yedi ayı içinde 175 000 metre küp balast döşenmiştir. Buna rağmen hatların 
balast durumu noksandır. Bazı yerlerde % 25 den aşağı düşmüştür. Umumî vasati % 50 civa
rındadır. • idare 1945 yılında % 25 den aşağı olan yerleri % '25 e iblâğ etmek ve önümüzdeki yıllar
da asgariyi %• 50 ve.umumî vasatiyi % 60 a çıkarmak niyetindedir. Bunun için 1 726 030 met
re küp balasta ihtiyaç vardır. Bu günkü rayiçle balastın metre küpü 6 liraya malolduğuna naza
ran bu iş 10 356 180 liraya ihtiyaç göstermektedir. 1945 malî yılında 223 435 metre küp balast 
dökülecektir. 

Hat üzerinde değiştirilmesi icabeden travers miktarı takriben 400 000 kadardır. Beher travers 
16 liruya malolduğuna nazaran idare 6 400 000 liralık bir iş karşısındadır. Bu 40 000 traversten 
140 800 ünün 1945 malî yılı içinde' değiştirilmesi düşünülmektedir. 
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Travers fiyatlarının her sene biraz daha pahalilaş tığına dikkat nazarları çekilir. 
istasyonlar arasında seyir ve sefer emniyeti telgrafla yol alıp vermek suretiyle istasyonlara gi

riş çıkış, bir kısmında makaslarla bağlı veya bağsız hususi işaretlerle temin edilmektedir. Bir kı
sım istasyonlarda yalnız makas fenerleri ve makasçılar vasıtasiyle sağlanmıştır. Bu, emniyeti büyük öl
çüde personelin dikkat ve tayakkuzuna bağlı bulunmaktadır. Hat otomatik cihazlarla ne kadar fazla 
donatılırsa o kadar emniyet artar idare bu mevzu üzerinde durmuş nakliyatın mütekâsif olduğu kı
sımları elektrikle işleyen şebeke blok tesisatı ile teçhiz etme düşünülmüş fakat fevkalâde hal baş
lamış olduğundan yapılamamıştır. Bunun milyonlarla ifade edilecek bir iş olduğuna işaret olunur. 

idarenin bir büyük 11 küçük yol atelyesi vardır. Bu atelyeler yol alât ve edevatı, yol ferş mal
zemesi ve yoldaki sınai imalât ve tesisatı tamir, ve tevsiyle meşgul olur. 

• 

Kar ile mücadele için inşası icap eden kar tünelleri de iki kilometre kadar olup bugünkü ra
yiçle 1 200 000 lira kadar bir sarfiyatı icap ettirmektedir. 

Cer işleri üzerinde yapılan incelemede atelyeler faaliyeti takdire değer görülmüştür. 1939 yı
lında kurulan Sivas atelyesi, Eskişehir atelyesi iş hacmi kadar iş yapmak suretiyle harp yılları 
içinde demiryolları faaliyetimizi bü ölçüde tutmağa imkân vermiştir. Atelyelerin 1943 ve 1944 yıl
lan içinde tamir ettikleri lokomotif miktarları aşağıda gösterilmiştir: 

1943 (Yıllık) 1944 (On aylık) 

Ağır — 19 
Büyük 477 324 
Orta 135 123 
Küçük 180 . 201 

Yekûn 792 667 

1944 yılında yapılan işin 1943 yılına nazaran aded itibariyle az görülmesi 2 sebepten ileri geli
yor. Biri 1944 rakamları 10 aylıktır! ikincisi ağır tamirlerin diğer tamirlere nispetle daha fazla 
mesai saati olmasından ileri gelmektedir. t ' 

Vagon tamirat durumu aşağıya bir cetvel halinde dercedilmiştir. 

1943 (Yıllık) 1944 (On aylık) 

Yolcu vagonu 1 179 1 063 
Yük vagonu 7 210 6 254 

Yekûn 8 389 7 317 

Buradaki fark da 1944 rakamlarının 10 aylık olmasından münbaistir. 

Atelyelerde 36 000 parçadan mürekkep olan bir lokomotifin hususi evsaftaki demir parçalar 
hariç diğer parçaları kamilen imâl edilmiş bulunmaktadır. , 

Bu itibarla demir fabrikalarının yapması icap eden bazı kısımların Karabük veya Kırıkkale'den 
temini mümkün olduğu takdirde memleketimizde lokomotif yapılabileceği anlaşılmıştır. 

Hesaplara göre yılda 100 lokomotif imal eden bir fabrika memleketimiz ihtiyacını ancak karşı-
lıyacaktır. 

Elde mevcut lokomotif ve vagon adedi ihtiyaca kâfi gelmediği gibi bunların mühim bir kısmı ta
biî ömürlerini doldurmuş bulunmaktadır. Lokomotif mevcuduna nazaran tabiî ömrünü dolduranların 
nispeti % 65,5 şi bulmaktadır. Lokomotif ve vagonların gerek miktar eksikliğini gidermek gerekse 

(S, Sayısı: l ia) 



- 4 6 -
ömrünü dolduran kısmın yenilenmesini sağlamak büyük paraya lüzum göstermektedir. 

Sivas atelyesinde son zamanlarda yapılmış olan havagazı tesisatı ve kauçuk imalâthanesi atelyeye' 
tasarruflar temin etmektedir. 

Bu sırada idarenin işlettiği Çeltik Linyit İşletmesine de temas yerinde olur. Bu Linyit işletmesi 
diğer l inyi t İşletmelerine nazaran daha ucuza istihsalde bulunmakta, idareye üzerinde herhangi bir 
zarar tekabbül etmediği halde tonu 11 lira üzerin den günde 300 ton kadar linyit teslim etmektedir. 
İdare Etibank Linyit İşletmelerinden linyit tonunu 19 32 liraya almaktadır. 

Hareket işlerinde geçen yıllara nazaran bir ar tış müşahede edilmektedir. 1944 malî yılı içinde 23 
yeni istasyon ve durak yapılnfistır. Aynı yıl içinde • bir yıl evveline nazaran tren kilometrede % 3,6 
dingil kilometrede % 6,3 saf ton kilometrede'% 36,7 ham ton kilometrede % 8,7 vagon tahmilâtında 
ü/c 14,6 tezayüt görülmektedir. 

önümüzdeki yıllar içinde istasyonlarla şehirler arası karşılıklı ve tamamlayıcı taşıma yapılması, eş
yanın ikametgâh veya ticarethaneden tesellüm edilmesi ve buralara teslimi, Demiryollarına teslim edi
len eşya için gönderilirse avans verilmesi, muayyen bir bedelin tahsilinden sonra alıcıya teslimi şartiyle 
eşya kabulü, denizyolları ve başka taşıma yol ve vasıtalarıyle kombine taşımalar yapılması gibi ko
laylıkların tatbiki idarece teemmül olunmaktadır. Bu ve buna benzer kolaylıkların süratle tatbik mev
kiine konulması temenniye değer görülmüştür. 

v F) Malî durum 

Malî durumun gelir teşkil ettiğine göre en evvel tarife mevzuu üzerinde durulmuştur. İdare 
malzeme ve elemeği fiyatlarının artması, muharrik ve müteharrik edevat ile yol ve tesislerin normal 
durumda olmamaları dolayısiyle fazla müstehlek mevad sarfı ve tamirata ihtiyaç göstermeleri, müs
tehlik mevad kalitelerinin bozukluğu gibi sebepler altında mateessüf nakliyat maliyetlerinde indirme 
yapamamıştır. 

Muhtelif sebeplerle eşya nakliyat tarifelerinde bazı arttırma ve indirmeler yapılmıştır. 

Askerî nakliyatta tatbiki lâzımgelen tarifeye nazaran dun bir tarife tatbik edilmesiyle idarenin 
bu nakliyattan 8 200 000 lira kadar eksik tahsilatı olmuştur. 

Posta ve Telgraf İdaresinin posta nakliyatı meccanen yapılmakta olduğundan bunun Demiryolla
rına maliyeti 1 500 000 lirayı bulmaktadır. 

Kok, maden kömürü, demir cevheri ve krom nakliyatında yapılan tenzilât, maliyetine nazaran 
idareye 7 471 000 liraya mal olmaktadır. 

Hububat nakliyatında, tenzilât dolayısiyle maliyete nazaran 1 640 000 lira noksan alınmaktadır. 

Bu kalemlerin yekûnu 18 811 000 lira tutmaktadır. 

Esas itibariyle tenzilâtlı tarife tatbikatını kabul etmek gerekirse de bu mevzu üzerinde idarenin 
durumu gözönünde tutularak tevakkuf edilmesi ve ayıklamalar yapılması muvafık olur. 

Bir bilet üzerine nakliye vergisi, pul, asker ailelerine yardım parası, belediye hisseleri ilâve edil
mekte ve milyonlara varan biletler üzerindeki bu hisseler ayrı ayrı hesap edildikten ve cetvelleri 
yapıldıktan sonra Hazineye, belediyeler Bankasına ve belediyelere verilmektedir. Eşya üzerinden de 
alman nakliye vergisinin bir çok istisnaları mevcut olduğundan bunların hesaplarının da ayrı ayrı 
çıkarılması mecburiyeti hâsıl olmaktadır. Bunun çeşitli mahzurları yanında bilhassa fazla personel 
kullanılmasını intaç etmesi dolayısiyle adı geçen vergi ve resimlerin geçmiş seneler nakliyatı esas 
tutularak ortalama bir rakamla maktuiyete bağlanması, üzerinde ehemmiyetle durulacak bir 
mevzu olarak görülmüştür. 
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İdarenin 1943 bilançosu kâr ve zarar cetveli tetkik edildi. Geçen sene raporunda mevzuubahis 

edilen mükerrer hesapların tashih edilmiş olduğu görüldü. Hükümetçe şirketlerden satmalınıp 
idarenin işletmesine verilen hatların kiymeti sermaye hesabına geçtiği halde bu hatlara ait bedelin 
ödenmemiş kısmı herhangi bir hesapta görülmemektedir. îdare kendisini borçlu telakki etmedi
ğinden bu şekilde hareket ettiğini söylemektedir. 

Bilanço, ıslah edilecek cihetlerinin olup olmadığı bakımından idarece bir kere daha üzerinde 
durulacak bir mevzu olarak müşahede edilmiştir. 

îdare zararının 1943 malî yılı içinde 2 816 639,85 lira inzimamiyle 46 343 151,30 liraya ba
liğ olduğu anlaşılmıştır. 

Kanunu gereğince ayrılmakta olan ve 62 733 781,02 liraya baliğ olan itfa sermayesi bu zara
rın tekevvününde âmildir. v 

Mükerrer amortisman mahiyetinde telâkki edilebilecek olan itfa sermayesi tefrikından vazge
çilmesi için bir kanun tasarısının Meclise şevke dilmek üzere olduğu öğrenilmiştir. Bu kanun 
yürürlüğe girdiği takdirde idare zararlı vaziyetten kurtulacaktır. 

G) Mevzuat 

idare Teşkilât Kanunu pek dağınık, eksik ve çeşitli hükümleri ihtiva eder bir haldedir. Bu
nun yeniden gözden geçirilerek i^are bünyesine uygun bir hale getirilmesi lâzımdır. Hazırlan
makta olduğu memnuniyetle öğrenilen Tarife Kanununun herhangi bir teahhüre meydan verilme
den kanuniyet kesbetmesi mühim bir eksikliği dolduracaktır. 

Bemiryol İdaresinin halk ile karşılıklı durumunu tesbit etmek üzere hazırlandığı anlaşılan ve 
hakikaten uzun bir tetkik mahsulü olan ve bir çok kolaylıkların tatbikma mesnet teşkil edecek 
olan Demiryolları İşletme Kanunu tasarısının biran evvel kanuniyet kesbetmesi temenniye değer 
bir iştir. 

Tahsisatlar nizamnamesinin ihtiyaçlara uydurulmak maksadiyle tadil edilmek üzere olduğu 
öğrenilmiştir. 

Bütçeye mevzu tahsisatın sarf mahallerini gösteren bütçe formülünün hazırlandığı görülmüş, 
1946 yılında bu formülün bütçeye raptı suretiyle bu eksiğin ortadan kalkacağı anlaşılmıştır. 

Yüksek tetkiklerine arzolunur. 

Trabzon Milletvekili 
8. Anamur 
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Bütçe Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 16 . V . 1945 
Esas No. 1/390 

Karar No. 76 
Yüksek Başkanlığa 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Ge
nel Müdürlüğü 1945 yılı yedi aylık bütçesi hak
kında Başvekâletin 28 . II . 1945 tarihli ve 
6/654 sayılı yazısiyle Yüksek Meclise «unu] an 
kanun tasarısı ve cetvelleri Ulaştırma Bakanı, 
Genel Müdürlük erkânı ve Bütçe ve Malî Kontrol 
Genel Müdürü hazır bulunduğu halde incelendi 
ve görüşüldü. 

Gider bütçesi : 
idarenin yedi aylık gider bütçesi (80 000 000) 

lira olarak hesaplanmıştır. Ayni hizmetlerin 1944 
malî yılı ilk yedi aylığı (75 227 600) lira olup 
buna yıl içinde (4 961 833) lira eklenmiştir ki, 
bu suretle 1944 yılı ilk yedi aylığı (80 889 433) 
lirayı bulmuştur. Fiili sarfiyat da bu miktar ci
varındadır. 

Gider tertiplerinde geçen yıla nazaran görü
len artma ve eksilmelerin sebepleri, gerek Hükü
met gerekçesinde, gerek bu bütçeyi Komisyonu
muz adına inceleyen raportörün raporunda, izah 
edilmiş bulunduğundan, burada sadece Komisyon
da yapılan değişikliklere temas edilecektir. 

1. Komisyonun görüşmeleri sonunda gider 
bütçesi tertiplerinde yapılan indirmeler ve ekle
melerden sonra yedi aylık bütçenin taplaımı 
(78 036 360) dan ibaret kalmaktadır. 

2. Ölüm yardımı tertibindeki (250 000) lira
nın (Bölüm : 3, madde : 4) 1944 malî yılı sarfi
yatına nazaran, fazla olduğu anlaşılmış ve bu 
tertiplerden (200 000) lira tasarruf edilmiştir. 

Kömür tasarruf ikramiyesi (Bölüm : 5 mad
de: 2) ödeneği 1 000 liradan senelik olmak üze
re (1) liraya indirilmiştir. Haddi zatında çok 
faydalı olan bu ikramiyenin verilmesine bugünkü 
şartlar içinde imkân bulunamamaktadır. Çünkü 
kömür kalitesinde istikrar yoktur, makineler de 
çok mütenevvidir. 

Semplon ekispresi açığının Türkiye hissesi de 
(Bölüm : 12 - Madde : 2) 1 000 liradan yine 
sembolik olarak (1) liraya indirilmiştir. Sebebi 

de bugün için böyle bir konunun bulunmaması
dır. 

Satın alman demiryol ve limanların senelik 
faiz ve itfa karşılığından (Bölüm : 15) 
(1 980 199) lira indirilmiştir. Bu ödenek Tav
şanlı - Tunçbilek şube hattının mubayaa taksiti 
karşılığıdır. Etibank tarafından Linyit işletme
si için Bayındırlık Bakanlığı nezareti altında 
yaptırılmış olan bu hattın, idareye devredilmesi 
işletme icaplarından telâkki edilmiş ve aşağıda 
gelir bütçesi kısmında izah edileceği veçhile öde
nek karşılığı olarak gelirler arasına konmuş olan, 
geçen yıllardan müdevver gelir fazlası mevcut 
olmadığından bütçeden indirilmiş ve bu yüzden 
taksitin de gider kısmından çıkarılması zaruri 
görülmüştür. 

1715 sayılı Kanunun 8 nci maddesi mucibince 
Cumhuriyet Merkez Bankasına verilecek itfa kar
şılığına da (Bölüm : 21) giderlerin yeni topla
mına göre (1.9 441) lira indirmek lâzımgelmiş-
tir. 

3. — 9 ncu bölümün 10 ncu maddesine, konu
lan ödenek yetersizliğine binaen (37 998) lira 
arttırılarak (297 998) liraya çıkarılmıştır. 

4. — Bütçenin Komisyonumuzca incelenmesi 
sırasında gerek idarenin umumî durumu, gerek 
giderle ilgili olmaları bakımından, kömür, yeni
leme ve bakım işleri üzerinde önemle durulmuş
tu r : 

Kömür : 
Komisyuonumuz namına idare bütçesini in

celemiş olan arkadaşımızın raporunda kömür 
sarfiyatın seneden seneye artmakta olduğu ida
reye verilen kömür kalitesinin gittikçe bozulmak
ta olmasının, bu artışm en mühim âmilini teşki 
ettiği belirtilmektedir. 

Ekonomi Bakanınmda huzuriyle uzun tartış
malara sebep olan vaziyet şöylece hulâsa edile
bilir : 

Ereğli kömürlerinin fazla miktarda tozu ih
tiva ettiği, ancak sabit tesisatta yakılabilecek 
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olan bu tozun bir kısmı hareket halinde olan lo
komotiflerin bacalarından uçup giderek zayiata 

sebep olduğu, kömürlerin çok miktarda şit sa
lam ve taş ihtiva ettiği bunun tatbik edilmekte 
olan prim usuliyle de ilgili bulunduğu, ayrıca 
vezin eksikliklerine de tesadüf edildiği hakkın
daki iddialar komisyonda kesin olarak aydın
latılmış farzedilmese dahi her iki Bakanlıkça 
ehemmiyetle incelenerek işin icaplarına ve mem
leket menfaatlerine -uygun bir şekilde çözülme
ğe değer mahiyette bir takım meseleler karşı
sında bulunduğu kanaati hâsıl olmuştur. 

Kömürün linyitle karıştırılması meselesi ise 
daha açık bir dunun arzetmektedir. Makine
lerde kullanılan kömüre linyit karıştırılması 
harp şartları içinde bir taraftan kömür tasar
ruf ederek stok yapmak, diğer taraftan sahil
lerden uzak yerlerde, memleketin iç mıntaka-
larmda bulunan yakıt havzalarının işletmeye 
açılmasını sağlıyarak icabında bu enerji kay
naklarından geniş ölçüde faydalanmak gibi 
amaçlardan doğmuştur. Ancak bu sistemin tat
bikattaki sonuçları müspet değildir. 

Şöyle k i : 
A) Lokomotiflerin kazan ve ızgaraları lin

yit kömürü yakmak üzere yapılmadığından, lin
yit ve Ereğli kömürü karışık yakılınca kömür 
plaka yapmaktadır. Bu. yüzden ocaklar söne
rek bir miktar taş kömürün yanmadan atıl
ması ve bunun bir kısmı temizleme istasyonla
rında ayıklanarak tekrar kullanılsa da mühim 
bir kısmınm ziyaa uğraması zaruri bir hal al
maktadır. 

B) Linyitin kalorisi, taşkömüre nazaran 
düşüktür. Aynı enerjiyi elde edebilmek için 
yakılması iıcabeden Linyit kömürünün birkaç 
misli olmasına rağmen fiyatlardaki fark aynı 
nispette olmadığından Linyit kullanılması gi
deri arttırmaktadır; 

C) Ocak kapaklarının sık sık açılması yü
zünden hâsıl olan hararet değişikliği demir fıı-
vayyelerin çatlamasını mucip oluyor ki bu yüz
den ya bunlarm normal sürelerini doldurmadan 
yenilenmesi veyahut da inbisat kabiliyeti fazla 
olan bakır fuvayyelerle değiştirilmesi lâzımge-
liyor. Bu da munzam bir gider teşkil etmekte
dir. 

D) Ocakların sık sık sönme veya söndürül
mesi ve temizlenerek tekrar yakılması dolayı-
siyle katar seferlerinde önemli gecikmeler ve 

düzensizlikler vukua gelmekte ve bu yüzden de 
personel artmaktadır. 

Bütün bu. mülâhazalara binaen linyit mese
lesinin tekrar ele alınarak çok ciddi.ve esaslı 
bir şekilde incelenmesi Komisyonumuzca lüzum
lu görülmüştür. 

Yenileme ve bakım : 
Değişmesi gereken ve henüz değiştirilmiyen 

800 kilometrelik yol vardır. Senede 150 - 200 
kilometrelik bir kısmının yenilenmesi gerekli ve 
mümkün olduğu halde ray tedarikindeki zor
luklar dolayısiyle idare bu alanda çok geri kal
mış durumdadır. Harp içinde Avrupa'dan ge
tirtilmiş olan 50 kilometrelik raydan başka şim
diye kadar dışarıdan ray ithaline imkân hâsıl 
.olamamıştır. Senelik kapasitesi 40 kilometrelik 
raydan ibaret olan Karabük'ten bugüne kadar 
ancak 15 kilometrelik ray alınabilmiştir. Bu 
rayların kalite bakımından tatmin edici bir hal
de bulunduğu şüphelidir. 

Hat üzerinde değiştirilmesi gereken travers 
miktarı takriben 400 000 kadardır. Travers fi
yatları her yıl biraz daha pahalılaşmakta ve tra
vers tedariki idare için çok külfetli bir iş hali
ni almış bulunmaktadır. Bu konu üzerinde Ko
misyonumuz ehemmiyetle durmuştur. 

Demiryollarımızda demir traversler yerine 
ağaç traverslerin kullanılmasına başlandığı ta-
ribteki fiyatlarla bugünkü fiyatlar kıyaslanınca 
arada ön mislinden fazla bir fark bulunduğu 
göze çarpmaktadır. Diğer taraftan demir tra
verslerin ömrü elli yıl farzedildiği halde ağaç
ların ancak yirmi yıl kadar dayandığı ve bun
dan başka kreozotlama işinin teknik icaplara gö
re . yapılamaması yüzünden yurdumuzda kulla
nılanların çok daha az ömürlü olduğu iddia edil
mektedir. Bu durum karşısında ve memleketi
mizde bugün bir demir sanayii kurulmuş oldu
ğuna göre konunun tekrar incelenmesi yerinde 
olacaktır. 

Eldeki lokomotif ve vagon adedi ihtiyaca 
kâfi gelmediği gibi bunların mühim bir kısmı 
tabiî .ömürlerini doldurmuş bulunmaktadır. Lo
komotif mevcuduna nazaran tabiî- ömrünü doldu
ranların nispeti % 65 i bulmaktadır. Lokoomo-
tif ve vagonların gerek miktar eksikliğini gi
dermek gerek ömrünü dolduran kısmmm yeni
lenmesini sağlamak için büyük paraya ihtiyaç 
vardır. 
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Gelir bütçesi: 
Tasarıda gelir tahminlerinin toplamı 

(80 000 000) liradır. Bu miktar 1944 bütçesi 
içinde tahsil edilen yedi aylık hakikî gelire na
zaran (519 805) lira fazladır. Demiryolları iş
letmesinden, limanlar ve iskelelerde ve mütenev
vi hasılattan doğan gelirler 1944 yılı yedi aylık 
hasılatına nazaran (1 836 267 lira noksan tah
min edilmiştir. Bunun sebebi 1944 yıîi son ay
lar hasılat seyrinin azalma temayülleri göster
miş olmasından ibarettir. Buna mukabil ge
çen yıllardan müdevver gelir fazlası adiyle, 
şimdiye kadar kanunla ayrılması gereken itfa 
ve tecdit sermayeleri nazara alınmadan, hasılat 
ile sarfiyat arasındaki farka dayanılarak 
(2 000 000) liralık bir gelir tahmin edilmiştir.. 

Halbuaki idare kâr ve zarar cetvellerine nazaran 
zararlı görünmektedir/ Bu gelir 1042 .sayılı 
Devlet Demiryolları ve Limanları îdarei Umu-
miyesiuin teşkilât ve vezaifine dair kanunun 
50 nei maddesinde yazılı (tecdit sermayesine 
tefrik edilen mebaliğ ile itfa akçesi işletme ha
sılatı kâfi gelmese dahi her sene kâr ve zarar 
hesabında masraf olarak gösterilir ve mütaa-
krp seneler hasılat fazlasiyle kapatılır) hükmü-

- ne dayanılarak komisyonumuzca bütçeden çı
kartılmıştır. 

(B) cetvelinin dördüncü bölümünün birinci 
maddesinde gösterilen 1 000 liralık tahmin ise 
kâfi görülmiyerek 37 000 liraya çıkarılmıştır. 
Bu gelir kullanılmaz hale gelen vagon, lokomo
tif ve hurda demir satışından doğmaktadır. 
Bu maddelere geniş ölçüde malik bulunan idare 
bu neviden gelirleri çok daha fazla olduğu hal
de tahminin az olması, hurdaların hemen tama
mının Karabük müessesesinin mamulleri ile mü
badelesinden ileri geldiği anlaşılmıştır. Bütçe
lerde bütün gelirlerle giderlerin gayrisâfi olarak 
gösterilmesi mühim bir prensip olduğuna göre 
bu şekilde bütçe dışında muamelelere meydan 
bırakılmamak üzere muhammen miktarda gere
ken değişiklik yapılmıştır. 

Malî durum:, 
tdarenin yapr, onarma, yenileme, bakım işleri 

gibi önemli ve acele işler için geniş ölçüde pa
raya ihtiyacı vardır.' Bunun için gelirin artması 
gereklidir. Maliyetlerin indirilmesi, yani tasar
ruf yoliyle safi gelirin arttırılması, malzeme ve 
elemeği fiyatlarının artması, muharrik ve müte

harrik edevat ile yol ve tesislerin normal durum
da olmamaları dolayısiyle fazla müstehlek mad

deler sarfına ve onarmalara ihtiyaç göstermeleri 
ve müstehlek maddeler kalitelerinin bozukluğu 
gibi sebeplerden dolayı mümkün görünmüyor.* 

Bu durum karşısında bazı nakliyatın maliye
tin altında yapılması neticesini veren tarife in
dirmelerinin' izahı kabil değildir. Bu yüzden ida
renin mahrum kaldığı gelir 18 000 000 u aşmak
tadır. Misal olarak bilhassa askerî nakliyat ile 
posta ve telgraf idaresinin posta nakliyatını zik
retmek yerinde olur. 

Aske î nakliyatta tatbiki lâzım gelen tarife
ye nazaran dun bir tarife tatbik edilmesi yüzün
den idarenin tahsilatındaki eksiklik 8 200 0Ö0 
İh/:, meccanen yapılmakta olan posta nakliya
tının idareye maliyeti ise 1 500 000 liradırr. 
Tarife tatbikatındaki ahenksizliklerin ıslahı ge
rek prensip bakımından, komisyonumuzca te
menniye şayan görülmüştür'. 

Temenniye değer görülen diğer bir konu da 
biletler üzerinden ayrılan hisselerin hesabında 
tatbik edilen usulün değiştirilmesidir. Bugünkü 
vaziyet şöyledir: Milyonlara varan biletler üzerin
deki vergi, pul, asker ailelerine yardım, belediye 
hisseleri ayrı ayrı hesap edildikten sonra cetvel
leri yapılarak Hazineye, belediyelere' ve beledi
yeler bankasına verilmekte ve eşya üzerinden 
alman nakiyat vergisinin de bir çok istisna
ları mevcut olduğundan bunların hesapları 
da ayrı ayrı çıkarılarak para Hazineye yatırıl
maktadır. Bu usulün en esaslı mahzuru fazla 
personel kullanmak suretiyle idare giderini 
arttırmasıdır. Bunu geçen seneler nakliyatı esas 
tutularak, ortalama bir rakamla, maktuiyete gi
dilmek suretiyle önlemek mümkündür. 

Bütçe Kanunu tasarısı : 
Tasanda yapılan değişiklik gelir ve gider 

cetvellerinde kabul edilen rakamlara göre birin
ci ve ikinci maddenin düzeltilmesinden, terimle
rin Türkçeleştirilmesinden ve Tavşanlı - Tunçbi-
lek hattınm satın alınmasına yetki veren bir 
maddenin eklenmesinden ibarettir. 

Kamutaya sunulmak üzere Yüksek Başkanlı
ğa arzolunur. 

Başkan Başkan V. Sözcü 
Kastamonu Edirne Tokad 
T. Coşkan M. N. Gündüzalp H. N. Keşmir 
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Kâtip " 

İstanbul Ayam Balıkesir 
F öymm Ol B. Alpman 8. örgeevren 

Bitlis Bolu Çanakkale 
B. Osma Dr. Z. Ülgen S. T. ArUl 

Diyarbakır Diyarbakır Eskişehir 
B. Bekit Ş. Uluğ Y. Abadan 

Giresun Giresun Hatay 
M.Akkaya A. Sayar H. Selçuk' 

İsparta İstanbul İstanbul 
M. Karaağaç H. Kartel H. tUhmen 

İzmir Manisa Trabzon 
lf. Birsel F. Kurdoğlu M. 8. Anamur 

Urla Yozgad Yosgat 
E. Tekeli & îçoz A. Sungur 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devlet Demiryolları ve Limanlan İşletme Umum 
Müdürlüğü 1945 yılı yedi aylık Bütçe Kanunu 

tasanst 

BİRİNCİ MADDE -—.Devlet Demiryolları ve 
Limanları İşletme Umûm Müdürlüğünün 1945 
yıli yedi aylık masrafları için bağlı (A) işaret
li cetvelde gösterildiği üzere (80 000 000) lira 
tahsisat verilmiştir. 

İKİNCİ MADDE — Devlet Demiryolları^ ve 
Limanları İşletme Umum Müdürlüğünün 1945 
yılı yedi aylık masraflarına karşılık olan vari
dat, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(80 000 000) lira tahmin edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Devlet Demiryolları 
ve Limanları İşletme Umum Müdürlüğünün dai
mî memur ve müstahdemleriyle 'nakil vasıta
ları kadroları bağlı (C) işaretli cetvelde gös
terilmiştir. 

'DÖRDÜNCÜ MADDE Devlet Demiryol
ları ve Limanları İşletme Umum Müdürlüğü ta
rafından işletilmekte olan demiryollariyle diğer 
motorlu vasıtaların, liman, iskele ve maden 
ocaklarının varidat ve hasılatı nevilerinden her-
birinin dayandığı hükümler bağlı (D) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

BEŞİNCİ MADDE — 1945 yılı nakit işleri
nin yürütülmesi ve (2 500 000) liraya kadar kö
mür (7 000 000) liraya kadar malzeme stoku 
yapmak için Umum Müdürlük (10 000 000) li
raya kadar kısa vadeli istikrazlar aktine ve ban
kalar nezdinde câri hesaplar açtırmağa ve Ma
liye Bakanı bu istikrazlara kefalet etmeğe yet-
gilidir. 

ALTINCI MADDE — Aşağıdaki fıkralarda 
yazılı masraflardan herbiri için konulan tahsi
sat yetmediği takdirde sarfına lüzum görülecek 
miktarı ödemeğe Umum Müdürlük yetgilidir. 
Bütçe yılı sonunda çıkacak tahsisat farkları ke
sim hesapta gösterilir : 

A), Tahmil ve tahliye ücret ve masrafları; 
B) Mahkeme harçları; 
C) Semplon ekspresi açığından Türkiye his

sesi; 
D) Reddiyat ve aidat; 
E) İrat getiren emlâk resim ve vergileri. 

( S . Saj 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEÖİŞTİRİŞİ 

Devlet Demiryolları ve LÂmanlari İşletme Genel 
Müdürlüğü 1945 yılı yedi aylık Bütçe Kanunu 

tasamsı 

MADDE 1. — Devlet Demiryolları ve Liman
ları İşletme Genel Müdürlüğünün 1945 yılı yedi 
aylık giderleri için bağlı (A) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (78 036 300) lira ödenek veril
miştir. 

M AHDE 2. — Devlet Demiryolları ve'Liman-
lnr-r İşletme Genel Müdürlüğünün 1945 yılı yedi 
aylık giderlerine karşılık plan gelir, bağlı (B) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere (78 036 360) 
lira tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Devlet Demiryolları ve Liman
lar r İşletme Genel Müdürlüğünün daimî memur 
ve hizmetlileriyle taşıt kadroları bağlı (C) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

MA DDK 4. Devlet Demiryolları ve Liman
ları İsletme Genel Müdürlüğü tarafından işletil
mekte olan demiryollariyle başka motorlu taşıt
larının liman, iskele ve maden ocaklarının gelir
lerinden her birinin dayandığı hükümler bağlı 
(D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 5. — 1945 yılı nakit işlerinin yürü
tülmesi ve (2 500 000) liraya kadar kömür 
(7 000 0O0) liraya kadar gereç stoku yapmak 
için Genel Müdürlük (10 000 000) liraya kadar 
kısa süreli istikraz bağıtları yapmağa ve ban
kalarda hesaplar açtırmağa ve Maliye Bakanı 
bu istikrazlara kefalet etmeğe yetkilidir. 

MADDE 6. — Aşağıdaki fıkralarda yazılı 
giderlerden her .biri için konulan ödenek yetme
diği takdirde harcanması gerekli görülecek mik
tarı Ödemeğe Genel Müdürlük yetkilidir. Yıl 
sonunda çıkacak ödenek farkları kesinhesapta 
gösterilir: 

A) Yükleme ve boşaltma ücret ve gider
leri, 

B) Mahkeme harçları, 
C) Semplon ekspresi açığından Türkiye 

pay r; 

D) Geri verilecek paralar ve kesenekler, 
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YEDİNCİ MADDE — Umum Müdürlük he
sabına teknik üniversite ile teknik eleman yetiş
tiren diğer okullarda tahsilde bulunan öğrenci 
mevcuduna göre hesap edilecek masraf miktarı 
•bu kanuna bağlı (A) işaretli cetvelin 18 nei fas
lının 4 ncü maddesine mevzu tahsisattan tefrik 
edilerek bir taraftan 1945 yılı genel bütçe ka
nununa bağlı (B) işaretli cetvelde irat ve diğer 
taraftan Maarif Bakanlığı bütçesindeki alâkalı 
tertiplere tahsisat kaydolunur. 

SEKİZİNCİ MADDE — Devlet Demiryolları 
ve Limanlan İşletme Umum Müdürlüğünün 2847 
ve 3173 sayılı kanunların hükümleri dışında ça
lıştırılacağı müteferrik müstahdemlerine ait kad
rolar ilişik (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

DOKUZUNCU MADDE — Bu kanun 1 Ha
ziran 1945 tarihinde yürürlüğe girer. 

ONUNCU MADDE — Bu kanunun hükümle
rini yürütmeğe Maliye ve Münakalât Bakanları 
memurdur. 

8 . I I . 1945 
Başb, Ad. B. M. Sa. B. 

Ş. Saraçoğlu R. Türel A. R. Artunkal 
îçiş. B. Dışiş. B. M. B. 

Hümi Uran N. E. Sümer 
M. Eğ. B. Bay. B. Eko. B. 

Sırrı Doy Fuad Sirmen 
S. S. Y. B. G. Tekel. B. Ta. B. 

Dr. S. Konuk Suad H. Ürkühlü Ş. R. Hatipoğhı 
Ulş. B. Ti. B. 

A. F. Cebesoy C. S. Siren 

B. K. 

E) Gelir getiren mülklerin resim ve ver
gileri. 

MADDE 7. — Genel Müdülük hesabına Tek
nik üniversite ile teknik eleman yetiştiren diğer 
okullarda tahsilde bulunan öğrenci sayısına 
göre hesap edilecek gider miktarı bu kanuna 
bağlı (A) işaretli cetvelin 18 nci bölümünün 4 
ncü maddesindeki ödenekten ayrılarak, bir ta
raftan 1945 yılı Bütçe Kanununa bağlı (B) işa
retli cetvelde gelir ve öbür taraftan Millî Eği-
tinrTBakanlığı bütçesindeki ilgili tertiplere öde
nek olarak konulur. 

MADDE 8. — Devlet Demiryolları ve Liman
ları İşletme Genel Müdürlüğünün 2847 ve 3173 
sayılı kanunların hükümleri dışında çalıştıraca
ğı hizmetlilere ilişkin kadrolar ilişik (E) işaretli 
cetvelde gösterilmişıtr. 

MADDE 9. — Etibank tarafından yaptırılan 
Tavşanlı - Tunçbilek hattını, Devlet Demiryolla
rı ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğünce 
işletilmek üzere satın almağa ve karşılığını ida
renin 1945 ve mütaakıp yıllar içinde tahminler
den fazla alınacak gelirleriyle ödemeğe Ulaştır
ma Bkanı yetkilidir. 

Bu suretle ödenecek paralar kesinhesaplarda 
ayrıca gösterilir. 

MADDE 10. — Bu kanun 1 Haziran 1945 ta
rihinde yürülüğe girer. 

MADDE 11. — Bu kanunu Maliye ve Ulaş
tırma Bakanları yürütür. 
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A - CETVELİ 

1944 1945 yılı için 
Yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
B. M. ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

Birinci kısım - özlük giderler 

1. Aylıklar ve ücretler 
Ücret ve gündelikler 

1 Daimî memur ve hizmetliler 19 684 476 13 356 600 13 356 600 
2 Geçici tazminat 400 000 307 800 307 800 
3 Geçici memur ve hizmetliler 185 000 50 000 50 000 
4 2847 ve 3173 sayılı kanunlara 

bağlı olmayan hizmetliler 143 767 28 700 28 700 

v> 

Bölüm toplamı 20 413 243 13 743 100 13 743 100 

Emekli, dul ve yetim aylıkları 1 750 1 170 1 170 

220 000 

124 000 
0 
0 
0 

750 000 

1 510 000 

60 000 
200 000 
250 000 

4 200 000 
585 000 

1 510 000 

60 000 
200 000 
50 000 

4 200 000 
585 000 

I I - Başka haklar 
Çeşitli yardımlar 

1 4178 ve 4620 sayılı kanunlar . 
gereğince ödenecek çocuk zam- r ' 
lan 

2 4178 sayılı kanun gereğince '• ' 
ödenecek yakacak zammı 

3 Doğum yardımı 
4 ölüm yardımı 
5 Aynı yardım 
6 Sağlık yardımı 

[İlâçlar, sağlık imdat kutuları gider
leri, memur ve hizmetlilerle ailelerine 
sıhhi yardım, cenaze, sıhhi gereç, 
taşıt, sıhhi tedbirler giderleri, dışar-
da tedavi edilecekler için uzman dok
torlara verilecek tedavi ücretleriyle 
idare hastanelerinin bütün giderleri, 
başka kurumlarda tedavi ve lâboratu-
var muayene ve tedavi ücretleri.] 

7 2454 sayılı kanun gereğince ve 
rilecek emekli keseneği ile ma
luliyet karşılığı 1 372 000 600 000 600 000 

8 Memur ve hizmetlilerin giye
cek ve işçilerin tulum karşılığı 3 000 000 1 032 900 1 032 900 

Bölüm toplamı 5 468 000 8 437 900 8 237 900 
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B. M. ödeneğin çeşidi 
* 

. 1944 
Yılı -. 

ödeneği 
Lira 

1945 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

Tazminat, ödenek ve tâli ücret
ler 

1 2847 sayılı kanunun 9 ncu mad 
desi gereğince verilecek tazmi
nat, ödenek ve tâli ücretler 1 849 000 915 000 915 000 

2 İdare hizmetinden çıkarılanla
ra ve kazaya uğrayanlara veya 
ailelerine tüzük gereğince ve
rilecek tazminat 20 000 10 000 10 000 

Bölüm toplamı 1 869 000 925 000 925 000 

İkramiyeler 
1 Memur ve hizmetlilere verile

cek ikramiye 500 000 290 .000 290 000 
2 Kömür tasarruf ikramiyesi 5 000 1 000 1 

Bölüm toplamı 505 000 291000 290 001 

Birinci kısım toplamı 28 256 993 23 398 170 23 197 171 

îkinci hısım - Yönetim gider-\ 
l e r i ' ' ' • ' . • • • • • • • • • • • . 

T - Hizmete ilişkin olanlar 
6 Çeşitli giderler 

1 öteberi giderleri 170 000 100 000 100 000 
[Misafir kabul giderleriyle idareye 
bağlı olmıyanlardan Demiryolları için 
yararlıkları görülenlere verilecek mü
kâfat dâhil.] 

.2 Düşünülırriyrn giderler 
3 Temsil giderleri 
4 Binalar kira karşılığı 
5 Pasif korunma giderleri 
6 Faiz, aciyo ve akça farkları 
7 Sigorta ücret ve sermayesi 
8 Milletlerarası demiryolları ku

rum ve kongrelerine katılma 
giderleri 15 000 15 000 15 000 

5 000 
5 000 

30 700 
500 

50 000 • 
200 000 

2 500 
3 000 

15 000 
250 

25 000 
150 000 

2 500 
3 000 

15 000 
250 

25 000 
150 000 
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B. . M. 

9 

7 

il 
2 

8 
1 
2 
, > 
4 

9 

Ödeneğin çeşidi 

i lân ücretleri 

Bölüm toplamı 

Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 

"Posta ve telgraf ücretleri 
Telefon ve başka haberleşme 
ücret ve giderleri 

Bölüm toplamı 

Yolluklar 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 
Devir ve teftiş yolluğu 
Yabancı memleketler yolluğu 

Bölüm toplamı 

1944 
Yıh 

ödeneği 
Lira 

İÜ 000 

492 200 

0 

0 

100 000 

59 000 
205 000 
550 000 

0 

814 000 

1945 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

5 000 

315 750 

9 190 

50 810 

60 000 

20 000 
120 000 
180 000 
43 200 

363 200 

5 000 

315 750 

9 190 

50 810 

60 000 

20 000 
120 000 
180 000 
43 200 

363 200 

0 Katarlarla deniz vasıtalarında 
çalışan ve hamulenin tertip ve 
tahriki ile bilfiil alâkalı memur 
ve hizmetlilerin iaşe giderleri .2 000 000 0 0 

0 4306 sayılı kanun gereğince 
verilecek giyim eşyası karşılığı 
ve bilûmum giderleri 250 000 0 0 

îkinci kısım toplamı ..3 656 200 738 950 738 950 

Üçüncü kısım - İdare hizmet
leri 

I- Sürekli olanlar 
9 îşletme, bakım ve yenileme gi-

derleri 
1 Binaların, muharrik ve müte

harrik edevatın aydınlatma, 
ısıtma, yakacak, yağ ve başka 
müstehlek maddeler giderleri 25 000 000 15 000 000 15 000 000 
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1944 1945 yılı için 
Yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
M. ödeneğin Çeşidi Lira Lira Lira 

2 Demirbaş eşyanın bakımı ve 
yenilenmesi 292 660 100 000 100 000 

3 Üst yapının bakımı ve yenilen
mesi 18 910 000 10 300 000 10 400 000 

4 Binaların ve başka tesislerin 
bakımı ve yenilenmesi 5 500 000 2 850 000 2 950 000 
f Elektrikli ve elektriksiz işaretler dâ
hil.] 

5 Muharrik ve müteharrik ede
vatın bakımı ve yenilenmesi 17 035 000 9 308 000 9 308 000 

6 Bütün deniz taşıtlarının bakı-
• mı ve yenilenmesi 750 000 435 000 435 000 

7 Liman ve rıhtım ve tesislerinin 
bakımı ve yenilenmesi 0 400 000 400 000 
fLimap, nhtım, iskele, duba, istekat-
lar, silolar, mihaniki tesisler, yağ ve 
başka müstehlek gereç.] „ .. , 

8 Fidanlıklar ve tarım işleri üc
ret ve giderleri 

9 Bilet basımevi ücret, gündelik 
ve giderleri 

10 Basılı kâğıt,., kırtasiye ve der
gi karşılığı 

458 000 

10 500 

455 000 

68 411 160 

3 750 <*00 

250 000 

10 000 
260 000 

38 913 000 

2 000 000 

250 000 

10 000 
297 998 

39 150 998 

2 000 000 
Yükleme ve boşaltma ücret ve 
giderleri 
Yeni yapılar ve servet çoğal
maları 

1 Çeşitli demirbaşlar çoğaltılma
sı 4 150 000 1 001 252 1 001 252 

2 Türlü yeni yapılar, tesisler ve 
kamulaştırma (fidanlıklar dâ
hil) 3 050 000 1 025 000 1 025 000 

Bölüm toplamı 7 200 000 2 026 252 2 026 252 
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ödeneğin çeşidi 

Yabancı demiryollariyle olan 
münasebetlerden doğan gider
ler 

1 Transit vagonlarının tatil ve 
onarma ücreti ve kiralanacak 
vagon ve lokomotiflerle deniz 
taşıtlarının kira ve onarma 
karşılşk ve giderleri 

2 Semplon ekspresi açığının Tür
kiye payı 

3 Komşu demiryollarına verilen 
rödövanslar 

4 Demiryolları birlikleri ve ta
kas büroları yönetim ve temsil 
giderleri 

Bölüm toplamı 

Her türlü vergiler, maddi ödev
ler ve zarar ve ziyan tazminatı 

1 Gelir getiren mülklerin resim 
ve vergileri 

2 . Kazalar neticesinde ölenlerin 
vârislerine, malûl kalanlara, 
gerek taşıma sırasında ve ge
rekse emanet odalarına veril
dikten sonra hasar ve ziyaa uğ
rayan eşya sahiplerine verile
cek tazminat 

3 Geri verilecek paralar vo kese
nek 

Bölüm toplamı 

Trabzon - îran otobüs ve kam
yon işletmesi giderleri 

1 Ücret ve gündelikler 
2 Başka genel giderler 

Bölüm toplamı 

1944 1945 yılı için 
Yılı Başkanlık Diva- Komisyonca 

ödeneği nmca istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

1 270 000 1 000 000 1 000 000 

1 000 1 000 1 

8 000 8 000 8 000 

6 000 6 000 6 000 

1 285 000 1 015 000- 1 014 001 

13 000 7 000 7 000 

200 000 50 000 50 000 

50 000 10 000 10 000 

263 000 67 000 67 000 

119 710 87 000 87 000 
200 000 115 000 115 000 

319 710 202 000 202 000 
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B. M. 

m 

Ödeneğin çeşidi 

1944 1945 yılı için 
Yılı Başkanlık Diva- Komisyonca 

ödeneği nraca istenen kabul edilen 
Lira Lira Lira 

15 

16 

17 

I I - Geçici olanlar 
Satınalman demiryol ve liman
ların senelik faiz ve itfa karşı
lıkları ve başka giderleri 
Kanunları gereğince girişilen 
yüklenmeler karşılıkları 
3247 ve 3319 sayılı kanunlar ge
reğince satın alınacak muhar
rik ve müteharrik edevat kar
şılığı ile gümrük resmi ve baş
ka giderleri 
3980 sayılı kanun gereğince sa
tın alınacak muharrik ve müte
harrik edevat karşılğı ile başka 
giderleri 
3980 sayılı kanunun 3 ncü mad
desi gereğince kullanılacak 
kredinin itfa ve faiz karşılığı 
4515 sayılı kanun gereğince gi
rişilecek yüklenmeler karşılığı, 
bonoların itfa ve faiz karşılığı 
ile gümrük resmi, muamele 
vergisi ve başka giderleri 

4 598 000 4 530 199 2 550 000 

900 000 

227 500 

510 000 

115 000 

250 000 

115 000 

250 000 

7 350 000 4 890 000 * 4 890 000 

1 
0 
2 

Bölüm toplamı 

m . Çeşitli olanlar 
Yabancı usmanlar ile yabancı 
meleketlere gönderilecek öğ
renci giderleri 
Yabancı uzmanlar ücretleri 
Yolluklar ve başka giderleri 
Tahsil ve staj için yabancı 
memleketlere gönderilecek öğ
rencilerin ücretleri, tahsil, te
davi ve başka giderleri 

Bölüm toplamı 

8 987 500 

• • • -

0 
45 000 

200 000 

245 000 

5 255 001 

• * t • •. - , 

25 000 
0 

156 800 

181 800 

5 255 001 

- • • - • * - , ^ _ , 

25 000 
0 

156 800 

181 800 

( S. Sayısı: 113 ) 



, • 

Ödeneğin çeşidi 

1944 
Yılı 

ödeneği 
Lira 

1945 yılı İğin 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira B. M. 

18 öğretim giderleri 
1 Demiryol meslek okulu ücret 

ve bütün giderleri 665 800 250 000 250 000 
[Öğrencilerin yollukları dâhil, demir
baş ve döşeme hariç.] 

2 Sanat okulları genel giderleri 644 109 310 000 310 000 
3 Pansiyonlar ve ilkokullar ge

nel giderleri 425 000 210 000 210 000 
[Okul bulunmıyan yerlerdeki memur * 
ve hizmetlilerin ve bunlardan vazife 
başında kazaya uğrayarak ölenlerin 
iaşesiyle ödevli oldukları çocukları
nın tahsillerini temin için açılan pan
siyonlar ve ilkokulların bütün gider
leri.] 

4 Teknik üniversite ile teknik 
eleman yetiştiren başka okul
larda okutulan idare öğrencile
rinin giderleri 110 000 63 800 63 800 

Bölüm toplamı 1844 909 833 800 833 800 
* ı _____ __ ___ ___ 

19 Mahkeme giderleri, harçları ve 
serbest avukat ücretleri 40 000 30 000 30 000 

Üçüncü kısım toplamı 96 944 279 55 054 052 53 310 852 

Dordimcü kwwı - Borçlar * - «• 

20 Eski yıllar borçları 12 400 10 000 10 000 
21 1715 sayılı kanunun 8 nci 

maddesi gereğince Cumhuriyet 
Merkez Bankasına verilecek 
kâğıt para amortismanı karşı
lığı 1288 728 792 078 772 637 

Dördüncü kısün toplamı 1 301 128 802 078 782 637 
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1944 1945 yılı için 
Yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

Beşinci kısım - Yardımlar 

Demiryolları spor kurumlarına 
yardım 
Demiryollar dergisine yardım 

Beşinci kısım toplamı 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 

İkinci kısım toplamı 

Üçüncü kısım toplamı 

Dördüncü kısım toplamı 

Beşinci kısım toplamı 

GENEL TOPLAM 

28 256 993 

3 656 200 

96 944 279 

1 310 128 

3 000 

130 161 600 

23 398 170 

738 950 

55 054 052 

802 078 

6 750 

80 000 000 

23 197 171 

738 950 

53 310 852 

782 637 

6 750 

78 036 360 

3 000 1 768 1 750 
0 5 000 5 000 

3 000 6 750 6 750 
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< " ' " 

B. M. 

1 
1 
2 

4 
5 
6 

2 
1 

2 
3 
4 
5 
6 

- t o ~ 
B - CETVELİ 

Gelirin çeşidi 

Demiryollar işletme gelirleri 
Yolcu 
Bagaj 
Mesaj eri 
Seyriseri 
Seyrihafif 
Muhtelif hasılat 

Bölüm toplamı 

Limanlar ve iskeleler gelirleri 
Haydarpaşa liman ve rıhtım 
gelirleri 
Derince limanı gelirleri 
iskenderun limanı gelirleri 
Mersin limanı gelirleri 
Samsun limanı gelirleri 
İskeleler gelirleri 

Bölüm toplamı 

1944 
Yılı 

tahminleri 
Lira 

44 000 000 
1 000 000 

950 000 
6 300 000 

68 000 000 
3 500 000 

123 750 000 

2 400 000 
400 000 
860 000 
400 000 
221 600 
300 000 

4 581 600 

1945 yılı için 
Hükümetçe 

tahmin edilen 
Lira ' 

24 700 000 
600 000 
425 000 

. 4 750 000 
41 000 000 
2 400 000 

73 875 000 

1 800 000 
113 000 
220 000 
380 000 
240 000 
280 000 

3 033 000 

Komisyonca 
tahmin edile u 

Lira 

24 700 000 
' 600 000 

425 000 
5 750 000 

41 000 000 
2 400 000 

73 875 000 

1 800 000 
113 000 
220 000 
380 000 
240 000 
280 000 

3 033 000 

Sağlık tevkif atı 790 000 515 000 515 000 
Türlü hasılat 

1 Kullanılmaz duruma giren va
gon, lokomotif ve hurda demir
ler satışı 

2 ' Pansiyon gelirleri 
3 Sanat okulu gelirleri* 
4 idareye ilişkin binalardan alı

nacak kiralar • 
5 Faiz ve akça farkları 
6 Çeşitli hasılat 

20 000 
3 000 

90 000 

100 000 
180 000 
447 000 

1000 
1 750 

52 500 

60 000 
36 000 

348 750 

37 360 
1 750 

52 500 

60 000 
. 36 000 

348 750 

Bölüm toplamı 840 000 500 000 536 360 

Trabzon - İran otobüs ve kam
yon işletmesi gelirleri 200 000 77 000 77 000 
Geçen senelerden devreden ge
lir fazlaları 0 2 000 000 0 

GENEL TOPLAM 130 161 600 80 000 000 78 086 360 
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Görevin çeşidi 

Genel Müdürlük 

Gtînel müdür 
Genel müdür yardımcısı 
Müfettiş 
Genel kâtip 
S. II . Müfettiş 
Kâğıt ve dosya âmiri 
Kalem âmiri 
Kalem şefi 
Masa şefi 

T 

Sayman 
S. I. Memur 
S. II . » 

• 

Toplam 

Teftiş heyeti 

Teftiş heyeti başkanı 
Müfettiş 

> 
Başmüfettiş 
S. I. Müfettiş 
S. I I . » 
Kalem âmiri 
Kalem şefi 
Masa şefi 
S. î . Memur 
S. II . » 
Memur adayı 

» 
Toplam 

c 
Derece 

1 
2 
4 
5 
8 
rt 

8 
9 

10 
11 
11 
12 
13 

2 
4 
5 
6/1 
6/2 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

Okullar ve Kurslar Müdürlüğü 

Müfettiş (Müdür) 

> 
S. I I Müfettiş 
Kalem âmiri 

» şefi 
Masa şefi 
S. I Memur 
S. I I Memur 

Toplam 

4 
5 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

9 

- CETVELÎ 

Sayı 

X 
3 
1 
1 
1 

1 
3 
3 
2 
1 
2 
5 

24 

1 
3 
5 
6 

15 
40 

1 

ı 
3 
2 
1 
1 

79 

- 2 
1 

Görevin çeşidi 

Organizasyon Yayım ve M 

Müfettiş (Müdür) 

Şube Müdürü 
S. I Müfettiş 
S. II Müfettiş 
Kâğıt ve dosya âmiri 
Kalem âmiri 
inceleyici 
Masa şefi 
S. I Memur 
S. II Memur 

Beden Terbiyesi 

Müfettiş (Müdür) 
S. I I Müfettiş (Antrenör) 
Kalem âmiri 
Masa şefi 
S. J Memur (Eritmen) 
S. I. Memur 

-4 

Teçhizat ve iaşe 

Müfettiş (Müdür) 
Başmüfettiş 
S. I. Müfettiş 
S. II. Müfettiş 
Kalem âmiri 
Kalem şefi 
İnceleyici 
Sayman 

1 Masa şefi 
1 S. I. Memur 

S. II. Memur 

] 

üdevvenat 

Toplam 

Derece 

Müdü 

4 
5 
6/1 
6/2 
8 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

Müdürlüğü 

Toplam 

5 
' 8 

9 
11 
12 
12 

. . _ , _ 

Müdürlüğü 

Toplam 

Seferberlik Müdürlüğü 

Seferberlik Müdürü 
S. II. Müfettiş 

5 
6/1 
6/2 
8 
9 

10 
10 
11 
11 
12 
13 

6/2 
8 

Sayı 

rlüğü 

1 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
1 
3 
3 

20-

1 
4 
1 
1 

12 
2 

J 

21 

1 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
3 
2 
3 
7 

26 

1 
1 
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Görevin çeşidi Dereee Sayı 

Kalem Âmiri 
Kalem şefi 
Masa şefi 
S. I. Mamur 
S. H. Memur 
Memur adayı 

9 
10 
11 
12 
13 
14 

Toplam 

Toplam 

1 
1 
1 
3 
3 
1 

12 

İstatistik §ubesi 

Şube müdürü 
Kalem âmiri 
Kalem şefi 
Masa şefi 
S. I. Memur 
S. II. Memur 

6/1 
9 

10 
11 
12 
13 

1 
1 
2 
2 
3 
3 

12 

Yol Dairesi 

Yol dairesi başkanı 
Yol fenheyeti müdürü 
Yol daüresi başkan yardımcısı 
Müfettiş 

» (Tarım .işleri müdürü) 
Başmühendis 
Demir fcöprüler fen heyeti ..müdürü 
Yot Başmüfettişi (Birisi kurs mü
dürü) 
Şube Müdürü 
S. 1. Yol müfettişi 
S. I. Diplomalı mühendis 
'Tarım müfettişi 
Fidanlık âmiri 
Emniyet tesisatı müfettişi 
Şube müdür yardımcısı 
Mühendis şube şefi 
Diplomalı mimar 
S. II. Diplomalı mühendis 
S. II. Müfettiş 
S. I. Şube şefi 
S. I. Telgraf müfettişi 
Kâğıt ve Dosya âmiri 
S. I. Merkez fenmemuru 
Kamulaştırma şefi 

3 
4 
4 
5 . 
5 
5 
5 

6/1 
6/1 
6/2 
6/2 
6/2 
7 
7 
7 
7 
7 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
9 

1 
1 
2 
1 
1 
8 
1 

17 
4 

29 
18 
1 
5 

12 
5 

14 
2 

20 
1 

23 
6 
1 

20 
5 

Görevin çeşidi Derece Sayı 

S.Tl. Şube şefi 
Kalem âmiri 
Denetçi 

İnceleyici 
Kalem şef i 
S. II. Merkez fen memuru 
S. D. Telgraf müfettişi 
S. I. Becsam 
Masa şefi 
Sayman 
S. I. Kısım şefi 
S. I F'danlık fen memuru 
S. II. Fidanlık fen memuru 
S. İT. Kısım şefi 
S. II. Ressam 
S. I. Memur 
S. II. Memur 
S. I. Telefon Tesisat miemuru 
S. II. Telefon Tesisat memuru 
Memur adayı 

Telefoncu 
S. I. Bekçi 
S. II. Bekçi 
Geçit Bekçisi 

9 
9 
9 
10 
10 
10 
10 
10 
11 
11 
11 
11 
11 
12 
12 
12 
12 
13 
13 
14 
14 
15 
15 
16/1 
16/2 

Toplam 

22 
3 
2 
4 
2 
11 
67 
6 
9 
14 
5 
79 
6 
9 

127 
. 16 
30 
48 
3 
10 
32 
5 
50 
50 
131 

16/2 260 

1199 

Cer dairesi 

Cer Dairesi Başkanı 
Cer Heyeti Fenniye müdürü 
Cer Dairesi Başkan yardımcısı 
Cer » » » 
Başmühendis 
Başmühendis 
Cer Başmüfettişi 
Şube müdürü 
,S. I. Müfettiş 
S. I. Cer müfettişi 
Şube müdür yardımcısı 
S. I. Elektrik işleri şefi 
S. II. Mühendis Cer Müfettişi 
S. *I. Atelye şube âmiri 
S. II. Cer müfettişi 
Mühendis depo şefi 
S. II. Elektrik işleri şefi 

3 
4 
4 
5 
5 
6/1 
6/1 
6/1 
6/2 
6/2 
7 
7 
7 
8 
8 
8 
8 

1 
l 
1 
2 
5 
3 

13 
4 
1 

16 
4 
1 
6 
3 

15 
7 
1 
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Görevin çeşidi Derece Sayı 

S. II. Diplomalı mühendis 8 
Ş. I. Merkez fen memuru 8 
Kâğıt ve dosya âmiri ' 8 
Kömür teslimalma şefi 8 
Kalem âmiri * 9 
Denetçi 9 
S. I. Depo şefi • 9 
S. II. Atelye şube,âmiri 9 
Kalem şefi 10 
S. II. Merkez fen memuru, • 10 
Başmakinist 10 • 
S. X Ustabaşı 10 
S. II. Depo şefi 10 
S. I. Ressam 11 
Masa şefi 11 
Sayman 11 
& I. Makinist 11 
S. L Memur 12 
Başrevizor 12 
S. I. Sabit makinist 12 
S. I. Nezaret makinisti 12 
S, II. Makinist 12 
S. II. Memur 13 
S. I. Revizör 13 
Mezun ateşçi 13 
S; I. Şoför * 13 
S. II. Nezaret makinisti 13 
Puvanjor 14 
S. II. Şoför : 14 
Memur adayı ,14 
S. II. Bevizör 1 4 

Loko ateşçi * 15 
Revizör yardımcısı 15 
Ponıpacı 15 
Mağazacı ' " 15 
Şakirt 15 
Gardvagon 16/1 
Sabit makine ateşçisi 16/1 
S. T. Bekçi . M / l ' 
S n . » İÇ/2 

. Toplam 

Ticaret ve Hasılat Dairesi 

Ticaret ve hasnat başkanı 3 
Ticaret ve hasılat başkan yardımcısı 4 

» » » 5 

9 
7 
1 
2 
7 
3 

30 
2 

21 
4 

60 
16 
40 
9 

38 
2 

230 
50 
25 
1 

50 
420 
18 
110 
530 

4 
40 
26 
5 

34 
158 

1120 
113 
165 
42 
19 

550 
225 

75 
75 

4480 

Görevin çeşidi 

Başmüfettiş 
Şube müdürü 

"S. I. Müfettiş 
S. II. Atelye müdürü 
Şube müdür yardraıcıöt 
S. II. Müfettiş 
Denetçi 
Kalem âmiri 
Kalem şefi 
İnceleyici 
Masa şefi 
S. I. Memur 

.S. U. » 
Memur adayı 

Derece 

6/1 
6/1 
6/2 
6/2 
7 
8 
9 
9 

10 
10 
11 
12 
13 
14 

Toplam 

Maliye ve Saymarilik tsleri Dairesi 

Maliye ve saymanlık işleri dairesi 
başkanı 3 
Maliye -ve saymanlık işleri dairesi 
başkan yardımcısı 

lılerkez Saymanlık Müdürü 
Şube Müdürü 
Başmüfettiş 
S. I. Mesul Sayman 
S. II. » » 
S. X Müfettiş 
Şube müdür yardımcısı 
S. II. Müfettiş 
Kâğıt ve dosya âmiri 
Denetçi 
Kalem âmiri 
Müfettiş yardımcısı 
Kalem şefi 
İnceleyici 
Masa şefi ' 
Sayman 
S. I. Memur 
S. II; Memur 
Memur adayı 
Şakirt 
Vezne âmiri 
Başveznedar 
S. I. Veznedar. 
S. II. Veznedar 
S. I. Bekçi 

4 
5 
5 
6A 
6/1 
6/1 
6/2 
6/2 
7 
8 
8 
9 
9 
10 
10 
10 
11 
11 
12 
13 
14 
15 
8 
9 

10 
12 
16/1 

( S. Sayısı: 113 ) 



Görevin çeşid 

S. II. Bekçi 

î Derece 

16/2 

Toplam 

Hareket Dairesi 

Hareket dairesi başkanı ' 3 
•» » başkan yardımcısı 4 

' » » » 
Hareket başmüfettişi „ 
Başmüfettiş 
S. I. Hareket müfettiş 
S. I. Müfettiş 
S. Jl. Hareket müfettiş 
S. I Gar şefi 
S, II » » . 
Kalem âmiri 
Müfettiş yardımcısı 
S. I İstasyon şefi 
Kalem şefi 
S. II İstasyon şefi 
Masa şefi 
S. I Ressam 
8. I Tren muayene meı 
• S. II ambar şefi 
S. III istasyon şefi 
S. I Memur 
8. 11 Tren muayene' n 
S. I Ambar saymanı 
S. I Şeftren 
S. II Memur 
Hareket memuru 
Başyardımcı 
S. II Ambar saymanı 
S. II Şeftren 
Yardımcı 
Başmanavraeı 
Memur adayı 
Bagaj kondoktörü 

'Kondüktör 
Manavracı 
Şakirt 
S. I. L&nfoaeı 
S. II » 
Amele çavuşu 
S. I Bekçi 

"Gardfren 
S- I Makasçı 

» 5 
6/1 
6/1 

ı . 6/2 
6/2 

ı 8 
8 
î) 
9 

10 
• 10 

10 
11 
11 
11 

nuru 11 
11 
12 
12 

lemuru 12 
12 
12 
13 

13 
13 
13 
13 
14 
14 
14 
14 
15 
15 
15 
15 
16/1 
16/1 
16/1 
16/1 
16/1 

Sayı | 

8 
* 
469 

1 
1 
2 

19 
1 

34 
1 

50' 
24 
73 
5 

13 
246 

9 
267 

11 
1 

23 
41 

564 
16 
25 

112 
225 

13 
700 
99 

128 
330 
558 

89 
630 
322 
590 
278 
78 
27 
15 

2 
100 

1177 
960 

Görevin çeşidi I 

Hamalbaşı 
S. I I Bekçi 
S. II Makasçı 
Hamal 
Amele 

1 

Toplam 

Sağlık İşleri Müdürlüğü 

(Merkez kadrosu) 

Sağlık işleri müdürü 
Sağlık işleri müdür yardımcısı 
Uzman doktor 
Başmüfettiş (Doktor) 
S. I. Müfettiş 
Ecza Methar şefi 
;Kalem âmiri 
Kalem şefi 
S. II. Eczacı 
Mksa şefi 
S. I. Memur 
S., II. Memur 
S. II. Memur (Sağlık memuru) 
Eczacı kalfası 
Hemşire (Ebe) 
Hastabakıcı 
S. II. Hademe 
Hamal 

' 
Toplam 

)erece 
* 

16/1 
16/2. 
16/2 
16/2 
İ672 

4 
5 
6/1 
6/1 
6/2 
S 
9 
X0 

10 
11 

12 
13 
13 
13 
13 
15 
16/2 
16/2 

Sayı 

20 
198 

..628 
261 

16 

8983 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
5 
1 
3 
2 
1 
1 
1 

29 

' Sağlık İşleri Müdürlüğü (İşletmeler kadrosu) 

Uzman doktor- -
Başmüfettiş (Doktor) 

• S. I. Doktor 
S. I. M;üfettiş 
S. II. Doktor 
S. III. Doktor (Diş tabibi)^ 
S. II. Müfettiş (Eczacı) 
S. I. Eczacı 
Kalem şefi 
S. II. Eczacı 
Masa şefi, 
S. I. Memur 
S. I. Memur (Sağlık memuru) 

i Başhemşire 

6/1 
e/i 
6/2 
6/2 
7 
8 
8 
9 

10 
10 • 
11 
12 
12 
12 

2 
13 
32 

1 
48 
14 

1 
23 

1 
7 
2 
3 
3 
1 

( S; Sayısı : 113 ) 



Oörevin çeşidi Derece Sayı 

S. II. Memur 
S: İL > (S^ğ^memuFu) 
Eczacı kalfası 
Hemgiîe*; * 
Memur adayı 
Etüv 
Hastabakıcı 

iti (Kaloriferci) 

13 
13 
13 
13 
14 
14 
15 

Toplam 

13 
17 
28 

3 
2 
3 

28 

245 

Sağlık İşleri Müdürlüğü (Hastaneler kadrosu) 

UzmanVdflfctor 
S. II. 3p£ettiş (Yönetim müdürü) 
S, Hl t tjektor (Asistan) 
S. I. Eczacı 
Kalem âmiri 
S. II. Eczacı 
Masa şefi 
Şefmontör 
S. I. Memur 
Başhemşire 
S. II. Memur 
Eczacr kalfası 
S. I. ŞdJor 
Hemşire 
Lâboratuvar kalfası 
Memur adayr 
Hastabakıcı 
Aaçıba$r 
Telefoncu 
Şakirt 
S. I. Bekçi 
S. I. Hademe 
S. II. Hademe 

6/İ 
Şr 
8 
9 
9 

10 
11 
11 
12 
12 
13 
13 
13 
İ3 
13 
14 
15 
15 
15 
15 
16/1 
16/1 
16/2 

22 
1 
7 
2 
1 
1 
2 
1 
5 

. 1 
9 
4 
2 

22 
4 
2 

25 
3 
1 
2 
4 
4 

27 

Toplam 

Z&tişleri Müdürlüğü 

Zatişleri Müdürü 
» Müdürü yardımcısı 

Şube müdürü 
Şube müdür yardımcısı 
Kağıt ve dosya âmiri 
Kalem âmiri 
Kalem şefi 
Mlasa şefi 
Sayman 

4 ' 
5 
6/1 
7 
8 
9 

10 
11 
11 

152 

Oörevin çeşidi 
m 

Derece Sayı 

.S. I* Memur 
S. II. Memur 

12 
13: 

Topla» 

Gereç Dc&r**i 

Gereç dairesi başkanı 
Gereç dairesi başkan yardımcısı 

>' »• » 
Başmüfettiş 
Şube müdürü 
S. I. Müfettiş 
Şube mu$ür yardımcısı 
Sipariş şejEi 
S. II. MjSettiş 
Kâğıt ve dosya âmiri 
Kalem amiri , 
Sipariş memuru 
inceleyici* 
Sayman 
S. I. Mepiur 
S. İL » 
Memur adayı 
Şakirt 

3 
4 
5 
6/1 
6/1' 

7 
7 
8 
8 
9 
9 

10" 
11 
12 
13 
İ İ 
15 

Toplam 

Hukuk İşleri Müdürlüğü 

Toplam 

Liman İşleri Dairesi 

Liman işleri başkanı 
Liman işleri başkan 

17 
19 

67 

1 
1 
1 
2 
3 
2 
3 
1 
2 
1 
İ 
8 
6 

14 
11 
9 
3 
2 

74 

Hukuk işleri müdürü 
Müşavir avukat 
Hukuk işleri müdür yardımcısı 
S. I. Avnkat 
s. n. > 
Öukuk işleri âmiri 
Kalem âmiri 
Kalem şefi 
Masa şefi * 
S. I. Memur 
S. II. * 
Memur adayı 

4 ; 
4 
5 
5 w 
6/2 
9 

10 
11 
12 
13 
U 

1 
2 
1 
7 

17 
2 
2 
1 
2 
7 
8 
1 

51 

(S. Saywi: J13) 
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Görevin çeşidi 

Müfettiş 
Şube müdürü 
Liman ve rıhtım başmüfettişi 
S. I. Müfettiş 
Liman ve rıhtım müfettişi 

' S . İ. Merke fen memuru 
S. I I . Müfettiş 
Kâğıt ve dosya âmiri 
Kalem âmiri 
Ambar müdürü 
Denetçi 
Başressam 
Kalem şefi 
S. I. Ambar şefi 
Denk başpuvantörü 
S. II . Vapur makinisti 
S. I I . Vapur kaptanı 
Vesait şefi 
Masa şefi 
Sayman 
S. II . Ambar şefi 
S. I. Memur 
Başpuvantör 
Deniz puvantörü 
S. I. Römorkör kaptanı 
S. I. Römorkör makinisti 
S. I. Ambar saymanı 
S. II. Memur 
S. II . Amibar saymam 
Başyardımcı 
S. II. Römorkör makinisti 
S. I. Şoför 
Yardımcı 
Puvantör 
S. II. Telefon tesisat memuru 
S. I. Yol çavuşu 
S. III. Römorkör kaptanı 
Lostromo 
Mavna kaptanı 
Dalgıç 
Telefoncu 
Römorkör ateşçisi 
Tayfa 
S. I. Bekçi 
S. I. Hademe 
S. II. Hademe 

Toplam 

Derece 

4 
6/1 
6/1 
6/2 
7 
8 
8 ' 
8 
9 
9 
9 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
11 
11 
11 
12 
12 
12 
İ2 
12 
12 
13 
13 
13 
OjB 
13 
14 
14 
14 
14 
14 
15 
15 
15 
15 
16/1 
16/1 
W i 
16/1 
16/2 

Sayı 

1 
2 
5 
4 
1 
Z 
9 
1 
9 
3 
2 
1 
7 
9 
6 
2 
2 
3 
6 
5 
6 

22 
7 

20 
15 
15 
21 
16 
10 
6 
2 
4 

57 
27 

1 
1 
6 

10 
' 7 

1 
3 
6 

17 
75 

9 
1 

447 

Görevin çeşidi Derece Sayı 

Daire Müdürlüğü 

Daire müdürü 
Kalem şefi 
S. I. Memur 
S. 11. Memur 
S. I. Şoför 
Memur adayı 
Aşçıbaşı 
S. I. Bekçi 
S. I. Hademe 
S. II. Bekçi 
S. II. Hademe 
-Hamal 

9 
10 
12 
13 
13 
14 
15 
16/1 
16A 
16/2 
16/2 
16/2 

1 
1 
1 
2 
3 
2 
1 

11 
51 

5 
86 
36 

Toplam -200 

İşletme Müdürlükleri 

S. 1. İşletme müdürü 
S. 11. » » 
Müfettiş 
İşletme âmiri 
8. I. Müfettiş 
Liman ve rıhtım müfettişi 
Kâğıt ve dosya âmiri 
S. II. Müfettiş 
Kalem âmiri 
Denetçi 
Kalem şefi 
Masa şefi 
Sayman 
.S- I. M«mur 
S. II. » 
S. II. Ambar saymanı 
Memur adayı 
Şakirt 
S. I. Hademe 
S. I. Bekçi 
S. Tl. Hademe 
S. İT. Bekçi 

Toplam 

3 
4 
5 
6/1 
6/2 
7 
8 
8 
9 
9 

ıo 
11 
11 
12 
13 
13 
14 
1!5 
16/1 
16/1 
16/2 
16/2 

8 
5 
3 
1 
2 
1 
8 
1 

17 
2 

37 
34 
47 
81 
88 

1 
57 

1 
214 

14 
219 

10 

851 

Haydarpaşa Sahnalma Komisyonu 

Müfettiş 4 1 
! S. I. Müfettiş 6/2 3 

( S. Sayısı: 113 ) 



Görevin çeşidi Derece Sayı 

S. II. Müfettiş 
Sipariş memuru 
Kalem âmiri 
inceleyici 
Sayman 
S. I. Memuv 
S. II. » 
Şakirt 

8 
9 
9 

10 
11 
12 
13 
15 

Toplam 

Gider tertiplerinden üoret alanlar 

Gereç tesUmalma ve yollama şubesi 

Şube Müdürü 
Teslimalma şefi 
S. II. Müfettiş 
KaİCTn âmiri 
Sipariş memura 
inceleyici 
Sayman 
S. L Memur 
S. II. Memur 
Memur adayı 
Mağazaeı 
Amele çavuşu 
Uzman amele 
S. L Bekçi 
S. 1/Hademe 
Amele 

6/1 

r 
8 
9 
9 

10 
11 
12 
İS 
14 
15 
16A 
16/1 
İ6A 
16/1 
16İ/2 

Toplam 

Gereç lâboratuvar müdürlüğü 

1 
1 
1 
1 
2 
6 
3 
1 

20 

Toplam 

Mağazalar 

1 
2 
1 
1 
6, 
6 
6 
6 
8 
6 
3 
1 

10 
4 
3 

10 

74 

Görevin çeşidi Derece Sayı 

Müfettiş (Müdür, mühendis, kim-
W ) 
Başmüfettiş (Başkûnyager) 
S. L Kimyager • 
S. I. Memur 
Lâboratuvar kalfan 
Amele 

•* 

4 
e/ı 
9 

12 
13 
U/2 

1 
1 
2 
2 
2 
2 

S. I Mağaza şefi 6/2 

10 

8 

Kalem âmiri 
Sipariş memuru 
inceleyici 
S. I Şef reyyon 
Sayman 
S. I Memur 
S. II Memur 
Memur adayı 
S. II. Şoför 
Mağazaeı 
Uzman amele 
Amele çavuşu 
S.-1 Hademe 
S. I Bekçi 
S. II Hademe 
4mele 

, Yol âtelyesi 

Müfettiş . . - • ' 
Yol atelye müdürü 
S. I » V 
S. I » »' yardımcısı 
Yol başmüfettişi 
Başmüfettiş (Orman mühendisi) 
S. I Yol müfettişi 
S. I. Yol-atelye bölge mühendisi 
S. I Diplomalı mühendis 
Mühendis şube şefi" 
S. II Yol atelye bölge mühendisi 
S. II. Diplomalı mühendis 
Kâğıt ve dosya âmiri 
S. I. Atelye şube âmiri 
S. I. Merkez fen memuru 
Kalem amiri 
S. II. Atelye şube âmiri 
Kimyager 
Kalem şefi 
S. II. Merkez fen memuru 
S. I. Ustabaşı 
S. I. Şefreyyon 
Başmakinist 
Sayman 
S. I. Kısım şef i 
S. H. Ustabaşı 
S. II. Sessam 

9 
9 

10 
10 
11 
12 
*13 
-14 

14 
15 
16/1 
16/1 
16/1 
16/1, 
16/2 
16/2 

toplam 

4 
5 
5 
6/1 

•6/1 
6/1 
6/2 
6/2 

'6/2 
, 7 
•7 
.8 
8 
8 
8 
9 
9 
9 

10 
10 . 
10 
10 
10 
11 
11 
11 
12 

9 
9 

15 
30 
35 
40 
55 
24 
•4 

38 
100 
11 
14 
32 
5 

75 

504 

1 
1 
1 
1 
6 
1 
2 
3 
3 
2 
4 
3 
1 

10 
,5 
1 

11 
1 
4 

10 
14 
1 
1 

18 
6 

( 3, Sayısı: 113 ) 
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Görevin çeşidi 

S. II . Kısım şefi 
S. I. Memur *> 
Başrevizör 
Başpuvantör 

. S. I. Sabit makinist 
S. İL Makinist1'' 
S. I I . MJeniur 
S. I. Revizör ' 
Laboratuvar kalfası 
S. I. Şoför 
Puvântör 
Memur a^ayı 
Ldko ateşçisi , 
Aşçıbaşı 
Şakirt .' ' .' 
Telefoncu, 
Sabit makine ateşçisi 
S. I. Bekçi 
Si I, Hademe 
Bahçıvan (Fidanlıklar için) 
S. I I . Bekçi' 
S. I I . Hademe . -

w , • - ' * " • •• • 

Toplam 

Cer atelyeleri 

. Müfettiş? ^ 
S. I. Atelye müdürü. -- * 
S. I. Atelye müdür yardımcısı-
S. I. Diplomalı mühendis 
Fabrika kısım âmiri 
S. II. Atelye -müdürü' 
Atelye İşletme mühendisi . 
S. I. Elektrik İşleri Şefi 

• • • ' . - 1 

S. I. Atelye şube âmiri 
â.. I. Merkez Fen memuru 
S. II . i Diplomalı mühendis 
Kâğıt; ve. Dosya âmiri . 
S. I I . Atelye şube âmiri 
Kalem âmiri ... 
Kalem şefi . . • , . . . 
S. II. Merkez Fen memuru 
S. I. Ustabaşı 
S. I. Ressam 
Masa şefi 
Sayman-
S. I. Makinist 

• . ) • 

Derece 

12 
.12 • 
12 
& • 

12 
12 
13 
13 
13 
13 .' 
14 
14 
15 
15 
15 
15 
16/1 
16/1 
16/1 . 
16/1 
16/2 
16/2 

4 
5 
6/1 
6/2 
6/2 
6/2 
7 
7 . 
8 • 

8 
8. 
8 
9 
9 

10 
İP 
10 . . 
11 
11 
İ l 
11 

- 7 0 -
Sayı 

3 
17 
3 
4 

10 
1 

16 
4 
1 
1 
5 

11 
1 

' 2 
1 
2 
9 

17 
10 
46 
28 

6 

318 

1 
1 
8 
8 ' 
9 
1 
5 
1 

* 15 
9 

22 
3 

20 
6 

'11 
22 
50 
4 
8 
3 
4 

( S . Sayı 

Görevin çeşidi 

S. II . Ustabaşı 
S. L Memur 
Başpuvantör 
8. 11. Ressam 
S. I. Sabit makinist 
S. II . Memur 
Mezun ateşçisi' ' 
Puvantör 
Memur âdâyı 
Etüv makinisti 
Loko ateşçisi 
Aşçıbaşı 
Mağazaeı 
Telefoncu 
Şakirt . 

".Sabit makine ateşçisi 
S. I. Bojjçi'. 
S. I. Hademe 
s. I L ; . . ' » . 
S. II . Bekçi . 

Toplam 

Çeltek Madeni 

Müfettiş (işletme âmiri) 
Ş. I. Diplomalı mühendis 
Kalem âmiri 
S. H. Merkez fen memuru 
S. I. Sürveyyan 
S. I. Sabit makinist. 
S. I. Memur. 
Başpuvantör , 
S. İL .Memur -
Puvantör 
Loko ateşçisi , 
Mağazaeı 
S. I. Bekçi 
S. I. Hademe 

Toplam 

Basımevi 

S. I. Atelye müdürü 
S. I. Atelye müdftr yardımcısı 
S. n . Atelye şube âmiri 
Sipariş, memuru 
Kalem $miri 

s ı ; 113) 

Derece 

11 
12 
12 
12 
12 
13 
13 
14 
14 
14 
15 
15 
İ$î-
15 
15 
16/1 
16/1 
16/İ 

im 
İ6/2 

5 
6/2 
9 

10 
12 
12 
12 
12 
13 
14 
15 
15 
16/1 
16/1 

5 
6/1 
9 
9 
9 



* 1 -
Öörevin çeşidi "* 

Kalem şefi* 
S. I. Şef reyyon - .. 
S, I. Ustabaşı 
Başressam 

Derece 

10 / 
10 / 
10/ 
W' 

Sayman / U f 
S. I. Memur • / 
S. II. » •* ' . . / ' 
8 . 1 . Şoför 7 
Memur adayı * / 
Mağazacı ; / 
S. I. Hademe • ' . / ' . / 
•S. I. Bekçi ' '' 1 • 
Hamalbaşı ,/: 
S..H. Bekçi ı / • 
Amele '...-' > 

• • * • - / ' " • • 

Toplam 
' • ' • ' • - " / • ' 

Bemiryöl Mhsl&k Okulu 

Müfettiş (Müdür) *-
S. I. Müfettiş (Müdür yardımcısı) 
S. II. Müfettiş (öğretmen) 
Kalem âmiri (öğretmen) 
Kalem şefi (Yardımcı öğretmen) 
Kalem şefi (öğretmen) 
Kalem şefi ' 
Sayman 
S. I. Memur (Ambar mermini) 
S. I » 
T T • • 

Hemşire 
'S. II. Memur,, 
S. I. Hademe 
s n » fcj« I l ı >& 

v ^ 7 Toplam 

Semat Okulları 

Başmühendis (Okul müdürü) 
S. I. Atelye»§übe âmiri' (Eğitim ve 
öğretim işefi) 
S. I. Ateİye şube âmiri (Okul mü
dür yardmıciBî) 
S. II. Atelye şube âmiri (îfo&iekî 
öğretmen) [\, 
'S. II. Atelye şube âmiri (Okul atel
ye şefi) 
• Kalem âmiri (Nazari öğretmen) . 

12 
13 
13 
44 
15 -" 
Wl 
tyl 
16/1 
16/2 
16/2 

5 
6/2 
8 
9 

10 
10 
10 
11 
12 

. 12 
-t o 
13 
13 
16/1 
16/2-

' " . ' • 

/ 
5 

8 ' 

8 
r .. 

9 

9 
9 , 

Sayı 1 

. 1 
• "./ı 

2 

1 

, ı 
*' $\ 

•3 
l ' 
3 

' X 

2 
2 

• • 1 

" I 
; 8-

- — \ 
• .36-

* 1 
2 
6 

- ' : 8 [ 
2 
8 
1 
.1 
i 
1 
•I ı • 
1 19 

29 

81 

. 1 
* 
1 

1 

1 
* 
1 
3 

( « Say] 

Görevin çeşidi . . 

Kalem âıniri (Yönetim şefi) 
» şefi (Büro için) 
» V (Nazari* öfretöten)* -

S. I. I J s ^ a ş ı j ^ I y e ^ a i ^ s ı ) 
S. II. Metfeezfen memuru (îıfeslekî 
öğretmen) 
Şefmontör (Elişi ve torna öğret
ileni) 
Masa şefi {Müzakereci öğfcetmen) 
"> » ' 

Şefmontör (Amelf öiğretmen)': 
Sayman 
S. I. Memur 
S. I , » (Eğitmen) 
S. I. » (Müzakereci öğretmen) 
Montör (Amelî öğretmen) 
S. II. Memur 
Puvantör m . 
Memur adayı 
Aşçıbaşı 
Sabit makine ateşçisi (Kaloriferci) 
S. I. Hademe 
S. I. Bekçi 

7 ' -ı 
• • . • • - . f . ' . 

Toplam 
v 
öğrenci pansiyonları 

S. >II. Müfettiş (Müdür)' 
Kalem âmiri (Müdür)' 
Kalem Şefi (Öğütmen) 
Kalem şefi 

' Masa. şefi (öğretmen) . 
S. H. Memur (Ambar memuru) # 
Ş. II. İfemur 
^Hemşire 
S. I. Bekçi 
S. I. Hibeme , 

' S. II. Hıtdeme 

Toplam 
s ' -

Yatüi Ük okullar 

S. IL3ÖiSettiş (Müdür) 
^Kaleni, Janiri (Müdür) 
Kalem âmiri 
Kalem şefi 

^ 313) y \ ' ] 

Derece 

9 
10 
10 . 
1G 

10 

İ l 
11 
İ l 
11 
u 
12 
12 
12 
12^ 
13 
İ4 
İ4 
15 
16/1 
16/1 ' 
16/1 * 

rv 

... * = 

S 
9 

10 
10 
11 
13 
13 
13 
Î6/1 
i$A 
16/2 

-
- , " ' • 

8, 
9 
9 

İÜ 
* # 

Sayı 

1 
1 

v4. 
1 _ 

i ̂
 

1. 
1 
1 
4 "-
2 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
4 
2 
* 3 

. 28 ' 
6 

•H -

~ : 
77 

-

1 
1 
4 

' 2 
2 
2 
2 
2 
2* 
4 

20 
— 
42 

. ' . • 

1 
" 1 

1 
1 



—n 
Görevin -çeşidi . . 

Masa şefi (öğretmen) 
S. I. Memur (öğretmen) 
S. II. Memur (Ambar memuru) 
S. II."Memur (Yedek öğretmen) 
S. II Memur . 
Başhemşire (öğlenci annesi) 
S. I. Bekgi 
S. I. Hademe • 
S. H. Hademe . 

' M • -. 
• ) • ' • : " " . ' ; 

, Toplam 
' . . . • • ' 

' ' Deniz ateley eleri 

Başmüfettiş 
S . I . A t e l y e şube âmiri 
S. II. Atelye şube âmiri 
Kalem; şefi 
S. I. Ustabaşı 
Masa şefi 
Sayman 

-. S. I. Memur . 
S. I. „ Ambar saymanı 

•Başpuvantör 
S. II. Ambar saymanı 
Puvantör 
Mağazacı 
S. I Hademe 
S. I Bekçi 

Toplam 
• * -\' 

. Dikimevi 
. . 

•' Şube müdürü * 
» » yardımcısı 

w- .Kalem âmiri . \ 
Sipariş memuru " 
S. I $efreyyön . . ' '. - • f 

Sayman • 
S. I Memur 
s: ıı ' % y \-
MaJ&zaeı . 
S. I Öekçi 
S. I Hademe = 
Amele . • 

.Toplam 

• " * -v 

Derece 

11 
12 
13 
13 

.13 
12 
16/1 

,16/1 
16/2 

• 

6/1 
8 
9 

10 
•ıo 

11 
İ l 
12 
12 
12 
13 
14 
16 
16/1 
16/1 

. 6/1 
. 7 

9 
. 9 

10 
.11 

12 
13 
15 
16/1 
16/1 
16/2 

Sayı i 
• > » 

• 2: 
8 

' 2 

2 

2' 
. 2 

2; | 
4 

20 
; 

48 ; 

1 
2 
2 
1 
9 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

- 4 

32 

1 
V 
1 

i 
2 
4 

. -2 
2 ' 
2 
3 
4 
4 

— _ 
27 

( S . Şayi 

Görevin çeşidi 

Trabzon - Iran transit yolu otobüs, 
otomobil işletmesi 

\ İşletme Müdürlüğü 

S. II İşletme büdürü 
Kalem* âmiri 
Masa şefi . 
S. 1 Memur \ 
S. I Bekçi 
S. 1 Hademe \ 

Toplam 

. . \ ' Cer ' 

S. II Çer'müfettişi 
S. I Memur 
S. I Nezaret makinisti 
S. 11 Memur 
S. I Şoför ; 

S, II Şaior 
Mağazacı 
S. I Bekçi 
S. I I Hademe 

• 
Toplam 

. . Saymanlık 

Masa .şefi,' 
S. I Memur 
S. I I Veznedar 
S. II Memur 
S. II Hademe 

I ' . 

Toplam 

Hareket 

S. II) Hareket müfettişi 
8 1. Istasyan şefi 
S. II. İstasyon şefi 
S. I. Tren Muayene memuru 
S. III . îstanyoıı şefi 

^Hareket memuru 
S: I. Bekçi 

1 S. II . Bekçi 

öı : 113 ) 

>erece Sayı 

kamyon ve 

4 
9 

11 
12 
IG/l 
16/1 

8 
12 
12 
13 
13 
14 
15 
16/1 
16/2 

11 
12 
12 
13 

.16/2 

8 
10 
11 
11 
12 
13 
16/1 
16/2 

1 
1 

-ı 
1 
1 
1 

6 

1 
1 
1 
2 

12 
49 

1 
5 
1 

73 

1 
1 
1 
1 
1 

. 
•' 5 

1 
2 
2 
1 
5 
1 
2 
1 



— 73 — 
Görevin çeşidi 

S. II. Hademe 
Hamal 

Toplam 

Hekimlik 

S. I. Doktor 
S. II. Hademe 

Derece 

16/2 
16/2 

16/2 
16/2 

Sayı 

2 
6 

23 

1 
1 

Görevin çeşidi 

S. II. Avukat 

ffukuk 

Derece 

6/2 

" Gider tertibinden ücret alanlar 

S. I. Şefreyyon 
Mağazaer 
S. II. Bekçi 
Amele 

10 
15 
16/2 
16/2 

Sayı 

1 

1 
1 
1 
3 

Toplam Toplam 

Ek Görev tazminatı 

ödevin çeşidi * Sayı Ücret 

Hastaneler Baştabip ücretleri 

Ankara hastanesi baştabibi 
Eskişehir hastanesi baştabibi 

150 
150 

1. — Genel toplam içinde kalarak, gerekdikçe ödenekleri ayni madde içinde bulunan kadrolar 
arasında yer değiştirmeğe Genel Müdürlük yetkilidir. 

2. — Gider tertibi içinde bulunan telgraf çavuşları, sürveyanlar, yol bekçileri, drezinör, şefmontör ve 
montörler, sabit makine makinist ve ateşçileri, amele çavuşları, amele, lavajcı, yol çavuş ve yar
dımcıları ve hamallarla 3173 numaralı kanuna" ilişik (2) numaralı cetvçlde yazılı bulunan hiz
metlilerin aded kadroları ihtiyaca göre Genel Müdürlükçe belirtilir. 

3. — Leninakan ve Meydanıekbez ile Uzunköprü - Svilingrad arasmda Türk toprağı dışındaki 
demiryolu kısımlarında vazife gören yol, cer ve hareket memur ve hizmetlilerin ücretlerine ek 
olarak -öteberi tertibinden verilecek ödeneklerin miktarları Genel Müdürlükçe tâyin olunur, 

(S. Sayısı : 113) 



T apt kadrom 

No. Çeşidi Markası Motor No. Göreceği iş 

Hasta nakliye 
kamyoneti 
Sıhhiye otobüsü 
Kamyon 

Yük hayvanı 

Ford 

Hudson 
Ford 

Şevrole 

» 
» 

» 

» 

Motosiklet 

Bisiklet 

» 

Binek atı 
Bisiklet 

Fordson 
Ford 

» 

Şevrole 

D. K. V. 

N S. U. 

Adler 

_ 
Baronia 

" 

119770 
3409530 

1290966 

835501 

847962 

1333231 

1179752 

__ 
(Fabrika nu
mara koyma
mış) 

1826Ş599 Merkez emrinde (Aydın hattından devre 

1525ÖÖ '» » 
5199872 İzmir Basımevi hizmetinde (İdarî g 

nakliyatı için) 
836573 Haydarpaşa mağazası hizmetinde (Samsun 

hil hattından devren) 
Ankara mağazası hizmetinde 
Ankara mağazası hizmetinde (Samsun s 
hattından devren) 
izmir mağazası hizmetinde (Samsun s 
hattından devren) 
izmir mağazası hizmetinde (Aydm hatt 
mubayaasmdaki kıymeti) 
Merkez hizmetinde (Bakanlrklar ve sair d 
irle irtibatı temin için) 
Malatya işletmesi hizmetinde (Şehirin u 
lığı dolayısiyle irtibatı temin için) 
Adana işletmesi hizmetinde (Şehirin uza 
ğı dolayısiyle irtibatı temin için) 
Çeltek maden mühendisliği hizmetinde 
2 nci işletme hizmetinde (Karabük tesel 
bürosu ile istasyon ve fabrika arasında i 
batı temin için) 

— Çeltek maden mühendisliği emrinde 



Çeşidi 

«WM<* 

» 
Kamyon 

^camyope* 

Markası 

Koris 

New-9udBon 
Popge 

Pejo 

Mûtör No. 

— 

T.11860505 

58690 

Göreceği iş 

Mersin limanı emrinde (Liman şirketinde 
devren) 

» * » 
Ş nfü işletme hizmetinde (Ilıca - Palamu 
luk hattmın malzeme nakliyatı için) 
Çerkez emrinde (Mülga Limanlar Umum Mü 
dürlüğünden İskenderun limanmın idarey 
intikalinde devren ahnmıştır) 

T ^ " * ^ ^ * T « ^ 

Bisiklet 

Çamyon 

Cttobüa 

Kamyon 

Kaptıkaçtı 

Yeniden alınacaklar 
T nei işletme emrimle (Şehirin ufaklığı do 
ky«ıİ3fie irtjfeafcı $em*ıı içi») 
Merkez emrinde (Bakanlıklarla idare arasın 
da irtibatı temin için) 
İskenderun limanı emrinde (Şehirin ve iskele 
nin uzaklığı dolayısiyle irtibatı temin için) 
İskenderun gereç gümrük ve teslimalma bü 
rosu için. 
0er servisi emrinde (Ormanlardan istasjponl 
ra kereste, travers ve genel gereç taşımak için 
Kayseri pansciyonu öğrencilerinin taşım 
İşinde. 
iskenderun limanı hizmetinde (Limanlara am 
le taşımak için). 
Çeltek işletme amirliği hizmetinde. 



Çeşidi 

Kanun 

D - CETVELİ 

Gelirlerin dayandığı kanun, karar ve Tüzükler 

Tarihi No. özeti 

Kanun 
* 

» 

». 
* 

» 

17 . 4 .1338 
4.2.1340 

24. 5 .1340 

8.2.1341 

5.4.1341 

27. 6 .1926 

222 
406 

506 

551 

601 

904 

81 . 5 .1927 1042 

18. 

30. 

2. 

24. 

31. 

31. 

30. 

6 

1 

6 

4 

5 

5 

3 

.1927 

.1929 

.1929 

.1930 

.1930 

.1930 

.1931 

1147 

1483 

1524 

1593 

1667 

1673 

1791 

30. 5 ,1931 
28.12.1935 

31. 5 .1934 

1815 
2376 

2488 

Cezaların be§ misline iblâğ edilmesine dair. 
Telgraf ve Telefon Kanununun Telef on, ve telgraf 
müvezzilerinin vazife esnasında Demiryollarından 
p'arasız istifade edeceklerine dair 15 nci maddesi. 
Bağdat hattının Konyadan başlıyan kasımının işle
tilmesi hakkındaki 5 nci maddesi. 
Askerî malûllerin terfihi, hakkındaki kanunun 8 
nci maddesi 
Şeker fabrikalarına bahşolunan imtiyazat ve mua-
fiyat hakkındaki kanunun 7 nci maddesi. 
Islâhı Hayvanat Kanununun 30 ncu maddesi (Ser
gilere ve yarışlara getirilen ve götürülen ve damız
lık için celbolunan hayvanat ıslâh ve teksiri hay
vanat komishyonlarınm ita eyliyecekleri vesika
larla Hükümete ait berrî, ve bahrî bilcümle vesai
ti nakliye tarafından nısıf ücretele naklolunur). 
Devlet Demiryolları ve Limanları Umumî idaresi
nin teşkili hakkındaki kanunun, tarifelere dair 18, 
19, 20, 21, 22 nci maddeleriyle idari nakliyata dair 
23 ncü ve muvakkat dördüncü maddeleri 
Şimendiferlerde işletme nizamnamesi mucibince 
nakli memnu olan mevaddı infilâkiyenin nakline 
müsaade edilmiştir. 
Alelumum tarifeler hakkında idare encümeninin 
karar ittihaz edeceğine dair olan 6 nci maddesi. 
Samsun - Sahil hattının işletilmesine dair olan 
kanunun 3 ncü maddesi. 
Hıfzıssıhha Kanununun 2 nci fasıl 57 ve 75 nci 
maddeleri. (Kuduz musaplarının fakirlerinin te
davi yerlerine parasız nakli hakkında). 
Cibayet olunan varidatın kuruştan az kesirlerinin 
kuruşa iblağ edileceğine dair 2 nci maddesi. 
Beynelmilel yolcu ve eşya nakliyatı mukavelelerine 
(C. I. V. ve C. î. M.) e iltihakımıza dair. 
Cenevre'de 27 Temmuz 1929 da imzalanan muka
velenin tasdikma dairdir. (Mukavelenin 38 nci 
maddesi gereğince esirlere gönderilecek eşya parasız 
taşınır.) 
Mudanya « Bursa Demiryolunun satın alınması. 
Sıcak ve soğuk maden sularının istismarı kanunu
nun birinci maddesi. (Maden sularına ve şişelerine 
tenzilât.) 
İzmir * Kasaba ve Temdidi hatlarının işletilmesi. 

{ S. Sayısı : 113) 



• Çeşidi Tarihî No. Özeti 

> 4 . 6 . 1 9 3 4 • 2495 Yunan Parlamento azasının parasız seyahatlarma 
dair. 

» 14. 6 .1934 2510 İskân Kanununun 5.1.1935 tarihli nizamnamesi
nin 42 nci maddesi. (Meccanen veya asgari tarife 
ile nakiller.) 

» 22 .12.1934 2641 DemiryoUarla beynelmilel eşya ve yolcu nakliyatına 
v " dair mukavelenin tasdiki hakkında. 

» 12. 6 .1935 2784 Aydın Demiryollarının işletilmesi. 
> , 8 . 6 . 1 9 3 6 3004 Belediye ve hususi idarelerden idaremize devredi

len iskelelerin müstenidatı olan kanundur. (Mad
de 5). 

* 1 .2 .1937 • 3108 Posta Kanununun 53 ncü maddesini tadil eden bu 
kanun, posta nakliyatının âdi trenlerde parasız ve 
surat katarlarında ücretle yapılacağına dair hük
mü ihtiva etmektedir. 

> 8 . 2 .1937 3116 Orman Kanununun 94 ncü maddesi. (Yangm sön
dürmek üzere sevkedileceklerin 1/3 ücretle nakle
dileceklerine dair.) 

» 28. 4 .1937 3159 Şark Demiryollarının işletilmesine dair. 
» 5 .5 .1937 3163 Trabzon - Iran transit yolunda otobüs ve kamyon 

"işletilmesi. 
» 14. 6 .1937 3259 işletme nizamnamesinin birinci bapta 29, 37, 42 ve 

2 nci bapta 20 nci maddelerindeki tazminat miktar
larının 10 misline çıkarılması. (Bu hadler 222 nu
maralı kanunla daha evvel 5 misline çıkarılmıştır. 

Kanun 17 .12.1937 3284 Bazı maden hurdalarının dışarı çıkarümassının ya
sak edilmesi ve satınalınması kanununun 6 nci 
maddesi. (D. Demiryolları idaresince» Askerî fab
rikalar idaresinin naklettireceği hurdaların her to
nundan kilometre başına bir kuruşu geçmemek üze
re ücret alınır.) 

v 15.12.1937 3282 Büyük Millet Meclisi âzalarının parasız seyahatle
rine dair. 

* 10, 6 .1938 3437 Tütün ve Tütün inhisarı Kanununun 115 nci mad
desi. (Hazine, Belediye ve Hususi idarelere ait is
kelelerde müruriye ücreti alınmayacağına ve tüc
car tarafından bu iskelelerden geçirilecek tütün
lerden de ton başına 50 kuruş müruriye alınaca-
cağına dairdir. 

% 22. 6 .1938 3473 Mahrukat kanununun 5 nci maddesi. (Vekiller He
yeti karariyle % 50 ye kadar tenzilât yapılacağına 
dair.) 

ı 24. 6 .1938 3487 Nafia Bakanlığı inşaat dairesi tarafından nakletti
rilecek demiryol inşaat malzemesinin ücretlerine 
ve buna müteferri muamelâta dair olan birinci 

' ~ - maddesi. 

(S. Sayısı: 113) 



m 
tfsv'i 

Kanun 

Karar 

Tarihi No. 

28. 6 .1938 

29. 6-. 1988 

9. 1 .1939 

3522 

353G 

3554 

7 

9. 

21. 

4. 

22 
14. 
14. 
25 

14. 

31, 

. 6 

10 

4 

7 

9 
8 
8 
12 

1 

5 

193® 

.1939 

.1941 

.1941 

. 1941 

. 1942 

.1942 

.1942 

.1943 

.1944 

3633 

3729 

4004 

4090 

4128 
4301 
4303 
4341 

4373 

4572 

7. 6 .1937 3217 

22 . 6 .1943 2/20162 

6 . 1 ,1944 233 

Öâseti 

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-
daki yer sarsıntısı dolayıisiyle yapılacak inşaat ve 
tazminat için Kızılay tarafından sev&edilecek in
şaat malzemesinden nakil ücreti alınmayacağına 
dair,. 
Samsun limanının idaremize devrinde • istinat edi
len kanun. 
Ecnebi Devletlerden temin edilen malzemenin rıh
tım ücretleriyle ardiye resminden muafiyeti hak
kında kanun. 
Askerî nakliyattan alınacak ücretlere dair kanu
nun birinci maddesi. (Esas tarife ücretinin 1/3 çü 
alınacağına dair.) 
Nakil ücret ve masraflariyle vergi tahsilatında 25 
kuruştan az eksiklerin takip edilmiyeceğine dair. 
Ilıca - Palamutluk hattının-işletilmesi hakkında 
İskenderun limanının işletilmesi hakkında. 
Mersin limanının işletilmesi hakkında. 
Değer konmuş nakliyatta beyan edilen kıymetin on 
binde birinin prim olarak alınacağına dair. 
Taşkşın sulara ve su baskınlarına karşı korunma 
kanununun 13 ncü maddesi. (Sevkedileceklerin 
1/3 ücretle nakledileceklerine dair). 
Bu kanunla otel, büfe büvet ve gazino işletmesine, 
şehir ve kasabalarla istasyonlar arasınla otobüs ve 
kamyon isletmeğe, emanet odaları açmağa, Demir
yolu liman ve iskelelerde, tarife tatbikatına esas 
olan eşya tasnifini değiştirmeğe, kullanılmayan 
bilet bedellerinin iadesine ve demiryolun inzibat 
ve muhafazası ile ilgili olanlara idare binalarından 
yer vermeğe salâhiyet verilmektedir. 
Türkiye Cumhuriyeti ile Iran Devleti Şehinsahisi 
arasında imza edihniş olan transit anlaşmasının 
tasdiki hakkmda. 
Esas tarife emsalinin hamallık işlerinde 20 ve na-
kil ücretleriyle diğer masraflarda 10 a çıkarılaca
ğına dair. 
Samsun Limanındaki hususi idare ve belediyeye ait 
iskelelerin Devlet Demiryollarına devri hakkındaki 
E/407 kararnamenin yürürlüğe konulması. (232 
sayılı kararname ile ilgilidir.) 

(S. ^ r ı 3 i ; 1 1 3 ) 



Nevi 

Nizamname 

Tarihî 
— 79 — 

No. özeti 

29 . 1 .1944 

4 . 6 . 1 9 4 1 

18 . 5 .1872 
30. 5 .1283 

358 Samsun Limanının Devlet Demiryollarına devri 
hakkındaki K/503 kararın yürürlüğe kanulması 
hakkında. 

2/15910 Hava Kurumunun havacılık dairesi mensuplarının, 
4004 sayılı kanundaki ücretlerle taşınmaları 
hakkında. 
İşletme Nizamnamesi. 
Demiryollar Zabıta Nizamnamesi. 

E - CETVELİ 

2847 ve 3173 saytlt kanunlara bağh olmayan 
hizmetliler 

Steno 
Daktilo şefi 
Daktilo 
Başterzi 
Makastar terzi 
Dağıtıcı 

Sayı Ücret 

250 
150 

12 125 
400 
200 
80 

Toplam 23 

» • - « 

(S. Sayısı: 113) 





S.Sayısı: ||4 

1945 yılı 

Orman G. M. yedi aylık bütçesi 

j 



Orman Genel Müdürlüğü 1945 yılı yedi aylık Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu 

raporu (1/395) 

T. O. 
Başbakanlık 28 ,11 . 1945 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Orman Umum Müdürlüğüne ait 1 Haziran 1945 den 31 Aralık 1945 e kadar olan yedi aylık Büt
çe için hazırlanıp Bakanlar Kurulunca 8 . II . 1945 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan 
Bütçe kanunu tasarısı gerekçesiyle birlikte sunulmuştur. 

Barbakan 
Ş. Saraçoğlu 

Mucip sebepler 

F. : 1 - M. : 1 — Memurlar maaşı 
Yedi aylık fiili kadronun karşılığı 
Teşkilât 'Kanunlarına ek olarak teklif edilen kadronun yedi aylığı. 
4598 sayılı kanım gereğince 1944 yılında kadrosuzluk dolayısiyle terfileri yapılan

ların yedi aylığı. 
4598 sayılı kanun gereğince 1945 yılında terfile ri yapılacakların yedi aylığı. 

(4598 sayılı kanun çıktıktan'sonra 250 000 liralık munzam tahsisat alınmış idi.) 

M. : 2 — Açık maaş 
Vekâlet emri maaşı almakta olanlarla tekrar alınacaklara verilecek miktar düşünülerek 18 000 

lira tahsisat konulmlştur. 

M. : 3 — Mütekait, dul, yetim maaş ve tahsisatları 
Hâlen tekaüt eytam ve eramil maaşı almakta olanlara verilmekte olan miktarla Hazirandan son

ra tekaüt olacaklarla dul ve yetim kalacaklara verilecek miktar tahmin edilerek 100 000 lira konul
muştur. 

P. : 2 - M. : 1 — Memurlar ücreti 
Teşkilât Kanununa dâhil ücretlilerin yedi aylık ücret tutarları hesap edilerek 132 046 liralık tah

sisat konulmuştur. 

M. : 2 — Müteferrik müstahdemler ücreti 
Fidanlıkların adedleri arttırılmış ve sahaları genişletilmiş gerek mevcutlarında ve gerek yeniden 

açılacak olanlar da ağaçlandırma programının tahakkuku için âzami tasarruf prensiplerine riayet 
edilmek suretiyle fidanlık müstahdemin kadrosu tesbit edilmiş ve diğer müstahdemlerin ücretleri 

• 1 272 840 
579 706 

110 663 
25 443 

1 988 652 
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de geçen yılın ayni olarak hesap edilerek 188 548 liralık tahsisat konulmuştur. 

M. : 3 — Askerlik ders öğretmen ücreti 
Geçen yıla nazaran yedi aylığı hesap olunarak 598 lira konulmuştur. 

F. : 3 — Muvakkat tazminat 
Geçen yıl bütçesine konulan tahsisatın yedi ayık tutarından ihtiyaca binaen (333) lira fazlasiyfe 

(19 000) lira konulmuştur. 

F. :.4 — 1683 sayılı kanunun 58 nci maddesi gereğince verilecek tekaüt 
ikramiyesi 

1945 yılmda 30 seneyi dolduracaklardan tekaüt olacaklara verilmek üzere (12 000) lira olarak 
konulmuştur. 

P. : 5 — 4178, 4598 ve 4599 sayılı kanunlar gereğince verilecek zamlar ve 
yapılacak yardımlar 

M. : 1 — Çocuk zammı 
Geçen yü bütçesine memur ve müstahdemler için (28 000) lira ve emekliler için de (1000) li-

lık tahsisat konulmuştu. 4598 sayılı kanun çıktıktan sonra 4680 sayılı kanunla (120 000) liralık 
munzam tahsisat alınmış idi. Memur ve müstahdemlerin çocuk adedi sıhhate yakın bir surette 
tesbit edilmiş ve bundan sonra doğacakların adedi tahmini bir surette hesap edilerek (141 000) li
ralık tahsisat konulmuştur. 4178 sayılı kanun gereğince tekaütlere verilmesi lâzımgelen çocuk zam
mı da bu tertipten verilecektir. 

M. : 2 — 4178 sayılı kanun gereğince verilecek yakacak zammı 
Geçen yü bütçesine konulan tahsisatın yedi aylığı ve yakacak zammı almağa müstahak yerlerde

ki memur adedi gözönünde bulundurularak yedi aylığı hesap edilerek (4100) lira konulmuştur. 

M. : 3 — Doğum yardımı 
4598 sayılı kanun çıktıktan sonra geçen yıl için (40 000) liralık fevkalâde tahsisat almmış idi. 

Aylık tediyat miktarı gözönüne alınarak tahmini olarak (22 000) liralık tahsisat konulmuştur. 

"M. : 4 — ölüm yardımı 
4598 sayılı kanun çıktıktan sonra (35 000) liralık fevkalâde tahsisat almmış idi. Aylik yapılan 

tediyat miktarı nazarı dikkate alınarak (10 000) lira konulmuştur. 

M. : 5 — Aynı yardım 
4599 sayılı kanun çıktıktan sonra (550 000) liralıkfevkalâde tahsisat alınmış idi .Memur ve müstah
demin adediyle emeklilerin adedine göre hesap olunarak (396 113) lira olarak konulmuştur. 

F. : 6 —1437 sayılı kanun gereğince verilecek avans 
Bu yıl Fakülteden mezun olacak 47 talebe için 4 700 lira konmuştur. 

F. : 7 — Merkez büro masrafları 
M. : 1 — Kırtasiye, M. : 2 — Mefruşat ve Demirbaş, M. ; 3 — Tenvir, M. : 4 — Teshin, M. 5 — 

Müteferrika 
Geçen yıl bütçesine konulan tahsisatın yedi aylığı veya daha aşağısıdır. İhtiyaca göre hesap edi

lerek kırtasiye için (1 000) mefruşat ve demirbaş için (4 000) tenvir için (1 700) teshin için (3 000) 
müteferrika için (4 000) lira ki ceman (19 700) lira tahsisat konulmuştur. 
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F. : 8 — Vilââyetler büro masrafları 

M. : 1 — Kıtasiye, M. : 2 — Mefruşat ve Demirbaş, M. : 3 — Tenvir, M. : 4 — Teshin, M. : 5 — 
Müteferrika 

Revirlerin bu tertipten olan ihtiyaçları geçen yıl bütçesine ait mucip sebeplerde izah olunduğu 
üzere kendi mütedavil sermaye tertiplerinden verilmektedir. Tahdit komisyonlariyle muhasebelerin 
ve daha buna benzer teşekküllerin yedi aylık ihtiyaçları gözönünde bulundurularak geçen yıla göre 
yedi aylık ve daha aşağı tahmin olunarak kırtasiye için (2 000) mefruşat ve demirbaş için (1 700) 
tenvir için (4 000) teshin için (5 500) müteferrika için (2 000) lira ki ceman (15 200) liralık tah
sisat konulmuştur. 

F. : 9 — Matbu evrak ve defterler 
Matbu evrak ve defter ihtiyacına göre (20 000) liralık tahsisat konulmuştur. 

F . : 10 - M. 1 — Posta ve telgraf ücretleri 
Posta ve telgraf idaresi 1944 istatistiğine nazaran 1945 yrlı yedi aylığı için (100 351) lira isten

miş ve bu miktar üzerinden tahsisat konulmuştur. 

M. : 2 — Telefon ve diğer muhabere ücret ve masrafları 
Bütçeye geçen yıl konulan (6 000) lira yetmemiştir. Umum Müdürlük merkezinde yaptırılan bir 

•santral ile taşrada tahdit komisyonları ve diğer servisler için yeniden yaptırılmakta olan telefon 
tesis ve mükâleme ücreti için yedi aylık ihtiyaç gözönünde tutularak (9 000) lira tahsisat konul
muştur. 

F . : 11 — Kira bedeli 
Merikezde Umum Müdürlük binasiyle Amanajman ve taşrada tahdit komisyonları ve muhasebeleri

mizin oturdukları binaların kira mukavelelerine ve 1945 ylmm yedi ayında tahakkuk edecek ihtiyaca 
göre hesap edilerek (28 000) lira konulmuştur.. 

F . : 12 — Nakil vasıtaları 
M. : 1 — Motorlu nakil vasıtaları masrafları 

Umum Müdürlük servislerinde kullanılmak üzere alınacak bir aded otobüsle fidanlıklar için yeni
den alınacak (14) kamyon ve bir traktör ve bir eksilvatörün ve mevcut bir aded kaptıkaçtı ve bir 
aded kamyonet ve bir aded traktör ve bir aded motosikletin yedi aylık masrafı olarak (37 000) lira 
tahsisat konulmuştur. 

M. : 2 — Motorsuz nakil vasıtaları masrafı 
Fidanlıklar için alınacak yedi çift atlı araba (13) tek atlı araba ve bir aded payton ile (40) 

aded koşum hayvanı ve merkez servisinde kullanılmak üzere alınacak iki aded pisikletle fidan
lıklarda mevcut altı araba ve iki aded tek atlı araba ve iki aded payton ve bir aded binek ara
bası ve (12) aded koşum hayvanı ve üç aded sürüm hayvanı ve beş aded binek hayvanı ve iki 
aded merkebin yedi aylık masrafı olarak (33 350) lira tahsisat konulmuştur. 

M. : 3 — Motorlu nakil vasıtaları satınalma bedeli 
Umum Müdürlük servisi için alınacak bir aded otobüs. 15 000 
Fidanlıklar için alınacak (14) aded kamyon (14 X 12 000) 168 000 
Fidanlıklar için almacak bir aded traktör 35 000 
Fidanlıklar için alınacak bir aded aksrilvatör 2 000 

Yekûn 220 000 

Bu hesaba göre bütçeye (220 000) liralık tahsisat konulmuştur. 
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r """ M. : 4 — Motorsuz nakil vasıtaları satmalına bedeli 

Fidanlıklar için alınacak yedi çift atlı araba (7 X 1100) t 700 
. Fidanlıklar için alınacak tek atlı araba (13-X 750) 9 750 
Fidanlıklar için alınacak bir aded payton 1 500 
Fidanlıklar için alınacak kırk koşum atı 40 X 500) 20 000 
Umum Müdürlük servisine alınacak 2 aded bisiklet (2 X 275) 550 

Yekûn 39 500 
Bu hesaba 39 500 liralık tahsisat konmuştur. 

F. : 13 — Harcırahlar 
M. : 1 — Daimî memuriyet harcırahı 

Geçen yıl bütçesine konulan (50 000J lira tahsisatın yedi aylığı olan ve ihtiyaca yeteceği anlaşı
lan (17 500) liralık tahsisat konulmuştur. f 

M. : 2 — Muvakkat memuriyet harcırahı 
Revirde çalışanların harcırahları mütedavil sermeye tertibinden verilmektedir. Geçen yıl bütçesine 

konulan (90 000) liranın yedi aylığından daha az olarak ve ihtiyacı karşdayabileceği düşünülerek 
(40 000) liralık tahsisat konulmuştur. 

M. : 3 — Müfettişler harcırahı 
Münhal müfettişlikler doldurulmuş ve yeni teklif edilen teşkilât kanununa ek kanunla idarî mu

rakabenin arttırılması düşüncesiyle müfettiş kad.i<osunun ilâvesine tevvessül edilmiştir. 
Bu itibarla yedi aylık ihtiyacın karşılanabilmesi için (35 000) liralık tahsisat konulmuştur. 

M. : 4 — Yabancı memleketlere gönderileceklerin harcırahı 
Fevkalâde haller dolayısiyle bu fasla tahsisat konulmamıştır. 

F. : 14 — Melbusat 
İhtiyaca göre (8 000) liralık tahsisat konulmuştur. 

F. : 15 — 3555 ve 4598 sayılı kanunlar* gereğince yapılacak tedavi, yol, vesaire masrafları 
Geçen yıl bütçesine (5 500) liralık tahsisat konulmuş ve sonradan çıkan 4598 sayılı kanun üze

rine (30 000) liralık munzam tahsisat alınmış idi. Yeni kanunun yüklettiği vecibeler dolayısiyle an
cak ihtiyaca yeteceği anlaşılan (22 000) liralık tahsisat konulmuştur. 

F. : 16 — Fennî hizmetler 
Orman Umum Müdürlüğünün idareye ait teknik ve umumî hizmetlerini ihtiva eden bu faslın mad

delerine imkân ve varidatın müsaadesi nispetinde tahsisat konulmuştur. 

M. : 1 — Tahdit ve sınırlama 
Mevcut yirmi komisyon yirmi beşe çıkanlacak bu suretle ormanların biranevvel tahdit ve sınırla

ma işlerinin neticelendirilmesine çalışılacaktır. Bu amaca ulaşmak için 212 000 liralık tahsisat konul
muştur. 

M. : 2 — Amenajman 
Geçen yıl bütçesine konulan 85 000 liralık tahsisat yetmemiştir. Amenajman gruplarında çalışan 

mühendislerin tazminat yevmiyeleri, harcırahları bütün idare masrafları bu tertipten verilmektedir. 

F. : 19 — Mahkeme masraf lan 
İşletmelerin mahkeme masrafları mütedavil sermayelerinden ödenmektedir. Merkez ve diğer ihti

yaçlar düşünülerek 15 000 liralık tahsisat konulmuştur. 

' F. : 20 — inşa ve tamir işleri 
Depremde yıkılan Bolu Okulunun yenidien yaptırılması için geçen yıl bütçesine 200 000 liralık 
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tahsisat konulmuş ve okulun mühim bir kısmı inşa edilerek tedrisata başlanmıştır. Henüz yapılmayan 
pavyonla inşaattan bakiye kalan aksanım ikmali için 250 000 lira birkaç yıl evvel arsası satın alınıp 
inşası yapılamayan Bursa Okulu ayrı ayrı binalarda ^edrisata devam etmekte ve bu binalarad tedri
sat hergün biraz daha imkânsız hale gelmekte olduğundan bu yıl için hiç olmazsa yansı kışa edile
bilmek için 400 000 lira ve yeniden açılan fidanlıklarla eski fidanlıklar için yaptırılacak binalar için 
de 680 000 lira ve mevcutların tamiri için de 20 000 lira ki, ceman 1 550 000 liralık tahsisat.'. konul
muştur^ 

F. : 21 - M. : 1/2 Mektepler ve kurslar umumî masrafları 
Bolu ve Bursa orta okullarında geçen yıl paralı parasız 284 talebe mevcut olduğu halde mühendis 

muavinine olan ihtiyacın biı-anevvel karşılanması için fazla eleman temini düşüncesiyle bu yıl talebe 
kadrosunun 385 adede iblâğı zaruri görülmüş ve bu talebelerin bir günlük iaşelerinin 693 lira tuttuğu 
Bursa'nın 153 gün hesabiyle 55 355'lira 40 kuruş ve Bolu'nun 134 gün hesabiyle 60 940 lira 80 ku
ruş ki, ceman 116 396 lira 20 kuruş iaşe masrafı talebelerin yazlık, kışlık elbise ve paltosu, çamaşır 
ve.ayakkabı, odun bedeli, hekim ücreti, elektrik, ilâç ve hastane temizlik masrafları ve sair bil
ûmum müteferrika masrafı olarak 125 703 Hra 80 kuruş ki, ceman 240 000 lira've bu yıl yapılacak 
kurslar için do 3000 liralık tahsisat konulmuştur. 

. . * " " " F . : 22.— Devlet işletmeleri mütedavil sermayesi 
Varidatın imkânı nispetinde 500 000 lira konulabilimiştir. 

r ; ' " ' ' *"'' "*• F . : 23 — Pasif korunma masrafları 
. İhtiyaca göre § 000 liralık tahsisat konulmuştur. 

F. : 24 — Yazı, neşir ve propaganda işleri 
Yurt orman dâvasının halledilebilmesi halka ağaç sevgisinin yerleştirilmesi, ormanların imar 

koruma ve bakımı için ihtiyar edilen fedakârlığın duyurulabilmesi ve bilhassa Devlet Orman İşletme
lerinin sistemli bir şekilde inkişafının anlatılabihnesi için yazı ve propaganda işlerine önem veril
mesinin yazı ve propaganda işlerine önem verilmesinin yerinde olduğuna şüphe yoktur. Bu düşünce 
ile 25 000 liralık tahsisat konulmuştur. 

» 
F. : 25 — Yabancı mütehassıs ve tercümanlar 

Fevkalâde ahval dolayısiyle bu fasla tahsisat konulmuştur. 
F. : 26. — Staj ve tahsil için ecnebi memleketlere gönderileceklerin harcı

rah ve masrafları 
Fevkalâde ahval* dolayısiyle bu fasla tahsisat konulmamıştır. 

F. : 2 7 — Veznedarlık işleri 
M. : — Para nakil masrafları ve acyo 

Geçen yıl bütçesine konulan 13 400 lira tahsisatın yedi aylığı olan 7 850 liralık tahsisat konulmuş
tur. 

M. : 2 — Banka veznedarlık ücreti 
Banka ile yapılan anlaşma gereğince geçen yıl bütçesine konulan 8 000 liranın yedi aylığı olan 

4 700 liralık tahsisat konulmuştur. 

F . : 28 -T- Milletlerarası ormancılık merkezi iştirak hissesi 
Fevkalâde ahval dolayısiyle tahsisat konulmamış to. 

F. : 29 — Gayrimelhuz masraflar 
Şimdilik bir ihtiyaç görülmediğinden tahsisat konulmamıştır. 

F. : 30 — Geçen yıl borçlan 
Geçen yal borçlan için ihtiyaca göre 10 000 lira tahsisat konulmuştur. 
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OBski yıllar borçlan 

P. : 31 - M. : 1 — 1940 -1943 yıllan borçlan 
İhtiyaca göre 18 000 liralık tahsisat komthnuştur. ' ~~' 

M. : 2 — -937 - 1939 yıllan borçlan 
İhtiyaca göre 2 000 lirahk tahsisat konulmuştur. '"^" ;̂ 

P. : 32 — Hükmedilmiş borçlar 
thtiyaoa göre 8-000 liralık tahsisat konulmuştur. , 4L^, 

P. : 33 — 1715 sayılı kanunun 8 nci maddesi gereğince evrakı nakdiye itfası 
Yüzde bir hesabiyle 90 886 liralık tahsisat konulmuştur. "• 

Orman Koruma Genel Komutanlığının 1945 malî yılı yedi aylık bütçesine mt mucip sebepler 
Geçen yıl bütçesi : Dört milyon lira idi. Malî yıl içerisinde çıkarılan 4598, 4599, 4600, 4601 sayılı 
kanunlarla yapılan zamlardan dolayı sonradan 102 270 liralık munzam ve fevkalâde tahsisat alın
mıştır. 7 aylk ihtiyaca göre hesap edilip konulan tahsisatın fasıl madde, itibariyle aşağıda izah 

yapılmıştır. 

F. : 34 - M. : 0—- Maaş 
." İlişik müfredat hesabında arzedildiği üzere: 

A) Subay miktarı geçen sene gibi (190) aded üzerinden yapılmış ve 4600 sayılı kanunla kabul 
edilen derecelere göre tanzim kılınmıştır. 

B) Gedikli maaşlan da aynı geçen yılki gibi (90) aded gedikli üzerinden hesap edilip bunun 
(60) adedi başçavuş ve (30) adedi de kısmen bu sene terfi ettirilmiş ve kısmen de gelecek sene 
terfi ettirilecek baş gediklilerdir. Keza bunların tahsisatı da 4601 sayılı kanunun tâyin ettiği dere
celere göre hesaplanmıştır. ' 

C) Erat maaşlarına gelince müfredat hesabında arzedildiği üzere hâlen mevcut erat miktariyle 
yapılacak terhisler ve buna karşılık almacak yeni celp eratı gözönünde tutularak ona göre hesap
lanmış ve buna (1085) onbaşı ve (333) çavuşun da rütbelerine göre maaş farkları hesap edilerek 
erat maaşı yekûnu (318 568) liraya baliğ olmuş ise de bütçe darlığı gözönünde tutularak yalnız 
üste .erata yaz aylan zarfında % 10 ve kış aylan zarfmda da % 20 izin vermek suretiyle bir tasar
ruf yapılarak hesaptan tenzil edilmiş ve erat ma aşu yekûnu (277 688) lira üzerinden bütçeye kon
muştur. Bu suretle subay ve gedikli erat maaşlan nm bütün tutan (553 411) lira olarak bütçeye 
konmuştur. • 

P. : 35 - M. : 1 —.Memurlar ücreti 
M. : 2 — Müteferrik müstahdemler ücreti 

Kadrogana;göre yedi aylık tutan konmuştur. Geçen yıla göre hesap olunarak konulmuş ve 
satın alınmış olan kamyonet için bir şoför ilâve olunmuştur. 

F. : 36 — Muvakkat tazminat 
Geçen sene bütçesinin yedi aylığı gözönünde tutularak aynen konulmuştur. 

F. : 37 - M. : 1 — Çocuk zammı 
İhtiyaca göre tahmin olunarak bütçeye (14 000) lira tahsisat konmuştur. 

M. : 2/3 — Yakacak zammı ve doğum yardımı - s 
Çeçen yılın yedi aylığı konulmuştur. 

M. : 4 — ölüm yardımı ' 
Geçen yıl için alman tahsisattan bir az daha tenzil edilerek tahmini olarak (2 000) lira konul

muştur. . • •> 
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M. : 5 — Ayni yardım 

Ücretli memur ve müstahdemlerin ayni yardımı: kadroya göre hesaplanmıştır. 

P. : 38 - M. : 1 — Kırtasiye 
Geçen yılın yedi aylığıdır. 

M. : 2 — Mefruşat 
Geçen yılın yedi aylığından 750 lira kadar fazla olup bu da elde mevcut eski makinelerin tamir

leri ve kısmen de yeniden kurulan bazı takımlara ait mefruşat eşyasının temini içindir, işbu 750 
lira. başka yerlerden kesilerek buraya ilâve edilmiştir. 

M. : 3 — Müteferrika 
Geçen yıla göve hesap edilmiştir. 

F. : 39 — Matbu evrak 
G-eçen yıla göre hesap edilmiştir.* 

F. : 40 — Telefon ve diğer muhabere ücret ve masrafları 
Telefon ve muhabere masrafları geçen yılm yedi aylığından 959 lira fazla olup gerek Ankara 

ve gerek taşradaki birliklerin fevkalâde ihtiyaçları dolay isiyle geçen yıla konmuş olan tahsisat ki
fayet. etmemiş ve bütçemizden münakale teşebbüsünde bulunulmuş!ur. Bu sebepten tahsisatın attt-
rılmassı lüzum görülmüş ve diğer fasıl ve maddelerden kesilerek buraya zammedilmiştir. 

F. : 41 — Kira bedeli 
Geçen yılın yedi aylığından 500 lira kadar fazladır. Bir kısım Orman Koruma postalarının pa

rasız oturdukları yerlerin sahiplerinin müracaat ve tazyiki üzerine kiraya tahvil edilmiş ve edilmekte 
bulunmasından ileri gelmiştir. 

F . : 42 - M. : .1/2 — Harcırahlar daimî ve muvakkat 
(«ecen yılın yedi aylığının aynıdır. 

M. : 3 — Müfettişler harcırahı 
Geçen yılın yedi aylığına göre 959 lira fazla olup 1944 bütçesine konmuş olan tahsisat kifayet 

etmemiş ve birliklerin yansının levazım ve hesap teftişleri yapılamamıştın*. Bütçenin başka kısım
larından kesilerek buraya ilâvesine zaruret hâsıl olmuştur. 

F. : 43 - M. : 1 — Tayinat 
Müfredat hesabında arzedildiği üzere mevcut usta eratla yapılacak terhisler ve gelecek yeni celp 

erleri gözönünde tutularak hesaplanmıştır. Bütçe darlığı da hesaba katılarak normal olarak yaz ve 
kış aylarında 1600 zer celp eratı alınması- lâzım iken yaz için 1400 ve kış için 1000 celp eri hesap
lanmış ve buna 190 subay ve 90 gediklinin ayda 25 şer liradan taym zamlariyle 15 şer liradan aynı 
yardım zamları ilâve edilerek yedi aylık tayinat - yekûûnu (1 259 650) lira hesaplanmış ise de bütçe 
darlığı ve muvazene dolayısiyle erata yaz aylarınla % 10 ve kış aylarmda % 20 izin vermek sure
tiyle (yalnız usta erlere) 124 375 lira bir tasarruf temin edilerek yekûndan düşülmüş ve bütçeye 
(1 135 275) liralık tahsisat konulmuştur. 

M. : 2/3 — Yem ve mahrukat 
Geçen yılın yedi aylığı kadardır. 

";••' ••'-'i F . : 44 - 1 — Melbusat 
Bütçeye yedi aylık olarak (290 883) lira konmuş olup geçen yılın yedi aylığına göre (63 910) lira 

bir fazlalık arzeder gibi gömlmekte ise de hakikatte melbusat ihtiyaçlarının mevsiminden evvel temin 
ve tedariki zarureti karşısında bütün bu ihtiyaçların daha evvelden alınması ve yaptırılması lâzım 
gelmektedir, önümüzdeki yıl zarfında asgari olarak (3 500) takım kışlık elbise ve (3 500) aded kaput 
ve (4000) takım yazlık elbise ve (14 000) çift kundura ve (21 000) takım çamaşıra ve çoraba ve daha 
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diğer eşyaya ihtiyaç hâsıl olup bunun da tutan (177 000) liradır. 1945 bütçesinin geçen yıl bütçe
sinin ayni olacağına göre ancak ihtiyaçların en aşağı miktarları ele alınarak hesaplanmış ve bu suretle 
bütçenin diğer fasıl ve maddelerinden tasarruf yapılarak bütçeye (290 883) lira konmuştur. 

F. : 2 — Teçhizat 
Geçen yılm yedi aylık bütçesinden 5780 lira noksan olup zaruret dolayısiyle melbusat maddesine 

verilmiştir. 
* • -

F. : 45 — Harp levazımı ve teçhizatı masrafları' 
Bu maddeden olan bu seneki ihtiyaçlarımız geçen seneye göre 97fi9s lira noksaniyle bütçeye 6000 

lira konulmlştur. -r..,v 
F.'": 46 Keza sıhhi malzeme masrafları * v ^ ' '1„S'* 

İhtiyaca göre hesap edilerek konulmuştur. •*•.•.--.-• •.,, .;.;>•• 

, F . : 47 — Veteriner, ecza ve malzeme masrafları > 
İhtiyaca göre hesap edilerek konulmuştur. 1 ^ . - ; - ~.:/>\y?^v.-

F . : 48 ^ Hayvan mubayaa ve tazmini : r ( ,<-•;•• 
Hayvan mubayaası önümüzdeki yılda bütçe zarureti dolayısiyle daha az miktarda,hayvan .mu

bayaası düşünülerek 5 000 lira konulmuştur. 

F. : 49 ~ Nakil masrafları 
Müfredat hesabında arzedüdiği üzere celp ve terhislerle.diğer ,eşyafnaküyatuıa yetecek miktar* 

da ve geçen yılın yedi aylığına göre 1625 lira noksaniyle tahsisat konulmuştu?. ; 

F. .-.: 50 »— Nakil vasıtaları masrafı .; 
Mevcut bir aded kamyonetle motosikletin işletme ve tamir masrafları olarak 5 500 liralık,tah

sisat konulmuştur. 

F. : 51 — İaşe ve tamir işleri -~ 
Geçen-yıl Bolu'da vukua gelen.yer sarsıntısı yüzünden yıkılan askerî kışla VÖC pavyonlardan 

şimdiye kadar ancak 3 tanesi yapılabilmiş ve daha 2 pavyonun da yaptırılması mecburiyeti var-
dır. Bundan başka Antalya ve Giresun'daki talimgah için-'birkaç pavyonla koruma.postaları,,için 
küçük barakalar yaptırılmasına da ihtiyaç varsa da bu masrafları için çokça tahsisata ihtiyaç bulunup 
bütçe darlığı gözönüne alınarak en az bir hesapla bütçeye 25 000 lira konulmuştur. 

F. : 52—Pasif korunma ,* * '- , 
Geçen yılın yedi aylığına göre bütçe muvazenesi bakmamdan bir miktar daha azaltılmıştır. 

F. :53 — İstihbarat . . • : ' . ' ' '^'. /•' V; ' /.•.• 
İhtiyaca göre konulmuştur. 4 

. F. : 5 4 — Mahkeme masrafları 
Geçen yılın yedi aylığına yakın bir miktarda konulmuştur. 

F. : 55/56 — Geçen ve eski yıl borçlan 
Borçlar faslına konan tahsisatta Demiryollaı'iyle birliklerimizin düyuna kalacak alacakların te

diyesi için tahmini olarak konulmuştur. ' ' . • • • • . < 
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Rapor 

Tetkiknia memur edildiğim Orman Umum .Müdürlüğü* .1,945 yedi ajrlık bütçesinin tetkik netice
m i arze^por^m. 

Bu bütçe, geçen yıl bütçesinin yedi aylığına nazaran dört milyon sekiz yüz elli üç bin yirmi 
beş lira fazlasiyle on milyon jpri yüz bm M V&z «İU iki liw ^olarak teklif edilmiştir. Fazlalık se
beplerini ve bu husustaki düşüncelerimi fasıllarında izsh edecçgim. 

1. — Birinci maaş fasljftdit ittemarltr .maaşı maddesine k«nula*ı 1 *988 652 liralık ödenek, fiilî 
kadronun karşılığı ile Teşkilât Kahunlanna ek olarak bu defa teklif «sditen rkotkeb ja»i#e*?iyatı 
45$8 sayılı kanun hükümlerine göre kadrosuzluk sebebiyle terfileri yapılan ve yapılacaklara ve
rilmekte olan maaş farklarına ait rbüîun*lu§u atilaşılımştır. tJeeen 4yıl bu fasla 250 000 liralık ek 
îeme -6di*ne% %onttf«raştu.r. 

İkinci açık nıâaşr maddesine vekâlet emri maaşı almakta olanlarla bundan sonraki ihtiyaç dü
şünülerek 14 500 lira fazlasiyle 18 #00-lira, mütekaidin, dul ve yetim maaşları için de halen te
kaüt, 'ey%»n ve «pftıtfil -msaşı ^mdkta ölaıilara Terilmefete <>lan miktarla 4̂ 945 yeldi aylık ihtiyaç dü
şünülerek 100 000 ü*a *eftfff eötaistir. 

2. — ikinci faslın birinci mefnrarter ücretine ^konulan 132 046 liralık ödenek kadro karşılı 
ff&r. 

**tkinci müteferrik müstahdemler maddecine konulan 188 548 liralık ödenek geçen yıla nazaran 
82 964 lira fazlasiyle teklif olunmuştur. yBu ^aMiğm geçen -yıl fidanlık adedi yedi iken bn yrl 
ytır^m ptıhtelff yefler^Sfe -5>*!öfaien fü8a»îitfc açılmak suretiyle tidaıtîik adedtnm f6 ya çıkanl-
âtğı ve Ira sebeple fidanlık. m&StaMemhı kadrosunun bu -esasa göre yeniden tesbft edildiği ve 'faz
lalığın da bundan ileri geldiği anlaşılmıştır. Askerlik ders öğretmenlerine verilecek ücret geçen 
yîîHi ayiHdır. 

3. — Muvakkat ödenek için geçen yıla nazaran 333 lira fazlasiyle ihtiyaç karşılığı olarak 19 000 
liralık ödenek konulmuştur. 

4. — 1683 sayılı kanunun 58 nci maddesi gereğince verilecek tekaüt ikramiyesi için 1945 yı
lınca bilfiil 30 seneyi ikmal ederek tekaüt <^w«!rlarm adedine göre 4 ncü fasla 12 000 liralık öde
nek konulmuştur. 

5. — 4178, 4598, 4599 sayılı kanunlar gereğince verilecek zam ve yardımlar için : 

A) Çocuk zammı : Geçen yıl 4680 sayılı kanunla 120 000 liralık ekleme ödenek alınmış ve 
bu yıl da ihtiyaca göre 141 OOOİira; 

B) Yakacak zammı : Bu zammı almağa müstahak yerlerdeki rmemur «dedi ğöüönitnde bulundu
rularak 4 100 lira ; 

C) Doğum yardımı : Geçen yıl 40 000 liralık olağanüstü ödenek alınmıştır. Aylık ödemeler 
miktarı gözönünde bulundurularak 22 000 lira; 

D) ölüm yardımı : Geçen yıl 35 000 liralık olağanüstü ödenek alınmıştır. Aylık yapılan öde
me miktarına göre 10 000 lira; 
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E) Aynr yardim :-Ğeç*rytf' 5&&WÖ% lîrsint otâğanüİBttt1 ötfenefc aİınmıştir. Mfcntftr ye mfö-
teMnatifr w emeKlileri*- a*fedifte 0» hesap- oltöRttafe Sfltf İ&lifSfflt Ödê eK kV>nul<!utJftı ve S ı ntwl* 
<Merie «Bdfiîtin* €*uırt̂ r ö^ef l fc îhtr)aBr Maiyet etffeegî aifÖâ ffttt̂ tıK 

6. — Birinci avans faslına bu yıl fakülteden çıkacak 47 öğrenciye 100 \ir&Jsm&&kt[,Tg«&myal)*> 
göre 1 200 lira f azfesiyle 4 700 liralık ödenek konulmuştur. 

7,8. — Merkez-* ve iller ida^maâjr^öacivdiiüfliv ssrnaay^ile j£a»e nrMmrirte oto^ Beviofr 
İşletmelerinin idare masraf lan kendi döner sermayelerinden verilmektedir. Buradafct ödenek 
Müdürlük merkez ihtiyacı ile taşradaki tahdit komisyonları ve mesul muhasiplikler için konul-
m ı p v . Öeçefihyîla >göre bir rn^tör dfc öoSfetf* foes&|? ed£nü#îr - -

• .. . . '_ ı • . _ . , - . ; ' • \ , r , 

9. — Matbu evrak ve deftexl«r : Göçeni jpto* göse 6 25Q liro jraks»ij}k %*>QOfy$m JmittinUmtıııı , 
Umum Müdürlük merkez ihtiyaciyle taşradaki tahdit komisyonları ve mesul muhasiplikler iajâ-
yatan» teoşıMlö?: 

10. — Posta,, telgraf ve telefon ücret ve masrafları : Posta ve telgraf ücret tarifesinin kanun
la arttırılmış olmasına mebni postadan verilen isttttliftîffir göte 7$^fJîfötkâfafyl!k l $ r WfÜta 
olaaak koiMilrauştur. TJelefoatv«.şdiftsB mubaberer ücretve-BM*rafi»*ı Sgj»qrtpnı jtf^bnU^âr» jfliu-
lan ödeneğin kifayet etmejaeaiâttev d o b ^ k , ; ı l 5> 500 lttra-faaJasijîle 9. 0e&l«ft.tekl& <ta**JSfe< 

lîi — mm fc&ûfr :-6%löl»^tteı^brîtr'İira* bedeftetr; İendi dtöfeirsema^eYnTtİBlfr vSrlÜnetfe-
dte İte seîfepifc geçten yÖ& gfoe # Wt iSar tolbfcirfyfe 28 088 lir* kcarolntaşterr; tfrmatt tJlft«m' Mü
dürlüğü koruma genel komutanlığı ile birlikte yalnız löerlteKfe yrfcfö 26 600 Kraya yakM kîra 
bedeli ödemektedijî. İlk, fırsatta Umuca» fttridiurlafr işin bk triüa. ^a^tırıiılıası- hılhnıoa arzu- e<üütt 

18? — NSkil^astfStemastttfr V îmtttf IkrMrrltİEk servislerinde ktiHaaılmTak* i t e » aühaca* Jfit 
tâ&fMmfr-meaiğkf için-yaööter a t e # 1*kamyon ve birada: trafetb^vrbir•&$ffm&*Bto' 
v&me#ex&%ir atfâT *#«c«*fip, Bir*aJl*f fraanyoflet; bir aded* traktör, bir ade<f motostKetîh ntasrafi 
oüetrtö̂  geçıih ytife gör^'2^^8ff"Hra*fİtelte^^3T M^'lrr*. 

Motorsuz nakü vasıtaları masrafı : 

Fidanlıklar iyia, aimacak Y,«dt git. ati*? acaba,- 13 tek atiı acûba.ve- bit aied £a@£û& ile. 4â» aded 
koşum* hayvanı ve> mefkaa aeOTİsinde. tnailaıultuak üzere almacak iki» aded. hyfcfafle âdajtffktarâfc-
mevcut 6, araba-ve 2 aded. tek âtk ajabâ • v» ila aded. fayton- ve, ,bİE- ad*d, hinek aâdnu ve. 12, ajd̂ d, 
koşum hayvanı ve üç aded sücüm hayvam. v« he^ atiöd binek hâ jmuu ve iki aded» merkebin; yMİ; 
aylık masrafı olarak geçen yıla-göre 26 350 lira t'azlasiyle 33 350 lira. 

Motorlu nakil vasıtaları satmalına bedeli : 

Unuua Miidütlük a&ssmkoâSt kullanılmak ikere alınacak bir aded okikü^i^ J^ CM^lü^.iytn-
lıklar için alınacak 14 aded kamyon isin 14 X-12-000 = S£8 000, fidan likJpr \ğn aJınagak toadttL 
traktör için 35 000 ve yine fidanlıklar için alınacak bir aded eksüvâtör için 2 000 lira ki geçen 
}>**&» Wkm> limı fnvİBg^g aâft fltfr li»a. 

Motorsuz nakil vasıtaları satmalma bedeli : £ * "*' ^ ~ ~ ~~* 

^akal i^r işüv Rftt,Hiilmıwık 7 g f l a t a and»ı 7 X 3r lûd = 7 700 
k. » > > 13 tek ath araba ~ 1&X 7fi0t=» flfc » a 
f^ » » > 1 aded faytun 1 ÖÖ0 

* - • ; • » . • . • • . 0^afe^ lüuımıuHar»* * * « I ^ ^ Î W ^ 
TT—n nüiijinı ıIMı im un rfitnnni im i • utar • r > ^ « » = * «e* 
Öfeçea yıla göre 38 Ö42 Ura fazlasiyle 39 500 liralık ödenek kopnl^^tt arl«ffim<|frr 

13. — Harcırahlar : İşletmede çalışanların harcırahları döner sermayeden verilmektedir. Daimi 



- îâ -
harcırahın geçen, yıla göre hesap olunarak 17 500 lira ve geçici memuriyet harcırahının İ2 500 lira 
noksaniyle 40 000 lira,ve müfettişler teşkilâtının yeni teklif edilen ek kanunla kuvvetlendirilmesi 
düşünülmek suretiyle teftiş ve denetlemeye arzu edilen şekilde önem verileceği anlaşılmış ve bu 
maksatla müfettişler harcırahının geçen yıla nazaran 11 666 lira fazlasiyle 35 000 lira olarak teklif 
olunduğu görülmüştür. 

14. — Melbusat : Geçen yıla göre 3 333 lira fazlasiyle 8 000 lira konulduğu görülmüştür. Müs
tahdemine yaktırılacak elbisenin yedi aylığınm ayrılmasına imkân olmadığından ihtiyaca göre konul? 
muştur. r 

15. — 3335 ve 4598 sayılı kanunlar gereğince yapılacak tedavi, yol ve saire masrafları 
için geçen yıla göre 18 792 lira fazlasiyle 22 000 liralık ödenek teklif olunmuştur. 4598 sayılı ka
nun çıktıktan sonra geçen yıl 30 000 liralık ekleme ödenek alınmıştır. 

4598 sayılı kanunla kabul edilen esasalra göre tahmin olunan ödeneğin ihtiyacı ancak karşılıya--
bilecegi anlaşılmıştır. 

16/L.—* Fenni hizmetleri tahdit ve sınırlama: 

Btt yü 20 komisyonla tahdit işine önem verileceği beyan edilmektedir. 1943 yılında 1 239 990 
hektarlık orman tahdit edilmiş iken bu miktar 1944 yılında 1 561 076 hektara çıkarılmıştır. Bu miktar 
(alışma derecesini göstermektedir, önümüzdeki yılda daha ziyade gayret gösterilerek sınırlama işi
nin biranevvel neticelenmesi yurt için çok önemli görüleceği açıktır. Geçen yıla göre 60 333 lira 
fazlasiyle 2 120 000 lira ödenek konulmuştur. 

16/2. — Amanejman : Bu maddeye geçen yıla göre 100 416 lira fazlasiyle 150 000 lira konul
muştur. 1944 yılmda amanejman işlerine fazlaca önem verilmiştir. Her ne kadar katî plân üzerin
de^ mesai az olmuşsa da yarım milyon hektarlık ormanın istikşafı ve 270 000 hektarlık ormanın 
revizyonu 2 500 000 hektarlık ormanın da birinci devre amenejman etüdü yapılmıştır. Yurt orman
larının her tarafında işletme açıldığına ve istihsal başladığına göre kati plânsız olarak işletilmekte 
olan ormanların fenni teftiş ve revizyona devamlıbir şekilde fenni denetlenmesi lüzumlu olduğu ka-
naatındaynn. 

' 16/3. — Teşçir ve fidanlıklar : Geçen yıla göre 656 500 lira fazlasiyle 919 000 lira teklif edil
miştir. Mevcut olan fidanlıklara on fidanlık daha eklenerek on altı fidanlık yurdun muhtelif yer
lerinde tesis edilmiştir. Köy ağaçlanması hususunda içişleri Bakanlığı iliö birlikte talimat yapılmış ve 
muhtelif il ve ilçelerde ve münasip köylerde ağaçlamalara devam edilmektedir. 

Amik gölünün kurutulması ağaçlandırılması hususunda çalışmağa başlanılmış, Antakya'da da 
bir okaliptüs fidanlığı kurulmuştur. 

'. 16/4. — Hastalıklar ve haşereler : Ada çamlarına arız olan" böceklerin 'temizlendiği hastalık' ve 
haşerelerle savaşılmak üzere geçen yıla göre 10 166 lira fazlasiyle 30 000 lira konulmuştur. 

16/5. — Yangınlarla mücadele : Yangınların yaz mevsiminde vukua gelmesi dolayısiyle geçen 
yıla göre 7 500 lira fazlasiyle 25 000 lira teklif olunmuştur. 

16/6. — Kamulaştırma : 3116 sayılı kanunla kabul edilen kamulaştırma müddeti sona ermiştir. 
Hükümetin kamulaştırma işi için yeni bir teklifte bulunduğu ve bunu karşılamak için 50 000 lira
lık ödeneğin konulduğu anlaşılmıştır. 

17. — Devlet ormanlarının harita ve kadastro sunun, yapılması; Orman Umum ;MüdÜRİüğ ünün 
teknik hizmetlerinin basında geldiğine şüphe yofctjur. O^anüstfthallerin yarat$ijğiv.9arure.Ufir .do
layısiyle alet getirilemscüğıiîden ödenek konulmadığı anlaşılmıştır. ilk frrsattabu ise başlan
ması düemelerimizin ttrasmdadir.' p .̂  : t ^-. - •• •:•'.::=.•: : ; c . . - . 
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Ankara ve civarının teşçir ve Ankara Fidanlığı her yıl bu fasla ayrıca ödenek konuluyordu. 
Halbuki fidanlıklar için aynı örnekde bir fasıl açılmakta ve buraya ödenek konulmakta olduğun
dan bütün fidanlıkların ödeneğinin bir arada bulunması için buraya ait ödeneğin teşçir ve fi
danlıklar faslına aktarıldığı anlaşılmıştır ki, bu hal bütçe prensiplerine uygun görülmüştür. 

18/19. — Geri verilecek paralar : Mahkeme harçları ve masrafları gibi mukannen giderler için 
izahat verilmesine lüzum görülmemiştir. 

20. — İnşa ve tamir işleri : Depremde yıkılan Bolu Orman Orta Okulunun yapılması için geçen 
yıl bütçesine konulan 200 000 lira ile okul yapı işinin mühim bir frymTnm tamamlandığı ve öğ
retime başlandığı öğrenilmiştir. Bu yıl bütçesiyle geçen yıla göre 1 221 662 lira fazlasiyle 
1 350 000 lira teklif edilmektedir. Bunun 250 000 lirasının Bolu Okulunun tamamlanacak yapı 
işlerine ve 400 000 lirasının birkaç sene evvel arsası alman Bursa Okulunun bu yıl yarısının yapıl
masına ve '680 000 lirasının da fidanlıklar için ' yaptırılacak binalara ve 20 000 lirasının da mev
cutlarının onarılmasına karşılık gösterildiği anlaşılmıştır. ' 

21. — Orta okullar ve kuralar : Geçen yıl bütçesine göre 105 833 lira fazlasiyle 240 000 lira . 
konulmuştur. Gerekçede etraflıca anlatüdiğı üzere mühendis muavinine olan ihtiyacın biran evvel 
karşılanması için geçen yıl Bursa ve Bolu Okulunda mevcut 284 öğrenci adedinin 385 e çıkarıl
dığı ve olağanüstü haller dolayısiyle gıda ve diğer malzeme fiyatlarının yüksekliği gözönüne alına
rak ihtiyaca göre tahmin edilmiştir. Bu yıl yapılacak kurslar için de 1 542 lira fazlasiyle 3 000 
lira konulmuştur. 

22. — Devlet işletmeleri döner sermayesi : 1937 senesinde başlayan bu teşkilât bugün bütün Devlet 
ormanlarını bünyesine alarak işletme bölgelerine taksim ederek 96 işletme tesis etmiş haldedir. Dev
let Orman İşletmelerine döner sermaye olarak verilen para yekûnu 3 400 000 liradır. Ve oldukça 
büyük teşkilâtı ihtiva eden bu teşkilâtın yüksek komisyonun karariyle plânçosu komisyona su
nulmaktadır. Ben 1944 - 1945 bütçesi üzerinde meşgul oldum. Yüksek Komisyonun emirleri olursa 
izahat arzederim, Toptan olarak arzedeyimki İşletmenin bir yıllık muhammen masraf bütçesi 
yekûnu seksen iki milyon liradır. Bu işletmelerin kadrosu Orman Genel Müdürlüğünün lüzumu 
Tarım Bakanlığının tasdiki ile tekemmül etmektedir. Her işletmenin hüviyetine göre müstakilen 
yapacağı birçok tâyin ve masraflar vardır. Evvelki senelerdeki raporumda dâ arzettiğim gibi 
işletmelerin gelir ve giderlerini sağlayacak esaslı bir muhasebe usulünün kurulması ve nihayet 
mülhak bütçedeki mevcut teşkilâtla da birleştirilerek Devlet teşkilâtında esaslı mevcut diğer iktisadi ku
rumlarda olduğu gibi Millî Denetlemeden geçecek bir kadro ve bütçeye bağlanması yolunda Maliye 
ve Tarım Bakanlığının müşterek tedbir almasını zaruri,görmekteyim. 

İşletmelerin hâlen, müstahdem olan ve ideal olarak düşünülen kadronun bir sureti de bağlı olarak 
sunulinuştur. 

Vesaiti nakliye kadrosu ise bütçeye bağlıdır. Her iki kadronun tetkiki de yukarıdaki noktayı na
zarı teyit eder mahiyettedir. 

Devlet orman işletmelerinin mesaisi üzerinde tetkik ve teftiş yapamadığından bir mütalâa ser-
dedemiyeceğim: Yurtdaşlarım; orman hasılatı maddelerine olan katı ihtiyacı yani beşikten mezara kadar 
vareste kalamıyacağı bu maddeleri vatandaşın daha kolay ve daha ucuz temin etmesi yolunda lüzumlu 
tedbirlerin alınmasını faydalı görmekteyim. Bu mâruzâtımla şunu ifade etmek isterim ki, Devlet Or
man İşletmeleri her tasarruf prensiplerine riayet ederek giderlerden maliyet masrafını ucuzlatmak 
yolunda esaslı tedbirler alınmasını bütün ilgililerden düetim. 

Orman işletmelerinden kazanç ve mlamele vergilerine tâbi olması hususundaki isabetsizliği evvelki 
raporlarımda arzetmiştim. Genel Müdürlük bütçesine her yıl Maliye Bakanlığı yardım etmektedir. 
Genel direktörlük muhtelif müesseselerinde bu verginin tertip ve tahakkuku için lüzumlu teşkilât yap
makta olduğu gibi Maliye Bakanlığı bu hususta teşkilâtım istihdam etmektedir. Binaenaleyh yar-
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dun ettiği Devlet müessesesinden vergi almmamasint tekrar rica etmekteyim. Bu dilemimin- komis
yonca da tasvibe mazliar olmasını dilerim. 

23. — Pasif korunma masrafı — ihtiyaca göre gecen yıl bütçesine nazaran 3750 lira ııoksaııiyle 
5000 lira konulmuştur. 

24. — Yazı, neşir ve propaganda işleri — Geçen yıl bütçesine göre 21 791 lira fazlasiyle 25 000 lira 
teklif edilmektedir. Geçen yıl 3000 lira teklif edildiği halde sözcü olarak gösterdiğim lüzuma binaen 
5550 Mıst teklifini yaptım. Yüksek Komisyonda o suretle kabul etmişti. Bu defa dairesi; yedi ay için 
25 000 lira olarak teklif yaq^mak*adır. Yetgili ma fcam bu hususta Yüksek Komisyona aydınlatıcı 
izahat verecektir. 

25/26. — Yabancı uzman ve tercümanların ücret, hareirah ve saire giderleriyle staj ve tahsil için 
yabancı memleketlere gönderileceklerin hareirah ve ödenekleri olağanüstü haller dolayısiye ödenek ko
nulmadığı anlaşılmıştır. 

27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33. — Veznedarlık işleri, para nakil giderleri Milletlerarası ormancılık 
merkezi katılma hissesi, geçen ve eski yıl borçları ve yargılanmış borçlarla Cumhuriyet Merkez Ban
kasına verilen % 1 lere ait gerekçede yeter şekilde izahat mevcut olduğundan başkaca izahat verilme
sine lüzum görülmemiştir. 

Koruma •+ 

Devlet ormanlarının tamamı işletme bölgelerine ayrılması ve her işletme de kendi bünyesinde bakım 
memura ve bekçi tâyin ettiğine göre koruma teskiiâtınm omıan sınırlarmdavazifesikalmamış sayıla
bilir. Bağlı olarak sunduğu ormaıv işletmelerindeki kadroda* 2098 müstah^om bafenti' memuru vatfdır 
İhtiyaç hâsıl oldukça bunun 10 500 e çıkanlfliasîd^üaülmektedir. Halert$ 000 e y a t e b^tö*nt t»t iHr 
kadrosunun ihtiyacı karşıladığı ve sırf kanuni formalitenin tamamlanması için kötnıma* erteliyle* iş* 
tirak ettirildiği beyan edilmektedir.. 

Heıj yıl raporlarında arzettiğim gibi koruma tümeninin ordudaki mukaddes vazifesine dönmesi 
kendiliğinden hâsıl olmakla 1945 bütçe yılı tatbike geçmezden evvel iktiza eden kanunun şevkini 
Hükümetten saygı ile dilerim. 

Orman Umum Müdürlük gelirine gelince: (B) eets*elini& tetkikinde»dea^açılacağıüzere Umum 
Müdürlük geliri eski yıllarda yapılmış* olan sMeşttı^pden- müddetleri devam edenle*dettyapılacak 
tahsilat ve eski yıllar satışından alınacak para ile vakif ve husufti* ormanlar müteferrik hasılat^ ©te-
ta okullar hâsılatı, Devlet Ormas* işle&tteleiânde^ 
yardımdan ibarettir. Devlet Orman işletmelerinden alınacak tarife bedelinin kesilmiş ve kesilecek 
ağaç miktarı göz önünde bulunlurulmak suretiyle' taliminin yapıldığı anlaşılmaktadır. 

Yüksek komisyona saygı ile sunarım. 

Ybzgad" Mfletvelülî 
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Bütçe ÇomüsyoiHi raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 
Esas No. 1/395 
Karar No. 81 

17 . V . 1945 

Yüksek Başkanlığa 

Orman Genel Müdürlüğünün 1945 yılı yedi 
aylık bütçesi hakkında Başbakanlığın 28 . II . 
1945 tarihli ve 6/454 sayılı tezkeresiyle Yüksek 
Meclise sunulan kanun tasarısı Komisyonumuza 
havale Duyurulmakla Tarım Bakanı Şevket Raşit 
Hatipoğlu ile Genel Müdür ve Maliye Bakanlığı 
adına Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürü ha
zır oldukları halde incelenip görüşüldü : 

Gider bütçesi : 
Genel Müdürlüğün 1945 yılı yedi aylık büt

çesi geçen yılm 7/12 si olan (5 598 740) liraya 
nispetle (4 601 612) lira bir fazlalıkla 
(10 200 352) lira olarak teklif edilmiş bulun
maktadır. Bu fazlalığın (1 374 021) lirası Ge
nel Müdürlüğün ve (43 615) lirası ise Muhafa
za Komutanlığının birinci kısımlarını teşkil eden 
özlük haklar kısımlarına (354 747) lirası Genel 
Müdürlüğün ikinci yönetim giderleri kısmında, 
(2 797 837) lirası yine müdürlüğün daire hiz
metleri kısmında ve artığı da borçlar, kâğıt pa
ra amortismanı ve Muhafaza Komutanlığının 
başka kısımlarına konmuş bulunmaktadır. 

Yukarıda rakamla açıklanan vaziyetin kapsa
dığı mâna şudur ki, bu idare genel olark kuruluş 
halindedir. Orman Kanununun bütün yurt orman
larına uygulanması işi gün geçtikçe ilerlemekte 
bulunduğu- alman izahlardan anlaşılmaktadır. 
Bu güne kadar 96 işletme açılmıştır. Bunlardan 
ancak yirmiye yakm bir kısmı tam işletme ha
lindedir. Geri kalanlardan bir kısmı kuruluşun 
yeni tamamlamış veya kadrolarmm tamamlan
masına çalışılmakta bulunmuş olduğu bildiril
miştir. 

Şu hale göre bütçenin gerek birinci kısmın
daki aylık, ücret ve diğer yardımlardaki artış ve 
gerek ikinci kısımda yönetim giderlerindeki f azla-
lrğın sebepleri bu yolda aydınlatılmış bulunmak
tadır. 

Genel Müdürlüğün asıl işletme ile ilgili hiz
metlerini kapsayan üçüncü kısma ise üç milyona 
yakm fazla bir ödenek konulmuştur. İşletmele

rin tam randımanla çalışması için buralarda ya
pılması gerekli tesislerin ve yolların biran evvel 
ikmali lâzımdır. Bu ödeneğin de bu gibi işle
rin tamamlanmasına ayrılmış bulunduğu anla
şılmaktadır. 

Komisyonumuz, kereste, odun ve yakacak 
fiyatlarının yüksekliği üzerinde durmuş ve yük
seklik sebebinin Orman Kanununun emrettiği 
şekilde orman mahsullerinin arttırma ile satışa 
konmasından ileri geldiği sonucuna varmış bu
lunmaktadır. Bütün ormanlar Devlet tarafın
dan işletilmekte olduğuna göre türlü spekülas
yonlara sebebiyet veren bu satış usulünün bıra
kılarak belirli fiyat sistemine gidilmesi, mem
leketin gerek bugün vo gerek yarmki barış çalış
malarında ödemi açık bulunan orman mahsulle
rinin, inşa, ambalaj ve yakacak gibi iktisadi 
kalkınmaya etgi yapacak olanlarının ucuzlama
sını sağlayacak bir konu olduğunu ve hatta çok 
ucuz maliyetler teminiyle bunlarm ihracına da 
imkân hâsıl olduğu takdirde önemli bir döviz 
kaynağının da temin edileceğini gözönünde bu
lunduran Komisyonumuz, Hükümetçe bu nok
talara el konmasmı temenniye değer görmüştür. 

Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü bütçe
sinin görüşülmesi sırasında uzun uzadıya incele
nen ve bu bütçe raporunda açıklanan bir ko
nu, demiryollarının muhtaç bulunduğu traver
sin yeter derecede memleket ormanlarından te
darikinin temini meselesi olmuş ve ağaç travers 
kullanılmasının fiyat yüksekliği sebebiyle hemen 
mümkün olmadığı raporumuzda aydınlatılmıştı. 
Aynı konu burada da görüşülmüş ve alman 
izahlara göre travers vermeğe kabiliyetli or
manlarımızın uzaklarda olması ve nakil ve bil
hassa bu ormanları kapsayan arazinin çok arı
zalı olması bunlarm fiyatlarına etgi yaptığı bil
dirilmiş ise de konunun bir memleket ekonomi 
dâvsı olarak ele alınmasını ve normal maliyetin 
sağlanmasını Komisyonumuz lüzumlu bulmuştur. 

Raportörce bütçenin bölüm rakamları üze
rinde yapılan inceleme ve aydınlatmalar geniş 
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ve yeter olduğundan burada tekrar edilmemiştir. 
Gider bütçesi Komisyonumuzca teklif gibi kabul 
edilmiş bulunmaktadır. 

Gelir bütçesi: 
Genel Müdürlüğün gelir bütçesi de (10 200 352) 

lira olarak tahmin edilmiş bulunmaktadır. Ge
lirin en mühim rakamlarını işletmelerden alınan 
tarife karşılığı ile Hazineden yapılan yardım 
teşkil etmektedir. Açılmış işletmelerin hepsinin 
biran evvel çalışmağa başlaması ve bu suretle 
Genel Müdürlüğün Hazine yardımını gerektir
meksizin kendi geliriyle yaşar kârlı bir kurum 
haline gelmesini komisyonumuz temenniye değer 
bulmaktadır, 

Gelir bütçesini de Komisyonumuz tahmini gi
bi kabul etmiştir. 

Kanun tasarısı: 
Bütçelerin gereken hükümlerini kapsayan ta

sarıda söze ilişkin değişikliklerle ayniyle kabul 
edilmiş olup Kamutayın onayına konulmak üze
re Yüksek Başkanlığa sunulmuştur. 

Başkan Başkan V. Sözcü 
Kastamonu Edirne Tokad 
T. Coşkan M. N. Gundüzalp H. N. Keşmir 

Kâtip 
İstanbul Aydın Balıkesir 
F. öymen Ol. R. Alpman S. örgeevren 
Çanakkale Eskişehir Giresun 

S.tT. Arsal Y. Abadan M. Akkaya 
Giresun- Mardin Trabzon 

A. Sayar R. Erten M. S. Anamur • 
Urfa Yogad ' 

E. Tekeli A. Sungur 
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HÜKÜMETÎN TEKîi lFÎ 

Ovmam Umum Müdürlüğü Î945 malî yılı yedi ay
lık Bütçe Kanunu 

MADDE 1. — Orman Umum Müdürlüğü 1945 
malî yrîı masrafları için ilişik (A) işaretli cetvel
de gösterildiği üzere (10 200 352) lira tahsisat 
verilmiştir. 

MADDE 2. — Orman Umum Müdürlüğü 1945 
malî yılı masraflanna karşılık olan varidat; bağlı 

(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (10 200 352) 
lira tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Orman Umum Müdürlüğünce 
1945 malî yılı içinde tahsil edilecek varidat ne
vilerinden her birinin müstenid olduğu hükümler 
bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 4. — Orman Umum Müdürlüğünün 
3656 sayılı kanunun 19 ncu maddesine giren mü
teferrik müstahdemlerine ve nakil vasıtalarına 
ait kadrolar bağlı (D) işaretli cetvelde gösteril
miştir. 

Fasıl numarasiyle unvanları, bağlı (E) işa-
retli cetvelde yazılı tertiplerden 3656 sayılı ka
nunun 9 ncu maddesi mucibince idaresi zaruri 
görülen muvakkat mahiyetteki hizmetler için aylık 
ücretli müstahdemler kullanılabilir. Bunların kad
ro) ariyle 3656 sayılı kanunun 13 ncü maddesi hü
kümlerine tâbi ihtisas mevkileri Bakanlar Kuru
lu karariyle tesbit ve müteakip yıl bütçesiyle Bü
yük Millet Meclisine tevdi olunur. 

Bu tertiplerden alınacak kadroların bütçede 
mevcut diğer hizmetlere ait kadrolara ilâve 
maiyetinde olmaması şarttır. 

MADDE 5. — Orman Umum Müdürlüğü teş
kilâtına dair olan 3204 sayılı kanunla zeyillerine 
bağlı cetvellerde yazılı kadrolardan, bağlı (L) 
işaretli cetvelde gösterilenler 1945 malî yılı için
de mevkuf tutulmuştur. 

MADDE 6. — 1945 malî yılı içinde'kapatıl
mak üzere (500 000) liraya kadar kısa vadeli 
avans ve hesabı câriler akit ve küşadma Ziraat 
Bakanı mezundur. 

MADDE 7. — Orman Kanununun istimlâke 
ait hükümlerinin temini ve Devlet Orman İşlet
mesinin faydalı görülecek yerlerde tesis ve tevsii 
için 1946 malî yılı başmdan itibaren 5 malî yılı 
bütçelerine konacak tahsisattan ödenmek üzere 

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTİEİŞİ 

Orman Genel Müdürlüğü 1945 yılı yedi aylık 
Bütçe Kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Orman Genel Müdürlüğü 1945 
yılı giderleri için bağh (A) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (10 200 352) lira ödenek veril
miştir. 

MADDE 2. — Orman Genel Müdürlüğü 1945 
yılı giderlerine karşılık olan gelir ; bağh (B) 
işaretli «cetvelde gösterildiği üzere (10 200 352) 
lira tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Orman Genel Müdürlüğünce 1945 
yılı içinde tahsil edilecek gelir çeşitlerinden her 
birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 4. — Orman Genel Müdürlüğünün 
3656 sayılı kanunun 19 ncu maddesine giren 
hizmetlileriyle taşıtları bağh (D) işaretli cetvel
de gösterilmiştir. 

Numarasiyle adları, bağlı (E) işaretli cet
velde yazılı bölümlerden 3656 sayılı kanunun 
9 ncu maddesi gereğince yönetimi gerekli ge
çici hizmetler için aylık ücretli memur ve hiz
metliler kullanılabilir. Bunların kadrolariyle 
3656 sayılı kanunun 13 ncü maddesi hükümleri
ne uygun uzmanlık yerleri Bakanlar Kumlu 
karariyle belirtilir. Ve ertesi yıl bütçesiyle Bü
yük Millet Meclisine verilir. 

Bu bölümlerden alınacak kadroların eldeki 
kadrolara ekleme olmaması gerektir. 

MADDE 5. — Orman Genel Müdürlüğü ku
ruluşuna ilgili 3204 sayılı kanunla eklerine bağ
lı cetvellerde yazılı kadrolardan, bağh (L) işa
retli cetvelde gösterilenler 1945 yılı içinde ka
palı tutulmuştur. 

MADDE 6. — 1945 yılı içinde kapatılmak 
üzere (500 000) liraya kadar kısa sureli avans 
alınması ve hesaplar açılması için bağıtlar yap
mağa Tarım Bakanr* izinlidir. 

MADDE 7. — Orman Kanununun kamulaş
tırmaya ilişkin hükümlerini yerine getirmek 
ve Devlet Orman İşletmesinin kuruluş ve işletil
mesi için 1946 yılı başmdan itibaren 5 malî yılı 
bütçesine konacak ödenekten verilmek üzere 
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(1 000 000) liraya kadar istikraz akdine veya he
sabı câri açtırmağa Ziraat- Bakanı, salahiyetlidir. 

MADDE S. — OHBAÛ Umum Müdürlüğü or
ta ve.mıntaka orman mekteplerinde okuyacak ta
lebeden alınacak ücretler,' bağlı (M) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

MADDE 9. — Geçen yıl borçları tertibindeki 
tahsisat fevkinde tahakkuk eden borçlar, taallûk 
eyledikleri hizmetleri tekabül eden tertiplerden 
bu tertibe Maliye Bakanlığınca nakledilecek tah
sisattan ödenir. 

1937 - 1943 malî yıllarına ait olupta Muhase-
bei Umnmiye Kantonunun 93 ncü maddesine göre 
müruruzamana uğramamış ve karşılıkları yıllan 
bütçelerinde mevcut borçlar, 1945 malî yılı büt
çesinin masraf tertipleri tasarruflarından eski 
yıllar borçlun faslına Maliye Bakanlığınca nakle
dilecek tahsisattan ödenir. 

MADDE 10. — 1508 sayılı kanun mucibince 
amenejman ve teşci r işlerinde çalışacaklara veri
lecek gündelik tazminat, başmühendisler için 
(-350) başmühendis muavinleri için (300), mü
hendis ve mühendis muavinleri için (250) ku
ruştur. 

MADDE 11. — 3116 sayılı Orman Kurumu
nun tesbit ettiği hüküm ve şartlar dairesinde or
manların tahdit ve sınırlama işine 1945 malî yı
lında da devam olunur. 

MADDE 12. — Masraf tertiplerinden yapıla
cak sarf iyata ait formül bu kanuna bağlı (R) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 13. — Bu kanun Haziran 1945 tari
hinden sner'idir. 

MADDE 14. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Ziraat Bakanları memurdur. 

Başb. Ad. B. M. Sa. B. 
Ş. Saraçoğlu B. Türel A. E. Artunkal 

îç. îş. B. Dış îş. B.. M. B. 
'EümiVran , ..,.„• N. E. Sümer 
M.Ut.B. Bay.B. Eko. B. 

Yücel Sırrı Day Fuad Sirmen 
S.S .Y.B . G.Teld.B. Ta. B. 

Suo&TI.Ifrgüblü Ş.B.ffatipoğlu 
tUg. B. Ti. B. 

A. F. Cebesoy O. Siren 

( 9 . Sa] 

(1 000 000) liraya kadar ödünç para alma bağıtı 
yapmağa veya hesaplar açtırmağa Tanm Bakanı 
yetkilidir. 

MADDE 8. — Orman Genel Müdürlüğü or
ta ve bpj$e «fcofiarrofe okuyacak öğrenci
lerden alınacak 4icretler, bağlı (M) işaretji cet
velde. gösterilmiştir. 

MADDE 9. — Geçen yıl borçları bölümün
deki ödenek üstünde çıkacak borçlar, ilgili ol
dukları hizmetlere ilişkin bölümlerden bu bö
lümlere Maliye Bakanlığınca aktarılacak öde
nekten ödenir. 

1937 - 1943 yıllarına iü$kin ©lop Genel Mu
hasebe Kanununun 93 neü Maddesine; göre za
man aşımına uğramamış ve karsakları yıllan 
bütçelerinde bulanan borejlaar, 1945 yılı büt
çesinin gider bölümleri artriîferaBdan eski yıl
lar borçlan bölümlerine Maliye Bakanlığınca 
aktardaefik ödenekten ödenir. 

MADDE 10. — 1508 sayılı kanun gereğince 
amanejman ve ağaçlandırma idarinde çalışa-. 
caklara verilecek gündelik tazminat, baş mü
hendisler için (350), baş mühendis yardımcı
ları için (300) mühendis ve mühendis yardım-
cilan için (250) kuruştur. 

MADDE 11. — 3116 sayılı Orman Kanunu
nun fcelirtfigl hüküm ve şartlar gereğince or-
manlann sınırlama işine 1945 yılında' da devam 
olunur. 

MADDE 12. — Gider bölümlerinden yapıla
cak harcamalara ilişkin formül t u kanuna bağlı 
(R) işaretli estrelde ggBteriâmi$fcbr. 

MADDE 13. — Bu kanun, 1 Haziran 1945 
tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 14. — Bu kanunu Mâliye ve Tanm 
Bakanîan yürütür. 

: İ H ) 



B. M. • 

A 

ödeneğin çeşidi 

— * > — 

CETVELİ 

1944 
Yıh 

ödeneği 
Lira 

* 1945 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

îstenen kabul edilen 
Lira Lira 

Birinci kısım - Ayhk, ücret, 
ödenek, emekli ikramiyesi ve 

benzeri özlük haklar 

I - Aylıklar ve ücretler 
Aylıklar 

1 Memurlar aylığı 2 182 013 1 988 652 1 988 652 
2 Açık aylığı 6 000 18 000 18 000 
3 Emekli, dul, yeitm aylık ve -ö-

denekleri 160 000 100 000 100 000 

Bölüm toplamı 2 348 013 2 106 652 2 106 652 

Ücretler 
1 Memurlar ücreti " 226 363 132 046 132 046 
2 Hizmetliler ücreti 181 000 188 548 188 548 
3 Askerlik dersi öğretmenleri. 

ücreti 855 599 599 

Bölüm toplamı 408 218 321 193 321 193 

I I - Başka haklar -C." ".' . ~'...İ 
Geçici tazminat ; 32 000 19 000 19 000 
1683 sayılı kanunun 58 nci 
maddesi gereğince yerilecek 
emekli ikramiyesi 20 000 12 000 12 000 
4178, 4598 ve 4599 sayılı ka
nunlar gereğince verilecek 
zamlar ve yardımlar 

1 Çocuk zammı 
2 Yakacak zammı 
3 Doğum yardımı 
4 ölüm yardımı 
5 Aynı yardım 

Bölüm toplamı 

29 000 
7 000 

0 
0 
0 

36 000 

141 000 
4 100 

, 22 000 
10 000 

396 113 

573 213 

141 000 
4 100 

22 000 
10 000 

396 113 

573 213 

( S. Sayısı: 114) 
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ödeneğin çeşidi 

1944 
Yılı 

ödeneği 
Lira 

1945 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

İkinci kısım - Yönetim gider
leri 

1437 sayılı kaun gereğince ve
rilecek avans 6 000 4 700 4 700 

Birinci kısım toplamı 2 850 231 3 036 758 3 036 758 

I - Hizmete ilişkin olanlar 
Merkez büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
Aydınlatma 
Isıtma • 
öteberi giderleri 

Bölüm toplamı 

tiler büro giderleri 
Kırtasiye 
Döşeme ve demirbaş 
Aydınlatma 
Isıtma 
öteberi giderleri 

Bölüm toplamı 

Basılı kâğıt ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve giderleri 
Posta ve telgraf ücretleri 
telefon ve başka haberleşme 
ücret ve giderleri 

12 000 
7 000 
3 000 
6 000 
9 000 

37 000 

8 000 
3 000 
8 000 

18 000 
4 000 

41 000 

45 000 

46 368 

6 000 

7 000 
4 000 
1 700 
3 000 
4 000 

19 700 

2 000 
1 700 
4 000 
5 500 
2 000 

15 200 

20 000 

100 351 

9 000 

7 000 
4000 
1 700 
3 000 
4 000 

19 700 

2 000 
1 700 
4 000 
5 500 
2 000 

15 200 

20 000 

100 351 

9 000 

Bölüm toplamı 52 368 109 351 109 351 

Kira karşılığı 50 000 23 000 23 000 

(S. Sayısı: 114) 



B. M. 

12 
1° 
2 
3 

4 

13 
1 
2 
3 
4 

Ödeneğin çeşidi 

Taşıt giderleri 
Motorlu taşıt giderleri 
Motorsuz taşıt giderleri 
Motorlu taşıt satınalma karşı
lığı 
Motorsuz taşıt satınalma karşı
lığı 

Bölüm toplamı 

I I - Özlük olanlar 
YoEuklar 
Sürekli görev yolluğu 
Geçici görev yolluğu 
Müfettişler yolluğu 
Yabancı memlekelere gönde
rilecekler yolluğu 

Bölüm toplamı 

1944 
Yılı 

ödeneği 
Lira 

14 000 
12 000 

58 000 

•2. 500 

86 500 

30 000 
90 000 
40 000 

2 950 

162 950 

1945 yılı için 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

37 000 
33 350 

220 000 

39 500 

329 850 

17 500 
40 000 
35 000 

1 

92 501 

Komisyonca 
kabul edilen 

Lira 

37 000 
33 350 

220 000 

39 500 

329 850 

17 500 
40 000 
35 000 

1 

92 501 

14 
15 

16 

Giyecekler 
4598 sayılı kanun gereğince 
yapılacak tedavi giderleri ve 
yollukları 

8 000 

5 500 

8 000 

22 000 

İkinci kısım toplamı 488 316 639 602 

Üçüncü kısım - Daire hizmet
leri 

I - Sürekli olanlar 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Teknik hizmetler 
Sınırlama 
Amanejman 
Ağaçlandırma ve fidanlıklar 
Hastalıklar ve böcekler 
Yangınlarla savaş 
Kamulaştırma 

(S . Sağrısı, 

260 4300 
85 000 

450 000 
34 000 
30 000 

1 

114) 

212 
150 
919 
30 
25 
500 

000 
000 
000 
000 
000 
000 

8 000 

22 000 

639 602 

212 000 
150 000 
919 000 
30 000 
25 000 
500 000 



Ödeneğin çeşidi 

Teknik denemeler ve orman ev
leri 

Bölüm toplamı 

Harita ve kadastro işleri 
Ankara ve civarının ağaçlan
dırma ve Ankara fidanlığı 
G-enel Muhasebe Kanununun 
48nei maddesini ilgilendiren 
giderler- ' 
Geri verilecek paralar 
Mahkeme harçları 

1944 
Yılı 

ödeneği 
Lira 

1 

859 002 

. 1 

12<T 000 

40 000 
"45 000 

1945 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

1 

1 836 001 

1 

0 

23 000 
15 000 

1 

1 836 001 

1 

0 

23 000 
15 000 

Bölüm toplamı 85 000 38 000 38 000 

Mahkeme giderleri 43 985 15 000 15 000 
Yapı ve onarma işleri 220 000 1 350 000 1350 000 
Okullar ve kurslar genel gider
leri * 
Orta orman okulları 230 000 240 000 240 000 
Kurslar 2 500 3 000 3 000 

Bölüm toplamı 232 500 243 000 243 000 

I I - Geçici olanlar 
Devlet işletmeleri döner ser-
mayesı 
Pasif korunma giderleri 

I I I - Çeşitli olanlar 
Yazı yayım ve propaganda iş
leri 
Yabancı uzmanlar ve tercü
manları 
Ücret 
Yolluklar ve başka giderler 

Bölüm toplamı 

(S. Sayısı•,• 

500 000 
15 000 

5 500 

1 
1 

2 

114!) 

500 000 
5 000 

.25 000 

• 
1 
1 

2 

500 000 
5 000 

25 000 

1 
1 

2 



— a* — 
1944 1945 yılı için 
Yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
B. M. ödeneğin çeşidi kira Lira Lira 

26 Staj ve tahsil için yabancı 
memleketlere gönderileceklerin 
yolluk ve ödenekleri 1 1 1 

27 Veznedarlık işleri 
1 Para taşıma giderlerive aciyo 13 400 ' 7 850 7 850 
2 Banka veznedarlık ücreti 8 000 4 700 4 700 

Bölüm toplamı 21 400 12 550 12.550 

28 Kurumlara katılma payı 550 1 1 
29 Düşnülmiyen giderler 1 1 1 

Üçüncü kısım toplamı 2 102 942 4 024 557 4 024 557 

Dördüncü kısım - Borçlar 

30 Geçen yıl borlçları 10 000 10 000 10 000 
31 Eski yıllar borçlraı 

1 1940 - 1943 yılları borçları 16 000 18 000 18 000 
2 1937 - 1939 yılları borçları 145 2 000 2 000 

Bölüm toplamı 16 145 20 000 20 000 

32 Hükme bağlı borçlar 3 000 8 000 8 000 
33 1715 sayılı kanunun 8 nci 

maddesi gereğince kâğıt para 
amortismanı 77 207 90 886 90 886 

Dördüncü kısım toplamı 106 352 128 886 128 886 

KISIMLAR TOPLAMI 
• Birinci kısım toplamı 

îkinci'kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 

Genel Müdürlük toplamı 
(S. Sayısı 

. . . . . . . . . 

2 850 231' 
488 318 

2 102 942 
106 352 

5 547 843 
: 114) 

3 036 758 
639 602 

4 024 557 
128 886 

7 829 803 

3 036 758 
639 602 

4 024 557 
128 886 

7 829 803 



M. 

- 2 5 -

- . 
ödeneğin çeşidi 

1944 ' 
Yılı 

ödeneği 
Liı* 

1945 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabnl edilen 
Liira Lira 

ORMAN KORUMA GENEL 
"KOMUTANLIĞI 

Birinci kısım - Aylık, ücret, 
ödenek, benaeri özlük haklar 

1 
2 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
% 

-I - Aylık ve ücretler 
•Aylık 
Ücretler 
Memurlar ücreti 
Hizmetliler ücreti . 

Bölüm toplamı 

I I - Başka haklar 
G-eçİGİ tazminat 
4178, 4593 ve 4599 sayılı ka
nunlar gereğince verilecek zam
lar ve yardımlar * 
Çocuk zammı "K 

Yakacak zammı 
Doğum yardımı 
ölüm yardımı ; 
Aynı yardım 

Bölüm toplamı 

Birinci kısım toplamı 

İkinci ktsım - Yönetim gider
leri 

I - Hizmete ilişkin olanlar 
Büro giderleri 
Kırtasiye • 
Döşeme ye demirbaş 

(S. Sayısı : 

918 134 

73 646 
14 459 

88 105 

• 

9 000 

1 500 
2 000 

0 
0 
0 

3 500 

1 018 739 

. - > 

. 8 500 
3 000 

114) 

553 411 

42 960 
9 396 

52 356 

-V 

5 250 

14 000 . 
1 166 
3 500 

•2000 
6 195 

26 861 

- 637 878 , 

. ' - * • . 

5 000 
2 500 . • 
-

553 411 

.42 960 
9 396 

52 356 

5 250 

14 000 
. * 1 166 

3 500 
2 000 
6 195 

* 26 861 

637 87» 

• 

5 000 
2500 
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B. 

39-
40 

41 

42 

M. 

3 

1 
2 
3 

ödeneğin çeşidi 

öteberi giderleri 

Bölüm toplamı 

Basılı kâğıt ve defterler 
Telefon ve başka haberleşme 
ücret ve giderleri 
Kira karşılığı 

I I - özlük olanlar 
Yolluklar 
Sürekli görev yollukları 
Geçici görev yollukları 
Müfettişler yolluğu 

Bölüm toplamı 

İkinci kısım toplamı 

1944 
Yıh 

ödeneği 
Lira 

11 000 

•22 500 

11 000 

3 500 
30 000 

. . . . . 

14 000 
95 000 
3 500 

112 500 

179 500 

1945 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira 

6 416 

13 916 

6 416 

3 000 
18 000 

-

8 166 
55 416 
3 000 

66 582 

107 914 

6 416 

13 916 

6 416 

3 000 
18 000 

.... 

8 166 
55 416 
3 000 

66 582 

107 914 

43 

44 

Üçüncü kısım - Daire hizmet
leri 

1 
2 
3 

1 
2 

I - Sürekli olanlar 
Muayyenat 

Tayınat 
Yem 
Yakacak, aydınlatma ve ısıtma 

Bölüm toplamı 

Süel gereçler 
Giyecekler 
Teçhizat 

Bölüm toplamı 

2 046 600 
52 888 
65 000 

2 164 488 

389 098 
56 486 

445 584 

1 135 275 
30 429 
38 000 

1 203 704 

290 883 
27 170 

318 053 

1 135 275 
• . 30 429 

38 000 

1 203 704 

290 883 
27 170 

318 053 

(S . Sayısı: 114) 



1944 lİW5yüıiçüı 
Yık Hükümetçe Komisyona 

ödeneği .istenen kabul edilen 
ödaneğin çeşidi Lira Un Um 

Harp gereçlerrve teçhizatı gi
derleri ••-'•'' 
Ecza ve sağlık gereçleri gider* 
leri 
Veteriner ecza ve gereçleri gi
derleri 
Hayvan satınalma ve tazmini 
Taşıma giderleri 
Taşıt giderleri 
Yapı ve onarma işleri 

II - Cfeçici olanlar 
Pasif korunma giderleri 

>2TtöÖ 

10 000 • 

1 500 
10 000 
76 500 
18 689 
20 000 

2 000 

6 000 

6 000 

900 
5 000 

40 000 
3 500 

25 000 

1 060 

6 000 

6000 

900 
5 000 

40 000 
3 500 

25 000 
« 

1 000 

HI^Çeşitliolanlar r_ L .. .*.'." .; 
Haber alma* giderleri 10 000 5 000 5 000 
Mahkeme giderleri 1 000 600 600 

Üçüncü kısım toplamı 2 786 761 1 614 757 1 614 757 

Dördüncü kısım - Borçlar 

Geçen yıl borçları 10 000 7 500 7 500 
Eski yıllar borçları 
1940 - 1943 yuları borçlan 4 999 2 500 2 500 
1937 - 1939 yılları borçları 1 0 0 

• M — İM I « H I M ' • II lt^—~*+++^ f M » M • • »II 

Bölüm toplamı 6 000 2 600 2 600 

Dördüncü kısım toplamı 15 000 10 000 10 000 

•t*.. • Ui) 



» 

ödeneğin çeşidi 

KISIMLAR TOPLAMI 
Birinci kısım toplami 
İkinci kısım toplamı 
Üçüncü kısım toplamı 
Dördüncü kısım toplamı 

Koruma Genel Komutanlığı 
toplamı 

1944 
Yılı 

ödeneği 
Lira 

1 018 739 
179 500 

• 2 786 761 
15 000 

4 000 000 

1945 y 
Hükümetçe 

istenen 
Lira 

637 878 
107 914 

1 614 757 
10 000 

2 370 549 

ıh için 
Komisyonca 
kabttl edilen 

Lira 

637 878 
107 914 

1 614 757 
10 000 

2 370 549 

Genel Müdürlük toplamı 5 547 843 7 829 803 7 829 803 
Koruma Genel Komutanlığı 
toplamı 4 000 000 2 370 549 2 370 549 

GENEL TOPLAM 9 547 843 10 200 352 10 200 352 

;(8.Se^ı5U4) 



B - CETVELÎ 

B. M. 

3 
4 
5 
0 

6 

7 

Gelirin çeşidi 

Devlet ormanlarında elgeki 
sözleşmelere göre yapılacak 
tahsilat 
Eski yıllar satışından yapıla
cak tahsilat 
Vakıf ve özel ormanlar 
Çeşitli gelirler 
Orta okullar geliri 
1942 yılı kesinhesabına göre ge-: 
lir fazlasından arta kalan 
Devlet işletmelerinden alına
cak orman tarife karşılığı 
Genel bütçeden yapılacak yar
dım 

1944 
Yıh 

tahminleri 
Lira 

1945 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

tahmin edilen tahmin edilen 
Lira Lira 

1 626 000 

0 
100 000 
110 000 
10 500 

900 000 

5. 051 343 

1 750 000 

1 ' 

162 275 

212 000 
100 000 
30 000 
6 781 

0 

8 668 463 

1 020 833 

162 275 

212 000 
100 000 
30 000 
6 781 

0 

8 668 463 

1 020 833 

GENEL TOPLAM 9 547 843 10 200 352 10 200 352 

Çeşidi 

Kanun 
İ 

C-CETVELİ 

Gelirin dayandığı kanun ve nizamnameler 

tarihi No. Baalık 

8 • 2 .193T 
13 . 6 . 1938 

3116 Orman Kanunu 
3444 Orman Kanununa ek kantin 

lû. fkjm> 114) 



î) - GETVELÎ 

Memuriyetin adı Sayı Ücret 

" ' • " . " . " - . -i 

MERKEZ 

Daktilo 2 120 
» 2 100 
» 5 90 
» 2 85 
» 3 75 

Şoför 1 140 
Motosiklete! 1 80 
Takipçi 1 70 
Kaloriferci , 1 70 
Baş odacı 1 70 
Odacı .2 60 

» 3 50 
> 7 40 

. > 5 35 

--

İLLER 

Daktilo 3 80 
Odacı 50 35 

» 20 30 

Fidanlıklar 

Usta fidaneı 1 250 
Makinist 1 150 

» 2 140 
Şoför 16 120 
Fidaneı* 3 70 
Ambar memuru 14 75 

Memuriyetin adı 

Fiş memuru 
» > 

Kâğıt yollama memuru 
Puvantör 
Başfidancî 

» 
Fidaneı 

> 
Daktilo 
Arabacıv • 
Bekçi 

> 
Aşçı 
Hizmetçi 

Sayı 

8 
7 
7 

16 
1 
9 

11 
37 
15 
13 
15 
1 

11 
12 
17 

Orta ve mmtaka orman okulları 

Askerlik ders öğretmenleri (yedi 
aylık) 
Şoför 
Aşçı 
Bahçivan 
Gece bekçisi 
Hizmetçi 

> 
» 
9 
> 

Okullar yahlt öğrencileri 

Orta ve mıntaka orman okulları 

OHMANKömMA GMEL KOMUTANLIĞI 

Daktilo 1 120 
» 1 100 
» 2 90 
» 1 80 

Şoför 1 120 

Motosikletçi 
Aşöi 
Odacı 
Hamal 

' 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
6 

•4 / \ 

10 
6 
6 

385 

1 
3 
1 
4 

Ücret 

100 
85 
75 
75 

140 
120 
100 
100 
85 
75 
75 
60 
50 
60 
50 

36 
50 
50 
50 
40 
40 
35 
30 
25 
20 

85 
50 
65 
60 

t& &ym: Üi) 



Taşıt kadrosu 
! 

Sa
y:

 
1 

1 
1 
1 

1 

i 1 ' 
<? 
1 
2 
2 

,., 
8 

12 
2 
2.v 

14 

1 

No. Çeşidi 

1932 Kaptıkaçtı 
65 Motosiklet 

102 » 

Kamyonet 
12 kamyonet 

Trak% 
Çift' atlı araba 

Marka, 

Fort 
Biemme 
Zündap 

Ghasler 
Fort 
Hanomak 

Çift atlı araba yaylı 
Tek atlı araba 
Binek çift atlı ara
ba payton 
Binek ve sürüm 
hayvanı 
Koşum hayvanı-
Saka (Merkep) 
Bisiklet, 

Kamyonet ve kam
yon . 
Otobüs* . 

. » 

.» 
- • • • • 

nm 

.Motor No. 

12704 A 
* 701242 

182340. 

18-4396794 
25167/18902 

. 

Traktör 

40 

1 
7 

13 
1 

Koşum ve sürüm 
hayvanı 
Eksilvatör 
Çift atlı araba • 
Tek ath araba 
Payton 

Göreceği iş 

Genel müdürlük servisinde kullanılmakta 
» » > 

Orman koruma genel komutanlık servisin 
kullanılmaktadır 

> > » 
Eskişehir fidanlık işlerinde 

25167/18902. içel okaliptüs teşcir sahaları sürüm işleri 
Fidanlık ve teşcir işlerinde .kullanılmakta 

Genel müdürlük servisinde kullanılmak ü 
satm alınacaktır. 
Fidanlık ve teşcir işlerinde kullanılmak üz 
satm alınacaktır. 
Genel müdürlük hizmetlerinde kullanılm 
üzere satın alınacaktır. 
Fidanlık ve teşcir işlerinde kullanılmak üz 
satm alınacaktır. 



I No. Çeşidi 

Kamyon 

W 
•e 

*» 

Kamyonet 
Kamyon 

Marka Motor No. 

Devlet orman işletmesi reviri 

Fargo 
» 
» 
» 

Diyâmont 
» 

. > 
» 
» 
> 

Fargo 
> 
» 
» 
» 
» 
» 

Fort 
Opel 
» 
» 
» 
» 

Fort . 
» 
» 
» % 

Stüdübeker 
» 
» -
» 

T 98-13527 
T 98-12793 

T 98 — 12787 
T 98 — 12790 

95 _ 1345 
95 — 1263 
95 — 1524 
95 — 1262 
95 — 1273 
95 — 1336 

T. 118.58082 
» 58089 
i 58078 
> 58075 
» 5S070 
» 58065 

. » 58061 
18-6745619 

39 B. V10557 
39 B.V 11193 
39 B.V 10482 
39 B.V 11578 
39 B. V11116 

B.B. 18-6566605 
» 18-6713177 
» 18-6759861 
» 18-6763787 

3.M.4974 
3.M.6.746.067 
3.M.6.609.306 
3.M.6.763.818 

Göreceği iş 

T 98-13527 Orman işletme işlerinde kullanılmaktadır 



» 
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fum hayvanı 
Katır 
At arabası, birisi 
tek diğeri çift atlı 
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arabası 
Deniz motörö 
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Zündap 
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Doç 
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Orman işletme işlerinde kulU 
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öküz ve manda 
arabası 
Binek, yük ve ko
şum hayvanı 
Katır 
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No. Reşidi 

Motor 

Mavna 
Kayık 
Sandal 

I 
Marka Motor No. 

Deniz, göl, 
üzere. 

Göreceği iş 

nehir ve ırmaklarda kullanılm 

î 
Bolum Giderin çeşidi 

16 Teknik hizmetler 
17 Harita ve Kadastro işleri 
19 Mahkeme giderleri 

E - CETVELİ 

I Bolüm Giderin çeşidi 

20 Yapı ve onarma işleri 
25 Yabancı uzmanlar ve tercüm 

0. 

6 
» 

6 

Görevin çeşidi 

MERKEZ 
Şube müdürü 
Şube müdür yardımcısı 

İLLER 
Birinei suni kıdemli orman 

L-CE' 

Sayı Aylık 

3 70 
7 40 

rVELÎ 

D. Görevin çeşidi 

mühendis yardımcısı 
7 İkinci smıf kıdemli orman mü 

hendis yardımcısı 
8 Üçüncü smıf kıdemli orman 

mühendis yardımcısı 



- 1 7 - . 
M - CETVELİ 

. Yıllığı 
Okulun adı Lira 

Bursa Orta Orman Okulu 345 
Bolu Orta Orman Okulu 315 

R - CETVELİ 

B. ; 5 — 4178, 4598 ve 4599 sayılı kanunlar gereğince verilecek ödenekler ve yardımlar 
Emelküerin çocuk ödeneği ve aile başına verilmesi lâzımgelen ayni yardımlariyle gider bölümle

rinden ücret alanların çocuk ödeneği doğum, ölüm ve ayni yardımları da bu bölümlerden verilir. 

B. : 10 - M. : 1 — Posta, telgraf ücretleri . 
Koruma genel komutanlığının posta ve telgraf ücretleri de bu bölümden ödenir. . ' „ 

B. : 12 - M. : 1 — Taşıt giderleri 
Motorlu taşıtların işletme, onarma ve garaj giderleriyle motorsuz taşıtların donatım, onarma ve 

hayvan yem ve sair bütün giderleri 

B. : 12 - M. : 3 - 4 — Motorlu ve motorsuz taşıtların satmalma karşılığı 
Ağaçlandırma ve fidanlıklar için satınalınacak motorlu motorsuz taşıtların parasıda bu bölümden 

ökdenir. ' . 

B. : 13 - M. : 4 — Yabancı memleketlere. gönderilecekler yolluğu 
Kongre ve konferanslara katılma ve bilgili incelemeler için gönderileceklerin yol parası ve gün-

ödenir. 

B. : 14 — Giyecekler 
Hizmetlilerin elbise, ayakkabı, paltoları ve memurların iş çalışma kömlekleri ve şoförlerin mu

şamba, çizme ve buna benzer ihtiyaçları. 

B. : 16 — Teknik hizmetler : Sınırlama/ amenejman, ağackûiıraa ve fidanlıklar hasta
lılar, böcekler, yangınlarla savaş, kamulaştırma, teknik, denemeler ve ormanevleri 

îşbu hizmetlerin herbiriyl© ilgili (öteberi giderleri, döşeme ve demirbaş, aydınlatma ve ısıtma 
kırtasiye basılı kâğrt ve defterler). gibi yönetim giderleriyle Amenejman ve ağaçlandırma işlerinde. 
çalışacak mühendislere verilecek tazminat yevmi yeleri ve yol paraları ve yine işbu hizmetlerin her 
birinde geçici surette kullanılacak memur ve hizmetlilerin ücret ve yol paralan ve geçici olarak 
dışardan memur edilenlerin yol paralan, amele gündelikleri, kesmek, taşımak ve temizleme ve top
lama ve işletme giderleri alât, edevat, çadır, boya gereci, telefon makinesi ve gereci satın* 
alma tesis- ve mükâleme karşılığı, su parası, motorlu su tulumbalarının satınalmâ kar* 
şılıklariyle genel işletme ve onarma giderleri ve bu işler için yapılacak ev, kü* 
lübe, ahır, yol ve köprü kuruluş ve onarma giderleri, silâh ve cephane satmalma, ilâç 
parası, doktor, veteriner vizite ücretleri orman ve arazi satınalmâ ve kamulaştırma tazminat karşı
lıkları, vergi, resim, pul ve sair tekâlif ilâh ve tebligat ücretleri ve bu işlerde çalışan amelenin te
davi ilâç ve yol giderleriyle bunlara verilecek tazminat bu bölümün ilgili kendi maddelerinden ye
rilir, 
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F. : 17 — Harita ve kadastro işleri 
İ6 nçı fasıldaki formjülbu fasıl içinde yürütülür. 

F. : 20 — Yapı ve onarma işleri 
Arsa ve binaların satmalına, kamulaştırma yapı ve kuruluşiyle mevcutlarının onarma ve büyü

tülmesi ve yapısı ile esaslı onarma kontrol memurları ücret ve genel giderleri ile işbu arsa ve bina 
ların tapuca kütüğe geçirildiği tarihten itibaren tahakkuk etmiş ve edecek vergisi bu tertipten ve
rilir. 

F. :N21 — Okullar ve kurslar genel giderleri 
Kampa ait bütün giderler de bu bölümden verilir. - ' 

F. : 24 — Yazı, yayım ve propaganda işleri 
İktisadi ve meslekî mecmualar kitap, gazete ve harita satmalma, telif ve tercüme ücretleri basın 

ve yayım yenileme karşılığı giderleri, filim makina satmalına hazırlama ve kira karşılıkları, haber 
alma ve propaganda giderleriyle bu giderlerle ilgili yardımlar bu bölümden verilir. 

F. : 25 — Yabancı uzmanlar ve tercümanlar 
Sözleşme gereğince verilmesi lâzım gelen ücretler ile geliş ve gidişyol paraları ve bunların memleket 

içlerinde herhangi bir görev ile gidiş ve geliş gezintilerine ait yol parası ve gündelikleri de bu bölüm
den verilir. 

F. : 26 — Staj ve tahsil içiaı yabancı memleketlere gönderileceklerin yolluk ve ödenekleri 
Yabancı memleketlere gönderilecek ve memlekete dönecek, öğrencilere kesin olarak verilecek yol gi

derleriyle aylık ücret,okul ve lâboratuvar ücretleri ve bu gibi bütün öğrenim ve tedavi giderleri bu 
bölümden ödenir. 

F. : 28 — Kurumlara katılma payı 
Sözleşme gereğince verilecektir. ' • "; 

F. : 39 — Basılı kâğıt ve defterler 
Basım ve yenileme gereci ve bunlara ait alât ve edevat ve kullanılmakla tükenecek maddeler sa

tmalına onarma karşılığı kitap ve risaleler ve harita basın ve giderleri. 

F. : 42 - M. : 2 — Geçici görev yollukları 
Takıııi komutanlarının aylık gezilerine ait yol parafariyle gezigündelikleri ve yangınlara gidecek 

Koruma subay ve gediklilerin yol paraları da bu bölümden verilir. 

B. : 43 — Muayyenat 

M. : 1 — Tâyinat 
Kanun ve Tüzüklere göre Devletçe beslenmesi ieâbedeıı kimselerin yiyecek ve temizlik ihtiyaçla

rını karşılar bütün maddelerin alma yapma ve inceleme, yoklama, taşıma, saklama, hazırlama ve da-
ğrinmiıa ait bütün giderleriyle bu işlerde kullanılacak bütün âlât avadanlık ve kurma giderleri. 

M. : 2 — Yem 
Kanun ve tüzüklere göre Devletçe yedirilmesi icabeden hayvanların beslenmesine karşı bütün madde

lerin alma, yapma, inceleme, yoklama, taşıma, saklama ve koruma, hazırlama ve dağıtımına ait bütün gi
derlerle bu işlerde kullanılacak bütün âlât avadanlık ve kurma giderleri. 

M. : 3 — Yakacak, aydınlatma ve ısıtma 
Askerî binaların aydınlatma ve ısıtma, soba ve parçalarının satmalma, onarma ve kurma giderleri, 

fc(S. Sayısı: 114) 



— 39 — 
bin lirrya kadar fırın, mutfak, çamaşırlık, bulaşık lık, hamam ve ocak.ona:m?, giderleri, beş yüz liraya 
kadar elektrik kuruluş ve onarma giderleri, ampul, lüks ve sair lâmba ve parçalarının satınalma ve 
onarma giderleri, fırın ve mutfaklarda kullanılan bütün yakacak ile eratın hamam ve temizliğinde 
kullanılacak, yakacak ile bunların taşıma giderleri. 

, . , , , B. : 44 — Süel gereç 
M. : 1 — Giyecekler 

Kanun, tüzük ve talimatnamelere göre giydirilmesi ioabeden kimselerin, revirlerdeki hastaların 
genel giyecek ihtiyaçlarına karşı bütün maddelerin satınalma, yapma, onarma, işletme, temizleme, 
yoklama, saklama, hazırlama ve ambalajlarına ait tekmil giderleri ile bu hizmetlerin yapılmasında 
kullanılacak bütün âlât, avadanlık- ve gerecin satmalına, onarma ve işletme giderleri, amele ve işçi 
ücretleri.' 

M. :2—Teçhizat 
Ekmek torbası, arka çantası, kilim, battaniye, kar gözlüğü, gemici feneri, matra ve her türlü ya

tak takımları ve parçalan, karyoİa, boru fifre, tranpet yangın söndürme gereci, mutfak ve sofra ta
kımları, yemek ve su kapları ve bunların onarma ve kalay giderleri hamam takımları her çeşit çadır 
kiler ve ambarlarda kullanılan tartı ve'ölçme âlâtlan satmalma ve onarma .ve saklama giderleri 

tşbu süel gereç bölümüne ait ambarların onarma, saklama ' giderleri ölenlerin kefenleme ye 
gömme giderleri. * 

B. : 45 — Harpgereçleri re teçhizat giderleri 
Demirbaş, süreli eğitim gereci satınalma ve onarma giderleri gizleme gereci ye donatım bezleri 

palaska takımları ve parçaları, tafek kayışı makineli tüfek kılıfı ile şarzör ve avadanlık çanta-' 
lan tahkim avadanlık gereci satınalma ve onarma giderleri, cephane ve sıhhiye arabalarının ve 
bunlara ait bütün gerecin satınalma ve onarma giderleri sahra telefonlarına ait her çeşit alât, 
gereç ve parçalannın satmalma onarma ve işletme giderleri hafit makineli tüfekler için birleşme 
semerleri, mahfe ve şerit kutuları istihkâm edavatmdan portatif kazma, portatif balta ve baltalı 
kazma, portatif kürek tel makası ve bunlara ait kılıf ve askıların satmalma, yapma ve onarma
ları, eğer takımı satııralması ve onarma giderleri her türlü muytabiye gerecine ait satmalma ve 
onarma giderleri, nalbant takımı ve heybesi, seyyar yalakları, mekkâri birleşim ve yük semerleri 
ve urganları satınalmasiyle bunların yapma ve onarma giderleri, hayvan nalı ve mıhı ile nallama 
giderleri. î'P™ '̂*'"*" 

" • ~ " '• B. : 46— Ecza ve sağhk gereçleri giderleri 
Sağlık ecza, donatım ve gereçiyle etü makinelerinin satmalma, onarma ve saklama giderleri, 

tedavi ücretleri, revirlere ait her türllü eşya, döşeme ve gerecin satmalma onarma saklama ve te
mizleme giderleri. . - : - - - •— --.- - - -

B. : 47 — Veteriner ecza ve gereçleri giderleri 
Her türlü veteriner ecza gereç ve donatımı satmalma ve onarma giderleri. 

B. : 49' — Taşıma giderleri r 7 1 ' r " " ' 
Her türlü esliha, mühimmat, eşya ve gereç taşıtiyle bu nlann yükleme ve boşaltma giderleri ve 

bu işlerde kullanılacak amele, işçi ücretleri erat ve hayvanların herçeşit taşıma ve taşıt giderleri ge
reç hizmetlerine ait her çeşit taşıt ve gerecinin satmalma, onarma ve işletme giderleri, ardiye,. ava
danlık, garaj iskele ve rıhtım giderleri, tedavi, yoklama ve hava tebdili için tabip ve sıhhi heyetle
rince her hangi bir yere gönderilmesine lüzum görülen subay, askerî memur, gedikli ve erlerin yol 
giderleri, yürüyüş halindeki birliklerin (Subay ve askerî memur er ve gedikliler dahil) yatacak-
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— 40 — 
l an yerlerin konak giderleri ve hayvanların ahır giderleri, takım komutanlarının hayvanla yap
tıkları teftiş ve inceleme gezilerinde hayvanların han ücretleri askerî mahkemelere çağırma ve 
göndermelerle hu mahkemelerce verilecek ceza hükümlerinin yerine getirilmesi için bu mahalle 
gönderilecek erat ile bunların muhafızlarının yol giderleri, orman yangınlarına gidecek olan koru-
ma erlerinin taşıt giderleri. 

B. : 50 — Taşıt giderleri 
Gereç hizmetlerinden başka işlerde kullanılacak her türlü motorlu taşıtların ve bunlara ait 

gerecin satmalma ve işletme giderleri. 

B. : 51 — Yapı ve onarma işleri 
Yapı, onarma ile alât, avadanlık ve bunlara ait her türlü gerecin satmalma ve onarma giderleri. 

B. : 54 — Mahkeme giderleri 
Orman Koruma sanıklarından ötürü sanık, şahit ve vukuf ehli olarak sivil mahkemelere çağ

rılan koruma özlüklerine verilecek zaruri yol paraları bu tertipten verilir. 

Daimî mahiyet arzetmeyen hizmetlere ilişkin olan Orman Genel Müdürlüğü 1944 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı ("E) cetveli tertiplerden alman kadro cetveli 1 . V I . 1944 tarihinden - 3 1 . V . 1945 ta

rihine kadar 

Memuriyet unvanı A
de

di
 

üc
re

t 
A

yl
ık

 

Lira 

A
yl

ık
 

tu
ta

n 

Lira Lira 
•S 

•8 
> 

Lira 
I 
K. 

1 5 
Lira K. • Mülâhazat 

Orman Tah. Komis
yonları hukukçu âza 25 210 5 250 63 000 16 1 6 969 69 969 
Tahdit komisyonları 
kâtibi 40 75 3 000 36 000 16 1 7 051 20 43 051 20 

İhtisas mevkii 

99 000 14 020 20 113 020 20 

»e-« 
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1945 yılı 

Devlet Havayollan G. M. 
yedi aylık bütçesi 



Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1945 yılı yedi ay
lık Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu 

raporu (1/392) 

T. C. 
Başbakanlık 

Muamelât L'mum Müdürlüğü .: 28.If.19lr> 
Tetkik Müdürlüğü 
Sayı: 7 - 320 

6/456 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Devlet Havayolları Umum Müdürlüğüne ait 1 Haziran 1945 den 31 Aralık 1945 e kadar olan 
yedi aylık süre için hazırlanıp Bakanlar Kurulunca 8 . I I . 1945 tarihinde Yüksek Meclise arzı ka
rarlaştırılan Bütçe Kanunu tasarısı gerekçesiyle birlikte sunulmuştur. 

' , * . . ' Başbakan. 
Ş. Saraçoğlu 

• Devlet Havayolları Umum Müdürlüğünün 1945 yılı bütçe esbabı mucibe tasarısı 

Gün geçtikçe kıy m et. ve ehemmiyeti artmakta bulunan dünya sivil havactlıği içerisinde kendi
sine düşen görevi başarmak ve büyük Türk Milletine yakışır mümtaz bir mevki ihraz etmek ama-
ciyle Devlet teşkilâtı arasında yer alan Devlet Havayolları İdaresi bugünkü durum dolayısiyle 
Hazineden yapılacak yardımın geçen yri bütçesine bu adla konulan tahsisatın 7/12 sinin tutarı 
olan (630 000) lirayı geçmesine imkân vermemesi ve henüz hali inkişafta bulunan bu idarenin ge
lirinin azlığı yüzünden 1944 yılı bütçesine konuları tahsisat (2 180 000) lira olmasına ve bu mik
tarın 7/12 si (1 271 665) liraya baliğ bulunmasına rağmen geçen sene Hazinece yapılan yardım
dan başka mühim miktarda nakit de devredildiği ve bu yıl yapılacağı umulan devir daha az bu
lunduğu için ancak (1 080 000) lira üzerinden bütçesi tanzim edilmiş ve idarenin ihtiyaçlarını 
karşılamamakla beraber geçen sene kabul buyuru lan bütçenin 12 de yedisini tecavüz ettirmemelc 
suretiyle tanzim ve takdim kılındığından her fasıl ve madde için ayrıca izahat verilmemiş olduğunu 
arzederim. 

Bütçe Kanunu tasarısının birinci maddesi : 

1 080 000 lira olarak belirtilen idarenin 1945 yılı 7 aylık bütçesinin masraflarmm tevzii sureti 
ve bölümlerin müfredatı aşağıda arz ve izah olunmuştur. 

B. : 1 - M. : 1 — (56 998) liradır. Mvecut kadroya göre geçen yrl bütçesinin 12 de 7 sidir. 

M. : 2 — (1 000) liradır. Bu maddeye ihtiyaca göre bu miktar para konulmuştur. 

M. 3 — (1 000) liradır. Bu maddeye daha az para konulması ihtiyacı karşılıyaeağı ümidiyledir. 

B. : 2 - M. : 1 — (12 070) liradır. Geçen sene bütçesinin 12 de yedisinden ibarettir. 

M. : 2 — (249 625) liradır. Bu miktarda geçen sene bütçesinin 12 de yedisinden ibarettir. Ancak 
bu miktar bugün elde mevcut kadromuzda istihdam edilen memurlara verilecek ücretlerin karşılığı 
olup bu sene bu kadroya ihtiyaca göre tevzi etmek düşüncesinde olan bu maksat için (508 930) lira 
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tesbit etmiş iken bilmecburiye yine aynı kadroyu muhafaza etmiş buhmmakta<İı*. 

B. : 3 - M. : 4 — (8 659) liradır. Mevcuda göre bilhesap konulmuştur. 

B. : 4 — (15 000) liradır. Geçen sene bütçesinin aynıdır. Bu miktarın 12 de yediye nispetle 
daha az olması lâzım ise de konulan bu para teşkilât kanunu mucibince bir kaza vukuunda ölecek
lerin ailelerine verilecek tazminat olup bir tayyare, personeline göre bundan daha az ödenek konula
mamıştır. 

B. : 5 - M. 1 — (5 001) liradır. Geçen sene bütçesine göre 4 501 liralık bir fazlalık göstermesi 
4178 sayılı kanun gereğince verilecek çocuk zamlarını karşılamak üzere içerisinde bulunduğumuz yıl 
masraflarının vasatisi gözönünde tutularak konulmuştur. 

M. 2 : — (500) liradır. Geçen seneye nazaran daha az miktarda konulmuştur. 

M. : 3, 4, 5 — (44 840) liradır. Bu maddelere konulan ödenek 4599 sayılı kanun hükümlerine 
göre memurlara verilecek aynı yardımla doğum, ölüm yardımlarını karşılamak üzere konulmuştur. 

B. : 6. — (15 000) liradır. Geçen sene bütçesinin aynidir. Bunun yedi aylığının daha noksan 
olması iktiza ederse de geçen senelerde görülen tecrübelere göre bu bölüme konulan tahsisat 
kifayet etmemiş ve münakale yapılmak zorunda kalınmıştır. Bu maksadı temin için bir miktar 
ödenek konulmuştur. 

B. : 7 — (43 530) liradır. İdare masraflarını ihtiva eden bu bölüm güngeçtikçe teşkilâtın 
genişlemesine ve ihtiyaçların daha çok masrafla karşılanmasına rağmen geçen senenin 12 de yedisin
den de daha az konulmuştur. 

B. : 8 — (5 250) liradır. Geçen senenin 12 de yedisi miktarıııdadır. 

B. : 9 - M. : 1 — (5 900) liradır bu maddeye geçen seneden daha fazla ödeme konulması sebebi 
posta telgraf idaresi önümüzdeki sene için yaptığı teklife müstenittir. 

M. : 2 — (10 000) liradır. Bu maddeye konulan parada meydanların şehirden uzak olması ve 
uzak mahallere ayrıca senede 1 000 - 3 000 lira arasında hat bakım masrafı ödenmesinden müte
vellittir. Geçen senede bu idareye borçlu kalındığından bu sene münakale teklifi mecburiyeti hâsıl 
olduğundan bu sene bu miktar ödenek konulmuştur. 

B. : 10 — ( 4 370) liradır. } Bu fasıllara konulan ödenek de geçen sene bütçesinin 12 de ye-
B. : 11 — (14 582) liradır, j dişinden ibarettir. 

B. : 12 — (37<»500) liradır. İdare personeline verilen elbise kundura gibi giyecek eşya karşılığı
dır. Senede bir defa veıilmekte olan eşyaya ait bu parayı kesimlere tefrik imkânı olmadığından ge
çen senenin aynı konmuştur. 

B. : 13 — (1 458) liradır. Geçen sene bütçesinin 12 de yedisinden ibarettir. 

B. : 14 - M. : 1 — (30 000) liradır. Geçen sene bütçesinin 12 de yedisinden daha azdır. 

M. : 2 — (75 000) liradır. Geçen sene bütçesinin 12 de yedisinden ibarettir. 

M. : 3 — (75 000) » > » » » » 

B. : 1 5 — (53 413) » » » » » » 

Bu iki fasıl idarenin işletme, mubayaa, tamir, inşaat ve tesisat gibi asıl işlerini alâkadar etmekte 
beraber elde mevcut rakamlara nazaran bu bölümlere daha fazla ödenek tefriki imkânı elde edileme
miştir. 

Esas ihtiyaca göre tanzim edildiği arzedilen ilk teklifimizde bu iki bölüm için (2 700 000) liralık 
tahsisata ihtiyaç gösterilmişti. Asıl ihtiyaca göre (2 297 000) lira noksan tahsisat konulması sebebi 
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muhtelif yerlerde biİmunasebe izah edildiği üzere yapılan yardıma göre bu işlere daha fazla Ödenek 
tahsis edilmemesinden mütevellittir. 

Bölüm 16 : (2 916) lira olup geçen yıl bütçesinin 12 de yedisidir. 

Bölüm 17 : (17 000) liradır. Bu tertibe geçen sene konulan tahsisat kifayet etmemiş ve müna
kale teklifi zorunla kalmıştır. Bu sene yapılması düşünülen servislere nazaran konulan bu tahsi
sat da borca göre hiç mesabesinde isede bu tertibe de ancak bu miktar tahsisat tefrik edilebildiği 
arzolunur, 

Bütçe Kanunu tasarısının ikinci maddesi 
İdarenin 1945 bütçe yılma ait 7 aylık tahsil edeceği varidat muhammenatını göstermektedir. Ge

lirin müfredatı bu maddeye bağlı (B) cetvelinde gösterildiği üzere (1 080 000) Uradır. 

İdareye ait olan varidat içinde bulunduğumuz bütçe yılı hesapları ve tahsisat gözönünde tutulmak 
suretiyle tahmin edilmiştir. Nakit olarak devir gösterilen (200 000) lira memur ve müstahdemler 
maaş ve ücretleriyle diğer tertiplerde yapılacak tasarruflarla karşılanacaktır. 

Bütçe Kanunu tasarısının üçüncü maddesi 
İdarenin müteferrik memur ve müstahdemlerine ait kadroları 3656 sayılı kanunun 19 ncu mad

desi hükmüne tevfikan tanzim edilen (D) işaretli cetvelde ve idarenin halen elinde mevcut ve 1945 
bütçe yılı içinde satmala/cağı hava ve yer nakil vasıtaları kadrosuda yine bu maddeye bağlı cetvelde 
gösterilmiştir, 

Bütçe Kanunu tasarısının dördüncü maddesi 
Bu madde gelirin kanunlar ve tarifeler dairesinde alınmasına devamı mezuniyeti vermektedir. 

Bütçe Kanunu tasarısının beşinci maddesi 
Ciheti askeriyeden lüzum görüldükçe alınacak teknik personele ait olup yıllardanberi kabul buy-

rulan bu hüküm de aynen ipka edilmiştir. 

Bütçe Kanunu tasarısının altıncı maddesi 
Masraf formülünün bütçeye bağlı (R) cetvelinde gösterildiğini tebarüz ettirmektedir. 
Diğer maddeler bütçe yürürlüğü ile uygulanış safhalarını göstermektedir. 
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Rapor 

10 . V . 1945 

Yüksek Komisyon Başkanlığınca tetkiki bana ısmarlanan Devlet Havayolları 1945 yılı bütçesini 
inceledim. Bütçe gerekçesinde belirtildiği üzere gün geçtikçe kıymet ve ehemmiyeti artmakta bulu
nan dünya sivil havacılığı içerisinde kendisine düşen görevi*başarmak ve büyük Türk milletine ya
kışır mümtaz bir mevki kazanmak amacı ile Devlet teşkilâtı arasında yer alan Havayolları İdaresine 
Hazîneden yapılan yardımın hiç olmazsa işletmeyi arızaya uğratmayacak bir miktarda olması üzerin
de dikkatle durulmuştur. Esasen meydanlardaki tesisatın elverişsizliği yüzünden daha çok yaz aylarına 
inhisar etmekte bulunan seferlere ait isletme masraflarında geçen yıla göre bir değişiklik beklene
mez. Bu yıl sefere tahsis edilecek uçak ve meydan sayısındaki artış da gözönünde tutularak 1945 ma
lî yılı bütçesindeki bütün fasıl ye maddelerin, 1944 malî yılı bütçesinin yedi aylık tutan ile karşılaş
tırılıp ona göre ayarlanması imkânsız ve görevin isterlerine de aykırı görülmüştür. Bu mülâhazalar
la Devlet Havayollarının 1945 yılı bütçesindeki belli başlı değişiklikler aşağıda belirtilmiştir: 

Gider bütçesi 

Devlet Havayollarının 1945 yılı gider bütçesi tutarı (1 629 000) liradır. Geçen yıl bütçesinin yedi 
aylık tutarma uymakla beraber (551 000) lira bir eksiklik göstermektedir. Birinci K. 1 Geçen yılın 
yedi aylık tutarına denktir. 1/2 ve 1/3 de ihtiyaca yeten karşılık konmuştur. 

2/1. — Geçen yılın yedi aylık tutarına denktir. 

2/2. — Geçen yılm yedi aylık tutarı olan (294 625) liraya, ilişik (D) cetvelindeki değişiklikleri 
karşılamak üzere, (139 963) lira ilâve edilerek (434 588) lira konmuştur. Bu suretle fasıl yekûnu 
(447 258) liraya çıkmaktadır. İlâve edilen miktar, işletme, muhafaza ve tamir isleri için kadroya 
ilâvesi zaruri 115 personelin ücret karşılığıdır. 

3. — Geçen yılm yedi aylık tutarma denktir. 

4. — Geçen yılm ödeneği aynen konmuştur. Kaza ihtimallerine karşı 3424 sayılı kanunun 
5 nci maddesince verilmiyeeek tazminat miktarında ihtiyat icabı hiç bir değişiklik yapılmamıştır. 

5/L deki artış kanun icabıdır. 

5/2. — Geçen yılm yansıdır. 6/3, 5/4 deki ödenekler ve kanun icaplarını dan darına karşı-
lıyaeak miktardadır. 

5/5. — Ayni yardan faslına kadroya ilâve olunan 115 memur için 9 037 lira eklenerek (55 877) 
lira konmuştur. Böylece faal tutan (59 878) liraya birinci kuann tutan da 619 293) liraya ba
liğ olmaktadır. 

İkinci knun : 7/1 — Geçen yılm yedi aylık tutarma denktir. 

7/2. — Geçen yum yedi aylık tutarından ektiktir. İdarenin mefruşat ve demirbaş ihtiyacım 
ancak dandanna karşılamrya yeter derecededir. 

7/8, 7/4, 7/5 •§ 8. — Geçen yılın yedi aylık tutarma denktir. ;. 
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9/1. — Posta, ve telgraf ücretlerindeki artış dolayısiyle geçen yılın dört bin lira fazlasiyle (5 500) 
lira olarak konmuştur. 

9/2. — Geçen yılın (5 500) lira fazlasiyle (10 000) liradır. Bu artış, bir yandan telefon üerH 
lerine yapüan zamdan, diğer yandan uzak mesaf elerdeki meydanlarda kurulan telefon cihazları için 
ödenen bakım masraflarından doğmaktadır. 

10 ve 11 — Geçen yılın yedi aylık tutarına denktir. 

12. — Yıllık melbusat faslını parçalamak imkânı olmadığından geçen seneki ödenek aynen kon 
muştur. 

14/1. — Benzin ve sair işletme masraflarını karşılamak üzere geçen yılın (100 000) lira eksiği 
ile (400 000) lira konmuştur. 

14/2. — Geçen yılın (185 000) lira fazlasiyle 14/3 ün de (30 000) lira eksiği ile (175 000) li
ra olarak tesbit edilmeleri uygun görülmüştür. Böylece fasıl tutarı (750 000) liraya baliğ olmak
tadır. 

15. — Geçen yıl bütçesiyle asla nispet kabul etmiyen (53 415) lira ödenek ihtiyacı karşıla
maktan çok uzaktır. Bu fasıldaki işlerin esaslı ve vadeli bir plâna bağlanarak hava ulaştırmasının 
ileriki gelişin imkânlarına ayarlanması gerekmektedir. 

16. — Geçen yılın yedi aylık tutarma denktir. 

17. — Mahiyeti icabı geçen yılki miktar, old&ğu gibi bırakılmıştır. 

18. 19, 20. — Geçen yılın yedi aylık tutarına denktir. 

21. — Geçen yıl fon tesisi maksadiyle konmuş olan ödenekler kullanılmasına muvafakat edilme
miş bu yıl da imkânsızlık yüzünden sigorta ücreti konmamıştır. Uçak ve personelin sigorta edilme
melerinin mahzuru meydandadır. 

22, 23 ,24. — Geçen yılın yedi aylık tutarına denktir. 

25. — Geçen yıl alınan mütedavil sermaye ile idare edilmek üzere imkânsızlık yüzünden bu sene 
Ödenek konmamıştır. 

26. - 27 ye tahakkuk eden borçları karşılamak üzere geçen yıla nazaran fazla ödenek kon
muştur. 

Gelir bütçesi 

Devlet Havayollarının gelir bütçesi tutarı (1 629 000) lira olarak gider yekûniyle denkleştiril
miştir. 

1/1, 1/2, 1/3, 1/4 geçen yılın geliri ve sefer aylarının 1945 malî yılı yedi aylık devresine gir
mesi gözönünde tutularak tahmin edilmiştir. 

2. — Geçen yılın yarısıdır. i 

3. — Yedi aylık bütçe devresi içerisinde işletme masraflarında değişiklik ve eksiklik olmayacağı 
mülâhazasına binaen Hükümet, geçen yıldan ancak 50 bin lira eksiği ile (1 030 000) lira yardımda 
bulunmaktadır. 

4. — Geçen seneden devrolunan nakit miktarı (349 000) lira olarak tesbit edilmiştir. 

* •» 

Havayolları İdaresi, bütçesinin imkânları nispetinde yüklendiği memleket ödevini başarı ile 
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yürütmeğe çalışmaktadır. Ancak meydanların büyük bir kısmı, yalnız iyi hava, şartlarının hâkim 
olduğu yaz aylarmda işletilebilir bir halde bulunduğu gibi personel kadrosu da gittikçe artan ihti
yacı karşılamaktan çok uzaktır. Hava ulaştırmasının bilhassa yol ve nakil vasıtaları eksik olan 
memleketimiz için büyük ehemmiyeti meydandadır.-Üstelik yarınki dünyada hava ulaştırmasının 

gerek turistik gerek taşıt ihtiyaçlarını karşılama bakımından ön pîlânda yer alacağı, her türlü 
tereddüt dışındadır. Bu bakımdan sivü havacılığımızın ileriki bütün ihtimalleri karşılama im
kânını taşıyan geniş bir inkişafa kavuşmasını sağlamak üzere işin esaslı bir pilân çerçevesinde eiddi 
olarak ele alınması, bu suretle de havayollarının ulaştırma politikamızda önemine uygun yer ve deşer i 
kazanması dileğini yüksek Komisyonumuzun arzusuna tercüman olduğum kanaatiyle ve derin say
gılarımla arzederim. 

" Eskişehir Milletvekili 
Yavuz Abadan 
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r. B. M. M. 
Bütçe Komisyonu 

Esas No. 1/392 
Karar No. 79 

Bütçe Komisyonu raporu 

Î6 . V . 194Ö 

Yüksek Başkanlığa 

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğünün 
1945 yılı yedi aylık bütçesi hakkında Başbakanlı
ğın 28 . I I . 1945 tarihli ve Gf/454 sayılı tezkere
siyle Yüksek Meclise sunulan kanun tasarısı Ko
misyonumuza havale buyrulmakla Ulaştırma Ba
kanı Ali Fuat Cebesoy, Genel Müdür ve Maliye 
Bakanlığı adma Bütçe ve Malî Kontrol Genel Mü
dürleri hazır oldukları halde incelenip görüşüldü. 

Gider bütçesi: 
Havayollarının 1945 yılı yedi aylık süresi için 

hazırlanan bütçesi geçen yılm 7/12 sine göre he
saplanarak teklif edilmiş bulunmaktadır. 

Henüz teknik kuruluşun gerektirdiği gereçle
rin tedarik ve ikmaline imkân bulunamamış ve 
meydanların her# mevsimde inip kalkmağa yeter
likte yapılamamış olmasından dolayı havayolları 
hizmetleri şimdilik yaz aylarma inhisar etmekte 
olduğundan yedide bir esasına göre hazırlanmış 
olan bütçenin bu hizmetleri yapacak durumda 
bulunmadığı anlaşılmaktadır. 

Bütçenin hazırlanmasından ve Meclise gönde
rilmesinden sonra yapıları müracaatlar üzerine, 
Komisyonumuzda yapılan bütçe müzakereleri sı
rasında bu konu Maliyece izah edilmiş ve temin 
edilen fazla gelirden bu idareye (400 000) lira 
bir yardım ödeneği verilmesi imkânı hâsıl ol
muştu. 

Bu gelir, gider bütçesinin eksikliklerini ta
mamlamak suretiyle idareyi 1945 yihnm yedi ay
lık yaz çalışmalarını yapacak duruma sokmuş bu
lunmaktadır. 

Bundan başka: Geçen yıldan devredilecek pa
ra miktarmm 11 aylık vaziyetine göre (149 000) 
lira kadar bir fazlalık gösterdiği de anlaşıldığın
dan bunun da gider kısmının ücretler ve ayni 
yardım bölümlerine eklenmesi teklif edilmiş bu
lunmaktadır. Havayolları son yıllar içinde hat
larını yurdun türlü yönlerine uzaltmak suretiyle 
hizmetlerini genişlettiği halde personel bakımın
dan kadrosunda bir değişiklik yapmamış bulun
maktadır. Normalin üstünde bir dikkati ve emni
yet tesisini isteyen bu hizmette çalışacak kimse
lerin bu istek aleyhine fazla yüklü bulundurulma -
maları gerektiği açıklanarak ihtiyaca uygun bir 
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kadro ile çalışmalarını sağlamaları için yukarı
da bildirilen ödeneğin kabulü yerinde görülmüş 
ve buna kargılık kadro cetvelinde de gereken 
değişiklik yapılmıştır. 

Havayolları hizmetinin barış çalışmaları için
deki ulaştırma hizmetleri bakımından önemi iza
ha muhtaç bulunmamaktadır. Bu itibarla, yarı
nın her türlü isteklerine uygun bir kurulusun 
yeter bir durumda meydana getirilmesi için Hü
kümetçe bu alanda gerekli bir proğramln hazır
lanmasını komisyonumuz temenniye değer gör
müştür. 

»Sonradan alınan ödenekler bütçenin işletme 
bölümlerine eklenerek gider bütçesi toplamı 
(1 629 000) lira olarak kabul edilmiştir. 

Gelir bütçesi: 
Yukarıda ayıklandığı gibi gelir bütçesi de 

sonradan Hazineden verilen (400 000) lira yar
dım ile geçen yıldan der redilen paraya eklenen 
(139 000) lira üc (1 61»» 000) lira olarak kabul 
edilmiş bulunmaktadır. 

Bütçe tasar/sı* 
Tasarının birinci ve ikinci maddelerinde ya

pılan değişikliklere göre düzeltmeler yapılmış ve 
diğer maddeleri ayniyle kabul edimistir. 

Kamutaym onayına konulmak üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Kastamonu 

T. Coştum 
Kâtip 

İstanbul 
F. öymen 

Çanakkale 
S. T. Arsal 

Giresun 
M. Akkaya 
İstanbul 
İT. Kartel 

Manisa 
F. Kurdoğlu 

Tokad 
R. A. Sevengü 

Başkan V. 
Edirne 

M. N. Gündüzalp 

Aydm 
Crl. R. Alpman 
Diyarbakır 

Rüştü Bekit 
Giresun 
Ayet Sayar 

İzmir 
M. Birsel 

Rize 
T. B. Balta 

Urfa 
Esat Tekeli 

Sözcü 
Tokad 

E. N. Keşmir 

Bitlis 
B. Osma 

Eskişehir 
Yavuz Abadan 

İsparta 
M. Karaağaç 

Kütahya 
H. Pekcan 
Samsun 

M. A. Yörüker 
Yozgad 

A. Sungur 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

Devlet Havayolları Umum Müdürlüğü 1945 malî • 
yûı yedi aylık Bütçe Kaunu tasarısı 

HADDE 1. — Devlet Havayolları Umum 
Müdürlüğü 1945 ydı yedi aylık giderleri için 
bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(1 080 000) lira ödenek konmuştur. 

MADDE 2. — Devlet Havayolları Umum 
Müdürlüğünün 1945 yılı yedi aylık giderlerine 
karşılık olan gelir bağlı (B) işaretli cetvel-
de gösterildiği üzere (1 080 000) lira tahmin 
ecBlmiştir. 

MADDE 3. — Devlet Havayolları Umum Mü
dürlüğünün 3656 sayılı kanunun 19 ncu mad
desine dâhil müteferrik müstahdemleri ve na
kil vasıtaları kadroları bağlı (D) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

MADDE 4. — Devlet Havayolları Umum Mü
dürlüğü tarafından işletilmekte olan tayyarele
rin hasriatı özel kanun ve tarifelere göre ah-
nır. 

MADDE 5. — Devlet Havayolları Umum Mü
dürlüğünün 1945 yılı bütçesinin İşletme ve tesi
sat giderlerine konulan ödeneğin yarısını geç-
memeklüzere gelecek yıllara, geçici yüklenmelere 
girişmeğe Maliye Bakanlığmm muvafakatiyle 
Münakalât Bakanlığı mezundur. 

MADDE 6. — Devlet Havayolları Umum Mü
dürlüğünün pilot, makinist ihtiyacı noksan
ları lüzumu halinde Genelkurmay Başkanlığı
nın uygun bulması üzerine Millî Müdafaa Ba
kanlığınca temin olunur. Bu suretle geçici 
olarak Havayolları İdaresinde çalıştırılacakların 
maaş ve uçuş zamları Millî Müdafaa bütçesin
den ve tahakkuk edecek harcırah kilometre uçuş j 
paralariyle ikramiyeleri Devlet Havayolları 
Umum Müdürlüğü bütçesinden ödenir. 

MADDE 7. — Gider tertiplerinden yapıla
cak sarfiyata ait formül bu kanuna bağlı (R) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE ,8. — Bu kanun 1 Haziran 1945 ta
rihinde yürürlüğe girer. | 

BÜTÇE KOMÎSY<>NUmJN DEĞİŞTİRİCİ 

Devlet BavayoUan Genel Müdürlüğü 1945 yifo 
yedi aylık Bütçe kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Devlet Havayolları Genel Mü
dürlüğü 1945 yılı yedi aylık gidelreri için. bağlı 
(A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (1 629 000) 
lira <Sdenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Havayolları Genel Mü
dürlüğünün 1945 yılı yedi ayhk giderlerine kar
şılık olan ̂ elir bağlı (B) işaretli cetvelde gösteril
diği üzeremi 629 000) lira tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Devlet âavayo<llarV Genel Mü
dürlüğünün 3656 sayılı kanunun 19 ncu maddesi
ne giren hizmetlileri ve taşıt kadroları bağlı (D) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 4. — Devlet Havayolları Genel Mü
dürlüğü tarafından işletilmekte olan uçakların 
hasılatı özel kanun ve tarifelere göre alınır. 

MADDE 5. — Devlet Havayolları Genel Mü
dürlüğünün 1945 yılı bütçesinin işletme ve tesisı-
ler giderlerine konulan ödeneğin yansını geçme
mek üzere gelecek yıllara geçici yüklenmelere gi
rişmeğe Maliye Bakanlığının uygun bulmasiyle 
Ulaştırma Bakanlığı izinlidir. 

MADDE 6. — Devlet Havayolları Genel Mü
dürlüğünün pilot, makinist ihtiyacı noksanları 
gerektikçe Genel Kurmay Başkanlığının uygun 
bulması üzerine Millî Savunma Bakanlığınca te
min olunur. Bu suretle geçici olarak Havayolları 
İdaresinde çalıştırılacakların aylık ve uçuş zam
ları Millî Savunma bütçesinden ve tahakkuk ede
cek yolluk kilometre uçuş paralariyle ikramiye^ 
leri Devlet Havayolları Genel Müdürüğü bütçe
sinden ödenir. 

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

MADDE 8. — Bu kanun 1 Haziran 1945 ta-
rihinde yürürlüğe girer. 
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MADDE 9, ~ Bu kanun, bükümlerini Maliye 
ve Münakalât Bakanları yürütür. 

Başb; 
Ş, Saraçoğlu 

i ş leri B. 
Hilmi Uran 

M. E. B. 

Sa. ve So. Y. B. 

Ad. B. M. S. B. 
R. Tünel A. R. Artunkal 

Dış. İŞ. B. M*. ». 
#. E. Sümer 

Ba.B. Eko, B. 
5f«m Day !?«<«£ Sirmen 
G. ve T. B. Ta. B. 

Dr. 8. Komik 8u<td H. ÜrgüMu Ş. B. Hatipoğlu 
. Ula. B. 

A. F. Cebesoy 
Ti. B. 

C. #. tftren 

B. K. 

MADDE 9. — Bu kanunu Maliye ve Ulaştır 
ma Bakanları yürütür. 
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JL - CETVELİ 

M. ödeneğin çeşidi 

Birinci kısım - Aylık, ücret, 
ödenek, emekli ikramiyesi ve 

benzeri özlük haklar 

I - Aylıklar ve ücretler 
Aylıklar 

1 Memurlar aylığı 
2 Açık aylığı 
3 Emekli/ dul ve yetim aylığı 

Bölüm toplamı 

Ücretler 
1 Memurlar ücreti 
2 Hisaöefftler ücreti 

Bölüm toplamı 

II - Başka haklar 
Geçici tazminat 
1683 sayılı kanunum 68 nci 
maddesi gereğince verilecek 
emekü ikramiyesi ve 3424 sayı
lı kanunun 5 nci madesi gere
ğince verilecek teminat 
4178, 4598 ve 4599 sayılı ka
nunlar gereğincse verilecek 
zam ve yapılacak yardımlar 

1 Çocuk zammı -^ 
2 Yakacak zammı 
3 Doğam yardımı 
4 ölüm yardımı 
5 Aynı yardım 

« ^ Bblüm toplamı 

1944 1946 yılı için 
Yılı BftlnMtee Ktmiıyoocâ 

Ödeneği istenen kabul edilen 
liira Lira Lir» 

• „ • * 

*r?m 56 99» 56 998 
2 000 100Q i 000 
3 000 1 000 1 000 

r ı . 

102 712 

21 720 
508 #T# 
526 790 

-• - • * 

68 m 

12 670 
294 625 
307 295 

Ilı ı . »• 

68 998 

12 670 
434 588 
447 258 

— - > ?fm 

14 844 8 m 8 669 

15 000 16 000 16 000 

501 
1000 

0 e 
0 

1 601 

S 001 
5Ö0 
500 
500 

43 840 
50 341 

5 001 
500 
500 
500 

52 877 
69 378 

(S. Sayıaı:H5) 



— ı t -

M. Ödeneğin çeşidi 

1944 
Yılı 

ödeneği 
Lira 

1945 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca, 

istenen kabul edilen 
Lira lira 

Kilometre uçuş parası 

Birinci kısım toplamı 

30 000 

690 847 

30 000 

470 293 

30 000 

619 293 

İkinci kısım - Yönetim gider-
^ teri 

I - Hizmete ilişkin olanla*. 
Büro giderleri 

1 Kırtasiye 
2 Döşeme ve demirbaş 
3 Aydınlatma 
4 Isıtma 
5 öteberi giderleri 

Bölüm toplamı 

Basılı kâğıt ve defteler 
Posta, telgraf, telefon ücret ve 
giderleri 

1 Posta ve telgraf ücretleri 
2 Telefon ve başka haberleşme 

ücret ve giderleri 

Bölüm toplamı 

Kira karşılığı 

II - özlük olanlar 
Yolluklar 

1 Sürekli görev yolluğu 
2 Geçici görev yolluğu 
3 Müfettişler yolluğu 
4 Yabancı memleketler yolluğu 

Bölüm toplamı 

4 000 
26 000 
5 000 
27 000 
13 000 

75 000 

9000 

1 500 

4 500 

6 000 

7 500 

3 500 
15 000 
1 500 
5,000 

2 300 
15 000 
2 900 
15 750 
7 580 

43 530 

5 250 

5 500 

10 000 

15 50Ö 

4 375 

3 041 
8 250 
875 

2 416 

2 300 
15 000 
2 900 
15 750 
7 580 

43 530 

5 250 

5 500 

10 000 

15 500 

4 375 

3 041 
8 250 
875 

2 416 

25 000 14 582 14 582 

Giyecekler 37Ş00 37 500 37 500 
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ödeueğin çeşidi 

1944 
Yılı 

ödeneği 
Lira 

1945 yılı için 
Hükümetçe Komisyonca 

istenen kabul edilen 
Lira Lira-

4598 sayılı kanun gereğince ya
pılacak tedavi giderleri ve yol
lukları 2 600- 1 458 1 458 

İkinci kısım toplamı 162 500 122 195 122 195 

Üçüncü hısım - Daire hizmet
leri 

I - Sürekli olanlar 
Hava ve yer taşıtları giderleri 
işletme 
Satmalına 
Onarma 

Bölüm toplamı 

Meydanlar ve istasyon binala
rı, hangar! atelye yapma, kur
ma, kamulaşırma ve onarma iş
leri 
Ecza ve sıhhi gereçler gider
leri 
Geri verilecek bilet ücretle
riyle bilet satış komisyonları 

500 000 
360 000 
145 000 

1005 000 

175 961 

5 000 

17 000 

200 000 
75 000 
75 000 

350 000 

53 413 

2 916 

17 000 

400 000 
175 000 
175 000 

750 000 

53 413 

2 916 

17 000 

H - Geçici olanlar * r*';\:/:' 
Pasif korunma giderleri 3 000 1 760 1 750 
4306 sayılı kanun gereğince 
Devletçe parasız verilecek gi
yim eşyası karşılığı ve her tür
lü giderleri 10 000 5 833 5 833 

m - Çeşitli olanlar 
Memleket iç ve dışında staj ve 
tahsil giderleri 5 000 2 916 2 916 
Sigorta ücreti 50 000 1 1 
Uçucular ikramiyesi 15 000 8 750 8 750 

(S. Sayısı: 115) 
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1944 1945 yılı için 
Yılı Hükümetçe Komisyonca 

ödeneği istenen kabul edilen 
Ödeneğin çeşidi ki™ Lira kira 

Devlet Demiryolları Emekli 
Sandığına katılma payı 
Basla, yayım, propaganda gi
derleri 
Meydan ve istasyon büfeleri 
döner sermayesi 

Üçüncü kısım toplamı 

28 600 

3 000 

5 000 

1 322 561 

16 683 

1 750 

.0 

461 012 

16 683 

1 750 

0 

861 012 

Dördüncü kısım - Borçlar ';"' 

Geçen yıl borçları 600 4 000 4 000 
Eski yıllar borçları 492 20 000 20 000 
1715 sayılı kanunun 8 nci mad
desi gereğince kâğıt para 
amortismanı 3 000 2 500 2 600 

Dördüncü kısım toplamı 

KISIMLAR TOPLAMI 

Birinci kısım toplamı 

İkinci kısım toplamı 

Üçüncü kısım toplamı 

Dördüncü kısım toplamı 

GENEL TOPLAM 

4 092 

690 847 

162 500 

1 322 561 

4 092 

2 ıso eoe 

26 500 

470 293 

122 195 

461012 

26 500 

1 080 000 

26 500 

619 293 

122 195 

861 012 

26 500 

1 629 000 
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B - mfwmâ 
1944 1941 yılı için 
Yıb Hükümetçe Komisyonca 

tahminleri tahmm edilen tahmin edilen 
0(4h'kt çeşidi Lira Lira Lira 

İşletme geliri 
Ankara istasyonu b iM geliri 55 000 60 000 60 609 
İstanbul istasyonu bflet geEri 55 000 55 000 S5 006 
Adana istasyonu bö̂ fe geliri 50 000 45 000- 45 OÛG 
Başka meydanlar bilefcğtlİR 40 000 40 000 40 000 

Bolü» tevfaanı 200 000 200 000 200 000 

Çeşitli gelirler 100 000 50 000 50 000 
Hazineden yardım 1 080 000 630 000 1380 000 
Geçen yıldan devredilen para 800 000 200 000 349 000 

GENEL TOPLAM 2 1J80 000 1 080 000 1 629 000 

(rS. Sayı»: l i f ) 



Görevin çeşidi 

Püotlar 

Başpilot 
Birinci smıf pilot 
İkinci » » 
Üçüncü » » 
Dördüncü» » 
Pilot yardımcısr 

' Telsizciler 

Telsiz başmemuru 
» başmakinisti 
> istasyon başmemuru 
» v e elektrik makinisti 
» istasyon memuru 
» » . » 

Uçucu Telsizci 

Makinistler 

Başmakinist 

» yardımcısı 
İstasyon şefmakinisti 

Birinci sınıf makinist ve uçucu tel
siz ve tayyare makinisti 
Birinci smrf makinist ve uçucu tel
siz tayyare makinisti 
Birinci sınrf makinist (Servis re
vizyonları için 
ikinci sınıf makinist 
Üçüncü smıf » 

r 
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D - CETVELİ 

Sayı -Ücret 

1 
1 

16 
5 

16 
16. 
22 

77 

25 
12 

350 
300 

10 275 
10 250 
10 200 
3 125 

42 

200 
200 
175 
150 
140 
125 
125 

1 300 
2 250 
2 200 
16 175 

12 160 

12 150 

150 
125 

12 100 

94 

Görevin çeşidi 

Meydan müdürleri 

Meydan müdürü 

» memura 
» » 
> kâtibi 

Kaynakçı 
Bordo âletçisi 
Marangoz 
Elektrikçi 
Tornacı 
Tesviyeci 
Frezeci 
Boyacı 
Terzi, saraç 
Şoför 

* ' 
Atelye işçisi 

Kaloriferci 
Odacıbaşz 
Odacı 
Bekçi 
Amele 
Meydan tamir çavuşu 

Çeşitli memuriyetler 

Başkontrolör 
Müfettiş 
Avukat 
Depo memuru (Bilet satış memuru) 
Memur adayı 

Sayı Ücret 

9 175 
7 
9 
7 
16 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
16 
8 
50 
1 
1 
20 
30 
30 
8 

150 
125 
100 
80 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
150 
100 
100 
80 
50 
80 
45 
40 
50 
40 
50 

221 

2 
1 
1 

12 
20 

36 

350 
260 
210 
120 
50 
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1 

14 

No. 

3 
4 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
İ4 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

410 
424 
, 

196 
151 
744 
150 
149 

• 
• 

Çeşidi 

Tayyar* 
> 
». 
» 

« > 
>. 

v> 
. . » • 

»' 
» . 
> . 

• » • " • 

» 
> 
» 
» • . ' - . - < 

» 
• >'v 

. - . * • 

> 
Küçük otobüs 
SıhM otobüs 
Silindir 
Motosiklet 

> 
Tayyare , 
Otobüs 

» 
> 

• > • • 

» • • . ' 

Markası 

Dragon rapit 
» » 
> » 

86B Ekspres 
> * » 
» > 
» > 

Dragon Flay 
Tiğermot 

-

Motor Na 

Mûtehavvil 
» 
» 
> 

. * » 
"•"» 

» • 
> 
» 

Ju 52 354888,354877,354385 
» . 355004,354569,355013 
» 354878,357041,355466 
> 359167,357217,357025 
» 357201,357208,357224 

Domini 
> 
» 

. . • • » 
» 
» 

Enternasyonal 

70340,70341 
70349,7034*) 
70347,70349 
70325,70337 
70439,70687 
70442,70471 

1/143199 

Harley Davitson 4188 
» » 

Şevrole 
> 
» 

Opel . 
» 

5471 

237724 
. 1131500-

1087760 
13808 
2285 

Taşıt kadrosu 

Göreceği iş 
„ • , „ .. . . . . i l ı 

Posta ve yolcn nakli için 
» » > 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 
» » . • » • • 

> » ' » 
Talim» için 
Posta ve yolcu nakli için 

_ • » . ' » » ' ; * 

» . > * . 
. » > • » 

> > » 
» > » 

> • » • > . 

> » , > 
"» * * » 
> > » • 

. > > » 
Hasta ve yaralı nakli için (Yeni almacâfc 
Tayyare çekme ve meydan ıslahında koll 
mak üzere (Teferruatiyle birlikte. 
Posta ve acele işlerde (Sepetli) 

> ». » 
Posta ve yolcn nakli için (Yeni alınacak) 
Yolcu ye personel nakli için 

• » > > 
> . • * » 

» » » 
» . > > 
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R - CETVELİ • .' 

B. : 5 - M. : 1 — Çocuk zammı 
Emekli, dul ve yetimlere ilişkin olanlar da bu tertipten verilir. 

M. : 5 — Aynı yardım 
Emekli, dul ve yetimlere ilişkin zamlar da bu tertipten verilir. 

B. : 6 — Kilometre uçuş parası 
Uçaklarla görev tecrübe, tâlim uçuşu yapan geçici ve sürekli pilotlara katettikleri kilometre 

başına 2 kuruş; mühendis, pilot yardımcüan ile telsizci, makinist, hemşire ve hasta bakıcılara, 
varifeli memurlara 1,25 kuruş verilir. .'_'_ 

B. : 12 — Giyecekler 
(D) işaretli cetvelde yazılı hizmetlilerden pilot, pilot yardımcısı, makinist, telsizcilerle mey

dan müdür, meydan memuru, meydan kâtibi, şoför, bekçi, odacılara bu-tertipdeki ödenekten mü
saadesi nispetinde birer takım elbise ile palto ve ayakkabı yaptırılır. 

B. : 13 — 4598 sayılı kanun gereğince yapılacak tedavi giderleri ve yollukları 
Ücretli memurlarla .hizmetlilerin tedavi ve yol giderleri ile cenaze giderleri de bu tertipten ve

rilir. 

B. : 14 - M. : 1 — İşletme 
Taşıtların yağ, benzin giderleri ile nakliye için verilecek ücret ve kiralar ve bu işlerle ili

şikli başka bütün giderler 

M. : 2 — Satmalma 
Hava ve yer taşıtları ile sıhhiye, yangın söndürme taşıtları ve telsiz cihazları ve .bunlara ge

reken motor ve gereçlerinin ve atelye gereçlerinin satınalınması ve başka bütün giderleri 

M. : 3 — Onarma 
Hava ve yer taşıtları ile sıhhiye, yangın söndürme taşıtlları ve telsiz cihazları ve bunlara ge

reken motor ve gereçlerin ve atelye gereçlerinin onarma giderleriyle yedek gereç satmalma ve 
bu işlerle ilişikli başka bütün giderler. 

B. : 17 — Geri verilecek bilet ücretleriyle bilet satış komisyonları 
Memurlar ve yolcuların, bagaj ve postanın nakilleri giderleri ile bilet «atış komisyonları ve 

bunlarla ilişikli başka giderler. 

mmm> 
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